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ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

 רישום כמנויים
ל"דבר מלכות"

לכל הרוצים והמעוניינים

שלום וברכה!

בתקופה הקרובה תחל התארגנות שונה בהפצת ה"דבר מלכות"

 כל המעוניין ב"דבר מלכות" יירשם באתר
www.dvarmalchus.org/Register.aspx 

Israel@DvarMalchus.org :או ישלח אימייל ל

 וימלא את הפרטים הנחוצים

שבוע  מידי  בודדת  מלכות"  "דבר  חוברת  לביתו  לקבל  המעוניין  כל 
יחוייב ב - 25 ש"ח לחודש.

כל המעוניין לקבל כמויות גדולות כפי שהיה עד עכשיו )על ידי העיתון 
ידיעות אחרונות כרגיל( יצטרך להזמין לפחות 5 חוברות "דבר מלכות" 

לשבוע כאשר העלות החדשית לכל חוברת תהיה 10 ש"ח לחודש.

נא לשים לב: כרגע עד שיתבהר המצב הרי משלוחים הביתה הם רק 
לחוברת אחת )אלא אם רוצים כמה משלוחים לאותה כתובת( ואילו 
האפשרות כמו שהייתה עד היום על ידי העיתון ידיעות אחרונות היא 
מ - 5 חוברות והלאה. וכמובן צריכים לציין ולסכם עם אותם חנויות 

שיסכימו לקבל עבורכם. ולשלוח לנו את הכתובת שלהם.

בשאר חלקי העולם נודיע ספציפית לכל מקום ומקום.

היות ואנו רק גוף בשר ודם ויכול להיות שתהיה תקופת הרצה שאיננו 
בטוחים שהכול יהיה כפי שצריך כך שאם תהיינה טעויות אנו מבקשים 

מראש את סליחתכם.
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שלום וברכה!

כדי לעודד את הלימוד והעיון ב"דבר מלכות" 

הרי בקרוב נצא בעז"ה עם 

פרסי עידוד ומלגות 
מידי חודש בחודשו

לאלו שיירשמו כמנויים ויכתבו באופן רציני 

על מה שמופיע ב"דבר מלכות".

המלגות יהיו על תורתו של הרבי בסכומים:
₪ 10,000

₪ 5,000
₪ 2,000

 על שאר דברי התורה
יינתנו בעז"ה מלגות חדשיות בסכומים הבאים:

₪ 5,000
₪ 3,000
₪ 1,000

 מעבר לכך תהיה הגרלה לכל המנויים בארץ ישראל על

3 כרטיסי טיסה לרבי.

כל האמור לעיל ייעשה רק לאחר בדיקה וכו' שתעמוד בחוקי המדינה 
וכו' ועל כך תינתן בעז"ה ידיעה מאוחר יותר.
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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©«§¨«



ה mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

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¨¬§¨«

éL ñòëå | äàøé òLø:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åép »̈¨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©«§¨«



ו

a"i ,lecbd zay ,ev zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,oqip

(dben izla dgpd)
L„Á‰ לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶֶַָָָֹ

הּׁשנה  ה'צמח 1לחדׁשי אדמּו"ר כ"ק ּומבאר . ְְְְֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּלפני  ּבּימים ׁשאמרֹו זה, ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָצדק'

ׁשנה 2הסּתּלקּותֹו מאה ניסן.3לפני חֹודׁש מעלת ּגֹודל , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּכֹולל  (היינּו הראׁש הּוא ניסן ׁשחֹודׁש הענין, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּונקּודת

הּׁשנה  ּכל ׁשל החּיּות ׁשּלמעלה 4את לענינים ּבנֹוגע ( ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מהּטבע, ׁשּלמעלה הּנּסים ענין ׁשּזהּו הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמּסדר
ׁשּיׁש ניסן, חֹודׁש ׁשל ּבׁשמֹו ּגם ּכמרּמז נּסים, לנּסי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻועד

ּבּגמרא  ּכדאיתא נּוני"ן, ב' נּסים.5ּבֹו לנּסי ׁשרֹומז ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

¯ÈÚ‰Ïe,ראׁשֹון ּגֹואל רּבינּו, למׁשה ּגם ׁשּי זה ׁשענין ¿»ƒְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבחֹודׁש מּמצרים הּגאּולה היתה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשעלֿידֹו

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה  יׂשראל,6ניסן. ׁשל ניסן מ ׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מׁשה,7ּדכתיב  עׂשה אׁשר גֹו' והּמֹופתים האֹותֹות לכל ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ

ׁשּנאמר  הּקּב"ה, מׁשה, ׁשל נּסֹו הּוא מׁשה 8ּומי וּיבן ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּונׂשיא  רֹועה הּוא ׁשּמׁשה וכיון נּסי. ה' ׁשמֹו וּיקרא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמזּבח
 ֿ [ועל עניניו, ּכל את יׂשראל לבני ׁשּממׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל,
ּבעל  ּגם ּובכללם ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל נׂשיאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדרֿזה
עניניהם, ּכל את מרעיתם לצאן ׁשּממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹההּלּולא,

ּכדאיתא והמׁשכ  ההסּתּלקּות, לאחרי ּגם היא זֹו ה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ
לׁשּׁשים 9ּבּתניא  לארץ מּתחת הּמאיר ׁשמ ׁש ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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ב.1) יב, דרעוין.2)בא רעוא חצות, לאחרי הש"ק ביום כבר מתחילים זה יום עניני והרי ― ניסן רסד 3)י"ג ע' בא באוה"ת נדפס

וראה  הקונטרס. בהתחלת שנדפסו שליט"א אדמו"ר מכ"ק ומ"מ הערות איזה בתוספת ― תשכ"ו) ניסן (ב' בפ"ע ובקונטרס ואילך,

ואילך). 234 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת להמאמר בקשר השיחה ואילך.4)גם פ"א ר"ה שער ראש עטרת ברכות 5)ראה

שם. מהרש"א חדא"ג וראה ובפרש"י. רע"א ה.6)נז, פנ"ט, יאֿיב.7)ב"ר לד, טו.8)ברכה יז, זך.9)בשלח סו"ס אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר ניסן חודש על

ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆…√»ƒƒ»∆¿»¿≈
Œ¯eac B¯Ó‡Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe .‰M‰«»»¿»≈«¿«∆«∆∆¿«¬»ƒ

,‰Ê ÏÈÁ˙n‰זה בפסוק ‰B˙e˜lzÒהפותח ÈÙlL ÌÈÓia B¯Ó‡L ««¿ƒ∆∆¬»«»ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿«¿
,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ אדמו"ר ƒ¿≈≈»»»

ניסן  בי"ג נסתלק צדק' ה'צמח

אמירת  לפני שנה מאה תרכ"ו,

תשכ"ו, ניסן בי"ב זה מאמר

נאמר  כאן מדובר עליו והביאור

הסמוכים  בימים שאמרו במאמר

אודות  מבואר שם להסתלקותו

.ÔÒÈ L„BÁ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬«∆ƒ»
,ÔÈÚ‰ ˙„e˜e מאמר באותו ¿«»ƒ¿»

‰e‡היא, ÔÒÈ L„BÁL∆∆ƒ»
˙‡ ÏÏBkL eÈÈ‰) L‡¯‰»…«¿∆≈∆
‰M‰ Ïk ÏL ˙eiÁ‰««∆»«»»
לראש  רק הכוונה אין כלומר,

כשם  אלא התחלה של במובן

חיות  משפיע האדם של שהראש

הוא  ניסן חודש כך הגוף, לכל

החיות  את בתוכו שכולל ה'ראש'

השנה  חדשי שאר כל )של
‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ בדרך ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
נמשך  האלוקי האור כלל

לעולם  ובא למטה מלמעלה

האור  שבו השתלשלות' ב'סדר

מסודרת  הדרגתית בצורה יורד

(כמו  לדרגה מדרגה ונמשך

ארוכה  שלשלת של טבעות

ו'סדר  בזו) זו שאחוזות

שבו  האופן הוא זה השתלשלות'

תמיד  ונמשך הולך האלוקי האור

כפי  העולם את ולהנהיג לברוא

אלוקות  לגילוי ביחס השנה כל של ה'ראש' הוא ניסן חודש ואילו הטבע סדרי

והבריאה העולם התנהלות של הרגיל הסדר כפי ‰ÌÈqpשלא ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒƒ
,ÌÈq ÈqÏ „ÚÂ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL עצמם הניסים בתוך ניסים ∆¿«¿»≈«∆«¿«¿ƒ≈ƒƒ

,Ô"Èe '· Ba LiL ,ÔÒÈ L„BÁ ÏL BÓLa Ìb Ên¯Ók«¿À»«ƒ¿∆∆ƒ»∆≈ƒ
‡¯Óba ‡˙È‡„k בחלום נוני"ן ב' הרואה ÌÈq.לגבי ÈqÏ ÊÓB¯L ƒ¿ƒ»«¿»»∆≈¿ƒ≈ƒƒ

‰Ê ÔÈÚL ¯ÈÚ‰Ïe הרגילים הטבע מסדרי למעלה ניסית הנהגה CiLשל ¿»ƒ∆ƒ¿»∆«»
b,ÔBL‡¯ Ï‡Bb ,eÈa¯ ‰LÓÏ Ì לגאולה ישראל בני את שהוציא «¿…∆«≈≈ƒ

מצרים  גלות הראשונה, ÌÈ¯ˆnÓמהגלות ‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ B„ÈŒÏÚL∆«»»¿»«¿»ƒƒ¿«ƒ
ÔÒÈ ‰LÓ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c .ÔÒÈ L„BÁa הנסÏL ¿∆ƒ»¿ƒ≈»¿«≈«…∆ƒ»∆

·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ כפי ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
התורה שמפורש  «¿ÏÎÏבסיום

'B‚ ÌÈ˙ÙBn‰Â ˙B˙B‡‰»¿«¿ƒ
,‰LÓ ‰NÚ ¯L‡ היינו ¬∆»»…∆

ישראל  בני את הנהיג שמשה

ו"מופתים") ("אותות" בניסים

Bq ‡e‰ ÈÓe הנסÏL ƒƒ∆
¯Ó‡pL ,‰"aw‰ ,‰LÓ…∆«»»∆∆¡«
‡¯˜iÂ ÁaÊÓ ‰LÓ Ô·iÂ«ƒ∆…∆ƒ¿≈««ƒ¿»

BÓL בשם למזבח קרא משה ¿
‰LnL ÔÂÈÎÂ .Èq '‰ƒƒ¿≈»∆…∆
‡ÈNe ‰ÚB¯ ‡e‰∆¿ƒ
È·Ï CÈLÓnL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«¿ƒƒ¿≈

,ÂÈÈÚ Ïk ˙‡ Ï‡¯NÈ כי ƒ¿»≈∆»ƒ¿»»
שדרכו  זה הוא הדור של הנשיא

לכל  האלוקית ההשפעה נמשכת

הדור  ∆∆∆»¿[ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰אנשי
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ È‡ÈN¿ƒ≈ƒ¿»≈∆¿»

,¯B„Â המובאים הזוהר כדברי »
החסידות  בתורת רבות פעמים

הדור  נשיא יש ודור דור שבכל

דמשה", "אתפשטותא שהוא

והתגלות  מסוימת התפשטות

רבינו  Ìbממשה ÌÏÏÎ·eƒ¿»»«
,‡Ïel‰‰ ÏÚa אדמו"ר «««ƒ»

הסתלקותו  שיום צדק' ה'צמח

בי"ג  ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒניסן,חל
Ïk ˙‡ Ì˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆÏ¿…«¿ƒ»∆»

,Ì‰ÈÈÚ לצאן ההשפעה וכל ƒ¿¿≈∆
עוברת  הצדיק של דרכו מרעיתו

BÊ ‰ÎLÓ‰Â הדור נשיא ידי על הדור ענייני È¯Á‡Ïשל Ìb ‡È‰ ¿«¿»»ƒ«¿«¬≈
‡Èza ‡˙È‡„k ,˙e˜lzÒ‰‰ לארץ כתב הזקן שרבנו הקודש באגרת «ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»««¿»

מענדל  מנחם רבי הסתלקות לאחר לנחמם לגבי הקודש מבואר בה מוויטבסק,

הסתלקותו  לאחר הצדיק ÁzÓ˙השפעת ¯È‡n‰ LÓL BÓk e‰fL∆∆¿∆∆«≈ƒƒ««
,ÌÈ·ÎBk ‡Ba¯ ÌÈMLÏ ı¯‡Ï שההארה שם בתניא הזקן רבנו ובלשון »»∆¿ƒƒƒ»ƒ
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ז

a"i ,lecbd zay ,ev zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,oqip

(dben izla dgpd)
L„Á‰ לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶֶַָָָֹ

הּׁשנה  ה'צמח 1לחדׁשי אדמּו"ר כ"ק ּומבאר . ְְְְֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּלפני  ּבּימים ׁשאמרֹו זה, ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָצדק'

ׁשנה 2הסּתּלקּותֹו מאה ניסן.3לפני חֹודׁש מעלת ּגֹודל , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּכֹולל  (היינּו הראׁש הּוא ניסן ׁשחֹודׁש הענין, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּונקּודת

הּׁשנה  ּכל ׁשל החּיּות ׁשּלמעלה 4את לענינים ּבנֹוגע ( ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מהּטבע, ׁשּלמעלה הּנּסים ענין ׁשּזהּו הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמּסדר
ׁשּיׁש ניסן, חֹודׁש ׁשל ּבׁשמֹו ּגם ּכמרּמז נּסים, לנּסי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻועד

ּבּגמרא  ּכדאיתא נּוני"ן, ב' נּסים.5ּבֹו לנּסי ׁשרֹומז ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

¯ÈÚ‰Ïe,ראׁשֹון ּגֹואל רּבינּו, למׁשה ּגם ׁשּי זה ׁשענין ¿»ƒְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבחֹודׁש מּמצרים הּגאּולה היתה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשעלֿידֹו

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה  יׂשראל,6ניסן. ׁשל ניסן מ ׁשה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מׁשה,7ּדכתיב  עׂשה אׁשר גֹו' והּמֹופתים האֹותֹות לכל ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ

ׁשּנאמר  הּקּב"ה, מׁשה, ׁשל נּסֹו הּוא מׁשה 8ּומי וּיבן ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּונׂשיא  רֹועה הּוא ׁשּמׁשה וכיון נּסי. ה' ׁשמֹו וּיקרא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמזּבח
 ֿ [ועל עניניו, ּכל את יׂשראל לבני ׁשּממׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל,
ּבעל  ּגם ּובכללם ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל נׂשיאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדרֿזה
עניניהם, ּכל את מרעיתם לצאן ׁשּממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹההּלּולא,

ּכדאיתא והמׁשכ  ההסּתּלקּות, לאחרי ּגם היא זֹו ה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ
לׁשּׁשים 9ּבּתניא  לארץ מּתחת הּמאיר ׁשמ ׁש ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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ב.1) יב, דרעוין.2)בא רעוא חצות, לאחרי הש"ק ביום כבר מתחילים זה יום עניני והרי ― ניסן רסד 3)י"ג ע' בא באוה"ת נדפס

וראה  הקונטרס. בהתחלת שנדפסו שליט"א אדמו"ר מכ"ק ומ"מ הערות איזה בתוספת ― תשכ"ו) ניסן (ב' בפ"ע ובקונטרס ואילך,

ואילך). 234 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת להמאמר בקשר השיחה ואילך.4)גם פ"א ר"ה שער ראש עטרת ברכות 5)ראה

שם. מהרש"א חדא"ג וראה ובפרש"י. רע"א ה.6)נז, פנ"ט, יאֿיב.7)ב"ר לד, טו.8)ברכה יז, זך.9)בשלח סו"ס אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר ניסן חודש על

ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆…√»ƒƒ»∆¿»¿≈
Œ¯eac B¯Ó‡Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe .‰M‰«»»¿»≈«¿«∆«∆∆¿«¬»ƒ

,‰Ê ÏÈÁ˙n‰זה בפסוק ‰B˙e˜lzÒהפותח ÈÙlL ÌÈÓia B¯Ó‡L ««¿ƒ∆∆¬»«»ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿«¿
,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ אדמו"ר ƒ¿≈≈»»»

ניסן  בי"ג נסתלק צדק' ה'צמח

אמירת  לפני שנה מאה תרכ"ו,

תשכ"ו, ניסן בי"ב זה מאמר

נאמר  כאן מדובר עליו והביאור

הסמוכים  בימים שאמרו במאמר

אודות  מבואר שם להסתלקותו

.ÔÒÈ L„BÁ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬«∆ƒ»
,ÔÈÚ‰ ˙„e˜e מאמר באותו ¿«»ƒ¿»

‰e‡היא, ÔÒÈ L„BÁL∆∆ƒ»
˙‡ ÏÏBkL eÈÈ‰) L‡¯‰»…«¿∆≈∆
‰M‰ Ïk ÏL ˙eiÁ‰««∆»«»»
לראש  רק הכוונה אין כלומר,

כשם  אלא התחלה של במובן

חיות  משפיע האדם של שהראש

הוא  ניסן חודש כך הגוף, לכל

החיות  את בתוכו שכולל ה'ראש'

השנה  חדשי שאר כל )של
‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ בדרך ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
נמשך  האלוקי האור כלל

לעולם  ובא למטה מלמעלה

האור  שבו השתלשלות' ב'סדר

מסודרת  הדרגתית בצורה יורד

(כמו  לדרגה מדרגה ונמשך

ארוכה  שלשלת של טבעות

ו'סדר  בזו) זו שאחוזות

שבו  האופן הוא זה השתלשלות'

תמיד  ונמשך הולך האלוקי האור

כפי  העולם את ולהנהיג לברוא

אלוקות  לגילוי ביחס השנה כל של ה'ראש' הוא ניסן חודש ואילו הטבע סדרי

והבריאה העולם התנהלות של הרגיל הסדר כפי ‰ÌÈqpשלא ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒƒ
,ÌÈq ÈqÏ „ÚÂ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL עצמם הניסים בתוך ניסים ∆¿«¿»≈«∆«¿«¿ƒ≈ƒƒ

,Ô"Èe '· Ba LiL ,ÔÒÈ L„BÁ ÏL BÓLa Ìb Ên¯Ók«¿À»«ƒ¿∆∆ƒ»∆≈ƒ
‡¯Óba ‡˙È‡„k בחלום נוני"ן ב' הרואה ÌÈq.לגבי ÈqÏ ÊÓB¯L ƒ¿ƒ»«¿»»∆≈¿ƒ≈ƒƒ

‰Ê ÔÈÚL ¯ÈÚ‰Ïe הרגילים הטבע מסדרי למעלה ניסית הנהגה CiLשל ¿»ƒ∆ƒ¿»∆«»
b,ÔBL‡¯ Ï‡Bb ,eÈa¯ ‰LÓÏ Ì לגאולה ישראל בני את שהוציא «¿…∆«≈≈ƒ

מצרים  גלות הראשונה, ÌÈ¯ˆnÓמהגלות ‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ B„ÈŒÏÚL∆«»»¿»«¿»ƒƒ¿«ƒ
ÔÒÈ ‰LÓ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c .ÔÒÈ L„BÁa הנסÏL ¿∆ƒ»¿ƒ≈»¿«≈«…∆ƒ»∆

·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ כפי ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
התורה שמפורש  «¿ÏÎÏבסיום

'B‚ ÌÈ˙ÙBn‰Â ˙B˙B‡‰»¿«¿ƒ
,‰LÓ ‰NÚ ¯L‡ היינו ¬∆»»…∆

ישראל  בני את הנהיג שמשה

ו"מופתים") ("אותות" בניסים

Bq ‡e‰ ÈÓe הנסÏL ƒƒ∆
¯Ó‡pL ,‰"aw‰ ,‰LÓ…∆«»»∆∆¡«
‡¯˜iÂ ÁaÊÓ ‰LÓ Ô·iÂ«ƒ∆…∆ƒ¿≈««ƒ¿»

BÓL בשם למזבח קרא משה ¿
‰LnL ÔÂÈÎÂ .Èq '‰ƒƒ¿≈»∆…∆
‡ÈNe ‰ÚB¯ ‡e‰∆¿ƒ
È·Ï CÈLÓnL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«¿ƒƒ¿≈

,ÂÈÈÚ Ïk ˙‡ Ï‡¯NÈ כי ƒ¿»≈∆»ƒ¿»»
שדרכו  זה הוא הדור של הנשיא

לכל  האלוקית ההשפעה נמשכת

הדור  ∆∆∆»¿[ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰אנשי
¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈ È‡ÈN¿ƒ≈ƒ¿»≈∆¿»

,¯B„Â המובאים הזוהר כדברי »
החסידות  בתורת רבות פעמים

הדור  נשיא יש ודור דור שבכל

דמשה", "אתפשטותא שהוא

והתגלות  מסוימת התפשטות

רבינו  Ìbממשה ÌÏÏÎ·eƒ¿»»«
,‡Ïel‰‰ ÏÚa אדמו"ר «««ƒ»

הסתלקותו  שיום צדק' ה'צמח

בי"ג  ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒניסן,חל
Ïk ˙‡ Ì˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆÏ¿…«¿ƒ»∆»

,Ì‰ÈÈÚ לצאן ההשפעה וכל ƒ¿¿≈∆
עוברת  הצדיק של דרכו מרעיתו

BÊ ‰ÎLÓ‰Â הדור נשיא ידי על הדור ענייני È¯Á‡Ïשל Ìb ‡È‰ ¿«¿»»ƒ«¿«¬≈
‡Èza ‡˙È‡„k ,˙e˜lzÒ‰‰ לארץ כתב הזקן שרבנו הקודש באגרת «ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»««¿»

מענדל  מנחם רבי הסתלקות לאחר לנחמם לגבי הקודש מבואר בה מוויטבסק,

הסתלקותו  לאחר הצדיק ÁzÓ˙השפעת ¯È‡n‰ LÓL BÓk e‰fL∆∆¿∆∆«≈ƒƒ««
,ÌÈ·ÎBk ‡Ba¯ ÌÈMLÏ ı¯‡Ï שההארה שם בתניא הזקן רבנו ובלשון »»∆¿ƒƒƒ»ƒ
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ל  .......................  תרגום מאידיש, כה-כדחוברת  ל שניאורסאהן"ז

בל  ...............................  צופרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

גל  .............................  צופרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

אנ  .................................  צופרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

נב  .......................................................  צופרשת לשבוע  

סב  ........................  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יב

סה  ..............................  צופרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יג

סז .....................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

ע   .............................. צופרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )טו

וק   .............................  צופרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טז

טוק  .............................  צופרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )יז

  בים נביאים וכתו  )יח

טזק  ............................................. זע-וע פרק יםתהל, יפרק  מלכים א

  בבא קמא מסכת – משניות  )יט

יחק .........................................................    ביאור קהתי

  

  

הכק ..............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )כ

  עם ביאורים  עירוביןמסכת   )כא

  וכק  ............................................................  טוף עד ד טמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כב

סגק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת וךשולחן ער  )כג

סגק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כד

סדק  ..............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

 סטק  ...........................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סטק  .....................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

עק  ..............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

עק  ............................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםאמריהמספר   )כט

אעק  .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

עגק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא

עדק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

עהק  ........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עוק...............................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

פבק  ........................................  צופרשת לשבוע לוח זמנים   )לד

פגק  ..........................  דשלשבת קוהדלקת נרות מצות סדר   )לה



miycgח y`x mkl dfd ycegd

ניסן  הּוא ׁשּמׁשה לכ ׁשּנֹוסף מּובן, הרי ּכֹוכבים], ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹרּבֹוא
הּנס  את ּגם יׂשראל לבני ממׁשי הּוא הרי יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
לבני  נמׁש מׁשה ׁשעלֿידי ונמצא, נּסי. הוי' ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלֹו,

נּסים. נּסי ּבחינת ְְִִִִִֵֵַָיׂשראל

ÏÚÂ ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה החדׁש נאמר זה ¿«ֱֳִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשנה, ּבחדׁשי ׁשּגם הּׁשנה, לחדׁשי לכם ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא
ׁשהּוא  הּזה, החדׁש ׁשל ענינֹו נמׁש הּטבע, עניני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהם
נּסי  ּגם אּלא נּסים, רק ולא מהּטבע, ׁשּלמעלה הּנס ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹענין

ִִנּסים.

חֹודׁשCÈLÓÓeב) על ניסן חֹודׁש מעלת ּבענין ּבּמאמר «¿ƒְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָ
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן ׁשּבניסן 10ּתׁשרי, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומסּיים  טעמים, ּכּמה ּבזה ּומבאר להּגאל, :11עתידין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
מה  עלּֿפי להּגאל, עתידין ׁשּבניסן טעם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָועֹוד
ּדּבּורֿהּמתחיל  סֹוף מּקץ, ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּכתּוב

הראׁשֹון  ּדרּוׁש צּיֹון, ּבת וׂשמחי ּבחינֹות 12רּני  ג' ּבענין  ְְְְְְִִִִִִִַַָָ
אּמי  כּו' אחֹותי כּו' ּבּתי ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז ,13ּדלא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

למעלה  ׂשאת ּביתר ּבת ּבחינת ּתתעּלה לבא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּולעתיד
אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה אׁשת 14מּבחינת עלּֿדר אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבעלּה עטרת עיּלאה 15חיל איּמא  ּבחינת  הּוא ותׁשרי  , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבת. ׁשּנקראת מדרגה זה ּו וניסן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ(ּבינה),

È¯Á‡Ïe ׁשּבניסן ׁשּמס לכ הּטעמים את לבאר ּים ¿«¬≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
חֹודׁש מעלת לבאר מתחיל להּגאל, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָעתידין

חביבין  הּׁשביעין ּדכל הּׁשביעי, חֹודׁש ּבֹו16ּתׁשרי, ׁשּיׁש , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָ
המׁש זהּו אם לעּין ויׁש ניסן. מחדׁש עליֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבחינה
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יא.10) פט"ו, שמו"ר א. יא, רעג.11)ר"ה ע' ואילך.12)שם ב פקודי.13)לז, ס"פ שמו"ר (ב). יא פ"ג, ג,14)שהש"ר שה"ש

ד.15)יא. יב, יא.16)משלי פכ"ט, ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תלמידיו על גדול המאירה והסתר בהעלם "היא הסתלקותו לאחר הצדיק של

רבינו  משה על בתיקונים כדאיתא לארץ, מתחת לכוכבים המאיר שמש כמו

ריבוא  לשישים ודרא דרא בכל הארתו מתפשטת פטירתו שאחרי עליוֿהשלום

היינו  כוכבים", ריבוא לשישים לארץ מתחת המאיר שמש כמו נשמות

לכל  נמשכת הצדיק שהשפעת

הדור], Ô·eÓ,אנשי È¯‰¬≈»
‡e‰ ‰LnL CÎÏ ÛÒBpL∆»¿»∆…∆

ÔÒÈ הנסÈ¯‰ ,Ï‡¯NÈ ÏL ƒ»∆ƒ¿»≈¬≈
Ï‡¯NÈ È·Ï CÈLÓÓ ‡e‰«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

,BlL Òp‰ ˙‡ Ìb שהוא «∆«≈∆
Èq.הקדושֿברוךֿהוא  'ÈÂ‰¬»»ƒƒ

‰LÓ È„ÈŒÏÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¿≈…∆
Ï‡¯NÈ È·Ï CLÓƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌÈq Èq ˙ÈÁa נס בתוך נס ¿ƒ«ƒ≈ƒƒ
של  והנס עצמו משה של הנס –

שנמצא  הקדושֿברוךֿהוא

בתוכו.

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ בתורה ¿«∆∆¡«
זה  ‰f‰בפסוק L„Á‰«…∆«∆

ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ»∆…√»ƒ
ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡ƒ̄»∆¿»¿≈
ÈL„Áa ÌbL ,‰M‰«»»∆«¿»¿≈

‰M‰ חודש מלבד כולה, «»»
‰Ú·h,ניסן, ÈÈÚ Ì‰L∆≈ƒ¿¿≈«∆«

ההנהגה  ניסן בחודש רק שהרי

 ֿ מכל אבל ניסים, בניסי היא

ענייני  בתוך בהם, גם מקום

הטבע, גדרי ובתוך הטבע

L„Á‰ ÏL BÈÚ CLÓƒ¿»ƒ¿»∆«…∆
Òp‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰f‰«∆∆ƒ¿««≈
‡ÏÂ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«¿…
Èq Ìb ‡l‡ ,ÌÈq ˜«̄ƒƒ∆»«ƒ≈

ÌÈq מעלים לא והטבע ƒƒ
אלא  אלוקות על ומסתיר

עצמו. בטבע ומורגשים ניכרים יהיו האלוקות שענייני

ÔÒÈ L„BÁ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa ¯Ó‡na CÈLÓÓe L„BÁאפילו ·) ÏÚ «¿ƒ««¬»¿ƒ¿««¬«∆ƒ»«∆
,È¯Lz תשרי חודש של מעלותיו כל המיוחדת ÔÎlLעם המעלה בגלל ƒ¿≈∆»≈

תשרי  חודש לגבי ואפילו השנה חדשי שאר כל לגבי ניסן חודש ¿«‡e¯Óשל
,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈaL Ï"Ê eÈ˙Ba¯ כשם לבוא, העתידה בגאולה «≈«∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈

ניסן  בחודש הייתה ממצרים Êa‰שהגאולה ¯‡·Óe ה של במאמר נזכר ¿…»»∆
צדק' ה'צמח ÌÈÓÚËאדמו"ר ‰nk הגאולה בחודש מדוע תהיה העתידה «»¿»ƒ

ÈtŒÏÚניסן, ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈaL ÌÚË LÈ „BÚÂ :ÌÈiÒÓe¿«≈¿≈««∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ

'¯B‡ ‰¯B˙'a ·e˙kL ‰Ó הזקן ÛBÒלרבנו ,ıwÓ ˙L¯t «∆»¿»»»«ƒ≈
Le¯c ,ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac חסידות מאמר ƒ««¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿

ÔBL‡¯‰'המתחיל 'דיבור באותו שניים Ïc‡מבין ˙BÈÁa '‚ ÔÈÚa »ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿…
,Èn‡ 'eÎ È˙BÁ‡ 'eÎ Èza d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ לשונות מצינו »¿«¿»«∆¿»»ƒƒ¬ƒƒƒ

 ֿ הקדוש שבהם חיבה של שונים

ישראל  לכנסת קורא ברוךֿהוא

מבואר  הפסוקים לשונות ועלֿפי

שלוש  זה בעניין שיש במדרש

"בתי", למעלה מלמטה בחינות,

הזה  ובזמן ו"אמי" "אחותי"

ציון" "בת נקראת ישראל כנסת

ולמטה  מ"אחותי" למטה והיא

Ï·‡מ"אמי" „È˙ÚÏe¿»ƒ»…
¯˙Èa ˙a ˙ÈÁa ‰lÚ˙zƒ¿«∆¿ƒ««¿∆∆
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ˙‡N¿≈¿«¿»ƒ¿ƒ«
,Bn‡ BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚa»¬»»∆ƒ¿»ƒ
ÏÈÁ ˙L‡ C¯cŒÏÚ ‡l‡∆»«∆∆≈∆«ƒ

,dÏÚa ˙¯ËÚ לכך בדומה ¬∆∆«¿»
(הזכר, הבעל הזה שבזמן

יותר  בדרגה הוא המשפיע)

(הנקבה, מהאשה גבוהה

לבוא  לעתיד אבל המקבל)

כמו  מבעלה נעלית תהיה האשה

הראש  שמעל ≈¿È¯L˙Â¿ƒעטרה
‰‡lÈÚ ‡nÈ‡ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»ƒ»»

‰Èa) העליונה הבינה ספירת ƒ»
המידות  את המולידה שהיא

הבנים" "אם ונקראת ),שבלב
‰‚¯„Ó e‰Ê ÔÒÈÂ¿ƒ»∆«¿≈»

˙a ˙‡¯˜pL שלעתיד וכיוון ∆ƒ¿≈«
יותר  תהיה בת מדריגת לבוא,

לכן  "אימא", ממדריגת נעלית

ולא  ניסן בחודש תהיה הגאולה

תשרי. בחודש

ÌiÒnL È¯Á‡Ïe הנזכר במאמר צדק' ‰ÌÈÓÚhה'צמח ˙‡ ¯‡·Ï ¿«¬≈∆¿«≈¿»≈∆«¿»ƒ
L„BÁ ˙ÏÚÓ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙Ó ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈaL CÎÏ¿»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈«¿ƒ¿»≈«¬«∆

,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎc ,ÈÚÈ·M‰ L„BÁ ,È¯Lz המדרש כדברי ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
אבינו  לאברהם השביעי שהוא רבנו משה של מעלתו Baלגבי LiL בחודש ∆≈

מסויים  במובן BÈÏÚ‰תשרי, ‰ÈÁaÔÒÈ L„ÁÓ למעלת בדומה ¿ƒ»∆¿»≈…∆ƒ»
היותו  היא השביעי מעלת שאמנם אחר במקום (כמבואר הראשון על השביעי

"כל  ולכן בראשון קיים שלא בשביעי יתרון יש זאת בכל לראשון, שביעי

חביבין"). השביעין
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e"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ev zyxt zay

 ֿ וׁשקלא ּדברים ּברּור להּמאמר, הֹוספה אֹו ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָהּמאמר,
ׁשהרי  מּובן, אינֹו אֹופן ּובכל ותׁשרי. ניסן ּבענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוטריא
ּבמעלת  לעיל ׁשּנתּבאר הּמאמר המׁש לכל ּבסתירה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ּתׁשרי. על ְִִֵַָניסן

ֿ Ô·eÈÂג) ּדּבּור אדמּו"ר מו"ח כ"ק מאמר עלּֿפי ¿»ְֲִִַַַַ
ה'ש"ת  לכם הּזה החֹודׁש (ׁשאמרֹו17הּמתחיל ְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ניסן  חֹודׁש מעלת מבאר ׁשם ׁשּגם זֹו), למדינה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבבֹואֹו
הּמדרׁש הכרעת ׁשּלכן ּתׁשרי, חֹודׁש ׁשּבניסן 18על היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

טעם  טעמים. ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ּומבאר להּגאל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעתידין
ותׁשרי  חסד הּוא ניסן הּנה הּספירֹות, ׁשּבענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהא',

ׁשעלֿידי 19ּגבּורה  והגם  כּו', ּומ ׁשּפט ה ּדין זמן והּוא , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ
להיֹות  ּפֹועלים ּתׁשּובה ׁשענינּה ׁשֹופר ּתקיעת ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָמצות
על  ּומרחם רחמים ּכּסא על ויֹוׁשב ּדין מּכּסא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַעֹומד

הּדין 20עּמֹו זמן הּוא הּזמן עצם הרי זה ּכל עם הּנה , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּדכל  ּבדין 21ּומׁשּפט, יתּבר לפניו עֹוברים עֹולם ּבאי ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ּגּופא ּומׁשּפט ׁשהּדין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּומׁשּפט,
חסד. ּבחינת ׁשהּוא ּבניסן הּגאּולה ּתהיה ּכן ועל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָרחמים.
 ֿ ּבאתערּותא היה ּדפסח הּגּלּוי ּדהּנה, הּב', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָוטעם
הּוא  ׁשענינֹו ּתׁשרי (מהּֿׁשאיןּֿכן עצמּה מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּדלעילא
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שופר  ÌÈ¯·BÚתקיעת ÌÏBÚ È‡a ÏÎc ,ËtLÓe ÔÈc‰ ÔÓÊ ‡e‰¿««ƒƒ¿»¿»»≈»¿ƒ

‡Ùeb ËtLÓe ÔÈc‰L ‡l‡ ,ËtLÓe ÔÈ„a C¯a˙È ÂÈÙÏ עצמו ¿»»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»∆»∆«ƒƒ¿»»
.ÌÈÓÁ¯ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«¬ƒ

Ôk ÏÚÂ החסד שמידת מאחר ¿«≈
ניסן  בחודש ∆¿È‰zƒ‰מאירה

‡e‰L ÔÒÈa ‰Ïe‡b‰«¿»¿ƒ»∆
.„ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

 ֿ דיבור במאמר שנתבאר וכפי

בשבת  שנאמר החודש המתחיל

פרשת  ויקהלֿפקודי, פרשת

(שגם  תשכ"ו זו, שנה החודש,

 ֿ דיבור המאמר על מיוסד הוא

ה'צמח  אדמו"ר של המתחיל

לאור  ויוצא תרכ"ו בשנת צדק'

ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם

ויקהלֿפקודי  לפרשת מלכות'

לאחר  שגם הדבר בטעם השנה)

התעוררות  שפועלת שופר תקיעת

הוא  השנה ראש עדיין רחמים

התעוררות  כי ומשפט דין זמן

בדרך  היא הרחמים והתגלות

האדם  לעבודת בהתאם משפט,

רחמים  התעוררות זו ולכן

שביכולת  כמה עד מוגבלת,

ולא  וכד', ולהרגיש להבין האדם

שגם  בבריאה שמצינו כשם יותר,

נברא  עדיין הדין מידת עם הרחמים מידת את שיתף שהקדושֿברוךֿהוא לאחר

של  מידה היא הדין מידת שרק אףֿעלֿפי ומוגבל, מדוד עולם במהותו ונשאר

וההגבלה,צמ  המדידה בתוך ופועלת מתלבשת הרחמים מידת כי והגבלה, צום

השנה, בראש הרחמים מידת של וההתעוררות ההתגלות – זה בעניין גם וכך

התגלות  אבל דין, כיום זה יום של מהותו את משנה לא שופר, תקיעת לאחר

מצד  אלא ישראל של זכותם מצד לא היא ניסן בחודש הרחמים והתעוררות

של  והפעולה חסדו מלמעלה האלוקות גילוי ולכן הקדושֿברוךֿהוא

למעלה  היא ניסן בחודש מצרים ביציאת האדם נפש על שלו וההשפעה

והעולם. האדם של וההגבלות מהגדרים

,'a‰ ÌÚËÂ ניסן בחודש הם העתידה והגאולה מצרים שיציאת לכך ¿«««
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰È‰ ÁÒÙc Èelb‰ ,‰p‰c התעוררות ¿ƒ≈«ƒ¿∆«»»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מאלוקות, dÓˆÚמלמעלה, „vÓ,"דלתתא "אתערותא עלֿידי נגרמה שלא ƒ««¿»
האדם  מצד מלמטה È¯Lzהתעוררות ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) של זמן הוא שגם «∆≈≈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



ט e"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ev zyxt zay

 ֿ וׁשקלא ּדברים ּברּור להּמאמר, הֹוספה אֹו ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָהּמאמר,
ׁשהרי  מּובן, אינֹו אֹופן ּובכל ותׁשרי. ניסן ּבענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוטריא
ּבמעלת  לעיל ׁשּנתּבאר הּמאמר המׁש לכל ּבסתירה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

ּתׁשרי. על ְִִֵַָניסן

ֿ Ô·eÈÂג) ּדּבּור אדמּו"ר מו"ח כ"ק מאמר עלּֿפי ¿»ְֲִִַַַַ
ה'ש"ת  לכם הּזה החֹודׁש (ׁשאמרֹו17הּמתחיל ְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ניסן  חֹודׁש מעלת מבאר ׁשם ׁשּגם זֹו), למדינה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבבֹואֹו
הּמדרׁש הכרעת ׁשּלכן ּתׁשרי, חֹודׁש ׁשּבניסן 18על היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

טעם  טעמים. ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ּומבאר להּגאל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעתידין
ותׁשרי  חסד הּוא ניסן הּנה הּספירֹות, ׁשּבענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהא',

ׁשעלֿידי 19ּגבּורה  והגם  כּו', ּומ ׁשּפט ה ּדין זמן והּוא , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ
להיֹות  ּפֹועלים ּתׁשּובה ׁשענינּה ׁשֹופר ּתקיעת ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָמצות
על  ּומרחם רחמים ּכּסא על ויֹוׁשב ּדין מּכּסא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַעֹומד

הּדין 20עּמֹו זמן הּוא הּזמן עצם הרי זה ּכל עם הּנה , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּדכל  ּבדין 21ּומׁשּפט, יתּבר לפניו עֹוברים עֹולם ּבאי ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ּגּופא ּומׁשּפט ׁשהּדין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּומׁשּפט,
חסד. ּבחינת ׁשהּוא ּבניסן הּגאּולה ּתהיה ּכן ועל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָרחמים.
 ֿ ּבאתערּותא היה ּדפסח הּגּלּוי ּדהּנה, הּב', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָוטעם
הּוא  ׁשענינֹו ּתׁשרי (מהּֿׁשאיןּֿכן עצמּה מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּדלעילא
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ÔÎlL ,È¯Lz L„BÁ בגלל ∆ƒ¿≈∆»≈

חודש  על ניסן חודש מעלת

‰È‡תשרי  L¯„n‰ ˙Ú¯Î‰«¿»««ƒ¿»ƒ
¯‡·Óe ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈaL משנת הנזכר במאמר הריי"צ הרבי ∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈

Êa‰ה'ש"ת  LiL ניסן חודש של ÌÈÓÚË,במעלתו ‰nk שהולך כפי ∆≈»∆«»¿»ƒ
ומפרט.

,˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚaL ,'‡‰ ÌÚË עשר שהם העליונות הספירות עשר ««»∆¿ƒ¿««¿ƒ
שב  בעולמות כוחות ומשפיע פועל הקדושֿברוךֿהוא ÔÒÈאמצעותם ‰p‰ƒ≈ƒ»

„ÒÁ ‡e‰ ובני ניסים היו ובו שאת ביתר פועלת החסד מידת ניסן בחודש ∆∆
להיגאל  עתידין ובו ממצרים יצאו e·b¯‰,ישראל È¯L˙Â בחודש ואילו ¿ƒ¿≈¿»

הגבורה תשרי  מידת של יותר חזקה פעולה ËtLÓeיש ÔÈc‰ ÔÓÊ ‡e‰Â¿¿««ƒƒ¿»
,'eÎ עם יהיה מה נקבע שבו הדין יום הוא השנה שראש ז"ל חכמינו כדברי

הגבורה  ממידת בא והדין השנה כל במהלך והעולם È„ÈŒÏÚLהאדם Ì‚‰Â«¬«∆«¿≈
„ÓBÚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏÚBt ‰·eLz dÈÚL ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»»¿»¬ƒƒ¿≈

,BnÚ ÏÚ ÌÁ¯Óe ÌÈÓÁ¯ ‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ÔÈc ‡qkÓ ומידת ƒƒ≈ƒ¿≈«ƒ≈«¬ƒ¿«≈««
למידת  שייך תשרי שחודש לכך סתירה זו אין הדין, היפך היא הרחמים

כי  Ê‰הגבורה Ïk ÌÚ ‰p‰ ידי על הרחמים מידת התעוררות למרות ƒ≈ƒ»∆
שופר  ‰ÔÓfתקיעת ÌˆÚ È¯‰ ידי שעל הפעולה ללא עצמו, מצד הזמן ¬≈∆∆«¿«
שופר  ÌÈ¯·BÚתקיעת ÌÏBÚ È‡a ÏÎc ,ËtLÓe ÔÈc‰ ÔÓÊ ‡e‰¿««ƒƒ¿»¿»»≈»¿ƒ

‡Ùeb ËtLÓe ÔÈc‰L ‡l‡ ,ËtLÓe ÔÈ„a C¯a˙È ÂÈÙÏ עצמו ¿»»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»∆»∆«ƒƒ¿»»
.ÌÈÓÁ¯ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«¬ƒ

Ôk ÏÚÂ החסד שמידת מאחר ¿«≈
ניסן  בחודש ∆¿È‰zƒ‰מאירה

‡e‰L ÔÒÈa ‰Ïe‡b‰«¿»¿ƒ»∆
.„ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

 ֿ דיבור במאמר שנתבאר וכפי

בשבת  שנאמר החודש המתחיל

פרשת  ויקהלֿפקודי, פרשת

(שגם  תשכ"ו זו, שנה החודש,

 ֿ דיבור המאמר על מיוסד הוא

ה'צמח  אדמו"ר של המתחיל

לאור  ויוצא תרכ"ו בשנת צדק'

ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם

ויקהלֿפקודי  לפרשת מלכות'

לאחר  שגם הדבר בטעם השנה)

התעוררות  שפועלת שופר תקיעת

הוא  השנה ראש עדיין רחמים

התעוררות  כי ומשפט דין זמן

בדרך  היא הרחמים והתגלות

האדם  לעבודת בהתאם משפט,

רחמים  התעוררות זו ולכן

שביכולת  כמה עד מוגבלת,

ולא  וכד', ולהרגיש להבין האדם

שגם  בבריאה שמצינו כשם יותר,

נברא  עדיין הדין מידת עם הרחמים מידת את שיתף שהקדושֿברוךֿהוא לאחר

של  מידה היא הדין מידת שרק אףֿעלֿפי ומוגבל, מדוד עולם במהותו ונשאר

וההגבלה,צמ  המדידה בתוך ופועלת מתלבשת הרחמים מידת כי והגבלה, צום

השנה, בראש הרחמים מידת של וההתעוררות ההתגלות – זה בעניין גם וכך

התגלות  אבל דין, כיום זה יום של מהותו את משנה לא שופר, תקיעת לאחר

מצד  אלא ישראל של זכותם מצד לא היא ניסן בחודש הרחמים והתעוררות

של  והפעולה חסדו מלמעלה האלוקות גילוי ולכן הקדושֿברוךֿהוא

למעלה  היא ניסן בחודש מצרים ביציאת האדם נפש על שלו וההשפעה

והעולם. האדם של וההגבלות מהגדרים

,'a‰ ÌÚËÂ ניסן בחודש הם העתידה והגאולה מצרים שיציאת לכך ¿«««
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰È‰ ÁÒÙc Èelb‰ ,‰p‰c התעוררות ¿ƒ≈«ƒ¿∆«»»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מאלוקות, dÓˆÚמלמעלה, „vÓ,"דלתתא "אתערותא עלֿידי נגרמה שלא ƒ««¿»
האדם  מצד מלמטה È¯Lzהתעוררות ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) של זמן הוא שגם «∆≈≈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



miycgי y`x mkl dfd ycegd

אתערּותאּֿדלתּתא), עלֿידי ׁשּבאה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאתערּותאּֿדלעילא
ּבחינֹות  ב' יׁש ׁשּבאתער ּותאּֿדלעילא ׁשּמבאר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָּוכפי
(ּבסּבת  עלֿידי הּבאה אתערּותאּֿדלעילא הא', ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּומדרגֹות,
 ֿ אתערּותא היא והּב' אתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָּולאחר)
מּגעת  אתערּותאּֿדלתּתא ׁשאין מּצדֿעצמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדלעילא
 ֿ אתערּותא ּבחינת ּבפסח, היה ּכזה וגּלּוי ּכלל, ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָלׁשם
ּתהיה  העתידה הּגאּולה הּנה ולכן עצמּה. מּצד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדלעילא

מּצדֿעצמּה. האתערּותאּֿדלעילא זמן ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבניסן

LÈÂ ֿ ּבאתערּותא מעלה ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּדוקא, אתערּותאּֿדלתּתא עלֿידי ׁשּבאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדלעילא
ּבבחינת  הּוא הרי האדם, עבֹודת עלֿידי ׁשּבאה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדכיון
ולכן  עּמֹו, ׁשּמתאחד ועד מּלמעלה, ׁשּנמׁש לאֹור ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
 ֿ ּבאתערּותא מהּֿׁשאיןּֿכן קּיּום. ׁשל ּבאֹופן זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָהרי
מעלת  ׁשּגדלה אף הּנה מּצדֿעצמּה, ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדלעילא
הּוא  מּצדֿעצמֹו מּלמעלה ּׁשּנמׁש (ׁשהאֹור ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהאֹור
האדם), עבֹודת עלֿידי ׁשּנמׁש מהאֹור יֹותר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָלמעלה
הרי  הּמּטה, עבֹודת ֿ ידי על נמׁש ׁשּלא ּכיון ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמּכלֿמקֹום,
האֹור  ׁשּגּלּוי להיֹות יכֹול ולכן זה, לאֹור ּכלי אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמּטה

כּו' נפסק מּתןּֿתֹורה 22יהיה ּבענין וכּידּוע ּדכיון 23. , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבמׁשֹו לכן עבֹודה, מּצד ולא מּלמעלה, הּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהיה

גו' ֿ 24הּיֹובל ׁשּלאחרי ,ּכ ּכדי (ועד האֹור ּגּלּוי ׁשּנפסק , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הפּכי  ענין ׁשּזהּו העגל, חטא להיֹות יכֹול היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָזה
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ועוד.22) ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת תתקל 23)ראה ע' ח"ב תער"ב המשך שנג. ע' תרס"ו המשך ב. כח, ראה פ' לקו"ת ראה

קמח. ע' תרח"ץ עג. ע' תרע"ח סה"מ יג.24)ואילך. יט, יתרו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבל  מלמעלה אלוקית ‡˙ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú‡התגלות ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL מצד התשובה עבודת בעקבות ∆»»«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
אלול  בחודש nL·‡¯,האדם ÈÙÎe הנזכר הרבי ), במאמר הריי"צ ¿ƒ∆¿»≈

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL אלוקית התגלות הוא עניינה כללי שבאופן ∆¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
בהתעוררות מלמעלה  למטה

ב'LÈמלמעלה, יותר בפרטיות ≈
,'‡‰ ,˙B‚¯„Óe ˙BÈÁa¿ƒ«¿≈»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
˙aÒa) È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈¿ƒ«
Œ‡˙e¯Ú˙‡ (¯Á‡Ïe¿««ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc מלמעלה התעוררות ƒ¿«»
התעוררות  לה מלמטה שקדמה

אותה  הבחינה a‰Â'שגרמה ¿«
‡˙Œ‡˙e¯Úהשנייה  ‡È‰ƒƒ¿¬»

dÓˆÚŒ„vÓ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ««¿»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

,ÏÏk ÌLÏ ˙ÚbÓ זוהי «««¿»¿»
ממקור  דלעילא" "אתערותא

כך  כדי עד נעלה, יותר הרבה

לא  מלמטה התעוררות ששום

והקדמה  הכנה להיות יכולה

הגורם  להיות יכולה ולא אליה

נעלית  כך כל דרגה זו כי לה,

(שגם  מלמטה שההתעוררות

היא  שלה גבוהה הכי בדרגה

ולפי  ויכולתו כוחו לפי מוגבלת

לשם  מגעת לא האדם) של דרגתו

דרגה  על השפעה יכולת לה ואין

גבוהה  כך Êk‰כל Èel‚Â של ¿ƒ»∆
שלעבודת  דלעילא" "אתערותא

השפעה  כל בה אין ««‰È‰האדם
,ÁÒÙa והתגלות הארה היתה ‡˙ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú‡של שאז ˙ÈÁa ¿∆«¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»

dÓˆÚ „vÓ ולא מצרים בטומאת שקועים היו מצידם ישראל שבני למרות ƒ««¿»
מלמעלה. וההתגלות ההתעוררות את ותביא שתגרום מצידם פעולה הייתה

ÔÓÊ ‡e‰L ÔÒÈa ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»∆¿«
dÓˆÚŒ„vÓ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ יותר מ"אתערותא הנעלית »ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿»

האדם. מעבודת כתוצאה שבאה דלעילא"

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ חודש של דלעילא" ה"אתערותא במעלת נוסף עניין ¿≈¿ƒ»∆
Úe„Èניסן  ‰p‰c ש"אתערותא לעיל האמור למרות אשר  החסידות בתורת ¿ƒ≈»«

כי  יותר, נעלית היא דלתתא" "אתערותא של הקדמה על באה שלא דלעילא"

מבואר  שני מצד ויכולתו, כוחו לפי מוגבלת האדם ÏÚÓ‰פעולת LiL∆≈«¬»

‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡ויתרון  È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ÔÂÈÎc ,‡˜Âc התעוררות ובעקבות «¿»¿≈»∆»»«¿≈¬«»»»

‰e‡מצידו  È¯‰ האדםÈÏk ˙ÈÁ·a ומוכשר CLÓpLראוי ¯B‡Ï ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ,בתוכו אותו ולהכיל אותו לקלוט יכול Á‡˙nL„והאדם „ÚÂ ƒ¿«¿»¿«∆ƒ¿«≈

BnÚ כדי עד שהאור קליטה כך ƒ
בפנימיות  בו חודר האלוקי

אתו, Ê‰ומתאחד È¯‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈∆
Ìei˜ ÏL ÔÙB‡a.תמידי ¿∆∆ƒ

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
,dÓˆÚŒ„vÓ ‰‡aL ללא ∆»»ƒ««¿»

"אתערותא  של והכנה הקדמה

Ï„bL‰דלתתא" Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆»¿»
¯B‡‰ ˙ÏÚÓ למרות «¬«»

של  הדרגה, המעלה, שמבחינת

גבוהה  בדרגה אור זהו האור,

האור  מאשר יותר ונעלה יותר

"אתערותא  בעקבות שבא

CLÓpMדלעילא" ¯B‡‰L)∆»∆ƒ¿»
BÓˆÚŒ„vÓ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ««¿

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ בדרגה ¿«¿»≈
נעלה  ממקור ונמשך יותר גבוהה

ŒÏÚיותר  CLÓpL ¯B‡‰Ó≈»∆ƒ¿»«
ŒÏkÓ ,(Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»ƒ»
CLÓ ‡lL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆…ƒ¿»

‰hn‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ולא «¿≈¬«««»
דלתתא", "אתערותא לו קדמה

‰hn‰ È¯‰ והעולם האדם ¬≈««»
ומתגלה  נמשך האור שבהם

ÈÏk BÈ‡ ומוכשר B‡Ï¯ראוי ≈¿ƒ¿
,‰Ê חודר לא בו והאור ונקלט ∆

פנימית  eÎ'בצורה ˜ÒÙ ‰È‰È ¯B‡‰ ÈelbL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ¿∆ƒ»ƒ¿∆ƒ¿»
זמן  ‰Èelbקצר כעבור ‰È‰L ÔÂÈÎc ,‰¯BzŒÔzÓ ÔÈÚa Úe„iÎÂ .¿«»«¿ƒ¿«««»¿≈»∆»»«ƒ

מאד  הנעלה האלוקי האור B·Ú„‰,של „vÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓlÓ ובני ƒ¿«¿»¿…ƒ«¬»
והנעלה  הגבוהה האור לקליטת ראויים כלים היו לא מצידם והעולם ישראל

ÔÎÏ לא נאמר חמורה אזהרה הייתה תורה מתן שעת שלגבי שאף בתורה »≈
זאת  בכל סיני, להר ‚Â',להתקרב Ï·Bi‰ CBLÓa תקיעת שנשמעה לאחר ƒ¿«≈

לגשת  והותר מהמקום, השכינה נסתלקה תורה, מתן מעמד סיום של שופר

כיוון  עליו, ולעלות סיני Ck,להר È„k „ÚÂ) ¯B‡‰ Èelb ˜ÒÙpL∆ƒ¿»ƒ»¿«¿≈»
ההתגלות  כד הפסקת עד הייתה השכינה כך והסתלקות ∆≈¬»¿∆ÊŒÈ¯Á‡lL‰י

יום  ארבעים של יחסית קצר זמן ‰Ï‚Ú,כעבור ‡ËÁ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿≈¿»≈∆
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e"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ev zyxt zay

העתידה  הּגאּולה הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָמּמּתןּֿתֹורה).
 ֿ מּצד אתערּותאּֿדלעילא ׁשל ּבאֹופן ּבניסן, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה
ּגלּות  אחריה ׁשאין ׁשלמה ּגאּולה ּתהיה (ּכּנ"ל), ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה

מּבחי 25חסֿוׁשלֹום  ׁשּתהיה לפי והינּו קימא. ׁשל ענין נה , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
 ֿ אתערּותא ׁשאין ּבאתערּותאּֿדלעילא נעלית ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּיֹותר
איׁש ּכאׁשר ּגם הּנה ׁשאז ּכלל, לׁשם מּגעת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּדלתּתא
אזי  מּצדֿעצמּה) (אתערּותאּֿדלעילא ּתחּלה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָמזריע

צדק' ה'צמח ׁשּמביא [ּוכפי זכר ׁשעלֿזה 26יֹולדת ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אֹופן 27נאמר  ׁשּבאיזה היינּו, ּבּה, יּוּלד ואיׁש איׁש ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָ

מזרעת  אּׁשה אתערּותאּֿדלתּתא, ׁשל ּבאֹופן הן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה,
מזריע  איׁש אתערּותאּֿדלעילא, ׁשל ּבאֹופן והן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתחּלה,
העתידה  הּגאּולה ּתהיה ולכן זכר], יֹולדת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּתחילה,
הן  הּמעלֹות, ב' ּבזה ׁשּיהיּו והינּו, קימא. ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן
ׁשּבא  ּכיון ּומּוגּבל, מדּוד ּבלּתי ׁשהּוא האֹור, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמעלת
מעלת  והן ׁשם, מּגעת אתערּותאּֿדלתּתא ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּמקֹום
 ֿ אתערּותא מעלת ּובדגמת זכר. יֹולדת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֻהּפנימּיּות,
 ֿ ּדאתערּותא העבֹודה ׁשלמּות לאחרי ׁשּבאה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּדלעילא

ׁשעלֿידּה ואתערּותאּֿדלעילא .28ּדלתּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ÌÚËÂחֹודׁש ׁשהּוא ּתׁשרי חֹודׁש מעלת ּדהּנה, הג', ¿««ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַ
חביבין  הּׁשביעין וכל מעלתֹו16הּׁשביעי, והּנה, . ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָ
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ב.25) קטז, פסחים ― ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ג.26)ראה לז, מקץ תו"א וראה ערב. ע' שם אוה"ת

ג. כ, תזריע ה.27)לקו"ת פז, ואילך.28)תהלים סע"א כד, שה"ש לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זרה  עבודה של BzŒÔznÓ¯‰עניין ÈkÙ‰ ÔÈÚ e‰fL גילוי שהיה ∆∆ƒ¿»»¿ƒƒ««»

אחרים...").אלוקות  אלוהים לך יהיה לא אלוקיך... ה' "אנכי נאמר ואז בעולם

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â שלפי ב"אתערותא למרות חיסרון לכאורה יש האמור ¿««ƒ≈
זאת  בכל דלתתא", "אתערותא לה קדמה שלא ‰Ïe‡b‰דלעילא" ‰p‰ƒ≈«¿»

,ÔÒÈa ‰È‰zL ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆ƒ¿∆¿ƒ»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»
dÓˆÚŒ„vÓ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ««¿»

,(Ï"pk) למעלה שהיא ««
שהאדם  דלעילא" מ"אתערותא

ולהמשיך  לעורר מסוגל

דלתתא" ∆¿È‰zƒ‰ב"אתערותא
ÔÈ‡L ‰ÓÏL ‰Ïe‡b¿»¿≈»∆≈
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙eÏb ‰È¯Á‡«¬∆»»«¿»

‡ÓÈ˜ ÏL ÔÈÚ בשונה ƒ¿»∆«»»
שללא  דלעילא" מ"אתערותא

כלל  בדרך דלתתא" "אתערותא

ואפילו  ברתֿחלוף, כאמור שהיא

הייתה  ההתגלות תורה במתן

זו  הרי ולכאורה בלבד, זמנית

לעיל  למבואר סתירה

זה  מסוג דלעילא" שב"אתערותא

אור  התגלות בה שיש (למרות

כך  על חיסרון. יש ונעלה) גבוה

המענה  ÈÙÏבא eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‰È‰zL"דלעילא ה"אתערותא ∆ƒ¿∆

בגאולה  ותתגלה שתומשך

והנצחית  «ÈÁaÓƒ¿ƒ‰השלימה
˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ביותר הגבוהה «≈«¬≈

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
,ÏÏk ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L שום שאין וכיוון ∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««¿»¿»

אם  הזו, הגבוהה בדרגה השפעה איזו תהיה דלתתא" של"אתערותא אפשרות

לא  דלתתא" "אתערותא של חסרונה אלא כן חיסרון יש Ê‡Lנחשב כאשר ∆»
נעלית  כך כל דלעילא" "אתערותא של ‡LÈהתגלות ¯L‡k Ìb ‰p‰ƒ≈««¬∆ƒ

‰lÁz ÚÈ¯ÊÓ מלמעלה המשפיע היינו הזכר, מצד היא וההתעוררות «¿ƒ«¿ƒ»
¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÈÊ‡ (dÓˆÚŒ„vÓ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡) למצב בניגוד ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ««¿»¬«∆∆»»

דווקא  שאז גבוהה כלֿכך לא בדרגה דלעילא" "אתערותא השפעת של הרגיל

אזי  המקבל, מצד היא ההתעוררות והתחלת תחילה" מזרעת "אשה כאשר

תחילה" מזריע "איש כאשר ואילו וקיום, תוקף לה שיש לידה זכר", "יולדת

נקבה" "יולדת ˆ„˜'אזי ÁÓˆ'‰ ‡È·nL ÈÙÎe] ֿ דיבור במאמר ¿ƒ∆≈ƒ«∆«∆∆
לעיל, הנזכר החודש הגבוהה ÊŒÏÚL‰המתחיל בדרגה אלוקית התגלות על ∆«∆

כאן מדובר שעליה ‰eÈÈ,הפסוק Ó‡¯ביותר ,da „leÈ LÈ‡Â LÈ‡ ∆¡«ƒ¿ƒ«»«¿
,‰È‰iL ÔÙB‡ ‰ÊÈ‡aL וההתגלות ההשפעה סוגי משני כתוצאה ∆¿≈∆∆∆ƒ¿∆

לעיל  ÏLהמבוארים ÔÙB‡a Ô‰ עלֿידי שנגרמת ‡˙Œ‡˙e¯Úהשפעה ≈¿∆∆ƒ¿¬»
,‡z˙Ïc,המקבל למטה, האדם Ô‰Âמצד ,‰lÁz ˙Ú¯ÊÓ ‰M‡ ƒ¿«»ƒ»«¿««¿ƒ»¿≈

ÏL ÔÙB‡a בדרך עצמו,‡˙ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú‡השפעה המשפיע מצד ¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ‰È‰z ,‰ÏÈÁz ÚÈ¯ÊÓ LÈ‡ הולדה תהיה המקרים ובשני , ƒ«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿∆∆∆»»

"איש"], È‰z‰של ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿∆
ÔÙB‡a ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»¿∆

‡ÓÈ˜ ÏL למרות ונצחיות, ∆«»»
מלמעלה  התעוררות שהיא

נקלטת  לא רגיל (שבמצב

ברתֿחלוף, והיא בפנימיות

לעיל). eÈ‰iLכמבואר ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿
‰Êa לעתיד מלמעלה בהתגלות »∆
‰BÏÚn˙לבוא  יחד,·' גם ««¬

,¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Ô‰ אור שיהיה ≈«¬«»
כיון ביותר ÈzÏaנעלה ‡e‰L∆ƒ¿ƒ

‡aL ÔÂÈk ,Ïa‚eÓe „e„Ó»¿»≈»∆»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L ÌB˜nÓƒ»∆≈ƒ¿¬»

ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ולכן ƒ¿«»«««»
של  ערכה לפי מותאם אינו

הוא  אלא מלמטה ההתעוררות

והגבלה, מדידה מכל למעלה

,˙eiÓÈt‰ ˙ÏÚÓ Ô‰Â¿≈«¬««¿ƒƒ
ובעולם  באדם שיחדור

נצחי  קיום לו ויהיה  ובפנימיות

·e .¯ÎÊ ˙„ÏBÈ˙Ó‚„ ∆∆»»¿À¿«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÏÚÓ«¬«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
˙eÓÏL È¯Á‡Ï ‰‡aL∆»»¿«¬≈¿≈
Œ‡˙e¯Ú˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¬»
Œ‡˙e¯Ú˙‡Â ‡z˙Ïcƒ¿«»¿ƒ¿¬»

d„ÈŒÏÚL ‡ÏÈÚÏc המשיח בימות שתהיה דלעילא" ב"אתערותא כאמור, ƒ¿≈»∆«»»
"אתערותא  (בהיותה מאד נעלה ממקור תהיה היא – יחד גם היתרונות שני יהיו

ותהיה  בפנימיות תחדור וגם דלתתא") ב"אתערותא תלויה שלא דלעילא"

ויש  דלתתא"), "אתערותא בעקבות שבאה דלעילא" "אתערותא (כמו נצחית

שלושה  דלעילא" ב"אתערותא יש שלמעשה בחסידות מבואר לדבר: דוגמא

וג' דלתתא". "אתערותא אחרי שנמשכת ב' מעצמה. שנמשכת א' אופנים.

ההתגלות  זאת ועם לשם מגעת לא דלתתא" ש"אתערותא נעלה ממקור שבאה

השפעה  לכך קדמה (כי מושלם כבר המטה של שמצבו לאחר רק היא שלה

שכך  וכיון דלתתא") "אתערותא לפי מותאמת שכן דלעילא" "אתערותא של

שתהיה  וההתגלות להתעוררות דוגמה הוא זה וענין המעלות, שתי את בה יש

בהרחבה. לעיל כמבואר יחד, גם המעלות שתי יהיו בה שאף לבוא לעתיד

'‚‰ ÌÚËÂ,ניסן בחודש תהיה העתידה שהגאולה ÏÚÓ˙לכך ,‰p‰c ¿«««¿ƒ≈«¬«
È¯Lz L„BÁ ניסן חודש העובדה לגבי ‰ÈÚÈ·M,היא L„BÁ ‡e‰L ∆ƒ¿≈∆∆«¿ƒƒ
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יא e"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ev zyxt zay

העתידה  הּגאּולה הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָמּמּתןּֿתֹורה).
 ֿ מּצד אתערּותאּֿדלעילא ׁשל ּבאֹופן ּבניסן, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה
ּגלּות  אחריה ׁשאין ׁשלמה ּגאּולה ּתהיה (ּכּנ"ל), ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה

מּבחי 25חסֿוׁשלֹום  ׁשּתהיה לפי והינּו קימא. ׁשל ענין נה , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
 ֿ אתערּותא ׁשאין ּבאתערּותאּֿדלעילא נעלית ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּיֹותר
איׁש ּכאׁשר ּגם הּנה ׁשאז ּכלל, לׁשם מּגעת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּדלתּתא
אזי  מּצדֿעצמּה) (אתערּותאּֿדלעילא ּתחּלה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָמזריע

צדק' ה'צמח ׁשּמביא [ּוכפי זכר ׁשעלֿזה 26יֹולדת ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אֹופן 27נאמר  ׁשּבאיזה היינּו, ּבּה, יּוּלד ואיׁש איׁש ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָ

מזרעת  אּׁשה אתערּותאּֿדלתּתא, ׁשל ּבאֹופן הן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה,
מזריע  איׁש אתערּותאּֿדלעילא, ׁשל ּבאֹופן והן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתחּלה,
העתידה  הּגאּולה ּתהיה ולכן זכר], יֹולדת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּתחילה,
הן  הּמעלֹות, ב' ּבזה ׁשּיהיּו והינּו, קימא. ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן
ׁשּבא  ּכיון ּומּוגּבל, מדּוד ּבלּתי ׁשהּוא האֹור, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמעלת
מעלת  והן ׁשם, מּגעת אתערּותאּֿדלתּתא ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּמקֹום
 ֿ אתערּותא מעלת ּובדגמת זכר. יֹולדת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֻהּפנימּיּות,
 ֿ ּדאתערּותא העבֹודה ׁשלמּות לאחרי ׁשּבאה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּדלעילא

ׁשעלֿידּה ואתערּותאּֿדלעילא .28ּדלתּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ÌÚËÂחֹודׁש ׁשהּוא ּתׁשרי חֹודׁש מעלת ּדהּנה, הג', ¿««ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַ
חביבין  הּׁשביעין וכל מעלתֹו16הּׁשביעי, והּנה, . ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָ
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"אתערותא  (בהיותה מאד נעלה ממקור תהיה היא – יחד גם היתרונות שני יהיו

ותהיה  בפנימיות תחדור וגם דלתתא") ב"אתערותא תלויה שלא דלעילא"

ויש  דלתתא"), "אתערותא בעקבות שבאה דלעילא" "אתערותא (כמו נצחית

שלושה  דלעילא" ב"אתערותא יש שלמעשה בחסידות מבואר לדבר: דוגמא

וג' דלתתא". "אתערותא אחרי שנמשכת ב' מעצמה. שנמשכת א' אופנים.
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שכך  וכיון דלתתא") "אתערותא לפי מותאמת שכן דלעילא" "אתערותא של

שתהיה  וההתגלות להתעוררות דוגמה הוא זה וענין המעלות, שתי את בה יש

בהרחבה. לעיל כמבואר יחד, גם המעלות שתי יהיו בה שאף לבוא לעתיד

'‚‰ ÌÚËÂ,ניסן בחודש תהיה העתידה שהגאולה ÏÚÓ˙לכך ,‰p‰c ¿«««¿ƒ≈«¬«
È¯Lz L„BÁ ניסן חודש העובדה לגבי ‰ÈÚÈ·M,היא L„BÁ ‡e‰L ∆ƒ¿≈∆∆«¿ƒƒ
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miycgיב y`x mkl dfd ycegd

ׁשּגם  והינּו, לראׁשֹון, ׁשביעי להיֹותֹו היא הּׁשביעי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָׁשל
ּבאבֹות, ּוכמֹו העּקר. הּוא הראׁשֹון הּנה הּׁשביעי ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּבמעלת
עליוֿהּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה הּוא החביב הּׁשביעי ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנה
ּומׁשה  הראׁשֹון, הּוא ּדאברהם לאברהם. ׁשביעי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
היא  ׁשּמעלתֹו הרי הּׁשביעי, הּוא עליוֿהּׁשלֹום ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָרּבינּו
ּבנֹוגע  מּובן ועלּֿדרֿזה לראׁשֹון. ׁשביעי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָלהיֹותֹו
לניסן, ׁשביעי ׁשהּוא הּׁשביעי, חֹודׁש ּתׁשרי, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָלחֹודׁש
ניסן  ׁשחֹודׁש מדּגׁש ּתׁשרי, חֹודׁש ּבמעלת ׁשּגם ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻוהינּו,

ּב העתידה הּגאּולה ּתהיה ולכן העיקר, ניסן הּוא חֹודׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ְַָּדוקא.

ּבסּיּום ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) צדק' ה'צמח ׁשּכתב ׁשּמה מּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּתׁשרי, חֹודׁש מעלת  אֹודֹות ְֲֲִֵֶַַַַָהּמאמר
חֹודׁש מעלת אֹודֹות הּמאמר ּכללּות לתֹוכן ּבסתירה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָאינֹו
חֹודׁש היֹותֹו מּפני היא ּתׁשרי חֹודׁש מעלת ּכי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָניסן,
ּגּופא  זה ּבענין והרי חביבין, הּׁשביעין וכל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשביעי,
היא  הּׁשביעי מעלת ּכי העיקר, הּוא ניסן ׁשחֹודׁש ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמּודגׁש
הּוא  ׁשּניסן והינּו, ּכּנ"ל. לראׁשֹון, ׁשביעי ְְְְִִִִִֶַַַָָלהיֹותֹו
הּׁשביעי. מעלת ּגם (ּבהעלם) ּכלּול ּובֹו והראׁש, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹהראׁשֹון
הּוא  ראׁשֹון ּבענין א) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוזהּו
אף  ּדׁשנה, ּבענינים ּגם ּפֹועל ׁשּניסן הּׁשנה, לחדׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלכם
הענינים  ּגם ּכי לתׁשרי, הם ׁשּייכים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּמּצדֿעצמם
ּכלּולים  ׁשּבֹו הראׁשֹון להיֹותֹו מּניסן, מתחילים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָּדתׁשרי
ּכלּולה  ׁשּבתׁשרי הּׁשביעי מעלת ׁשּגם ועד הענינים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכל

ּכּנ"ל. ְִַַָּבניסן,

ֿ Ê·e‰ה) ראׁש ּבמּסכת ּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן »∆ְְֶֶֶַַַַָָָָֹ
נברא 18הּׁשנה  ׁשּבניסן מּנין אֹומר יהֹוׁשע רּבי , ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר  זרע 29העֹולם, מזריע עׂשב ּדׁשא הארץ וּתֹוצא ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּדׁשאים  מלאה ׁשהארץ חֹודׁש איזהּו ּפרי, עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָועץ
זמן  הּפרק ואֹותֹו ניסן, זה אֹומר הוי ּפרֹות, מֹוציא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואילן
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יא.29) א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ16‡È‰ ÈÚÈ·M‰ ÏL B˙ÏÚÓ ,‰p‰Â . ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿ƒƒƒ

‰p‰ ÈÚÈ·M‰ ˙ÏÚÓa ÌbL ,eÈ‰Â ,ÔBL‡¯Ï ÈÚÈ·L B˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒƒ»ƒ¿«¿∆«¿«¬««¿ƒƒƒ≈
,¯wÚ‰ ‡e‰ ÔBL‡¯‰ חודש של והחביבות והיתרון שהמעלה ונמצא »ƒ»ƒ»

החודש  ניסן, חודש של ויתרון מעלה בעצם היא השביעי, החודש תשרי,

השביעי  של מעלתו כי הראשון

שביעי  שהוא מכך נובעת

‰p‰לראשון. ,˙B·‡a BÓÎe¿»»ƒ≈
ÈÚÈ·M‰ שהוא מהאבות «¿ƒƒ
·È·Á‰ שביעי היותו בגלל ∆»ƒ

ŒÂÈÏÚ eÈa¯ ‰LÓ ‡e‰…∆«≈»»
ÈÚÈ·L ‡e‰L ,ÌBÏM‰«»∆¿ƒƒ

Ì‰¯·‡Ï,יצחק (אברהם, ¿«¿»»
משה). עמרם, קהת, לוי, יעקב,

,ÔBL‡¯‰ ‡e‰ Ì‰¯·‡c¿«¿»»»ƒ
ŒÂÈÏÚ eÈa¯ ‰LÓe…∆«≈»»
,ÈÚÈ·M‰ ‡e‰ ÌBÏM‰«»«¿ƒƒ
‡È‰ B˙ÏÚnL È¯‰¬≈∆«¬»ƒ
ÔBL‡¯Ï ÈÚÈ·L B˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒƒ»ƒ
וחביבותו  מעלתו שגם כך

היא  ביטוי כשביעי בעצם

אברהם  הראשון, של למעלתו

אבינו.

ÂÚ‚Ba Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ¿«∆∆∆»¿≈«
L„BÁ ,È¯Lz L„BÁÏ¿∆ƒ¿≈∆
ÈÚÈ·L ‡e‰L ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆¿ƒƒ

,ÔÒÈÏ הראשון החודש ¿ƒ»
˙ÏÚÓa ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿«¬«

,È¯Lz L„BÁ החודש בתור ∆ƒ¿≈
L„BÁLהשביעי  Lb„ÓÀ¿»∆∆

ÔÎÏÂ ,¯˜ÈÚ‰ ‡e‰ ÔÒÈƒ»»ƒ»¿»≈
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»»¬ƒ»

‡˜Âc ÔÒÈ L„BÁa החודש ¿∆ƒ»«¿»
והעיקרי. הראשון

‰nL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»∆«
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙kL∆»««∆«∆∆
˙B„B‡ ¯Ó‡n‰ ÌeiÒa¿ƒ««¬»
BÈ‡ ,È¯Lz L„BÁ ˙ÏÚÓ«¬«∆ƒ¿≈≈
˙eÏÏk ÔÎB˙Ï ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»¿∆¿»
˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ¯Ó‡n‰««¬»«¬«

,ÔÒÈ L„BÁ שנשאלה כך על השאלה המאמר ומיושבת Èkבתחילת ∆ƒ»ƒ
È¯Lz L„BÁ ˙ÏÚÓ עצמו,ÈÚÈ·M‰ L„BÁ B˙BÈ‰ ÈtÓ ‡È‰ «¬«∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈¡∆«¿ƒƒ

,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ של מעלתו הדגשת בין סתירה אין שכך וכיון ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
חודש  של המעלה הדגשת שהוא המאמר של הכללי התוכן ובין תשרי חודש

Ùeb‡ניסן  ‰Ê ÔÈÚa È¯‰Â החודש הוא תשרי שחודש עצמו זה בענין «¬≈¿ƒ¿»∆»
‰ÈÚÈ·Mהשביעי  ˙ÏÚÓ Èk ,¯˜ÈÚ‰ ‡e‰ ÔÒÈ L„BÁL L‚„eÓ¿»∆∆ƒ»»ƒ»ƒ«¬««¿ƒƒ

Ï"pk ,ÔBL‡¯Ï ÈÚÈ·L B˙BÈ‰Ï ‡È‰ השביעי לגבי רבינו משה היות ƒƒ¿¿ƒƒ»ƒ««
הראשון. מעלת על דגש יש עצמו בזה אבל מיוחדת וחביבות מעלה אכן שזו

,eÈ‰Â המשמעות לפי אשר ¿«¿
הכוונה  הדברים של הפנימית

‰¯‡ÔBLהיא  ‡e‰ ÔÒÈpL∆ƒ»»ƒ
ÏeÏk B·e ,L‡¯‰Â¿»…»
˙ÏÚÓ Ìb (ÌÏÚ‰a)¿∆¿≈««¬«

ÈÚÈ·M‰ בתחילת (כאמור «¿ƒƒ
לראש  דומה שהדבר המאמר

החיות  את בתוכו שכולל האדם

הגוף). כל של

¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈
ÔÈÚa (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡ƒ̄»∆¿»¿≈
Ìb ÏÚBt ÔÒÈpL ,‰M‰«»»∆ƒ»≈«

,‰Lc ÌÈÈÚa הנהגת היינו ¿ƒ¿»ƒ¿»»
לו  ויש הטבע סדרי עלֿפי העולם

על  גם השנה השפעה ימות כל

ÌÓˆÚŒ„vnL Û‡«∆ƒ««¿»
,È¯L˙Ï Ì‰ ÌÈÎÈiL שבו «»ƒ≈¿ƒ¿≈

ההנהגה  לעניין השנה ראש הוא

הטבע לאמיתו Èkעלֿפי בעצם, ƒ
דבר  ‰ÌÈÈÚשל Ìb«»ƒ¿»ƒ

,ÔÒÈpÓ ÌÈÏÈÁ˙Ó È¯L˙c¿ƒ¿≈«¿ƒƒƒƒ»
ÔBL‡¯‰ B˙BÈ‰Ï בחינת ƒ¿»ƒ

Ïk"ראש" ÌÈÏeÏk BaL∆¿ƒ»
ÌbL „ÚÂ ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«∆«
È¯L˙aL ÈÚÈ·M‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒƒ∆¿ƒ¿≈
.Ï"pk ,ÔÒÈa ‰ÏeÏk¿»¿ƒ»««

‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (‰»∆»««
˙ÎqÓa ‡¯Óba ·e˙kM∆»«¿»»¿«∆∆

‰M‰ŒL‡¯18 להלן (וראה …«»»
נידון  זה עניין כי שהעובדה

בעלת  היא השנה ראש במסכת

רבי  מחלוקת לגבי משמעות),

נברא  מתי יהושע ורבי אליעזר

‡ÓB¯העולם  ÚLB‰È Èa«̄ƒ¿À«≈
¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÔÒÈaL ÔÈpÓ בששת הבריאה בסיפור בתורה ƒ«ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»»»∆∆¡«

בראשית  NBÚ‰ימי ıÚÂ Ú¯Ê ÚÈ¯ÊÓ ·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ«≈»»∆∆∆≈∆«¿ƒ«∆«¿≈∆
L„BÁ e‰ÊÈ‡ ,È¯t השנה חדשי ÌÈ‡Lcמבין ‰‡ÏÓ ı¯‡‰L ¿ƒ≈∆∆∆»»∆¿≈»¿»ƒ

,ÔÒÈ ‰Ê ¯ÓB‡ ÈÂ‰ ,˙B¯t ‡ÈˆBÓ ÔÏÈ‡Â בו שיש האביב חודש ¿ƒ»ƒ≈¡≈≈∆ƒ»
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e"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ev zyxt zay

לבׁשּו ׁשּנאמר זה, אצל זה ׁשּמזּדּווגין ועֹוף וחּיה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבהמה
מיניּה לעיל רׁש"י ׁשּמפרׁש ּכפי ― וגֹו' הּצאן ,30כרים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּתהּלים  ּבספר ה ּוא ועמקים 31מקרא הּצאן כרים לבׁשּו , ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ
הּצאן, כרים לבׁשּו ּפרּוׁש, יׁשירּו. אף יתרֹועעּו ּבר ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹיעטפּו
ּבר, יעטפּו ועמקים ׁשּמתעּברֹות, הּכבׂשים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָמתלּבׁשֹות
יׁשירּו, אף יתרֹועעּו יפה, ונּכרת צֹומחת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּזריעה
ׁשּלּה, ּבּקׁשים והּתבּואה הּקציר, זמן ּכׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּבניסן,

מנּׁשב  הּקֹול,והרּוח נׁשמע זֹו, על זֹו נֹוקׁשים והן ת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
ּגּבי  זה מזמֹור והרי ּכמׁשֹוררֹות, העֹולם 32ונראֹות ּבריאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

מיניּה לעיל ּדכתיב ּומּזה 33ּכתיב, ּבכחֹו, הרים מכין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָֹ
מהי  מּובן, אינֹו ולכאֹורה העֹולם. נברא ׁשּבניסן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָמּוכח
ענינֹו הרי העֹולם, נברא ׁשּבניסן לֹומר מקֹום' ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָה'ּנתינת
ׁשּלמעלה  ענין ׁשהּוא מצרים, יציאת הּוא ניסן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשל
מקֹומֹות). ּובכּמה הּנ"ל, ּבּמאמר (ּכּמבאר ְְְֲֵַַַַַַָָָָָֹמהעֹולם
 ֿ ראׁש ּבמּסכת נאמר זה ׁשענין יֹותר, ּגדֹולה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּותמיהה
ּתׁשרי, חֹודׁש ּומעלֹות עניני נתּבארּו ׁשּבּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּׁשנה,
יהֹוׁשע  רּבי ׁשל מאמרֹו ּכאן הּובא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻואףֿעלּֿפיֿכן
מה  עלּֿפי הּוא, הענין א העֹולם. נברא ְְְִִִִֶַַַָָָָָָׁשּבניסן
ולכן, ּבניסן, ּכלּולים ּתׁשרי עניני ׁשּגם לעיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשּנתּבאר
אּלא  ּבניסן, יׁשנֹו לּתׁשרי, ׁשּׁשּי העֹולם ּבריאת ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגם
העֹולם) נברא (ּבניסן ניסן ׁשּבחדׁש העֹולם ּבריאת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשענין
והינּו, והגּבלֹות. מּמיצרים יציאה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּוא
ׁשל  ענין הּוא מּצדֿעצמּה העֹולם ׁשּבריאת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשאףֿעלּֿפי
ּבעניני  ּגם ּדניסן הּפעּולה מּצד הרי וטבע, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהגּבלה
ּבאֹופן  ׁשהּוא ּכפי העֹולם ּבריאת ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּׁשנה,

והגּבלֹות. מּמצרים יציאה ְְְִִִֵֶַָָָׁשל

ÔÈÚ‰Â עלֿידי הּוא הּבריאה ענין ׁשּכללּות ּדאף ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ועד  ּומיצר), צמצּום (ּבחינת הראׁשֹון ְְְְִִִִֵַַַָצמצּום
מה  ּכל ּבכח ּבעצמֹו ׁשיער ּכבר הּצמצּום לפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּגם
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א.30) ואילך).31)ח, 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה זו שנה ניסן בי"א לאמרו שהתחילו ― יד סה, הגירסא 32)תהלים כ"ה

א. יא, שם הב"ח בהגהות ז.33)שהובאה שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והאילנות  הדשאים של וצמיחה ‰t¯˜פריחה B˙B‡Â בשנה תקופה אותה ¿«∆∆

גם  Ó‡pL¯היא ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÔÈ‚ÂecÊnL ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÔÓÊ¿«¿≈»¿«»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆≈∆∆∆∆¡«
מהפסוק  שמובן L¯ÙnLכפי ÈÙk Z 'B‚Â Ô‡v‰ ÌÈ¯Î eL·Ï»¿»ƒ«…¿¿ƒ∆¿»≈

,dÈÈÓ ÏÈÚÏ È"L¯ כן השנה)לפני ראש במסכת קודמת Ó˜¯‡(בסוגיא «ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»
eL·Ï ,ÌÈl‰z ¯ÙÒa ‡e‰¿≈∆¿ƒƒ»¿
ÌÈ˜ÓÚÂ Ô‡v‰ ÌÈ¯Î»ƒ«…«¬»ƒ
Û‡ eÚÚB¯˙È ¯a eÙËÚÈ««¿»ƒ¿¬«
eL·Ï ,Le¯t .e¯ÈLÈ»ƒ≈»¿
˙BLaÏ˙Ó ,Ô‡v‰ ÌÈ¯Î»ƒ«…ƒ¿«¿
,˙B¯aÚ˙nL ÌÈN·k‰«¿»ƒ∆ƒ¿«¿
,¯a eÙËÚÈ ÌÈ˜ÓÚÂ«¬»ƒ««¿»
˙¯kÂ ˙ÁÓBˆ ‰ÚÈ¯f‰L∆«¿ƒ»««¿ƒ∆∆
,e¯ÈLÈ Û‡ eÚÚB¯˙È ,‰ÙÈ»∆ƒ¿¬«»ƒ
ÔÓÊ ÚÈbiLk ,ÔÒÈa¿ƒ»¿∆«ƒ«¿«
ÌÈLwa ‰‡e·z‰Â ,¯Èˆw‰«»ƒ¿«¿»««ƒ

,dlL בישול נגמר שכבר ∆»
MÓ·˙התבואה  Áe¯‰Â¿»«¿«∆∆

Ô‰Â השבליםÌÈL˜BÏÚ BÊ ¿≈¿ƒ«
˙B‡¯Â ,ÏBw‰ ÚÓL ,BÊƒ¿»«¿ƒ¿
¯BÓÊÓ È¯‰Â ,˙B¯¯BLÓkƒ¿¿«¬≈ƒ¿
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a Èab ‰Ê∆«≈¿ƒ«»»
dÈÈÓ ÏÈÚÏ ·È˙Îc ,·È˙k¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

לכן  בתהלים קודם פרק באותו

,BÁÎa ÌÈ¯‰ ÔÈÎÓ שההרים ≈ƒ»ƒ¿…
 ֿ הקדוש של בכוחו ונבראו הוכנו

ÁÎeÓברוךֿהוא  ‰fÓe כדעת ƒ∆»
יהושע  ·¯‡רבי ÔÒÈaL∆¿ƒ»ƒ¿»

.ÌÏBÚ‰»»
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»
'ÌB˜Ó ˙È˙p'‰ È‰Ó«ƒ«¿ƒ«»
‡¯· ÔÒÈaL ¯ÓBÏ«∆¿ƒ»ƒ¿»
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מוגבל  הבלתי האינסופי האלוקי

צמצומים  של סדרה עבר

של  והגבלה הסתרה שעניינם

הראשון" מה"צמצום החל האור,

כביכול, הצידה, מוגבל הבלתי הגדול אורו את סילק הקדושֿברוךֿהוא שבו

מוגבל  עולם לברוא ÈÓeˆ¯,כדי ÌeˆÓˆ ˙ÈÁa) הגבול ÚÂ„עניין ,( ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ÌbL עולם לברוא ברצונו שעלה הענין מעצם הרי בפועל, ∆«ƒ¿≈«ƒ¿
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יג e"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ev zyxt zay

לבׁשּו ׁשּנאמר זה, אצל זה ׁשּמזּדּווגין ועֹוף וחּיה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבהמה
מיניּה לעיל רׁש"י ׁשּמפרׁש ּכפי ― וגֹו' הּצאן ,30כרים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּתהּלים  ּבספר ה ּוא ועמקים 31מקרא הּצאן כרים לבׁשּו , ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ
הּצאן, כרים לבׁשּו ּפרּוׁש, יׁשירּו. אף יתרֹועעּו ּבר ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹיעטפּו
ּבר, יעטפּו ועמקים ׁשּמתעּברֹות, הּכבׂשים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָמתלּבׁשֹות
יׁשירּו, אף יתרֹועעּו יפה, ונּכרת צֹומחת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּזריעה
ׁשּלּה, ּבּקׁשים והּתבּואה הּקציר, זמן ּכׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּבניסן,

מנּׁשב  הּקֹול,והרּוח נׁשמע זֹו, על זֹו נֹוקׁשים והן ת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
ּגּבי  זה מזמֹור והרי ּכמׁשֹוררֹות, העֹולם 32ונראֹות ּבריאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

מיניּה לעיל ּדכתיב ּומּזה 33ּכתיב, ּבכחֹו, הרים מכין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָֹ
מהי  מּובן, אינֹו ולכאֹורה העֹולם. נברא ׁשּבניסן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָמּוכח
ענינֹו הרי העֹולם, נברא ׁשּבניסן לֹומר מקֹום' ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָה'ּנתינת
ׁשּלמעלה  ענין ׁשהּוא מצרים, יציאת הּוא ניסן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשל
מקֹומֹות). ּובכּמה הּנ"ל, ּבּמאמר (ּכּמבאר ְְְֲֵַַַַַַָָָָָֹמהעֹולם
 ֿ ראׁש ּבמּסכת נאמר זה ׁשענין יֹותר, ּגדֹולה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּותמיהה
ּתׁשרי, חֹודׁש ּומעלֹות עניני נתּבארּו ׁשּבּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּׁשנה,
יהֹוׁשע  רּבי ׁשל מאמרֹו ּכאן הּובא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻואףֿעלּֿפיֿכן
מה  עלּֿפי הּוא, הענין א העֹולם. נברא ְְְִִִִֶַַַָָָָָָׁשּבניסן
ולכן, ּבניסן, ּכלּולים ּתׁשרי עניני ׁשּגם לעיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשּנתּבאר
אּלא  ּבניסן, יׁשנֹו לּתׁשרי, ׁשּׁשּי העֹולם ּבריאת ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגם
העֹולם) נברא (ּבניסן ניסן ׁשּבחדׁש העֹולם ּבריאת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשענין
והינּו, והגּבלֹות. מּמיצרים יציאה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּוא
ׁשל  ענין הּוא מּצדֿעצמּה העֹולם ׁשּבריאת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשאףֿעלּֿפי
ּבעניני  ּגם ּדניסן הּפעּולה מּצד הרי וטבע, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהגּבלה
ּבאֹופן  ׁשהּוא ּכפי העֹולם ּבריאת ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּׁשנה,

והגּבלֹות. מּמצרים יציאה ְְְִִִֵֶַָָָׁשל

ÔÈÚ‰Â עלֿידי הּוא הּבריאה ענין ׁשּכללּות ּדאף ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ועד  ּומיצר), צמצּום (ּבחינת הראׁשֹון ְְְְִִִִֵַַַָצמצּום
מה  ּכל ּבכח ּבעצמֹו ׁשיער ּכבר הּצמצּום לפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּגם
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א.30) ואילך).31)ח, 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה זו שנה ניסן בי"א לאמרו שהתחילו ― יד סה, הגירסא 32)תהלים כ"ה

א. יא, שם הב"ח בהגהות ז.33)שהובאה שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והאילנות  הדשאים של וצמיחה ‰t¯˜פריחה B˙B‡Â בשנה תקופה אותה ¿«∆∆

גם  Ó‡pL¯היא ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÔÈ‚ÂecÊnL ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÔÓÊ¿«¿≈»¿«»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆≈∆∆∆∆¡«
מהפסוק  שמובן L¯ÙnLכפי ÈÙk Z 'B‚Â Ô‡v‰ ÌÈ¯Î eL·Ï»¿»ƒ«…¿¿ƒ∆¿»≈

,dÈÈÓ ÏÈÚÏ È"L¯ כן השנה)לפני ראש במסכת קודמת Ó˜¯‡(בסוגיא «ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»
eL·Ï ,ÌÈl‰z ¯ÙÒa ‡e‰¿≈∆¿ƒƒ»¿
ÌÈ˜ÓÚÂ Ô‡v‰ ÌÈ¯Î»ƒ«…«¬»ƒ
Û‡ eÚÚB¯˙È ¯a eÙËÚÈ««¿»ƒ¿¬«
eL·Ï ,Le¯t .e¯ÈLÈ»ƒ≈»¿
˙BLaÏ˙Ó ,Ô‡v‰ ÌÈ¯Î»ƒ«…ƒ¿«¿
,˙B¯aÚ˙nL ÌÈN·k‰«¿»ƒ∆ƒ¿«¿
,¯a eÙËÚÈ ÌÈ˜ÓÚÂ«¬»ƒ««¿»
˙¯kÂ ˙ÁÓBˆ ‰ÚÈ¯f‰L∆«¿ƒ»««¿ƒ∆∆
,e¯ÈLÈ Û‡ eÚÚB¯˙È ,‰ÙÈ»∆ƒ¿¬«»ƒ
ÔÓÊ ÚÈbiLk ,ÔÒÈa¿ƒ»¿∆«ƒ«¿«
ÌÈLwa ‰‡e·z‰Â ,¯Èˆw‰«»ƒ¿«¿»««ƒ
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ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a Èab ‰Ê∆«≈¿ƒ«»»
dÈÈÓ ÏÈÚÏ ·È˙Îc ,·È˙k¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

לכן  בתהלים קודם פרק באותו

,BÁÎa ÌÈ¯‰ ÔÈÎÓ שההרים ≈ƒ»ƒ¿…
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ניסן  חודש של הייחודיות daLמעלותיו ,‰M‰ŒL‡¯ ˙ÎqÓa ¯Ó‡∆¡«¿«∆∆…«»»∆»
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È¯Lz ÈÈÚ ÌbL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈∆«ƒ¿¿≈ƒ¿≈

,ÔÒÈa ÌÈÏeÏk גם כי ¿ƒ¿ƒ»
כלול  ≈«¿ÔÎÏÂ,בראשון השביעי

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«¿ƒ«»»
סדרי  עלֿפי ההנהגה וכללות

BLÈהטבע  ,È¯LzÏ CiML∆«»¿ƒ¿≈∆¿
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„vÓ È¯‰ ,Ú·ËÂ ‰Ïa‚‰«¿»»¿∆«¬≈ƒ«
ÈÈÚa Ìb ÔÒÈc ‰ÏeÚt‰«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿¿≈

,‰M‰ עצמו בטבע שגם כך «»»
מהטבע  והלמעלה הנס ניכר יהיה
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ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk ÌÏBÚ‰»»¿ƒ∆¿∆
ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»ƒ≈»ƒ
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יציאה  יש זאת ובכל בקיומו,

אור  והתגלות העולם מגדרי

כפי  מהעולם, שלמעלה אלוקי

ומבאר. שהולך

Û‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«
‰‡È¯a‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««¿ƒ»
ומוגבל  מדוד גשמי עולם של

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿
ÔBL‡¯‰ שהאור כך עלֿידי »ƒ

מוגבל  הבלתי האינסופי האלוקי

צמצומים  של סדרה עבר

של  והגבלה הסתרה שעניינם

הראשון" מה"צמצום החל האור,

כביכול, הצידה, מוגבל הבלתי הגדול אורו את סילק הקדושֿברוךֿהוא שבו

מוגבל  עולם לברוא ÈÓeˆ¯,כדי ÌeˆÓˆ ˙ÈÁa) הגבול ÚÂ„עניין ,( ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ÌbL עולם לברוא ברצונו שעלה הענין מעצם הרי בפועל, ∆«ƒ¿≈«ƒ¿
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miycgיד y`x mkl dfd ycegd

ּבפֹועל  להיֹות הענינים 34ּׁשעתיד ּכל התחלת ֿ מקֹום מּכל , ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָ
היא  הּצמצּום) וענין ּבכח ההׁשערה ענין ּגם ּבא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ(ׁשּמּזה

הּוא  חסד ׁשחפץ (הפ35מּפני הּגּלּוי ענין ׁשּזהּו , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
הּוא  חסד ּדחפץ הענין והרי ּגבּול. ּבלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּצמצּום),
ּכמֹו לניסן, ׁשּי הּבריאה) ענין ּכללּות מתחיל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ(ׁשּמּמּנּו
ּגבּורה, ּבחינת הּוא ׁשּתׁשרי ג) (סעיף לעיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּנתּבאר
ׁשֹופר  ּתקיעת ׁשעלֿידי ואף ּומׁשּפט, הּדין זמן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלהיֹותֹו
רחמים, ּכּסא על ויֹוׁשב ּדין מּכּסא עֹומד להיֹות ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַּפֹועלים
ׁשּלכן  ּומׁשּפט. ּדין עם ׁשּקׁשּור רחמים ׁשל ענין זה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ענין  עדין זה הרי רחמים, ּכּסא על יֹוׁשב ּכאׁשר ּגם ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנה
 ֿ מּצד חסד ּבחינת הּוא ניסן מהּֿׁשאיןּֿכן מׁשּפט. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּומּזה  ּדין. ׁשל לענין  ּכלל מקֹום ׁשאין ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָעצמֹו,
ּובפרט  ניסן. לחֹודׁש ׁשּי חסד חפץ ּדכי ׁשהענין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּובן,
חסד  זה הרי ּגּופא ׁשּבחסד חסד, חפץ ּכי  ּבחינת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזֹוהי
מּצד  ׁשהיא ּכפי החסד מּדת רק לא היינּו, מגּבל, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֻּבלּתי
ּדוקא  החפץ ּבחינת מּצד אּלא הרצֹון, מּצד אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשכל
ׁשהיא  ּכפי העֹולם ּבריאת ענין וזהּו מהרצֹון. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה
חסד  חפץ ּכי ּבחינת מּצד היא ׁשהּבריאה ּכפי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבניסן,
אמרּו ההתהּוּות, לתחּלת ׁשּבנֹוגע מה ּגם וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָהּוא.

ז"ל  צּדיקים,36רּבֹותינּו ׁשל ּבנׁשמֹותיהם נמל ּבמי  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַ
ניסן  ּבין החּלּוק ׁשּזהּו ּתׁשּובה, ּבעלי ולא ּדוקא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹצּדיקים

ּכּידּוע  הּתׁשּובה,37לתׁשרי , עבֹודת ענין  הּוא ׁשּתׁשרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּצּדיקים. עבֹודת ענין הּוא  ְְֲִִִִַַַַָוניסן
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שכד 34) ע' ח"א תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי א. טו, לזח"א מק"מ בתחילתו. א' ענף ויושר) עגולים (שער א שער חיים עץ ראה

ועוד. ואילך. פ"י האמצעי לאדמו"ר היחוד שער יח.35)ואילך. ז, ג.36)מיכה פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, תרל"ו 37)ב"ר סה"מ ראה

ואילך). קסח ע' תשכ"ו (סה"מ פ"ה זה דמוצש"ק החודש ד"ה גם וראה ואילך. ג ס"ע תרנ"ב שס. ע' ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעליֿגבול  נבראים עם È˙ÚM„כזה ‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa ¯ÚÈL ¯·k¿»ƒ≈¿«¿¿…«»«∆»ƒ

ÏÚBÙa ˙BÈ‰Ï בקדושֿברוךֿהוא מושרש וההגבלה הצמצום שעניין כך ƒ¿¿«
בפועל, והבריאה הצמצום לפני גם Ïkבעצמו ˙ÏÁ˙‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»«»

ÌÈÈÚ‰ הבריאה את דבר של בסופו שהביא התהליך a‡כללות ‰fnL) »ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»
ÁÎa ‰¯ÚL‰‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«««¿»»¿…«

ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÂ אכן שהם ¿ƒ¿««ƒ¿
והעלם  מיעוט של עניינים

האלוקי  האור של )והגבלה
„ÒÁ ıÙÁL ÈtÓ ‡È‰ƒƒ¿≈∆»≈∆∆

,‡e‰ מכך נובע הכול

חסד" "חפץ שהקדושֿברוךֿהוא

ולהשפיע  להאיר לגלות, ורצונו

CÙ‰) Èelb‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ≈∆
Ïe·b ÈÏa ,(ÌeˆÓv‰ כך «ƒ¿¿ƒ¿

וההסתרה  הצמצום שגם

הטבע, בגדרי הם וההתלבשות

האור  של ביטוי דבר, של בסופו

מוגבל. הבלתי ≈¬»È¯‰Âהאינסופי
‡e‰ „ÒÁ ıÙÁc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈∆∆

ÏÈÁ˙Ó epnnL) ונובע ∆ƒ∆«¿ƒ
(‰‡È¯a‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿ƒ»
¯‡a˙pL BÓk ,ÔÒÈÏ CiL«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈
È¯LzL (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈
,‰¯e·b ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿»
ÔÈc‰ ÔÓÊ B˙BÈ‰Ïƒ¿¿««ƒ
È„ÈŒÏÚL Û‡Â ,ËtLÓeƒ¿»¿«∆«¿≈
ÌÈÏÚBt ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z¿ƒ«»¬ƒ

˙BÈ‰Ï הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿
·LBÈÂ ÔÈc ‡qkÓ „ÓBÚ≈ƒƒ≈ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ ,ÌÈÓÁ¯ ‡qk ÏÚ«ƒ≈«¬ƒ¬≈∆
¯eLwL ÌÈÓÁ¯ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¬ƒ∆»

ËtLÓe ÔÈc ÌÚ והתעוררות ƒƒƒ¿»
של  ופעולותיו למעשיו (ובהתאם עצמו ומשפט הדין בעניין היא הרחמים

לעיל). כמבואר qk‡האדם, ÏÚ ·LBÈ ¯L‡k Ìb ‰p‰ ÔÎlL∆»≈ƒ≈««¬∆≈«ƒ≈
ËtLÓ ÏL ÔÈÚ ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÓÁ¯.הגבורה במידת וקשור «¬ƒ¬≈∆¬«ƒƒ¿»∆ƒ¿»

ÔÈ‡L ÔÙB‡a ,BÓˆÚŒ„vÓ „ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÒÈ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ««¿¿∆∆≈
ıÙÁ ÈÎc ÔÈÚ‰L ,Ô·eÓ ‰fÓe .ÔÈc ÏL ÔÈÚÏ ÏÏk ÌB˜Ó»¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»≈

ÔÒÈ L„BÁÏ CiL „ÒÁ הבריאה של מקומה מה השאלה מיושבת ומעתה ∆∆«»¿∆ƒ»
אדרבה, כי וההגבלות, מהגדרים יציאה שעניינו ניסן בחודש מוגבל עולם של

ניסן  לחודש דווקא ששייכת חסד" "חפץ מבחינת הוא לבריאה והמקור השורש

תשרי). לחודש ÒÁaL„(ולא ,„ÒÁ ıÙÁ Èk ˙ÈÁa È‰BfL Ë¯Ù·eƒ¿»∆ƒ¿ƒ«ƒ»≈∆∆∆¿∆∆
‡Ùeb עצמו‰Ê È¯‰ ועמוק פנימי רצון שעניינה חסד" "חפץ של הדרגה »¬≈∆

החסד  ÈÙkבמידת „ÒÁ‰ ˙cÓ ˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰ ,Ïa‚Ó ÈzÏa „ÒÁ∆∆ƒ¿ƒÀ¿»«¿…«ƒ««∆∆¿ƒ
B‡ ÏÎO‰ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ««≈∆
היא  החסד שמידת כפי אפילו

‡l‡ ,ÔBˆ¯‰ „vÓ כפי ƒ«»»∆»
היא  החסד »vÓƒ„שמידת

‡˜Âc ıÙÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««≈∆«¿»
e‰ÊÂ .ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¿∆
ÈÙk ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ
ÈÙk ,ÔÒÈa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»¿ƒ
„vÓ ‡È‰ ‰‡È¯a‰L∆«¿ƒ»ƒƒ«
‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»≈∆∆
והגילוי  האור עניין נובע שממנה

מגדרי  למעלה בעולם שמאיר

מצרים העולם  יציאת את ופועל

הגאולה  ואת נגאלו") ("בניסן

עתידין  ("בניסן העתידה

להיגאל").

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי הטעם ¿∆«
˙lÁ˙Ï Ú‚BaL ‰Ó«∆¿≈«ƒ¿ƒ«

˙ee‰˙‰‰ של והבריאה «ƒ¿«
Ï"Êהעולם, eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡»¿«≈«

CÏÓ ÈÓa ֿ הקדוש התייעץ ¿ƒƒ¿«
כביכול, ברוךֿהוא,

,ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
ÈÏÚa ‡ÏÂ ,‡˜Âc ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«¿»¿…«¬≈
˜elÁ‰ e‰fL ,‰·eLz¿»∆∆«ƒ

È¯L˙Ï,ההבדל  ÔÒÈ ÔÈa≈ƒ»¿ƒ¿≈
Úe„ik החסידות בתורת «»«

È¯LzL חודש אחרי שבא ∆ƒ¿≈
תשובה ימי ועשרת הכיפורים יום השנה, ראש חלים ובו ÔÈÚאלול ‡e‰ƒ¿«

,‰·eLz‰ ˙„B·Ú מתוך דלתתא" "אתערותא בדרך ה' עבודת שעיקרה ¬««¿»
והעולם האדם ‰ÌÈ˜Ècvגדרי ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ÔÒÈÂ עבודת שעיקרה ¿ƒ»ƒ¿«¬«««ƒƒ

ולכן  מהעולם, שלמעלה אלוקי אור התגלות דלעילא", "אתערותא בדרך ה'

הבריאה  גם כי צדיקים", של בנשמותיהן "נמלך והבריאה ההתהוות בהתחלת

התעוררות  יש ניסן שבחודש מכך נובעת ומוגבל מוגדר עולם של בפועל

העולם. מגדרי שלמעלה חסד" "חפץ מבחינת והארה
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.c"qa.e"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ev t"y zgiy
מוגה  בלתי

לכם.‡. הזה החודש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

תהלים ·. (במאמר 1בקאּפיטל לעיל נאמר 2הנזכר וגו'".3) גליהם שאון ימים שאון "משביח : ַ

(כנ"ל  חצות לאחרי הש"ק ביום כבר שמתחיל המחרת, ביום הוא שלו המאה ההילולא שיום - הצ"צ ומבאר
הפסוק 4במאמר  על לתהלים ברשימותיו - במ"א 5) [וכמבואר התהו עולם הו"ע ("ימים") ש"ים" דברי 6, בפירוש
הפסוק 7המדרש  מצד 8על הים, גלי התגברות - ימים" "שאון וזהו"ע אלמים"], "דיורים בענין המים", "יקוו

בתה  היינו שרשם גבוה, מבחי' שהם אף "כי גליהם", שאון ימים שאון "משביח עז"נ אך מתיקון. שלמעלה ו
כלא  התהו דעולם האור ריבוי גם אצלו, כי ימים, שאון משביח ית' הוא אך מתגברים, ולכן התהו, מעולם

חשיב".

במדרש  מ"ש מבאר האהבה 9ועפ"ז את לכבות יוכלו לא רבים כוכבים,10"מים עובדי אלו רבים מים ,
אוה"ע 11שנאמר  שרש כי, - כו'" יעקב את ואוהב כו' האהבה את לכבות יוכלו לא כו', יהמיון ימים כהמות

ששרשם  בנ"י על להתגבר רוצים ולכן התיקון, מעולם שלמעלה התהו מעולם הוא כבירים מים לשאון שנמשלו
המשכת  ע"י ימים", שאון "משביח שהקב"ה כיון האהבה", את לכבות יוכלו "לא ואעפ"כ, התיקון; מעולם

התהו. מעולם גם שלמעלה האור בחי'

מ"ש  גם נאמר 12וזהו שבה במדריגה שאפילו - שנאתי" עשו ואת יעקב את ואוהב גו' ליעקב עשו אח "הלא
שהרי  ליעקב, גם מקום תפיסת אין דתהו) האור (ריבוי מהשתלשלות שלמעלה כיון ליעקב", עשו אח "הלא

גו'" לו תתן מה צדקת ש"ואוהב 13"אם וכיון שנאתי". עשו ואת יעקב את "ואוהב - הכוונה פנימיות מצד הנה ,
לכבות  יוכלו לא התהו) בחי' (שמצד רבים "מים גם הנה לכן מתהו, שלמעלה ית', עצמותו מצד הוא יעקב" את

האהבה". את

(במאמר  לעיל המוזכר עם זה ענין לקשר הנ"ל 2ויש שבקאּפיטל וגו'" הצאן כרים "לבשו הפסוק אודות (14, ַ
העולם" נברא ש"בניסן למדים כדלקמן.15שממנו ,

ובהקדמה:‚.
(במאמר  לעיל להנהגת 16נתבאר בנוגע היא ההמשכה תשרי שבחודש תשרי, חודש לגבי ניסן דחודש העילוי (

ולמעלה  מהעולם שלמעלה ההנהגה נמשכת ממצרים היציאה היתה שבו ניסן ובחודש הטבע, בדרך העולמות
מהטבע.
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ממנו. נפרד ואינו האב, עם קשור שהוא הבן, הו"ע - מהעולם שלמעלה מדריגה - ניסן משא"כ

בלקו"ת  המבואר ע"פ נאמר 19ובפרט שעלי' הנשמה, מעלת זה 20בענין שאין אלקיכם", לה' אתם "בנים
אביו, אהבת בשביל נפש מסירת של בענין צורך יש וכאשר אח"כ", ממנו ונפרד האב ממוח שנלקח הבן "כמו

קודמין  חייך כי הדין, ע"פ מחויב "אינו כו'21הרי קודמת אבידתו אביו ואבידת ואבידתו שהוא 22, מחמת וזה ,
כלל", ית' ממנו נפרדת ואינה חד, כולא רק כך, אינו הנשמה אך בפ"ע. מהות נהי'

אדמו"ר - מו"ח דכ"ק הקודש באגרת מ"ש התניא בבי 23וכידוע לשון ממעל24אור אלקה ",ynn"חלק
הנשמה  על דקאי היינו, (מציאות), ממשות מלשון - "ממש" (א) לכאורה: הפכיים ענינים ב' יש "ממש" שבתיבת
- מיני' אדלעיל קאי - "ממש" (ב ) גשמי, בגוף ונתלבשה למטה שירדה כפי ועד נברא, מציאות שנעשית כפי

היא שהנשמה היינו, ממעל, אלקה שהנשמה ynnחלק לאחרי גם זב"ז: קשורים ושניהם ממעל. אלקה חלק
ממש  ממעל אלקה חלק היא אז גם - ממשות מלשון "ממש" מציאות, בבחי' -נעשית

נפשך  ובכל לבבך בכל אפילו אהבה לה להיות מוכרח ממש".25"לכן במס"נ ,

האדם  ובעבודת נפרדים, נבראים שהם ענינם עולמות כי, מעולמות, למעלה היא בן שבחי' בודאי מובן וא"כ
דביקות. בבחי' הוא בן משא"כ עבד, עבודת בחי' זה הרי

ואילו  עבד, עבודת עול, קבלת של באופן היא העבודה שבתשרי - תשרי חודש על ניסן חודש מעלת וזוהי
בן. בבחי' היא העבודה בניסן

תרס"ו „. בהמשך בארוכה שמבואר שאף בתניא 26ולהעיר, מבואר וכן עבד, דעבודת המעלה שעבודת 27גודל
כשלעצמה, עבד בעבודת היא העילוי שתכלית הכוונה אין - ושרשה" ועיקרה העבודה "ראשית היא דוקא עבד
אמיתית  שתהי' כדי אלא, דבוק, הוא בן ואילו נפרד, הוא שעבד וכנ"ל בן, בחי' היא המעלה עיקר אדרבה: שהרי
כשלעצמו, דבן הענין רק לא ישנו וכאשר עבד, עבודת עול, דקבלת העבודה גם להיות צריכה בן, של השלימות

עבד" ג"כ שהוא "בן העבד, ענין גם הבן.28אלא של העילוי אמיתית זה הרי ,
לעי  (וכאמור הצמחֿצדק מ"ש (במאמר וע"ד והשנה 4ל ההילולא, יום של ענינו כבר מתחיל זה הש"ק שביום (

חודש  מחר במאמרי שלו) להסתלקותֿהילולא המאה שנת הפסק 29היא לה אין שירושה ומתנה, ירושה בענין
חו"מ  ושו"ע לגמרא שמציין (כפי הפסק לה יש ממקום 30ומתנה שבאה המתנה, בענין מעלה גם יש ולאידך ,(

המעלות  ב' ישנם ואז הפסק, לה אין אזי ליורשו שראוי למי היא המתנה נתינת כאשר אמנם, הנותן, מכח - גבוה
הפסק. לה ואין גבוה, ממקום שבאה -

ועבד: בן בענין גם ועד"ז

שצריך  כיון אלא הפסק. לה שאין ירושה בחי' - נפרד ואינו בדביקות, שהוא בן, בחי' היא המעלה עיקר
מגעת  היא הרי שבה, הביטול מצד עול, קבלת דוקא כי, כו', העבודה ראשית שהיא קבלתֿעול, ענין גם להיות
עבד, גם שהוא בבן היא המעלה אמיתית הנה לכן, הנותן, מכח שבאה המתנה ענין בדוגמת - יותר למעלה

ליורשו. שראוי למי מתנה בדוגמת - המעלות ב' ישנן שאז

בתחילתה ‰. - בן בחי' ניסן, לחודש ששייכת ההפטרה - החודש פרשת בהפטרת מ"ש גם יובן הנ"ל ע"פ
הנשיאים  ע"י היא שאמירתו בחלק :31וסיומה,

בישראל" לנשיא הזאת התרומה אל יהיו הארץ העם "כל - ההפטרה עוממות 32התחלת מלשון - "עם" :18,
(כידוע  והרוממות ההעלאה הו"ע - לנשיא" גו' התרומה אל גו' העם ו"כל נפרדים. דברים ש"תרומה 33שהם
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ד.19) סב, ר"ה דרושי
א.20) יד, ראה פ'
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(במשנה).22) א לג, שם
ואילך.23) תד ע' ח"ד שלו אג"ק ראה
ו"לקוטי 24) קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, וראה רפ"ב.

וש"נ. ואילך). לד (ע' שם לתניא פירושים"
ה.25) ו, ואתחנן
ואילך.26) שט ע'

רפמ"א.27)
א).28) (נז, שם תניא
רע"א.29) יז, בראשית אוה"ת
(30=) פי"נ דקכ"ט"ב"ב נוחלין) יש סע"א פרק ודקל"ג ע"ב

רמ"ח". סי' ובח"מ
וש"נ.31) תטו. ע' היומן רשימת ― מנחם תורת ראה
טז.32) מה, יחזקאל
ובכ"מ.33) ד. פח, ויקהל תו"א
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מ"ש  למעלה 34וע"ד מלמטה העלאה שהו"ע המלך", אלקי אלקי 35"ארוממך בחי' את ולהעלות לרומם ,
העצמי. רוממות לבחי' המלכות, שמספירת שבנפעל הפועל כח המלך,

השני  כהפירוש - למטה מלמעלה ההמשכה באה רוממות 35ולאח"ז בחי' להמשיך - המלך" אלקי ב"ארוממך
המלך". "אלקי בבחי' העצמי

נחלתו  מבניו לאיש מתנה הנשיא יתן "כי (א) ההפטרה: בסיום מדובר שאודותם אופנים בב' היא זו והמשכה
בנחלה" היא אחוזתם תהי' לבניו לאחד 36היא מנחלתו מתנה יתן "וכי (ב) הפסק; לה אין שירושה וכנ"ל ,

לנשיא" ושבת הדרור שנת עד לו והיתה תמידי,37מעבדיו ענין זה אין ולכן נפרד, בחי' הוא שעבד לפי והיינו ,
הפסק. לה יש שמתנה וכנ"ל

שכבר 37ומסיים  לאחרי - זה ענין וכופל חוזר מדוע מובן: אינו ולכאורה תהי'". להם בניו נחלתו "אך :
הנ"ל? האופנים ב' נתפרטו

העבד: מעלת גם ישנו כאשר היא הבן מעלת שאמיתית מוסיף שבזה - הוא הענין אך

העבד. מעלת כאן אין עדיין אבל עצמו. מצד הבן מעלת זו הרי - גו'" מבניו לאיש מתנה הנשיא יתן "כי
תהי'" להם בניו נחלתו "אך ומסיים חוזר כן ולאחרי וגו'". מעבדיו לאחד מנחלתו מתנה יתן "וכי ממשיך: ולכן

עבד  שהוא בן או בן שהוא עבד העבד: מעלת גם לו שיש בן אודות מדובר שכאן המעלות,38- ב' ישנן שאז ,
כנ"ל.

.Â יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל "אל - צו פרשת - השבוע פרשת הפטרת בסיום מ"ש גם יובן ובזה
וגו'" המתהלל יתהלל בזאת אם כי בעשרו עשיר יתהלל אל בגבורתו :39הגבור

חכם  אכן שהוא מובן, הרי ו"עשיר", "גבור" "חכם" בשם אותו קוראת שהתורה כיון מובן: אינו לכאורה
תורת  ע"פ הוא כן אלא ועשיר, גבור חכם שהוא לו נדמה שרק באופן זה שאין והיינו, באמת, ועשיר גבור

רז"ל  אמרו שלכן אמיתיות, מעלות הם ועשירות גבורה חכמה הרי - גו'" יתהלל "אל מדוע וא"כ, "אין 40אמת.
הקוין  בג' הם אלו שמעלות וכידוע ועשיר", גבור  חכם על אלא שורה גבורה 41השכינה הימין, בקו - חכמה :

הכתר  עד (שעולה האמצעי בקו - ועשירות השמאל, בקו וא"כ,42- גבול), בלי עשירות, של ענין זה הרי ולכן ,
גו'"?! יתהלל "אל מדוע

הזקן  רבינו של במאמרו בזה הביאור רק 43וידוע להיות צריך ההילול שענין לומר הכתוב כוונת שאין ,
צריך  לא ועשירות גבורה בחכמה ואילו אותי"), וידוע השכל המתהלל יתהלל ("בזאת אותי" וידוע ב"השכל

. בחכמתו חכם יתהלל "אל הוא: הפירוש אלא כלל, ההילול ענין .להיות בגבורתו הגבור בעשרו",. עשיר .
ועשירות וגבורה שהו"ע calaבחכמה ד"בזאת", הענין ישנו שכאשר גו'", המתהלל יתהלל בזאת אם "כי ;

בזהר  כדאיתא - עבד שבעבודת עול הפסוק 44הקבלת אזי 45על - לאעלאה" תרעא "דא גו'", אהרן יבוא "בזאת
. "בחכמתו גם המתהלל" ."יתהלל בגבורתו בעשרו".. .

העילוי. בתכלית היא בן של הבחי' גם אזי עבד, דעבודת הענין ישנו שכאשר לעיל האמור וע"ד

.Ê לא רבים ד"מים והענין העולם" נברא ד"בניסן הענין בין והשייכות הקשר לבאר יש לעיל, האמור וע"פ
הנ"ל: שבקאּפיטל מהפסוקים שלמדים האהבה", את לכבות ַיוכלו

בפנימיות  שמושרש מה שזהו - הצדיקים עבודת שזהו"ע דוקא, בן דבחי' העבודה הוא ניסן חודש של ענינו
(במאמר  וכנ"ל צדיקים"46הכוונה, של בנשמותיהם נמלך "במי בענין (47.
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א.34) קמה, תהלים
(35― ובארוכה ואילך. שם ויקהל ואילך. ג מ, מקץ תו"א ראה

― מנחם תורת ואילך. פשמ"ז ח"ב ואילך. פש"ה ח"א תער"ב המשך
ואילך. 73 ע' ואילך; 4 ע' חמ"א התוועדויות

טז.36) מו, יחזקאל
יז.37) שם,
ט.38) ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
כבֿכג.39) ט, ירמי'
וש"נ.40) א. צב, שבת

ד"ה 41) החנוכה שער אורה שערי פי"ח. פי"ב. האמונה שער ראה
תב. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי פט"ו. ושמחי רני

ועוד.42) ואילך. רכ ע' ח"א תער"ב המשך ראה
הר"פ43) (הנחות גו' יתהלל אל ד"ה תקס"ח ראה סה"מ עח. ע'

לקו"ש גם וראה מא). הער ע' 85 ע' ועוד.*החי"ט .31
וש"נ.44) .122 ס"ע תרפ"ט סה"מ ראה
ג.45) טז, אחרי
(46.(243 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת בסופו
ג.47) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר
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מ"ש  למעלה 34וע"ד מלמטה העלאה שהו"ע המלך", אלקי אלקי 35"ארוממך בחי' את ולהעלות לרומם ,
העצמי. רוממות לבחי' המלכות, שמספירת שבנפעל הפועל כח המלך,

השני  כהפירוש - למטה מלמעלה ההמשכה באה רוממות 35ולאח"ז בחי' להמשיך - המלך" אלקי ב"ארוממך
המלך". "אלקי בבחי' העצמי

נחלתו  מבניו לאיש מתנה הנשיא יתן "כי (א) ההפטרה: בסיום מדובר שאודותם אופנים בב' היא זו והמשכה
בנחלה" היא אחוזתם תהי' לבניו לאחד 36היא מנחלתו מתנה יתן "וכי (ב) הפסק; לה אין שירושה וכנ"ל ,

לנשיא" ושבת הדרור שנת עד לו והיתה תמידי,37מעבדיו ענין זה אין ולכן נפרד, בחי' הוא שעבד לפי והיינו ,
הפסק. לה יש שמתנה וכנ"ל

שכבר 37ומסיים  לאחרי - זה ענין וכופל חוזר מדוע מובן: אינו ולכאורה תהי'". להם בניו נחלתו "אך :
הנ"ל? האופנים ב' נתפרטו

העבד: מעלת גם ישנו כאשר היא הבן מעלת שאמיתית מוסיף שבזה - הוא הענין אך

העבד. מעלת כאן אין עדיין אבל עצמו. מצד הבן מעלת זו הרי - גו'" מבניו לאיש מתנה הנשיא יתן "כי
תהי'" להם בניו נחלתו "אך ומסיים חוזר כן ולאחרי וגו'". מעבדיו לאחד מנחלתו מתנה יתן "וכי ממשיך: ולכן

עבד  שהוא בן או בן שהוא עבד העבד: מעלת גם לו שיש בן אודות מדובר שכאן המעלות,38- ב' ישנן שאז ,
כנ"ל.

.Â יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל "אל - צו פרשת - השבוע פרשת הפטרת בסיום מ"ש גם יובן ובזה
וגו'" המתהלל יתהלל בזאת אם כי בעשרו עשיר יתהלל אל בגבורתו :39הגבור

חכם  אכן שהוא מובן, הרי ו"עשיר", "גבור" "חכם" בשם אותו קוראת שהתורה כיון מובן: אינו לכאורה
תורת  ע"פ הוא כן אלא ועשיר, גבור חכם שהוא לו נדמה שרק באופן זה שאין והיינו, באמת, ועשיר גבור

רז"ל  אמרו שלכן אמיתיות, מעלות הם ועשירות גבורה חכמה הרי - גו'" יתהלל "אל מדוע וא"כ, "אין 40אמת.
הקוין  בג' הם אלו שמעלות וכידוע ועשיר", גבור  חכם על אלא שורה גבורה 41השכינה הימין, בקו - חכמה :

הכתר  עד (שעולה האמצעי בקו - ועשירות השמאל, בקו וא"כ,42- גבול), בלי עשירות, של ענין זה הרי ולכן ,
גו'"?! יתהלל "אל מדוע

הזקן  רבינו של במאמרו בזה הביאור רק 43וידוע להיות צריך ההילול שענין לומר הכתוב כוונת שאין ,
צריך  לא ועשירות גבורה בחכמה ואילו אותי"), וידוע השכל המתהלל יתהלל ("בזאת אותי" וידוע ב"השכל

. בחכמתו חכם יתהלל "אל הוא: הפירוש אלא כלל, ההילול ענין .להיות בגבורתו הגבור בעשרו",. עשיר .
ועשירות וגבורה שהו"ע calaבחכמה ד"בזאת", הענין ישנו שכאשר גו'", המתהלל יתהלל בזאת אם "כי ;

בזהר  כדאיתא - עבד שבעבודת עול הפסוק 44הקבלת אזי 45על - לאעלאה" תרעא "דא גו'", אהרן יבוא "בזאת
. "בחכמתו גם המתהלל" ."יתהלל בגבורתו בעשרו".. .

העילוי. בתכלית היא בן של הבחי' גם אזי עבד, דעבודת הענין ישנו שכאשר לעיל האמור וע"ד

.Ê לא רבים ד"מים והענין העולם" נברא ד"בניסן הענין בין והשייכות הקשר לבאר יש לעיל, האמור וע"פ
הנ"ל: שבקאּפיטל מהפסוקים שלמדים האהבה", את לכבות ַיוכלו

בפנימיות  שמושרש מה שזהו - הצדיקים עבודת שזהו"ע דוקא, בן דבחי' העבודה הוא ניסן חודש של ענינו
(במאמר  וכנ"ל צדיקים"46הכוונה, של בנשמותיהם נמלך "במי בענין (47.
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מצד  הוא שהעולם כפי זה הרי העולם" נברא ש"בניסן מה הנה העולם, לבריאת בנוגע שגם כך, כדי ועד
הוא" חסד חפץ "כי צדיקים.48בחי' של בנשמותיהם אודותיו שנמלך בעת הוא שהעולם וכפי ,

לעולם  התהו עולם קדימת ענין כללות כי, - האהבה" את לכבות יוכלו לא רבים ש"מים לכך הסיבה גם וזוהי
והגבלה  מיצר של באופן שהם כפי לעולמות ששייכת בדרגא רק זה הרי ימים", ה"שאון נעשה זה שמצד התיקון,

" כפי שזהו העולם"ixyzayכו', מצד15נברא שהוא כפי העולם בריאת אודות מדובר כאשר אבל ;oqip,היינו ,
הבן, מעלת נרגשת אזי - צדיקים של בנשמותיהם ההמלכה ומצד הוא", חסד חפץ "כי מצד הוא שהעולם כפי

דוקא. יעקב" את "ואוהב שלכן ית ', בעצמותו שמושרשים כפי נש"י של ענינם שזהו

.Á יו רש"י עפ"ז שמפרש מה גם הפסוק 49בן והתבואה 14על הקציר זמן כשיגיע "בניסן ישירו", אף "יתרועעו
כמשוררות": ונראות הקול, נשמע זו, על זו נוקשים והן מנשבת והרוח שלה, בקשים

עצמו? בפני אחד כל ע"י ולא זו", על זו נוקשים ש"הן עי"ז דוקא השירה נעשית מדוע מובן: אינו לכאורה

לתיקון  תהו בין ההפרש בענין הידוע ע"פ - הוא הענין הי'50אך אחד שכל מתפרדין, ענפין היו שבתהו ,
שהזולת  זאת, עוד אלא זולתו, את סובל הי' שלא בלבד זו לא לזולתו; מקום לתת מבלי אמלוך", "אנא אומר
בכך  שמכיר בלבד זו שלא והיינו, התכללות, של ענין ישנו התיקון בעולם משא"כ כלל. אצלו במציאות אינו
שהשלימות  אצלו שנרגש ועד כו', לו ומשפיע הזולת את שסובל זאת, עוד אלא הזולת, של מציאותו גם שישנה

הזולת. ע"י דוקא היא שלו

הקשים: לשירת בנוגע גם מובן ומזה

כמשוררות", ש"נראות באופן רק זה הרי נגלה, שע"פ - התורה,ובהקדמה פנימיות ע"פ אבל רש"י, כלשון
ישירו". "אף הכתוב: לשון כפשטות ממש, שירה של ענין זה הרי 

אין  עצמו בפני שבהיותו מרגיש אחד שכל - הוא דוקא, זו" על זו נוקשים ש"הן באופן הקשים שירת וענין
ישירו". "אף אזי "יתרועעו", זולתו, עם ההתכללות ע"י דוקא אלא שלימות, לו

בלקו"ת  כמבואר במציאות, הביטול שהו"ע השירה, ענין כללות עם קשור זה המלאכים.51וענין שירת בענין
ע"י  זה הרי מציאות, בבחי' שיהי' וכדי מציאות, אינו שלעצמו - ההתכללות ענין עם קשור הביטול ענין והרי

דוקא. הזולת

גו'": ימים שאון "משביח הפסוק עם ישירו" אף יתרועעו גו' הצאן כרים "לבשו הפסוק של ההמשך וזהו

לכבות " שרוצים רבים" ה"מים שזהו"ע ימים", "שאון נעשה לתיקון התהו קדימת ומצד התהו, הו"ע  - ימים"
האהבה. את ח"ו

פנימיות  את מעוררים התיקון, בחי' ואחדות, התכללות של ההנהגה שע"י - ישירו" אף "יתרועעו עז"נ אך
לכבות  יוכלו לא רבים "מים הנה ולכן דוקא, יעקב" את "ואוהב דוקא, התיקון בבחי' הוא הרצון ששם הכוונה

האהבה". את

.Ë מ"ש עם גם קשור הנ"ל רש"י 14ענין כפירוש בר", יעטפו צומחת":49"ועמקים "שהזריעה
מה  גם וזהו להירקב. צריכים הנזרעים והתבואה שהגרעין באופן היא הזריעה שהרי הביטול, הו"ע - זריעה

וכמ"ש  הביטול, ענין על מורה שארץ  דוקא, בארץ היא תהי'".52שהזריעה לכל כעפר "ונפשי

מושרש  דתיקון הביטול כי העיקר, על מרובה בתוספת הצמיחה אח"כ נעשית דזריעה הביטול ע"י ודוקא
באה  ולכן יעקב", את ד"ואוהב באופן הכוונה פנימיות היא ששם ותיקון, מתהו שלמעלה ביותר, נעלית בדרגא

שיעור. לאין מרובה בתוספת הצמיחה משם

(במאמר  כנ"ל - מצרים ויציאת מצרים לגלות שייך והצמיחה הזריעה  הצאן 2וענין כרים ש"לבשו שהזמן (
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יח.48) ז, מיכה
א.49) ח, ר"ה
ערך50) להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר (ס"ע ראה תיקון תהו,
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בארץ" לי "וזרעתי' הפסוקים בפירוש כידוע - ניסן בחודש הוא ופרח 53וגו'" יציץ יעקב ישרש "הבאים ,
בארוכה 54ישראל" מבאר שהצ"צ יעקב 55(כפי ישרש הבאים לד"ה ויציאת 56בהגהותיו מצרים גלות על דקאי ,(

חפץ" ארץ אתם תהיו "כי בארץ, וההשרשה הזריעה של הביטול שע"י בבחי'57מצרים, הם שבנ"י דהיינו, ,
תורה. ומתן מצרים דיציאת הצמיחה נעשית דוקא עי"ז הנה עלי', דורסין  שהכל הארץ בדוגמת ביטול

בזה: והביאור

התיקון. שרש יעקב", את ד"ואוהב הבחי' שזוהי ס"ג), (כנ"ל בן בחי' הוא הפסח וחג מצרים דיציאת הענין
התיקון. בחי' דוקא, בארץ זריעה הביטול, ענין ע"י דיצי"מ הגאולה באה ולכן

ח"ו  לכבות רבים" ה"מים יכולים ימים", ד"שאון הענין מצד הרי - דתיקון הביטול בארץ, הזריעה ענין לולי
דתהו, האור מריבוי שלמעלה האור בחי' את מעורר שזה דתיקון, וההתכללות הביטול ע"י דוקא הנה ולכן כו'.

