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ÏÚחסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים כ"ק1שלשה ומביא ,
זה ד"ה במאמרו אדמו"ר עומד2מו"ח העולם דברים שלשה על הזקן, רבינו פירוש

על (ההעלם3– הזקן אדמו"ר דפירוש הקשר בהמאמר ומבאר עומד. ההעלם דברים שלשה
העלם הוא העולם ענין כי עומד), (העולם הפשוט פירוש עם בהמאמר,4עומד) ומוסיף .

בע"ח וכדאיתא האור. העלם ע"י הוא העולם שבריאת לפי הוא שבעולם ,5דההעלם
מקום שיהי' ובכדי העולם, לעמידת מקום הי' לא המציאות, כל ממלא א"ס אור דכשהי'
ההעלם ענין יותר מודגש זו דבהוספה לומר, ויש האור. סילוק להיות הוצרך לעולמות

אלא עליו, נוסף דבר כמו לא הוא שבו שההעלם העלםz`ixayדעולם. ע"י הוא העולם
היו שלא רק (ולא לעולמות מקום אפילו הי' לא הגילוי ענין שמצד מזו, ויתירה האור.

בפועל). מתהוים
ÍÈ˘ÓÓÂאור6בהמאמר מתגלה ההעלם, הסרת וע"י הגילוי. בשביל הוא ההעלם דכוונת ,

העבודה שע"י עומד, העולם דברים שלשה על וזהו בההעלם. שצפון הפנימי
בהמאמר דמ"ש לומר, ויש הפנימי. אור ומתגלה ההעלם את מסירים וגמ"ח, עבודה בתורה

דברים שלשה על המשנה לבאר בכדי הוא הגילוי, בשביל הוא ההעלם mlerdשכוונת

דברים שלשה על אומר מ"מ אלקות, גילוי נמשך וגמ"ח עבודה תורה שע"י דהגם עומד.
mlerd) דברmlrddעומד כל של דהכוונה הגילוי, בשביל הוא ההעלם כוונת כי עומד),

הפנימי ענינו כי עומד, (ההעלם) העולם דברים שלשה על אומר ולכן הפנימי. ענינו הוא
אלקות. גילוי בו שנמשך זה הוא (העלם) דעולם

Ê"ÙÚÂעל מ"ש לבאר mixacיש dylyעמידת שתהי' שבכדי משמע, דמזה עומד, העולם
הענין אלא דתומ"צ, הענין כללות רק לא נוגע בעולם), אלקות (גילוי העולם
תומ"צ ע"י בעולם שנמשך אלקות שהגילוי הוא, העולם עמידת ענין כי דברים, דשלשה
עצמו (העלם) דהעולם הפנימי וענינו שהכוונה בו שיתגלה אלא נוסף, דבר כמו לא בו יהי'

ב* לאור יצא (p"yz ± lel` `"k qxhpewיום "לקראת ,
אלול כ"א נצבים-וילך, פ' טוב כי בו שהוכפל השלישי
ובית הכנסת בית לחנוכת שנים יובל מלאות יום הבעל"ט,
בשנת ("770") שבליובאוויטש דליובאוויטש המרכזי ַַהמדרש
שלשה על ד"ה המאמר את לאור מוציאים הננו – ה'ש"ת
שליט"א אדמו"ר כ"ק שאמר כו', עומד העולם דברים
ה'תשי"ד*, אייר מבה"ח קדושים, פ' דש"ק בהתוועדות
מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר זה ד"ה על ביאור והוא

. . הנ"ל הכנסת בית בחנוכת ltkedyנ"ע 'b meil xe`

jlie miavp 't aeh ik ea,h"lrad lel` `"k,p"yz'd zpy."

מ"ב.1) פ"א אבות
ואילך.2) 160 ע' ה'ש"ת בסה"מ נדפס – ה'ש"ת דשנת
"על3) גם בהפירוש (שמעתיק שם זה בד"ה הלשון כ"ה

.7 הערה לקמן וראה דברים"). שלשה
האמצעי4) אדמו"ר מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת גם ראה

112 ע' לד חלק לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג. ע' ח"א דברים
.63 .p"yeהערה

ב.5) ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער
בסוף6) שם וראה .(161 ע' שם ה'ש"ת (סה"מ ב סעיף

.(162 (ס"ע המאמר
המו"ל. פסח. של דאחרון עליו ונחה ד"ה שלפניו למאמר המשך הוא המאמר (*
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סוגים) (ג' דברים בג' התחלקותם ע"י הוא שבתומ"צ זה וענין אלקות, גילוי בו שיהי' ,7הוא
וגמ"ח. עבודה תורה

הקודםÔ·ÂÈÂב) (בהמאמר לעיל שנתבאר מה בהקדים רז"ל8זה מאמר בביאור א"ס9) אור
(בדרך הם ומטה דמעלה תכלית, אין עד מטה ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה
והשלימות שהעילוי הוא, כו' ולמטה כו' למעלה אוא"ס ופירוש ובי"ע, אצילות כלל)
הנבראים את ולהחיות להוות למטה והירידה ההמשכה בענין ענינים. בשני הוא דאוא"ס
שבעולם הנבראים להחיות נמשך שהוא תכלית, אין עד מטה למטה – גופא ובזה דבי"ע,

ממנו למטה תחתון שאין הגשמי ובענין10הזה הקליפות, את גם להחיות נמשך שהוא ועד ,
התהוותם מעלה, למעלה מאצילות, ולמעלה אצילות העליונים, עולמות שגם הרוממות,
הממלא באור כלל) (בדרך הם אלה ענינים דשני ית'. לגבי' ערוך שבאין בלבד, מהארה הוא
לפי הנבראים את להחיות למטה וההמשכה הירידה ענין הוא הממלא דבאור הסובב. ואור

שכ והרוממות, ההפלאה ענין הוא הסובב ובאור שמתלבשערכם, האור (וגם העולמות ל
שני נעשה א"ס שבאור אלה ענינים ומשני ית'. לגבי' חשיב וכלא ערוך באין הם בהם)
דהמציאות העולמות. בכל הוא ומטה מעלה דענין בעולמות. ומטה דמעלה הענינים
הרצוא, וענין שבהם, המטה הוא מאצילות) ולמעלה שבאצילות המציאות (גם שבעולמות

שבהם המעלה הוא בבי"ע) גם העולמות, בכל (שישנו ממציאות אלה11יציאה ענינים ושני .
דירידה בתנועה שהוא הממלא דמאור א"ס. שבאור הנ"ל ענינים משני הם שבעולמות
שבהם (הרצוא שבעולמות והמעלה שבעולמות, (המציאות) המטה נעשה למטה, והמשכה

(סובב). דאוא"ס הרוממות מגילוי הוא ממציאותם) לצאת שרוצים
האדם12ידועÂ‰�‰ג) בשביל היא שהבריאה דזה לבריאת13, רק לא היא בזה הכוונה ,

אלא מאצילות), שלמעלה הא"ס ועולמות האצילות עולם גם (כולל העולמות
הנ"ל ענינים בשני שהכוונה לומר, יש ועפ"ז נעלים. הכי גילויים גם הגילויים, לכל
דאור והרוממות ההעלאה וענין הממלא דאור למטה וההמשכה הירידה ענין שבאוא"ס,
דעלות [האור הצמצום שלפני באוא"ס שהם כמו אלה ענינים דשני השרש גם כולל הסובב,
הסובב דאור השרש שהוא הרצון עלות שקודם והאור הממלא דאור השרש שהוא ],14הרצון

דתורה הקוין שני הם דבכללות האדם. בעבודת אלה ענינים שני (דוגמת) שיהיו בכדי היא,
יוצא15ותפלה הוא דתפלה ההתבוננות דע"י למעלה, מלמטה העלאה היא דתפלה .

העולם7) דברים שלשה "על בהפירוש מ"ש לבאר יש ועפ"ז
(שמעתיק כיyexitdaעומד" – דברים") שלשה "על edfגם

ד"ה עומד".הביאור העלם
קעא8) ע' (לעיל פסח של דאחרון גו' עליו ונחה ד"ה
ואילך).
ב).9) מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו ז"ח
רפל"ו.10) תניא
כפל11) דזהו קעו), ע' (לעיל ס"ז הנ"ל ונחה ד"ה ראה

ומטה המעלה כי כו', מטה ולמטה כו' מעלה למעלה הלשון
הוא ובי"ע מעלה הוא שאצילות (א) בשתים הוא שבעולמות
שגם (מטה) והמציאות בבי"ע שגם (מעלה) הרצוא (ב) מטה,

באצילות.
ואילך.12) קצט ע' ח"ד לקמן ראה
א.13) כז, לר"ה מהרש"א חדא"ג א. לח, סנהדרין ראה
וש"נ.14) קעו). ע' (לעיל ס"ח הנ"ל ונחה ד"ה ראה
דתורה15) ובהשייכות – ותפלה תורה בענין להלן בהבא

תכלית אין עד ולמטה קץ אין עד דמעלה הענינים לשני ותפלה
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הגשמיות להתפשטות שבא ועד דענין16ממציאותו למטה. מלמעלה המשכה היא ותורה .
ומתלבשת נמשכת שהתורה אדרבא), אלא שכלו, את מבטל שהאדם (לא הוא התורה עסק
נמשכת (שהיא דתורה דההמשכה מזו, ויתירה למטה. מלמעלה המשכה האדם, של בשכלו

הטהרה דהיפך במצב נמצא כשהאדם גם הוא האדם) של דאוא"ס17בשכלו הענין ע"ד ,
אלא הגשמי שבעוה"ז הנבראים רק לא להחיות נמשך שהוא תכלית, אין עד מטה למטה
למטה נמשך כשהוא גם תכלית, אין עד מטה דלמטה שבהענין וכמו הקליפות. את גם

עי"ז משתנה האור אין הקליפות, את ואפילו הנבראים את בההמשכה18להחיות הוא עד"ז ,
הטהרה, דהיפך במצב הוא כשהאדם ואפילו האדם, של בשכלו שנמשכת כמו שגם דתורה,

ה' דבר .19היא
שנתבארÂ‰�‰ד) כמו התחתונים, בעולמות גם הוא קץ אין עד דלמעלה שהענין כמו

בהם מאיר שבעוה"ז בהנבראים ואפילו דבי"ע בהנבראים שגם ב) (סעיף לעיל
בהם נעשה ועי"ז ית', לגבי' חשיב וכלא ערוך באין הם העולמות שכל דאוא"ס, הרוממות
דוגמת (שהיא דתפלה בההעלאה גם הוא עד"ז ממציאותם, לצאת שרוצים לאלקות, רצוא
התפלה ע"י הנה תכלית, אין עד מטה למטה הוא כשהאדם דגם קץ), אין עד דלמעלה הענין

וכמ"ש קץ. אין עד מעלה למעלה לעלות) ותשוקה ברצוא שהוא (היינו מתעלה סולם20הוא
בזהר ואיתא השמימה מגיע וראשו ארצה הוא21מוצב כשהאדם דגם צלותא, דא סולם

(ארצה תחתונה הכי אלא,22בדרגא השמימה. ועולה מגיע הוא דתפלה הסולם ע"י ,(
להתבונן הוא צריך למעלה, לעלות ותשוקה ברצוא שיתעורר בכדי המצב, בשפל שלהיותו
בשפל שהוא עצמו, זה בענין גם) אלא בתפלה, המבוארים ה' דגדולת בהענינים רק (לא
אפילו דורך) פאלט (ער נכשל הוא שלפעמים ומעשה, דיבור למחשבה בנוגע הן ַהמצב.
דהגם ומדותיו. לשכלו בנוגע והן במחשבה, ועאכו"כ בדיבור ומכ"ש בפועל במעשה
הרי ומעשה, דיבור במחשבה ממש בפועל טוב ועשה מרע סור הוא האדם עבודת שעיקר
למצב בנוגע אבל דלמעלה, להכוונה בנוגע הוא ממש) הפועל הוא (שהעיקר זה ענין

הנפש,23האדם עם מיוחדים הם והמדות שהשכל כיון רק, הם ומעשה דיבור והמחשבה
הקודם במאמר בארוכה (כמשנ"ת בקדושה24לבושים הם (אם שלו והמדות השכל ציור ,(

רפג. ע' תרכ"ו סה"מ ואילך. קכ ע' ענינים אוה"ת גם ראה –
עג. ע' תרנ"ח תנב. ע' תרכ"ז

ת"ת16) הל' ס"א. סצ"ח תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ס"ה. פ"ד לאדה"ז

בזה17) חילוק דיש ואילך סע"ב מג, תבוא מלקו"ת להעיר
לתפלה. תורה בין

קלט18) ס"ע ח"ד לקמן וראה .135 ע' ה'תש"י סה"מ
בהנבראים, שמלובש הממלא אור שגם שם, ובהנסמן ואילך,

בהם. נתפס אינו
למדין19) טומאה מקבלין תורה דברי שאין דזה להעיר,

א). כב, (ברכות כאש דברי כה הלא כט) כג, (ירמי' מהכתוב
הפירוש לומר "דברויש שהוא דכיון כאש", "iב"דברי

טומאה. מקבל שאינו "כאש" הוא לכן (דהקב"ה),
יב.20) כח, ויצא
תקו"ז21) גם וראה ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א

א). (פג, מה תיקון
שבארץ22) תחתונה הכי מדריגה הוא ה') (בתוס' "ארצה"

ובכ"מ). א. שיט, ח"ב קונטרסים (סה"מ
(23c"reהחילוק ואילך) סע"א (מט, פל"ז בתניא המבואר

למצוות, תורה דירהzilkzcבין ית' לו (לעשות האדם בריאת
בנוגע אבל המצוות, ע"י הוא mc`dבתחתונים) ytplע"י ,

יותר. נעלה אור ממשיך התורה לימוד
קעא24) ע' (לעיל ס"ב-ג דלעיל 8 שבהערה הנ"ל ד"ה
ואילך).
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נפשו, לעצם בנוגע כשמתבונן ומכ"ש שלו. ומעשה דיבור מהמחשבה יותר נוגע להיפך) או
היא נפשו שעצם אפשר בקדושה הם והשכל המדות וגם ומעשה דיבור כשהמחשבה שגם

וכידוע הקליפות, ריב"ז25בעמקי שאמר מה אותי,26בענין מוליכין דרך באיזו יודע איני
לצאת ברצוא מתעורר הוא המצב, בשפל שהוא ומרגיש זה בכל שמתבונן ע"י הנה

למעלה. ולעלות ממציאותו
הקודםÂ‰�‰ה) (במאמר לעיל אין27נתבאר עד מעלה (למעלה שבאוא"ס הענינים דשני (

בהעצמות, שכלול כמו (בהאור הראשון בשרשם תכלית) אין עד מטה ולמטה קץ
היכולת שבבחינת וכיון להאיר. שלא וביכלתו להאיר שביכלתו זה הוא היכולת) שהו"ע
בגילוי נמשכים כשהם גם לכן, אחד, ענין הם להאיר) שלא והיכולת להאיר (היכולת שניהם
הוא ועד"ז מזה. זה כלולים הם מטה, ולמטה מעלה למעלה ענינים, שני נעשים הם ועי"ז
בה יש למטה מלמעלה המשכה שהיא בתורה דגם מזה. זה כלולים שהם ותפלה, בתורה
שיש למעלה, מלמטה העלאה שהיא בתפלה, הוא וכמו"כ למעלה, מלמטה ההעלאה ענין

למטה. מלמעלה ההמשכה ענין גם בה
Ô·ÂÈÂרז"ל שאמרו מה ע"פ וידוע28זה בתורה, ועוסק יושב הקב"ה ראשונות שעות ג'

בזה כנגדו29הדיוק ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא כל הרי שישראל30, וכיון ,
הקב"ה גם הרי זו), בשעה לומד וזה זו בשעה לומד (זה היום כל במשך בתורה עוסקים
יושב הקב"ה (דוקא) ראשונות שעות שבג' אמרו ואעפ"כ היום, כל במשך בתורה עוסק

בזה הביאור ונקודת בתורה. כנגדו31ועוסק ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא שכל דזה ,
היא ההמשכה ולכן, דהאדם), התורה (עסק דלתתא אתערותא שע"י מלמעלה המשכה היא

ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא כל שאמרו דזהו דלתתא. האתערותא ערך ,ecbpkלפי
הוא ושונה קורא שהקב"ה ראשונותecbpkדזה שעות שבג' וזה דהאדם. הלימוד לפי ,

אתעדל"ת שאין ממקום עצמה, מצד מלמעלה המשכה היא בתורה ועוסק יושב הקב"ה
התורה עסק ושע"י בתורה לעסוק שיוכל לאדם כח נתינת היא זו והמשכה לשם. מגעת

אמרתי כטל תזל לקחי כמטר יערוף וזהו כנגדו. ושונה קורא הקב"ה יהי' דהחילוק32שלו ,
(כמ"ש האדם בעבודת תלוי מטר דירידת הוא, ומטר טל (ואז33בין גו' שמוע אם והי'

(כמארז"ל34דוקא האדם בעבודת תלוי אינו וטל גו'), ארצכם מטר ונתתי מיעצר),35) לא טל
מלמעלה ההמשכה היא וטל אתעדל"ת שע"י ההמשכה היא דמטר ברוחניות, הוא דכמו"כ

הענינים שני בתורה כי הוא, ולמטר לטל נמשלה שהתורה והטעם עצמה. הדרגא36מצד .

תרצ"ו25) אשרנו ד"ה סע"ד. נ, (הוספות) ויקרא לקו"ת
.1 הערה (49 (ע' שם ובהנסמן ואילך), 50 ע' תרצ"ו (סה"מ

ועוד.
ב.26) כח, ברכות
ואילך).27) קעו ע' (לעיל ויו"ד ס"ט
ב.28) ג, ע"ז
סח.29) ע' תרנ"ח תלו. ע' תרכ"ז רעט. ע' תרכ"ו סה"מ
תתרלד.30) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדא"ר

ס"ע31) תרכ"ו סה"מ ואילך. קכא ע' 15 שבהערה אוה"ת
ואילך. עג ע' תרנ"ח ואילך. תכט ע' תרכ"ז רפג.

ב.32) לב, האזינו
יג-יד.33) יא, עקב
גו'34) ועבדתם וסרתם טו-טז) (שם, בכתוב שממשיך וכמו

מטר. יהי' ולא (ואז)
א.35) ג, תענית
המשך36) ואילך. תכט ע' תרכ"ז סה"מ ראה להלן בהבא
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שהמשכתה דתורה והדרגא לקחי, כמטר יערוף – דהאדם התורה עסק ע"י שנמשכת דתורה
דהקב"ה השייכות וזוהי אמרתי. כטל תזל – עצמה) מצד אתעדל"ע (בדרך מלמעלה היא
דעתיק תחתונות בז' הוא (מטר) הגשם שורש כי ראשונות שעות לג' בתורה ועוסק יושב

הימים שבעת כאור שבעתים בענין כאור37[כידוע ושבעתים ותשע, ארבעים הוא דשבעתים ,
גשם בגימטריא ז', פעמים מ"ט הימים, הימים38שבעת לשבעת שייך שגשם מובן, דמזה .

דהקב"ה השייכות וזוהי דעתיק. ראשונות בג' הוא הטל ושורש דעתיק], תחתונות ז' שהם
[שעו ג' כי ראשונות, שעות לג' דתורה) (טל בתורה ועוסק ג'יושב הם ראשונות ת]

דעתיק. ראשונות
נמשךÂ‰�‰ו) שהוא תורה, בטל גם הוא כמו"כ למטה, ונמשך יורד (כפשוטו) שטל כמו

ועוסק יושב שהקב"ה דזה זה על דנוסף לומד. שהאדם בתורה למטה ומתגלה
התורה עסק ושע"י בתורה לעסוק שיוכל לאדם כח נתינת הוא תורה) טל (בחינת בתורה
למטה ומתגלה נמשך עצמו תורה דטל הענין גם הנה כנגדו, ושונה קורא הקב"ה יהי' שלו
ענינים. שני לומד, שהאדם בהתורה דלמעלה התורה דבהמשכת לומד. שהאדם בהתורה
התורה עסק ע"י היא זו בחינה והמשכת דתורה. מטר דעתיק, בז"ת שהיא כמו התורה
התורה עסק לכן ההשתלשלות, שורש באריך מתלבשים דעתיק שז"ת דכיון דהאדם,
טל דעתיק, בג"ר שהיא כמו והתורה זו. בחינה וממשיך שמעורר אתעדל"ת הוא דהאדם
נמשך שבו כלי כמו רק הוא דהאדם התורה ועסק מלמעלה, היא זו בחינה והמשכת תורה.
הוא תורה לטל כלי הוא דהאדם התורה שלימוד דזה לומר, ויש דתורה. הטל ומתגלה
היא למטה) שנמשכה כמו (גם התורה שפנימיות דכיון התורה. דפנימיות בהלימוד בעיקר

הבירורים מענין שלמעלה דחיי משייכות39אילנא שלמעלה התורה לעצם כלי כמו היא לכן ,
תורה. טל באריך), מתלבשים שאינם דעתיק (ג"ר להשתלשלות

Ê"ÙÚÂבמארז"ל הגירסאות דשני הקשר לבאר תורה40יש אור תורה באור המשתמש כל
בילקוט והגירסא תורה אור היא בגמרא שהגירסא דיש41מחייהו, תורה, טל היא

תורה לטל כלי הוא התורה פנימיות ולימוד התורה, פנימיות הוא תורה שאור .42לומר,
עניןÊ"„ÚÂז) גם בה יש למעלה, מלמטה העלאה היא שבכללות דהגם בתפלה, הוא

הוא והענין למטה. מלמעלה עיקר43ההמשכה [שהיא שמו"ע תפלת דהתחלת ,
בפסוק הוא רק44התפלה] (לא הוא זה פסוק דאמירת תהלתך, יגיד ופי תפתח שפתי אד'

בגמרא כדאיתא עצמה, התפלה התחלת אלא) לתפלה, אריכתא.45הקדמה כתפלה שהוא
ואילך. צח ע' תר"ס סה"מ פס"ז. תרל"ז וככה

לקו"ת גם ראה – שבתורה ומטר דטל הענינים שני ע"ד
הוא שבתורה דטל שם, שבלקו"ת אלא ואילך. סע"ד עה, האזינו

כנגדו. ושונה קורא שהקב"ה
כו.37) ל, ישעי'
א.38) סח, פסחים – שבעתים יהי' ד"ה פרש"י ראה
סכ"ו.39) אגה"ק
ב.40) קיא, כתובות

תלא.41) רמז ישעי' שמעוני
רזין42) הם תורה וטל תורה שאור קד, ע' תר"ס ובסה"מ

דרזין. ורזין
ע'43) תרכ"ו סה"מ קכב. ע' שם אוה"ת ראה להלן בהבא

ע' תרנ"ח סה"מ ואילך. תמב ואילך. תלא ע' תרכ"ז ואילך. רפד
ואילך. עד

יז.44) נא, תהלים
ב.45) ד, ברכות
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דהבקשה היינו, באורייתא. פתח ספותי פירש, תפתח שפתי אד' עה"פ בתרגום והנה
שפתי (אד' תורה כמו תהי' תהלתך) יגיד (ופי שהתפלה היא, התפלה שבתחלת זה שבפסוק

דב ה', דבר הוא לומד שהאדם התורה שבתורה, דכמו באורייתא). שמתיixתפתח אשר
הקורא46בפיך אחר כעונה הוא והאדם יגיד47, דופי באופן תהי' התפלה גם כמו"כ ,jzldz,

התפלה (לא תהי' האדם המשכה)elyשתפלת מלשון (יגיד תומשך ידה שעל רק אלא) ,
הקב"ה.jתהלת של תפלתו ,

¯Â‡È·Âבגמרא דאיתא מה ע"פ יובן יותר, בפרטיות הנביא48הענין מאלי' רבי שכששמע
משיב אמר התיבה, לפני רבי אותם העמיד האבות, דוגמת הם ובניו חייא שר'
עלמא. רגש המתים מחי' למימר מטי כי מיטרא, ואתא הגשם מוריד זיקא, ונשיב הרוח

האלשי"ך שמו"ע49וכתב תפלת שבהתחלת תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי אד' שהבקשה
תהי' שתפלתינו לומר שייך איך מובן, ואינו ובניו. ר"ח תפלת כמו תהי' שתפלתינו היא,
גם האבות]. כמו היו ובניו שר"ח שם בגמרא דאיתא מה ע"פ [ובפרט ובניו ר"ח כתפלת
ובניו ר"ח תפלת שע"י ההמשכה ואעפ"כ יום, בכל מתפללים היו ובניו דר"ח להבין, צריך

דוקא היתה עלמא) רגש מיטרא, אתא זיקא, דע"י(נשיב התיבה. לפני רבי אותם כשהעמיד
(תפלת רבים דבתפלת הציבור, כח בתפלתם הי' ציבור, שלוחי והיו התיבה לפני שהתפללו

כתיב שע"י50ציבור) וזה יום, בכל ישנה ציבור שתפלת והגם ימאס. ולא כביר א-ל הן
גם מ"מ, האבות, דוגמת שהיו ובניו ר"ח מעלת מפני הוא וכו' זיקא נשיב דוקא זו תפלה

ציבור. שלוחי כשהיו דוקא הוא וכו' זיקא נשיב שיהי' בכדי ובניו ר"ח בתפלת
‰¯Â‡ÎÏÂהידוע ע"פ זה לבאר אפשר ברוך51הי' חותמין שבשמו"ע בקשה שבכל דמזה ,

את ממלא שהקב"ה כלל ספק שום אין יחיד בתפלת שגם מוכח, ה', אתה
(גם שתומשך או למעלה, לו תומשך שההשפעה להיות אפשר יחיד שבתפלת אלא בקשתו.

ברוחניות רק) אבל לעולם52למטה, ומקובלת רצוי' (שהיא ציבור דתפלת והמעלה היא,53, (
וכל דרגות, חילוקי כמה יש ציבור, בתפלת והנה בגשמיות. למטה גם נמשכת שההשפעה
צריך לזה, ראויים כלים אינם המתפללים כשהציבור ובפרט יותר, גדולה היא שהבקשה
שתהי' בכדי שבציבור) המופלג (או זקן יהי' ציבור שהשליח וגם יותר, גדולה לתפלה

נשמעת תפלתם54תפלתו שע"י דזה ובניו, לר"ח בנוגע לכאורה לבאר אפשר הי' ועפ"ז .
דתפלת המעלה מצד (בעיקר) הוא (בגשמיות) מיטרא ואתא זיקא נשיב ציבור שלוחי כשהיו
צריך לזה), ראוי הציבור שאין גדולה בבקשה (ובפרט ציבור בתפלת שגם אלא רבים,
שר"ח שאמרו דמזה מספיק, אינו זה ביאור אבל נשמעת. שתפלתו מי יהי' ציבור שהשליח

כא.46) נט, ישעי'
השלישי47) בחודש ד"ה ואילך. סע"ג סו, יתרו, תו"א ראה

.11 הערה שם ובהנסמן רנט), ס"ע (לעיל ס"ב ה'תשכ"ט
ב.48) פה, ב"מ
תפת49) שפתי אד' עה"פ ח.לתהלים
א.50) ח, ברכות וראה ה. לו, איוב
וראה51) א). (ק, פי"א אגה"ת גם וראה קכב. ע' שם אוה"ת

הבאה. הערה
הוא,52) כלל ספק שום שאין שם באגה"ת דמ"ש לומר, ויש

הוא שם) באגה"ת מדובר (שבזה עוונות דסליחת הענין כל כי
ברוחניות.

נב.53) ר"ס או"ח בשו"ע אדה"ז לשון
ס"ט.54) סנ"ג שם אדה"ז שו"ע .p"yeראה
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מפני הוא מיטרא ואתא זיקא נשיב תפלתם שע"י דזה משמע, האבות, דוגמת היו ובניו
העילוי הי'mdlyגודל וכו' זיקא שנשיב זה ואעפ"כ, האבות), כתפלת נשמעת (שתפלתם

[ועד בגשמיות היא תפלה שע"י שההמשכה דזה הוא, והענין ציבור. שלוחי כשהיו דוקא
כההמשכה ודלא השנים, ולברך החולים לרפאות בהנבראים, שינוי נעשה ההמשכה שע"י

למעלה (בעיקר) שהיא ומצוות תורה משאלות55שע"י היא בגשמיות כשההמשכה הוא [
תפלת שבין להחילוק דנוסף דרגות. חילוקי כו"כ ישנם אז שגם [אלא דהמתפלל צרכיו
דיש ציבור), השליח או (היחיד, המתפלל האדם בדרגת גם חילוק יש רבים, ותפלת יחיד
צרכיהם משאלות היו לא וכו' הרוח דמשיב שההמשכות וכיון יותר]. נשמעת שתפלתו מי
ברוחניות אלה ענינים המשיכו עצמם) בפני (שהתפללו תפלתם ע"י לכן, ובניו, דר"ח
ציבור שלוחי ונעשו התיבה לפני רבי אותם וכשהעמיד תומ"צ), שע"י ההמשכה (בדוגמת
בתור שהתפללו שע"י [נוסף צרכיהם במשאלות אלה ענינים נכללו עי"ז ישראל, דכלל
תפלתם ע"י ולכן, הרבים], דכח המעלה גם בתפלתם ניתוסף ישראל דכלל ציבור שלוחי

בגשמיות. גם הענינים נמשכו אז
„ÂÚÂוהענינים ציבור שלוחי כשהיו [גם ובניו ר"ח של תפלתם שע"י דזה בזה, ענין

ש לפי הוא וכו' זיקא נשיב צרכיהם] משאלות נעשו וכו' הרוח שרiaxדמשיב שהי'
הוא,56התורה והענין התורה. ענין גם בתפלתם הי' ועי"ז התיבה, לפני אותם העמיד

השפע שיומשך ובכדי התחתון, מצב נוגע התחתון, עבודת שהיא תפלה שע"י דבההמשכה
לההמשכה כלי (קצת) כשהוא דוקא הוא שהיא57להתחתון כיון תורה, שע"י וההמשכה .

dlrnlnלההמשכה (כלל) כלי אינו כשהמטה גם מטה, למטה נמשכת היא זה58, ולכן, .
עי"ז הוא לזה) כלי הי' לא אז שהעולם (אף בעולם ההמשכה היתה ובניו ר"ח תפלת שע"י

ש (ע"י התורה ענין (גם) הי' שההמשכהiaxשבתפלתם וזה התיבה). לפני אותם העמיד
שיהי' בכדי כי הוא, רבי), ע"י (ולא ובניו ר"ח של תפלתם ע"י דוקא בהגשמיiepiyהיתה

הוא זה אור דהמשכת מהשתלשלות, שלמעלה אוא"ס המשכת ידי על ע"יהוא דוקא
דתפלה מ"ן שהיא55העלאת דתפלה, המעלה כי מרבי. גדולים ובניו ר"ח היו זה, ובענין .