הגאולה. באה עי"ז הנה - יעקב" את "ואוהב ששם

.È רש"י שמביא מה נתבאר השיחה רשעים 59ממדרש 58בהמשך בישראל שראה על "דאג רבינו שמשה
שאר  מכל יותר הגאולה את מעכב הרע דלשון החטא שדוקא להגאל", ראויין אינם שמא מעתה אמר דלטורין

" רק הוא הרע לשון שחטא אף ע"ז, חטא (אפילו בעיקר"eli`kהחטאים אדמו"ר 60כפר כ"ק ע"י הוגה - (
ואילך. 8 ע' חל"א בלקו"ש ונדפס שליט"א,

.‡È אזויפיל זיך ("האבן רב בלהט ודרשו עוררו - הזקן מרבינו החל - נשיאינו שרבותינו לכך הטעם גם ַָוזהו
האחדות, ענין ע"ד ָגעקאכט")

הזקן- לרבינו  החלצו ד"ה במאמר שלאחריו61כמבואר  והרביים אדמו"ר ,62, לכ"ק החלצו ד"ה למאמר ועד
נ"ע  אדמו"ר 63(מהורש"ב) מו"ח כ"ק של המאמר וכן ,64-

את  ופועלת יעקב", את ד"ואוהב הענין את מעוררת והתכללות אחדות של באופן ההנהגה שדוקא כיון
הגאולה.

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי - לנו תהי' להגאל"65וכן עתידין ובניסן נגאלו "בניסן בקרוב 15, ,
ממש.

***

.·È הפסוק על רש"י בפירוש תקטר",66הביאור "כליל תחתיו", מבניו "המשיח מבניו", תחתיו "המשיח
"כולה  "כליל", תהי'", כליל נדבה של כהן מנחת כל וכן כליל, כולה אלא נאכלין שירי' להיות נקמצת "אין

לגבוה", שוה
-" תחתיו, שנתמנה הכה"ג רק מביא (שמת) כה"ג תחתיו"giyndשחביתי סתם 67מבניו בניו ולא (ולא 68,

יהודה  ר' תחתיו 69כדעת כשמת, המשיח הכהן משמע, "דהכי (סתם), יורשים" "משל שבאים שמת כה"ג שחביתי
eipan cg`"אותה קרבן 70יעשה כעין ישראל, כלל של שליח בתור שמביאו לכה"ג ששייך קרבן שזהו כיון ,(
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כה.53) ב, הושע
ו.54) כז, ישעי'
ואילך.55) עז ע' שמות אוה"ת
ואילך.56) ג נג, שמות לתו"א
יב.57) ג, מלאכי
יד.58) ב, שמות
ל.59) פ"א, שמו"ר
ב.60) טו, ערכין
ואילך.61) סע"ד פה, מטות לקו"ת
גם 62) וראה ואילך. א'תשלט ע' ח"ה במדבר אדהאמ"צ מאמרי

ואילך. 47 ס"ע ובהוספות א'שלז. ס"ע מטות אוה"ת
ואילך.63) נג ס"ע תרנ"ט סה"מ
בהוספות.64) תרנ"ט בסה"מ שנדפס כו' בזח"ג איתא ד"ה

טו.65) ז, מיכה
טוֿטז.66) ו, פרשתנו
"זה 67) ב) (שם, נאמר הפרשה שבתחלת שכשם י"ל דלכאורה

ובניו קרבן אודות אהרן מדובר כאן גם הנה בניו, והן אהרן הן ,"
כנגד  ― מבניו" ו"תחתיו "אהרן", כנגד ― המשיח" "הכהן שניהם:

" נאמר שכאן קושי יש זה שבפירוש ואף "בניו"בניו",מ "בניו". ולא
הקושי ישנו זה, קושי כנגד הנה ולפרש ― המקרא את לסרס שצריך

תחתיו "המשיח "המשיחמבניו במקום מבניו ", ".תחתיו
סתם 68) כהן במנחת ולא כה"ג, במנחת רק קאי שהכתוב וכיון

כליל  נדבה של כהן מנחת כל "וכן ולהבהיר להוסיף רש"י צריך ―
בפנים. כדלקמן להקמיצה, בנוגע ביניהם חילוק שיש אלא תהי'",

(במשנה).69) ע"ב ריש נא, מנחות
שם.70) הרשב"א חי'
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כליל", ש"כולה באופן נקמצת אלא נאכלין", שירי' להיות נקמצת ש"אין תקטר", "כליל - כה"ג מנחת ולכן:
מנחת  וכאילו המנחות; ככל בקמיצה, חייבת ציבור, מנחת ע"ד להיותה כי, לעצמן, והשירים לעצמו הקומץ

"כולה אלא כלל, נקמצת אינה סתם, קמיצה deyכהן ללא בהווייתה שנשארת -71לגבוה",

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.72הוגה 21 ע' חכ"ב בלקו"ש

.‚È ויקרא בפ' רש"י פירוש גם לבאר יש לזה אשר 73ובהמשך קרבנו את והביא גו' ידו תשיג לא "(ואם -
לפי  זהו נאכלין, שירי' שיהיו חוטא מנחת על "ללמד כמנחה", לכהן והיתה וגו') סולת האיפה עשירית חטא
תהי' בכליל שהוא כהן נדבת מנחת כשאר תהא הוא, כהן זה חוטא ואם לכהן, והיתה דרשו, ורבותינו פשוטו.

תאכל": לא
בשעה  בה זה, בלימוד הצורך מהו מובן: אינו - נאכלין שירי' שיהיו חוטא מנחת על ללמד שבא פשוטו לפי

צו  בפרשת הדבר בשמן74שמפורש בלולה מנחה "וכל :daxgeזו)`heg zgpn. לכל פרש"י) - שמן בהם שאין .
תהי'"? אהרן בני

ד  "ורבותינו רש"י מוסיף .ולכן מדובר רשו שבה צו, בפ' נתפרש לא זה שדין וכו'", הוא כהן זה חוטא אם .
מנחת אודות עלzacpרק הכהן שמקריב מנחה אודות ולא מהכתוב e`hgכהן, מיוחד בלימוד צורך יש ולכן ,

תאכל". לא תהי' בכליל שהוא כהן נדבת מנחת "כשאר דינה חוטא כהן מנחת שגם כמנחה", לכהן "והיתה

.„È,מישראל לכאו"א בשייכות לקונו, האדם בעבודת - הנ"ל רש"י מפירושי ההוראה ולבאר להוסיף ויש
כמ"ש  "כהן", כהנים":75שנקרא ממלכת לי תהיו "ואתם

כהנים  שאכילת דאף - נאכלין ששירי' מנחה לגבי תהי'" ב"כליל שהיא כהן מנחת מעלת ביאור ובהקדם
מתכפרים" ובעלים אוכלים "כהנים שהרי נעלה, ועד 76הו"ע כה"ג סגן ועאכו"כ הדיוט, כהן אכילת אפילו ,

תהי'". "כליל - יותר גדול עילוי ישנו מ"מ, עצמו, לכה"ג

זה חוטא ש"אם - דרשו") ("רבותינו רבותינו דרשת ע"פ - חוטא במנחת חידוש ישנו זה הוא",odkובענין
שהיא כהן נדבת מנחת כשאר "תהא אלא חוטא, מנחת כל כמו נאכלין שירי' כהן,lilkaאין שאצל היינו, ,"

מנחת גם ד"כליל".heg`הנה העילוי בה יש

.ÂË:בזה והענין
חוטא?! כהן של מציאות יתכן איך מובן אינו לכאורה

תחתיו"), מבניו "המשיח רש"י: (וכפירוש מבניו" תחתיו המשיח "הכהן - כה"ג של בנו כה"ג ועאכו"כ
בלקו"ת  (כמבואר המשחה בשמן שנמשח המעלה הן אצלו ממוצע 77שיש שהוא המשחה, דשמן העילוי גודל

הכל  את ממנו ויורש אביו תחת שעומד המעלה והן כו'), למקיף פנימי אינו 78בין - הכה"ג מעלת גודל ומצד ;
מ"ש  שייך איך יחטא"?!79מובן: המשיח הכהן "אם

לנשיא  בנוגע נאמר 80[ועד"ז עליו וביניכם"].81, ה' בין עומד "אנכי

זה) (הרי יחטא המשיח הכהן "אם - הכתוב כהמשך - הוא הענין mrdאך zny`l מצד זה שאין היינו, ,"
חטא  של לענין האפשרות וכל חטא, של לענין שייך אינו המשיח", "הכהן ובפרט כהן, להיותו שהרי עצמו,

העם" "אשמת מצד אלא .82אינה
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(בפשטות 71) תאכל" לא תהי' "כליל הלשון כפל לפרש יש ועפ"ז
שירי'*הכתובים  להיות נקמצת שאינה בלבד זו שלא ― נאכלין,)

כלל  קמיצה ללא תהי'", ש"כליל זאת, עוד אלא תאכל", "לא שהרי
תשל"ח.72) צו ש"פ מוצאי שיחת בשילוב
ואילך.73) יא ה,
יו"ד.74) ז,
ו.75) יט, יתרו

יז.76) יו"ד, שמיני פרש"י
ב.77) כט, נשא
וש"נ.78) .239 ע' חל"ז התוועדויות ― מנחם תורת ראה
ג.79) ד, ויקרא
כב.80) שם, ראה
ה.81) ה, ואתחנן
עה"פ.82) וספורנו ראב"ע ראה

סע"ב )* שם מנחות (ראה אכילתו" על תעשה לא "ליתן ― ההלכה ע"ד הפירוש על עד .נוסף ואילך),ושם .סע"א
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זה  הרי העם", "אשמת מצד אלא זה שאין אע"פ יחטא"...83אמנם, המשיח "הכהן המשיח... הכהן של חטא
`edeמען שמייסט - ("שמייסן שלוקה ")...`miזה

הצמחֿצדק  אודות הסיפור יכול...84וכידוע שאינו ואמר, דא"ח, לאמר הלל ר' ממנו ביקש ימיו שבסוף ,
סבל  האחרונות שבשנותיו אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל גם זאת ראו ואח"כ הגוף. חלישות מצד זה הי' ובפשטות

"אש  מצד שזהו - הכתוב יסורים... ובלשון שלהם, ה"נשיא" שהוא העם" מפשעינו"...85מת מחולל "והוא :

אלא  נאכלין, מנחתו שירי אין חוטא", "אם גם הנה הכהן, מעלת גודל שמצד דרשו", "רבותינו ואעפ"כ,
שבפרשתנו. כהן מנחת בדיני שנתפרש כפי תאכל", לא תהי' בכליל שהיא כהן נדבת מנחת כשאר "תהא

.ÊË בקיצור אלא ובפרטיות, באריכות זה ענין ונתבאר נתפרש לא ויקרא שבפרשת הטעם ולבאר להוסיף ויש
וכו'": הוא כהן זה חוטא ואם לכהן, והיתה דרשו: "רבותינו ורק כמנחה", לכהן "והיתה - וברמז

לאשמת  רק ) שזהו ההבהרה עם (ביחד יחטא המשיח הכהן "אם האפשרות שנזכרה בכך די - ויקרא בפרשת
ביטער"... זיין "וועט - זה בענין להאריך ימשיכו אם אבל העם",

ללמד  בא לא זה שכתוב למדים [שממנה צו בפ' לעיין יש - רש"י אומר - הדברים פרטי לידע רוצים ואם
ש"אם  אלא סי"ג), (כנ"ל צו בפ' להדיא נתפרש זה ענין שהרי נאכלין", שירי' שיהיו (סתם) חוטא מנחת "על
ד"ושכנתי  גדול היותר העילוי הי' שבו המשכן, הקמת אודות מדובר צו בפרשת כי וכו'"], הוא כהן זה חוטא

שזהו 86בתוכם" - לגבוה" שוה "כולה תאכל", לא תהי' ש"כליל כהן, מנחת של העילוי גודל גם נתבאר ובה ,
(מנחתו) "תהא חוטא, כהן שגם ולבאר, לדרוש רבותינו יכולים ממנה ולכן, סי"ד); (כנ"ל הכהן מעלת גודל מצד

(וכנ"ל  תאכל" לא תהי' בכליל שהיא כהן נדבת מנחת תאכל",87כשאר "לא נאכלין, שירי' שאין בלבד זו שלא ,
כלל). קמיצה ללא תהי'", ש"כליל אלא

.ÊÈ להיות צריכה שעבודתם - כהנים" "ממלכת שנקראו בנ"י כל - ל"כהנים" והוראה לימוד יש זה ובענין
מעלתה  שגדלה כה"ג אכילת לא (אפילו לעצמו דבר שום ישאר שלא היינו, לגבוה", שוה "כולה ד"כליל", באופן

כלל! לעצמו מציאות שאינו כיון כנ"ל ), ביותר,
הכהנים: לשאר כה"ג בין חילוק יש גופא זה שבענין אלא

. תמיד מנחה שנאמר יום, "בכל תמידי, באופן תקטר" ד"כליל הענין צ"ל - כה"ג עולם"אצל חק אבל 88. ;
באופן  אצלם יהי' במציאות, ביטול תקטר", ד"כליל שהענין מהם לתבוע אפשר אי - הכהנים לשאר בנוגע

לעבודה" מתחנכין שהן ("ביום העבודה בהתחלת רק אלא ).88תמידי,

חילוקים: ישנם גופא הכה"ג אצל שגם [וע"ד

ישראל, כל של שלוחם אם כי כלל, לעצמו מציאות הכה"ג הי' לא ביוהכ"פ, הקדשים לקדש בכניסתו

יוחסין"- ה"עשרה מכל שלמטה אלו עם שייכות להם שיש תחתונה, הכי במדריגה שהיו אלו גם ,89כולל
סממנים" "י"א בה שהיו הקטורת בענין חסידות 90וכמו בדרושי בזה הענין "חלבנה"91(כמבואר גם וביניהם ,(

יוחסין) מהעשרה שלמטה אלו עם שייכות להם שיש אלו בדוגמת סממנין, מהעשרה שלמטה הי"א ,92(סממן
מיתה  חייב - חלבנה אפילו - סממני' מכל אחד חסר חיים"93ואם "מחי' שהוא הכה"ג של ענינו היפך ,94-

"בבוקר  - דרגות חילוקי אצלו היו אזי הקודש, מן בצאתו עבודתו גמר לאחר כו'].95משא"כ בערב" .96.
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ובקול 83) גדולה התרגשות מתוך דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
) מבכי ).המו"ל חנוק

שצא.84) ע' היומן רשימת ― מנחם תורת ראה
ה.85) נג, ישעי'
ח.86) כה, תרומה
(87.71 הערה
יג.88) שם, פרשתנו פרש"י
בתפלת 89) כמוזכר השומעים: א' (ואולי ברשימת בקד"ק הכה"ג

. ישראל בית עמך יצטרכו ש"לא לפיסקא אחר .הכוונה "לעם
)).המו"ל (

לד.90) ל, תשא פרש"י

שמ.91) ס"ע כסלו ואילך. קסה ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.

שם.92) פרש"י רסתרי"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ב. ו, כריתות ראה
רמב"ם 93) ה"ה. פ"ד ה"ה. פ"א יומא ירושלמי א. שם, כריתות

ה"ח. פ"ב המקדש כלי הל'
א.94) עא, יומא
שם.95) פרשתנו
ההתוועדות.96) סיום חסר

חדקוב  להרחמ"א שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות בסיום
המאה  שנת עם בקשר התוועדות תתקיים 11 בשעה שהערב שיכריז

) צדק" ה"צמח ).המו"ל להסתלקות
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כב

ev zyxt zegiy ihewlai jxk

הכתוב ‡. מן מעתיק בפרשתנו "אם 1רש"י התיבות את
נס  על הודאה דבר על "אם ומפרש: יקריבנו" תודה על
בית  וחבושי מדבריות והולכי הים יורדי כגון לו, שנעשה
שכתוב  להודות צריכים שהם שנתרפא וחולה האסורים

זבחי 2בהן  ויזבחו אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה' יודו
תודה  שלמי הללו שלמים נדר מאלה אחת על אם תודה,
ליום  אלא נאכלין ואינן בענין האמור לחם וטעונות הן

כאן". שמפורש כמו ולילה
להבין: וצריך

פירושה "תודה" הלא mzqא) d`ced לרש"י ומנ"ל –
על  "הודאה היינו כאן הכתוב תודה" על) ש"(אם לדייק

qp?דוקא "

הכוונה  שאין הכרח איזה לרש"י לו יש אם אפילו ב)
ד' רק בזה שנכללים דיוקו מאין – נס על להודאה אלא
מהכתוב  שהוכחתו נאמר ואם יותר? ולא אלו נסים
חסדו" לה' "יודו בפירושו) תומ"י מביא (שרש"י בתהילים

מנ"ל, – נס סוגי ד' רק שכוונת eheytaוקחשיב מקרא, של
אפ"ל  הרי – תודה קרבן חייבים אלו נסים על דרק הפסוק

על מביאlkשחייבים והכתוב מסוגים ze`nbecהנסים,
את הכתוב שימנה א"א דהרי – הנסים lkשונים

האפשרים?

אלו  נסים ד' על שרק מוכח הכתוב מן אם גם ג)
בפירושו רש"י הוצרך למה תודה, בקרבן o`kחייבים

להבנת  מספיק והרי כולם, את לפרט הלכות) ס' (שאינו
(ולרמוז  דוגמא בתור מהם א' שיביא מקרא של פשוטו

ולסיים  "וכו'" בתיבת הנסים ג' בהן לשאר "שהכתוב
בפרש"י  מקומות בכו"כ דא בכגון הרגיל כפי וכו'"),

עה"ת?

הד' את שמפרט לאחר בהוסיפו, רש"י כוונת מהי ד)
תודה  שלמי הללו שלמים נדר מאלה אחת על "אם נסים:
"אם  התיבות פירוש פשטות הוא זה כל הרי – וכו'" הן

גו'"? יקריבנו תודה על

בסדר: רש"י מביאם להודות, שצריכין אלו ארבעה ה)
וחולה  האסורים בית וחבושי מדבריות והולכי הים "יורדי
"שכתוב  מהסדר רש"י שינה למה מובן: ואינו – שנתרפא"
חובשי  מדבריות, הולכי בתהלים: – רש"י כלשון – בהן"

הים? ויורדי שנתרפא חולה האסורים, בית

סברא  שע"פ מפני הוא בפירש"י זה ששינוי לומר ואין
להקדים  באופן כיו"ב) (או הנסים סידור צ"ל הפשוטה

יותר  דשכיחא זה 3מילתא שאין מצינו כי – בקרא משא"כ ,
בגמ' דהנה יותר: דשכיח שונה 4הסדר בסדר הובאו

הולכי  הים "יורדי שלפנינו): מבפירש"י וגם (מבתהלים
בבית  חבוש שהי' ומי ונתרפא חולה שהי' ומי מדבריות

בתוס' ע"ז והקשו ויצא" חשיב 5האסורים לא "ובתהלים :
(ותירצו) – ראשון המדבר הולכי חשיב אלא הסדר כזה
המצויין  נקט וגמרא תחלה יותר המסוכנין סדר נקט דקרא
ד"מצויין  בסדר אינו ברש"י שסידורן הרי – תחלה"

בגמרא  הנאמר .6תחלה"

דאינו  מכיון בפירש"י, הסדר יותר עוד יוקשה ולפי"ז
כסדר  ולא דבקרא תחלה" יותר ה"מסוכנין כסדר לא

שבגמרא  תחלה" !7ה"מצויין

ושאר  יחיד, בלשון שנתרפא" "חולה רש"י נקט למה ו)
בזה  שינה גם הרי לזה, נוסף רבים? בלשון – סוגים הג'
רבים) (בלשון מדבריות הולכי הים, "יורדי הגמ': מלשון
האסורים  בבית חבוש שהי' ומי ונתרפא חולה שהי' ומי

ואדרבא יחיד). (בלשון הל'zehytaויצא" דוקא מובן
יחיד, במדבר הולך אדם דאין שבעולם מהנוהג שבגמ':
יתכן  שלא באניות" הים ב"יורדי הוא וכן בשיירא, אלא

דוקא  אנשים בקבוצת רבים;8אלא בלשון נקטם לכן -
צ  היא – הרגיל שע"ד וחבוש חולה על משא"כ הבאה רה

שדוקא  כש"כ הרי וא"כ יחיד. בלשון נאמר לכן היחיד,
לפי שהוא בפירש"י, צ"ל זה מקרא?eheytנוסח של

כאלו,·. בקרבנות המדובר צו בפ' בכהנ"ל: הביאור
שבפרשתנו  אלא ויקרא, בפ' נתפרשו כבר שבעיקרם
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יב.1) ז,
לא.2) כאֿכב. טו. ח. קז, תהלים
כב,3) כח. כא, (משפטים צו פ' לפני כ"פ רש"י שכתבו מהכלל ולהעיר

לקדימה  בנוגע גם לומר מסתבר (שעד"ז בהווה" הכתוב "דיבר ל) כב, כא. יז.
מזו  ויתרה אחר. בסדר שנקטם מיוחד טעם שישנו עכצ"ל ובתהלים – בסדר

ועוד). המכות. סדר שמשנה – (עח) בתהלים מצינו
ב.4) נד, ברכות
ארבעה.5) ד"ה

הוא 6) מקרא של פשוטו שע"פ לומר שאין פשוט שבמציאות ובדבר
הלכה. ע"פ שהוא מכפי – שונה באופן

כפי 7) ולא ה"ח), פ"י ברכות (הל' ברמב"ם הסדר כפי אי"ז שגם ולהעיר
ה"ב). (פי"ג אדה"ז של ברה"נ וסדר ריט) סי' ריש (או"ח ושו"ע בטור הסדר

בעצמו 8) לילך יצטרך שלא בכדי זמנו קודם להתפלל שהתירו ולהעיר
כדי  שבת לחלל התירו וכן ט) סעי' פט סי' חאו"ח אדה"ז (שו"ע שיירא בלא

ועוד. סי"גֿיד). רמח סי' (שם יחידי במדבר ישאר שלא

ev zyxt - zegiyÎihewl

קודם; נתבארו שלא פרטים עוד וקרבן קרבן בכל נתוספו
רק  הוא המכוון וגו'" תורת "וזאת בכאו"א שכתוב ומה
זו  פ' בתחלת בפירש"י המפורש ע"ד אלו. נוספים לפרטים
ללמד  בא זה הענין "הרי – וגו'" העולה תורת "זאת עה"פ
פרטים  שבשביל היינו וכו'", ואיברים חלבים הקטר על
הוא  וכן וגו'"; העולה תורת "וזאת לומר הכתוב חזר אלו
פרטים  בהם להוסיף היא הפרשה שכוונת הקרבנות, בשאר

מהם. בכמה בפירש"י כמפורש עדיין, ידועים בלתי
לקרבן בנוגע שום minlyאמנם לכאורה מוצאים איננו

זבח  תורת "זאת הכתוב לאחר שהרי זו, בפ' נוסף פרט
תודה  על "אם מיד: נאמר לה'" יקריב אשר השלמים
השלמים  זבח תורת "וזאת מ"ש הרי וא"כ – וגו'" יקריבנו
תודה  על "אם להתחיל והו"ל לכאורה, הוא מיותר וגו'"

כיו"ב. או וגו'", יקריב

. . הודאה דבר על "אם ומפרש זו תמי' רש"י ושולל
כוונתו minlyנדר – וכו'" וטעונות הן תודה שלמי הללו

תורת  "וזאת למ"ש בהמשך בא תודה" על ש"אם לומר
עוד  להוסיף הכתוב בא זו שבפרשה היינו השלמים", זבח
קרבן  – ויקרא בפ' דובר עליו השלמים" ב"זבח ופרט סוג
שלמים: בשאר שאינם דינים פרטי כמה בו שישנם תודה,

האמור9"טעונות  ולילה oipraלחם ליום אלא נאכלין ואינן
שמפורש .o`k"10כמו

תודה על "אם ממ"ש מוכח זה גו'"epaixwiופירוש
שפירושו סתם), "יקריב" `eze(ולא aixwi זבח" –

על  "אם כתוב וכאלו זה, לפני בכתוב האמור השלמים"
וכך. כך דינו השלמים", זבח את יקריב תודה

וגם  "יקריבנו", מתיבת היא לפירושו שההוכחה ומכיון
זבח  תורת "וזאת הפסוק (על מתעוררת אינה הנ"ל הקושיא
על  "אם שלאחריו) ל(פסוק שבאים לאחר אלא השלמים")

dcez שהכתוב ריהטא לפום משמע אז (כי – וגו'" יקריבנו

מפרש  לכן – שלמים) של לא אחר, קרבן לבאר מתחיל
. . תורת "וזאת הפסוק על (לא פירושו את רש"י

על "אם הפסוק על אלא) .11וגו'"dcezהשלמים",

על ‚. בפירושו החידוש עיקר הוא זה שענין אף והנה
אגב  בדרך רש"י מפרש מ"מ דברי 12הכתוב, (בתוך

פירושו  בלא בפשטות המובן דבר גם הנ"ל) 13הפירוש

והוא: וכדלהלן), גופא, רש"י בדברי המבואר ההכרח (מצד
אלו  נסים ד' על רק הוא תודה קרבן להביא שהחיוב
(כהכלל  בפ"ע בדיבור מפרשו רש"י אין זה [ומטעם
ב' אחת בתיבה שמפרש שבמקום פעמים) כמה (המדובר

כדי micxtpענינים נוספת פעם התיבה אותה רש"י מעתיק ,
ורק  מעצמו, הוא מובן באמת כי – לענין) ענין בין לחלק

מפרשו  אגב ].14בדרך
מובן לזה: ההלכה zehytaוההכרח ע"ד (וכ"ה

ש 15והדרש  (cinz הטוב כל על להקב"ה להודות צריכים
בה' מאמין מבנ"י כאו"א כי ויחיד, יחיד לכל גומל שהוא
הרי  הטבע, בדרך לו בא אם גם לו, שיש מה שכל ויודע

מהקב"ה  בא ל 16זה אבינו אברהם וכדברי -mlerd lk
אכלתם  שמשלי אתם סבורים משלו שאכלתם למי "ברכו

אכלתם" העולם והי' שאמר מי משל שיש 17– וכמו .
אחת  על שיהי', מי יהי' טובה מתנה נותן לכל להודות

לממה"מ להודות שחייבים הרבות d"awdכו"כ מתנותיו על
ולהלל  להודות חז"ל סידרו ולכן תמיד. יום בכל או"א לכל
ודבר  וכו'. וברכות בתפלות ויום יום בכל להקב"ה ולשבח
פ' לפני (גם פעמים וכמה כמה התורה בסיפורי מצינו זה
מזבח  שם "ויבן כגון: שייטיב, הבשורה על רק אפילו צו)

וגו'" ארץ i"yxte,18לה' בשורת ועל הזרע בשורת "על :
וישתחוו" ויקדו וגו' העם "ויאמן וכן וכיו"ב 19ישראל"; .

פעמים. רבות עוד

להביא  יתחייב מבנ"י אחד שכל לכאורה, נמצא, עפ"ז
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שבפ'9) הקרבנות בשאר פי' ע"ד – הענין בתחלת אלו דינים רש"י ומפרט
בהפרשה. שניתוספו הדינים הפ' בתחלת שמפרש – זו

הוא 10) החיוב י"ל: – היא שחובה אף הללו" שלמים "נדר רש"י ומ"ש
(בתור  קרבן להקריב  נדר אבינו שיעקב מצינו  אבל – הנס שנעשה לאחרי
לאמר  נדר יעקב "וידר כ) כח, (ויצא כמ"ש צרה, בהעת בהיותו עוד הודאה)
י): (ב, ביונה (וכ"ה אלקים" בית יהי' מצבה שמתי אשר הזאת והאבן וגו' אם
(מכיון  לכן – ובכ"מ) – וגו'" אשלמה נדרתי אשר לך אזבחה תודה בקול "ואני

הקרבן  נדר בודאי כי "נדר" רש"י כותב הוא) כן הרגיל זה.שע"ד לפני עוד
שכבר  אותו – סתם) "יקריב" (ולא "יקריבנו" בהתיבה רמז להוסיף יש [ועפ"ז

נדר].
כתב 11) כבר הרי [דלכאו' מאלה" אחת על "אם עוה"פ שחוזר ומה

שלמים  נדר – תודה . ." והול"ל וכו'" הודאה דבר על "אם דבריו בתחלת
ו, וארא (ראה הכתוב ללשון בנוגע אפילו בכ"מ פרש"י ע"פ הוא כו'"], הללו
מתוך  אלא כו' למעלה האמור עצמו הדבור "הוא ובכ"מ) ויצא בר"פ וכ"ה כט.

בו". להתחיל עליו הענין חזר כו' הענין שהפסיק
בפנים.12) כדלהלן – מהפרטים בכמה לטעות שלא בכדי וגם
כגון 13) לו שנעשה נס על הודאה דבר על "אם רש"י: מלשון וכדמוכח

הול"ל  (דאל"כ כבר הידוע דין שזהו היינו – וכו'" להודות צריכין שהם . .
שי"ן)). (בלא להודות" צריכין "הם חידוש בלשון

ח,14) (וארא לפרש"י בנוגע ה' סעי' 29 ע' חי"א בלקו"ש המבואר וע"ד
בערבוביא". ועקרבים ונחשים רעות חיות מיני "כל יז)

צריך 15) נושם שאדם ונשימה נשימה כל "על ט): פי"ד, (ב"ר כמארז"ל
כו'". לבורא לקלס

"מאמין 16) שיהודי הירוש' בשם א) לא, שבת – אמונת (ד"ה תוס' ראה
.(240 ,216 ע' ח"א לקו"ש (וראה וזורע" העולמים בחי

לד.17) כא, וירא פרש"י
ז.18) יב, לך
לא.19) ד, שמות



כג ev zyxt - zegiyÎihewl

קודם; נתבארו שלא פרטים עוד וקרבן קרבן בכל נתוספו
רק  הוא המכוון וגו'" תורת "וזאת בכאו"א שכתוב ומה
זו  פ' בתחלת בפירש"י המפורש ע"ד אלו. נוספים לפרטים
ללמד  בא זה הענין "הרי – וגו'" העולה תורת "זאת עה"פ
פרטים  שבשביל היינו וכו'", ואיברים חלבים הקטר על
הוא  וכן וגו'"; העולה תורת "וזאת לומר הכתוב חזר אלו
פרטים  בהם להוסיף היא הפרשה שכוונת הקרבנות, בשאר

מהם. בכמה בפירש"י כמפורש עדיין, ידועים בלתי
לקרבן בנוגע שום minlyאמנם לכאורה מוצאים איננו

זבח  תורת "זאת הכתוב לאחר שהרי זו, בפ' נוסף פרט
תודה  על "אם מיד: נאמר לה'" יקריב אשר השלמים
השלמים  זבח תורת "וזאת מ"ש הרי וא"כ – וגו'" יקריבנו
תודה  על "אם להתחיל והו"ל לכאורה, הוא מיותר וגו'"

כיו"ב. או וגו'", יקריב

. . הודאה דבר על "אם ומפרש זו תמי' רש"י ושולל
כוונתו minlyנדר – וכו'" וטעונות הן תודה שלמי הללו

תורת  "וזאת למ"ש בהמשך בא תודה" על ש"אם לומר
עוד  להוסיף הכתוב בא זו שבפרשה היינו השלמים", זבח
קרבן  – ויקרא בפ' דובר עליו השלמים" ב"זבח ופרט סוג
שלמים: בשאר שאינם דינים פרטי כמה בו שישנם תודה,

האמור9"טעונות  ולילה oipraלחם ליום אלא נאכלין ואינן
שמפורש .o`k"10כמו

תודה על "אם ממ"ש מוכח זה גו'"epaixwiופירוש
שפירושו סתם), "יקריב" `eze(ולא aixwi זבח" –

על  "אם כתוב וכאלו זה, לפני בכתוב האמור השלמים"
וכך. כך דינו השלמים", זבח את יקריב תודה

וגם  "יקריבנו", מתיבת היא לפירושו שההוכחה ומכיון
זבח  תורת "וזאת הפסוק (על מתעוררת אינה הנ"ל הקושיא
על  "אם שלאחריו) ל(פסוק שבאים לאחר אלא השלמים")

dcez שהכתוב ריהטא לפום משמע אז (כי – וגו'" יקריבנו

מפרש  לכן – שלמים) של לא אחר, קרבן לבאר מתחיל
. . תורת "וזאת הפסוק על (לא פירושו את רש"י

על "אם הפסוק על אלא) .11וגו'"dcezהשלמים",

על ‚. בפירושו החידוש עיקר הוא זה שענין אף והנה
אגב  בדרך רש"י מפרש מ"מ דברי 12הכתוב, (בתוך

פירושו  בלא בפשטות המובן דבר גם הנ"ל) 13הפירוש

והוא: וכדלהלן), גופא, רש"י בדברי המבואר ההכרח (מצד
אלו  נסים ד' על רק הוא תודה קרבן להביא שהחיוב
(כהכלל  בפ"ע בדיבור מפרשו רש"י אין זה [ומטעם
ב' אחת בתיבה שמפרש שבמקום פעמים) כמה (המדובר

כדי micxtpענינים נוספת פעם התיבה אותה רש"י מעתיק ,
ורק  מעצמו, הוא מובן באמת כי – לענין) ענין בין לחלק

מפרשו  אגב ].14בדרך
מובן לזה: ההלכה zehytaוההכרח ע"ד (וכ"ה

ש 15והדרש  (cinz הטוב כל על להקב"ה להודות צריכים
בה' מאמין מבנ"י כאו"א כי ויחיד, יחיד לכל גומל שהוא
הרי  הטבע, בדרך לו בא אם גם לו, שיש מה שכל ויודע

מהקב"ה  בא ל 16זה אבינו אברהם וכדברי -mlerd lk
אכלתם  שמשלי אתם סבורים משלו שאכלתם למי "ברכו

אכלתם" העולם והי' שאמר מי משל שיש 17– וכמו .
אחת  על שיהי', מי יהי' טובה מתנה נותן לכל להודות

לממה"מ להודות שחייבים הרבות d"awdכו"כ מתנותיו על
ולהלל  להודות חז"ל סידרו ולכן תמיד. יום בכל או"א לכל
ודבר  וכו'. וברכות בתפלות ויום יום בכל להקב"ה ולשבח
פ' לפני (גם פעמים וכמה כמה התורה בסיפורי מצינו זה
מזבח  שם "ויבן כגון: שייטיב, הבשורה על רק אפילו צו)

וגו'" ארץ i"yxte,18לה' בשורת ועל הזרע בשורת "על :
וישתחוו" ויקדו וגו' העם "ויאמן וכן וכיו"ב 19ישראל"; .

פעמים. רבות עוד

להביא  יתחייב מבנ"י אחד שכל לכאורה, נמצא, עפ"ז
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שבפ'9) הקרבנות בשאר פי' ע"ד – הענין בתחלת אלו דינים רש"י ומפרט
בהפרשה. שניתוספו הדינים הפ' בתחלת שמפרש – זו

הוא 10) החיוב י"ל: – היא שחובה אף הללו" שלמים "נדר רש"י ומ"ש
(בתור  קרבן להקריב  נדר אבינו שיעקב מצינו  אבל – הנס שנעשה לאחרי
לאמר  נדר יעקב "וידר כ) כח, (ויצא כמ"ש צרה, בהעת בהיותו עוד הודאה)
י): (ב, ביונה (וכ"ה אלקים" בית יהי' מצבה שמתי אשר הזאת והאבן וגו' אם
(מכיון  לכן – ובכ"מ) – וגו'" אשלמה נדרתי אשר לך אזבחה תודה בקול "ואני

הקרבן  נדר בודאי כי "נדר" רש"י כותב הוא) כן הרגיל זה.שע"ד לפני עוד
שכבר  אותו – סתם) "יקריב" (ולא "יקריבנו" בהתיבה רמז להוסיף יש [ועפ"ז

נדר].
כתב 11) כבר הרי [דלכאו' מאלה" אחת על "אם עוה"פ שחוזר ומה

שלמים  נדר – תודה . ." והול"ל וכו'" הודאה דבר על "אם דבריו בתחלת
ו, וארא (ראה הכתוב ללשון בנוגע אפילו בכ"מ פרש"י ע"פ הוא כו'"], הללו
מתוך  אלא כו' למעלה האמור עצמו הדבור "הוא ובכ"מ) ויצא בר"פ וכ"ה כט.

בו". להתחיל עליו הענין חזר כו' הענין שהפסיק
בפנים.12) כדלהלן – מהפרטים בכמה לטעות שלא בכדי וגם
כגון 13) לו שנעשה נס על הודאה דבר על "אם רש"י: מלשון וכדמוכח

הול"ל  (דאל"כ כבר הידוע דין שזהו היינו – וכו'" להודות צריכין שהם . .
שי"ן)). (בלא להודות" צריכין "הם חידוש בלשון

ח,14) (וארא לפרש"י בנוגע ה' סעי' 29 ע' חי"א בלקו"ש המבואר וע"ד
בערבוביא". ועקרבים ונחשים רעות חיות מיני "כל יז)

צריך 15) נושם שאדם ונשימה נשימה כל "על ט): פי"ד, (ב"ר כמארז"ל
כו'". לבורא לקלס

"מאמין 16) שיהודי הירוש' בשם א) לא, שבת – אמונת (ד"ה תוס' ראה
.(240 ,216 ע' ח"א לקו"ש (וראה וזורע" העולמים בחי

לד.17) כא, וירא פרש"י
ז.18) יב, לך
לא.19) ד, שמות
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דבר  זה והרי – ביום) כ"פ (או ויום יום בכל תודה קרבן
אחת  שמספיק את"ל ואפילו הדעת, על מתקבל בלתי
התורה  שהיתה גדול חידוש הוא ג"ז – השנה כל על בשנה

לפרשו. צריכה

על שלא לומר מוכרח מקרא של בפשוטו גם lkלכן
רגילה  שאינה הודאה על כ"א תודה, קרבן חייבים הודאה
לאכילה  בנוגע שיוצא כמו – בברכה יוצא אינו גם (ולכן
באה  שהתודה היינו – וכו')) בפרנסה שנתברך ע"י (הבאה

על הודאה דבר "על לו".qpרק שנעשה

מסופר כבר הרי מובן: אינו עדיין dfאבל iptl שבמשך
שנה  הקב"ה 20הארבעים להם נתן במדבר ישראל שהיו

באופן השמים מן לחם יום כמ"ש iqpבכל ממטיר 21, "הנני
מרים, של בארה להם הי' כן וגו'"; השמים מן לחם לכם

וכן 22כמפורש  העם"; ושתה מים ממנו ויצא בצור "והכית
רצוים, הבלתי הענינים מכל לשמרם תמיד ענן להם הי'

רש"י  –23כמ"ש בו" והלחם הענן מן צא – והלחם "צא
נס  ה"ה אלו קרבן,24שכל להביא מחוייבים נס כל על ואם .

בהיותם  מישראל ריבוא דס' מיותר ואחד אחד שכל נמצא
) נתחייבו – בכל linae`במדבר תודה קרבן הקריבו) גם –

כלל. לאומרו שאין דבר – ויום יום

תודה, בקרבן חייבים נס כל על שלא לומר מוכרח לכן
לה' "יודו שבכתובים ומכיון – מסוימים נסים על כ"א
שם  ומפרש נסים, סוגי כמה מובאים שבתהלים וגו'" חסדו

שזהו מובן הרי תודה", זבחי שקרבן weca`"ויזבחו –
שם. המפורשים הנסים על רק מביאים תודה

ש  מאחר קרבן gxkenז.א. מביאים נס כל על שלא לומר
לא  החומש שבכתובי ואף מיוחד; נס על רק כ"א תודה,
מכיון  הרי – הקרבן את מביאים נס איזה על נתבאר
רק  (שאינם לומר מסתבר נסים, כמה נתפרשו שבתהלים

שהם אלא) בעלמא, דוגמא נסים weca`בתור על שרק ,
שנקט [ובפרט תודה קרבן מביאים –`draxהללו נסים

לדוגמא]. ב' או א' ולא

פירוט  מבלי הכתוב בהביאו מסתפק רש"י אין ואעפ"כ
נאמר תודה" זבחי "ויזבחו זה כתוב כי yexitaהדברים,

חולה  על רק שקאי לומר מקום והי' שנתרפא, חולה אצל
שם  המובאים הד' שבכל רש"י מפרט לכן – שנתרפא

תודה  קרבן שנתרפא 25חייבים "חולה שיכתוב די לא וגם .
'eke"26,שכתוב מה רק להוסיף למדים היינו מזה ,f"g`lכי

גם  להוסיף צריך הרי ובמילא – יותר ולא הים יורדי היינו
מדבריות "הולכי שלפניו אופן eke'זה בכל הרי א"כ ,"

חולה  וכו' מדבריות ("הולכי הד' כל להזכיר יצטרך
הד' כל בפירוש רש"י כותב לכן – וכו'") שנתרפא

להודות  .27שצריכים

צריך „. הנה נסים, הד' כל מפרט שרש"י מאחר והנה
שמביאם: בסדר דוקא לפרטם הוא

zehyta חיוב איזה האדם על מטילים שכאשר מובן
נקל  עובדא", הוי "בדידי' אם הנה מסוים, למאורע בקשר

וכו' החיוב טעם הענין, פרטי להבין ביותר עפ"ז 28לו .
על  תודה קרבן להביא החיוב לבנ"י הגידו שכאשר מובן
ע"ד  אמרו שלראשונה לומר מסתבר הנה מסוימים, נסים
שאם  מובן כן בעצמם. להם שאירע הנס אותו על החיוב
– תודה קרבן חייבים שעליהם מהנסים כמה להם נעשו
להגיד  אח"כ ורק להם, שנעשו הסדר ע"פ להזכירם צריך

אתם. נעשה לא ש(עדיין) נס על קרבן חיוב

נעשו  תודה קרבן חייבים שעליהם נסים מהד' והנה
רש"י: אותם שמונה ובהסדר – שלשה לבנ"י

הים, את במדבר `k"gעברו הקב"ה 29k"g`eהלכו גזר
במדבר  סגורים להיות עליהם
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לה.20) טז, בשלח
ד.21) שם,
לא 22) כי במדבר, היותם ימי כל אלו ממים שתו ובפשטות ו. יז, שם

ב' ע"ז התלוננו שלפנ"ז אף מרים) מיתת (עד מים בשביל בנ"י שילונו מצינו
שכל  "מכאן ב) כ, (חוקת ברש"י מפורש הרי וגם: ב). יז, כד. טו, (שם פעמים

בזכות  הבאר להם הי' שנה שם מ' בפרש"י שהחידוש מובן זה [ומל' מרים"
במשך  הבאר מציאות עצם על אבל מרים, בזכות הבאר להם שהי' הוא
(בה"א  "הבאר" רש"י של מדיוקו גם וכמובן ידוע. כבר שנה הארבעים
בזכות  להם באה – שנה מ' במשך להם שהי' כבר שידוע שהבאר הידיעה):

מרים].
ט.23) שם,
לבנ"י 24) שהיו שמכיון והבאר להענן בנוגע עכ"פ) (בדוחק את"ל ואפילו

שהבאר  (אף בההתחלה כ"א תודה בקרבן לחייבם אין הפסק, בלי הזמן כל
יום. בכל נסים כמה ראו במן הרי – נס) שג"ז – עמהם הולכים היו והענן

כיון 25) שם המובאים הנסים בין לחלק וסברא טעם דאין – לזה וההכרח
מפרטם  – בפירושו רש"י (אבל גו' ה' גאולי גו' לה' הודו נאמר: כולם שעל

לטעות). מקום ליתן שלא כדי
שהפי'26) אפ"ל אז כי – וכיו"ב" שנתרפא "חולה לכתוב שאין ומובן

נפשם". תתעב אוכל ד"כל דחולה כיו"ב הוא
קרבנו 27) זבח נדבה או נדר "ואם טז) (פסוק כתוב זו פרשה אחר ועוי"ל:

תורה  הקדימה למה ולכאורה נס". של הודאה על הביאה "שלא ופרש"י: גו'"
הכתוב  "דיבר (3 הערה לעיל (נסמן בפרש"י הוא כלל והרי – זו לפ' תודה פ'
סתם  מביא אם כמו כ"כ "הווה" אינו נס על הודאה הרי ובפשטות בהווה",
אלו, סוגים ד' כל נכללים נס על שבההודאה רש"י מפרט לכן בנדבה? או נדר

סתם. נדבה או מנדר יותר דשכיח י"ל ולכן
כט.28) יג, שלח פרש"י ראה
ח).29) (לג, מסעי וראה כ). יג, (בשלח המדבר בקצה הי' איתם כי
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[וידעו  שנה. ארבעים לאחרי) ממנו יצאו בניהם [(רק
ע"פ – ואף 31עה"פ i"yxt30מזה וגו'". ותטעמו "תביאמו

" dynשאומר `apzp הרי לארץ", "יכנסו") (ולא יכנס שלא
כל כן שרו משהi"paאח"ז ישיר כ"ז i"paeכנאמר אבל .

שם  בפרש"י לומר מסתבר כי ולחידודא, לפלפולא הוא
"לא  משה שנתנבא שאף הכתובים) מפשטות (כדמשמע

ניבא" מה כי32ידע לכ"ז וא"צ .heyt נאמר שכאשר – [

שיתעכבו ההר xacnaלבנ"י מן משה רדת עד יום מ' סיני
כו']. וצלמות" בחשך "חבוש מעין בעצמם הרגישו הרי –

הים  "יורדי בהסדר: לבנ"י שנאמרו מובן והולכי 33ולכן
הסוג  להם אמר ואח"כ האסורים" בית וחבושי מדבריות

זה  על שגם שנתרפא", "וחולה להם: אירע שלא – הד'
תודה  בקרבן .34חייבים

הראשונים  הענינים ג' רש"י כותב למה ג"כ מובן עפ"ז

הנסים  ג' כי – יחיד בלשון והרביעי רבים, בלשון
הרביעי  הסוג משא"כ בנ"י, לכל אירעו .35הראשונים

להביא  נתחייבו בעצמם שהם בזה הכוונה אין אולם
בהמאורעות  דהרי להם, שאירעו אלו נסים על תודה קרבן

בנ"י אצל שהיו כפי חשש `fהאלו שום בהם הי' לא ,

גו' לפניהם הולך "והוי' – הוי'" "ע"פ הלכו דהרי סכנה,

הדרך" –36לנחותם סכנה איזו בזה שתהי' שא"א ובודאי ,
שבדרך  להם הי' מובן להם, שאירעו המאורעות שע"י אלא

ממצב  היציאה ולכן סכנה, בזה יש – דומה במצב הטבע
תודה. קרבן מחייבת זה

הי'‰. במצרים היותם הרי מובן: אינו לכאורה אמנם

האסורים" בית "חבושי לרש"י 37כעין הול"ל זה פי ועל ,
הרי  מצרים יציאת כי בראשונה, האסורים" בית "חבושי

קרי"ס. לפני לכל, תחלה היתה
תודה  קרבן חייבים היו לא ממצרים יציאתם שעל [ואף

עוד  יצאו משם כי האסורים, בית מצרים ארץ היתה אם גם
תודה  קרבן דהבאת הציווי חל 38לפני לא עדיין ובמילא ,

חיוב  בקרי"ס)39עליהם (וכן תודה הרי 40קרבן מ"מ ,
חייבים להם שאירע מה שעל הכוונה אין mdכאמור,

וכו']. המצב בנקל להבינם רק כ"א כנ"ל, תודה, בקרבן

להמתיק  בהקדם בית 41ויובן "(וחבושי) רש"י לשון
"חבושי" כותב הי' אם מספיק הי' דלכאו' – האסורים"

האסורים?42סתם  בית לחבושי שהכוונה מובן הי' ומעצמו ,

חבוש שדוקא לדייק בזה רש"י של רצונו ziaaאמנם
mixeq`d בבית חבוש משא"כ תודה, קרבן להביא מחוייב

שמזכיר  – שם בתהלים הפסוק מפשטות ומקורו וכיו"ב.
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אל 30) בואם עד שנה מ' לה): (טז, בבשלח ממש"נ זה שידעו אאפ"ל
כתוב  הי' הברית דבספר ז) כד, (משפטים דמשפרש"י עכצ"ל כי – נושבת ארץ
מפורש  שהרי הנ"ל, כגון לכתובים כוונתו אין מ"ת", ועד "מבראשית

גו' שנה מ' המן את עבר) (ל' אכלו ובנ"י בסוף בהתחלתו: שנכתב דמוכח –
לב, וישלח וע"ד המן. פ' – שלו בפרשה אז משה שהעמידו (אלא שנה מ'

ואכ"מ). ועוד. לא. לו, שם לג.
יז.31) טו, בשלח
ג"כ 32) ולהעיר א). (מב, מקץ פרש"י ע"ד והוא שם. רש"י מפרשי ראה

י). (י, בא מפרש"י
הכתוב,33) כלשון באניות" הים "יורדי רש"י כתב לא למה יומתק* עפ"ז

באניות. הים את עברו שלא לקרי"ס, היא בזה והכוונה הרמז כי
(ב')34) הגומל ברוך בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק נקט למה לבאר יש עד"ז

כסדרם  לא להודות שצריכים הד' (368 ע' ח"א קונטרסים בסה"מ (נדפס תרפ"ז
מבית  שיצא וחבוש שנתרפא ב"חולה מתחיל כ"א כפרש"י, ולא ופוסקים בגמ'

אז. לו שאירעו הסדר כפי אותם מונה כי – האסורים"
הג'35) כבשאר דלא "שנתרפא", רש"י מוסיף ב"חולה" למה והטעם

שצ"ל  תודה קרבן בהקרבת איירי  כאן כי – וכיו"ב "שעלו" כותב שאינו
בחולה  משא"כ וכו', בים בהיותו קרבן להביא שא"א מעצמו ומובן בביהמ"ק,
רש"י  מוסיף לכן – תודה קרבן מביא הטבה קצת שישנה שתיכף לומר מקום
בקרבן  חייב אז שרק וירפאהו"), דברו "ישלח בקרא (וכדמוכח "שנתרפא"
בחבוש  גם הרי הגומל, לברכת בנוגע שאיירי ובפוסקים בגמ' משא"כ תודה;
אם  האסורים, בבית בהיותו שגם לומר מקום יש דא"כ "שיצא", לפרש צריכים
הים  ביורדי משא"כ הגומל, ברכת לברך צריך קצת, מעליו משפטו הקילו
נמצאים  בד"כ כי לפרש, צריך אין הגומל לברכת בנוגע גם מדבריות והולכי

ואכמ"ל. ובים. במדבר היותם זמן משך כל הסכנה באותה

כא.36) יג, בשלח
בא 37) בפרש"י וכן ז. סח, (תהלים אסירים מוציא עה"פ מפרש"י להעיר

במצרים. בנ"י על דקאי שם) ותנחומא ממכילתא והוא ד. יג,
ויצא 38) במצות שאינו בזמן בסכנה א' דאם להשאלה שייך שאי"ז ומובן

זמן מה  בתר הולכים אם וכו') נתגייר או (נתגדל במצות שנתחייב בזמן סכנה
גם  בנדו"ד כי – בק"ת וחייב היציאה זמן בתר או תודה, מקרבן ופטור הסכנה

הפטור. בזמן היתה היציאה
לך 39) תקח הטהורה הבהמה "מכל ב) ז, (נח לנח הקב"ה שצוה מה

בפרש"י  (וכ"ה בצאתו" קרבן מהם שיקריב "כדי ופרש"י וגו'" שבעה שבעה
בזה  הי' שבעיקר וי"ל – תודה בקרבן ציווי שזהו לומר מוכרח אינו כ) ח, שם
ד"לכם  לההיתר צריך הי' (ואעפ"כ קרבן בשביל דבהמה נשמה נטילת היתר
ועוד  לאכילה). ולא להקרבה רק הי' זה היתר כי ג), ט, (נח לאכלה" יהי'
הקריב  ד"לא הא מובן ועפ"ז – לדורות. ציווי יהי' שזה מצינו לא (ועיקר):

א). כב, וירא (רש"י כו'" אחד פר לפניך (אברהם)
אין 40) דבכלל י"ל האחרון) זה גלות (וכן הגליות משאר להיציאה בנוגע

(כצבור) ישראל כלל רק כי – בביהא"ס) (כחבוש תודה דקרבן חיוב שייך
(כתובות  מבבל ליציאה בנוגע ועצ"ע בפ"ע. יחיד כל משא"כ בגלות, חבושים
דאין  י"ל שבלא"ה בפנים וראה העשה. מפני דחבוש שאני ואולי – סע "ב) קי,
הוריות  לה. ח, מעזרא ולהעיר וצלמות". חושך "יושבי של באופן אינו כי חיוב

ואכ"מ. א. ו,
מבית 41) עצמו מתיר חבוש אין מצינו: בש"ס גם כי – אינה ממש קושיא

ב). ה, (ברכות האסורים
(42– "אסורים" שם דקרא ל' דנקט י) (קז, שבתהלים בפרש"י משא"כ

כסיום  – ברזל כבלי אסירי יל"פ הכי לאו דאי – הסוהר" "בבית להוסיף מוכרח
שם. הכתוב
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[וידעו  שנה. ארבעים לאחרי) ממנו יצאו בניהם [(רק
ע"פ – ואף 31עה"פ i"yxt30מזה וגו'". ותטעמו "תביאמו

" dynשאומר `apzp הרי לארץ", "יכנסו") (ולא יכנס שלא
כל כן שרו משהi"paאח"ז ישיר כ"ז i"paeכנאמר אבל .

שם  בפרש"י לומר מסתבר כי ולחידודא, לפלפולא הוא
"לא  משה שנתנבא שאף הכתובים) מפשטות (כדמשמע

ניבא" מה כי32ידע לכ"ז וא"צ .heyt נאמר שכאשר – [

שיתעכבו ההר xacnaלבנ"י מן משה רדת עד יום מ' סיני
כו']. וצלמות" בחשך "חבוש מעין בעצמם הרגישו הרי –

הים  "יורדי בהסדר: לבנ"י שנאמרו מובן והולכי 33ולכן
הסוג  להם אמר ואח"כ האסורים" בית וחבושי מדבריות

זה  על שגם שנתרפא", "וחולה להם: אירע שלא – הד'
תודה  בקרבן .34חייבים

הראשונים  הענינים ג' רש"י כותב למה ג"כ מובן עפ"ז

הנסים  ג' כי – יחיד בלשון והרביעי רבים, בלשון
הרביעי  הסוג משא"כ בנ"י, לכל אירעו .35הראשונים

להביא  נתחייבו בעצמם שהם בזה הכוונה אין אולם
בהמאורעות  דהרי להם, שאירעו אלו נסים על תודה קרבן

בנ"י אצל שהיו כפי חשש `fהאלו שום בהם הי' לא ,

גו' לפניהם הולך "והוי' – הוי'" "ע"פ הלכו דהרי סכנה,

הדרך" –36לנחותם סכנה איזו בזה שתהי' שא"א ובודאי ,
שבדרך  להם הי' מובן להם, שאירעו המאורעות שע"י אלא

ממצב  היציאה ולכן סכנה, בזה יש – דומה במצב הטבע
תודה. קרבן מחייבת זה

הי'‰. במצרים היותם הרי מובן: אינו לכאורה אמנם

האסורים" בית "חבושי לרש"י 37כעין הול"ל זה פי ועל ,
הרי  מצרים יציאת כי בראשונה, האסורים" בית "חבושי

קרי"ס. לפני לכל, תחלה היתה
תודה  קרבן חייבים היו לא ממצרים יציאתם שעל [ואף

עוד  יצאו משם כי האסורים, בית מצרים ארץ היתה אם גם
תודה  קרבן דהבאת הציווי חל 38לפני לא עדיין ובמילא ,

חיוב  בקרי"ס)39עליהם (וכן תודה הרי 40קרבן מ"מ ,
חייבים להם שאירע מה שעל הכוונה אין mdכאמור,

וכו']. המצב בנקל להבינם רק כ"א כנ"ל, תודה, בקרבן

להמתיק  בהקדם בית 41ויובן "(וחבושי) רש"י לשון
"חבושי" כותב הי' אם מספיק הי' דלכאו' – האסורים"

האסורים?42סתם  בית לחבושי שהכוונה מובן הי' ומעצמו ,

חבוש שדוקא לדייק בזה רש"י של רצונו ziaaאמנם
mixeq`d בבית חבוש משא"כ תודה, קרבן להביא מחוייב

שמזכיר  – שם בתהלים הפסוק מפשטות ומקורו וכיו"ב.
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אל 30) בואם עד שנה מ' לה): (טז, בבשלח ממש"נ זה שידעו אאפ"ל
כתוב  הי' הברית דבספר ז) כד, (משפטים דמשפרש"י עכצ"ל כי – נושבת ארץ
מפורש  שהרי הנ"ל, כגון לכתובים כוונתו אין מ"ת", ועד "מבראשית

גו' שנה מ' המן את עבר) (ל' אכלו ובנ"י בסוף בהתחלתו: שנכתב דמוכח –
לב, וישלח וע"ד המן. פ' – שלו בפרשה אז משה שהעמידו (אלא שנה מ'

ואכ"מ). ועוד. לא. לו, שם לג.
יז.31) טו, בשלח
ג"כ 32) ולהעיר א). (מב, מקץ פרש"י ע"ד והוא שם. רש"י מפרשי ראה

י). (י, בא מפרש"י
הכתוב,33) כלשון באניות" הים "יורדי רש"י כתב לא למה יומתק* עפ"ז

באניות. הים את עברו שלא לקרי"ס, היא בזה והכוונה הרמז כי
(ב')34) הגומל ברוך בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק נקט למה לבאר יש עד"ז

כסדרם  לא להודות שצריכים הד' (368 ע' ח"א קונטרסים בסה"מ (נדפס תרפ"ז
מבית  שיצא וחבוש שנתרפא ב"חולה מתחיל כ"א כפרש"י, ולא ופוסקים בגמ'

אז. לו שאירעו הסדר כפי אותם מונה כי – האסורים"
הג'35) כבשאר דלא "שנתרפא", רש"י מוסיף ב"חולה" למה והטעם

שצ"ל  תודה קרבן בהקרבת איירי  כאן כי – וכיו"ב "שעלו" כותב שאינו
בחולה  משא"כ וכו', בים בהיותו קרבן להביא שא"א מעצמו ומובן בביהמ"ק,
רש"י  מוסיף לכן – תודה קרבן מביא הטבה קצת שישנה שתיכף לומר מקום
בקרבן  חייב אז שרק וירפאהו"), דברו "ישלח בקרא (וכדמוכח "שנתרפא"
בחבוש  גם הרי הגומל, לברכת בנוגע שאיירי ובפוסקים בגמ' משא"כ תודה;
אם  האסורים, בבית בהיותו שגם לומר מקום יש דא"כ "שיצא", לפרש צריכים
הים  ביורדי משא"כ הגומל, ברכת לברך צריך קצת, מעליו משפטו הקילו
נמצאים  בד"כ כי לפרש, צריך אין הגומל לברכת בנוגע גם מדבריות והולכי

ואכמ"ל. ובים. במדבר היותם זמן משך כל הסכנה באותה

כא.36) יג, בשלח
בא 37) בפרש"י וכן ז. סח, (תהלים אסירים מוציא עה"פ מפרש"י להעיר

במצרים. בנ"י על דקאי שם) ותנחומא ממכילתא והוא ד. יג,
ויצא 38) במצות שאינו בזמן בסכנה א' דאם להשאלה שייך שאי"ז ומובן

זמן מה  בתר הולכים אם וכו') נתגייר או (נתגדל במצות שנתחייב בזמן סכנה
גם  בנדו"ד כי – בק"ת וחייב היציאה זמן בתר או תודה, מקרבן ופטור הסכנה

הפטור. בזמן היתה היציאה
לך 39) תקח הטהורה הבהמה "מכל ב) ז, (נח לנח הקב"ה שצוה מה

בפרש"י  (וכ"ה בצאתו" קרבן מהם שיקריב "כדי ופרש"י וגו'" שבעה שבעה
בזה  הי' שבעיקר וי"ל – תודה בקרבן ציווי שזהו לומר מוכרח אינו כ) ח, שם
ד"לכם  לההיתר צריך הי' (ואעפ"כ קרבן בשביל דבהמה נשמה נטילת היתר
ועוד  לאכילה). ולא להקרבה רק הי' זה היתר כי ג), ט, (נח לאכלה" יהי'
הקריב  ד"לא הא מובן ועפ"ז – לדורות. ציווי יהי' שזה מצינו לא (ועיקר):

א). כב, וירא (רש"י כו'" אחד פר לפניך (אברהם)
אין 40) דבכלל י"ל האחרון) זה גלות (וכן הגליות משאר להיציאה בנוגע

(כצבור) ישראל כלל רק כי – בביהא"ס) (כחבוש תודה דקרבן חיוב שייך
(כתובות  מבבל ליציאה בנוגע ועצ"ע בפ"ע. יחיד כל משא"כ בגלות, חבושים
דאין  י"ל שבלא"ה בפנים וראה העשה. מפני דחבוש שאני ואולי – סע "ב) קי,
הוריות  לה. ח, מעזרא ולהעיר וצלמות". חושך "יושבי של באופן אינו כי חיוב

ואכ"מ. א. ו,
מבית 41) עצמו מתיר חבוש אין מצינו: בש"ס גם כי – אינה ממש קושיא

ב). ה, (ברכות האסורים
(42– "אסורים" שם דקרא ל' דנקט י) (קז, שבתהלים בפרש"י משא"כ

כסיום  – ברזל כבלי אסירי יל"פ הכי לאו דאי – הסוהר" "בבית להוסיף מוכרח
שם. הכתוב
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דמפורש  – וברזל" עני אסירי וצלמות חושך "יושבי כאן:
וצלמות" "חושך במקום חבושים בקרבן 43שרק חייבים

תודה.

האסורים" בית "חבושי למנות שא"א מובן עפ"ז
"בית  נחשב לא במצרים היותם כי למצרים, וירמוז בתחלה
שם  ישיבתם היתה לא כי תודה, בקרבן לחייבם האסורים"
בארץ  ישבו אדרבא וצלמות"; חושך "יושבי של באופן

מצרים" ארץ "טוב בפרך,44גושן בהם שעבדו ומה וכו',
צריכים  שעליהם מהד' [ואינו לעצמו ענין זהו הרי
כחבושים  במצרים ישיבתם עי"ז נעשית ולא להודות],

) האסורים משא"כ mewnבבית וצלמות"). "חושך של
הוא הרי כמ"ש mewnבמדבר, הגדול 45סכנה, "במדבר

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש ולכן 46והנורא ,
ה"ה xebqdyמובן ממנו לצאת יכול ואינו במדבר

וצלמות" חושך .47מה"יושבי

.Â אדמוה"ז ממ"ש הנ"ל על להקשות יש אמנם
הן 48בשלחנו  מצוה של מצות שהג' אלו במדינות "נוהגין :

חלות  ג' שהיו תודה לחמי כעין קמח א' מעשרון נעשין
מצות  ג' ג"כ עושין אנו לפיכך וכו' א' מעשרון נעשות
חייב  האסורין מבית שהיוצא תודה ללחמי זכר לעשרון
משעבוד  האסורין מבית יצאנו בפסח ואנו תודה, להביא
שגם  הרי – תודה" ללחמי זכר עושין אנו לפיכך מצרים

תודה  קרבן המחייב האסורין כבית נחשבת ?49מצרים
גיסא: לאידך היא הקושיא שפיר דייקת כד באמת אבל

פוסק  אדמוה"ז האסורים 50הרי בבית חבוש שהי' ש"מי
מעונה  הי' אם ממון עסקי על או ויצא נפשות עסקי ידי על
קרבן  בחיוב הוא [וכן הגומל בברכת חייב ברזל" בכבלי

מזה  הוא הגומל בברכת אלו ד' לחייב המקור כי תודה,
תודה  בקרבן החייבים הם אפ"ל 51שאלו איך וא"כ – [

וכו', גושן בארץ ישבו והרי האסורים בית היתה שמצרים
וכנ"ל?

.Ê כותב אדמוה"ז קושיא: עוד בהקדים בזה :52וי"ל
לתודה) (מזמור לאומרה שלא אלו במדינות "ונוהגין
הפסח  בימי וכן בהן, קריבה תודה שאין מפני ויו"ט בשבת
הרי  וכו'", בע"פ וכן שבה חמץ משום קריבה תודה אין
ע"י  אפילו בפסח תודה לקרבן זכר לעשות שאין מפורש

xeaic"אלו במדינות "נוהגים איך וא"כ dlertוכו', zeyrl
פסח? בליל תודה לקרבן זכר

הדעה טעם ק"ו: הדברים מזמור mikixvyוהרי לומר
בטור  מפורש וכו' דפסח ויו"ט בשבת גם :53לתודה

ביהמ"ק, כשיבנה להקריבה אתו דילמא למיחש "דליכא
בב"י  ומפרש בהכי", אינשי טעו דמזמור 54דלא "משום :

בשם  אלא תודה קרבן לשם אותו אומרים אנו אין זה
דארז"ל  משום "וניתקנה שם: ובב"ח כל 55הודאה",

אין  כן על לתודה, ממזמור חוץ ליבטל עתידות השירות
שהסוברים משמע הרי – למנעו" אותו oi`yצריך אומרים

תודה  קרבן לשם שניתקנה דעתם וכו' ופסח ויו"ט בשבת

משמע וכן -dxe`kl כותב דהוא אדמוה"ז, :56דעת
דוגמת  לתודה מזמור וכן מעומד הקרבנות פ' לומר "צריך

מפרש  הקרבנות לפ' ובנוגע מעומד"; שהיתה :57הקרבתן
חכמים  הקריב 58"אמרו כאילו עולה בתורת העוסק כל

ומנחה  העולה פ ' יום בכל לומר טוב לפיכך וכו' עולה
וקרבן dceze59ושלמים תלוי ואשם ודאי ואשם וחטאת

לתודה  מזמור אמירת שגם משמע הרי וכו'". ויורד עולה
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(43– בייתי במאסר נפשות עסקי על חבוש בדין למעשה) (להלכה וצ"ע
שער  שם ועייג"כ ב"צלמות". יושב ה"ה בנפש נוגע דלהיותו אפ"ל דאולי

פכ"ג. הכולל
ובפרש"י.44) יח. מה, ויגש
טו.45) ח, עקב
הוא 46) שעד "ז בפשטות מובן מ"מ – צו פ' לאחר כתוב זה שפסוק ואף
במדבר.
מזה 47) האסורים בית לחבושי דוגמא להביא אפשר הי' שלא ומובן

היא  בזה שהכוונה ג) יד, (בשלח המדבר" עליהם סגר בארץ הם ש"נבוכים
של  טעותו היתה זו כי - הכלא* בית מל' שם) (פרש"י ומושקעים" "כלואים

כלל. כלואים היו לא באמת אבל פרעה,
ז.48) סעי' תעה סי' ברמ"א וכ"ה ה. סעי' תנח סי'
של 49) פשוטו בין לחלק אין שבמציאות שבדבר 6 הערה הנ"ל וע"ד

לגמרי. דומה שאינו אף – ההלכה לדרך מקרא
ה"ב.50) פי"ג הנהנין ברכת סדר
ס"ג.51) דברכות פ"ט רא"ש
סי"ג.52) סתכ"ט ס"א. נא סי'
נא.53) סי'
רפא.54) סי'
ט.55) סעי' נא סי' הגר"א בביאור נסמן

יד.56) סעי' א סי' מהדו"ק
יא.57) סעי' שם
מנחות.58) סוף
כ"א 59) – תודה) פרשת זו אין (כי לתודה למזמור תודה בפ' הכוונה ואין

קורא  ס"ט) (שם שבמהדו"ב מזה יותר עוד וכדמוכח דילן. להפרשה הכוונה
ואח"כ  הקרבנות" "פ' כותב הרי וכאן תודה. לפ' גם הקרבנות" "פ' בשם
מהדו"ק  בין מהחילוקים א' זה שגם לומר [ודוחק לתודה". מזמור "וכן מוסיף
שמ"ש  י"ל לתודה) למזמור הכוונה אין תודה (שבפ' ועפ"ז ומהדו"ב].
שהוא  מאחר מעומד עובד שהי' הכהן כמו מעומד אצ"ל "אבל (שם) במהדו"ב
הכהן", לו הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה שבקריאתו אלא העובד כהן איננו

במ  ממ"ש בו בנוגע וחזר רק זה הרי – מעומד הקרבנות פ' לומר שצריך הדו"ק
שם  הוזכר לא הנ"ל ע"פ כי לתודה, למזמור בנוגע לא אבל הקרבנות, לפ'
למזמור  בנוגע גם שייך הטעם שלכאורה ואף כלל. לתודה מזמור במהדו"ב
כדי  לתודה מזמור אמירת טעם שאין בפנים לקמן מש"כ ע"פ מ"מ לתודה,
שזה  לפי ורק וכו'", השירות שכל "לפי כ"א תודה, קרבן הקריב כאילו שיהי'
א"כ  (להמהדו"ק), מעומד לאומרה צריכים לכן תודה הקרבן על מזכיר עכ"פ
הכהן", לו הקריב כאלו הכתוב עליו מעלה שבקריאתו "אלא בזה לדייק אין
הקרבת  על) גם ובמילא הקרבן, (כללות על מזכיר אומר שהוא מה גם דהרי

הכהן.

."xacnd mdilr xbq" aezkd meiqn `ed df 'itl gxkdd *
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מובן  זה ולפי וכו'"; עולה בתורת העוסק ש"כל לפי היא
וכו'. ופסח ויו"ט בשבת אותו אומרים שאין שפוסק הטעם

אדמוה"ז  כותב מפורש כי כן, אינו באמת "ויש 60אבל :
שכל  לפי לתודה מזמור וכו' להוסיף שנוהגין מקומות
יש  ולכן לתודה, ממזמור חוץ להיבטל עתידין השירות
ניתקנה  שלא דעתו הוא שגם הרי – בנגינה" אותה למשוך
וא"כ  – וכו'" השירות שכל "לפי כ"א תודה, קרבן לשם

וכו' ופסח ויו"ט בשבת לאומרה שאין פוסק ?61למה

המזמור  את אומרים שאין שאף סברתו לומר ומוכרח
הקרבן  את האמירה ע"י שמזכירים מכיון מ"מ קרבן, לשם

בזמן 62תודה  תודה קרבן הקריבו שלא בזמן לאומרו אין ,
(במהדו"ק  ג"כ סובר זה ומטעם – קיים הי' שביהמ"ק

עכ"פ 63עכ"פ  שמזכיר מכיון מעומד, לאומרו שצריכים (
– התודה קרבן את

בפסח לומר אין אם המזכיר xeaicaוא"כ, כזה מזמור
ab` jxca,[זה בשביל ניתקן שלא [אף תודה הקרבן את

לעשות שאין אכו"כ תודה dlertעל הקרבן זכר שהיא
ynnאיך וא"כ –miyer מעשרון פסח בליל מצות הג'

תודה  לקרבן זכר ?64אחד,

.Á השלש לעשות זה דין דמקור בהקדים כ"ז ויובן
מהרא"ש  בכלל הוא א' מעשרון אמנם 66והמרדכי 65מצות .

זמ"ז: שונה והמרדכי הרא"ש של טעמם
שתהיינה  כדי פסח בליל מצות ג' שצריכים – בהרא"ש

יו"ט כבכל שלימות שתהי'siqeneב' כדי פרוסה עליהם

לעשות  ובצרפת באשכנז "ונהגו מוסיף: ואח"כ עוני, לחם
האסורין  מבית שהיוצא תודה ללחמי זכר אחד מעשרון
מצה  של מינין ג' באין תודה ולחמי תודה לחמי מביא
א' מעשרון עושין חלות ושלש ורבוכה, רקיקין (חלות)

וכו'".

זכר  מצות, שלש צריך "לכן כותב: המרדכי אולם
תודה  ובלחמי כו' להודות צריכין ד' כדאמרי' תודה ללחמי
חלות, ארבעים היו תודה דבלחמי ואע"ג מצה, מיני ג' היו
ממצה  היא והשלשה יצא, חלות ד' בדיעבד אפאן אם מ"מ

מחמץ". והד'

שלוקחין דין על ומרדכי: הרא"ש בין שחילוק b'הרי
טעם הרא"ש כותב רק `xgמצות הוא לתודה זכר וטעם ,

להמרדכי  משא"כ אחד. מעשרון עושים אלו שג' זה על
מצות edfהרי לג' .67הטעם

על  נתנאל הקרבן כמ"ש לומר אין לפענ"ד ועפ"ז
יש  תודה דבלחמי "ואע"ג הרא"ש, על דמקשה הרא"ש,

מגי  ולמצה חלות אם ארבעים "מ"מ ומתרץ, שלשים", עה
על  נמצא יב, דף בנדרים כדאיתא יצא, ד' בדיעבד אפאן

להמרדכי. ומציין חלות" שלש מצה מיני שלשה

כי  הרא"ש, על קשה לא מעיקרא – הנ"ל  עפ"י אמנם
עושים  אלו שג' אלא אחר, מטעם מצות ג' צ"ל לדעתו
אם  וגם תודה. לחמי ג' עושים שהיו כמו אחד מעשרון

של מובנים miylyהדין ג"כ – בדיעבד מעכב הי' למצה
אינו תודה לקרבן הזכר לדעתו כי הרא"ש, xtqnaדברי
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א.60) סעי' נא סי'
"שכל 61) המארז"ל ס"ט) נא (סי' מביא הוא שגם להמחבר, בנוגע

וכו' ופסח ויו"ט בשבת לאמרו שאין סובר כן שאע"פ לומר יש וכו'" השירות
"מזמור  כותב: הוא כי בזה), עליו חולק שהרמ"א לומר ההכרח מן (ואין
לתודה", ממזמור חוץ ליבטל עתידות השירות שכל בנגינה לאומרו יש לתודה
מזמור  אמירת בטעם איירי ולא בנגינה, לאומרו צריכים למה טעם שזהו היינו
בשבת  לאומרה אין ולכן תודה, קרבן לשם שהוא סובר ואולי – בכלל לתודה
שמזמור  א"ח בספר "כתוב שם: בב"י ממש"כ קצת וכ"מ וכו'. ופסח ויו"ט
היינו  וכו'", השירות כל כדאמרינן ולנגן בנגינה אותו למשוך מצוה לתודה
שם  מההמשך כן ומוכח בנגינה". אותו למשוך ש"מצוה לזה טעם רק שזהו
שבשו"ע  אלא – כו'. ליוה"ש שיר מזמור אומר דבשבת בא"ח עוד דכתב בב"י

השו"ע. בכללות ויל"ע בזה להכריע רצה לא
"למשוך  שצריכים זה ענין הרי הזקן אדמו"ר ערוך בשלחן משא"כ -
וכו'", השירות "שכל מזה הנמשך ענין" "עוד של באופן הוא בנגינה" אותה
בכלל*. לתודה מזמור לאמירת כטעם הוא זה מארז"ל הבאת טעם עיקר אבל

על 62) לאומרו להודי', – לתודה "מזמור א): (ק, תהלים לפרש"י בפרט
וראה  נח. ס"פ תנחומא ב). כד, (ע"ז מזמורא בתוד"ה [וכ"ה התודה" זבחי
ע"ש  שהוא סה"ה) (פ"א שבועות ירושלמי ראה אבל ב). (טו, שבועות פרש"י
הרי) מ"מ תודה, קרבן במקום זה שאין ש(אף בודאי הרי – עליו"] "והתודה

זה. מזמור אמרו זה קרבן שעל מכיון עליו, מזכיר זה
"בצרפת  במ"ש שבת) של שחרית (בסדר האבודרהם כוונת שזוהי וי"ל
קרבן  מביאין שאין לפי לתודה מזמור טובים וימים בשבתות לומר שלא נהגו
– וכו'" אותו אומרים היו תודה קרבן על כי בשבועות ואמרינן בשבת, תודה
תודה  קרבן על זה שאמרו שמכיון כ"א) תודה, קרבן במקום זה (שאין היינו

יו"ד. ס"ק נא סי' גבורים מגן וראה עליו. מזכיר ה"ז
(63.59 הערה לעיל ראה אבל
דהרי 64) מותר, לכן שבזה להמצות רק הוא שהזכר שמכיון לתרץ ואין

א"כ  ועוד: אז. לאומרו אין תודה הקרבן את מזכיר זה שאם בפנים מבואר
שבזה. להמצות זכר לתודה מזמור גם נאמר לא למה

ל.65) סי' פסחים ערבי
פסחים.66) סוף
כותב 67) הוא שגם ה"ו), פ"ח חו"מ (הל' מיימוני מהגהות ג"כ מוכח וכן

ג' לטעם ובנוגע א', מעשרון מצות הג' שעושים מה הוא תודה לקרבן שהזכר
נותנים  (הרי לכהן מין מכל אחד שנותנים לפי אחר: טעם כותב בכלל, מצות
המרדכי  לטעם הרא"ש טעם שבין שההפרש מובן [אבל מצות). ג' לכהן
גם  מ"מ כהרא"ש, שסובר אף כי להגה"מ, למ"ש שייך אין לקמן, שנתבאר

בגלוי]. תודה לקרבן הזכר עושים מצות, לג' בנוגע לטעמו

lk zxin` mrh yxtne jlede "'eke el` mixenfna exga dnle" yxtn k"g`e "'eke mei lka dxnfc iweqt xnel epwz"y ligzn :my 'irqd jynd lk edf ik ,ok xnel gxkene *
mrhny siqen wxe) "'eke zexiyd lk" l"fx`nd t"r eyxtn `ed dpd ± df xenfn zxin` mrh mb yxtl `ed jixv ,dcezl xenfn mitiqeny zenewn yiy `ianyke ,mixenfnd

.("dpibpa dze` jeynl" k"b mikixv df
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מובן  זה ולפי וכו'"; עולה בתורת העוסק ש"כל לפי היא
וכו'. ופסח ויו"ט בשבת אותו אומרים שאין שפוסק הטעם

אדמוה"ז  כותב מפורש כי כן, אינו באמת "ויש 60אבל :
שכל  לפי לתודה מזמור וכו' להוסיף שנוהגין מקומות
יש  ולכן לתודה, ממזמור חוץ להיבטל עתידין השירות
ניתקנה  שלא דעתו הוא שגם הרי – בנגינה" אותה למשוך
וא"כ  – וכו'" השירות שכל "לפי כ"א תודה, קרבן לשם

וכו' ופסח ויו"ט בשבת לאומרה שאין פוסק ?61למה

המזמור  את אומרים שאין שאף סברתו לומר ומוכרח
הקרבן  את האמירה ע"י שמזכירים מכיון מ"מ קרבן, לשם

בזמן 62תודה  תודה קרבן הקריבו שלא בזמן לאומרו אין ,
(במהדו"ק  ג"כ סובר זה ומטעם – קיים הי' שביהמ"ק

עכ"פ 63עכ"פ  שמזכיר מכיון מעומד, לאומרו שצריכים (
– התודה קרבן את

בפסח לומר אין אם המזכיר xeaicaוא"כ, כזה מזמור
ab` jxca,[זה בשביל ניתקן שלא [אף תודה הקרבן את

לעשות שאין אכו"כ תודה dlertעל הקרבן זכר שהיא
ynnאיך וא"כ –miyer מעשרון פסח בליל מצות הג'

תודה  לקרבן זכר ?64אחד,

.Á השלש לעשות זה דין דמקור בהקדים כ"ז ויובן
מהרא"ש  בכלל הוא א' מעשרון אמנם 66והמרדכי 65מצות .

זמ"ז: שונה והמרדכי הרא"ש של טעמם
שתהיינה  כדי פסח בליל מצות ג' שצריכים – בהרא"ש

יו"ט כבכל שלימות שתהי'siqeneב' כדי פרוסה עליהם

לעשות  ובצרפת באשכנז "ונהגו מוסיף: ואח"כ עוני, לחם
האסורין  מבית שהיוצא תודה ללחמי זכר אחד מעשרון
מצה  של מינין ג' באין תודה ולחמי תודה לחמי מביא
א' מעשרון עושין חלות ושלש ורבוכה, רקיקין (חלות)

וכו'".

זכר  מצות, שלש צריך "לכן כותב: המרדכי אולם
תודה  ובלחמי כו' להודות צריכין ד' כדאמרי' תודה ללחמי
חלות, ארבעים היו תודה דבלחמי ואע"ג מצה, מיני ג' היו
ממצה  היא והשלשה יצא, חלות ד' בדיעבד אפאן אם מ"מ

מחמץ". והד'

שלוקחין דין על ומרדכי: הרא"ש בין שחילוק b'הרי
טעם הרא"ש כותב רק `xgמצות הוא לתודה זכר וטעם ,

להמרדכי  משא"כ אחד. מעשרון עושים אלו שג' זה על
מצות edfהרי לג' .67הטעם

על  נתנאל הקרבן כמ"ש לומר אין לפענ"ד ועפ"ז
יש  תודה דבלחמי "ואע"ג הרא"ש, על דמקשה הרא"ש,

מגי  ולמצה חלות אם ארבעים "מ"מ ומתרץ, שלשים", עה
על  נמצא יב, דף בנדרים כדאיתא יצא, ד' בדיעבד אפאן

להמרדכי. ומציין חלות" שלש מצה מיני שלשה

כי  הרא"ש, על קשה לא מעיקרא – הנ"ל  עפ"י אמנם
עושים  אלו שג' אלא אחר, מטעם מצות ג' צ"ל לדעתו
אם  וגם תודה. לחמי ג' עושים שהיו כמו אחד מעשרון

של מובנים miylyהדין ג"כ – בדיעבד מעכב הי' למצה
אינו תודה לקרבן הזכר לדעתו כי הרא"ש, xtqnaדברי
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א.60) סעי' נא סי'
"שכל 61) המארז"ל ס"ט) נא (סי' מביא הוא שגם להמחבר, בנוגע

וכו' ופסח ויו"ט בשבת לאמרו שאין סובר כן שאע"פ לומר יש וכו'" השירות
"מזמור  כותב: הוא כי בזה), עליו חולק שהרמ"א לומר ההכרח מן (ואין
לתודה", ממזמור חוץ ליבטל עתידות השירות שכל בנגינה לאומרו יש לתודה
מזמור  אמירת בטעם איירי ולא בנגינה, לאומרו צריכים למה טעם שזהו היינו
בשבת  לאומרה אין ולכן תודה, קרבן לשם שהוא סובר ואולי – בכלל לתודה
שמזמור  א"ח בספר "כתוב שם: בב"י ממש"כ קצת וכ"מ וכו'. ופסח ויו"ט
היינו  וכו'", השירות כל כדאמרינן ולנגן בנגינה אותו למשוך מצוה לתודה
שם  מההמשך כן ומוכח בנגינה". אותו למשוך ש"מצוה לזה טעם רק שזהו
שבשו"ע  אלא – כו'. ליוה"ש שיר מזמור אומר דבשבת בא"ח עוד דכתב בב"י

השו"ע. בכללות ויל"ע בזה להכריע רצה לא
"למשוך  שצריכים זה ענין הרי הזקן אדמו"ר ערוך בשלחן משא"כ -
וכו'", השירות "שכל מזה הנמשך ענין" "עוד של באופן הוא בנגינה" אותה
בכלל*. לתודה מזמור לאמירת כטעם הוא זה מארז"ל הבאת טעם עיקר אבל

על 62) לאומרו להודי', – לתודה "מזמור א): (ק, תהלים לפרש"י בפרט
וראה  נח. ס"פ תנחומא ב). כד, (ע"ז מזמורא בתוד"ה [וכ"ה התודה" זבחי
ע"ש  שהוא סה"ה) (פ"א שבועות ירושלמי ראה אבל ב). (טו, שבועות פרש"י
הרי) מ"מ תודה, קרבן במקום זה שאין ש(אף בודאי הרי – עליו"] "והתודה

זה. מזמור אמרו זה קרבן שעל מכיון עליו, מזכיר זה
"בצרפת  במ"ש שבת) של שחרית (בסדר האבודרהם כוונת שזוהי וי"ל
קרבן  מביאין שאין לפי לתודה מזמור טובים וימים בשבתות לומר שלא נהגו
– וכו'" אותו אומרים היו תודה קרבן על כי בשבועות ואמרינן בשבת, תודה
תודה  קרבן על זה שאמרו שמכיון כ"א) תודה, קרבן במקום זה (שאין היינו

יו"ד. ס"ק נא סי' גבורים מגן וראה עליו. מזכיר ה"ז
(63.59 הערה לעיל ראה אבל
דהרי 64) מותר, לכן שבזה להמצות רק הוא שהזכר שמכיון לתרץ ואין

א"כ  ועוד: אז. לאומרו אין תודה הקרבן את מזכיר זה שאם בפנים מבואר
שבזה. להמצות זכר לתודה מזמור גם נאמר לא למה

ל.65) סי' פסחים ערבי
פסחים.66) סוף
כותב 67) הוא שגם ה"ו), פ"ח חו"מ (הל' מיימוני מהגהות ג"כ מוכח וכן

ג' לטעם ובנוגע א', מעשרון מצות הג' שעושים מה הוא תודה לקרבן שהזכר
נותנים  (הרי לכהן מין מכל אחד שנותנים לפי אחר: טעם כותב בכלל, מצות
המרדכי  לטעם הרא"ש טעם שבין שההפרש מובן [אבל מצות). ג' לכהן
גם  מ"מ כהרא"ש, שסובר אף כי להגה"מ, למ"ש שייך אין לקמן, שנתבאר

בגלוי]. תודה לקרבן הזכר עושים מצות, לג' בנוגע לטעמו

lk zxin` mrh yxtne jlede "'eke el` mixenfna exga dnle" yxtn k"g`e "'eke mei lka dxnfc iweqt xnel epwz"y ligzn :my 'irqd jynd lk edf ik ,ok xnel gxkene *
mrhny siqen wxe) "'eke zexiyd lk" l"fx`nd t"r eyxtn `ed dpd ± df xenfn zxin` mrh mb yxtl `ed jixv ,dcezl xenfn mitiqeny zenewn yiy `ianyke ,mixenfnd

.("dpibpa dze` jeynl" k"b mikixv df
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אלא gnwdהמצות, zenka שממנו) הקמח שכמות היינו ,
(שממנו  הקמח לכמות הוא שוה בפסח) המצות ג' עושים

ל  הזכר אין אבל תודה בקרבן מצות) ג' xtqnעושים
לקרבן  שהזכר להמרדכי משא"כ תודה. קרבן של המצות

דין  מעכב בדיעבד אם הרי מצות, הג' במספר הוא תודה
למספר מקום אין מצות.b'שלשים,

מצות  הג' שעושים הטעם שלהרא"ש אפ"ל איך ועוד:
יצא,`cgמעשרון ארבעה בדיעבד אפאן שאם לפי הוא

מצות הג' את אפה אם דוקא הוא זה דין dxyrnדהרי
מעשרון 68עשרונים  מצות הג' את עושים הרי ובנדו"ד ,

cg`שצ"ל ע"ז טעם רק שזהו להמרדכי (משא"כ .zevn 'b,

איכפת  לא הקמח, לכמות נחתינן לא תודה ללחמי ובהזכר
מצות הג' לאפות שצריכים מה כי dxyrnלן עשרונים,

רק המצות).xtqnנוגע

.Ë הרא"ש טעם בין גדול שחילוק מובן הנ"ל עפ "י

המצות  מספר להמרדכי לעניננו): (בנוגע המרדכי וטעם
זכר  ובגלוי בפועל עושים הרי א"כ תודה, לקרבן הזכר הוא

מטעם  הוא המצות מספר להרא"ש משא"כ תודה, לקרבן
הרי  קמח, של מסוימת מכמות אלו ג' שעושים אלא אחר,

ניכרת  אינה בגלוי כי תודה, לקרבן זכר שום ניכר אין בגלוי
מצות. הג' נעשו שממנה הכמות

כותב  הרי אדמוה"ז מצות 69והנה ג' לקיחת בטעם

לבצוע  שצריך שלימות מצות ב' "שמלבד – כהרא"ש
משום  אחת פרוסה עוד להיות צריך יו"ט בשאר כמו עליהן

הזכר  ולדעתו בזה, המרדכי טעם ס"ל לא וא"כ עני", לחם
אלו מצות ג' שעושין בזה רק הוא תודה oexyrnלקרבן

gnw עושים שאין היא אדמוה"ז שיטת שגם נמצא אחד.
תודה. לקרבן גלוי זכר

אומרים  שאין מהפס"ד לזה סתירה שאין מובן ועפ"ז
את  בגלוי מזכיר לתודה מזמור כי בפסח, לתודה מזמור

מקריבים  שאין ביום מלאומרו נמנעים לכן תודה, הקרבן
שאין מכיון בנדו"ד משא"כ תודה, לא d`xpקרבן הזכר,

בזה שנרמז מה לן תודה mlrdaאיכפת לקרבן .70זכר

.È הזכר אין (והרא"ש) אדמוה"ז שלדעת הנ"ל, ע"פ
יצאנו  בפסח "ואנו שמ"ש י"ל – גמור זכר תודה ללחמי

רק ה"ה מצרים עד"ז: ג"כ הוא האסורין" בית oirkמבית
ופירש 71האסורים  תודה; קרבן המחייב האסורים בית ולא

(-רמז  זכר לעשרון מצות ג' ג"כ עושין אנו "לפיכך דבריו:
האסורין" מבית יצאנו בפסח ואנו . . תודה ללחמי בלבד)

רק בית oirk(שהוא ממש ולא בלבד רמז – האסורים בית
תודה). להביא המחייב האסורים

– מצרים" "משעבוד אדמוה"ז הוספת עפ"ז ותומתק
האסורין", מבית יצאנו בפסח "ואנו שכותב מכיון דלכאו'
בזה  שרוצה אלא מצרים"? "משעבוד ההוספה כוונת מהי
ממש, האסורים בית היתה שמצרים הכוונה שאין לפרש

תחת שהיו רק .72מצרים cearyכ"א

.‡È:מהנ"ל ההוראה
מצרים", ב"שעבוד מישראל אדם שנמצא זמן כל

"מצרים" בשם הנק' וכו'73בגלות, הטוב כל למרות הנה ,
לדמותו  שיש עד האסורים, בבית הוא חבוש עדיין לו, שיש
חושך  "יושבי של האסורים לבית עכ"פ) דוגמא (בדרך

תודה. קרבן להביא המחייב וצלמות"

אינו  שאז בגלות, עדיין נמצא שהוא זמן כל באמת כי
כביכול  הוא שאצלו האלקות הרי בגלוי, אלקות מאיר

האסורים  שנק'74בבית והקליפה ה"חושך" אצל
.75"(צל)מות"

אחכה  יום בכל שתמיד מובן שיבוא 76ובמילא לו
הגשמי, האסורים ומבית הרוחני האסורים מבית ויוציאנו

לארצנו. קוממיות ויוליכנו

(g"kyz ,oqip yceg zegiyn)
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ב.68) ו, נדה – שאפאן ד"ה רש"י
ס"ג.69) תעה סי'
שמו 70) מה הטעם שזהו עכ"פ) (בדוחק הסעיף וי"ל בסוף אדה"ז סיף

רצונו  כי – הוא מיותר דלכאו' – תודה" ללחמי זכר עושין אנו "לפיכך עוה"פ
תודה. ללחמי זכר לעשות מותרים שלפיכך להדגיש

(71.37 הערה ראה – אסירים במוציא הפי' ע"ד
השעבוד 72) – ב) יא, (ר"ה במצרים מאבותינו עבודה בטלה שבר"ה ואף

מ"ה). פ"י, (פסחים לגאולה" "משעבוד הוציאם שאז ניסן טו עד בטל לא

שהם 73) ע"ש מצרים ע"ש נק' המלכיות "כל ה) פט"ז, (ב"ר כמארז"ל
לישראל". מצירות

א).74) (רמז, זח"ג ראה
ברכה.75) ס"פ יתרו. ר"פ תנחומא ז. פל"ט, ב"ר ב. יח, (ברכות וכמארז"ל

מתים". קרויין שבחייהם "רשעים ב) קו, זח"ב
למלה 76) דדחקין אינון ג): סד, (ישעי' לו למחכה ביעשה הפי' וע"ד

למאריהון  ואשתמודע דמלה ברירו למנדע לה ומחכאן לה ודייקין דחכמתא
ואילך). תרס"ו זקן ואברהם בד"ה נת' ב. קל, (זח"א



כט
הז' נהורין הם. לנגד הז'1 מדות.

תורה, חסד, כמו שכתוב2 מימינו אש דת, ימין  אור 
ותורה  ד'3,  פרק  סוף  בתניא  שכתוב  וכמו  חסד  הוא 
נברא ביום  ואור  ותורה אור,  נקראת אור כמו שכתוב4 

ראשון שלנגד מדת החסד5.
אור גיהנם, גבורה, כי גיהנם6 נברא ביום שני שלנגד 

מדת הגבורה7.
אור גן עדן, תפארת, כי כמו שביום שלישי, שלנגד 
מדת התפארת נבראו אז כל האילנות, עץ פרי עשה פרי 
למינו, כמו שכתוב8 תדשא הארץ כו' עץ פרי עשה פרי 
כו', וכתיב9 ותוצא הארץ כו' ועץ עשה פרי כו', וכתיב 
אחד10  מקום  אל  המים  יקוו  המים  מהקוות  מתחלה 
שהי' ביום ג', )כי הקוות המים שייך לצמיחת האילנות 

והפירות, כי מים11 מצמיחים כל מיני תענוג(.
כמו כן גן עדן בפרט, שהוא גן שנטע בו ה' כל עץ 
נהר  בו  ה'  ועשה  כו'12,  החיים  ועץ  כו'  למראה  נחמד 
להשקותו כמו שכתוב13 ונהר יוצא מעדן להשקות את 
שייך  הוא  ג',  ביום  המים  הקוות  דרך  על  שהוא  הגן, 
חיים  העץ  שבהגן,  חיים  העץ  וזהו  התפארת,  למדת 

הוא14 תפארת.

1( ראה ספר הערכים חלק ד' עמוד רכא-רכב.
2( דברים לג, ב.

3( וז"ל... כמ"ש וימינו תחבקני שהיא התורה שנתנה מימין שהיא בחי' 
חסד ומים.

4( משלי ו, כג.
5( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק י'. אור התורה פרשת ואתחנן 

עמוד רט-י.
6( )בראשית רבה פרשה ד, ו( למה אין כתיב בשני כי טוב, ר' יוחנן תני 
לה בשם ר' יוסי ב"ר חלפתא שבו נבראת גיהנם שנא' )ישעי' ל, לג( "כי 

ערוך מאתמול תפתה", יום שיש בו אתמול ואין בו שלשום:
ופירוש מהרז"ו, וז"ל: כי ערוך מאתמול תפתה, ואמר שהגיהנם ערוך 
מאתמול, הרי לא פירש איזה יום הי' שנדע איזו אתמול, ולא בא לסתום 
אלא לפרש, על כן דרש מאתמול יום שנוכל לומר בו אתמול היינו יום ב' 
ליום ראשון ולא שלשום שלא הי' לפניו יום אחר. )תפתה, גיהנם דכתיב 
בההוא קרא מדורתה אש ועצים הרבה )רש"י עירובין יט.( ועיין ערובין 

שם שכל המפתה ביצרו נופל שם( עכ"ל.
]וכמובן שיש חילוק בין "אור גיהנם" שנברא קודם בריאת העולם, ובין 

"גיהנם" שנברא ביום ב' )ראה פסחים נד.( וד"ל[.
7( ראה לקוטי תורה אמור ל, ד. תורת חיים בראשית ח, ד.

8( בראשית א, יא.
9( שם פסוק יב.

10( שם פסוק ט.

11( תניא פרק א.
12( שם פרק ב, פסוק ט.

13( שם פסוק י.
14( ראה תורת חיים פרשת נח מו, ב בסופו.

ג"ן עד"ן15 עם ה' אותיותיו הוא מספר יעק"ב, ויעקב 
אצל  יעקב  וזהו מה שכשנכנס17  הוא מדת התפארת16, 
אביו נכנסה עמו גן עדן וכשנכנס עשו נכנסה עמו גיהנם 
כדאיתא במדרש רבה18 תולדות פרשה ס"ה ספ"ב עיין 
גן  עמו  נכנסה  לכן  התפארת  מדת  הוא  יעקב  כי  שם. 
מבחי'  הוא  אדמני  הנק'19  ועשו  תפארת,  שמבחי'  עדן 
שממדת  גיהנם  עמו  נכנסה  לכן  הגבורה,  פסולת20 

הגבורה.
בחסד  והוכן  שכתוב21  כמו  נצח,  הכבוד,  כסא  אור 
כסאו, ונצח הוא ענף החסד22, והוא כסא הכבוד דוקא 

וכו'.
אור בית המקדש, הוד, כמאמר רז"ל בברכות23 בפרק 
ירושלים  זו  ונצח  המקדש  בית  בנין  זו  וההוד  הרואה 
כדאיתא שם, היינו בחי' כסא הכבוד שהוא נצח וכמו 

שכתוב בירמי' סימן ג'24 יקראו לירושלים כסא ה'.
ומה שנצח נקרא כסא, הוא כי האדם היושב על הכסא 
הוא תפארת הנקרא אדם כמו שכתוב25 כתפארת אדם, 
והכסא שתחתיו הוא נצח שאחר תפארת. ומה שכתוב26 
כבוד  כסא  מקדשינו,  מקום  מראשון  מרום  כבוד  כסא 
הוא נצח, מקום מקדשינו הוא הוד, וכסא כבוד נצח הוא 

מרום וגבוה ממקדש הוד וכו'.
סתם  תשובה  היא  מלכות  כי  מלכות,  תשובה,  אור 
תשוב ה' תתאה27, היפך מן ובפשעיכם שולחה אמכם28.

15( ג"ן )בגי'53( + עד"ן )124( + 5 אותיות = 182, כמנין יעקב.
16( ראה זהר חלק א דף קנז, ב. חלק ג דף שב, א. לקוטי תורה ואתחנן 

ה, ב.
17( בראשית כז, כג.

18( וז"ל )פסקא כב( וירח את ריח בגדיו, א"ר יוחנן אין לך דבר שריחו 
קשה מן השטף הזה של עזים ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו, 
אלא בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו נכנסה עמו גן עדן, הדא הוא 
נכנסה  אביו  ובשעה שנכנס עשו אצל  כריח שדה,  בני  ריח  ראה  דא"ל 

עמו גיהנם וכו'.
19( בראשית כה, כה.

20( זהר חלק ב דף רכד, ב. חלק א קלז ב. תורה אור כ, ב. ספר המאמרים 
תקס"ב עמוד לג. תקס"ה עמוד כ. ועוד.

21( ישעי' טז, ה.
22( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר חלק ג עמוד א' קלג ואילך. 

המשך תער"ב חלק ג סוף עמוד א' שע. ועוד.
23( דף נח.

24( פסוק יז.
25( ישעי' מד, יג.

26( ירמי' יז, יב.
27( ראה תניא אגרת התשובה פרק ד. וסוף פרק ו.

28( ישעי' נ, א )ראה אגרת התשובה פרק ו(.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה



ל

כד  חוברת

המצבה  נוסח קביעת
לגבי  היו לא הספקות האבן. על לכתוב מה בשאלה דיונים החלו במלואה, זו מלאכה שהושלמה לאחר

שבפרסום. הסכנה לגבי אלא המתאים, התואר

השני", ("השם המשפחה שם את לכתוב לא הוחלט: ולבסוף שנכתבו, ההצעות את תמיד לי הראו המתדיינים

"פה  אלא כיהן, שבה העיר שם את לכתוב לא וכן פלוני", "בן הפרטי השם את אלא כאן), נקרא שהוא כפי

הפטירה  ותאריך פלוני" בן פלוני המפורסם הרה"ח .78נטמן

שם  היו גדליה בצום קרובות. לעתים לשם ללכת נהגו הם היטב. המלאכה את שביצע אומן מצאו ידידינו

רבים. אנשים

* * *

שייך  שאינו אדם נאבק. תמיד בחייו. שעבר הדרך היתה קשה אדמות. עלי בעלי של חייו קיצם אל באו כך

ויתר. לא מעולם אבל ביוקר, לו עלה הדבר הכיר. לא – שלך" וחצי שלי "חצי המושג את כלשהן. לפשרות

ואוהביו. חסידיו נעשים היו הם לבסוף אבל רבים, מתנגדים תמיד לו היו בתחילה

ברוחניות  טובים חיים ויחיו בניֿביתם על ימים שיאריכו בניו על יגן וזכותו העולם, מן נסתלק בעלי

מעשיהם בכל ויצליחו הפרטים.ובגשמיות בכל

כה  חוברת

לילה  באישון חופה
.1935 בשנת בעלי, של חייו בימי שאירע במקרה נזכרת אני

ופנתה  זרים, אנשים שאין לוודא כדי סביבה הביטה אשה, לביתנו נכנסה בלילה, אחתֿעשרה בשעה פעם,

חרישי: בקול בעלי אל

שתיםֿעשרה  בשעה כלומר: – שעה בעוד מאין. לכם אומר לא מאוד, רחוקה מעיר אליכם באתי "רבי!

מהווה  וישראל משה כדת וחופה בכירות, משרות תופסים שניהם צעיר. איש ועמה בתי, לכאן תבוא – בלילה

אצל  אבל חופה, לערוך הם מוכנים שאצלכם לי הבטיחו ודמעותיי, תחנוניי בעקבות אך אמיתית. סכנה עבורם

אופן!" בשום זאת יעשו לא – אחר מישהו

אל  אותם הולכתי מיד לראותה. יהיה ניתן שלא כדי מכוסות הנערה פני השניים, הגיעו שתיםֿעשרה בשעה

לחופה. בהכנות בעלי החל זה בשלב בהם. יבחינו שלא כדי בעלי, של עבודתו חדר

עוד  למצוא צורך היה הקידושין. את לסדר מסכים בעלי היה לא אחרת מניין; להשיג יש – לכלֿלראש

לאחרֿמכן. ילשינו שלא כדי האחוזים, מאת בכל ומהימנים נראים", ואינם "רואים בבחינת שיהיו אנשים שמונה

הבניין, מנהל אחרי אפוא שלח בעלי חסר. היה – תמיד כמו – עשירי אבל מניין, הצטבר חציֿשעה בתוך

ולבדוק  ביתנו אחרי לבלוש הבניין מנהל של  מתפקידו זה היה רשמית בשנים. צעיר אלא עוד ולא יהודי, שהיה

דתיים. טקסים בבית מנהל הרב ואם לבקר, מגיעים רבים אנשים אם

לי  אסור לאֿכן שאם – למניין עשירי להיות "עליך בעלי: לו אמר לביתנו, הבניין מנהל של כניסתו עם

החופה!" את היטב 79לערוך סגר ומיד שאל, – "אני?!" תדהמה: שכולו מבט מוזר, במבט בבעלי הביט האיש

מקומו. על והתיישב מבפנים, הבית דלת את נעל התריסים, את

ת'ש'ד'78) שנת אב מנ' לחודש כ' שנפטר שניאור ברוך ר' בהרב יצחק לוי ר' הגאון הרב ונגנז נ' פ' בפועל: שנחרט כפי המצבה נוסח
ת.נ.צ.ב.ה. לפ"ק

ה"ה.79) פ"י אישות הל' רמב"ם ראה

פילוסין  עשויה כהה, מפתֿשולחן הבאתי עצמה. לחופה ההכנות ארבעה 80החלו חופה. של ליריעה שדמתה ,

מוטות. במקום המפה בקצות אחזו מהשאר , בקומתם גבוהים שהיו ה"מניין", מתוך צעירים

בהם  שיבחינו כלֿכך פחדו הם החשוך. העבודה מחדר והכלה החתן נקראו הכתובה, כתיבת משנסתיימה

כנהוג  אש אבוקות להדליק לנו הניחו שלא עד זהותם, את בדיוק 81ויגלו מכוסות, כשפניה מהחופה יצאה הכלה .

פניה. את ראה לא ואיש שנכנסה, כפי

שנר  עור, מעיל לבוש גבוה צעיר – החתן "הקפות". שבע משהו נערכו היה באמת ואולי כקציןֿבולשת, אה

החתן  מיהרו בלילה וחצי אחת בשעה וכו'. מקודשת" את "הרי אמר בעלי, של הוראותיו לכל ציית – זה ממין

ביתנו. את לעזוב והכלה

הקומוניסטית. במפלגה חבר בכרטיסי שהחזיקו שניים היו – ה"מניין" משתתפי כלומר: – "אורחינו" בין

"עכשיו, רבה: בהתרגשות ואמרו שלהם, החבר כרטיסי את עליו הניחו לשולחן, התיישבו הם החופה לאחר

החבר, כרטיסי הפנקסים, על הצביעו הם מכם!" להיפרד רצוננו ואין כיהודים, עמכם יחד נמצאים אנו רבי,

ערך!" חסר הוא זה כל – במחיצתכם נמצאים "כשאנו ואמרו:

רבים. מאנשים כאלה בתגובות הבחנתי למעשה,

ממנה.80) שעיר אך לקטיפה דומה שעיר, אריג מין
ס"ב.81) כלה הכנסת הלכות משה מטה ראה

פילוסין  עשויה כהה, מפתֿשולחן הבאתי עצמה. לחופה ההכנות ארבעה 80החלו חופה. של ליריעה שדמתה ,

מוטות. במקום המפה בקצות אחזו מהשאר , בקומתם גבוהים שהיו ה"מניין", מתוך צעירים

בהם  שיבחינו כלֿכך פחדו הם החשוך. העבודה מחדר והכלה החתן נקראו הכתובה, כתיבת משנסתיימה

כנהוג  אש אבוקות להדליק לנו הניחו שלא עד זהותם, את בדיוק 81ויגלו מכוסות, כשפניה מהחופה יצאה הכלה .

פניה. את ראה לא ואיש שנכנסה, כפי

שנר  עור, מעיל לבוש גבוה צעיר – החתן "הקפות". שבע משהו נערכו היה באמת ואולי כקציןֿבולשת, אה

החתן  מיהרו בלילה וחצי אחת בשעה וכו'. מקודשת" את "הרי אמר בעלי, של הוראותיו לכל ציית – זה ממין

ביתנו. את לעזוב והכלה

הקומוניסטית. במפלגה חבר בכרטיסי שהחזיקו שניים היו – ה"מניין" משתתפי כלומר: – "אורחינו" בין

"עכשיו, רבה: בהתרגשות ואמרו שלהם, החבר כרטיסי את עליו הניחו לשולחן, התיישבו הם החופה לאחר

החבר, כרטיסי הפנקסים, על הצביעו הם מכם!" להיפרד רצוננו ואין כיהודים, עמכם יחד נמצאים אנו רבי,

ערך!" חסר הוא זה כל – במחיצתכם נמצאים "כשאנו ואמרו:

רבים. מאנשים כאלה בתגובות הבחנתי למעשה,

ממנה.80) שעיר אך לקטיפה דומה שעיר, אריג מין
ס"ב.81) כלה הכנסת הלכות משה מטה ראה

זכרונות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לא

כד  חוברת

המצבה  נוסח קביעת
לגבי  היו לא הספקות האבן. על לכתוב מה בשאלה דיונים החלו במלואה, זו מלאכה שהושלמה לאחר

שבפרסום. הסכנה לגבי אלא המתאים, התואר

השני", ("השם המשפחה שם את לכתוב לא הוחלט: ולבסוף שנכתבו, ההצעות את תמיד לי הראו המתדיינים

"פה  אלא כיהן, שבה העיר שם את לכתוב לא וכן פלוני", "בן הפרטי השם את אלא כאן), נקרא שהוא כפי

הפטירה  ותאריך פלוני" בן פלוני המפורסם הרה"ח .78נטמן

שם  היו גדליה בצום קרובות. לעתים לשם ללכת נהגו הם היטב. המלאכה את שביצע אומן מצאו ידידינו

רבים. אנשים

* * *

שייך  שאינו אדם נאבק. תמיד בחייו. שעבר הדרך היתה קשה אדמות. עלי בעלי של חייו קיצם אל באו כך

ויתר. לא מעולם אבל ביוקר, לו עלה הדבר הכיר. לא – שלך" וחצי שלי "חצי המושג את כלשהן. לפשרות

ואוהביו. חסידיו נעשים היו הם לבסוף אבל רבים, מתנגדים תמיד לו היו בתחילה

ברוחניות  טובים חיים ויחיו בניֿביתם על ימים שיאריכו בניו על יגן וזכותו העולם, מן נסתלק בעלי

מעשיהם בכל ויצליחו הפרטים.ובגשמיות בכל

כה  חוברת

לילה  באישון חופה
.1935 בשנת בעלי, של חייו בימי שאירע במקרה נזכרת אני

ופנתה  זרים, אנשים שאין לוודא כדי סביבה הביטה אשה, לביתנו נכנסה בלילה, אחתֿעשרה בשעה פעם,

חרישי: בקול בעלי אל

שתיםֿעשרה  בשעה כלומר: – שעה בעוד מאין. לכם אומר לא מאוד, רחוקה מעיר אליכם באתי "רבי!

מהווה  וישראל משה כדת וחופה בכירות, משרות תופסים שניהם צעיר. איש ועמה בתי, לכאן תבוא – בלילה

אצל  אבל חופה, לערוך הם מוכנים שאצלכם לי הבטיחו ודמעותיי, תחנוניי בעקבות אך אמיתית. סכנה עבורם

אופן!" בשום זאת יעשו לא – אחר מישהו

אל  אותם הולכתי מיד לראותה. יהיה ניתן שלא כדי מכוסות הנערה פני השניים, הגיעו שתיםֿעשרה בשעה

לחופה. בהכנות בעלי החל זה בשלב בהם. יבחינו שלא כדי בעלי, של עבודתו חדר

עוד  למצוא צורך היה הקידושין. את לסדר מסכים בעלי היה לא אחרת מניין; להשיג יש – לכלֿלראש

לאחרֿמכן. ילשינו שלא כדי האחוזים, מאת בכל ומהימנים נראים", ואינם "רואים בבחינת שיהיו אנשים שמונה

הבניין, מנהל אחרי אפוא שלח בעלי חסר. היה – תמיד כמו – עשירי אבל מניין, הצטבר חציֿשעה בתוך

ולבדוק  ביתנו אחרי לבלוש הבניין מנהל של  מתפקידו זה היה רשמית בשנים. צעיר אלא עוד ולא יהודי, שהיה

דתיים. טקסים בבית מנהל הרב ואם לבקר, מגיעים רבים אנשים אם

לי  אסור לאֿכן שאם – למניין עשירי להיות "עליך בעלי: לו אמר לביתנו, הבניין מנהל של כניסתו עם

החופה!" את היטב 79לערוך סגר ומיד שאל, – "אני?!" תדהמה: שכולו מבט מוזר, במבט בבעלי הביט האיש

מקומו. על והתיישב מבפנים, הבית דלת את נעל התריסים, את

ת'ש'ד'78) שנת אב מנ' לחודש כ' שנפטר שניאור ברוך ר' בהרב יצחק לוי ר' הגאון הרב ונגנז נ' פ' בפועל: שנחרט כפי המצבה נוסח
ת.נ.צ.ב.ה. לפ"ק

ה"ה.79) פ"י אישות הל' רמב"ם ראה

פילוסין  עשויה כהה, מפתֿשולחן הבאתי עצמה. לחופה ההכנות ארבעה 80החלו חופה. של ליריעה שדמתה ,

מוטות. במקום המפה בקצות אחזו מהשאר , בקומתם גבוהים שהיו ה"מניין", מתוך צעירים

בהם  שיבחינו כלֿכך פחדו הם החשוך. העבודה מחדר והכלה החתן נקראו הכתובה, כתיבת משנסתיימה

כנהוג  אש אבוקות להדליק לנו הניחו שלא עד זהותם, את בדיוק 81ויגלו מכוסות, כשפניה מהחופה יצאה הכלה .

פניה. את ראה לא ואיש שנכנסה, כפי

שנר  עור, מעיל לבוש גבוה צעיר – החתן "הקפות". שבע משהו נערכו היה באמת ואולי כקציןֿבולשת, אה

החתן  מיהרו בלילה וחצי אחת בשעה וכו'. מקודשת" את "הרי אמר בעלי, של הוראותיו לכל ציית – זה ממין

ביתנו. את לעזוב והכלה

הקומוניסטית. במפלגה חבר בכרטיסי שהחזיקו שניים היו – ה"מניין" משתתפי כלומר: – "אורחינו" בין

"עכשיו, רבה: בהתרגשות ואמרו שלהם, החבר כרטיסי את עליו הניחו לשולחן, התיישבו הם החופה לאחר

החבר, כרטיסי הפנקסים, על הצביעו הם מכם!" להיפרד רצוננו ואין כיהודים, עמכם יחד נמצאים אנו רבי,

ערך!" חסר הוא זה כל – במחיצתכם נמצאים "כשאנו ואמרו:

רבים. מאנשים כאלה בתגובות הבחנתי למעשה,

ממנה.80) שעיר אך לקטיפה דומה שעיר, אריג מין
ס"ב.81) כלה הכנסת הלכות משה מטה ראה

פילוסין  עשויה כהה, מפתֿשולחן הבאתי עצמה. לחופה ההכנות ארבעה 80החלו חופה. של ליריעה שדמתה ,

מוטות. במקום המפה בקצות אחזו מהשאר , בקומתם גבוהים שהיו ה"מניין", מתוך צעירים

בהם  שיבחינו כלֿכך פחדו הם החשוך. העבודה מחדר והכלה החתן נקראו הכתובה, כתיבת משנסתיימה

כנהוג  אש אבוקות להדליק לנו הניחו שלא עד זהותם, את בדיוק 81ויגלו מכוסות, כשפניה מהחופה יצאה הכלה .

פניה. את ראה לא ואיש שנכנסה, כפי

שנר  עור, מעיל לבוש גבוה צעיר – החתן "הקפות". שבע משהו נערכו היה באמת ואולי כקציןֿבולשת, אה

החתן  מיהרו בלילה וחצי אחת בשעה וכו'. מקודשת" את "הרי אמר בעלי, של הוראותיו לכל ציית – זה ממין

ביתנו. את לעזוב והכלה

הקומוניסטית. במפלגה חבר בכרטיסי שהחזיקו שניים היו – ה"מניין" משתתפי כלומר: – "אורחינו" בין

"עכשיו, רבה: בהתרגשות ואמרו שלהם, החבר כרטיסי את עליו הניחו לשולחן, התיישבו הם החופה לאחר

החבר, כרטיסי הפנקסים, על הצביעו הם מכם!" להיפרד רצוננו ואין כיהודים, עמכם יחד נמצאים אנו רבי,

ערך!" חסר הוא זה כל – במחיצתכם נמצאים "כשאנו ואמרו:

רבים. מאנשים כאלה בתגובות הבחנתי למעשה,

ממנה.80) שעיר אך לקטיפה דומה שעיר, אריג מין
ס"ב.81) כלה הכנסת הלכות משה מטה ראה

זכרונות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אדר ב', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ישראל שי' סדן

שלום וברכה!

ולהוודע שכבר עלה לשלום לאה"ק ת"ו. ות"ח על הודעתו  בנועם קבלתי מכתבו מכ"ט אדר א' 

שמסר את עקרי שיחתנו לחבריו, ובטח כוונתו גם בהנוגע לנקודה העקרית של אי-פשרות ביהדות. ובפרט 

במקצוע החינוך והעמדת תלמידים הרבה, שהרי צריך לקחת בחשבון השפעת הסביבה, ואף כי אחרי עזבם 

וצאתם מד' אמות של בית המדרש.

ולכן צריך שהתלמיד והתלמידה יקבלו חינוכם במדה כה גדושה, שיוכלו לעמוד בפני כל הרוחות 

שבעולם, לרבות רוחות בלתי מצויות המנשבות ברחוב.

בענינים  טוב  לבשר  יזכה  כן  מסירתם  ע"ד  שכותב  וכשם  פעולתם,  הדברים  שיפעלו  רצון  ויהי 

שבפועל והרי המעשה עיקר.

ובימים אלו שלפני פורים, הרי גם זה מהוראות פורים, שסיפרו חכמינו ז"ל שכ"ב אלף תינוקות 

נתחנכו על ידי ראשון של סנהדרין מרדכי היהודי, לימדם ענין בתורה שלכאורה לא הי' לו שום שייכות 

לענין שבפועל, היינו הלכות קמיצת העומר, כיון שהיו בגולה ונפסקה העבודה בבית המקדש, ועל אחת 

כמה וכמה שלא הי' נראה בלימוד זה כל מקום להשפעה על אחשורוש ולביטול גזרת המן. ודוקא לימוד זה 

ביטל הגזרה ומכל היהודים אשר בכל קכ"ז מדינות המלך.

והנני מאחל לו ולחבריו חג הפורים באורה ושמחה וששון ויקר.

בכבוד ובברכה לבשו"ט וגם בנוגע לבריאות.
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å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà-úà åö©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®¦´
ìò äìòäîLàå ø÷aä-ãò äìélä-ìk çaænä-ìò äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©©½Ÿ¤§¥¬

:Ba ã÷ez çaænä©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ) לזרז הּכתּוב צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכיס  חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש B‚Â'.ּבמקֹום ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ ׁשּיהא ואיברים חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ְְִֵֶֶָ…«»…»¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּוא  לרּבֹות 'ּתֹורה' ׁשּכל ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם איזה הּפסּולין, על ּוללּמד הּלילה, ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּכׁשר

ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ּתֹורה לֹומר: ‰ÏÚ‰.ּבא, ‡Â‰∑ ואת הרֹובע את למעט ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹƒ»…»ְְֵֵֶֶַַָ
לעזרה. ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא ד)הּנרּבע ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין עזראעזראעזראעזרא.....(ּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
-ìò äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; ּבינּתים ∑B¯NaŒÏÚ.היא חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ

ג) ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה כד)היה .(תמיד ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
‰ÏÚ‰Œ˙‡ L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומה ועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, ‰ÁaÊn.ּה Ïˆ‡ BÓNÂ∑]ÏÚ «∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»≈∆«ƒ¿≈««

ÁaÊn‰∑,הּפנימּיֹות מן ונטל ואיל איל ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא «ƒ¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּנאמר: אבןאבןאבןאבן ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ã)-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג מׁשּמׁש(יומא ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת  ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מהן  ּפחּותין אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. .ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ÔLc‰ ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח ּבכל (תמיד חֹובה זה ואין מּׁשם. מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ¿ƒ∆«∆∆ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יֹום  ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל .יֹום, ְְֲַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

ללללּמּמּמּמחנה חנה חנה חנה  אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ּבהן  ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד, ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּופׁשט

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדרה
ּכּמה  ּבזה מצינּו ּובּמפרׁשים ארץ? ּדר אם ּכי חֹובה אינן אחרים" ּבגדים "ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּברמּב"ן

ּביאּורים. ְִֵַָוכּמה
על  מׁשה נצטּוה לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ׁשּבפרׁשת ּגּופא מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ׁשּלא  ארץ ּדר ורק אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה הּדׁשן. הֹוצאת עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעׂשּית

ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָללכל

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„‡ב  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈

ıe·cג  ÔÈÒÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»

ÔÈLe·Ïד  LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

:ÈÎc ¯˙‡Ï«¬«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

עֹולה ב  ׁשהיא ּבעבּור ּכן נקראת העֹולה. ְֲִִִֵֵֶַָָָהיא
עֹולה  יעלה ׁשּלא רמז ּובכאן הּמזּבח. על ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּכּלּה
הּלילה. ּכל מֹוקדה על ּתהיה היא רק ְְְְִִֶַַַַַַָָָָּבּלילה,

ׁשני  הם ּומֹוקדה, מֹוקד אֹו נֹוסף. מֹוקדה, ְְְְֵֵֵֵָָָוה''א 
מּמּנּו: חּוץ ולא  ּבֹו. ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַֹׁשמֹות :

מּדֹו ּכנגד ג חנּוק ׁשהּוא אמרּו וחכמים חלּוק. . ְְֲִִֶֶֶַָָָָ

מּבׂשרֹו: זב וכן  לערוה . ּכּנּוי ּבׂשרֹו. על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמּדתֹו:
האׁש: מאכילת הּנׁשאר האׁש. ּתאכל ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאׁשר

מזרח: לפאת מחּוץ הּמזּבח. ְְְִִִִֵֵֶַַַָאצל

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת צו

זאת  לאמר  בניו  ואת  אהרן  את  צו   – ב  ו, 
תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח 

כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו

וגו'  ציון  את  ברצונך  הטיבה  מפ'  הוכחה  מביא 
האדם  לב  לשבור  הקרבנות  דטעם  הרמב"ן  לשיטת 
וכו', דלטעם הרמב"ם להרחיקם מע"ז, והרי לע"ל לא 
יהיו ע"ז דאת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ומבאר 
בזה המדרש "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי 

עולם )כימי נח(, וכשנים קדמוניות )כימי הבל("

במדרש וערבה לה' מנחת יהודה וכו' כימי עולם כימי נח 
וכשנים קדמוניות כימי הבל רבנן אמרי כימי עולם כימי משה 

וכשנים קדמוניות כימי נח.
ונלענ"ד דהנה הרמב"ם ז"ל כתב בטעם הקרבנות משום 
בעת  הי'  וע"ז  לע"ז  להקריב  דהיינו  זו  בעבודה  רגילין  שהיו 
ההוא בקר וצאן לכך צוה הקב"ה שיקריבו לפני ה' בקר וצאן, 

ובאמת שכן מבואר בספרי.
לב  לשבור  הקרבן  בטעם  וכתב  זה  דבר  דחה  ורמב"ן 
האדם שרואה שור שחוט לפניו והדם נזרק והקרב והכרעיים 
רחמיו  ברוב  והקב"ה  לזה  ראוי  שהוא  בלבו  ויחשוב  נשרפין 

מקבל קרבן הבהמה בשביל גוף הבהמה.
והנה באמת כי דברי רמב"ן נכונים דהרי לעתיד כשיעבור 
רוח הטומאה ויהפך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם 
משום  והיינו  לה'  קרבן  יביאו  ואעפ"כ  יבוטל  ועי"ז  המיוחד 

לשבור לב האדם כשיטת הרמב"ן.
עוד הביא הרמב"ן ראי' מקרבן נח שאחר המבול לא הי' 
ובניו ולא הי' שום ע"א בעולם וכמו כן בימי  בעולם רק הוא 
האפקורסות  צץ  אנוש  בימי  דהרי  ע"ז  הי'  לא  בודאי  הבל 

לקרוא בשם ע"ז ואעפ"כ הביאו קרבן.
והנה בזה פרשתי מאמר הכתוב זבחי אלקים רוח נשברה 
דהיינו כשיטת הרמב"ן והראי' היטיבה ברצונך את ציון כו' אז 

תחפוץ זבחי צדק וכו' והיינו משום שבירת הלב.
וזה ביאור המדרש וערבה לה' וכו' דהיינו בזמן ביאת משיח 
צסקנו יהיו הקרבנות כימי נח וכימי הבל דהיינו רק לב נשבר.
ישועות יעקב

 – "הליל"  הבקר",  עד  הלילה  "כל  במ"ש  רמז 
הגלות, "הבקר" – הגאולה, דגם לע"ל יקריבו קרבנות, 
אף שבטל הטעמים, א( לשלול אמונת ע"ז, ב( דלע"ל 
קרבנות  יקריבו  עכ"ז  וכו',  אלו  מינים  נרדפים  אינם 

בבנין העתיד וכו'

הקשו  הבקר.  עד  הלילה  כל  כו'  העולה  תורת  זאת 
דוכתי  דבכמה  הבקר  עד  לומר  אצטריך  מה  ז"ל  המפרשים 

ועד  לע"ל  הבקר  עד  וי"ל  הבקר.  עד  כתיב  ולא  לילה  כתיב 
הטעם  אז  שייך  דלא  אע"ג  קרבנות  יקריבו  ג"כ  שאז  בכלל 

דשייך השתא דהיינו לשלול אמונות ע"ז כמ"ש למעלה.
א"נ כמ"ש בס' ויקרא ע"פ וערבה לה' דאף שלע"ל אינם 
קדמוניות  בשנים  כלשעבר  הוו  עכ"ז  המינים  אלו  נרדפים 

שהיו נרדפים.
מ"ש הריב"ה ז"ל דזאת תורת העולה היא העולה ר"ל כל 
העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה קשה איך יפורש לפי 
ומצינו  דברים  כמה  צריך  שהקרבן  לפי  ונ"ל  הנמשך.  כל  זה 
)כט.(  מגילה  בסוף  דאמרינן  בתורה,  בעוסק  איתנהו  דכלהו 
ר"א הקפר אומר עתידין ב"ה וב"מ שיקבעו בא"י שנאמר כי 
כחבר בהרים כו' ב"כ וב"מ שקורין בהם ומרביצין כל התורה 

בהם עאכ"ו א"כ הרי שנעשה כאלו הוא בא"י.
ובסוף מנחות אמר לעולם זאת על ישראל אר"י אלו ת"ח 
העוסקים בה' עבודה ומע"ה כאלו נבנה מקדש בימיהם, הרי 
הנפנה  כל  אר"י  ארחב"א  קורא  הי'  ובפ'  ומקדש,  א"י  כאן 
ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא ק"ש ומתפלל מע"ה כאלו בנה 
מזבח והקריב עליו קרבן, א"ל רבה לא ס"ל מר כאלו טבל א"ל 
שפיר קאמרת דכתיב ארחץ ולא כתיב ארחיץ כו', א"כ הרי 

א"י ומקדש ומזבח וטבילה וקרבן.
ועוד שם אמר רחב"א אר"י כל הקורא ק"ש בלא תפילין 
כאלו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים פרש"י כאלו 
הקריב עולה שחייבו הכתוב להקריב עמה מנחת נסכים אף 
זה הקורא אינו מקיים ואינו גומר את המצוה ולישנא דקרא 
נקט עולה ומנחה זבח ונסכים וה"ה דמצי למימר עולה בלא 
א"י  הרי  א"כ  נסכים,  טעונה  נמי  עולה  דהא  ונסכים  מנחה 
ומקדש ומזבח וקרבן וטבילה ומנחה ונסכים, וז"ש על מוקדה 

על המזבח ר"ל ככל משפטי העולה.
מעט  למקדש  להם  ואהי'  מגילה  בסוף  מ"ש  יובן  ובזה 
ב"כ  אלו  יצחק  בר  שמואל  א"ר  שם  באו  אשר  בארצות 
וב"מ שבבבל, ר"ל שהוא כא"י שהוא הקדושה היותר קטנה 
היא  דהראשונה  דכלים  בפ"ק  שמונה  קדושות  שבעשר 
מימות  חומה  המוקפות  עיירות  ממנה  וגדולה  א"י  קדושת 
יהושע בן נון ומפ' ואזיל עד קדש הקדשים לכ"א מקדש מעט 
סתם ולא פי' כמה מעט לפי שהוא כא"י שהיא היותר קטנה 

מכל העשר.
הקב"ה  שאמר  דתעניות  בתרא  בפ'  מ"ש  ידוקדק  ובזה 
בזמן  קרבנות  סדר  לישראל  להם  תקנתי  כבר  לאברהם 
לפני  הקריבום  כאלו  עליהם  אני  מעלה  לפני  בהם  שקורין 
ובב"מ  דקשה לפני לפני למ"ל אלא ר"ל שקורין בהם בב"כ 
לפני הקב"ה מצוי בב"כ שהוא כא"י מעלה אני כאלו  שהוא 

הקריבום לפני דהיינו ע"ג המזבח.
צמח דוד
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(á)àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà-úà åö©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®¦´
ìò äìòäîLàå ø÷aä-ãò äìélä-ìk çaænä-ìò äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©©½Ÿ¤§¥¬

:Ba ã÷ez çaænä©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ) לזרז הּכתּוב צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכיס  חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש B‚Â'.ּבמקֹום ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ ׁשּיהא ואיברים חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ְְִֵֶֶָ…«»…»¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּוא  לרּבֹות 'ּתֹורה' ׁשּכל ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם איזה הּפסּולין, על ּוללּמד הּלילה, ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּכׁשר

ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ּתֹורה לֹומר: ‰ÏÚ‰.ּבא, ‡Â‰∑ ואת הרֹובע את למעט ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹƒ»…»ְְֵֵֶֶַַָ
לעזרה. ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא ד)הּנרּבע ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין עזראעזראעזראעזרא.....(ּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
-ìò äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; ּבינּתים ∑B¯NaŒÏÚ.היא חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ

ג) ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה כד)היה .(תמיד ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
‰ÏÚ‰Œ˙‡ L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומה ועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, ‰ÁaÊn.ּה Ïˆ‡ BÓNÂ∑]ÏÚ «∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»≈∆«ƒ¿≈««

ÁaÊn‰∑,הּפנימּיֹות מן ונטל ואיל איל ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא «ƒ¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּנאמר: אבןאבןאבןאבן ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ã)-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג מׁשּמׁש(יומא ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת  ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מהן  ּפחּותין אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. .ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ÔLc‰ ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח ּבכל (תמיד חֹובה זה ואין מּׁשם. מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ¿ƒ∆«∆∆ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יֹום  ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל .יֹום, ְְֲַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

ללללּמּמּמּמחנה חנה חנה חנה  אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ּבהן  ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד, ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּופׁשט

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדרה
ּכּמה  ּבזה מצינּו ּובּמפרׁשים ארץ? ּדר אם ּכי חֹובה אינן אחרים" ּבגדים "ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּברמּב"ן

ּביאּורים. ְִֵַָוכּמה
על  מׁשה נצטּוה לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ׁשּבפרׁשת ּגּופא מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ׁשּלא  ארץ ּדר ורק אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה הּדׁשן. הֹוצאת עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעׂשּית

ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָללכל

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„‡ב  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈

ıe·cג  ÔÈÒÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»

ÔÈLe·Ïד  LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

:ÈÎc ¯˙‡Ï«¬«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

עֹולה ב  ׁשהיא ּבעבּור ּכן נקראת העֹולה. ְֲִִִֵֵֶַָָָהיא
עֹולה  יעלה ׁשּלא רמז ּובכאן הּמזּבח. על ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּכּלּה
הּלילה. ּכל מֹוקדה על ּתהיה היא רק ְְְְִִֶַַַַַַָָָָּבּלילה,

ׁשני  הם ּומֹוקדה, מֹוקד אֹו נֹוסף. מֹוקדה, ְְְְֵֵֵֵָָָוה''א 
מּמּנּו: חּוץ ולא  ּבֹו. ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַֹׁשמֹות :

מּדֹו ּכנגד ג חנּוק ׁשהּוא אמרּו וחכמים חלּוק. . ְְֲִִֶֶֶַָָָָ

מּבׂשרֹו: זב וכן  לערוה . ּכּנּוי ּבׂשרֹו. על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמּדתֹו:
האׁש: מאכילת הּנׁשאר האׁש. ּתאכל ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאׁשר

מזרח: לפאת מחּוץ הּמזּבח. ְְְִִִִֵֵֶַַַָאצל
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גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּלא

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ְְֲִִִֵֵֶָּבגדים
ידי  על נעׂשֹות אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ּכֹוס" ו"הּמֹוזג קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ׁשֹונים? ּכהנים ב' על־ידי ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" "הֹוצאת נעׂשית מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשני
הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש

ּכבֹודֹו לפי זה אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא אנׁשים, סּוגי ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכלל
עבֹודה.ל  סּוג ּכל לעבֹוד לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק אין הּבֹורא, ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹהתעּסק

. . ׁשּבחמּורֹות וחמּורה . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה וׁשֹוקל יֹוׁשב ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל רּבֹותינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּוכמאמר
ׁשוין". הן ֲִֵֵָהרי

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול קּבלת מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדהרי
קדירה", "ּביׁשּול אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,יתּבר רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות  את מקּים האדם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוכאׁשר

רׁש"י. ּכדברי ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים אֹופן ּבאיזה לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּדהרי

(ä)äéìò øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
øéè÷äå äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈§¦§¦¬

:íéîìMä éáìç äéìò̈¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑והאׁש" ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד כח)עלֿהּמזּבח ּבמנין (דף רּבֹותינּו ׁשּנחלקּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻ
ׁשם  ׁשהיּו ‰ÏÚ‰.הּמערכֹות ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת ּדבר (.(פסחים יהא ׁשּלא ּומּנין יׁשן: ּברׁש"י ֲֶַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על ‰ÌÈÓÏM.)קֹודם È·ÏÁ∑ ׁשם יביאּו אם ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ∆¿≈«¿»ƒִִָָ
ורּבֹותינּו מאחר (שם)ׁשלמים. ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. הּקרּבנֹות ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מּכאן: למדּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

הערּבים  ּבין ׁשל עזראעזראעזראעזרא.....לתמיד אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַַָָ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«
i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר יג)אׁש כז "להעלת (שמות : ≈»ƒְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּתּוקד  החיצֹון הּמזּבח מעל היא אף ּתמיד". ˙aÎ‰.נר ‡Ï∑ לאוין ּבׁשני עֹובר המזּבח על א ׁש .המכּבה ְִִִִֵֵֵַַַַַַָ…ƒ¿∆ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

וווו)))) ((((וווו,,,, תכתכתכתכּבּבּבּבהההה:::: לאלאלאלא עלעלעלעל־־־־ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד ּתּתּתּתמידמידמידמיד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹאאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ו) הלכה ד פרק יומא (בירושלמי ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – ְְְֲֲִִִִַָָָָּתמיד

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
עת, ּבכל לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל להּקּב"ה. קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָה'אׁש

חס־וׁשלֹום. ּתכּבה ְְְִֶַָֹולא
והתּבֹוננּות, עמּוקה ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב האדם עלּול ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהּׂשגת  ׁשקּוע האדם ּבהיֹות ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. רגׁשי את ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשהיא

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה רגׁשי ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּבֹורא,
אל ּומאידך  להתקרב לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין הּוא, ו"טמא" הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח על והאׁש ּכן ה ואחר העֹולה, יעלה ּובתחּלה ּובקר. ּבקר ּבכל ּבּבקר. ּבּבקר וטעם ּבּיֹום: תכּבה. לא להֹוסיף: ׁשנית, ּפעם . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
הּׁשלמים: ְִֵֵַָאמּורי

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy
"לא  – ּתמיד" ׁשה"אׁש ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא על ּדגם ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבֹורא,

הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב לבעֹור ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּתכּבה"
ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹוןןןן מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח מעלמעלמעלמעל היאהיאהיאהיא ו)אףאףאףאף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ׁשל (יומא ּבראׁשֹו אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
אּלא"). ּתהא ("לא להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמזּבח

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י זֹוא להיֹות צריכה היא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
אחרת. מאׁש הּמנֹורה את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּמּמּנה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(æ)ýåýé éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½
:çaænä éðt-ìà¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ ׁשמן טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ‡˙d.ּולבֹונה ·¯˜‰∑ ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ«¿≈…»

מערבית  ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, ‰ÁaÊn.הּוא Èt Ï‡∑,הּדרֹום הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ַָ
הרּוח  לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)úàå dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ
ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk̈©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©

:ýåýéì dúøkæà©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא יעׂש∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, ה ׁשּלא ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֲֶֶַֹ

לּקמץ מו)מּדה dÓMÓe.(יומא  ‰Án‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, ׁשּלא ∑‰Án‰.(סוטה  ִֶַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ«ƒ¿»ֶֹ
ּבאחרת מערבת ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ּתהא ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ קמיצה לאחר לבֹונתּה את ׁשּמלּקט ְְְֵֶֶֶֶַֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְְְְִֵֶֶַַַָָָ

הּמנחֹות  ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּומקטירֹו;
.(ת"כ)ּכמׁשּפטן ְְִָָ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר עזראעזראעזראעזרא.....ואיזהּו? אבןאבןאבןאבן ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ
:íLàëå úàhçk àåä¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב היא (שם הרי חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִִֵֵַ
– לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכחּטאת.