שהאדם שבתפלה, הביטול הוא מהשתלשלות, שלמעלה אוא"ס להמשיך מ"ן העלאת
רבו בפני כעבד הוא לאלקות59המתפלל מרכבה שהיו האבות, דוגמת היו ובניו ור"ח ,60,

אור להמשיך מ"ן העלאת היתה ובניו ר"ח של תפלתם ולכן, בתכלית. ביטול הוא דמרכבה
אלא המתים. דתחיית להשינוי עד בהנבראים, שינוי נעשה זו המשכה שע"י ביותר, נעלה
(גם) הי' שבתפלתם ע"י הוא לזה) כלי אינו שהעולם (אף בעולם ההמשכה שתהי' שבכדי

מלמעלה. המשכה התורה, ענין

א).55) (קכה, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא
רפה.56) ע' תרכ"ו תמג. ע' תרכ"ז בסה"מ כ"ה
קלו.57) ע' עטר"ת סה"מ
ב.58) כח, ראה פ' מלקו"ת גם ולהעיר שם. עטר"ת סה"מ

טושו"ע59) ה"ד. פ"ה תפלה הל' רמב"ם א. י, שבת
(ז). ו סעיף סג סי' שם (ודאדה"ז)

רפל"ד.60) ב). (כח, פכ"ג תניא וראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
וש"נ. רטו. ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי
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Â‰ÊÂתפלת כמו תהי' שתפלתינו היא תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי אד' בפסוק שהבקשה
(שלהם) דהתפלה המעלה ענינים. שני ובניו, ר"ח שבתפלת דבהמעלה ובניו, ר"ח
סתם, דתפלה מ"ן מהעלאת יותר הרבה נעלית היא שלהם דהתפלה מ"ן שהעלאת עצמה,
יגיד ופי דהבקשה הענינים. שני הנ"ל, שבפסוק ובהבקשה התורה. ענין גם הי' ושבתפלתם
דהקב"ה ותפלתו דהקב"ה תפלתו אחר הקורא אחר כעונה תהי' שלו שהתפלה היא תהלתך

גרעא תהי'61לא שבתפלתו היא באורייתא תפתח שפתי אד' והבקשה ובניו. ר"ח מתפלת
למטה. מלמעלה המשכה דתורה, המעלה גם

העניןÂ‰�‰ח) למטה, מלמעלה המשכה שהיא [שבתורה ותפלה דתורה ההתכללות ע"י
ובתפלה למעלה, מלמטה ההעלאה ענין גם יש תכלית, אין עד למטה דאוא"ס
ההמשכה ענין גם יש קץ, אין עד למעלה דאוא"ס הענין למעלה, מלמטה העלאה שהיא
תכלית] אין עד ולמטה קץ אין עד [דלמעלה הענינים דשני מתגלה עי"ז למטה], מלמעלה
ביכולת כי הוא, הענינים דשני לההתכללות שהטעם ה) (סעיף וכנ"ל חד. כולא הם בשרשם
השרש גילוי שעכשיו, אלא, אחד. ענין הם להאיר, שלא והיכולת להאיר היכולת העצמות,
הקדמה וזוהי מזה, זה כלולים שהם בזה רק הוא העצמות ביכולת שהם כמו הענינים דשני

יהי' לבוא שלעתיד cegi`deלזה xeaigdממש בגילוי בהם יאיר אז כי הענינים. דשני
הם להאיר שלא והיכולת להאיר שהיכולת העצמות, ביכולת שהם כמו הראשון שרשם

ממש. חד
שהתומ"צÂ‰ÊÂט) דע"י עומד, ההעלם דברים שלשה על עומד, העולם דברים שלשה על

והעלאה דהמשכה קוין ב' הם דבכללות סוגים, לג' לאחרי62נתחלקו וגם ,
הוא, העלם, דהעולם, הפנימי שענינו מתגלה עי"ז מזה, זה כלולים הם קוין לב' שנתחלקו
תורה הדברים בג' העבודה ע"י בעולם שנמשך אלקות הגילוי ולכן, אלקות. גילוי בו שיהי'
ענינו שזהו אלא העולם על נוסף דבר כמו לא הוא מכולם) כלול אחד (שכל וגמ"ח עבודה

עומד. העולם עצמו, דהעולם
‰Î˘Ó‰Â'יהי ולע"ל בהעלם, הוא שעכשיו אלא עכשיו. הדברים בג' העבודה ע"י היא זו

הקודם (במאמר וכמשנת"ל בגילוי, ומטה,63זה דמעלה החיבור יהי' שבמשיח (
הוי' את דיעה הארץ מלאה שיהי' העולם, בכל גם זה יומשך ידו הארץ64ועל שגם ,

משיח בביאת מעלה), (מעלה הוי' את דיעה מלאה תהי' מטה) מטה (דומם, הגשמיית
ממש. בקרוב צדקנו

•

ס"ע61) תרכ"ז ובסה"מ רפה ע' תרכ"ו בסה"מ הלשון כ"ה
תמג.

למטה,62) מלמעלה המשכה הם שניהם וגמ"ח דתורה
הוא שביניהם ב.ote`aוהחילוק מט, שלח (לקו"ת ההמשכה

ובכ"מ). סע"א. לג, אמור לקו"ת גם וראה
רצז).63) ע' ח"ב (לעיל ס"י דלעיל 8 שבהערה הנ"ל ד"ה
ט.64) יא, ישעי'
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מוגה בלתי
הבעש"ט,‡. בשם מהמגיד ששמע הזקן אדמו"ר תורת ידועה – ר"ה שלפני הש"ק דיום המיוחד ענינו אודות

ונתפרסמה שנתגלתה דורנו1כפי נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמרו2ע"י החסידות נשיאי של שמותיהם בהזכרת
וז"ל: זו, תורה

הבעש"ט: ורבו מורו בשם הה"מ ורבי ממורי שמעתי במעזריטש בהיותי סיפר: הזקן "אדמו"ר
השבת שהוא מברכים בשבת מברכו בעצמו הקב"ה השנה, לחדשי הראשון החודש שהוא השביעי החודש

בשנה". פעמים י"א החדשים את מברכים ישראל זה ובכח אלול, דחודש האחרון
שלעולם נצבים, פרשת – השבוע בפרשת מבואר הקב"ה של ברכתו שתוכן לבאר ר"ה3וממשיך לפני :4קורין

וכמ"ש הדין, יום שהוא השנה ראש על קאי דהיום היום, נצבים אתם והוה5"כתיב ותרגם גו', היום ויהי
האחרון השבת שהוא ר"ה שלפני ובשבת בדין. שזוכים והיינו ועומדים קיימים נצבים ואתם רבא, דינא יום
שהוא השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של ברכתו דזהו נצבים, אתם פרשת אז קוראין אלול דחודש

עכ"ל. השנה", כל על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע המושבע
הטעם·. תחילה לבאר efויש dxezayהמגיד מרבו במעזריטש) (בהיותו שמעה הזקן שאדמו"ר מדגישים

הבעש"ט: רבו בשם
– הדבר וטעם הבעש"ט, בשם מהמגיד ששמעם מזכירים לא הזקן אדמו"ר של תורות שבריבוי ובהקדים

מארז"ל6בשתים ע"ד (א) לא7: ולכן לעולם", רבו מפי שמע שלא דבר אמר "שלא הגדול אליעזר רבי אודות
רבו של היא שתורתו יודעים שהכל כיון רבו, שם להזכיר צריך הזקן,8הי' לאדמו"ר בנוגע י"ל ועד"ז ,

הוסיף הזקן שאדמו"ר כיון גיסא: לאידך (ב) הבעש"ט. בשם המגיד, רבו תורת על) (מיוסדת היא ש(רוב)תורתו
yecig(לחידוש שתורתםixwir(ועד חב"ד, חסידות דתורת החידוש – הבעש"ט בשם מהמגיד ששמע בתורה

פרטים, ופרטי בפרטים הרחבה, של באופן ונתגלתה נמשכה "נקודה" של באופן שהיא והבעש"ט המגיד של
ודעת בינה "נקראת9בחכמה ידו על שניתוסף החידוש מצד הרי – חדשה" "תורה ע"ד חדש, ענין ניתוסף שעי"ז ,
שמו" על .10(התורה)

מהמגיד שמע הזקן (שאדמו"ר זו תורה קבלת השתלשלות סדר שמזכירים מצינו מיוחדים בתורות ואעפ"כ,
אומרים שהיו התמיד הקרבת לזמן בנוגע בהכרזה שמצינו ע"ד – לומר יש הדבר ובטעם הבעש"ט), בשם

שבחברון" עד המזרח כל פני "11ש"האיר ,zea` zekf xikfdl"12בחברון אבות13(הקבורים זכות הזכרת היינו, ,(
הזקן אדמו"ר של שמותיהם מזכירים מיוחדים שבתורות – בנדו"ד ועד"ז ובפירסום. בגילוי בדיבור, אמירה ע"י

החסידות". "אבות אבות", זכות "להזכיר והבעש"ט, המגיד
השביעי:‚. חודש ברכת ע"ד הנ"ל בתורה אבות" "זכות להזכרת בנוגע – יותר ובפרטיות

בנוגע ביותר מודגש אבות זכות בהזכרת תמידיןdltzlהצורך כנגד "תפלות התמיד, בהקרבת (כמו
בימ14תקנום" (הן התפלות דכל שההתחלה – בברכת) היא הקדוש) ליום ועד וימיםֿטובים, בשבתות והן החול, י

הוא1) שבדפוס שדבר הפתגם כידוע – בדפוס הפירסום גם כולל
zexecl.(שפב ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק
כה2) יום היום .193 ע' יצחק יוסף אהל לתהלים מכתבים קובץ

ובכ"מ. אלול.
טושו"ע3) ה"ב. פי"ג תפלה הל' רמב"ם סע"ב. לא, מגילה תוס'

ס"ד. סתכ"ח או"ח
נצבים.4) פ' עם ביחד וילך פ' גם קורין זו) (כבשנה שנים ובכמה

ס"ח. לקמן וראה
א.5) ב, איוב
(6.99 הערה רו ע' ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
וש"נ.7) ב. כז, סוכה

ב.8) צו, יבמות גם ראה
חסד9) כולל והוא וחיותן המדות קיום הוא ש"דעת להעיר

ספ"ג). (תניא וענפי'" ויראה וענפי' אהבה פי' וגבורה,
א.10) יט, ע"ז ואילך. סע"א לב, קידושין ראה
ע"ב.11) ריש כח, יומא רפ"ג. תמיד
ה"א.12) פ"ג יומא מירושלמי – שם פרש"י
הזוגות13) ד' ע"ש ארבע", "קרית גם נקראת שחברון להעיר

לארבע גם שרומז לומר, ויש ובפרש"י). ב כג, שרה (חיי בה שקבורים
רחל או ב), רמח, (זח"א ודוד יעקב יצחק אברהם – המרכבה רגלי

האמהות. מארבע פד), א, (מאו"א
ב.14) כו, ברכות
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יעקב" ואלקי יצחק אלקי אברהם "אלקי אבות.15אבות: זכות הזכרת שזהו"ע ,
ההכרזה ע"י אבות זכות הזכירו (שבו שחר של תמיד כנגד שחרית, בתפלת אבות זכות הזכרת לאחרי וגם

שבחברון" עד המזרח כל פני "מוספים16"האיר והן כסדרם" "תמידים הן היום, דכל הקרבנות שכולל ,(
תפלה בכל – מוסף) בתפלת גם – מיוחדים (ובימים מנחה בתפלת גם אבות זכות ומזכירים מוסיפים כהלכתם",

בפ"ע. ותפלה
החודש ברכת כי, – השביעי חודש ברכת בענין הנ"ל בתורה אבות זכות בהדגשת הצורך לבאר יש ועפ"ז

של תפלהdltzהו"ע אלא) פרטית, תפלה רק (לא גופא ובתפלה ,zillkחודש ברכת ועאכו"כ החודש, כל על
השביעי חודש שבברכת היינו, בשנה", פעמים י"א החדשים את מברכים ישראל זה ש"בכח דכיון השביעי,

השנה חדשי כל על הברכה כולה.17נכללת השנה לכל בנוגע כללית הכי ותפלה ברכה ה"ה ,
לברכת„. בנוגע הבעש"ט) בשם מהמגיד ששמע הזקן אדמו"ר (תורת אבות זכות הזכרת הקדמת ולאחרי

בדין": שזוכים והיינו ועומדים קיימים נצבים . . היום נצבים "אתם – עצמה הברכה באה השביעי, חודש
הכתוב כלשון ד"מלך", להתוקף ועד בתוקף, עמידה היינו, ועומדים", "קיימים הוא ד"נצבים" 18הפירוש

מלך". "נצב
דרקיע" ד"מלכותא התוקף גם כולל מלך" ש"נצב לומר הדרגות19ויש כל גופא דרקיע" וב"מלכותא ,

הכתר). מבחי' גם (למעלה ית' ומהותו בעצמותו שמושרשת כפי ועד כו', ומקורה לשרשה עד שבמלכות,
טורא" עקר מלכא "אמר אשר, מלך", ד"נצב התוקף יש בנ"י כל שאצל – גו'" נצבים "אתם היינו,20וזהו ,

כהר" להם "נדמה הקדושה, דהיפך חזקה (מציאות "טורא" אפילו לבטל ויכלתם –21שבכחם מזה ויתירה ,(
" הלשון אדרבה,xwrכדיוק אלא המציאות, ביטול של באופן זה שאין היינו, למקום, ממקום עקירה טורא",

הקדושה למקום אותו ומביאים הקודם ממקומו ה"טורא" חשוכא22שעוקרים דאתהפכא העילוי ניתוסף שעי"ז ,
.23לנהורא

גו' ש"אתם עי"ז הוא מלך", "נצב ד"נצבים", שהתוקף להוסיף, דבנ"יmklekויש ההתכללות מצד היינו, ,"
כאחד" "לאחדים שנרגש24להיות אלא לפרטים, מהתחלקות שלמעלה הכלל שנרגש באופן רק לא – גופא ובזה ,

סוגים עשר מימיך", שואב עד עציך מחוטב וגו' שבטיכם "ראשיכם בכתוב שממשיך כפי הפרט, מציאות גם
בנ"י25דבנ"י כל כלולים כיון26(שבהם בכתוב) שממשיך (כפי – הדבר וטעם כולכם", גו' "נצבים ואעפ"כ, ,(

אלקיכם". ה' לפני גו' ש"נצבים
נצבים "אתם בכתוב הפירושmeidומדייק גם ישנו הרי השנה", ראש על קאי ש"היום שמפרש דאף – "

מארז"ל ע"פ ובפרט בתורה, זה פסוק (ולומדים) קורין שבו היום על שקאי הקב"ה27(הפשוט) ושונה הקורא "כל
נצבים "אתם הקב"ה אומר בתורה זה פסוק שקורין שבשעה היינו, כנגדו", ושונה ה'meidקורא לפני כולכם

ר"ה. שלפני בשבת כפשוטו, היום – אלקיכם"
עוד ולא בדין", ש"זוכין בודאי – אלקיכם" ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם ר"ה שלפני שבשבת וכיון

השנה". כל על ישראל לכל טוב "ברוב הקב"ה של ברכתו נמשכת ר"ה שלפני בשבת שכבר אלא
שבזה15) – טובים" חסדים גומל עליון "א-ל הברכה והמשך

אבות) זכות להזכיר מקדימים זה (שבשביל התפלה ענין כללות מודגש
נעלה ממקום ההמשכה ע"י מטה, למטה טובים חסדים לפעול –

ג). צ, מסעי לקו"ת (ראה עליון" "א-ל ביותר,
שזהו"ע16) – ב) קכב, (זח"א חיבור מלשון הוא ש"חברון" להעיר

ובכ"מ). סע"ד. עט, תרומה (תו"א התפלה
שבשנת17) אף בשנה", פעמים "י"א הלשון דיוק נתבאר ובמק"א

כיון בשנה, פעמים י"ב החדשים את ישראל מברכים העיבור
תשמ"ה). נצבים ש"פ שיחת (ראה העיבור בחודש גם שניתוסף

ואכ"מ.
מח.18) כב, מ"א
א.19) נח, ברכות

ע"ב.20) סוף ג, ב"ב
א.21) נב, סוכה
בשוה"ג.22) 349 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
א.23) ד, זח"א ראה
נצבים.24) ר"פ לקו"ת
א.25) פב, זח"ב
גם26) אלא יקרא, ישראל בשם רק לא – תחתונה הכי לדרגא ועד

בלבד, כינוי ואילך), 329 ס"ע ח"ח לקו"ש (ראה יכונה" ישראל "בשם
דייקא, "היום" אלקיכם", ה' לפני כולכם היום ד"נצבים בכלל הם שגם
יוהכ"פ, עד להמתין צורך שאין ועאכו"כ שלפני)ר"ה, ב(שבת

כו'". מתירין אנו כו' המקום דעת "על אומרים שבתחלתו
ועוד.27) רפי"ח. תדבא"ר ראה
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ושנה‰. שנה בכל היא ר"ה שלפני בשבת הקב"ה של שברכתו אף והוספה28והנה, עילוי בזה יש מ"מ, ,
לשנה: משנה

באגה"ק הזקן רבינו מ"ש עליון29ידוע . . ומחודש חדש אור . . ומאיר יורד (בר"ה) ושנה שנה ש"בכל
השנה ראש שלפני בשבת הקב"ה של שברכתו מובן ומזה כזה", עליון אור עולם מימי מאיר הי' שלא יותר

ef dpycגם כולל שלפנ"ז, השנים בכל ר"ה שלפני בשבת מהברכה עוז וביתר שאת ביתר יותר נעלה באופן היא
עדן "בגן אדה"ר ברוא (יום הראשון השנה לראש עד שני), בית והן ראשון בית (הן קיים הי' שביהמ"ק בזמן

).30מקדם"
ברכתו אודות שמדובר דאף – האדם בעבודת גם עוז וביתר שאת ביתר הוספה להיות שצריכה מובן ומזה

האדם עבודת ע"י) יותר עוד בזה (וניתוסף עם גם קשור ה"ז הקב"ה, כולכם31של היום נצבים ד"אתם בהענין
כנ"ל. הברכה, תוכן שזוהי אלקיכם", ה' לפני

מארז"ל ע"פ כמ"שmiwicvש"32ובפרט מישראל, כאו"א צדיקים"33– כולם m`xeal–34"ועמך oinecשבזה ,"
הקב"ה. של לברכתו ישראל של דעבודתם והשייכות הקשר יותר עוד מודגש

.Â– לראש לכל – היא הקב"ה של לברכתו ובשייכות בקשר ישראל של בעבודתם שההוספה לומר, ויש
dxezdע"י cenil:"'גו כולכם היום נצבים ד"אתם בהענין

בפרשתנו (כמ"ש היא" בשמים "לא – חז"ל35התורה כדרשת – מזה ויתירה דוקא, בארץ ניתנה אלא ,(36

הפסוק אצל37(בפירוש נלך ואתם "אני השרת למלאכי אומר שהקב"ה השמעיני") לקולך מקשיבים "חברים
כן נעשה אלקיכם", ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם בתורה לומדים בנ"י כאשר ולכן, כו'". מטה של ב"ד

כנ"ל. היום", נצבים ד"אתם הענין עם הקשורה הקב"ה של בברכתו עי"ז ניתוסף ובמילא, בפועל,
יום ד"בכל באופן הוא התורה לימוד שהרי – לשנה משנה והחידוש וההוספה העילוי מודגש זה בענין וגם

כחדשים" בעיניך ממש38יהיו ל"חדשים" ועד חדשה39, ד"תורה החידוש ובדוגמת ע"ד שהוא לחידוש ועד ,
תצא" .40מאתי

.Êהתורה לימוד גם נכלל היום" נצבים ד"אתם בהענין התורה בלימוד ישראל של שבעבודתם להוסיף, ויש
היום". נצבים ד"אתם בהענין השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של לברכתו בנוגע החסידות אבות דג'

כי: התורה, דלימוד הענין בכללות מיוחד עילוי ניתוסף הנ"ל תורה שבלימוד – מזה ויתירה
בענין היא הנ"ל תורה ycegdא) zkxaמדברי או התורה מן (לא הוא החודש דברכת הענין כללות אשר, ,

חידוש אלא) l`xyiד"41סופרים, bdpnותושבע"פ תושב"כ לגבי מיוחד עילוי בו שיש ,"42.
החסידות, תורת – החסידות אבות ג' של תורתם היא הנ"ל תורה ועיקר: התורה.zeiniptב)

שני הולדת יום – זה) לשבת גם ושייך שקשור שלפנ"ז, (בשבת אלול לח"י והשייכות מהקשר ולהעיר
הזקן ואדמו"ר הבעש"ט הגדולים, ע"ד43המאורות הנ"ל תורה גם כולל החסידות, דתורת הגדולים המאורות ,

ששמע המגיד, ע"י הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט הגדולים, המאורות שני ע"י שנאמרה זו בשבת הקב"ה של ברכתו
הזקן. לאדמו"ר ומסר מהבעש"ט

" הזקן אדמו"ר של לשונו דיוק יומתק yhixfrnaועפ"ז izeidaומצבו שמעמדו – כו'" ורבי ממורי שמעתי
שחוזרים28) "משנה", מלשון – ד"שנה" בהפירוש גם כמרומז

שינוי) מלשון גם (שנה השינויים כל שלפנ"ז, הענינים כל ונשנים
ס"ג. תבוא ש"פ משיחות קונטרס גם (ראה הזמן בכללות האפשריים

וש"נ).
יד.29) סימן
השלימות.30) בתכלית בהיותו החטא, לפני – דייקא "מקדם"
ואילך.31) 184 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ועוד.32) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
חלק.33) ר"פ סנהדרין כא. ס, ישעי'
שלפני34) ובשבת(ות) אבות, לפרקי בהקדמה גם שאומרים כפי

כפול. באופן פרקים, לשני בהקדמה – ר"ה
ב.35) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים

ב.36) פט"ו, שמו"ר וראה יד. פ"ב, דב"ר
יג.37) ח, שה"ש
ס"ב.38) סא סימן או"ח אדה"ז שו"ע
טז.39) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י
ג.40) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
החודש41) מברכים היו לא הראי' ע"פ מקדשים שהיו בזמן שהרי

ע"פ החודש קידשו שב"ד עד ר"ח מתי ידעו לא (שהרי שלפניו בשבת
לקו"ש (ראה ב"ד ע"י החודש קידוש לזכר הזה, בזמן אם, כי הראי'),

וש"נ). ואילך. 187 ע' ח"ט
ובכ"מ.42) ג. פ, סוכות דרושי לקו"ת ראה
ועוד.43) .146 .142 .141 ע' תש"ג סה"ש
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שלפניו, ב"מאור" האור) התכללות על (נוסף ה"מאור" התכללות כמו הוא במעזריטש בהיותו הזקן אדמו"ר של
שלפניו. ב"מאור" כלול אחד ש"מאור" כפי אלא סתם, הגדולים" המאורות "שני רק לא היינו,

השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של לברכתו בנוגע החסידות דאבות התורה לימוד שע"י מובן ומזה
יותר עוד ניתוסף – התורה) דפנימיות והעילוי ישראל, דמנהג העילוי בה (שיש היום" נצבים "אתם בענין
כמ"ש וגילוי, אור מלשון ד"היום" באופן שנעשה גם כולל היום", נצבים ד"אתם בהענין הקב"ה של 44בברכתו

הגדולים". המאורות ד"שני הגילוי ע"י יום", לאור אלקים "ויקרא
.Áנצבים פ' עם ביחד קורין השביעי חודש מברכים שבשבת זו, שנה בקביעות מיוחד עילוי ניתוסף ובכהנ"ל

אחת: פרשה ונעשים שמתחברים כפי נצביםֿוילך – וילך פ' גם ר"ה) לפני קורין (שלעולם
נצבים פרשת גם נעשית נצבים לפ' וילך דפ' החיבור ע"י – לראש `dkexלכל dyxtההוספה שע"י היינו, ,

נצבים פ' עניני בכל גם אור ריבוי ניתוסף פרשיות), (שתי זו בשבת שקורין דתושב"כ הפסוקים 45בכמות

מרובים" ב"כלים ומתלבשים שנמשכים כפי מרובים", נצבים46("אורות ד"אתם הענין בכללות מההוספה החל ,(
היום".

ד" באופן הוא היום" נצבים ד"אתם שהענין – ועוד בעילוjlieזאת שניתוסף היינו, של", באופן עילוי אחר י
כמ"ש חיל".47הליכה, אל מחיל "ילכו

.Ë:וילך דפ' להתוכן בנוגע – יותר בפרטיות בזה להוסיף ויש
והטף" והנשים האנשים העם את "הקהל – הקהל מצות אודות מדובר וילך התורה48בפ' קריאת לשמוע כדי ,

המלך שומעה"49מפי הגבורה מפי . . כאילו עצמו ש"יראה ובאופן ,50.
" (א) כי: – נצבים דפרשת לתוכן גם שייך זה העניןldwdוענין הוא והטף" והנשים האנשים העם את

היום וגו'"mklekד"נצבים נשיכם טפכם ישראל איש כל גו' שבטיכם ראשיכם מפי51גו' התורה קריאת (ב) .
jlnd" מלשון ד"נצבים" הענין ובדוגמת ע"ד jlnהיא avpמפי "כשומע – והגבורה התוקף על שמורה ,"

dxeabdהחיות תגבורת ע"ש ,"52.
ועוד: זאת

הזאת השירה דברי את ישראל קהל כל באזני משה "וידבר נאמר וילך פ' mnezבסיום crהתמימות – "
כולה התורה דכל לפנ"ז53(שלימות) למדים54[כמ"ש שמזה הזאת", השירה את לכם כתבו כתיבת55"ועתה מצות

תורה התורה56ספר דכל והפנימיות השלימות היינו, פנימיות, מלשון גם הוא ד"תומם" שהפירוש לומר, ויש ,[
ע"י היום" נצבים ד"אתם בהענין הקב"ה של בברכתו שנעשית ההוספה מודגשת שבזה –dxezd cenilכנ"ל)

ס"וֿז).
ד"עד באופן הקב"ה של בברכתו ההוספה גם נעשית לכך והפנימיות.mnezובהתאם השלימות בכל ,"

" הלשון שבדיוק לומר, בכלל"crויש עד ולא ד"עד באופן שהיא נעלית הכי דרגא גם נכללת ,57תומם"

ה.44) א, בראשית
הוא45) שבה, והאותיות התיבות הפסוקים, שמספר אף כלומר:

– ב) ד, (ואתחנן תגרעו" ולא (ועאכו"כ) גו' תוסיפו ד"לא באופן
ע"ד אין-סוף, עד בריבוי תושבע"פ) ("פירושה", בהפירוש ניתוסף

תצא". מאתי חדשה ד"תורה ההוספה ובדוגמת
מרובים46) באורות שמצינו כפי הכלים, שבירת שנעשה באופן ולא

מרובים בכלים נמשכים דתוהו מרובים האורות שגם אלא דתוהו,
דתיקון.
ח.47) פד, תהלים
יב.48) לא,
יא.49) שם, פרש"י
ה"ו.50) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
מצות51) שקיום דאף בתורה, זה ענין כשקורין – ד"היום" ובאופן

הרי, הסוכות"), בחג השמיטה שנת ("במועד מיוחד בזמן הוא הקהל
הענין נמשך ועי"ז מהזמן, שלמעלה באופן הוא בתורה הלימוד

"היום". בתורה זה כשלומדים ד"הקהל"
יום52) שהוא השנה ראש על ש"קאי ד"היום" בפירוש י"ל ועפ"ז

יום . . ax`הדין `pic,אם כי וגבורה, דין של באופן זה שאין – "
החיות. תגבורת של באופן

(שהתחלתם53) האחרונים יום הארבעים וחותם שסיום להעיר
– אחרונות לוחות בו שניתנו הכיפורים, ביום הוא אלול) בר"ח

תומם"). ("עד דמ"ת השלימות
יט.54) שם,
רפ"ז.55) ס"ת הל' רמב"ם
וילך56) שבפ' ס"ת כתיבת מצות המצוות מוני רוב שלדעת ולהעיר,

גם שמוסיפים להדעות (משא"כ שבתורה האחרונה מצות-עשה היא
ה' שם "כי האזינו בפ' ממ"ש שלמדים כפי התורה דברכת המצוה
טו)). למ"ע בהוספות בסהמ"צ רמב"ן (ראה לאלקינו" גודל הבו אקרא

ג.57) ז, פקודי לקו"ת ובכ"מ.ראה
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השלימות לאחרי גם הרי תעשה, מה לו יאמר שמי וכיון תומם"), ("עד לישראל נמשכת זו דרגא גם ואעפ"כ,
איןֿסוף. עד יותר, עוד בברכותיו הקב"ה מוסיף תומם", ד"עד

.Èהקריאה גם השביעי חודש מברכים בשבת ניתוסף זו, שנה בקביעות דנצביםֿוילך להחיבור ובהמשך
האזינו: בפרשת – במנחה שקורין

שביניהם) מה כל גם (ובמילא והארץ השמים על רבינו משה של בעלותו מודגשת האזינו פרשת בהתחלת
וכיון אליו. וישמעו שיאזינו וארץ לשמים שמצווה פי", אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו באמרו –
מישראל כאו"א שאצל מובן, בתורה), הקריאה ע"י (ובפרט מישראל לכאו"א נמשכים רבינו משה של שעניניו
השמים על בעה"ב שנעשה פי", אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים ד"האזינו הענין ודוגמת) (מעין גם נעשה

שביניהם. ומה והארץ
– החודש בימי זו דשבת הקביעות עם זה לקשר `lelויש d"ka,לברה"ע ראשון יום העולם, נברא שבו ,

את שכתוב הוא . . ראשון ביום נבראו וארץ שמים תולדות "כל שביניהם, מה וכל וארץ שמים נבראו שבו
תולדותי'" לרבות הארץ ואת תולדותיהם לרבות ישראל"58השמים "בשביל היא שבריאתם וכיון מובן,59, ,

שביניהם ומה ובארץ בשמים שמגלה אלא עוד ולא צבאם, וכל והארץ השמים על בעה"ב הוא מישראל שכאו"א
בשמ אלקות גילוי חודר ידו שעל היינו, הקב"ה, ע"י המציאותשנבראו היא שמציאותם שביניהם ומה וארץ ים

הידוע ובלשון האמיתי.60דאלקות, היש עם חד נעשה הנברא שהיש –
לכל טוב "ברוב הברכה שהמשכת – השביעי חודש מברכים דשבת הברכה בהמשכת גם ניתוסף זו ובקביעות
התומ"צ) קיום (שמים, רוחניים בענינים הן כלומר, ארץ, בעניני והן שמים בעניני הן היא השנה" כל על ישראל
שאצל היינו, הארץ", מן ורחוק לשמים ד"קרוב באופן – גופא ובזה הרשות), עניני (ארץ, גשמיים בענינים והן
עיקר נשמתם הידוע: (ובלשון ריחוק של באופן הם ארץ ועניני קירוב, של באופן הם שמים עניני מישראל כאו"א

טפל כנ"ל.61וגופם עליהם, בעה"ב שהוא אלא עוד ולא בשלימותם, ארץ עניני כל אצלו ישנם זה, עם ביחד אבל, ,(
.‡Èכל על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע המושבע שהוא השביעי חודש מברכים בשבת שבעמדנו ויה"ר

ומבורכת טובה שנה כולה, השנה כל על לו המצטרך בכל מישראל לכאו"א הקב"ה של ברכתו תומשך השנה,
באלול). (בכ"ה העולם נברא שבהם התורה אותיות כ"ב האל"ףֿבי"ת, באותיות שנכללות הברכות בכל

משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – עיקרית הכי להברכה זוכים ממש ומיד שתיכף – העיקר והוא ועוד
הנמצאים [כל והטף" והנשים "האנשים כולכם", היום נצבים "אתם השבוע: דפרשת הכתוב ובלשון צדקנו,
אשר "במקום אלקיכם", ה' "לפני שהם] מקום בכל בנ"י כל בתוככי זה, וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת כאן,

השלישי.62יבחר" המקדש בבית –
החמישים לשנת ההכנה ובזמן נסים, שנת תהא הי' ר"ת ה'תש"נ, החמישים, שנת של בסיומה בעמדנו ובפרט

ד"נסים הר"ת נעשה ועי"ז עולם) של לאלופו (שרומז אל"ף אות שניתוסף ויתירה`ep`xואחד, ראי', של באופן ,"
הכתוב כלשון – כפירושze`ltp"אראנו63מזה דיצי"מ, להנסים בערך "נפלאות" גם כולל מנסים), (למעלה "

אר64הזהר מצרים מארץ צאתך "כימי הכתוב "נפלאות"בפירוש של באופן תהי' העתידה שהגאולה נפלאות", אנו
מצרים" מארץ צאתך "ימי .65לגבי

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו, שכולם – ממש ומיד ותיכף ממש, בפועל לנו תהי' ,66וכן
ובתיֿמדרשות הבתיֿכנסיות עם "עם67יחד באים זה, וגמ"ח) תפלה תורה (בית וביתֿמדרש מביתֿכנסת החל ,

שמיא" אדנֿי68ענני "מקדש השלישי, המקדש ולבית הקודש להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
ידיך" .69כוננו

יד.58) א, בראשית פרש"י
א.59) שם, פרש"י
ג.60) מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
רפל"ב.61) תניא ראה
ועוד.62) יג. יב, ראה פ'
טו.63) ז, מיכה
וש"נ.64) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה

ד"65) "כימי"kוהפירוש נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך ימי
הוא – הדמיון .zeilrnl`בכ"ף

ט.66) יו"ד, בא
א.67) כט, מגילה ראה
יג.68) ז, דניאל
יז.69) טו, בשלח



p"yz'd lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy gi

***
.·È"דנחמתא ד"שבע השביעית ההפטרה מפטירין שבו – השנה ראש שלפני בשבת נוסף ענין היינו,70ישנו ,

דנחמתא". ד"שבע הענין כללות ושלימות וגמר סיום
בזה: והענין

עמי" נחמו "נחמו בהפטורה מתחילים דנחמתא" היינו,71"שבע ,dlgzddyשל באופן היא דנחמתא" ד"שבע
בקודש"miltka"72"נחמה "מעלין הכלל וע"פ בעילוי73, בכפלים" בה"נחמה וניתוסף הולך שלאח"ז מובן, ,

זו. בשבת דנחמתא" ה"שבע ושלימות לגמר עד עילוי, אחר
העיקר על מרובה שהתוספת באופן היא הב') (בשבת בהנחמה שההוספה – יותר ולאחרי74ובפרטיות ,

מרובה החדשה שהתוספת באופן הג') (בשבת יותר עוד ניתוסף מישראל, כאו"א של קנינו נעשית זו שתוספת
זו, לשבת עד הלאה, וכן שלפנ"ז), העיקר על מרובה שהיתה שלפנ"ז ההוספה גם (שכולל החדש העיקר על

דנחמתא". ה"שבע ושלימות גמר
(ס"ה) לעיל האמור (ע"ד לשנה משנה דנחמתא" ד"שבע הענין בכללות שניתוסף העילוי מלבד – זה וכל
הם זו דשנה דנחמתא" שה"שבע היינו, השביעי), חודש מברכים בשבת הקב"ה של בברכתו להוספה בנוגע

ידך" "תשמט שנת גם כולל שלפנ"ז, דהשנים דנחמתא" מה"שבע יותר נעלה ותשמח75באופן תשמח ושנת ,ְִ
שלפנ"ז). בשנים (כמדובר הקהל ושנת

.‚È:"דנחמתא ד"שבע האחרון בשבת לעולם שקורין נצבים פרשת עם זה ענין לקשר ויש
(על עליו העידה "התורה – צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה אודות בתורה נתפרש נצבים בפ'

) שנאמר המשיח) reaydמלך zyxta(76בקצה נדחך יהי' אם וגו' וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' ושב
וגו'" דנחמתא".77השמים ד"שבע ושלימות לסיום נצבים דפ' והשייכות הקשר מודגש שבזה ,

ס"ח), (כנ"ל חיל" אל מחיל ד"ילכו הענין על שרומז – וילך דפ' הקריאה גם ניתוסף זו שנה ובקביעות
הכתוב) וסיום (כהמשך בציון" אלקים אל "יראה צדקנו,47שעי"ז משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

" – הקדשים לקדש עד המקדש בבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה, המקדשoeivaבארצנו דבית הפנימיות ,"
הקדשים. קדש – דירושלים) הפנימיות על (נוסף עצמו

.„È:ר"ה שלפני בשבת החודש ברכת עם גם ולקשר להוסיף ויש
שברכתו לומר, מסתבר השביעי, חודש מברכים בשבת הקב"ה של דברכתו המדוייק הזמן נתפרש שלא אף
פורקן" "יקום אמירת לאחרי – בשנה פעמים י"א החדשים את ישראל מברכים שבו זמן באותו היא הקב"ה של

בכפלים". "נחמה ע"ד ("פורקן"), הישועה בענין הכפל על שמורה ב"פ,
"אב אומרים ר"ה שלפני שבשבת חב"ד (כמנהג הרחמים" "אב – לאח"ז התפלה בהמשך גם ומודגש

בכ"מ כמבואר הרחמן"78הרחמים"), מ"אב גם למעלה שהוא הרחמים" ד"אב העילוי "אשרי79גודל ולאח"ז ,
אתjzia"80יושבי ישרים ב"ישבו התפלה לסיום ועד המקדש, בית –jipt"81יראה" (ע"ד ד"פניך" הגילוי –

הקדשים. בקדש בציון") אלקים אל
כי: – אלול דחודש (הרביעי) האחרון בשבת יתירה בהדגשה הוא זה וענין

לי ודודי לדודי אני (ר"ת אלול חודש של שמראה82ענינו בשדה המלך כמשל הוא (mipt,לכולם שוחקות
ד"כתיב בנמשל, ה'83ודוגמתו כלeiptיאר ראשית שהוא אֿל ("מבחי' הרחמים מדות י"ג הארת שהו"ע אליך,

תכ"ח.70) סו"ס או"ח טושו"ע
א.71) מ, ישעי'
ספ"א.72) איכ"ר
וש"נ.73) א. כח, ברכות
ד.74) פס"א, ב"ר ראה
ג.75) טו, ראה – הכתוב ל'
ג-ד.76) ל,
רפי"א.77) מלכים הל' רמב"ם

ועוד.78) ואילך. סע"ג יו"ד שה"ש לקו"ת
ענין79) וכללות עצם על קאי ש"רחמים" – בפשטות וכ"ה

כיון הרחמנות, מדת לו שיש זה על תואר הוא "רחמן" ואילו הרחמים,
ה"רחמים". מענין אצלו שנמשך

ה.80) פד, תהלים
יד.81) קמ, שם
ועוד.82) עה"פ. ובשעה"פ ג ו, שה"ש
כה.83) ו, נשא
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כמ"ש וכללותן ומקורן מדות שיהי'84הי"ג לנו") ויאר ה' miptaאֿל mipt"85.
אלול, דחודש האחרון לשבת עד ליום, מיום זה בענין וניתוסף הולך עצמו אלול ובחודש

בטור כדאיתא ר"ה, ל)ערב ב(סמיכות המדרש86ובפרט לפי87(בשם כו' לבנים ומתעטפים לבנים ש"לובשים (
כמ"ש אלקי'", של אופי' (ש)יודעת זו "אומה נס", להם יעשה שהקב"ה לו88שיודעין אשר גדול גוי מי "כי

קראנו בכל אלקינו "כה' דקרא וסיומא אליו", קרובים למדותיו"`eilאלקים ולא "אליו ד"89", שזהו"ע –jipt,"
מישראל, בכאו"א [ודוגמתו הקדשים לקדש גדול הכהן נכנס שאז ביוהכ"פ, – ד"פניך" הגילוי לשלימות ועד

הרמב"ם במקום90כפס"ד הקדשים" ה"קדש בגילוי שמאיר היינו, הקדשים"], קדש נתקדש כו' ואיש איש ש"כל
יצירה ספר מיוסד שעליהם ונפש שנה דעולם הבחינות [ג' ובאדם "91ובזמן – [jipt.בשלימות "

חז"ל לשון בדיוק כמרומז – ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים העשרה בכל ישנו זה שמעין לומר, "עשרה92ויש
העשרה שבכל וכיו"ב), ראשונים" ימים "עשרה בקיצור נאמר (ולא הכיפורים" ליום השנה ראש שבין ימים

בזה) ויש בזה (שיש ויוהכ"פ דר"ה המעלה ישנה גם93ימים ישנה ויוהכ"פ ר"ה מעלת שמעין – מזה ויתירה ,
יודי"ן בד' כמרומז אחד, ענין הם יוהכ"פ עד אלול מר"ח יום הארבעים שכל כיון אלול, "אני94בחודש שבס"ת

לי" ודודי ליוהכ"פ.95לדודי ר"ה שבין ימים לעשרה בסמיכות אלול, חודש של בסיומו ובפרט ,
ד" הגילוי ביותר מודגש אלול דחודש האחרון בשבת החודש שבברכת מובן הגאולה.jiptומזה ענין – "

.ÂËהנחמה שלימות תהי' – דנחמתא" ה"שבע ושלימות גמר נעשה שבו האחרון בשבת שבעמדנו ויה"ר
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה ממש, בפועל

ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' "ושב השבוע: שבפרשת היעוד לקיום זוכים זו שבשבת – ובפשטות
מצפון וממערב ממזרח קבצם "מארצות שבת: דערב במנחה שאומרים הכתוב ובלשון גו'", העמים מכל וקבצך

אדם"96ומים" לבני ונפלאותיו חסדו לה' ש"יודו ובאופן החמישית97, לדרגא ועד גאולות, ד' כנגד פעמים, ד' –
לפרעה" "חמישית נהורין"98– כל מיני' ואתגליין ד"אתפריעו היחידה99, בחי' ,100.

לפני כולכם היום נצבים ש"אתם בפועל רואים האזינו, בפ' התורה קריאת ולפני המנחה תפלת לפני ועוד
והנשים האנשים העם את ד"הקהל ובאופן בציון", אלקים אל גו' "ילכו "וילך", שנעשה כיון אלקיכם", ה'
המקדש ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו באים בנ"י שכל – ה'" יבחר אשר "במקום והטף",
ששומעים האזינו, דפרשת מהקריאה החל הגבורה", "מפי ועד המלך, מפי התורה קריאת ושומעים השלישי,

הזאת השירה דברי את ישראל קהל כל באזני משה ש"וידבר הראשונה כבפעם – רבינו משה מפי עד101אותה
תשלח" ביד נא "שלח משה של בקשתו שתקויים כיון – "גואל102תומם" ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

אחרון" גואל הוא ממש.103ראשון ומיד תיכף משיחא, מלכא ודוד רבינו משה ,

***
.ÊËהעיקר הוא המעשה – בפועל מעשה של בענינים להמשיך :104רגיל

מדרשות ובבתי כנסיות בבתי להכנס שבת בכל קהלות "להקהיל – עצמו השבת ליום בנוגע – לראש לכל
כז.84) קיח, תהלים
ב.85) לב, ראה פ' לקו"ת
תקפ"א.86) סו"ס או"ח
ה"ג.87) פ"א ר"ה ירושלמי
ז.88) ד, ואתחנן
פ"ב.89) של"ב בפרדס הובא – ספרי
בסופן.90) ויובל שמיטה הל'
ואדרבה91) ב"עשי'", גם נמשך ולאח"ז ה"בריאה", ענין בהקדמת

העיקר". הוא "המעשה –
וש"נ.92) א. יח, ר"ה
קדש93) בחי' גילוי דיוהכ"פ, המעלה יש בר"ה שגם לומר, ויש

יותר. נעלה באופן בר"ה המלך הכתרת נעשית שעי"ז הקדשים,
ליוהכ"פ)94) ר"ה שבין ימים (עשרה עשרה מספרו שיו"ד להעיר,

–zenilyוביחד דנחמתא"), "שבע שבע, ממספר גם (למעלה המספר
הוא יו"ד דאות הציור זה, הכל.dcewpעם שכוללת נקודה היינו, ,

והעבירו).95) (ד"ה תקפא ר"ס או"ח ב"ח
ג.96) קז, תהלים
לא.97) כא. טו. ח. שם
כד.98) מז, ויגש
א.99) רי, זח"א
ובכ"מ.100) פינחס. ס"פ לקו"ת ראה
תורה",101) "משנה החמישי, ספר לכללות בנוגע ההדגשה על נוסף

שם). ובתוס' ב לא, (מגילה אמרן" עצמו מפי ש"משה
יג.102) ד, שמות
וש"נ.103) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה
מי"ז.104) פ"א אבות
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לרבים" תורה בהם שבת.105ללמוד כבכל – בפועל למעשה השייכים בענינים הלימוד ובפרט ,
ביותר מודגש זה שענין – אלקיכם" ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם פרשת בשבת יתירה ובהדגשה
הקודש ארון בו שיש קדוש, מקום אלקיכם", ה' "לפני מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי יחד כולם כשמתאספים
ציורים (עם בפרוכת מכוסה הקודש ארון ורואה לביהכנ"ס שנכנס ("טפכם") קטן ילד שגם כך, תורה, וספרי

כו'. יהודי חינוך שקיבל ילד ובפרט המקום, בקדושת מיד מרגיש כו'),
קהילות להקהיל כדי מדרשות ובתי כנסיות לבתי – "וילך" – ללכת זו בשבת במיוחד ישתדלו ובודאי
ג' מתורת החל גרמא, שהזמן תורה עניני ובפרט לרבים, תורה וללמוד אלקיכם") ה' לפני כולכם היום ("נצבים
כנ"ל היום", נצבים ד"אתם בהענין השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של ברכתו ע"ד החסידות אבות

בארוכה.
.ÊÈ:השנה לראש להכנה בנוגע בפועל מעשה של ענינים ע"ד לעורר יש וכן

ממתקים" ושתו משמנים ד"אכלו הענין גם נכלל היום לקדושת השייכים שבענינים וסיום106כיון כהמשך ,
ושתו משמנים "אכלו הציווי לקיים יוכל מישראל שכאו"א להשתדל יש – לאדוננו" היום קדוש "כי הכתוב
כל במשך החג לצרכי בנוגע ועד"ז הזקוקים, לכל החג צרכי שיתנו עי"ז לאדוננו", היום קדוש כי ממתקים

תשרי. חודש
השבת, יום בא לאח"ז ומיד ששי, וביום חמישי ביום חל השנה שראש – זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

ישן ויין שמן בבשר לענגו ג'107שמצוה בשביל והשבת החג צרכי בנתינת בהשתדלות יותר ניתוסף ובמילא, ,
הכתוב ובלשון רצופים, עם108ימים גם וקשור השבת), (יום גו'" השלישי ביום ר"ה) ימי (ב' מיומים "יחיינו

ויין109הגאולה הבר ושור דלויתן הסעודה ודוגמת מעין השבת, ביום ישן ויין שמן בשר באכילת גם כמרומז ,
לבוא לעתיד העולמים"110המשומר לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום ,111.

שמע"צ האחרונים, בימים והן הראשונים בימים הן – בחוץֿלארץ שקביעותו הסוכות, לחג בנוגע ועד"ז
ההשתדלות להיות צריכה ובמילא, השבת, יום בא לאח"ז ומיד ששי, וביום חמישי ביום גם היא – ושמח"ת

– רצופים ימים ג' בשביל החג צרכי בנתינת minrtהיתירה dyly,ישראל בארץ רצופים(משא"כ ימים שהג'
בלבד בר"ה ).112הם

ההשתדלות אודות גם יעוררו מדרשות ובבתי כנסיות בבתי קהילות להקהיל שהולכים שאלה ונכון וכדאי
הסוכות, חג עד ח"ו יתעכב צדקנו משיח (אם פעמים שלשה רצופים, ימים ג' בשביל החג צרכי בנתינת היתירה

רצופים). ימים ג' ג"פ גלויות, של שני יו"ט בחו"ל יחגגו שאז
.ÁÈ,(השבת יום בא לאח"ז (ומיד הששי וביום החמישי ביום חל ר"ה שכאשר – זו שנה בקביעות נוסף וענין

השבת. שלאחרי ראשון ליום בשבת) שחל בתשרי (בשלישי גדלי'" "צום דוחים אזי
הרחבה, של באופן השבת יום בצרכי בהשתדלות יותר עוד ניתוסף השבת, מפני נדחה גדלי' שצום וכיון
יותר עוד להוסיף יש תענית) (שדוחה כזו שבשבת עולם דגדולי ופס"ד כההוראה – ישן ויין שמן בבשר לענגו

תענית של ביום קביעותו בגלל שבת בעונג שממעט לחשש מקום יהי' שלא כדי שבת, .113בעונג
הגאולה: לענין והשייכות הקשר יותר מודגש כזו שבקביעות – ועיקר ועוד

היא הצום דחיית כזו dletkבקביעות 'igcהמאורע שהרי דחי', של באופן מלכתחילה נקבע גדלי' צום כי, ,
בתשרי לשלישי התענית ודחו השנה, בראש הי' גדלי' בב'114דהריגת התענית דוחים בשבת חל בתשרי וכשג' ,

כפולה. דחי' ימים,
ידחה" ונדחה ("הואיל לגמרי הצום דחיית את ביותר מדגישה כפולה, דחי' ובפרט הצום, "כל115ודחיית – (

ס"ג.105) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע
יו"ד.106) ח, נחמי'
רמ"ב.107) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
ב.108) ו, הושע
עה"פ.109) פרש"י ראה
ועוד.110) ג. פי"ג, ויק"ר ב. לד, ברכות ראה