עזראעזראעזראעזרא.....ּכׁשרה  אבןאבןאבןאבן ְֵָ

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

ּתּוקד  ּתמיד אׁש להֹוסיף ו  הּפסּוק, זה טעם . ְִִֵֶַַַַָָ
ִָּתמיד:

אֹותּה הקרב יקריבּוז הקרב, וטעם הּפֹועל. ׁשם . ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָ

על  אהרן . מּבני אחד  וטעמֹו, אהרן . ּבני ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹֹאֹות ּה
על  הּפרׁשה זאת והֹוספת מּמּנּו. והרים ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכן,

וּיקרא: ּבפרׁשת ְְְִַַַָָָָהּכתּובה

קדֹוׁש ּבמקֹום ּתאכל מּצֹות ׁשּתים,ט והּנה  . ְְְִִֵֵֵַַָָָ
ׁשליׁשית: זכר, וכל ְְִִַָָָמּצֹות.

תאפה  לא וטעם ּפסח:י ּבמצות העּקר הּוא . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ



לה ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy
"לא  – ּתמיד" ׁשה"אׁש ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא על ּדגם ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּבֹורא,

הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב לבעֹור ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּתכּבה"
ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹוןןןן מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח מעלמעלמעלמעל היאהיאהיאהיא ו)אףאףאףאף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ׁשל (יומא ּבראׁשֹו אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
אּלא"). ּתהא ("לא להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמזּבח

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י זֹוא להיֹות צריכה היא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
אחרת. מאׁש הּמנֹורה את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּמּמּנה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(æ)ýåýé éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½
:çaænä éðt-ìà¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ ׁשמן טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ‡˙d.ּולבֹונה ·¯˜‰∑ ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ«¿≈…»

מערבית  ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, ‰ÁaÊn.הּוא Èt Ï‡∑,הּדרֹום הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ַָ
הרּוח  לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)úàå dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ
ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk̈©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©

:ýåýéì dúøkæà©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא יעׂש∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, ה ׁשּלא ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֲֶֶַֹ

לּקמץ מו)מּדה dÓMÓe.(יומא  ‰Án‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, ׁשּלא ∑‰Án‰.(סוטה  ִֶַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ«ƒ¿»ֶֹ
ּבאחרת מערבת ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ּתהא ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ קמיצה לאחר לבֹונתּה את ׁשּמלּקט ְְְֵֶֶֶֶַֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְְְְִֵֶֶַַַָָָ

הּמנחֹות  ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּומקטירֹו;
.(ת"כ)ּכמׁשּפטן ְְִָָ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר עזראעזראעזראעזרא.....ואיזהּו? אבןאבןאבןאבן ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ
:íLàëå úàhçk àåä¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב היא (שם הרי חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִִֵֵַ
– לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכחּטאת.

עזראעזראעזראעזרא.....ּכׁשרה  אבןאבןאבןאבן ְֵָ

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

dxezd lr `xfr oa`

ּתּוקד  ּתמיד אׁש להֹוסיף ו  הּפסּוק, זה טעם . ְִִֵֶַַַַָָ
ִָּתמיד:

אֹותּה הקרב יקריבּוז הקרב, וטעם הּפֹועל. ׁשם . ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָ

על  אהרן . מּבני אחד  וטעמֹו, אהרן . ּבני ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹֹאֹות ּה
על  הּפרׁשה זאת והֹוספת מּמּנּו. והרים ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכן,

וּיקרא: ּבפרׁשת ְְְִַַַָָָָהּכתּובה

קדֹוׁש ּבמקֹום ּתאכל מּצֹות ׁשּתים,ט והּנה  . ְְְִִֵֵֵַַָָָ
ׁשליׁשית: זכר, וכל ְְִִַָָָמּצֹות.

תאפה  לא וטעם ּפסח:י ּבמצות העּקר הּוא . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ



evלו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ipy meil inei xeriy

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא הּקדׁשים (ויקרא מּקדׁשי אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא קב)וגֹו'" B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ויבלעּו ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲִֵֶֶַַַָֹ…¬∆ƒ«¿ְְְְִִִִִֶַָָָֻ

הּמנחה∑Lc˜È.(ת"כ)מּמּנה ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו, ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, עזראעזראעזראעזרא.....(ת"כ)להיֹות אבןאבןאבןאבן ִֶָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

ß oqip 'f ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)çLnä íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ¦¨©´
ø÷aa dúéöçî ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò BúàŸ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®©«£¦¨´©½Ÿ¤

:áøòa dúéöçîe©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח אבל (מנחות לעבֹודה, מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול עזראעזראעזראעזרא.....ּכהן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין וחֹוזר ∑ÈÈÙz.(ת"כ)חלּוטה ּבּתּנּור אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הרּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת  ÌÈzt.ּומטּגנּה ˙ÁÓ∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה לפי (מלּמד ּופרּורין ּבציעין מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְֲַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ  מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ּבתֹורת ׁשאינּה לאּׁשים, מקטיר ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לּה מפרׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .)ּכהנים אבןאבןאבןאבן ְֲִֵָָֹ

(åè)íìBò-÷ç dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®¨¾̈
:øè÷z ìéìk ýåýéì©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑ּכּלּה אּלא נאכלין, ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻ
ּתהיה  ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן .ּכליל. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה .... .... ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא נאכליןנאכליןנאכליןנאכלין ׁשׁשׁשׁשיריהיריהיריהיריה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת נקמצתנקמצתנקמצתנקמצת טו־טז)איןאיןאיןאין ו, ּבין (רש"י הּלׁשֹון ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּכהן. למנחת חביתין ּתּתּתּתקטרקטרקטרקטרמנחת אּלא –ּכּכּכּכלילליללילליל לאכילה, הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א נקמצת, חביתין מנחת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' ּתּתּתּתהיההיההיההיהנקטרת ּומקטרת ּכּכּכּכלילליללילליל ההקרבה ּכל ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּכאחת; לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּהּכּלּה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּבׁשוה.ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין עזראעזראעזראעזרא....– אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻֻֻ

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

dxezd lr `xfr oa`

הּמנחה: ּכן וכאׁשם. ְְִֵַַַָָָָָּכחּטאת
יּגע  אׁשר ּכל  ּובאׁשם,יא ּובחּטאת ּבּמנחה . ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

לּׁשם: קדׁש ֵֶַֹהּוא
אהרן  קרּבן זה ּתחּתיו:יג מּבניו אחד אֹו . ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשמן  ראׁשֹו על יּוצק אׁשר אֹותֹו. הּמׁשח ְֲִֶֶֶַַַָֹּביֹום
מ''ם. ּתחת ּבי''ת זה ּכי אמרּו ורּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּמׁשחה.

חּיב  זה הּנה אֹותֹו, הּמׁשח מּיֹום ּכי ְִִִִֵֶַַַַַָָוהּטעם,
מנחתֹו: ּתמיד ְְְִִִַָָלהקריב

מרּבכת  ׁשאֹומרים יד מי ויׁש אח. לֹו אין . ְְְִִֵֵֶֶֶָֻ
ותי''ו  ּבמהרה. ׁשאֹומרים מי ויׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָרּכה.
ּתקריב. ּתי''ו וכן  לאהרן. סימן ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּתביאּנה,
וטעמֹו, ּתפיני. ּתי''ו הּוא ּכן ּכי ּדעּתי ְְְְִִִֵֵַַַַֻועל

ׁשהיא  אמרּו והּקדמֹונים לֹו. רע ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַָּתּקּון.
מּלֹות  יֹונה ׁשּתי רּבי וּיאמר נא. ּתאפה , ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

וזה  ּדּוכיפת. מׁשקל על ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַהּמדקּדק 
מעּקל: ְְִֵַַָהּמׁשקל

ּכליל  לּׁשם:טו ּתהיה ּכליל ּכּלּה. ּכמֹו . ְְִִִֵֶַָָָֻ
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ּתּתּתּתהיההיההיההיה ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכהןהןהןהן מנחתמנחתמנחתמנחת טז)וכלוכלוכלוכל (ו, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה רק ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלמנחה, מקריבים לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ידי  על ורק ּומלֹואּה" הארץ "לה' ּדר (על הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה ', ּכליל הּקמץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּכליל.ּכּכּכּכהןהןהןהןּברכה נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב עזראעזראעזראעזרא....- אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úàhçä úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−©«©¨®
ýåýé éðôì úàhçä èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:àåä íéLã÷ Lã÷....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)ìëàz Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ¥«¨¥½
:ãòBî ìäà øöça©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ידֹו על חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב הראּוי (זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»ָָ
חּוץ  ּבאכילתּה, ּכהנים ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלעבֹודה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק עזראעזראעזראעזרא.....מן אבןאבןאבןאבן ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה (שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר –∑Lc˜È.ּכל ּפסּולה אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם Ú.ּתּפסל, dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑הּבגד על מּדמּה הּזה ,(ת"כ)ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם מקֹום עליה (אֹותֹו יּזה אׁשר העזרה )הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו מנלם",(איוב לארץ יּטה "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ
נטּוי  עזראעזראעזראעזרא.....יהא אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(àë)úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה הּנׁשים"∑Óe¯˜.לפי "ּתמרּוקי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְִֵַַָ
יב) ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑ יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם  ּדפיֹו עזראעזראעזראעזרא.....מידי אבןאבןאבןאבן ְְִֵָָ

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

dxezd lr `xfr oa`

תאכל  לא יאכל טז אי ּכי הּמנחֹות. ּככל . ְְִֵֵֵַַָָָֹֹ
ּכל  ׁשחיטת מקֹום חּטאתֹו. אֹו מנחתֹו ְְְִִֵַַַָָָֹהּכהן

צפֹונה: ַָָָחּטאת,
קדׁשים  קדׁש הּקדׁשים:יח ּכאחד הּוא ּכי . ְֳִִִֶַַַָָָֹ

המחּטא  הּכהן ּכאילּויט ּדם. הּזֹורק טעמֹו, . ְְְִֵֵֵַַַַַָֹ
הּמפרׁשים  ורּבי החֹוטא. חטא הּמסיר ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָאמר
וכן  מטהר. אֹו רֹוחץ המחּטא, טעם ּכי ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָאמרּו

ואטהר: ּבאזֹוב ְְְְְִֵֵֶַָּתחּטאני
יּגע  אׁשר ּכל קדׁשכ יהיה החּטאת, ּבבׂשר . ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

ּכחלק  הּזֹורק חלק  לכן יאכל ּנּו, והּכהן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלּׁשם.

ׁשהּוא  הּכהן מׁשה רּבי אמר יּזה. אחיו: ִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
מהּכבד. הּיּו''ד, ּובפּתחּות קל. מּבנין יּטה, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּכמֹו
הּקיר  אל מּדמּה וּיז וכן נּו''ן. הּמּובלע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָוהאֹות
מראה  נטה ּבמּלת רק ּבפּתח. וּיז עם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּבחיר''ק,
ּבּבנין  ּבצר''י הּוא ויז עם ּבחיר''ק, הּקיר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָעל
ויפה  הּקל, מּבנין  נצחם  ויז  מצאנּו וכן  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקל.
הּׁשם  צּוה קדׁש, ׁשהחּטאת ּובעבּור ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדקּדק .
ּבמקֹום  הּבגד על מּדמּה ׁשּנפל הּמקֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלכ ּבס
הפרׁש יׁש ּכי מֹועד. אהל חצר הּוא ְֲִֵֵֵֶֶַָֹקדֹוׁש,
מקֹום  יחסר עליה. יּזה אׁשר וטהֹור: קדֹוׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָּבין

ׁשהּוא  עליה, אחר יּזה אם אֹו והּטעם, ְִֵֶֶֶַַַַַָָאֹו.
יאכלּנּו. ּכ ואחר הּכהן, הּבׂשר יכּבס  ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבׂשר,
ּתכּבס. מהּדם, יּזה אׁשר הּמקֹום ּפרּוׁשֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
אׁשר  וכמֹוהּו, וזכר. נקבה לׁשֹון ּבגד, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָויהיה

לּכהן: ּתכּבס ותי''ו ידֹו. ְְִֵֵַַַָָֹּתּׂשיג
ּבֹו ּתבּׁשל מּבנין כא וׁשּטף, ּומרק ּבּׁשלה ּגם . ְְְִִַַַַָָָֹֻֻֻ

ּבחֹול''ם, ּומרק ּובא ּפעלֹו. ׁשם נקרא ְְֳִֵֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּבמקֹומֹות  אם ּכי ּתּדגׁש ׁשּלא  הרי''ׁש ְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבעב ּור
מרקּו מּגזרת עליו . זֹורק לא  ּבמׁשקל ְְְְִִִִִַַַָָָֹמּועטים,

ׁשרׁש: הּמ''ם ּכי ְִִֵֶַָָֹהרמחים,
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ּתּתּתּתהיההיההיההיה ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכהןהןהןהן מנחתמנחתמנחתמנחת טז)וכלוכלוכלוכל (ו, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה רק ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלמנחה, מקריבים לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ידי  על ורק ּומלֹואּה" הארץ "לה' ּדר (על הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה ', ּכליל הּקמץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּכליל.ּכּכּכּכהןהןהןהןּברכה נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב עזראעזראעזראעזרא....- אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úàhçä úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−©«©¨®
ýåýé éðôì úàhçä èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:àåä íéLã÷ Lã÷....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)ìëàz Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ¥«¨¥½
:ãòBî ìäà øöça©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ידֹו על חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב הראּוי (זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»ָָ
חּוץ  ּבאכילתּה, ּכהנים ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלעבֹודה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק עזראעזראעזראעזרא.....מן אבןאבןאבןאבן ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה (שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר –∑Lc˜È.ּכל ּפסּולה אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם Ú.ּתּפסל, dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑הּבגד על מּדמּה הּזה ,(ת"כ)ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם מקֹום עליה (אֹותֹו יּזה אׁשר העזרה )הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו מנלם",(איוב לארץ יּטה "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ
נטּוי  עזראעזראעזראעזרא.....יהא אבןאבןאבןאבן ְֵָ

(àë)úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה הּנׁשים"∑Óe¯˜.לפי "ּתמרּוקי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְִֵַַָ
יב) ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑ יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם  ּדפיֹו עזראעזראעזראעזרא.....מידי אבןאבןאבןאבן ְְִֵָָ

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

dxezd lr `xfr oa`

תאכל  לא יאכל טז אי ּכי הּמנחֹות. ּככל . ְְִֵֵֵַַָָָֹֹ
ּכל  ׁשחיטת מקֹום חּטאתֹו. אֹו מנחתֹו ְְְִִֵַַַָָָֹהּכהן

צפֹונה: ַָָָחּטאת,
קדׁשים  קדׁש הּקדׁשים:יח ּכאחד הּוא ּכי . ְֳִִִֶַַַָָָֹ

המחּטא  הּכהן ּכאילּויט ּדם. הּזֹורק טעמֹו, . ְְְִֵֵֵַַַַַָֹ
הּמפרׁשים  ורּבי החֹוטא. חטא הּמסיר ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָאמר
וכן  מטהר. אֹו רֹוחץ המחּטא, טעם ּכי ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָאמרּו

ואטהר: ּבאזֹוב ְְְְְִֵֵֶַָּתחּטאני
יּגע  אׁשר ּכל קדׁשכ יהיה החּטאת, ּבבׂשר . ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

ּכחלק  הּזֹורק חלק  לכן יאכל ּנּו, והּכהן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלּׁשם.

ׁשהּוא  הּכהן מׁשה רּבי אמר יּזה. אחיו: ִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
מהּכבד. הּיּו''ד, ּובפּתחּות קל. מּבנין יּטה, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּכמֹו
הּקיר  אל מּדמּה וּיז וכן נּו''ן. הּמּובלע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָוהאֹות
מראה  נטה ּבמּלת רק ּבפּתח. וּיז עם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּבחיר''ק,
ּבּבנין  ּבצר''י הּוא ויז עם ּבחיר''ק, הּקיר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָעל
ויפה  הּקל, מּבנין  נצחם  ויז  מצאנּו וכן  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקל.
הּׁשם  צּוה קדׁש, ׁשהחּטאת ּובעבּור ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדקּדק .
ּבמקֹום  הּבגד על מּדמּה ׁשּנפל הּמקֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלכ ּבס
הפרׁש יׁש ּכי מֹועד. אהל חצר הּוא ְֲִֵֵֵֶֶַָֹקדֹוׁש,
מקֹום  יחסר עליה. יּזה אׁשר וטהֹור: קדֹוׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָּבין

ׁשהּוא  עליה, אחר יּזה אם אֹו והּטעם, ְִֵֶֶֶַַַַַָָאֹו.
יאכלּנּו. ּכ ואחר הּכהן, הּבׂשר יכּבס  ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבׂשר,
ּתכּבס. מהּדם, יּזה אׁשר הּמקֹום ּפרּוׁשֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו
אׁשר  וכמֹוהּו, וזכר. נקבה לׁשֹון ּבגד, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָויהיה

לּכהן: ּתכּבס ותי''ו ידֹו. ְְִֵֵַַַָָֹּתּׂשיג
ּבֹו ּתבּׁשל מּבנין כא וׁשּטף, ּומרק ּבּׁשלה ּגם . ְְְִִַַַַָָָֹֻֻֻ

ּבחֹול''ם, ּומרק ּובא ּפעלֹו. ׁשם נקרא ְְֳִֵֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּבמקֹומֹות  אם ּכי ּתּדגׁש ׁשּלא  הרי''ׁש ְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבעב ּור
מרקּו מּגזרת עליו . זֹורק לא  ּבמׁשקל ְְְְִִִִִַַַָָָֹמּועטים,

ׁשרׁש: הּמ''ם ּכי ְִִֵֶַָָֹהרמחים,
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(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑,הּכהנים ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה ׁשהמחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא עזראעזראעזראעזרא.....אּלא אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶֶֶָָ

(âë)øtëì ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²§©¥¬
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
עזראעזראעזראעזרא.....קדׁשים  אבןאבןאבןאבן ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבה הּוא עזראעזראעזראעזרא.....רתֹו אבןאבןאבןאבן …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

(á)íLàä-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤¨«¨¨®
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑ להביא ּבעֹולה, ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור .עֹולת ִַַָ

(â)áìçä-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤
:áøwä-úà äqëîä©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ ּכבר – חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה ‰‡ÈÏ‰.נתּפרׁשּו ּבאליה ∑‡˙ נתרּבּו וכבׂש ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם .לפי ְְְְִִַַָָָָָ≈»«¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(ä):àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ ׁשעֹומד אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
האׁשם  על ללּמד ּבא ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלהיֹות
אּלא  הּוא", "אׁשם ּבֹו: נאמר לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּיהא

ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת ברש"י)לאחר ועיי"ש ד. דף .(זבחים ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

(å)Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤
:àeä íéLã÷̈«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

הוא  קדׁשים קדׁש וטעם זכר,כב ּכל עם . ְִִִֶַַָָָָָֹ
מּמּנה  ׁשהקריבּו החּטאת לאכֹול ראּוי ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין
ּתמים  והּזכר הּתמימים. אם ּכי לכּפר, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָוה ּובא
ׁשהּוא  והּזכר זכר. יּקרא קטן ואפילּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהּנקבה.

אב  העּתיקּו ּכאׁשר ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ֹותינּו:ּבן ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
לכּפר  וגֹו' מּדמּה יּובא אׁשר חּטאת וכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָכג

ּכי ּבּקדׁש קדׁש, יּקרא הּפרכת מקֹום והּנה . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
חֹול. מֹועד, אהל ּכנגד קדׁש, היא ואם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָֹֹהחצר
ּכנגד  קדׁש, הּפרכת לפנים יקרא ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹוהּנה
הּקדׁש. אל אהרן יבא ּבזאת ּכמֹו מֹועד. ְְֲֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֹאהל

אֹו הּגדֹול ּכהן חּטאת היא החּטאת, ְִֵַַַַַָָֹֹוזאת
ַָָהּקהל:

האׁשם  ּתֹורת וזאת ההפרׁשא הֹודעּתי ּכבר . ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
יאמר  ׁשהּכתּוב ּפי על אף ואׁשם. חּטאת ְִֵֶַַַַַָָָָֹּבין 
להזּכיר  וטעם חּטאת. ּובאׁשם אׁשם, ְְְְְִַַַַַָָָָָָּבחּטאת 
זכר  להם ׁשאין החלבים להזּכיר הּפרׁשה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזאת

החּטאת: ְַַַָּבתֹורת

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy

(æ)Ba-øtëé øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬§©¤−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)áéø÷ä øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´¦§¦½
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ ּבעֹורֹות חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ
קג) עזראעזראעזראעזרא.....(זבחים אבןאבןאבןאבן

(è)úLçøná äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤
:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑:לֹומר ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ּכיצד? הא הּמקריב". עזראעזראעזראעזרא.....(ת"כ)"לּכהן אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(é)äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−
ô :åéçàk Léà¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת עזראעזראעזראעזרא.....זֹו אבןאבןאבןאבן ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß oqip 'g iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|úBlç äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈©³
úìñå ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤§´Ÿ¤

:ïîMa úìeìa úlç úëaøîª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים כאֿכב)ּבית קז לבנ (תהלים ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו י : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבענין, האמּור לחם ּוטעּונֹות הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאדם.

ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ‰Bz„‰.ואינן Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ארּבעה ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְְִִִֵֶֶַַָָ
ּבמנחֹות  מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין מין וכל וגֹו'", חמץ לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּורבּוכה

נז) עּׂשרֹון (דף כ' מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן ,.˙Îa¯Ó∑צרּכֹו ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריביקריביקריביקריבּנּנּנּנּוּוּוּו ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עלעלעלעל יב)אםאםאםאם (ז, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
סלה" יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן ׁשל מדמדמדמדּבּבּבּבר ר ר ר ,ים ים ים ים ,ייייּסּסּסּסּוּוּוּורים רים רים רים ,((((חחחחֹוֹוֹוֹולה לה לה לה ה'ּטּור' מּצבים נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשחלפהססססּכּכּכּכנתנתנתנת הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה ּדרמגמגמגמגּבּבּבּבירהירהירהירהחּיים ועל עליה. והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

איׁש עֹולת הּטעם ח היֹות  ּבעבּור מלעיל, . ְֱֲִִֵַַַַַ
לֹו. וטעם ּכּמׁשּפט: האחרֹונה הּמּלה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבראׁשית
יּנתן  ׁשּלא ּבאּור, ּתֹוספת לּכהן, ׁשאמר ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאחר

אחר: לכהן ְֵֵַָֹהעֹור
נעׂשה  וכל אין ט ּכמֹו נקבה. לׁשֹון הּתאר, ׁשם . ְְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ

ליֹום  נעׂשה היה ואׁשר זכר לׁשֹון ּכי נראה. ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָאבן 

ֶָאחד:
וחרבה  הּקנאֹות:י ּומנחת הּיֹורד ּכמנחת . ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָ



לט ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy

(æ)Ba-øtëé øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬§©¤−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)áéø÷ä øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´¦§¦½
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ ּבעֹורֹות חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ
קג) עזראעזראעזראעזרא.....(זבחים אבןאבןאבןאבן

(è)úLçøná äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤
:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑:לֹומר ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ּכיצד? הא הּמקריב". עזראעזראעזראעזרא.....(ת"כ)"לּכהן אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(é)äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−
ô :åéçàk Léà¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת עזראעזראעזראעזרא.....זֹו אבןאבןאבןאבן ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß oqip 'g iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|úBlç äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈©³
úìñå ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤§´Ÿ¤

:ïîMa úìeìa úlç úëaøîª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים כאֿכב)ּבית קז לבנ (תהלים ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו י : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבענין, האמּור לחם ּוטעּונֹות הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאדם.

ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ‰Bz„‰.ואינן Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ארּבעה ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְְִִִֵֶֶַַָָ
ּבמנחֹות  מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין מין וכל וגֹו'", חמץ לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּורבּוכה

נז) עּׂשרֹון (דף כ' מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן ,.˙Îa¯Ó∑צרּכֹו ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריביקריביקריביקריבּנּנּנּנּוּוּוּו ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עלעלעלעל יב)אםאםאםאם (ז, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
סלה" יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן ׁשל מדמדמדמדּבּבּבּבר ר ר ר ,ים ים ים ים ,ייייּסּסּסּסּוּוּוּורים רים רים רים ,((((חחחחֹוֹוֹוֹולה לה לה לה ה'ּטּור' מּצבים נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשחלפהססססּכּכּכּכנתנתנתנת הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה ּדרמגמגמגמגּבּבּבּבירהירהירהירהחּיים ועל עליה. והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

איׁש עֹולת הּטעם ח היֹות  ּבעבּור מלעיל, . ְֱֲִִֵַַַַַ
לֹו. וטעם ּכּמׁשּפט: האחרֹונה הּמּלה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבראׁשית
יּנתן  ׁשּלא ּבאּור, ּתֹוספת לּכהן, ׁשאמר ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאחר

אחר: לכהן ְֵֵַָֹהעֹור
נעׂשה  וכל אין ט ּכמֹו נקבה. לׁשֹון הּתאר, ׁשם . ְְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ

ליֹום  נעׂשה היה ואׁשר זכר לׁשֹון ּכי נראה. ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָאבן 

ֶָאחד:
וחרבה  הּקנאֹות:י ּומנחת הּיֹורד ּכמנחת . ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָ



evמ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy
ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּדין ּבבית והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, הּׁשטר).מחמחמחמחּזּזּזּזקקקקמה את ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתרתרתרתרּפּפּפּפאאאא וחוחוחוחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה האסהאסהאסהאסּוּוּוּוריםריםריםרים ּבּבּבּביתיתיתית וחבוחבוחבוחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיייי מדמדמדמדּבּבּבּבררררּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת והוהוהוהֹוֹוֹוֹולכילכילכילכי ההההּיּיּיּיםםםם יב)ייייֹוֹוֹוֹורדירדירדירדי ז, לפי (רש"י נאמר הּמדּבר, ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו סּוף.יםיםיםיםהּסדר ים קריעת ּבּמדּבר.מדמדמדמדּבּבּבּברררר– הליכתם להיֹות חבחבחבחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש– עליהם ׁשּנגזרה הּגזרה – ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּׁשאין חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלהּכלּואים מה יׂשראל, לכל ארעּו הראׁשֹונים הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
זה). נס עזראעזראעזראעזרא....ּכן אבןאבןאבןאבן ֵֵֶ

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּומּלצאת )(שם ּוטבּולֿיֹום ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, עזראעזראעזראעזרא.....לחּלין אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶַַַָֻ

(ãé)ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ּובׂשרּה לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
"ׁשלמים" קרּויה והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ עזראעזראעזראעזרא.....לּבעלים, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(åè)çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©
:ø÷a-ãò epnî¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. י"ד,ם וחגיגת נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ולילה  ליֹום נאכלין ÏÎ‡È.ׁשּיהיּו Ba¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑ אבל ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆ֲָ

העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא ברכות)אֹוכל .(ריש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)øãð-íàå|Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ äáãð Bà §¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
epnÓ.ּבענין  ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: הרּבה )ספרים ּכמֹוה ויׁש היא, יתרה זֹו ו"ו . ְִָָƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: כד)ּבּמקרא, לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח עזראעזראעזראעזרא.....(דניאל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)éLéìMä íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»
Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì́Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤

:àOz dðåò epnî úìëàä̈«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

ּתֹודה  על אם ׁשּנמלט יב לּׁשם ּתֹודה ׁשּיּתן טעמֹו . ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּפחּותים  לא א ּכרצֹונֹו, מּצֹות. חּלֹות ְְִִִַַַָָֹמּצרה:
הּנבחר  מרּבכת. מּצֹות: רקיקי וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻמּׁשנים.
מּצֹות  וחּלֹות  מבחרת. ׁשהיא  ּבעיני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֻּבּפרּוׁשים

ּכן: אינּה הּמרּבכת, וחּלת אפּויים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֻּורקיקים
חּלת  על הּנׁשים.יג על האנׁשים וּיבאּו ּכמֹו . ְֲִִַַַַַָָָָֹֹ

חּלֹות: עם ְִַַַַוהּטעם,

מּמּנּו והקריב ארּבע יד הּנה קרּבן. מּכל אחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
עׂשרה: ׁשהם והאמת ּבּפחּותים. ְְֱֲִֵֶֶַַָָָחּלֹות

יאכל  קרּבנֹו ּביֹום אֹותֹו,טו  הּמקריב ׁשּיאכלּנּו . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
קדׁש, הּׁשלמים ּגם ּכי טהֹור. ׁשהּוא ּומי ְִִִֵֶֶַַָָֹּוביתֹו

קּלים: קדׁשים הם ְִִִֵַָָואם
נדר  ואם ּונדבה.טז לֹו: ּבּצר ּבׂשפתיו ׁשּבּטא . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לא  לּׁשם, זבח להביא אֹותֹו רּוחֹו ְְִֵֶֶַַָָָֹׁשּנדבה

הּפעל  ׁשם הקריבֹו. ּביֹום  לתֹודה: ולא ְְְְְִֵֶֶַַַָֹֹלנדר
הּנֹוסף. הּכבד הּיֹום.מהּבנין אֹותֹו ּומּמחרת  ְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבלׁשֹון  רפ''ה ּכפ''א מּמּנּו. והּנֹותר ְְְִִֵֶַָָָָוי''ו
והארץ  ּגם, עבּדֹו. את וּיעזב וכמֹוהּו, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשמעאל.

ובהּו: תהּו ְָָָֹֹהיתה
יּׂשרף  ּבאׁש רק יז האמּורים. נׂשרפּו ּכאׁשר . ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּמזּבח: ּגּבי על יּׂשרף ְִִֵֵֵַַַַָֹלא

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy
i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) ּבּׁשליׁשי מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

וכן  ּבּׁשליׁשי. נפסל ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמ ּוד למפרע? ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיּפסל
יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת epnÓ.ּפרּוׁשֹו: ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â∑ּבתֹו אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ְֲִ

ּתּׂשא  עֹונּה עזראעזראעזראעזרא.....הּזמן אבןאבןאבןאבן ְֲִַַָָ

(èé)óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש ׁשהּפנימי ∑Na‰Â¯.ׁשל מקצתֹו, ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
Na¯.מּתר  ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב והּבׂשר (דברים וגֹו' יּׁשפ זבחי "ודם : ָֻ»»…«»»ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ÏÎ‡È.ּתאכל", ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â) ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ¿«»»»»…«
¯Na∑ אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, – לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: »»ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העיר  ּבכל אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבבׂשר יאכלּוה", .)מֹועד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

(ë)ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, אּלא (זבחים ּכרת ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
חכמים  אּלא ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאזהרה

ׁשוה. ּבגזרה ר )(ת"כ למדּוה ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבׁשבּועֹותג' ו)ּבֹותינּו אחת (דף ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ
וקדׁשיו  מקּדׁש טמאת על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת עזראעזראעזראעזרא.....לכלל, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå|äîäáa §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
íéîìMä çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©©§¨¦−

:äénòî àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

יחׁשב  לא אֹותֹו הּמקריב וטעם ׁשּיהיּויח אחר . ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ
קדׁש. הּנׁשאר ּכל הּנה לגבֹוּה, קרבים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהאמּורים
אין  קדֹוׁשים, ׁשהם ׁשאחר הּמזּבח, אבני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַוכן
אבנים  ּכן על לחֹול. מּמּנּו ׁשּיּׁשאר ְֲִִִֵֵֶֶַָָָראּוי
וכן  ארמית. הּמתרּגם ּכדברי ּפּגּול. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָׁשלמֹות:
אחר  ׁשֹואלים, ויׁש ּכליהם. ּפּגּולים  ְְְֲִִִֵֵֶַַַּומרק
והּטעם  יחׁשב. לא אי ניחֹוח, ריח ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשעלה
להיֹות  הּׁשלמים מׁשּפט ּכי הּמחׁשבה, ְְְֲִִִִַַַַַָָָעל
ׁשּלא  ּבעבּור ועֹוד, קד ׁש. אינּנּו והּפּגּול ְְֲִֵֶֶֶֶַַֹֹֹקדׁש,
אם  ּבהפסדֹו ׂשכרֹו יצא הּמצוה, את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשמר
עֹון  עליו ּתתחּדׁש נדר, ואם ׁשלמים. ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּוא
עֹונּה נדרֹו: יׁשּלם לא אם הראׁשֹון, ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹּכנגד
על  וכרת הּכתּוב, הזּכירֹו ולא ענׁש. ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּתּׂשא.

קדׁש: ּבׂשר ׁשּיאכל ְֵֶֶַַָֹֹטמא
וטמאתֹו וטעם ּכזב כ מעצמֹו, טמא להיֹותֹו . ְְְְְְִֵֵַַַָָָֻ

ּכתּוב  ּכן ּכי לילה, מקרה ּבעבּור ּגם ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹּומצרע.
ּבעבּור  טמא ׁשּיהיה אֹו הּוא. מקרה אמר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכי 
זב  והּוא חי, אֹו מת אדם ּכטמאת ְְְֵֵַַַָָָֻאחר,

נאכלת, ׁשאינּה טמאה ּבבהמה אֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּומצרע.
ּבא  אחת ּופעם והּׁשרץ . מהעֹוף טמא ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוׁשקץ
אסּורה  האליה אם ּוׁשאלני אחד צדֹוקי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאלי
האליה  ּכי אמת ואֹומר, ואען הּתֹורה. ְֱִִֶַַַַַָָָָָמן
ּתמימה, האליה חלּבֹו ּכתּוב ּכן ּכי חלב, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתּקרא 
אז  חלב. ּכל ואסרּו הּתירּוה, קדמֹונינּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָרק
כן  ּכי הּתֹורה, מן אסּור חלב ּכל הלא ֲִִֵֵֶַָָָָָֹענה,
ּובתחּלה  תאכלּו, לא ּדם וכל חלב ּכל  ְְִִֵֵֶָָָָָֹֹּכתּוב
עניתיו  אני ּגם לדֹורֹותיכם. עֹולם חּקת ְֲִִִֵֶַַָָָֻּכתּוב 
ואין  הּׁשלמים, זבח עם ּדבק הּפסּוק זה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכי
מֹוׁשבֹותיכם  ּבכל לדֹורֹותיכם עֹולם חּקת ְְְִֵֵֶֶַַָָֻמּלת
וכרמל  וקלי ולחם ּכתּוב הּנה ּכי ּגמּורה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָראיה
הביאכם  עד הּזה הּיֹום עצם עד תאכלּו ְֲֲִֶֶֶֶַַַַֹֹלא
עֹולם, חּקת ּכתּוב וׁשם אלהיכם, קרּבן ְְֱֵֶֶַַָָָָֹֻאת
הקרבנּו לא ּכי ּבּגלּות , לחם נאכל לא ּכן  ְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹֹואם

וגם העמר. ׁשֹור קרּבן חלב ּכל הׁשיב, הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכי  הׁשיבֹותי, אני ּגם תאכלּו. לא ועז  ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹוכׂשב
והעד, הּׁשלמים. זבח עם ּדבק הּפסּוק זה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגם

יקריבּו אׁשר הּבהמה מן חלב אֹוכל ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּכי
קרב  ׁשאינּנּו ּבׂשר ּכל חלב להֹוציא ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּמּנה,
הזּכיר  ּכן על חֹול , ּבׂשר והּכלל ְְְְִִִִֵַַָָָָלׁשלמים.
יעׂשה  טרפה וחלב נבלה וחלב הּזאת ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפרׁשה
ּכי  וידּוע תאכלּוהּו. לא ואכֹול מלאכה ְְְְְִַָָָָָֹֹלכל
הּוא  והאסּור אסּורֹות. והּטרפה הּנבלה ְְְְְֲֵֵַַַָָָָּבׂשר
הּמזּבח, לגּבי קרב החלב ׁשאין ּובעבּור ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבׂשר.
הזהיר  ּכן על מּתר, ׁשהּוא אדם יחׁשב ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּמא
הזּכיר  לא זה ּובעבּור תאכלּוהּו. לא ְְְֲִִֶַָֹֹֹואכֹול 
האֹוכל  עֹונׁש לבאר הּפרׁשה זאת ּובאה ְֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּדם.
על  לעֹוף. הֹוסיף ּדם ּכל וכן קדׁש. ּבׂשר ְְִֵֵֶֶַַָָָֹחלב 
ׁשאמר  הּגמּורה, והראיה מּתר. העֹוף חלב ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכן 
חֹול, ׁשהּוא ּתאוה  ּבבׂשר הּדברים, אּלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּבספר
לבּדֹו ּדמֹו את רק הֹוציא ולא ּכּלֹו. ְְְִֶֶֶַַָֹֹֻׁשּיאכלּנּו
אז  ּכלל. לחלב זכר ואין מקֹומֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבׁשלׁשה
ׁשבּועה  ּבׂשפתיו ּופצה עיניו, הּצדֹוקי ְְְִִֵַַָָָָָָָּפקח
רק  הּמצֹות, ּבפרּוׁש ּדעּתֹו על יסמֹו ְְְְִִֵֶַַַַֹׁשּלא

הּפירּוׁשים: העּתקת על ְִִֵֵַַַַָָיּׁשען



מא ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy
i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) ּבּׁשליׁשי מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

וכן  ּבּׁשליׁשי. נפסל ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמ ּוד למפרע? ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיּפסל
יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת epnÓ.ּפרּוׁשֹו: ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â∑ּבתֹו אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ְֲִ

ּתּׂשא  עֹונּה עזראעזראעזראעזרא.....הּזמן אבןאבןאבןאבן ְֲִַַָָ

(èé)óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש ׁשהּפנימי ∑Na‰Â¯.ׁשל מקצתֹו, ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
Na¯.מּתר  ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב והּבׂשר (דברים וגֹו' יּׁשפ זבחי "ודם : ָֻ»»…«»»ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ÏÎ‡È.ּתאכל", ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â) ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ¿«»»»»…«
¯Na∑ אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, – לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: »»ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העיר  ּבכל אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבבׂשר יאכלּוה", .)מֹועד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

(ë)ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, אּלא (זבחים ּכרת ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
חכמים  אּלא ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאזהרה

ׁשוה. ּבגזרה ר )(ת"כ למדּוה ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבׁשבּועֹותג' ו)ּבֹותינּו אחת (דף ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ
וקדׁשיו  מקּדׁש טמאת על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת עזראעזראעזראעזרא.....לכלל, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå|äîäáa §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
íéîìMä çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©©§¨¦−

:äénòî àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

יחׁשב  לא אֹותֹו הּמקריב וטעם ׁשּיהיּויח אחר . ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ
קדׁש. הּנׁשאר ּכל הּנה לגבֹוּה, קרבים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהאמּורים
אין  קדֹוׁשים, ׁשהם ׁשאחר הּמזּבח, אבני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַוכן
אבנים  ּכן על לחֹול. מּמּנּו ׁשּיּׁשאר ְֲִִִֵֵֶֶַָָָראּוי
וכן  ארמית. הּמתרּגם ּכדברי ּפּגּול. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָׁשלמֹות:
אחר  ׁשֹואלים, ויׁש ּכליהם. ּפּגּולים  ְְְֲִִִֵֵֶַַַּומרק
והּטעם  יחׁשב. לא אי ניחֹוח, ריח ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשעלה
להיֹות  הּׁשלמים מׁשּפט ּכי הּמחׁשבה, ְְְֲִִִִַַַַַָָָעל
ׁשּלא  ּבעבּור ועֹוד, קד ׁש. אינּנּו והּפּגּול ְְֲִֵֶֶֶֶַַֹֹֹקדׁש,
אם  ּבהפסדֹו ׂשכרֹו יצא הּמצוה, את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשמר
עֹון  עליו ּתתחּדׁש נדר, ואם ׁשלמים. ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּוא
עֹונּה נדרֹו: יׁשּלם לא אם הראׁשֹון, ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹּכנגד
על  וכרת הּכתּוב, הזּכירֹו ולא ענׁש. ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּתּׂשא.

קדׁש: ּבׂשר ׁשּיאכל ְֵֶֶַַָֹֹטמא
וטמאתֹו וטעם ּכזב כ מעצמֹו, טמא להיֹותֹו . ְְְְְְִֵֵַַַָָָֻ

ּכתּוב  ּכן ּכי לילה, מקרה ּבעבּור ּגם ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹּומצרע.
ּבעבּור  טמא ׁשּיהיה אֹו הּוא. מקרה אמר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכי 
זב  והּוא חי, אֹו מת אדם ּכטמאת ְְְֵֵַַַָָָֻאחר,

נאכלת, ׁשאינּה טמאה ּבבהמה אֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּומצרע.
ּבא  אחת ּופעם והּׁשרץ . מהעֹוף טמא ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוׁשקץ
אסּורה  האליה אם ּוׁשאלני אחד צדֹוקי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאלי
האליה  ּכי אמת ואֹומר, ואען הּתֹורה. ְֱִִֶַַַַַָָָָָמן
ּתמימה, האליה חלּבֹו ּכתּוב ּכן ּכי חלב, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתּקרא 
אז  חלב. ּכל ואסרּו הּתירּוה, קדמֹונינּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָרק
כן  ּכי הּתֹורה, מן אסּור חלב ּכל הלא ֲִִֵֵֶַָָָָָֹענה,
ּובתחּלה  תאכלּו, לא ּדם וכל חלב ּכל  ְְִִֵֵֶָָָָָֹֹּכתּוב
עניתיו  אני ּגם לדֹורֹותיכם. עֹולם חּקת ְֲִִִֵֶַַָָָֻּכתּוב 
ואין  הּׁשלמים, זבח עם ּדבק הּפסּוק זה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכי
מֹוׁשבֹותיכם  ּבכל לדֹורֹותיכם עֹולם חּקת ְְְִֵֵֶֶַַָָֻמּלת
וכרמל  וקלי ולחם ּכתּוב הּנה ּכי ּגמּורה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָראיה
הביאכם  עד הּזה הּיֹום עצם עד תאכלּו ְֲֲִֶֶֶֶַַַַֹֹלא
עֹולם, חּקת ּכתּוב וׁשם אלהיכם, קרּבן ְְֱֵֶֶַַָָָָֹֻאת
הקרבנּו לא ּכי ּבּגלּות , לחם נאכל לא ּכן  ְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹֹואם

וגם העמר. ׁשֹור קרּבן חלב ּכל הׁשיב, הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכי  הׁשיבֹותי, אני ּגם תאכלּו. לא ועז  ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹוכׂשב
והעד, הּׁשלמים. זבח עם ּדבק הּפסּוק זה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגם

יקריבּו אׁשר הּבהמה מן חלב אֹוכל ּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּכי
קרב  ׁשאינּנּו ּבׂשר ּכל חלב להֹוציא ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּמּנה,
הזּכיר  ּכן על חֹול , ּבׂשר והּכלל ְְְְִִִִֵַַָָָָלׁשלמים.
יעׂשה  טרפה וחלב נבלה וחלב הּזאת ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפרׁשה
ּכי  וידּוע תאכלּוהּו. לא ואכֹול מלאכה ְְְְְִַָָָָָֹֹלכל
הּוא  והאסּור אסּורֹות. והּטרפה הּנבלה ְְְְְֲֵֵַַַָָָָּבׂשר
הּמזּבח, לגּבי קרב החלב ׁשאין ּובעבּור ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבׂשר.
הזהיר  ּכן על מּתר, ׁשהּוא אדם יחׁשב ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּמא
הזּכיר  לא זה ּובעבּור תאכלּוהּו. לא ְְְֲִִֶַָֹֹֹואכֹול 
האֹוכל  עֹונׁש לבאר הּפרׁשה זאת ּובאה ְֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּדם.
על  לעֹוף. הֹוסיף ּדם ּכל וכן קדׁש. ּבׂשר ְְִֵֵֶֶַַָָָֹחלב 
ׁשאמר  הּגמּורה, והראיה מּתר. העֹוף חלב ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכן 
חֹול, ׁשהּוא ּתאוה  ּבבׂשר הּדברים, אּלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּבספר
לבּדֹו ּדמֹו את רק הֹוציא ולא ּכּלֹו. ְְְִֶֶֶַַָֹֹֻׁשּיאכלּנּו
אז  ּכלל. לחלב זכר ואין מקֹומֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבׁשלׁשה
ׁשבּועה  ּבׂשפתיו ּופצה עיניו, הּצדֹוקי ְְְִִֵַַָָָָָָָּפקח
רק  הּמצֹות, ּבפרּוׁש ּדעּתֹו על יסמֹו ְְְְִִֵֶַַַַֹׁשּלא

הּפירּוׁשים: העּתקת על ְִִֵֵַַַַָָיּׁשען



evמב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy

(âë)æòå áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤¨¥−
:eìëàú àì¬ŸŸ¥«

(ãë)ìëàå äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®§¨−Ÿ
:eäìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, נבלֹות (פסחים טמאת מטּמא ׁשאינֹו החלב, על ולּמד ˙‡e‰ÏÎ.ּבא ‡Ï ÏÎ‡Â∑ ≈»∆¿»¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ¿»………¿À
הנשה) גיד פרק ׁשל (חולין לאו על אף יתחּיב אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה נבלה אּסּור יבֹוא ּתֹורה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאמרה

אּסּור  על חל אּסּור אין ּתאמר: ולא .נבלה, ְְִִֵֵַַָָֹֹ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

(åë):äîäaìå óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−§©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים (שם ּדגים לדם ÌÎÈ˙·LBÓ.ּפרט ÏÎa∑ »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּובמּסכת מֹוׁשבֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, חֹובת ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לז)לפי לּמה (דף מפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לֹומר  הצר. ְַַֻ

(æë)àåää Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
:äénòî¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)åéîìL çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)äæçä-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ
éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה (מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
‰'.ּומניפן  ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן החלב ∑ep‡È·È.ּומה נֹותן הּמטּבחים מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אחר ּבמקֹום האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, י)על "ׁשֹוק (לקמן : ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
נֹות  הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה החזה הּתרּומה ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר וזהּו כ)למּטה, ט ּכהנים (שם ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות מפרׁש ּכ לּה; סב)זקּוקין ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑ הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ואת ְְְִִָָָָֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

החזה  אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמביאֹו,
וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ .לאּׁשים, ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּכ ׁשהאמּורים (ת"כ)ואחר  ּבעֹוד נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן .למּטה ְְִִֵַַַָ

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
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(áì):íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì̄¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט אֹו(פסחים ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר עזראעזראעזראעזרא.....ּבׁשעת אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|ézç÷ì äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ

:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו עזראעזראעזראעזרא.....ליֹום אבןאבןאבןאבן ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬

:éðéñ....עזראעזראעזראעזרא ôאבןאבןאבןאבן ¦¨«

ß oqip 'h iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
úàå äçLnä|ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

:úBvnä©©«

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

dxezd lr `xfr oa`

הּימין  ׁשֹוק לכללג והחזה הּדם, לזֹורק . ְְְִֵֶֶַַָָָָ
ֲִַֹהּכהנים:

זאת  מׁשחת לה אֹו אהרן מׁשחת ׂשכר זאת . ְְְֲִִַַַַֹֹֹ
נגידּות: ְִָָּבניו

מׁשחֹו ּביֹום ּובלחם:לו ּבּבׂשר וכן מּיֹום. . ְְְִֵֶַַָָָָ
ולּמּלּואים  ּתצּוה:לז ואּתה ּבפרׁשת ּכּכתּוב . ְְְְִִֶַַַַַָָָָ

סיני  ּבמדּבר לה' קרּבניהם את להקריב .לח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
סיני. הר אל ׁשּבאּו עד קרּבן הקריבּו לא ְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכי
על  מׁשה ׁשּבנה ׁשהּמזּבח הראיתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוכבר
סיני. הר והּוא ּבחֹורב הּוא עמלק, ְְֲֲִֵֵַַַָחלּוׁשת
ימים, עׂשרה  ּפחֹות  ׁשנה יׂשראל יׁשבּו ְְְֲִִֵָָָָָָָָָוׁשם
ּכי  עֹולֹות, הקריבּו לא ּובּמדּבר ּכתּוב. ּכן ְְִִִִִֵַָָֹּכי

לי  הּגׁשּתם ּומנחה הּזבחים הּנביא, אמר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָכן
לא  ּגם יׂשראל. ּבית  ׁשנה ארּבעים ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבּמדּבר
סיני, ּבהר וׁשנית ּבמצרים, אם ּכי ּפסח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָעׂשּו
ׁשּנסעּו ואחר מקנה. להם היּו לא ּבּמדּבר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכי 

ר  וה ּנה ,ּבּדר מלּו לא  סיני, ערלים.מהר ּבם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
יהֹוׁשע: אֹותם מל ּפסח אכילת ְֲֲִֶַַַַָָֻּובעבּור



מג ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iriax meil inei xeriy

(áì):íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì̄¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט אֹו(פסחים ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר עזראעזראעזראעזרא.....ּבׁשעת אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|ézç÷ì äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ

:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו עזראעזראעזראעזרא.....ליֹום אבןאבןאבןאבן ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬

:éðéñ....עזראעזראעזראעזרא ôאבןאבןאבןאבן ¦¨«

ß oqip 'h iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
úàå äçLnä|ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

:úBvnä©©«

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

dxezd lr `xfr oa`

הּימין  ׁשֹוק לכללג והחזה הּדם, לזֹורק . ְְְִֵֶֶַַָָָָ
ֲִַֹהּכהנים:

זאת  מׁשחת לה אֹו אהרן מׁשחת ׂשכר זאת . ְְְֲִִַַַַֹֹֹ
נגידּות: ְִָָּבניו

מׁשחֹו ּביֹום ּובלחם:לו ּבּבׂשר וכן מּיֹום. . ְְְִֵֶַַָָָָ
ולּמּלּואים  ּתצּוה:לז ואּתה ּבפרׁשת ּכּכתּוב . ְְְְִִֶַַַַַָָָָ

סיני  ּבמדּבר לה' קרּבניהם את להקריב .לח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
סיני. הר אל ׁשּבאּו עד קרּבן הקריבּו לא ְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכי
על  מׁשה ׁשּבנה ׁשהּמזּבח הראיתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוכבר
סיני. הר והּוא ּבחֹורב הּוא עמלק, ְְֲֲִֵֵַַַָחלּוׁשת
ימים, עׂשרה  ּפחֹות  ׁשנה יׂשראל יׁשבּו ְְְֲִִֵָָָָָָָָָוׁשם
ּכי  עֹולֹות, הקריבּו לא ּובּמדּבר ּכתּוב. ּכן ְְִִִִִֵַָָֹּכי

לי  הּגׁשּתם ּומנחה הּזבחים הּנביא, אמר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָכן
לא  ּגם יׂשראל. ּבית  ׁשנה ארּבעים ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבּמדּבר
סיני, ּבהר וׁשנית ּבמצרים, אם ּכי ּפסח ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָעׂשּו
ׁשּנסעּו ואחר מקנה. להם היּו לא ּבּמדּבר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכי 

ר  וה ּנה ,ּבּדר מלּו לא  סיני, ערלים.מהר ּבם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
יהֹוׁשע: אֹותם מל ּפסח אכילת ְֲֲִֶַַַַָָֻּובעבּור



evמד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ ּבענין האמּורים ּתצּוה"אּלּו ּב"ואּתה הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
כז) מעׂשה (שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו עזראעזראעזראעזרא.....; אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד עזראעזראעזראעזרא.....זה אבןאבןאבןאבן «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:úBNòì©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ ולכבֹוד לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני .(שם)אחי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¨«¦

(æ)Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
áLça Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä בפסוקים בפסוקים בפסוקים בפסוקים התורההתורההתורההתורה חציחציחציחצי ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם .... .... האפדהאפדהאפדהאפד ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשבבבב אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחחחחּגּגּגּגרררר האפדהאפדהאפדהאפד אתאתאתאת עליועליועליועליו ז־ח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן הּוא (ח, הּסדר להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
חׁשן  להרמּב"ן לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹאפד,
ׁשחלקֹו אחד ּבגד ּבגדר הם להרמּב"ם א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹואפד

ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלפניו

(ç)íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−
:íénzä-úàå§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)úôðönä-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©©¦§¤¹¤
ýåýé äeö øLàk Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr `xfr oa`

החּטאת  ּפר ואת הזּכירֹו.ב ּכבר ּכי ּבה''א, . ְְְְִִִֵֵַַַָָ
הּמּצֹות: וכן האלים. ְְִֵֵֵַַָוכן

העדה  ּכל ואת  והּזקנים:ג הּׁשבטים ראׁשי . ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ

אינּנּו הּזהב ציץ וכאׁשר וּיחּגר. ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוּיאּפד.
אבני  אינם  והּתּומים האּורים ּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמצנפת,
וּיּתן  ּכתּוב ּכן על ּבארֹון. הּלּוחֹות וכן ְִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחׁשן.

החׁשן: ֶֶַֹאל
אהרן  את מׁשה וּיקרב וּירחץ ו הּכּיֹור: אל . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹ

ּבצּוּוי: ְִָאֹותם.

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy
(é)ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çaænä-úà çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּבּבּבּבההההּזּזּזּזאאאאֹוֹוֹוֹותתתת נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוהההה היכןהיכןהיכןהיכן ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי יא)לאלאלאלא מׁשה (ח, אל ה' ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים ּבמק ֹומֹות ּכי הראיתי "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹומר  ויׁש ּבּתֹורה. הּצּוּוי נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹויקּצר

ׁשהרי ׁשאני, זהזהזהזהׁשּכאן ּתצּוהּבּבּבּבעניןעניןעניןענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואיל)מפרׁש א הּמּלּואים.ּבּבּבּבפרטפרטפרטפרטּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(כט, ימי ׁשל העבֹודה סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(áé)Búà çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−
:BLc÷ì§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו יב)ווווּיּיּיּיממממׁשׁשׁשׁשחחחח ּכנגד(ח, הּוא מׁשה מׁשה: ידי על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר ,ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכנגד הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו הּתֹורה,ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּלה ה ה ה ּכּכתּוב מּכח לבֹוא צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהיא

(âé)íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ««¬…ְְִָ

ß oqip 'i iying mei ß

(ãé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ¤§¥¤½
:úàhçä øt Làø-ìò©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החהחהחהחּטּטּטּטאתאתאתאת ּפּפּפּפרררר אתאתאתאת יד)ווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל חּטאת ׁשרּבי אביא הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּלֹו, חּטאת חּיּובי לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשמנה".

לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹע"כ.

(åè)çaænä úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ

:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ ּכל מעּתה «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»ֵַָָ

עזראעזראעזראעזרא.....הּכּפרֹות  אבןאבןאבןאבן ַַָ

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

הּמׁשחה  ׁשמן את מׁשה וּיּקח ּוכבר י טעמֹו . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
אהרן: מׁשיחת קדם ְֲִֶַַַָֹֹלקח,

אהרן  ּבני את מׁשה וּיקרב ׁשנית,יג ּפעם . ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ

ּכאׁשר  טעמֹו, אֹו הּדברים. ׁשארכּו ְְְֲֲִֶֶַַַַָָּבעבּור
ּכּתנֹות. הלּביׁשם אהרן, ּבני את מׁשה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַָֹֹֻהקריב

ּפֹועלים: לׁשנים יֹוצאה וּילּביׁשם, ְְְֲִִִִִֵַַַַָּומּלת

ויחּטא. לכּפר טו ויקּדׁשהּו. ּפרׁשּתיו: ּכבר ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָ
העֹונֹות: ּכל ֲָָָָעליו



מה ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy
(é)ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çaænä-úà çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּבּבּבּבההההּזּזּזּזאאאאֹוֹוֹוֹותתתת נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוהההה היכןהיכןהיכןהיכן ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי יא)לאלאלאלא מׁשה (ח, אל ה' ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים ּבמק ֹומֹות ּכי הראיתי "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹומר  ויׁש ּבּתֹורה. הּצּוּוי נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹויקּצר

ׁשהרי ׁשאני, זהזהזהזהׁשּכאן ּתצּוהּבּבּבּבעניןעניןעניןענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואיל)מפרׁש א הּמּלּואים.ּבּבּבּבפרטפרטפרטפרטּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(כט, ימי ׁשל העבֹודה סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

(áé)Búà çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−
:BLc÷ì§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו יב)ווווּיּיּיּיממממׁשׁשׁשׁשחחחח ּכנגד(ח, הּוא מׁשה מׁשה: ידי על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר ,ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכנגד הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו הּתֹורה,ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּלה ה ה ה ּכּכתּוב מּכח לבֹוא צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהיא

(âé)íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ««¬…ְְִָ

ß oqip 'i iying mei ß

(ãé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ¤§¥¤½
:úàhçä øt Làø-ìò©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החהחהחהחּטּטּטּטאתאתאתאת ּפּפּפּפרררר אתאתאתאת יד)ווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל חּטאת ׁשרּבי אביא הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּלֹו, חּטאת חּיּובי לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשמנה".

לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹע"כ.

(åè)çaænä úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ

:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ ּכל מעּתה «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»ֵַָָ

עזראעזראעזראעזרא.....הּכּפרֹות  אבןאבןאבןאבן ַַָ

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

הּמׁשחה  ׁשמן את מׁשה וּיּקח ּוכבר י טעמֹו . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
אהרן: מׁשיחת קדם ְֲִֶַַַָֹֹלקח,

אהרן  ּבני את מׁשה וּיקרב ׁשנית,יג ּפעם . ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ

ּכאׁשר  טעמֹו, אֹו הּדברים. ׁשארכּו ְְְֲֲִֶֶַַַַָָּבעבּור
ּכּתנֹות. הלּביׁשם אהרן, ּבני את מׁשה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַָֹֹֻהקריב

ּפֹועלים: לׁשנים יֹוצאה וּילּביׁשם, ְְְֲִִִִִֵַַַַָּומּלת

ויחּטא. לכּפר טו ויקּדׁשהּו. ּפרׁשּתיו: ּכבר ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָ
העֹונֹות: ּכל ֲָָָָעליו



evמו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyiy meil inei xeriy

(æè)ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½
:äçaænä äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−©¦§¥«¨

i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, עזראעזראעזראעזרא.....לבד אבןאבןאבןאבן ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìò©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)äLî øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á¤̧
àeä äMà ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oqip `"i iyiy mei ß

(áë)ïøäà eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, עזראעזראעזראעזרא.....איל אבןאבןאבןאבן ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|ïøäà-ïæà Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéäBìâø ïäa-ì ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§¨¦«

(ãë)Ceðz-ìò ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈

:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

dxezd lr `xfr oa`

הּקרב  על אׁשר החלב ּכל את וּיּקח וכתּוב טז . ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
אֹומר  אחר וכתּוב הּקרב, את המכּסה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבתחּלה 
על  אׁשר החלב ּכל ואת הּקרב את ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהמכּסה
מאד, רב הּוא המכּסה החלב ּכי ּדע ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּקרב.
מעט  הּוא הּקרב על אׁשר החלב ּכל ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָואת
לכן  הּקרב. על הּוא המכּסה ּגם ּומּפה. ְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹמּפה 

קצרה: ּדר אחז ְֶֶַַָָָָהּכתּוב

ּבאׁש ׂשרף  ויׁשיז  ּבעצמֹו. הּוא אֹומרים, יׁש . ְְְְִֵֵֵַַָָ
את  ה' צּוה ּכאׁשר וראייתם, ּבצּוּוי. ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָאֹומרים ,
הּקדׁש: לׁשֹון ּדר כן ּכי ראיה, ואינּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה.
הּמּלּואים  איל הּׁשני האיל את וּיקרב ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָכב

ּובניו  אהרן וסמוּיסמכּו הראׁשֹון ּובּכתּוב . ְְְֲִִַַַַָָָָָֹ
אהרן  וסמ ּבין הפרׁש אין והּנה ּובניו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאהרן 
מדקדק  ּכי ּובניו, אהרן וּיסמכּו ּובין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹּובניו

לבּדֹו, הּוא וסמ טעם ּכי ׁשאמר טעה, ְְִֶַַַַַָָָָָּגדֹול
יחד: ּכּלם וסמכּו ּבניו. ּכן ְְְֵַַַַָָָָֻואחר

הימנית  ּתנּוכג על וטעם הּפנימית. ּכמֹו . ְְְְְִִִַַַַַָ
על  יכּפר הּדם והּנה ּתהיה. זאת ּבפרׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהן,
יכּפר  ּבּנפׁש הּוא הּדם ּכי וכן אהרן. .נפׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּתחת  נפׁש והּנה לכּפר, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּנפׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַוטעמֹו
לרגליו: וּתּגע הּטעם, מּזה וקרֹוב ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָנפׁש.

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(äë)øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´
-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç¤§§¤®§¥−¬©¨¦«
(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³

íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ
:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«

i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ּבמנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, עזראעזראעזראעזרא.....היא אבןאבןאבןאבן ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåíúà ó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤Ÿ¨²
:ýåýé éðôì äôeðz....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
:ýåýéì àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש מצינּו∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה ולא העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְִַַָָָֹֹ
מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל .ׁשֹוק ְְִִֵֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

ה ה ה ה ּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחהחהחהחה כח)ו ו ו ו ּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר לבןלבןלבןלבן(ח, ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, עצמּיּות (רש"י "ּבחינת ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּדבר  הּוא . . ׁשהּצבע . . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר ּכן ּׁשאין מה לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשל

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון ּכן ּׁשאין מה הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָנֹוסף
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבןלבןלבןלבן ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, היה (רש"י ּבּכהּנה ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
את  לׁשמע ּכדי מיחדים לבגדים הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻחלק

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צר לֹו היה לא ה', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻּדבר

(èë)ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé äeö øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ß oqip a"i ycew zay ß

(ì)çaænä-ìò øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´©©¦§¥¼©¼
Bzà åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®
åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈

:Bzà¦«

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

אחת  מּצה חּלת אחת.כו לחם ּכּכר היא . ִִֶֶַַַַַַַַָ
הּכסף  ּכמׁשקל ואינּנּו מׁשקל, ּכּכר היֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוי ּתכן
יֹותרת  הזּכיר ולא החלבים. על  ו ּיׂשם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּזהב:

ּופרּוׁש קטּנה. היא הּיֹותרת ּכי והּכליֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכבד
הם  והּכליֹות לאדם. ּיתרֹון מה ּכמֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָהּמּלה,
הּכליֹות  ׁשּיּקראּו יּתכן לא ּכי חלביהן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

חלב: היא האליה רק ְִֵֵֶֶַַָָחלב,
אֹותם  וּינף יניף כז ּכאׁשר ּובניו, אהרן הניף . ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הלוּים: את ְֲִִֶַַֹאהרן



מז ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(äë)øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´
-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç¤§§¤®§¥−¬©¨¦«
(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³

íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ
:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«

i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ּבמנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, עזראעזראעזראעזרא.....היא אבןאבןאבןאבן ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåíúà ó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤Ÿ¨²
:ýåýé éðôì äôeðz....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
:ýåýéì àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש מצינּו∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה ולא העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְִַַָָָֹֹ
מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל .ׁשֹוק ְְִִֵֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

ה ה ה ה ּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחהחהחהחה כח)ו ו ו ו ּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר לבןלבןלבןלבן(ח, ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, עצמּיּות (רש"י "ּבחינת ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּדבר  הּוא . . ׁשהּצבע . . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר ּכן ּׁשאין מה לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשל

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון ּכן ּׁשאין מה הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָנֹוסף
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבןלבןלבןלבן ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, היה (רש"י ּבּכהּנה ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
את  לׁשמע ּכדי מיחדים לבגדים הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻחלק

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צר לֹו היה לא ה', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻּדבר

(èë)ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé äeö øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ß oqip a"i ycew zay ß

(ì)çaænä-ìò øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´©©¦§¥¼©¼
Bzà åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®
åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈

:Bzà¦«

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

אחת  מּצה חּלת אחת.כו לחם ּכּכר היא . ִִֶֶַַַַַַַַָ
הּכסף  ּכמׁשקל ואינּנּו מׁשקל, ּכּכר היֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוי ּתכן
יֹותרת  הזּכיר ולא החלבים. על  ו ּיׂשם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּזהב:

ּופרּוׁש קטּנה. היא הּיֹותרת ּכי והּכליֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכבד
הם  והּכליֹות לאדם. ּיתרֹון מה ּכמֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָהּמּלה,
הּכליֹות  ׁשּיּקראּו יּתכן לא ּכי חלביהן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

חלב: היא האליה רק ְִֵֵֶֶַַָָחלב,
אֹותם  וּינף יניף כז ּכאׁשר ּובניו, אהרן הניף . ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הלוּים: את ְֲִִֶַַֹאהרן



evמח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(àì)øNaä-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤©¨¨»
øLà íçlä-úàå Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½§¤̧©¤½¤£¤−
åéðáe ïøäà øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈

:eäìëàé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)íBé ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑– "לכּפר" ּפרה, מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
את  הּׂשֹורף הּכהן וכן ימים ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹזה

עזראעזראעזראעזרא.....הּפרה  אבןאבןאבןאבן ַָָ

(äì)íéîé úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½
:éúéeö ïë-ék eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®¦¥−ª¥«¦

i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ולילהולילהולילהולילה ייייֹוֹוֹוֹומםמםמםמם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל לה)ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּובחמיׁשי (ח, ּבׁשני ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל יֹוׁשב ֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נאמר  זה על הּנה – וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ(ׁשהם

ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל 'ּפתח ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ליד והּׁשינה האכילה ּבעת ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; עזראעזראעזראעזרא....אהל אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

הּבׂשר  את ּבּׁשלּו ּובּׁשלּתלא ּכי ּבעצמם, הם . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ּבצּוּוי: ּבׂשרֹו, ְְִֶָאת

ּובּלחם  ּבּבׂשר והּנֹותר ּכןלב ּכי ּבקר, עד . ְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ָּכתּוב:

ידכם  את ימּלא ּכאילּולג קץ. מּלת ּתחסר . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
אֹומרים, יׁש זמן. אֹו ימים ׁשבעת קץ ּכי ְְְִִִִֵֵַַַָָאמר,
יֹוצאים  היּו ּובּלילה ימים, ׁשבעת תצאּו ְְְְִִִֵַַַָָָֹלא
הּצֹור ּבׁשעת ׁשּיצאּו ּבעיני והּנכֹון ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלצרּכם.
מקֹום  חפרּו ּכי אמר ּגדֹול וחכם ּובּלילה. ְְְִַַַַָָָָָָָּבּיֹום
אמר  והּכתּוב רחֹוק. וזהּו מֹועד. אהל ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹּבחצר
יֹום, ׁשלׁשים מׁשה את יׂשראל  ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹוּיבּכּו
רק  ּבֹוכים. היּו ׁשּלא רגע ׁשם אין ְִִֵֶֶַַָָֹּכאילּו
יֹום  מֹועד  אהל ּפתח ׁשּיׁשבּו ּדּבר ְִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּכתּוב

ילכּו ולא ּבּדבר יתעּסקּו ׁשּלא והּטעם, ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹולילה.
יצא, לא הּמקּדׁש ּומן וכן אחר. מקֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹאל

אפרׁש: ֲֲֵֶַָּכאׁשר
הּזה  ּבּיֹום עׂשה ּכאׁשר עׂשה לד וכאׁשר ּפרּוׁש . ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשבעת  לעׂשֹות ה' צּוה ּכן מׁשה, הּזה ְֲִִֵֶֶַַַַָֹּבּיֹום
עׂשיתי, ּכאׁשר להיֹות ראּוי והיה הּמּלּואים. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָימי
והיה  ּכמֹו הּקדׁש. לׁשֹון ּדר כן ּכי ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹאּלא
והעד  ׁשמּואל. ואת יפּתח ואת לכם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָיחזקאל
לאהרן  ועׂשית ּכן, לעׂשֹות ה' צּוה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשּפרּוׁש
ׁשבעת  אֹותכה, צּויתי אׁשר ּככל ּככה ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּולבניו
ּכמֹו לּיֹום. ּתעׂשה חּטאת ּופר ועֹוד, ְְֲִֶַַַַַָימים.
וחּטאת  ׁשם, ּוכתיב תמיד. עֹולה לּיֹום ְְְִִִִֵַַָָָָׁשנים
סֹוף  עד יֹום ּבכל אֹותֹו, ּומׁשחּת הּמזּבח ְְְִֵַַַַַָָָעל

ּת ימים ׁשבעת ועֹוד, על הּמּלּואים. כּפר ְְְִִִִֵַַַַָ
אחז  ּכי האילים, ׁשני את הזּכיר ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמזּבח,
לבּדֹו חּטאת ּפר ּכי רּבים, ודעת קצרה. ְְְִִֶֶַַַַַַַָָּדר
להזּכיר  ׁשּטעם ּדעּתי, ּולפי יֹום. ּבכל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָיעׂשה
אהרן  על העֹולה איל מּדם ׁשּיּנתן ּבעבּור ֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּפר
חּטאת  ּפר רק ּבׂשרֹו, יאכל הּׁשני והאיל ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּובניו,
הּכּפּורים. על ּכתּוב, וכן הּמזּבח. על לכּפר ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָהּוא 

ּכּפּורים: ּבעבּור ְְֲִִַַוטעמֹו,
ּתׁשבּו מֹועד אהל ּופתח ולא לה להזּכיר . ְְְְִֵֵֶֶַַֹֹ

ּפעלֹו. ׁשם נקרא ׁשּלא ּפעל צּויתי. ְֳִִֵֵֶַָָָֹֹֻתמּותּו:
אׁשר  ּככל זהּו צויתי, כן ּכי אֹומרים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֻויׁש
ּפתח  לׁשבת ׁשם ּפרׁש לא ואם אֹותכם. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹצויתי

מֹועד: ֵֶֹאהל

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(åì)ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין ההההּטּטּטּטּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ׁשׁשׁשׁשבחןבחןבחןבחן,,,, לו)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ח, ּבעבֹודת (רש"י ּובניו אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב ּבלבד ּבּבּבּבתחתחתחתחּלּלּלּלתתתתהּקרּבנֹות. זֹו ולא ּכראּוי. לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לאטעטעטעטעּוּוּוּוׁשּלא אף אּלא מהּותי), ולאההההּטּטּטּטּוּוּוּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ּדבר ללללׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל(סטּיה החסרת – ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ ְַַָָָֹֹ
ְִֶַׁשּנצטּוּו.

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

úåãéçéá ìáà .ùãå÷ úáùá çñô áøò ìçùë ÷ø "äáøòå" úøèôä íéøîåà ïéà"

.àðååâ éàäëå ùãåç ùàø úáùá ïëå .úåøèôää 'á íéøîåà

:fix`t ,v"gxz oqip 'an ,fvy 'nr 'oneid zeniyx

ú"åîùì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ãíéðLëe íìBò éîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáørå§¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨®̈¦¦¥´½̈§¨¦−

:úBiðîã÷äéúééäå ètLnì íëéìà ézáø÷åøäîî ãr ©§«Ÿ¦«§¨«©§¦´£¥¤»©¦§¨¼§¨¦´¦¥´§©¥À

øéëN-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe íéôMëîa©«§©§¦Æ©«§¨´£¦½©¦§¨¦−©®̈¤§«Ÿ§¥´§©Â̈¦Â

:úBàáö ýåýé øîà éðeàøé àìå øâ-éhîe íBúéå äðîìàåéðà ék ©§¨¨̧§¨³©¥¥Æ§´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦²£¦¬

:íúéìë àì á÷ré-éða ízàå éúéðL àì ýåýéæíëéúáà éîéîì §Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦§©¤¬§¥«©«£−Ÿ¬Ÿ§¦¤«§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹

ýåýé øîà íëéìà äáeLàå éìà eáeL ízøîL àìå éwçî ízøñ©§¤³¥«ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³¥©Æ§¨´¨£¥¤½¨©−§Ÿ̈´

:áeLð äna ízøîàå úBàáöçízà ék íéýìû íãà òa÷éä §¨®©«£©§¤−©¤¬¨«£¦§©̧¨¹̈¡Ÿ¦À¦³©¤Æ

:äîeøzäå øNrnä Eeðrá÷ äna ízøîàå éúà íérá÷èäøàna «Ÿ§¦´Ÿ¦½©«£©§¤−©¤´§©«£®©©«£¥−§©§¨«©§¥¨Æ

:Blk éBbä íérá÷ ízà éúàå íéøàð ízàé-ìk-úà eàéáä ©¤´¥«¨¦½§Ÿ¦−©¤´«Ÿ§¦®©−ª«¨¦̧¤¨

øîà úàæa àð éðeðçáe éúéáa óøè éäéå øöBàä úéa-ìà øNrnä©©«£¥¹¤¥´¨«À̈¦¦¬¤̧¤Æ§¥¦½§¨³¦¨Æ¨½Ÿ¨©−

éú÷éøäå íéîMä úBaøà úà íëì çzôà àì-íà úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨®¦¯Ÿ¤§©´¨¤À¥µ£ª´©¨©½¦©«£¦«Ÿ¦¬

:éã-éìa-ãr äëøa íëìàéíëì úçLé-àìå ìëàa íëì ézørâå ¨¤²§¨−̈©§¦¨«§¨«©§¦³¨¤Æ¨«Ÿ¥½§«Ÿ©§¦¬¨¤−

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,'äì äáøòå (ãìa÷éå 'äì áøòé ,älàbä ïîæa §¨§¨©¦§©©§ª¨¤¡©©¦©¥
.ïBöøa,íéìLeøéå äãeäé úçðîúBçðnä §¨¦§©§¨¦¨¨¦©§¨

íéìLeøéa øLà Lc÷nä úéáa eáéø÷iL úBðaøwäå§©¨§¨¤©§¦§¥©¦§¨£¤¦¨©¦
.äãeäéaL,íìBò éîék.eðaø äùî éîé íä ¤¦¨¦¥¨¥§¥Ÿ¤©¥

,úBiðBîã÷ íéðLëeúéa ìL úBîeãwä íéðMä §¨¦©§¦©¨¦©§¤¥
íäéúBðaø÷ ä"á÷ä ìawL ,äîìL äðaL Lc÷nä©¦§¨¤¨¨§ŸŸ¤¦¥¨§§¥¤
.çaænä ìò äìëàå íéîMä ïî Làä äãøéå ïBöøa§¨§¨§¨¨¥¦©¨©¦§¨§¨©©¦§¥©

(ä,íëéìà ézáø÷åïëå .àeää íBia äéäiL øBcì §¨©§¦£¥¤©¤¦§¤©©§¥
,äfä íìBòa íðéc eìa÷ àì íà ,øák eøáòL úBøBcä©¤¨§§¨¦Ÿ¦§¦¨¨¨©¤

.àaä íìBòa eìa÷é,øäîî ãò éúééäåàì ,øîBìk §©§¨¨©¨§¨¦¦¥§©¥§©Ÿ

éðà ék ,íéãòä úà eø÷çiL ãò ètLnä dîäîúé¦§©§©©¦§¨©¤©§§¤¨¥¦¦£¦

.íéøácä ãébäì øäîî ãò äéäà éîöòa,øâ éhîe §©§¦¤§¤¥§©¥§©¦©§¨¦©¥¥
.ípça Báiçì øbä ètLî íéhî(åàì 'ä éðà ék ©¦¦§©©¥§©§§¦¨¦£¦Ÿ

,éúéðLéøàî éðàL ét ìò óàäúpzLä àì ,étà C ¨¦¦©©¦¤£¦©£¦©¦Ÿ¦§©§¨
.áBhä úà àðNìå òøä úà áäàì äðBLàøaî ézòc©§¦¦¨¦¨¤¡Ÿ¤¨¨§¦§Ÿ¤©

,íúéìë àì á÷òé éða ízàåét ìò óà §©¤§¥©£ŸŸ§¦¤©©¦
íLðò eìa÷ àìå íòLøa íéúî íëaL íéòLøäL¤¨§¨¦¤¨¤¥¦§¦§¨§Ÿ¦§¨§¨
éðéc úBaâì ìëeàå éðôlî íúéìk àì éøä ,íäéiça§©¥¤£¥Ÿ§¦¤¦§¨©§©¦§¦¦
,"éúéðL àì 'ä éðà" ,eLøt ì"æøå .ípäéba úBLôpäî¥©§¨©¥¦Ÿ§¥§£¦Ÿ¨¦¦
éða ízà" ìáà .da úBkäì éúéðLå änà éúékä àìŸ¦¥¦ª¨§¨¦¦§©¨£¨©¤§¥

íëúà ézãîòä úeðòøtä øçà ék ,"íúéìë àì á÷òé©£ŸŸ§¦¤¦©©©ª§¨¤¡©§¦¤§¤
.íéìk íëðéà ízàå íéìk évçå ,äaøä(æeáeL ©§¥§¦©¨¦§©¤¥§¤¨¦

,éìàì.éúåöî øîL,íëéìà äáeLàåáéèéäì ¥©¦§Ÿ¦§Ÿ©§¨¨£¥¤§¥¦
.æàîk íënò,áeLð äna ízøîàåíëéðt efòúå ¦¨¤§¥¨©£©§¤©¤¨§¨¥§¥¤

.eðàèç äna ,áeLð äî øeáòa ,øîBì(ç,íéäìà íãà òa÷éä.íéäìà úà íãà ÷LòiL øácä ïeâä íàä,éúBà íéòá÷ ízà ékízà éøäL ©©£¨¨©¤¨¨£¦§©¨¨¡Ÿ¦©¦¨©¨¨¤©£Ÿ¨¨¤¡Ÿ¦¦©¤Ÿ§¦¦¤£¥©¤
.éúBà íé÷LBò,Eeðòá÷ äna ízøîàå.EúBà eð÷Lò äna eøîàz íàå,äîeøzäå øNònääîeøzä úàå íiåìì øNònä úà íéðúBð íëðéàM äî §¦¦©£©§¤©¤§©£§¦Ÿ§©¤¨©§§©©£¥§©§¨©¤¥§¤§¦¤©©£¥©§¦¦§¤©§¨

.éúBà íé÷LBò ízàL ÷ùòä eäæ ,íéðäkì(è,íéøàð ízà äøàna.dìeáé úðúBð õøàä ïéà ék ,äììwa íéìl÷î ízà äæ øeáòa àìäéúBàå ©Ÿ£¦¤¨Ÿ¤¤©¤§¦¦©§¥¨©¤¥¨¦£Ÿ©£¤©¤§ª¨¦©§¨¨¦¥¨¨¤¤¤§¨§¦
,íéòá÷ ízà.éúBà íé÷LBò ízàå øñeî eçwz àì äæ ìk íòå,Blk éBbä.äîeøzäå øNònä ïziL íkî ãçà ïéà ék ,íòä ìk(éúà eàéáä ©¤Ÿ§¦§¦¨¤Ÿ¦§¨§©¤§¦¦©ª¨¨¨¦¥¤¨¦¤¤¦¥©©£¥§©§¨¨¦¤

,øöBàä úéa ìà øNònä ìkúéáì øNònä øNòî úà" áeúkL Bîk ,Lc÷nä úéáa Cëì éeNòä øöBàä úéa ìà øNònä ìk úà eàéáä äzòî ¨©©£¥¤¥¨¨¥©¨¨¦¤¨©©£¥¤¥¨¨¤¨§¨§¥©¦§¨§¤¨¤©£©©©£¥§¥

lä ìà eðéäìà"...øöBàä úéáì úBëL.(...hl,i dingp),éúéáa óøè éäéåa éLðàì éeöî ïBænä äéäiL éãk.íiåìäå íéðäkä íä ,éúéàð éðeðçáe ¡Ÿ¥¤©§¨§¥¨¨¦¦¤¤§¥¦§¥¤¦§¤©¨¨§©§¥¥¦¥©Ÿ£¦§©§¦¦§¨¦¨
,úàæa.äåönä ìeîb ílLî éðà íà úàfä äåöna éúBà eðça,íéîMä úBaøà úà íëì çzôà àì íàéøä ,àeä äòeáL ïéðò ¨Ÿ©£¦©¦§¨©Ÿ¦£¦§©¥§©¦§¨¦Ÿ¤§©¨¤¥£ª©¨©¦¦§©§¨£¥

"eçzôð íéîMä úBaøàå" Bîk ,úBðBlç ,"úBaøà" .íéîMä úBaøà úà íëì çzôàL äæ øác äéäé àì íà eàøz.(`i,f ziy`xa)éú÷éøäå ¦§¦Ÿ¦§¤¨¨¤¤¤§©¨¤¤£ª©¨©¦£ª©§©£ª©¨©¦¦§¨©£¦Ÿ¦
,éã éìa ãò äëøa íëìeìáiL ãò ,ì"æø eLøt øçà Leøt .ìkä úà ÷éæçäì úBðøba íB÷î éc äéäé àlL ãò äëøa íëì CtLàå ¨¤§¨¨©§¦¨§¤§Ÿ¨¤§¨¨©¤Ÿ¦§¤¥¨©§¨§©£¦¤©Ÿ¥©¥¥§©¤¦§



מט ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(åì)ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין ההההּטּטּטּטּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ׁשׁשׁשׁשבחןבחןבחןבחן,,,, לו)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ח, ּבעבֹודת (רש"י ּובניו אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב ּבלבד ּבּבּבּבתחתחתחתחּלּלּלּלתתתתהּקרּבנֹות. זֹו ולא ּכראּוי. לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לאטעטעטעטעּוּוּוּוׁשּלא אף אּלא מהּותי), ולאההההּטּטּטּטּוּוּוּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ּדבר ללללׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל(סטּיה החסרת – ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ ְַַָָָֹֹ
ְִֶַׁשּנצטּוּו.

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆
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.àðååâ éàäëå ùãåç ùàø úáùá ïëå .úåøèôää 'á íéøîåà

:fix`t ,v"gxz oqip 'an ,fvy 'nr 'oneid zeniyx
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,úàæa.äåönä ìeîb ílLî éðà íà úàfä äåöna éúBà eðça,íéîMä úBaøà úà íëì çzôà àì íàéøä ,àeä äòeáL ïéðò ¨Ÿ©£¦©¦§¨©Ÿ¦£¦§©¥§©¦§¨¦Ÿ¤§©¨¤¥£ª©¨©¦¦§©§¨£¥
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לשבוע פרשת צו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ו' ניסן
פרק כ

מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' ניסן
פרק כ

מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום שני - ז' ניסן
פרק כ

מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' ניסן
פרק כ

מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' ניסן
פרק כ

מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א ניסן
פרק כ

מפרק ס
עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב ניסן
פרק כ 

מפרק סו עד סוף פרק סח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר  שי' 
החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר 
איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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,zeirah d`xie,íéiìëNå- §¦§¦¦
dad` jezn `id mzceary

,zeilky d`xieBîëe§
:(íéiç õòa áeúkLcr - ¤¨§¥©¦

d`xie dad`a mzceary ,miwicvd zenyp ly onewny ,epcnl o`k
mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad mler"a `ed ,zeilky
zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a `ed ,"zeirah" mz`xie
d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky d`xie dad` ly
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íéðewúa],"xdef ipewiz"a -ðp÷î ïéøéôñ úéLc [íéiç õòåïé §¦¦§¥©¦§¦§¦¦§©§¦
.äøéöéa,zexi`n ,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n ,zexitqd yy - ¦¦¨
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'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
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àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
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בענין  הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש
זה אין הרי המלאכים? הוא ÏÏÎעבודת ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

קיום  עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר
ואילו  בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של היא ‡Ï‰לאמיתו שעבודתם
ויראה אהבה שלÂÈÚ·Ë˙מתוך "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת האהבה מתוך ,ÌÈÂÈ·," הן ומטרתו שנקודתו

שאדם  ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד להסביר
ש  לחשוב יטעה Â˙‡¯ÈÂלא Â˙·‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -

זו  שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה קיומו
של  עבודה זוהי - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא Ô˘Èמדות
ב  תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה, (מסותרת) בבני ˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכן, .

מישראל  אחד שכל בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה דרך על הן ישראל
ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים

oqip 'g iyily mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ח' שלישי יום
,ap 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,104 'nr cr:äîöò äåöî

íéðewza:"xdef ipewiz"a aezky enke -äàlò àîéàczxitq - ©¦¦§¦¨¦¨¨
,zeliv`c "dpia"àðp÷î,"d`ixad mler"a dxi`ne zppwn - §©§¨

,`qkd mler ,"`iqxek" `xwpdàeäL ,àiñøëa ïøéôñ úìúa¦§©§¦¨§ª§©¨¤
.äàéøaä íìBò."zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg od el`e -ïëìå- ¨©§¦¨§¨¥

"d`ixad mler"ay iptn
Îdnkg zepiga zexi`n
okl ,seqÎoi` ly zrcÎdpia

àeä,"d`ixad mler" -
,íé÷écvä úBîLð øBãî§¦§©©¦¦
,eîéçøe eìéçãa 'ä éãáBò§¥¦§¦§¦
,dad`e d`xia -
úòãå äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨§©©
-Ceøa óBñ-ïéà úlãâc¦§ª©¥¨

,"àaìc àúeòø" àø÷ð Bæ äáäàL ,àeä,ald ony oevx - ¤©£¨¦§¨§¨§¦¨
,lkydn dlrnly oevxd enk `lye ,lkyd ici lr xxerzpy
íìBòa äîLpì Leáì äNòð "àaìc àúeòø"îe ;ìéòì økæpk©¦§¨§¥¥§¨§¦¨©£¤§©§¨¨§¨

,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò ïâ àeäL ,äàéøaä,oldl x`aziy itk - ©§¦¨¤©¥¤¨¤§§¦§©¨
øäæa áeúkL Bîëezyxt -.ìä÷iåmzceary zenypdy ,ixd - §¤¨§Ÿ©©©§¥

- 'd zelcba zeppeazdde lkyd on ze`ad d`xie dad` jezn
ocr ob" ,oky ,"oeilrd ocr ob" `edy ,"d`ixad mler"a onewn
mler"a - "oeilrd ocr ob"e ,"dxivid mler"a `ed "oezgzd
eifn oipdpe oiayei"y ,`ed "ocr ob" ly epipr ,recid itke ,"d`ixad

xkyd edfe - 'd zelcb mzbyde mzpadn `a df beprz ."dpikyd
rd xear,oldl .'d zelcba zeppeazde dbyda dxeywd dcea

zbixcna ody zenyp oze`l mipeekzn jkay ,owfd epax xiaqn
ynn dnypzpigak zx`ezn xzeia dlrpd mzbydy dl` -

wx `le ;"zelcbc oigen"
mdl yi mlkye mzbyd
,"d`ixad mler"l zekiiy
mzad` ,mdizecn mb m` ik
zekiiy odl yi ,mz`xie
mb ,ik ."d`ixad mler"l
oigena zellkp odizecn
y cr ,mdly lkyaelk

zcear"k zx`ezn mzcear
zexnl ixd ,efk dlrp dppi` mzbydy zenyp ,eli`e ."oigen
lkydy wx df ixd ,lkye zeppeazd ici lr ze`a oz`xie ozad`y
xwir la` ,d`xide dad`d zecn z` xevile xxerl ynyn
mler"l ,el` zenyp zekiiy ,okle - "zecnd zcear" `id ozcear
ozceary zenyp oze`y okyÎlkne .zecnd mler `edy ,"dxivid
on ze`a opi`y ,zeirahd zecnd - "zxzeqn dad`" jezn `id
; "dxivid mler"a `ed onewny i`ceae i`cea ,oigend one lkyd
,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp mb zeler miniieqn mipnfa wx

."d`ixad mler"a

Cà,"d`ixa"a `ed ,miwicvd zenyp "xecn"y ,epcnly dn -eðéä ©©§
,Lnî úBîLð à÷åcaezky enk ,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e -3: ©§¨§¨©¨
,"mpiaz icy znype"-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçî úðéça ïäL¤¥§¦©Ÿ¦§©§¥¨

,àeäzewl` zepian ody ,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd -
iyeal ila ,`edy enk
ly milyn ilae dbyd
,okl ,`id ozceare .dxaqd
dl yiy ,"oigend zcear"
,"d`ixad mler"l zekiiy
mler"ay "oeilrd ocr ob"le

."d`ixadúðéça ìáà£¨§¦©
,íé÷écvä ìL çeøä- ¨©¤©©¦¦

zcear `id mzceary
.zecnd zcear ,"gex"d
,'d zelcba mzbyd mb ,oky

jk ,"dnyp" ly dbxca mdy dl` ly dbydd ote`l dribn dpi`
zcear lkymdly oigend mb ,ik ,"zecnd zcear"k zx`ezn m

.zecnd ixxernk mynya ,zecnl mikiiyúBîLð ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦§
eîéçøe eìéçãa 'ä úà eãáòL ìàøNé,dad`e d`xia - ¦§¨¥¤¨§¤¦§¦§¦

ìàøNé úeììk áìa úBøzñîäze`ad d`xie dad` jezn `le - ©§ª¨§¥§¨¦§¨¥
- lkyd onì úBìBò ïéà,íLmler"ay "oeilrd ocr ob"l - ¥§¨

,"d`ixadúaLa ÷ø©§©¨
,ãáì Lãç-Làøåzay - §ŸŸ¤§©

onfd md yceg y`xe
,zenlerd lk ziilrl
:(diryi xtq seqa) aezkk
eycga yceg icn dide"
lk `eai ,ezaya zay icne
- "'ebe zeegzydl xya
mb zeler dl` mipnfa
ocr ob"l el` zenyp

,"oeilrdïbnL ãenòä Cøc¤¤¨©¤¦©
ïBéìòä ïãò ïâì ïBzçzä ïãò4ïb àø÷pä äàéøaä íìBò àeäL , ¥¤©©§§©¥¤¨¤§¤¨©§¦¨©¦§¨©

,äðéëMä åéfî úBðäìå 'ä ìò âpòúäì ,ïBéìòä ïãòbeprzd - ¥¤¨¤§§¦§©¥©§¥¨¦¦©§¦¨

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

íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã

ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ

êà
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
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ח.3. לב, ˘ËÈÏ"‡4.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומזה) עמוד  ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
להקשות  שיש קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי' גם
ומכאן  ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה,

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם
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,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò ïâ àeäL ,äàéøaä,oldl x`aziy itk - ©§¦¨¤©¥¤¨¤§§¦§©¨
øäæa áeúkL Bîëezyxt -.ìä÷iåmzceary zenypdy ,ixd - §¤¨§Ÿ©©©§¥

- 'd zelcba zeppeazdde lkyd on ze`ad d`xie dad` jezn
ocr ob" ,oky ,"oeilrd ocr ob" `edy ,"d`ixad mler"a onewn
mler"a - "oeilrd ocr ob"e ,"dxivid mler"a `ed "oezgzd
eifn oipdpe oiayei"y ,`ed "ocr ob" ly epipr ,recid itke ,"d`ixad

xkyd edfe - 'd zelcb mzbyde mzpadn `a df beprz ."dpikyd
rd xear,oldl .'d zelcba zeppeazde dbyda dxeywd dcea

zbixcna ody zenyp oze`l mipeekzn jkay ,owfd epax xiaqn
ynn dnypzpigak zx`ezn xzeia dlrpd mzbydy dl` -

wx `le ;"zelcbc oigen"
mdl yi mlkye mzbyd
,"d`ixad mler"l zekiiy
mzad` ,mdizecn mb m` ik
zekiiy odl yi ,mz`xie
mb ,ik ."d`ixad mler"l
oigena zellkp odizecn
y cr ,mdly lkyaelk

zcear"k zx`ezn mzcear
zexnl ixd ,efk dlrp dppi` mzbydy zenyp ,eli`e ."oigen
lkydy wx df ixd ,lkye zeppeazd ici lr ze`a oz`xie ozad`y
xwir la` ,d`xide dad`d zecn z` xevile xxerl ynyn
mler"l ,el` zenyp zekiiy ,okle - "zecnd zcear" `id ozcear
ozceary zenyp oze`y okyÎlkne .zecnd mler `edy ,"dxivid
on ze`a opi`y ,zeirahd zecnd - "zxzeqn dad`" jezn `id
; "dxivid mler"a `ed onewny i`ceae i`cea ,oigend one lkyd
,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp mb zeler miniieqn mipnfa wx

."d`ixad mler"a

Cà,"d`ixa"a `ed ,miwicvd zenyp "xecn"y ,epcnly dn -eðéä ©©§
,Lnî úBîLð à÷åcaezky enk ,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e -3: ©§¨§¨©¨
,"mpiaz icy znype"-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçî úðéça ïäL¤¥§¦©Ÿ¦§©§¥¨

,àeäzewl` zepian ody ,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd -
iyeal ila ,`edy enk
ly milyn ilae dbyd
,okl ,`id ozceare .dxaqd
dl yiy ,"oigend zcear"
,"d`ixad mler"l zekiiy
mler"ay "oeilrd ocr ob"le

."d`ixadúðéça ìáà£¨§¦©
,íé÷écvä ìL çeøä- ¨©¤©©¦¦

zcear `id mzceary
.zecnd zcear ,"gex"d
,'d zelcba mzbyd mb ,oky

jk ,"dnyp" ly dbxca mdy dl` ly dbydd ote`l dribn dpi`
zcear lkymdly oigend mb ,ik ,"zecnd zcear"k zx`ezn m

.zecnd ixxernk mynya ,zecnl mikiiyúBîLð ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦§
eîéçøe eìéçãa 'ä úà eãáòL ìàøNé,dad`e d`xia - ¦§¨¥¤¨§¤¦§¦§¦

ìàøNé úeììk áìa úBøzñîäze`ad d`xie dad` jezn `le - ©§ª¨§¥§¨¦§¨¥
- lkyd onì úBìBò ïéà,íLmler"ay "oeilrd ocr ob"l - ¥§¨

,"d`ixadúaLa ÷ø©§©¨
,ãáì Lãç-Làøåzay - §ŸŸ¤§©

onfd md yceg y`xe
,zenlerd lk ziilrl
:(diryi xtq seqa) aezkk
eycga yceg icn dide"
lk `eai ,ezaya zay icne
- "'ebe zeegzydl xya
mb zeler dl` mipnfa
ocr ob"l el` zenyp

,"oeilrdïbnL ãenòä Cøc¤¤¨©¤¦©
ïBéìòä ïãò ïâì ïBzçzä ïãò4ïb àø÷pä äàéøaä íìBò àeäL , ¥¤©©§§©¥¤¨¤§¤¨©§¦¨©¦§¨©

,äðéëMä åéfî úBðäìå 'ä ìò âpòúäì ,ïBéìòä ïãòbeprzd - ¥¤¨¤§§¦§©¥©§¥¨¦¦©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã

ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ

êà
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
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ח.3. לב, ˘ËÈÏ"‡4.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומזה) עמוד  ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
להקשות  שיש קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי' גם
ומכאן  ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה,

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם
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"d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"a xwira md zewl`n d`pdde
dzbydn `a ,zewl`n dnypl yiy beprzd ,oky ,dbydd mler -

; - biydl xyt`y dnk cr ,zewl` dzpadeâeðòúå äàðä ïéà ék¦¥£¨¨§©£
BìëNa âéOîe òãBéå ïéáîe ìékNnM äîa àlà àøáð ìëNì§¥¤¦§¨¤¨§©¤©§¦¥¦§¥©©¦§¦§

,Búðéáe,"oian" ,"likyn" - ¦¨
zegekl zepeekn - "rceie"

,zrcÎdpiaÎdnkgäî©
âéOäìe ïéáäì Bì øLôàM¤¤§¨§¨¦§©¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
zepian el` zenypy dne -
seqÎoi` xe` zebiyne lkya
"oeilrd ocr ob"a `edÎjexa

:`a ,"d`ixad mler"ayìò©
Cøaúé Búðéáe Búîëç éãé§¥¨§¨¦¨¦§¨¥
"dnkg"d zexitq ici lr -
mler" ly "dpia"de
ze`xwpd ,"zeliv`d

znkgezpiaee,úBøéànä©§¦
.äàéøaä íìBòa íL- ¨§¨©§¦¨

,zexi`n "d`ixad mler"a
"dnkg" zexitq ,xen`k

,"zeliv`"c "dpia"eokle
"oeilrd ocr ob"ay zenypd
oi` xe` zebiyne zepian

zeler yceg y`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`ed jexa seq
beprzd odl didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y mb

.dbydn `adelà úBîLð úBëBfM äîez"iyd z` ecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn jezn,íéëàìnäî äìòîì úBìòì- ©£§©§¨¥©©§¨¦

mzcear llba ,"dxivid mler"a ,xen`k ,`ed mik`lnd ly mnewn
mler"l miler md mrtÎi`y mixne` ep` oi`e ,zeirah zecna

- "d`ixadeãáòL óà,zenyp oze` -eîéçøe eìéçãad`xia - ©¤¨§¦§¦§¦
,dad`e,ãáì íéiòáèenk zeirah d`xie dad` beq eze`a - ¦§¦¦§©

ody mixne` ep` ,el` zenypl qgia ,`eti` ,recn - mik`lnd
- `l` ?"d`ixad mler"l micgein mipnfa zelerìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©

íälL eîéçøe eìéçc éãé,zenyp oze` ly dad`e d`xi - §¥§¦§¦¤¨¤
àéôkúà,dztkp -úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçà àøèñ ¦§©§¨¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©

"òøî øeñ",jk ici lre ,rx zeyrln rpnidl -úBåàzä Laëì ¥¨¦§Ÿ©©£
ìe,ïøaLlret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp de`zd - §©§¨

`ay xac - dxiar ly daygna elit` e` xeaica ,dyrna
,odly d`xidn d`vezk"áBè äNòå" úðéçáa ïéáezeyrl - ¥¦§¦©©£¥

`idy ,zindad ytpd ly oevxde rahd cbpk miaeh miyrne zeevn
ozad`n xwira odl `a "aeh dyre"d oipr ."`xg` `xhq" ly ytp

,d"awdlíäå ,ìéòì økæpk,dfd mlera ozeida zenypd -eéä ©¦§¨§¥§¥¨
àéôkàì ,áBèa eøçáe íBìLå-ñç òøa øçáì äøéça éìòa©£¥§¦¨¦§Ÿ§©©§¨¨£§§©©§¨

àøçà àøèñì,"`xg` `xhq"d z` zetkl -àø÷é à÷lzñàì §¦§¨¨¢¨§¦§©§¨§¨¨
éøa-àLã÷c,'eë àeä-C,lekiak ,d"awd ly eceak mnexziy - §ª§¨§¦

,zenlerd lka,'eë øBàä ïBøúékjyegd on `ad xe`d oexzik - §¦§¨
ekiynd ,"`xg` `xhq"d ly jyegd z` ozxiay ici lr oky ,`wec

,dyecwd xe`a oexzi.ìéòì økæpk,d`xie dad`dy zexnl ,ixd - ©¦§¨§¥

dxez oneiwy oeik ,j` ,zeilky `le zeirah eid ,zenyp oze`a
`id ozcear okl ,dxiga ici lr odl `a ,oz`xie ozad`a zeevne
ozekf o`kne .dxiga ilra mpi`y mik`lnd ly mzcearn dlrnl
mik`lnd oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a ,miniieqn mipnfa ,zelrl
epax xiaqi ,oldl .el mikef
onewny epcnly dny ,owfd
dad`d zelra zenypd ly
`ed ,zeilkyd d`xide

amlerly onewne ,d`ixad
dad`d zelra zenypd
`ed ,zeirahd d`xide

amlerxaecn - dxivid
,eli`e .onvr zenypl qgia
ly dcearde dxezd
xyra zellkp ,zenypd

dzexitqelr ea mlerd ly ,
.dcear dze`e dxez dze`
,zewl` od zexitqd xyr
xyra dilrd ici lre
od - mlerd ly zexitqd
d"a seqÎoi`a zecg`zn
ly onewn eli`e .ynn
"zelkid"a `ed zenypd
ly oipr mdy ,zenlerd ly
eze` ly cala dpikyd eifn `ed obeprze ,zewl` ly `le "mler"
ecnl ody dxezdn "eif" zenyp oze`l dlbzn :xnelk - mler
eze` zepian ode .dfd mlera dhnl ozeida eniiw ody zeevndne
oda xvei dfe ,dx`dd zedn z` zepian od ,zizin` dbyda "eif"

:"`ipz"d oeylae ."ocr ob" ly `ltpd beprzd z`äæ ìk ,äpäå§¦¥¨¤
,ïúãéîò íB÷îe úBîLpä øBãîa àeämewna minrtl - ¦§©§¨§£¦¨¨

mler"a oziilr zrya enk - reawd ozcinr mewnn dlrnly
.miycg iy`xe zezay inia "d`ixadx"enc` w"k oeylae

:`"hilyzaya enke) oxecna `l minrtl edfy - ozcinr mewn"'
."(dxivia oxecny s` d`ixal zelerc g"xeàïúãBáòå ïúøBz C ©¨¨©£¨¨

ïäL ,úBøéôñ 'éa Lnî úBììëð,zexitqd xyr -úðéça ¦§¨©¨§§¦¤¥§¦©
ïäa ãçéúî óBñ-ïéà øBàå ,úeäìà,zexitqd xyra -úéìëúa ¡¨§¥¦§©¥¨¤§©§¦

;ãeçiäly zexitqd mr cg`zn ,mlera xi`nd iteq oi`d xe`d - ©¦
;cegid zilkza mler eze`eðéäådxezdy mixne` ep`y dn - §©§

df ixd ,zexitqd xyra zellkpe zeler dceardeúBøéôñ 'éa§§¦
,íéiìëN eîéçøe eìéçc éãé ìò äàéøác.zeilky dad`e d`xi - ¦§¦¨©§¥§¦§¦¦§¦¦

zellkp od ,zeilky d`xie dad` jezn zeyrp dcearde dxezdyk
,"d`ixad mler" ly zexitqd xyra f`ìò äøéöéc úBøéôñ 'éáe§§¦¦¦¨©

;íéiòáè eîéçøe eìéçc éãédxezdyk ,zeirah dad`e d`xi - §¥§¦§¦¦§¦¦
xyra f` zellkp od ,zeirah d`xie dad` jezn zeyrp dcearde

,"dxivid mler" ly zexitqdúBøéôñ 'é úBLaìî ïëBúáe§¨§ª¨§¦
,úéìëúa ïäa úBãçéîe úeìéöàcmler" ly zexitqd xyr - ©£¦§ª¨¨¤§©§¦

mler" zexitq xyra ,zilkza zecg`zne zeyalzn ,"zeliv`d
,"dxivid mler" zexitq xyra mb oci lre ,"d`ixadúBøéôñ 'éå§§¦

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úéìëúa úBãçéî úeìéöàc- ©£¦§ª¨§©§¦§©£¦¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì
äî åúðéáå åìëùá âéùîå òãåéå ïéáîå ìéëùîù äîá
åúîëç é"ò ä"á ñ"à øåàî âéùäìå ïéáäì åì øùôàù
úåëåæù äîå äàéøáä íìåòá íù úåøéàîä 'úé åúðéáå
åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
åìéçã é"òù éðôî åðééä ãáì íééòáè åîéçøå åìéçãá
ïéá íôåâá úùáåìîä à"ñ àéôëúà íäìù åîéçøå
'éçáá ïéáå ïøáùìå úååàúä ùåáëì òøî øåñ 'éçáá
å"ç òøá øåçáì äøéçá éìòá åéä íäå ì"ðë áåè äùòå
ä"á÷ã àø÷é à÷ìúñàì à"ñì àéôëàì áåèá åøçáå

àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá
úåììëð ïúãåáòå ïúøåú êà ïúãéîò íå÷îå úåîùðä
ïäá ãçééúî ñ"à øåàå úåäìà 'éçá ïäù ñ"éá ùîî
åîéçøå åìéçã é"ò äàéøáã ñ"éá åðééäå ãåçéä úéìëúá
ïëåúáå 'ééòáè åîéçøå åìéçã é"ò äøéöéã ñ"éáå íééìëù
'éöàã ñ"éå úéìëúá ïäá úåãçåéîå 'éöàã ñ"é úåùáåìî
'åîùðä ë"àùî ä"á ñ"à ïìéöàîá úéìëúá úåãçåéî
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ניסן  ט' רביעי יום
,104 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù úåìéöàä íìåòå,bp 'nr cr:[ç"éì

enk - "zeliv`d mler" zexitq xyr z` dlibe liv`dy
milv`p iabl mixne` jk ,m`xeae mi`xap iabl mixne`y
zilkza zecge`n "zeliv`d mler" zexitq xyry - mliv`ne
mlera ozeida zenypd ly dcearde dxezdy ,ixd ,oliv`n mr

zellkp ody ici lr ,dfd
mler" zexitq xyra
mler" e` ,"dxivid
zecg`zn od - "d`ixad

.`ed jexa seqÎoi`d mräî©
,úBîLpä ïk ïéàM- ¤¥¥©§¨

ozxez `le ,onvrlyk
,ozceareúBììëð ïðéà¥¨¦§¨

ïéøBãîe úBìëéäa úBãîBò àlà ,úBøéôñ 'éc úeäìàa¤¡¨§§¦¤¨§§¥¨§¦
,äøéöé Bà äàéøác"mler" ly oipr md "mixecn"e "zelkid" - ¦§¦¨§¦¨

,zexitqd enk zecg`zde lehia zpigaa mpi`e ,"yi"eïéðäðå- §¤¡¦
,zenypdãçéîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà àeä ,äðéëMä åéfî¦¦©§¦¨¥¨©§ª¨

,äøéöéc Bà äàéøác úBøéôñ 'éaod epnn "dpikyd eif" - §§¦¦§¦¨¦¦¨
zexitq xyra cge`nd `edÎjexa seqÎoi` xe` `ed - "oipdp"

,"dxivid mler" zexitq xyra e` "d`ixad mler"åéæ àeäå§¦
Lnî ïúãBáòå ïúøBzzxez ly eifd -ozceareooze` ly ¨¨©£¨¨©¨

,zenypäåöî àéä ¯ äåöî øëN ék ,[éø óc ìä÷iå øäæ ïiò]©¥Ÿ©©©§¥©¦§©¦§¨¦¦§¨
:dîöòoi` mr zecge`nye ,miiw mc`y zeevnde dxezdny - ©§¨

beprzde - ocr oba dnypl ,"eif" dlbzne jynp ,`ed jexa seq
dzelcb oiadl xyt` o`kn .zeevnde dxezd meiw ly xkyd `ed
dxez ecenil lye ,dfd mlera miiwn icediy devn ly dzexwie
,dceare dxez ly cala dx`de eifn m` - d"awd z` ezceare
micnl ep` beprzd zelcb !ocr oba dfk `ltp beprz dnypl yi
eze` epeciy aheny ,"xg`"l rbepa mixne` l"f epinkgy dnn
xkyl - `ad mlerl ,"iz`c `nlr"l `eal lkeiy ick ,mepdiba
o"anxd xne` mdilr) mepdib ixeqi lk mi`ck :xnelk ."ocr ob" ly
ixeqil llk jxr mdl oi` ,dpy miray jyna aei` ixeqi lky

wxt "daeyzd zxb`" onwlcke) zg` dry elit` mepdiba ytpd
."ocr ob"ay `ltpd beprzl ribdl okn xg`l elkeiy calae ,((a"i
"dx`d"e "eif"n zipdp dnypdy ,jka df beprz `hazn ,xen`ke
geka did `l devnde dxezd mvr z` ,oky .dcearde dxezd ly
,"ocr ob"a helwl dnypd
ixnbl zlhazn dzid `id
ly "mvr"d .oznerl
dnypdy zeevnde dxezd
dlbzi ,dfd mlera dniiw
"ocr ob"a .`eal cizrl wx
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mler" zexitq cvn `idy
mvra ody enk "zeliv`d
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did okl .dfk dlrp
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oi` - mvra ody enk ,od
mi`xap ly mlky geka
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.`ed jexa seq oi` xe`a dbyd odl didzyïk ïéàM äî©¤¥¥
íðéàL ,úeìéöàaopi` ,"zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg zexitq - ©£¦¤¥¨
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:eøîàL Cøc-ìòepinkg - ©¤¤¤¨§
l"f8:ïä ïä úBáàä"¨¨¥¥
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àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä
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.10- ויצירה". עשי' רבים, לשון - "העולמות" מובן הנ"ל ˘ËÈÏ"‡."ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipס `"i iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"א שישי יום
פרק לט  ,106 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íà åìéôà åðééäå,106 'nr cr.ïî÷ì

ïñéðà"ééùéùíåé

zegxet od oi` ,dad`e d`xi ilay ,"xdef ipewiz"a aezky enke
,miitpkl d`xie dad` zelynp ,oldl xaqeiy itk ,oky .dlrnl
d`xide dad`d ,lyn jxc lr ,mb jk - dlrnl xetivd dtr oda
,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler oci lry ,"miitpk"d od
dze` elriy "miitpk"d ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara

,dlrnl.'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àìåef dcear oi`e - §¨¨§¨§©§¨§¥©¨¨
jezn `id dceardyk wx .d"awd iptl cenrle zelrl dleki

,owfd epax xiaqn ,oldl .'d iptl dlrnl dler `id - d`xie dad`
dceard geka oi` ,d`xie dad` zexxerzd ilay epcnly dny
myl dceara wqer `ed m` wx df oi` ,"'d mcw" dlrnl zelrl
m` ik ,dipt mey ila dceara wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt
libx `edy iptn - "dcneln miyp` zeevnk" ,inzq ote`a
`ly" z`xwp ef dcear mb ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn

.d`xie dad` ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl

÷ñBò Bðéà íà eléôà eðééäå,zeevne dxeza -ì àìLäîL §©§£¦¦¥¥¤Ÿ¦§¨
ì ,Lîî,íBìLå-ñç äiðt Bæéà íeLdceara wqer `edyk - ©¨§¥§¦¨©§¨

o`k miiw `l` ,"dnyl"d f` xqgy cala ef `l ,zinvr dipt jezn
;ely zinvrd diptd llba z`f dyer `ed ixdy ,dnyln "jtid"d

áeúkL Bîk àlà11: ¤¨§¤¨
úåöî éúBà íúàøé éäzå"©§¦¦§¨¨¦¦§©
Leøt ,"äãnìî íéLðà£¨¦§ª¨¨¥
ìbøäL ìbøä úîçî¥£©¤§¥¤ª§©

Búeðèwî12BìébøäL , ¦©§¤¦§¦
àøéì Baøå åéáà Bãnìå§¦§¨¦§©¦¨
Bðéàå .Bãáòìe 'ä úà¤§¨§§¥

÷ñBò,zeevnae dxeza - ¥
ìék ,Lnî dîLweqrl - ¦§¨©¨¦

dcearaìéà Lnî dîL ¦§¨©¨¦
úeøøBòúä àìa øLôà¤§¨§Ÿ¦§§

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
dad`e-ìk-ìò íéiòáhä©¦§¦¦©¨

øzñäî ïàéöBäì ,íéðẗ¦§¦¨¥¤§¥
çîa éelébä ìà álä©¥¤©¦©Ÿ©
-ìk-ìò Baì úBîeìòzå§©£¦©¨

,íéðtegeka oi` m` - ¨¦
dielb dad` xxerle xevil

zegtd lkl xxerl ,xen`k ,eilr - dad`d z` yibxi aldy ,eala
efk dad` mb .eal mlrdae egena ybxezy ,zxzeqnd dad`d z`
mby ixd .zeevn miiwle dxez cenll zepekpe oevx ea zxxern
,oky ,ef dcearl daiq deedn ,zxzeqnd dad`d ly dzexxerzd
.zxzeqnd dad`dn d`vezk d`a ,ef dceara weqrl zepekpd
`idy zexnl ,zxzeqnd dad`d z` xxern epi` `edyk ,mxa
dceara weqrl exxerl daiq deedn `id oi` ,eal zenelrza zniiw

- ?dnl jk lke ,ef dceara "dnyl"d xqg `linne -ïéàL Bîk ék¦§¤¥

ïk-íà-àlà BðBöø úàlîì Bøáç ìéáLa øác äNBò íãà̈¨¤¨¨¦§¦£¥§©§Ÿ§¤¨¦¥
ì úBNòì øLôà éà Ck ,epnî àøé Bà BáäBàCøaúé BîL £¨¥¦¤¨¦¤§¨©£¦§¦§¨¥

BðBöø úàlîì úîàa,d"awd ly -úeøøBòúäå ïBøëæ éìa ãáì ¤¡¤§©§Ÿ§§©§¦¦§§¦§§
-ìk-ìò Baì úBnìòúå BzáLçîe Bçîa ììk Búàøéå Búáäà©£¨§¦§¨§¨§Ÿ©£©§§©£ª¦©¨

.íéðtz` zegtl xekfiy - ¨¦
dxxerie gena dad`d
mb m` ,j` .eal zenelrza
ekeza xxer `l `ed df xac
ick ziyrp ezcear oi` -
zexnl ,d"awd oevx `lnl
zinvr dipt mey el oi`y
dyer `ed `l` ,ef ezceara

.ezelibx llba dze`íâå§©
dcáì äáäà`ed m` mb ©£¨§©¨

dad` ekeza dlbne xxern
ef m` j` ,d"awdldad`

calaekeza xxeriy ilan
,d`xi mbúàø÷ð dðéà¥¨¦§¥

,"äãBáò" íLa`id m` - §¥£¨
,ziyrpäàøé éìaäàzz- §¦¦§¨©¨¨

,dpezgz d`xi,úBçôì§¨
àéäL,dpezgzd d`xid - ¤¦

,ìàøNé ìk áìa úøzñîjezn dyer `edy dceard :xnelk - §ª¤¤§¥¨¦§¨¥
mya z`xwp dpi` ,d`xid ybxd ila ,cala dad` zexxerzd

dcearzad` jezn z`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"d o`k yi mpn` ;
dcear ,oky ."dcear"l aygidl dleki `id oi` z`f lkae ,'d
jezn xwira d`a ezceary ,epec` z` zxynd cark - drnyn

z` ez`xiepec`jezn xwira eia` oevx `lnny oa enk `ly ;
"dcear"l aygp df oi` - d`xid dxqgy oeikne .eil` ezad`Bîk§

.ïn÷ì øàaúiL.`"n wxta - ¤¦§¨¥§©¨
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íéøîà éèå÷éì
åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç
åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå
äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

יג.11. כט, ˘ËÈÏ"‡:12.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שהלשמה י"ל שאז - ט"ו) פרק (כדלעיל בגדלותו עצמו) שהרגיל (מפני באם "משא"כ
תורה  ע"פ נמצא וצ"ל בכאו"א, נמצא שזהו מפני - בקטנותו דנקט וי"ל וצ"ע. הפ'). (שבסוף מלוקטת בתפילה וכמו ג"ז, מעלה עבודתו דתחלת

‰˙ÂÂÈˆ˘."'גו לבניך ושננתם

oqip a"i ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ב קודש שבת יום
,106 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîùì àìù ÷ñåòùëå,cp 'nr cr:øäæá

ì àlL ÷ñBòLëe,Lnî dîLdceara xqgy cala ef `ly - §¤¥¤Ÿ¦§¨©¨
yexita ziyrp dceardy ,`l` ,d`xie dad` ly "dnyl"d ef

wx ,dnyl `lyìúBéäì ïBâk ,Bîöò ãBáëì äiðt Bæéà íeL §¥§¦¨¦§©§§¦§
àðåb éàäëe íëç ãéîìz,dnecke -ãvnL äiðt dúBà éæà ©§¦¨¨§©©§¨£©¨§¦¨¤¦©
úLaìúî dâðc ätìwä©§¦¨§Ÿ©¦§©¤¤

äøBzäå ,BúøBúacnly - §¨§©¨
,dipt dze` jeznàéä¦

CBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§
,äòL éôì úBtìwä- ©§¦§¦¨¨

,dry itl wx `id zelbd
,äáeLz äNòé øLà ãò©£¤©£¤§¨
,íìBòì äàeôø äàéánL¤§¦¨§¨¨¨
íb ¯ 'ä ìà BáeLaL¤§¤©

BúøBzdipt jezn cnly - ¨
,dtilw ly.Bnò äáL̈¨¦

eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥
äëøáì íðBøëæ13íìBòì" : ¦§¨¦§¨¨§¨
'eëå íãà ÷ñòé,dxeza - ©£Ÿ¨¨§

,dnyl `ly elit`CBznL¤¦
ì àlLì àa dîL"dîL ¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

BôBñ éàcåaL ,éàcåa§©©¤§©©
ìebìâa äáeLz úBNòì©£§¨§¦§

.çcð epnî çcé àì ék ,øçà ìebìâa Bà äædidy in mb - ¤§¦§©¥¦Ÿ¦©¦¤¦¨
,d"awdn "gcp" miieqn onfax`yi `lxefgi seq seq ,`l` ,gcip

dxezd mb dyecwl xefgz ,daeyz dyriy dryae ;daeyza
yexity ixd ."dnyl"l ribi `ed f`y ixd - dipt jezn cnly

`ed "dnyl `ly"ny `l `ed xn`ndleki,"dnyl"l ribdl
`edy `l`i`cea`ly cnly dn mb ,efn dxizie" ."dnyl"l ribi

- "dnyl dligzkln cnlp eli`k (dlri) avnl dyrii - dnyl
.`"hily x"enc` w"k zxrd`ed cenildyk `ed xen`d lk

.invr ceak ly dipt myl ,dnyl `ly ynnäNBòLk Cà©§¤¤

ì àì ,ízñì àlL àìå dîLéeìz øácä ïéà ¯ dîL §¨Ÿ¦§¨§Ÿ¤Ÿ¦§¨¥©¨¨¨
ì äæ øác ãîBìå øæBçL ãiî àlà ,äáeLúaíb éøä ,dîL ¦§¨¤¨¦¨¤¥§¥¨¨¤¦§¨£¥©

,àìéòì àçøôe äæ ãenìì óøèöîe øaçúî ,íúña ãîlM äî©¤¨©¦§¨¦§©¥¦§¨¥§¦¤¨§¨§¥¨
,dlrnl dlere -ätì÷ íeL ïéãò Ba Laìúð àlL øçàî¥©©¤Ÿ¦§©¥£©¦§¦¨

.dâðc`l `ed ,ixdy - §Ÿ©
zinvr dipt jezn cnl
dxezd cenil okle)

,ely oey`xd`ldid
did (dbep ztilwa zelba
okl ,"dnyl"d wx o`k xqg
xfeg `edyk ,zrk dler df
.dnyl cenil eze` lr
íãà ÷ñòé íìBòì" ïëìå§¨¥§¨©£Ÿ¨¨

."'eëxy`k mb ,dxeza -
,ik ,dnyl dpeekd dxqg
ribi "dnyl `ly"dn
"dnyl"l envr cenild
,daeyz ici lr `wec e`le)
cnly dn z` dlrnd
ici lr (`l` ,dnyl `ly
xac eze` ycgn cnliy

.dnyl jezneïéðòä ïëå§¥¨¦§¨
,äðeëa àlL älôúadze` ,okn xg`l lltzn `ed m`y - ¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

da xqg didy zncewd dlitzd mb dler - dpeek jezn dlitz
,dpeekdøäfa áeúkL Bîk14:oldl aezk ,dlitzl xy`a §¤¨©Ÿ©

okl ,minyl `id (dlitza) ezpeeky oeeikny ,"oexg` qxhpew"a
y ,xacd witqnlk ly zelitzd lkn ,sxhvz ,dpyd lk jyna

df wlg lltzd `ed cg` mei) dpeek jezn zg` dlitz ,dpyd
ztxhvn ,dpyd lk jynay cr ,xg` wlg - xg` mei ;dpeeka
zelitzd lk dlrnl f` zeler (dpeeka dnly zg` dlitz

.dpyd lk jyna lltzdy
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íéøîà éèå÷éì
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì
äøåúäå åúøåúá úùáìúî äâåðã äôéì÷ä ãöîù äéðô
øùà ãò äòù éôì äôéì÷ä êåúá úåìâ 'éçáá àéä
'ä ìà åáåùáù íìåòì äàåôø äàéáîù äáåùú äùòé
÷åñòé íìåòì ì"æø åøîà ïëìå åîò äáù åúøåú íâ
éàãåá äîùì àá äîùì àìù êåúîù 'åëå íãà
ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùú úåùòì åôåñ éàãåáù
äîùì àì íúñ äùåòùë êà çãð åðîî çãé àì éë øçà
ãéî àìà äáåùúá éåìú øáãä ïéà äîùì àìù àìå
íúñá ãîìù äî íâ éøä äîùì äæ øáã ãîåìå øæåçù
àìù øçàî àìéòì àçøôå äæ ãåîéìì óøèöîå øáçúî
÷åñòé íìåòì ïëìå äâåðã äôéì÷ íåù ïééãò åá ùáìúð
:øäæá ù"îë äðååëá àìù äìôúá ïéðòä ïëå 'åë íãà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ב.13. כג, נזיר ב. נ, -14.פסחים ב". רמה, לזח"ב הכוונה ˘ËÈÏ"‡."כנראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



סא oqip a"i ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ב קודש שבת יום
,106 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîùì àìù ÷ñåòùëå,cp 'nr cr:øäæá

ì àlL ÷ñBòLëe,Lnî dîLdceara xqgy cala ef `ly - §¤¥¤Ÿ¦§¨©¨
yexita ziyrp dceardy ,`l` ,d`xie dad` ly "dnyl"d ef

wx ,dnyl `lyìúBéäì ïBâk ,Bîöò ãBáëì äiðt Bæéà íeL §¥§¦¨¦§©§§¦§
àðåb éàäëe íëç ãéîìz,dnecke -ãvnL äiðt dúBà éæà ©§¦¨¨§©©§¨£©¨§¦¨¤¦©
úLaìúî dâðc ätìwä©§¦¨§Ÿ©¦§©¤¤

äøBzäå ,BúøBúacnly - §¨§©¨
,dipt dze` jeznàéä¦

CBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§
,äòL éôì úBtìwä- ©§¦§¦¨¨

,dry itl wx `id zelbd
,äáeLz äNòé øLà ãò©£¤©£¤§¨
,íìBòì äàeôø äàéánL¤§¦¨§¨¨¨
íb ¯ 'ä ìà BáeLaL¤§¤©

BúøBzdipt jezn cnly - ¨
,dtilw ly.Bnò äáL̈¨¦

eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥
äëøáì íðBøëæ13íìBòì" : ¦§¨¦§¨¨§¨
'eëå íãà ÷ñòé,dxeza - ©£Ÿ¨¨§

,dnyl `ly elit`CBznL¤¦
ì àlLì àa dîL"dîL ¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

BôBñ éàcåaL ,éàcåa§©©¤§©©
ìebìâa äáeLz úBNòì©£§¨§¦§

.çcð epnî çcé àì ék ,øçà ìebìâa Bà äædidy in mb - ¤§¦§©¥¦Ÿ¦©¦¤¦¨
,d"awdn "gcp" miieqn onfax`yi `lxefgi seq seq ,`l` ,gcip

dxezd mb dyecwl xefgz ,daeyz dyriy dryae ;daeyza
yexity ixd ."dnyl"l ribi `ed f`y ixd - dipt jezn cnly

`ed "dnyl `ly"ny `l `ed xn`ndleki,"dnyl"l ribdl
`edy `l`i`cea`ly cnly dn mb ,efn dxizie" ."dnyl"l ribi

- "dnyl dligzkln cnlp eli`k (dlri) avnl dyrii - dnyl
.`"hily x"enc` w"k zxrd`ed cenildyk `ed xen`d lk

.invr ceak ly dipt myl ,dnyl `ly ynnäNBòLk Cà©§¤¤

ì àì ,ízñì àlL àìå dîLéeìz øácä ïéà ¯ dîL §¨Ÿ¦§¨§Ÿ¤Ÿ¦§¨¥©¨¨¨
ì äæ øác ãîBìå øæBçL ãiî àlà ,äáeLúaíb éøä ,dîL ¦§¨¤¨¦¨¤¥§¥¨¨¤¦§¨£¥©

,àìéòì àçøôe äæ ãenìì óøèöîe øaçúî ,íúña ãîlM äî©¤¨©¦§¨¦§©¥¦§¨¥§¦¤¨§¨§¥¨
,dlrnl dlere -ätì÷ íeL ïéãò Ba Laìúð àlL øçàî¥©©¤Ÿ¦§©¥£©¦§¦¨

.dâðc`l `ed ,ixdy - §Ÿ©
zinvr dipt jezn cnl
dxezd cenil okle)

,ely oey`xd`ldid
did (dbep ztilwa zelba
okl ,"dnyl"d wx o`k xqg
xfeg `edyk ,zrk dler df
.dnyl cenil eze` lr
íãà ÷ñòé íìBòì" ïëìå§¨¥§¨©£Ÿ¨¨

."'eëxy`k mb ,dxeza -
,ik ,dnyl dpeekd dxqg
ribi "dnyl `ly"dn
"dnyl"l envr cenild
,daeyz ici lr `wec e`le)
cnly dn z` dlrnd
ici lr (`l` ,dnyl `ly
xac eze` ycgn cnliy

.dnyl jezneïéðòä ïëå§¥¨¦§¨
,äðeëa àlL älôúadze` ,okn xg`l lltzn `ed m`y - ¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

da xqg didy zncewd dlitzd mb dler - dpeek jezn dlitz
,dpeekdøäfa áeúkL Bîk14:oldl aezk ,dlitzl xy`a §¤¨©Ÿ©

okl ,minyl `id (dlitza) ezpeeky oeeikny ,"oexg` qxhpew"a
y ,xacd witqnlk ly zelitzd lkn ,sxhvz ,dpyd lk jyna

df wlg lltzd `ed cg` mei) dpeek jezn zg` dlitz ,dpyd
ztxhvn ,dpyd lk jynay cr ,xg` wlg - xg` mei ;dpeeka
zelitzd lk dlrnl f` zeler (dpeeka dnly zg` dlitz

.dpyd lk jyna lltzdy
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oqipסב yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæ.

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàåïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'å ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éðù íåé

àéNð éréáMä íBiaéðáìíéøôàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ïñéð 'ç ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ו' ראשון ליום

ãâ̈
ניסן ז' שני ליום

íéøôà¤§¨¦
ניסן ח' שלישי ליום

äLðî§©¤

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥
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ïñéð 'è ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ïñéð 'é ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

ïñéð à"é éùéù íåé

éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaøLàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérâtíéL §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMáãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן י' חמישי ליום

ïã̈
ניסן י"א שישי ליום

øLà̈¥
ניסן ט' רביעי ליום

ïéîéðá¦§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥
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ïñéð 'è ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ïñéð 'é ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

ïñéð à"é éùéù íåé

éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaøLàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérâtíéL §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMáãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן י' חמישי ליום

ïã̈
ניסן י"א שישי ליום

øLà̈¥
ניסן ט' רביעי ליום

ïéîéðá¦§¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אד"ש, בו כותב אודות מצב רוחו וכו' שלכן אין ביכולתו לעשות מה בהנוגע 

לעולי רומיניא.

והנה בד"א באם יביט על הנ"ל כענין של מעמסה ועבודה קשה, משא"כ כשיראה הענין לאמיתתו, 

שזהו ענין משמח שיכול לפעול לטובה לכו"כ מבנ"י, ושגם בזה נאמר לא עליך המלאכה לגמור, אז בקל 

יכול לעשות בזה כפי יכולתו ובאופן דלאט לאט והליכה מדרגא לדרגא מן הקל אל הפחות קל, ובאופן שלא 

יתייגע ביותר, ובודאי שהרופא המטפל בו, לא רק שיסכים על זה אלא שגם יעודדו ויחזקו, וגם העבודה 

האמורה מביאה חיזוק בריאות הגוף כפשוטו נוסף על שאר הוראות הרופא,

וכיון שנמצאים אנו בחדש אדר דמרבין בשמחה, ומסמך גאולה לגאולה מחדש אדר לניסן, גאולה 

מכל דברים המעכבים עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב, הנה יבש"ט בכל הענינים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



סה היום יום . . . 

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ִעימּות  ַהּנְ י  ּפִ ַעל  ּוְבֹתֶקף  ֵסֶדר  ּבְ ְועֹוְבִדים  ֲחִקירֹות,  ּבַ ַמֲעִטים  ּמְ ׁשֶ ּכְ ר  ֲאׁשֶ ֶהְרָאה,  יֹון  ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ּתְ "ֵמֹאְיַבי  ּוְכִתיב  ְוִעְנָיָנּה.  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּוִמּדֹות  ֹמִחין  ּבְ ָרִטית  ּפְ ֲעבֹוָדה  ָלּה  ֵיׁש  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ
ְעּבּוד  ּקּון ִמּדֹוָתיו ְוׁשִ ל ּתִ ם ְויֹוֵדַע ֵאיְך ְלַכְלּכֵ ה ִמְתַחּכֵ ְבִעּיֹות, ִמּזֶ ִמּדֹוָתיו ַהּטִ יׁש ּבְ ְרּגִ ּמַ יֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ַהּכֹחֹות ׁשֶ

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער וועלט 

קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ּתֹוָרה  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ְיהּוִדים  ָאנּו  ׁשֶ הּוא,  ְצִחי  ַהּנִ ַהְיהּוִדי.  ר  ָהֹעשֶׁ ַהְיהּוִדי.  ר  ָהֹעשֶׁ ֵהם  ּוָממֹון  ים  ּתִ ּבָ לֹא 
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוְמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ
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ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ְלָידֹו  ה  ִאּנָ ה'  ר  ֲאׁשֶ ר,  ְיֻצּיָ ִאּלּו  ֶזה:  ּבָ ִיְתּבֹוֵנן  בֹו,  מֹוׁשָ ּבְ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ֲעמּוָלה  ַהּתַ ְדַבר  ּבִ
ַח  ּבֵ ל ּוְמׁשַ ַטח ָהָיה מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ַעל ֶזה, ְוָהָיה ְמַהּלֵ ה ּבֶ ָלן, ִהּנֵ יֹון, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ּלָ ב ְיהּוִדים ִמּכִ יל מֹוׁשַ ְלַהּצִ
ַלת  ִהיא ַהּצָ ֲעמּוָלה זֹו, ׁשֶ ן ִהיא ּתַ ן ְויֹוֵתר ִמּכֵ ֶזה. ּכֵ דֹול ּכָ ְזכּות ּגָ ֵרְך, ַעל ּגֶֹדל ַהֶחֶסד ְלַזּכֹותֹו ּבִ ֶאת ה' ִיְתּבָ

ׁש. ְנָפׁשֹות ַמּמָ

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון ּוְתׁשּוָבה  ִריִכים ּתִ ֶהם, ְוַהּצְ ֶדת, ַעל ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵדד, ּוְלַהֲעלֹות ִזְכרֹונֹוָתיו ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ יֹום ַהֻהּלֶ ּבְ
ֵנם. ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ן ּבְ ְקְראּו ּכֵ ּנִ ין ֲעָבִדים – ׁשֶ ָרֵאל "ִצְבאֹות ה'". ַהֶהְפֵרׁש ּבֵ ֵני ִיׂשְ ַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים ִנְקְראּו ּבְ ִמּזְ
ָאר ְמָלאכֹות,  ה ׁשְ ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ַמְרּגָ ְרּגֹות, נֹוֵקב  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ּוָבֶזה  ַרּבֹו –  ה ֲעבֹוַדת  ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ  –
ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ָצָבא ֵהם ֲעָבִדים  ֶזה ְיִגיָעה ְוָעָמל ַרב, ֲאָבל ֵאין ֶזה ִעְנָין ׁשֶ ׁשּוטֹות – ְוֵיׁש ּבָ ה ְמָלאכֹות ּפְ עֹוׂשֶ
נּוָפה, ְועֹוְמִדים ַעל  ּתְ ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְוֵהן  ֲהָגָנה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֶנֶפׁש, ֵהן  ּוִבְמִסיַרת  ְוָעָמל  ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ עֹוְבִדים  ׁשֶ
ֵהם  י  ּכִ ָגה,  ַהּשָׂ ל  ׁשֶ ִעְנָין  ֵאיָנּה  זֹו  ַוֲעבֹוָדָתם  ְוׂשֹוֵנא,  ד  ֵמַהְמַנּגֵ ֵעל  ִהְתּפַ ִלי  ִמּבְ ַהּתֶֹקף  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ

ָמם  ּנּו ׁשְ ים ּוָמִרים, ְוִעם ֶזה לֹא ׁשִ ִעינּוִיים ָקׁשִ ְפלּות ּבְ ִ ַתְכִלית ַהּשׁ ִמְצַרִים ָהיּו ּבְ ָרֵאל ּבְ מֹות ִיׂשְ ה ִנׁשְ ְוִהּנֵ
רּוְך הּוא ִהְבִטיַח ִלְגֹאל  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ י ָיְדעּו ׁשֶ ַתְכִלית ַהֹחֶזק, ּכִ ם ּבְ ַמְרּתָ יֶהם, ְוָעְמדּו ַעל ִמׁשְ ּוְלׁשֹוָנם ּוְלבּוׁשֵ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עֹוְזרֹו ּבְ ָבא ה', ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ אֹוָתם, ְוַהּמִ
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ה'תשע"ג  ניסן ו' ראשון יום הרבים  רשות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰?íéaøä úeLø àéä Bæéà¥¦§¨©¦
lôîä íéëøãe ,úBãNå íéøòéå úBøaãîáçø äéäiL ãáìáe ;ïäì ïéL ¦§¨¦¨¦§¨§¨¦©§ª¨¦¨¤¦§©¤¦§¤Ÿ©

.äø÷z åéìò äéäú àìå ,änà äøNò LL Cøcä©¤¤¥¤§¥©¨§Ÿ¦§¤¨¨¦§¨
א)הברייתא ו, "סרטיא (שבת הרבים: רשות את מגדירה

הרבים  רשות היא זו המפולשין ומבואות גדולה, ופלטיא
ערים, שתי שמחברת ראשית דרך היא 'סרטיא' גמורה".
שרשות  מוסיפה והגמרא העיר. באמצע כיכר היא ו"פלטיא"

לפחות. אמות ט"ז ברוחב היא הרבים
הסוגיה הזכירה (שם)ובהמשך לא מדוע הגמרא מקשה

נמי  "ולחשוב המדבר: את גם הדוגמאות שאר בין הברייתא
ופלטיא  סרטיא - הרבים רשות היא איזו תניא: דהא מדבר,

והמדבר"! המפולשין, ומבואות גדולה,
בני  שבו הזמן בין לחלק שיש אביי אמר עונה: והגמרא
הרבים, כרשות המדבר נחשב שאז במדבר שרויים היו ישראל

הרבים. לרשות נחשב ואינו שומם המדבר שבו הזה לזמן
כאן)והתוספות הרבים (ד"ה רשות דאינה קצת "משמע מחדשים:

במדבר". כמו רבוא ששים שם מצויין כן אם אלא
שכדי  רק ללמוד היה אפשר עצמו אביי מדברי כלומר:
אדם  שבני מקום שיהיה צריך הרבים רשות ייחשב שהמדבר
בני  ריבוא בשישים צורך שיש מחדשים והתוספות בו, מהלכים
שהיו  בזמן המדבר כמו הרבים, כרשות מקום להגדיר כדי אדם

ישראל. בו
ברש"י גם הובאה זו א)דעה נט, א)וברא"ש(עירובין פרק (עירובין

ערוך' ב'שלחן אומרים" "יש כדעת ס"ז)ונפסקה שמה, סי' .(או"ח
אחד  שהיה גאון שלום שר של בתשובה הוא זו לשיטה והמקור

הראשונים ע)מהגאונים סי' גנוזה" ב"חמדה .(הובאה
הרבים  רשות הרמב"ם, דעת וכן הראשונים, רוב לדעת אמנם

ריבוא. שישים בה מצויים אין אם גם היא

ה'תשע"ג  ניסן ז' שני יום ומאנשים  מסדינים מחיצה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äéeNò dðéàL äöéçî ìëå§¨§¦¨¤¥¨£¨
.äöéçî dðéà ,úçðì§©©¥¨§¦¨

שאינה  היינו לנחת", עשויה שאינה "מחיצה מפרשים יש
עליה לנוח או דבר עליה להניח משנה)מיועדת מפרשים (מגיד ויש

ארעי. אלא בקביעות עשויה שאינה
בגמרא מבואר הרי להקשות: ב)ויש פו, שאפילו (עירובין

מחיצה  לעשות הדרך אין ובוודאי מחיצה נחשבים סדינים
להלן ועוד: בקביעות! "בכל (הכ"א)מסדינים הרמב"ם פסק

בוודאי  ואדם באדם", בין באוכלין בין בכלים בין מחיצה, עושין
עליו  להניח לא (וכן תמיד אחד במקום להישאר עשוי אינו

מחיצה? יחשב ואיך דברים)
הרשב"א זו: הלכה בביאור ראשונים נחלקו במ"מ ואכן (הובא

אלא כאן) גמורות מחיצות הן אלו מחיצות הדין שמעיקר מפרש
מיועד  אינו שכאשר סאתיים, מבית יותר גדול במקום שמדובר
מפני  כי בתוכו לטלטל לא חכמים גזרו וכד' למחסן אלא לדירה

כל  תורה שמדין אף (על הרבים לרשות דומה הוא וייעודו גדלו
נאמר  כך ועל היחיד) רשות הוא הרי מחיצות שמוקף מקום
במקום  אך היחיד, רשות זה אין קבועות אינן מחיצותיו שאם
הקושיות  זו ולדעה מועילות. אלו מחיצות גם סאתיים מבית קטן
קבועה  שאיננה אנשים או סדינים מחיצת אף כי מיושבות דלעיל

סאתיים. בית בגודל שאינו במקום מועילה
ד  שכלל הרמב"ם לדברי הפסולות אך מחיצות שאר עם זה ין

עדיין  הדין, מעיקר כלל מועילות אינן אלו שמחיצות משמע
קשה.

לומר: ויש
לשם  אותה ייעדו לא כאשר רק הוא עראית במחיצה החיסרון
ולכן  מועילה, לכך יועדה אם אך הטלטול, את להתיר מחיצה
שהם  אף מועילה לכך שהעמידום אדם ומבני מסדינים מחיצה

להלן  כמבואר לכך, מודעים אינם .(הכ"ג)עצמם
(bi g"e` mler oipa)

ה'תשע"ג  ניסן ח' שלישי יום כתכשיט  התפילין

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úaLa ïélôz àöBnä©¥§¦¦§©¨
Làø ìL çéðî ,ïkøãk ïLáBì ?äNBò àeä ãöék ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¥©¤§¨§©§¨¥¦©¤Ÿ
âeæ LáBìå àöBéå øæBçå ;úéaa ïöìBçå ,ñðëðå ,Bãéa ãé ìLå BLàøa§Ÿ§¤¨§¨§¦§¨§§¨©©¦§¥§¥§¥

.ïlk úà ñéðëiL ãò ,BöìBçå éðL¥¦§§©¤©§¦¤ª¨
טוב' יום ה'תוספות מ"א)והקשה פ"י (עירובין

הגמרא א)למסקנת צו, זמן (עירובין ששבת סובר קמא תנא
לבית, מכניסם הרבים ברשות בשבת תפילין המוצא ולכן תפילין
משום  הוא הרבים ברשות ללובשם ההיתר כי עצמו, בפני זוג כל
ללבוש  התירו לא המצוה ולקיום המצוה, את מקיים שבהנחתם
ואילו  תוסיף'. 'בל איסור בזה יש כי פעם בכל אחד מזוג יותר
ללבוש  וההיתר תפילין זמן לאו ששבת סובר גמליאל רבן
והתפילין  מלבוש דרך שמכניסם משום הוא ולהכניסם התפילין

מקום  יש כי יחד זוגות שני ללבוש מותר ולכן תכשיט, הם
תפילין. זוגות לשני ובזרוע בראש

תפילין  זמן לאו ששבת היא הרמב"ם ששיטת תפילין וכיון (הל'

ה"י) אינו פ"ד למה תוסיף' 'בל כאן ואין מצוה כאן אין כן ואם
אחת? בבת תפילין זוגות שני להכניס מתיר

אברהם' ה'מגן סקנ"ד)ותירץ ש"א סי' :(א"ח
צריך  שעליו המדויק המקום את לכוין יודעים אנו שאין כיון
במקום  השני הזוג את יניח שלא לחשוש יש התפילין את להניח
רק  אחת בפעם להוציא התירו ולכן כמשא הוא הרי ואזי הנכון

אחד. זוג
זוג  כן אם זוגות, שני לעולם לובש אין שבחול "כיון ועוד:
התירו  ולא הוא, כמשוי אלא לבישה דרך נקרא אינו השני
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ה'תשע"ג  ניסן ו' ראשון יום הרבים  רשות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰?íéaøä úeLø àéä Bæéà¥¦§¨©¦
lôîä íéëøãe ,úBãNå íéøòéå úBøaãîáçø äéäiL ãáìáe ;ïäì ïéL ¦§¨¦¨¦§¨§¨¦©§ª¨¦¨¤¦§©¤¦§¤Ÿ©

.äø÷z åéìò äéäú àìå ,änà äøNò LL Cøcä©¤¤¥¤§¥©¨§Ÿ¦§¤¨¨¦§¨
א)הברייתא ו, "סרטיא (שבת הרבים: רשות את מגדירה

הרבים  רשות היא זו המפולשין ומבואות גדולה, ופלטיא
ערים, שתי שמחברת ראשית דרך היא 'סרטיא' גמורה".
שרשות  מוסיפה והגמרא העיר. באמצע כיכר היא ו"פלטיא"

לפחות. אמות ט"ז ברוחב היא הרבים
הסוגיה הזכירה (שם)ובהמשך לא מדוע הגמרא מקשה

נמי  "ולחשוב המדבר: את גם הדוגמאות שאר בין הברייתא
ופלטיא  סרטיא - הרבים רשות היא איזו תניא: דהא מדבר,

והמדבר"! המפולשין, ומבואות גדולה,
בני  שבו הזמן בין לחלק שיש אביי אמר עונה: והגמרא
הרבים, כרשות המדבר נחשב שאז במדבר שרויים היו ישראל

הרבים. לרשות נחשב ואינו שומם המדבר שבו הזה לזמן
כאן)והתוספות הרבים (ד"ה רשות דאינה קצת "משמע מחדשים:

במדבר". כמו רבוא ששים שם מצויין כן אם אלא
שכדי  רק ללמוד היה אפשר עצמו אביי מדברי כלומר:
אדם  שבני מקום שיהיה צריך הרבים רשות ייחשב שהמדבר
בני  ריבוא בשישים צורך שיש מחדשים והתוספות בו, מהלכים
שהיו  בזמן המדבר כמו הרבים, כרשות מקום להגדיר כדי אדם

ישראל. בו
ברש"י גם הובאה זו א)דעה נט, א)וברא"ש(עירובין פרק (עירובין

ערוך' ב'שלחן אומרים" "יש כדעת ס"ז)ונפסקה שמה, סי' .(או"ח
אחד  שהיה גאון שלום שר של בתשובה הוא זו לשיטה והמקור

הראשונים ע)מהגאונים סי' גנוזה" ב"חמדה .(הובאה
הרבים  רשות הרמב"ם, דעת וכן הראשונים, רוב לדעת אמנם

ריבוא. שישים בה מצויים אין אם גם היא

ה'תשע"ג  ניסן ז' שני יום ומאנשים  מסדינים מחיצה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äéeNò dðéàL äöéçî ìëå§¨§¦¨¤¥¨£¨
.äöéçî dðéà ,úçðì§©©¥¨§¦¨

שאינה  היינו לנחת", עשויה שאינה "מחיצה מפרשים יש
עליה לנוח או דבר עליה להניח משנה)מיועדת מפרשים (מגיד ויש

ארעי. אלא בקביעות עשויה שאינה
בגמרא מבואר הרי להקשות: ב)ויש פו, שאפילו (עירובין

מחיצה  לעשות הדרך אין ובוודאי מחיצה נחשבים סדינים
להלן ועוד: בקביעות! "בכל (הכ"א)מסדינים הרמב"ם פסק

בוודאי  ואדם באדם", בין באוכלין בין בכלים בין מחיצה, עושין
עליו  להניח לא (וכן תמיד אחד במקום להישאר עשוי אינו

מחיצה? יחשב ואיך דברים)
הרשב"א זו: הלכה בביאור ראשונים נחלקו במ"מ ואכן (הובא

אלא כאן) גמורות מחיצות הן אלו מחיצות הדין שמעיקר מפרש
מיועד  אינו שכאשר סאתיים, מבית יותר גדול במקום שמדובר
מפני  כי בתוכו לטלטל לא חכמים גזרו וכד' למחסן אלא לדירה

כל  תורה שמדין אף (על הרבים לרשות דומה הוא וייעודו גדלו
נאמר  כך ועל היחיד) רשות הוא הרי מחיצות שמוקף מקום
במקום  אך היחיד, רשות זה אין קבועות אינן מחיצותיו שאם
הקושיות  זו ולדעה מועילות. אלו מחיצות גם סאתיים מבית קטן
קבועה  שאיננה אנשים או סדינים מחיצת אף כי מיושבות דלעיל

סאתיים. בית בגודל שאינו במקום מועילה
ד  שכלל הרמב"ם לדברי הפסולות אך מחיצות שאר עם זה ין

עדיין  הדין, מעיקר כלל מועילות אינן אלו שמחיצות משמע
קשה.

לומר: ויש
לשם  אותה ייעדו לא כאשר רק הוא עראית במחיצה החיסרון
ולכן  מועילה, לכך יועדה אם אך הטלטול, את להתיר מחיצה
שהם  אף מועילה לכך שהעמידום אדם ומבני מסדינים מחיצה

להלן  כמבואר לכך, מודעים אינם .(הכ"ג)עצמם
(bi g"e` mler oipa)

ה'תשע"ג  ניסן ח' שלישי יום כתכשיט  התפילין

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úaLa ïélôz àöBnä©¥§¦¦§©¨
Làø ìL çéðî ,ïkøãk ïLáBì ?äNBò àeä ãöék ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¥©¤§¨§©§¨¥¦©¤Ÿ
âeæ LáBìå àöBéå øæBçå ;úéaa ïöìBçå ,ñðëðå ,Bãéa ãé ìLå BLàøa§Ÿ§¤¨§¨§¦§¨§§¨©©¦§¥§¥§¥

.ïlk úà ñéðëiL ãò ,BöìBçå éðL¥¦§§©¤©§¦¤ª¨
טוב' יום ה'תוספות מ"א)והקשה פ"י (עירובין

הגמרא א)למסקנת צו, זמן (עירובין ששבת סובר קמא תנא
לבית, מכניסם הרבים ברשות בשבת תפילין המוצא ולכן תפילין
משום  הוא הרבים ברשות ללובשם ההיתר כי עצמו, בפני זוג כל
ללבוש  התירו לא המצוה ולקיום המצוה, את מקיים שבהנחתם
ואילו  תוסיף'. 'בל איסור בזה יש כי פעם בכל אחד מזוג יותר
ללבוש  וההיתר תפילין זמן לאו ששבת סובר גמליאל רבן
והתפילין  מלבוש דרך שמכניסם משום הוא ולהכניסם התפילין

מקום  יש כי יחד זוגות שני ללבוש מותר ולכן תכשיט, הם
תפילין. זוגות לשני ובזרוע בראש

תפילין  זמן לאו ששבת היא הרמב"ם ששיטת תפילין וכיון (הל'

ה"י) אינו פ"ד למה תוסיף' 'בל כאן ואין מצוה כאן אין כן ואם
אחת? בבת תפילין זוגות שני להכניס מתיר

אברהם' ה'מגן סקנ"ד)ותירץ ש"א סי' :(א"ח
צריך  שעליו המדויק המקום את לכוין יודעים אנו שאין כיון
במקום  השני הזוג את יניח שלא לחשוש יש התפילין את להניח
רק  אחת בפעם להוציא התירו ולכן כמשא הוא הרי ואזי הנכון

אחד. זוג
זוג  כן אם זוגות, שני לעולם לובש אין שבחול "כיון ועוד:
התירו  ולא הוא, כמשוי אלא לבישה דרך נקרא אינו השני
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לבישה  כדרך שהוא אחד זוג אלא התפילין בזיון משום חכמים
כמשוי" נראה ואינו מהמ"א)בחול נ"א, סע' שם אדה"ז .(שו"ע

לעיר  תכניסן לא תפילין... שמצאה אשה אבל באיש, זה "וכל

אינן  בחול תפילין מניחות הנשים שאין שכיון מלבוש, דרך
גמור" משוי אלא להן ברשות (שם)מלבוש ללבוש אסורה וכן .

כמשא הם הציצית חוטי כי מצויצת, טלית מה)הרבים סע' .(שם

ה'תשע"ג  ניסן ט' רביעי יום 'בפירור' או 'בפירות'

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰÷c ÷c ÷øiä úà Czçîä©§©¥¤©¨¨©©
àì ïé÷qøî ïéà ,Cëéôì ;áiçå ,ïçBè úãìBz äæ éøä ¯ BìMáì éãk§¥§©§£¥¤¤¤¥§©¨§¦¨¥§©§¦Ÿ
éðtî ¯ äqb ïéa äwc ïéa ,äîäa éðôì ïéáeøçä úà àìå úçMä úà¤©©©§Ÿ¤¤¨¦¦§¥§¥¨¥©¨¥©¨¦§¥
äìápä úàå ,äîäa éðôì ïéòeìcä úà ïéëzçî ìáà .ïçBèk äàøpL¤¦§¤§¥£¨§©§¦¤©§¦¦§¥§¥¨§¤©§¥¨

.úBøôa äðéçè ïéàL ¯ íéáìkä éðôì¦§¥©§¨¦¤¥§¦¨§¥
הרמב"ם דברי סיום את להבין משנה)ויש המגיד גירסת "שאין (לפי

חיתוך  והרי פירות, אינן דלועין וכי – בפירות" אלא טחינה
את  לחתוך מותר ומדוע טוחן, תולדת הוא דק דק הירק

הדלועין?
הרמב"ם: בדברי אחרת גירסה הביא משנה' ב'מגיד ואכן
את  לחתוך שמותר מובן זה ולפי בפירות", טחינה "שאין
מובן  לא זו גירסה לפי אבל ירקות, ולא פירות הם כי הדלועין
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ה'תשע"ג  ניסן י' חמישי יום בשבת  בגינה ביקור

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ã÷ôì íãàì øeñà̈§¨¨¦§Ÿ
ïä Càéä Bà ,ïéëéøö ïä äî úBàøì éãk ,úaLa åéúBãNe åéúBpb¦¨§¨§©¨§¥¦§©¥§¦¦¥©¥
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úBNòì úaLa Bëelä àöîð éøäL ¯ úaL éàöBîa åéöôç úBNòì©££¨¨§¨¥©¨¤£¥¦§¨¦§©¨©£

éLçäLa ?íéøeîà íéøác äna .åéöôçøác úBNòì íeçzä ìò C £¨¨©¤§¨¦£¦§¤¤§¦©©§©£¨¨
éLçä íà ìáà ;úaLa BúBNòì øeñàLøznL øác úBNòì C ¤¨©£§©¨£¨¦¤§¦©£¨¨¤ª¨

íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà ?ãöék .øzî äæ éøä ,úaLa BúBNòì©£§©¨£¥¤ª¨¥©¥©§¦¦©©§
.ïéìòBt økNì Bà ,ïéøaçî úBøt àéáäì§¨¦¥§ª¨¦¦§Ÿ£¦
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ה'תשע"ג  ניסן י"א שישי יום טוב  ביום 'תחומין'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äðéãnä íeçúì õeç àöBiä©¥¦§©§¦¨
àìå ..."éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé ìà" :øîàpL ,ä÷Bì ¯ úaLa§©¨¤¤¤¡©©¥¥¦¦§Ÿ©©§¦¦§Ÿ
àeä äæ íeçzL ,e÷ézòä íéîëç ìáà ;äæ íeçúì øeòL äøBz äðúð̈§¨¨¦¦§¤£¨£¨¦¤§¦¤§¤

ì õeçàlL ,íéøôBñ éøácîe ...ìàøNé äðçî ãâðk ìéî øNò íéðL ¦§¥¨¨¦§¤¤©£¥¦§¨¥¦¦§¥§¦¤Ÿ
.änà íétìà ãò àlà ,øéòì õeç íãà àöé¥¥¨¨¨¦¤¨©©§©¦©¨

עשר  שנים הוא התורה מן תחומין איסור כאן הרמב"ם לדעת
אמה. אלפיים סופרים ומדברי מיל

לו  יש לדעתו האם טוב, ביום תחומין איסור לגבי הדין ומה
התורה? מן עיקר

לתחום  חוץ ['היוצא רבינו "מלשון הרגצ'ובי: הגאון וכתב
ממקומוzayaהמדינה איש יצא אל שנאמר meiaלוקה,
'iriayd.דאורייתא דתחומין ליה סבירא בשבת דדוקא משמע [

['היוצא  סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו שכתב מה ועיין
שביום  ומשמע טוב']", ביום מלאכה העושה שבת, לתחום מחוץ
מחוץ  יציאה ולא התורה מן אסורה מלאכה עשיית רק טוב

לתחום.
אוכל  אלא ליו"ט שבת בין 'אין אמרו הלוא לשאול: ויש

תחומין? בדין ליוםֿטוב שבת בין הבדל יש ומדוע בלבד' נפש
והביאור:

הרמב"ם דברי שבת)על הל' ממלאכה (בתחילת בשביעי "שביתה
הרגצ'ובי  כתב תשבות" השביעי וביום שנאמר עשה, מצוות
מדברים  אפילו כללי, באופן בשבת לשבות ציוותה שהתורה
של  עשה מצוות יש מלאכה איסור מלבד כי מלאכה, שאינם

סופר' ה'חתם כתב וכן מטרחה, הימנעות היינו סי'שביתה, (חו"מ

.קצה)
יש  טוב ביום ולא בשבת רק נאמר "תשבות" שהציווי וכיון
אסור  ולכן טרחה אלא מלאכה אינו תחומין איסור שיסוד לומר
לא  אך במלאכה שאסור טוב ביום ואילו בשבת רק התורה מן

מדרבנן. אלא התורה מן תחומין איסור אין בטרחה)
הוא  בלבד' נפש אוכל אלא לשבת יו"ט בין 'אין שאמרו ומה
בשבת  שנאמרה השביתה לענין ולא מלאכה איסור לעניין רק

ביו"ט. ולא
(144 'nr `"g zekln oii)

ה'תשע"ג  ניסן י"ב קודש שבת בשבת? לצום אסור מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéàéápä éãé ìò eLøtúpLå§¤¦§¨§©§¥©§¦¦
."ãaëî 'ä LBã÷ì ,âðò úaMì úàø÷å" :øîàpL ,âðòå ãBák ¯¨¨Ÿ¤¤¤¡©§¨¨¨©©¨Ÿ¤¦§§ª¨

אין  – בטבת) עשרה (מלבד בשבת חלה תענית כאשר
השבת את דוחה א)התענית יט, השנה זה (ראש על ותמה .

שא):ה'מנחתֿחינוך 'עונג (מצוה כאן הרמב"ם דברי שלפי כיון
קבלה מדברי חיובו יג)שבת' נח, האיסור (ישעיה מקור וזהו

בשבת אסור)להתענות ד"ה רפח סי' או"ח הלכה באור  "כיון (ראה כן אם
ידחה  לא למה תורה, כדברי שהוא קבלה מדברי [הצום] שהוא

ויו  שבת עונג התענית וגם קבלה מדברי דהתענית כיון טוב.. ם
קבלה". מדברי שבת

ומבאר:
ביום  היתה לא מלכתחילה קבלה מדברי הצומות קביעת
"על  רק אלא בזה), וכיוצא אב לחודש (בתשעה בחודש מיוחד
להתענות  מחוייבים ותשרי ואב ותמוז דבטבת החדשים, אלו
שירצה  יום איזה רק מיוחד, יום נתייחד לא אבל אחד, יום בהם

בפסוק נכתב לא ולכן החדשים". באלו רק להתענות, (זכריה יוכל

יט) נקבעו ח, בהם החדשים צויינו אלא התענית, של התאריך
וצום  השביעי וצום החמישי וצום הרביעי "צום הצומות:
יום  ובחרו חכמים עמדו שני בית חורבן לאחר אמנם, העשירי";

התענית. ליום שיקבע החדשים מארבעה אחד בכל מיוחד
התענית  אין בשבת חל התענית יום שכאשר מובן זה ולפי
ביום  להתענות החיוב כי – שבת עונג מצות את לדחות יכולה
חכמים  מתקנת הוא חיובו אלא קבלה, מדברי אינו דוקא זה

קבלה. מדברי שהוא שבת עונג את דוחה שאינו
הרשב"א כתב כבר תריד)אמנם, סי' להתענות (תשובות, שהאיסור

עצמו  הרמב"ם מדברי כן והוכיח התורה, מן איסור הוא בשבת
שבועות ה"ו)בהלכות "שיתענה(פ"א ובימים zezayaשהנשבע

את לבטל שנשבע מפני שוא, שבועת היא - .devndטובים"
'עונג  מדין נובע אינו בשבת להתענות שהאיסור כן אם ומובן
מדברי  שהוא להתענות, החיוב ולכן קבלה. מדברי שהוא שבת'
התורה  מן שהוא בשבת, התענית איסור את דוחה אינו קבלה

תיז) עמ' בהלכה .(המועדים
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וצום  השביעי וצום החמישי וצום הרביעי "צום הצומות:
יום  ובחרו חכמים עמדו שני בית חורבן לאחר אמנם, העשירי";

התענית. ליום שיקבע החדשים מארבעה אחד בכל מיוחד
התענית  אין בשבת חל התענית יום שכאשר מובן זה ולפי
ביום  להתענות החיוב כי – שבת עונג מצות את לדחות יכולה
חכמים  מתקנת הוא חיובו אלא קבלה, מדברי אינו דוקא זה

קבלה. מדברי שהוא שבת עונג את דוחה שאינו
הרשב"א כתב כבר תריד)אמנם, סי' להתענות (תשובות, שהאיסור

עצמו  הרמב"ם מדברי כן והוכיח התורה, מן איסור הוא בשבת
שבועות ה"ו)בהלכות "שיתענה(פ"א ובימים zezayaשהנשבע

את לבטל שנשבע מפני שוא, שבועת היא - .devndטובים"
'עונג  מדין נובע אינו בשבת להתענות שהאיסור כן אם ומובן
מדברי  שהוא להתענות, החיוב ולכן קבלה. מדברי שהוא שבת'
התורה  מן שהוא בשבת, התענית איסור את דוחה אינו קבלה

תיז) עמ' בהלכה .(המועדים



zayע zekld - mipnf xtq - oqip 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd oqip a"iÎ'e -

ה'תשע"ג  ניסן ו' ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

יב  ¤¤ּפרק
לאפר ‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל אבל הּמבעיר ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
על  אף חּיב, - ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהּמבעיר
והרי  מּׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי

על [נתיישבה]נתקררה ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה  ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמתֹו
את  הּמדליק וכן הרע. יצרן אצל הן מתּקנין אּלּו ׁשּכל -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חּיב. זה הרי - להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, את אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנר

לצרפֹו ּכדי הּברזל את זה [לחזקו]המחּמם הרי - ּבּמים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב. מבעיר, ְְִֶֶַַָּתֹולדת

חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ואחד המכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עץ. ׁשל הּגחלת את מּתכת,המכּבה ׁשל ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

עֹוׂשים, הּברזל לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּפטּור;
ּבּמים  אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָמחּמין
והּוא  חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּכדי
ּברׁשּות  מּתכת ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּתֹולדת
הּנר  לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהרּבים,

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּׁשמן [נוטל]הּדלּוק, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ְִֵֶֶַַַָׁשּבּנר,

אּבּוד ‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
חּיב  אּבּוד הּממֹון, אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

האׁש ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹנפׁשֹות.
ּכּלּה. הּמדינה ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּתלהט,

ּבין „. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר
הּדלקה  תעבר ׁשּלא ּכדי 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 האּור [ארון]ּומגּדל[תיבה ּבהן ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָָ

מלהטת  האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתעבר  ׁשּלא ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאֹותן,

האׁש. ֵָלֹו
.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 ּגּבי נתלית על ּדלּוק נר ׁשכח . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
אבל  ּכבה; ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את נֹוער ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּטבלה,

לטלטלֹו. אסּור ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב הּניחֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָאם

.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי
ע ׁשביתתֹו ׁשאין 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 וה ּזֹורק 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 אֹוהּמֹוציא , ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ּכדר ׁשהֹוציא מּפני חּיב, - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיצא
ּפי  על אף חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן ְְִִִִֵֵַַַַַַָהּמֹוציאין.
מּׂשא  היה ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי

מ  למעלה ּבּמׁשּכן קהת יּׂשאּו";ּבני "ּבּכתף ׁשּנאמר: עׂשרה, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אֹותן. לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, ְְְְִִִַָָָָוכל

.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
ּבין  למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא  ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּבגד

הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא
.„È ּכגֹון ּכבד, מּׂשאֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ְִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא מׂשים [ארון]ׂשק ׁשהּוא ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ונמצא  הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּכגֹון  קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכמֹוציא
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אינֹו והּוא והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּניח
הּמֹוציאין, ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאֹוחז
ראׁשיהן. על מּנחין החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאין
- הרּבים ּברׁשּות ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָהּמעביר

חּיב. מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹאף
.ÂË אּמֹות ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻמּתר

ארּבע ּבצּדן על עֹומד ׁשהּוא ּבכל אּמֹות לטלטל לֹו ויׁש ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
נּנס  היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻהמרּבע
ּומּפי  אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

רבינו]הּקּבלה "ׁשבּו[ממשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמרּבע  אבל זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻאיׁש
ּבֹו - ורגליו ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹזה,

לטלטל. לֹו יׁש ְְְִֵֵַַּבלבד
.ÊË ארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

יֹוציא  ׁשּלא ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
והאמצעי  ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹזה

ּבינתים שלהם]מבלע האמות ח' בין הם אמותיו ד' הּוא [- - ְְִֵַָֻ
החיצֹונים [לאכול]מּתר ּוׁשנים עּמֹו, מּתרין והם עּמהם ְְִִִִִִֵֶַַָָָֻֻ

זה. עם זה ֲִִֶֶאסּורים
.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

האחר  לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה  הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,
אּלא  טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין

ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ
.ÁÈ ארּבע ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם  לֹו ויׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻהֹואיל

ׁשל  אלכסֹונֹו ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹאּמֹות
אין  ,לפיכ אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמרּבע

ע חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו חּוץ הּמעביר ׁשּיעביר ד ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ
אּמה  חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות ׁשאמרנּולחמׁש מקֹום וכל . ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

אּמֹות  ארּבע 'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַ'מּתחּלת
סֹופֹו; עד אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - ְְְֲִִֶַַַַַַַָָחּיב'

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ְֱִִִֶֶָָואם
.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
הרּבים ‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין

ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ּגּבי  על ויּניח יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָארּבעה

ארּבעה  על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש .מקֹום ְְֵֶַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד  והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם

חּיב  - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומד אדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
ועקר  ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
- אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיב;

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא ְְְֲִֵֶָָָָֻהֹואיל
האכל ‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

ּפיו  מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
[- את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ְִִֶֶֶַַָֹמקֹום,

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים עקר [ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
ּברׁשּות  אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָעקר

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ְְְִִִָָָׁשנּיה,
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב; - והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
הארץ  על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ּכלי ׁשהּמים היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן  ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָצף
ּגּבי  על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות,
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא  - והֹוציאן הּמים, ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ּגּבי על צף ׁשמן היה אם וכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור. - ְִָוהֹוציאֹו
עד ‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר  ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור  ּופׁשט - רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּנתן  אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָידֹו
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו עצמו]אחד ׁשניהם [כלפי - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָּפטּורים;
.Â מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמי  זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
וחּיב. ּבארץ, ְִִֶֶַַָָָׁשהּניח

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
- העֹומד זה ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאצלֹו;

ּכלּום  עׂשה לא העֹומד נטל זה אֹו ּבידֹו, נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּידֹו;

.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
החפץ  ּכהּנחת החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ׁשּבידֹו,ּבּקרקע ּבחפץ יצא אם ,לפיכ על . אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
- ּבידֹו והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו,
לפי  ּפטּור; - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין  עליו, הּמּׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ֲֶַַַָָֹּפטּור
.Ë ּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל  ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
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אינֹו והּוא והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּניח
הּמֹוציאין, ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאֹוחז
ראׁשיהן. על מּנחין החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאין
- הרּבים ּברׁשּות ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָהּמעביר

חּיב. מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹאף
.ÂË אּמֹות ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻמּתר

ארּבע ּבצּדן על עֹומד ׁשהּוא ּבכל אּמֹות לטלטל לֹו ויׁש ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
נּנס  היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻהמרּבע
ּומּפי  אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

רבינו]הּקּבלה "ׁשבּו[ממשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמרּבע  אבל זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻאיׁש
ּבֹו - ורגליו ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹזה,

לטלטל. לֹו יׁש ְְְִֵֵַַּבלבד
.ÊË ארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

יֹוציא  ׁשּלא ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
והאמצעי  ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹזה

ּבינתים שלהם]מבלע האמות ח' בין הם אמותיו ד' הּוא [- - ְְִֵַָֻ
החיצֹונים [לאכול]מּתר ּוׁשנים עּמֹו, מּתרין והם עּמהם ְְִִִִִִֵֶַַָָָֻֻ

זה. עם זה ֲִִֶֶאסּורים
.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

האחר  לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה  הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,
אּלא  טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין

ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ
.ÁÈ ארּבע ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם  לֹו ויׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻהֹואיל

ׁשל  אלכסֹונֹו ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹאּמֹות
אין  ,לפיכ אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמרּבע

ע חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו חּוץ הּמעביר ׁשּיעביר ד ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ
אּמה  חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות ׁשאמרנּולחמׁש מקֹום וכל . ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

אּמֹות  ארּבע 'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַ'מּתחּלת
סֹופֹו; עד אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - ְְְֲִִֶַַַַַַַָָחּיב'

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ְֱִִִֶֶָָואם
.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
הרּבים ‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין

ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ּגּבי  על ויּניח יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָארּבעה

ארּבעה  על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש .מקֹום ְְֵֶַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד  והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם

חּיב  - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומד אדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
ועקר  ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
- אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיב;

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא ְְְֲִֵֶָָָָֻהֹואיל
האכל ‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

ּפיו  מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
[- את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ְִִֶֶֶַַָֹמקֹום,

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים עקר [ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
ּברׁשּות  אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָעקר

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ְְְִִִָָָׁשנּיה,
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב; - והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
הארץ  על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ּכלי ׁשהּמים היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן  ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָצף
ּגּבי  על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות,
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא  - והֹוציאן הּמים, ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ּגּבי על צף ׁשמן היה אם וכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור. - ְִָוהֹוציאֹו
עד ‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר  ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור  ּופׁשט - רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּנתן  אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָידֹו
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו עצמו]אחד ׁשניהם [כלפי - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָּפטּורים;
.Â מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמי  זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
וחּיב. ּבארץ, ְִִֶֶַַָָָׁשהּניח

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
- העֹומד זה ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאצלֹו;

ּכלּום  עׂשה לא העֹומד נטל זה אֹו ּבידֹו, נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּידֹו;

.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
החפץ  ּכהּנחת החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ׁשּבידֹו,ּבּקרקע ּבחפץ יצא אם ,לפיכ על . אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
- ּבידֹו והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו,
לפי  ּפטּור; - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין  עליו, הּמּׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ֲֶַַַָָֹּפטּור
.Ë ּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל  ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
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,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,
אבל  לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ  ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
אּמֹות  לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות  לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על  לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא  לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ  ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ הח עקר מׁש ואם על . ּוגררֹו פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
עֹוקר  ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהארץ

הּוא.
.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

והֹוציאֹו ,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
ראׁשֹונה  עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹלרׁשּות
חפץ  העֹוקר וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלכ
לעמד, חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוהּניחֹו
עקירה  ּכאן יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנֹוטלֹו

הּנחה. ְַָָֹּבלא
.‚È לסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק

קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות ּבידֹו,[תפשו]ארּבע אחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּנחה  זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
חּיב. - לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנתּכּון

.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק
אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו

הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,

נעקר  ואם והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו
ּפטּור  - וקּבלּה מּמקֹומֹו אחר חברֹו עצמֹו הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

- אּמֹות לארּבע חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפץ,
אּלא  הּגמּורה, ההּנחה ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור,

עקירה. ּבׁשעת לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּינּוח
.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 ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

אף  - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד  לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הרּבים, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות  החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ׁשחזר  ּפי על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה

ּכמי  הּוא הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָונתּגלּגל,
חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּנׁשאר

.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

.ËÈּבאר הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּמה
זֹו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָרׁשּות
הרּבים  רׁשּות צּדי ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻאחר
ׁשּכנגדּה, הּיחיד לרׁשּות זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

.ּפטּור  ָ
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ׁשּבצּדּה לחצר ידֹולהכניסּה והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי  ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַַָּתלּויה
.‡Î החפץ ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

ׁש נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ונעׂשת ּבסֹוף הּמלאכה, עּור ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
לסֹוף  מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמחׁשבּתֹו

הּׁשמֹונה  מּכל ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד אבל ׁשמֹונה, . ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפטּור; - ׁשמֹונה ּבסֹוף החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם
ׁשּתנּוח; ׁשּכן וכל ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלפי
מקֹום  ּבכל החפץ ׁשּינּוח זריקה, ּבעת חׁשב אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלפיכ

חּיב. - ְִֶֶַָׁשּירצה
.·Î- אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק בחזרה ּפטּור. הרוח, ידי [על ְְְְְִֵַַַַַָָ
לארּבע -] חּוץ מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶַַַַַַַַָלתֹו

הרי  ּכלל, נח לא ואם חּיב; ונכנס, נתּגלּגל ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹאּמֹות
ּפטּור  .זה ֶָ

יד  ¤¤ּפרק
וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו

להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ;[פתוחים ְְִִֶַָָָֻ
עליו  תהיה ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּובלבד
טפחים, עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתקרה.
ּכן; על יתר אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָורחב
אֹו ארּבעה על ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹוכן
ּגבהן  מחיצֹות, ארּבע מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיתר
יׁש אפּלּו ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעׂשרה,
חֹומה  הּמּקפת מדינה ּכגֹון לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻּבּה
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ננעלֹו ׁשלׁשה ׁשּדלתֹותיה להן ׁשּיׁש ּומבֹואֹות ּבּלילה; ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּולחי ודיר[קרש]ּכתלים חצר וכן רביעית; [מקום ּברּוח ְְְְְְִִִִִֵֵַָָ
לצאן] מגודר]וסהרמגודר רׁשּות [שטח ּכּלן - לדירה ׁשהּקפּו ְְְְִֶַַָָֻֻ

הן. ּגמּורה ְִֵַָָהּיחיד
ספינה ·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת [ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

עׂשרה, ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָאֹו

הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרים המוקפים ּכל [- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
- הרּבים רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה  טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאינֹו

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום איזֹו[- ּפטֹור. ּומקֹום , ְְְְְִֵַ
על  יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיא
ּתֹופׂשת  אינּה ׁשה ּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכן,
ארּבעה; על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועמק  ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכן
מחיצֹות, ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻמּׁשלׁשה
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹּגבהן

זוית קרן וכן ּכן; על הרּבים,[פינה]יתר לרׁשּות הּסמּוכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רׁשּות  הרביעית והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻוהּוא

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הפתח]הרּבים, בצד קֹורה [קרש אֹו ְְִִֵֶַָָָ
לקצה] מקצה והּבקעה,[למעלה הּיּמים, וכן רביעית; ְְְְְִִִִֵַַַַָּברּוח

ּכרמלית  אּלּו ּכל - הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
ֵהן.

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה  עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּפטֹור. מקֹום מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל עבה.אבל ּכקרקע הּוא ּבֹור Â.הרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
אּמה  מאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבכרמלית
אֹו ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָורחב
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין

היא [ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
העּמּודים  ּבין אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּככרמלית;

הרּבים. רׁשּות הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
.Ê מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה

מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעל
ּכארץ  הּוא ּברׁשּות הרי ּגללים אֹו ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ

הרי  - ארּבעה על ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהן
ּבֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻועמקֹו
ורחּבֹו מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות זה ארּבעה הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ

ּכרמלית, אויר אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָמקֹום
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה ְְְְֲֲֵֵַָָָלמעלה

.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש במדויק]מקֹום -], ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ
ּכרׁשּות  הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא
רחב  ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהרּבים;

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; אם [נשענים]ּבין אבל עליו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
על  ארּבעה ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר ְְִִֵַַַָָָָָָָָָהיה
על  ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ְְְֲֵַָָארּבעה,
.Ë הֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם  לֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻורּבים
להּתירֹו ורחב קבּוע עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא, ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
ּבּיתד  לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפּלּו
מֹודדין  ואין ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּולהׁשּתּמׁש
הרי  יתדֹות, ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. ה ּיתד מן אּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלֹו
ּומׁשּתּמׁשים  הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

ֶָּבהן.
.Èהּיחיד רׁשּות אבל [שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

- הרּבים רׁשּות ּכפי חרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ארּבעה  ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּדתן.
אין  ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על  ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל  - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ְֲִֵֶָָָָֹּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר אבל היה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבארּבע  אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָרׁשּות
אּמֹות  לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם ְְְֱִִִֶַַַַַָאּמֹות;
ׁשאּסּור  ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות -ְְְְִִִִֶַַַָָָ

מּדבריהם לרׁשּות [מדרבנן]הּכרמלית ּדֹומה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
היה  לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ׁשּלא  ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹצרי
אּמֹות; ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻיּזקּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·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 להֹוציא ּכׁשם אסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

להכניס  אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלכרמלית

ּפטּור  .הכניס, ְִִָ
.„È מרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן  ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור  - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
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ננעלֹו ׁשלׁשה ׁשּדלתֹותיה להן ׁשּיׁש ּומבֹואֹות ּבּלילה; ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּולחי ודיר[קרש]ּכתלים חצר וכן רביעית; [מקום ּברּוח ְְְְְְִִִִִֵֵַָָ
לצאן] מגודר]וסהרמגודר רׁשּות [שטח ּכּלן - לדירה ׁשהּקפּו ְְְְִֶַַָָֻֻ

הן. ּגמּורה ְִֵַָָהּיחיד
ספינה ·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת [ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

עׂשרה, ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָאֹו

הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרים המוקפים ּכל [- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
- הרּבים רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה  טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאינֹו

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום איזֹו[- ּפטֹור. ּומקֹום , ְְְְְִֵַ
על  יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיא
ּתֹופׂשת  אינּה ׁשה ּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכן,
ארּבעה; על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועמק  ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכן
מחיצֹות, ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻמּׁשלׁשה
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹּגבהן

זוית קרן וכן ּכן; על הרּבים,[פינה]יתר לרׁשּות הּסמּוכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רׁשּות  הרביעית והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻוהּוא

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הפתח]הרּבים, בצד קֹורה [קרש אֹו ְְִִֵֶַָָָ
לקצה] מקצה והּבקעה,[למעלה הּיּמים, וכן רביעית; ְְְְְִִִִֵַַַַָּברּוח

ּכרמלית  אּלּו ּכל - הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
ֵהן.

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה  עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּפטֹור. מקֹום מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל עבה.אבל ּכקרקע הּוא ּבֹור Â.הרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
אּמה  מאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבכרמלית
אֹו ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָורחב
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין

היא [ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
העּמּודים  ּבין אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּככרמלית;

הרּבים. רׁשּות הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
.Ê מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה

מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעל
ּכארץ  הּוא ּברׁשּות הרי ּגללים אֹו ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ

הרי  - ארּבעה על ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהן
ּבֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻועמקֹו
ורחּבֹו מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות זה ארּבעה הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ

ּכרמלית, אויר אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָמקֹום
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה ְְְְֲֲֵֵַָָָלמעלה

.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש במדויק]מקֹום -], ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ
ּכרׁשּות  הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא
רחב  ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהרּבים;

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; אם [נשענים]ּבין אבל עליו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
על  ארּבעה ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר ְְִִֵַַַָָָָָָָָָהיה
על  ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ְְְֲֵַָָארּבעה,
.Ë הֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם  לֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻורּבים
להּתירֹו ורחב קבּוע עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא, ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
ּבּיתד  לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפּלּו
מֹודדין  ואין ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּולהׁשּתּמׁש
הרי  יתדֹות, ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. ה ּיתד מן אּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלֹו
ּומׁשּתּמׁשים  הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

ֶָּבהן.
.Èהּיחיד רׁשּות אבל [שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

- הרּבים רׁשּות ּכפי חרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ארּבעה  ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּדתן.
אין  ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על  ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל  - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ְֲִֵֶָָָָֹּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר אבל היה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבארּבע  אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָרׁשּות
אּמֹות  לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם ְְְֱִִִֶַַַַַָאּמֹות;
ׁשאּסּור  ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות -ְְְְִִִִֶַַַָָָ

מּדבריהם לרׁשּות [מדרבנן]הּכרמלית ּדֹומה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
היה  לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ׁשּלא  ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹצרי
אּמֹות; ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻיּזקּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·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 להֹוציא ּכׁשם אסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

להכניס  אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלכרמלית

ּפטּור  .הכניס, ְִִָ
.„È מרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן  ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור  - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
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וחזר  ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
מּכרמלית  ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְֲִִִֵֶַָָוהֹוציאֹו
.ÂË מקֹום על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

ואין  ּכעֹומד; אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפטֹור
ׁשאינֹו - ּפטֹור ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי

ׁשם  ׁשּנח ּכמי חפץ חׁשּוב ונטל ּפטֹור, ּבמקֹום עֹומד היה . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּברׁשּות  והּניחֹו ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמרׁשּות
הכניס  אם וכן ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהרּבים,
ּפטּור. - ּפטֹור ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמרׁשּות

.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 ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב-] ואם [שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות ְְִֵַַַַַָָָָזרק
.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 . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הֹול הּנֹוף ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים , ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
העּקר. ִַַָָאחר

.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק [- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
עׂשרה. עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָונח

ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ [נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נדּבק  אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה  ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה  למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ונח  מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָטפחים

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ְֶָָֹּבחר
.ËÈ מר רמח אֹו קנה הרּבים זרק ּברׁשּות ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכלי  זרק ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּבֹו ויׁש ּגדֹול, ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמרׁשּות
זה  ׁשּכלי מּפני ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹארּבעה
לרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות ּכמֹוציא ונמצא ּגמּורה, הּיחיד ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָרׁשּות

.הּיחיד  ִַָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ  ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה  ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק  החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַַָָהּמחיצה
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק הרּבים,[של ּברׁשּות יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּפטּור; הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָונעׂשה
ּכאחת. ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהרי

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור

לׁשנים  ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ּכל  ונעׂשה הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ארּבעה  על מארּבעה ּפחֹות מהן .מקֹום ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚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
ׁשּלא  ּבין אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכרׁשּות

ׁשהרי טפחים, ארּבעה ּברחּבֹו שאז]היה מדּלגין [- העם רב ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
- ּבתֹוכֹו מהּלכין ואין עׂשרה,[כי]עליו, ּבעמקֹו ואין הֹואיל ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ

הרי  יתר, אֹו עׂשרה ּבעמקֹו יׁש ואם הרּבים. רׁשּות הּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
ארּבעה  ּברחּבֹו ׁשּיׁש והּוא - הּיּמים ּכׁשאר ּכרמלית ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּוא

מארּבעה. ּפחּותה ּכרמלית ׁשאין ּכן, על יתר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטפחים

ה'תשע"ג  ניסן ז' שני יום

טו  ¤¤ּפרק
ּכּלּה.‡. הּיחיד ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻעֹומד

ׁשּלא  ּובלבד הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹועֹומד
אּמֹות  לארּבע חּוץ ׁשהּוא יֹוציא מּפני ּפטּור, - הֹוציא ואם ; ְְְְִִִִֵֶַַַָ

ּופֹותח הּיחיד, ּברׁשּות אדם עֹומד וכן אחרת. [דלת ּברׁשּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּברׁשּות במפתח] ּופֹותח הרּבים, ּברׁשּות הרּבים; ְְְִִִִִֵַַַָָּברׁשּות

ׁשהית  ּבהמה אֹובסין הּיחיד. - ּבפנים וראׁשּה ּבחּוץ, ה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבפנים,[מאכילין] ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיהא עד - ּובגמל ְְְְִִֵֶַָָָֹֻאֹותּה;

.אר וצּוארֹו ְִַָָֹהֹואיל
הרּבים;·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא

הכניס  ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא  ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
להם, צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָיֹוציאם;
מכניס  - נאים ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו
ראׁשֹו הכניס ׁשּלא ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ְְְְְִִִִִֶֶַַַֹֹֹראׁשֹו

.ורּבֹו ְֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד האויר [מקבל מן ְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ּובלבד  וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַֹמן
אם  - נגע ואם ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהיה
רׁשּות  ׁשהּוא הּגג מעל ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלּגג
ׁשהיה  ּבין ארּבעה, על ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּיחיד;
מּמּנּו וקלט מעׂשרה, למעלה ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּצּנֹור
מים, נחּו ׁשּלא מּפני חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמים

והֹולכין. נזחלין הן הרי ְְְֲִִִֵֵֶָָאּלא
רׁשּות [בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח  מעׂשרה למעלה היה אם - להׁשּתּמׁשהרּבים מּתר - ים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ
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טפחים; עׂשרה עד אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו,
טפחים  עׂשרה עד הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻלפיכ

ְִַַהּתחּתֹונים.
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף  - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון  ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

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

היה  הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשניהם,
מׁשּתּמׁש אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹון
ׁשּבׁשני  הּזיז ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעליֹון,
ׁשחלק  ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָצדדי

לעצמֹו .רׁשּות ְְְַ
.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

נֹוטלין  ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו 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
ּבהן, וכּיֹוצא חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ֵזֹורק.
.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

ׁשל  ּבאׁשּפה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשֹופכין
ׁשֹופכין  אין - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבים,
ּברׁשּות  ּכדרּכן ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעליה;

.הרּבים  ִַָ
.‡Èיׁשעלת][ת אּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עד  ּכן על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
עׂשּו ּכן אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר

ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה [של לּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
ארּבעה התעלה] ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין -ְְְְִִִֶַָָֹ
.·È ׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מחיצה  לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ;ּבגבהּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּמחיצֹות ּומפסדת היא, ּפרצה עׂשר על יתר [נחשבים ׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּצד כאינם] נׁשאר אם החצר? ּבכל לטלטל הּוא ּומה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפס להיכר]הּפרצה אֹו[עמוד ׁשהּוא, ּבכל מּכאן ּופס מּכאן ְְִִִֶַַַָָָָ
ּבכל  לטלטל מּתר - אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻּפס
אם  אבל ּבלבד. האּמה מן למלאת אּלא אסּור ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
ׁשהרי  החצר, ּבכל לטלטל אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר ואינו נפרצה רה"י שאינו [מקום ְְְְִִֵֶַַָָָ
.רה"ר]

.‚È למעלה היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא
מים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ׁש צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה טפח ואם ּיהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבחצר  הּמים ׁשּיהּוא ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנה
הּקרקע, עד מּגעת הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֻמבּדלין;

מּתרת  זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הּתירּוהֹואיל ולא . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻ
הּטלטּול  ׁשאּסּור מּפני ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמחיצה
ּכדי  אּלא ׁשאינּה ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּמים

הּכר. ֲֵֶַלעׂשֹות
.„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
ּכן  אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היּו מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון [מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על  ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה  ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ירדה  ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת
מחיצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונגעה
הן  הּכרמלית על ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

ְִׁשֹופכין.
.ÊË- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

לרׁשּות  יֹוצאין ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאין
ּבמהרה  סאתים הרּבים מחזקת ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו
ּכּפה עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין [כיסוי הּמים ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ

קשת] העּוקהבצורת תראה ׁשּלא ּכדי [הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַָָָֹ
והאכסדרה והחצר הרּבים. מרׁשּות ,[מרפסת]הּזאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמחזיק  הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפין
אּמה. חמׁשי ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֻסאתים?

.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ׁשּׁשים [עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל  ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות מקּלחין,[מתלכלכות]ׁשהחצרֹות צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹוצאין  והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
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טפחים; עׂשרה עד אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו,
טפחים  עׂשרה עד הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻלפיכ

ְִַַהּתחּתֹונים.
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף  - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון  ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

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

היה  הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשניהם,
מׁשּתּמׁש אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹון
ׁשּבׁשני  הּזיז ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעליֹון,
ׁשחלק  ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָצדדי

לעצמֹו .רׁשּות ְְְַ
.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

נֹוטלין  ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו 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
ּבהן, וכּיֹוצא חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ֵזֹורק.
.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

ׁשל  ּבאׁשּפה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשֹופכין
ׁשֹופכין  אין - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבים,
ּברׁשּות  ּכדרּכן ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעליה;

.הרּבים  ִַָ
.‡Èיׁשעלת][ת אּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עד  ּכן על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
עׂשּו ּכן אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר

ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה [של לּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
ארּבעה התעלה] ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין -ְְְְִִִֶַָָֹ
.·È ׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מחיצה  לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ;ּבגבהּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּמחיצֹות ּומפסדת היא, ּפרצה עׂשר על יתר [נחשבים ׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּצד כאינם] נׁשאר אם החצר? ּבכל לטלטל הּוא ּומה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפס להיכר]הּפרצה אֹו[עמוד ׁשהּוא, ּבכל מּכאן ּופס מּכאן ְְִִִֶַַַָָָָ
ּבכל  לטלטל מּתר - אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻּפס
אם  אבל ּבלבד. האּמה מן למלאת אּלא אסּור ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
ׁשהרי  החצר, ּבכל לטלטל אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר ואינו נפרצה רה"י שאינו [מקום ְְְְִִֵֶַַָָָ
.רה"ר]

.‚È למעלה היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא
מים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ׁש צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה טפח ואם ּיהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבחצר  הּמים ׁשּיהּוא ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנה
הּקרקע, עד מּגעת הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֻמבּדלין;

מּתרת  זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הּתירּוהֹואיל ולא . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻ
הּטלטּול  ׁשאּסּור מּפני ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמחיצה
ּכדי  אּלא ׁשאינּה ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּמים

הּכר. ֲֵֶַלעׂשֹות
.„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
ּכן  אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היּו מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון [מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על  ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה  ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ירדה  ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת
מחיצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונגעה
הן  הּכרמלית על ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

ְִׁשֹופכין.
.ÊË- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

לרׁשּות  יֹוצאין ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאין
ּבמהרה  סאתים הרּבים מחזקת ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו
ּכּפה עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין [כיסוי הּמים ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ

קשת] העּוקהבצורת תראה ׁשּלא ּכדי [הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַָָָֹ
והאכסדרה והחצר הרּבים. מרׁשּות ,[מרפסת]הּזאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמחזיק  הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפין
אּמה. חמׁשי ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֻסאתים?

.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ׁשּׁשים [עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל  ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות מקּלחין,[מתלכלכות]ׁשהחצרֹות צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹוצאין  והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
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היתה  אם - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
ּפחּותה  היתה סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחזקת

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין ְִִִִֵַָָָָמּסאתים,
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין [חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת הרּבים,והֹולכין לרׁשּות צּנֹור ויֹוצאין וכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ּפיו[מרזב] על ויֹורדין ׁשּׁשֹופכין הּכתל על נזחלין והן מים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות
על  אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
אּלא  הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ְְִִִֵֵַַׁשֹופ
.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 . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

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 [למנוע נתּגלּגל ְְְְְְִִֵַַַַַַַָ

הקודש] ארּבע ביזוי ויעבירּנּו מּידֹו, ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אם  וכן אצלֹו; ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַאּמֹות.
ּברׁשּות  קֹורא היה אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָנתּגלּגל
על  הֹופכֹו ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּיחיד,
הרּבים  רׁשּות ּבאויר ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּכתב;

אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ְְְִִֶֶַָָֹולא
.·Îאם [מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ

אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן  אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
עּמֹו לעמד ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
לרחץ  הּיֹורד לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין -ְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעליו  מים יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּים,

ּבכרמלית. אּמֹות ְְְְִַַַַארּבע

טז  ¤¤ּפרק
לדירה‡. הּקף ׁשּלא ּתׁשמיׁשֹו[למגורים]מקֹום ׁשּיהיה אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

מאווירו]לאויר  הּמּקיף [להנות ּוכגֹון ּופרּדסים, ּגּנֹות ּכגֹון - ְְְֲִִִִֵַַַַ
ּבגבּה יׁש אם - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
הּיחיד  ּכרׁשּות הּוא הרי יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָהּמחיצֹות
אֹו הרּבים, לרׁשּות מּמּנּו והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
יׁש ּכן אם אּלא ּבכּלֹו, מטלטלין ואין לתֹוכֹו. הרּבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמרׁשּות

סאתים ּבית ג']ּבֹו הלכה להלן אם [מפורט אבל ּפחֹות; אֹו ֲִִֵַָָָ

ּבארּבע  אּלא ּבֹו לטלטל אסּור סאתים, ּבית על יתר ּבֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה
ּככרמלית. ְְְִַַאּמֹות

מטלטלין ·. סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכן
אּלא  ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל

אּמֹות  -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
היה  ּכרמלית. ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמטלטלין
סאתים, ּבית עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּגבֹוּה
לּים, מּתֹוכֹו לא מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻהֹואיל
ּפי  על אף - סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹולא
ּבארּבע  אּלא ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּים  ּומן לּים, מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמֹות

ּבֹו. ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶָָָָֹלתֹוכֹו;
אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת [חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשהיה  ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל אּמה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפים

ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים [- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ
נקרא  זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּוׁשירים,

סאתים'. ִֵַָ'ּבית
היה „. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּכחצר  חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו
ּבכּלֹו לטלטל מּתר 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.
.Â- רּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

נזרע  אם - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ואסּור ּכגּנה, הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֻהרי
הּמקֹום מּמ היה ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

- רּבֹו נּטע ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻֻהּזרּוע
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא היּוהרי אפּלּו מים, נתמּלא . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻֻ

ּכנטעים  הם הרי לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֻעמּקים
ּבֹו מטלטלין אין ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻּומּתר

אּמֹות. ּבארּבע ְְֶַַַָאּלא
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה [עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר [כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ׁשלׁשה  ורחב עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמעּוט.

מעּוט  זה הרי - יתר ׁשּכל אֹו מעּוט, אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה כמחובר]ּפחֹות מן [- הרחיק אם וכן הּוא. ְְְְִִִִִֵָָָֹ
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לא  - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹהּכתל
ּכלּום. ְָָעׂשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן [להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, הּתל ּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

הּתל  ׂשפת על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
אינֹו מחיצה, ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- קּימת העליֹונה והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹועיל.
אּלא  נראה ׁשם אין והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל

ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶַָָֻֻהיא
.È אין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית  ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ
.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד [לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן
.·Èיׁש אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד

יתר  היתה ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּבּה
וכן  אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

יׂשראלים  ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו ׁשּׁשבתּואם עליהן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הרי - אפּלּוּבבקעה צרּכן, ּבכל לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּבית  ׁשהּקיפּו, הּמחיצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּמה
ּפנּוי  סאתים ּבית נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹסאתים
ּבכל  לטלטל אסּורים - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹּבלא
לׁשּירה. מׁשלים הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמחיצה,

.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שם ׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
לטלטל משהעריב] מּתרין הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבא  ּכ ואחר סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבכּלּה;
ּכׁשהיּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא שבת]קדם הּגֹורמת [בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] הּדיֹורין[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„È זה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה
קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים

ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים כמחיצה]ׁשּנמצאּו המשמשים [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ
נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָמּכאן
ּוׁשנים  רחב האמצעי היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכׁשּירה,
- רּוחֹותיו מּׁשני ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחיצֹונים
יחיד  ׁשבת אם ,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻהרי
אּלא  צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבזה
ּבזה  יחיד היה ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ואחד  ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד

צרּכן  ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחתמחיצה  עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה  ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד  ּפרּוץ היה אם אבל מּתרת;[בשווה]מחיצה. זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

על  יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובלבד
היה  ואם ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשר
אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרצה

מרּבה. הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמפסדת
.ÊÈ טפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

הּפרצֹות  היּו אם אבל ּפחּותה ומעלה; מהן ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על  מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד  הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .[כמחובר]העֹומד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈ ׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ׁשלׁשה  לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,
ׁשהיא ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - [מונחים טפחים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ערבלאורך] ּבלא רוחב]ׁשתי -]וצרי ׁשתי. ּבלא ערב אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ
עבי  סֹוף עד הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה
מחיצה  ׁשאין - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחבל
מּסיני  למׁשה הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּפחּותה

ֵהן.
.ËÈ קנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני  ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה [הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני  נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים  וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה  - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש.[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה [כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשעׂשה  ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
הּצדא  מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ׁשאין [סמוך ּכלּום; אינּה - ְִֵֵֶַַָָ

ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר
.‡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
ּבׁשּבת  ׁשּתעׂשה הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהמטלטל.
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבּה לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי -ְְֲֵֵֶַָָ
.‚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
לדעּתֹו ׁשּלא אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה .להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ּבין  ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
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לא  - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹהּכתל
ּכלּום. ְָָעׂשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן [להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, הּתל ּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

הּתל  ׂשפת על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
אינֹו מחיצה, ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- קּימת העליֹונה והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹועיל.
אּלא  נראה ׁשם אין והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל

ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶַָָֻֻהיא
.È אין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית  ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ
.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד [לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן
.·Èיׁש אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד

יתר  היתה ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּבּה
וכן  אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

יׂשראלים  ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו ׁשּׁשבתּואם עליהן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הרי - אפּלּוּבבקעה צרּכן, ּבכל לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּבית  ׁשהּקיפּו, הּמחיצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּמה
ּפנּוי  סאתים ּבית נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹסאתים
ּבכל  לטלטל אסּורים - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹּבלא
לׁשּירה. מׁשלים הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמחיצה,

.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שם ׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
לטלטל משהעריב] מּתרין הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבא  ּכ ואחר סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבכּלּה;
ּכׁשהיּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא שבת]קדם הּגֹורמת [בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] הּדיֹורין[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„È זה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה
קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים

ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים כמחיצה]ׁשּנמצאּו המשמשים [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ
נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָמּכאן
ּוׁשנים  רחב האמצעי היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכׁשּירה,
- רּוחֹותיו מּׁשני ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחיצֹונים
יחיד  ׁשבת אם ,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻהרי
אּלא  צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבזה
ּבזה  יחיד היה ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ואחד  ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד

צרּכן  ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחתמחיצה  עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה  ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד  ּפרּוץ היה אם אבל מּתרת;[בשווה]מחיצה. זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

על  יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובלבד
היה  ואם ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשר
אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרצה

מרּבה. הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמפסדת
.ÊÈ טפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

הּפרצֹות  היּו אם אבל ּפחּותה ומעלה; מהן ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על  מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד  הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .[כמחובר]העֹומד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈ ׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ׁשלׁשה  לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,
ׁשהיא ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - [מונחים טפחים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ערבלאורך] ּבלא רוחב]ׁשתי -]וצרי ׁשתי. ּבלא ערב אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ
עבי  סֹוף עד הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה
מחיצה  ׁשאין - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחבל
מּסיני  למׁשה הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּפחּותה

ֵהן.
.ËÈ קנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני  ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה [הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני  נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים  וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה  - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש.[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה [כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשעׂשה  ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
הּצדא  מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ׁשאין [סמוך ּכלּום; אינּה - ְִֵֵֶַַָָ

ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר
.‡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
ּבׁשּבת  ׁשּתעׂשה הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהמטלטל.
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבּה לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי -ְְֲֵֵֶַָָ
.‚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
לדעּתֹו ׁשּלא אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה .להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ּבין  ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
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ּבארץ,[ענפיו]ּבּדיו וקֹוׁשרן ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכּלֹו; ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻעד
יתר  היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבית

הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

יז  ¤¤ּפרק
הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ

לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹוצאין  זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ְְְְְִֶֶַָָָָֻּבׁשּכנגּדּה
מּתירין·. הּסתּום?[בטלטול]היא ּ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 קֹורה.סֹופרים אֹו ּבלחי לּה ּדי פיכ ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
מּכאן,‚. ּפתח צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהיא

מּכאן  קֹורה אֹו ּומבֹויּולחי ּתֹורתֹו[מפותל]עקם[מפולש]. , ְִִָָָָָֹ
ְִָֻּכמפּלׁש.[דינו]

ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו לרׁשּות [שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרּבים,

הרּבים. מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹֻלא
ׁשל ‰. לאׁשּפה ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי

ּכלּום  צרי אינֹו - עׂשּויה רּבים אינּה רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׂשרטֹון הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין [תיבש להתּפּנֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

.שפתו]
.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
ונמצא  אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָיחיד

רחבה. ׁשל לצּדּה ְְִֶֶָָָָּכלה
.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 א ֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
אֹו לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ארּבעה. ְְַַָָּבפס
.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 ּפי . ְְְִִִֶַַָָָ

לרׁשּות  מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻׁשּמּתר
מּׁשּום  ׁשהּקֹורה ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבים,
מּתֹוכֹו הּזֹורק - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. היא ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָהּכר
ׁשהּלחי  חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלרׁשּות

רביעית. ּברּוח ּכמחיצה הּוא ְְְֲִִִִֵַָהרי
.È ּכיצד - ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני

ואחר  מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמכׁשיר
הּדלתֹות, לנעל צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכ

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי מׁשּקעֹות [הדלתות]אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֻ
לחי  אֹו ּפתח, צּורת אבל להּנעל. ּומתּקנן אֹותן מפּנה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעפר,

הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַָָָוקֹורה
.‡È הּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל ּבּמה מּתר . ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

אם  אבל הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָּדברים
לכרמלית סמּו רה"ר]היה ואינו רה"י שאינו אסּור [מקום - ְְְִַָָָָ

אחר  לחי ׁשּיעׂשה עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלטלטל
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו את להּתיר [הכרמלית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ונע הכרמלית] ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.·È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה  ּבאּסּורי ׁשעׂשה ואפּלּו אׁשרה, אֹו עצמּה זרה עבֹודה . ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
אין  הּלחי, ּגבּה ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותּה

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָּפחֹות
.‚È לרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה  מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחב הּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּתהיה  והּוא ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ׁשלׁשה [חזקה]ּבריאה ׁשל לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על ה-]טפחים קֹורה,[תומכי ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָצריכין
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

על קֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
- ּפתח צּורת לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
מאה  רחב אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה ֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָאפּלּו

מּתר  זה הרי - .אּמה ֲֵֶַָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם עד [קישוט]וכן וצּיּור, ְְִִִֵֶַַָָָָ

למעלה  ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיּו
ואם  עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
וכּיּור  צּיּור ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ּבּה, מסּתּכלין הּכר.- ׁשם ונמצא ְְְְִִִֵֶַָָָ
.ÊË עׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר  - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי יתר אּמה, ּגבהֹו היה ; ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
צרי - למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשרים,
ּבֹו חֹוקק - מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָלהיֹות

בקרקעו] ּומעמיק [חופר אּמֹות, ארּבע על אּמֹות אר ּבע ְְֲִֶֶַַַַַַַַמׁש
לעׂשרה.[בקרקע] להׁשלימֹו ְְְֲִֵַַָָּכדי

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו הקורה]נפרץ או ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
מּתר; טפחים, ארּבעה רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד  נׁשאר אם -ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻ
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ּפס  נׁשאר לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
מּׁשלׁשה; ּפחֹות הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹארּבעה

הּוא  ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִֶָָָָֹ
.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר [כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מבֹוי  ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]מפּלׁש; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּבּה
.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי

מכּונין  ׁשאינן ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּנמצאּו
מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד וכיצד זה . ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ

הּׁשבילים  מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים  לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו את [דפנו]מבֹוי מּניח קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי  - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקֹורה
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות  עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁ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 . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ּבין  הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
לחי; מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
עֹומד  מּׁשּום נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם ֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּפרּוץ. על ְֶַַָֻמרּבה
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר  מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ׁשלׁשה נּכרת; ץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מחיצה  אינּה יתר, אֹו ּכתלי טפחים ּבׁשני יתדֹות ׁשּתי נעץ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ

ּכלּום; עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹמבֹוי
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּצרי

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
מּכתל  יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכן
להביא  צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
אחרת  קֹורה להביא צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; .קֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי [צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ

ּבׁשּתיהן  יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
אחת  היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא  ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא  ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה  תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן  ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
זֹו. ּבצד ְַזֹו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא [ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב  ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹוטפ  לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ

רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
זה  ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
לאו, ואם אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלזה

אחרת. קֹורה להביא ְִִֶֶַָָָצרי
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּבכל [עמודים]ׁשמֹונה ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה]זוית להשקות מים שאיבת להתיר כדי אּלּו[- הרי - ֲִֵֵָ

בהמה]ּכמחיצה להשקות מים שאיבת להתיר כדי על [- ואף ; ְְִִַַָ
וארּבע  הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּפי
ּולהׁשקֹות  הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי עֹומדֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּזוּיֹות

הפסים]לּבהמה מהן?[במתחם ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָעׂשרה

רבקֹות ׁשּתי אחת [קבוצות]ּכמלא ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש על יתר אין זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכנסת

ּוׁשליׁש. אּמה ְְִֵֶַָעׂשרה
.ÁÎ,מארּבעּתן זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה

הּמתלּקט ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, עׂשרה [המתרומם]אבן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
רֹואין:[טפחים] - קנים ׁשל חבילה אֹו אּמֹות, ארּבע ְֲִִִִֶַַַָָמּתֹו

ל  ואּמה לכאן אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּבגבּהּכל כאן ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קנים, חמּׁשה ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשרה,
לכאן  טפחים ׁשּׁשה ּביניהם ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹונים - לכאן טפחים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָוׁשּׁשה

ִַּפּסין.
.ËÎ והּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ּבפנים [שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין שאינו מן מצב שזהו בתנאי [וזאת ְִִִַַַַָ

[- כלומר בכוח, הּבהמהמתערב ראׁש יאחז עם [בכוח]ׁשּלא ְִֵֶַַָֹֹֹ
הּמים ׁשּבֹו במצב הּכלי ואז, לסטות. לה לאפשר לא [כדי ְִִֶַַַ

[- מתערב ואפּלּושאינו מּתר, ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה הֹואיל ,ְְְֲִִִִַָָָֹֻֻ
ארוך]לגמל אסּור [שצווארו - מּזה יֹותר קרֹובים היּו . ְְִִֵֶָָָָ

נכנסלהׁשקֹות ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו ּומּתר מהן, לפנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻֻ
ׁשהּוא ּכל שירצה]להרחיק מרחק ׁשּירּבה [איזה ּובלבד , ְְְְִִֶֶֶַַַָ

ּפׁשּוטין ורּוח [עמודים]ּבפּסים רּוח ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְִִִִֶַַַַָָָ
הצדדים] יהיה[=כל ׁשּלא ּכדי ש], לחברֹו[המרווח ּפס ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַֹ

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַָָֹיתר
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ּפס  נׁשאר לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
מּׁשלׁשה; ּפחֹות הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹארּבעה

הּוא  ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִֶָָָָֹ
.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר [כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מבֹוי  ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]מפּלׁש; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּבּה
.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי

מכּונין  ׁשאינן ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּנמצאּו
מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד וכיצד זה . ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ

הּׁשבילים  מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים  לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו את [דפנו]מבֹוי מּניח קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי  - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקֹורה
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות  עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁ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 . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ּבין  הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
לחי; מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
עֹומד  מּׁשּום נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם ֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּפרּוץ. על ְֶַַָֻמרּבה
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר  מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ׁשלׁשה נּכרת; ץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מחיצה  אינּה יתר, אֹו ּכתלי טפחים ּבׁשני יתדֹות ׁשּתי נעץ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ

ּכלּום; עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹמבֹוי
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּצרי

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
מּכתל  יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכן
להביא  צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
אחרת  קֹורה להביא צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; .קֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי [צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ

ּבׁשּתיהן  יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
אחת  היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא  ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא  ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה  תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן  ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
זֹו. ּבצד ְַזֹו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא [ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב  ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹוטפ  לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ

רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
זה  ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
לאו, ואם אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלזה

אחרת. קֹורה להביא ְִִֶֶַָָָצרי
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּבכל [עמודים]ׁשמֹונה ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה]זוית להשקות מים שאיבת להתיר כדי אּלּו[- הרי - ֲִֵֵָ

בהמה]ּכמחיצה להשקות מים שאיבת להתיר כדי על [- ואף ; ְְִִַַָ
וארּבע  הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּפי
ּולהׁשקֹות  הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי עֹומדֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּזוּיֹות

הפסים]לּבהמה מהן?[במתחם ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָעׂשרה

רבקֹות ׁשּתי אחת [קבוצות]ּכמלא ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש על יתר אין זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכנסת

ּוׁשליׁש. אּמה ְְִֵֶַָעׂשרה
.ÁÎ,מארּבעּתן זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה

הּמתלּקט ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, עׂשרה [המתרומם]אבן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
רֹואין:[טפחים] - קנים ׁשל חבילה אֹו אּמֹות, ארּבע ְֲִִִִֶַַַָָמּתֹו

ל  ואּמה לכאן אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּבגבּהּכל כאן ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קנים, חמּׁשה ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשרה,
לכאן  טפחים ׁשּׁשה ּביניהם ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹונים - לכאן טפחים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָוׁשּׁשה

ִַּפּסין.
.ËÎ והּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ּבפנים [שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין שאינו מן מצב שזהו בתנאי [וזאת ְִִִַַַַָ

[- כלומר בכוח, הּבהמהמתערב ראׁש יאחז עם [בכוח]ׁשּלא ְִֵֶַַָֹֹֹ
הּמים ׁשּבֹו במצב הּכלי ואז, לסטות. לה לאפשר לא [כדי ְִִֶַַַ

[- מתערב ואפּלּושאינו מּתר, ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה הֹואיל ,ְְְֲִִִִַָָָֹֻֻ
ארוך]לגמל אסּור [שצווארו - מּזה יֹותר קרֹובים היּו . ְְִִֵֶָָָָ

נכנסלהׁשקֹות ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו ּומּתר מהן, לפנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻֻ
ׁשהּוא ּכל שירצה]להרחיק מרחק ׁשּירּבה [איזה ּובלבד , ְְְְִִֶֶֶַַַָ

ּפׁשּוטין ורּוח [עמודים]ּבפּסים רּוח ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְִִִִֶַַַַָָָ
הצדדים] יהיה[=כל ׁשּלא ּכדי ש], לחברֹו[המרווח ּפס ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַֹ

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַָָֹיתר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



zayפ zekld - mipnf xtq - oqip 'g iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.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
ידלה  זה הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין הפסים]ויׁשּתה .[במתחם ְְִִֵֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה  מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו [בדלי הממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניהש] אבּוס[לצורך היה ואם גדול ; [מתקן ְְִֵֶָָָָ

[- הבהמה והיה [חלקו]ראׁשֹולהאכלת הּפּסים, לבין נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
ארּבעה[האבוס] ורחב עׂשרה משל ּגבֹוּה לרשות [שנהפך ְְֲַַָָָָָָָ

לפניהעצמו] ויּתן ימּלא לא הדלי]- יתקלקל [את ׁשּמא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
רׁשּות  לקרקע האב ּוס ּומן לאבּוס, הּדלי ויֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהאבּוס,

ממּל אּלא וׁשֹופהרּבים; האבוס]א ׁשֹותה [בתוך והיא , ְְְִִֵֵֶַַָָָ
ֵֵֶָמאליה.

.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק
עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית [ושטח ּבכל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ

[- ונראה שהוא נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על מארּבעה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָויֹותר
ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ׁשּביניהם ּכל נעׂשה -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּכאן  ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ּביניהם ׁשם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

מּכאן  ּבֹוקעיןּופס רּבים היּו ואפּלּו ּבין [הולכים]. ועֹוברין ְְְֲִִִִִֵַַַָָ
ׁשהרּבים  ּכחצר הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו לא - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּפּסין
הּבהמה  להׁשקֹות ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, והּזֹורק ּבּה; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻּבֹוקעין

ּבאר. ּביניהן ׁשם היה אם ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָּביניהן,
.„Ï לטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר

חצרֹות, ׁשּתי היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
ׁשּיערבּו עד חצרות]אסּורין הּמים[ערוב יבׁשּו [שבבור]. ְְְֲִִֶַַַָָ

מחיצה  נחׁשבּו ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשּבת
לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן מים [לבאר]לטלטל ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת, ׁשּנעׂשת מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּבת
אסּור  - ּבׁשּבת לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשמּה

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַלטלטל
.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מּת[מבנה - ר ּבבקעה ְְְְִַַָָָֻ

ותקרה; מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ּבכּלּה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻלטלטל
והּזֹורק  רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשאנּו
ׁשּיׁש סתּום למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָמרׁשּות
אּמֹות, ּבעׂשר ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית קֹורה. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
ׁשהיא  ּפרצה ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן; לטלטל אסּור זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהרי
ואם  זוית. ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ּכפתח, אּמֹות עׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָעד
אֹותּה רֹואין - הּפרצה אר על מּלמעלה קֹורה ׁשם ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהיתה

[- ּבכּלן.[כאילו לטלטל ּומּתר וסתמה, ְְְְְְֵֶַָָָָָָֻֻׁשּירדה
.ÂÏ ׁשל הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע

אצּבעֹות  ארּבע והּטפח, מקֹום,יד; ּבכל האמּורה אּמה וכל . ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּׁשה  ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבין

ּדחּוקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחים.
ׂשֹוחקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָזֹו

דבוקות] מׁש[אינן ּכיצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָורֹווחֹות;
אּמה [אורך] עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמבֹוי,
וכּיֹוצא [דחוקות]עצבֹות עצבֹות. אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

וכלאים. סּכה לענין ְְְְִִִֶַַָָֻּבהן,

ה'תשע"ג  ניסן ח' שלישי 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 ּבהמה יין, חלב ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּגמיאה ּכדי אחת]טהֹורה, בבת ּכדי [בליעה טמאה, וחלב ; ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

אחת עין לרפואה]לכחל עליה ולבן [להניח אּׁשה חלב . ְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
ּבמׁשיפה לּתן ּכדי עיניים]ּביצה, לכאב -[בתחבושת ׁשמן . ְְִִִֵֵֵֶֶָָ

ּבן  קטן רגל ׁשל קטּנה אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכדי
לׁשּוף ּכדי טל, הּקילֹורי [לשפשף]יֹומֹו. לכאב תאת [משחה ְִִֵֶַַָ

ּפני עיניים] לרחץ ּכדי ּומים, ּבמים; לׁשּוף ּכדי וקילֹור, ;ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָֹ
אוכלין]מדֹוכה לכתישת ראׁש[כלי על לּתן ּכדי ּדבׁש, . ְְְִֵֵַַָֹ
הבהמה]הּכתית בגב וכל [מכה הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, . ְְְִִַַַָָָָָ

רביעית. ּכדי - ְְְִִִֵַהּׁשֹופכין
ּגמל.‚. ּפי ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹּתבן

קטנּיֹות ּתבן הֹוציא גמל]ואם מאכל לפרה,[שהוא להאכילֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָ
אכילה. ׁשמּה הּדחק, ידי על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּכמלא

ׁשּום [קש]עמיר עלי ּגדי. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹ
אכלי  ׁשהם מּפני ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועלי

מצטרפין ואין ּגדי. ּפי ּכמלא ויבׁשים, שונים]אדם; [המינים ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָֹ
ׁשּבהן לחמּור זה עם שבהם]זה הקטן אבל [לשיעור , ֲִֶֶֶֶֶָָָ

- וקטנית ּתבּואה ּתבן הֹוציא ּכיצד? ׁשּבהן. לּקל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמצטרפין
חּיב. ּגמל, ּפי ּכמלא ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאם

הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹוכן
הּתרנגֹולים „. מּביצת ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ,הּמֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ

ּבאלּפס[מעורבת]טרּופה ּונתּונה הּמֹוציא [מחבת]ּבׁשמן . ְְְְְִִֶֶַָָָ
-]קנה, לראׁשי [שיעורו הּמּגיע קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻ

מרּסס אֹו עבה היה ואם ּכעצים.[שבור]אצּבעֹותיו; ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין [שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּפלּפלת זה. עם ריח [פלפל]זה ׁשהּוא. ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשהן. ּכל ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטֹוב,

הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, אדומה ארּגמן שושנה [עלה ְְֶֶֶַַַָָָ
ּכל וסתומה] ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּומּמקק הּמזּבח, ּומאבני הּמזּבח, מעפר [רקבון]ׁשהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
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ׁשּמצניעין  מּפני ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָספרים,
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותן

.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 מרסן [בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

תבואה] לבהמה,[קליפות ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
לּולבי  קטן. ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשעּורֹו

רכים] דקים]זרדין[ענפים עצים ׁשּלא [של עד - והחרּובין ְְִִֶֶַָָֹ
הּלּוף  אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹימּתיקּו,
ּבין  ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Ê הרי להּסקה, ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; לזריעה,[למנין]הן ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. לבהמה,[מין ּכגרֹוגרת; לאכילה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי מת]ּכמלא טמא ,[על ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּזיה. ְִַָָּכׁשעּור

.Áּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי [-הּמֹוציא ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָ
לצבע] המשמשים צמחים לצּבעמיני ּכדי - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְְִִֵַַָֹ

ּכסבכה קטן, ּבגד ראׁשיהן.[כיסוי]ּבהן על הּבנֹות ׁשּמּניחין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלּכסנדרּיה  נתר אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

כתמים] המסיר עפר ואׁשלג[מין קימֹוניא, ּברית, אֹו [חומרי , ְְְִִַָָֹ
קטן,ניקוי] ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

סּמנין הֹוציא ּדגמא [צבעים]ּכסבכה. ּבהן לצּבע ּכדי ׁשרּויין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
קטנה]לאֹורג בד .[חתיכת ְֵ

.Ë ׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות  עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ׁשּיעלה [כלי ּכדי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּכדי  ּבּקסת היה אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּמּנּו
אֹות  ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת ְְְְְֵֵַַַַַַַֻאֹות

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס -]אחת .[כשיעור ְְֲֵֵֵֶַַַַַָֻ
זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
אֹות  והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. ְְְִִִַַַַָָָָָָהיא

הראׁשֹונה. האֹות חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָׁשנּיה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ

אּלא  להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי  ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לחבית,לכחל מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקבובו] השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה על . לּתן ּכדי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָ

קטן נקב לסותמו]ּפי ּבראׁש[שבחבית לּתן ּכדי ּדבק , . ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
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 ּכדי [אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ

ּכרׁשה בסיד]לזּבל ּכף [לערבב מלא עם לערב ּכדי ּגס, ח ֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ

חרׂשית סיד. סּידין כתוש]ׁשל לבן ּכּור [חרס ּפי לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִִֵֶַַַָ
ׁשל  ּכּור ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. סכין צֹורפי [היו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בסיד] צרֹור אותם קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר .ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

עׂשרה  מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבן,
חרׂש רביעית.[חרס]זּוזים. ּבֹו לקּבל ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶַ

.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא .[תיבה]לקּפה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ
ּתלּוי לעׂשֹות ּכדי ולכברה[לולאה]ּגמי, גדולה]לנפה .[נפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

התמר]הּוצין מצרית[עלי לכפיפה אזן לעׂשֹות ּכדי .[סל], ְְְֲִִִִִֵֶַָֹ
התמר]סיב שבעץ ׁשל [חוטים קטן מׁשּפ ּפי על לּתן ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מּוכין בדים]יין. עצם,[אגודות ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו לעׂשֹות ּכדי , ְֱֲִִֵֶֶֶַַַ
ּתרוד לעׂשֹות קטנה]ּכדי רופאים לגרד [כף ּכדי - זכּוכית . ְְְְְֲִִֵֵַַָֹ
הּכדּכד ראׁש השתי]ּבּה חוטי בין המפרידה מחט אֹו[ראש , ְַַָֹֹ

ׁשּיפצע מהערב]עד השתי ּכאחת.[יוריד נימין ׁשּתי ְְְִִִֵֶַַַַ
.‚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. [משי - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּנטוין עבה] ּכל ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבגד  מן הּמֹוציא טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי -, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לטמאה ּכׁשעּורן - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן [לקבלת אֹו ְְְִִִַַָָָֻ

ׁשלׁשה;טומאה] על ׁשלׁשה הּבגד, להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ
חמּׁשה. על חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָהּׂשק,

.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא
לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה ׁשקל. ּבקמח [העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע ּבקמח,[לעטוף עׂשּוי היה .ְֶַָָָ
את  עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדין

חמּׁשה. על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר ְֲֲִִִִִֵַַַָָהּגט.
.ÂË עד 'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא

'ּדּוכסּוסטֹוס'ּובׁשערי העור]. של החיצוני לכּתב [חלקו ּכדי , ְְְְְִִֵֶָֹ
קׁשר  ׁשל אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליו

חובו]מֹוכסין שילם שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו ,[שטר ְִ
קׁשר הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות של]ׁשהן מֹוכסין [סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשהרי  ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ּכדי ראיה - מחּוק ְְְְְִֵַַָָָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על יׁש[בושם]לכר ואם ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
קׁשר [במחיקה]ּבּלבן ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ

חּיב. ְִַָמֹוכסין,
.ÊË חּיב חּיים, ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה .הּמֹוציא ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חֹולה, אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם ְֲִֵֶַַָָָָָָאבל
מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן [מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ
.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא

טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא [בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
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ׁשּמצניעין  מּפני ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָספרים,
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותן

.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 מרסן [בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

תבואה] לבהמה,[קליפות ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
לּולבי  קטן. ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשעּורֹו

רכים] דקים]זרדין[ענפים עצים ׁשּלא [של עד - והחרּובין ְְִִֶֶַָָֹ
הּלּוף  אבל ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹימּתיקּו,
ּבין  ׁשּימּתיקּו ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ְְִִֶֶֶַֹׁשּלא
.Ê הרי להּסקה, ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; לזריעה,[למנין]הן ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. לבהמה,[מין ּכגרֹוגרת; לאכילה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי מת]ּכמלא טמא ,[על ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
הּזיה. ְִַָָּכׁשעּור

.Áּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי [-הּמֹוציא ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָ
לצבע] המשמשים צמחים לצּבעמיני ּכדי - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְְִִֵַַָֹ

ּכסבכה קטן, ּבגד ראׁשיהן.[כיסוי]ּבהן על הּבנֹות ׁשּמּניחין ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלּכסנדרּיה  נתר אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

כתמים] המסיר עפר ואׁשלג[מין קימֹוניא, ּברית, אֹו [חומרי , ְְְִִַָָֹ
קטן,ניקוי] ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

סּמנין הֹוציא ּדגמא [צבעים]ּכסבכה. ּבהן לצּבע ּכדי ׁשרּויין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
קטנה]לאֹורג בד .[חתיכת ְֵ

.Ë ׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות  עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ׁשּיעלה [כלי ּכדי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּכדי  ּבּקסת היה אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּמּנּו
אֹות  ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת ְְְְְֵֵַַַַַַַֻאֹות

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס -]אחת .[כשיעור ְְֲֵֵֵֶַַַַַָֻ
זֹו ּכתיבתן, חּיב; ,מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
אֹות  והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. ְְְִִִַַַַָָָָָָהיא

הראׁשֹונה. האֹות חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָָׁשנּיה
.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ

אּלא  להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי  ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לחבית,לכחל מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקבובו] השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה על . לּתן ּכדי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָ

קטן נקב לסותמו]ּפי ּבראׁש[שבחבית לּתן ּכדי ּדבק , . ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
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 ּכדי [אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ

ּכרׁשה בסיד]לזּבל ּכף [לערבב מלא עם לערב ּכדי ּגס, ח ֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ

חרׂשית סיד. סּידין כתוש]ׁשל לבן ּכּור [חרס ּפי לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִִֵֶַַַָ
ׁשל  ּכּור ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. סכין צֹורפי [היו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בסיד] צרֹור אותם קטּנה. צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר .ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

עׂשרה  מׁשקל והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבן,
חרׂש רביעית.[חרס]זּוזים. ּבֹו לקּבל ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶַ

.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא .[תיבה]לקּפה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ
ּתלּוי לעׂשֹות ּכדי ולכברה[לולאה]ּגמי, גדולה]לנפה .[נפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

התמר]הּוצין מצרית[עלי לכפיפה אזן לעׂשֹות ּכדי .[סל], ְְְֲִִִִִֵֶַָֹ
התמר]סיב שבעץ ׁשל [חוטים קטן מׁשּפ ּפי על לּתן ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מּוכין בדים]יין. עצם,[אגודות ּכאגֹוז. ּכּדּור ּבֹו לעׂשֹות ּכדי , ְֱֲִִֵֶֶֶַַַ
ּתרוד לעׂשֹות קטנה]ּכדי רופאים לגרד [כף ּכדי - זכּוכית . ְְְְְֲִִֵֵַַָֹ
הּכדּכד ראׁש השתי]ּבּה חוטי בין המפרידה מחט אֹו[ראש , ְַַָֹֹ

ׁשּיפצע מהערב]עד השתי ּכאחת.[יוריד נימין ׁשּתי ְְְִִִֵֶַַַַ
.‚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. [משי - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּנטוין עבה] ּכל ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבגד  מן הּמֹוציא טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי -, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לטמאה ּכׁשעּורן - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן [לקבלת אֹו ְְְִִִַַָָָֻ

ׁשלׁשה;טומאה] על ׁשלׁשה הּבגד, להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ
חמּׁשה. על חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָהּׂשק,

.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא
לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה ׁשקל. ּבקמח [העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע ּבקמח,[לעטוף עׂשּוי היה .ְֶַָָָ
את  עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדין

חמּׁשה. על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר ְֲֲִִִִִֵַַַָָהּגט.
.ÂË עד 'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא

'ּדּוכסּוסטֹוס'ּובׁשערי העור]. של החיצוני לכּתב [חלקו ּכדי , ְְְְְִִֵֶָֹ
קׁשר  ׁשל אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליו

חובו]מֹוכסין שילם שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו ,[שטר ְִ
קׁשר הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות של]ׁשהן מֹוכסין [סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשהרי  ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ּכדי ראיה - מחּוק ְְְְְִֵַַָָָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על יׁש[בושם]לכר ואם ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
קׁשר [במחיקה]ּבּלבן ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ

חּיב. ְִַָמֹוכסין,
.ÊË חּיב חּיים, ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה .הּמֹוציא ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חֹולה, אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם ְֲִֵֶַַָָָָָָאבל
מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן [מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ
.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא

טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא [בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
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ּ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 להצנ ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין יע,ּדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּוׁשאר  חּיב; והֹוציאֹו, אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּכגֹון
ּדבר  הֹוצאת על אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהאדם,

ומועיל]הּכׁשר ּכמֹוהּו.[ראוי ּומצניעין להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָ
.‚Î ּפטּור ׁשעּור, חצי מּמלאכה הּמֹוציא העֹוׂשה ּכל וכן ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות ְְֲֲִִִִִִִִַָָמן
החצי  והגּביּה קדם  ואם ח ּיב; - 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 וחּיב [מקום אחת, ּכרׁשּות הן הרי -ְְֲִֵֵַַַָ
ַָחּטאת.

.‰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 לא [מהחיוב]אם אם , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ
זה  ּכּזית והׁשלים טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
אם  ספק זה הרי - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלין

טמאה לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על [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,
אף  ּפטּור - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַַָָָָָָלפיכ
הּמֹוציא  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הרֹוכלים לנשים]קּפת בשמים ּבּה[מוכרי ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶַַַָָֻ
הֹוציא  ואפּלּו הרּבה, אּלא מינין חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא. אחד הֹוצאה ׁשם ֵֶַַָָָאחת;

יט  ¤¤ּפרק
.‡- יצא ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל

ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו ברזל]אם [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
זה [מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובע הרי - הרגלים ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

וסיף  רמח ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפטּור;
ואּלה עגול]וקׁשת משולש]ּותריס[מגן חּיב.[מגן זה הרי - ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּ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
ׁשּיׁש ּבטּבעת ׁשּיצאת אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואינּה
- חֹותם עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעליה

אֹותן  הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני ּכדרחּיבין. ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
טּבעת  אּלא ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ּדר ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוציאין,
אּלא  ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהראּויה
טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ׁשּפעמים מּפני לּה? הראּויה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָטּבעת
ּבעת  ּבאצּבעּה אֹותּה ּומּנחת ּבּבית, להצניעּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָלאׁשּתֹו
אצל  לתּקנּה לבעלּה טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה,
ונמצאּו האּמן; חנּות עד ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֻֻהאּמן,

חּיבין  ּולפיכ להֹוציאן, ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן .ׁשהֹוציאּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּפי „. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
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ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
ונהגּו להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ְְְֵֶַַַָָָָֹּכל
ואיׁש‰. ּפטּור. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

מּפני  - ּפטּורה והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיצא
ּתראה  ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

מּתכׁשיטיו,לחברֹותיה  ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
- ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָואינֹו
ואפׁשר  רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;
אּׁשה  וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיּפל

אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין הרי ׁשּיצאת - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

אצעדהלהראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי [צמיד]- ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּתהיה  והּוא ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּדבּוקה
.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא

אֹותם  ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות
הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ׁשּמּנחת ּבׁשעת ּבציץ ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

לחיּה, על הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּמּנחת  זהב ׁשל ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבזמן
ּכדי  ּברגליהן, הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשּה,
ׁשּמא  ּבהן, לצאת אסּורין אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ּבידּה. ּותביאן ְְְִִֵָָיּפלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא [שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על [בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
והּוא  הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
ּכדי  ראׁשּה על ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּנקרא
ׁשּמּקפת  צמר ׁשל ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּתראה

לפניה סביב עליה]אֹותֹו מונח יהא ּבׁשן [שהציץ ולא , ְְְִֵֶָָָֹ
ׁשּמּנחת  זהב ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעל
ותראה  ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו

ְְֶַָלחברֹותיה.
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּופאה  מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על  ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

.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 חשש , ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ

אֹותם שתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ
ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

לחלץ  ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהם  ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;

ּבּׂשבכה וכן [כיסוי]קׁשּורין יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה [צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
קׁשּור  ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף [לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה ְְְִִִֵֵָָאינּה
.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני 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 ה ּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי [בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי ׁשעל [מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּצינית הרגל]ּגּבי בפרסת החרּגֹול[מכה ּובביצת [מין , ְְִִֵֵַַַַַ

הּצלּובארבה] ּובמסמר הּׁשּועל, ּובׁשן עליו , שתלו [מעץ ְְְֵֵַַַָָ
רפּואה אדם] מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל והּוא , - ְְְִִֶָָָָ

מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ְְִִֶֶָֹׁשּיאמרּו
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים  ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה [של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבני [לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבקמיעין  אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני  ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם 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; ְְְְִִַַָ
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ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
ונהגּו להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ְְְֵֶַַַָָָָֹּכל
ואיׁש‰. ּפטּור. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

מּפני  - ּפטּורה והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיצא
ּתראה  ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

מּתכׁשיטיו,לחברֹותיה  ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
- ּדבר אֹותֹו ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָואינֹו
ואפׁשר  רפּוי והיה מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב;
אּׁשה  וכן הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיּפל

אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין הרי ׁשּיצאת - ּולהראֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּדרּכּה ואין נֹופל ואינֹו ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

אצעדהלהראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי [צמיד]- ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּתהיה  והּוא ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּדבּוקה
.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא

אֹותם  ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות
הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ׁשּמּנחת ּבׁשעת ּבציץ ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

לחיּה, על הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּמּנחת  זהב ׁשל ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבזמן
ּכדי  ּברגליהן, הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשּה,
ׁשּמא  ּבהן, לצאת אסּורין אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ּבידּה. ּותביאן ְְְִִֵָָיּפלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא [שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על [בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
והּוא  הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
ּכדי  ראׁשּה על ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּנקרא
ׁשּמּקפת  צמר ׁשל ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּתראה

לפניה סביב עליה]אֹותֹו מונח יהא ּבׁשן [שהציץ ולא , ְְְִֵֶָָָֹ
ׁשּמּנחת  זהב ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעל
ותראה  ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו

ְְֶַָלחברֹותיה.
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּופאה  מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על  ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

.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 חשש , ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ

אֹותם שתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ
ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

לחלץ  ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהם  ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;

ּבּׂשבכה וכן [כיסוי]קׁשּורין יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה [צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
קׁשּור  ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף [לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה ְְְִִִֵֵָָאינּה
.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני 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 ה ּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי [בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי ׁשעל [מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּצינית הרגל]ּגּבי בפרסת החרּגֹול[מכה ּובביצת [מין , ְְִִֵֵַַַַַ

הּצלּובארבה] ּובמסמר הּׁשּועל, ּובׁשן עליו , שתלו [מעץ ְְְֵֵַַַָָ
רפּואה אדם] מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל והּוא , - ְְְִִֶָָָָ

מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ְְִִֶֶָֹׁשּיאמרּו
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים  ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה [של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבני [לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבקמיעין  אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני  ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם 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; ְְְְִִַַָ
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.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ
חטטין ׁשּיצא [שחין]ּבעלי אֹו ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולא

.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,
ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם
ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין

.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם הארּוגין [פעמונים ְֲִִִַָ
ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא חקוק ּבּבגדים. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] ושם יּפל שמו ׁשּמא מּתכת, ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
אֹו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף על ויביאּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכתפֹו
אנׁשי  ּכמנהג ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָיתלכלכּו

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן ְְַַָָָֻהּמקֹום
.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 סּודר [שלא וכל ; ְְְְִֵֶֶָָָָָ

סבנית היתה ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה [בגד ׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ממרחץ] ביציאה והכתפיים הראש ׁשאינּהלעטיפה ְֵֶָָָקצרה

ּכמֹו ונמצאת מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ּבּה. לצאת ּומּתר ְֵֵַָָָֻאבנט,

.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 התפור , [בד ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] ׁשהיא בשפת הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּביֹום  אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמצּיצת

ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשּבת,
.‡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 ׁשאין [שלא מּפני חּיב, - ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשאינֹו ּפי על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדר
- ּבגדיו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹצרי

עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמלאכה
.‚Îעֹוׂש הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ה?הּמֹוצא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ונכנס, ּבידֹו, יד וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלֹובׁשן
עד  וחֹולצֹו, ׁשני זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָוחֹולצן
ּכדי  הּיֹום מן נׁשאר ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשּיכניס
ּומכניסן  עליהם, מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהכניסן
ליׁשב  ׁשּמתירא הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבמֹוצאי
ּומּניחן  ּבמקֹומן, מכּסן - הּגֹוים מּפני הערב עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּולׁשמרן

והֹול. ְֵ
.„Î את נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיה

נֹותנן  אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ְְְִֵַַַַַָָָָָֻּכּלן
לחצר  ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָלחברֹו

רצּועֹותיהן,החיצֹונה  ּבהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לא  אם אבל הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻוהיּו

להן. נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן ְְְִֵֵֶֶָָָָֻהיּו
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

מתעּטף  יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,
הדחק]ּבעֹור בשעת ל'לבוש' הנחשב בספר, - וחֹוזר [כלומר , ְֵָ

אֹותֹו נוסף]ּומכּסה בכיסוי - הספר ואת עצמו ּבֹו[את ונכנס , ְְְִֶַָ
בו] לבוש כשהוא .[לביתו,

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
ׁשּמא  - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבתפּלין  לצאת ּומּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיהיה

ׁשּב ּבתפּליו ערב למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ונזּכר  הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבכל
לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּיׁש

הּמדרׁש. לבית ְְִֵַָאֹו

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא "למען אסּור ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּכל  ואחד חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָינּוח
ּפי  על אף - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבהמה
ּבא  ׁשאּסּורֹו לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהּוא

המחּמר ,לפיכ עׂשה; ּבׁשּבת,[מזרז]מּכלל ּבהמּתֹו אחר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה ְֶַָָָָָָוהיה

ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו 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

ׁשביתת  על מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּלא
לגֹוי,ּבהמּתֹו ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו ׁשּמא [גזירה]. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

אֹותֹו קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו עד [לפדותה]יׁשאיל ְְְְִִִִַַַַָ
ּומּתר  מֹוכרין. אין ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻעׂשרה

סרסּור ידי על למּכר מׂשּכיר [מתווך]לֹו אינֹו ׁשהּסרסּור , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹ
מׁשאיל. ְְִֵַואינֹו

אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר
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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 להן ׁשּנהגּו מֹוכרין אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

על  אּלא - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּיה
סרסּור. ְְֵַידי

.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא  ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

ּתהיה[הכיס] ׁשּלא עד הּנחה.עליה, ולא עקירה לא ׁשם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּכדי  עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואסּור
יּניח  ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּכיסֹו
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
ׁשֹוטה  לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
מהם  זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקטן

מּכל ׁשּירצה  אחד ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - סוף אּלּו כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ

אמות] מהּלד' לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו ּפחֹות . ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
יכֹול  אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות

עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה ואם [להמתין ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָ
אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה ְִֵַַַָָָָלאו,

.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - לּסּוס הרּבים ׁשיר ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הֹוציא  אם אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָואפסר
ּבפי  חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבהמה
ּבפחֹות  מׁשּתּמרת אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּסּוס,
ּבסּוגר  חתּול אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָמּמּנּו,
ּפחּותה  ׁשמירה אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

לּה. הּוא מּׂשאֹוי -ַָ
.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
ּבהמֹות  ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבזּוג  ּבהמה תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹו

קֹול.[פעמון] לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּבצּוארּה,
.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

לסימן] בה הקשורה ולא [מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא [כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגמל  יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
בד]ּבמטלטלת אּלא [חתיכת ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ

וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן יצא [גבנוניתו]אם ולא ; ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ
יד עקּוד ידו]הּגמל קשורה ּכל [- ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא , ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֹ

ְֵַָהּבהמה.
.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין

האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.
ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ

ואין  ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ׁשּיּכנע  ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעגל

ּבׂשבכה ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח [מחסום]ויהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
תצא  ולא תאכל. לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹׁשּמּניחין

הּקּפד ּבעֹור ׁשּלא [קיפוד]הּפרה ּכדי ּדּדיה על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה ׁשּבין יינק ּברצּועה תצא ולא ׁשנה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין מיוחדת]קרניה, לשמירה [הזקוקה ְְְֵֵֵֵֶַַָ
ּבקרניה לּה האפסר]ׁשחקק את בו להשחיל כדי חור ,[-עשה ְְֶֶַַָָָ

- ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָיֹוצאה
ּתנּתחּנּו ׁשּמא הרּבים.[תנתקנו]אסּור, ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·È ׁשּלא ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים

ׁשּלא  ּכדי לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיעלּו
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן ׁשּמיּפין [בדים]יּפלּו המרּקמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

למעלה  קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ּכדי  למּטה, קׁשּורה אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מלּפפֹות ויֹוצאֹות זכרים; עליהן יעלּו [כרוכות]ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֻ
יֹוצאֹות  העּזים נקי. ׁשּלהן הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבמטלנּיֹות,
קׁשרן  אם אבל החלב; מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָודּדיהן
לא  אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכדי

ְֵיצאּו.
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ולא [שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה [לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ּבּה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּומטּיל  ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומטּילת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחצר;
.„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, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
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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 להן ׁשּנהגּו מֹוכרין אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

על  אּלא - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּיה
סרסּור. ְְֵַידי

.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא  ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

ּתהיה[הכיס] ׁשּלא עד הּנחה.עליה, ולא עקירה לא ׁשם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּכדי  עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואסּור
יּניח  ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּכיסֹו
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
ׁשֹוטה  לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
מהם  זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקטן

מּכל ׁשּירצה  אחד ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - סוף אּלּו כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ

אמות] מהּלד' לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו ּפחֹות . ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
יכֹול  אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות

עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה ואם [להמתין ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָ
אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה ְִֵַַַָָָָלאו,

.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - לּסּוס הרּבים ׁשיר ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הֹוציא  אם אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָואפסר
ּבפי  חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבהמה
ּבפחֹות  מׁשּתּמרת אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּסּוס,
ּבסּוגר  חתּול אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָמּמּנּו,
ּפחּותה  ׁשמירה אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

לּה. הּוא מּׂשאֹוי -ַָ
.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
ּבהמֹות  ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבזּוג  ּבהמה תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹו

קֹול.[פעמון] לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּבצּוארּה,
.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

לסימן] בה הקשורה ולא [מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא [כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגמל  יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
בד]ּבמטלטלת אּלא [חתיכת ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ

וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן יצא [גבנוניתו]אם ולא ; ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ
יד עקּוד ידו]הּגמל קשורה ּכל [- ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא , ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֹ

ְֵַָהּבהמה.
.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין

האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.
ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ

ואין  ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ׁשּיּכנע  ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעגל

ּבׂשבכה ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח [מחסום]ויהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
תצא  ולא תאכל. לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹׁשּמּניחין

הּקּפד ּבעֹור ׁשּלא [קיפוד]הּפרה ּכדי ּדּדיה על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה ׁשּבין יינק ּברצּועה תצא ולא ׁשנה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין מיוחדת]קרניה, לשמירה [הזקוקה ְְְֵֵֵֵֶַַָ
ּבקרניה לּה האפסר]ׁשחקק את בו להשחיל כדי חור ,[-עשה ְְֶֶַַָָָ

- ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָיֹוצאה
ּתנּתחּנּו ׁשּמא הרּבים.[תנתקנו]אסּור, ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·È ׁשּלא ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים

ׁשּלא  ּכדי לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיעלּו
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן ׁשּמיּפין [בדים]יּפלּו המרּקמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

למעלה  קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ּכדי  למּטה, קׁשּורה אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מלּפפֹות ויֹוצאֹות זכרים; עליהן יעלּו [כרוכות]ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֻ
יֹוצאֹות  העּזים נקי. ׁשּלהן הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבמטלנּיֹות,
קׁשרן  אם אבל החלב; מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָודּדיהן
לא  אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכדי

ְֵיצאּו.
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ולא [שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה [לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ּבּה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּומטּיל  ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומטּילת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחצר;
.„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, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
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ּ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"ג  ניסן ט' רביעי יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה מלאכה,נאמר ׁשאינן מּדברים אפּלּו - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מּׁשּום  חכמים ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹחּיב
השביתה]ׁשבּות ׁשהן [להרבות מּפני אסרּום ּדברים, מהן - ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

יבֹוא  ׁשּמא ּגזרה אסרּום ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָּדֹומים
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור ְְִִֵֵֵֶָמהן

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. ׁשהּוא [מחסן מּפני ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבֹו קֹובע אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָצרי
להׁשוֹות  יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹמדרׁש
אבל  ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּגּמֹות.
ּבּקרקע  ירק לא הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, ְְְְְֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלא
ּגּבי  ׁשעל הרק לדרס ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻויׁשּוף

ּתּמֹו. לפי והֹול ְְְִֵַַַֻהּקרקע,
המׂשחקֹות‚. אסּורֹות נׁשים - ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואסּור  הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻלׂשחק
ּכן [לנקות]לכּבד אם אּלא ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף ּגּבי [להזות]היה על מים ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
מתּכּון  אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע,

סכין אין .מיפה]לכ חומר היה [מריחת ואפּלּו הּקרקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; את רצּוף להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ

וחמר האבק] קל טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ
ויבֹוא  ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבׁשּבת
רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהׁשוֹות

ּומרּדה„. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה [שוטח]חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּלא  ּבקּפה, ולא ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻבּה;

הּקּפה שנשברה]ּבׁשּולי קופה ּכדר[תחתית יעׂשה ׁשּלא - ְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְֶֶַָֹֻׁשהּוא

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 לרּדֹותהּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
ּבאילן, עֹולין אין ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּדבׁש

ּבאילן. נסמכין ואין ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבין
ואין  ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֻולא

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר יתלׁש.מׁשּתּמׁשין ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות

יתלׁש ׁשּמא ׁשאין ּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא תלישה]הניתֹו ללא קיים -]; ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּבֹו להריח אסּור לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָאבל
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ְְְְִֵֶָָָָָֹֻּבמחּבר

.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן
ּכארץ  הן הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב .אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

להׁשּתּמׁש מּתר ׁשל ׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹֻהיּו
לארץ, ׁשוה אחד ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן;

עליהם. ליׁשב אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹו
.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
וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ׁשל [מיעודו]ונמצא עׁשתֹות טעּונה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד  עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
זכּוכית  ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמּועט
על  ׁשם יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ְֲִִֵֵֵַַַַַָּגּבי
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד , ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

יד  על יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
מעט] לתֹו[מעט ולא הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ְְְְֲִֵֵַַָֹֹֹואֹוכל;

ׁשהּוא  ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהּקּפה,
לידי  ויבֹוא הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹוׂשה

ׁשּנראה עּמּור  מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
ְִֵַּכמעּמר.

.·È חּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק  הֹואיל מּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

יבֹוא  ׁשּמא - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין  ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָֹלסחט

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר [פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן
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.‚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 ׁשרּסקן [שיבלים ְְְִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום לגמר [כתישה]מּבעֹוד לֹו אסּור , ְְְִִִִִָָָֹֻ

לגמר  לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻּדיכתן
הריפֹות  ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻׁשחיקתן

שעורים] הּפרּור [גרעיני גדולה]ּבעץ  הּקדרה [כף ּבתֹו ְְְֵֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּבת,

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו מֹולל [מפורר - ְִֵֵַ
היה  ואם ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּנּוי,

גרון]ּגֹונח ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר הבהמה]- מּפני [מדדי , ְְִִִֵֵַָֹֻ
ּפי  על ואף ּגזרּו, לא צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

סּכנה. ׁשם ֵֶַָָָׁשאין
.ÂË הם וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ׁשּמא  ּגזרה ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור -ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אם  - הן ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹיתּכּון
הכניסן  ואם מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהכניסן

ׁשּבת  מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין .לדרכן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.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 ּבכל [מוציא אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָ

ּבקנֹון לא אבל - נפה]ּכחֹו ּבתמחּוי[מין גדולה]ולא ,[קערה ְְְְֲַָָֹֹֹ
והמׁשּמר  חּיב. ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגזרה

על [מנפה] אף ,לפיכ הּוא; מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשמרים,
אֹו ּבסּודרין צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּפי

ּבּסּודר[סל]ּבקפיפה ּגּמה יעׂשה לא - דחיסתו מצרית [ע"י ְְֲִִִִֶַַָָָֹֻ
הכלי] ויבֹוא לפי ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּכדר המׁשּמרת את לתלֹות אסּור וכן ּבמׁשּמרת. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָלׁשּמר
המחּבץ וכן לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה [מייצר ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנֹותנין חמאה] ּפי על אף ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת ,ְְִִִֵֶֶֶַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים הדבש]ׁשמׁשמין מן ּבידֹו.[יפריד ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹֻ

.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 - לפני ּגּסה הּדלּועין את מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבפרֹות. טחינה ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
עמיר ׁשל אלּמֹות ּומפספס [חציר]ּומּתירין בהמה, לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

מּפני [מרסק] ּגדֹולֹות, אלּמֹות לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ְְְְֲֲֲִֵַָָֹֻֻּבידֹו
ׁשּבהן. ֶֶַַָֹהּטרח

.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי ּבהן,[מיני וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
ואֹוכל  וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהכניסן

ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי
לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה .[לכתוש]ׁשהּוא ְְֶֶָָֹֹ

.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 ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

הּבריאים  ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלענה
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון ועׂשבים.[תרופה]לׁשּתֹותן, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·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,
זיתֹוס  וׁשֹותין החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּבמקֹומֹות

אוכלין]הּמצרי מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִַָָ
.‚Î ּבהן לסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן

סכין  הּבריאים וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת,
החֹוׁשׁש אסּורין. וחמץ,[כואב]ּבהן, יין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבמקֹום  אּלא ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל
מקֹום  ּבכל ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין .ׁשהּבריאים ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

צֹומתּה[לקתה]נּגפה - רגלֹו אֹו ואינֹו[מכווצה]ידֹו ּביין, ְְְְְִִֵַַָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; אסּור.[איסטניס]צֹומתּה ּביין אף , ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש
ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

נתרּפא,[יגרגרנו] ואם - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשמן;
הּמצטכי את לֹועסין אין מעצים]נתרּפא. הנוטף ואין [שרף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ואם  לרפּואה; ׁשּמתּכּון ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשפין
מּתר. הּפה, לריח ְְִֵֵֶַַַָֻנתּכּון

.‰Î.העין ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאין
ּתפל משהו]ורק שטעם לפני האדם העין [רוק ּגב על אפּלּו , ְֲִִֵַַַָָֹ

קילֹור לעין]אסּור. -[משחה ׁשּבת מערב אֹותֹו ׁשּׁשרה ִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלקה  מי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעבירֹו
ּבידֹו ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּבאצּבעֹו,

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ְְִִֵֶָּכדי
.ÂÎמֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
ּבׁשּבת;[בד] הּמּכה על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן מֹואבל ונֹותנין . ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על מּפני [ישן]יבׁש אסּור, - ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכרטּיה. ְִִֶָׁשהּוא

.ÊÎמחזירין [נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּכלי, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּומּניחין  להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאֹותּה;
ׁשבּות  אּסּור ׁשאין ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרטּיה

[- השביתה להרבות דרבנן מקֹום,[איסור ּובכל ְְִַָָָּבּמקּדׁש.
ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקּנחין

.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין
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.‚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 ׁשרּסקן [שיבלים ְְְִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום לגמר [כתישה]מּבעֹוד לֹו אסּור , ְְְִִִִִָָָֹֻ

לגמר  לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻּדיכתן
הריפֹות  ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻׁשחיקתן

שעורים] הּפרּור [גרעיני גדולה]ּבעץ  הּקדרה [כף ּבתֹו ְְְֵֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּבת,

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו מֹולל [מפורר - ְִֵֵַ
היה  ואם ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּנּוי,

גרון]ּגֹונח ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר הבהמה]- מּפני [מדדי , ְְִִִֵֵַָֹֻ
ּפי  על ואף ּגזרּו, לא צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

סּכנה. ׁשם ֵֶַָָָׁשאין
.ÂË הם וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ׁשּמא  ּגזרה ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור -ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אם  - הן ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹיתּכּון
הכניסן  ואם מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהכניסן

ׁשּבת  מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין .לדרכן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.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 ּבכל [מוציא אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָ

ּבקנֹון לא אבל - נפה]ּכחֹו ּבתמחּוי[מין גדולה]ולא ,[קערה ְְְְֲַָָֹֹֹ
והמׁשּמר  חּיב. ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּגזרה

על [מנפה] אף ,לפיכ הּוא; מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשמרים,
אֹו ּבסּודרין צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּפי

ּבּסּודר[סל]ּבקפיפה ּגּמה יעׂשה לא - דחיסתו מצרית [ע"י ְְֲִִִִֶַַָָָֹֻ
הכלי] ויבֹוא לפי ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּכדר המׁשּמרת את לתלֹות אסּור וכן ּבמׁשּמרת. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָלׁשּמר
המחּבץ וכן לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה [מייצר ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנֹותנין חמאה] ּפי על אף ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת ,ְְִִִֵֶֶֶַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים הדבש]ׁשמׁשמין מן ּבידֹו.[יפריד ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹֻ

.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 - לפני ּגּסה הּדלּועין את מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבפרֹות. טחינה ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
עמיר ׁשל אלּמֹות ּומפספס [חציר]ּומּתירין בהמה, לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

מּפני [מרסק] ּגדֹולֹות, אלּמֹות לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ְְְְֲֲֲִֵַָָֹֻֻּבידֹו
ׁשּבהן. ֶֶַַָֹהּטרח

.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי ּבהן,[מיני וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
ואֹוכל  וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהכניסן

ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי
לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה .[לכתוש]ׁשהּוא ְְֶֶָָֹֹ

.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 ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

הּבריאים  ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלענה
סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון ועׂשבים.[תרופה]לׁשּתֹותן, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·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,
זיתֹוס  וׁשֹותין החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּבמקֹומֹות

אוכלין]הּמצרי מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִַָָ
.‚Î ּבהן לסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן

סכין  הּבריאים וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת,
החֹוׁשׁש אסּורין. וחמץ,[כואב]ּבהן, יין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבמקֹום  אּלא ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל
מקֹום  ּבכל ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין .ׁשהּבריאים ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

צֹומתּה[לקתה]נּגפה - רגלֹו אֹו ואינֹו[מכווצה]ידֹו ּביין, ְְְְְִִֵַַָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; אסּור.[איסטניס]צֹומתּה ּביין אף , ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש
ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

נתרּפא,[יגרגרנו] ואם - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבׁשמן;
הּמצטכי את לֹועסין אין מעצים]נתרּפא. הנוטף ואין [שרף , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ואם  לרפּואה; ׁשּמתּכּון ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשפין
מּתר. הּפה, לריח ְְִֵֵֶַַַָֻנתּכּון

.‰Î.העין ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאין
ּתפל משהו]ורק שטעם לפני האדם העין [רוק ּגב על אפּלּו , ְֲִִֵַַַָָֹ

קילֹור לעין]אסּור. -[משחה ׁשּבת מערב אֹותֹו ׁשּׁשרה ִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּלקה  מי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעבירֹו
ּבידֹו ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּבאצּבעֹו,

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ְְִִֵֶָּכדי
.ÂÎמֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
ּבׁשּבת;[בד] הּמּכה על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן מֹואבל ונֹותנין . ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על מּפני [ישן]יבׁש אסּור, - ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכרטּיה. ְִִֶָׁשהּוא

.ÊÎמחזירין [נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּכלי, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּומּניחין  להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאֹותּה;
ׁשבּות  אּסּור ׁשאין ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרטּיה

[- השביתה להרבות דרבנן מקֹום,[איסור ּובכל ְְִַָָָּבּמקּדׁש.
ימרח. ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקּנחין

.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין
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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 ואם [משפשפים לבהמה; לא אבל לעּנגֹו, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאדם

ּבהמה  .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֻהיה
ּכרׁשינין בהמה]ׁשאכלה ּבחצר [מאכל אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; אֹותּה[שטף]ּבׁשביל מעמידין ּדם, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
סּמנין. לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמים

.‡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 מּתר [כעין וכן להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַַָָֻ

מפרקתו]לחּנק ּולהעלֹות [בבגדים]ּוללּפף[ליישר הּקטן, את ְְְֲֵֵֶַַַַָָ
האוזניים]אזנים לגידי ּולהעלֹות [רפואה ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
הנשימה]אנקלי להקלת הלב שכנגד וכּיֹוצא [תנוך אּלּו ׁשּכל ; ְְְִֵֵֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - לׁשחיקה,[לחשוש]ּבהן ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מהן. צער לֹו ְֵֵֶַַויׁש

.·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 האכלה ּכמרּקד. [סל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אינֹולבהמה] ׁשהרי - הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.לכ ְְִֵַָמתּכּון

.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין [מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא [שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻללּוׁש
ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת  והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת  הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה  מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
נֹותן  ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. ֶֶַֹאת
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

ּבֹו. וכּיֹוצא העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,

הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים כף]ונֹותנין ׁשתי [- ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֻ
לא  אם ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוערב;
לפני  ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנתערב,
ּ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 ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

אחת. ּבבת ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא ׁשאינן [בגרון]וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

להחזיר הּבהמה [להוציא]יכֹולין את הּוא מאכיל אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
ּבפני  מים ּפיה לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמעּמד,
וכן  להחזיר. ׁשּיכֹולה ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמן
לֹומר, צרי ואין להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמאכיל

אֹוכלין. והם לפניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶׁשּיּתן
.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 . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
דבר  ּגּבי על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגּבי

לּדבר [מוקצה]ׁשהקצה ּפניה ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל ְְְְִֵֶֶַַֹֻהּמקצה

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית מלאכה [הוצאתו ׁשאינּה ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָָ

ּפת  הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו -ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ
מזֹון  מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ְְְִִִֶַַַַַָָָּבּתּנּור
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 הרי [לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה. ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאּלּו

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 - oqip 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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 ידֹוׁשמן אדם וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
יחּמּו ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמים
ּבהם. נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמים

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומחּמם
נֹותנין ‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים ּפלּה לתֹוכּה יּתן לא וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
חּמין  מים הּוא נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשל

צֹונן. ׁשל אמּבטי ְְִֵֶַָלתֹו
.Âצֹונן,[דוד]מחם מים לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

אֹו צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּכדי
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו מּפני צֹונן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּ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
ׁשהּוא  ּפי על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגדֹולה.
ׁשני  ׁשּכלי ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻרֹותח

מבּׁשל. ְֵֵַאינֹו
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

חמיׁשי  יֹום ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
ּבחּמה [לרפואה]וׁשּׁשי ּומּניחֹו ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מּלׁשּתֹות. ּפסק אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹעד
.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 אסּור הּנֹוטל ְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

אהלה  ּכגֹון וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלרחץ
צמח] לבֹונה,[מין ּבעפר הּידים את לחף ּומּתר ּבֹו. ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻוכּיֹוצא

ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָועפר
ׁשּמּׁשיר  ּדבר ערב מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּׁשיר
הרב  היה אם - וּדאי מּׁשיר ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֻמּדבר
.„È ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערות נימין ְְִִִִַַָָֻ
מראה בולטות] אבל ּבּכתל; קבּועה ואפ ּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁ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 לֹויבֹוא יׁש ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין יטה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מים  ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבית

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 ויקנח , בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹוא לכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלידי
ויקלט אחר ּכלי יביא מהאויר]ולא ויצרף [היין אחר ּכלי , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

הגג] מן הנוזל ויקבל לגג ּדר[סמוך ּכלי יביא ׁשּמא ּגזרה -ְְִִֵֶֶֶָָָ
אחר  ּכלי מּביתֹו מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָרׁשּות
ּכ ואחר יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹוקֹולט,

הערים ואם יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא [התחכם]יזמין, ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹ
מּתר. 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
ּבסמרטּוט; מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכר

ׁשּתכלה. עד מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָואם
.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 ְְְִִִִֵֶַַַַָ
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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 ידֹוׁשמן אדם וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
יחּמּו ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבמים
ּבהם. נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמים

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומחּמם
נֹותנין ‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים ּפלּה לתֹוכּה יּתן לא וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
חּמין  מים הּוא נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשל

צֹונן. ׁשל אמּבטי ְְִֵֶַָלתֹו
.Âצֹונן,[דוד]מחם מים לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

אֹו צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹֻּכדי
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו מּפני צֹונן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּ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
ׁשהּוא  ּפי על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגדֹולה.
ׁשני  ׁשּכלי ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻרֹותח

מבּׁשל. ְֵֵַאינֹו
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

חמיׁשי  יֹום ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
ּבחּמה [לרפואה]וׁשּׁשי ּומּניחֹו ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מּלׁשּתֹות. ּפסק אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹעד
.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 אסּור הּנֹוטל ְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

אהלה  ּכגֹון וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלרחץ
צמח] לבֹונה,[מין ּבעפר הּידים את לחף ּומּתר ּבֹו. ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻוכּיֹוצא

ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָועפר
ׁשּמּׁשיר  ּדבר ערב מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּׁשיר
הרב  היה אם - וּדאי מּׁשיר ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

אסּור. לאו, ואם ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֻמּדבר
.„È ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערות נימין ְְִִִִַַָָֻ
מראה בולטות] אבל ּבּכתל; קבּועה ואפ ּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁ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 לֹויבֹוא יׁש ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין יטה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מים  ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבית

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 ויקנח , בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹוא לכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלידי
ויקלט אחר ּכלי יביא מהאויר]ולא ויצרף [היין אחר ּכלי , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

הגג] מן הנוזל ויקבל לגג ּדר[סמוך ּכלי יביא ׁשּמא ּגזרה -ְְִִֵֶֶֶָָָ
אחר  ּכלי מּביתֹו מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָרׁשּות
ּכ ואחר יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹוקֹולט,

הערים ואם יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא [התחכם]יזמין, ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹ
מּתר. 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
ּבסמרטּוט; מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכר

ׁשּתכלה. עד מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָואם
.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 ְְְִִִִֵֶַַַַָ
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ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּביתֹו;חֹוׁשׁשין ּבתֹו ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
ּבׁשּבת, ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגזרה
מראית  מּפני חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּוׁשטחּה

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָהעין,
.‡Îהּפקק [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי את נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַַָ

מבד] המקוואות]ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ,[מחבר ְִִִֵַַָ
סחיטה, לידי ּבא ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחזיר

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו מהודק]ׁשהרי הפקק יהיה .[שלא ְְֲִֵֵֶֶַַַ
ׁשּלא  ּכדי הּמּטלטל, ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּופֹוקקים
את  ּפֹוקקין אין אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיצּופּו
ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּביב

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ְֲִֵֶַַַָָׁשהרי
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ּבחל [לקמטם ׁשּמתּקנין ּכדר , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
הּכלים מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין [בגדים]הּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר .[לגהצם]ּבׁשּבת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפּׁשטֹו לקּפלֹו מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻואם
ּבגד  ׁשּיהיה והּוא - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּולהתּכּסֹות
לא  ּוכׁשּיקּפל, מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחדׁש

אסּור. ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיקּפל
.‚Î מלאכֹות מאבֹות להעביר הּצֹובע, לאּׁשה אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
מאבֹות [אודם]סרק והּתֹופר, ּכצֹובעת. ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

החדׁשים  והּכסת הּכר למּלאת אסּור ,לפיכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹמלאכֹות;
בדים]ּבמֹוכין מֹוכין [אגודות אבל יתּפר; ׁשּמא ּגזרה - ְְְֲִִִֵֶָָָֹ

ּבׁשּבת. אֹותם מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשרּו
.„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 ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ציר  נׁשמט ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
מחזירין  ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָהּתחּתֹון
מקֹום  ּבכל להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָאֹותֹו;

יתקע. ׁשּמא ּגזרה -ְְִֵֶַָָ
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] מחזירין [מסרקים ואין ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹותֹו,
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה , [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראה חלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ואין [דין]ּכבֹונה; ּבכלים, ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

מתּקנין  ואין להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻסתירה

ׁשדרה ׁשל ׁשּנראה [שבגבו]חליֹות מּפני זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ְֶּכבֹונה.