בסופה.111) תמיד
אלול,112) כ"ה נצו"י, פ' דמוצש"ק כללי בהמכתב בארוכה ראה
זו. שנה
ועוד.113) .1091 ע' ח"ד לקו"ש ראה
תקמט.114) סו"ס או"ח ב"י ראה
ע"ב.115) ריש ה, מגילה
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ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלה הצומות
והשלום116שנאמר והאמת טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהי' גו' השביעי צום גו' ה' אמר כה
.117אהבו"

באהבת ההוספה ע"י סיבתובפרט מבטלים שעי"ז אהבו"), והשלום ("האמת ישראל ואחדות ישראל
היום118הגלות נצבים ד"אתם הענין גם ונעשה (הגלות), המסובב ממילא בדרך בטל הסיבה ובהבטל ,mklek

מלך" הדרת עם "ברוב – בר"ה המלך הכתרת גם נעשית ועי"ז השלימות, בתכלית אלקיכם" ה' –119לפני
שיבוא" יום בכל לו ש"אחכה דכיון השלימות, משיח120בתכלית ביאת לאחרי כבר יהי' שר"ה חזקה התקוה ,

טוב. ליום ויהפך לגמרי, גדלי' צום ידחה ובמילא, צדקנו,
.ËÈ:צדקנו משיח ביאת לאחרי דר"ה להקביעות בנוגע לחקירה באים ומזה

ע"פ מקדשין שהיו בזמן . . ר"ה ימים ב' עושין א"י בני ש"אף – ימים בשני דר"ה בהקביעות החידוש
לתחום" חוץ לצאת יכולים השלוחים אין י"ט שהוא בר"ה (כי) . . עצמם121הראי' הב"ד ש"אף מזה, ויתירה ,

. . המנחה אחר עד מלבוא העדים נשתהו אחת פעם . . ימים ב' לפעמים עושין היו הראי' ע"פ מקדשין שהיו
כו'" .122התקינו

הענינים שכל לבוא, שלעתיד לומר, יש מלבוא", העדים נשתהו אחת ש"פעם בגלל היא לכך שהסיבה וכיון
על בעליֿבתים יהיו ב"ד, ועאכו"כ שישראל, [כיון לבוא" העדים ד"נשתהו מציאות תהי' לא בשלימות, יהיו

אחד. יום אלא ר"ה, ימים ב' שיהיו צורך אין ובמילא, הזמן],
ש"ב' ועד ימים, לב' ר"ה נקבע בא"י) והן בחו"ל (הן ישראל כל שאצל כיון של123ולאידך, טובים ימים

א'" וקדושה ארוך א' כיום נחשבים . . ממקומה124ר"ה זזה לא וקדושה לבוא125, לעתיד שגם לומר סברא יש –
ימים. ב' ר"ה יהי'

עוד ויחכם לחכם .126ותן
.Îאל אודות להזכיר המקום פעולותכאן עם בקשר והתוועדויות מסיבות עבור המשמח משקה שהכינו ה

וביתר שאת ביתר להוסיף יעשו, וכן יראו ומהם הדברים, פרטי ויכריזו למעלה מלמטה יעלו וכרגיל, טובות,
שלפנ"ז השבוע בפרשת כמ"ש המשמח), במשקה (כמודגש לבב וטוב שמחה ומתוך כאלה, בפעולות 127עוז

לבב". ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת
שיוצאים בנ"י, דכל למעלה מלמטה העלי' את יותר עוד ויזרזו ימהרו אלה שפעולות – העיקר והוא ועוד

רצונך" "כמצות השלימות, בתכלית תומ"צ עניני בכל יתוסף שאז והשלימה, האמיתית הגאולה אל ,128מהגלות
ידע" דלא "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה השמחה, .129ובשלימות

בינתיים, הפסק ללא בגופים נשמות ישראל, כל בתוככי כאן, הנמצאים כל – כולכם" היום ש"נצבים וכאמור,
בשלימות הגוף בריאות עפר"130מתוך שוכני ורננו "הקיצו שלפנ"ז, הדורות שבכל בנ"י עם ביחד ונשיא131, ,

הקדשים. ובקדש המקדש בבית ה'", יבחר אשר "במקום אלקיכם", ה' "לפני – בראשנו דורנו
הורה ואח"כ ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי

המקדש"]. בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ
יט.116) ח, זכרי'
בסופן.117) תעניות הל' רמב"ם
ב.118) ט, יומא ראה
כח.119) יד, משלי
העיקרים.120) מי"ג הי"ב עיקר
תר.121) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ד.122) שם
ס"ג.123) שם
ושופר124) בקידוש שהחיינו לברכת בנוגע ספק נעשה זה ומטעם

א"כ חשובין הן א' וכיום א' קדושה הן הימים שב' "כיון השני, דיום
צורך ויש כו'", היום קדושת תחילת שהוא אתמול של בזמן נפטר

ס"ה (שם שהחיינו ברכת בשביל חדש) ובגד חדש (פרי עצות לחפש
ואילך).
פ"א.125) של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה
ט.126) ט, משלי
מז.127) כח, תבוא
ובכ"מ.128) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ב.129) ז, מגילה
כח130) ה"וילך", שגם – ד"נצבים-וילך" בהחיבור גם כמרומז

השכל לכח עד ממנו, שלמעלה הכחות שאר (ועאכו"כ שברגל ההליכה
והשלימות. התוקף בכל ד"נצבים", באופן הוא שבראש),

יט.131) כו, ישעי'
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***
.‡Îהקיץ שבתות בכל אבות פרקי לומר המנהג זו,132ע"פ בשבת אבות פרקי מסיימים – חב"ד כמנהג ,

ששי. ופרק חמישי פרק פרקים, שני באמירת ר"ה, שלפני שבת
אלול: בכ"ה השבת דיום הקביעות עם זו בשבת שאומרים הפרקים תוכן לקשר ויש

ס"י). (כנ"ל באלול בכ"ה שהיתה העולם בריאת – העולם" נברא מאמרות "בעשרה חמישי: פרק התחלת
ואומר כו', שנאמר לכבודו אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל ששי: פרק ימלוךה'133וסיום

ראשון יום באלול, בכ"ה בהבריאה כמודגש בעולם, אלקות גילוי שיהי' הבריאה כוונת תכלית – ועד" לעולם
וארץ" שמים תולדות "כל נבראו (שבו "58לברה"ע ,lk"אחד "יום שנקרא בעולמו"), הקב"ה שברא ,134מה

בעולמו" יחיד הקב"ה .135"שהי'
.·Îדתורת הגדולים המאורות שני הולדת יום אלול, ח"י – שלפנ"ז השבת עם גם ולקשר להוסיף ויש

הזקן: ואדמו"ר הבעש"ט החסידות,
בשמו: מרומז ס"ב) כנ"ל דחב"ד, באופן הבעש"ט של עניניו נמשכים ידו (שעל הזקן אדמו"ר של ענינו

רומז אור, שני – "שניאור" – הראשון דתורה136שמו דנסתר והאור דתורה דנגלה האור –137על השני ושמו ,
רומז "לזמן", אותיות – מקום136"זלמן" (וגם זמן העולם, בגדרי אור" ד"שני והגילוי ההמשכה שזהו"ע138על ,(

דא מר, אתי שעי"ז אור", ד"שני במעיינות חדור נעשה ה"חוצה" שגם חוצה", (דהבעש"ט) מעינותיך ד"יפוצו
משיחא .139מלכא

הקב"ה, של כבודו בעולם מתגלה חוצה המעיינות הפצת ע"י כי, – ששי ופרק חמישי לפרק הקשר גם וזהו
שלו" המלוכה שכל לבוא "לעתיד ועד", לעולם ימלוך ד"ה' הגילוי לשלימות .140ועד

ועאכו"כ ועד", לעולם ימלוך ד"ה' הגילוי כבר יהי' ר"ה שלפני שבשבת – ממש ומיד תיכף לנו תהי' וכן
שמחתנו" ב"זמן ר"ה עניני דכל להגילוי ועד עצמו, השמחות141בר"ה ב' שמתחברים רבים, לשון "שמחתנו ,

במעשיו ה' ישמח למטה, שמלמעלה השמחה ישמח142יחד, למעלה, שממטה השמחה עם ישראל143,
ד"שמחת144בעושיו" בהדיוק להוסיף ויש ,epעבודת ע"י נעשית שלמעלה השמחה שגם מודגש שבזה דייקא, "

דכיסופא" ד"נהמא באופן (ולא בארצנו145האדם והשלימה, האמיתית הגאולה לאחרי יהיו אלה ענינים שכל – (
ממש. ומיד תיכף וכאמור, הקדשים, ובקדש המקדש בבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה,

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•

אבות.132) פרקי לפני אדה"ז סידור
יח.133) טו, בשלח
ה.134) א, בראשית
עה"פ.135) פרש"י
וש"נ.136) ואילך. 37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ותושבע"פ.137) לתושב"כ אור בשני הרמז על נוסף
ובכ"מ.138) ב. צד, ברכה לקו"ת ראה

בתחלתו.139) כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
שם.140) בשלח פרש"י
ובכ"מ.141) ע"ד. ריש נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
לא.142) קד, תהלים
ב.143) קמט, שם
ואילך.144) ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת
ובכ"מ.145) ע"ד. ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
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הקודש ללשון מתורגם
הבעש"ט‡. מורנו של ההולדת יום הוא אלול ח"י

קה"ת). (בשנת הזקן רבינו כ"ק ושל נח"ת) (בשנת
"סבא".1ידוע - לבעש"ט לקרוא נהג הזקן שאדמו"ר

היה הזקן שאדמו"ר משום הוא הדברים של פשוטם לפי
אומרים וחז"ל הבעש"ט, של תלמידו "כל2תלמיד :

ילדו". כאילו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן המלמד
בכ"ף ילדו" "כאילו נאמר זה רז"ל במאמר אבל
החסידות בתורת מבואר גם כך ילדו. שאכן ולא ,3הדמיון,

לא מהמשפיע, הארה רק היא שכלית השפעה שכל
רק זה הרי ולכן בהולדה, שהיא כמו עצמותית המשכה

"eli`kבשם לבעש"ט קרא הזקן אדמו"ר אבל ילדו".
ידוע מזו: יתרה הדמיון, כ"ף ללא שאמר4"סבא", מה

של נכדו שהיה ממזבוז, ברוך לר' בנוגע הזקן אדמו"ר
בבן מסוימת מעלה וישנה בת, דרך נכדו (והיה הבעש"ט

בנו) בן על הבעש"ט5בתו של נכדו - ברוך ר' - שהוא ,
נכדו - עצמו על הזקן אדמו"ר אמר - ואני בגשמיות,
שאדמו"ר כלומר למעליותא. אמר הוא וזאת ברוחניות,
השכל השפעת את רק לא הבעש"ט: פנימיות את נטל הזקן
נמשכת שאינה פנימיות אותה את אפילו אלא הארה, שהיא

הולדה. של עצמותית בהשפעה
לבוראם" דומים "הצדיקים בקצרה: דרך6הביאור על .
יהבית" כתבית נפשי "אנא הקב"ה שאומר שהוא7כמו ,

צדיקים, אצל גם הוא כך בתורה. עצמיותו את "הכניס"
החסידות בתורת בתורה. עצמיותם את ש"מכניסים"
עובר שאינו מה את אפילו עצמיותו, את הבעש"ט המשיך
תורת פנימיות את נטל הזקן שאדמו"ר ומאחר לבן. מאב

הבעש"ט8הבעש"ט ועצמיות פנימיות את זאת עם נטל ,9,
הנכד הוא .izin`dולכן

הבעש"ט עם הזקן אדמו"ר של זה ועצמי פנימי יחוד

שלידתם בכך גם inybdהתבטא sebaקשור הרי (והגוף ,
ית' עצמותו באותו10עם הוא - שניהם של ההולדת יום - (
אלול. ח"י יום:

מהסב,·. מקבל הנכד כפול: הוא לנכד סב בין היחס
ע"פ רז"ל וכמאמר אותו. משלים זרע11והוא גו' ימוש "לא

עטרת ונאמר שלה". אכסניה על מחזרת תורה גו' זרעך
בנים בני .12זקנים

הבעש"ט, של כנכד עצמו ייחס הזקן שאדמו"ר מכיון
את נטל הוא א) הענינים: שני את אצלו שישנם מובן
הבעש"ט: את משלים הוא ב) כנ"ל. הבעש"ט, עצמיות
חב"ד. חסידות תורת ידי על נשלמת הבעש"ט תורת כוונת
וכמבואר ונהי"ם, חג"ת את גם מעלה חב"ד חסידות
אנשים שאפילו פעלה, חב"ד שחסידות אחר במקום
הם גם והשגה, להבנה שייכים אינם שלכאורה פשוטים,
יותר נעלית לדרגה חב"ד, חסידות ידי על להתעלות יכולים

הכללית. החסידות תורת ידי על מאשר
שלאחריו, חב"ד ונשיאי הזקן שאדמו"ר זאת מלבד
בשכל הבעש"ט תורת את ו"הלבישו" הורידו גילו,
אנושי; בשכל אפילו להבינה יוכל אחד שכל עד דקדושה,

גם פעלו הם בזאת לכך, הבעש"ט,zenilyנוסף בתורת
הבעש"ט תורת את אנושי בשכל להוריד שיוכלו בכדי שכן
ועל ביותר, נעלה כוח לכך צריכים מהשכל, למעלה שהיא
שלימות. לידי המביא ביותר, נעלה אור להמשיך ניתן ידיו

צדק‚. הצמח שכותב מה גם יובן הנ"ל פי על13על
אל קולע עתידות, שמענו נ"ע מזקיני "גם הזקן: אדמו"ר
הצמח בכוונת היה האם מובן: אינו ולכאורה השערה".
של ענינים חיצוניים, בענינים הזקן אדמו"ר את לשבח צדק

האם14מופתים ?edfהזקן אדמו"ר של אלא?15שבחו
כן: לפני שכתוב למה בהמשך בא הדבר לכך: שההסבר

רגילים1) היו הזקן רבינו בני וגם אייר. כז יום'' ''היום נו. ע' ח''ב התמים
.(82 ע' (לקו''ד זיידע'' ''עלטער הבעש''ט ואת ''זיידע'' בשם המגיד את לקרוא

ב.2) יט, סנהדרין
תרס''ו.3) התורה חוקת זאת ד''ה ד. לט, שה''ש לקו''ת
שם.4) התמים
אייר.5) כח יום'' ''היום כג. ע' ח''ג התמים ראה
ב.6) פ''ו, אסת''ר ה. פ''י, במדב''ר ח. פס''ז, ב''ר וראה ג. פ''ד, רבה רות
הע''י.7) וכגרסת א קה, שבת
אך8) אחת קערה מתוך אכלנו כולנו מבארדיטשוב: הרב שאמר כידוע

העליון) (חלק העיקר ואת השמנונית את לקח - הזקן רבנו - הזה ה"ליטאי"
כסלו לי"ט נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב גם וראה .(47 ע' שלום (תורת
תורת היא והיא :(17 ע' ומעין בקונט' - מהמכתב (פאקסמיליא תרס"ב

.(231 ע' לקמן נדפס תש"כ, כסלו י"ט בשיחת (נתבאר ז"ל הבעש"ט
שהבעש"ט9) (76 ע' תש"ט (ספה"מ (שידוע הספירות מענין גם מובן וכן

(משיחת עתיק פנימיות אבא דפנימיות אבא) בחי' ואדה"ז עתיק, בחי' הוא
תש"כ). חגה"ס

(10.120 וע' 12 ע' שלום תורת ראה
א.11) פה, ב''מ כא. נט, ישעי'
רפס''ג.12) ב''ר ט. פ''ו, אבות ו. יז, משלי
א.13) סה, עדות מצות אמונה דרך
ישראל14) בו האמינו לא רבינו משה רפ"ח: יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

גם וראה כו'. דופי בלבו יש האותות ע"פ שהמאמין שעשה האותות מפני
בכבוד פגיעה כעין הן המופתים חב"ד חסידי גדולי בעיני סד: ע' ח"ב התמים

לזה. לב משים ואין ושפלות, קטנות החסידות,
זקוק15) אין עצמי שאור עצמי, אור שהוא הזקן רבינו של ממעלתו ואדרבה,

רבינו שמשה החילוק ע"ד שהוא לבאר ויש - .(167 ע' שלום (תורת למופתים
יראים שהיו הנביאים כשארי ולא הנבואה בשעת שלם" עומדו על "עומד
שלא לאדה"ז בנוגע גם הוא ועד"ז ה"ו). פ"ז, יסוה"ת (הל' ומתמוגגין ונבהלים
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נ"ע (ממזריטש) המגיד הרב ותלמידו (הבעש"ט) "שהוא
והיינו ראיה... בעין ממש סופו ועד העולם מסוף רואים היו
שהשי"ת ראשון ביום שנברא אור לפניהם גלוי שהיה ע"י

בתורה" "16גנזו צדק: הצמח אומר זה ועל ;mbנ"ע מזקיני
ה"עתידות" כי מוכח "גם" מהביטוי כו'". עתידות שמענו
כן לפני אמר שלגביהם סוג מאותו הם הזקן אדמו"ר של
ביום שנברא ה"אור התגלות המגיד: והרב הבעש"ט אודות
"קולע - בבחי' זה היה הזקן אדמו"ר שאצל אלא ראשון",

השערה". אל
שלמעלה האור הוא ראשון" ביום שנברא "אור

הצמצום17מהשתלשלות שלפני האור - מזה ולמעלה ,18,
ית' עצמותו לגלות שענינו האור - גופא שלגבי19ושם אף .