.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל עֹוׂשין העֹוׂשה אין ,לפיכ . ְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכּתחּלה  עראי ׁשּמא אהל ּגזרה - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

עראי, אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹיעׂשה
טּלית  ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻּפטּור.
ּכרּוכה  והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה
זה  הרי - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹקדם
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻמֹותח

ֶָּבזה.
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה נעׂשית [וילון ׁשהרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּוטריסקל וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל [כסא ּתחּתיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
רגלים] שלש ׁשאין בעל - אהל ּתחּתיהן ׁשּיעׂשה ּפי על ואף ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹזה
.ËÎ מּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכל

אֹותֹו והעֹוׂשה עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו
ּפטּור  ּבׁשּבת, ּכפּולהלכּתחּלה טּלית לשנים]. ׁשהיּו[מקופלת ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ׁשהיא חּוטין למשכה עליה מנת [על ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לנטֹותּהבהם] מּתר לנטֹותּה[לפורסה], מּתר הּפרכת, וכן . ְְְִִֵֶַָָָָָֹֻֻ

לפרקּה. ְְָָָֻּומּתר
.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ

הֹואיל  - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,
לכך  מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב לנטֹותּה[מוכנה מּתר , ְְְְְִִֶֶָָָֻֻ

מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: מעל [פרוסה]ּומּתר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻ
ּפקק טפח. וילון]הּמּטה מתּקן [כעין ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ְְְִִֶֶַַַַַַָָֻ

ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - מּתר [בחלון]לכ , ְְִֵֵֶַַָָָָֻ
החּלֹון. ּבֹו ְִַַֹלפקק

.‡Ï ׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא  ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה

אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים והיה [רק]מן אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמהּדק

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ְֲִֵֶֶֶַַָֹּגג
.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרכת  היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכּלה  היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּגדֹולה
אפׁשר  ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
.‚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
ׁשל ‡. נקב ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

ההבל  ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָלּול
ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי מלאכה]- לפיכ,[גמר ; ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
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wfg zxecdn jezn

להכניס  אֹו ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּגזרּו
אין  זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבלבד

ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נוסף]נֹוקבין אבל [נקב . ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
יׁשן נקב למּטה [שנסתם]ּפֹותחין הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; [בתחתית מן ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו.החבית] ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי -ְְְְֲֵֵֶַָָָ

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 - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
יתּקן  ׁשּמא ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלאחר
ׁשאינֹו ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻחבית
ׂשפה  לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּבא
והפרׁש הּכר ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻמּקפת,

הּים. ּובין ֵֵַָָּבינּה
.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 לשאיבת ׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ

ממּלאין מים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
יקטם ׁשּמא ּגזרה - לחף [יקצוץ]ּבּה אסּור ויתּקנה. אֹותּה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנן טיט][מין ּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר

ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל [מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
קערֹות  להדיח ואסּור ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכלים,

גדולות]ואלּפסין ּכמתּקן,[מחבתות ׁשהּוא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי מּתר [קנקנים]אבל - ְְְְֲִִֵָָָֻ
את  מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ּבכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהדיחן
אבל  ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּטֹות

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי ְִִִֵֵַַַָָמּציעין
.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 ּבׁשֹוגג,ושביעי - ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְְִִֵֵַַַָ
ׁשּבת. למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש
יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּומּתר

ּומט  אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּביל נֹותנן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ויטהרּו. עליהן, הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלי

.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 ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
מּפני  אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו

מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ימרח. ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשעוה. מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואפּלּו

.·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 ּבמסירה [רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ

ׁשאסּור  ּוכׁשם ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּיד  ּבין מּדה ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹלׁשקל

ּבחבל. ֵֶֶַּבין
.„È מקּדׁשין ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה] ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה לה']- ולא [קודש , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
עלי]מעריכין פלוני מחרימין[ערך ולא הבית], לבדק [נכסיו ְְֲִִִִַַֹ

ּתרּומה  מגּביהין ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ועֹוד, ׁשהפריׁש, ּפרֹות אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּומעׂשרֹות,
הּבהמה  את מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני

בהמה] ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום - [צבע ְְְְִִֵֶָָָֹ
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להכניס  אֹו ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּגזרּו
אין  זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבלבד

ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נוסף]נֹוקבין אבל [נקב . ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
יׁשן נקב למּטה [שנסתם]ּפֹותחין הּנקב יהיה ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּׁשמרים מן למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; [בתחתית מן ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
לפתחֹו.החבית] ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי -ְְְְֲֵֵֶַָָָ

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 - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
יתּקן  ׁשּמא ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלאחר
ׁשאינֹו ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻחבית
ׂשפה  לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּבא
והפרׁש הּכר ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻמּקפת,

הּים. ּובין ֵֵַָָּבינּה
.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 לשאיבת ׁשהיא קטן [פך ְְְִִֶַָָָ

ממּלאין מים] אין קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
יקטם ׁשּמא ּגזרה - לחף [יקצוץ]ּבּה אסּור ויתּקנה. אֹותּה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגרתיקֹון[לשפשף] ּכסף מלּבנן טיט][מין ּכלי ׁשהּוא מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר

ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל עפר]ּבׁשּבת; ּכל [מין וכן . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
קערֹות  להדיח ואסּור ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהּכלים,

גדולות]ואלּפסין ּכמתּקן,[מחבתות ׁשהּוא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת; ּבאֹותּה אחרת סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

וקיתֹונֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי מּתר [קנקנים]אבל - ְְְְֲִִֵָָָֻ
את  מּציעין ואין לׁשתּיה. קבע ׁשאין עת, ּבכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהדיחן
אבל  ׁשּבת; למֹוצאי עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּטֹות

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי ְִִִֵֵַַַָָמּציעין
.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 ּבׁשֹוגג,ושביעי - ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְְִִֵֵַַַָ
ׁשּבת. למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש
יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּומּתר

ּומט  אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי ּביל נֹותנן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ויטהרּו. עליהן, הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלי

.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 ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
מּפני  אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו

מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
.‡Èרטּיה העֹור;[תחבושת]הממרח את מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ימרח. ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשעוה. מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואפּלּו

.·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 ּבמסירה [רק אֹו ְִִֵֶֶַַָָ

ׁשאסּור  ּוכׁשם ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּיד  ּבין מּדה ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹלׁשקל

ּבחבל. ֵֶֶַּבין
.„È מקּדׁשין ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה] ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה לה']- ולא [קודש , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ
עלי]מעריכין פלוני מחרימין[ערך ולא הבית], לבדק [נכסיו ְְֲִִִִַַֹ

ּתרּומה  מגּביהין ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ועֹוד, ׁשהפריׁש, ּפרֹות אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּומעׂשרֹות,
הּבהמה  את מעּׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני

בהמה] ּבסקרה[מעשר ירׁשם ׁשּמא ּגזרה אדום - [צבע ְְְְִִֵֶָָָֹ
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העשירי] בו וחגיגתֹושמסמנים ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש .ְְְֲִִִַַַָָָָ
אין  ּכ מקּדיׁשין, ׁשאין ּוכׁשם הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּביֹום

ל-]מקּדׁשין 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 באכילה]. .[ומותרים ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבׁשֹוגג  ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכן
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבין

הּדמאי את מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה [פירות וכן ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הם] מופרשים שספק הארץ את עם לא אבל הּׁשמׁשֹות, ְֲֵֶַָָֹּבין

ַַַהּוּדאי.
.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ל  אֹו על ּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּבצד  ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּפי

למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם אצלֹו,[רגילים]הּפרֹות. לאכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיבֹואּו
עני'. מעׂשר מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּתרּומת

.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 ּבׁשּבת [חובות ְְְְְִִֵֶַָָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא ואת - אֹורחיו את אדם מֹונה למחק. א ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
מעדנים]ּפרּפרֹותיו ׁשּלא [מיני ּכדי הּכתב, מן לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

על  חקּוקין הּׁשמֹות היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָיקרא
מתחּלף  ׁשאינֹו מּפני לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּטבלא

הּצּורה ּתחת המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור [ציור]ּבׁשטר. ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
הּדיֹוקני אדם]ותחת ּבּכתּובים [ציור לקרֹות אף ּבׁשּבת. ְְְְְְִִֵַַַַַַָ

וכו'] איוב משלי אסּור [תהלים הּמדרׁש, ּבית ּבׁשעת ְְְִִֵַַַָָָּבׁשּבת
יֹוׁשב  אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה -ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּמדרׁש. מּבית ויּמנע וקֹורא, ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבביתֹו
.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 ְְְְְִִִַַַָָ
.·Î ׁשהיה אֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל  אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

הּוא  - ׁשנּיה אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָממּלא
ּכלי  הֹוציא אם אבל ל ֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאין
מּתר  סעּודֹות, ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה .אחד ְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

.‚Î ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּ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
ּדבר  אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּציל
לקחּתֹו, הּמּציל רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּגדֹול;
עמלֹו; ׂשכר הּׁשּבת אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻּונתנֹו
ׁשּלא  אּסּור, ולא מלאכה ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹואין

מערב  ּבמקֹום אּלא .הֹוציאֹו ְְִֶָָָֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום  היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
לׁשּבת  זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּכּפּורים,
יכֹול  ׁשהּוא ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה ְִִֵֶַַַָָָָהּבאה.
ואֹומר  ּומֹוציא. לעטף , יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹללּבׁש,
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
ׁשהרי  הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר ְִִֵֶַמן
.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 ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדף  וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָספרים
וׁשּבתחּלת אֹותן.לדף, מּצילין אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּברכֹות
הּדלקה. מּפני אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּומענינֹות

.ÁÎמּתֹו אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, היתה ּתבֹות אם וכן , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבּה ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבֹו
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מּפני  אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹהזּכרֹות,
עם  ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין

ה'תשע"ג  ניסן י' חמישי יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ּדֹומין יׁש ׁשאינן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּביֹום  חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
חפצ מּמצא ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹקדׁשי",

ּדבר" ּבׁשּבת,ודּבר ּבחפציו להּל לאדם אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
למחר  ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואפּלּו
יל סחֹורה ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאֹו
"ודּבר  ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹום

מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ְְִִָָָָֻּדבר",
לראֹות ·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוף לעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה [אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

ּדבר  לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכין ׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

אבל  ּפֹועלין; לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻעל
ּבׁשּבת. לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻמחׁשי
קֹורא  - ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּופרֹות  לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא ְְִִִֵֶַַַָָָלּה
ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻּתלּוׁשין
ׁשאם  למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

ּברּגנין ׁשם וד'היּו אמה מע' פחות של במרחק סוכות [סוכות ְִָָָֻ
ּבזה.טפחים] ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לערב'?;„. עּמי ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשה  ׁשּנמצא - לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאבל

ּבׁשּבת  "מעׂשֹות חפצֹו ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אדם  ויֹורד ּבחל. ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּדרכי
ויֹורד  ּומטּפס אּמה; מאה הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּבֹור
ּבטלה  ּבׂשיחה להרּבֹות ואסּור ועֹולה. ּומטּפס ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָוׁשֹותה,
ׁשּבת  ׁשל ּדּבּור יהא ׁשּלא - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת,

חל. ׁשל ְְִֶֹּכדּבּור
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו מצוה,הּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
צדקה  ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
ּבׁשּבת. רּבים עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על אודות ּומׁשּדכין דיבור תהליך [מתחילים ְְִִֵֵֶַַַָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו הּתינֹוקאירוסין ועל [להתחיל , ְִַַ

כדי] המלמד עם סיכום אּמנּות.בדיבורי ּוללּמדֹו ספר ְְְְֵֶַַָֻללּמדֹו
את  לבּקר והּנכנס אבלים; ּומנחמים חֹולים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָּומבּקרין
לבֹוא'. קרֹובה ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהחֹולה,
הּמת, עסקי ועל כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָּומחׁשיכין
לא  ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹלהביא
הבא  - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹמצאת

מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - מסויים ּבמאתים' [סכום ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ
עליו] יוסיף ונאמר:שלא הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי וכּו'; "חפצי ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ"עׂשֹות
.Âעּמֹו ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי] ׁשֹובת[עם ואינֹו בכך לׁשּבת, אין שובת אינו [אם ְְִֵֵֹ
ׁשּלא כלום] ּבין ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּׁשּבת  לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצר
הּׁשּבת: קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומּתירין,

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֶָָׁשּדברים
.Êאינּה עׂשה, מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. אֹוּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה,
אזהרה  זֹו - הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ"לא
והּוא  ׂשרפה; ׁשּנתחּיב מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבית

ענׁשין. לׁשאר ְֳִִִַָָהּדין
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
מחפציו  זה ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמהן
להקנֹות  אּלא נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּוא,
ּולהרויח  להׂשּתּכר אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלעצמֹו

ממֹונֹו[להתעסק]ּולהּטּפל לׁשמר אבל לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
למה  הא מּתר; - ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכבר

הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? ְְִִֵֵֵֶֶַַָזה
.Ë מּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק [רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמים ּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] ה להרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא , ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו
מּתר  ּכיצד? ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתרין
הּמים, ּפני על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלֹו
מן  מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב ְְִִִִִִֵָָָָָלהביא
ונצר ונחּפז, טרּוד היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכרמלית,
מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻלדבר
,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹֹאבל
ׁשאּסּור  ּפי על אף הּׁשמ ׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאין
את  מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהפרׁשת

הופרשו]הּדמאי אם שספק הארץ עם .[פירות ְַַ
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מּפני  אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹהזּכרֹות,
עם  ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין

ה'תשע"ג  ניסן י' חמישי יום

כד  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת,‡. אסּורין ׁשהם ּדברים ּדֹומין יׁש ׁשאינן ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מלאכה  לידי מביאין ואינם נאסרּו?למלאכה, מה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּביֹום  חפצ עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
חפצ מּמצא ,ּדרכי מעׂשֹות "וכּבדּתֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹקדׁשי",

ּדבר" ּבׁשּבת,ודּבר ּבחפציו להּל לאדם אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
למחר  ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואפּלּו
יל סחֹורה ּובאיזֹו זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאֹו
"ודּבר  ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָלמקֹום

מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ְְִִָָָָֻּדבר",
לראֹות ·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור

מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצֹו סֹוף לעׂשֹות עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה [אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות ‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

ּדבר  לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָּדבר
מּתר  זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו מחׁשיכין ׁשּמּתר אין ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻ

אבל  ּפֹועלין; לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֻעל
ּבׁשּבת. לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹֻמחׁשי
קֹורא  - ׁשהּבהמה ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומחׁשי
ּופרֹות  לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא ְְִִִֵֶַַַָָָלּה
ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻּתלּוׁשין
ׁשאם  למחר', הֹול אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

ּברּגנין ׁשם וד'היּו אמה מע' פחות של במרחק סוכות [סוכות ְִָָָֻ
ּבזה.טפחים] ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לערב'?;„. עּמי ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשה  ׁשּנמצא - לערב'! לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאבל

ּבׁשּבת  "מעׂשֹות חפצֹו ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּולדּלג לרּוץ ואסּור . ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אדם  ויֹורד ּבחל. ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּדרכי
ויֹורד  ּומטּפס אּמה; מאה הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּבֹור
ּבטלה  ּבׂשיחה להרּבֹות ואסּור ועֹולה. ּומטּפס ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָוׁשֹותה,
ׁשּבת  ׁשל ּדּבּור יהא ׁשּלא - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשּבת,

חל. ׁשל ְְִֶֹּכדּבּור
לבית ‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

הּמדרׁש לבית אֹו מצוה,הּכנסת, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
צדקה  ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
ּבׁשּבת. רּבים עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על אודות ּומׁשּדכין דיבור תהליך [מתחילים ְְִִֵֵֶַַַָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו הּתינֹוקאירוסין ועל [להתחיל , ְִַַ

כדי] המלמד עם סיכום אּמנּות.בדיבורי ּוללּמדֹו ספר ְְְְֵֶַַָֻללּמדֹו
את  לבּקר והּנכנס אבלים; ּומנחמים חֹולים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָּומבּקרין
לבֹוא'. קרֹובה ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהחֹולה,
הּמת, עסקי ועל כּלה, עסקי על לפּקח הּתחּום על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָּומחׁשיכין
לא  ּפלֹוני, למקֹום ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹלהביא
הבא  - ּבמנה מצאת לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹמצאת

מּקח סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - מסויים ּבמאתים' [סכום ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ
עליו] יוסיף ונאמר:שלא הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל .ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי וכּו'; "חפצי ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ"עׂשֹות
.Âעּמֹו ּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי] ׁשֹובת[עם ואינֹו בכך לׁשּבת, אין שובת אינו [אם ְְִֵֵֹ
ׁשּלא כלום] ּבין ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּׁשּבת  לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלצר
הּׁשּבת: קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומּתירין,

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֶָָׁשּדברים
.Êאינּה עׂשה, מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

מלקּות  ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. אֹוּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה,
אזהרה  זֹו - הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ"לא
והּוא  ׂשרפה; ׁשּנתחּיב מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבית

ענׁשין. לׁשאר ְֳִִִַָָהּדין
.Á ּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל מחּברין  וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
מחפציו  זה ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמהן
להקנֹות  אּלא נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּוא,
ּולהרויח  להׂשּתּכר אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלעצמֹו

ממֹונֹו[להתעסק]ּולהּטּפל לׁשמר אבל לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
למה  הא מּתר; - ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכבר

הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? ְְִִֵֵֵֶֶַַָזה
.Ë מּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר

יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק [רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע
.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים חכמים ּכל של [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ

השביתה] ה להרבות ּבין עליהן ּגזרּו לא אּלא , ּׁשמׁשֹות, ְְֲֵֵֶֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות, ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבעצמֹו
מּתר  ּכיצד? ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתרין
הּמים, ּפני על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָלֹו
מן  מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב ְְִִִִִִֵָָָָָלהביא
ונצר ונחּפז, טרּוד היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכרמלית,
מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻלדבר
,לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹֹאבל
ׁשאּסּור  ּפי על אף הּׁשמ ׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאין
את  מעּׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהפרׁשת

הופרשו]הּדמאי אם שספק הארץ עם .[פירות ְַַ
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.‡È ּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן
ּבית  אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
ּבידֹו ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין .ּדין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻ

.·È ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו
ּבחל  אם עֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹֹהזהירּו
קל  - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ּכדי ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹוחמר

ּכיֹום מּפּנה יהיה ּכלים ּולתּקן להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבהן; וכּיֹוצא אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָלפּנה,

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשּיתעּסק [יחפש]ׁשהרי ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
"למען  ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּבֹו;

ַָינּוח".
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם [יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין  אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם  ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל  ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני  אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
אּלא  יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ְְִִִֵֵֶֶַָָָּכלים

כה  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. לעׂשֹות ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש

ּבֹו לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר לאכל ּבׁשּבת ּוקערה , ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹ
וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין המיועד]ּבּה, [פטיש ְְְְִַַַָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא אגֹוזים, ּבֹו ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע
לעׂשֹות ·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש

מכּתׁשת  ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת וכּיֹוצא ּבֹו ורחים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,

עץ ‚. ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ׁשל ּכל אֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל  אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

עצמֹו ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; .ליׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ותּׁשבר, ּתיבׁש ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוכן
טלטּול  זה הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשביל
עליה ‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן

אֹו - ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ולא  ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹליׁשב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּכדי

.Âּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו וקֹורֹות,וכל וקנים, ּומעֹות, אבנים, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
ּגדֹולה  קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּתֹורת  יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
ּבׁשּבת  אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹּכלים,
מזיזין  אין והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; לידה]אֹותן ּכאבן,[ירחי הּוא הרי - חי ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ
לטלטלֹו. ְְְְַָואסּור

.Ê אּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
לׁשּמׁשּה נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו אדם לעׂשֹות נֹוטל ּכיצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצוענים]קּורנס של קרּדם[פטיש אגֹוזים, ּבֹו [גרזן]לפצע ְְְֱִִַָֹֹֻ
ּדבלה ּבֹו תאנים]לחּת מגרה[גוש [לחתוך]לגּור[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הרחת  את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה הּגבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּה
הקליפה] להפריד התבואה זורים עליו [בה לתת הּמזלג ְְֵֵֶַַָָָואת

הּכֹוׁש את לקטן, קטן]אכל הּכדּכד[שיפוד מכלי ואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף ּבֹו[יוצרי לפּתח ְְִִִֶַַַַָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב הּמכּתׁשת את הּדלת, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין  ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ë ּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּמקּפיד [מיועדים]הּמקצין ּביֹותר היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ
הּוא  וזה ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָעליהם
ויתד  הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּנקרא
וחרב  טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

אׁשּכפים וחצין[רצענים]ׁשל ,[נגרים]החרׁשים[גרזן], ְֲִִִֶֶַָָָֻ
וכּיֹוצא [פטיש]וקּורנס ּבהן.הּבּׂשמים, ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èלטלטלֹו אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי נר ּכל ּכגֹון ; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ
וׁשלחן  עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהדליקּו
הּמעֹות  ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין  לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשהל ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם ִֶַַָָָָהּדבר
.‡È נפט ׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ,אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הצר אם ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻּוכלי
ֶָלהן.

.·È ּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבין
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין  עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין

ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי [קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל  וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
È.‚ ּבׁשּבת נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ּכלי ּכל ּתֹורת ׁשּיׁש והּוא, ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
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ּבארץ  הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעליהן.
ואם  אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבֹורֹות  ּכגֹון הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָלאו,

שבקרקע]וחריצין וצרות ארוכות מטלטלין [חפירות אין - ְְְֲִִִֵַַ
- הּתּנּור ּכּסּוי אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּסּוי

לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻאף
.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּובזמן  ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר  צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
מּטלטל  האסּור ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
יטלטלֹו לא האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹעּמֹו;

הּמּתר  ּדבר .ּבאֹותֹו ְַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת  ננערים והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבכדּכד
ּומקצת  ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָנטילה;

ׁשֹומטן - מגּלין ואף [שולפם]העלין ׁשּלהן, ּבעלה ּבׁשּבת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּגּבי  על ּתינֹוק אֹו ּכּכר היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעל
הּקֹורה  אֹו האבן יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכּכר
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקק נֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם [סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
היּו אם - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּכמֹות  אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, ְְְְֲִִִֵֵַָָֻהּפרֹות

ינער ׁשאם ּובמקֹום [ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈ והיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן  אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת  והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה מעֹות עליה, הּׁשֹוכח וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צר ואם נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָעל
הּניח  אם אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָלמקֹום
החבית  ּפי על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעֹות

ו  לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי והאבן;- הּמעֹות נפלּו אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ְֲֲִֵֶַָָָָָׁשהרי

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעת ׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלת שבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק , ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר ופרודה], רפויה ,[-שהיא ְְִַָָָֹֻ

הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין
.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות

מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר [מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מעׂשר  אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל  לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה לענּיים [פירות וראּוי הֹואיל , ְְֲִִִַַַָ

להם] מותר על [הדמאי אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לטלטלן. מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָֹֹֻּפי

.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
עם [לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,
הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ינער אגֹוזים [ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ
אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין  - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
ּכאחד. הּכל מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטהֹורה

.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים מּבעֹוד [לישיבה]ׁשל עליו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
לּמדּום אם - לישיבה]יֹום עליהן [סידרום ליׁשב מּתר , ְֲִִֵֵֵֶָֻ

חרּיֹות אסּור. לאו, ואם ׁשּגרדן [ענפים]למחר; ּדקל ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָ
באש]לעצים -[להסיקן ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן  ונמל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּתר  יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ְְְַָלטלטלן.

.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש
לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היה ּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל  קּפה ה ּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
מטלטלֹו - ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעפר

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ְְְֶַָָָָּבׁשּבת,
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בו אסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּתחת מבעוד ּכלי יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
אסּור  ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנר
וכן  מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
לקּבל  הּתרנגלת ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכל
ּכל  על הּכלי ּכֹופה וכן עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביצתּה,
יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדבר

.„Î הּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי [נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
ראּוי  הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מּתר  נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻלרחיצה.

ּגרף עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים ׁשל [כלי]לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [על ׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הרי [מותר - ְְְֲִֵָֻ
ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. [של הּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם שלא ּומּתר השמן, מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבספסל  אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלטלטל

ּבארּכֹות רוּוחים [קרשי]אֹו היּו ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
ּכלי [רפויים] יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּגּבי  על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהכנֹו.
הּגׁשמים  מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכּורת
ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
עליו  ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוכֹופין
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ּבארץ  הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעליהן.
ואם  אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבֹורֹות  ּכגֹון הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָלאו,

שבקרקע]וחריצין וצרות ארוכות מטלטלין [חפירות אין - ְְְֲִִִֵַַ
- הּתּנּור ּכּסּוי אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּסּוי

לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻאף
.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּובזמן  ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר  צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
מּטלטל  האסּור ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
יטלטלֹו לא האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹעּמֹו;

הּמּתר  ּדבר .ּבאֹותֹו ְַָָָֻ
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא ּבתבן,[תאנה טמּונה ׁשהיתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו[עוגה]והררה ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת  ננערים והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבכדּכד
ּומקצת  ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָנטילה;

ׁשֹומטן - מגּלין ואף [שולפם]העלין ׁשּלהן, ּבעלה ּבׁשּבת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּגּבי  על ּתינֹוק אֹו ּכּכר היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעל
הּקֹורה  אֹו האבן יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכּכר
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקק נֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם [סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
היּו אם - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּכמֹות  אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, ְְְְֲִִִֵֵַָָֻהּפרֹות

ינער ׁשאם ּובמקֹום [ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈ והיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן  אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;

נֹופלת  והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה מעֹות עליה, הּׁשֹוכח וכן . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צר ואם נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָעל
הּניח  אם אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָלמקֹום
החבית  ּפי על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעֹות

ו  לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי והאבן;- הּמעֹות נפלּו אפּלּו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ְֲֲִֵֶַָָָָָׁשהרי

.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעת ׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מים] שואבים נֹופלת שבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק , ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר ופרודה], רפויה ,[-שהיא ְְִַָָָֹֻ

הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין
.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות

מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר [מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מעׂשר  אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל  לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם שספק ע"ה לענּיים [פירות וראּוי הֹואיל , ְְֲִִִַַַָ

להם] מותר על [הדמאי אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לטלטלן. מּתר - החמׁש נתן ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָֹֹֻּפי

.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
עם [לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,
הּט -ּבׁשהיתה ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ינער אגֹוזים [ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ
אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין  - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
ּכאחד. הּכל מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטהֹורה

.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים מּבעֹוד [לישיבה]ׁשל עליו ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
לּמדּום אם - לישיבה]יֹום עליהן [סידרום ליׁשב מּתר , ְֲִִֵֵֵֶָֻ

חרּיֹות אסּור. לאו, ואם ׁשּגרדן [ענפים]למחר; ּדקל ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָ
באש]לעצים -[להסיקן ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן  ונמל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּתר  יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ְְְַָלטלטלן.

.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש
לטלטלֹו מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם היה ּבגּופֹו; אם וכן . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל  קּפה ה ּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
מטלטלֹו - ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעפר

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ְְְֶַָָָָּבׁשּבת,
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בו אסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּתחת מבעוד ּכלי יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
אסּור  ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנר
וכן  מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
לקּבל  הּתרנגלת ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכל
ּכל  על הּכלי ּכֹופה וכן עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביצתּה,
יּטלּנּו. יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּדבר

.„Î הּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין הּכלי [נזילת נתמּלא ואם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
ראּוי  הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מּתר  נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻלרחיצה.

ּגרף עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים ׁשל [כלי]לטלטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
מותר]לכּתחּלה[צואה]רעי בדיעבד אך - .[במכוון ְְְִִַָ

.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ
עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [על ׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הרי [מותר - ְְְֲִֵָֻ
ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. [של הּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

שריפה] תגרם שלא ּומּתר השמן, מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבספסל  אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלטלטל

ּבארּכֹות רוּוחים [קרשי]אֹו היּו ּכן אם אּלא הּמּטה, ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
ּכלי [רפויים] יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ׁשּיחּפץ זמן וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּגּבי  על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על מחצלת ּופֹורׂשין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהכנֹו.
הּגׁשמים  מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ּבחּמה ּדבֹורים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכּורת
ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ׁשּלא ּובלבד -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
עליו  ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוכֹופין
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ּכל וכן מעליו. ּכׁשּירדּו לטלטלֹו מּתר ׁשהרי - ּכּיֹוצא וירדּו ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ֶָּבזה.

.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה יכֹול [תעלת]ּבהמה אם - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ּפרנסה לּה מֹוצאי [מזונה]לּתן עד אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

ואם  ּתחּתיה; ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבת.
מׁשליכֹו ׁשהרי מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעלתה,

הּמ לתֹו ואסּור לּבֹור ּגזרּו. לא חּיים, ּבעלי צער מּפני - ים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. ועֹוף [מגביהים]להעלֹותּה וחּיה ּבהמה ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ּדֹוחין אבל ּומדּדין [דוחפים]ּבחצר, ׁשּיּכנסּו; עד אֹותן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּוסיחים ומוליכם]עגלים בצווארם ׁשּברחה,[אוחזם ּתרנגלת . ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאין
שלה]אגּפיה ׁשּתּכנס.[גפיים עד אֹותּה ּדֹוחין אבל נתלׁשין; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

כו  ¤¤ּפרק
ּככלי ‡. לטלטלן מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל

לאּסּור  הּתחּתֹוןׁשּמלאכּתֹו וכבד העליֹון מּכבד חּוץ [אבזרי ; ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] וכן מכונת ּתקּועין. ׁשהן מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

הּגּמֹות  יתּקן ׁשּמא לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעּמּודים
מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ְְִֵֵֶֶָָָָֻׁשּלהן.

ּבהן [מטאטא]מכּבדֹות·. ׁשּמכּבדין ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לכּבד  מּתר ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּקרקע
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשּבת.

ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני [משייפים]להּתר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
אֹותן צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זה]אֹותן על זה הרי -[סדרן ְְְֲִִֵַַָָָָ

לטלטלם. ואסּור ְְְְְִַָָָהקצן,
הֹואיל ‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש

קטן  ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא חבית ּוראּויה מגּופת . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
החבית]ׁשּנתּכּתתה לטלטלּה;[שנשברה מּתר ּוׁשבריה, היא - ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּכלי  לטלטלּה. אס ּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָואם
לסמ[נשבר]ׁשּנתרעע אֹו ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

ּבֹו.
מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס [חדות מּתר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻ

לקינוח] אבל הראויות הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלקּנח
ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאדמה
ּגׁשמים  עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבטיט לטלטלן.[שבגג]ונׁשּתּקעּו מּתר נּכר, רּׁשּומן אם - ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ
לטלטלּה, מּתר - היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאבן

ּגדֹולה. היא ְֲִִַָואפּלּו
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ּבּצר [אבן מקּנח ואם וחרׂש, ֹור; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו [אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם  ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,
.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבגדים  ׁשירי אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּתר,
ראּויין  ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשאין
והרי  לטלטלן, מּתר - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹֻלא
אחת  ׁשּנׁשמטה ּכירה להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהן

יתקע[רגליה]מּירכֹותיה ׁשּמא לטלטלּה, אסּור את - [בחוזק ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
רגל] .אותה

.Ê ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל .סּלם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
,לׁשֹוב מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְְֲִִֶַָָָָָֹֻוׁשל
קנה  לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

הּזיתים ּבֹו הבד]ׁשּמֹוסקין בבית הזיתים בו אם [מהפכין - ְִִִֵֶַ
קנה  לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׁש
ּתֹורת  יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשהתקינֹו

להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָּכלי
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדלת על [יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ

מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, ע ּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי
נגררת הארץ]והיא וכן [על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

הּנגררת [קוצים]חדקים מחצלת וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אין  לאו, ואם ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבהן. נֹועלין הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָנֹועלין
.Ë אם - ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת

ּכן למּטה לּה היה אסקּפה[יסוד]לא ׁשּמֹוכיח [מפתן]ּכמֹו , ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ
נגר  וכן ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעליה

נעילה] קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ׁשּמֹוכחת [כמין , ְְְֵֶֶַַָָֹ
הּקֹורֹות  ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָעליו

ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין -ְֲִַָ
.È ותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר

עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשור ּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
בחבל] הּנגר לדלת והיה ּבּדלת, קבּוע  אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט וחֹוזרין [במקום , ְְְְְִִִִִַָָָ
ׁשאין  ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹונֹועלין
עליו. להֹוכיח אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּגדֹולה [המורכבת ּבין , ְְְֵֶָָֻ
יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה [ירכיבה]ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקים ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים והיא [חריצים , ְְֲִִַָָָָ
ּבׁשּתי  הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנראית

לטלטלּה. מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻידים,
.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל עץ]מנעל אֹותֹו[דפוס ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ

ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהם ּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ
הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל [ליטול , ֲִִַָ

ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין -[לא ּכֹובסין וׁשל ; ְְְִִֶֹ
ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע נמנע לא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ

יתקלקל] שמא בו אֹותן,מלגעת מטלטלין אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
עליהן מקּפיד ׁשהּוא יחדן [לשמרם]מּפני אם לפיכ ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָ
והּׁשלחין מּתרין. מעובדים]לתׁשמיׁש, שאינן מּתר [עורות - ְְְְִִִַַָָָֻֻ

ׁשאינֹו מּפני אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלטלטלן,
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

.‚È אם - ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻּכל
ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר אֹו[דרים]היּו לאׁשּפה להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

ּבחצר  היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלבית
ויתלכל הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחרת
ּומטלטלין  .והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּבהן.
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מנחושת]ּכנֹונא לגחלים ׁשּיׁש[כלי ּפי על אף אפרֹו, מּפני ְְִִֵֵֶֶַַָָ
עֹוׂשין  ואין רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָעליו

נעׂשה [יוצרים] אם אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָּגרף
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו ְִִֵֵֶַָָָָמאליו,

.„È ּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכן ׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים

אֹוצר מתחיל [מחסן]ואפּלּו - צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְְֲִִֶַַָָָָ
ּבׁשּבת  מקצה ׁשהּוא אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלהסּתּפק

מּגרֹוגרֹות חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא וצּמּוקין [תאנים]ּכלל, ְְְִִִֶַָָָָֹ
הבית]ׁשּבּמקצה שמאחורי אֹותן;[חצר ׁשּמיּבׁשין ּבזמן , ְְְְִִֶֶֶַַַָֻ

הן  הרי - לאכילה ראּויין ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָהֹואיל
ׁשּנתּגּלתה חבית מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת [הוסר אסּורין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ

ראּויין כיסויה] ׁשאינן ּפי על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארס]לאכילה בהם שם נחש ּבמקֹום [שמא ּומּניחן נֹוטלן , ְְֲִִַַָָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא לסגולה]הּמצנע. הקודש שמות עם [קלף ְֵֵַַַָָֻ
ממחה מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי ׁשאין [שכתבו ּפי על אף - ְִֵֵֶֶֶַַֻ

וׁשּבּקערה  ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיֹוצאין
ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהדליקּו

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ְְֲִִֵֵֶֶַַָֻׁשּבת,
.ÂËּפי [מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

לדבר  אּלא לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבית  ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמצוה,
ארּבע  ממּלא ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש.

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש קרקעיתֹו[ינקו]אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ
אֹוצר  ׁשביל ׁשל ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ְְְִִִִַָָּברגלֹו
.ÊË הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מין מטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
את קטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; את [מין לּצבאים; מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-] את [גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָָהחרּדל,

הּקלּפין  ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן  אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
לטלטלן. ואסּור לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר לחּיה.[סרוח]ּומטלטלין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר מבושל]ּומטלטלין ּתפל[שאינו ּבין מלוח], ּבין [לא ְְְִֵֵֵַַָָָ

אסּור  הּתפל, אבל מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמלּוח,
ְְְַלטלטלֹו.

.ÊÈ מאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת  חבילי ולא הגפן], על [ענפי אף , ְְְֲֲִִֵַַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן עשב]ּפי על [מין אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבהן  וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

אדם. ּבני רב אצל ְְִֵֵֶָָֹמצּויין
.ÁÈ התקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין  אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל

וקֹורניתאֹותן  ואזֹוב סיאה חבילי הראוים . צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ
ולבהמה] ּבׁשּבת;להסקה מהן מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּבפיגם וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, [מיני למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
תבלין.צמחים] מיני ּבׁשאר וכן ,ְְְִִִֵֵָָ

.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל [כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ

הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין לצדדין [המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ
הראי יתלכלך]מּפני ונֹוטלין [שלא ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ

מּלפני  נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמּלפני
הּׁשֹור  ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשֹור,
עלין  וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ּברירֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמטּנף
לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשריחם

ּדגיםלפיכך  ׁשל ּתלי דגים], בו שתולים לטלטלֹו;[עץ אסּור , ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ּבׂשר, ְְֵֵֶֶַָָָָֹֻוׁשל

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
הּכר  את וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומדיחין

ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי [ולא מּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מקריסריח] ּכלי ּומביאין קרירות]. מּתכֹות,[הגורם ּוכלי ְְְִִֵֵֵַַָ

נקביו, את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּניחין
ׁשּיעלה  לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

שנפתח] מה מאּמצין [לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא ,ְְְִִֵֶֶַָֹ
ּבׁשּבת.[עוצמים] עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח  מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ּתינֹוק,עליו ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
לכּבֹות, יבֹוא ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּצילין
לטלטל  הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּפני
על  ּבהּול ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבכּכר

ֵמתֹו.
.·Î ׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני  ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם  חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא  וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש עליה מחצלת לעגן [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

ּומחצלת  זה מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָונמצאת
מּׁשני  הּקרקע על קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה,

הּמת. ִֵֵַצּדי
.‚Î והם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית  להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹוד מתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
תסּור  "לא ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּברּיֹות,
לצאת  אחר מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמן
ויֹוצאין  ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין ְְְִִִִִִֵֶַָלֹו,

ֵהן.
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מנחושת]ּכנֹונא לגחלים ׁשּיׁש[כלי ּפי על אף אפרֹו, מּפני ְְִִֵֵֶֶַַָָ
עֹוׂשין  ואין רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָעליו

נעׂשה [יוצרים] אם אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָּגרף
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו ְִִֵֵֶַָָָָמאליו,

.„È ּבׁשּבת הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא וכן ׁשמן , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים

אֹוצר מתחיל [מחסן]ואפּלּו - צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְְֲִִֶַַָָָָ
ּבׁשּבת  מקצה ׁשהּוא אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלהסּתּפק

מּגרֹוגרֹות חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא וצּמּוקין [תאנים]ּכלל, ְְְִִִֶַָָָָֹ
הבית]ׁשּבּמקצה שמאחורי אֹותן;[חצר ׁשּמיּבׁשין ּבזמן , ְְְְִִֶֶֶַַַָֻ

הן  הרי - לאכילה ראּויין ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָהֹואיל
ׁשּנתּגּלתה חבית מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת [הוסר אסּורין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ

ראּויין כיסויה] ׁשאינן ּפי על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארס]לאכילה בהם שם נחש ּבמקֹום [שמא ּומּניחן נֹוטלן , ְְֲִִַַָָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא לסגולה]הּמצנע. הקודש שמות עם [קלף ְֵֵַַַָָֻ
ממחה מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי ׁשאין [שכתבו ּפי על אף - ְִֵֵֶֶֶַַֻ

וׁשּבּקערה  ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיֹוצאין
ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהדליקּו

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ְְֲִִֵֵֶֶַַָֻׁשּבת,
.ÂËּפי [מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

לדבר  אּלא לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבית  ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמצוה,
ארּבע  ממּלא ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש.

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש קרקעיתֹו[ינקו]אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ
אֹוצר  ׁשביל ׁשל ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ְְְִִִִַָָּברגלֹו
.ÊË הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ,ּכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מין מטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
את קטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; את [מין לּצבאים; מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-] את [גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָָהחרּדל,

הּקלּפין  ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן  אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
לטלטלן. ואסּור לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר לחּיה.[סרוח]ּומטלטלין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר מבושל]ּומטלטלין ּתפל[שאינו ּבין מלוח], ּבין [לא ְְְִֵֵֵַַָָָ

אסּור  הּתפל, אבל מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמלּוח,
ְְְַלטלטלֹו.

.ÊÈ מאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת  חבילי ולא הגפן], על [ענפי אף , ְְְֲֲִִֵַַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן עשב]ּפי על [מין אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּבהן  וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

אדם. ּבני רב אצל ְְִֵֵֶָָֹמצּויין
.ÁÈ התקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין  אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל

וקֹורניתאֹותן  ואזֹוב סיאה חבילי הראוים . צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ
ולבהמה] ּבׁשּבת;להסקה מהן מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּבפיגם וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, [מיני למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
תבלין.צמחים] מיני ּבׁשאר וכן ,ְְְִִִֵֵָָ

.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין אותו]אין שמפטמים ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבאבּוס לבהמה]ּבין האכלה ׁשל [כלי ּבאבּוס ּבין ּכלי ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶ

הקרקע]קרקע על מסּלקין[שבנוי ואין לצדדין [המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ
הראי יתלכלך]מּפני ונֹוטלין [שלא ּגּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ

מּלפני  נֹוטלין אין אבל הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמּלפני
הּׁשֹור  ׁשּלפני ׁשהּמאכל מּפני - החמֹור לפני ונֹותנין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׁשֹור,
עלין  וכן אחרת. ּבהמה למאכל ראּוי ואין ּברירֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמטּנף
לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן הּבהמה ואין ּומאּוס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשריחם

ּדגיםלפיכך  ׁשל ּתלי דגים], בו שתולים לטלטלֹו;[עץ אסּור , ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ּבׂשר, ְְֵֵֶֶַָָָָֹֻוׁשל

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
הּכר  את וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומדיחין

ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי [ולא מּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
מקריסריח] ּכלי ּומביאין קרירות]. מּתכֹות,[הגורם ּוכלי ְְְִִֵֵֵַַָ

נקביו, את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּניחין
ׁשּיעלה  לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

שנפתח] מה מאּמצין [לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא ,ְְְִִֵֶֶַָֹ
ּבׁשּבת.[עוצמים] עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח  מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.

ּומטלטלֹו ּתינֹוק אֹו ּכּכר ּתינֹוק,עליו ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ
לכּבֹות, יבֹוא ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָָמּצילין
לטלטל  הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּפני
על  ּבהּול ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבכּכר

ֵמתֹו.
.·Î ׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני  ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם  חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא  וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש עליה מחצלת לעגן [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו,המחצלת] והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

ּומחצלת  זה מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָונמצאת
מּׁשני  הּקרקע על קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה,

הּמת. ִֵֵַצּדי
.‚Î והם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת

לכרמלית  להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ּכבֹוד מתּבּזים ּגדֹול ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻ
תסּור  "לא ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּברּיֹות,
לצאת  אחר מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמן
ויֹוצאין  ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין ְְְִִִִִִֵֶַָלֹו,

ֵהן.
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ה'תשע"ג  ניסן י"א שישי יום

כז  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא

ּתחּום  הּוא זה, מקֹום ה ּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
חכמים  אבל זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָֹהעיר.

במסורת]העּתיקּו עׂשר [קיבלו לׁשנים חּוץ הּוא זה ׁשּתחּום , ְְְִִֵֶֶֶָָ
'לא  רּבנּו: מׁשה להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמיל
חּוץ  אדם יצא ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹתצאּו
אסּור; - לאלּפים חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעיר,

מגרׁש הּוא העיר.[מתחם]ׁשאלּפים, ְְִִִֶַַַָ
העיר ·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתהּכּלּה אפּלּו חֹומה,[גדולה], מּקפת ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ
לעיר  חּוץ להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּבין
ׁשּיהיה  ּכדי מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻאלּפים

מּכין [מרויח]נׂשּכר - לאלּפים חּוץ יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו מיל;[מלקות עׂשר ׁשנים עד , ְְִֵַַַַָָ

מיל, עׂשר ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאבל
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה ֲִִֶַַַַָָאפּלּו

ּכגֹון ‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
מהן  אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ּתחּומין [בגמרא]ארּבעה יׁש אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ארּבעה  ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּתחּומין  אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ָׁשם.
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר ּבסהר [שטח אֹו ׁשּבּמדּבר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ

מגודר] -[מגרש הּיחיד מרׁשּות ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻמהּל
הּׁשּבת, ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה, הּׁשֹובת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן

קנה -]ׁשּלא לקנות התכוון להּל[לא לֹו יׁש - ׁשביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
ּבבקעה, מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמּמקֹומֹו

יֹודע ּפסיעֹות [היכן]ואינֹו אלּפים מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ְְִֵֶַָּבינֹונּיֹות,

.‰ּבתֹו מּדתֹו וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אּלא  מהּל אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדיר
ּבתֹו מּדתֹו וכלתה 'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף ְְְְְִִִִֵַָָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻרׁשּות
אבל  הּמערה; ּבמקצת אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָּבׁשּכלתה

מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אּמה אם אלּפים ּבתֹו ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ
ּומׁשלימין  אּמֹות, ּכארּבע הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלֹו

הּׁשאר  את .לֹו ְֶַָ
.Â מחּוץ אֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
ּבּה, ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפחֹות

אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ְְֵֶֶַַַַַָָָָּומהּל
.Ê,מּדתֹו ּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָאבל

ּבלבד, אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאלף
לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

.Áמהּל ׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
זריקה  ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד .אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אינֹו - ּבׁשּבת מחיצה ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ׁשהּוא  ּפי על אף רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמהּל
ידי  על הּמחיצה ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּבתֹו

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם ְְִִִִִֵָָָזריקה,
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים [ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את [לעיר]ה ּגיע ויהּל י ּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני  רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם  ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום  עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה .ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

עֹומד  ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יׁשב  יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבֹו;
מעמידת  אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמקֹומֹו,
אפּלּו הּמדינה, לתחּום חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָרגליו
ׁשּנכנס  מּמקֹום יהּל אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּמה
ּכלתה  ואם ּבלבד. אּמה אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָעליו

מּדתֹו סֹוף עד מהּל העיר, ּבמקצת ּכמֹו[בלבד]מּדתֹו , ְְְְִִִִֵַַָָָָ
חּוץ  אחת ורגלֹו הּתחּום, ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ְְְְְְְֶַַַַַַַַָָָׁשאמרנּו.

יּכנס. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָלּתחּום
.·Èׁשהֹוציאּוהּו ּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי

ויצא  ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ארּבע ּגֹוים אּלא לֹו אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לדעת חזר אּמֹות;[בכוונה]אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין , ְְֵֶַַַַַַַָָ

ּכגֹון  - הּיחיד ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזירּוהּו,
לֹו יׁש - אחרת ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּוהּו

ּכּלּה את ונזּכר להּל ּבׁשגגה, מאּלּו לאחד יצא אם וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן ְְְֵֶַָָֻוהּוא

.‚È,לדעת ׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
ארּבע  אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ׁשהּוא  ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן ְְְִִֵֶַַַַַַָָאּמֹות;
ארּבע  אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבתֹו

המפרׁשאּמֹות  ׁשהּוא[בספינה]. ּפי על אף - הּגדֹול חּוץ ּבּים ְִֵֶַַַַַַָָָ
ּומטלטל  ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלּתחּום

ְָֻּבכּלּה.
.„È ּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי

ׁשּלא  והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
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נכנס  זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל
יצא  לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון  .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ

.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ
ּומרחיק  יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא  ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל [בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע  אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
ּבאֹותֹו רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
ּכאנׁשי  הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמקֹום

לּמדינה  חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש .העיר, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.ÊÈ ּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה

אלּפים  מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה  הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא  לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, נפׁשֹות חֹוזר להּציל הּיֹוצאין וכל . ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
להם  יׁש - הּמּפלת מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל
יד  היתה ואם ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאלּפים
- ׁשהּצילּו ּבּמקֹום לׁשּבֹות מפחדין והיּו ּתּקיפה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּגֹוים

זינן. ּובכלי למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָהרי

כח  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה [העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ

ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ׁשהּוא ּבינֹו אּמה, ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
של]צלע מהמרובע אחד ּפחֹות [צד אֹו המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָָֻ

ּוכׁשּמֹודדין  מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּזה
זה. ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלּה

ׁשני ·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני  קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
ּכמדינה  הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים

האחרֹון  לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, והּוא אחת; ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָ
יתר. אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית [שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסני עבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּבית תבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ארּבע  ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית [סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ
ׁשּיׁש והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
עּמּה, מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבנין

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אמה]אם שלישי ;[שני ְְְִִִִַָָָ
ּכל ּומאֹות  ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

הדירה]הּמדינה בית החּוט [שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ
אּמה. ְִַַַָאלּפים

עליהן „. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו

ּובית  והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין  ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה ‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים  אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
אחת; ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלזֹו
וחּוצה  הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונמצאת

אּמה  אלּפים ּבין לּה יׁש אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפחֹות  אֹו אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאמצעי
ּפחֹות  ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמּכאן,
ּכׁשּתראה  האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשליׁש,
ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
אּמה  אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח ּולבּסֹוף [חומה]לכל ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּולבּסֹוף [באוכלוסין]יׁשבה יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְְִִִַָָָָָָָ

מחֹומֹותיה  לּה מֹודדין .הּקפה, ְְִֵֶָָָֻ
.Â ארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

אלּפים  לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְְִִִִִִֶַַַָָָָזוּיֹות
לּה עֹוׂשין עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּמה

כמרובעת]זוּיֹות אותה היא [מחשיבים ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין , ְְִִִִָָ
אלּפים  מרּבע אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ְְְְְְִִִַַַָָֻֻּבתֹו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל הּזוּיֹות.[מרויח]אּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה  אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונה לכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון רּוח כנגד ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶַָ
ּכנגּדּה. ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנה

.Áאֹותּה רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא כעין ּכאּלּו יוונית [ג' ְְְְֲִִִַָָָָָָֻ

שלנו] סופית ּבין כ"ף יׁש אם - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֵֵֶֶֶָָָ
מן  לּה מֹודדין - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני

הקשת]הּיתר קצות בשני הנמתח בחבל – ורֹואין["יתר" את , ְִֶֶֶַ
ואם  ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מֹוד  אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין אּלא היה לּה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּקׁשת עצמו]מן .[מהישוב ִֶֶַ

.Ë רּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע ׂשפת [יציקת על אּמֹות ארּבע ְְַַַַַַֹרחב

הּנחל  נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּנחל,
הּׁשנּיה, הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָּבכלל
מּצּדֹו. הּבנּויה הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויעׂשה
ּבּתיהן; מּפתח אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם

ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָונמצא
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין [רועי אין , ְְְִִִֵֵ

ׁשני  ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים , [גם ְְְִֵָָֻֻ
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נכנס  זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל
יצא  לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון  .לתחּומֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ

.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ
ּומרחיק  יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא  ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה

ׁשּי ּבעת ּוכאּלּומּמּנּו, יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות רחיק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל [בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ארּבע  אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם
ַאּמֹות.

.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻלהעיד
ּבאֹותֹו רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה לדבר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָלצאת
ּכאנׁשי  הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמקֹום

לּמדינה  חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש .העיר, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.ÊÈ ּכבר' :ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה

אלּפים  מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנעׂשת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
זה  הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו מבלע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻּברׁשּות,

יצא  לא ּוכאּלּו למקֹומֹו, נפׁשֹות חֹוזר להּציל הּיֹוצאין וכל . ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
להם  יׁש - הּמּפלת מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל
יד  היתה ואם ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאלּפים
- ׁשהּצילּו ּבּמקֹום לׁשּבֹות מפחדין והיּו ּתּקיפה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּגֹוים

זינן. ּובכלי למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָהרי

כח  ¤¤ּפרק
הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית היה [העיר]ּכל אם - ְִִִִֵֵֶַָָָָָ

ׁש ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ׁשהּוא ּבינֹו אּמה, ליׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
של]צלע מהמרובע אחד ּפחֹות [צד אֹו המרּבעת, סאתים ּבית ְִֵֶַַַַַָָֻ

ּוכׁשּמֹודדין  מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּזה
זה. ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלּה

ׁשני ·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
לּׁשני  קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
ּכמדינה  הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים

האחרֹון  לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, והּוא אחת; ; ְְְְֲִִִִֶַַַַַָ
יתר. אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית [שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסני עבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

ּבית תבואה] ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ארּבע  ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,

והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית [סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ
ׁשּיׁש והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנּוי
עּמּה, מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבנין

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אמה]אם שלישי ;[שני ְְְִִִִַָָָ
ּכל ּומאֹות  ּפני על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ֹו ְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

הדירה]הּמדינה בית החּוט [שבצד לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין , ְְְִִַַָ
אּמה. ְִַַַָאלּפים

עליהן „. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו

ּובית  והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין  ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה ‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים  אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
אחת; ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלזֹו
וחּוצה  הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונמצאת

אּמה  אלּפים ּבין לּה יׁש אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפחֹות  אֹו אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאמצעי
ּפחֹות  ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹמּכאן,
ּכׁשּתראה  האמצעי ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשליׁש,
ּוׁשליׁש אּמה ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
אּמה  אלּפים להם ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח ּולבּסֹוף [חומה]לכל ְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ּולבּסֹוף [באוכלוסין]יׁשבה יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין , ְְְְִִִַָָָָָָָ

מחֹומֹותיה  לּה מֹודדין .הּקפה, ְְִֵֶָָָֻ
.Â ארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

אלּפים  לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְְִִִִִִֶַַַָָָָזוּיֹות
לּה עֹוׂשין עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּמה

כמרובעת]זוּיֹות אותה היא [מחשיבים ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין , ְְִִִִָָ
אלּפים  מרּבע אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ְְְְְְִִִַַַָָֻֻּבתֹו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל הּזוּיֹות.[מרויח]אּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה  אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונה לכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון רּוח כנגד ּכל ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶַָ
ּכנגּדּה. ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנה

.Áאֹותּה רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא כעין ּכאּלּו יוונית [ג' ְְְְֲִִִַָָָָָָֻ

שלנו] סופית ּבין כ"ף יׁש אם - ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲִֵֵֶֶֶָָָ
מן  לּה מֹודדין - אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשני

הקשת]הּיתר קצות בשני הנמתח בחבל – ורֹואין["יתר" את , ְִֶֶֶַ
ואם  ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מֹוד  אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין אּלא היה לּה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
הּקׁשת עצמו]מן .[מהישוב ִֶֶַ

.Ë רּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע ׂשפת [יציקת על אּמֹות ארּבע ְְַַַַַַֹרחב

הּנחל  נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּנחל,
הּׁשנּיה, הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָָָּבכלל
מּצּדֹו. הּבנּויה הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻויעׂשה
ּבּתיהן; מּפתח אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם

ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָונמצא
.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין [רועי אין , ְְְִִִֵֵ

ׁשני  ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
ּבּתים אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים , [גם ְְְִֵָָֻֻ
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קבוע] לבית אלּפים נחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ
העירֹות. ּכׁשאר רּוח, לכל ְְֲִַַָָָָָאּמה

.‡È ּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
יתר  הּגיע ולא יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

להבליעֹו[עמק]לגיא ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ּפחֹות  ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּבחבל

אלפים. ְֲִֵַַַָמארּבעת
.·È א ּדברים הּמׁשקלתּבּמה חּוט ּבׁשהיה [חוט מּורים? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו בשפת יֹורד החוט [כשמניח ְְֵֶ
עיכוב] ללא האבן נופלת ּבֹו;העמק להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ,ְְְִִֵֶֶַָ

אּלא  מבליעֹו, אינֹו ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאבל
מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן ְִִִֵֵַַָָָָֹאם

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד [מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה היה [שיטת ; ְֵָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב נ'ּגיא שהחבל [כיון ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליעֹואמה] יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול בגיא - [מקום ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את , [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזר.התחום ,ְֵ

.„È אֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,

מֹודד  ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב  אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיב ליעֹועׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשּיתלּקט השיפוע] עד הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוחֹוזר
והֹול אֹומדֹו, אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
מחמּׁשים  יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו.

מעט מעט מקּדדֹו לשיפועים]- מיוחדת מדידה וזה [שיטת ; ְְְְְֶַַַ
ּבהרים' 'מקּדדין ׁשאמרּו: בסמוך]הּוא .[ומפורט ְְְִִֶֶַָָ

.ÊË יכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד
ישר]להבליען? אינו השטח ארּבע [כי ׁשל חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ

מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון והּתחּתֹון [רגליו]אּמֹות, , ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמקֹום  לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוחז
וכן  החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּתחּתֹון,
הּמֹודד  ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֻמתּגלּגלים

הּגיא אֹו ההר את העיר]להבליע חּוץ [שמול יצא לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
ּתחּומין  'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹלּתחּום

לכאן' להיכשל]ּבאה .[ועלולים ְָָָ
.ÊÈ יֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה  ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשרּבה  הּתחּום,ּבּתחּום ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ירּבה  ׁשּלא ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת מיד]יתר .[כמבואר ְֲִִִֵֶַַָָ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת [מהי ? ְֵֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון [הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
צלע  ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

מדד  האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּתחּום
הּמדינה' מּצלע ישר]אלּפים בקו העיר ואין [מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַָ

רּבה  אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים  מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

לֹו. ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְִִֵֵֵֶַָּבקרּוב
.ËÈ ּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו

הּׁשּבת' ּכאן ּתחּום ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ
ּבדבר  עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָהיינּו
מּפני  להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה;

מּדבריהם. אלּפים ְְִִִִֵֶֶַַׁשּׁשעּור

כט  ¤¤ּפרק
.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את "זכֹור זכרהּוׁשּנאמר: ּכלֹומר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו
.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה

ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר קדׁשֹוהעֹולם, וׁשּבת ּבנּו, ורצה ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּתחּלה  בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
הנחלּתנּו. ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ְֵַַַַָָָּברּו
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל' קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', .אּתה ְְִֵֶַַַָֹֹ
ּבּלילה „. הּקּדּוׁש, ּבׁשֹוגג עּקר ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

הבּדיל  לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

הּיֹום‰. מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם עד אסּור - ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
לאכל ׁשּיקּדׁש להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם  וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר  ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.
.Â ואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי

ּומאחר  הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

ואֹוחזֹויתר  יין, ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ
יסּיע  ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּבימינֹו,

מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּפׁשּוט ּבׂשמאל. ּומנהג ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכ ואחר "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּבכל
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמבר
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ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה
ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'

.Áלא [נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום  אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ
ּבזוית  קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש

הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,
ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני

.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה -היה יין לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחר  ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
הּכֹוס. על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּכ

.È ידיו ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
על  מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקדם

לסעּודה  ידיו ׁשּנטל אחר ּביֹום הּיין הּיין על לבר ּומצוה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
'קּדּוׁשא  הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת,

יּטל רּבא' ּכ ואחר וׁשֹותה, ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּיקּדׁש. קדם ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹידיו,

סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש ְְְְִִִֶֶֶַָָֹוגם
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

מּבעֹוד  הּכֹוס על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
לאמרּה זכירה ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָיֹום,

ּבמעט  זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת .ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
.·È והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה עד ּבתֹו הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ
הקידוש] מבראחר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְֵֵֵַַַָָָ

ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּברּכת
ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - אחרונים]סעּודתֹו ּומבר[מים , ְְְְֵֵֵָָָָָ

ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון היה ּברּכת ואם עליו; מבּדיל ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשתּיה חֹוזר [יין]ּבתֹו ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ְִִָלׁשתּיתֹו.
.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה

ולא  ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות  ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
ׁשּתי  הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבכֹוס

הן מ  ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְִֵֶָ
.„È ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על  אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח  ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא  אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא -[פתוח מבּׁשל אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ְְִֵֵֶֶֶַַָׁשאין

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו  מקּדׁשין אף אין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה  עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידות ּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציא מסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי

מקּדׁשין  ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם
ּכֹוסֹות  ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ

.ÊÈ;עליו מק ּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
מזּוג  יין ׁשּיהיּווכן והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

מהן  יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים
וסֹוחט [מיץ]ּדבׁש עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשרב  מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאדם
להבּדיל  מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻיינּה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל ְְֲִִַַָָָעליו,
.ÁÈ ׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם

טֹובים  ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ ּבמֹוצאיהן - ּומבּדילין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּומבּדילין  הן. ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּובמֹוצאי
ליֹום  ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר  לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
יֹום  את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,

הּזה  קדׁש מקרא חג טֹוב אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
ליציאת  זכר ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, מּתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָזמן
ּומֹועדי  העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָָמצרים;

ּבׂשמחה מקּדׁשּובׂשׂשֹון קדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
הּׁשּבת  מזּכיר - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם והּזמּנים'. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
ויׂשראל  הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹותם

ְְִַַוהּזמּנים'.
.Î את ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון  הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
חל  ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמל
הּזּכרֹון', ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהיֹות

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ְְִֵֶֶֶַָּכדר
.‡Îלֹו אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

ּביֹום  וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיין,
ּבׁשּבת  ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Î ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Î אֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני  'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îּכ ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסדר
הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָעל

מבּדיל  ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



קא zay zekld - mipnf xtq - oqip `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה
ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'

.Áלא [נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום  אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ
ּבזוית  קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש

הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,
ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני

.Ëאֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה -היה יין לֹו היה ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחר  ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
הּכֹוס. על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּכ

.È ידיו ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
על  מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקדם

לסעּודה  ידיו ׁשּנטל אחר ּביֹום הּיין הּיין על לבר ּומצוה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
'קּדּוׁשא  הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת,

יּטל רּבא' ּכ ואחר וׁשֹותה, ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּיקּדׁש. קדם ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹידיו,

סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש ְְְְִִִֶֶֶַָָֹוגם
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

מּבעֹוד  הּכֹוס על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
לאמרּה זכירה ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָיֹום,

ּבמעט  זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת .ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
.·È והּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה עד ּבתֹו הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ
הקידוש] מבראחר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְֵֵֵַַַָָָ

ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּברּכת
ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - אחרונים]סעּודתֹו ּומבר[מים , ְְְְֵֵֵָָָָָ

ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון היה ּברּכת ואם עליו; מבּדיל ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשתּיה חֹוזר [יין]ּבתֹו ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ְִִָלׁשתּיתֹו.
.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה

ולא  ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
מצוֹות  ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
ׁשּתי  הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות אחד; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבכֹוס

הן מ  ּתֹורה ׁשל .צוֹות ְִֵֶָ
.„È ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על  אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּוהּמזּבח  ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים
להֹוציא  אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו מכסה]יין ללא -[פתוח מבּׁשל אֹו , ְְִֵֶֶַַָֻֻ
מהן. אחד על מקּדׁשין ְְִֵֵֶֶֶַַָׁשאין

.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין
עליו  מקּדׁשין אף אין - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּמה  עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן אמּורים? [מידות ּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

הֹוציא מסויימות] אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְֲִִִִֵַַָָָָמים,
מזּוג יין זה הרי - במים]ארּבעה עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי

מקּדׁשין  ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם
ּכֹוסֹות  ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; .על ְְְִִֵֵֶַַָָ

.ÊÈ;עליו מק ּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
מזּוג  יין ׁשּיהיּווכן והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

מהן  יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים
וסֹוחט [מיץ]ּדבׁש עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשרב  מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאדם
להבּדיל  מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשכר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻיינּה

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל ְְֲִִַַָָָעליו,
.ÁÈ ׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם

טֹובים  ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ ּבמֹוצאיהן - ּומבּדילין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּומבּדילין  הן. ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּובמֹוצאי
ליֹום  ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר  לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
יֹום  את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,

הּזה  קדׁש מקרא חג טֹוב אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את , ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְֵֵֶֶַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
ליציאת  זכר ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, מּתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָזמן
ּומֹועדי  העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָָמצרים;

ּבׂשמחה מקּדׁשּובׂשׂשֹון קדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
הּׁשּבת  מזּכיר - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם והּזמּנים'. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
ויׂשראל  הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹותם

ְְִַַוהּזמּנים'.
.Î את ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון  הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
חל  ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמל
הּזּכרֹון', ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהיֹות

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ְְִֵֶֶֶַָּכדר
.‡Îלֹו אין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

ּביֹום  וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיין,
ּבׁשּבת  ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש .טֹוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Î ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Î אֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני  'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îּכ ואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסדר
הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָעל

מבּדיל  ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי .'ּבֹורא ְְְִֵֵֵַַַָָ
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.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי [יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואין  אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
ׁשל  הּנר על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין

ִֵמתים.
.ÂÎ;עליו מברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָיׂשראל

וראה  ,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּגֹוי
רב  ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹאֹור
- ּכירים וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,
קיסם  ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלכּתחּלה
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין  ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר [שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻׁשם,
אּלא  הּמצוֹות; ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואין

עליו. מברכין ּבא, ְְִִָָָָאם
.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין [יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ

ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן [שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
ּתחּלת  היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום  ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
אֹור  על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ושבת]ׁשּׁשבת הכפורים יום מערב דלוק ּפי [שהיה על אף ; ִֶַַַָ
- עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻׁשהדלק

מעברה. ׁשבת ֲֲֵֵֵֶַָָׁשהרי
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר [- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין  ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎ מּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הּׁשּבת  ליציאת ּדֹואבת ּומיּׁשבין ׁשהּנפׁש אֹותּה מׂשּמחין , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה

ה'תשע"ג  ניסן י"ב קודש שבת יום

ל  ¤¤ּפרק
ּוׁשנים ‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ּכבֹוד "זכֹור" - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג ,
אדם ·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה

ּכבֹוד  מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל  ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני .להקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואּו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

נקּיה ‚. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, מלּבּוׁשּומּכבֹוד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל  לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשל הּׁשּבת יף, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] ּכמלּבּוׁש[מפשיל מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶַַַֹטּליתֹו,
ּכבֹוד  מּפני ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחל.

ַַָהּׁשּבת.
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ׁשּבת,[כגון ּבערב ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ואף  ;ׁשּתחׁש עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמּפני
ומעלה  הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
לאכל. מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּלק ּבע

ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר
על  ואף ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּפי

הּׁשּבת;ּוביציאתֹו לכבֹוד י ֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אּלּו ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן ּדלּוק, נר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻויהיה

הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד
.Â לּקח ּדרּכֹו ואין ּבי ֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף

חּיב  - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל  העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים

ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם [שוזר]ּבהן, ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וקֹונה  יֹוצא ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפתילֹות,

לׁש צרי ׁשהּוא ׁשאין דברים ּפי על אף ּומׁשקה, מּמאכל ּבת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדרּכֹו

.Ê ּתבׁשיל לתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאיזה
ממֹונֹו לפי הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻׁשמן

אדם  רּבים ׁשל מאכלים ּובתּקּון ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
עׂשה  אפּלּו מּׂשגת, ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻוטֹובים,

שהוא]ׁשלק כל -[תבשיל הּׁשּבת ּכבֹוד מּׁשּום ּבֹו וכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַַָ
מאחרים  ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
'עׂשה  הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּכדי

לּברּיֹות'. ּתצטר ואל ּכחל, ְְְְְִִֵַַַַָֹׁשּבּת
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי

לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם  מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים  לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב

ּבמנחה  ואחת ׁשחרית, סעּודֹות ואחת ּבׁשלׁש להּזהר וצרי . ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ
מן  הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו,
האכילה, מרב חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּצדקה,

מתעּנה ׁשהיה חלום]אֹו תענית מּׁשלׁש[כגון ּפטּור - ְִִֶֶַָָָָֹ
ולבצע  הּיין, על מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֹסעּודֹות.

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי ְְְִִִֵֵַָָעל
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

מּׂשגת  ידֹו ּבׁשּבת ׁשּתהיה הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מנהג  הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
הּכנסת, ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּצּדיקים:
יקרא  הּמדרׁש, לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויבֹוא
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סעּודה  יקּבע ּכ ואחר מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָויׁשמע
ׁשּבת. מֹוצאי עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשליׁשית

.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור
רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום  יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
אצל  מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיבֹוא,
הראּוי  ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאחרים

.לאֹורחים  ְְִ
.·È;ּבׁשּבת רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹאסּור

עליהן  ּומתריעין מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו
חּוץ  טֹובים; ּבימים ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין -ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹ
הּמּטרפת  ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמעיר

ׁשּמתריעין[מיטלטלת] - לעזר [תוקעים]ּבּים ּבׁשּבת עליהן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
רחמים. עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָאֹותן,

.‚È קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאין
ולא  עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

ּבּׁשּבת  ּוטרּודים מבהלים מפליגין יהיּו אין זה ּומּפני . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּתתיּׁשב  ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר  מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג הנכרי]מצוה, [עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובת ואינֹו איסור]לׁשּבת, כאן אין בהסכם עמד לא .[אם ְְִֵֵֹ

לצידֹון סמוכים]ּומּצר לדברי [מקומות אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹ
ׁשּלא  ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהרׁשּות

מפליגין  אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב .יפליגּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
.„È ּתלמידי עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, לבעל חכמים ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻ
מּׁשּום  ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתּולה

לּה. ַַָצער
.ÂË ׁשאר ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

הּתֹורה  מצוֹות ּברּוּכל הּקדֹוׁש ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות, ׁשאר על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהּוא
ׁשּבת  המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי
ּכגֹוים  ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË,ּזאת יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם המׁשּמר ּובן וכל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּכבר  - ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאת
הּצפּון  הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמפרׁש
על  והרּכבּתי ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָלעֹולם
ּדּבר". ה' ּפי ּכי - אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבמתי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּובאּור  הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה
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לעצמֹו‡. ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר
החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות  החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן רחוב . -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים לֹושממנו בצד ׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -] ְִָ
ׁשּיהּוא ּבכּלֹו[שיהיו]- לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני [-ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] כרשות לחצרֹות;שהוא ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהיא  ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
ננעלֹות  ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּקפת

ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבּלילה
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים [- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן [- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ

הּמדינה  ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
וד [העיר] הּוא.; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

מחיצה ‚. ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוכן
ׁשּירה  אבל ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מאהל  מֹוציאין אּלא לערב, צריכין אין - מחיצה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּקיפה

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא אהלים לאהל אֹותם ואין מערבין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
להן  .קבּועין ְִֶָ

ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה  לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן  להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
ּכּׂשדֹות  הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהּׁשוקים
וידּמּו הּיחיד, רׁשּות הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכּמדּברֹות,
מרׁשּות  ּולהכניס להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשאין

הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד
ויאחז ‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום  מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב  - לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
וחלקֹו הּׁשכנים מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹונחׁשב
להֹוציא  אסּור ויהיה הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלעצמֹו,
ׁשאין  ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמרׁשּות

יׁשּתּמ אּלא הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכל מֹוציאין ׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלן  ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות על אחד אף , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ְִִֶַַָֹּפי
.Â אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ׁשּבת  מערב אֹותֹו ואכל ׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיד  ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד

לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ
לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתים ׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ
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סעּודה  יקּבע ּכ ואחר מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָויׁשמע
ׁשּבת. מֹוצאי עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹׁשליׁשית

.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור
רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום  יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
אצל  מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיבֹוא,
הראּוי  ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאחרים

.לאֹורחים  ְְִ
.·È;ּבׁשּבת רחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹאסּור

עליהן  ּומתריעין מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָואפּלּו
חּוץ  טֹובים; ּבימים ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין -ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹ
הּמּטרפת  ספינה אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה ְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמעיר

ׁשּמתריעין[מיטלטלת] - לעזר [תוקעים]ּבּים ּבׁשּבת עליהן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
רחמים. עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָאֹותן,

.‚È קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאין
ולא  עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּבת,

ּבּׁשּבת  ּוטרּודים מבהלים מפליגין יהיּו אין זה ּומּפני . ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּתתיּׁשב  ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר  מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג הנכרי]מצוה, [עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובת ואינֹו איסור]לׁשּבת, כאן אין בהסכם עמד לא .[אם ְְִֵֵֹ

לצידֹון סמוכים]ּומּצר לדברי [מקומות אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹ
ׁשּלא  ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהרׁשּות

מפליגין  אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב .יפליגּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
.„È ּתלמידי עֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתׁשמיׁש

ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, לבעל חכמים ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻ
מּׁשּום  ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתּולה

לּה. ַַָצער
.ÂË ׁשאר ּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

הּתֹורה  מצוֹות ּברּוּכל הּקדֹוׁש ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת ; ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות, ׁשאר על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהּוא
ׁשּבת  המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי
ּכגֹוים  ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל
.ÊË,ּזאת יעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ

וגֹו' מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם המׁשּמר ּובן וכל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּכבר  - ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאת
הּצפּון  הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמפרׁש
על  והרּכבּתי ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָלעֹולם
ּדּבר". ה' ּפי ּכי - אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבמתי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּובאּור  הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה
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לעצמֹו‡. ּבבית מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר
החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות  החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים

ּבכּלּה לטלטל ׁשּמּתר אחת, ּבמבֹויהּיחיד הּדין וכן רחוב . -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ
בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים לֹושממנו בצד ׁשּיׁש -] ֵֶ

לדופן]לחיהפתוח] מחובר ניצב עמוד קֹורה[- מעליו]אֹו -] ְִָ
ׁשּיהּוא ּבכּלֹו[שיהיו]- לטלטל מּתרין הּמבֹוי ּבני [-ּכל ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻֻ

היחיד] כרשות לחצרֹות;שהוא ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ּומחצרֹות ,ֲֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהיא  ּבמדינה הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
ננעלֹות  ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּקפת

ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבּלילה
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים [- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן [- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ

הּמדינה  ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
וד [העיר] הּוא.; ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

מחיצה ‚. ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוכן
ׁשּירה  אבל ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מאהל  מֹוציאין אּלא לערב, צריכין אין - מחיצה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּקיפה

ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא אהלים לאהל אֹותם ואין מערבין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
להן  .קבּועין ְִֶָ

ויאמרּו„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה :מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
הּמדינה  לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ'ּכׁשם
מן  להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה,
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
ּכּׂשדֹות  הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהּׁשוקים
וידּמּו הּיחיד, רׁשּות הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכּמדּברֹות,
מרׁשּות  ּולהכניס להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשאין

הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד
ויאחז ‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום  מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב  - לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
וחלקֹו הּׁשכנים מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹונחׁשב
להֹוציא  אסּור ויהיה הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלעצמֹו,
ׁשאין  ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמרׁשּות

יׁשּתּמ אּלא הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכל מֹוציאין ׁש ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּכּלן  ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות על אחד אף , ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ְִִֶַַָֹּפי
.Â אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ׁשּבת  מערב אֹותֹו ואכל ׁשּמּניחין מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
ׁשּיד  ּכׁשם אּלא ; חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻאחד

לכּלנּו ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה בחצר]ּכּלנּו ּכּלנּו[- יד ּכ , ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻֻ
לעצמֹו, אחד ּכל ׁשאחז מקֹום ּבכל הבתים ׁשוה בכל -] ְְְֶֶַַָָָָָָָ
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לחצר] הּזה,הפתוחים ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֻוהרי
מרׁשּות  ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא

הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד
.Ê ערּובי' הּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב

ּבני  ּכל אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָחצרֹות';
'ׁשּתּוף' הּנקרא הּוא .הּמדינה, ְְִִִַַָָ

.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין
סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין [- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה.[- מערבין - ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ
ּבפ  מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּובפת ּוכׁשם ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבׁשאר  ּבין ּבפת ּבין וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹעדׁשים;
אֹו עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלין.
ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן עצמֹו; ּבפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמלח
ּכמּוריס  נעׂשה - מלח עם מים ערב ּכאכלים. חׁשּובין ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינן

דגים] ּבֹו.[רוטב ּומׁשּתּתפין ,ְְִִַ
.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת [כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] הּמדינה [תאנה מּבני אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל
מרּבין  היּו אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא -ְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּגרֹוגרֹות, עׂשר ּכׁשמֹונה ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָעל
אלפים  הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהן

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְֵָָֻּורבבֹות,
.È,ּדגן ּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל  סעּודֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹּובׂשר
לפּתן לחם]ׁשהּוא עם שנאכל ּבֹו[-תבשיל לאכל העם ודר , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ

וזיתים, ּומּוריס, וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻּפּתן
ּבֹו לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל לחם]ואּמהֹות ׁשּתי [עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹ

ְסעּודֹות.
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות [ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ּומׁשּתּתפין  ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֻלכּלן;
חמּׁשה  אחד. אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשלּוק; ּבין חי ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה ְְְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָָָאגֹוזים,
ראּוי  ׁשאינֹו לפי מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹואם

ומשקלות:]לאכילה מידות של מפרט ּתבלין,[ולהלן עּוכלא . ְְֲִִַָָָ
ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב ּדבלה, מנה ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, [מין קב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ליטרא.צמח] חזין, הּיד. ּכמלא לחין, ּפֹולין הּיד. ּכמלא ,ְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹ
ּבצלים  עלי ּבהן. ּומערבין הּירק, ּבכלל הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּתרדין
עלה  ּכל אר ונעׂשה הבצילּו אם אּלא ּבהן, מערבין אין -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּדברים  אּלּו וכל אכל. אינֹו מּכאן, ּפחֹות אבל זרת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמהן
וכן  אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו ּולפיכ הן, ּכלפּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָהאמּורין

הּׁשּתּוף. לׁשעּור מצטרפין האכלין וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכל
.·È רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ

ּדינר; מאה מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָועּוכלא,
ׂשעֹורֹות; עׂשרה ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּדינר,
מן  אֹו הּמים מן מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהּסלע,
נמצאת  ּבקרּוב; ּדינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּיין
מׁשקל  והעּוכלא, ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹהּליטרא,

רביע. ּפחֹות ּדינרין ְְִִִִַָָָּתׁשעה

.‚È קּבין ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ארּבעת סאה והּקב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
הרביעית  מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;

ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.
.„È לזה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאכל

ּבֹו ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - מׁשּתּתף המערב ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
אֹו זה, מאכל הּנֹודר וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא
אינֹו ׁשאם ּבֹו; ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנׁשּבע

לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ְֲֵֵֶַָָָראּוי
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר מעושרת]אבל לא ,[תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

נּטלה  ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאפּלּו
מע  וכן ּכהגן, נפּדּוּתרּומתֹו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני -ׂשר ּכהלכה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין ּומׁשּתּתפין אין מערבין אבל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
מעושר]ּבדמאי ׁשראּוי[ספק מּפני ּובמעׂשר [ומותר], לענּיים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש תוספת ׁשני -] ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לפדיה] ׁשני מחיר ּבמעׂשר ּומערבין מעּכב; החמׁש ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

לא  אבל - לאכילה ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבירּוׁשלים,
לירושלים]ּבגבּולין .[חוץ ְִִ

.ÊË מּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד
אחד  ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, החצר,ּבית מּבּתי אחד ּבבית ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית ;[מחסן]אפּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשער ּבבית נתנֹו אם השער]אבל שומר ׁשער [חדר ּבית אפּלּו , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָ

ּבאכסדרה אֹו יחיד, קירות]ׁשל שלש בעל ּבמרּפסת,[חדר אֹו , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ
ערּוב. אינֹו - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַאֹו
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר הערּוב, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוכׁשּמקּבץ
ערּוב'; מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם,
להֹוציא  החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻואֹומר:
ערּובי  לגּבֹות לקטן ויׁש ּבׁשּבת'. לבית מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּולהכניס

לּתן צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית כשאר חצרֹות. -] ֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
[- ּבֹוהשכנים להּניח רגילין היּו ואם הּפת; זה]את בבית -] ְְְִִִִֶַַַַָ

ׁשלֹום. דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ
.ÊÈ ּבמבֹוי מׁשּתּתפין אחד וכיצד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּבכלי  הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,
אפּלּו - הּבּתים מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחד
אם  אבל ׁשּתּוף; זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבית
- ּבחצר הּכלי הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָהּניחֹו
נּכר. ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָצרי
מּתר  יהיה הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת'. לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלכל

.ÁÈ ׁשהּוא ּפי על אף - ה ּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
הערּוב, מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבבית

מּתר  - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו .ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֻ
.ËÈ ׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין

מּכירין  הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח
ּבּמבֹוי [ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה

ׁשהרי  ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל [נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
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לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּׁשלחן,
ּבחצר. מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻעליה

.Î ּבני לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
ּבני  לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחצר',

ואחד  אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - צריהּמבֹוי' אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותו להן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ

השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ
אבל  אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא
ידי  על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים

העברית,{ ּפי }ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
קטּנה { לאחרים }ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) ּבדבר (שהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אֹו החצר לבני להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא
להן, היא ׁשּזכּות - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלבני

ּבפניו. ׁשּלא לאדם ְְִֶָָָָָָֹוזכין
.‡Î מערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין  ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Î ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ׁשאבד  ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, מעׂשר ואינֹו ּתרּומת הפריׁש . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עד  ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
ּבין  ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתחׁש

יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ב ּפרק ¤¤
ערב ‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור  עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם  החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטל לכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין  אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל  לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם  הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
והרי  רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוחצרֹו;

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח ְְְֵֵֵֵֶַַָָהּוא
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות [-ולא - ְְְְֵַַָ

לבני  רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצרֹו
'רׁשּותי  ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
ּפי  על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻמבּטלת
לכל  הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ְְְְִִַַָָָָָֻּדבר,

מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו
רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי

ּכאֹורח  'יהיּו אֹומרין: אֹורחין ואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ
אחד  .אצל ֵֶֶָ

רׁשּותם „. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו
אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאין למערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אורחים] נעשים רׁשּותם הרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ
ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי  - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר
אחד  היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד  אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשערב,

ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ּבחצר ‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם

לחצר  מחצר מבּטלין ּכ ּומבּטלין.אחת, וחֹוזרין ּומבּטלין, ; ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
מבּטל  מהן אחד - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
חברֹו לֹו ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָרׁשּותֹו

ׁשּיעׂשה[ה'ראשון'] עד בחצר,צרכיו[ה'שני'], [שימושיו ְֲֶֶַַָָ
הביטול] לראׁשֹון,ויבטל רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִִֵֵֵַַָ

ויׁש ּפעמים. ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומטלטל
ּבחרּבה רׁשּות בתים]ּבּטּול שני אליו שפתוחים ריק, ,[בית ְְְִָֻ

ּבחצר. ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָּכדר
.Â אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמד ּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד  הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר  אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן  אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
.Ê מחיצה ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָׁשני

לערב  להם אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשּבת
מן מאמׁש לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

החצר  מּבני ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשּוק
אחד  עליהן. אֹוסר אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹוסר

הּׁשּוק לא מן כי לערב, צריך לא אבל בחצר, דירה לו [שיש ִַ
בה] מּבעֹוד גר אם - החצר מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּמת,

מת  ואם מערבין; ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָֻיֹום
מֹוריׁשֹו. רׁשּות להן ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשחׁשכה

.Á יֹום מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
החזיק ׁשּלא ּפי על אף עד [וקנה]- ּבנכסיו אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

-]ׁשחׁשכה זאת הּמחזיק[למרות זה הרי שבת]- כניסת [אחר ְֲִֵֵֶֶַַָָ
הּגר  מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר

השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק [ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ
הראׁשֹון  ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

עֹומד  .הּוא ֵ
.Ë הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקיים אֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני אינּהמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבחצר,
אֹו יׂשראלים ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדירה,
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
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לסמ רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּׁשלחן,
ּבחצר. מסּבין ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻעליה

.Î ּבני לכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
ּבני  לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחצר',

ואחד  אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - צריהּמבֹוי' אבל ; ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר[להקנות]לזּכֹות ידי על ּבֹו מרשותו להן שייצא כדי -] ְְֵֵֶַַַָ

השכנים] לֹולרשות ויׁש ויכול]. ּבנֹו[- ידי על להן לזּכֹות ְְְְֵֵֶַַָ
אבל  אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּובּתֹו
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹלא
ידי  על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענּיים

העברית,{ ּפי }ׁשפחתֹו על אף העברים) ושפחתו (עבדו ְְִִִִַַָָ
קטּנה { לאחרים }ׁשהיא זֹוכה ׁשהּקטן - קטנים) ּבדבר (שהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אֹו החצר לבני להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא
להן, היא ׁשּזכּות - עליהן וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלבני

ּבפניו. ׁשּלא לאדם ְְִֶָָָָָָֹוזכין
.‡Î מערבין יֹום;אין מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

אף  הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין  ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Î ואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ׁשאבד  ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

לאכלֹו אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, מעׂשר ואינֹו ּתרּומת הפריׁש . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עד  ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
ּבין  ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתחׁש

יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,

ב ּפרק ¤¤
ערב ‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי

ואסּור  עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
לבּתיהם  החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ּבּטל לכּלן . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מּתרין  אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל  לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם  הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
והרי  רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֻוחצרֹו;

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח ְְְֵֵֵֵֶַַָָהּוא
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות [-ולא - ְְְְֵַַָ

לבני  רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצרֹו
'רׁשּותי  ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
ּפי  על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻמבּטלת
לכל  הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ְְְְִִַַָָָָָֻּדבר,

מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו
רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי

ּכאֹורח  'יהיּו אֹומרין: אֹורחין ואין רּבים ׁשאין אצלֹו'; ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ
אחד  .אצל ֵֶֶָ

רׁשּותם „. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו
אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - [שאין למערבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אורחים] נעשים רׁשּותם הרבים לבּטל יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְְִִֵֵַַָָ
ואפּלּו חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׁשנים
הרי  - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹחזר
אחד  היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד  אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשערב,

ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ּבחצר ‰. רׁשּותֹו זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכׁשם

לחצר  מחצר מבּטלין ּכ ּומבּטלין.אחת, וחֹוזרין ּומבּטלין, ; ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
מבּטל  מהן אחד - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכיצד?
חברֹו לֹו ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָרׁשּותֹו

ׁשּיעׂשה[ה'ראשון'] עד בחצר,צרכיו[ה'שני'], [שימושיו ְֲֶֶַַָָ
הביטול] לראׁשֹון,ויבטל רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִִֵֵֵַַָ

ויׁש ּפעמים. ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומטלטל
ּבחרּבה רׁשּות בתים]ּבּטּול שני אליו שפתוחים ריק, ,[בית ְְְִָֻ

ּבחצר. ׁשהּוא ְְֵֶֶֶָּכדר
.Â אם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זה הרי - הֹוציא עמד ּבמזיד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
עֹומד  הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר  אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן  אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא .הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ
.Ê מחיצה ּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָׁשני

לערב  להם אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשּבת
מן מאמׁש לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

החצר  מּבני ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשּוק
אחד  עליהן. אֹוסר אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹוסר

הּׁשּוק לא מן כי לערב, צריך לא אבל בחצר, דירה לו [שיש ִַ
בה] מּבעֹוד גר אם - החצר מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּמת,

מת  ואם מערבין; ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָֻיֹום
מֹוריׁשֹו. רׁשּות להן ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשחׁשכה

.Á יֹום מּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
החזיק ׁשּלא ּפי על אף עד [וקנה]- ּבנכסיו אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

-]ׁשחׁשכה זאת הּמחזיק[למרות זה הרי שבת]- כניסת [אחר ְֲִֵֵֶֶַַָָ
הּגר  מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר

השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק [ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ
הראׁשֹון  ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

עֹומד  .הּוא ֵ
.Ë הּנכרי עם הּדר ּתֹוׁשביׂשראל ּגר עם שמקיים אֹו גוי -] ְְִִִִֵֵַַָָָָ

נח] בני אינּהמצוות הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבחצר,
אֹו יׂשראלים ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדירה,
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
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מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגזרה,
ּדבר  ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי. עם ְְִִֵַַלהתיחד
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

ּכלּום  הֹועיל לא - לעצמם לּגֹוי,הּיׂשראלים ּבּטלּו אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
עם  ּכיחיד ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּגֹוי, ּבמקֹום מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - ְְִִִֵֵֶַֹהּגֹוי
אּלא  ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָואין
עּמהן. אֹורח הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׂשּכרּו
ליׂשראלים, רׁשּותם מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָוכן
הּגֹוי  מן ׁשּׂשכר אחד ויׂשראל ּומּתרין. מערבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוהּיׂשראלים
אחד  ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ְְִִִֶַָָֹואחד
.‡È ּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי  יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על  אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי  יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית  מּתר והּפנימי, ׁשם; .מצּויים ְְְְִִִִִַַָָֻ
.·È ּבׁשּבת אפּלּו הּגֹוי מן רׁשּות ׂשֹוכרין ּכבּטּול ׁשהּׂשכירּות ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָ

,לפיכ ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיא,
ּגֹוי  ׁשל ואׁשּתֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָׂשֹוכרין
ׁשּלא  מׂשּכירין ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמׂשּכרת
זה  הרי יׂשראלי, ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּדעּתֹו;
חפציו, ּבֹו להּניח מקֹום הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹמׂשּכיר
ׁשּלא  ּומׂשּכיר ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹוהׁשאילֹו
- רּבֹות נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָמּדעּתֹו.

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר ְִִִֵֶֶַָאם

.‚È הּגֹוי מן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשני
ּומּתר  לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - אם ּבׁשּבת וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

מב  - ּבׁשּבת הּגֹוי ויהיה מת האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי ּטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
לטלטל. ְְֵַָֻמּתר

.„È להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי
הּגֹוי  מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון  רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא  אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

.מּתרין  ִָֻ
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות [גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב  ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית  מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
ּבערּוב  נעׂשים רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ְְִִַָּכיחיד,
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ואין  ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
אבל  ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמערבין
ואין  זרה, עבֹודה עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
הּכֹופרים  וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה  ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
ּבערּוב, מֹודה ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבמצות
הּוא  מבּטל אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואין
היה  אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָרׁשּותֹו
אֹוסר  זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
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הּיפה ‡. מן אּלא ּתֹורמין את אין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אף  הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחלּבֹו
ּתאנים  ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות מיובשות]על ּכהן,[תאנים ּבֹו ׁשאין ּובמקֹום ; ְְֵֵֶַַָָֹ
ּתאנים  לעׂשֹות רגיל ואם הּתאנים. על ּגרֹוגרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּתֹורם
ּבמקֹום  אפּלּו הּגרֹוגרֹות, על הּתאנים מן ּתֹורם - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּגרֹוגרֹות
מן  ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ּכהן. ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשאין

ּתאנים  לעׂשֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום אפּלּו הּתאנים, על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגרֹוגרֹות
ְָּגרֹוגרֹות.

חצי ·. לא אבל קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹותֹורמין
ּגדֹול  ׁשהּוא ּפי על אף מּמין ּבצל, ּתֹורמין אין מקֹום. ּבכל - ְְִִִִֵֶַַָָָָָ

מן  וכמלאה הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו, ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם ְְִֵֶַַָָָָהּיקב";

ּכל ‚. אחד, חּטים מין ּכל אחד, מין - והּמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות
וכל  זה. על מּזה ותֹורם אחד; ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמין
מן  אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא

הרע  על וחמּׁשים הּיפה חּטים סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? . ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- חּטים סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹׂשעֹורים
הּיפה  מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינן
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על  הרע מן ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹעל
מּפני  החּטים, על הּזּונין מן חּוץ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּיפה,

אדם. מאכל הּזּונין ֲִֵֶַַַָָׁשאין
ׁשּלא „. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין

ּדבר  על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
ּדבר  על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנגמרה

מלאכּתֹו נגמרה וכמלאה ׁשּלא הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּתרּומתן  ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן הּיקב", ְְְִִִֶַַַַָָָָָָמן

ְָּתרּומה.
מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין מקצת,[יסנן]מאימתי ּכבר ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכבּור  ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּביתֹוּתֹורם לתֹו ׁשּבלים המכּנס . ְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
מלילֹות שהן]לעׂשֹותן כמות מהן [לאכלם ּתֹורם זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַָ

ֳִִׁשּבלים.
.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין סחיטתם]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין

ׁשּנטמא ּתרּומה  ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל  אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
מן  ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹורה  ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻׁשּתי
ותֹורמין  לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את
.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

ׁשהרים  וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ויתרם  ויחזר ידע ּתרּומה, ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ

על  הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;
הרי - מעׂשר.הּטהֹור ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָ

.Ë על הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין
אּלּוהמחּבר  'ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֵַַַָָָֻ

המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה שלו]יהיּו אפּלּו[שאינם , ְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', ואמר:[שלו]אמר , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
ּתרּומה  יהיּו מחּברין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻֻמחּברים',
אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָָָֹעל
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
מחּסר  אינֹו לתלׁשם, ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֻלכׁשּיּתלׁשּו',
ׁשּיביאּו והּוא, קּימין; ּדבריו ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמעׂשה;

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ְְְִֵֵֶֶַֹׁשּתיהן
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ּתרּומה  ּתרּומתֹו ּתרם, ולּקט ואם הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ימים, ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמר
מצטרף, הּימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ּבלבד, אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותֹורם
זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָולּקט

.‡È ולא ׁשעברה, ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאין
אינּה - ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפרֹות

ׁשנ ּתרּומה  "ׁשנה ׁשּנאמר: הּׁשנה , ראׁש ערב ירק לּקט ה". ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
- הּׁשמׁש ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעד
לּקט  אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאתרֹוג
מּזה  ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוחזר
ּתבּואה  למעׂשרֹות הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הּׁשנה  ראׁש ּבׁשבט עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹוירקֹות

האילן. ְְִַַָָלמעׂשרֹות
.·È ולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין

הארץ  ּפרֹות על לארץ חּוצה על מּפרֹות הארץ מּפרֹות ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ולא  הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
ּפרֹות  אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפרֹות
מּפרֹות  ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנתרמה
אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ּבתרּומה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין

ְָּתרּומה.
.‚È,ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

- אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר }אין {אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹ
ּתרּומה. ְְָָּתרּומתֹו

.„È על אי הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשה ּוא מּדבר ּתֹורמין ן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
על  מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן .החּיב ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹ

.ÂË ּכארץ הּוא הרי נקּוב, ּכדי עציץ ּבּנקב? יהיה וכּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה  ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות .אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויחזר  ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, .ּתרּומתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּתאכל  ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם
ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד

.ÁÈ החּטים על ׁשּבלים ּתֹורמין ׁשמן,אין על וזיתים , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ
ּתרּומה  אינּה ּתרם, ואם יין; על יטריח וענבים ׁשּלא ּגזרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

זיתים  על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹאת
ּדֹומה? זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּנכּבׁשין,
על  הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלתֹורם
מּזיתי  לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרע.
אבל  המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻּכבׁש
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על  הרע מן ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹעל
מּפני  החּטים, על הּזּונין מן חּוץ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּיפה,

אדם. מאכל הּזּונין ֲִֵֶַַַָָׁשאין
ׁשּלא „. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין

ּדבר  על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
ּדבר  על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנגמרה

מלאכּתֹו נגמרה וכמלאה ׁשּלא הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּתרּומתן  ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן הּיקב", ְְְִִִֶַַַַָָָָָָמן

ְָּתרּומה.
מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין מקצת,[יסנן]מאימתי ּכבר ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכבּור  ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּביתֹוּתֹורם לתֹו ׁשּבלים המכּנס . ְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
מלילֹות שהן]לעׂשֹותן כמות מהן [לאכלם ּתֹורם זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַָ

ֳִִׁשּבלים.
.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין סחיטתם]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין

ׁשּנטמא ּתרּומה  ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל  אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
מן  ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
אֹו עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹורה  ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻׁשּתי
ותֹורמין  לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את
.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

ׁשהרים  וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ויתרם  ויחזר ידע ּתרּומה, ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ

על  הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּבּטמאה;
הרי - מעׂשר.הּטהֹור ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָ

.Ë על הּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻאין
אּלּוהמחּבר  'ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֵַַַָָָֻ

המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה שלו]יהיּו אפּלּו[שאינם , ְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ערּוגֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', ואמר:[שלו]אמר , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
ּתרּומה  יהיּו מחּברין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻֻמחּברים',
אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָָָֹעל
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
מחּסר  אינֹו לתלׁשם, ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֻלכׁשּיּתלׁשּו',
ׁשּיביאּו והּוא, קּימין; ּדבריו ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמעׂשה;

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ְְְִֵֵֶֶַֹׁשּתיהן
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ּתרּומה  ּתרּומתֹו ּתרם, ולּקט ואם הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ימים, ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמר
מצטרף, הּימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ּבלבד, אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָותֹורם
זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָולּקט

.‡È ולא ׁשעברה, ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאין
אינּה - ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפרֹות

ׁשנ ּתרּומה  "ׁשנה ׁשּנאמר: הּׁשנה , ראׁש ערב ירק לּקט ה". ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
- הּׁשמׁש ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעד
לּקט  אם וכן יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאתרֹוג
מּזה  ּתֹורמין אין - הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוחזר
ּתבּואה  למעׂשרֹות הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הּׁשנה  ראׁש ּבׁשבט עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹוירקֹות

האילן. ְְִַַָָלמעׂשרֹות
.·È ולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין

הארץ  ּפרֹות על לארץ חּוצה על מּפרֹות הארץ מּפרֹות ולא , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ולא  הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹּפרֹות
ּפרֹות  אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפרֹות
מּפרֹות  ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנתרמה
אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ּבתרּומה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין

ְָּתרּומה.
.‚È,ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

- אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר }אין {אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹ
ּתרּומה. ְְָָּתרּומתֹו

.„È על אי הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשה ּוא מּדבר ּתֹורמין ן ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
על  מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויתרם  ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן .החּיב ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹ

.ÂË ּכארץ הּוא הרי נקּוב, ּכדי עציץ ּבּנקב? יהיה וכּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה  ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊË,נקּוב ּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורם

ּתרּומה  ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות .אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ויחזר  ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹּתרם
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹויתרם.
אחר. מּמקֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

.ÊÈ- הּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם
עצמֹו ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, .ּתרּומתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּתאכל  ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹּתרם
ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא ְְִֶֶַַַָָָעד

.ÁÈ החּטים על ׁשּבלים ּתֹורמין ׁשמן,אין על וזיתים , ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַ
ּתרּומה  אינּה ּתרם, ואם יין; על יטריח וענבים ׁשּלא ּגזרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

זיתים  על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹאת
ּדֹומה? זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּנכּבׁשין,
על  הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלתֹורם
מּזיתי  לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרע.
אבל  המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻּכבׁש
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ׁשאינֹו על הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻלא
על  מּתאנים הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹצלּול,
לא  אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹּגרֹוגרֹות
- ּבמנין ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
אבל  הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכדי
אם  - אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ְְַָָָּתרם,
.ËÈ ענבים על יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

על  מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנדרכֹות
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּתרּומה,ּדבר ּתרּומתֹו - ּתרם ואם . ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

הראׁשֹונה  עצמן. ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹויחזר
ּתרּומֹות  ּכׁשאר עליה חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמדּמעת

הּׁשנּיה. לא אבל ְְֲִַָָֹּגמּורֹות;
.Î על זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים  על יין  ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ענ  על ענבים אֹו לאכילה, ונמלׁשהם לאכילה, והּכל בים ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,
ולתרם  לחזר צרי. ְְֲִִַָֹֹ

.‡Î חמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין -אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
על  חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשהּיין

ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,
.·Î אם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּתֹורם

אחר  ואם ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנֹודע
ּתרּומה, - ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּתרמּה

ויתרם  אבּטיח ויחזר מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹ
נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ואסורים ונמצא [מחוררים. ְְְְְִִִֶַָָ

נחש] לארס מחשש ונמצאת באכילה יין ׁשל חבית ּתרם ,ְְִִִֵֶַַָָ
ואין  ׁשנּיה. ויתרם ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֻמגּלה
מּׁשּתיהן  אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשּתיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו
.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?

למקֹום  ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנפלה
ׁשּבׁשּתיהן  ּכּקטּנה מדּמעֹות ׁשּתיהן,אחד, זר אכל אם וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

וחמׁשּה ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה עֹוׂשה מׁשּלם הּוא ּכיצד . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?

.„Î על ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק
זמן  ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאחרים,
ימים, ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבדקּה
ׁשּלֹו ׁשהּתרּומה הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוּדאי
וצרי ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבחבית

ׁשנּיה  ּתרּומה מּמּנּו .להפריׁש ְְְְִִִֶַָָ
.‰Îלהפריׁש ׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּבׁשלׁשה

ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא מזרחית]עליו, ׁשל [רוח ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
החג סוכות]מֹוצאי במוצאי הּסמדר,[המנשבת ּובהֹוצאת , ְְֵֶַַַָָָָ

ּבחזקת  עליו מפריׁשין מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹּובׁשעת
יֹום. ארּבעים יין ְִִֶַַָׁשהּוא

.ÂÎ ּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח

אם  - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה  הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר  אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה  ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ .ׁשאבדּו; ְְְְְִִִֶַָָָָ

ה'תשע"ג  ניסן ז' שני יום

ו ּפרק ¤¤
לּכהנים ‡. נאכלת מעׂשר ּותרּומת ּבין ּתרּומה ּגדֹולים ּבין - ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּובהמּתן, הּכנענים ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָקטּנים,
ׁשּברח, ּכהן עבד ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָֹואׁשת
מיחס ·. ּכהן אּלא אֹותּה, אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ;ּתרּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ּבלבד. ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין חזקה, ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ּבין  מעׂשר, ּתרּומת ּבין ּגדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָּותרּומה
ּתלמיד  לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל

טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני הארץ חכמים; עּמי וכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּירצה. ּכהן לכל טמאה ּתרּומה נֹותן ,לפיכ טמאה. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבחזקת

ויֹום ‚. ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיׂשראלית
ּבתרּומה  ּתאכל - ׁשּתאכל אחד ּתֹורה, ודין וׁשֹוק; וחזה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּתאכל, חכמים אסרּו אבל קנינֹו. היא ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשּנתארסה,
לאביה  ּתרּומה ּתאכיל ׁשּמא - ּגזרה לחּפה; ׁשּתּכנס ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻעד

א  ּכׁשהיא אביה.ּולאחיה, ּבבית רּוסה ְְְֲִִִֵֶָָָָָ
ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת

לחרׁשת, ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
אֹותּה יׂשראל ויאכיל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ְָּכלל.
יאכל ‰. לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור - ְְֱֱֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּזר

קדׁש, יאכל לא - ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו ְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹקדׁש".
זה  - ּתֹוׁשב קדׁש"; יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:
הּוא  הרי עברי, ועבד ׁשנים. ׂשכיר זה - וׂשכיר עֹולם, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָׂשכיר
"וכל  ׁשּנאמר: - ּכּזר היא הרי הּזר, אׁשת וכהנת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכתֹוׁשב.

אׁשּתֹו. ּבין הּוא ּבין ְִֵֵָזר",
.Â ׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר

חּיב טהֹור  - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ולֹוקה  יחּללהּו". ּכי ּבֹו, "ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמיתה
לֹוקה  ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
"ואיׁש, ׁשּנאמר: חמׁש, מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומׁשּלם.

וגֹו'". חמׁשיתֹו ויסף - ּבׁשגגה קדׁש יאכל ְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹּכי
.Ê הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"ּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו ענינים ׁשני - תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּביאה  אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעׂשה
חלל, ּכל ּכדין לעֹולם ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא  הרי - ליׂשראל ּתּנׂשא וׁשאם ּדבר; לכל ּכּזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
לעֹולם, וׁשֹוק חזה ׁשהּוא הּקדׁשים מן ּבּמּורם לאכל ְֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על ְִֵֵֶַַָאף
.Á,מת אֹו הּיׂשראלי ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
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ּבן  מּמּנה הּניח לא אלמנה אם תהיה ּכי ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכנעּוריה, אביה ּבית אל וׁשבה - לּה אין וזרע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוגרּוׁשה,

ּתאכל". אביה ִִֵֶֶָָֹמּלחם
.Ë חֹוזרת לחם; ּכל ולא "מּלחם", - למדּו הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק  לחזה חֹוזרת ואינּה לתרּומה, .היא ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
.È ׁשּנבעלה ויׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

אסּורה  - זֹונה ונעׂשת הֹואיל - לּה ּבתרּומה לאסּור לאכל ְְְֱֲֲִִֶַָָָָָָֹ
מּכהן  זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף .לעֹולם, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.‡È ּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
לֹומר  ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי  לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',

ּבתרּומה  אֹוכלת מן זֹו נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,

.·Èּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש ּבין יׂשראלית - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זרע  ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻזכרים

לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד חז"ל:הּזרע [ודרשו ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לה"] ."עיין

.‚È ּכהן זרע ּכ - אֹותּה ּפֹוסל מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
אֹותּה מאכיל ּכיצד?מּיׂשראלית ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבת
לממזר, ׁשּנּׂשאת אֹו עליה, ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבת,
יׂשראל  ּבת אּמֹו אם היתה - קּים הּממזר והרי הּבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּומתה
ּבתרּומה. ּתאכל לא ליׂשראל, ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹֹלכהן,

.„È ּפי על ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה
אינֹו יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע לֹומר,ׁשאֹותֹו צרי ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נׂשּואה  ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת  ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו זרעּהּכּיֹוצא מּפני אֹוכלת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכהן  ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
לכהן, ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת
את  מאכיל ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוילדה

אּמֹו ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל וזאת אּמֹו, ; ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּתרּומה'. מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹומרת:

.ÊË מאכיל ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ּכהנת העבד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
מּמּנּו וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּנּׂשאת
הּבן  ּומת עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבן,
יׂשראל  ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה - קּים העבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרי
- ּתאכל ליׂשראל, ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹֹֹלכהן,

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין
.ÊÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת  מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון  ּבנּה .ּבׁשביל ְְִִִָָ
.ÁÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

ּתאכל  ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;

ּכנעּוריה, אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמּיׂשראל.
וׁשֹוק  ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; .ואֹוכלת ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ

.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת
- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוחזרה
ׁשהאכילּה ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹוכלת

.אביו  ִָ

ה'תשע"ג  ניסן ח' שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
.‡- טהֹורה ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן

- זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּכל  אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; לא ְֳִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּקדׁשים
אּלא  ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? זכרים אהרן, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹזרע
ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהאֹוכל

לוקים]לֹוקה – שמים בידי מיתה "וׁשמרּו[שחייבי ׁשּנאמר: , ְְֱֶֶֶַָ
ּתרּומה  ׁשאכל וטמא חטא". עליו יׂשאּו ולא מׁשמרּתי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
אינּה ׁשהרי לֹוקה , אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטמאה

ֶֹקדׁש.
ּבתרּומה ·. אֹוכלין הּטמאים ויצאּואין ׁשמׁשן ׁשּיעריבּו עד , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אחר  ׁשעה ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּיטהר  עד וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשקיעת

הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן ְֳִִִִַַַַַָָָָֹהרקיע
מּפני ‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעׂשה  מּדבר ׁשהּוא - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: , ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא  טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו „. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
הּתרּומה  את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת .להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה ‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
ׁשמ  ׁשּיעריבּו אחר אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשן. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּכיס  להם עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;
נחׁשת ובדיקה]ׁשל מעקב ומאפשר לאיברם ׁשּמא [המוצמד , ְֶֶֶָֹ

קרי. ְִִֶֶיראה
.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי

הרכיבה  חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו
זרע  ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור .על ְִִִֶֶַַַַָָָ

.Ê- ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת
ּבׁשעת  נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת,
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש

טמאה  ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשּיתּבאר ׁשאי ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִּבמקֹומֹו.

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה

ויֹולדֹות  ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי וכּלן והן: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
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ּבן  מּמּנה הּניח לא אלמנה אם תהיה ּכי ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכנעּוריה, אביה ּבית אל וׁשבה - לּה אין וזרע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּוגרּוׁשה,

ּתאכל". אביה ִִֵֶֶָָֹמּלחם
.Ë חֹוזרת לחם; ּכל ולא "מּלחם", - למדּו הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק  לחזה חֹוזרת ואינּה לתרּומה, .היא ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
.È ׁשּנבעלה ויׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

אסּורה  - זֹונה ונעׂשת הֹואיל - לּה ּבתרּומה לאסּור לאכל ְְְֱֲֲִִֶַָָָָָָֹ
מּכהן  זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף .לעֹולם, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.‡È ּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
לֹומר  ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי  לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',

ּבתרּומה  אֹוכלת מן זֹו נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,

.·Èּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש ּבין יׂשראלית - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זרע  ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻזכרים

לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד חז"ל:הּזרע [ודרשו ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לה"] ."עיין

.‚È ּכהן זרע ּכ - אֹותּה ּפֹוסל מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם
אֹותּה מאכיל ּכיצד?מּיׂשראלית ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבת
לממזר, ׁשּנּׂשאת אֹו עליה, ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבת,
יׂשראל  ּבת אּמֹו אם היתה - קּים הּממזר והרי הּבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּומתה
ּבתרּומה. ּתאכל לא ליׂשראל, ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹֹלכהן,

.„È ּפי על ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה
אינֹו יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע לֹומר,ׁשאֹותֹו צרי ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נׂשּואה  ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת  ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו זרעּהּכּיֹוצא מּפני אֹוכלת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכהן  ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
לכהן, ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת
את  מאכיל ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוילדה

אּמֹו ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל וזאת אּמֹו, ; ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּתרּומה'. מן ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאֹומרת:

.ÊË מאכיל ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ּכהנת העבד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
מּמּנּו וילדה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּנּׂשאת
הּבן  ּומת עבד, מּמּנּו וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבן,
יׂשראל  ּבת זה עבד ׁשל אביו אם היתה - קּים העבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרי
- ּתאכל ליׂשראל, ּכהן ּבת היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹֹֹלכהן,

יחּוס. להם אין ׁשהעבדים זרע, זה ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין
.ÊÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת  מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון  ּבנּה .ּבׁשביל ְְִִִָָ
.ÁÈ וחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

ּתאכל  ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;

ּכנעּוריה, אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמּיׂשראל.
וׁשֹוק  ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; .ואֹוכלת ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ

.ËÈ,ּבן מּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת
- ּבן מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹוחזרה
ׁשהאכילּה ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹוכלת

.אביו  ִָ

ה'תשע"ג  ניסן ח' שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
.‡- טהֹורה ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן

- זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּכל  אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; לא ְֳִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּקדׁשים
אּלא  ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? זכרים אהרן, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹזרע
ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהאֹוכל

לוקים]לֹוקה – שמים בידי מיתה "וׁשמרּו[שחייבי ׁשּנאמר: , ְְֱֶֶֶַָ
ּתרּומה  ׁשאכל וטמא חטא". עליו יׂשאּו ולא מׁשמרּתי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
אינּה ׁשהרי לֹוקה , אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטמאה

ֶֹקדׁש.
ּבתרּומה ·. אֹוכלין הּטמאים ויצאּואין ׁשמׁשן ׁשּיעריבּו עד , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אחר  ׁשעה ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשּיטהר  עד וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשקיעת

הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן ְֳִִִִַַַַַָָָָֹהרקיע
מּפני ‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן

ּבעׂשה  מּדבר ׁשהּוא - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: , ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא  טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיאכל

אבריו „. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
הּתרּומה  את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת .להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתרּומה ‰. אֹותן ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
ׁשמ  ׁשּיעריבּו אחר אחר ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשן. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּכיס  להם עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּטבילה;
נחׁשת ובדיקה]ׁשל מעקב ומאפשר לאיברם ׁשּמא [המוצמד , ְֶֶֶָֹ

קרי. ְִִֶֶיראה
.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי

הרכיבה  חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו
זרע  ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור .על ְִִִֶֶַַַַָָָ

.Ê- ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת
ּבׁשעת  נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת,
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש

טמאה  ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ׁשּיתּבאר ׁשאי ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְִּבמקֹומֹו.

.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת
מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה

ויֹולדֹות  ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי וכּלן והן: . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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



zenexzקי zekld - mirxf xtq - oqip 'h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לטּבל  צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום
לארץ  חּוצה .לתרּומת ְִֶַָָָ

.Ë ראת לא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלפיכ
ׁשּלא  ׁשחזקתן ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹּדם

עליהן  עדין טמאה ׁשּטמאה יצאה ּכמי הּוא הרי והּמצרע, . ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻ
אבל  מיחס; ּכהן אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻיֹוצאה

הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו ְְֵֶֶַַָֹֹקדם
.È נאמר ׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכהן

מה  ּבפסח; וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ"ּתֹוׁשב
ּתֹוׁשב  אף - ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ְְִֵֶַַָָָָָָָּתֹוׁשב
מן  לֹוקה אכל, ואם ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, האמּור ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָוׂשכיר
ׁשּנראה  ּפי על ואף ּבתרּומה, לאכל מּתר - מׁשּו ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּתֹורה.
ׁשּיראה  עד ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכערל;

ָמהּול.
.‡È ּבתרּומה אֹוכל מהּול, אֹוכל,והּנֹולד אינֹו והּטמטּום ; ְְְְִֵֵֵַַָָָֻ

ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני
.·È לאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל

אֹוכלין  ועבדיהן נׁשיהן .ּבתרּומה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָ
.‚È ּונׁשיהן אֹוכלין, ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּפצּוע

יאכלּו ּדּכא לא ּפצּוע מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
הרי  ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹּוכרּות

אֹוכלת. ֶֶזֹו
.„È ּכהן ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ּדּכא סריס ּפצּוע אֹוכלת. אינּה , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס [מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ
נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום

.ÂË אֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה אבל חרׁש ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ּבירּׁשה  להן ׁשּנפלּו אֹו אּפיטר ֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻאם

אֹוכלין. אּלּו הרי -ְֲִֵֵ
.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס

ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו
אֹוכלין  עבדיו ׁשהּוא ואין אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

מאכיל  ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
זכרּותֹו, ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹעבדיו;

ּפֹוסל זכר הּכהּנה.אין מן זכר ְִֵֵַָָָָָֻ
.ÊÈ הרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד

לאכל  אסּור העבד ּבחזה זה מאכיל ּבתרּומה, הּמאכיל וכל . ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ָוׁשֹוק.

.ÁÈ מלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ׁשּקנּוּבין ּכהן עבדי וכן ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

"ּכי  ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעבדים,
וקנין  אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיקנה

אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל
.ËÈ מלֹוג עבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת

יאכלּו לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי .ּבין ְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹ
.Î ּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה

לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
אף  יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי

מּפני  יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל
ּבעל  ׁשל ׁשנּיהׁשהן נׂשא מדרבנן]. עריות היא [איסורי - ְִִֵֶֶַַָָָ

יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי ְְְְֵֶֶֶַָֹֹאֹוכלת,
.‡Î לכהן ּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּכהנת

ּפס  לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - הרי הדיֹוט ּתֹורה, ׁשל ּולה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
יאכלּו לא אינן אּלּו - ארּוסין ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹֹֹֻ

נתּגרׁשּו אֹו נתאלמנּו מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻאֹוכלֹות,
לא  - הּנּׂשּואין מן ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹמן

נתחּללּו. ׁשּכבר ְְְְִֶַָֹיאכלּו,
.·Î ּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

החלל  זּקת מּפני ּתאכל, לא - אחד חלל ּבּה עׂשה ואפּלּו , ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
מאמר הּכׁשרים ּביבמה [קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור. ְִָָקנין
.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשהיא  מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל  הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת

מּדבריהם  אּלא ׁשנּיה היבמה אֹו חלּוצה ּכהנת וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
אילֹונית ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן אֹוכלת. לכהן, [אשה ׁשּנתארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ללדת] יכולה ּבתרּומה.שאינה אֹוכלת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶָ

ה'תשע"ג  ניסן ט' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
והארּוס ‡. והּיבם, ויֹום העּבר, ׁשנים ּתׁשע ּובן והחרׁש, ין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מאכילין  ולא ּפֹוסלין, - .אחד ְְֲִִִֶַָֹ
יׂשראל ·. ּבת ּכיצד? ּתאכל הע ּבר לא מּכהן, המעּברת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻ

לאכל  אסּורה מּיׂשראל, המעּברת ּכהן ּובת העּבר; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: - העּבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּפני

למעּברת. ְְִֶֶָֻּפרט
ׁשּמא ‚. לּה חֹוׁשׁשין אין - יׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבת

לערב  ואֹוכלת טֹובלת אּלא נׂשּואה נתעּברה, היתה . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עד  לערב, ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליׂשראל,
למפרע, מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ואם יֹום; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻֻארּבעים
מים  אּלא עּבר, אינֹו הארּבעים ׁשּכל יֹום; ארּבעים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעד

חׁשּוב. הּוא ָָָּבעֹולם
ּומת„. לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל לא ּבת - מעּברת והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

הּוא  ׁשהּיּלֹוד העּבר; ּבׁשביל ּבתרּומה עבדיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻיאכלּו
מאכיל  אינֹו יּלֹוד וׁשאינֹו העּבר ׁשּמאכיל, היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

אחיו  ּבגלל אֹוכלין אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל, זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,

ּתאכל ‰. לא - ּכהן ליבם הּזקּוקה יׂשראל ּבת ּכיצד? ,הּיבם ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּובת  אֹותּה; קנה לא עדין וזה נפׁש", יקנה ּכי "וכהן, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ליׂשראל הּזקּוקה "וׁשבה ּכהן ׁשּנאמר: יבמּה, מּפני אסּורה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
יבם. לׁשֹומרת ּפרט ּכנעּוריה", אביה ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָאל

.Â ׁשהערה אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס, יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיבם
ּבהלכֹות ּבּה ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותּה, ׁשּקנה ּפי על אף - ּגמר ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגמּורה  ּבעילה ׁשּיבעל עד ּבתרּומה; מאכילּה אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹיּבּום,
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הארּוסין; מן ּבׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּברצֹון.
זֹו. ּבביאה ּתאכל אֹוכלת, והיתה הֹואיל - הּנּׂשּואין מן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל

.Ê אסּורה - ליׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין
קנין  ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי -לאכל, לכהן ׁשּנתארסה יׂשראל ּובת ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

אביה, ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה, ׁשּתּכנס עד ּתאכל ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Á לאחר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיׂשראל
ׁשעדין  הּׁשלׁשים, ּכל ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - יֹום' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשלׁשים
מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ואם נתארסה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא

מּיד  לאכל אסּורה זה הרי - יֹום' ׁשלׁשים ּבׁשאר לאחר וכן . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא הּתנאים ְִֵֶַַָָָּכל

.Ë ׁשּנּׂשא ּכהנת ּכיצד? ּתאכל,החרׁש לא - יׂשראל לחרׁש ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
חכמים  ּבתּקנת קֹונה יׂשראל ׁשהרי ּובת נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת
ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו

.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינּה - ויּבמּה חרׁש, יבם לפני ונפלה מת, אֹוכלת; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח, ּכׁשהּוא נׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש, ליבם ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת;
הרי  מּמּנּו, ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהֹואיל

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת .זֹו ְְִִֶֶָ
.‡È,לּה לאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבן

נפסלה  ּביאה, ּוביאתֹו הֹואיל - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָוהּוא
מּלאכל  ואסּורה הּכהּנה ּכמֹומן חללה אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני , ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשחּוף היה אפּלּו מתקשה]ׁשּבארנּו, יׂשראל,[שאינו ּובת . ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ּפי  על אף - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן נּׂשאת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאפּלּו
קֹונה  ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ּביאה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּביאתֹו
ספק  אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ׁשּיגּדיל. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעד
ׁשהביא  ספק אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש לבן נּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו,

לאכל. אסּורה זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ׂשערֹות ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹׁשּתי
.·È אין ּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין אּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

יאכ  ׁשּמא ּגזרה, - ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה ּבׁשל מאכילין ילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּתֹורה  ָ

.‚È והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין, לא ,ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ׁשהן  להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה; ׁשּנׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה

אֹותּה ּכמֹוּפֹוסלין חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני ּבביאתן, ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èאֹותּה ּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמי
ספק, ׁשהּדבר ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכהן,
הּולד  הרי - עּברה מאחר ׁשּמא היא, ּבקּדּוׁשין וׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהֹואיל
אחר, עם קֹול עליה יצא ׁשּלא והּוא, עליה; ׁשּבא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחזקת

הּכהן  ּבזה אחריה מרּננין הּכל עליה אּלא ׁשּבא ּכהנת וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
- ונתעּברה אֹותּה, ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו יׂשראל, אינּהׁשֹוטה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּתאכל. זֹו הרי העּבר, נתחּת העּבר; מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאֹוכלת,
.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי לּה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאׁשת

ׁשהיא  מּפני הּמרים; מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה, לאכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאסּורה
זֹונה  הּנׁשים ספק מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לאכל  אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ְְְֱֲֲֵֵֶֶָָָֹֹֻׁשאינן
הרי  - אני' 'טמאה ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבתרּומה

ּבתרּומה  לאכל אסּורה .זֹו ְֱֲִֶָָֹ
.ÊË ּבין אביה, מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה

אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף  - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבפני
וזה  למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה

לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק .ׁשרֹואה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַֹ

ה'תשע"ג  ניסן י' חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ליד ‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לקּבלה  ׁשעׂשת לא ׁשלּוחּה זֹו הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
לאכל  אסּורה ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּתאכל.
ּפלֹוני' ּבמקֹום ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבתרּומה
ׁשליח  ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
האֹומר  לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ּגּטּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהבאת
אסּורה  - למיתתי' קדם אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלאׁשּתֹו:

מּיד. ּבתרּומה ְֱִִֶָָֹלאכל
ּכרקֹום·. ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

לֹומר  צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה  ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן  נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּכהן  ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻחמרי

יׂש ּבת אֹו אבל ליׂשראל, יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן ראל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹ
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת ‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב  ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
למיתה  'לא ּגֹוססין אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות „. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

ּבעלּה ׁשּמת הרי להעידּה ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר

ּבתרּומה  מעּכב מּלאכל הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
כן, ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Â ּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב

ספק  זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
ע  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה יצאּואם לא ועדין ּתחּלתֹו, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּבֹו חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, לפיכ,מרׁשּות ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשני  ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,
.Ê וכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל
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הארּוסין; מן ּבׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּברצֹון.
זֹו. ּבביאה ּתאכל אֹוכלת, והיתה הֹואיל - הּנּׂשּואין מן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל

.Ê אסּורה - ליׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין
קנין  ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי -לאכל, לכהן ׁשּנתארסה יׂשראל ּובת ; ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

אביה, ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה, ׁשּתּכנס עד ּתאכל ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Á לאחר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיׂשראל
ׁשעדין  הּׁשלׁשים, ּכל ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - יֹום' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשלׁשים
מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ואם נתארסה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא

מּיד  לאכל אסּורה זה הרי - יֹום' ׁשלׁשים ּבׁשאר לאחר וכן . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא הּתנאים ְִֵֶַַָָָּכל

.Ë ׁשּנּׂשא ּכהנת ּכיצד? ּתאכל,החרׁש לא - יׂשראל לחרׁש ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
חכמים  ּבתּקנת קֹונה יׂשראל ׁשהרי ּובת נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה, מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנּׂשאת
ּדעת. ּבן ֵֶֶַַׁשאינֹו

.È- ׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה
אינּה - ויּבמּה חרׁש, יבם לפני ונפלה מת, אֹוכלת; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח, ּכׁשהּוא נׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש, ליבם ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת;
הרי  מּמּנּו, ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהֹואיל

ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת .זֹו ְְִִֶֶָ
.‡È,לּה לאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבן

נפסלה  ּביאה, ּוביאתֹו הֹואיל - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָוהּוא
מּלאכל  ואסּורה הּכהּנה ּכמֹומן חללה אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני , ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשחּוף היה אפּלּו מתקשה]ׁשּבארנּו, יׂשראל,[שאינו ּובת . ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ּפי  על אף - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן נּׂשאת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאפּלּו
קֹונה  ׁשאינֹו לפי הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ּביאה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּביאתֹו
ספק  אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ׁשּיגּדיל. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעד
ׁשהביא  ספק אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש לבן נּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו,

לאכל. אסּורה זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ׂשערֹות ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹׁשּתי
.·È אין ּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין אּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

יאכ  ׁשּמא ּגזרה, - ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה ּבׁשל מאכילין ילּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּתֹורה  ָ

.‚È והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין, לא ,ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ׁשהן  להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה; ׁשּנׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה

אֹותּה ּכמֹוּפֹוסלין חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני ּבביאתן, ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èאֹותּה ּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמי
ספק, ׁשהּדבר ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכהן,
הּולד  הרי - עּברה מאחר ׁשּמא היא, ּבקּדּוׁשין וׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהֹואיל
אחר, עם קֹול עליה יצא ׁשּלא והּוא, עליה; ׁשּבא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחזקת

הּכהן  ּבזה אחריה מרּננין הּכל עליה אּלא ׁשּבא ּכהנת וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
- ונתעּברה אֹותּה, ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו יׂשראל, אינּהׁשֹוטה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּתאכל. זֹו הרי העּבר, נתחּת העּבר; מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאֹוכלת,
.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי לּה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאׁשת

ׁשהיא  מּפני הּמרים; מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה, לאכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאסּורה
זֹונה  הּנׁשים ספק מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לאכל  אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ְְְֱֲֲֵֵֶֶָָָֹֹֻׁשאינן
הרי  - אני' 'טמאה ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבתרּומה

ּבתרּומה  לאכל אסּורה .זֹו ְֱֲִֶָָֹ
.ÊË ּבין אביה, מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה

אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף  - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבפני
וזה  למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה

לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק .ׁשרֹואה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַֹ

ה'תשע"ג  ניסן י' חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ליד ‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לקּבלה  ׁשעׂשת לא ׁשלּוחּה זֹו הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל ; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
לאכל  אסּורה ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּתאכל.
ּפלֹוני' ּבמקֹום ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבתרּומה
ׁשליח  ׁשלחה מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה -ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
האֹומר  לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ּגּטּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהבאת
אסּורה  - למיתתי' קדם אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלאׁשּתֹו:

מּיד. ּבתרּומה ְֱִִֶָָֹלאכל
ּכרקֹום·. ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

לֹומר  צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה  ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,
ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן  נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּכהן  ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻחמרי

יׂש ּבת אֹו אבל ליׂשראל, יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן ראל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹ
- להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹהרי
ּכהנת ‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב  ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
למיתה  'לא ּגֹוססין אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות „. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

ּבעלּה ׁשּמת הרי להעידּה ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר

ּבתרּומה  מעּכב מּלאכל הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
כן, ּפי על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּגט

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא ְֱֲִֵֶָָֹהרי
.Â ּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב

ספק  זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
ע  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה יצאּואם לא ועדין ּתחּלתֹו, ל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּבֹו חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, לפיכ,מרׁשּות ; ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשני  ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,
.Ê וכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל
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- ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּתרּומה  יאכילּנה ּכסּפֹו.לא קנין ׁשאינּה מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם [הרווח יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּכהן יחולק] ׁשּיׁש ּפי על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביניהן

אף  - לפּטמּה יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבׁשבחּה
ׁשהרי  לּכהן, וגּופּה הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל

הּתרּומה. מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָׁשמּה
.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו

ׁשֹובכֹו, לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן  ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש .ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

.È הּדמים ולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיראה
אסּור  זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף -ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה

ּוממּכר  מּקח ּפי ּבהלכֹות על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.ׁשּימׁש עד ּבתרּומה ּתאכל לא הּדמים, ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּנתן

ה'תשע"ג  ניסן י"א שישי יום

י  ¤¤ּפרק
וחמׁש‡. קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל ידע זר אפּלּו ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

חּיב  אם ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהיא
וחמׁש. קרן ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליה

האֹוכל ·. ּדבר אחד הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
ואחד  .הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ולא
מׁשּלם  טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשּנאמר: - ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹקרן
ּוכׁשם  מּכזית; ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"ּכי

ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאכילת
מּתחּלת ‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל

ּפרס  אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
ׁשתּית  ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית  מצטרפין אּלּו הרי - .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ
וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה

עליהן  לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,
וחמׁש ׁשאין מיתה היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן ; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

חּיבין  ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
אם  חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא
מׁשּלם ‰. ואינֹו לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ואינֹו הּקרן את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
עצים, ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשּלם
ּתרּומת  אכל אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּתּותים

להּסקה. ראּויין אינן ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Â ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל

הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
מׁשּלם, אינֹו עצים ּדמי ואפּלּו ּפטּור; והחמיצה, מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשהיא
אין  ּבהניה, אסּורה ׁשהיא מּפני - להּסקה ראּויה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּדמים  .לּה ִָָ
.Êּתרּו ואכל הּׁשֹוגג הּכּפּורים אבל ּביֹום ׁשאכל מה אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

נקּורה שוא]ּתרּומה כחשש והתברר נקרּה, נחש שמא ,[שאסורה ְְְָָָָ

אֹו ּכאחד, וׁשמן יין והּס ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה יין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּׁשֹותה
את  ּגמע אֹו החּטים, את ׁשּכסס אֹו ּכאחד, וחמץ ׁשמן ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשתה

וחמׁש. קרן מׁשּלם זה הרי - ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהחמץ
.Á ּתרּומה ּבאכילת ׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו, וקץ ׂשבע ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהיה

החמׁש את מׁשּלם אינֹו ׁשּיּזיק - לא יאכל", "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
מּפני  החמׁש, מן ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו.