העולם, לגשמיות בנוגע גם זה אור האיר והמגיד, הבעש"ט
ממש בראיה בו רואים היו אדמו"ר20שלכן אצל אולם ,

תוספת באה אל21הזקן "קולע - בהתיישבות האיר האור :
לבוא יוכל מהשתלשלות שלמעלה שאור וכדי השערה".
עצמותו מצד אלא האור, מצד זה אין בהתיישבות, בעולם

ההפכים כל את נושא שהוא .22ית',
העליונה הכוונה כשתתבצע לבוא, לעתיד יהיה גם כך
עצמותו שמחמת ית', לעצמותו דירה - בתחתונים דירה של
ורוחניות, גשמיות - ההפכים שני של ההתחברות תהיה
הגשמי שהבשר בשר", כל וראו הוי' כבוד "ונגלה שיהיה

התיישבות. בבחי' יהיה וזה אלקות, יראה
צדק הצמח ביטוי של הפנימי הפירוש שזהו לומר, ויש

שמענו נ"ע מזקיני הואzecizr"גם "עתידות" בתיבת :"
דלעתיד. הגילויים על מרמז

על חב"ד: בחסידות הזקן אדמו"ר הפנים זאת כל ואת
ביותר הנעלים הענינים את "לוקחים" החסידות לימוד ידי
של בשכל מוסבר זה וכל מזה, ולמעלה הגנוז" ל"אור עד
עד - בכלי אור התיישבות של באופן - האלוקית נפש
כבוד "ונגלה שיהיה עד הבהמית, נפש של שכל להבנת

כל וראו ממש.xyaהוי' בקרוב צדקנו, משיח בביאת גם, ,"
(f"iyz lel` i"g zgiyn)

•
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הקודש ללשון מתורגם
מ(רבו)1ידועה‡. ששמע הזקן, אדמו"ר של אמרתו

שאין לכך (טעם נ"ע הבעש"ט בשם ממעזריטש המגיד
שמברכים כמו שלפניו, בשבת תשרי חודש את מברכים
שהוא השביעי "החדש לשונו: וזו השנה), חדשי בכל

השנה לחדשי הראשון מברכו2החדש בעצמו הקב"ה ,
ובכח אלול, דחדש האחרון השבת שהוא מברכים, בשבת

החדשים את ישראל מברכים כתיב3זה בשנה. פעמים י"א
ר"ה על קאי דהיום היום, נצבים הדין,4אתם יום שהוא

היותר המדרי' כל כי מהעולם, הפשטה בחי' הטבע, שינוי - למופתים הוצרך
- .(36 הערה 100 ע' שופטים לפ' שיחה (ראה בהתיישבות אצלו האירו נעלות
וכוונה הטבע, שינוי הם המופתים בסופו: תרפ"ה בשלום פדה בד"ה וראה
דוקא. בהשגה בהתלבשות רבינו ע"י בא וזה אלקות.. יהי' ממש שהטבע העצמית

לצדיקים16) הוא ושם - ו) פ"ח, ברכות בירושלמי (וכ"ה ו פ"ג, ב"ר ראה
זח"א ג"כ (עיין בתורה שהוא איתא א פה, חדש בזהר רות במדרש אבל לע"ל.
בראשית פ' אפרים מחנה ובדגל ד. יח, במדבר לקו"ת א). קמט, זח"ב א. רסד,

באריכות. הבעש"ט בשם
צו).17) פ' (לקו"ת אור והי' ובד"ה ג. מד, תו"א ראה
עת"ר.18) נח דפ' מאמר
בסופו.19) תער''ב נחמו ד''ה
ושבתה20) ד"ה גם וראה .10 ע' תרס"ג עומד והוא (ד"ה בנבואה ולא
תרס"ו).
העיקר21) על הוספה (שזהו "גם" דתיבת הפשוט לפי' סתירה בזה אין

ואין בשכל התלבשות ה"ז בשכל, שההמשכה בכ"מ המבואר ע"פ - הקודם)
כסלו יט שיחת ג"כ וראה פטרבורג". "לאחר ובפרט וכו'. כ"כ מאיר האור

שלום). תורת (בס' תרס"ח
התגלות22) והי' התורה פנימיות התגלות שיהי' הי' הבעש"ט "התגלות

דגם והראי' התלבשות, בבחי' פישלא אשר ממעזריטש המגיד הרב תלמידו
אומר הי' דא"ח אמירת קודם הוא גם הנה ואלישע אלי' בדוגמת ברוחו שנים
גבוה מדריגה שזהו והגם זאת לקבל יכול העולם הי' ולא התורה סודות שמעו

על ובא התורה פנימיות עצם התגלות עדיין זה אין מקום ומכל במאד ונעלה
פדה (ד"ה התורה" פנימיות עצם נמשך שבזה בהשגה בהתלבשות רבינו ידי
- עטר"ת). כסלו יט נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בשם תרפ"ה, בשלום
שנתגלה התורה פנימיות עצם לגילוי הכנה היו והה"מ הבעש"ט גילוי וענין
לגילוי הכנה שהיו (ריחות) האבות עבודת בדוגמת - הזקן רבינו ידי על
תשא פ' ש"ק ליל נ"ע (מהוריי"צ) אדמו"ר כ"ק (משיחת תורה דמתן העצמות

תפר"ח). שנת
"היום1) .193 ע' יצחק יוסף אהל תהלים בסו"ס נדפס א, מכתבים קובץ

אלול. כה יום"
ההדגשה2) כאן כי משתנה, הפירוש אבל ב). יב, (שמות הכתוב לשון

ראה - מתחלפות בכוונות אחד לשון מצינו ובכ"מ כמובן, השנה, בתיבת
ובמקומות א) מח, קדושין אלימא בתוד"ה וצע"ק א. סח, (חולין אדם תוד"ה

צח. ל', כללים חמד שדי שעד. כלל מלאכי ביד שהובאו
החדש3) מברכת בא הוא ישראל ע"י החדש לברכת הכח אשר זה ענין

בפסיקתא והוא בנגלה גם התורה) דפנימיות הענינים (ככל מרומז הקב"ה של
ומחשב יושב הקב"ה הי' ממצרים, ישראל יצאו שלא "עד פ"ה: דר"כ
מכאן להם.. מסרן ממצרים ישראל שיצאו כיון החדשים את ומחדש חשבונות..
להם שמוסר משמע "מסורים" "מסרן" דלשון לכם". מסורים הם הרי ואילך
או"ח (שו"ע במג"א וראה מקדשם. הקב"ה שהי' החדשים, קידוש של הכח את

דב"ד. החדש לקידוש שייכת דעכשיו החדש שברכת סק"א) סתי"ז,
נצבים.4) ר''פ לקו''ת נצבים. ס''פ רזא פענח ראה
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ואתם5וכמ"ש רבא; דינא יום והוה ותרגם: וגו' היום ויהי
ועומדים קיימים - ובשבת6נצבים בדין. שזוכים והיינו ,

אז קורין אלול דחדש האחרון השבת שהוא ר"ה שלפני
נצבים אתם בשבת7פרשת הקב"ה, של ברכתו דזהו ,

והמשביע המושבע שהוא השביעי חדש ברוב8מברכים
השנה". כל על ישראל לכל טוב

גו' נצבים "אתם הפסוקים את מפרשים התורה מפרשי
ישראל בני את הביא רבינו שמשה גו'", בברית לעברך
יהודי עבור ואחראי ערב יהיה אחד שיהודי ערבות, לידי
מה א) להבין צריך בזה". זה ערבים ישראל "כל - שני

הבעש"ט לפירוש זה פירוש בין מצינו9הקשר ב) שאף10. ,
משה אז שעשה הברית כריתת ידי על באה שהערבות
פרטים) (בכמה ממש בפועל הערבות ישראל, בני עם רבינו
הערבות החלה לא מדוע ישראל. לארץ בכניסתם רק החלה

הברית? בכריתת מיד כבר בפועל,
כללי·. ענין תחילה לבאר צריכים זאת להבין כדי

לשני. אחד יהודי שבין לערבות בקשר
לאותו (בנוגע שהגדול הוא הערבות ענין שכל פי על
ממנו. לקטן ערב נעשה שלו) הערבות נדרשת עבורו פרט
הלוואה מבקש כשעני ממון: בעניני ערבות לדוגמא כמו
של ערבותו אז נדרשת לפרוע, במה לו שיהיה בטחון ואין
ערב יהיה שהקטן לומר, בשכל מקום כל אין אבל עשיר.
בזה" זה ערבים ישראל "כל של הכלל ואילו ממנו. לגדול
ערב (במדריגה), שבקטנים קטן אפילו יהודי, שכל הוא,
ההלכה, הרי (ולכן שבגדולים לגדול אפילו יהודי, לכל
בישראל והפחות הקטן אפילו אדם כל המצוות שבברכת
שני אדם להוציא יכול - חובתו ידי יצא כבר שהוא אף -
ש"כל משום ממנו, בהרבה גדול כשהלה גם בברכה,

בזה" זה ערבים .11ישראל
אדמו"ר‚. אומר כלכם", גו' נצבים "אתם הפסוק על
וכשם12הזקן שלימה"; אחת "קומה הם ישראל בני שכל ,

ואין הראש על ברגלים מסויים יתרון ישנו האדם שבגוף
כל של ב"קומה" גם הוא כן הרגלים, ללא בראש שלימות
עציך "חוטב ביותר, הנחות מהסוג היהודי גם ישראל:
מסוג שהם אלו על מסוים יתרון בו יש מימך", ושואב
עציך "חוטב שהם לאלו להגיע צריכים הם "ראשיכם",

בלעדם. שלימות להם ואין מימך" ושואב
כל כי בזה", זה ערבים ישראל ש"כל איך יובן זה לפי
זה פרט שבגלל מסויים, בפרט וגבוה, ראש הוא יהודי

לערבותו. להגיע ישראל כל צריכים
אחדותם„. את האמור, במאמר מבאר הזקן כשאדמו"ר

ראשי "בהתאסף הפסוק את מביא הוא ישראל, בני כל של
יחד מתאספים "שכולם ומפרש ישראל", שבטי יחד עם
גוף מאברי במשל זאת מבאר והוא כאחד". לאחדים להיות
האבר נזקק שבגללו מסוים יתרון לו יש איבר שכל האדם,
ולכן השני, על מסוים יתרון אדם לכל יש כך אליו; השני
"כל התיבות את מוסיף גם והוא לזה", זה צריכין "וכולם

שלימה". אחת קומה ישראל
מאליו מובן מדויקת, ודאי היא הזקן אדמו"ר של לשונו
"יחד", הלשון נאמר בפסוק מיותרות. תיבות אצלו שאין

מוסיףו והוא "יחד" בתיבת מסתפק אינו הזקן אדמו"ר
תיבה מוסיף והוא מסתפק אינו בזה וגם לאחדים", "להיות
הסברים בשני מסביר הוא זאת ואת "כאחד". נוספת
קומה ישראל "כל ב) לזה", זה צריכין "וכולם א) כלליים:

שלימה". אחת
ישנן ישראל בני בהתאחדות זאת: לבאר אפשר
בפסוק); מפורשות (הנאמר "יחד" שונות: מדריגות
"לאחדים" - המדריגות שתי את ו"כאחד". "לאחדים"
בשני מבאר הוא מוסיף, הזקן שאדמו"ר - ו"כאחד"
"לאחדים"; על ביאור - לזה" זה צריכין "וכולם הסברים:
"כאחד". על ביאור - שלימה" אחת קומה ישראל "כל

דברים של התכנסות הוא "יחד" של הפשוט הפירוש
קשר כל אין מסויימת. מטרה לשם המתאספים שונים,
אדמו"ר מוסיף לכן יחד. מכונסים רק הם ביניהם, פנימי
אינה ישראל בני של שהתאחדותם כאחד", "לאחדים הזקן
לשם אחת לאגודה ומתחברים יחד מתאספים שכולם רק
ביניהם שיש אלא שלם", בלבב רצונך "לעשות של מטרה,
כלליות: מדריגות שתי ישנן עצמו ובזה פנימי, קשר

ו"כאחד". "לאחדים"
התכנסו שכולם בלבד זו לא איחוד. פירושו "לאחדים"
שבהם, השוני מחמת אך אחת, מטרה לשם אחד למקום

ihxtd oiprdהפירוש (כפי נפרדים דברים הם אחד, שבכל
שבהם השונים בפרטים אף, אלא "יחד"), של הפשוט
לידי בא מהם אחד של פרטי ענין שכל ביניהם, קשורים הם
- הזקן אדמו"ר של ביאורו וזה השני. ידי על שלימות

לזה". זה צריכין "וכולם
התאחדות - מבטא רבים) (לשון "לאחדים" גם ברם,

א.5) ב, איוב
נצבים.6) ר''פ תנחומא ראה
לקו''ת7) ס''ד. סתכ''ח, או''ח שו''ע ב. לא, מגילה שבת''כ קללות תוד''ה

נצבים. ר''פ
נח.8) ע' לתניא הערות ח. פכ''ט, ויק''ר ראה

ב.9) סעי' 35 ע' [המתורגם] ח''ג לקו''ש ראה
ב.10) מג, סנהדרין
ס''ו.11) סקצ''ז, אדה''ז שו''ע סע''א. כט, ר''ה שיצא, אע''פ ד''ה רש''י
נצבים.12) ר"פ לקו"ת
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דברים הואmiaxשל לכן התאספותם). בשעת (אפילו
אחד. כדבר נעשים הם "כאחד": ואומר: מוסיף
"קומה אותם עושה - הנפרדים הדברים של ההתאחדות
מתבטא האדם אברי כל של ההתאחדות אחד. גוף אחת",
אחד, דבר הם אלא לזה, זה הם שזקוקים משום רק לא

אבר שכל בוlkaמשום אין האדם; מן חלק הוא פרטיו
האדם, מגוף חלק היותו מלבד נפרד עצמאי, תוכן

"כאחד" - אחד דבר כולם הם הרי .13ולכן
מבאר‰. הזקן שאדמו"ר מאחר מובן: אינו לכאורה

אחת "קומה הם ישראל בני שכל ה"כאחד", את כאן
של מההתאחדות יותר עמוקה שהיא התאחדות שלימה",
"לאחדים" גם לומר צריך הוא מה לשם - "לאחדים"
בביאור להאריך ועוד לזה", זה צריכין ש"כולם ולבאר

ורגלים? ראש של המשל
על ב"לאחדים" יתרון גם שיש לומר, איפוא הכרח
זאת, בכל אחד, גוף מהווים יחד האברים שכל אף "כאחד":

אברים רמ"ח לו שיש בכך דוקא היא הגוף ,mipeyשלימות
ענין בו חסר היה גוףihxtואילו אז היה לא אחד, איבר של

ישנו14שלם לשני, אחד אבר בין שוני להיות וחייב ומכיוון .
שהתוכן פירושו "כאחד" "כאחד". על ב"לאחדים" יתרון
איבר כל של ענינו עיקר אחד; הוא האברים כל של הפנימי
מגוף חלק שהוא בזה אלא מחבירו, שונה שהוא במה אינו
(הנשארת בחיצוניותם שגם מורגש לא אז אולם האדם,
"לאחדים" אבל ביניהם. קשורים הם - ונפרדת) שונה
שונים שבהם - הפרטיים הענינים בחיצוניות, שגם פירושו,
זה את זה ומשלימים ביניהם קשורים - מזה זה .15האברים

שבכך ב"לאחדים", במיוחד מאריך הזקן ואדמו"ר
העבודה עיקר עומד16מתבטאת שהוא כפי אדם כל :

רוח "שפל להיות צריך בגוף, נשמה הפרטית, במציאותו
זקוק והוא לגביו יתרון יש שלשני ביודעו אדם", כל בפני

לשני.