עצמֹו. ְִִֶַׁשהּזיק
.Ëׁשֹופין ׁשּבלע חלקים]זר והקיאן,[זרעונים ּתרּומה, ׁשל ְֱִִֶֶֶַָָָָ

וחמׁש, קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ּגם ואכלן אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובא
לראׁשֹון. עצים ּדמי מׁשּלם ְְְִִִֵֵֵֵַַָוהּׁשני

.È קרן מׁשּלמין הן - ּתרּומה אֹורחיו ואת ּפֹועליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמאכיל
סעּודתן, ּדמי להן מׁשּלם והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוחמׁש,

ׁשאכלּו ּתרּומה מּדמי יתרין החּלין האסּור,ׁשּדמי ׁשּדבר - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מּמּנּו. חתה אדם ׁשל ְִֶֶַָָָָנפׁשֹו

.‡È ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ואת הּקטּנים, ּבניו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמאכיל
וה קטּנים  הּׁשֹותה , אֹו והאֹוכל לארץ, חּוצה ּתרּומת אֹוכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

והּׁשֹותה  ּתרּומה, ׁשל יין וׁשתה ׁשּׁשגג ונזיר מּכזית, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות
ואינן  הּקרן, את מׁשּלמין אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן,

החמׁש. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
.·Èּכ ואחר ׁשּנפסלה, אֹו ליׂשראל, נׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבת

את  מׁשּלמת ואינּה הּקרן, את מׁשּלמת - ּתרּומה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאכלה
'מת החמׁש לּה: ואמרּו ּבתרּומה, אֹוכלת ׁשהיתה האּׁשה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

'מת  לֹו: ואמרּו אֹוכל, ׁשהיה העבד וכן ,'ּגרׁשי' אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעלי
אֹו ליׂשראל', ׁש'ּמכר אֹו מאכיל', ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָרּב
ׁשהּוא  לֹו ונֹודע אֹוכל, ׁשהיה ּכהן וכן ,'ׁשחרר' אֹו לֹו', נתנ'ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּקרן את מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבן
ּפטּורין  אּלּו הרי - הּפסח ערב והיה חמץ, ּתרּומת היתה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואם

ּבהּול ׁשּזמּנּה מּפני כאונס]מּלׁשּלם; ולא [ודינו לאכל נחּפזּו , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אסּורין  ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ּבתֹו ּתרּומה ׁשהיתה וכּלן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבדקּו.

יפלטּו. אּלּו הרי ְֱֲִֵֵֶֹֹלאכל,
.‚È,'הּתרּומה 'נטמאת אֹו 'נטמאת', לֹו: ואמרּו אֹוכל, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה

ׁשהּוא 'טמא נֹודע אֹו הּתרּומה', היתה 'טמאה אֹו היית', ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשני  מעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
הרי  - ּפיו לתֹו ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהקּדׁש

יפלטּו .אּלּו ְִֵֹ
.„È ׁשּנפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

הריני  - נפלה לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה
ׁשל  היא איזֹו ידּוע אין נפלה'. ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
מן  ּפטּור זה הרי מהן, אחת את זר אכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומה
נֹוהג  והּׁשנּיה, הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּתׁשלּומין;
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אכל  ּפטּור. הּוא  אף ה ּׁשנּיה, את אחר אכל ּכתרּומה. ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּה
קרן; מזיד, אם - ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ׁשּתיהן, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמׁש קרן ׁשֹוגג, .ואם ְִֵֶֶֶָֹ
.ÂË,חמׁשֹו עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהאֹוכל

עד  חמׁש, על חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר; לכל ּכקרן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהחמׁש
ּכתרּומה לעֹולם  הּתׁשלּומין הרי וחמׁש, קרן המׁשּלם ּכל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּכהן  רצה ואם חּלין; ּגּדּוליהן נזרעּו, ׁשאם אּלא ּדבר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלכל
הרי  ּבלבד, הּקרן את המׁשּלם וכל מֹוחל. אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלמחל,

מֹוחל. למחל, הּכהן רצה ואם חּלין; ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹֻהּתׁשלּומין
.ÊË- לכהן נּׂשאת ּכ ואחר ּתרּומה, ׁשאכלה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבת

וחמׁש קרן מׁשּלמת אכלה, ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאם
קרן  מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמּה;
מׁשּלם  - וחמׁש קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה; וחמׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּבעלים,

ׁשּירצה  ּכהן לכל והחמׁש לּבעלים, .הּקרן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ÊÈ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה עד לׁשּלם הסּפיקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכהן  נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
.מעֹולם  ֵָ

.ÁÈ ּתרּומה האֹוכל מׁשּלם ּכל אינֹו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין , ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ
ּומעׂשרֹות; ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאּלא
ההפקר, ּומן הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומׁשּלמין
לא  ׁשעדין ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּומּמעׂשר
לתרּומה  הּמעׂשר הקּדים אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָנּטלה

ּפי [בשבלים] על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ּומׁשּלמין ;ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּכהלכה ׁשּלא החומש]ׁשּנפּדּו על [ללא החדׁש מן ּומׁשּלמין . ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: - מינֹו ׁשאינֹו על מּמין מׁשּלמין אין אבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּיׁשן;
ׁשאכל. ּכּקדׁש הּקדׁש", את לּכהן ְֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ"ונתן

.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ׁשביעית [בשנת ערב ׁשל קּׁשּואין ְִִִִֵֶֶֶָ
[– שישית של קישואים בנמצא ׁשל [ואין לּקּׁשּואין ְִִִֶַַימּתין

חֹובֹו לׁשּלם יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמֹוצאי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֵֶָמּפרֹות

.Îמׁשּל - טמאה ּתרּומה ּבין אכל טמאין ּבין חּלין, ם ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ
ואם  טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו  - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין  מן ויׁשּלם ויחזר .ּתׁשלּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַֹ
.‡Î- הארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל

ׁשאכל  הארץ לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּלם
הארץ.ּתרּומתֹו לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְְְְִֵֶֶַָָָָ

.·Î אבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
מּׁשאר  אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאּמֹו

ּובעל הּׁשבט  ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב
ּדמים  להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמׁשּלמין

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו
.‚Î ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב

ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאו לּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
פירות] קרן דווקא וחמׁש: קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻוחמׁש

.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּכמֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו

ּבמקֹומֹו חמׁשׁשּיתּבאר - חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּולמי  ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמּׁשּום
מׁשּלם  - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּלם?
ּבין  ּכזית ּבּה ׁשּיׁש ּבין - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּכהנים;

להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
.‰Î מּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני

על  נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה
ּדרהּכהן  על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות מאכלֹות.ׁשּבארנּו ואּסּורי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ
.ÂÎ אחד;הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ׁשל  ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבלבד  קרן קדׁש מׁשּלם האֹוכל לאחר, והאכילּה ּגזלּה . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אכל  אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום  וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם  ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל  - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
אּלא  מׁשּלם אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
ּבׁשעת  ׁשהּוזלה ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפי

ׁשהּוקרה. ּבין ְְִֵֶַָּתׁשלּומין

ה'תשע"ג  ניסן י"ב קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
ּולסיכה ‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ׁשהּסיכה הּתרּומה - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות  לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יין  יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא, את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ.

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזה
לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן [לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין  אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן  חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ  ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה  הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים

ּבהן ׁשֹותהּו וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין  לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

וׁשמן  יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּכלל
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ְְְְְְִִֵֵַַָָָּודבׁש

ממעטֹו„. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין אין אין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מּפני  ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
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אכל  ּפטּור. הּוא  אף ה ּׁשנּיה, את אחר אכל ּכתרּומה. ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּה
קרן; מזיד, אם - ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ׁשּתיהן, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמׁש קרן ׁשֹוגג, .ואם ְִֵֶֶֶָֹ
.ÂË,חמׁשֹו עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהאֹוכל

עד  חמׁש, על חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר; לכל ּכקרן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהחמׁש
ּכתרּומה לעֹולם  הּתׁשלּומין הרי וחמׁש, קרן המׁשּלם ּכל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּכהן  רצה ואם חּלין; ּגּדּוליהן נזרעּו, ׁשאם אּלא ּדבר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלכל
הרי  ּבלבד, הּקרן את המׁשּלם וכל מֹוחל. אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלמחל,

מֹוחל. למחל, הּכהן רצה ואם חּלין; ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹֻהּתׁשלּומין
.ÊË- לכהן נּׂשאת ּכ ואחר ּתרּומה, ׁשאכלה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבת

וחמׁש קרן מׁשּלמת אכלה, ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאם
קרן  מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמּה;
מׁשּלם  - וחמׁש קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה; וחמׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּבעלים,

ׁשּירצה  ּכהן לכל והחמׁש לּבעלים, .הּקרן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
.ÊÈ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה עד לׁשּלם הסּפיקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכהן  נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
.מעֹולם  ֵָ

.ÁÈ ּתרּומה האֹוכל מׁשּלם ּכל אינֹו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין , ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ
ּומעׂשרֹות; ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאּלא
ההפקר, ּומן הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּומׁשּלמין
לא  ׁשעדין ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּומּמעׂשר
לתרּומה  הּמעׂשר הקּדים אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָנּטלה

ּפי [בשבלים] על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ּומׁשּלמין ;ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּכהלכה ׁשּלא החומש]ׁשּנפּדּו על [ללא החדׁש מן ּומׁשּלמין . ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: - מינֹו ׁשאינֹו על מּמין מׁשּלמין אין אבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּיׁשן;
ׁשאכל. ּכּקדׁש הּקדׁש", את לּכהן ְֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ"ונתן

.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ׁשביעית [בשנת ערב ׁשל קּׁשּואין ְִִִִֵֶֶֶָ
[– שישית של קישואים בנמצא ׁשל [ואין לּקּׁשּואין ְִִִֶַַימּתין

חֹובֹו לׁשּלם יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמֹוצאי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְִִִִִֵֵֶָמּפרֹות

.Îמׁשּל - טמאה ּתרּומה ּבין אכל טמאין ּבין חּלין, ם ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ
ואם  טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו  - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין  מן ויׁשּלם ויחזר .ּתׁשלּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַֹ
.‡Î- הארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל

ׁשאכל  הארץ לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּלם
הארץ.ּתרּומתֹו לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְְְְִֵֶֶַָָָָ

.·Î אבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
מּׁשאר  אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאּמֹו

ּובעל הּׁשבט  ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב
ּדמים  להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמׁשּלמין

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו
.‚Î ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב

ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאו לּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
פירות] קרן דווקא וחמׁש: קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻוחמׁש

.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּכמֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו

ּבמקֹומֹו חמׁשׁשּיתּבאר - חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּולמי  ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמּׁשּום
מׁשּלם  - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּלם?
ּבין  ּכזית ּבּה ׁשּיׁש ּבין - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּכהנים;

להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
.‰Î מּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני

על  נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה
ּדרהּכהן  על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות מאכלֹות.ׁשּבארנּו ואּסּורי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ
.ÂÎ אחד;הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ׁשל  ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבלבד  קרן קדׁש מׁשּלם האֹוכל לאחר, והאכילּה ּגזלּה . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אכל  אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום  וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם  ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל  - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
אּלא  מׁשּלם אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
ּבׁשעת  ׁשהּוזלה ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפי

ׁשהּוקרה. ּבין ְְִֵֶַָּתׁשלּומין

ה'תשע"ג  ניסן י"ב קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
ּולסיכה ‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ׁשהּסיכה הּתרּומה - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות  לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יין  יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
הּטמא, את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוחמץ.

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָוזה
לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן [לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין  אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן  חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ  ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה  הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים

ּבהן ׁשֹותהּו וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין  לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

וׁשמן  יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּכלל
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ְְְְְְִִֵֵַַָָָּודבׁש

ממעטֹו„. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין אין אין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מּפני  ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
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ּדבר  וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה  מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה [והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג [מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סובים הּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

עד גסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ה  מן קּבים אֹו קב הּׁשאר,ׁשּמֹוציא את יׁשלי לא - ּסאה ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל וכירים,[מחזקים]ׁשמן ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

מנעל ּבֹו סכין מנעל ואין ּבתֹו והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
ּכל  וס הּסנּדל. אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָוסנּדל,

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל מעור]ּגּופֹו, וישיבה שכיבה [כלי ְְִֵֵַַַָָָ
יּתן  לא אבל חֹוׁשׁש; אינֹו נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחדׁשה.
ׁשהּוא  מּפני עליה, להתעּגל ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן

ְְַמאּבדֹו.
.Ê אף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל

טהֹורֹות  ידיו ׁשהיּו ּפי ואינּהעל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים  ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצריכה
אבל  מסאבֹות. ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹמסאבֹות;

ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את להולדתו]סכין ;[ימים ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ערל. חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ְִֵֵֶַָָָָָׁשהּנֹולד

.Á יׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס
מּתר  - לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּומעּגילֹו

מּמּנּו נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו .לזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
.Ë הּיׂשראלית אין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

מעּגגה אבל אחריה; לחף את]מּתרת הישראלית מגלגלת -] ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבׂשערּה שכבר ׂשערּה בחומר ומשתמשת – הכהנת [של ְְִָָָָ

הכהנת] ׂשערן נשתמשה לחף הּכהנים הּתרּו מה ּומּפני .ְְְֲִִֵַָָָָֹֹֻ
אדם. למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבתלּתן

.È ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ּומעי ,עקצי והחרּובין, הּכליסין ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻֻ
שבתוכו]אבּטיח והמיץ אתרֹוג,[הזרע ּוקלּפי אבּטיח, ּוקלּפי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַ

ּוקנֹובת אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון [קצוות ּוקלּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אבל -] לזרים; אסּורין אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָירק

ּפֹולין  קלּפי לזרים. מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקנֹובת
מּתרין. אכל, ּבהן אין אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻֻוׁשמׁשמין

.‡È מּתרין אתרֹוג, -ּגרעיני וחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
לזרים  אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על ּוׁשאר אף . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

אֹותן, למצץ לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגרעינין
מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; ְְְֲִִִִָָָֻאסּורֹות

.·È ראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין
מּתר  יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; נקראּולמאכל מתי ועד . ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?
.‚Èירודה]הּנּצֹולֹות ׁשל [רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ

אבק העלּו ואם אסּורֹות; ׁשמרים [נתעפשו]ּתרּומה, מּתרֹות. , ְְְֱֲִִֶָָָָָֻ

לזרים; אסּור והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
מעל  הּיין מסּנן אּלא מים, נתן לא ואם מּתר. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻוהּׁשליׁשי,

לזרים. אסּור הּׁשליׁשי אף - ּבלבד ְְְְִִִִִַַַַָָָהּׁשמרים
.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה

חּלין; לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת, אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻלהיֹות
חּלין  לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו, מכּבד ׁשמן אּלא ׁשל חבית וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

נֹוהג  אּלא ּומטּפח, יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּפכה
ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ְְִֵֶֶֶָֻּבּה

.ÂË ׁשּיפסק עד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמערה
הרציפה]העּמּוד הנגירה מעט [תיפסק לנטף הּׁשמן ויתחיל , ְְְְִִֶֶַַַַָֹ

לּתן  ּומּתר ּדּיֹו, - זֹו אחר זֹו טּפין ׁשלׁש ׁשּנטפּו וכיון ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעט;
עד  הּכד הּניח אּלא נתן, ׁשּלא הרי חּלין. ׁשמן הּכד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻלתֹו

ּתרּומה. הּתמצית - אֹותּה ְְִִֶַַָָָׁשּמּצת
.ÊËׂשרפה ׁשמן נר הּכהן טמאה]ממּלא תרומה ונֹותנֹו[של , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ

צרכי  לעׂשֹות - לחדר ּולהּכנס לעלּיה, ּבֹו לעלֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָליׂשראל
מּתר. עּמֹו, ׁשּתף היה ואם יׂשראל; צרכי לא אבל  ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹֻֻהּכהן,

.ÊÈ ׂשרפה ׁשמן לֹו והדליק הּכהן, אצל אֹורח ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
תרומה] את [של לכּבֹות חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ,ְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבנר  ּפתילה הּיׂשראלי וטֹובל מאליו. ׁשּיתּכּבה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנר,
ּבּה. ליל ּומדליקּה ְִֵֵֵַַָָֹהּכהן,

.ÁÈ הרי יׂשראל, ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו
אצל  נארג ׁשהיה ּכהן ׁשל ּכליֹו ׂשרפה. ׁשמן עליהן מדליק ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
ׁשּלא  ׂשרפה, ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - יׂשראל ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּכליֹו

ּכהן  ּובבּתי ּברׁשּות ּכנסּיֹות, ּבבּתי ׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשאין  ּומי ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא האפלים, ּובּמבֹואֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמדרׁשֹות,
ׁשּלא  ׂשרפה, ׁשמן מדליק - חנּכה נר להדליק חּלין ׁשמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻלֹו

ּכהן. ּברׁשּות ּברׁשּות החֹולים, ּגּבי על ׂשרפה ׁשמן מדליקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ֵֹּכהן.

.ËÈ אצל לבֹוא למּודה והיא לכהן, ׁשּנּׂשאת  יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבת
ּברׁשּותּה מדליק - ׂשרפה אביה ׁשמן להדליק לּכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ואין  ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל, ּבבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאפּלּו
נקיֹון  מּפני הּמׁשּתה, ּבבית מּמּנּו; יסּתּפקּו ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָחֹוׁשׁשין
ּפנאי  להם ׁשאין מּפני האבל, ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכליהם

האבל. ְִֵֵֶָמּפני
.Îּבׁשֹוגג - הּתרּומה את יהיה הּזֹורע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ

הזריעה]יּפתרומה] ולבטל הקרקע את להפך ּובמזיד [התירו , ְִֵַֻ
כתרומה]יקּים הגידולים ויהיו לקיים הביאה [חייב ואם ; ְְִִֵֵַָ

אפּלּו - ּפׁשּתן היה ואם יקּים. ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָׁשליׁש
יזרע  ׁשּלא ּבֹו, קנסּו קנס ;יּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻהביא

ּבעציו. להנֹות ְְְִֵֵֵַָָויתּכּון
.‡Î ׁשאסּורין אּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻּגּדּולי

ּכתרּומה,לזרים  לזרים אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו ; ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ
אצלֹו אֹותּה יׁשהה ׁשּלא - הּכהן ׁשּביד טמאה ּתרּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּום
ּתּקלה  לידי ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה .ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

לטבּול  ּומּתרין טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר ,ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻֻלפיכ
ּכחּלין. ְִֻיֹום

.·Î ּדבר לכל חּלין - ּגּדּולין זרעֹוּגּדּולי ׁשאין ּדבר ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
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הרי  - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם - ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה
זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין

לזרים. מּתר הּכל ויהיה לארץ,ּכלה, חּוצה ּתרּומת וכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּתרּומה ותֹוספת ותורם]והמדּמע, שחוזר וזרעֹוני [במקרים , ְְְְְְֵֵֶֶַָָֻ

ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאינן ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגּנה
ּדבר; לכל חּלין הן והרי מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻלפת

לזרים. מּתרין הּגּדּולין ּתרּומה, ׁשל ּפׁשּתן הּזֹורע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוכן
.‚Î טהֹורין ׁשהּגּדּולין ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ,הּזֹורע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

אסּורה  ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה; אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיים עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
ּבאכילה  מּתר ּכ אחר ׁשּיצא האכל .הרי ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

.‰Î ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמאּו, חּלין ועׂשין ׁשתלים זרען ּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּתרּומה

אסּורין  ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה .ּכׁשהן ְְְְֲִִֵֵֶֶָ
.ÂÎאֹותּה הרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּבלת

ּכ ואחר ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּבלת
הֹואיל  ּתרּומה; ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועׂשאּה ׁשם, עליה ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָקרא

לא  ׁשעדין ּכפרֹות ונעׂשת מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוזרעּה,
זֹו הרי ׁשּיזרעּנה, קדם ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹנגמרּו;

מיתה;ּתרּומה  חּיב - ּבמזיד ואכל מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
הארץ  מן ּבפיו ואכל ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוגג,
אדם  ּבני אכילת ּדר ׁשאין אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשֹוגג. היה אם החמׁש, ּומן הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה
וענּיי  יׂשראל וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוחּיבת
את  אֹוכלין ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּכהנים
ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלהן,
ׁשּלֹו הּמעׂשר את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוהּדמים

.לּכהנים  ֲִַֹ
.ÁÎ ּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט

קפיפֹות ּתֹולה לתֹוכן [סלים]יעׂשה? ונֹותן הּבהמה, ּבצּוארי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
זֹומם לא נמצא הּמין; פיה]מאֹותֹו את הּבהמה,[חוסם את ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

הּתרּומה. את מאכיל ְְֲִֶַַָֹולא
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ה'תשע"ג  ניסן ו' ראשון יום

ה'תשע"ג  ניסן ז' שני 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 (cxtpa)היתה ְְְְֵַָָָָָָ
ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
ידחּו לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹואינּה

אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". r.)את zay)"יצאת ללאו "הבערה : ְְְְֶַַַָָָָָָָָ
zewln `l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi)

(e`l ly xeqi` oickנתקּים ולא ,(dkldl df cenil)אּלא ְְִֵֶַָֹ
(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)והּוא יצאת, ְְֵַָָלחּלק

ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּיהא
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. oixcdpqׁשּנתּבאר inlyexi) ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

(e dkld c wxtרּבי ּבׁשם אילא רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבּׁשּבת". ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיּנאי:

ה'תשע"ג  ניסן ח' שלישי יום

ה'תשע"ג  ניסן ט' רביעי 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 .(:fk dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

אּמה(leab)ׁשּתחּום אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַַָָ
ֿ רּוח לכל אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָמחּוץ

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ―(my glya zyxt)איׁש ֿ יצא "אל : ְְְִִֵֵַַָָֻ
ערּובין ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― אמרּו:(fi:)מּמקמֹו" ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

הּמּסכּתא ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על ְְְְִִִֶַַַַָָָ"לֹוקין
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  ניסן י' חמישי יום

ה'תשע"ג  ניסן י"א שישי יום

ה'תשע"ג  ניסן י"ב קודש שבת יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש ו 'ֿ י "ב ניסן 

― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
נזּכיר ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָולֹומר
ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֻּגדּלת
ֿ יֹום את "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָלֹו

לקּדׁשֹו" g)הּׁשּבת ,k my)קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] ְְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ
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הרי  - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם - ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה
זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין

לזרים. מּתר הּכל ויהיה לארץ,ּכלה, חּוצה ּתרּומת וכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּתרּומה ותֹוספת ותורם]והמדּמע, שחוזר וזרעֹוני [במקרים , ְְְְְְֵֵֶֶַָָֻ

ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאינן ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגּנה
ּדבר; לכל חּלין הן והרי מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻלפת

לזרים. מּתרין הּגּדּולין ּתרּומה, ׁשל ּפׁשּתן הּזֹורע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוכן
.‚Î טהֹורין ׁשהּגּדּולין ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ,הּזֹורע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

אסּורה  ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה; אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיים עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
ּבאכילה  מּתר ּכ אחר ׁשּיצא האכל .הרי ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

.‰Î ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמאּו, חּלין ועׂשין ׁשתלים זרען ּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּתרּומה

אסּורין  ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה .ּכׁשהן ְְְְֲִִֵֵֶֶָ
.ÂÎאֹותּה הרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּבלת

ּכ ואחר ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּבלת
הֹואיל  ּתרּומה; ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועׂשאּה ׁשם, עליה ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָקרא

לא  ׁשעדין ּכפרֹות ונעׂשת מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוזרעּה,
זֹו הרי ׁשּיזרעּנה, קדם ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹנגמרּו;

מיתה;ּתרּומה  חּיב - ּבמזיד ואכל מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
הארץ  מן ּבפיו ואכל ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוגג,
אדם  ּבני אכילת ּדר ׁשאין אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשֹוגג. היה אם החמׁש, ּומן הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבכ

.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה
וענּיי  יׂשראל וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוחּיבת
את  אֹוכלין ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּכהנים
ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלהן,
ׁשּלֹו הּמעׂשר את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוהּדמים

.לּכהנים  ֲִַֹ
.ÁÎ ּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט

קפיפֹות ּתֹולה לתֹוכן [סלים]יעׂשה? ונֹותן הּבהמה, ּבצּוארי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
זֹומם לא נמצא הּמין; פיה]מאֹותֹו את הּבהמה,[חוסם את ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

הּתרּומה. את מאכיל ְְֲִֶַַָֹולא



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd oqip a"iÎ'e -

ה'תשע"ג  ניסן ו' ראשון יום

ה'תשע"ג  ניסן ז' שני 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 (cxtpa)היתה ְְְְֵַָָָָָָ
ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
ידחּו לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹואינּה

אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". r.)את zay)"יצאת ללאו "הבערה : ְְְְֶַַַָָָָָָָָ
zewln `l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi)

(e`l ly xeqi` oickנתקּים ולא ,(dkldl df cenil)אּלא ְְִֵֶַָֹ
(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)והּוא יצאת, ְְֵַָָלחּלק

ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּיהא
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. oixcdpqׁשּנתּבאר inlyexi) ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

(e dkld c wxtרּבי ּבׁשם אילא רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבּׁשּבת". ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיּנאי:

ה'תשע"ג  ניסן ח' שלישי יום

ה'תשע"ג  ניסן ט' רביעי 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 .(:fk dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

אּמה(leab)ׁשּתחּום אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַַָָ
ֿ רּוח לכל אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָמחּוץ

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ―(my glya zyxt)איׁש ֿ יצא "אל : ְְְִִֵֵַַָָֻ
ערּובין ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― אמרּו:(fi:)מּמקמֹו" ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

הּמּסכּתא ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על ְְְְִִִֶַַַַָָָ"לֹוקין
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  ניסן י' חמישי יום

ה'תשע"ג  ניסן י"א שישי יום

ה'תשע"ג  ניסן י"ב קודש שבת יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש ו 'ֿ י "ב ניסן 

― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
נזּכיר ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָולֹומר
ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֻּגדּלת
ֿ יֹום את "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָלֹו

לקּדׁשֹו" g)הּׁשּבת ,k my)קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] ְְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ
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`Îmiklni`kÎbi

éâéCìnä ãék dì-ïúð øLà ãálî äìàL øLà döôç-ìk-úà àáL-úkìîì ïúð äîìL Cìnäå§©¤̧¤§Ÿ¹Ÿ¨©´§©«§©§À̈¤¨¤§¨Æ£¤´¨½̈¨¦§©Æ£¤´¨«©½̈§©−©¤´¤
:äéãáòå àéä döøàì Cìzå ïôzå äîìLãéì àa-øLà áäfä ì÷Lî éäéåLL úçà äðLa äîìL §Ÿ®Ÿ©¥²¤©¥¬¤§©§−̈¦¬©£¨¤«¨©«§¦Æ¦§©´©¨½̈£¤¨¬¦§Ÿ−Ÿ§¨¨´¤¨®¥¬

:áäæ økk LLå íéML úBàîåè:õøàä úBçôe áøòä éëìî-ìëå íéìëøä øçñîe íéøzä éLðàî ãáì ¥²¦¦¬¨¥−¦©¬¨¨«§©Æ¥©§¥´©¨¦½¦§©−¨Ÿ§¦®§¨©§¥¬¨¤−¤©¬¨¨«¤
æè:úçàä äpvä-ìò äìòé áäæ úBàî-LL èeçL áäæ äpö íéúàî äîìL Cìnä NòiåæéìLeúBàî-L ©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ¨©¬¦¦−̈¨¨´¨®¥¥´¨½̈©£¤−©©¦¨¬¨¤¨«§Ÿ¥³

ìL èeçL áäæ íépâî:ïBðálä øòé úéa Cìnä íðziå úçàä ïânä-ìò äìòé áäæ íéðî úLçéNòiå ¨«¦¦Æ¨¨´¨½§³Ÿ¤¨¦Æ¨½̈©£¤−©©¨¥´¨¤¨®©¦§¥´©¤½¤¥−©¬©©§¨«©©©̄
:æôeî áäæ eätöéå ìBãb ïL-àqk Cìnäèéäfî úãéå åéøçàî äqkì ìâò-Làøå äqkì úBìòî LL ©¤²¤¦¥¥−¨®©§©¥−¨¨¬¨«¥¯©£´©¦¥À§Ÿ¨³Ÿ©¦¥Æ¥©«£½̈§¨²Ÿ¦¤¬

:úBãiä ìöà íéãîò úBéøà íéðLe úáMä íB÷î-ìà äfîeëLL-ìò íL íéãîò íééøà øNò íéðLe ¦¤−¤§´©¨®¤§©´¦£¨½Ÿ§¦−¥¬¤©¨«§¥¯¨¨´£¨¦ÀŸ§¦¬¨²©¥¬
:úBëìîî-ìëì ïë äNòð-àì äfîe äfî úBìònäàëéìk ìëå áäæ äîìL Cìnä ä÷Lî éìk ìëå ©«©£−¦¤´¦¤®«Ÿ©£¨¬¥−§¨©§¨«§ÂŸ§¥º©§¥̧©¤³¤§ŸŸÆ¨½̈§ÀŸ§¥²

:äîeàîì äîìL éîéa áLçð àì óñk ïéà øeâñ áäæ ïBðálä øòé-úéa¥«©¬©©§¨−¨¨´¨®¥´¤À¤¬Ÿ¤§¨²¦¥¬§Ÿ−Ÿ¦§«¨

i"yx
(‚È).‡·˘ ˙ÎÏÓÏ Ô˙ לימוד אלא אינה זו נתינה

ÙÁˆ‰.חכמה: ÏÎ הבית והחריב נבוכדנצר, ממנה ונולד אליה (בא

מהאר''י  שבטים, עשר שנים כל בחלק שנים ועשר מאות ארבע שעמד

כאן ז''ל) המצויין ומגדנות מתנות לה נתן אשר מלבד
במקומה: מצויין Â˘˘.(È„)ואינם ÌÈ˘˘ ˙Â‡Ó ˘˘

ועשרים, מאה שבא ומלכת ועשרים, מאה לו נתן חירם
הרי  ועשרים, מאות ארבע מאופיר הביאה תרשיש ואני
ובדברי  מאין. ידעתי לא והששה ושישים, מאות שש

יח)הימים ח מאות (ב ארבע מאופיר שהביאו כתיב:
ויש  חירם, של ועשרים מאה שם מונה ואין וחמשים,
של  הק''ך מן היו היתירים שהשלשים המקרא, לתקן

עבדיו: עם שם היו חירם עבדי שהרי Ï·„(ÂË)חירם,
.ÌÈ¯˙‰ È˘‡Ó התרים הסוחרים לו מביאים שהיו
לסחורה: ומוליכין ‰¯ÌÈÏÎÂ.בארץ בשמים, מוכרי

לעיר: מעיר ‰Ú¯·.אותם ÈÎÏÓ ÏÎÂ וכל יונתן: תרגם

בערובתן  שהיו המלכים ערובה, לשון סומכותא, מלכי
בלע''ז: גאראנטיא''ה עליו, מקפת ˆ‰.(ÊË)וסומכין

תהלים  בספר שאמר והוא רוחותיו, משלשה האדם את
יג) תעטרנו:(ה רצון כצנה :.·‰Ê ˙Â‡Ó שש ˘˘ והוא

הדינר: הוא שהזהב ˘ËÂÁ.(ÊÈ)מנים, ·‰Ê רך הוא
להרקע: ÊÙÂÓ.(ÁÈ)ונוח ·‰Ê:כמרגלית מבהיק

(ËÈ).˙ÂÏÚÓ הכסא ˘˘ וראש בו, לעלות מדרגות
המלך: מושב מקום עגול, הכסא ÂÈ¯Á‡Ó.היה תיקון

לצד  רחבה ולצד פניו, לצד היו והמעלות רחב, היה
עגול: מקום הכסא מן גבוה המושב היה Â„ÈÂ˙אחריו

.‰ÊÓÂ ‰ÊÓ זהב מקלות כמין עליהם, זרועותיו לסמוך
ולשמאל: לימין פשוטין לפאה, ‡¯ÂÈ˙.מפאה ÌÈ˘Â

מגילת  באגדת מפורשת הכסא צורת וכל זהב, של
תתרמו)אסתר רמז שמעוני ילקוט יב. טו רבה ‡ÔÈ(Î‡):(אסתר

.·˘Á ‡Ï ÛÒÎ:נחשב לא כי  מהם, באחד כסף אין

cec zcevn
(‚È).‰ˆÙÁ ÏÎ:שלמה בבית שראתה היקרים ‡˘¯מהדברים 

.‰Ï Ô˙:שאלתה ˘ÓÏ‰.זולת ÍÏÓ‰ „ÈÎבנדיבת לומר: רצה
שלמה: למלך כראוי ·‡.(È„)רב , Ï·„(ÂË)מאופיר:‡˘¯

.ÌÈ¯˙‰ È˘‡Ó:'וכו התרים מאנשי אליו הבא הזהב  לבד 
(ÊË).ËÂÁ˘ ·‰Ê הדרך כי עם  טוב, מזהב עשאם  עשרו לרוב

מברזל: Ê‰·.לעשותם  ˙Â‡Ó זהב:˘˘ דינרי לומר : רצה 
.‰ÏÚÈ:בו נכנס ÌÈÓ.(ÊÈ)היה ˙˘Ï˘ הימים (שם ובדברי

טז) מאהפסוק ובו  ליטרא , הוא מנה  כי זהב, מאות שלש נאמר:
זהב: ÂÈ¯Á‡Ó.(ËÈ)דינרי ‰ÒÎÏ ÏÂ‚Ú ˘‡¯Â,הכסא למאחרי

כובע: כיפת כעין עגולה, מכסה היושב  ממעל Â„ÈÂ˙.יצא
בהם: להשען הישיבה מקום אצל  יצא זרועות, ‡¯ÂÈ˙.כעין

מזהב: הכסא:‰ÂÏÚÓ˙.(Î)עשוים על לשבת בהם  יעלו אשר
.‰ÊÓÂ ‰ÊÓ: מזה וששה מזה, ÛÒÎ.(Î‡)ששה  ÔÈ‡היה לא

למאומה: נחשב היה לא הכסף  כי כסף, כלי בהם

oeiv zcevn
(ÂË).ÌÈ¯˙‰אחר ומרגלים המחפשים הקטנים הסוחרים הם

מלשון והוא הזול , במקום  לקנות טו)סחורה יג את(במדבר לתור
‰¯ÌÈÏÎÂ.הארץ : ¯ÁÒÓÂ,הרוכלים סוחרי ומן לומר: רוצה

כמו הבושם, מוכרי ו)והם ג השירים רוכל :(שיר אבקת  ÈÎÏÓמכל 
.·¯Ú‰: הערביים כמוÂÁÙÂ˙.הם  יד)שלטונים, א פחת(חגי
להציל ˆ‰.(ÊË)יהודה: הגוף כל יקיף ממתכת , מלבוש 

כמו חרב, יג)ממכת  ה תעטרנו:(תהלים רצון ˘ËÂÁ.כצנה 
כמו ז)נמשך , ט זהב(ירמיהו לומר : ורוצה  לשונם , שחוט  חץ

כשעוה : נמשך  לאחוזÌÈ‚Ó.(ÊÈ)טוב עשוי כלי, שם הוא 
שלוק, מעור עשוי מגן יש  וגם  בו, להגן  המלחמה  בעת  ביד 

ב שמואל  בתחילת כא):האמור הפיל :˘Ô.(ÁÈ)(א ÊÙÂÓ.שן
וכן ומבהיק , ומזוקק יא)טוב ה השירים פז:(שיר כתם

(ËÈ).˙ÂÏÚÓ:מדרגות(‡Î).¯Â‚Òלצרפו בכור, הנסגר
הסיג: לכלום:ÓÂ‡ÓÏ‰.להסיר

frÎer wxt mildz - miaezk

mildzerbiÎai

.åòáé:àøBnì éL eìéáBé åéáéáñ-ìk íëéäìà äåäéì eîlLå eøãðâéàøBð íéãéâð çeø øöáé ¦«§´§©§»©«Ÿ̈¶¡«Ÿ¥Å¤¬¨§¦¨®¦¬©¹À©¨«−¦§Ÿ´©§¦¦®¹À̈
:õøà-éëìîì§©§¥¨«¤

mildzæòiÎ`

.æòà-ìò çvðîìáéúë)ïåúéãé(:øBîæî óñàì ïeúeãéáïéæàäå íéäìà-ìà éìB÷ ä÷òöàå íéäìà-ìà éìB÷ ©«§©¥¬©©¹§À§¨¨¬¦§«¦´¤¡Ÿ¦´§¤§¨®¨¦¬¤¡¹Ÿ¦À§©«£¦¬
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:äìñ åéîçø©«£¨¬¤«¨

i"yx
(·È).ÂÓÏ˘Â Â¯„:נדריכם.ÂÈ·È·Ò ÏÎ השומעים

כמ"ש עשו וכן זו יט)תשועה ערים (ישעי' חמש יהיו
צבאות: לה' ונשבעות כנען שפת מדברות מצרים בארץ

.‡¯ÂÓÏ È˘ ÂÏÈ·ÂÈ:חפצו שבעת לפי Âˆ·È¯(È‚)למה
.ÁÂ¯ כמו ימעט יבצור גאותם, ממעט נדיבים של גסה

יא) מהם:(בראשית  יבצר ÔÂ˙Â„È.(‡)לא ÏÚ הדתות על
ישראל: על העוברים הדינין ÏÈÏ‰מכתי:È„È.(‚)ועל

.‰¯‚:ומרה ליחה נגרה היא כלילה שהוא זה בגלות
.‚ÂÙ˙ ‡ÏÂ:נגרתה תדמה ‡ÌÈ‰Ï.(„)ולא ‰¯ÎÊ‡

חבתי: בימי לי לעשות רגיל שהיה ‡˘ÁÈ‰.החסד
וטובות: חסדים ¯ÈÁÂ.באותן ÛËÚ˙˙Â פשמי"ר

ÈÈÚ.(‰)בלע"ז: ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÊÁ‡ לשון שמורות
מיושבת  ודעתו משנתו נעור שאדם הלילה אשמורות

תמיד  גלות של זו בלילה כן איני ואני עליו חוזר ולבו
רואה  שאני בצרות לב מאוטם נרדם כאדם נדבקות עיני

בי: הדבור ואין רוחי Ì„˜Ó.(Â)נפעמה ÌÈÓÈ È˙·˘Á
אבותינו: עם שעשית החסדים ‡ÎÊ¯‰(Ê)לזכור

.‰ÏÈÏ· È˙È‚ אני ללילה הדומה הזה הגלות בימי
בב"ה: קדם בימי מנגן שהייתי נגינותי את ÌÚזוכר

.‰ÁÈ˘‡ È··Ï כן היא מה מחפש ורוחי מחשב אני
יזנח: הלעולמים תמיה ואני הקב"ה של מדתו

(Ë).ÒÙ‡‰:חסדו כלה ‡ÓÂ¯.שמא ¯Ó‚ עולם גזירת
עוד: מחרונו ישוב ÂÁ˙.(È)שלא ÁÎ˘‰,חונן להיות

חנינות: חנות ל"א ראות, עשות כמו ˜ıÙחנות Ì‡
.‰ÏÒ ÂÈÓÁ¯ Û‡·ידך תקפוץ לא טו)לשון (דברים

החמה: בשביל לעולם הרחמים סגר אם כלומר

cec zcevn
(·È).Â¯„:'לה אותם ושלמו  נדרים נדרו ישראל  בני אתם

ÏÎ.ÂÈ·È·Òירושלים סביבות  היושבים כוכבים  העובדי
ה' של  המורא בעבור מנחה  יביאו סנחרב  מפלת  בשומעם

גאונו: של Âˆ·È¯.(È‚)ופחד  והכעס  הגאוה ימניע כאשר כי 
שלא יפחדו  כי  ארץ למלכי ומאויים  נורא הוא אז  המושלים 

כמקרם : להם ÔÂ˙Â„È.(‡)יקרה  ÏÚוהדינין הדתות בעבור
נגון: כלי שם  הוא  או ישראל על קולי˜ÈÏÂ.(·)שעברו ארים

באזניו יאזין קולי ארים וכאשר  אליו ואצעק אלהים  אל
אלי: ˆ¯˙È.(‚)לשמוע ÌÂÈ·:'ה את  דרשתי הצרה בוא  בעת 

.È„Èממאנת ולכן  נחלשת ואינה הלילה כל  עלי תזל  מכתי ר"ל 
תנחומין: לקבל החורבן‡ÎÊ¯‰.(„)נפשי בכובד זוכר כשאני

הומה : זה‡˘ÁÈ‰.לבי ומעונה  כפופה ורוחי תלאותי  אספר
רב : אחזת‡ÊÁ˙.(‰)זמן  כאלו  לישן אוכל  לא  התוגה מגודל 

לסגרם א "כ  אוכל ולא  האבק מן אותם השומרים העין מכסי
הישן: לדבר:È˙ÓÚÙ.כדרך  אוכל  שלא  עד  ומוכה נשבר אני

(Â).È˙·˘Á:קדם מימי לי שהיו הטובים  בימי חושב  אני
.ÌÈÓÏÂÚ ˙Â˘: במ "ש הדבר ואני·ÏÈÏ‰.(Ê)כפל  בבה"מ  מנגן שהייתי  מה  אזכור  ואז פנויים  האדם  שמחשבות העת היא 

הדבר: סוף יהיה מה  לדעת יחפש ורוחי לבבי עם להיות‰ÌÈÓÏÂÚÏ.(Á)מדבר יוסיף לא וכי אותי ה ' יעזוב  עולם  עד  וכי 
קדם : בימי היה  כאשר לי מרוצה עד ‰‡ÒÙ.(Ë)עוד  וכי ר"ל  דורים  דור  הנחמות אמרי השלים וכי עולם  עד  חסדו כלה וכי 

יתקיימו: לבל  הנחמות  כלים יהיו עד ‰˘ÁÎ.(È)עולם  רחמיו את סגר בנו  שחרה האף בעבור וכי אותנו לחנן ה' שכח  וכי 
בתמיה: עולם

oeiv zcevn
(·È).ÂÏÈ·ÂÈ למלך תובל  לרקמות כמו מ"ה)יביאו ˘È.:(לעיל 

ודורון: יבצרÂˆ·È¯.(È‚)תשורה לא ועתה כמו  מניעה ענין 
י"א)מהם  ברוחו¯ÁÂ.:(בראשית ומושל  כמו וגאוה כעס ענינו

יז) ומושלים :ÌÈ„È‚.:(משלי מכהÈ„È.(‚)שרים  שהמכה  לפי
יד : בלשון  מכה קרוי ויגר‚¯‰.ביד כמו ושפיכה הזלה ענין

ע"ה)מזה תורה˙ÂÙ‚.:(לעיל תפוג כמו  וחלישות רפיון ענין 
א') מיאון:‡Ó‰.:(חבקוק התלאות‡˘ÁÈ‰.(„)מל' ספור  ענין

שיחו ישפוך  ק"ב)כמו כיÛËÚ˙˙Â.:(לקמן ומעונה כפוף ענינו 
בעבור בקצתו קצתו מעוטף כאלו נראה הצרה מגודל

רוחוÈ˙ÓÚÙ.(‰)הכפיפה: ותפעם כמו  והכאה  שבירה  ענין
מ"א) ומכה :(בראשית שמקשקש  פעמון מלשון ÙÁÈÂ˘.(Ê)והוא 

חקירה: עזיבה:ÁÊÈ.(Á)ענין רצון:Âˆ¯Ï˙.ענין  מלשון
(Ë).ÒÙ‡‰ כסף אפס כמו כליון  מ"ז)ענין  ענין‚Ó¯.:(בראשית

חנינה:ÂÁ˙.(È)השלמה: לא˜ıÙ.מלשון כמו סגירה ענין
ידך  את  טו)תקפוץ  :(דברים



קיז frÎer wxt mildz - miaezk

mildzerbiÎai

.åòáé:àøBnì éL eìéáBé åéáéáñ-ìk íëéäìà äåäéì eîlLå eøãðâéàøBð íéãéâð çeø øöáé ¦«§´§©§»©«Ÿ̈¶¡«Ÿ¥Å¤¬¨§¦¨®¦¬©¹À©¨«−¦§Ÿ´©§¦¦®¹À̈
:õøà-éëìîì§©§¥¨«¤

mildzæòiÎ`

.æòà-ìò çvðîìáéúë)ïåúéãé(:øBîæî óñàì ïeúeãéáïéæàäå íéäìà-ìà éìB÷ ä÷òöàå íéäìà-ìà éìB÷ ©«§©¥¬©©¹§À§¨¨¬¦§«¦´¤¡Ÿ¦´§¤§¨®¨¦¬¤¡¹Ÿ¦À§©«£¦¬
:éìàâ:éLôð íçpä äðàî âeôú àìå äøbð äìéì | éãé ézLøc éðãà éúøö íBéaãíéäìà äøkæà ¥¨«§¬¨«¨¦»£Ÿ¨¶Å̈¨¬§¦¨¦³©´§¨−¦§¨§´Ÿ¨®¥«£−̈¦¨¥´©§¦«¤§§¨´¡Ÿ¦´

:äìñ éçeø óhòúúå | äçéNà äéîäàåä:øaãà àìå ézîòôð éðéò úBøîL zæçàåíéîé ézáMç §¤«¡¨®¨¨¦Ã¨§¦§©¥−¦´¤«¨−¨©§¨§ª´¥¨®¦¹§©À§¦§´Ÿ£©¥«¦©´§¦¨¦´
:íéîìBò úBðL íãwîæ:éçeø Ntçéå äçéNà éááì-íò äìéla éúðéâð äøkæàçéðãà | çðæé íéîìBòìä ¦¤®¤§¹À«¨¦«¤§§¨¬§¦«¨¦À©Å¨¬§¨¦§¨¦¬¨¦®¨©§©¥¬¦«−©§«¨¦¦§©¬£Ÿ¨®

éñé-àìå:ãBò úBöøì óè:øãå øãì øîà øîb Bcñç çöðì ñôàäéóàa õô÷-íà ìà úBpç çëLä §ŸŸ¦−¦§´«¤«¨¥´¨¤´©©§®¨¬©¹ÀŸ¤§´Ÿ¨«Ÿ£¨©´©´¥®¦¨©¬¹§©À
:äìñ åéîçø©«£¨¬¤«¨

i"yx
(·È).ÂÓÏ˘Â Â¯„:נדריכם.ÂÈ·È·Ò ÏÎ השומעים

כמ"ש עשו וכן זו יט)תשועה ערים (ישעי' חמש יהיו
צבאות: לה' ונשבעות כנען שפת מדברות מצרים בארץ

.‡¯ÂÓÏ È˘ ÂÏÈ·ÂÈ:חפצו שבעת לפי Âˆ·È¯(È‚)למה
.ÁÂ¯ כמו ימעט יבצור גאותם, ממעט נדיבים של גסה

יא) מהם:(בראשית  יבצר ÔÂ˙Â„È.(‡)לא ÏÚ הדתות על
ישראל: על העוברים הדינין ÏÈÏ‰מכתי:È„È.(‚)ועל

.‰¯‚:ומרה ליחה נגרה היא כלילה שהוא זה בגלות
.‚ÂÙ˙ ‡ÏÂ:נגרתה תדמה ‡ÌÈ‰Ï.(„)ולא ‰¯ÎÊ‡

חבתי: בימי לי לעשות רגיל שהיה ‡˘ÁÈ‰.החסד
וטובות: חסדים ¯ÈÁÂ.באותן ÛËÚ˙˙Â פשמי"ר

ÈÈÚ.(‰)בלע"ז: ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÊÁ‡ לשון שמורות
מיושבת  ודעתו משנתו נעור שאדם הלילה אשמורות

תמיד  גלות של זו בלילה כן איני ואני עליו חוזר ולבו
רואה  שאני בצרות לב מאוטם נרדם כאדם נדבקות עיני

בי: הדבור ואין רוחי Ì„˜Ó.(Â)נפעמה ÌÈÓÈ È˙·˘Á
אבותינו: עם שעשית החסדים ‡ÎÊ¯‰(Ê)לזכור

.‰ÏÈÏ· È˙È‚ אני ללילה הדומה הזה הגלות בימי
בב"ה: קדם בימי מנגן שהייתי נגינותי את ÌÚזוכר

.‰ÁÈ˘‡ È··Ï כן היא מה מחפש ורוחי מחשב אני
יזנח: הלעולמים תמיה ואני הקב"ה של מדתו

(Ë).ÒÙ‡‰:חסדו כלה ‡ÓÂ¯.שמא ¯Ó‚ עולם גזירת
עוד: מחרונו ישוב ÂÁ˙.(È)שלא ÁÎ˘‰,חונן להיות

חנינות: חנות ל"א ראות, עשות כמו ˜ıÙחנות Ì‡
.‰ÏÒ ÂÈÓÁ¯ Û‡·ידך תקפוץ לא טו)לשון (דברים

החמה: בשביל לעולם הרחמים סגר אם כלומר

cec zcevn
(·È).Â¯„:'לה אותם ושלמו  נדרים נדרו ישראל  בני אתם

ÏÎ.ÂÈ·È·Òירושלים סביבות  היושבים כוכבים  העובדי
ה' של  המורא בעבור מנחה  יביאו סנחרב  מפלת  בשומעם

גאונו: של Âˆ·È¯.(È‚)ופחד  והכעס  הגאוה ימניע כאשר כי 
שלא יפחדו  כי  ארץ למלכי ומאויים  נורא הוא אז  המושלים 

כמקרם : להם ÔÂ˙Â„È.(‡)יקרה  ÏÚוהדינין הדתות בעבור
נגון: כלי שם  הוא  או ישראל על קולי˜ÈÏÂ.(·)שעברו ארים

באזניו יאזין קולי ארים וכאשר  אליו ואצעק אלהים  אל
אלי: ˆ¯˙È.(‚)לשמוע ÌÂÈ·:'ה את  דרשתי הצרה בוא  בעת 

.È„Èממאנת ולכן  נחלשת ואינה הלילה כל  עלי תזל  מכתי ר"ל 
תנחומין: לקבל החורבן‡ÎÊ¯‰.(„)נפשי בכובד זוכר כשאני

הומה : זה‡˘ÁÈ‰.לבי ומעונה  כפופה ורוחי תלאותי  אספר
רב : אחזת‡ÊÁ˙.(‰)זמן  כאלו  לישן אוכל  לא  התוגה מגודל 

לסגרם א "כ  אוכל ולא  האבק מן אותם השומרים העין מכסי
הישן: לדבר:È˙ÓÚÙ.כדרך  אוכל  שלא  עד  ומוכה נשבר אני

(Â).È˙·˘Á:קדם מימי לי שהיו הטובים  בימי חושב  אני
.ÌÈÓÏÂÚ ˙Â˘: במ "ש הדבר ואני·ÏÈÏ‰.(Ê)כפל  בבה"מ  מנגן שהייתי  מה  אזכור  ואז פנויים  האדם  שמחשבות העת היא 

הדבר: סוף יהיה מה  לדעת יחפש ורוחי לבבי עם להיות‰ÌÈÓÏÂÚÏ.(Á)מדבר יוסיף לא וכי אותי ה ' יעזוב  עולם  עד  וכי 
קדם : בימי היה  כאשר לי מרוצה עד ‰‡ÒÙ.(Ë)עוד  וכי ר"ל  דורים  דור  הנחמות אמרי השלים וכי עולם  עד  חסדו כלה וכי 

יתקיימו: לבל  הנחמות  כלים יהיו עד ‰˘ÁÎ.(È)עולם  רחמיו את סגר בנו  שחרה האף בעבור וכי אותנו לחנן ה' שכח  וכי 
בתמיה: עולם

oeiv zcevn
(·È).ÂÏÈ·ÂÈ למלך תובל  לרקמות כמו מ"ה)יביאו ˘È.:(לעיל 

ודורון: יבצרÂˆ·È¯.(È‚)תשורה לא ועתה כמו  מניעה ענין 
י"א)מהם  ברוחו¯ÁÂ.:(בראשית ומושל  כמו וגאוה כעס ענינו

יז) ומושלים :ÌÈ„È‚.:(משלי מכהÈ„È.(‚)שרים  שהמכה  לפי
יד : בלשון  מכה קרוי ויגר‚¯‰.ביד כמו ושפיכה הזלה ענין

ע"ה)מזה תורה˙ÂÙ‚.:(לעיל תפוג כמו  וחלישות רפיון ענין 
א') מיאון:‡Ó‰.:(חבקוק התלאות‡˘ÁÈ‰.(„)מל' ספור  ענין

שיחו ישפוך  ק"ב)כמו כיÛËÚ˙˙Â.:(לקמן ומעונה כפוף ענינו 
בעבור בקצתו קצתו מעוטף כאלו נראה הצרה מגודל

רוחוÈ˙ÓÚÙ.(‰)הכפיפה: ותפעם כמו  והכאה  שבירה  ענין
מ"א) ומכה :(בראשית שמקשקש  פעמון מלשון ÙÁÈÂ˘.(Ê)והוא 

חקירה: עזיבה:ÁÊÈ.(Á)ענין רצון:Âˆ¯Ï˙.ענין  מלשון
(Ë).ÒÙ‡‰ כסף אפס כמו כליון  מ"ז)ענין  ענין‚Ó¯.:(בראשית

חנינה:ÂÁ˙.(È)השלמה: לא˜ıÙ.מלשון כמו סגירה ענין
ידך  את  טו)תקפוץ  :(דברים
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' א

    

      
רק  א להתיר, חנינא רבי כוונת מה הגמרא: מבררת א. עמוד מט ד  

  ,לאכלו הבריאי שדר  שכוונתו א בשבת, 
,סממני שחיקת משו בזה גזרו כ ולא  לשתות הבריאי שדר 

.לשתות כ ג בריאי דר ושחליי לרפואה, שכוונתו א בשבת אד כוונתו בהכרח 
לטחו להתיר    .טוח דהוי מדאורייתא, שאסור וא 

הגמרא: מבררת  על חנינא רבי את לשאול יהושע רבי הוצר אופ איזה על  
,השחליי שחיקת   ד פשוט ישתהו, לא א לחולה  שהרי 

שבת, איסור דוחה נפש פיקוח   ודאי :הגמרא מבארת 
         ה שחליי הא  

 מרפאי  ,בשחיקת שבת שנחלל      
 

הגמרא: במציאות,שואלת אלא בדי השאלה שאי מאחר  דווקא שאל מדוע  
את :הגמרא עונה    שמצאנו כמו  

    רפואה שהוכהלבקש    
שהיו  רופא, שהיה למדי אנו ומדבריו רפואה. לה ואי ממיתה כזו שמכה לחיות, ונשאר 

רפואות. ממנו מבקשי

הגמרא: מקשה  לבנה מפרדה מכה שקיבלו אנשי.לחיות ונשארו  
הגמרא: חנינא מתרצת רבי בדברי אמור ,המכה על וכוונתו נקיבה, בלשו 

הגמרא: מקשה שהתרפאה. לבנה פרדה מכת ראה לא שמעול   
הגמרא: מתרצת מתרפאת. לבנה פרדה שמכת   אדומות הפרדות גו  

   לבנות רגליה וראשי  חנינא רבי אמר אלו פרדות על  
.למכת רפואה שאי

לוי  ב יהושע רבי של ששאלתו שאמר חנינא רבי דברי על הקושיא את מסיימת הגמרא

:הראשוני כשאלת      ,לוי ב יהושע מרבי 
חנינא  רבי שהשתבח לומר אפשר אי כ וא 'רבי', חנינא לרבי קרא לוי ב יהושע רבי שכ

הגמרא: משיבה לוי. ב יהושע כרבי שאל הוא שג   ספיקו על חנינא רבי 
וראה  בא לוי, ב יהושע רבי לוי של ב יהושע רבי דהיינו אחרוני של 

 .זו בשאלה מתקשה הייתי הראשוני מ שאני אני שא 
הגמרא: מקשה     אחר שיכנס מהו ומת בחפ נסתפק הוא שג 

בחפינתו,        הכיפורי יו בפרשת נאמר 
 צרי הגדול שהכה 'בפר' הכתוב מ ולמד לחאת' קר  פר דה אל אהר יבא ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ'זאת

 ביו גדול הכה מת א ולכ שחיטתו, לאחר פר של בדמו ולא חי, בפר ולפני לפני להכנס

לשחטו, אחר פר להביא צרי תחתיו הבא הכה פרו, שחיטת אחר הכיפורי עוד 
 ,אחר די  ו הסדר את שינה     בחפינתו  הספק שיי לא כ וא 

שיכנס  בכדי אחר, פר להביא צרי תחתיו הנכנס והכה הפר, את שחט כבר ודאי ,שחפ שכיו בחפינתו', אחר שיכנס מהו ומת חפ' של

 והיא הפר, שחיטת לאחר החפינה שתהא וצרי השני, הפר שחיטת לפני היתה היא שהרי ראשו של בחפינתו להיכנס יכול ואינו חי, 'בפר'

עצמו. הוא שאל לוי, ב יהושע רבי של זו ששאילתו חנינא רבי אמר

הגמרא: מתרצת ,חנינא רבי   לוי ב יהושע בחפינתו,לרבי אחר שיכנס מהו ומת בחפ זה, ספק  
 להיכנס הכה שיכול     חי פר דווקא להביא שצרי סובר היה שא דמו, את יזה שממנו 

להכנס  יכול שאינו ודאי כ וא פרו, את שחט הראשו שהכה אחר נכנס שהרי לעבודה, כשנכנס אחר פר להביא צרי כ א ולשחטו,

העבודה, סדר לפי פרו שחיטת קוד שהיתה ראשו של בחפינתו   ו שאל, יפה לוי, ב יהושע לרבי  
 זו.הח שאלה נשאלה לה שג פר, של בדמו ואפילו 'בפר' וסוברי עלי ולקי 
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רק  א להתיר, חנינא רבי כוונת מה הגמרא: מבררת א. עמוד מט ד  

  ,לאכלו הבריאי שדר  שכוונתו א בשבת, 
,סממני שחיקת משו בזה גזרו כ ולא  לשתות הבריאי שדר 

.לשתות כ ג בריאי דר ושחליי לרפואה, שכוונתו א בשבת אד כוונתו בהכרח 
לטחו להתיר    .טוח דהוי מדאורייתא, שאסור וא 

הגמרא: מבררת  על חנינא רבי את לשאול יהושע רבי הוצר אופ איזה על  
,השחליי שחיקת   ד פשוט ישתהו, לא א לחולה  שהרי 

שבת, איסור דוחה נפש פיקוח   ודאי :הגמרא מבארת 
         ה שחליי הא  

 מרפאי  ,בשחיקת שבת שנחלל      
 

הגמרא: במציאות,שואלת אלא בדי השאלה שאי מאחר  דווקא שאל מדוע  
את :הגמרא עונה    שמצאנו כמו  

    רפואה שהוכהלבקש    
שהיו  רופא, שהיה למדי אנו ומדבריו רפואה. לה ואי ממיתה כזו שמכה לחיות, ונשאר 

רפואות. ממנו מבקשי

הגמרא: מקשה  לבנה מפרדה מכה שקיבלו אנשי.לחיות ונשארו  
הגמרא: חנינא מתרצת רבי בדברי אמור ,המכה על וכוונתו נקיבה, בלשו 

הגמרא: מקשה שהתרפאה. לבנה פרדה מכת ראה לא שמעול   
הגמרא: מתרצת מתרפאת. לבנה פרדה שמכת   אדומות הפרדות גו  

   לבנות רגליה וראשי  חנינא רבי אמר אלו פרדות על  
.למכת רפואה שאי

לוי  ב יהושע רבי של ששאלתו שאמר חנינא רבי דברי על הקושיא את מסיימת הגמרא

:הראשוני כשאלת      ,לוי ב יהושע מרבי 
חנינא  רבי שהשתבח לומר אפשר אי כ וא 'רבי', חנינא לרבי קרא לוי ב יהושע רבי שכ

הגמרא: משיבה לוי. ב יהושע כרבי שאל הוא שג   ספיקו על חנינא רבי 
וראה  בא לוי, ב יהושע רבי לוי של ב יהושע רבי דהיינו אחרוני של 

 .זו בשאלה מתקשה הייתי הראשוני מ שאני אני שא 
הגמרא: מקשה     אחר שיכנס מהו ומת בחפ נסתפק הוא שג 

בחפינתו,        הכיפורי יו בפרשת נאמר 
 צרי הגדול שהכה 'בפר' הכתוב מ ולמד לחאת' קר  פר דה אל אהר יבא ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ'זאת

 ביו גדול הכה מת א ולכ שחיטתו, לאחר פר של בדמו ולא חי, בפר ולפני לפני להכנס

לשחטו, אחר פר להביא צרי תחתיו הבא הכה פרו, שחיטת אחר הכיפורי עוד 
 ,אחר די  ו הסדר את שינה     בחפינתו  הספק שיי לא כ וא 

שיכנס  בכדי אחר, פר להביא צרי תחתיו הנכנס והכה הפר, את שחט כבר ודאי ,שחפ שכיו בחפינתו', אחר שיכנס מהו ומת חפ' של

 והיא הפר, שחיטת לאחר החפינה שתהא וצרי השני, הפר שחיטת לפני היתה היא שהרי ראשו של בחפינתו להיכנס יכול ואינו חי, 'בפר'

עצמו. הוא שאל לוי, ב יהושע רבי של זו ששאילתו חנינא רבי אמר

הגמרא: מתרצת ,חנינא רבי   לוי ב יהושע בחפינתו,לרבי אחר שיכנס מהו ומת בחפ זה, ספק  
 להיכנס הכה שיכול     חי פר דווקא להביא שצרי סובר היה שא דמו, את יזה שממנו 

להכנס  יכול שאינו ודאי כ וא פרו, את שחט הראשו שהכה אחר נכנס שהרי לעבודה, כשנכנס אחר פר להביא צרי כ א ולשחטו,

העבודה, סדר לפי פרו שחיטת קוד שהיתה ראשו של בחפינתו   ו שאל, יפה לוי, ב יהושע לרבי  
 זו.הח שאלה נשאלה לה שג פר, של בדמו ואפילו 'בפר' וסוברי עלי ולקי 
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המשך בעמ' דכק

izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtoiaexir

äëåùî.milzkd on `id dwegx :rnyn Ðäéåìú åàlr migpen diy`x oi`y Ð
xie`a dielz `l` ,milzkd iablk dpw urpy oebke .dizegex izyn dxvwy Ð

lka dil `xiaq oerny oax :dfk ,dxewd z` eab lr ozpe ,ieand gzt rvn`a `edy
.inc cealk drax`n zegt `zkecõåçáî äëåùî,miaxd zeyx jezl dkynpy Ð

.zecizi izyc lirlc oiira i`d oebkäéåìú
íéðôáîdpi`e ,zegex izyn dxvwy Ð

opixn`e ,xie`a zilzp `l` milzkl zrbn
.diy`x jix`dl cealíéðôáî éãéàå éãéàÐ

.opiwqr dxvw dxewa ediiexzeçåøî äëåùî
úçàdy`xe ,lzekd lr cg` dy`x Ð

.ecbpky lzekl ribn epi` ipydøîà éùà áø
,dil `kixhvi` `l zegex izy meyn Ð

zg` gexn dkeyn `pzc oeikcoicd `ed Ð
`ide dkeyn :ipzw `cg `l` .zegex izyn
:cere .milzkl ribdn `id dxvwy ,dielz

dielzy.ieand ilzek daebn dlrnl `id
ìò úåîå÷ò úåãéúé éúù õòðù ïåâë éîã éëéäå

éåáî éìúåë éðù éáâef zehep odizeninwre Ð
ipyn dxewd jix`dl sipq ozeidl ef itlk
mpi` mnvr mde ,mdilr ozpzyk diciv
gth agex oda oi`y dxew xykdl zeie`x

.oizipznc dxew xykd xeriykïéàå
äùìù ïúéîåî÷òáceal xninl `ki`e Ð

ly odaeba oi`e ,milzkle dxewd iy`xn
i`c .migth dyly milzkl lrnn zecizi

migth dyly odaeba ded,`lqtin ded Ð
`zyd la` .opira milzk iab lr dxewc

heag opixn` dylyn zegta=,ltyd Ð
.lzekd lr zgpen eli`kãåáìsipq oeyl Ð
.w"yt` frlae ,jix`dlúéìîøëë ïåãéðÐ

.my lhlhl xeq`eéáøã äéúìéî àøáúñî
ïðçåét :xn`c Ðxzen `l` .`xal ipz we

eceg :xaqwc ,dil xn`w dxew zgz` `ed
.mzeqe cxei oevigdíééçì ïéá ìáàieana Ð

dxew my oi`y.xeq`c dcen Ðïéàù íå÷î
äòáøà ìò äòáøà åázeyx oia cner Ð

mewn `kile li`ed ,cigid zeyxl miaxd
aeyglihae ,`ed diytp itp`a zeyx e`l Ð

.xeht mewn epiide .`kdle `kdlåéìò óúëì
.ze`yn Ðåôéìçé àìù ãáìáå`lc Ð

zeyxl miaxd zeyxn liirn `wc exnil
oiae .zaya d`ved ixyinl iz`e ,cigid
ipta mewn dil zayg elit` ,inp miigl

envr.ixye ,`kdle `kdl lha Ðäåáâá
äùìù`lc miigl oia la` `xkpinc Ð

mzd lhlhl ziixy i` ,`zkec `xkpinÐ
.miaxd zeyxl iwet`le silgdl iz`êåú

çúôämiagx oinivt yiy iean oebk Ð
ely miigl od ode ,o`kne o`kn egztlÐ

dvxi m` ,uegan xg` igl cinrdl jixv
.oinivtd oia ynzydlòáøà åäá úéàãdxeq` opaxcne `id zilnxke ,`id diytp itp`a zeyx rax` lkc ,ieand jyna oinivtd agexa Ð.úéìîøëìjiiyc ,drwal Ð

.el dvegy epinl sxhvneàáéöé.igxf` Ðàöî.zilnxk xeriy ea did `ly ,miigl oiay zilnxk Ðåðéî úà.el dvegy Ðøåòéðåezpyn xeripe ,epin ici lr wfgzp Ð
.dxeripe dxfge dlhay d`neh :(`,ak) zexekaa eznbece .epin epi`y lv` lha dlgza didyíéáøä úåùøì çåúô ìáà.dlha o`ke o`kle ,epin df `le epin df `ly Ð

íééçì ïéáã àøáñú àì úàå.xeq` opgei iaxl Ðíééçìá åôöøù éåáî ïðçåé éáø øîàäå.zen` ylye mizya eteq cvl ey`xn ieand jyna Ðäòáøàî úåçôáoi`y Ð
.dyly odipia yi la` drax` igll igl oiaïðáøå ïåòîù ïáø ú÷åìçîì åðàáoicinl ep` zwelgn eze`n .`l e` ceal opixn` i` drax` cre dylyna lirl eblti`c Ð

`zbelt `kiiyc opgei iax xn`wc `d jigxk lrc ryedi axc dixa `ped ax yxtn `w `zyde .dizlin yxtn `l opgei iaxe .odipia zwelgn yi df iean xykda s`y
`kd opaxe oerny oaxcla` ,iniptd igl ly iniptd eceg cr `l` ieana ynzyn oi`e igl cgk edlek eed oerny oaxlc ,miigld cbpky yinyza `l` dl zgkyn `l Ð

uegle mynied dicegl oevig cbpkc ,oevig ly iniptd eceg cr ieand lka ynzydl xzene iean ixzyn oevigd iglae ,igl cgk ied `l opaxle .xeq`e miigl oia ied Ð
cgk edlek eed `l oia ,cgk edlek eed oia ?`kdl opaxe oerny oaxc ediizbelt `kiiy i`n ,xzen opgei iaxl miigl oia i`c .xeq` miigl oia opgei iaxl :`nl` .miigl oia

.ynzyn `ed mlek cbpk Ð
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ïéàùyi ikc (`,ak dkeq) "oyid" wxt seqa xn` `de :xn`z m`e Ð dyly odaeba

heag inp `nip gth dagxc dxewe .'bn xzia elit` inxe heag xn` gth eagxa

oeik ,dylyn xzia elit` `ixy `l i`n` :dyw ikd e`lae !dylyn deab elit` inxe

.xkid ied `l dylyn xziae ,iean iab lr dxew opira `kdc :xnel yie ?mixyr jez dxewc

`l 'bn zegta elit` ,uegan dkeyn `dc ,rcz

.ceal opixn`êåúxg` igl jixv gztd

,envr ipta ieank aygpc meyn e`l .exizdl

ekx` ok m` `l` dxewe igla xzip iean oi`c

.ekezl oigezt zexivge mizae eagx lr xzi

àáøåm`e Ð zilnxkl geztc `ed mzd

iab ,(`,e) zayc `nw wxta :xn`z

,zeieyx izy zynyn dtewq` :mixne` mixg`

`dn jixte .ueglk lerp gzt miptlk gezt gzt

igl jixv :ax xn`c`kd :ipyne .exizdl xg`

mzd ipyn `l i`n`e .opiwqr iean ztewq`a

gezta Ð mixg`c `edde ,zilnxkl dgeztc

zeyxl gezta i`c :xnel yie ?miaxd zeyxl

ied Ð rax` lr rax` ea oi`c oeik ,miaxd

.miptlk inp lerp gzt elit`e ,xeht mewn

iedc dyly daeba `nwel inp iia`lc ,rcze

m`c meyn `l` Ð lirl opixn`ck ,xeht mewn

.inp lerp elit` okïáøìl`ilnb oa oerny

epi` ef Ð iniptd eceg cr ynzyn ceal xn`c

.`"ra dyxtn iy` ax `dc ,opgei iax ixacn

yxti `ed ?`axl jixt i`n ok m` :xn`z m`e

`axc ,rax` miagx miigla etvxy ibiltc

oi`a elit`e .xeq`c rax` miagxa lirl dcen

oaxc `zeblt zgkyne ,ibilt rax` miagx

yi mlek oia ixde ,ceal xne` l`ilnb oa oerny

`l ixn`c opaxle .ecbpk ynzydl xeq`e rax`

ly oevigd eceg cr ynzyn Ð ceal opixn`

ipy m` ik oi`ykc oeik :xnel yie .oevigd igl

zegta mitevx mdipye ,edyn cg` lkae ,miigl

oerny oaxc ediizbelt zgkyn `l Ð rax`n

`l` ediizbelt zgkyn `le .opaxe l`ilnb oa

iyextl opgei iaxl dil ded ,rax` yiyk

zegta miigla etvxy iean :`icda dizlina

iwen iy` axc ab lr s` .rax` jyna rax`n

opgei iax xn`y oeik ,zen` rax` jyna dl

rax` `icda yxit eli`k ied Ð etvxy iean

.zen` rax` iean jync ,zen`
oaxle
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קכז izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtoiaexir

äëåùî.milzkd on `id dwegx :rnyn Ðäéåìú åàlr migpen diy`x oi`y Ð
xie`a dielz `l` ,milzkd iablk dpw urpy oebke .dizegex izyn dxvwy Ð

lka dil `xiaq oerny oax :dfk ,dxewd z` eab lr ozpe ,ieand gzt rvn`a `edy
.inc cealk drax`n zegt `zkecõåçáî äëåùî,miaxd zeyx jezl dkynpy Ð

.zecizi izyc lirlc oiira i`d oebkäéåìú
íéðôáîdpi`e ,zegex izyn dxvwy Ð

opixn`e ,xie`a zilzp `l` milzkl zrbn
.diy`x jix`dl cealíéðôáî éãéàå éãéàÐ

.opiwqr dxvw dxewa ediiexzeçåøî äëåùî
úçàdy`xe ,lzekd lr cg` dy`x Ð

.ecbpky lzekl ribn epi` ipydøîà éùà áø
,dil `kixhvi` `l zegex izy meyn Ð

zg` gexn dkeyn `pzc oeikcoicd `ed Ð
`ide dkeyn :ipzw `cg `l` .zegex izyn
:cere .milzkl ribdn `id dxvwy ,dielz

dielzy.ieand ilzek daebn dlrnl `id
ìò úåîå÷ò úåãéúé éúù õòðù ïåâë éîã éëéäå

éåáî éìúåë éðù éáâef zehep odizeninwre Ð
ipyn dxewd jix`dl sipq ozeidl ef itlk
mpi` mnvr mde ,mdilr ozpzyk diciv
gth agex oda oi`y dxew xykdl zeie`x

.oizipznc dxew xykd xeriykïéàå
äùìù ïúéîåî÷òáceal xninl `ki`e Ð

ly odaeba oi`e ,milzkle dxewd iy`xn
i`c .migth dyly milzkl lrnn zecizi

migth dyly odaeba ded,`lqtin ded Ð
`zyd la` .opira milzk iab lr dxewc

heag opixn` dylyn zegta=,ltyd Ð
.lzekd lr zgpen eli`kãåáìsipq oeyl Ð
.w"yt` frlae ,jix`dlúéìîøëë ïåãéðÐ

.my lhlhl xeq`eéáøã äéúìéî àøáúñî
ïðçåét :xn`c Ðxzen `l` .`xal ipz we

eceg :xaqwc ,dil xn`w dxew zgz` `ed
.mzeqe cxei oevigdíééçì ïéá ìáàieana Ð

dxew my oi`y.xeq`c dcen Ðïéàù íå÷î
äòáøà ìò äòáøà åázeyx oia cner Ð

mewn `kile li`ed ,cigid zeyxl miaxd
aeyglihae ,`ed diytp itp`a zeyx e`l Ð

.xeht mewn epiide .`kdle `kdlåéìò óúëì
.ze`yn Ðåôéìçé àìù ãáìáå`lc Ð

zeyxl miaxd zeyxn liirn `wc exnil
oiae .zaya d`ved ixyinl iz`e ,cigid
ipta mewn dil zayg elit` ,inp miigl

envr.ixye ,`kdle `kdl lha Ðäåáâá
äùìù`lc miigl oia la` `xkpinc Ð

mzd lhlhl ziixy i` ,`zkec `xkpinÐ
.miaxd zeyxl iwet`le silgdl iz`êåú

çúôämiagx oinivt yiy iean oebk Ð
ely miigl od ode ,o`kne o`kn egztlÐ

dvxi m` ,uegan xg` igl cinrdl jixv
.oinivtd oia ynzydlòáøà åäá úéàãdxeq` opaxcne `id zilnxke ,`id diytp itp`a zeyx rax` lkc ,ieand jyna oinivtd agexa Ð.úéìîøëìjiiyc ,drwal Ð

.el dvegy epinl sxhvneàáéöé.igxf` Ðàöî.zilnxk xeriy ea did `ly ,miigl oiay zilnxk Ðåðéî úà.el dvegy Ðøåòéðåezpyn xeripe ,epin ici lr wfgzp Ð
.dxeripe dxfge dlhay d`neh :(`,ak) zexekaa eznbece .epin epi`y lv` lha dlgza didyíéáøä úåùøì çåúô ìáà.dlha o`ke o`kle ,epin df `le epin df `ly Ð

íééçì ïéáã àøáñú àì úàå.xeq` opgei iaxl Ðíééçìá åôöøù éåáî ïðçåé éáø øîàäå.zen` ylye mizya eteq cvl ey`xn ieand jyna Ðäòáøàî úåçôáoi`y Ð
.dyly odipia yi la` drax` igll igl oiaïðáøå ïåòîù ïáø ú÷åìçîì åðàáoicinl ep` zwelgn eze`n .`l e` ceal opixn` i` drax` cre dylyna lirl eblti`c Ð

`zbelt `kiiyc opgei iax xn`wc `d jigxk lrc ryedi axc dixa `ped ax yxtn `w `zyde .dizlin yxtn `l opgei iaxe .odipia zwelgn yi df iean xykda s`y
`kd opaxe oerny oaxcla` ,iniptd igl ly iniptd eceg cr `l` ieana ynzyn oi`e igl cgk edlek eed oerny oaxlc ,miigld cbpky yinyza `l` dl zgkyn `l Ð

uegle mynied dicegl oevig cbpkc ,oevig ly iniptd eceg cr ieand lka ynzydl xzene iean ixzyn oevigd iglae ,igl cgk ied `l opaxle .xeq`e miigl oia ied Ð
cgk edlek eed `l oia ,cgk edlek eed oia ?`kdl opaxe oerny oaxc ediizbelt `kiiy i`n ,xzen opgei iaxl miigl oia i`c .xeq` miigl oia opgei iaxl :`nl` .miigl oia

.ynzyn `ed mlek cbpk Ð
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ïéàùyi ikc (`,ak dkeq) "oyid" wxt seqa xn` `de :xn`z m`e Ð dyly odaeba

heag inp `nip gth dagxc dxewe .'bn xzia elit` inxe heag xn` gth eagxa

oeik ,dylyn xzia elit` `ixy `l i`n` :dyw ikd e`lae !dylyn deab elit` inxe

.xkid ied `l dylyn xziae ,iean iab lr dxew opira `kdc :xnel yie ?mixyr jez dxewc

`l 'bn zegta elit` ,uegan dkeyn `dc ,rcz

.ceal opixn`êåúxg` igl jixv gztd

,envr ipta ieank aygpc meyn e`l .exizdl

ekx` ok m` `l` dxewe igla xzip iean oi`c

.ekezl oigezt zexivge mizae eagx lr xzi

àáøåm`e Ð zilnxkl geztc `ed mzd

iab ,(`,e) zayc `nw wxta :xn`z

,zeieyx izy zynyn dtewq` :mixne` mixg`

`dn jixte .ueglk lerp gzt miptlk gezt gzt

igl jixv :ax xn`c`kd :ipyne .exizdl xg`

mzd ipyn `l i`n`e .opiwqr iean ztewq`a

gezta Ð mixg`c `edde ,zilnxkl dgeztc

zeyxl gezta i`c :xnel yie ?miaxd zeyxl

ied Ð rax` lr rax` ea oi`c oeik ,miaxd

.miptlk inp lerp gzt elit`e ,xeht mewn

iedc dyly daeba `nwel inp iia`lc ,rcze

m`c meyn `l` Ð lirl opixn`ck ,xeht mewn

.inp lerp elit` okïáøìl`ilnb oa oerny

epi` ef Ð iniptd eceg cr ynzyn ceal xn`c

.`"ra dyxtn iy` ax `dc ,opgei iax ixacn

yxti `ed ?`axl jixt i`n ok m` :xn`z m`e

`axc ,rax` miagx miigla etvxy ibiltc

oi`a elit`e .xeq`c rax` miagxa lirl dcen

oaxc `zeblt zgkyne ,ibilt rax` miagx

yi mlek oia ixde ,ceal xne` l`ilnb oa oerny

`l ixn`c opaxle .ecbpk ynzydl xeq`e rax`

ly oevigd eceg cr ynzyn Ð ceal opixn`

ipy m` ik oi`ykc oeik :xnel yie .oevigd igl

zegta mitevx mdipye ,edyn cg` lkae ,miigl

oerny oaxc ediizbelt zgkyn `l Ð rax`n

`l` ediizbelt zgkyn `le .opaxe l`ilnb oa

iyextl opgei iaxl dil ded ,rax` yiyk

zegta miigla etvxy iean :`icda dizlina

iwen iy` axc ab lr s` .rax` jyna rax`n

opgei iax xn`y oeik ,zen` rax` jyna dl

rax` `icda yxit eli`k ied Ð etvxy iean

.zen` rax` iean jync ,zen`
oaxle
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izni`naקכח cenr h sc ± oey`x wxtoiaexir

øîà éùà áø`kiiyc opgei iax xn`c i`de .xzen opgei iaxl miigl oia mlerl Ð
`kdl opaxe oerny oaxc ediizbeltjxe`a zen` rax` ef dtivx jyn dedc oebk Ð

.ieandïåòîù ïáøìlirl opixn`e .igl cg dil dede rax`n zegta ceal yi Ð
.igl zxezn `vie ,iean meyn oecip zen` rax` :(`,d)êéøöååøéúäì øçà éçìÐ

iniptd igln la` .miigl oiay df iean
edpdlc ,ieana ilehlhl ixy edin jli`e
,igla mdl oecip eiaere ,igl d`xp i`ce
elit`y :d`xp ile .izrny jk ,iean ea xzipe
iniptd iglc ,xzip epi` miptle iniptn
la` .llk xizn epi` opgei iaxl miptle

opaxl,`ed diytp itp`a cge cg lk Ð
.`nw igla iean ixzyneïåòîù ïáøìåÐ

iean meyn oecipe ,`ed cg ilekc inp idpÐ
oaxcn opgei iax rny ikid ,ikd elit`
i`d ixzyil ?exizdl xg` igl irac oerny
`dc .miptan deye uegan d`xpa iean
`rnw ekyn `nw igll `nwe` ik `nzqn
ick miigl icinrn lk jxc oky .ueg itlk
my rawedy uegane miptan dfk .d`xiy
igld agex zvw jyen epi` m`c .igl myl
deya `l` ,hrn ieand ilzekn d`ldl
lzek iaer agex lr siqenk d`xp dfk ,odl
`l` ,igl `edy uegan xkip epi`e ieand
ecegy itl milzkd on epi`y xkip mipta
jynp ezvw oey`xc oeike .mipta d`xp
ztivxa miptan edeeyd xcd ik ,uegl

lzek e`yre elld miiglixzyil `din Ð
,uegan zi`xpd `ziinw dhila `idda iean
deye uegan d`xp :onwl opixn` `dc

.igl meyn oecip miptanàîòè àåä éãéîÐ
iaxl `l` `zaeiz i`d opiazen in :xnelk
i`dl `leqt oerny oaxc cealn silic ,opgei

.ieanïåãéð åðéàceal opixn` i` :jkld ÐÐ
.opiqxb "xnzi`" :`pixg` igl iraäàøð

õåçáî äåùå íéðôáîeagx igld cinrdy Ð
eagx zvw jyn `le ,iean ly ekxe` cvl
oevigd eceg deyd `l` ueg itlk `rniw
lr siqeny ink dnece ,ieand ilzek iaerl
.iglk uegan d`xp epi`e ,milzkd agex
hlea eiary miptan d`xp iniptd eceg la`

.dfk ieand agex jezläåùå õåçáî äàøð
íéðôáîecege ,uegl igld lk jyny Ð

d`xp epi`e ieand ilzeka qpkp iniptd
.lzekd jxe` lr siqenk dnec `l` ,miptan

d`ldl jynp ixdy ieand lzekn epi`y xkip uegan la`.dfk lzekd agexnåøéáçî ñåðë ãçà åãéöù ìúåëepnn `veie hlea `zydc ,eiarn ehrine oipad qpkpy Ð
.x"iilt oixewy cenr oinkïéá.mipta dnibtd zi`xpe eixg`n lzekd rewyy ,uegan deye mipta zi`xp ezqipky Ðíéðôáî äåùå õåçáî äàøðù ïéárewyy oebk Ð

.miaxd zeyx ipal `l` ,mipta micnerl zi`xp dqipkd oi`y ,eiptln lzekdïðçåé éáøå.oecip epi` `icda lirl xn`c Ðàä äéì òéîù àì éî,`iig iaxc oizipzn Ð
.dl xaq `le ,dil riny inp edi` `nlic ?oecip xn`c `ed `iig iaxc dipin zniiqn ikid inp `kd ,dl xaq `l ikd elit`eéøúùú éîð äðè÷ äìåãâì äöøôðù äðè÷ øöç

,oiey dkxe` ilzk lk d`ex dkeza cnerdy ,miptan deyc ab lr s`e mdipia gzte zexivg ipyk zeidl ,dabl `gzt inp iedil `l` ,ediilr dlecb ipa exqil `lc Ð
d`eln iede melk dize`itl dagx lzekn my oi`y`dc ,dphwd lr ztcer dlecbdy scer eze` ,o`kne o`kn df lzeke ,oixeiy dl oi`xp dlecbd jeza uegan ixd Ð
.miptan zi`xp dciclc meyn `ixzyn eda dlecbäðè÷ éìúåë ïéñðëðáixg`n oicnery dlecbn edl eytc itetib jpdc ,zen` ylye mizya dlecbd jezl oihleae Ð

.did lzek eze`n `ly oi`xp dphwd zvxitéøúùúå ãåáì àîéðådlecbd ,jxe` ilzek cvl mitepq dphw ilzek ly dqipk iy`x el`k iedil ipdn uegan d`xp i` :xnelk Ð
on dagx dlecbd oi` :jzrc `wlq `wc .uegan oi`xp itetib dil dqipkd edl ded xcdcdphwdoiay geix oi` `zydc ,o`kl ylyn zegte ,o`kl ylyn zegt hrn `l`

.inc cealke ,igth dyly dlecb ly dkxe` ilzekl zeqipkdéâìôéîã àîéú éëå.dlecbd jxe` lzekn zevign zeqipk ÐàáåèÐon dagx dlecb dzidy ,dylyn ith
.daxd dphwdäøùò úçàá äìåãâå øùòá äðè÷milzkd zeqipk iaere .o`kl migth dylye o`kl migth dyly ixd ,zg` dn` `l` dphwd lr ztcer dlecb oi`y Ð

.ceal `ki`c ,cv lkn dylyd z` oihrnnòáøàá äæîå íéðùá äæ ìúåëî ïéâìôåîácvl migth ipy dkeyn `l` ,dlecb ly dzirvn` cbpk zpeekn dphw dzid `ly Ð
.geix dylyn xzei cg` cvn x`ype ,zewc zeqipkde .o`kl drax`e ,o`kl migth ipy ztcer dn`dn yie cg`úçà çåøî ãåáì àîéðå,uegan d`xp cg` xeiy o`k ixde Ð

gzt dvxit i`dl dieeyipc ,dphw dia ixzyze.`iedc `ed xyr `dc Ð
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ïáøìå`nzqnc :qxhpewd yxit Ð miptan deye uegan d`xpk iedl l`ilnb oa oerny

itlk zvw oikyeny igl icinrn lk jxc oky ,ueg itlk `rniw ekyn `nw iglc

itlk zvw ekyny :yxtl d`xp xzeie .igl myl rawedy miptane uegan d`xiy ick ueg

ded ikide ,igl ly oevigd eceg cr `axl ixyinl irac `zrny ileka rnyn `dc ,mipt

,miaxd zeyxl epiidc ueg itlk ekyen i` ixy

jxe` iean mzqc ?miaxd zeyx z` xizi ji`c

.oiey eilzk

ìúåëd`xpy oia exiag lyn qepk cg` ecvy

rwyy :qxhpewd yxit o`k Ð 'ek

Ð uegan d`xp :yxit lirle ,eiptln lzekd

iaera qpkp iniptd ecege ,uegl igld lk jyny

d`xpe .uegan `l` miptan d`xp epi`e lzekd

lv` oicinrny igla ixii` lirlc :dpiy jklc

inp dl iziine ,mipt cvl ecinrdl jxce ,lzek

la` .mipt cvl epiidc miigla etvxy iean`

`kd,exiag lyn qepk cg` ecivy lzeka ixiin

df ze`ean ipy yiyk df oiprk oipa zeyrl jxce

minrty ,ieand lv` xvge zia e` df lv`

dne .ieand lzekn xzei elv`y lzek oikix`n

qxhpewd yexitlc .ith `gip Ð o`k yxity

igldyk uegan d`xp aiyg i`c :dyw lirl

ilzek oiqpkpa onwl ipyn ikid Ð iniptd cvl

itetibc ,`ed uegan d`xp izk` ?dlecbl dphw

qpkpy dne .dphw ilzek iaer ody oi`xp dlecb

oi`e qxhpewd yxity ,iglk ied dlecbd jezl

igl zxezn oi`veiy zen` rax` oiqpkpa xnel

`d `weec ied i` ,edine .xvga jiiy df oi`c

iz` Ð ibq migth ipye xyra onwl xn`c

oa wgvi epiaxe .gth eiaera oi`yk ixiinc ,xity

dlecbl dphw ilzek oiqpkpa :ayiin mdxa`

oebk ,dphw ilzek md efi` xkid yiy ixiin

axrnl gxfnn retiya mikled dphw ilzeky

dlecb ilzeke ,odiy`xa milzkl oiyery enk

.mexcl oetvn mretiyéàdnl dl xaq `l

"otec `vei" wxtac ab lr s` .diipznl dil

xcqc `ziixa ipzc iqei iax ogky` (a,en dcp)

ixac epiidc xnel yi Ð dl xaq `le mler

`l `zbelt xac ixac la` ,epnn mipey`xd
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קכט izni`na cenr h sc ± oey`x wxtoiaexir

øîà éùà áø`kiiyc opgei iax xn`c i`de .xzen opgei iaxl miigl oia mlerl Ð
`kdl opaxe oerny oaxc ediizbeltjxe`a zen` rax` ef dtivx jyn dedc oebk Ð

.ieandïåòîù ïáøìlirl opixn`e .igl cg dil dede rax`n zegta ceal yi Ð
.igl zxezn `vie ,iean meyn oecip zen` rax` :(`,d)êéøöååøéúäì øçà éçìÐ

iniptd igln la` .miigl oiay df iean
edpdlc ,ieana ilehlhl ixy edin jli`e
,igla mdl oecip eiaere ,igl d`xp i`ce
elit`y :d`xp ile .izrny jk ,iean ea xzipe
iniptd iglc ,xzip epi` miptle iniptn
la` .llk xizn epi` opgei iaxl miptle

opaxl,`ed diytp itp`a cge cg lk Ð
.`nw igla iean ixzyneïåòîù ïáøìåÐ

iean meyn oecipe ,`ed cg ilekc inp idpÐ
oaxcn opgei iax rny ikid ,ikd elit`
i`d ixzyil ?exizdl xg` igl irac oerny
`dc .miptan deye uegan d`xpa iean
`rnw ekyn `nw igll `nwe` ik `nzqn
ick miigl icinrn lk jxc oky .ueg itlk
my rawedy uegane miptan dfk .d`xiy
igld agex zvw jyen epi` m`c .igl myl
deya `l` ,hrn ieand ilzekn d`ldl
lzek iaer agex lr siqenk d`xp dfk ,odl
`l` ,igl `edy uegan xkip epi`e ieand
ecegy itl milzkd on epi`y xkip mipta
jynp ezvw oey`xc oeike .mipta d`xp
ztivxa miptan edeeyd xcd ik ,uegl

lzek e`yre elld miiglixzyil `din Ð
,uegan zi`xpd `ziinw dhila `idda iean
deye uegan d`xp :onwl opixn` `dc

.igl meyn oecip miptanàîòè àåä éãéîÐ
iaxl `l` `zaeiz i`d opiazen in :xnelk
i`dl `leqt oerny oaxc cealn silic ,opgei

.ieanïåãéð åðéàceal opixn` i` :jkld ÐÐ
.opiqxb "xnzi`" :`pixg` igl iraäàøð

õåçáî äåùå íéðôáîeagx igld cinrdy Ð
eagx zvw jyn `le ,iean ly ekxe` cvl
oevigd eceg deyd `l` ueg itlk `rniw
lr siqeny ink dnece ,ieand ilzek iaerl
.iglk uegan d`xp epi`e ,milzkd agex
hlea eiary miptan d`xp iniptd eceg la`

.dfk ieand agex jezläåùå õåçáî äàøð
íéðôáîecege ,uegl igld lk jyny Ð

d`xp epi`e ieand ilzeka qpkp iniptd
.lzekd jxe` lr siqenk dnec `l` ,miptan

d`ldl jynp ixdy ieand lzekn epi`y xkip uegan la`.dfk lzekd agexnåøéáçî ñåðë ãçà åãéöù ìúåëepnn `veie hlea `zydc ,eiarn ehrine oipad qpkpy Ð
.x"iilt oixewy cenr oinkïéá.mipta dnibtd zi`xpe eixg`n lzekd rewyy ,uegan deye mipta zi`xp ezqipky Ðíéðôáî äåùå õåçáî äàøðù ïéárewyy oebk Ð

.miaxd zeyx ipal `l` ,mipta micnerl zi`xp dqipkd oi`y ,eiptln lzekdïðçåé éáøå.oecip epi` `icda lirl xn`c Ðàä äéì òéîù àì éî,`iig iaxc oizipzn Ð
.dl xaq `le ,dil riny inp edi` `nlic ?oecip xn`c `ed `iig iaxc dipin zniiqn ikid inp `kd ,dl xaq `l ikd elit`eéøúùú éîð äðè÷ äìåãâì äöøôðù äðè÷ øöç

,oiey dkxe` ilzk lk d`ex dkeza cnerdy ,miptan deyc ab lr s`e mdipia gzte zexivg ipyk zeidl ,dabl `gzt inp iedil `l` ,ediilr dlecb ipa exqil `lc Ð
d`eln iede melk dize`itl dagx lzekn my oi`y`dc ,dphwd lr ztcer dlecbdy scer eze` ,o`kne o`kn df lzeke ,oixeiy dl oi`xp dlecbd jeza uegan ixd Ð
.miptan zi`xp dciclc meyn `ixzyn eda dlecbäðè÷ éìúåë ïéñðëðáixg`n oicnery dlecbn edl eytc itetib jpdc ,zen` ylye mizya dlecbd jezl oihleae Ð

.did lzek eze`n `ly oi`xp dphwd zvxitéøúùúå ãåáì àîéðådlecbd ,jxe` ilzek cvl mitepq dphw ilzek ly dqipk iy`x el`k iedil ipdn uegan d`xp i` :xnelk Ð
on dagx dlecbd oi` :jzrc `wlq `wc .uegan oi`xp itetib dil dqipkd edl ded xcdcdphwdoiay geix oi` `zydc ,o`kl ylyn zegte ,o`kl ylyn zegt hrn `l`

.inc cealke ,igth dyly dlecb ly dkxe` ilzekl zeqipkdéâìôéîã àîéú éëå.dlecbd jxe` lzekn zevign zeqipk ÐàáåèÐon dagx dlecb dzidy ,dylyn ith
.daxd dphwdäøùò úçàá äìåãâå øùòá äðè÷milzkd zeqipk iaere .o`kl migth dylye o`kl migth dyly ixd ,zg` dn` `l` dphwd lr ztcer dlecb oi`y Ð

.ceal `ki`c ,cv lkn dylyd z` oihrnnòáøàá äæîå íéðùá äæ ìúåëî ïéâìôåîácvl migth ipy dkeyn `l` ,dlecb ly dzirvn` cbpk zpeekn dphw dzid `ly Ð
.geix dylyn xzei cg` cvn x`ype ,zewc zeqipkde .o`kl drax`e ,o`kl migth ipy ztcer dn`dn yie cg`úçà çåøî ãåáì àîéðå,uegan d`xp cg` xeiy o`k ixde Ð

gzt dvxit i`dl dieeyipc ,dphw dia ixzyze.`iedc `ed xyr `dc Ð
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ïáøìå`nzqnc :qxhpewd yxit Ð miptan deye uegan d`xpk iedl l`ilnb oa oerny

itlk zvw oikyeny igl icinrn lk jxc oky ,ueg itlk `rniw ekyn `nw iglc

itlk zvw ekyny :yxtl d`xp xzeie .igl myl rawedy miptane uegan d`xiy ick ueg

ded ikide ,igl ly oevigd eceg cr `axl ixyinl irac `zrny ileka rnyn `dc ,mipt

,miaxd zeyxl epiidc ueg itlk ekyen i` ixy

jxe` iean mzqc ?miaxd zeyx z` xizi ji`c

.oiey eilzk

ìúåëd`xpy oia exiag lyn qepk cg` ecvy

rwyy :qxhpewd yxit o`k Ð 'ek

Ð uegan d`xp :yxit lirle ,eiptln lzekd

iaera qpkp iniptd ecege ,uegl igld lk jyny

d`xpe .uegan `l` miptan d`xp epi`e lzekd

lv` oicinrny igla ixii` lirlc :dpiy jklc

inp dl iziine ,mipt cvl ecinrdl jxce ,lzek

la` .mipt cvl epiidc miigla etvxy iean`

`kd,exiag lyn qepk cg` ecivy lzeka ixiin

df ze`ean ipy yiyk df oiprk oipa zeyrl jxce

minrty ,ieand lv` xvge zia e` df lv`

dne .ieand lzekn xzei elv`y lzek oikix`n

qxhpewd yexitlc .ith `gip Ð o`k yxity

igldyk uegan d`xp aiyg i`c :dyw lirl

ilzek oiqpkpa onwl ipyn ikid Ð iniptd cvl

itetibc ,`ed uegan d`xp izk` ?dlecbl dphw

qpkpy dne .dphw ilzek iaer ody oi`xp dlecb

oi`e qxhpewd yxity ,iglk ied dlecbd jezl

igl zxezn oi`veiy zen` rax` oiqpkpa xnel

`d `weec ied i` ,edine .xvga jiiy df oi`c

iz` Ð ibq migth ipye xyra onwl xn`c

oa wgvi epiaxe .gth eiaera oi`yk ixiinc ,xity

dlecbl dphw ilzek oiqpkpa :ayiin mdxa`

oebk ,dphw ilzek md efi` xkid yiy ixiin

axrnl gxfnn retiya mikled dphw ilzeky

dlecb ilzeke ,odiy`xa milzkl oiyery enk

.mexcl oetvn mretiyéàdnl dl xaq `l

"otec `vei" wxtac ab lr s` .diipznl dil

xcqc `ziixa ipzc iqei iax ogky` (a,en dcp)

ixac epiidc xnel yi Ð dl xaq `le mler

`l `zbelt xac ixac la` ,epnn mipey`xd
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המשך בעמ' דסא
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המשך בעמ' דנו

izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtoiaexir

opira xn`c `id iax.d`elna zvxtpd xyr ly xvgl oixeiy ipy Ðãçà ñôá úøúéð øöçcg` cvn da xiizype ,miaxd zeyxl dvxtp m` Ðdvxitd oi`yae .zxzen Ð
.xvg i`dl dvign dil ipdn `l ,xyrn xzei i`c ;opiwqr xyrn xzeiàîìùá úøîà éà éàî éàädzirvn` cbpk dphw zpeekna `xwirn dl opirny dedck oizipzn Ð

zegex ipyn miptan deye uegan d`xp :xnel yie ,o`kl dylye o`kl dyly ex`yp dxizid dn`dne ,dlecb lymiptan deye uegan d`xpc ,dxeq` dphw ikd elit`e Ð
.igla iqei iax irack agex irac xvgc oiqt oky lke ,dyly agexn zegt igl oi` oizipzna xn`c ,dl xaq iqei iaxk xvgc oiqt ipya iaxe .ipdn `làðéáøãå`nwe`c Ð

drax`a dfne mipya dfn oibltenaÐ
qtc ,dlecb `ixzyn ded `l ok m`c ,`zil
`piaxcl `zilc oeike .ipdn `l migth ipy
.oiqpkpa `nwe`c ,`xif iaxcl inp `zil Ð
o`kn dylye o`kn dyly zpeeknc oeikcÐ

`ki` inp oiqpkp ik `d ?`ipdn i`n dqipk
izyn miptan deye uegan d`xpa diixynl

opinwenc .dl opixy `le ,zegexd`xpa dil
igl meyn oecip epi` miptan deye ueganÐ

ly dtcerl xeriy `pz aidi ikd meyn
ik ,dn` dphwd lr dxizi `dzy dlecb
o`kn dyly dlecbl dl eedipc ikid

o`kn dylyeira oiqt ipy iaxc meyn Ð
xzid meyne ,iqei iaxk dyly miagxe

.dl hwp dlecbõåçáî äàøð úøîà éà àìà
meyn `nrh epiid `xiq`c dphwe ipdn Ð
`piaxcle ,oiqpkpa `xif iaxcl `zi`c
elit`e ,zegex ipyn ceal `kile oibltena
dl oix`ypd oitetiba `ixzyn dlecb ikd
cg`d agexy it lr s`e ,zeqipkd ixeg`n
iaxk dl xaq `lc ,migth ipy `l` epi`

.iqeiäøùò úçàá äìåãâ`pz aidic Ð
.il dnl dn` dtcerl `xeriyäééøùîì éà

äìåãâìoiccv ipyn xeiy dl iedilc Ð
.iz`wéâñ íéçôè éðùå øùòá`l iax `dcÐ

.iqei iaxk dl xaqéúà÷ äðè÷ì äøñéîì éàå
dlecbd jxe` ilzek ewgxiy ick Ð
cvn migth drax` dphw ly dzqipkn
,diixynl ceal xninl ivnil `lc ,cg`d
dl opixy ded ikd e`l i`c dixenb`le
.ceal ici lr uegan d`xpa dphwa

ïðéòîùéìibltine ,daxd dagx dlecb Ð
e`l `dc .`wiqtc `zlin iedc ,`aeh
lzekn bltene li`ed ,`id `wiqtc `zlin
dlecbd i`e .dylya df lzekne dylya df
ith dpin opixnb ded ,ipz ded daxd dagx
xninl `kil `de .`xqzin dbltd meync
`ed ikdac opireny`l oixeriya `pz wcc
dxyra `dc `l ikdn xivaae ,`xqzinc
zbltenc oebke `xqzin inp migth drax`e
,o`kn ivge dylyae o`kn gth ivga

`xqzin dphwe ,o`kn ivge dylye o`kn edyn setiba dlecb `ixzync.zegex ipyn ceal `kilc Ðäðéî òîù åàì àìào`kn dylye o`kn dyly `wec jgxk lr Ð
.dpin rny ipdn `l uegan d`xpc ,dxeq` dphw ikd elit`e ,dl hwp dlecbl diixynlàúòîù àä éì òéîù àìuegan d`xpc ,dea` `ped axn `ped ax xa daxc Ð

.igl meyn oecipéåáî ìù åðôåã íò êùåîä éçìd`xpe miptan deyc otec ly eiaera eceg iqkinc ,otecd iaer cbpk eceg cinrny ieand otec z` jix`nk d`xpy ,uegl Ð
.epnn agxy otecd iaer lk dqkn igl ly eceg oi`y ueganåìåëá.igl o`k oi` ixdy ,ieand lka Ðòáøà éåáî êùî äðéî òîù.iean meyn oecip xn`wcn Ðíééçì ïéá

øåñà.iniptd eceg cr xn`wcn Ðéçì íåùî ïåãéð íéðôáî äåùå õåçáî äàøð äðéî òîùå.igl meyn oecip xn`wcn Ðàúëìäå àúáåéúdphw xvgn dipiaze` `dc Ð
.dlecbl dvxtpyäéúååë àééç éáø éðúã.'ek qepk cg` ecivy lzek Ðäîë ãò.dcedi iaxl hrnl jixv `di `le agx `di Ðïäá äúøúäù úåàøéá éñôdxyr yly Ð

zeyxl cigid zeyxn `iveny ozty lr gipdle odn ze`lnl xeq`e dxyr oiwenr ode ,miaxd zeyxay ze`xial oiqt oiyer :(a,fi oiaexir) ipy wxta opzc ,yilye dn`
drax` ly zewax ipy `ln dfn df wigxdl dcedi iax ixye ze`lnl xzene cigid zeyx oiqtd oia dieeyle ,ze`it rax`l oicneic drax` zeyrl minkg exizde ,miaxd

.xwa dpenyl yilye dn` dxyr yly edl eedc ,dn` iyily ipye dn` dxt ly diaere .xwa drax`úðúåðä àéäådxyr ylyn xzeil xeqi` da `ian dz`y ef dcn Ð
cnerd lr daexn uext ea dzxzd `lc `nrh meyn ,ieanl yilye dn`hren cner `ki`c `ed mzdc ,xzidl mrh zpzepd `id Ðxzei ea dzxzd `l ikd meyn Ð

.ith dia ixy mezq eaexc iean la` ,yilye dn` dxyr ylynàñéâ êãéàì éîð éàdil zxyknc ,`lew da zlwdc `ed mzd eli`c .ze`xia iqtn dil iziz `lc Ð
cnerd lr daexn uexta.yilye dn` dxyr yly cr gzt aeyg iedlc ,`zixg` `lew inp liw` Ðàì ììë ììë.`l xyrn ith Ðäðùî äúåàë äëìä ïéàiz`c Ð

.dpwl dil lhane `qib i`dce `qib i`dc `xie`
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éáøÐ 'eke `ipzc oiqt ipy opira xn`c `id

ibq zraexn xvga elit` opaxl rnyn

yxt`y enk ,ibilt zraexnac ,edyn qta

.onwl

éðùå,`wec e`l migth ipy i`d Ð ibq migth

zegex izya (`,ai oiaexir) opixn` `dc

xnel `xaq oi`e .o`kl edyne o`kl edyn

"oelg" wxt opixn`ck ,`wec e`l edync

diabdl jixve ze`ean iteziy iab (`,t oiaexir)

ded ok m`c ,gth Ð `edy lk dnke ,`edy lk

ipya ibq xenb qta :inp i` .mzd ik iyextl dil

`l m` qt aiyg `l envr lzek la` ,oiiedyn

qta enk lzeka jk lk xkid oi`c ,gth agexa
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קלא izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtoiaexir

opira xn`c `id iax.d`elna zvxtpd xyr ly xvgl oixeiy ipy Ðãçà ñôá úøúéð øöçcg` cvn da xiizype ,miaxd zeyxl dvxtp m` Ðdvxitd oi`yae .zxzen Ð
.xvg i`dl dvign dil ipdn `l ,xyrn xzei i`c ;opiwqr xyrn xzeiàîìùá úøîà éà éàî éàädzirvn` cbpk dphw zpeekna `xwirn dl opirny dedck oizipzn Ð

zegex ipyn miptan deye uegan d`xp :xnel yie ,o`kl dylye o`kl dyly ex`yp dxizid dn`dne ,dlecb lymiptan deye uegan d`xpc ,dxeq` dphw ikd elit`e Ð
.igla iqei iax irack agex irac xvgc oiqt oky lke ,dyly agexn zegt igl oi` oizipzna xn`c ,dl xaq iqei iaxk xvgc oiqt ipya iaxe .ipdn `làðéáøãå`nwe`c Ð

drax`a dfne mipya dfn oibltenaÐ
qtc ,dlecb `ixzyn ded `l ok m`c ,`zil
`piaxcl `zilc oeike .ipdn `l migth ipy
.oiqpkpa `nwe`c ,`xif iaxcl inp `zil Ð
o`kn dylye o`kn dyly zpeeknc oeikcÐ

`ki` inp oiqpkp ik `d ?`ipdn i`n dqipk
izyn miptan deye uegan d`xpa diixynl

opinwenc .dl opixy `le ,zegexd`xpa dil
igl meyn oecip epi` miptan deye ueganÐ

ly dtcerl xeriy `pz aidi ikd meyn
ik ,dn` dphwd lr dxizi `dzy dlecb
o`kn dyly dlecbl dl eedipc ikid

o`kn dylyeira oiqt ipy iaxc meyn Ð
xzid meyne ,iqei iaxk dyly miagxe

.dl hwp dlecbõåçáî äàøð úøîà éà àìà
meyn `nrh epiid `xiq`c dphwe ipdn Ð
`piaxcle ,oiqpkpa `xif iaxcl `zi`c
elit`e ,zegex ipyn ceal `kile oibltena
dl oix`ypd oitetiba `ixzyn dlecb ikd
cg`d agexy it lr s`e ,zeqipkd ixeg`n
iaxk dl xaq `lc ,migth ipy `l` epi`

.iqeiäøùò úçàá äìåãâ`pz aidic Ð
.il dnl dn` dtcerl `xeriyäééøùîì éà

äìåãâìoiccv ipyn xeiy dl iedilc Ð
.iz`wéâñ íéçôè éðùå øùòá`l iax `dcÐ

.iqei iaxk dl xaqéúà÷ äðè÷ì äøñéîì éàå
dlecbd jxe` ilzek ewgxiy ick Ð
cvn migth drax` dphw ly dzqipkn
,diixynl ceal xninl ivnil `lc ,cg`d
dl opixy ded ikd e`l i`c dixenb`le
.ceal ici lr uegan d`xpa dphwa

ïðéòîùéìibltine ,daxd dagx dlecb Ð
e`l `dc .`wiqtc `zlin iedc ,`aeh
lzekn bltene li`ed ,`id `wiqtc `zlin
dlecbd i`e .dylya df lzekne dylya df
ith dpin opixnb ded ,ipz ded daxd dagx
xninl `kil `de .`xqzin dbltd meync
`ed ikdac opireny`l oixeriya `pz wcc
dxyra `dc `l ikdn xivaae ,`xqzinc
zbltenc oebke `xqzin inp migth drax`e
,o`kn ivge dylyae o`kn gth ivga

`xqzin dphwe ,o`kn ivge dylye o`kn edyn setiba dlecb `ixzync.zegex ipyn ceal `kilc Ðäðéî òîù åàì àìào`kn dylye o`kn dyly `wec jgxk lr Ð
.dpin rny ipdn `l uegan d`xpc ,dxeq` dphw ikd elit`e ,dl hwp dlecbl diixynlàúòîù àä éì òéîù àìuegan d`xpc ,dea` `ped axn `ped ax xa daxc Ð

.igl meyn oecipéåáî ìù åðôåã íò êùåîä éçìd`xpe miptan deyc otec ly eiaera eceg iqkinc ,otecd iaer cbpk eceg cinrny ieand otec z` jix`nk d`xpy ,uegl Ð
.epnn agxy otecd iaer lk dqkn igl ly eceg oi`y ueganåìåëá.igl o`k oi` ixdy ,ieand lka Ðòáøà éåáî êùî äðéî òîù.iean meyn oecip xn`wcn Ðíééçì ïéá

øåñà.iniptd eceg cr xn`wcn Ðéçì íåùî ïåãéð íéðôáî äåùå õåçáî äàøð äðéî òîùå.igl meyn oecip xn`wcn Ðàúëìäå àúáåéúdphw xvgn dipiaze` `dc Ð
.dlecbl dvxtpyäéúååë àééç éáø éðúã.'ek qepk cg` ecivy lzek Ðäîë ãò.dcedi iaxl hrnl jixv `di `le agx `di Ðïäá äúøúäù úåàøéá éñôdxyr yly Ð

zeyxl cigid zeyxn `iveny ozty lr gipdle odn ze`lnl xeq`e dxyr oiwenr ode ,miaxd zeyxay ze`xial oiqt oiyer :(a,fi oiaexir) ipy wxta opzc ,yilye dn`
drax` ly zewax ipy `ln dfn df wigxdl dcedi iax ixye ze`lnl xzene cigid zeyx oiqtd oia dieeyle ,ze`it rax`l oicneic drax` zeyrl minkg exizde ,miaxd

.xwa dpenyl yilye dn` dxyr yly edl eedc ,dn` iyily ipye dn` dxt ly diaere .xwa drax`úðúåðä àéäådxyr ylyn xzeil xeqi` da `ian dz`y ef dcn Ð
cnerd lr daexn uext ea dzxzd `lc `nrh meyn ,ieanl yilye dn`hren cner `ki`c `ed mzdc ,xzidl mrh zpzepd `id Ðxzei ea dzxzd `l ikd meyn Ð

.ith dia ixy mezq eaexc iean la` ,yilye dn` dxyr ylynàñéâ êãéàì éîð éàdil zxyknc ,`lew da zlwdc `ed mzd eli`c .ze`xia iqtn dil iziz `lc Ð
cnerd lr daexn uexta.yilye dn` dxyr yly cr gzt aeyg iedlc ,`zixg` `lew inp liw` Ðàì ììë ììë.`l xyrn ith Ðäðùî äúåàë äëìä ïéàiz`c Ð

.dpwl dil lhane `qib i`dce `qib i`dc `xie`
åãéîòîå
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éáøÐ 'eke `ipzc oiqt ipy opira xn`c `id

ibq zraexn xvga elit` opaxl rnyn

yxt`y enk ,ibilt zraexnac ,edyn qta

.onwl

éðùå,`wec e`l migth ipy i`d Ð ibq migth

zegex izya (`,ai oiaexir) opixn` `dc

xnel `xaq oi`e .o`kl edyne o`kl edyn

"oelg" wxt opixn`ck ,`wec e`l edync

diabdl jixve ze`ean iteziy iab (`,t oiaexir)

ded ok m`c ,gth Ð `edy lk dnke ,`edy lk

ipya ibq xenb qta :inp i` .mzd ik iyextl dil

`l m` qt aiyg `l envr lzek la` ,oiiedyn

qta enk lzeka jk lk xkid oi`c ,gth agexa

.xenb
dyer
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izni`naקלב cenr i sc ± oey`x wxtoiaexir

éåáî ìù åëøåàì åãéîòîåly ekxe`a iean xykd `ki`c oeikc gztd rvn`a Ð
ze`ean izyk edl eed qt.ipyd ieanl ipyd gztde df ieanl cg`d gztd dyrpe ,

úåîà éúù ÷éçøîzen` ylyn edyere ,qt my zeyrl ligzne ,lzekd on Ð
cnera zxzip zen`d izy zvxty ,zenezq el` zen` yng e`vnpe ,gztd mezql
mixyr agex iedc `kide .odilr daexn
yy qt dyri e` ,ipyd cvl s` ok dyri
cg` eciv xzipe ,zen` rax` wigxie zen`

.uextd lr daexn cneraéàîàåzkxvn Ð
.cg`k zen`d yly mezql dilñô äùòé

äöçîå äîàwigxie ,lzekd lv` d`itl Ð
gzt lv` dvgne dn` qt dyrie zen` izy
meyn ,ikda dil zixy `lc oeike .lecb
cnerd lre o`kny cnerd lr daexn uextc
zeidl ,cgi mtxvz ok m` `l` o`kny

eilr oiax odipy`lcn dpin opirny Ð
oia uextd lr daexn cner edl ztxhvn

mtxvzyk zegexd izycner ied `l Ð
`vnpe cge cg lk iabl lif `l` ,daexn
agx gzt `vnpe ,elhane eilr dax uext

.xyrnêì àîéà íìåòì`l i` ,`nlra Ð
mivxt ipy oia df cner i`w dedoitxhvn Ð

`kd la` .icigid uext lhal oicnerdÐ
`xie`e ,zen`d izyc `qib i`dc `xie` iz`

lecbd gztcdn` qtl dil ilhane Ð
.odipiay dvgneãîåòë õåøô äðéî òîù

øåñàdixa `ped axe `tt axc `zbelte Ð
zrnye ,oiwxit idliya `id ryedi axc
.dil `xiaq `ped axk dcedi axc `kdn
cner zxqe` uext zn` lk ,jkitle

.dnizq o`k oi`y `vnpe ,dlv`yéàäã
àñéâ.lecb gzt Ðàñéâ éàäãådn` Ð

lv`y cnerd dn`l dil lhane ,uextd
.gztdñô äùòéå ìúåëä ïî äîà ÷éçøéå

'åë äöçîå äîàxie` sxhvn `l `zydc Ð
,dvgne dn` lhal gztd xie` mr dn`
ied ikde .dipin xhefc xie` dil liha `dc
zen` izy dvxit `dz `ly ,ith xity

:zg`kéîð éëä ïéàileke ,ith xity ikdc Ð
.degxh` `l i`däáø àçúô ÷éáù àîìéã

igl lihae ,dipin gzt zxez lihae Ð
.oewiz `la df iean `vnpe ,ea owezndéàî

éñà éáøå éîà éáøãî àðùlirl ixn`c Ð
`,d oiaexir)itlk ecivn uxtpy ieana (

oi`c ab lr s`e ,xizn epi` yly ey`x
ieana zxqe` zen` xyrn dzegt dvxitÐ

iwtpe iliir `nlc meyn ,edpi` dil ixq`w
,gztn `nw lihae ,dyly dvxit `idda

.epewiz lihaeíúä,ikdl yginl `ki` Ð
iean ly ecivn dphw dvxit `iddc meyn

`kd la` .`kelida ihrnne ,`idy`xa Ð
.`kelida ihrnn `le ,`ed ieandøåò

àìñòä`qkd zial ieyrd xer :yxtnck Ð
zeidl sxhvn eay awpd llg .mixy ly
.zn zifk eizgz yi m`e ,mly gth cner
oi` gthn zegtae ,ld`a mi`nhn milke

.d`nehd z` `ian gth mexa gth lr gth :(f dpyn iyily wxt zeld`) opzc ,ld`äîëå(a,`n) "zlkzd" wxt zegpna ,eiaiaqy cnerd lv` lha `diy awpa `di Ð
.izxhefa ziy ,rav`a yng ,lceba rax` `ziixe`c gth :opixn`àúáøáøá.lceba Ðéúøèåæá.dphw rav`a Ðãîåò éåä êãéãìlhal oicnerd on cg`a oi` `dc Ð

.elhal odipy etxhviy cr ,llgdïéáøì.oicnerd cg` on zegt llgd hwpc Ðãîåò éåä àì.uextd lhal sxhvdl Ð'åë øîéîì éì éòáéî éëä éãéãìllg hwpinle Ð
.cge cg lka `ed cnerk uextc meyn `zyd la` .elhale eilr zeaxl itxhvil ikd elit`e ,oicnerdn cg` lk lr xzeiïðéâìô ãîåòë õåøôá ïðéâìô éà àìàoiaxlc Ð

.uextd lr daexn cg`e cg` lk ok m` `l` ,cner ied `l cg` cvay cnern uextl dil hrnne ,rvn`a geix rav`e ,o`kn dvgne rav` hwpcäáçøá àéðäîãÐ
.xyrn agx xiykdlääáåâá àéðäîã àøúìîàå.mixyrn deab xiykdl Ð
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äùåòcr mipt cv ly qtd y`xn `ki` i` Ð zen` rax` jyna dxyr deab qt

ieank iedc ,gztd zxev df ieanl jixv Ð xyrn xzei iean ly irvn` lzekd

`nil `da xyrn xzia i` lirl ziyixtck ,opiniiw l`enyc `ail`c ab lr s`e .mewr

`kdc :yxit mdxa` oa wgvi epiaxe .i`w zinenwr zgizt`c Ð mezqk ezxez l`eny

ipyc oeikc ,yletn ixwin `l xyrn xzia elit`

df gzta cnerde ,cg` miaxd zeyxl migztd

la` .xg` gztl [qtd] aiaq `al aaqi `l

zeyx cv lka eiy`x ipya yi mewr ieana

cvl df cvn iean jxc jlil zelibxe ,miaxd

mewr ieane .yletn ied ikd meyn Ð xg`

ipya gezt ied `l enk iedc zezlc dekixv`c

`edy yxti e` ,cg` miaxd zeyxl migzt

yexitk ,mewr rvn`ae ,zegex ylyn yletn

.wgvi epiax

äùåòå,xg` igl jixve Ð zen` yly qt

on bltene li`ed ipdn `l qt i`dc

meyne .igl ied `lc onwl xn`c ,yly lzekd

el didy ,iq` iaxcne in` iaxcn jixt ikd

.oewzd eze`l lhazdl

éàîàå:i"yx yxit Ð dvgne dn` qt dyri

.cgi zen` yly qt dikxv` i`n`c

rnyn `le .eilr lwdl `a dywndy rnyn

.opax degxh` `l i`d ilek :onwl ipyncn ,ikd

df oiprke .`a eilr xingdl dywndy rnyn

:jixtc d`xp jkl .zeiyewd lk eidy rnyn

yiykc ith sicr ikdc ,dvgne dn` qt dyrie

.gzt xzei d`xp ,df cvle df cvl itetib

øåòepiid Ð oitxhvn ely llge `lqrd

opixn`ck ,xerd zgz ilkde d`nehdyk

gzet dae ziaa daex` :(`,gi) dkeqc `nw wxta

,xedh daex` cbpky dn Ð ziaa d`neh ,gth

lkne .xedh elek ziad lk Ð daex` cbp d`neh

,oitxhvnc dkeq xie` enk xie`d sxhvn ,mewn

mezqk xie`d aeygl oi`e .eizgz mipyi oi`e
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המשך בעמ' דנק

izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtoiaexir

èòîì êéøö äééðúà.gzt zxev el yi elit` Ðåðéáø éøáãîzxev xn`c ,ax Ð
.`ipdn `l gztíéçúô äáåøù.dizeptc rax`a Ðçúô úøåöá úøúéð äðéàÐ

xyrn xzei dieeyl gzt zxev `ipdn `lc ikid ik .xyrn miphw migzt elit`e
`gzt.miphw migzta cnerd lr daexn uextl inp ipdn `l Ðøùòî øúåéì äî

ea gzt zxev lirei `ly `ed oic Ðoky Ð
,zaya mewn meya xzed `ly ,exeqi` xeng
,xi`n iaxc `ail`e .ze`xia iqta elit`e
`lnk odipiae :(a,fi oiaexir) ipy wxta xn`c
epiidc .xwa dyly dyly ly zewax izy
iyily ipye dn` dxt lkc ,zen` xyr

.dn`ãîåòä ìò äáåøî õåøôá øîàúÐ
iqta xzed ixdy ,zegt e` xyr ly zevxta
eda xingnc xi`n iaxl elit`e .ze`xia

xyrn xzeia xq`edaexn uext edin Ð
xiyknc dcedi iaxl oky lke .ixyc icen

.yilye dn` dxyr ylyaäéì òééñî àîéì
gztd zxev `ipdn `l xn`c o`nl Ð

.uextd on zegt cneraêúòã à÷ìñ ïáåøù
uext dil ded ,zepelge migzt oaexc oeik Ð
`diy calae" ipzinl ez ivn ikide ,daexn

."daexn cnerïäá äáéøù àìàdyry Ð
aiaq aiaq zepelge ,migzt daxd odaÐ

xzei gztl gzt oia `diy calae ,xzen
uextd lr daexn cner :`nl` .gzt ickn
.edleka gzt zxev `ki`c ab lr s`e ,opira

éàîéù éçúéô`pyil .oinney oigzt Ð
,oewiz oixqegny oilwlewn migzt :`pixg`

.dxezn xqg i`ny` owf enkéô÷éùÐ
oa` ,o`kne o`kn mdipa` evlgpy zefefn

.gzt zxev ef oi`e ,zqpkp oa`e z`veiäø÷éú
`l` ,gztd on dlrnl oipa melk oi`y Ð
zxeve dfk .ey`x cr gztk welg lzekd lk

exn`y gztdpwe o`kn dpwe o`kn dpw Ð
.odiab lráøã àäì äì øáñipdn `lc Ð

.ieana xyrn xzeil gzt zxevïúååøç úéá
.mewn my Ðïäéáâ ìò äøåîæ çúîådfn Ð

.gzt zxev oirk ,dflíéàìë ïéðòìm`y Ð
oiqcpewd jeza miptb yirexfl xzen Ð

xcb did :opzck .dvignl ueg odl jenq
mizpiajneq dfe ,o`kn xcbl jneq df Ð

.o`kn xcblúáù ïéðòì.ekeza lhlhl Ðïî
ãöä.ezirvn`a dfl dfn dxenfd gzny Ð

.odiy`x lr `leíåìë äùò àìoiprle Ð
.el exizd i`n` ,zayàì úáùá`d Ð

xyra.`ed `gzt `nlr ilekl Ðáøãáå
éâéìô àãñçaxc dil zil yiwl yix Ð

.`cqg axc dil zi` opgei iaxe ,`cqg
`cqg ax xn` ik :xaqwela` ,zayl Ð

mi`lkl,gzt zxev ied cvd on elit` Ð
.mi`lkn xeng zayc
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xykzil ,odiab lrc dpw lc .odiab lr dpwe o`kn dpwe o`kn dpw ied gztd

enk ,igl ipdn `lc `kid dil `irainc :xnel yie !edyn iglk iedc ,o`kne o`knc dpwa

ikdae .dyly agex igl irac ,iqei iaxl e` .gztd zxev irac ,xyrn xzia e` yletna

.iziinc `ziixa inp `nwezinøöçdaexy

xzia i`c .xyrn zegtae Ð zepelge migzt

ax diipz` `d ,daexn cnera elit` Ð xyrn

ipync ,ixii` dizeptc rax`ae .hrnl jixv

opixn`c ,gztd zxev ipdnc ax dcen oiccv

,a` oipa i`dnc :`iywe .`nw `pzk dkld :lirl

ipdn `lc cenll yi ziriax dvign elit`

xyrn xzia ipdn `lc ikid ik ,gztd zxev

cenll oi`c :xnel yie !zg` dvigna elit`

xzia zg` dvignc ,zevign rax` lr `l`

,zevign rax`a daexn uext enk ied xyrn

ixwin `lc meyn Ð xyrn xzia xqe`y dnc

uextl mb Ð gztd zxev dil ipdn `le ,gzt

,gztd zxev lirei `l zegex rax`n daexn

la` .iypi` icar `l zegex rax`a `gztc

ipdnc `hiyt Ð gzt icarc zg` dvign`

.cenll jiiy oi` df lre ,gztd zxeväîxzi

ieanl dn :zeywdl oi`e Ð ieana xqe`d xyrn

ezvxt okyxq` inp xyrn xzic Ð !rax`a

.dia ixii` axc meyn `l` iean hwp `le ,xvga

éçúôigzt :l`ppg epiax yxit Ð i`niy

.my ipa ux` `edy ,l`xyi ux`

àîéìéàzaya opgei iax `nil `da xyra

xaq `nlic ,jixt i`nc zeywdl oi` Ð `l

!xyra elit` zezlc edekxv`c `rcxdpk

.yletnk iedc dcen inp l`eny xyrn xziac

o`n `kilc ,zilnxk `idy drwaa ixii` o`kc

lirl opixn`ck ,gztd zxev lirei `ly biltc

elit` lirl xq` sqei ax `dc :dyw j` .(`,f)
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iab ok m` ,zegex rax` lkn gztd zxev ipdne
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iaxl oiae xi`n iaxl oia ,dndal `l` ixy ied
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!xyrn xzia oizipznle ,xyra axl Ð odiab lr

df milag dyly jixv i`n` ,inp `xiiy iabe

eyri ?dylyn zegt zegt mipw e` dfn dlrnl

itl :wgvi epiax xne`e !zegex 'cn gztd zxev

ilnb ez`c meyn ,jk lk miiwzn did `ly

dpi`y gexa letil leki lwa ,mbe .dil ecye

milnbd on ediabdl oikixv eidy itl ,dievn

:cere .`xiiya oke ,zezyl my miqpkpd

.dxicl sweny xvga enk xizdl oi` `xiiyac

ixii` `l `kdc :yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe

oiprl exizd jk :eyexit ikde ,zeptc rax`a
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uext m` yegl oi` zevign izyac ?`l zaya opgei iax `nil `da :xity jixt `zyde .rax`l mizy oia welig oi` mi`lkac .mi`lk oiprl zevign rax`k ied zay oiprl zevign

`ipdn `l gztd zxev sqei ax xn`c `dc ,gztd zxev ipdn `l xyrn xzia xn`c axc dil zil i` Ð `l zaya opgei iax `nil `da :`yexit ikdc ,yxtn ivewn xyde .daexn

ipdn `lc zaya opgei iax xn`w xyra elit` jkle ,gztd zxev ipdn `lc axk opgei iaxl dil `xiaq xyrn xzia e`l `l` ,xyrn xzia xq`c ax ixacn epiid Ð daexn uexta

.a` oipa dil zi`c ,gztd zxev ici lr elit` xeq` sqei axl daexn uextc meyn ,gztd zxev
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mi`lkl,gzt zxev ied cvd on elit` Ð
.mi`lkn xeng zayc
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קלו
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtoiaexir

äàéôzkqna zixkp d`it eznbece .exiagl qcpewn dgeznd dxenfd zrilw Ð
.(a,cq) zayäéáøã àädile ,dxn` `pipg iaxa dcedi iax meyn `ziixza jd Ð

.dil `xiaq `làîìùá úøîà éàoab lr `ziinw Ðoiprl ixy ikd meyn Ð
xyra i`c .xyrn xzeiae ,mi`lkjigxk lre ,zayl `l la` xninl ivn `l Ð

:xity dil `xiaq axkïì éðùã àøîéú àðîå
.cvd on xyrn xzeil xyr oia ,mi`lka Ð

é÷áù éô ìò óàzeklda ryedi iax Ð
.df xac epnn l`y ,mi`lkïéðø÷åãä íéð÷

xwck oiteyn Ð.rwxwa uerpd czi =éãë
úìã äá ãéîòäìleki elit`e ,`edy lk Ð

oiyw ly zlc da cinrdlly oiyw dic Ð
.milayàú÷áàaaeq zlcd xivy xeg Ð

`ifg edin ,zlc dkixv dpi`y it lr s`e .ea
.opira zlclòâéì ïéëéøöoab lry dpw Ð

dlrnl dielz elit` e` ,oiccvay mipwl
.xie`a odnàúåìâ ùéø éá àãáåòsiwdy Ð

migzt oda dyre ,da lhlhl dagx xizdl
`le ,d`it odl dyre ,xyrn xzei daxd

:dhn ly mipwl erbpäôéëieyrd xry Ð
.dtikkíéøèåô íéîëçådlrnly iptn Ð

oi`e ,drax` agx epi`e ,xvn `ed lebira
.agex rax`n dzegt gztùé íàù ïéåùå

äøùò äéìâøá.lbrl ligziy mcew ,daeb Ð
úáééçagexa daeb dxyr da yi `dc Ð

mezq lebird lk elit`e .drax`x`yp Ð
oikixv oi` :`nl` .xyk gzt xeriy my
,`id dilbxa gztc dxiykd `dc ,rbil
,zefefnl dpeilrd dxwz oia wiqtn lebirde
.`z` ediizbelt iyextl iia` :zaiig ipzwe
yexitne opiqxb "iia` xn`e" :`pixg` `pyil

.rbil oikixv oi`c opitli iia`cíéãåî ìëä
íåìë àìã äùìù äéìâøá ïéàå äøùò ääåáâ

daeb dylyn xiva lkc Ð` Ð`rx
`diy melk df gztn my oi`e ,`id `zkinq

.drax` agexäáåâ äéìâøá ùé éîð éà
äùìùoi`e drax` agex dilbx mzqe Ð

dxyrn zegt lkc ,melk `le .dxyr ddaeb
.`ed gzt e`le ,melk `lùéã éâéìô éë

äùìù äéìâøá`rx` zxezn witpc Ð
ddaebe ,agex drax` gzt xykda `zkinq
drax` dagx dpi`e ,lebird mr dxyr

.dlrnle lbern÷åçì äá ùéåxezqle Ð
y`x zlitp `la drax`l eaigxdle lebird
,o`kle o`kl jex` oipady ,oeilrd lebird
.xryd zcnl o`kne o`kn dlk oipad oi`e

íéìùäì ïé÷÷åçyi dyly daebae li`ed Ð
gzt agex xykdmipeilrd dray oi`ex Ð

zcnl miagxpe ,miptan oiwewg od eli`k
.milbxdäðùîúåçô àåäù éåáî ìò

úåîà òáøàî.egzt agex Ðàøîâïàîë
'åë äéððçë àìãikdc dizrc `wlq `wc Ð

i`ny zia ,yletn iean xykd :xn`w
.'ek mixne`àúééøåàã úåöéçî òáøàÐ

xivac ,zevigna `id ipiqn dynl dkld
meyn .cigid zeyx ied `l zevign rax`n
dvign iedizc ,dxewe igl ira ikd

.`ziilrn÷åøæìekeza lhlhl la` ,cigid zeyx dieeyl `ziixe`c zevign ylyc .aiiginc `ed ylyn ,ekezl miaxd zeyxn Ð.rax` `ki`c cr opax xefb Ð
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éë:(a,f) zayc `nw wxta opixn`c `de Ð dxyr ddeabe dyly dilbxa yiya ibilt

opaxe xi`n iax zwelgnl ep`a Ð `edy lk xega dgpe dklde dxyrn dlrnl wxf

,oipa zrya zeyrl okxcy oixega ixiinc :wgvi epiax xne` .milydl oiwwega ibiltc

cigid zeyx cvle miaxd zeyxl oiyletny

ded `l xg` oiprac ,drax` lr drax` oiagx

.`kd rnynck oiwweg xi`n iaxl opixn`
iqta

1

2

3

4

5

6

7
ïðçBé éaøå .úaMì àì ìáà ,íéàìk ïéðòì úøzeî äàét¥¨¤¤§¦§©¦§©¦£¨Ÿ©©¨§©¦¨¨

úaMì úBvéçîk :øîà¯íéàìëì úBvéçî Ck ,àìc¯ ¨©¦§¦©©¨§¨¨§¦§¦§©¦
àä ,àéL÷ àì Lé÷ì Léøãà Lé÷ì Léøc àîìLa .àìc§¨¦§¨¨§¥¨¦©§¥¨¦¨©§¨¨

¯àä ,déãéc¯íúä :àîìLa zøîà éà !àéL÷ ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àlà .déaøc¯ìò ¦¥¨§©¥¤¨§©¦¨¨©§©¦¨¨©§¨¦¨§©§¦§¨¨¨¨©
àëä ,ïab¯íìBòì ?øîéîì àkéà éàî ,ãvä ïî éãéàå éãéà zøîà éà àlà .øétL ,ãvä ïî ©¨¨¨¦©©©¦¤¨¦¨§©§¦¦§¦¦¦©©©¦¨§¥©§¨

íúä ,ãvä ïî éãéàå éãéà¯,øNòaàëä¯øNò ïéa ïì éðLc àøîéz àðîe .øNòî øúBéa ¦¦§¦¦¦©©¨¨§¤¤¨¨§¥¥¤¤§¨¥§¨§¨¥¨¥¤¤
øNòî øúBéì¯òLBäé éaø CìäL äNònä äéä Cë àì :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déì øîàc §¥¥¤¤§¨©¥©¦¨¨§¥¨¦Ÿ¨¨¨©©£¤¤¨©©¦§ª©

ïéa áLBiL Bàöîe ,íéàìk úBëìäa é÷aL ét ìò óà ,äøBz ãBîìì éøeð ïa ïðçBé éaø ìöà¥¤©¦¨¨¤¦¦§¨©©¦¤¨¦§¦§¦§©¦§¨¤¥¥
:Bì øîà ?ïàk òBøæì eäî ïàk íéðôb éà ,éaø :Bì øîàå .ïìéàì ïìéàî äøBîæ çúîe úBðìéàä̈¦¨¨©§¨¥¦¨§¦¨§¨©©¦¦§¨¦¨©¦§©¨¨©

øNòa¯øNòî øúBéa ,øzeî¯ïab ìò àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa .øeñà¯øeñà øNòî øúBé¯ §¤¤¨§¥¥¤¤¨§©¨§¦©¦¥¨©©¨¥¥¤¤¨
øNòî øúBéa eléôà ,äìòîìî äàét ïäì äNòå ,ïéðø÷Bcä ïéð÷ íL eéä :àéðúäå¯àlà !øzeî §¨©§¨¨¨¨¦©§¨¦§¨¨¨¤¥¨¦§©§¨£¦§¥¥¤¤¨¤¨

øNòa :déì øîà÷å ,ãvä ïî åàì¯øNòî øúBé ,øzeî¯áø øîà ,àôeb .dpéî òîL .øeñà ¨¦©©§¨¨©¥§¤¤¨¥¥¤¤¨§©¦¨¨¨©©
çútä úøeö :àcñçãvä ïî dàNòL¯çútä úøeö :àcñç áø øîàå .íeìë àìå äNò àì ¦§¨©©¤©¤£¨¨¦©©Ÿ¨¨§Ÿ§§¨©©¦§¨©©¤©

eøîàL¯Lé÷ì Léø øîà .ïéM÷ ìL úìc eléôàå ,úìc da ãéîòäì éãk äàéøa àäzL äëéøö ¤¨§§¦¨¤§¥§¦¨§¥§©£¦¨¤¤©£¦¤¤¤©¦¨©¥¨¦
.àú÷áà :àéåà áø øîà ?"øéö økéä" éàî .øéö økéä äëéøö çútä úøeö :éàpé éaø íeMî¦©¦©©©©¤©§¦¨¤¥¦©¤¥¦¨©©¨§¨©§¨¨
úøeöa écéî øî øîà :eäì øîà ,éLà áøc éãéîìúì àéåà áøc déøa àçà áø eäðéçkLà©§©¦§©©¨§¥§©¨§¨§©§¦¥§©©¦£©§£©¨¦¥§©

eøîàL çútä úøeö :àðz .íeìë àìå øîà àì :déì eøîà ?çútä¯ïàkî äð÷å ïàkî äð÷ ©¤©¨§¥Ÿ¨©§Ÿ§¨¨©©¤©¤¨§¨¤¦¨§¨¤¦¨
úLL áøå .òbéì ïéëéøö ïéà :øîà ïîçð áø ?òbéì ïéëéøö ïéà Bà òbéì ïéëéøö .ïäéab ìò äð÷å§¨¤©©¥¤§¦¦¦©¥§¦¦¦©©©§¨¨©¥§¦¦¦©§©¥¤
úLL áø déì øîà ,déúòîLk àúeìb Léø éa àcáeò ãáòå ïîçð áø ìæà .òbéì ïéëéøö :øîà̈©§¦¦¦©£©©©§¨©£©§¨¥¥¨¨¦§©£¥£©¥©¥¤

ì.eäeLáç ,àúeìb Léø éác eäeçkùà .eäðécL óìL ,ìæà .eäðéãL óBìL ,ìéæ :àcb áø déònL §©¨¥©©¨¦§§¥§£©¨©©¦§©§©§¥¥¨¨£¨
äaøì úLL áø déçkLà .àúàå ÷ôð !àz ÷Bt ,àcb :déì øîà ,àáaà í÷ úLL áø ìæà£©©¥¤¨©¨¨£©¥©¨¨§©©£¨©§©¥©¥¤§©¨
øéàî éaø ,äték ;àðéðz ,ïéà :déì øîà ?çútä úøeöa écéî øî éðz :déì øîà ,ìàeîL øa©§¥£©¥¨¥¨¦¥§©©¤©£©¥¦¨¥¨¦¨©¦¥¦
ìkä :ééaà øîà .úáéiç àéäL äøNò äéìâøa Lé íàL ïéåLå .ïéøèBt íéîëçå äæeæîa áéiçî§©¥¦§¨©£¨¦§¦§¨¦¤¦¥§©§¤¨£¨¨¤¦©¤¤¨©©©¥©Ÿ

ìL äéìâøa ïéàå äøNò ääBáb íà íéãBîìL äéìâøa Lé :éîð éà ,äLäøNò ääBáb ïéàå äL ¦¦§¨£¨¨§¥§©§¤¨§¨¦©¦¥§©§¤¨§¨§¥§¨£¨¨
¯éâéìt ék .íeìë àìå¯ìL äéìâøa Léada Léå ,äòaøà daçø ïéàå äøNò ääBáâe äL §Ÿ§¦§¦¦§¥§©§¤¨§¨§¨£¨¨§¥¨§¨©§¨¨§¥¨

.äòaøàì dîéìLäì ÷Bçì.íéìLäì ïé÷÷Bç ïéà :éøáñ ïðaøå ,íéìLäì ïé÷÷Bç :øáñ øéàî éaø ¨§©§¦¨§©§¨¨©¦¥¦¨©§¦§©§¦§©¨©¨§¦¥§¦§©§¦
eäì zçkLî éà :déì øîà¯.ätéëc àúéðúî àäî écéî àìå àúeìb Léø éáì eäì àîéz àì £©¥¦©§©©§§¨¥¨§§¥¥¨¨§¨¦¥¥¨©§¦¨§¦¨

äðùî.äøB÷ Bà éçì Bà :íéøîBà ìlä úéae ,äøB÷å éçì :íéøîBà éànL úéa ;éBáî øLëä¤§¥¨¥©©§¦¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨
e÷ìçð àì :àáé÷ò éaø éðôì ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé éaø íeMî .ïééçì :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¨©¦¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨¦§¥©¦£¦¨Ÿ¤§§
,äøBwa Bà éçla Bà øzéð àeäL úBnà òaøàî úBçt àeäL éBáî ìò ìlä úéae éànL úéa¥©©¥¦¥©¨¤¨¥©§©©¤¦¨©¤¦©¨

e÷ìçp äî ìò¯úéae ,äøB÷å éçì íéøîBà éànL úéaL ,øNò ãòå úBnà òaøàî áçø ìò ©©¤§§©¨¨¥©§©©§©¤¤¤¥©©§¦¤¦§¨¥
.e÷ìçð äæ ìòå äæ ìò :àáé÷ò éaø øîà .äøB÷ Bà éçì Bà :íéøîBà ìläàøîâàìc ?ïàîk ¦¥§¦¤¦¨¨©©¦£¦¨©¤§©¤¤§§§©§¨

éànL úéa ?ãöék íeúñ éBáî øLëä" :øîà÷ éëä ,äãeäé áø øîà !àn÷ àpúë àìå äéððçk©£©§¨§¨§©¨©¨¨©©§¨¨¦¨¨©¤§¥¨¨¥©¥©©
,"äøB÷å éçì :íéøîBà éànL úéa" ."äøB÷ Bà éçì Bà :íéøîBà ìlä úéae ,äøB÷å éçì :íéøîBà§¦¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨¥©©§¦¤¦§¨

÷Bøæì ,àì ?àúééøBàc úBvéçî òaøà éànL úéa éøáñ à÷c àøîéîì¯ìMî,áéiçéîc àeä L §¥§¨§¨¨§¦¥©©©§©§¦§©§¨Ÿ¦§¦¨§¦©©
ìèìèì¯ìlä úéa éøáñ à÷ àîéì ,"äøB÷ Bà éçì Bà íéøîBà ìlä úéa" .òaøà àkéàc ãò §©§¥©§¦¨©§©¥¦¥§¦¤¦¨¥¨¨¨§¦¥¦¥

ìL÷Bøæì ,àì ?àúééøBàc úBvéçî L¯ìèìèì ,áéiçéîc àeä íézMî¯ìL àkéàc ãò.L ¨§¦§©§¨Ÿ¦§¦§©¦§¦©©§©§¥©§¦¨¨
ïééçì àîìéc Bà ,øîà÷ äøB÷å ïééçì øæòéìà éaø :eäì àéòaéà ."ïééçì :øîBà øæòéìà éaø"©¦¡¦¤¤¥§¨©¦¦©£¨§©¦¡¦¤¤§¨©¦§¨¨¨©¦§¨§¨©¦
Bãéîìz àãéøt ïa éñBé éaø ìöà CìäL øæòéìà éaøa äNòî :òîL àz ?øîà÷ äøB÷ àìa§Ÿ¨¨¨©¨§©©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©¥¤©¦¥¤§¦¨©§¦

ïéìáåàì

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

עירובין.  פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

             

           
     
        

        
        

         
          
          
          

   
       

          
          

           
          

           
         

          
         

          
          

         
         

         
          
          
           
          

         
           

          
          
         
          
          

 
          

         
          

        
          

         
          
           

        
         

         
     

          
          

          
        

          
        

         
      

          

  
         

        
            

      
         

        
         

          
             

     
          
          

 
         

        
        

          
        

      
        

  
          

    
         

            
         

        
          

        
 

      
        

    
      

       
           

         
       

        
         

         
         

        
         

           
         

        
         

          
        

        
           

      
       

           
       







































































































































































































































קלז
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtoiaexir

äàéôzkqna zixkp d`it eznbece .exiagl qcpewn dgeznd dxenfd zrilw Ð
.(a,cq) zayäéáøã àädile ,dxn` `pipg iaxa dcedi iax meyn `ziixza jd Ð

.dil `xiaq `làîìùá úøîà éàoab lr `ziinw Ðoiprl ixy ikd meyn Ð
xyra i`c .xyrn xzeiae ,mi`lkjigxk lre ,zayl `l la` xninl ivn `l Ð

:xity dil `xiaq axkïì éðùã àøîéú àðîå
.cvd on xyrn xzeil xyr oia ,mi`lka Ð

é÷áù éô ìò óàzeklda ryedi iax Ð
.df xac epnn l`y ,mi`lkïéðø÷åãä íéð÷

xwck oiteyn Ð.rwxwa uerpd czi =éãë
úìã äá ãéîòäìleki elit`e ,`edy lk Ð

oiyw ly zlc da cinrdlly oiyw dic Ð
.milayàú÷áàaaeq zlcd xivy xeg Ð

`ifg edin ,zlc dkixv dpi`y it lr s`e .ea
.opira zlclòâéì ïéëéøöoab lry dpw Ð

dlrnl dielz elit` e` ,oiccvay mipwl
.xie`a odnàúåìâ ùéø éá àãáåòsiwdy Ð

migzt oda dyre ,da lhlhl dagx xizdl
`le ,d`it odl dyre ,xyrn xzei daxd

:dhn ly mipwl erbpäôéëieyrd xry Ð
.dtikkíéøèåô íéîëçådlrnly iptn Ð

oi`e ,drax` agx epi`e ,xvn `ed lebira
.agex rax`n dzegt gztùé íàù ïéåùå

äøùò äéìâøá.lbrl ligziy mcew ,daeb Ð
úáééçagexa daeb dxyr da yi `dc Ð

mezq lebird lk elit`e .drax`x`yp Ð
oikixv oi` :`nl` .xyk gzt xeriy my
,`id dilbxa gztc dxiykd `dc ,rbil
,zefefnl dpeilrd dxwz oia wiqtn lebirde
.`z` ediizbelt iyextl iia` :zaiig ipzwe
yexitne opiqxb "iia` xn`e" :`pixg` `pyil

.rbil oikixv oi`c opitli iia`cíéãåî ìëä
íåìë àìã äùìù äéìâøá ïéàå äøùò ääåáâ

daeb dylyn xiva lkc Ð` Ð`rx
`diy melk df gztn my oi`e ,`id `zkinq

.drax` agexäáåâ äéìâøá ùé éîð éà
äùìùoi`e drax` agex dilbx mzqe Ð

dxyrn zegt lkc ,melk `le .dxyr ddaeb
.`ed gzt e`le ,melk `lùéã éâéìô éë

äùìù äéìâøá`rx` zxezn witpc Ð
ddaebe ,agex drax` gzt xykda `zkinq
drax` dagx dpi`e ,lebird mr dxyr

.dlrnle lbern÷åçì äá ùéåxezqle Ð
y`x zlitp `la drax`l eaigxdle lebird
,o`kle o`kl jex` oipady ,oeilrd lebird
.xryd zcnl o`kne o`kn dlk oipad oi`e

íéìùäì ïé÷÷åçyi dyly daebae li`ed Ð
gzt agex xykdmipeilrd dray oi`ex Ð

zcnl miagxpe ,miptan oiwewg od eli`k
.milbxdäðùîúåçô àåäù éåáî ìò

úåîà òáøàî.egzt agex Ðàøîâïàîë
'åë äéððçë àìãikdc dizrc `wlq `wc Ð

i`ny zia ,yletn iean xykd :xn`w
.'ek mixne`àúééøåàã úåöéçî òáøàÐ

xivac ,zevigna `id ipiqn dynl dkld
meyn .cigid zeyx ied `l zevign rax`n
dvign iedizc ,dxewe igl ira ikd

.`ziilrn÷åøæìekeza lhlhl la` ,cigid zeyx dieeyl `ziixe`c zevign ylyc .aiiginc `ed ylyn ,ekezl miaxd zeyxn Ð.rax` `ki`c cr opax xefb Ð
ïéìáåàì

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

àëä.diaxc `d dicic `d yiwl yixl iiepyl ikixv `l `zyde Ð xyrn xzia

éë:(a,f) zayc `nw wxta opixn`c `de Ð dxyr ddeabe dyly dilbxa yiya ibilt

opaxe xi`n iax zwelgnl ep`a Ð `edy lk xega dgpe dklde dxyrn dlrnl wxf

,oipa zrya zeyrl okxcy oixega ixiinc :wgvi epiax xne` .milydl oiwwega ibiltc

cigid zeyx cvle miaxd zeyxl oiyletny

ded `l xg` oiprac ,drax` lr drax` oiagx

.`kd rnynck oiwweg xi`n iaxl opixn`
iqta

1

2

3

4

5

6

7
ïðçBé éaøå .úaMì àì ìáà ,íéàìk ïéðòì úøzeî äàét¥¨¤¤§¦§©¦§©¦£¨Ÿ©©¨§©¦¨¨

úaMì úBvéçîk :øîà¯íéàìëì úBvéçî Ck ,àìc¯ ¨©¦§¦©©¨§¨¨§¦§¦§©¦
àä ,àéL÷ àì Lé÷ì Léøãà Lé÷ì Léøc àîìLa .àìc§¨¦§¨¨§¥¨¦©§¥¨¦¨©§¨¨

¯àä ,déãéc¯íúä :àîìLa zøîà éà !àéL÷ ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àlà .déaøc¯ìò ¦¥¨§©¥¤¨§©¦¨¨©§©¦¨¨©§¨¦¨§©§¦§¨¨¨¨©
àëä ,ïab¯íìBòì ?øîéîì àkéà éàî ,ãvä ïî éãéàå éãéà zøîà éà àlà .øétL ,ãvä ïî ©¨¨¨¦©©©¦¤¨¦¨§©§¦¦§¦¦¦©©©¦¨§¥©§¨

íúä ,ãvä ïî éãéàå éãéà¯,øNòaàëä¯øNò ïéa ïì éðLc àøîéz àðîe .øNòî øúBéa ¦¦§¦¦¦©©¨¨§¤¤¨¨§¥¥¤¤§¨¥§¨§¨¥¨¥¤¤
øNòî øúBéì¯òLBäé éaø CìäL äNònä äéä Cë àì :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déì øîàc §¥¥¤¤§¨©¥©¦¨¨§¥¨¦Ÿ¨¨¨©©£¤¤¨©©¦§ª©

ïéa áLBiL Bàöîe ,íéàìk úBëìäa é÷aL ét ìò óà ,äøBz ãBîìì éøeð ïa ïðçBé éaø ìöà¥¤©¦¨¨¤¦¦§¨©©¦¤¨¦§¦§¦§©¦§¨¤¥¥
:Bì øîà ?ïàk òBøæì eäî ïàk íéðôb éà ,éaø :Bì øîàå .ïìéàì ïìéàî äøBîæ çúîe úBðìéàä̈¦¨¨©§¨¥¦¨§¦¨§¨©©¦¦§¨¦¨©¦§©¨¨©

øNòa¯øNòî øúBéa ,øzeî¯ïab ìò àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa .øeñà¯øeñà øNòî øúBé¯ §¤¤¨§¥¥¤¤¨§©¨§¦©¦¥¨©©¨¥¥¤¤¨
øNòî øúBéa eléôà ,äìòîìî äàét ïäì äNòå ,ïéðø÷Bcä ïéð÷ íL eéä :àéðúäå¯àlà !øzeî §¨©§¨¨¨¨¦©§¨¦§¨¨¨¤¥¨¦§©§¨£¦§¥¥¤¤¨¤¨

øNòa :déì øîà÷å ,ãvä ïî åàì¯øNòî øúBé ,øzeî¯áø øîà ,àôeb .dpéî òîL .øeñà ¨¦©©§¨¨©¥§¤¤¨¥¥¤¤¨§©¦¨¨¨©©
çútä úøeö :àcñçãvä ïî dàNòL¯çútä úøeö :àcñç áø øîàå .íeìë àìå äNò àì ¦§¨©©¤©¤£¨¨¦©©Ÿ¨¨§Ÿ§§¨©©¦§¨©©¤©

eøîàL¯Lé÷ì Léø øîà .ïéM÷ ìL úìc eléôàå ,úìc da ãéîòäì éãk äàéøa àäzL äëéøö ¤¨§§¦¨¤§¥§¦¨§¥§©£¦¨¤¤©£¦¤¤¤©¦¨©¥¨¦
.àú÷áà :àéåà áø øîà ?"øéö økéä" éàî .øéö økéä äëéøö çútä úøeö :éàpé éaø íeMî¦©¦©©©©¤©§¦¨¤¥¦©¤¥¦¨©©¨§¨©§¨¨
úøeöa écéî øî øîà :eäì øîà ,éLà áøc éãéîìúì àéåà áøc déøa àçà áø eäðéçkLà©§©¦§©©¨§¥§©¨§¨§©§¦¥§©©¦£©§£©¨¦¥§©

eøîàL çútä úøeö :àðz .íeìë àìå øîà àì :déì eøîà ?çútä¯ïàkî äð÷å ïàkî äð÷ ©¤©¨§¥Ÿ¨©§Ÿ§¨¨©©¤©¤¨§¨¤¦¨§¨¤¦¨
úLL áøå .òbéì ïéëéøö ïéà :øîà ïîçð áø ?òbéì ïéëéøö ïéà Bà òbéì ïéëéøö .ïäéab ìò äð÷å§¨¤©©¥¤§¦¦¦©¥§¦¦¦©©©§¨¨©¥§¦¦¦©§©¥¤
úLL áø déì øîà ,déúòîLk àúeìb Léø éa àcáeò ãáòå ïîçð áø ìæà .òbéì ïéëéøö :øîà̈©§¦¦¦©£©©©§¨©£©§¨¥¥¨¨¦§©£¥£©¥©¥¤

ì.eäeLáç ,àúeìb Léø éác eäeçkùà .eäðécL óìL ,ìæà .eäðéãL óBìL ,ìéæ :àcb áø déònL §©¨¥©©¨¦§§¥§£©¨©©¦§©§©§¥¥¨¨£¨
äaøì úLL áø déçkLà .àúàå ÷ôð !àz ÷Bt ,àcb :déì øîà ,àáaà í÷ úLL áø ìæà£©©¥¤¨©¨¨£©¥©¨¨§©©£¨©§©¥©¥¤§©¨
øéàî éaø ,äték ;àðéðz ,ïéà :déì øîà ?çútä úøeöa écéî øî éðz :déì øîà ,ìàeîL øa©§¥£©¥¨¥¨¦¥§©©¤©£©¥¦¨¥¨¦¨©¦¥¦
ìkä :ééaà øîà .úáéiç àéäL äøNò äéìâøa Lé íàL ïéåLå .ïéøèBt íéîëçå äæeæîa áéiçî§©¥¦§¨©£¨¦§¦§¨¦¤¦¥§©§¤¨£¨¨¤¦©¤¤¨©©©¥©Ÿ

ìL äéìâøa ïéàå äøNò ääBáb íà íéãBîìL äéìâøa Lé :éîð éà ,äLäøNò ääBáb ïéàå äL ¦¦§¨£¨¨§¥§©§¤¨§¨¦©¦¥§©§¤¨§¨§¥§¨£¨¨
¯éâéìt ék .íeìë àìå¯ìL äéìâøa Léada Léå ,äòaøà daçø ïéàå äøNò ääBáâe äL §Ÿ§¦§¦¦§¥§©§¤¨§¨§¨£¨¨§¥¨§¨©§¨¨§¥¨

.äòaøàì dîéìLäì ÷Bçì.íéìLäì ïé÷÷Bç ïéà :éøáñ ïðaøå ,íéìLäì ïé÷÷Bç :øáñ øéàî éaø ¨§©§¦¨§©§¨¨©¦¥¦¨©§¦§©§¦§©¨©¨§¦¥§¦§©§¦
eäì zçkLî éà :déì øîà¯.ätéëc àúéðúî àäî écéî àìå àúeìb Léø éáì eäì àîéz àì £©¥¦©§©©§§¨¥¨§§¥¥¨¨§¨¦¥¥¨©§¦¨§¦¨

äðùî.äøB÷ Bà éçì Bà :íéøîBà ìlä úéae ,äøB÷å éçì :íéøîBà éànL úéa ;éBáî øLëä¤§¥¨¥©©§¦¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨
e÷ìçð àì :àáé÷ò éaø éðôì ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé éaø íeMî .ïééçì :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¨©¦¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨¦§¥©¦£¦¨Ÿ¤§§
,äøBwa Bà éçla Bà øzéð àeäL úBnà òaøàî úBçt àeäL éBáî ìò ìlä úéae éànL úéa¥©©¥¦¥©¨¤¨¥©§©©¤¦¨©¤¦©¨

e÷ìçp äî ìò¯úéae ,äøB÷å éçì íéøîBà éànL úéaL ,øNò ãòå úBnà òaøàî áçø ìò ©©¤§§©¨¨¥©§©©§©¤¤¤¥©©§¦¤¦§¨¥
.e÷ìçð äæ ìòå äæ ìò :àáé÷ò éaø øîà .äøB÷ Bà éçì Bà :íéøîBà ìläàøîâàìc ?ïàîk ¦¥§¦¤¦¨¨©©¦£¦¨©¤§©¤¤§§§©§¨

éànL úéa ?ãöék íeúñ éBáî øLëä" :øîà÷ éëä ,äãeäé áø øîà !àn÷ àpúë àìå äéððçk©£©§¨§¨§©¨©¨¨©©§¨¨¦¨¨©¤§¥¨¨¥©¥©©
,"äøB÷å éçì :íéøîBà éànL úéa" ."äøB÷ Bà éçì Bà :íéøîBà ìlä úéae ,äøB÷å éçì :íéøîBà§¦¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨¥©©§¦¤¦§¨

÷Bøæì ,àì ?àúééøBàc úBvéçî òaøà éànL úéa éøáñ à÷c àøîéîì¯ìMî,áéiçéîc àeä L §¥§¨§¨¨§¦¥©©©§©§¦§©§¨Ÿ¦§¦¨§¦©©
ìèìèì¯ìlä úéa éøáñ à÷ àîéì ,"äøB÷ Bà éçì Bà íéøîBà ìlä úéa" .òaøà àkéàc ãò §©§¥©§¦¨©§©¥¦¥§¦¤¦¨¥¨¨¨§¦¥¦¥

ìL÷Bøæì ,àì ?àúééøBàc úBvéçî L¯ìèìèì ,áéiçéîc àeä íézMî¯ìL àkéàc ãò.L ¨§¦§©§¨Ÿ¦§¦§©¦§¦©©§©§¥©§¦¨¨
ïééçì àîìéc Bà ,øîà÷ äøB÷å ïééçì øæòéìà éaø :eäì àéòaéà ."ïééçì :øîBà øæòéìà éaø"©¦¡¦¤¤¥§¨©¦¦©£¨§©¦¡¦¤¤§¨©¦§¨¨¨©¦§¨§¨©¦
Bãéîìz àãéøt ïa éñBé éaø ìöà CìäL øæòéìà éaøa äNòî :òîL àz ?øîà÷ äøB÷ àìa§Ÿ¨¨¨©¨§©©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©¥¤©¦¥¤§¦¨©§¦

ïéìáåàì

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

             

           
     
        

        
        

         
          
          
          

   
       

          
          

           
          

           
         

          
         

          
          

         
         

         
          
          
           
          

         
           

          
          
         
          
          

 
          

         
          

        
          

         
          
           

        
         

         
     

          
          

          
        

          
        

         
      

          

  
         

        
            

      
         

        
         

          
             

     
          
          

 
         

        
        

          
        

      
        

  
          

    
         

            
         

        
          

        
 

      
        

    
      

       
           

         
       

        
         

         
         

        
         

           
         

        
         

          
        

        
           

      
       

           
       





































































































































































































































המשך בעמ' דנה



קלח             

       
           

          
        

         
   

       
         

         
       

         
  

         
         

           
          

         
        

          
         

           
          

          


         
           

     
         

         
          


        

         
          

           
     

         
          

          
       

        
          

         
       

       
         
           

         
         
          

        
          

           
      

        
           

         
        

         
           

         
       

  
          

         
           

      
       

         
        

       
          

     
         

      
        

        
         
          
          
          

  
          

           
          

       
         

       
         

        
         

 
          

       
        

         
           

      


          
          
         

        
            

       
        
        

 
          

           
       

        

































































































































































































































המשך בעמ' דנו



קלט izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtoiaexir

ïéìáåàì.mewn Ð'åë äøå÷ àìå éçì àì êéøö åðéà øîà÷ éëäxn`wc melk i`de Ð
.i`w lld ziac` xfril` iaxe i`ny zia itqenc ztqez jpd` Ðäîëå`di Ð

.oewiz jixv `die ,zen` rax`n eagex zegtäòáøà ãòagx epi` elit` ,migth Ð
migth drax` e` dyng e` dn` `l`drax`n zegta la` ,igl jixv Ðepi` Ð

.melk jixvøöç éñôámewnl dvxtp m` Ð
.diciv ipyn xeiy dkixv ,dl xeq`dïàî

íéãåîdinxi iax xn`wc Ði`ne .iax Ð
llkn rnync ,ongp ax xn`wc `zkld

.xvg iqta s` ibiltcïðáø äéìò âéìô ïàîÐ
.iax ly ezwelgn ipaäøùò úçàá äìåãâå

,o`kn dylye o`kn dyly `l` `kilc Ð
."zxzen dlecb" ipzweéîéî.mid on dlr Ð

éñåé éáøë äì øáñå àéä éáøigl :xn`c Ð
`ail` opgei iaxe .ira migth dyly agx

opax ixn`wc qtc ,xn`w opaxcdrax` Ð
.oiiedyn ipya ibq zegex ipyae ,`ed migth

äåä øöçì ñðëðù íé ïåùìotecd evxte Ð
.e`elnaãçà ñô àìà äåëøöà àìåÐ

mind on ze`lnl xzene ,lzekd y`xa
`w :opixn` `le .dvignd mewnn miptl

.cigid zeyxl zilnxkn `lnnåìé÷äù
íéîá íéîëçoewiz ici lr odn ze`lnl Ð

.`edy lk'åë äéðéî àòáãëyi :`nl` Ð
.xg` mewna [ok] oi`y [dn] mina lwdl

daxeg hwp ikdlmy zeidl dkxcc Ð
.zeielz zevignàìàíéîá`xhfefb oebk Ð

cvik" wxta ,mid on dlrnl `idy
.(a,ft oiaexir) "oitzzyníå÷î ìëîÐ

.`iyw l`enyc` l`enycäåùøéôÐ
cg` qta xn`wc i`d l`enyclepiid Ð

miqt ipy xn`wc i`de ,migth drax`Ð
.edc lk miphwaéâñ åäùîå äùìùáÐ

.icin ira `l eze ,drax`n hirni`càäã
éàìçà áø øîàdrax`n zegtc ,lirl Ð
.melk jixv `løöçá ïàëe` ,raexn xvgÐ

hirni`c ab lr s` .ekx`n xzei eagx
drax`n.ikda ibq `l Ðéåáîxzei ekx` Ð
.eagx lràéä éàðú éàìçà áøãonwl Ð

,`zlinc dlr mwinl `kile .edl yxtn
.cner otecd aex opira jklidøöçì ñðëðù

e`elna uxtp `lyke .lzekd zvxit jxc Ð
dxyrn xzeil dxyra biltncn ,opiwqr.

ïë íà àìàzvxit xecbl dvign eyr Ð
.dxyr cr xvgd lzekêéøö ïéà äøùò ìáà

íåìë.o`kne o`kn xeiy yi ixdy Ðàìîéî
ïðéàìîî àìã àåälhlhnc meyn Ð

.cigid zeyxl zilnxknéìåèìè àä
ïðéìèìèî.xvg i`da Ðäàåìîáe`l Ð

dil ixw dxyrn xzei lk `l` ,`weec
.d`eln
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éñôá,`zrny dleka qt oeyl hwp xvg iabe ,igl oeyl hwp iean iabc :dywe Ð xvg

.edyn mdipyc ab lr s`

áøåxvg iqta iaxk dkld xn`w `lc `de .xvg iqta xfril` iaxk dkld xn` ongp

dede ,xfril` iaxl ,iax epiid ,minkg micene :opixn`wck ,xfril` iaxk xaq `dc

dil `gipc :`l` Ð xvga ixii` edi`c ith `gip

jixve .epzpyna xkfpy ,xfril` iax hwpnl

opaxlc ,ibilt zraexn xvga opaxe iaxc xnel

ipy ly oiqt ipy jixv iaxle edyn qta edl ibq

Ð ibilt dagx lr xzi dkx`a i`c .oiiedyn

wiqt `kdc Ð ongp axc` ongp axc `iyw

opihiwp :ongp ax xn`w `zrny seqae ,iaxk

igla zxzip Ð dagx lr xzi dkx`y xvgc

oiqt ipy jixve ,ibilt raexna i`ce `l` .edyn

.drax` ly cg` qta e` ,oiiedyn ipy ly

zraexn xvgc ,`zrny seqa ongp ax xn`ck

,qxhpewd yexitk `lce .drax` qta zxzip

izyn ,drax`a Ð zg` gexn :jenqa yxity

,opaxk iedc .o`kl edyne o`kl edyn Ð zegex

`l` .epyxitck ,edyne cg` qta ibq opaxlc

.`zklid ikdc ,iz` iaxkéëåoteca `niz

i` ,`zyde Ð otec aex ied drax`ac dray

xzei yecg eprinyn ied `l Ð drax` hwp

Ð otec aexa hwpc `zyd ,daxc`c .otec aexan

Ð drax` ied `lc ab lr s`c ,ith `zeax ied

.drax` il dnl otec aex `ki`e li`ed .ibq

` dnl :yexitdylya ,drax` jixvdl Ð dirh

aex elit` jixv ied `l `zydc !ibq edyne

mixtq yie .drax`n xie`d hrnzpy oeik ,otec

xity iz` df itle ?otec aex il dnl :iqxbc

"otec aex" iqxb `lc mixtq zi`e .zehiyta

.`id `ide "ibq edyne `zlza il dnl" `l`
`kd
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.ãçà éçì àlà Bì ïéàL éBáîa áLBiL Bàöîe ïéìáBàì§§¦§¨¤¥§¨¤¥¤¨¤¦¤¨
BîúBñì éëå :Bì øîà .øçà éçì äNò ,éða :Bì øîà̈©§¦£¥¤¦©¥¨©§¦§§

éøö éðàïBòîL ïaø øîà .Cëa äîe ,íúq :Bì øîà !?C £¦¨¦¨©¦¨¥©§¨¨©©¨¦§
éBáî ìò ìlä úéae éànL úéa e÷ìçð àì :ìàéìîb ïa¤©§¦¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨

éøö BðéàL úBnà òaøàî úBçt àeäLäî ìò ,íeìk C ¤¨¥©§©©¤¥¨¦§©©
e÷ìçp¯éànL úéaL ;øNò ãòå úBnà òaøàî áçø ìò ¤§§©¨¨¥©§©©§©¤¤¤¥©©

Bà éçì Bà :íéøîBà ìlä úéae ,äøB÷å éçì :íéøîBà§¦¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦
éøö éðà BîúBñì éëå" :úäéî éðú÷ .äøB÷zøîà éà ,"C ¨¨¨¥¦©§¦§§£¦¨¦¦¨§©§

äøB÷å ïééçì àîìLa¯BîúBñì éëå" :øîà éëä íeMî ¦§¨¨§¨©¦§¨¦¨¦¨©§¦§§
éøö éðàäøB÷ àìa ïééçì zøîà éà àlà ,"C¯éàî £¦¨¦¤¨¦¨§©§§¨©¦§Ÿ¨©

éøö éðà ïééçìa BîúBñì éëå :øîà÷ éëä ?"BîúBñì".C §§¨¦¨¨©§¦§§¦§¨©¦£¦¨¦
úéa e÷ìçð àì :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,øî øîà̈©¨¨©©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¤§§¥
BðéàL úBnà òaøàî úBçtL éBáî ìò ìlä úéae éànL©©¥¦¥©¨¤¨¥©§©©¤¥

éøöøîà ìàòîLé éaø íeMî ,ïðz ïðà àäå .íeìk C ¨¦§§¨£©§©¦©¦¦§¨¥¨©
ãéîìzéànL úéa e÷ìçð àì :àáé÷ò éaø éðôì ãçà ©§¦¤¨¦§¥©¦£¦¨Ÿ¤§§¥©©

àeäL ,úBnà òaøàî úBçt àeäL éBáî ìò ìlä úéae¥¦¥©¨¤¨¥©§©©¤
:øîà÷ éëä ,éLà áø øîà !äøB÷a Bà éçìa Bà øzéð¦¨§¤¦§¨¨©©©¦¨¦¨¨©

éøö Bðéàéaøk ïééçì àìå ,éànL úéak äøB÷å éçì C ¥¨¦¤¦§¨§¥©©§Ÿ§¨©¦§©¦
øîà ?änëå .ìlä úéák äøB÷ Bà éçì Bà àlà ,øæòéìà¡¦¤¤¤¨¤¦¨§¥¦¥§©¨¨©
áø øîà .äòaøà ãò :ìàéçé áø àîéúéàå ,éìçà áø©©§¥§¦¥¨©§¦¥©©§¨¨¨©©
íéîëç íéãBî :áø øîà ,àaà øa äéîøé áø øîà ,úLL¥¤¨©©¦§§¨©©¨¨©©¦£¨¦
éaøk äëìä :øîà ïîçð áøå .øöç éqôa øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤§©¥¨¥§©©§¨¨©£¨¨§©¦
íéãBî ïàî :÷çöé øa ïîçð áø øîà .øöç éqôa øæòéìà¡¦¤¤§©¥¨¥¨©©©§¨©¦§¨©¦

¯[déìò âéìt ïàî] ,éâéìôc ììkî äëìä .éaø¯éaø .ãçà ñôa úøzéð øöç :àéðúc .ïðaø ©¦£¨¨¦§¨¦§¦¦©¨¥£¥©¨©§©§¨¨¥¦¤¤§©¤¨©¦
àøéæ éaø déì øîà .ïéqô éðL äëéøö øöç :ïðçBé éaø øîà ,éñà éaø øîà .ïéqô éðLa :øîBà¥¦§¥©¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨¥§¦¨§¥©¦£©¥©¦¥¨
øöç éqt :ïðçBé éaøc déîMî zøîàc àeä zà àäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éî :éñà éaøì§©¦©¦¦¨©©¦¨¨¨¦§¨©§§¨§©§¦§¥§©¦¨¨©¥¨¥

ïàkî äòaøàå ïàkî äòaøà àîéz éëå !äòaøà ïäa àäiL ïéëéøö¯øa àcà áø éðúäå §¦¦¤§¥¨¤©§¨¨§¦¥¨©§¨¨¦¨§©§¨¨¦¨§¨¨¥©©¨©
äpè÷ :étt øa àðéðç éaøc dén÷ dì éøîàå ,àðéðç éaøc dén÷ éîéáà¯äìBãâe ,øNòa¯ £¦¦©¥§©¦£¦¨§¨§¦¨©¥§©¦£¦¨©©¦§©¨§¤¤§¨

úçà çeøa :dLøt ,éniî àøéæ éaø ÷éìñ ék !äøNò úçàa¯úBçeø ézLî ,äòaøàa¯eäMî §©©¤§¥¦¨¥©¦¥¨¦©¥¥§¨§©©©§©§¨¨¦§¥©¤
éîéáà øa àcà éðúãäå .ïàëì eäMîe ïàëì¯,óñBé áø øîà .éñBé éaøk dì øáñå ,àéä éaø §¨©¤§¨§¨§¨¥©¨©£¦¦©¦¦§¨©¨§©¦¥¨©©¥

øîà éî :óñBé áøì ééaà déì øîà .ãçà ñôa úøzéð øöç :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨¥¦¤¤§©¤¨¨©¥©©¥§©¥¦¨©
Bà àlà àcáeò ãéáòz àì zà :àìéL øa äéððç áøì ìàeîL déì øîà àäå ?éëä ìàeîL§¥¨¦§¨£©¥§¥§©£©§¨©¥¨©§¨©£¥§¨¤¨
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ì :déì øîà .ãçà ñt àlà déëøöà àìå äãeäé áøc dén÷ì àúàå ,äåä øöçì ñðëpäíé ïBL ©¦§¨§¨¥£¨©£¨§©¥§©§¨§¨©§©¥¤¨©¤¨¨©¥§¨

zøîà÷¯eäî ,äéeìz ävéçî :áøî àìáè éaø dépéî àòáãk .íéna íéîëç el÷äL àeä ì÷ ¨¨§©§©¤¥¥£¨¦©©¦§¦§¨¦¥©¦©§¨¥©§¦¨§¨©
,íéîa àlà úøzî äéeìz ävéçî ïéà :déì øîà ?äaøeça øézzLíéîëç el÷äL àeä ì÷ ¤©¦§§¨£©¥¥§¦¨§¨©¤¤¤¨§©¦©¤¥¥£¨¦

:äeLøét ,áø éaî òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø eúà ék !àéL÷ íB÷î ìkî ,íéîa§©¦¦¨¨©§¨¦¨©©¨§©¨§¥§©§ª©¦¥©¥§¨
úçà çeøî¯úBçeø ézLî ,äòaøàa¯éì àéL÷ éà :àtt áø øîà .ïàëì eäMîe ïàëì eäMî¯ìàeîL déì øîàc ;éì àéL÷ àä ¥©©©§©§¨¨¦§¥©¤§¨©¤§¨¨©©©¨¦©§¨¦¨©§¨¦©£©¥§¥

éàî àîéz éëå !ébñ äòaøà ñôa ?ïôBc áBø éì änì .ïéqô éðLa Bà ïôBc áBøa Bà àlà àcáeò ãéáòz àì zà :àìéL øa äéððç áøì§©£©§¨©¥¨©§¨©£¥§¨¤¨§¤¦§¥©¦¨¨¦¤§©©§¨¨©¦§¦¥¨©
ïôBc áBøa¯ìLa ?äòaøà éì änì .ïôBc áBø déì äåä äòaøàác ,äòáL ïôBãaáø àîéúéàå ,éìçà áø øîà àäc !ébñ eäMîe äL §¤§¤¦§¨¦§©§¨¨£¨¥¤¨¨¦©§¨¨¦§¨©¤©¦§¨¨©©©§¥§¦¥¨©

ïàk :àîéà úéòaéà !äòaøà ãò :ìàéçé¯ì :ïðaø eðz .àéä éàpz déôeb éìçà áøc :àîéà úéòaéàå .éBáîa ïàk ,øöçañðëpä íé ïBL §¦¥©©§¨¨¦¨¥¥¨¨§¨¥¨§¨§¦¨¥¥¨§©©§¥¥©¨¥¦¨©¨©§¨©¦§¨
øöçì¯íéøeîà íéøác äna .íéçôè äøNò dBáb ävéçî Bì Lé ïk íà àlà úaMa epîéä ïéàlîî ïéà¯,äøNòî øúBéa BúöøétL ¤¨¥¥§©§¦¥¤©©¨¤¨¦¥¥§¦¨¨©£¨¨§¨¦©¤§¨¦£¦¤¦§¨§¥¥£¨¨
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izni`naקמ cenr ai sc ± oey`x wxtoiaexir

éãåãéâ äéì úéàã.edqik mid la` dxyr daeba dvxtd on x`ypy dn Ðåøéùëä
éçìá.igla epwiz Ðåëåúì ÷øåæä.miaxd zeyxn Ðáééçmeyn igl :xaqwc Ð

.dvignøåèô åëåúì ÷øåæä äøå÷á åøéùëädrax` :xaqwe .xkid meyn dxewc Ð
.`xnegl oia `lewl oia ,`ziixe`c zevigníéáø ìù úåøéöçmiza oigezty Ð

,df lr df mizad ipa mixqe`e ,xvgl daxd
mizad on `ivedl oileki oi`y`la xvgl

aexir,el zcgein zeyx ziady iptn Ð
`iven `vnpe .da lyen exiag zeyx xvge
`ivedl `ly xefb opaxe .zeyxl zeyxn

cigid zeyxl cigid zeyxn`nlic dxifb Ð
.miaxd zeyxl cigid zeyxn iwet`l iz`

xvga la`opixn`ck ,da lhlhl xzen Ð
m` xne` xfril` iax" wxta zay zkqna

'ek ilk `iad `l.(a,lw) "éåàø åðéàù
óåúéùì.yletn Ðäöéçî íåùî éçìÐ

.`ziixe`c zevign dyly :xaqwe÷øåæä
'åë éåáîì.dvign meyn igl :`nl` Ðåðéà

éçì àìà êéøö.yletn epi`y Ðáééçs`e Ð
zevign ylyc ,igl dil zilc ab lr

.`ziixe`cøçà øáãå éçìgztd zxev Ð
.yletn zxezkøåèô åëåúì ÷øåæälr s`e Ð
.igl carc abïë ìò øúédipin lirl Ð

wxta miza ipy iab lr diilr dpeaa ,ixii`
.(`,dv oiaexir) "zebb lk"'åë ïàëî éçìÐ

`l opax elit`e .dvign meyn igl :`nl`
ieana la` ,miaxd zeyxa `l` dilr ibilt

yletn.`l Ðúåöéçî éúù,miza ipy lyÐ
iax jixvn `wc miiglde .miigld cal

dcedi:`nlra xkid meyn Ðåäùî éçìáÐ
.xvgk ,drax` qta `l`çôè äøå÷áÐ

,`cg xn` xne ,`cg xn` xne .iean x`yk
:ibilt `leïéðååëî äîë:`a `ed oriiql Ð

úåøéöçå íéúáåzegezt zexivg izy Ð
eid oky xvg lkl gezt ziae ,ekezl

:xvg did zia lk iptl :odizexicàì äìåâò
igla `ixzyn `id dlebrc meyn :dinza Ð

.edynøöç äì àéåä àì éàå.qt `irae Ð
i`dezraexn,`z` dlebr ihernl e`l Ð

.dagx lr xzi dkx` ihernl `l`äîëåÐ
xvg oicn dl `wtpc ,xzei dkxe` `di

.edyn igla `ixzyneíéðù éô àëéàã ãòÐ
cr `picn `wtp `l dzid xvge li`ed

.mipy it `ki`céáéáç`edy ,`iig iax Ð
.ax ly en`e eia` ig`
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àëämewn lknc :`iywe .edqik mid la` :i"yx yxit Ð icecib dil zi`c opiwqr i`na

ikdc :xnel yie ?iaiyg `l ielin oiprle ,zevign iaiyg lehlh oiprlc `py i`n

meyn Ð ielin hwpe .xvgl zian lhlhl xeq`c yexit Ð opilnn `lc `ed ielin :eyexit

Ð i`n`e .xvga opilhlhnc `ed ilehlh la` .ielind `ed zial xvgn yinyz xwirc

ipal dvign zxkipe ,icecib dil zi`c :ipyne .'ek

,zxkip dpi` Ð miwegx mdy zia ipale ,xvg

wxtac :dywe .xeq` ikd meyne `in iaixre

iz`c rnyn (`,et onwl) "oitzzyn cvik"

e`l i` ,mipw iy`x e`xiy opira `lc xity

jd ,`zyde .`in iaexr` citw dcedi axc meyn

ivn dedc :xnel yie !ikd dxaq inp `ziixa

:yxtn ozp oa dcedi epiaxe .jinrhile xninl

e`a minde ,zay axrn dvxtpy xvga ixiinc

dil zi`c Ð opiwqr i`na `kd ,xn`we .zaya

dxzede li`ed zayc :oilhlhn ikdle ,icecib

.zexkip zevignd oi` `zydc ab lr s` ,dxzed

jiiy `l Ð zaya e`ay mind on ze`lnl la`

xi`n oa l`eny epiaxe .dxzed dxzede li`ed

yiy] Ð icecib dil zi`c :eyxit mz epiaxe

jkle ,xvgd jeza mil dxyr mideab [micecb

Ð mind on ze`lnl la` .xvga oilhlhn

ied mide ,mil e`elna uxtp mind mewnc ,xeq`

Ð oehxy mid dlri `ny yegl oi`e .zilnxk

ztyn miwegx mdy e` ,xzei mideab micecby

ikdc ,yxtn ivewn xyde .daxd xzeia mid

oicd `ed Ð opilnn `lc `ed ielin :eyexit

`ziixaa ipzwc meyn Ð ielin hwpe ,lehlh

m` Ð opilhlhn ilehlh la` ."mi`lnn oi`"

icecib dil zi`c ,'eke i`n`e ,mind mdl ekld

mind yiyk la` ,mind oi`ya ixy ikdle

m`e .xeq` Ð `in iaixre zxkip dpi` dvigne

ipzw `de ?ze`lnl `kd xeq` i`n`e :xn`z

on dlrnl `idy `xhfefb :(iyy wxt) `ztqeza

ok m` `l` ,zaya dpnid mi`lnn oi` Ð mind

l dxyr deab dvign dyrs`e ,mind on dhn

ab lr s` :`nl` .dab lr oitv mindy it lr

yi `nye .dpnid oi`lnn zxkip dvign oi`c

Ð min myl zeieyr zevigndy mzdc :xnel

mdxa` oa wgvi epiaxe .`kdc icecibn iticr

,edqk mid la` ,icecib dil zi`c :i"yxk yxit

`qib jci`l ilc lif` `nlic opilnn `l ikdle

xeq` oi` Ð `in iaixrc `nrhe .xvgl ueg

`le ,`qib jci`l ilc lif` `nlic meyn `l`

gztk iedc xyrae .zexkip zevignd oi`c meyn

ilehlh la` .`xkid `ki`c ,opiyiig `l Ð

.zexkip zevign oi`c ab lr s` opilhlhn

.`ztqezc `idd xity iz` `zyde

äéáéúéà`l opax elit`e Ð ok lr xzi

.zexenb zevign yly era opaxcnc `l` ,ixq`

äîëzi` Ð drax` qta `l` 'ek mipeekn

`wlq `zydc meyn ,"drax`" qixb `lc

,yegl oi`e .edyn qta ibqc `xif iaxc dizrc

.drax` hwp `pwqn meyncéåäì.drny ikd xzal Ð drax`a zg` gexn :lirl xn`w diteb `xif iaxc ab lr s`e Ð ixzyile edyn qtk

íéúáåixzyn ikid zraexn dpi`y xvg :xn`z m`e .(`,`lw zay) "dlinc xfril` iax" wxta `zi` ikde Ð xvge xvg lkl miza izye ,ieanl zexivg izy .ekezl migezt zexivge

Ð ieanl mizad oia wiqtn xvgy ,oixeicn wegxc iean la` ,zexivge miza ira `l oixeic da yic xvglc xnel oi`e !dkezl migezt zexivge miza oi` `d ?dxewe igla

.zg` xvge cg` zia elit` :xn` l`enye ,'ek dxewe igla xzip iean oi` :ax xn` (a,br oiaexir) "xcd" wxta `dc .xvg lkl miza ipye zexivg izy oiaexn oixeic opira ikd meyn

.dxewe igla ixyc xvg mey `kil elit` Ð ieana zia `ki`c oeik ,dcen inp ax Ð oixeic meyn axc dinrhc oeike .mizad mr zg` xvge ,xvg `la ieana cg` zia :mzd i"yx yxite

,xvga cg` zia epiid Ð zg` xvge cg` zia yxtl oi`c ,yxtl jixv qxhpewd yexitkeiwet`l iz` `nlc opiyiig `lc :ikd xza xn`we .daxeg elit` :mzd opgei iax xn`w `dc

yxtl d`xpe .zg` xvge cg` zia elit` xn`c ,l`enyl inp ikde .xn`w xvg `la daxeg `l` .miza `kil Ð ok m`c ,xvgay daxeg xninl ira `lc :rnyn .daxegl mizac `pn

.zexivge miza ira ,xvgn xzei miaxd zeyxl aexw ieanc meyn
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המשך בעמ' דעה



קמג izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtoiaexir

àî÷ àðú åðééä àáé÷ò éáøbiltn `le 'ek mixne` i`ny zia iean xykd :ipzwc Ð
.agxl xvw oiaéìçà áøãdil zi` ediipin cg .migth drax`n zegt iean Ð

drax`n zegt la` ,ibilt dlrnle drax`ne ,drax`ac.melk jixv oi` Ðàìå
éîééñîepiide .ilg` axcl dil zil ediipin ide ,ilg` axc dil zi` ediipin id Ð

.`id i`pz diteb ilg` axc :lirl xn`càì
äæ øáã øîà ìàòîùé éáøea ip` wfgen Ð

.df xac xn` `l mlerne ,mkg `edyàì
àáé÷ò éáø äøîàeze`k dkld i`dl Ð

eniyiy micinlzd z` ccgl `l` ,cinlz
jkitl ,maln letlt exn`ie dxezl mal

.mdipta egaiyøîúéà ïéàøðixac oi`xp Ð
:cinlz eze`íåúð÷ð÷.h"pnixc` =äøñà

éìò.yxtn onwle Ðúçà úåà øñçî'de" Ð
s"l` xqgz m` "zn` midl`dz` ixd Ð

'd xacie" .aixgnzg` ze` siqez m` "
"exacie" aezkze.aixgn z`vnp Ðøáã

éì ùé ãçà.dil xcdnw i`n yxtn onwl Ð
÷åçîì ìåëéù áúëxkip eneyix mezpwpwe Ð

:c`näéì øîà÷ éàî.l`rnyi iax Ðéàîå
äéì øãäî à÷lr dil xdf` xi`n iax Ð

.il yi mezpwpw dil xcdne ,xzie xqgàéù÷
ùåîéùà ùåîéùiax dinw :lirl xn`wc Ð

:`kti` ipz `kde ,dligz yniy l`rnyi
iax ivn `le ,`aeh sixg did `aiwr iax

.diail` mwinl xi`nàøîâ øîâåzeipyn Ð
.eizeaxn laiwyéáøã äéî÷ì àúà øãäå

àáé÷òdna wcwcle ltltl sixg didy Ð
ef lr ef zeipyne zeaeyz aiydl ,cnly

.uxzleäèåñ úùøôî õåçxtqa elit` Ð
dxezd on dl wegnl `a m` :xaqwc :dxez

.wgen Ðùã÷îáùdheq lk ly dlibn Ð
:dheqe'åë äøéùë äúìéâî ïéàdheq Ð

dxehte ip` d`nh dxn`e ,dzlibn dazkpy
:`nl` .zxg` dheql dxiyk dzlibn oi` Ð
oi`c inp oicd `ede .opira dnyl daizk

.dxezd on dl oiwgen
êìîðå
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ìòoeikc ,opirny`l `z` i`ny ziac dinrh `kd xninl jiiy `l Ð ewlgp df lre df

.ewlgp xnele ,aiydl el yiy `ed oica Ð ewlgp `l `nw `pz xn`càìåiniiqn

.diwqt`c `pz `ki`c oeik ,iz`w iiethl `xza `pz o`k jiiy `l Ðøãçìz` ea

xn`y xg`nc .eixac lr aiydl erci m` rcil :izkec x`ya enk yxtl oi` Ð micinlzd

eid Ð mlern df xac l`rnyi iax xn` `ly

.egayl m` ik xn` `ly mircei

íåúð÷ð÷.h"pinxc`* :qxhpewd yxit Ð

yxit xi`n oa l`eny epiaxe

dze` oixewy ,dwexi rwxw `id mezpwpwc

ok wqet inp mz epiaxe .jexra oke .l"eixcie**

jezl h"pinxc` zzl xzenc ,dxez xtq oewiza

epiid e`lc Ð `nlr ilekl dxez xtql eicd

:opz (`,hi) dcp zkqnac :xn`z m`e .mezpwpw

.itkye`c `zxg :mzd yxtne .zxgk xegy

`ed mezpwpwc xn`w (`,hi) oihibc ipy wxtae

,xegy `edy rnyn ok m` ,itkye`c `zxg

lre ,zikekfl dnece `id dwexi l"eixcie eli`e

qxhpewd yexitle !l"eixcie z`xwp zikekf my

dze` mipgehy xg`c :yxtn wgvi epiaxe .`gip

.zxgyn `id f` Ð eicd jezl zzl dti

åàÐ "`xa ziy`xa" enk Ð zg` ze` xziin

ded" enk :eizeaxn law xi`n epiaxe .e`xa

.oexg`d lr c"ei lihdy Ð (f l`wfgi) "ded lr

õåçdidy l`rnyi iaxe Ð dheq zyxtn

did `ny Ð dlek dxezd lka xqe`

e` ,daizk daizk e` ,dheqn dey dxfb yxec

.opaxcn :inp i` .zxg` dey dxfbìáàdxez

nc inp ikd `aizk `nzqcs` :rnyn Ð opiwg

dl oiwgen Ð dnyl daizk ira dheqc ab lr

ipy wxt opilqt hb oiprlc :dnize .dxezd on

dxez xtq lwyc `edd iab (a,my) oihibc

yegip i`nl :sqei ax xn`c ,edziacl diadie

azke" opira Ð da zi`c zezixk meyn i` ?dl

zil sqei axc :xnel yie !`kile ,dnyl Ð "dl

dl xaq :inp i` .`kdc `tt axc `xaq dil

m`e .dxezd on dl oiwgen oi` xn`c o`nk

,dxez xtqa `tt ax `kd xykn ikide :xn`z

lk" yixa opz `de ,dnyl irac o`nl elit`

yi` oixwn mixteq lew rny (`,ck my) "hbd

dl iwene .ea yxbl leqt Ð zipelt yxbn ipelt

dxez xtqe .cnlzdl oiieyrd mixteqa :`xnba

rnyne .cnlzdl oiieyrk `kd dl aiyg inp

:jixtcn ,mzdc oizipzn edl zi` i`pz edleklc

Ð 'eke ?opzc `d diy`i xa `g` iaxl dil zile

llk azkp `l Ð mzdc cnlzdlc :xnel yie

,`nzqa azek Ð dxez xtq la` ,hbd xykdl

zyxt dpnn ewgni Ð ekxhvi m`y ok zrcl

df oipra elit` hb iablc :`iyw ,edine .dheq

eazk elit` `dc .dnyl aiyg `le ,leqt

.ea yxbl leqt Ð lrad ieev `la dnyl xteqd

xteq azk :(`,ar my) "efg`y in"a `ipz `dc

`ed ixd Ð dl epzpe dnyl micr enzge ,dnyl

,aezk xteql xn`y elew ernyiy cr ,leqt

aiyg `lc meyn leqt mzde .enzg micrle

,daizka zegily opirac meyn `le ,dnyl

mixiykn (a,ak) oihibc ipy wxt seq `dc

,eiab lr cner lecba ohwe dhey yxg zaizk

aezki m` citwn aezkl eilry odkd oi` dheqa :inp i` .opaxcn leqtl jiiy `l dheq iabe .opaxcn leqt mzde ,dnyl aiyg mlerlc :xnel yie !edpip zegily ipa e`lc ab lr s`

.lral dil `gip `l `nzqn Ð hb iab la` .dil `gip `nzqne ,ezeyxa `ly dnyl mc` mey
diiyr
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.øîzéà ïéàøð :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå .íéãéîìzä dä©©§¦¦§©©§¨©¦§¨¨©¦§¦¦§©
íeMî àöBî äzàL íB÷î ìk :éåì ïa òLBäé éáø øîà§ª©¤¥¦¨¨¤©¨¥¦

àáé÷ò éaø éðôì ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé éaø¯Bðéà ©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨¦§¥©¦£¦¨¥
éaø úàå ìàòîLé éaø úà LnéML ,øéàî éaø àlà¤¨©¦¥¦¤¦¥¤©¦¦§¨¥§¤©¦
éaø ìöà éúééäLk :øéàî éaø øîà ,àéðúc .àáé÷ò£¦¨§©§¨¨©©¦¥¦§¤¨¦¦¥¤©¦
éì øîà àìå Bécä CBúì íBzð÷ð÷ ìéhî éúééä ìàòîLé¦§¨¥¨¦¦©¦©§©§§©§§Ÿ¨©¦
!?éðéà .éìò døñà ,àáé÷ò éaø ìöà éúàaLk .øác̈¨§¤¨¦¥¤©¦£¦¨£¨¨¨©¦¦
:øéàî éaø íeMî ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥¦©¦¥¦
íBzð÷ð÷ ìéhî éúééä àáé÷ò éaø ìöà ãîBì éúééäLk§¤¨¦¦¥¥¤©¦£¦¨¨¦¦©¦©§©§

àìå Bécä CBúìéaø ìöà éúàaLëe .øác éì øîà §©§§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦¥¤©¦
øìáì :Bì ézøîà ?Ezëàìn äî ,éða :éì øîà ,ìàòîLé¦§¨¥¨©¦§¦©§©§§¨©§¦©§¨
EzëàìnL ,Ezëàìîa øéäæ éåä ,éða :éì øîà .éðà£¦¨©¦§¦¡¥¨¦¦§©§§¤§©§§
Bà úçà úBà øqçî äzà ànL ,àéä íéîL úëàìî§¤¤¨©¦¦¤¨©¨§©¥©©

úçà úBà øzééî¯.Blek íìBòä ìk úà áéøçî úàöîð §©¥©©¦§¥¨©£¦¤¨¨¨
ìéhî éðàL ,BîL 'íBzð÷ð÷'å éì Lé ãçà øác :Bì ézøîà̈©§¦¨¨¤¨¥¦§©§©§§¤£¦©¦
?Bécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéhî éëå :éì øîà .Bécä CBúì§©§¨©¦§¦©¦¦©§©§§©§

"äçîe" "áúëå" äøBz äøîà àìäå¯ìBëiL áúk ©£Ÿ¨§¨¨§¨©¨¨§¨¤¨
éëä ?déì øcäî à÷ éàîe ,äéì øîà÷ éàî .úBçnì¦¨©©¨§©©¥¨¦
áeáæì Lçéî eléôà àlà ,àðà é÷ác [àðéòè àìc] úBøéúéáe úBøéñça àéòaéî àì :déì øîà÷̈¨©¥¨¦¨£¨©£¥¦¥§¨¨¥¨§¨¦£¨¤¨£¦¥©¦§
íBzð÷ð÷å éì Lé ãçà øác ,ù"éø déì éeLîe déì ÷éçîe ú"ìãc déâzà áéúéå éúà àîìéc ,éîð©¦¦§¨¨¥§¨¥©¨¥§¨¥¥§©¥¥¨¨¤¨¥¦§©§©§
LenéL àîìLa !døñàà døñà àéL÷ ,LenéMà LenéL àéL÷ .Bécä CBúì ìéhî éðàL BîL§¤£¦©¦§©§©§¨¦©¦©§¨£¨¨©£¨¨¦§¨¨¦

déaélà í÷éîì éöî àìcîe ,àáé÷ò éaøc dén÷ì àúà àøwéòî ;àéL÷ àì LenéMà¯àúà ©¦¨©§¨¥¦¨¨£¨§©¥§©¦£¦¨¦§¨¨¥§¥©©¦¥£¨
døñà àlà .àøáñ øáñe àáé÷ò éaøc dén÷ì àúà øãäå ,àøîb øîâe ìàòîLé éaøc dén÷ì§©¥§©¦¦§¨¥§©§¨¨©£©£¨§©¥§©¦£¦¨§©§¨¨¤¨£¨¨

é éaø àéðz .àéL÷ !àéL÷ døñààCBúì íBzð÷ð÷ ïéìéhî ìkì :øîBà äéä øéàî éaø ,øîBà äãeä ©£¨¨©§¨©§¨©§¨©¦§¨¥©¦¥¦¨¨¥©Ÿ©¦¦©§©§§
?eäééðéa éàî .Lc÷naL äèBñ úLøtî õeç :BîMî øîBà á÷òé éaøå .äèBñ úLøtî õeç ,Bécä©§¦¨¨©¨§©¦©£Ÿ¥¦§¦¨¨©¨¤©¦§¨©¥©§
ïéà :àéðúc ;éàpz éðä ék éàpz éðäå .eäééðéa àkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì :äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨¥©§§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨¥
úB÷Läì äøéLk dúléâî :øîà äiLàé øa éçà éaø .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk dúléâî§¦¨¨§¥¨§©§¨¨©¤¤©¦©©©Ÿ¦¨¨©§¦¨¨§¥¨§©§

íúä àî÷ àðú øîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì àîìéc :àtt áø øîà .úøçà äèBñ da¯àlà ¨¨©¤¤¨©©©¨¦§¨Ÿ¦©¨¨¨¨©¨¨¤¨
ì ÷ézðéàc ïåékì à÷zðéî àøãä àì ez ,ìçø íeLàázkéî àîúñc äøBz éab ìáà .äàì íeL ¥¨§¦§¦§¨¥¨¨§¨¦§§¨§¥¨£¨©¥¨¦§¨¨¦§§¨

¯øa éçà éaø øîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì àîìéc :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïðé÷çîc éîð éëä̈¦©¦§¨£¦©¨©©©§¨©¦§¨¦§¨Ÿ¦©¨¨¨¨©©¦©©©
íúä äiLàé¯ì úäéî áézëéàc àlààáéúk ãnìúäìc äøBz éab ìáà ,íìBòa äèBñ íeL¯ Ÿ¦¨¨¨¤¨§¦§¦¦©§¨¨¨£¨©¥¨¦§¦§©¥§¦¨

,BzLà úà Løâì [èb] áúk :ïðúc àä äiLàé øa éçà éaøì déì úéìå .ïðé÷çî àìc éîð éëä̈¦©¦§¨¨£¦©§¥¥§©¦©©©Ÿ¦¨¨¦§©¨©¥§¨¥¤¦§
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êìîðå.dze` yxbln ea xfge Ðìåñô:inp ikd .dnyl rnyn "dl azke" :`nl` Ð
"dl dyre" aizk.dnyl rnyn Ðäì áéúë íúä.daizk iabl Ðàëäaizk Ð

diiyr .diiyr iabl "dl".dwign epiid Ðåúòã óåñ ìòdfi`a oiadl elki `l Ð
dkld oi` lr oebde ayein zrc ozep didy mipekp eixac oi` dfi`ae .mipekp eixac

.dkldkäéøåçàî øéàî éáøì äéúéæçãÐ
.eixg` ly dxeya izayi eiptl izcnlyk

úéîîù ùçðd`neh `iane ,dndae mc` Ð
.mleraøåäèmivxy dpeny `dc .znyk Ð

`nlra uew dyrn :opiqxb ikd :iaizk
.ciarwïéáåìò:oiplaq Ðïäéøáã ïéðåùå

éàîù úéá éøáãåi`ny zia eidyk Ð
lld ziae ,dxezd on mdixacl di`x oi`ian
lld zia eide ,xg` `xwnn di`x oi`ian
,`a dnl i`ny zia ly `xwnd z` oiyxec
epipyy dze`k .mdipira lw did `le
:mixne` i`ny zia ,(a,i) zekxa zkqna
,cenri xwaae `xwie dhi mc` lk axra
:mixne` lld ziae ."jnewae jakya" xn`py
jzklae" xn`py ,ekxck `xew mc` lk
"jnewae jakya" xn`p dnl ok m` "jxcaÐ

jxcy dryae oiakey mc` ipa jxcy drya
.oicner mc` ipaéàîù úéá éøáã ïéîéã÷îù

ïäéøáãìipwf ekldy dyrn :edl ixn`wc Ð
xcde i`ny zia.lld zia ipwfúà ÷çåãä

äòùäd`exe ,lcbzdle xiyrdl rbizn Ð
jlede xfeg ok it lr s`e ,gilvn epi`y

.zedeabl envr qipkne ,miwgxnläòù
åì úãîåòel cenrl dcizr onf xg`l Ð

.zglvn dryåéùòî ùôùôédyry Ð
.aeyie dcezie ,eciay zexiar wecaie ,xak

åéùòîá ùîùîéecil devn `a m` :oebk Ð
gipi `le ,dxky cbpk devn cqtd aygi
cizr dxky ixdy ,cqtdd liaya dzeyrl

dxiar ecil z`a m`e .`ealexky aygi Ð
cizrd dcqtd cbpk eiykr da xkzyny

.epnn rxtiläðùîçéøà ìá÷ì éãë äáçø
.oipa dilr zepal zeriawl dnec `dzy Ð

íéçôè äùìù ìù äðáì éöç çéøàåÐ
.agex dvgne gth gix` `vnpäøå÷ì äééã

åáçøá äæ çéøà ìá÷ì éãë çôè áçåøáÐ
.ira dvgne gth :jixt `xnbaeìù äúéä

'åë ù÷.dl xn`w dcedi iax Ðäîå÷òÐ
.dilr cenrl leki gix` oi`yäìåâòoi`e Ð

,`id dar la` .dilr cenrl leki gix`
wlgz m`y.gth dagx `di Ðäúåà ïéàåø
àéä åìàë(a)Ðe` zlqtp .zraexn Ð

.xiykdl dlebr zcn `id ef i`e ,dwelgìë
íéçôè äùìù äôé÷äá ùéùdkixvy Ð

aiaq dtiwdl migth dyly jex` hegÐ
.wlgz m` gth agex da yiy recia
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äééùòxne`e ?dxezd on dl oiwgen oi` dnl ok m` :xn`z m`e Ð `id dwign dcic

myl daizk `dzy opirac "dl`d zel`d z` azke" aizkc meyn :wgvi epiax

.dl`òãåéùdxezdy uxyd z` xdhl `ed zetixg i`n :dniz Ð uxyd z` xdhl

zifk `nhi `ly ,ixii` zeliap z`neh oiprlc :mz epiax xne`e !?`icda ez`nhepnn

lr s` uxye "dig zlapa e`" aizk `dc .`yna

opiyxcc .ygp enk ,dig llka ied Ð ygexy it

lkae" (a,hp) "zezin rax`" wxta oixcdpqa

xnege lw `piax silie .ygp df Ð "zynexd dig

dil hrnnc ,dig zlap llkn `vic ,ygpn

lr jled lke"n zeliap z`nehn mipdk zxeza

Ð xnege lwd xzeqe ,`id `le wiqn ike ."oegb

ied `lc ygpn xity epivn dna iz` mewn lkn

`l oiygexy mivxy lk inp ikd Ð dig llka

zxeza wgvi epiax `vn `le .dig llka eed

z`nehn ygp mewn meya hrnny mipdk

hrnn `icdac :wgvi epiaxl `iyw cere .zeliap

,zeliap z`nehn mivxy lk mipdk zxeza

mivxy oi`e `yna d`nhn `id :mzd ipzwc

dyr `ly dnda dne ,lekiy .`yna mi`nhn

uxy ,`yna d`nhn dxyak dnc aezkd

,`yna `nhiy oic epi` Ð exyak enc dyry

yi ,edine .uxy `le Ð "`id" :xnel cenlz

lw inp ciar Ð dherin `ki`c ab lr s` :xnel

lwd lhal `piax iz` ikid :`iyw la` .xnege

`herin `ki`c e`l i`e mipdk zxezay xnege

zxezc xnege lw opicar ded ,daxc` .`icda

`ki` `piaxc xnege lw lrc :cere !mipdk

rbna elit` xedh oky Ð ygpl dn :jxtinl

.dycrkaçåð`de Ð `xap `ly mc`l el

e`ea :(`,d) dxf dcearc `nw wxta opixn`c

e`hg `l od ilnli`y ,epizea`l daeh wifgpe

ink :`ni` ,mzd yxtn `d .mlerl ep`a `l

ipa mzqa ixii` `kd :inp i` .mlerl ep`a `ly
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EzLà íLå éîLk EîL :øîàå Bøéò ïa Bàöîe ,Cìîðå§¦§©§¨¤¦§¨©¦§¦§¦§¥¦§§
ézLà íLk¯áúëå" íúä !?àzLä éëä !Ba Løâì ìeñt §¥¦§¦¨§¨¥¨¦¨§¨¨¨§¨©
áéúk "dì¯ì äáéúk ïðéòaáéúk "dì äNòå" àëä ,dîL ¨§¦¨¥©§¦¨¦§¨¨¨§¨¨¨§¦

¯äéiNò ïðéòaìøîà .àéä ä÷éçî dãéc äéiNò ,dîL ¨¥©£¦¨¦§¨£¦¨¦¨§¦¨¦¨©
äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb :àðéðç øa àçà éaø©¦©¨©£¦¨¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨
àì äî éðtîe ,BúBîk øéàî éaø ìL BøBãa ïéàL íìBòä̈¨¤¥§¤©¦¥¦§¦§¥©Ÿ

BúBîk äëìä eòá÷¯óBñ ìò ãBîòì åéøéáç eìëé àlL ¨§£¨¨§¤Ÿ¨§£¥¨©£©
ìò ,íéðt Bì äàøîe øBäè àîè ìò øîBà àeäL .Bzòc©§¤¥©¨¥¨©§¤¨¦©
,BîL øéàî éaø àì :àðz .íéðt Bì äàøîe àîè øBäè̈¨¥©§¤¨¦¨¨Ÿ©¦¥¦§

øéàî éaø BîL àø÷ð änìå .BîL éàøBäð éaø àlà¯ ¤¨©¦§©§§¨¨¦§¨§©¦¥¦
àlà ,BîL éàøBäð àìå .äëìäa íéîëç éðéò øéàî àeäL¤¥¦¥¥£¨¦©£¨¨§Ÿ§©§¤¨
.BîL Cøò ïa øæòìà éaø :dì éøîàå ,BîL äéîçð éaø©¦§¤§¨§§¨§¦¨©¦¤§¨¨¤£¨§

éàøBäð BîL àø÷ð änìå¯.äëìäa íéîëç éðéò øéäðîL §¨¨¦§¨§§©¤©§¦¥¥£¨¦©£¨¨
éàøáçî àðãcçîc éàä :éaø øîà¯øéàî éaøì déúéæçc ¨©©¦©§¦©©§¨¥©§©©£¦¥§©¦¥¦
dénwî déúéæç eléàå .déøBçàî¯.éôè àðãcçî äåä ¥£¥§¦£¦¥¦©¥£¨¦©©§¨§¥

éðéò eéäå" :áéúëcéøBî úà úBàBø E,eäaà éaø øîà ."E ¦§¦§¨¥¤¤¤¨©©¦©¨
,BîL ñeëîeñå øéàî éaøì Bì äéä ãéîìz :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦¨¨§©¦¥¦§¨§
íéòaøà äàîeè ìL øáãå øác ìk ìò øîBà äéäL¤¨¨¥©¨¨¨§¨¨¤§¨©§¨¦
äøäè ìL øáãå øác ìk ìòå ,äàîeè éîòè äðBîLe§¨©£¥§¨§©¨¨¨§¨¨¤¨¢¨
äéä ÷éúå ãéîìz :àðz .äøäè éîòè äðBîLe íéòaøà©§¨¦§¨©£¥¨¢¨¨¨©§¦¨¦¨¨
.íéîòè íéMîçå äàîa õøMä úà øäèî äéäL äðáéa§©§¤¤¨¨§©¥¤©¤¤§¥¨©£¦¦§¨¦
äaøîe úéînL Lçp äîe ;epøäèàå ïeãà éðà :àðéáø øîà̈©¨¦¨£¦¨©£©£¤©¨¨¤¥¦©§¤

äàîeè¯ìk àì äàîeè äaøîe úéîî ïéàL õøL ,øBäè §¨¨¤¤¤¥¥¦©§¤§¨Ÿ¨
?ïkL¯éaø øîà .ãéáò÷ àîìòa õB÷ äNòî ,àéä àìå ¤¥§Ÿ¦©£¥§¨§¨¨¨¥¨©©¦

ìL :ìàeîL øîà ,àaàeìläå eðúBîk äëìä íéøîBà eìlä ,ìlä úéae éànL úéa e÷ìçð íéðL L ©¨¨©§¥¨¨¦¤§§¥©©¥¦¥©¨§¦£¨¨§¥§©¨
úéak äëìäå ,ïä íéiç íéäìà éøác elàå elà :äøîàå ìB÷ úa äàöé .eðúBîk äëìä íéøîBà§¦£¨¨§¥¨§¨©§¨§¨¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¥©£¨¨§¥

ïúBîk äëìä òBa÷ì ìlä úéa eëæ äî éðtî ,íéiç íéäìà éøác elàå elàL øçàî éëå .ìlä¯ ¦¥§¦¥©©¤¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¦§¥©¨¥¦¥¦§©£¨¨§¨
úéa éøác ïéîéc÷nL àlà ãBò àìå .éànL úéa éøáãå ïäéøác ïéðBLå eéä ïéáeìòå ïéçBpL éðtî¦§¥¤¦©£¦¨§¦¦§¥¤§¦§¥¥©©§Ÿ¤¨¤©§¦¦¦§¥¥
éànL úéa úéaä CBúa BðçìLå äkeqa Baeøå BLàø äéäL éî" :eðéðML dúBàk .ïäéøáãì éànL©©§¦§¥¤§¨¤¨¦¦¤¨¨Ÿ§©¨§ª§¨§©©¦¥©©

àì :éànL úéaì ìlä úéa eøîà .ïéøéLëî ìlä úéae ïéìñBtúéa éð÷æ eëìäL äNòî äéä Cë §¦¥¦¥©§¦¦¨§¥¦¥¥©©Ÿ¨¨¨©£¤¤¨§¦§¥¥
BðçìLå äkeqa Baeøå BLàø áLBé eäeàöîe ,úéðøBçä ïa ïðçBé éaø úà øwáì ìlä úéa éð÷æå éànL©©§¦§¥¥¦¥§©¥¤©¦¨¨¤©¨¦§¨¥Ÿ§©¨§ª§¨
àì âäBð úééä Ck íà :Bì eøîà ïä óà !?äéàø íMî éà :éànL úéa ïäì eøîà .úéaä CBúa§©©¦¨§¨¤¥©©¦¦¨§¨¨©¥¨§¦¨¨¦¨¥Ÿ

éîiî äkeñ úåöî zîéi÷Bîöò ìétLnä ìkL ,Eãnìì ."E¯ìëå ,Bäéaâî àeä Ceøa LBãwä ¦©§¨¦§©¨¦¨¤§©¤§¤¨©©§¦©§©¨¨©§¦§¨
Bîöò déaânä¯äleãbä ìò øfçîä ìk .BìétLî àeä Ceøa LBãwä¯ìëå ,epnî úçøBa äleãb ©©§¦©©§©¨¨©§¦¨©§©¥©©§¨§¨©©¦¤§¨

äleãbä ïî çøBaä¯äòMä úà ÷çBcä ìëå .åéøçà úøfçî äleãb¯äçãpä ìëå ,Bz÷çBc äòL ©¥©¦©§¨§¨§©¤¤©£¨§¨©¥¤©¨¨¨¨©§§¨©¦§¤
äòL éðtî¯eìlä ,ìlä úéae éànL úéa e÷ìçð äöçîe íéðL ézL :ïðaø eðz .Bì úãîBò äòL ¦§¥¨¨¨¨¤¤¨©¨©§¥¨¦¤¡¨¤§§¥©©¥¦¥©¨

íãàì Bì çBð :eøîâå eðîð .àøáð àlMî øúBé àøápL íãàì Bì çBð :íéøîBà eìläå ,àøápMî øúBé àøáð àlL íãàì Bì çBð :íéøîBà§¦©¨¨¨¤Ÿ¦§¨¥¦¤¦§¨§©¨§¦©¨¨¨¤¦§¨¥¦¤Ÿ¦§¨¦§§¨§©¨¨¨
àøápL åéLëò ,àøápMî øúBé àøáð àlL¯.åéNòîa LîLîé :dì éøîàå .åéNòîa LtLôéäðùîeøîàL äøBwä¯ìa÷ì éãk äáçø ¤Ÿ¦§¨¥¦¤¦§¨©§¨¤¦§¨§©§¥§©£¨§¨§¦¨§©§¥§©£¨©¨¤¨§§¨¨§¥§©¥

.çéøàìL ìL äðáì éöç çéøàåäàéøáe ,çéøà ìa÷ì éãk äáçø .Baçøì çéøà ìa÷ì éãk çôè äáçø àäzL äøBwì äéic .íéçôè äL ¨¦©§¨¦©£¦§¥¨¤§¨§¨¦©¨©¨¤§¥§¨¨¤©§¥§©¥¨¦©§¨§§¨¨§¥§©¥¨¦©§¦¨
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קמה `xew dida cenr bi sc ± ipy wxtoiaexir

êìîðå.dze` yxbln ea xfge Ðìåñô:inp ikd .dnyl rnyn "dl azke" :`nl` Ð
"dl dyre" aizk.dnyl rnyn Ðäì áéúë íúä.daizk iabl Ðàëäaizk Ð

diiyr .diiyr iabl "dl".dwign epiid Ðåúòã óåñ ìòdfi`a oiadl elki `l Ð
dkld oi` lr oebde ayein zrc ozep didy mipekp eixac oi` dfi`ae .mipekp eixac

.dkldkäéøåçàî øéàî éáøì äéúéæçãÐ
.eixg` ly dxeya izayi eiptl izcnlyk

úéîîù ùçðd`neh `iane ,dndae mc` Ð
.mleraøåäèmivxy dpeny `dc .znyk Ð

`nlra uew dyrn :opiqxb ikd :iaizk
.ciarwïéáåìò:oiplaq Ðïäéøáã ïéðåùå

éàîù úéá éøáãåi`ny zia eidyk Ð
lld ziae ,dxezd on mdixacl di`x oi`ian
lld zia eide ,xg` `xwnn di`x oi`ian
,`a dnl i`ny zia ly `xwnd z` oiyxec
epipyy dze`k .mdipira lw did `le
:mixne` i`ny zia ,(a,i) zekxa zkqna
,cenri xwaae `xwie dhi mc` lk axra
:mixne` lld ziae ."jnewae jakya" xn`py
jzklae" xn`py ,ekxck `xew mc` lk
"jnewae jakya" xn`p dnl ok m` "jxcaÐ

jxcy dryae oiakey mc` ipa jxcy drya
.oicner mc` ipaéàîù úéá éøáã ïéîéã÷îù

ïäéøáãìipwf ekldy dyrn :edl ixn`wc Ð
xcde i`ny zia.lld zia ipwfúà ÷çåãä

äòùäd`exe ,lcbzdle xiyrdl rbizn Ð
jlede xfeg ok it lr s`e ,gilvn epi`y

.zedeabl envr qipkne ,miwgxnläòù
åì úãîåòel cenrl dcizr onf xg`l Ð

.zglvn dryåéùòî ùôùôédyry Ð
.aeyie dcezie ,eciay zexiar wecaie ,xak

åéùòîá ùîùîéecil devn `a m` :oebk Ð
gipi `le ,dxky cbpk devn cqtd aygi
cizr dxky ixdy ,cqtdd liaya dzeyrl

dxiar ecil z`a m`e .`ealexky aygi Ð
cizrd dcqtd cbpk eiykr da xkzyny

.epnn rxtiläðùîçéøà ìá÷ì éãë äáçø
.oipa dilr zepal zeriawl dnec `dzy Ð

íéçôè äùìù ìù äðáì éöç çéøàåÐ
.agex dvgne gth gix` `vnpäøå÷ì äééã

åáçøá äæ çéøà ìá÷ì éãë çôè áçåøáÐ
.ira dvgne gth :jixt `xnbaeìù äúéä

'åë ù÷.dl xn`w dcedi iax Ðäîå÷òÐ
.dilr cenrl leki gix` oi`yäìåâòoi`e Ð

,`id dar la` .dilr cenrl leki gix`
wlgz m`y.gth dagx `di Ðäúåà ïéàåø
àéä åìàë(a)Ðe` zlqtp .zraexn Ð

.xiykdl dlebr zcn `id ef i`e ,dwelgìë
íéçôè äùìù äôé÷äá ùéùdkixvy Ð

aiaq dtiwdl migth dyly jex` hegÐ
.wlgz m` gth agex da yiy recia
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äééùòxne`e ?dxezd on dl oiwgen oi` dnl ok m` :xn`z m`e Ð `id dwign dcic

myl daizk `dzy opirac "dl`d zel`d z` azke" aizkc meyn :wgvi epiax

.dl`òãåéùdxezdy uxyd z` xdhl `ed zetixg i`n :dniz Ð uxyd z` xdhl

zifk `nhi `ly ,ixii` zeliap z`neh oiprlc :mz epiax xne`e !?`icda ez`nhepnn

lr s` uxye "dig zlapa e`" aizk `dc .`yna

opiyxcc .ygp enk ,dig llka ied Ð ygexy it

lkae" (a,hp) "zezin rax`" wxta oixcdpqa

xnege lw `piax silie .ygp df Ð "zynexd dig

dil hrnnc ,dig zlap llkn `vic ,ygpn

lr jled lke"n zeliap z`nehn mipdk zxeza

Ð xnege lwd xzeqe ,`id `le wiqn ike ."oegb

ied `lc ygpn xity epivn dna iz` mewn lkn

`l oiygexy mivxy lk inp ikd Ð dig llka

zxeza wgvi epiax `vn `le .dig llka eed

z`nehn ygp mewn meya hrnny mipdk

hrnn `icdac :wgvi epiaxl `iyw cere .zeliap

,zeliap z`nehn mivxy lk mipdk zxeza

mivxy oi`e `yna d`nhn `id :mzd ipzwc

dyr `ly dnda dne ,lekiy .`yna mi`nhn

uxy ,`yna d`nhn dxyak dnc aezkd

,`yna `nhiy oic epi` Ð exyak enc dyry

yi ,edine .uxy `le Ð "`id" :xnel cenlz

lw inp ciar Ð dherin `ki`c ab lr s` :xnel

lwd lhal `piax iz` ikid :`iyw la` .xnege

`herin `ki`c e`l i`e mipdk zxezay xnege

zxezc xnege lw opicar ded ,daxc` .`icda

`ki` `piaxc xnege lw lrc :cere !mipdk

rbna elit` xedh oky Ð ygpl dn :jxtinl

.dycrkaçåð`de Ð `xap `ly mc`l el

e`ea :(`,d) dxf dcearc `nw wxta opixn`c

e`hg `l od ilnli`y ,epizea`l daeh wifgpe

ink :`ni` ,mzd yxtn `d .mlerl ep`a `l

ipa mzqa ixii` `kd :inp i` .mlerl ep`a `ly

.exec ixy`e eixy` Ð wicv la` ,mc`
calae
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EzLà íLå éîLk EîL :øîàå Bøéò ïa Bàöîe ,Cìîðå§¦§©§¨¤¦§¨©¦§¦§¦§¥¦§§
ézLà íLk¯áúëå" íúä !?àzLä éëä !Ba Løâì ìeñt §¥¦§¦¨§¨¥¨¦¨§¨¨¨§¨©
áéúk "dì¯ì äáéúk ïðéòaáéúk "dì äNòå" àëä ,dîL ¨§¦¨¥©§¦¨¦§¨¨¨§¨¨¨§¦

¯äéiNò ïðéòaìøîà .àéä ä÷éçî dãéc äéiNò ,dîL ¨¥©£¦¨¦§¨£¦¨¦¨§¦¨¦¨©
äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb :àðéðç øa àçà éaø©¦©¨©£¦¨¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨
àì äî éðtîe ,BúBîk øéàî éaø ìL BøBãa ïéàL íìBòä̈¨¤¥§¤©¦¥¦§¦§¥©Ÿ

BúBîk äëìä eòá÷¯óBñ ìò ãBîòì åéøéáç eìëé àlL ¨§£¨¨§¤Ÿ¨§£¥¨©£©
ìò ,íéðt Bì äàøîe øBäè àîè ìò øîBà àeäL .Bzòc©§¤¥©¨¥¨©§¤¨¦©
,BîL øéàî éaø àì :àðz .íéðt Bì äàøîe àîè øBäè̈¨¥©§¤¨¦¨¨Ÿ©¦¥¦§

øéàî éaø BîL àø÷ð änìå .BîL éàøBäð éaø àlà¯ ¤¨©¦§©§§¨¨¦§¨§©¦¥¦
àlà ,BîL éàøBäð àìå .äëìäa íéîëç éðéò øéàî àeäL¤¥¦¥¥£¨¦©£¨¨§Ÿ§©§¤¨
.BîL Cøò ïa øæòìà éaø :dì éøîàå ,BîL äéîçð éaø©¦§¤§¨§§¨§¦¨©¦¤§¨¨¤£¨§

éàøBäð BîL àø÷ð änìå¯.äëìäa íéîëç éðéò øéäðîL §¨¨¦§¨§§©¤©§¦¥¥£¨¦©£¨¨
éàøáçî àðãcçîc éàä :éaø øîà¯øéàî éaøì déúéæçc ¨©©¦©§¦©©§¨¥©§©©£¦¥§©¦¥¦
dénwî déúéæç eléàå .déøBçàî¯.éôè àðãcçî äåä ¥£¥§¦£¦¥¦©¥£¨¦©©§¨§¥

éðéò eéäå" :áéúëcéøBî úà úBàBø E,eäaà éaø øîà ."E ¦§¦§¨¥¤¤¤¨©©¦©¨
,BîL ñeëîeñå øéàî éaøì Bì äéä ãéîìz :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦¨¨§©¦¥¦§¨§
íéòaøà äàîeè ìL øáãå øác ìk ìò øîBà äéäL¤¨¨¥©¨¨¨§¨¨¤§¨©§¨¦
äøäè ìL øáãå øác ìk ìòå ,äàîeè éîòè äðBîLe§¨©£¥§¨§©¨¨¨§¨¨¤¨¢¨
äéä ÷éúå ãéîìz :àðz .äøäè éîòè äðBîLe íéòaøà©§¨¦§¨©£¥¨¢¨¨¨©§¦¨¦¨¨
.íéîòè íéMîçå äàîa õøMä úà øäèî äéäL äðáéa§©§¤¤¨¨§©¥¤©¤¤§¥¨©£¦¦§¨¦
äaøîe úéînL Lçp äîe ;epøäèàå ïeãà éðà :àðéáø øîà̈©¨¦¨£¦¨©£©£¤©¨¨¤¥¦©§¤

äàîeè¯ìk àì äàîeè äaøîe úéîî ïéàL õøL ,øBäè §¨¨¤¤¤¥¥¦©§¤§¨Ÿ¨
?ïkL¯éaø øîà .ãéáò÷ àîìòa õB÷ äNòî ,àéä àìå ¤¥§Ÿ¦©£¥§¨§¨¨¨¥¨©©¦

ìL :ìàeîL øîà ,àaàeìläå eðúBîk äëìä íéøîBà eìlä ,ìlä úéae éànL úéa e÷ìçð íéðL L ©¨¨©§¥¨¨¦¤§§¥©©¥¦¥©¨§¦£¨¨§¥§©¨
úéak äëìäå ,ïä íéiç íéäìà éøác elàå elà :äøîàå ìB÷ úa äàöé .eðúBîk äëìä íéøîBà§¦£¨¨§¥¨§¨©§¨§¨¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¥©£¨¨§¥

ïúBîk äëìä òBa÷ì ìlä úéa eëæ äî éðtî ,íéiç íéäìà éøác elàå elàL øçàî éëå .ìlä¯ ¦¥§¦¥©©¤¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¦§¥©¨¥¦¥¦§©£¨¨§¨
úéa éøác ïéîéc÷nL àlà ãBò àìå .éànL úéa éøáãå ïäéøác ïéðBLå eéä ïéáeìòå ïéçBpL éðtî¦§¥¤¦©£¦¨§¦¦§¥¤§¦§¥¥©©§Ÿ¤¨¤©§¦¦¦§¥¥
éànL úéa úéaä CBúa BðçìLå äkeqa Baeøå BLàø äéäL éî" :eðéðML dúBàk .ïäéøáãì éànL©©§¦§¥¤§¨¤¨¦¦¤¨¨Ÿ§©¨§ª§¨§©©¦¥©©

àì :éànL úéaì ìlä úéa eøîà .ïéøéLëî ìlä úéae ïéìñBtúéa éð÷æ eëìäL äNòî äéä Cë §¦¥¦¥©§¦¦¨§¥¦¥¥©©Ÿ¨¨¨©£¤¤¨§¦§¥¥
BðçìLå äkeqa Baeøå BLàø áLBé eäeàöîe ,úéðøBçä ïa ïðçBé éaø úà øwáì ìlä úéa éð÷æå éànL©©§¦§¥¥¦¥§©¥¤©¦¨¨¤©¨¦§¨¥Ÿ§©¨§ª§¨
àì âäBð úééä Ck íà :Bì eøîà ïä óà !?äéàø íMî éà :éànL úéa ïäì eøîà .úéaä CBúa§©©¦¨§¨¤¥©©¦¦¨§¨¨©¥¨§¦¨¨¦¨¥Ÿ

éîiî äkeñ úåöî zîéi÷Bîöò ìétLnä ìkL ,Eãnìì ."E¯ìëå ,Bäéaâî àeä Ceøa LBãwä ¦©§¨¦§©¨¦¨¤§©¤§¤¨©©§¦©§©¨¨©§¦§¨
Bîöò déaânä¯äleãbä ìò øfçîä ìk .BìétLî àeä Ceøa LBãwä¯ìëå ,epnî úçøBa äleãb ©©§¦©©§©¨¨©§¦¨©§©¥©©§¨§¨©©¦¤§¨

äleãbä ïî çøBaä¯äòMä úà ÷çBcä ìëå .åéøçà úøfçî äleãb¯äçãpä ìëå ,Bz÷çBc äòL ©¥©¦©§¨§¨§©¤¤©£¨§¨©¥¤©¨¨¨¨©§§¨©¦§¤
äòL éðtî¯eìlä ,ìlä úéae éànL úéa e÷ìçð äöçîe íéðL ézL :ïðaø eðz .Bì úãîBò äòL ¦§¥¨¨¨¨¤¤¨©¨©§¥¨¦¤¡¨¤§§¥©©¥¦¥©¨

íãàì Bì çBð :eøîâå eðîð .àøáð àlMî øúBé àøápL íãàì Bì çBð :íéøîBà eìläå ,àøápMî øúBé àøáð àlL íãàì Bì çBð :íéøîBà§¦©¨¨¨¤Ÿ¦§¨¥¦¤¦§¨§©¨§¦©¨¨¨¤¦§¨¥¦¤Ÿ¦§¨¦§§¨§©¨¨¨
àøápL åéLëò ,àøápMî øúBé àøáð àlL¯.åéNòîa LîLîé :dì éøîàå .åéNòîa LtLôéäðùîeøîàL äøBwä¯ìa÷ì éãk äáçø ¤Ÿ¦§¨¥¦¤¦§¨©§¨¤¦§¨§©§¥§©£¨§¨§¦¨§©§¥§©£¨©¨¤¨§§¨¨§¥§©¥
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המשך בעמ' דנק
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המשך בעמ' דנק

`xew did` cenr ci sc ± ipy wxtoiaexir

àøîâäì ïéáìîecbpke o`kn rav` `ln retiya hiha gxnn ,`piha dxewl Ð
.mipal oeyl oialn .dxewl dze` deyne ,o`knäøå÷ä éãéîòîådgipd m` Ð

zecizi iab lr.cal dxew lawl `l` ,gix`e dxew lawl oi`ixa ediy oikixv oi` Ð
.`ilrn xkid iedizc ikid ik ,zeriaw opirac `ed dxewae .dlr gix` iadi `l `dc

dicinrn la`edcica `xikid ilz `l Ð.
äæ ãçàå äæ ãçàze`ixa opira dxew Ð

dxewc ze`ixa era dicinrne ,gix`c
.gix`eúìöçîgk zetiil dvign zeidl Ð
.exizdäá ïéò÷åá íééãâäùddaebe li`ed Ð

.zxzn dpi`e dielz dvign `ied dyly
úåîéàúîäenk ef lv` ef oaikydy Ð
.mine`zäèîì úçàå äìòîì úçàoiae Ð

`l` ,ef lv` ef gix` lawl ick mdizy
lyn mideab [dly] micinrn zg`y

.dpnn mideabe ,dzxagäðåéìòä úà ïéàåø
'åë.deya ef lv` ef `diy cr Ðäìòîì

äîà íéøùòîxykd my oi`c rwxwd on Ð
.dxewäøùòî äèîì äðåúçú àìåjenq Ð

:rwxwlïéàåø äéì úéàã,dea`k inp Ð
ly `id eli`k dze` oi`ex oizipzna xn`c

.zkznêä åðééäs` dagx `yixa `pzc Ð
ly dzid ez il dnle ,d`ixa dpi`y it lr
`id eli`k dze` oi`ex ,d`ixa dpi`c yw

.zkzn lyïðéøîà äðéîá äàéøálibxy Ð
ur ly dxew oebk ,d`ixa oind eze`a zeidl
eli`k ,oi`ex opixn` inp d`ixa dpi` ik Ð
dpi`c mipw lye yw ly la` .d`ixa `id

dpina d`ixa.oi`ex opixn` `l :`ni` Ð
àèéùôi`nc ,oi`ex opixn` inp `kdc Ð

.`yixcn `d `pyåúôù ãò åúôùîellg Ð
aizke .zen` xyr ,eizeptec iaer cal ,ely
lkl :`nl` ,"eze` aeqi dn`a miyly ewe"
.swid zen` yly `ki` ,`lebira agex dn`

åúôù éáåò àëéàäådxyr lr sicr dedc Ð
`ed "miyly ewe" ikd elit`e ,llg ly

.`l eze ,iracïùåù çøôgxtk c`n wc Ð
.ef oyeyçôè åéáòåeizeptc ileya Ð
dhnlndlrnln la` ,dyrnk ,c`n wc Ð

.oyey gxt qek ztyáéùç à÷ éàååâîÐ
aiyg i`ebc swidl miyly ew `eddl ,`xw
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ze`itd,cner zen` izy dvign lkl yi Ð
.o`kn dn`e o`kn dn`äéðéî àòáãëÐ

.(a,hi) ipy wxtaêéñîäjenq dhep etep Ð
,rwxwl dylyn zegta sepd y`x .ux`l

exwiredeab ,oli`l xaegny mewna Ð
.dxyråá ïéìèìèî ïéàetwid did m` Ð

df xeriye .okynd xvgk miz`q zian xzei
owezn epi`e oweznd swid lkl minkg epzp
axre izy da oi`y dvignl oebk ,ekxv lk
swed `ly swidle ,(a,fh) `wxit i`da
i` ,inp `kde ,(`,ck) ipy wxta dxicl

'ek xity dl znwen eil`n cnerali`ed Ð
i`d opax dia eadi ,`ciar ikdl e`le

.`xeriyøéåàì äùéîùúù äøéã éåäã íåùî
dxicl swide ,jkl dligzn erhpy mlerl Ð
dkez jxevl dieyr dpi` ef dxic la` ,`ed
my xecl ,dl dvegy xie` jxevl `l`
,dngd on livdl diieyre ,zecyd ixney
,miz`q zia `l` ef dxica oilhlhn oi`e
iax xn` llk :(a,ak) ipy wxta `ipzck
,dxicl eyinyzy xie` lk :xfrl` oa oerny
dxyr elit`e ,xvge dvwene xdqe xic oebk

mixek,xie`l dyinyzy dxic lke .xzen Ð
miz`q zia ,zecyay oipbxea oebk,xzen Ð

miz`q zian xzei,`ed dxic e`lc ,xeq` Ð
.my xc `ed egxk lrcìúá úáùycw Ð

.ezziay my dpwe ,meid eilräøùò äåáâÐ
,eizeaiaq lk eizevign wiq` ceb :opixn`c

.swen `ed ixdeò÷ð ïëåiwiwpn cg` Ð
.mirlqdíéúàñ úéá ãò úåîà òáøàî àåäå

ziyrp eizevign xie`a zaye li`ed Ð
:jkld .`ed eizen` rax`k eleke ,ezia
la` .dn` mitl` el dvege elek z` jldn

miz`q zian ith ded i`eizevign oi` Ð
epi`y swidy ,el zelirenepi` dxicl ieyr

rax`n hwp ikdl ,miz`q zial `l` liren
zen` rax`n zegt did m`c ,jli`e zen`
i`n eizevigne ?`ki` elek z` jldn i`n Ð
mc` lkl mewn ,inp dvign e`la ?ipdn
oiaexir) "ede`ivedy in" wxta ,zen` rax`

:(a,`näúåà úåôé÷î úåìåáéùågipdy Ð
dxyr oideab milaye ,xevwln aiaq dileab

.opiwqrøîéîì àëéà éàî ò÷ðå ìúzenin Ð
.od mlerøãâä ïî úåàöåéä.efn dlrnl ef Ð

àðééðá øñéîìdvign zeyrl dvxi m`y Ð
mipa`a xywzi ecbpky lzekl df lzekn
xg` oiprae .zeyrl oi`pad jxc oky ,elld

.oyi oipaa ycg oipa wacl leki epi`êåîñì
àì÷éãà.ieand gzt lv` cner did lwc Ð

éçì éåä ïðéëîñ àä.iia`k dkld :`nl` Ð
éâéìô äéìò ïðéëîñ àìãá àîéì.eil`n cnerd igla iia`k `zkld ol miw op`e ,`lwic` jnq `l axc `caer i`d dil `iyw ixyc iia`e Ðêúòã à÷ìñ àì õøúîåÐ

opiknq `l la` ,ibilt dilr opiknqca i`ceec.axc `lwicc `caer `eddk ,igl epi` lkd ixac Ðà÷øá.rivi Ðåáç øá éá äåäãcner rivid z` jneqd cenr dide Ð
.xg` iean y`xaåäééðù éìåë äá åâéìôàådkldy m"bw l"rin zg` `id efc ,`da iia`k `zklde .ibilt dilr opiknqca :`nl` .xq` `axe ,dilr jnqinl ixy iia` Ð

.iia`käðùîììåâ íåùî àîèîårbi xy` lke" :(`,ar oileg) "dywnd dnda" wxta `ipzc .myn lhip elit`e ,envr znk ld`a mlerl `nhn xawl lleb e`yr m` Ð
.wtece lleb zeaxl "dcyd ipt lr
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:yexit ,gexa cenrl dleki dpi`y dvign lk :xn`c ,awri xa `g` axl iywz `lc

`l df itle !iz`e lif`w `de ?dxyk i`n`e .dvign dpi` Ð o`kle o`kl 'zrprpn gexdy

ied oia ,oipr lka ixiinc dil rnyn :inp i` .jinrhle :xninl ivn dede ,icin `kd jixt

oia ,gexa jled epi`y oli`d iaern otec aex

.sepd on otec aex iedcéàÐ `xninl i`n ikd

izxz hwp ded `lc ,lirlc `iepiya ibq `le

.`cg eh`ìú`le Ð xninl `ki` i`n rwpe

dieyr dpi`y dvign :xn`c o`nl o`kn iywz

`iz` `lc Ð dvign dny `l mc` icia

icia zeyrdl ie`x epi`y xac `l` ihernl

.miig ilra oebk ,mc`ééáàepiid Ð dinrhl
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.xwir qtez oeyl eze`e ,igl oky lke ,dvign

df cg`e df cg` :lirl xn`c ,dinrhl `axe

"dinrhl" qxb `l l`ppg epiaxe .xkid meyn

dvign meyn igl :xn` iia`" `icda qxb `l`

."xkid meyn igl xn` `axe

àìab lr s` Ð `lwic` jnqnl xn dl xaq
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xew`קנב dida cenr eh sc ± ipy wxtoiaexir

øäèî øéàî éáøå:xaqwc meyn ,edleka dkeq zkqna yxtn xi`n iaxc `nrhe Ð
miig gexa zcnerd dvign lk.dvign dpi` Ð`xnbøá÷ì ììåâ àìå:xnelk Ð

lleb e`yr m`eilr lg lleb my oi` Ð.znd lr sc oipzepy ieqik `ed lleb .`nhl
øôñxtqd lr azek ip`e" aizkck ,slw rnyn "xtq" ,"zezixk xtq dl azke" Ð

dinxi) aizkck dlibn dil ixw xcde ."eica
."dlibnd z` [jlnd] sxy ixg`" (elïééðî

øáã ìë úåáøìded i` :eilr hbd aezkiy Ð
"xtqa zezixk dl azke" aizkded Ð

"xtq" aizkc `zyd la` .dlibn rnyn
"xtq" i`dikde .`ed mixac zexitq Ð

raw `l la` .zezixk ixac dl azke ,rnyn
mewn lka rnyn `linne ,eazekl mewn el

:epazki dvxiyäéá éùøã éàî äì áúëåÐ
`l `d `linn ,rnyn slw e`l xtqc oeik
dil dnle .rnyn xac lkae ,slw dil raw
ozpe" aezkl ,xac lk zeaxl "azke" azkinl

."zezixk xtq dlóñëá úùøâúî äðéàåÐ
.ea iyxbzd :xn`e sqk dl ozp m`äúéäå

øçà ùéàì.oiyecw epiid Ðóñëá äéåä äî
'dgiw' (`,a) oiyeciw zkqna opixnbc Ð

.oextr dcyn 'dgiw'úåúéøë øôñîÐ
.xtql jenq zezixk aizkcnúøåëä øáãì

äðéáì åðéámxywiy hba i`pz lihi `ly Ð
.edi dlcad ixac `l` ,cgiäæ ïéà íìåòì

úåúéøë,ea dxeyw dini lk `dc Ð
df i`pze .oii zezyln zrpnp `id ezngny
la` .dlcad df oi`e ,mlerl jlede ielz

mei miyly cre o`kn,cin zezixk df ixd Ð
mei miyly seql od dlcad ixac ixdy

.xg` yi`l cin zxzeneäðùîåäé àìå
ïéðáä ìò úåøéúé úåöøôzevxt od elit`e Ð
.xyrn zezegt zephwàéäù äöøô ìë

çúôë àéäù éðôî úøúåî øùòë`diye Ð
.odilr ax cneraäøåñà ïàëî øúédvxt Ð

,cner elek elit` ,swidd lk zxqe` zg`
.onwl `ziixaa yxtnck`xnbãîåòë õåøô

.ok ieyr elek swidd lk Ðàðîçø äéøîâà
äùîì:(`,c) oiwxit yixa xn`ck Ð

:ipiqn dynl dkld odizeklde zevign
,oda jkql oileqt dhnd zekex`e oicety
dkeq) opze .d`neh oilawne od milky itl
.ea oikkqn oi` d`neh lawnd xac lk :(`,`i

úåëåøà.y"cpety` =ïäéðéá çåéø ùé íà
ïúåîëuext :`nl` .xyk jkqa my jkql Ð

,`ed xykk leqt `kd `dc .xzen cnerk
.`ped axl `d inp `iywe .ixyeàöåéå ñðëðá

geixa `vile qpkil leki cety `diy Ð
xeriyn ith geix ied `zydc ,mizpiay

.mvnevn epi`e ,cetyíöîöì øùôà àäåÐ
qpkpa uxzn `wc i`dc jzrc `wlq `wc
`veie qpkpa ozenk lkc :uxznw ikd `veie
`de :jixt jkl ,mvnvl jxc oi`c ,`ed
xzei geix el `di `ly oiekle mvnvl xyt`

.opz ozenk op`eéîà éáø øîàoizipzn Ð
xeriyn xzei geix sicrna `l` mvnv `la

ipzwc "ozenk"e .oicetyoicety xeriyk Ð
.`veie qpkpaåéä íàizy oipezp oicety ÐÐ

sicrd `l elit`c ,axr xyk jkql ozep
ey`x ok m` `l` cenrl xyt` i` axr epzepc oeikc ,ith xyk jkq `ki` geixd

.o`kn cetyd lr gpen cg` ey`xe ,o`kn cetyd lr gpen cg`
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ãåîìúÐ mewn lkn dl azke xnelÐ "xtq" ,llk Ð "dl azke" ,`ni`e :xn`z m`e

:xnel yie !`l Ð `pixg` icin ,oi` Ð xtq :hxtay dn `l` llka oi` ,hxt

,yegl oi` Ð `nw `llk `l` `ziixaa iziin `lc ab lr s` .llke xfg "dcia ozpe"

leqd ,rvxn `l` il oi` :`ziixaa ipzwc ,(a,`k) `nw wxta oiyecwa `ki` `peeb i`dkc

xac lk Ð "zgwle" :xnel cenlz ?oipn `xiqde

llke hxte llknc ikd xza rnyne ,cia gwpd

.llke xfg Ð "epf`a zzpe" xn`wc ,yixc

äîlka" wxta .miig gex ea oi`y xac xtq

xwaa] ipy xyrn iab (a,fk onwl) "oiaxrn

.rwxw ilecbe ixtn ixt ly cv hwp [o`vae

dn :hwp dbibg iab (a,`i) dkeqc `nw wxtae

ux`d on elecbe d`neh lawn epi`y xac dbibg

.minkgl dnecy dn itl lkd Ð

ïðáøåab lr s` Ð icar i`n dl azke i`d

Ð "dl azke" :yxcnl jixhvi`c

zia opiyxcc `de .iaizk "dl azke" ixz ,dnyl

dl `le "dl azke" :(`,ft oihib) "yxbnlld

.`kdc "azke"c "dl"n yixc mzd Ð dzxagle

äáéúëádyxc jd Ð sqka `le zyxbzn

iia`l la` ,`axl `l` `iz` `l

,`xaqn (`,d) oiyecwc `nw wxta dil `wtp

iia`l ,mewn lkne .xebihw dyrp xebipq oi`c

`le zyxbzn daizka Ð "azke" jixhvi` inp

(a,b) oiyecw yixa dl yixcc `de .dvilga

Ð "dzxek xtxaq xn dvilga d`vei dpi`c
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קנג `xew dida cenr eh sc ± ipy wxtoiaexir

øäèî øéàî éáøå:xaqwc meyn ,edleka dkeq zkqna yxtn xi`n iaxc `nrhe Ð
miig gexa zcnerd dvign lk.dvign dpi` Ð`xnbøá÷ì ììåâ àìå:xnelk Ð

lleb e`yr m`eilr lg lleb my oi` Ð.znd lr sc oipzepy ieqik `ed lleb .`nhl
øôñxtqd lr azek ip`e" aizkck ,slw rnyn "xtq" ,"zezixk xtq dl azke" Ð

dinxi) aizkck dlibn dil ixw xcde ."eica
."dlibnd z` [jlnd] sxy ixg`" (elïééðî

øáã ìë úåáøìded i` :eilr hbd aezkiy Ð
"xtqa zezixk dl azke" aizkded Ð

"xtq" aizkc `zyd la` .dlibn rnyn
"xtq" i`dikde .`ed mixac zexitq Ð

raw `l la` .zezixk ixac dl azke ,rnyn
mewn lka rnyn `linne ,eazekl mewn el

:epazki dvxiyäéá éùøã éàî äì áúëåÐ
`l `d `linn ,rnyn slw e`l xtqc oeik
dil dnle .rnyn xac lkae ,slw dil raw
ozpe" aezkl ,xac lk zeaxl "azke" azkinl

."zezixk xtq dlóñëá úùøâúî äðéàåÐ
.ea iyxbzd :xn`e sqk dl ozp m`äúéäå

øçà ùéàì.oiyecw epiid Ðóñëá äéåä äî
'dgiw' (`,a) oiyeciw zkqna opixnbc Ð

.oextr dcyn 'dgiw'úåúéøë øôñîÐ
.xtql jenq zezixk aizkcnúøåëä øáãì

äðéáì åðéámxywiy hba i`pz lihi `ly Ð
.edi dlcad ixac `l` ,cgiäæ ïéà íìåòì

úåúéøë,ea dxeyw dini lk `dc Ð
df i`pze .oii zezyln zrpnp `id ezngny
la` .dlcad df oi`e ,mlerl jlede ielz

mei miyly cre o`kn,cin zezixk df ixd Ð
mei miyly seql od dlcad ixac ixdy

.xg` yi`l cin zxzeneäðùîåäé àìå
ïéðáä ìò úåøéúé úåöøôzevxt od elit`e Ð
.xyrn zezegt zephwàéäù äöøô ìë

çúôë àéäù éðôî úøúåî øùòë`diye Ð
.odilr ax cneraäøåñà ïàëî øúédvxt Ð

,cner elek elit` ,swidd lk zxqe` zg`
.onwl `ziixaa yxtnck`xnbãîåòë õåøô

.ok ieyr elek swidd lk Ðàðîçø äéøîâà
äùîì:(`,c) oiwxit yixa xn`ck Ð

:ipiqn dynl dkld odizeklde zevign
,oda jkql oileqt dhnd zekex`e oicety
dkeq) opze .d`neh oilawne od milky itl
.ea oikkqn oi` d`neh lawnd xac lk :(`,`i

úåëåøà.y"cpety` =ïäéðéá çåéø ùé íà
ïúåîëuext :`nl` .xyk jkqa my jkql Ð

,`ed xykk leqt `kd `dc .xzen cnerk
.`ped axl `d inp `iywe .ixyeàöåéå ñðëðá

geixa `vile qpkil leki cety `diy Ð
xeriyn ith geix ied `zydc ,mizpiay

.mvnevn epi`e ,cetyíöîöì øùôà àäåÐ
qpkpa uxzn `wc i`dc jzrc `wlq `wc
`veie qpkpa ozenk lkc :uxznw ikd `veie
`de :jixt jkl ,mvnvl jxc oi`c ,`ed
xzei geix el `di `ly oiekle mvnvl xyt`

.opz ozenk op`eéîà éáø øîàoizipzn Ð
xeriyn xzei geix sicrna `l` mvnv `la

ipzwc "ozenk"e .oicetyoicety xeriyk Ð
.`veie qpkpaåéä íàizy oipezp oicety ÐÐ

sicrd `l elit`c ,axr xyk jkql ozep
ey`x ok m` `l` cenrl xyt` i` axr epzepc oeikc ,ith xyk jkq `ki` geixd

.o`kn cetyd lr gpen cg` ey`xe ,o`kn cetyd lr gpen cg`
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áéúk "øôñ" ?"øôqa"¯àeä àîìòa íéøác úBøéôñì ©¥¤¥¤§¦¦§¦§¨¦§¨§¨
àeää ?déa éLøc éàî "dì áúëå" éàä ,ïðaøå .àúàc©£¨§©¨©©§¨©¨©¨§¦¥©
.óñëa úLøbúî dðéàå ,úLøbúî äáéúëá :déì éòaî¦¨¥¥¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨¦§¨¤¤§¤¤
,äéåäì äàéöé L÷zéàå ìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¨¦¨¦§¦§©§¦¨©£¨¨

óñëa äàéöé óà óñëa äéåä äî¯.ïì òîLî à÷ ©£¨¨§¤¤©§¦¨§¤¤¨©§©¨
déì à÷ôð ?déì àðî àøáñ éàä ,éìéìbä éñBé éaøå§©¦¥©§¦¦©§¨¨§¨¥¨§¨¥

"úeúéøk øôq"î¯àå dúøBk øôñ.dúøBk øçà øác ïé ¦¥¤§¦¥¤§¨§¥¨¨©¥§¨
Bðéa úøBkä øáãì déì éòaéî "úeúéøk øôñ" éàä ,ïðaøå§©¨©©¥¤§¦¦¨¥¥§¨¨©¥¥
ézLz àlL úðî ìò Chéb äæ éøä :àéðúãëì .dðéáì§¥¨§¦§©§¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦

éáà úéáì éëìz àlL úðî ìò ,ïééíìBòì C¯äæ ïéà ©¦©§¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤
ìL ìk .úeúéøkíBé íéL¯éñBé éaøå .úeúéøk äæ éøä §¦¨§¦£¥¤§¦§©¦¥

"úøk" ,ïðaøå ."úeúéøk" "úøk"î déì à÷ôð éìéìbä©§¦¦¨§¨¥¦¨¥§¦§©¨©¨¥
.éLøc àì "úeúéøk"äðùîäò÷aa äúðçL àøéiL §¦¨¨§¦©¨¨¤¨§¨©¦§¨
äîäa éìk äeôéwäå¯àäiL ãáìáe ,dëBúa ïéìèìèî §¦¦¨§¥§¥¨§©§§¦§¨¦§©¤§¥

ìò úBøúé úBöøét eäé àìå ,íéçôè äøNò dBáb øãb̈¥¨©£¨¨§¨¦§Ÿ§¦§§¥©
úBnà øNòk àéäL äöøét ìk .ïéðaä¯éðtî ,úøzeî ©¦§¨¨¦§¨¤¦§¤¤©¤¤¦§¥

ïàkî øúé ,çúôk àéäL¯.øeñààøîâ:øîzéà ¤¦§¤©¨¥¦¨¨¦§©
déøa àðeä áø .øzeî :øîà àtt áø ,ãîBòk õeøẗ§¥©©¨¨©¨©¨§¥
éëä ,øzeî :øîà àtt áø .øeñà :øîà òLBäé áøc§©§ª©¨©¨©©¨¨©¨¨¦
déøa àðeä áø .daeø õBøôz àì :äLîì àðîçø déøîâà©§¨¥©£¨¨§¤Ÿ¦§¨©¨§¥
:äLîì àðîçø déøîâà éëä ,øeñà :øîà òLBäé áøc§©§ª©¨©¨¨¦©§¨¥©£¨¨§¤
,ïéðaä ìò úBøúé úBöøét eäé àìå :ïðz .daeø øBãb§¨§©§Ÿ§¦§§¥©©¦§¨

ïéðak àä¯àlà ,øzeî ïéðak àä àîéz àì !øzeî ¨©¦§¨¨¨¥¨¨©¦§¨¨¤¨
äöøétä ìò øúé ïéða íà :àîéà¯ïéðak ìáà .øzeî ¥¨¦¦§¨¨¥©©¦§¨¨£¨©¦§¨

eäé àì" :éðúéì ,éëä éà ?øeñà ?éàî!"ïéðak úBöøét ©¨¦¨¦¦§¥Ÿ§¦§©¦§¨
úBëeøàa Bà ïéãetMa Búkeñ äø÷îä :òîL àz .àéL÷©§¨¨§©©§¨¤¨©©¦©£

ïúBîk ïäéðéa çåéø Lé íà ,ähnä¯àëä !äøéLk ©¦¨¦¥¤©¥¥¤§¨§¥¨¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯!íöîöì øLôà àäå .àöBéå ñðëpLk §©¨§¦©§¤¦§¨§¥§¨¤§¨§©§¥

écòîa :éîà éaø øîàïéðeúð eéä íà :øîà àáø .ó ¨©©¦©¦§©§¦¨¨¨©¦¨§¦
áøò¯éúL ,éúL BðúBð¯:òîL àz .áøò BðúBð ¥¤§§¦§¦§¥¤¨§©

,úBôkeàa ,ïélîâa äeôéwäå äò÷aa äúðçL àøéiL©¨¨¤¨§¨©¦§¨§¦¦¨¦§©¦§¨
ïéèéáòá
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המשך בעמ' דנק
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמ' ב
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' ב
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המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' א

             

          
         

       
        

        
        

         


          
          

         
       

         
         

       
       

          
           

         

         
           

         
          

   
         

      
          

          
          

           
          

          
          

           
       

         
        

  













































































המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמ' א
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת דוקש עמ' ב

             

    
       

          
         
            
         

           
  

          
          

         
     

























המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' א
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המשך ביאור למס' עירובין ליום קמישי עמ' ב
             

          
         

         
           

         
       

          


       
          

        
        

        
         

     
     

    
     

    
         

       
          
         

       
        

        
        

         
          
       
        

 
          

         
      
         

          
        

         
         

         
 

       
          

         


       
            

         
     

           
    

         
          

         
         

         
         

     
         

          
        
        

         
        

           
         

         
          

   
         

          
           

  
         

        
         
          

        
         
         

          
         

   
        

       
         

  

















































































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אדר ב', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר שי' לבנה

שלום וברכה!

נזדמן לידי - ועל פי תורת החסידות הרי אין לך דבר שהוא במקרה, אלא הכל בהשגחה פרטית - 

קטע ממכתב עתי המספר שכ' עומד לארגן אנשים שהם תמימי דיעה אתו ע"ד שינוים המוכרחים בשטח 

הכלכלה וכו', ואשר באירגון זה נכנסים כמה אנשי דת אורטודוקסים.

והנה, בכלל, כשמתחילים לשנות ולחדש בשטח אחד של תכנית חיים והשפעת עולם, הרי אז נקל 

יותר להאדם להוסיף חידוש ולשנות גם בשטחים אחרים של השקפתו. יחד עם זה, הנה כמו בכל תופעות 

הטבע ששורר בהם החוק דהשפעת גומלין דוקא, הרי בטח גם בזה כן הוא. כוונתי להשפעת גומלין של 

החברים האורטודוקסים על שאר החברים ועל תכניתו של הארגון בכלל, בהנוגע לדתנו תורתה ומצותי'. 

והרי תמיד יש מקום להטבה בשטח זה.

וכ' כמארגן הקבוצה, וע"פ מכ"ע האמור גם מחולל הרעיון ורוח החי' בכל עניני', הרי אפשר שגם 

משה  תורת  הנושנים-חדשים-נצחיים,  המקורות  אל  השיבה  שמוכרחת  ומכריז  היוזם  להיות  עליו  בזה 

מסיני ומצותי', ובאופן מעשיי דוקא, כי המעשה הוא העיקר, ורק המעשה הוא אבן הבוחן של כל שיטה 

ואדם. ובסגנון המגילה שקורין אותה בעוד שעות ספורות: ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בהאמור ולפורים בסדר, ז.א. כדבר המגלה אשר ישלטו היהודים 

גו'.

עשיריות פירושים שונים ומשונים למגלת אסתר, אבל בזה כולם משתווים אשר אף שהמן אמר 

להשמיד ולהרוג ומרדכי - ונהפוך הוא - בדעה אחת היו, וגם אחשורוש וכל הדור ההוא עמהם, וללא צל של 

ספק - מי הוא יהודי.
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמ' א

              

            
           

  


         
          

          
          

         


         
           

 



























המשך מעמ' דס
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת דוקש עמ' א

המשך בעמ' דנק
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המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' ב

             

         
        

        
   

         
        
        

         
            

       
       

        
          
          
           
        

          
       
        


      

        
      

        
         
           

         
          

          
          
         

   

































































המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' ב



c"agקסב 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

æøðä øBàì ïéøB÷ ïaø úéa ìL ú[B]÷Bðéz[biì ãé ïéèLBt ïéàå ïäéìò ïaø úîéàL éðtî ïaø éðôa àlL eìéôàíeL ¦¤¥©¨¦§©¥£¦¤Ÿ¦§¥©¨¦§¥¤¥©©¨£¥¤§¥§¦¨§
:úBhäì eàáé àì Cëéôìe ïaø ét ìò àlà ìBça óà øác̈¨©§¤¨©¦©¨§¦¨Ÿ¨Ÿ§©

ז  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
øðä øåàì ïéøå÷ [âé דבר לשום ידו פושט שאינו אף - הנר לאור קורא אינו אביו אצל בן -16.

zetqede mipeiv
ובפרט 16) התלמידים, על הרב כאימת עליו אימתו שאין מפני

ידן  פושטין אין רבן בית של שתינוקות שוע"ר מלשון שמשמע
אם  גם אביו אצל בן אבל רבן, בפני שלא אפילו לימודם בבית

ידו  פושט ודאי מקום מכל בפניו, דבר לשום ידו פושט אינו
בפניו. שלא הנר להטות

•
zay zekld - jexr ogley

‰Î ותולין בקשרים אותם שקושרין עשבים במיני לצאת מותר
כתכשיט  אלא לאדם כמשוי ואינם לרפואה בצואר אותם
מומחה  בקמיע לצאת מותר זה ומטעם לרפואה והם הואיל
בקמיע  יוצאין אין אבל ממלבושיו כאחד לחולה הוא שתכשיט

לכרמלית. אפילו מומחה שאינו

שהקמיע  אע"פ מומחה איש שעשהו כל מומחה קמיע ואיזהו
אע"פ  מומחה הוא עצמו קמיע אם שכן וכל מומחה אינו עצמה

מומחה. שאינו איש שעשהו

איגרות  בג' אחד לחש שכתב כגון מומחה האיש נעשה כיצד
איש  נעשה אחד אדם רפאתה איגרת כל אדם בני ג' וריפא
בו  לצאת מותר שיכתבנו פעם וכל זה ללחש מומחה הכותב
לא  הד' זו שאגרת מומחה אינו עצמו שהקמיע אע"פ בשבת

כלום  יודע אינו שהאיש ואף מעולם עדיין אין רפאתה ברפואות
שהוא  אע"פ הרביעית זו איגרת כתב אחר אדם ואם כלום בכך
ולא  הואיל לצאת אסור הראשונות שבאיגרות עצמו לחש אותו
נעשה  לא המומחה האיש ואף גורם שמזלו המומחה איש כתבה
ואף  לחשים לשאר לא אבל בלבד זה ללחש אלא כן ע"י מומחה
פעמים  כמה הועילו מהם אחד וכל לחשים מיני כמה כתב אם
אבל  פעמים ג' שהועילו אלו ללחשים אלא מומחה נעשה לא

פעמים: ג' עדיין הועילו שלא לחשים לשאר לא

ÂÎ איש עשאו שלא אע"פ מומחה עצמו הקמיע נעשה וכיצד
אותו  ורפאתה אחת באיגרת אחד לחש שכתב כגון מומחה
אדם  לכל ומותר מומחה האיגרת זו שנעשה פעמים ג' איגרת
כתב  שלא עדיין מומחה אינו שהאיש אע"פ בשבת בה לצאת
אסור  אחרת באיגרת זה לחש עוד יכתוב ואם אחת קמיע אלא

פעמים: ג' רפאתה שלא זמן כל בשבת איגרת באותה לצאת

ÊÎ בני לג' איגרותיו ג' שירפאו עד מומחה נעשה האיש אין
כמה  אחד לאדם ריפא אם אבל אחד לאדם איגרת כל אדם
ללחש  מומחה נעשה לא אחד לחש של איגרות בכמה פעמים
גורם  שמזלו החולה של במזלו הרפואה לתלות מקום שיש זה

אחר  לאדם זה לחש כשכותב אבל מקמיעות רפואתו שיקבל לו
זה  אדם (ואף בו לצאת ואסור כלום לו יועיל שלא אפשר
זה  איש של אחר באיגרת לצאת אסור פעמים ג' כבר שנתרפא

אדם): לכל מומחה עדיין נעשה שלא

ÁÎ אחד לאדם אפילו פעמים ג' רפאתה אחת איגרת אם אבל
לצאת  מותר אדם שכל אדם לכל מומחה זו קמיע נעשית
ולא  המומחה בקמיע הרפואה לתלות יש הסתם שמן בשבת בה
לא  שאז אחד אדם רפאו איגרות כשג' משא"כ החולה במזל
הרפואה  לתלות צריך וע"כ מומחה קמיע מהן אחת שום נעשית
החולה  במזל או איגרות הכותב הרופא במזל או אדם במזל
ידי  על מומחה הרופא נעשה לא אזי מהאיגרות הרפואה שמקבל
אדם  בני לג' ריפא כן אם אלא גורם החולה מזל שמא כי כך
אנשים: בג' שהוחזק כיון במזלו תלויה הרפואה הסתם מן שאז

ËÎ שאחר כגון זה מלחש המחאתו את אבד הרופא ואם
מלחש  איגרות ג' עוד כתב אחד בלחש אדם בני ג' שריפא
לצאת  אסור ואילך מכאן כלום הועילו ולא אדם בני לג' זה
בעודו  כבר שכתב באגרות אפילו או עוד שיכתוב באיגרותיו

מומחה.

שתים  או פעם אלא רפאו שלא באגרות אמורים דברים במה
קמיע  שנעשית כיון פעמים ג' כבר שריפאתה איגרת אבל
לאחר  אף לעולם בה לצאת אדם לכל מותר עצמה מצד מומחה

המחאתו. את שכתבה הרופא שאבד

קודם  מומחה קמיע זו איגרת כשנעשית אמורים דברים במה
כאחד  המחאות ב ' באו אם אפילו או מומחה הרופא שנעשה
לאדם  ריפאה מהם אחת כל אדם בני לב' איגרות ב' שכתב כגון
שלישית  איגרת כתב ואח"כ בלבד שתים או פעם לבדו מהן אחד
נעשה  לא עדיין ואז פעמים ב' אדם אותו וריפאה מהם לאחד
זו  איגרת וכן אנשים בג' עדיין הוחזק שלא כיון מומחה הרופא
ב' אלא ריפאה שלא כיון עדיין מומחה קמיע אינה השלישית
אחר  לאדם ג' פעם השלישית זו איגרת ריפאה ואח"כ פעמים
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בכתתו,  אשר  מהתלמידים  האמהות  אחת  מכתב  אליו  ומצורף  פורים,  מערב  למכתבו  במענה 

ותוכנו, שחוששת להדתיות של בנה שי' אשר לפי הבנתה הוא יותר מדי ומשפיע על בריאותו שלא כרצוי.

ומובן שבחלק הכתוב במכתבה, כוונתי למה שמזכירה שאיננו משתתף במשחק חבריו וכן מקמץ 

בטיולים וכו', צודקת היא, שהרי הגוף צריך להיות בריא ושלם, בכדי שיוכל לעבוד את ה' כדבעי )ראה 

רמב"ם הלכות דיעות סוף פרק ג' ורפ"ד( ובפרט ע"פ פתגם הרב המגיד ממעזריטש, נקב קטן בגוף עושה 

נקב גדול בנשמה, ורואים בהנוער דארצוה"ב, שכשמשנים ממה שהורגלו במה שנוגע להגוף הרי זה משפיע 

על מצב העצבים שלהם וכו', ובפרט שלפ"ד, באם תראה האם שמהישיבה השפיעו על בנה שיעשה יותר 

שמח וישתתף עם בני גילו בענינים של נופש, כמובן בהתאם לסדרי התורה וכיו"ב, ותראה שהשפעה באה 

מאלו המורים הלומדים תוה"ק עם בנה, לא רק שתסכים על הדתיות שלו, כסגנונה, אלא שעוד תוסיף 

מצדה.

וכיון שתפקיד  להטפיח,  ע"מ  וטופח  דטופח,  חילוק  בתוה"ק  בכ"מ  לפרט המובא  למותר  בודאי 

תורתנו  המלמד  זה  של  ועאכו"כ  קדש,  לימודי  מלמדם  אינו  שבחיצונית  זה  )אפילו  בישראל  מורה  כל 

תורת חיים( להטפיח את תלמידיו, מובן שהוא צ"ל טופח ע"מ להטפיח באותן הענינים שצריך להחדיר 

ורצונו של הקב"ה  )חכמה אמיתית חכמתו  יראתו וחכמתו  בהתלמידים, שכולל שני הענינים העיקרים, 

שנתגלתה בתורתנו( ובסדר דיראתו קודמת לחכמתו, והנמשל מובן, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

æøðä øBàì ïéøB÷ ïaø úéa ìL ú[B]÷Bðéz[biì ãé ïéèLBt ïéàå ïäéìò ïaø úîéàL éðtî ïaø éðôa àlL eìéôàíeL ¦¤¥©¨¦§©¥£¦¤Ÿ¦§¥©¨¦§¥¤¥©©¨£¥¤§¥§¦¨§
:úBhäì eàáé àì Cëéôìe ïaø ét ìò àlà ìBça óà øác̈¨©§¤¨©¦©¨§¦¨Ÿ¨Ÿ§©

ז  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
øðä øåàì ïéøå÷ [âé דבר לשום ידו פושט שאינו אף - הנר לאור קורא אינו אביו אצל בן -16.

zetqede mipeiv
ובפרט 16) התלמידים, על הרב כאימת עליו אימתו שאין מפני

ידן  פושטין אין רבן בית של שתינוקות שוע"ר מלשון שמשמע
אם  גם אביו אצל בן אבל רבן, בפני שלא אפילו לימודם בבית

ידו  פושט ודאי מקום מכל בפניו, דבר לשום ידו פושט אינו
בפניו. שלא הנר להטות

•
zay zekld - jexr ogley

‰Î ותולין בקשרים אותם שקושרין עשבים במיני לצאת מותר
כתכשיט  אלא לאדם כמשוי ואינם לרפואה בצואר אותם
מומחה  בקמיע לצאת מותר זה ומטעם לרפואה והם הואיל
בקמיע  יוצאין אין אבל ממלבושיו כאחד לחולה הוא שתכשיט

לכרמלית. אפילו מומחה שאינו

שהקמיע  אע"פ מומחה איש שעשהו כל מומחה קמיע ואיזהו
אע"פ  מומחה הוא עצמו קמיע אם שכן וכל מומחה אינו עצמה

מומחה. שאינו איש שעשהו

איגרות  בג' אחד לחש שכתב כגון מומחה האיש נעשה כיצד
איש  נעשה אחד אדם רפאתה איגרת כל אדם בני ג' וריפא
בו  לצאת מותר שיכתבנו פעם וכל זה ללחש מומחה הכותב
לא  הד' זו שאגרת מומחה אינו עצמו שהקמיע אע"פ בשבת

כלום  יודע אינו שהאיש ואף מעולם עדיין אין רפאתה ברפואות
שהוא  אע"פ הרביעית זו איגרת כתב אחר אדם ואם כלום בכך
ולא  הואיל לצאת אסור הראשונות שבאיגרות עצמו לחש אותו
נעשה  לא המומחה האיש ואף גורם שמזלו המומחה איש כתבה
ואף  לחשים לשאר לא אבל בלבד זה ללחש אלא כן ע"י מומחה
פעמים  כמה הועילו מהם אחד וכל לחשים מיני כמה כתב אם
אבל  פעמים ג' שהועילו אלו ללחשים אלא מומחה נעשה לא

פעמים: ג' עדיין הועילו שלא לחשים לשאר לא

ÂÎ איש עשאו שלא אע"פ מומחה עצמו הקמיע נעשה וכיצד
אותו  ורפאתה אחת באיגרת אחד לחש שכתב כגון מומחה
אדם  לכל ומותר מומחה האיגרת זו שנעשה פעמים ג' איגרת
כתב  שלא עדיין מומחה אינו שהאיש אע"פ בשבת בה לצאת
אסור  אחרת באיגרת זה לחש עוד יכתוב ואם אחת קמיע אלא

פעמים: ג' רפאתה שלא זמן כל בשבת איגרת באותה לצאת

ÊÎ בני לג' איגרותיו ג' שירפאו עד מומחה נעשה האיש אין
כמה  אחד לאדם ריפא אם אבל אחד לאדם איגרת כל אדם
ללחש  מומחה נעשה לא אחד לחש של איגרות בכמה פעמים
גורם  שמזלו החולה של במזלו הרפואה לתלות מקום שיש זה

אחר  לאדם זה לחש כשכותב אבל מקמיעות רפואתו שיקבל לו
זה  אדם (ואף בו לצאת ואסור כלום לו יועיל שלא אפשר
זה  איש של אחר באיגרת לצאת אסור פעמים ג' כבר שנתרפא

אדם): לכל מומחה עדיין נעשה שלא

ÁÎ אחד לאדם אפילו פעמים ג' רפאתה אחת איגרת אם אבל
לצאת  מותר אדם שכל אדם לכל מומחה זו קמיע נעשית
ולא  המומחה בקמיע הרפואה לתלות יש הסתם שמן בשבת בה
לא  שאז אחד אדם רפאו איגרות כשג' משא"כ החולה במזל
הרפואה  לתלות צריך וע"כ מומחה קמיע מהן אחת שום נעשית
החולה  במזל או איגרות הכותב הרופא במזל או אדם במזל
ידי  על מומחה הרופא נעשה לא אזי מהאיגרות הרפואה שמקבל
אדם  בני לג' ריפא כן אם אלא גורם החולה מזל שמא כי כך
אנשים: בג' שהוחזק כיון במזלו תלויה הרפואה הסתם מן שאז

ËÎ שאחר כגון זה מלחש המחאתו את אבד הרופא ואם
מלחש  איגרות ג' עוד כתב אחד בלחש אדם בני ג' שריפא
לצאת  אסור ואילך מכאן כלום הועילו ולא אדם בני לג' זה
בעודו  כבר שכתב באגרות אפילו או עוד שיכתוב באיגרותיו

מומחה.

שתים  או פעם אלא רפאו שלא באגרות אמורים דברים במה
קמיע  שנעשית כיון פעמים ג' כבר שריפאתה איגרת אבל
לאחר  אף לעולם בה לצאת אדם לכל מותר עצמה מצד מומחה

המחאתו. את שכתבה הרופא שאבד

קודם  מומחה קמיע זו איגרת כשנעשית אמורים דברים במה
כאחד  המחאות ב ' באו אם אפילו או מומחה הרופא שנעשה
לאדם  ריפאה מהם אחת כל אדם בני לב' איגרות ב' שכתב כגון
שלישית  איגרת כתב ואח"כ בלבד שתים או פעם לבדו מהן אחד
נעשה  לא עדיין ואז פעמים ב' אדם אותו וריפאה מהם לאחד
זו  איגרת וכן אנשים בג' עדיין הוחזק שלא כיון מומחה הרופא
ב' אלא ריפאה שלא כיון עדיין מומחה קמיע אינה השלישית
אחר  לאדם ג' פעם השלישית זו איגרת ריפאה ואח"כ פעמים
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c"agקסד i`iyp epizeax zxezn

אנשים  בג' שהוחזק כיון זה ללחש מומחה שכתבה רופא נעשה
לאחר  אף לעולם מומחה קמיע נעשית השלישית זו איגרת וגם

המחאתו. הרופא שיאבד

קמיע  זו איגרת שנעשית קודם מומחה הרופא נעשה אם אבל
שריפא  קודם איגרות בג' אנשים ג' כבר שריפא דהיינו מומחה
שנתחזק  אגרות משני היא זו איגרת אם אף ג' פעם זו איגרת
הרופא  שאבד אחר בה לצאת אסור למומחה הרופא בהן
ומה  עצמו מצד מומחה קמיע זו איגרת אין שמא כי המחאתו
כבר  לנו שנתברר רופא שכתבה מחמת הוא ג' פעם שריפאה
לאחר  וא"כ איגרות בג' פעמים ג' כבר שריפא ע"י המחאתו

זו: איגרת המחאת ג"כ אבדה שמא המחאתו הרופא שאבד

Ï הוא אם בין חילוק אין בה לצאת שמותר מומחה קמיע כל
בו  שיש חולה הוא אם בין עיקרין של הוא אם בין כתב של
חולי  שום עדיין אחזו לא אם ואפילו סכנה בו שאין בין סכנה
החולאים  משאר בהן וכיוצא נכפין ממשפחת שהוא אלא כלל
לצאת  מותר קמיע בו ותולה משפחתו חולי יאחזנו שלא ודואג

הרבים). לרשות (בשבת בו

אם  הקודש מכתבי פסוקים או אזכרות בו שיש כתב של וקמיע
בו  לצאת מותר הכסא לבית בו ליכנס שמותר עור מחופה הוא

לצאת  אסור עור מחופה אינו ואם הרבים לרשות בו בשבת
בידו  מעליו ויסירנו הכסא לבית יצטרך שמא גזירה בשבת
בו  שיש חולה הוא ואם הרבים ברשות בידו ויביאנו וישכח
ליכנס  לו מותר הרי שעה לפי אפילו מעליו יסירנו אם סכנה
בו  לצאת כן גם לו מותר ולכן נפש פיקוח מפני הכסא לבית

הרבים: לרשות

‡Ï לרשות בו ויצא בטבעת או באצעדה הקמיע יקשור לא
כאלו  שנראה העין מראית מפני לכרמלית או הרבים
ובאמת  לרפואה כלל מתכוין ואינו תכשיט בתורת בו מתקשט
ותלוי  קשור כשהוא אבל הרפואה מחמת אלא כלל תכשיט אינו
קיימא  של קשר אינו אם הרבים ברשות להתירו יכול בצוארו
הרבים  ברשות בידו כשמתירו חוששין ואין ולקושרו ולחזור

ש"ג: בסי' שיתבאר מטעם בידו ויביאנו ישכח שמא

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

כהֿלא  סעיפים

•

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

xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: על תוכןתוכןתוכןתוכן היא לה' אהבה שהתעוררות הטעם

ית' באחדותו ההתבוננות ידי

ãçàå ãçà ìëá óñåúð úáùáù ì"æø øîàî òåãé
.äøéúé äîùð ìàøùéî

ערב  באדם הקב"ה נותן יתירה נשמה בגמ': איתא
הימנו. אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת,

.äøéúé äîùðä ïéðò åäî ïáåî åðéà äøåàëìå
משמע  "נשמה" שמה שקראו רז"ל לשון מפשטות
הרגילה; הנשמה וכענין לאדם, חיות נתינת שענינה
מלבד  לאדם, "יתירה" חיות ניתנת שבשבת והיינו,
זו  נוספת (וחיות יצירתו בעת בו הקב"ה שנתן הנשמה
להרגישה  שייך ואין בלבד, בשבת אלא מורגשת אינה

החול). בימות

שינוי  בשבת להרגיש לאדם הו"ל זה לפי אולם
בו  שנתוספה מאחר בחייו, עיקרית והוספה עצום

חדשה. וחיות נשמה

קשה:] כן [ועל

úáùá åúåéç úôñåú íãàä ùôðá ùâøð ïéà àìä
.òåáùä ìëáî øúåé

וא  היתירה, הנשמה מהות ביאור זהו לא כרחך כ "[ועל

ענינה. מהו להבין צריכים

העיקרית  והנקודה זה, ענין ומבאר הולך ועתה

ש  היא, יתירה "בביאור נשמת נשמה לחלק תוספת אינה "

" (הנק' הגוף את המחיה החיונית האדם היא "נפש אלא ,(

האלקית. נפשו היינו שבאדם, הקדושה לנשמה תוספת

האדם  משיג ובחול האלקית, בנפש מדריגות כמה דיש

השבת  יום בבוא אבל התחתונה, המדריגה את רק

ע  יותר, עליונה מדריגה באדם היתירה "מתגלית הנשמה י

ועי  בהעלם), היא החול ימי ששת במשך נתוסף "(אשר ז

מדריגה  אז להרגיש ביכולתה אשר עד נשמתו, בחיי

ית'. לקדושתו התקרבות של יותר עליונה

אלו  (כלליות) בחינות שמשתי יבואר, המאמר בהמשך

- ית'. השם באהבת מדריגות שתי נובעות האדם, בנשמת

יכול  שהאדם להשם האהבה היא התחתונה המדריגה

המדריגה  ואילו המעשה, ימי ששת במשך בלבו לעורר

אשר  ה' באהבת היתירה ההתעוררות היא העליונה

הנשמה  מכח השבת, ביום רק לה לזכות האדם ביכולת

אז.היתירה בו שניתנה

באהבת  הללו מדריגות שתי - ומבאר שהולך וזהו

השם:]

úàéø÷ã äðåùàø äùøôá áéúë äðäã ,àåä ïéðòä
.'åë êááì ìëá úáäàå ãçà 'åë ìàøùé òîù òîù
úåððåáúää ïî äëùîðå äãìåð åæ äáäàù ,ùåøéô

.ãçà ä"éåäù êéà 'úé åúìåãâá
ה' את "ואהבת - ה' אהבת למצות כהקדמה
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ישראל  "שמע - ה' אחדות ענין בתורה נאמר - אלקיך"
שבכדי  היא, זו הקדמה ומשמעות אחד". ה' גו'
להבין  מקודם האדם צריך השם לאהבת להתעורר
יתברך, באחדותו - הבנה לשון "שמע" - (ולהתבונן)

אחד". "הוי' כיצד

"ה' הבנת בין הענינים קשר מובן לא ולכאורה
ה' אהבת שהתעוררות אמת דהן ה'; לאהבת אחד"
[כלשון  האֿל בגדלות בהתבוננות תלוי' האדם בלב
בשעה  כו' לאהבתו הדרך היא "והיאך הרמב"ם
כו' חכמתו מהם ויראה כו' במעשיו האדם שיתבונן
מדוע  אך הגדול"], השם כו' ומשבח אוהב הוא מיד
האדם  נפש על אחד" "ה' רק שיש ההכרה תפעל ואיך

ה'? לאהבת שתבוא

ה' באחדות שההכרה היא, דלהלן הביאור [נקודת

ד  הפרט קיום לידי לבוא כדי בעיקר היא בכל "מוכרחת

דרז לבבך  ה'. אהבת במצות שנאמר """ פירשו בכל ל

""לבבך  יצריך , ""בשני הוא בזה הפנימי והפירוש ש "כמ ,

להיות  נהפך שהרע הזהר, בשם ג' פרק נ' שער חיים בעץ

ממש  טוב יצר כמו גמור ""טוב בענין דהכוונה והיינו בשני ,

הבהמית יצריך  נפשו את גם להפוך צריך שהאדם היא "

נמשכים  שהם מה זה (דתמורת ה' את לאהוב הרע ויצרו

עוה  ותענוגי תאוות אחרי רצונם "בטבעם להפוך עליו ז,

לאלקות). להתקרב להתאוות וחפצם

לאהוב  תתהפך הבהמית הנפש שגם כך לידי להגיע וכדי

ית' באחדותו וההתבוננות ההכרה את להקדים צריך ה', את

אלוקה  עוד שאין רק דלא היינו הפנימי, ופירושה מובנה לפי

מלבדו. כלל מציאות שום שאין אלא ית', מלבדו

ומבאר:] שהולך וזהו

úåçåø 'ãå õøàå íéîùá åäëéìîú ì"æø øîàîë
àåä 'çä ,ãçàã 'ãäå 'çä äøåî äæ ìòù ,íìåòä
úåçåø 'ã àåä 'ãäå ,õøàäå íéòé÷ø 'æ úðéçá
úåàá æîåøîä 'úé åãåçéì íéìèá ïäù ,íìåòä

.ó"ìà
שבשעת  באמרם חז"ל כוונת ענין, של פשוטו לפי
הקב"ה  את להמליך לכוון צריכים "אחד" אמירת
שיכוון  היא, השמים" רוחות ולד' ולמטה "למעלה

) מלך הוא כולו.שהקב"ה העולם כל על ושולט)

להתבונן  שצריכים הוא, בזה הכוונה עומק אך
שום  הרוחות) וד' וארץ (השמים לנבראים אין כיצד
ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי מקום ותפיסת מציאות

ית'. אליו בטלים כולם הם כי

פירוש:

לגמרי  ומנושא מרומם ובעצמו בכבודו הקב"ה
מקום  נתינת שום אין ית' ומצדו העולמות, מגדר
מהותו  לגבי ולפיכך נבראים, של למציאות ו"ערך"
בטל  והכל ממש, חשיב כלא קמי' כולא ית' ועצמותו
כלל". עולמות שם אין ו"כאילו ית', כנגדו במציאות

לזה: משל [קצת

העסק  הוא ומעיינו חיותו שכל חכם איש
וגס  פשוט איש ולעומתו חכמה, וענייני במושכלות
(כמו  וחומריים גשמיים בענינים הוא עסקו שכל
חכמה  בענייני מושג שום לו ואין וכו') ערבים מאכלים
קיים  לא הזה הפשוט האיש החכם, של בעולמו הנה -
תפיסת  בהעדר למאומה, נחשב אינו כך שכל כלל,

כלל]. במציאות אינו שכאילו עד לגמרי, מקום

ית', ועצמותו מהותו לגבי כי אחד", "ה' ענין וזהו
ית' הוא הרי מקום, תופסת זולתו מציאות שום שאין

היחידה. המציאות - "אחד"

ענין  על המורה - "אחד" של אל"ף באות נרמז וזה
שמים  ברא שהקב"ה דאע"פ ית'. יחודו היינו האחדות,
הרי  וד'), ח' באותיות (הנרמזים צבאיהם וכל וארץ
כי  ו"אחד", יחיד בריאתם לאחר גם נשאר ית' הוא

ית'". ליחודו "בטלים כולם הנבראים

שנקרא  הקב"ה של אחדותו ומהות "ענין שזהו
ומיוחד  יחיד הוא לבדו הוא שהי' שכמו ומיוחד.. יחיד
אחר  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם קודם

שבראם".

'æ úðéçá ùé ,úåìòîä íåø ãò äìòîì ïë åîëå
.'åë äìåãâä 'ä êì úðéçá ,íééðçåø õøàäå íéòé÷ø
הזה  בעולם גשמיים וארץ שמים שיש כשם
גבוה  מעל גבוה רוחני, ועולם עולם בכל כך הגשמי,
(רוחניים); וארץ שמים בחינות ישנן המעלות, רום עד
כך  רקיעים, שבעה יש הגשמיים שבשמים כשם וכן,
רקיעים  משבעה כלולה הרוחניים השמים בחינת גם
המדות  שבע - הוא הראשון ושרשם רוחניים,
והגבורה  הגדולה ה' "לך בכתוב שנמנו העליונות
לאור  כולן המה בטילות אלו מדות וז' גו'". והתפארת
"לך" גו'", הגדולה ה' "לך פירוש (שזהו ב"ה סוף אין
מדותיו  שאין כלומר ובעצמו, בכבודו הקב"ה היינו

"ל  הם אלא ממנו חוץ מה היינו דבר ממש, ך"
היחוד). בתכלית יתברך עמו שמתאחדים
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ישראל  "שמע - ה' אחדות ענין בתורה נאמר - אלקיך"
שבכדי  היא, זו הקדמה ומשמעות אחד". ה' גו'
להבין  מקודם האדם צריך השם לאהבת להתעורר
יתברך, באחדותו - הבנה לשון "שמע" - (ולהתבונן)

אחד". "הוי' כיצד

"ה' הבנת בין הענינים קשר מובן לא ולכאורה
ה' אהבת שהתעוררות אמת דהן ה'; לאהבת אחד"
[כלשון  האֿל בגדלות בהתבוננות תלוי' האדם בלב
בשעה  כו' לאהבתו הדרך היא "והיאך הרמב"ם
כו' חכמתו מהם ויראה כו' במעשיו האדם שיתבונן
מדוע  אך הגדול"], השם כו' ומשבח אוהב הוא מיד
האדם  נפש על אחד" "ה' רק שיש ההכרה תפעל ואיך

ה'? לאהבת שתבוא

ה' באחדות שההכרה היא, דלהלן הביאור [נקודת

ד  הפרט קיום לידי לבוא כדי בעיקר היא בכל "מוכרחת

דרז לבבך  ה'. אהבת במצות שנאמר """ פירשו בכל ל

""לבבך  יצריך , ""בשני הוא בזה הפנימי והפירוש ש "כמ ,

להיות  נהפך שהרע הזהר, בשם ג' פרק נ' שער חיים בעץ

ממש  טוב יצר כמו גמור ""טוב בענין דהכוונה והיינו בשני ,

הבהמית יצריך  נפשו את גם להפוך צריך שהאדם היא "

נמשכים  שהם מה זה (דתמורת ה' את לאהוב הרע ויצרו

עוה  ותענוגי תאוות אחרי רצונם "בטבעם להפוך עליו ז,

לאלקות). להתקרב להתאוות וחפצם

לאהוב  תתהפך הבהמית הנפש שגם כך לידי להגיע וכדי

ית' באחדותו וההתבוננות ההכרה את להקדים צריך ה', את

אלוקה  עוד שאין רק דלא היינו הפנימי, ופירושה מובנה לפי

מלבדו. כלל מציאות שום שאין אלא ית', מלבדו

ומבאר:] שהולך וזהו

úåçåø 'ãå õøàå íéîùá åäëéìîú ì"æø øîàîë
àåä 'çä ,ãçàã 'ãäå 'çä äøåî äæ ìòù ,íìåòä
úåçåø 'ã àåä 'ãäå ,õøàäå íéòé÷ø 'æ úðéçá
úåàá æîåøîä 'úé åãåçéì íéìèá ïäù ,íìåòä

.ó"ìà
שבשעת  באמרם חז"ל כוונת ענין, של פשוטו לפי
הקב"ה  את להמליך לכוון צריכים "אחד" אמירת
שיכוון  היא, השמים" רוחות ולד' ולמטה "למעלה

) מלך הוא כולו.שהקב"ה העולם כל על ושולט)

להתבונן  שצריכים הוא, בזה הכוונה עומק אך
שום  הרוחות) וד' וארץ (השמים לנבראים אין כיצד
ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי מקום ותפיסת מציאות

ית'. אליו בטלים כולם הם כי

פירוש:

לגמרי  ומנושא מרומם ובעצמו בכבודו הקב"ה
מקום  נתינת שום אין ית' ומצדו העולמות, מגדר
מהותו  לגבי ולפיכך נבראים, של למציאות ו"ערך"
בטל  והכל ממש, חשיב כלא קמי' כולא ית' ועצמותו
כלל". עולמות שם אין ו"כאילו ית', כנגדו במציאות

לזה: משל [קצת

העסק  הוא ומעיינו חיותו שכל חכם איש
וגס  פשוט איש ולעומתו חכמה, וענייני במושכלות
(כמו  וחומריים גשמיים בענינים הוא עסקו שכל
חכמה  בענייני מושג שום לו ואין וכו') ערבים מאכלים
קיים  לא הזה הפשוט האיש החכם, של בעולמו הנה -
תפיסת  בהעדר למאומה, נחשב אינו כך שכל כלל,

כלל]. במציאות אינו שכאילו עד לגמרי, מקום

ית', ועצמותו מהותו לגבי כי אחד", "ה' ענין וזהו
ית' הוא הרי מקום, תופסת זולתו מציאות שום שאין

היחידה. המציאות - "אחד"

ענין  על המורה - "אחד" של אל"ף באות נרמז וזה
שמים  ברא שהקב"ה דאע"פ ית'. יחודו היינו האחדות,
הרי  וד'), ח' באותיות (הנרמזים צבאיהם וכל וארץ
כי  ו"אחד", יחיד בריאתם לאחר גם נשאר ית' הוא

ית'". ליחודו "בטלים כולם הנבראים

שנקרא  הקב"ה של אחדותו ומהות "ענין שזהו
ומיוחד  יחיד הוא לבדו הוא שהי' שכמו ומיוחד.. יחיד
אחר  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם קודם

שבראם".

'æ úðéçá ùé ,úåìòîä íåø ãò äìòîì ïë åîëå
.'åë äìåãâä 'ä êì úðéçá ,íééðçåø õøàäå íéòé÷ø
הזה  בעולם גשמיים וארץ שמים שיש כשם
גבוה  מעל גבוה רוחני, ועולם עולם בכל כך הגשמי,
(רוחניים); וארץ שמים בחינות ישנן המעלות, רום עד
כך  רקיעים, שבעה יש הגשמיים שבשמים כשם וכן,
רקיעים  משבעה כלולה הרוחניים השמים בחינת גם
המדות  שבע - הוא הראשון ושרשם רוחניים,
והגבורה  הגדולה ה' "לך בכתוב שנמנו העליונות
לאור  כולן המה בטילות אלו מדות וז' גו'". והתפארת
"לך" גו'", הגדולה ה' "לך פירוש (שזהו ב"ה סוף אין
מדותיו  שאין כלומר ובעצמו, בכבודו הקב"ה היינו

"ל  הם אלא ממנו חוץ מה היינו דבר ממש, ך"
היחוד). בתכלית יתברך עמו שמתאחדים
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c"agקסו i`iyp epizeax zxezn

הרוחנית  הבריאה והן הגשמית הבריאה דהן נמצא,
ית'. אליו בביטול הן

åúåëìî ãåáë íù úðéçáî ÷ø úåéç íéìá÷î íìåëå
.'åë

בטל  הכל עצמו הקב"ה שמצד מאחר תימא, וכי
הוא  לבדו ש"הוא - "אחד" ית' שהוא עד ית', ביחודו
קודם  לבדו.. הוא שהי' "כמו בדיוק ומיוחד" יחיד
עצמם  את שמרגישים נבראים נתהוו כיצד - הבראם"
מאת  הוא גופא זה (דוודאי מאלקות נפרד ודבר ליש

הבורא)?

גו' ישראל שמע אחרי לומר תיקנו זה על הנה
לעולם  מלכותו כבוד שם "ברוך גו') ואהבת (קודם
העולמות  כל שחיות הוא, בזה הפנימי שהפירוש ועד",

ית'. מלכותו ממידת אלא אינה כולם

המדות  משאר שונה באדם המלכות מידת דהנה
שהן  המדות שאר לעומת בלבד, חיצוני כח שהיא בזה
ושאר  שכלו (כמו בעצמו ומעלותיו תכונותיו הגדרת
השליטה  רק הוא המלכות גדר כל דהרי נפשו). מדות
ועצמותו  ממהותו חלק זו מדה שאין היינו הזולת; על
"התפשטות" רק אלא לעצמו שהוא כפי המלך של

מדינתו. אנשי עם בקשר שבא כפי  שלו,

אינם  מלכותו") כבוד ("שם "שם"ו"כבוד" גם [וכן
האדם  שהרי חיצוני, ענין רק אלא האדם ממהות חלק
בשם  הצורך וכל לשם, כלל זקוק אינו לעצמו כשהוא
האדם  במהות ענין אינו הכבוד וכן הזולת; בשביל הוא
ונמצא  אותו, מכבדים שאחרים מה רק אלא עצמו

הזולת]. אל ביחסו אלא אינו שהכבוד

רק  היא ית' מלכותו דמידת למעלה, גם הוא וכך
שם  "ברוך אמירת ענין וזהו דאלקות. חיצונית הארה
היא  כולם העולמות כל שחיות דהיות מלכותו", כבוד
מבטאים  אנו זו באמירה אזי כאמור, המלכות ממדת
כל  המהווה האלקי הכח כיצד וההתבוננות ההכרה את
אינו  מאלקות) נפרדת מציאות שהם (באופן העולמות

"מלכות". - בלבד חיצונית הארה אלא

חיצונית  הארה היא המלכות שמדת כן, ולהיות
הקב"ה  אין לפיכך מלכותו"), כבוד ("שם בלבד
והרי  ידה, על משתנה להיות בה נתפס כביכול בעצמו
העולמות. בריאת קודם כמו בדיוק ומיוחד" "יחיד הוא

מן  הבא וזיו לאור - דומה הדבר למה [משל
שום  עושה אינו בלבד, חיצוני זיו רק דבהיותו השמש,

לארץ  מגיע אורה אם עצמה, בשמש ושינוי רושם
להצמיח  השדה על זורח אורה אם וכן ליושביו, ומאיר

ע  יש אם או - השמש כו' אור את המונעים ננים 
הארץ. על מלזרוח

מהווה  האלקית שההארה דזה בנמשל, וכך
אינו  מאלקות, נפרד כדבר עצמם שמרגישים נבראים
אין  שמצדו ית', ומהותו בעצמותו שינוי שום עושה

ית']. אצלו במציאות בטל והכל ממנו חוץ דבר

את  מרגישים ונבראים שעולמות שזה אומרת, זאת
הכח  מצד רק הוא מאלקות נפרדת כמציאות עצמם
מצד  משא"כ ית', ממנו חיצונית הארה שהיא האלקי,
חוץ  דבר איזה שיהי' שייך אין ית' ועצמותו מהותו

ית'. ממנו

ìëá úáäàå úðéçáì àáé åæ úåððåáúä éãé ìòå
.êááì

אחד" הוי' גו' ישראל "שמע בין השייכות וזוהי
מתבונן  האדם דכאשר גו'"ֿ אלקיך הוי' את ל"ואהבת
בטל  הכל הקב"ה של עצמותו מצד כיצד זה, בענין
האדם  יתעורר בלעדו, מציאות שום ואין ית' ביחודו
ולהכלל  דהקב"ה זו אמת להרגיש ותשוקה באהבה

לבבך". "בכל ה' אהבת לידי יבוא ואזי ית', ביחודו

ד  האהבה על הוא כאן לבבך "[הדגש שפירושו "בכל ,

""(כמחז  יצריך ל) זו "בשני ואהבה בסמוך; שימשיך וכפי ,

הנ  בהתבוננות ""תלוי' בענין אחד ל שהולך "הוי' כפי ,

ומבאר:]

ïéàù íùë á÷òéì íéèáùä åøîàù äî êøã ìò
.ãçà àìà åðáìá ïéà êë ãçà àìà êáìá

יתברך  (שהוא אחד" "הוי' במושג דלעיל הפירוש
פירוש  עם אחד בקנה עולה היחידה) המציאות הוא
כו' מלכותו כבוד שם ברוך לומר שתיקנו בטעם חז"ל
יש  שמא נתיירא פטירתו קודם ע"ה אבינו שיעקב -
[היינו  ישראל "שמע לו: אמרו ובניו בזרעו, פסול
אחד" הוי' אלקינו הוי' ישראל] שנקרא אביהם, יעקב
אלא  בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין "כשם -
שם  "ברוך ואמר לה' הודה יעקב זאת וכששמע אחד".

ועד". לעולם מלכותו כבוד

את  יחשוד יעקב כיצד להבין קשה פשוטו דלפי
וגם  ח"ו. אחד בה' מאמינים הם שאין יֿה, שבטי בניו,
וגו'" ישראל "שמע אמרם על שהוסיפו מה להבין יש
כך  אחד אלא בלבך שאין "כשם לומר עוד והאריכו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בקיצור  אמרו שכבר דאחרי אחד", אלא בלבנו אין
בהוספה  כוונתם היתה מה אחד, בה' מאמינים שהם

זו.

ע  הנ "[אך חשד "פ שיעקב כאן הכוונה שאין מובן, ל

הם שאין בניו ח את הפשוט,"מאמינים במובן אחד בה' ו

בתוכן  והרגשה בהכרה אצלם חסר שמא הי' חששו אלא

ית'. בלעדו מציאות שום שאין היינו - ה' דאחדות הפנימי

" ליעקב השבטים שענו כו'וזהו בלבך שאין :]"כשם

ìù åùøù éë ,ãçà àìà êáìá ïéàù íùë ,ùåøéô
äáëøî úðéçá 'éäù äìòð ãàî äåáâ 'éä á÷òé

.'úé åúåãçàå åãåçéì ùîî
בנשמות, מדריגות חלוקי מיני ריבוי שיש ידוע
ע"ה", רבינו ומשה האבות נשמות מעלת גודל "כמו
"השתלשלות  ידי על בירידתה תלוי' הנשמה ומדריגת

העולמות".

פירוש:

בעולם  הוא כולן הנשמות כל של הראשון השורש
"עולם  שנקרא ביותר, הגבוה העולם הוא האצילות,
(בלי  אלקות עם בתכלית המאוחד עולם האחדות",
הוא  זה עולם של עניינו כל כי - לפירוד) מקום שום

הקב"ה; של כוחותיו וגילוי התפשטות רק

נמוכות  דנשמות - הנשמות בין ההבדל הוא ובזה
ממדרגה  שרשן ירידת ע"י שנוצרו הנשמות הן
נשמה  היא דבריאה" "נשמה לדוגמא: למדרגה,
ומשם  - הבריאה עולם למדריגת עד ירד ששרשה
הבריאה) עולם במדריגת שהיא (כפי הנשמה ניתנה

האדם. בגוף

האבות, נשמות כמו מאוד גבוהות נשמות משא"כ
ירדו  לא שנשמתן אומרת, זאת האצילות, מעולם הן
בהיות  גם האצילות, שבעולם ומדריגתן ממעלתן
הי' האבות שאצל ונמצא בגוף. מלובשת למטה נשמתן
(עולם  האצילות עולם של האלקי האור בגילוי מאיר
אין  כיצד גלוי באופן נרגש זה אור שמצד האחדות),

ית'. ממנו חוץ דבר שום

- המרכבה" הן הן "האבות רז"ל שאמרו וזהו
מענייני  ומובדלים קדושים היו כולם אבריהם "שכל
לבדו  העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא הזה עולם
ביטול  על מורה "מרכבה" פירוש, - ימיהם" כל
וכל  לעצמו רצון שום לאדם שאין להקב"ה, מוחלט
מרכבה  כמו בכל, השי"ת רצון למלאות רק היא מגמתו

הרוכב  רצון למלא רק הוא ענינה וכל לרוכב שבטלה
יחפץ. אשר לכל להובילו

שהאבות  רק אינו המרכבה שענין מובן, מזה אשר
מענייני  עצמם את והפרישו והבדילו יצרם את הכניעו
ממש  מרכבה "בבחינת היו שהם אלא הזה, עולם
תמיד  נרגש הי' שאצלם היינו ית'", ואחדותו ליחודו
עולם  האצילות, בעולם שהוא (כפי האמיתי ית' יחודו
אין  זו ובמדריגה מלבדו, מציאות שום שאין האחדות)

מעיקרא  מקום "היו שום ממילא ובדרך לפירוד,
הזה". עולם ענייני מכל ומובדלים קדושים

שאין  כשם ואמרו, ליעקב השבטים שהשיבו [וזהו

[- אחד אלא בלבך

äèîì åðçðàù óà ,ãçà àìà åðáìá ïéà êë
.àãåøôã àîìòá

השבטים  דברי בתוספת והמכוון החידוש וזהו
אין  כך אחד אלא בלבך שאין "כשם אבינו, ליעקב
מ"עלמא  היו השבטים נשמות דהנה אחד", אלא בלבנו
- הוא כן שכשמו הבריאה, מעולם [היינו דפרודא"
(בהרגשתו)], מאלקות נפרדת מציאות בריאה, שהוא
ממילא  בדרך בהם נרגשת ית' אחדותו אין ובמילא
לידי  הגיעו הם גם מקום, ומכל - האבות) אצל (כמו
האבות  כמו ית', ואחדותו יחודו אצלם נרגש שיהי' כך

אחד"). אלא בלבנו אין ("כך

àøèñì àééôëàì ïåöø ìåèáä éãé ìò ,ë"ôòà
'äì úìåæ íìåòá õôç íåùá õåôçì àìù àøçà
,íéîùáù íäéáàì ãçà áì ë"â íäì äùòð ,åãáì
õåôçì àìù áìá òå÷úä èåùô ãçà ïåöø åðééäã

.åãáì 'äì úìåæ íìåòá õôç íåùá
את  הכניעו שבתחילה ע"י בא זה שאצלם אלא
אחרא"), לסטרא "לאכפייא בזהר נק' זו (הכנעה יצרם
דבר  בשום באמת חפצים היו שלא כך לידי שהגיעו עד

ית'. רצונו קיום מלבד בעולם

דבר  בשום חפץ האדם שאין בעבודה זו מדריגה
לאביהם  אחד "לב נק' ית', רצונו קיום מלבד
אחד  רצון אלא האדם בלב שאין מאחר שבשמים",

שבשמים. לאביו - בלבד

åðçðàù íâä ,ãáìá ãçà àìà åðáìá ïéà êëì
.äìòîì åîë ãçà äèîì äùòð ,äèîì

לידי  שהגיעו עד יצרם, את הכניעו שהשבטים ע"י
- שבשמים" לאביהם אחד "לב נעשה אצלם שגם כך
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קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

בקיצור  אמרו שכבר דאחרי אחד", אלא בלבנו אין
בהוספה  כוונתם היתה מה אחד, בה' מאמינים שהם

זו.

ע  הנ "[אך חשד "פ שיעקב כאן הכוונה שאין מובן, ל

הם שאין בניו ח את הפשוט,"מאמינים במובן אחד בה' ו

בתוכן  והרגשה בהכרה אצלם חסר שמא הי' חששו אלא

ית'. בלעדו מציאות שום שאין היינו - ה' דאחדות הפנימי

" ליעקב השבטים שענו כו'וזהו בלבך שאין :]"כשם

ìù åùøù éë ,ãçà àìà êáìá ïéàù íùë ,ùåøéô
äáëøî úðéçá 'éäù äìòð ãàî äåáâ 'éä á÷òé

.'úé åúåãçàå åãåçéì ùîî
בנשמות, מדריגות חלוקי מיני ריבוי שיש ידוע
ע"ה", רבינו ומשה האבות נשמות מעלת גודל "כמו
"השתלשלות  ידי על בירידתה תלוי' הנשמה ומדריגת

העולמות".

פירוש:

בעולם  הוא כולן הנשמות כל של הראשון השורש
"עולם  שנקרא ביותר, הגבוה העולם הוא האצילות,
(בלי  אלקות עם בתכלית המאוחד עולם האחדות",
הוא  זה עולם של עניינו כל כי - לפירוד) מקום שום

הקב"ה; של כוחותיו וגילוי התפשטות רק

נמוכות  דנשמות - הנשמות בין ההבדל הוא ובזה
ממדרגה  שרשן ירידת ע"י שנוצרו הנשמות הן
נשמה  היא דבריאה" "נשמה לדוגמא: למדרגה,
ומשם  - הבריאה עולם למדריגת עד ירד ששרשה
הבריאה) עולם במדריגת שהיא (כפי הנשמה ניתנה

האדם. בגוף

האבות, נשמות כמו מאוד גבוהות נשמות משא"כ
ירדו  לא שנשמתן אומרת, זאת האצילות, מעולם הן
בהיות  גם האצילות, שבעולם ומדריגתן ממעלתן
הי' האבות שאצל ונמצא בגוף. מלובשת למטה נשמתן
(עולם  האצילות עולם של האלקי האור בגילוי מאיר
אין  כיצד גלוי באופן נרגש זה אור שמצד האחדות),

ית'. ממנו חוץ דבר שום

- המרכבה" הן הן "האבות רז"ל שאמרו וזהו
מענייני  ומובדלים קדושים היו כולם אבריהם "שכל
לבדו  העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא הזה עולם
ביטול  על מורה "מרכבה" פירוש, - ימיהם" כל
וכל  לעצמו רצון שום לאדם שאין להקב"ה, מוחלט
מרכבה  כמו בכל, השי"ת רצון למלאות רק היא מגמתו

הרוכב  רצון למלא רק הוא ענינה וכל לרוכב שבטלה
יחפץ. אשר לכל להובילו

שהאבות  רק אינו המרכבה שענין מובן, מזה אשר
מענייני  עצמם את והפרישו והבדילו יצרם את הכניעו
ממש  מרכבה "בבחינת היו שהם אלא הזה, עולם
תמיד  נרגש הי' שאצלם היינו ית'", ואחדותו ליחודו
עולם  האצילות, בעולם שהוא (כפי האמיתי ית' יחודו
אין  זו ובמדריגה מלבדו, מציאות שום שאין האחדות)

מעיקרא  מקום "היו שום ממילא ובדרך לפירוד,
הזה". עולם ענייני מכל ומובדלים קדושים

שאין  כשם ואמרו, ליעקב השבטים שהשיבו [וזהו

[- אחד אלא בלבך

äèîì åðçðàù óà ,ãçà àìà åðáìá ïéà êë
.àãåøôã àîìòá

השבטים  דברי בתוספת והמכוון החידוש וזהו
אין  כך אחד אלא בלבך שאין "כשם אבינו, ליעקב
מ"עלמא  היו השבטים נשמות דהנה אחד", אלא בלבנו
- הוא כן שכשמו הבריאה, מעולם [היינו דפרודא"
(בהרגשתו)], מאלקות נפרדת מציאות בריאה, שהוא
ממילא  בדרך בהם נרגשת ית' אחדותו אין ובמילא
לידי  הגיעו הם גם מקום, ומכל - האבות) אצל (כמו
האבות  כמו ית', ואחדותו יחודו אצלם נרגש שיהי' כך

אחד"). אלא בלבנו אין ("כך

àøèñì àééôëàì ïåöø ìåèáä éãé ìò ,ë"ôòà
'äì úìåæ íìåòá õôç íåùá õåôçì àìù àøçà
,íéîùáù íäéáàì ãçà áì ë"â íäì äùòð ,åãáì
õåôçì àìù áìá òå÷úä èåùô ãçà ïåöø åðééäã

.åãáì 'äì úìåæ íìåòá õôç íåùá
את  הכניעו שבתחילה ע"י בא זה שאצלם אלא
אחרא"), לסטרא "לאכפייא בזהר נק' זו (הכנעה יצרם
דבר  בשום באמת חפצים היו שלא כך לידי שהגיעו עד

ית'. רצונו קיום מלבד בעולם

דבר  בשום חפץ האדם שאין בעבודה זו מדריגה
לאביהם  אחד "לב נק' ית', רצונו קיום מלבד
אחד  רצון אלא האדם בלב שאין מאחר שבשמים",

שבשמים. לאביו - בלבד

åðçðàù íâä ,ãáìá ãçà àìà åðáìá ïéà êëì
.äìòîì åîë ãçà äèîì äùòð ,äèîì

לידי  שהגיעו עד יצרם, את הכניעו שהשבטים ע"י
- שבשמים" לאביהם אחד "לב נעשה אצלם שגם כך
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מציאות  עוד (שאין ית' אחדותו ענין אצלם גם נתגלה
למטה  "נעשה וכך האבות, אצל שהוא כמו מלבדו)

למעלה". כמו

פירוש:

כלומר, "מעלה", בבחינת הם הקדושים האבות
האלקי  האור אצלם האיר בגופים נשמות בהיותם שגם
מעיקרא  ששם האצילות), (בעולם למעלה שהוא כפי

מאלקות; לפירוד מקום אין

המשיכו  שהם הוא, השבטים במדריגת והחידוש
בעול  גם למטה, גם ית' אחדותו את שנק'וגילו הזה ם

נפרדת  כמציאות נרגש עצמו שמצד דפרודא", "עלמא
ד"אתכפיא  בעבודה להתחיל זקוקים (שלכן מאלקות

אחרא"). סטרא

"שמע  השבטים שאמרו מה פירוש גם [זהו
וד' וארץ רקיעים בז' שגם - אח"ד" הוי' ישראל..

אחד]. ה' יתגלה דפרודא) (עלמא רוחות

,êéøöé éðùá êááì ìëá úáäàå øîàù åäæå
øöé '÷ðä úéîäáä ùôðä ìù ïåöøä íâ êôäúéù

.åãáì 'äì úåéäì òøä
אלא  בלבנו אין "כך - השבטים של זו עבודה
דפרודא  בעלמא למטה גם ית' אחדותו להמשיך אחד",
"בכל  בפסוק עלי' שנצטוינו האהבה היא היא -
של  שענינה יצריך"; "בשני חז"ל וכפירוש לבבך",
הנפש  של הזרים הרצונות כל את לבטל הוא זו אהבה
ותענוגי  תאוות ענייני לכל הרע") "יצר (הנק' הבהמית
הפיכה, מלשון "אתהפכא", לידי שיבוא עד הזה, עולם
אלא  בלבו אין שבאמת עד לטוב, הרע יצרו שנהפך

שבשמים. לאביו לבדו אחד רצון רק

.ìëùäî íéëùîðå íéãìåð åæ äáäàå äæ ïåöøå
היינו  - הרצון" "ביטול הפועלת לאלקות, זו אהבה
נקראת  - הבהמית הנפש של זרים רצונות ביטול
מתעוררת  שהיא פירוש, השכל", מן הנולדת "אהבה
ורוממותו  בגדולתו בשכלו שמתבונן ע "י האדם בלב
כמבואר  בלעדו, ואפס חשיבי כלא קמי' דכולא איך ית'
שהיא  באהבה, יותר עליונה למדריגה [בניגוד בסמוך

השכל]. ע"י נולדת ואינה השכל, מן למעלה

åúìåãâá ïðåáúîù úåððåáúää é"ò åðééäã
ñôàå éáéùç àìë äéî÷ àìåëã êéà 'úé åúåîîåøå

.ïåöøä ìåèá êùîåé äæîù ,åãòìá

כי  - הרצון לביטול מגיעים כך  שדווקא והטעם
צריך  הבהמית הנפש של הזרים הרצונות את לבטל כדי
האמיתית, ית' אחדותו ענין האדם בנפש נרגש שיהי'
שכלו  בעומק אצלו שנקבע ולאחר בלעדו", ש"אפס
ירצה  לא עי"ז הנה ית', ממנו נפרד דבר שום שאין

אלקות. מלבד דבר בשום

שום  שאין האדם בדעת יותר שיקבע ככל ולפיכך,
דבר  בשום ירצה לא כך מאלקות, נפרדת מציאות
כמה  יש (כמובן, העליון רצון שהוא מה מלבד
את  להפוך הצליח האדם כמה עד ה', בעבודת מדריגות
ומדריגת  זרים, רצונות לו יהיו שלא עצמו
אצלו  הקליטה במידת תלוי' האדם של ה"אתהפכא"

ית'). אחדותו ענין של

ìéòìã ãçà ä"éåä ÷åñôì úáäàå ÷åñô êîñð ïëìå
'æá ãçà 'úé àåäù êéà úåððåáúää é"ò éë ,äéðî
êùîåé ,'ééîùâäå 'ééðçåøä ,ì"ðë õøàäå íéòé÷ø

:'åë êááì ìëá úáäàå
ב"ה' ההתבוננות בין הקשר יובן הנ"ל כל ע"פ
כי  גו'". ל"ואהבת אחד) ה' גו' ישראל (שמע אחד"
יצריך", "בשני - לבבך" "בכל אהבה לידי להגיע הדרך
שגם  עד הרע, היצר של הזרים הרצונות את לבטל
משיכתה  (שתמורת לקדושה תתהפך הבהמית הנפש
לאלקות) להתקרב רצונה כל יהי' עוה"ז תענוגי אחרי

ית'. באחדותו ההתבוננות ע"י דוקא היא -

חוץ  דבר שום שאין האדם אצל יותר שנקלט דככל
פינה  שום תהי' שלא יותר פועל זה הרי מאלקות,
שאין  עד מאלקות, "ממולאת" שאינה בחייו ונקודה

מאלקות. היפך שהוא ענין לשום אצלו מקום שום

בכך  די ולא עצומה, יגיעה דורש שזה ופשוט, [מובן

הנ  ית' אחדותו ענין בשכלו ומשיג מבין אלא "שהאדם ל,

""צ  היגיעה התבוננות ל גודל להלן שיבואר וכפי דייקא, "

דעתו  לקשר צריך שהאדם ה', בגדולת ההתבוננות שבענין

ארוכה, שעה במשך הדעת, בהעמקת ה' בגדולת ולהעמיק

ית' שאחדותו עד באלקות, ומתחבר מתקשר הוא אז שרק

פנימי. שינוי בו ופועלת בנפשו נחקקת

ג  אלא "ומובן אחת, בפעם נעשה לא כזה ששינוי כ

מדרגא  האדם עולה צעד, אחר צעד קימעא, קימעא

לטוב]. ויותר יותר נהפכת שפנימיותו עד לדרגא,

` wxt dyn ldwie d"c
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מ"ש Â‰ÊÂ(ח) ענין שזהו בראשו מל' כתר נתן ואשר
דהנה  כנ"ל כו' אמו לו שעטרה בעטרה במ"ת
קיום  הוא נעשה ופי' כו' ונשמע נעשה אמרו מ"ת בשעת
כו' עדיין שמע  שלא מאחר ושכל טעם בלא בפ"מ הרצון
שא' ממש לפניו ועונג נח"ר בחי' למעלה נעשה מזה אשר
הראש  ע"ג וכתר עטרה בחי' שזהו כנ"ל רצונו ונעשה
טובות  מאבנים למלך שעושין גשמי' והעטרה הכתר ועד"מ
כשמאירין  מ"מ גשמי דומם בחי' שהם הגם שהאבני'
עד  המלך בראש גדול והוד לפאר נעשין ומבהיקים
שהרי  שלו המלוכה עיקר והיא זו בעטרה ומתענג שמתפאר
לשפוט  וכשירצה מלך אינו מל' כתר הנק' עטרה בלא המלך
על  וישב בראשו מל' כתר יתן אז מלוכה בבחי' העם את
כשאמרו  מ"ת שבשעת למעלה יובן וכן כו' ממלכתו כסא
קיום  מבחי' מל' וכתר עטרה בחי' לו עשו כו' נעשה ישראל
שהן  הגם כנ"ל דוקא בגופו האדם יעשה אשר המצות
בחי' שהן טובות אבנים בחי' כמו ה"ז בגשמיות מלובשות
כן  מלכות הוד של גדול ביופי עטרה נעשים ומ"מ דומם
בראשו  וכתר עטרה בחי' נעשה דוקא בפ"מ המצות מקיום

ו  העונג בחי' דהיינו הקב"ה ונעשה של שאמ' לפניו נח"ר

שבדברים  המצוה בקיום מלובש זה שנח"ר ומפני רצונו
מאבנים  הנעשה גשמי' עטרה לבחי' נמשל ע"כ גשמיי'
דוקא  מ"ת בשעת אמו לו שעטרה בעטרה וזהו כו' גשמיי'
כו' נעשה כנגד א' מישראל לכ"א כתרים ב' עי"ז ונמשך
ומאודו  בגופו המצות מכל א' אדם בעשות עכשיו וגם
עליון  וכתר עטרה בחי' ממש האדם נפש על ומתגלה נמשך
מל' כתר נתן ואשר וזהו כו' תעטרנו רצון כצנה כמ"ש
לבחי' מקור בחי' שהוא בפ"מ המצות קיום ע"י בראשו
כמו  עצמן המצות ענין שזהו המלך בו לבש אשר מל' לבוש
לו  יביאו ותחלה כנ"ל בפ"מ אותן שמקיימין טרם שהן
קיום  ע"י בראשו מל' כתר ניתן ואח"כ כנ"ל מל' לבוש
מלמטה  מל' לבוש יביאו בפי' למעלה (ומ"ש בפ"מ המצות
במלוכה  והתענוג הרצון התעוררות ענין לעשות ג"כ שהוא
שיומשך  היינו כו' מעשה סוף שנקרא המלך מצות קיום ע"י
ההתנשאות  בחי' שהוא מל' בלבוש גם ותענוג רצון בחי'
של  העיקר לגבי טפל כמו זהו אך כו' עם בלא מלך דאין
רצונו  ונעשה שא' לפניו הוא שנח"ר מה שהוא מל' הכתר
להתלבש  פרטי' הארה ג"כ נמשך שמזה המצות קיום ע"י
וד"ל): כו' רצונו שנק' עצמן המצות שהן כו' מל' בלבוש

mixetd xry
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ÈÁÈÂ יעקב ימי ויהי שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב
מספר  נא' למה וצ"ל שנה ומאת וארבעים שנים שבע
יעקב  ויחי מ"ש להבין וגם המרובה. למספר קודם המועט
שנה  עשרה שבע ענין מהו שנה עשרה שבע מצרים בארץ
יפה  משארז"ל מקודם י"ל זה ולהבין בפ"ע. אותם שחושב
העוה"ב  חיי מכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה א' שעה
טובים  ומעשים מתשובה שהרי זה מובן אינו דלכאורה
מזיו  להנות הנשמ' שיוכל בכדי להנשמה לבושים נעשים
באינון  בזוהר ופי' בימים, בא זקן ואברהם וכמ"ש השכינה
כיון  וא"כ תו"מ, של הלבושים בבחי' דהיינו עילאין יומין
עצמה, השכינה מזיו להנות שיוכל כדי לבושין רק שהם
הוא  והענין כו', שבג"ע מהשגה למעלה הלבושים ואיך
העולם. לכללות ג"ע שבין ההפרש צ"ל מקודם דהנה
החיות  והנה כולם, את מחי' ואתה כתי' דהנה הוא והענין
הנשמה  לחיות חז"ל אותו דימו העולם בכללות שמאיר
כך  הגוף את ממלא הנשמה מה וכשארז"ל בגוף המאיר

שאעפ"י  רואים אנו והנה העולם. כל את ממלא הקדב"ה
בו  יש בגוף הנה אותו ומחי' בגוף מתלבשת שהנשמה
בו  יש שבנשמה לומר א"א מ"מ אברים רמ"ח התחלקות
מוליד  שהסומא רואים אנו שהרי כו' רמ"ח התחלקות ג"כ
בגוף, כמו אברים רמ"ח התחלקות בנפש גם הי' ואם שלם,
יוליד  ומאין בנפש גם חסרון ה"ז אבר לו כשנחסר וא"כ
רק  אברים לרמ"ח מתחלקת הנשמה שאין ודאי אלא שלם,
את  מחי' הוא וממילא בלב או במוח מתלבש' שהנשמה
על  נר כשמעמידין למשל וכמו שלה אברים רמ"ח הגוף
הנפש  כשמתלבשת וכך אור, הבית כל נתמלא השולחן
אף  חיות ממנה אברים הרמ"ח כל מקבלין ממילא במוח
שהוא  כמו והנה כו', אברים הרמ"ח בכל מתלבשת שאינה
הגלגלים  למשל כמו דבר בכל הוא כמו"כ האדם בנפש
ג"כ  הוא בו המתלבש שהחיות לומר שא"א עגולים, שהם
וממילא  בו מתלבש שהוא רק פשוט, אור הוא אלא עגול,

חיות. ממנו יקבל
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dxe` ixry

מ"ש Â‰ÊÂ(ח) ענין שזהו בראשו מל' כתר נתן ואשר
דהנה  כנ"ל כו' אמו לו שעטרה בעטרה במ"ת
קיום  הוא נעשה ופי' כו' ונשמע נעשה אמרו מ"ת בשעת
כו' עדיין שמע  שלא מאחר ושכל טעם בלא בפ"מ הרצון
שא' ממש לפניו ועונג נח"ר בחי' למעלה נעשה מזה אשר
הראש  ע"ג וכתר עטרה בחי' שזהו כנ"ל רצונו ונעשה
טובות  מאבנים למלך שעושין גשמי' והעטרה הכתר ועד"מ
כשמאירין  מ"מ גשמי דומם בחי' שהם הגם שהאבני'
עד  המלך בראש גדול והוד לפאר נעשין ומבהיקים
שהרי  שלו המלוכה עיקר והיא זו בעטרה ומתענג שמתפאר
לשפוט  וכשירצה מלך אינו מל' כתר הנק' עטרה בלא המלך
על  וישב בראשו מל' כתר יתן אז מלוכה בבחי' העם את
כשאמרו  מ"ת שבשעת למעלה יובן וכן כו' ממלכתו כסא
קיום  מבחי' מל' וכתר עטרה בחי' לו עשו כו' נעשה ישראל
שהן  הגם כנ"ל דוקא בגופו האדם יעשה אשר המצות
בחי' שהן טובות אבנים בחי' כמו ה"ז בגשמיות מלובשות
כן  מלכות הוד של גדול ביופי עטרה נעשים ומ"מ דומם
בראשו  וכתר עטרה בחי' נעשה דוקא בפ"מ המצות מקיום

ו  העונג בחי' דהיינו הקב"ה ונעשה של שאמ' לפניו נח"ר

שבדברים  המצוה בקיום מלובש זה שנח"ר ומפני רצונו
מאבנים  הנעשה גשמי' עטרה לבחי' נמשל ע"כ גשמיי'
דוקא  מ"ת בשעת אמו לו שעטרה בעטרה וזהו כו' גשמיי'
כו' נעשה כנגד א' מישראל לכ"א כתרים ב' עי"ז ונמשך
ומאודו  בגופו המצות מכל א' אדם בעשות עכשיו וגם
עליון  וכתר עטרה בחי' ממש האדם נפש על ומתגלה נמשך
מל' כתר נתן ואשר וזהו כו' תעטרנו רצון כצנה כמ"ש
לבחי' מקור בחי' שהוא בפ"מ המצות קיום ע"י בראשו
כמו  עצמן המצות ענין שזהו המלך בו לבש אשר מל' לבוש
לו  יביאו ותחלה כנ"ל בפ"מ אותן שמקיימין טרם שהן
קיום  ע"י בראשו מל' כתר ניתן ואח"כ כנ"ל מל' לבוש
מלמטה  מל' לבוש יביאו בפי' למעלה (ומ"ש בפ"מ המצות
במלוכה  והתענוג הרצון התעוררות ענין לעשות ג"כ שהוא
שיומשך  היינו כו' מעשה סוף שנקרא המלך מצות קיום ע"י
ההתנשאות  בחי' שהוא מל' בלבוש גם ותענוג רצון בחי'
של  העיקר לגבי טפל כמו זהו אך כו' עם בלא מלך דאין
רצונו  ונעשה שא' לפניו הוא שנח"ר מה שהוא מל' הכתר
להתלבש  פרטי' הארה ג"כ נמשך שמזה המצות קיום ע"י
וד"ל): כו' רצונו שנק' עצמן המצות שהן כו' מל' בלבוש

mixetd xry
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ÈÁÈÂ יעקב ימי ויהי שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב
מספר  נא' למה וצ"ל שנה ומאת וארבעים שנים שבע
יעקב  ויחי מ"ש להבין וגם המרובה. למספר קודם המועט
שנה  עשרה שבע ענין מהו שנה עשרה שבע מצרים בארץ
יפה  משארז"ל מקודם י"ל זה ולהבין בפ"ע. אותם שחושב
העוה"ב  חיי מכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה א' שעה
טובים  ומעשים מתשובה שהרי זה מובן אינו דלכאורה
מזיו  להנות הנשמ' שיוכל בכדי להנשמה לבושים נעשים
באינון  בזוהר ופי' בימים, בא זקן ואברהם וכמ"ש השכינה
כיון  וא"כ תו"מ, של הלבושים בבחי' דהיינו עילאין יומין
עצמה, השכינה מזיו להנות שיוכל כדי לבושין רק שהם
הוא  והענין כו', שבג"ע מהשגה למעלה הלבושים ואיך
העולם. לכללות ג"ע שבין ההפרש צ"ל מקודם דהנה
החיות  והנה כולם, את מחי' ואתה כתי' דהנה הוא והענין
הנשמה  לחיות חז"ל אותו דימו העולם בכללות שמאיר
כך  הגוף את ממלא הנשמה מה וכשארז"ל בגוף המאיר

שאעפ"י  רואים אנו והנה העולם. כל את ממלא הקדב"ה
בו  יש בגוף הנה אותו ומחי' בגוף מתלבשת שהנשמה
בו  יש שבנשמה לומר א"א מ"מ אברים רמ"ח התחלקות
מוליד  שהסומא רואים אנו שהרי כו' רמ"ח התחלקות ג"כ
בגוף, כמו אברים רמ"ח התחלקות בנפש גם הי' ואם שלם,
יוליד  ומאין בנפש גם חסרון ה"ז אבר לו כשנחסר וא"כ
רק  אברים לרמ"ח מתחלקת הנשמה שאין ודאי אלא שלם,
את  מחי' הוא וממילא בלב או במוח מתלבש' שהנשמה
על  נר כשמעמידין למשל וכמו שלה אברים רמ"ח הגוף
הנפש  כשמתלבשת וכך אור, הבית כל נתמלא השולחן
אף  חיות ממנה אברים הרמ"ח כל מקבלין ממילא במוח
שהוא  כמו והנה כו', אברים הרמ"ח בכל מתלבשת שאינה
הגלגלים  למשל כמו דבר בכל הוא כמו"כ האדם בנפש
ג"כ  הוא בו המתלבש שהחיות לומר שא"א עגולים, שהם
וממילא  בו מתלבש שהוא רק פשוט, אור הוא אלא עגול,

חיות. ממנו יקבל
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a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â קול לה אין הכלה בזמה"ג כי כלה, קול מ"ש יובן
אבל  וא"ו, חסר קדמאה קלא יעקב קול הקל כמ"ש
ועוד  בקומתן, שוין שיהיו כלה וקול חתן קול יהי' לע"ל
תהי' שהיא עט"ב א"ח שתהי' המל' שתתעלה עלי' יהי'
הכלה, עם חתן משמח וזהו לה, טפל יהי' והחתן העיקר
ושמחה  שמחה גורם גילוי כי הגילוי מחמת הוא והשמחה
מים  יצאו ההוא ביום והי' כתי' הנה כי והענין גילוי. גורם
החכמה  ים הוא ים הקדמוני, הים אל חצים מירושלים חיים
גן  אלקים ה' ויטע כמ"ש ח"ס שבכתר חכמה ששרשה
יצאו  ההוא וביום בקדם, שהוא כמו העדן מקדם, בעדן
עט"ב, א"ח יהי' כי חכ', הים אל מל', מירושלים מ"ח

מהעלם  שיצאו ע"ס השתל' סדר שמספר ברא אשר וזה"ע
המל'. תתעלה ולע"ל לגילוי

„"ÚÂ אין ארז"ל הנה כי עכשיו ג"כ יש זה מעין דוגמא
הוא  ואדם אשתו, בשביל אלא לאדם פרנסה נותנין
בשביל  אלא פרנסה לו נותנין ואין הכסא, שעל אדה"ע
הוא  ולבוש ולבוש, מזון כולל פרנסה כי פרנסה וזהו המל',
לחם  בשם נק' התורה בנמשל וכן מהמזון, מוכרח יותר
דם  ונעשה נתהפך שהלחם כמו בלחמי לחמו לכו כמ"ש
כן  האדם, עם א' דבר ונעשה ולמוח ללב חיות ושולח
לנפש  לבושים המה הן ומצות לנפש, מזון נעשה התורה

בג"ע.שממעש  לנפש לבושים נעשה המצות ה
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.æè
åðéàå íåöîöä éðôì øåàä 'éçáá úåøåàä úå÷ìçúä ùøù

.'éåä íùá úåâéøãîä 'á øåàéáå åîéùøä 'éçáá
úå÷ìçúäì ùøù ùé éë ,íãå÷ä ÷øôá åðãîìù éøçàì
úâøã àéäå ,íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá øáë úåøåàá
åìåëù) äæ ÷øôá ò"ð éáøä øàáî ,úåæåðâä úåøéôñ øùòä
éðôìù øåàì à÷ååã àéä äðååëäù (øâñåîä øîàîá
éðôì àøåáä ìù ìåáâä çë Y åîéùøä úðéçáì àìå ,íåöîöä
,øåàáù ìåáâä úðéçá ïéá ,íéìãáää úà øàáîå .íåöîöä

.íéìëä ùøù Y åîéùøä ìù ìåáâä úðéçáì
øåàäî Y 'éåä ,åîéùøäî íùøù Y úåîùä

)äðäå,נ "ע הרבי מבהיר –øå÷îå ùøùã ìéòì øàáúðù äî
å÷äהצמצום ùøùלפני  óåñ ïéàä øåà úåîöò éáâì àåä

åë ìåáâä úðéçá øå÷îå'ïéàáù ìåáâä çë úðéçá äæ ïéà ,
åë åîéùøä úðéçá åîë óåñהגבול בחינת  על הכוונה אלא .'

גופא. שבאור

לגבול שבאור הגבול בין  ההבדל את יותר נ"ע הרבי ומפרט
השמות לשאר הוי' שם שבין ההבדל פי על שבכלים

הבורא של :61השונים
è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã'øå÷îå ùøù àåäù åîéùøã

íéìëäהצמצום úåîùäלפני ïéðò àåä,הבורא של השונים
åëכמו íé÷ìà ìà'åäæùאלא בכלי , שמתלבש האור לא

åë ïîöò íéìëä ìù úåéçäå øåàä',של החיות כלומר -
של החיות  והגוף, הנשמה משל דרך על כמו עצמו , הכלי 

ו  עצמו  הואהגוף ֿ ל א שם וכך בו , שמתלבשת הנשמה לא
כלי של החיות הוא אלקים ושם החסד, כלי של החיות
שרש – הגבול כח שהוא מהרשימו ושרשם הגבורה.

הכלים.
ìáàזאת éåäעצמו øåàäלעומת íù úðéçá àåä,'åîëå

øåãéñá áåúëùדא"ח עם הזקן אדמו"ר íéãòåîäשל øòù62

ïéôðà øéòæ úåéîéðôãשל הפנימיות, שהוא  האור כלומר -
הספירות, – (ז"א) éåäהמידות íù úðéçá àåä'äåù äæù
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של 61. שמותיו והנה לשונו: וזה א), (ס, בא פ' אור תורה ראה
ומתייחד  ב"ה אוא"ס בהן שמתלבש דאצי' דע"ס הכלים הם הקב"ה
בבחי' הוא אל שם היינו חד וגרמוהי דאיהו ע"ד היחוד בתכלית עמהן
מל'. בבחי' אדנ"י ושם הגבורה כלי בבחי' אלקים ושם החסד. כלי
הוא  כי הכלים. שהם השמות כל של הפנימיו' הוא הוי"ה שם אמנם
השם  שהוא אל בבחי' דהיינו הכלים בתוך המתלבשים האורות בבחי'
הוא  בו להתלבש ב"ה מא"ס הנמשך האור בבחי' הנה החסד. שבכלי
מתלבש  הגבורה שבכלי אלקים שם בבחי' גם וכן הוי"ה. שם בחי'

הכלים  בתוך המתלבש  מא"ס האור בבחי' שהוא הוי"ה שם בתוכו
ושם  הכלים. בבחי' שהם נמחקין שאינן השמות בכל ועד"ז הנ"ל.
מצטרף  הוי"ה שם ולכך בהן. המתלבשים האורות בבחי' הוא הוי"ה
וכתיב  כו' ושמים ארץ אלקים הוי"ה עשות ביום כמ"ש השמות כל עם
א"ס  האור את הממשיך הוא הוי"ה שם שבחי' מפני כו' צבאות הוי"ה
בין  הממוצע שהוא כו' הכלים שהם וצבאות אלקים בשמות להתלבש

הכלים: עם האורות המחבר הוא ולכך וכלים אורות
בע"ח 62. הכלל שהונח מה וא"כ :(434 (עמוד שם לשונו וזה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

åë úåøéôñä ìëá',הוא הספירות בין השינוי  כלומר –
של השונים בשמות מתבטא שזה כפי  הכלים  מצד בעיקר
שווה, אחד אור הוא בספירות, שמאיר האור אך הבורא,
בכל שמתגלה אחיד שם שהוא הוי' בשם מתבטא וזה

הספירות.
ãøôáå"ã øòù ñ'å ÷øô'áúëהרמ"קî íù ïéðòá"ä
åàâìî63 מחשבים כאשר הוי' שם כלומר – הפנימי) -)

,20 – (יו"ד מ"ה – 45 בגימטריה שעולה במילוי אותו
(6 – ה"א ,13 – וא"ו ,6 – ãה"א ïá íùãלשם הכוונה  – '

אותיות, ד' שהוא ãהוי ' åãåñéã úåéä íòאותיות 'äìåò
úåéúåà äøùò,'ה שם של המילוי את גם מחשבים כאשר

ש האותיות íäùועשר éåìéîáכנגדíäå úåøéôñ øùò
åë íéìëä êåúá íéèùôúîä úåøéôñä'åäæù åðééäå ,–

- הכלים שבתוך úåîöòä)øåàäהספירות øîåì åðåöø–
לאור) "העצמות" במילה  הפרד"ס כוונת èùôúîäכלומר

éìëä êåúá ùáìúîååë í',.עצמם הכלים של החיות ולא
הפרד"ס. דברי כאן  עד

ïë íàåכך הוי ' שם הוא בכלים המאיר שהקו íâכמו
åøå÷îå åùøùá הקו àåäשל íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá
éåä íù úðéçá'åë.'

éåä íù ïéá ùøôää òåãéå'éåä íùã úåîù éøàùì'íù àåä
åë íöòä'åîëå íöòäá ãçåéîù àåä íöòä íù ïéðòå ,

áåúëù64éåä éðà'éîù àåäהשם åëכלומר éá ãçåéîä',

ìåáâä çëã åðééäåשם מלבד השמות שאר מגיעים  שמשם 
åëהוי ' íöòä ïî ìãáð çë åîë àåä שהוא,', האור ואילו

העצם. עם המיוחד שם הוא הוי ' שם
é ÷øô ìéòì øàáúðù êøã ìòå'ïî íéìëä úååäúä ïéðòá

åîëå úå÷éáã úðéçáá åðéàù åîéùøäשל õåöéðäהמשל
ìãáðäמהגחלת נפרד שהוא הגחלת åë'úðéçáמן  ïë åîë ,

åë ìãáð çë åîë àåä úåîöòä éáâì åîéùøä'øàáúðù åîëå
øçà íå÷îáכח הרשימו ידי  על מגלה העצמות  כלומר, – .

שמחוצה מה  לפעול הבורא של יכולת כביכול וזה גבול, של
הבורא את מבטאים אלו שמות וכך הגבול. במציאות לו,
שמבהיר  (כפי  אף גבול. של במציאות מתגלה שהוא  כפי 
הכוונה השמות שבכל התפילה), מצות בשרש צדק הצמח 
אל הוא היחס האלו , השמות שבכל אלא  בעצמו, הבורא אל

או הבו  החסד בכלי  מוגבלת, פעולה לעשות שפועל כפי רא
וכו '. הגבורה

ìáàזאת ãåçéלעומת úðéçáá àåä øåàä øå÷îå ùøù
úå÷éáãå במקורוåë'éåä íù åäæå ,'åë íöòä íùשהוא .'

ולא כביכול, בעצמותו שהוא  כפי  הבורא את מבטא
הספירות. דרך אחרת  או כזו פעולה לעשיית  בהתייחס

באור  הספירות התחלקות  מקור  על מדברים כאשר ולכן 
הוא הצמצום שלפני האור כי  להדגיש  יש הצמצום , שלפני 
– הגבול כח כמו  ולא העצם, עם המיוחד הוי' שם  בחינת

העצם. מן נבדל כח שהוא הכלים, שרש 
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בחי' מטעם שבו פנימיות בבחי' היינו דוקא הוי' שם הוא ז"א דבחי'
מובדלים  החיצוניות בחי' שהרי החיצוניות בבחי' ולא ההתכללות

כו'. הפירוד בבחי' זמ"ז המה
מלגאו 63. יקר. אור בספר באדרא יתבאר זה וענין שם: לשונו וזה

הוא  הספירות בתוך כי למעלה פי' כבר ה"א, וא"ו ה"א יו"ד איהו
אחר  ולכן בתוכם. המתפשטת הנשמה אל גוף והספירות העצמות,

העצמות  לבאר בא נאות ומשל גוף בצורת האצילות ענין שפירש
ד' שיסודו היות עם ד' בן שם כי נתפרסם וכבר בתוכם. המתפשטת
הספירות  והם ספירות עשר שהם במלוי אותיות י' עולה אותיות

הכלים. בתוך המתפשטין
ח.64. מב, ישעיה

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

‰vÓ"1 ׁשּלא ׁשּום על מה, ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו זֹו «»ְִֶֶַַָָֹ
ׁשּנגלה  עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהסּפיק
ּוגאלם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהם
כּו'. חמץ" לא ּכי מּצֹות עגת כּו' הּבצק את וּיאפּו ֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּלא  מּׁשּום מּצה אכילת על טעם ּׁשּנֹותן מה להבין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוצרי
ענין  היה לא זה טעם ּדלּולא מׁשמע להחמיץ, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהסּפיק

מּבעׂשֹור  מּצה אכילת על נצטּוּו הלא ּובאמת מּצה, ְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹאכילת
ׁשּנאמר  ּוכתיב 2לחדׁש, מּצת", ּתאכלּו "ּוׁשמרּתם 3"ּבערב ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

אם  ּגם הלא ּתתחּמץ, ׁשּלא ׁשּמּור ׁשּצריכה הּמּצֹות", ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאת
ּתתחּמץ, ׁשּלא אֹותּה לׁשמר צריכים להחמיץ מסּפיק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹהיה
אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק ׁשּלא הּטעם מהּו ּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹואם
ּׁשּנצטּוּו מה עצמֹו ׁשּזה לֹומר אפׁשר אי וגם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָלהחמיץ,
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åë úåøéôñä ìëá',הוא הספירות בין השינוי  כלומר –
של השונים בשמות מתבטא שזה כפי  הכלים  מצד בעיקר
שווה, אחד אור הוא בספירות, שמאיר האור אך הבורא,
בכל שמתגלה אחיד שם שהוא הוי' בשם מתבטא וזה

הספירות.
ãøôáå"ã øòù ñ'å ÷øô'áúëהרמ"קî íù ïéðòá"ä
åàâìî63 מחשבים כאשר הוי' שם כלומר – הפנימי) -)

,20 – (יו"ד מ"ה – 45 בגימטריה שעולה במילוי אותו
(6 – ה"א ,13 – וא"ו ,6 – ãה"א ïá íùãלשם הכוונה  – '

אותיות, ד' שהוא ãהוי ' åãåñéã úåéä íòאותיות 'äìåò
úåéúåà äøùò,'ה שם של המילוי את גם מחשבים כאשר

ש האותיות íäùועשר éåìéîáכנגדíäå úåøéôñ øùò
åë íéìëä êåúá íéèùôúîä úåøéôñä'åäæù åðééäå ,–

- הכלים שבתוך úåîöòä)øåàäהספירות øîåì åðåöø–
לאור) "העצמות" במילה  הפרד"ס כוונת èùôúîäכלומר

éìëä êåúá ùáìúîååë í',.עצמם הכלים של החיות ולא
הפרד"ס. דברי כאן  עד

ïë íàåכך הוי ' שם הוא בכלים המאיר שהקו íâכמו
åøå÷îå åùøùá הקו àåäשל íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá
éåä íù úðéçá'åë.'

éåä íù ïéá ùøôää òåãéå'éåä íùã úåîù éøàùì'íù àåä
åë íöòä'åîëå íöòäá ãçåéîù àåä íöòä íù ïéðòå ,

áåúëù64éåä éðà'éîù àåäהשם åëכלומר éá ãçåéîä',

ìåáâä çëã åðééäåשם מלבד השמות שאר מגיעים  שמשם 
åëהוי ' íöòä ïî ìãáð çë åîë àåä שהוא,', האור ואילו

העצם. עם המיוחד שם הוא הוי ' שם
é ÷øô ìéòì øàáúðù êøã ìòå'ïî íéìëä úååäúä ïéðòá

åîëå úå÷éáã úðéçáá åðéàù åîéùøäשל õåöéðäהמשל
ìãáðäמהגחלת נפרד שהוא הגחלת åë'úðéçáמן  ïë åîë ,

åë ìãáð çë åîë àåä úåîöòä éáâì åîéùøä'øàáúðù åîëå
øçà íå÷îáכח הרשימו ידי  על מגלה העצמות  כלומר, – .

שמחוצה מה  לפעול הבורא של יכולת כביכול וזה גבול, של
הבורא את מבטאים אלו שמות וכך הגבול. במציאות לו,
שמבהיר  (כפי  אף גבול. של במציאות מתגלה שהוא  כפי 
הכוונה השמות שבכל התפילה), מצות בשרש צדק הצמח 
אל הוא היחס האלו , השמות שבכל אלא  בעצמו, הבורא אל

או הבו  החסד בכלי  מוגבלת, פעולה לעשות שפועל כפי רא
וכו '. הגבורה

ìáàזאת ãåçéלעומת úðéçáá àåä øåàä øå÷îå ùøù
úå÷éáãå במקורוåë'éåä íù åäæå ,'åë íöòä íùשהוא .'

ולא כביכול, בעצמותו שהוא  כפי  הבורא את מבטא
הספירות. דרך אחרת  או כזו פעולה לעשיית  בהתייחס

באור  הספירות התחלקות  מקור  על מדברים כאשר ולכן 
הוא הצמצום שלפני האור כי  להדגיש  יש הצמצום , שלפני 
– הגבול כח כמו  ולא העצם, עם המיוחד הוי' שם  בחינת

העצם. מן נבדל כח שהוא הכלים, שרש 
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בחי' מטעם שבו פנימיות בבחי' היינו דוקא הוי' שם הוא ז"א דבחי'
מובדלים  החיצוניות בחי' שהרי החיצוניות בבחי' ולא ההתכללות

כו'. הפירוד בבחי' זמ"ז המה
מלגאו 63. יקר. אור בספר באדרא יתבאר זה וענין שם: לשונו וזה

הוא  הספירות בתוך כי למעלה פי' כבר ה"א, וא"ו ה"א יו"ד איהו
אחר  ולכן בתוכם. המתפשטת הנשמה אל גוף והספירות העצמות,

העצמות  לבאר בא נאות ומשל גוף בצורת האצילות ענין שפירש
ד' שיסודו היות עם ד' בן שם כי נתפרסם וכבר בתוכם. המתפשטת
הספירות  והם ספירות עשר שהם במלוי אותיות י' עולה אותיות

הכלים. בתוך המתפשטין
ח.64. מב, ישעיה

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

‰vÓ"1 ׁשּלא ׁשּום על מה, ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו זֹו «»ְִֶֶַַָָֹ
ׁשּנגלה  עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהסּפיק
ּוגאלם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהם
כּו'. חמץ" לא ּכי מּצֹות עגת כּו' הּבצק את וּיאפּו ֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּלא  מּׁשּום מּצה אכילת על טעם ּׁשּנֹותן מה להבין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוצרי
ענין  היה לא זה טעם ּדלּולא מׁשמע להחמיץ, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהסּפיק

מּבעׂשֹור  מּצה אכילת על נצטּוּו הלא ּובאמת מּצה, ְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹאכילת
ׁשּנאמר  ּוכתיב 2לחדׁש, מּצת", ּתאכלּו "ּוׁשמרּתם 3"ּבערב ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

אם  ּגם הלא ּתתחּמץ, ׁשּלא ׁשּמּור ׁשּצריכה הּמּצֹות", ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאת
ּתתחּמץ, ׁשּלא אֹותּה לׁשמר צריכים להחמיץ מסּפיק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹהיה
אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק ׁשּלא הּטעם מהּו ּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹואם
ּׁשּנצטּוּו מה עצמֹו ׁשּזה לֹומר אפׁשר אי וגם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָלהחמיץ,
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מלכי  מל ּגּלּוי מּפני ּכ אחר הּמּצֹות" את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ"ּוׁשמרּתם
הּוא  והּכל להחמיץ, הסּפיק לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹהּמלכים
ּבצקת  הסּפיק "ׁשּלא ּׁשאֹומר מה הּנה זה ּולפי אחת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּצה
אכילת  על טעם נתינת זה אין הּנה להחמיץ" אבֹותינּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַׁשל
ּביציאתם  אבֹותינּו אׁשר ּבלבד ּדברים ּכמסּפר אם ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמּצה
ּבאמת  אבל להחמיץ, ׁשּלהם ּבצקת הסּפיק לא הּנה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּמצרים
אֹוכלים  ׁשאנּו זֹו "מּצה ׁשֹואל הּוא ׁשהרי יּתכן, לא זה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּנה
הרי  כּו', הסּפיק" ׁשּלא ׁשּום "על וע ֹונה מה" ׁשּום ְְֲִִֵֶֶַַָֹעל
והּנה  מּצה. לאכילת והּסּבה הּטעם לבאר ּבא זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּמענה

ּומה 4ּגם  ּבלבד, ּדברים ּכמסּפר רק הּוא ּדבאמת נאמר אם ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
לילה  סדר הּוא ׁשּכ לפי הּוא ּומׁשיב ׁשֹואל ּבסגנֹון ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּׁשּנאמר

ּותׁשּובה  ׁשאלה ּבסגנֹון "מה 5זה הּקּוׁשיֹות ּבׁשאלת ּוכמֹו , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּכאן  ּגם ולכן היינּו", "עבדים והּמענה הּזה" הּלילה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּנׁשּתּנה
ּכמסּפר  רק הּוא ּבאמת אבל ּותׁשּובה, ׁשאלה ּבסגנֹון ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָהּוא
הּנה  ׁשּבאמת היֹות עם הענין ּבאמּתת אמנם ּבעלמא, ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדברים
ּגם  הּוא ּדכן ּדוקא, ּומענה ׁשאלה ּבדר הּוא זה לילה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָסדר
הּנה  הּקדֹוׁשים, ׁשמֹות ויחּוד העליֹונֹות ּדספירֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבהּכּונֹות
ׁשֹואל  ּב"ן אמרֹו ּדזהּו ּומענה, ׁשאלה ּבדר ּכן ּגם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּוא

הּמענה 6מ"ה  הּנה זה ּבכל מ"ה, מּׁשם ׁשֹואל ּב"ן ּדׁשם , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשהּוא  לֹומר אפׁשר אי הרי וגֹו' הסּפיק" ׁשּלא ׁשּום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ"על
"ּבערב  ּׁשּנצטּוּו מה ׁשהרי זֹו, מּצה לאכילת וסּבה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָטעם
ׁשאז  חצֹות, קדם היה זה מחּמּוץ ּולׁשמרּה מּצֹות" ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתאכלּו

ּדמחצֹות  מּצה, אכילת מצות חֹובת זמן ראׁשֹונה 7הּוא לילה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָ
ּׁשביעי  "מה ּכמאמר רׁשּות היא מּצה אכילת הּנה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָוהלאה
ּבלילה  רק הּוא מּצה אכילת ּדחֹובת רׁשּות", ׁשּׁשי אף ְְְְְֲִִִַַַַַַָָרׁשּות
"על  ּכתיב ּפסח ּבקרּבן ׁשהרי לזה ּוראיה חצֹות, עד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָראׁשֹונה
חצֹות, עד אּלא נאכל אינֹו והּפסח יאכלהּו", ּומררים ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻמּצֹות
והּגּלּוי  חצֹות, עד ּכן ּגם היא מּצה אכילת חֹובת הרי ּכן ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָאם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חצֹות לאחר היה הּמלכים מלכי ויהי 8ּדמל" ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
"ּכחצֹות  כּו', הּכה" והוי' הּלילה יֹוצא 9ּבחצי אני הּלילה ְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

"ועברּתי" כּו', מצרים" ׁשּלא 10ּבתֹו אמר זה ועל כּו', ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
הּמלכים  מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהסּפיק
לילה, חצֹות אחר היה ׁשּזה כּו', ּוגאלם הּוא ּברּו ְְֲֶֶַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש

מּצֹות  ב' ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח והיא 11אּלא חצֹות קדם אחת , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ׁשּלא  חצֹות ׁשאחר מּצה והב' מחמץ, ׁשּמּור ׁשּצריכה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמּצה
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ּגּלּוי מּפני להחמיץ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהסּפיקה
"מּצה  ּׁשאֹומרים מה להבין צרי זה לפי אמנם הּוא. ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּברּו
וגֹו', הסּפיק" ׁשּלא ׁשּום על מה, ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו ְְְִִִֶֶַַָָֹזֹו
קדם  והינּו מצוה, חֹובת לׁשם היא אֹוכלים ׁשאנּו מּצה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוהלא
מּׁשּום  ׁשהיא זֹו מּצה על אֹומר אי ּכן ואם ּדוקא, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחצֹות
יׁש ּדבאמת הּוא, הענין ּכללּות א להחמיץ. הסּפיק ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשאחר  ּומּצה ׁשּמּור, ׁשּצריכה חצֹות ׁשּקדם מּצה מּצֹות, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹב'
הּכתּוב, לׁשֹון ּדקדּוק וזהּו להחמיץ. הסּפיק ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹחצֹות
ּובפסּוק  ו', חסר מּצת ּכתיב מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּדבּפסּוק

וידּוע  ו', מלא ּכתיב מּצֹות" עגת הּבצק את ּדוא"ו 12"וּיאפּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּנגלה  מּׁשּום הּוא חצֹות ׁשאחר ּדמּצה והינּו ּגּלּוי, ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָהּוא
מּצה  אבל הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעליהם
ּביציאת  היה וזה ׁשּמּור, ׁשּצריכה ו' חסר ּכתיב חצֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּקדם
הּנה  לנּו, ׁשּנּתנּו ּומצוֹות ּתֹורה ידי על עכׁשו אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמצרים,
מלכי  מל ּגּלּוי ּכן ּגם לנּו מאיר חצֹות ׁשּקדם ּבּמּצה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגם
קדם  אֹוכלים ׁשאנּו זֹו מּצה וזהּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמלכים
הּמלכים  מלכי מל עליהם ׁשּנגלה ׁשּום על היא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחצֹות,
לנּו מאיר זה ּדגּלּוי להחמיץ, הסּפיק ולא הּוא ּברּו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹהּקדֹוׁש

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה חצֹות, ׁשּקדם ּדֹור 13ּבּמּצה "ּבכל : ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מּמצרים", יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָודֹור
מּמׁש, ויֹום יֹום ּובכל ודֹור ּדֹור ּבכל מצרים יציאת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש
יׁש כן ּכמֹו ּבגׁשמּיּות מצרים ויציאת מצרים ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּדכׁשם

מצרי  ויציאת לׁשֹון מצרים הּוא ּדמצרים והענין ּברּוחנּיּות, ם ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַָָָ
ּומסּתיר  מגּביל הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה והינּו ּוגבּול, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַמצר
ּבּנפׁש מלּבׁש האלקית ּדהּנפׁש האלקית, הּנפׁש על ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּומעלים
האלקית  ׁשהּנפׁש עד ּופּנה, צד מּכל ּומּקיפֹו ֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית
אם  ׁשּגם והעלם, קטנּות ּבבחינת ׁשּנעׂשה ּכ ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמתצמצם
ּבנפׁשֹו ּכח אין מקֹום מּכל אלקית, ּבהתּבֹוננּות ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹמתּבֹונן
ּבאתּכפיא  להיֹות הּבהמית הּנפׁש ּומאסר מּנרּתק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלצאת

מּפני א ואתהּפכא  ּתקּפֹו, על עֹומד הּגּוף אם ּכי , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
ּבפנימּיּות  נֹוגע ואינֹו לבד מּקיף ּבבחינת היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַׁשההתּבֹוננּות

"ּגּנבא  ּדר ועל קריא"14נפׁשֹו, רחמנא מחּתרתא ,ב אּפּום ְְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
להֹוׁשיעֹו ּובידֹו ּפרט ּכל על ׁשּמׁשּגיח ּבה' ׁשּמאמין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהרי
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להבין 4) המתחיל דיבור [מאמר] סוף צו פרשת תורה לקוטי ראה
זו. מצה כו'

שבח 5) הגדה שם, חינוך ובמנחת כא, מצוה החינוך ספר ראה
ב. סעיף כד, כלל הרא"ש שו"ת כן גם ועיין פסח.

ה.6) אות תש"ג הפסח חג שיחת ראה
חיים 7) אורח ערוך ושולחן טור ושם. א. קכ, פסחים זה בכל ראה

תעז. סימן ריש
כט.8) יב, שמות
ד.9) יא, שם

גילוי 10) שהיה נלמד ממנו כי זה, כתוב גם הובא - יב. יב, שם
כו'. ולא אני ועברתי המלכים: מלכי מלך

שם.11) צו פרשת תורה לקוטי ראה
תולדות.12) ואלה המתחיל דיבור [מאמר] תולדות אור תורה ראה

לסידור). (הקדמה קול הקול המתחיל דיבור [מאמר]
[מאמר]13) וארא אור תורה מז. פרק תניא ראה ב. קטז, פסחים

המתחיל  דיבור [מאמר] אמור תורה לקוטי אמור. לכן המתחיל דיבור
וספרתם.
ואילך.14) 189 עמ' ה'תשי"א פורים קונטרס בזה ראה

הבהמית).א. הנפש בשינוי דרגות (שתי והתהפכות הוא ב.בהתכופפות ברוך לקדוש בתפילה קורא המחתרת, פי על - גנב
בגניבתו). (שיצליח

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּבפנימּיּות  ּפֹועל זה אין מקֹום ּומּכל ּופרנסתֹו, לֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבהּדרּוׁש
ּדזהּו לגמרי, האלקי הרצֹון הפ ׁשעֹוׁשה עד מאּומה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁשֹו
מה  ּבגנבתֹו ׁשּיצליח יתּבר מה' מבּקׁש ׁשהּוא והּפּוכֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדבר
ּבההתּבֹוננּות  הּוא זה ּדר ועל ,יתּבר ה' רצֹון נגד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּׁשהּוא
ּכּמה  הּבהמית לּנפׁש ּומסּביר ׁשּמבאר הגם האלקית, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּדנפׁש
נפׁש ידי על הּבהמית ׁשהּנפׁש אלקּות ּבהּׂשגֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹענינים
מּצד  זהּו אמנם עליהם, ּומסּכים ּבטֹוב מבינם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהּׂשכלית
מרגילּותֹו, לצאת הזזה ּפֹועל אינֹו זה עם אבל ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשכל
הּנמׁשכים  אדם ּבני ּבטבעי ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּוכמֹו
וועלטלעכע  ּדי העֹולם, ּדהנחֹות הּקרירּות אחרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבעניניהם
ּבכּמה  אדם ּבני והנהגֹות לבּוׁשים ּבעניני ּוכמֹו ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהנחֹות,
ּבׁשארי  וכן ערּו הּׁשלחן ּכדיני הּתפּלה ודרכי ּבאפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֻענינים

הּנ מצוה, ּדהּדּור ההם ענינים הענינים את להם ּכׁשּמראים ה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
היטב  ׁשּמבינים הגם הּתֹורה, ּדיני ּפי על להיֹות ׁשּצרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

זה  ּכל א הּמצות, את לקּים וׁשֹומרים אלקים יראי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהם
ׁשּמבארים  וכּמה העֹולם, הנחֹות ּפי ועל ּבקרירּות ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָהּוא
אין  אבל ּבׂשכלם, הּדברים את מבינים והם להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומסּבירים
ּבהּנפׁש הּוא וכן מרגילּותם. לצאת הזזה ׁשּום עליהם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפֹועל
אבל  לֹו, מסּביר האלקית ּׁשהּנפׁש מה ׁשּיֹודע הגם ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּבהמית,

ותאוֹותיו. הּגּוף מּמצר לצאת עליו ּפֹועל ְֲִֵֵֵֵַַַָָָָאינֹו
.¯ev˜"להחמיץ הסּפיק ׁשּלא ׁשּום "על ּדמאמרֹו יבאר ƒְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

לאכל  ּדנצטּוּו ויקׁשה מּצה, אכילת על טעם ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָֹהּוא
מלכי  ּדמל והּגּלּוי חצֹות, עד  רק הּנאכל הּפסח עם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּצה
ועל  חצֹות, ואחר קדם מּצֹות, ב' חצֹות. אחר היה ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹהּמלכים
חצֹות. ּדאחר הּגּלּוי חצֹות ּדקדם ּבּמּצה מאיר ּתֹורה מּתן ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹידי
ׁשל  ׁשההתּבֹוננּות ויסּביר רּוחנית. עבֹודה – מצרים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָיציאת
העּדר  ּכדגמת הּבהמית, ּבּנפׁש ּפֹועלת אינּה האלקית ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּנפׁש

העֹולם. ּבהנחֹות הּמתנהגים על ׁשמים יראת ְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָֻּפעּלת
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הוא  האמורים הכללי התורתי השלום דברי ביטוי
אברהם  הקדושים, שאבותינו הנפלאות מהירושות אחת

ישראל. בני לנו, הנחילו ויעקב, יצחק
מאות  ושש אלפים לשלשת קרוב של תקופה כבר זה
הביא  שלום" עליכם  עליכם "שלום שבמלים שנה,
של  הקדוש בשמו ההכרה את העולם לכל אבינו אברהם

הוא. ברוך העולם בורא
אברהם 1כתוב  עולם", א־ל ה' בשם שם "ויקרא

את  שברא רק לא הוא שהשי"ת לעולם, הסביר אבינו
לאדם  לאפשר פרטית, בהשגחה אותו ומנהיג  העולם
"א־ל  הביטוי במשמעות שהיה דבר וישר, טוב להיות
דבר  כל כלומר, עולם", "א־ל הוא השי"ת אלא העולם",

הבורא. על הוא, ברוך א־ל על מראה בעולם
כוח  את עורר העולם, לאנשי הטיף אבינו אברהם
בריאת  של האמיתית האמת את שיראו שלהם, ההבנה
להם  הסביר להם מובנים ובמושגים האלקית, העולם
אלקות, של האמיתית המשמעות את אבינו אברהם

כבודו  הארץ כל 2שמלא הכל הכל,  הוא ברוך הוא ,

אלקות. חדור מקום כל ממילא הרי הוא, ברוך הוא
תמיד" לנגדי ה' המלכים 3ה"שויתי מלכי שמלך ,

לידו  עומד העולם, של הבריאה כל מלא שכבודו הקב"ה,
חיי  מתחיל שבו זה בתוכן האדם, מעשי בכל ורואה
הביא   ערוך השולחן לפי היהודי, היום של ההנהגה
להכרת  הוא ברוך העולם בורא את אבינו אברהם

האנושות.
התורתי  השלום דברי ביטוי של המלאה משמעותו זה
שמו  הוא "שלום" שכן, שלום", עליכם  עליכם "שלום

הגמרא  כמאמר השי"ת, של של 4הקדוש שמו  "שלום
אתכם, השי"ת  עליכם שלום היא: המשמעות הקב"ה",

השי"ת. אתכם  שלום עליכם
בני  שאנו הרבים, המיוחדים מהדברים אחד גם זה
ובאופן  יותר רבה במדה להם זכינו המיוחד, העם ישראל,
שהדת  בכך העולם, בכל האנושות כל מאשר שונה
בכל  ולישראל למשה השי"ת שנתן האלקיות, והתורה
השי"ת  שנתן האלקיות, והתורה שהדת בכך העולם,
של  התורות ומכל הדתות מכל שונות  ולישראל למשה

העמים. שאר
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ּבפנימּיּות  ּפֹועל זה אין מקֹום ּומּכל ּופרנסתֹו, לֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבהּדרּוׁש
ּדזהּו לגמרי, האלקי הרצֹון הפ ׁשעֹוׁשה עד מאּומה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁשֹו
מה  ּבגנבתֹו ׁשּיצליח יתּבר מה' מבּקׁש ׁשהּוא והּפּוכֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדבר
ּבההתּבֹוננּות  הּוא זה ּדר ועל ,יתּבר ה' רצֹון נגד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּׁשהּוא
ּכּמה  הּבהמית לּנפׁש ּומסּביר ׁשּמבאר הגם האלקית, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּדנפׁש
נפׁש ידי על הּבהמית ׁשהּנפׁש אלקּות ּבהּׂשגֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹענינים
מּצד  זהּו אמנם עליהם, ּומסּכים ּבטֹוב מבינם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהּׂשכלית
מרגילּותֹו, לצאת הזזה ּפֹועל אינֹו זה עם אבל ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשכל
הּנמׁשכים  אדם ּבני ּבטבעי ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּוכמֹו
וועלטלעכע  ּדי העֹולם, ּדהנחֹות הּקרירּות אחרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבעניניהם
ּבכּמה  אדם ּבני והנהגֹות לבּוׁשים ּבעניני ּוכמֹו ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהנחֹות,
ּבׁשארי  וכן ערּו הּׁשלחן ּכדיני הּתפּלה ודרכי ּבאפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֻענינים

הּנ מצוה, ּדהּדּור ההם ענינים הענינים את להם ּכׁשּמראים ה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
היטב  ׁשּמבינים הגם הּתֹורה, ּדיני ּפי על להיֹות ׁשּצרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

זה  ּכל א הּמצות, את לקּים וׁשֹומרים אלקים יראי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהם
ׁשּמבארים  וכּמה העֹולם, הנחֹות ּפי ועל ּבקרירּות ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָהּוא
אין  אבל ּבׂשכלם, הּדברים את מבינים והם להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומסּבירים
ּבהּנפׁש הּוא וכן מרגילּותם. לצאת הזזה ׁשּום עליהם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפֹועל
אבל  לֹו, מסּביר האלקית ּׁשהּנפׁש מה ׁשּיֹודע הגם ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּבהמית,

ותאוֹותיו. הּגּוף מּמצר לצאת עליו ּפֹועל ְֲִֵֵֵֵַַַָָָָאינֹו
.¯ev˜"להחמיץ הסּפיק ׁשּלא ׁשּום "על ּדמאמרֹו יבאר ƒְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

לאכל  ּדנצטּוּו ויקׁשה מּצה, אכילת על טעם ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָֹהּוא
מלכי  ּדמל והּגּלּוי חצֹות, עד  רק הּנאכל הּפסח עם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּצה
ועל  חצֹות, ואחר קדם מּצֹות, ב' חצֹות. אחר היה ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹהּמלכים
חצֹות. ּדאחר הּגּלּוי חצֹות ּדקדם ּבּמּצה מאיר ּתֹורה מּתן ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹידי
ׁשל  ׁשההתּבֹוננּות ויסּביר רּוחנית. עבֹודה – מצרים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָיציאת
העּדר  ּכדגמת הּבהמית, ּבּנפׁש ּפֹועלת אינּה האלקית ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּנפׁש

העֹולם. ּבהנחֹות הּמתנהגים על ׁשמים יראת ְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָֻּפעּלת
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הוא  האמורים הכללי התורתי השלום דברי ביטוי
אברהם  הקדושים, שאבותינו הנפלאות מהירושות אחת

ישראל. בני לנו, הנחילו ויעקב, יצחק
מאות  ושש אלפים לשלשת קרוב של תקופה כבר זה
הביא  שלום" עליכם  עליכם "שלום שבמלים שנה,
של  הקדוש בשמו ההכרה את העולם לכל אבינו אברהם

הוא. ברוך העולם בורא
אברהם 1כתוב  עולם", א־ל ה' בשם שם "ויקרא

את  שברא רק לא הוא שהשי"ת לעולם, הסביר אבינו
לאדם  לאפשר פרטית, בהשגחה אותו ומנהיג  העולם
"א־ל  הביטוי במשמעות שהיה דבר וישר, טוב להיות
דבר  כל כלומר, עולם", "א־ל הוא השי"ת אלא העולם",

הבורא. על הוא, ברוך א־ל על מראה בעולם
כוח  את עורר העולם, לאנשי הטיף אבינו אברהם
בריאת  של האמיתית האמת את שיראו שלהם, ההבנה
להם  הסביר להם מובנים ובמושגים האלקית, העולם
אלקות, של האמיתית המשמעות את אבינו אברהם

כבודו  הארץ כל 2שמלא הכל הכל,  הוא ברוך הוא ,

אלקות. חדור מקום כל ממילא הרי הוא, ברוך הוא
תמיד" לנגדי ה' המלכים 3ה"שויתי מלכי שמלך ,

לידו  עומד העולם, של הבריאה כל מלא שכבודו הקב"ה,
חיי  מתחיל שבו זה בתוכן האדם, מעשי בכל ורואה
הביא   ערוך השולחן לפי היהודי, היום של ההנהגה
להכרת  הוא ברוך העולם בורא את אבינו אברהם

האנושות.
התורתי  השלום דברי ביטוי של המלאה משמעותו זה
שמו  הוא "שלום" שכן, שלום", עליכם  עליכם "שלום

הגמרא  כמאמר השי"ת, של של 4הקדוש שמו  "שלום
אתכם, השי"ת  עליכם שלום היא: המשמעות הקב"ה",

השי"ת. אתכם  שלום עליכם
בני  שאנו הרבים, המיוחדים מהדברים אחד גם זה
ובאופן  יותר רבה במדה להם זכינו המיוחד, העם ישראל,
שהדת  בכך העולם, בכל האנושות כל מאשר שונה
בכל  ולישראל למשה השי"ת שנתן האלקיות, והתורה
השי"ת  שנתן האלקיות, והתורה שהדת בכך העולם,
של  התורות ומכל הדתות מכל שונות  ולישראל למשה

העמים. שאר
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לג.1) כא, בראשית
ג.2) ו, ישעיה

ח.3) טז, תהלים
ב.4) י, שבת



c"agקעד i`iyp epizeax zxezn

Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

בכל  להתנהג אדמו"ר כ"ק להוד גמורה חופשה לתת הממשלה שרי הצעת אישר ּפאוועל ַהמלך
עד  זמני – יהי' מושבו רק כבתחלה, – אדמו"ר כ"ק הוד מאת – מאתו המסודרה ההנהגה עוז תוקף

עצמו. חשבון על ּפטרבורג המלוכה בעיר – יוחלט אשר

אדר  שבט חדשי עברו וכה ושמחה, צהלה החסידים ועדת פרטי במעון הסתדר אדמו"ר כ"ק הוד
ּפאוועל  המלך פטירת עד הכירות 230וניסן אדמו"ר כ"ק הוד בן הר"מ הרה"ק לו עשה זה זמן במשך , ַ

בעיניהם  חן ונשא והאצילים הנסיכים הרוזנים בבתי – חב"ד דחסידי הכלל עסקני ועד חברי ע"י –
ספרים  בקריאת ארוכות שעות שמה מבלה והי' להם אשר – הפרטים – הספרים עקד בתי את לבקר

במאד. אותו מענין שהי' שונות באמונות והכפירה האמונה ספרי וביניהם אותו, שענינו

כח  בא עם הר"מ נפגש מאד, אדוק נוצרי – זובראוו ארקאדי – ּפטרבורג מרוזני אחד של ַַָבביתו
נאם  כדרכו והר"מ אמונתם, עיקרי הבדל אודות על באו לענין ומענין ותיק קתולי אוסטריא ממשלת
בני  תעתועי את ויפרט אמונתם בני טבעי בהבדל וביותר אמונתם עיקרי בהבדל זה נושא על

זובראוו 231היעזואיטים  על נעים בלתי רושם שעשה מה הנוצרים כהני הנהגת רוע לעומת ָואכזריותיהם
הקתולי. השר על רע ורושם

– –– –

מאת  הערוך בהויכוח להשתתף בביקורו לכבדו זובראוו הרוזן מאת הוזמן והר"מ זמן משך ָכעבור
הגבילו. אשר למועד הפרטית תפלתו בית כהן

באמונת  העתיקות הדתות נושא על חריף נאום ונאם בהויכוח להשתתף ההצעה את קבל הר"מ
אברהם  בימי דבר 232הצאבא מסודר ובסדר ופירסם, אברהם שהאמין היחוד אמונת על לנאום והגדיל

מחוקקי  הבלי באותות והראה חלופיהם, וחלופי חלופיהם האמונות, השתלשלות אודות מחוטב בסגנון
שהיא  התורה במעלת וידבר מאומה, כל בהם אין וישראל משה מדת שהעתיקו מה זולת אשר הדתות

אדם. בני דתות שהן התורות שארי על אלקית דת

ודתיהם  הנוצרים תורת ואדוקי החכמה גדולי גם אשר באופן המסובים על עז רושם עשה הנאום
הביעו  ואחדים הר"מ, על בלבם נשארה  גדולה טינא אבל מאומה, כל ענו ולא ורגליהם ידיהם מצאו לא
הקדוש  על גם לדבר מנע לא ואשר אמונתם, עיקרי לבטל כזה באופן לנאום עשה טוב לא כי דעתם את
אלף  אבל הרואה, מאחד תועלת להביא יכולים ראות בעלי אלפי ענה, הר"מ התבל. מאנשי גדול לחלק

אחד. עיור על מאומה יוסיפו לא עיורים
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מוצש"ק  – רבינו של היומן רשימת – בשינויים – ראה (230

.(000 ע' לעיל .83 ע' שלום תורת השיחות (ספר תרס"ז שמות

בנצרות). (פלג הישועים כת = (231

נבוכ  מורה ראה ע"ה 232) אבינו שאברהם ידוע פכ"ט: ח"ג ים

ובפירוש  הכוכבים. רק אלוה שאין ודעתם הצאבה באמונת גדל

צאבים  הנקראת באומה מ"ז: פ"ד זרה עבודה להרמב"ם המשניות

טעותם  על וחלק מביניהם ע"ה אבינו אברהם שיצא האומה והם

והיו  החכמה מן בלבו האלהים שנתן במה המקולקלת וסברתם

להם. שאינן פעולות בהם ומיחסין הכוכבים ומכבדין מגדלין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"ט

בירושה  לנו הבאות המסולאות, ממדות אחת הנדיבות

ואחד  אחד לכל יצוה אשר יתברך האל מצות והיא מאבותינו,

מעפר  אשר יצור לכל תקים והקים תעזב עזב לאמר, מאתנו

מי  ואשרי בעזרו. להיות הושם, בו וצלמי גלמתי, ואפר

ואנשי  חסידים ומחזיקים החזיקו בה יהלוך, קדש שבדרכי

פניהם. יקדם ועזרתו אתם, אבותינו אלקי ד' יהי' מעשה,

אשר  הקדוש, דגל תחת חוסה הוא באשר איש כל אמנם

גם  שקלים, איזה בהרמת באלה רק לא יכונה, חסיד בשם

ובור  גזעו אל לבבו, במורשי חובו לשלם יוכל נכונים, בסכומים

איש  כל המה אחת לי אדברה, מי את ידעתי לא מחצבתו.

דבר  באיזה יהי' ד', לתורת יגביל ומוחו תם לבו אשר ישראל,

וברגש  לב, בתום האמורה ישראל, מלך מזמירת שיהי',

העמוק  וענין בש"ס, חמורה היותר סוגיא לימוד עד הנרצה,

אחד  ואל ניתנו, אחד מרועה כאחד כולם בדא"ח, ביותר

ולא  דורש, האלקים והשגתינו חכמתינו את לא אמרם.

על  להתענג יואיל כי עלה, יתברך ברצונו יתאווה. בתבונתינו

בהחזיקו  תורתו, בלמדו מישרים, הולך תם ולב נפש, שפיכת

שמביאים  אלו הם והחסידים ית'. מצותיו ובקיימו לומדי'

ידעו  אשר את בזולתם גם וכן בעצמם ההוים בחיים בפועל

ברבים  בשיעורים לתורה עתים בקביעות הטובים מהדברים

וזאת  הלבבות. וקירוב האהובים רעים בשיחות ובש"ק, בחול

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק  הוד דרישת היא

מכבר. הדפוסה באגרתו מפורש כתוב זי"ע

ר' הרב נכבד והכי היקר הנעלה תלמידינו עמם אתם והנה

ליסד  יכולים היו העיר יושבי בעזרת אשר שי' אלי' אברהם

בגו"ר. במושבותם יהי' אור ואז ובנגלה, בדא"ח לימוד שיעורי

ורבו. מורו ובן כאו"נ ברכה והי'
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"ט
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ואחד  אחד לכל יצוה אשר יתברך האל מצות והיא מאבותינו,
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מי  ואשרי בעזרו. להיות הושם, בו וצלמי גלמתי, ואפר

ואנשי  חסידים ומחזיקים החזיקו בה יהלוך, קדש שבדרכי
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אשר  הקדוש, דגל תחת חוסה הוא באשר איש כל אמנם

גם  שקלים, איזה בהרמת באלה רק לא יכונה, חסיד בשם

ובור  גזעו אל לבבו, במורשי חובו לשלם יוכל נכונים, בסכומים

איש  כל המה אחת לי אדברה, מי את ידעתי לא מחצבתו.

דבר  באיזה יהי' ד', לתורת יגביל ומוחו תם לבו אשר ישראל,

וברגש  לב, בתום האמורה ישראל, מלך מזמירת שיהי',

העמוק  וענין בש"ס, חמורה היותר סוגיא לימוד עד הנרצה,

אחד  ואל ניתנו, אחד מרועה כאחד כולם בדא"ח, ביותר

ולא  דורש, האלקים והשגתינו חכמתינו את לא אמרם.

על  להתענג יואיל כי עלה, יתברך ברצונו יתאווה. בתבונתינו

בהחזיקו  תורתו, בלמדו מישרים, הולך תם ולב נפש, שפיכת

שמביאים  אלו הם והחסידים ית'. מצותיו ובקיימו לומדי'

ידעו  אשר את בזולתם גם וכן בעצמם ההוים בחיים בפועל

ברבים  בשיעורים לתורה עתים בקביעות הטובים מהדברים

וזאת  הלבבות. וקירוב האהובים רעים בשיחות ובש"ק, בחול

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק  הוד דרישת היא

מכבר. הדפוסה באגרתו מפורש כתוב זי"ע

ר' הרב נכבד והכי היקר הנעלה תלמידינו עמם אתם והנה

ליסד  יכולים היו העיר יושבי בעזרת אשר שי' אלי' אברהם

בגו"ר. במושבותם יהי' אור ואז ובנגלה, בדא"ח לימוד שיעורי

ורבו. מורו ובן כאו"נ ברכה והי'
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‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»
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„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»»»≈
˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ ‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . .ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿ƒ¿»»«»¿»
,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ -«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆«¿ƒƒ»¿«»¿»«

"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL(תנחומא) ∆∆¡«…«»»
היא  הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ׁשחיטת  - ּגׁשמית ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻלא

הּקּב"ה  ׁשל ּבחירתֹו את מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהמה

מּפני  אּלא יׂשראל, ׁשל הרּוחנּיֹות מעלֹותיהם מּצד לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּביׂשראל,

הּקׁשר  את מּביע ּגׁשמי מעׂשה לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָרצֹונֹו

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין ְְִֵֵֶַָָָָֹהעמק

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰ ּכי עֹומד', העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּלּמּוד  הּוא הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשאדם

קֹורא  ילד ּכאׁשר ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוהבנת

וכל  ּבענין, ּכלל ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשת

ּגׁשמית. ּפעּלה היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּפעּלתֹו

éðùáé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâéïøäà ïaø÷ äæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ
Búà çLnä íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ¦¨©´Ÿ½
ø÷aa dúéöçî ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNr£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®©«£¦¨´©½Ÿ¤

:áøra dúéöçîeãéäNrz ïîMa úáçî-ìr ©«£¦−̈¨¨«¤©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−
áéø÷z íézt úçðî éðéôz äpàéáz úëaøîª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ¦§©´¦¦½©§¦¬

:ýåýéì ççéð-çéøåèåéðaî åézçz çéLnä ïäkäå ¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç dúà äNréæè-ìëå ©«£¤´Ÿ¨®¨¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«§¨

:ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðîôæéøaãéå ¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéçéåéða-ìàå ïøäà-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´

èçMz øLà íB÷îa úàhçä úøBz úàæ øîàì¥½Ÿ¬Ÿ©−©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧
íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä èçMz äìòä̈«Ÿ¹̈¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−

:àåäèéLã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä ¦«©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
z:ãrBî ìäà øöça ìëàëdøNáa òbé-øLà ìk ¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈

äéìr äfé øLà ãâaä-ìr dîcî äfé øLàå Lc÷é¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨
:Lã÷ íB÷îa ñaëzàëBa-ìMáz øLà Nøç-éìëe §©¥−§¨¬¨«§¦¤²¤£¤¬§ª©−

:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð éìëa-íàå øáMé¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦
áë:àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
âëãrBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²

:óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëìô §©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«
æà:àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
á-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤

:áéáñ çaænä-ìr ÷øæé Bîc-úàå íLàäâúàå ¨«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«§¥¬
áìçä-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk̈¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤

:áøwä-úà äqëîäã-úàå úéìkä ézL úàå ©«§©¤¬¤©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà áìçä©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìräíúà øéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ¨³
:àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkäåøëæ-ìk ©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈«¨¨¨¬

íéLã÷ Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−
:àeäæïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk «©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²

:äéäé Bì Ba-øtëé øLàç-úà áéø÷nä ïäkäå £¤¬§©¤−¬¦«§¤«§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä øLà äìòä øBò Léà úìò́Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

èäNrð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬

iyily - f - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìrå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬
:äéäúééða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå ¦«§¤«§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯

:åéçàk Léà äéäz ïøäàô ©«£²Ÿ¦«§¤−¦¬§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'r d"kg zegiyÎihewl)

ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

העֹולם  ׁשל זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׂשרפת

חלקי  לׁשנים: הם נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּגׁשמי,

הּזּכים  החלקים את מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקרּבן

מצוה. ּתׁשמיׁשי ּכמֹו מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבעֹולם,

הּגס  החלק את מסּמל הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלעּמת

הּיהּודי  את מׁשּמׁש ורק לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבעֹולם,

אחרים. ְֲִִִֵָלצרכים

מצות  את מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, ּגם נחלק עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאפר

"אצל  נׁשאר הּוא א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ'ּתרּומת

הֹופכים  ׁשאינם העֹולם חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמזּבח"

לעניני  מׁשּמׁשים ׁשהם ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלהיֹות

הּדׁשן', 'הֹוצאת מצות את מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻקדּׁשה.

ּכלל  נראה אינֹו ּפניו על לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפר

להביא  היא הּסֹופית הּמּטרה ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻׁשּמֹועיל

קדּׁשה. לעניני ְְְְִֵֶֶָֻּתֹועלת

éùéìùàéáéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−
:ýåýéìáéçáæ-ìr | áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìr íà ©«Ÿ̈«¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́

úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç äãBzä©À̈©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−
:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa íéçLî§ª¦´©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤

âéúãBz çáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìr©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìLãéäîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå §¨¨«§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈

:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈®©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«
åèìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®

:ø÷a-ãr epnî çépé-àìæèäáãð Bà | øãð-íàå «Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤§¦¤´¤´§¨À̈
ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæúøçnîe ì ¤µ©¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈

:ìëàé epnî øúBpäåæéíBia çáfä øNaî øúBpäå §©¨¬¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´©®̈©©Æ
:óøOé Làa éLéìMäçé-øNaî ìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©

Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä íBia åéîìL çáæ¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ
epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì̄Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−

:àOz dðårèéàì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå £Ÿ¨¬¦¨«§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé Làa ìëàé¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

ëøLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîàëíãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå ¥«©¤«¨§¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ
ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa | Bà́¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²
Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ-øNaî¦§©¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤

:äénrî àåääáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âëáNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤

:eìëàú àì æråãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¨¥−¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦µ¨Ÿ¥´

ýåýéì äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−©«Ÿ̈®
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðååëàì íc-ìëå §¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨¨Æ´Ÿ

ìå óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú:äîäaæë-ìk «Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−§©§¥¨«¨
àåää Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîôçë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåèëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
åéîìL çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ

:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéììåéãé ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´
äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ

éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
àìäæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½

:åéðáìe ïøäàìáìäîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈
:íëéîìL éçáfî ïäkìâìíc-úà áéø÷nä ©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º¤©¯

÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬
:äðîì ïéîiäãì÷BL | úàå äôeðzä äæç-úà ék ©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´

éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì äîeøzä©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−
-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨

:ìàøNé éða úàî íìBòäìïøäà úçLî úàæ ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«´Ÿ¦§©³©«£ŸÆ
ïäëì íúà áéø÷ä íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−

:ýåýéìåìBçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLà ©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNé éða úàî íúàæìúàæ Ÿ½̈¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìøäa äLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´

-úà áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷ô ¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ
ÔLc‰ ˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - ı¯‡ C¯c ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»««∆∆

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a(רש"י) ¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ
ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה



קעז iyily - f - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìrå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬
:äéäúééða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå ¦«§¤«§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯

:åéçàk Léà äéäz ïøäàô ©«£²Ÿ¦«§¤−¦¬§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'r d"kg zegiyÎihewl)

ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

העֹולם  ׁשל זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׂשרפת

חלקי  לׁשנים: הם נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּגׁשמי,

הּזּכים  החלקים את מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקרּבן

מצוה. ּתׁשמיׁשי ּכמֹו מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבעֹולם,

הּגס  החלק את מסּמל הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלעּמת

הּיהּודי  את מׁשּמׁש ורק לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבעֹולם,

אחרים. ְֲִִִֵָלצרכים

מצות  את מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, ּגם נחלק עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאפר

"אצל  נׁשאר הּוא א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ'ּתרּומת

הֹופכים  ׁשאינם העֹולם חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמזּבח"

לעניני  מׁשּמׁשים ׁשהם ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלהיֹות

הּדׁשן', 'הֹוצאת מצות את מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻקדּׁשה.

ּכלל  נראה אינֹו ּפניו על לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפר

להביא  היא הּסֹופית הּמּטרה ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻׁשּמֹועיל

קדּׁשה. לעניני ְְְְִֵֶֶָֻּתֹועלת

éùéìùàéáéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−
:ýåýéìáéçáæ-ìr | áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìr íà ©«Ÿ̈«¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́

úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç äãBzä©À̈©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−
:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa íéçLî§ª¦´©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤

âéúãBz çáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìr©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìLãéäîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå §¨¨«§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈

:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈®©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«
åèìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®

:ø÷a-ãr epnî çépé-àìæèäáãð Bà | øãð-íàå «Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤§¦¤´¤´§¨À̈
ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæúøçnîe ì ¤µ©¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈

:ìëàé epnî øúBpäåæéíBia çáfä øNaî øúBpäå §©¨¬¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´©®̈©©Æ
:óøOé Làa éLéìMäçé-øNaî ìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©

Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä íBia åéîìL çáæ¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ
epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì̄Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−

:àOz dðårèéàì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå £Ÿ¨¬¦¨«§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé Làa ìëàé¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

ëøLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîàëíãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå ¥«©¤«¨§¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ
ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa | Bà́¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²
Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ-øNaî¦§©¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤

:äénrî àåääáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âëáNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤

:eìëàú àì æråãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¨¥−¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦µ¨Ÿ¥´

ýåýéì äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−©«Ÿ̈®
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðååëàì íc-ìëå §¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨¨Æ´Ÿ

ìå óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú:äîäaæë-ìk «Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−§©§¥¨«¨
àåää Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîôçë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåèëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
åéîìL çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ

:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéììåéãé ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´
äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ

éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
àìäæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½

:åéðáìe ïøäàìáìäîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈
:íëéîìL éçáfî ïäkìâìíc-úà áéø÷nä ©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º¤©¯

÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬
:äðîì ïéîiäãì÷BL | úàå äôeðzä äæç-úà ék ©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´

éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì äîeøzä©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−
-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨

:ìàøNé éða úàî íìBòäìïøäà úçLî úàæ ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«´Ÿ¦§©³©«£ŸÆ
ïäëì íúà áéø÷ä íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−

:ýåýéìåìBçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLà ©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNé éða úàî íúàæìúàæ Ÿ½̈¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìøäa äLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´

-úà áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷ô ¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ
ÔLc‰ ˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - ı¯‡ C¯c ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»««∆∆

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a(רש"י) ¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ
ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה



iyyקעח ,iying ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לצּוֹות  צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

הרגילים  מהּבגדים חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָלהכין

מׁשמע  - ּכ על מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיׁשּמׁשּו

חֹובה. ולא ארץ ּדר היא הּבגדים ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהחלפת

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
íéìéàä éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàåâçút-ìà ìä÷ä äãrä-ìk úàå §¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©
:ãrBî ìäàãBúà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¬Ÿ¤¥«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®

:ãrBî ìäà çút-ìà äãrä ìäwzåääLî øîàiå ©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−
:úBNrì ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãrä-ìà¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«

åíúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íénaæèðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìr ïziå ©¨«¦©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½

ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà Búà Laìiå©©§¥³ŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ
:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça Búà øbçiåçíNiå ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤

-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìr̈−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤
:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤

øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́
ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéäLî çwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³¤Æ

-ìk-úàå ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈§¤¨
:íúà Lc÷éå Ba-øLààéòáL çaænä-ìr epnî æiå £¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©

-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà çLîiå íéîrt§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤
:íLc÷ì Bpk-úàå øikäáéìr äçLnä ïîMî ÷öiå ©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−

:BLc÷ì Búà çLîiå ïøäà LàøâéäLî áø÷iå ´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹
èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ(גֿד (ו, ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

CÎÏ ,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«¿»

Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ"(רש"י) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈≈

מּדּוע  הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

ׁשּיעׂשּו יֹותר מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאֹותֹו

הֹוראה  מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹעלֿידי

וכל  לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

אם  אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻמּטרת

הּוא  - לעׂשֹות צרי ּבאם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֻהּפעּלה

ׁשאחת  למרֹות העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוׂשה.

ּכלּפי  הּכהן ׁשל מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹמהן

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָֻהּקּב"ה
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האדם. ׁשל לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמבאר

הּבֹוערת  לּקּב"ה וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָו'אׁש

הֹוראה  ללמד נּתן הּירּוׁשלמי מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּתמיד

העֹולם, מעניני התנּתקּות מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

לחׁשב  יכֹול ּכזה ּבמּצב רּוחנּיים. לענינים ורק א ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹוהתחּברּות

הּקּב"ה. אל להתקרב ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם

נמצא  ּכׁשהאדם ּגם ּבׁשּבת, אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹומרת

ּגם  ּבֹו לבער צריכה העֹולם, מעניני ּומנּתק רּוחנית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבהתעּלּות

הּגרּוע  הּמּצב הּוא - טמאה ּותׁשּוקה. התלהבּות ְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻּבחיצֹונּיּות

הּוא  עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. מן ּגמּור ּברחּוק נמצא האדם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻּביֹותר,

להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ה ּקדּׁשה, עם הּקׁשר את ׁשאּבד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלחׁשב,

אׁש ּומלּמדנּו הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ּבדברים והתלהבּות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻחמימּות

צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ּבטמאה, אפילּו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻּתמיד

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש את ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעֹורר
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הּקמץ  האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן

לתֹורה  הּמקדׁש לּזמן רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻֻהּמּורם

- הּמנחה ׁשירי ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּותפּלה

ּבעניני  עֹוסקים ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּמּתרים

הּׁשירים, את ּומּתירה מקּדׁשת הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעֹולם

את  ּומקּדׁש מּתיר הּיֹום, ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּכ

טהרת  על ׁשּנעׂשּו "חּלין יהיה העֹולם ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשאר

ׁשהאדם  ּגם ּכ ּבחמץ, אסּורים הּמנחה ׁשּׁשירי ּוכׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּקדׁש".

ענוה  מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, העֹולם ּבעניני הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעֹוסק

העֹולם. לבֹורא ְְְְִֵַָָוהתּבּטלּות
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ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

הּוא  ּתֹודה קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

ׁשהרי  יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהֹודאה

אינֹו וזה אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

על  מביאים ּתֹודה ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָמתקּבל

נּסי  ד' ודוקא נס. - חריג קרּבן ארּוע להביא הּצּוּוי ּכי אּלּו, ם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ירידת  - יֹום ּכל ּגלּויים נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָּתֹודה

היא  ּתֹודה ּבקרּבן הּכּונה ואם וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּמן,

לכן  יֹום. ּכל קרּבן להביא צריכים הּמדּבר ּדֹור היּו סתם, נס ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָעל

היּו. לא הּמדּבר ׁשּבדֹור הּללּו, נּסים ד' ּדוקא מפרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹרׁש"י

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'r `xwie 'q ,wgvi iel zx`tz - mgpn zxez)

BLc˜Ï B˙‡ ÁLÓiÂ Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ,ח) «ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…«ƒ¿«…¿«¿
יב)

מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין נעׂשתה יׁש אהרן מׁשיחת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מּכהּנתֹו ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻעלֿידי



קעט iriay - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úéðîéä ïøäà-ïæà Ceðz-ìr ïziå Bîcî äLî çwiå©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

ãë-ìr ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä íðæà Ceðz§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤
çaænä-ìr ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñäë-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå ¨¦«©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨
-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå úéìkä ézLåëìqîe §¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧
úçà ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà úBvnä©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³©©Æ
-ìr íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤®̈©¨̧¤Æ©

:ïéîiä ÷BL ìrå íéáìçäæëétk ìr ìkä-úà ïziå ©´£¨¦½§©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´
ðiå åéðá étk ìrå ïøäà:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó ©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëäçaænä øè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéìèëäôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå ©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈
Lîì íéàlnä ìéàî ýåýé éðôìäðîì äéä ä ¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»

Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡z ‡Ï . . ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡z ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈

הּקמץ  האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן

לתֹורה  הּמקדׁש לּזמן רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻֻהּמּורם

- הּמנחה ׁשירי ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּותפּלה

ּבעניני  עֹוסקים ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּמּתרים

הּׁשירים, את ּומּתירה מקּדׁשת הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעֹולם

את  ּומקּדׁש מּתיר הּיֹום, ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּכ

טהרת  על ׁשּנעׂשּו "חּלין יהיה העֹולם ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשאר

ׁשהאדם  ּגם ּכ ּבחמץ, אסּורים הּמנחה ׁשּׁשירי ּוכׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּקדׁש".

ענוה  מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, העֹולם ּבעניני הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעֹוסק

העֹולם. לבֹורא ְְְְִֵַָָוהתּבּטלּות

éòéáùìøLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä-ìr©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðaàìïøäà-ìà äLî øîàiå ¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ
íLå ãrBî ìäà çút øNaä-úà eìMa åéða-ìàå§¤¨À̈©§´¤©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ
íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå Búà eìëàz«Ÿ§´Ÿ½§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®

é åéðáe ïøäà øîàì éúéeö øLàk:eäìëàáìøúBpäå ©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬
:eôøNz Làa íçláe øNaaâìãrBî ìäà çútîe ©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹

íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé úráL eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®
:íëãé-úà àlîé íéîé úráL ékãìäNr øLàk ¦µ¦§©´¨¦½§©¥−¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈

:íëéìr øtëì úNrì ýåýé äeö äfä íBia©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬£¥¤«
äìúráL äìéìå íîBé eáLz ãrBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´

eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®
:éúéeö ïë-ékåìíéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nriå ¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½

:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLàqqq £¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'r a"ig zegiyÎihewl)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆
ÈÎÏ‰Â Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»¿…¿≈

‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó(רש"י) ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈
ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

הּוא  ּתֹודה קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

ׁשהרי  יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהֹודאה

אינֹו וזה אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

על  מביאים ּתֹודה ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָמתקּבל

נּסי  ד' ודוקא נס. - חריג קרּבן ארּוע להביא הּצּוּוי ּכי אּלּו, ם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ירידת  - יֹום ּכל ּגלּויים נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָּתֹודה

היא  ּתֹודה ּבקרּבן הּכּונה ואם וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּמן,

לכן  יֹום. ּכל קרּבן להביא צריכים הּמדּבר ּדֹור היּו סתם, נס ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָעל

היּו. לא הּמדּבר ׁשּבדֹור הּללּו, נּסים ד' ּדוקא מפרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹרׁש"י

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'r `xwie 'q ,wgvi iel zx`tz - mgpn zxez)

BLc˜Ï B˙‡ ÁLÓiÂ Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ,ח) «ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…«ƒ¿«…¿«¿
יב)

מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין נעׂשתה יׁש אהרן מׁשיחת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מּכהּנתֹו ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻעלֿידי
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ּתֹורה  ּכנגד הם ואהרן ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשל

ּכנגד  אהרן עבּדי'. מׁשה ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּותפּלה.

היתה  אהרן מׁשיחת לכן ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתפּלה

הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ׁשּבעֹולם הענינים ׁשּכל היֹות מׁשה, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעלֿידי

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי לבֹוא צריכה (אהרן) הּתפּלה ּגם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלכן

øéèôîâìíéîé úráL eàöú àì ãrBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½
àlîé íéîé úráL ék íëéàlî éîé úàìî íBé ãr©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úàãìýåýé äeö äfä íBia äNr øLàk ¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²
:íëéìr øtëì úNrìäìeáLz ãrBî ìäà çúôe ©«£−§©¥¬£¥¤«¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸

úøîLî-úà ízøîLe íéîé úráL äìéìå íîBé¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤

:éúéeö ïë-ék eúeîú àìå ýåýéåìåéðáe ïøäà Nriå §Ÿ̈−§´Ÿ¨®¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨®̈
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לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם קפב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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6:296:188:568:509:289:2210:3010:2518:3518:4319:0319:1118:2319:24איטליה, מילאנו )ח(

6:116:108:458:439:159:1310:1710:1518:3318:3118:5418:5218:1318:56אקוואדור, קיטו )ח(

6:526:579:229:249:559:5610:5710:5719:1019:0219:3519:2718:4619:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:397:4610:1310:1510:4410:4611:4711:4820:0619:5620:3320:2319:4020:27ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:127:029:399:3310:1110:0611:1311:0819:1819:2419:4419:5019:0519:54ארה"ב, בולטימור )ק(

7:006:509:289:2310:009:5511:0210:5719:0919:1519:3519:4118:5619:52ארה"ב, ברוקלין )ק(

7:016:519:299:2310:019:5511:0210:5819:0819:1419:3419:4118:5519:52ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:377:2610:059:5910:3710:3111:3811:3319:4519:5220:1220:1919:3320:30ארה"ב, דטרויט )ק(

7:267:189:539:4910:2610:2111:2711:2319:3419:3819:5720:0119:1920:10ארה"ב, היוסטן )ק(

6:576:489:259:209:579:5210:5810:5419:0619:1119:3119:3518:5219:44ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:257:199:539:4910:2510:2111:2711:2319:3319:3619:5619:5919:1720:08ארה"ב, מיאמי )ק(

6:586:489:249:189:579:5110:5810:5419:0319:0919:2919:3618:5019:49ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:546:449:239:179:549:4810:5610:5119:0419:1119:3119:3818:5219:48ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:276:289:039:029:329:3110:3510:3418:5418:5019:1619:1218:3319:16בוליביה, לה-פס )ח(

6:496:369:169:089:489:4110:4910:4318:5219:0319:2419:3418:4319:50בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:496:359:169:089:489:4010:4910:4318:5419:0419:2519:3518:4419:50בלגיה, בריסל )ח(

6:046:078:368:369:079:0810:1010:0918:2518:1918:4718:4118:0218:48ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:515:538:228:238:548:549:569:5618:1118:0518:3318:2817:4818:34ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:065:528:348:269:068:5810:0710:0118:1218:2218:4318:5418:0319:09בריטניה, לונדון )ח(

6:156:018:428:349:149:0610:1610:1018:2018:3118:5319:0418:1119:20בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:135:598:408:329:129:0410:1310:0718:1718:2818:4919:0018:0819:04גרמניה, ברלין )ח(

6:306:178:598:519:309:2310:3110:2618:3818:4719:0819:1818:2819:22גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:036:068:378:389:079:0810:1010:1018:2918:2218:5218:4518:0518:49דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:436:389:109:079:439:4010:4510:4218:5118:5219:1319:1418:3419:18הודו, בומביי )ח(

6:386:339:069:039:389:3510:4010:3718:4818:5019:1019:1218:3219:16הודו, פונה )ח(

5:505:388:178:108:498:429:509:4517:5518:0318:2418:3317:4418:37הונגריה, בודפשט )ח(

6:106:008:378:319:099:0310:1010:0618:1518:2218:4218:4818:0318:52טורקיה, איסטנבול )ח(

6:306:218:588:529:309:2510:3110:2718:3718:4219:0219:0818:2319:12יוון, אתונה )ח(

6:126:008:388:319:109:0410:1110:0618:1518:2318:4418:5218:0418:56מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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שקיעה
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 צאת 
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שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:366:309:089:059:389:3510:4010:3818:5418:5619:1619:1818:3719:22מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:277:359:5710:0010:3010:3311:3211:3419:4719:3620:1420:0319:2420:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:055:598:368:329:079:0310:0910:0518:1918:2218:4218:4518:0418:49נפאל, קטמנדו )ח(

7:077:059:369:3410:0810:0611:1011:0819:1819:1719:3919:3818:5919:42סינגפור, סינגפור )ח(

5:425:288:098:018:418:339:429:3617:4817:5818:2018:3017:3918:34פולין, ורשא )ח(

6:106:108:388:389:119:1010:1310:1218:2318:1918:4418:4018:0118:44פרו, לימה )ח(

6:466:349:149:079:469:3910:4710:4218:5319:0119:2119:2918:4119:42צרפת, ליאון )ח(

6:566:439:249:179:569:4810:5710:5119:0219:1219:3219:4218:5219:55צרפת, פריז )ח(

5:545:528:278:258:578:5510:009:5818:1518:1418:3618:3517:5618:39קולומביה, בוגוטה )ח(

7:227:119:509:4410:2210:1611:2311:1919:3019:3719:5820:0519:1820:17קנדה, טורונטו )ק(

6:596:489:279:209:599:5211:0010:5519:0619:1419:3419:4218:5519:55קנדה, מונטריאול )ק(

5:525:448:188:138:518:469:529:4817:5618:0018:2018:2517:4218:29קפריסין, לרנקה )ח(

8:037:4710:3010:2111:0210:5312:0311:5620:0720:1920:4020:5219:5920:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:357:1910:039:5510:3410:2611:3611:2919:4219:5420:1620:2819:3420:45רוסיה, מוסקבה )ח(

7:287:169:549:4710:2710:2011:2811:2319:3219:4020:0120:0919:2120:13רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:306:188:598:529:309:2310:3210:2718:3918:4719:0819:1618:2819:29שווייץ, ציריך )ח(

6:226:188:498:479:229:1910:2310:2118:3118:3118:5218:5318:1318:57תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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