.Âתלויים - ו"כאחד" "לאחדים" - ההתאחדות סוגי שני

ובעניניהם בחיצוניותם שגם "לאחדים", ידי על בזה: זה
שבפנימיותם ה"כאחד", להיות יכול מאוחדים, הם הפרטיים
מתפרדין", "ענפין בחיצוניותם היו אם (שכן אחד דבר הם
החיצוני, הביטול בפנימיות: אחד דבר להיות יכולים היו לא
של שמהותו הפנימי, לביטול "כלי" הוא מזה, זה שמקבלים
זה ידי ועל הכללי); הענין אם כי הוא, ענינו אינה אחד כל
"לאחדים", - בחיצוניותם גם הם "כאחד", הם שבפנימיותם

לשני אחד שלימות כל17ומוסיפים של ענינו עיקר אילו שכן .
זה פרט בגלל לשני זקוק היה לא הפרטי, ענינו רק היה אחד
אחד, דבר הם שבפנימיות משום ורק - ענינו עיקר שהוא -

מזה. זה הם מקבלים החיצונית, בהתחלקותם גם לכן
.Êעם רק החל הערבות ענין מדוע גם יובן זה פי על

מחמת הוא לשני, ערב יהודי שכל העובדה לארץ: כניסתם
("ערבים" בזה" זה ערבים ישראל "כל של הפנימי הפירוש
שני - זה עם זה מעורבים ישראל בני שכל מעורבים), -
ו"כאחד". "לאחדים" ישראל, בני של ההתכללות סוגי
אור כשמאיר רק תיתכן בכלל התכללות שכל ומכיון

לשם18עליון לארץ, כניסתם עם רק האיר זה עליון ואור ,
"טובה - בתחתונים דירה של העליונה הכוונה השלמת

מאד" מאד של19הארץ ההתכללות מחמת אז, דוקא לכן -
ערבות של הענין שלימות החלה ישראל, .20בני

.Áהפשוט פירוש בין השייכות תובן הנ"ל כל פי על
- נצבים" "אתם הבעש"ט: פירוש לבין נצבים" "אתם של

השנה: ראש ביום - "היום" בדין, זוכים ישראל שבני
גו' נצבים ש"אתם זה ידי הפשוט,mklekעל כפירוש "

של באופן ישראל כלל עם עצמו את כולל יהודי שכל
נחות ומי יותר נעלה מי לחשב מבלי כאחד", "לאחדים
מכלל חלק ונעשים הפרטית מהמציאות אז יוצאים יותר;
כלל שכן בדין, שזוכים ההבטחה ישנה אזי - ישראל
וחתימה לכתיבה וזוכים טוב, ובודאי ודאי הוא ישראל

ומתוקה. טובה לשנה טובה
(h"iyze i"gyz i"evp t"y zgiyn)

•
בהד'13) ישנה השנה, דראש שב"היום" דהתכללות אלו בחינות ב' דוגמת

המינים מד' אחד כל ה"בכסא"): את המגלה חגינו" ("יום דחגה"ס מינים
המינים ד' וכל פז), סעיף תרל"ז וככה בד"ה (נת' האחדות על מורה בפ"ע

אחת. מצוה הם - דוקא) (ביחד
תכלית14) ומהתחתונים, מהעליונים שכלול התיכונית בריאה הוא האדם כי

תש"ב ר"ה המשך (ראה ורגל ראש בו להיות צריך ולכן הירידה, ותכלית העילוי
הפחיתות מצד הוא התחתונים ואברים לכחות האדם צורך זה, ומצד - ס"ח).
שגוף לזה הטעם (ובדוגמת מהתחתונים גם שכלול הוא האדם דשלימות שבהם,
דכל נשמתו, מעלת מתבטאת דוקא שבזה נמוך, היותר דומם מבחי' הוא האדם
עג) (קונ' השי"ת היום זה א. ד, בראשית (תו"א יותר למטה יורד ביותר הגבוה
פחיתותם), (מצד דאדם, העצמית שלימות מתבטאת שברגלים זה ומצד ס"ב)).

הראש. את מעמידים שהם - הגילויים בענין גם מעלה בהם נעשה

''יחיד''.15) לגבי ד''אחד'' היחוד מעלת מעין
"וידעת"16) מעלת (317 ע' [המתורגם] ח"ד (לקו"ש המבואר ובדוגמת

למעלה). מצד (אחדות הראת" "אתה על המטה) מצד (אחדות
(17.14 הערה לעיל ראה
ג.18) כג, תזריע לקו''ת סי''ב. אגה''ק
(19.27 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש בארוכה נתבאר
כמו20) בהנשמה הוא זה, על והערבות התומ"צ קיום י"ל: יותר ובפרטיות

להתכללות זה נוגע שלכן דוקא, בגוף ומלובשת מציאות בבחי' שנעשית
הכח אך כו'. בהתלבשות אז שהיו לארץ בכניסתם נתגלה שזה ד"לאחדים",
הכר"ב שלכן ו), סעיף (כנ"ל ד"כאחד" ההתכללות מצד הוא זו התכללות על
מ"ה. דבחי' ביטול - משה וע"י בהפשטה, שהיו במדבר להיות הוצרך זה על

לב. פ' תניא וראה -
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הקודש ללשון מתורגם
רז"ל אומרים הזה" התורה ספר את "לקוח הפסוק ,1על

שנים תורה, ספרי עשרה שלש ידו בכתב כתב רבינו שמשה
שימצא אחד תורה וספר שבטים, עשרה לשנים עשרה
אותה מוצאים שיהיו דבר לזייף יבקש "שאם בארון,

שבארון".
נצחיים הם התורה סיפורי וכן נצחית היא התורה

הדורו לכל היא:והוראות האמור רז"ל ממאמר ההוראה ת.
בקשר ובפרט מסוימים דינים פרטי לגבי שבנוגע הטעם
אחד מקום בין הלכתית בפסיקה הבדלים ישנם למנהגים,
של המקומית הפסיקה לפי נוהגים מקום ובכל למשנהו
הוא, - חיים" אלוקים דברי ואלו "אלו שכן מקום, אותו
ופרטי ופרט "בכלל להדרש ניתנה שהתורה משום
באותו המושרשת אדם של פרטית נשמה לכל פרטיות",

שבתורה חלק2פרט כפי להתנהג צריך אחד וכל ,df

נשמתו. מושרשת שבו שבתורה,
הלבבות, חובת לפרטי בנוגע מזו ויתרה הדבר, הוא כן
בהם שמצויים ויראה, אהבה של הפנימית העבודה

רבים שער2הבדלים יש אחד ולכל ,elynהוא ידו שעל ,
באלקות. ומתקשר מתעלה

מסויימים. ופרטים לפרטים, בקשר רק זהו אולם
השונות התפילה שנוסחאות ידוע התפילה, בענין וכמו
שעריו י"ג נגד במקדש היו השתחוויות ש"י"ג מכך נובעות
לי"ב שערים עשרה שנים - אי"ה" לעתיד שנרמזו

הוא עשרה השלש והשער וגו'" ראובן "שער השבטים,
לכל שהוא התפלה נוסח השבטים, לכל הכולל" "שער
לכל הפרטיים בשערים יתרון שישנו ואף בשוה. ישראל
אחד כל שבט לאיזה לכולם ידוע שהיה ובזמן לחוד, שבט
אבל שלו. שער דרך יכנס אחד שכל עדיף היה משתייך,
אלו שאפילו (עדיף השבטים לנו ידועים כשלא הזה בזמן
שער דרך שיכנסו ולווים) כהנים כמו שבטם את שיודעים

שתיקן הנוסח שזהו - האריז"ל.3הכולל
פנימיות הן דתורה, גליא הן בתורה, גם הוא זה דרך על
- שייכים שורש לאיזה יודעים שאין מאחר - התורה

הכללי. השער דרך ללכת צריכים
נבחר הזקן לברר4אדמו"ר ערוך, השולחן את וחיבר ,

חב"ד, חסידות תורת את יסד דתורה; בגליא ההלכות את
התפלה, נוסח את ובירר ועבודה; ודרכי התורה בפנימיות

אדם לכל המתאים כללי אלה5נוסח ענינים שלשת שכל -
ידם ועל - מהם אחד ולכל ישראל בני לכל מתאימים
ההמשכות וכל (בתפלה) ההעלאות כל לכולם מתאפשר

תורה). ידי ועל (בתורה
ושנפיץ עבורנו, שסללו הסלולה בדרך שנלך רצון, ויהי
ונוסח ערוך השולחן עניני (גם ישראל בני לכל אותה
שעל אנו, ומובטחים המעיינות), בהפצת נכללים התפלה
מלכא דא מר, קאתי יהיה חוצה המעיינות הפצת ידי

ממש. בקרוב משיחא,
(e"hyz i"evp t"y zgiyn)

•

לספרו.1) הרמב"ם בהקדמת הובא וש"נ. צ שוח"ט ט. ט, דב"ר
התניא.2) הקדמת
הכולל.3) שער בהקדמת הובא ממעזריטש להה''מ לקו''ת

להשו''ע.4) בניו הקדמת ראה
סידורים5) ששים לפניו היו סידורו כשסדר פ"י: ח"א, רבי בבית ראה

מכולם. נקי' סולת וקיבץ שונות מנוסחאות
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mihxt `l` ,mihxtd lk z` el zelbl `l ,miwlgl lkyd

,lawl el lw didiy ,lkyd ly miniieqnéøvL ÷øBì øcñì C ©¤¨¦§©¥
,øçà ïéðòå øãñalkyd ly oipr eze` `l ,ipy oipr `edy ,lyn - §¥¤§¦§¨©¥

,lynpde,åéðôà ìò øác øácizy el dlbn `ed oi`y ,xnelk - ¨¨¨ª©¨§¨
ote`a `l` ,dlilyle aeigl ody zexaqdcg``xaqd z` e` -

,dnecke leqtl e` xykl e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl dhepd

,lkyd z` lawl lkeiy ick z`f lke,èòî èòî`ed lkyd on - §©§©
zcixia ,lkyd jxe`a mb ,xnelk .lkyd lk `le ,el rityn

dhilwd xyekl m`zda mevnv didiy gxkdd on ,lkyd zcxedae

ùã÷ä úøâà
äðäåêøãá] ìëì òãåð íãàä úîùðáù ñ"éä úåììë

.ììëàúéì é"ëáììë êøãá úå÷ìçð úåãîäù [
úçàî úåàá íãàáù úåãîä éèøô ìëå úåãî 'æì
ïäù ïúåììëå úåãîä ìë ùøåù ïäù åìà úåãî 'æî
íöîöì äøåáâä úãîå ìåáâ éìá òéôùäì ãñçä úãî

] òéôùäì àìù åà ë"ë òéôùäìîà"ðììë [ø÷éò ìë
úåðîçø ïåùì êééùù éî ìò íçøì íéîçøä úãîå
àéäù ãñçì äøåáâ ïéá úòöåîî äãî àéäå åéìò
åéìò úåðîçø ïåùì êééù àìù éîì íâ ìëì òéôùäì
ììë øòöá éåøù åðéàå íåìë øñç åðéàù éðôî ììë
éãâá åîë úøàôú úàø÷ð úòöåîî äãî àéäù éôìå
'éáøåòî äáøä íéðååâá òåáö ãâá àåäù î"ãò úøàôú

åá]àúéì é"ëáãâá ë"àùî .éåðå úøàôú àåäù êøãá [
ë"çàå úøàôú ïåùì åá êééù àì ãçà ïååâá òåáöä
äòôùää úòùá åðééäã äùòî éãéì äòôùää àåáá
ìëåéù êøãá òéôùäì êéà õòéúäì êéøö ùîî
øáã òéôùäì äöåøù ïåâë äòôùää ìá÷ì ìá÷îä

244àéäù åîë äìåë åì äðøîàé íà åðáì äãîìì äîëç
øãñì êéøöù ÷ø ìá÷ìå ïéáäì ïáä ìëåé àì åìëùá
èòî èòî åéðôåà ìò øåáã øáã øçà ïéðòå øãñá åì

לכאורה.24. מיותרת רחמנות'', ''לשון ''לשון'', שהמלה ותיקונים'', ב''הערות מעיר שליט''א ˘ËÈÏ''‡:25.הרבי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰חידוש''
עליו''. לרחם שאסור גם או שחסר) (אף להשפיע לא אומרת שמדה''ר לזה גם משפיע דחסד - בכ''מ המבואר מעיר26.לגבי שליט''א הרבי

אינן''. אלו תיבות ב) צח, התורה (אור סי''ג ידעתיו כי ש''בד''ה ותיקונים'' ˘ËÈÏ''‡:27.ב''הערות ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ויסוד מל' - ''שזהו
כדלקמן''.
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on ,lkyd ly miaxd eihxta ,lkyd agexa mbe ,lawnd ly

,mze` helwl lkei lawndy ick ,mevnv didiy gxkddúðéçáe§¦©
Bæ äöò,lkyd z` ritydl ji` el zvrind -"çöð" úàø÷ð ¥¨¦§¥¥©

;"úBöòBé úBéìk" ïäL ,"ãBä"åzeilkl yi mc`d sebay myk - §¤¥§¨£
dvr ly ciwtz (mb)

zecn ,ytpa mb jk ,(urin)

zeilkd od ''ced''e ''gvp''

,ritydl cvik zevrind

.íâå:øçà çqð[ïäå- §©ª¨©¥§¥
,zeipgexa,"ïéòéa ïéøz"- §¥¦¦

oiriad ipyíéìMáîä©§©§¦
,òøfä,zeinybay enk - ©¤©

ici lr `ed rxfd leyia

jk ,''oiria oixz''d

df ,drtyd xaca ,zeipgexa

''gvp'' zecnd ici lr

,''ced''eäthä àéäL¤¦©¦¨
eðéäc ,çnäî úëLîpä©¦§¤¤¥©Ÿ©§©§
CLîpä ìëNå äîëç øác§©¨§¨¨¥¤©¦§¨

,áàä ìëOîritynd - ¦¥¤¨¨
,epal lkyBîk CLîé àlL¤Ÿª§©§

ãàî ÷c ìëN àeäL¤¥¤©§Ÿ
äpzLé ÷ø ,BìëNå Bçîa§Ÿ§¦§©¦§©¤
BìëN úewcî úö÷§¨¦©¦§
÷c BðéàL ìëN äeäúéå§¦§©¤¥¤¤¥©
ïaä ìëeiL éãk ,Ck ìk̈©§¥¤©©¥
àeäå ,Búðáäå Bçîa ìa÷ì§©¥§Ÿ©£¨¨§

,Lnî,ìLî Cøc ìò ©¨©¤¤¨¨
ätèk,rxf ly -úãøBiä §¦¨©¤¤

Lnî úéøîçå äqb úéNòðå ,[ãàî] ãàî äwc àéäL çnäî¥©Ÿ©¤¦©¨§Ÿ§Ÿ§©£¥©¨§¨§¦©¨
.ïéòéa ïéøúe úBéìkalkya dyrpy dnybdde dcixid idef - ©§¨§¥¦¦

.lawnd lky jxr itl didiy ,ritynd"ãBä"å "çöð" íâå§©¥©§
,íé÷écvì ïî íé÷çBML "íéçø"å "íé÷çL" íéàø÷ðly myd - ¦§¨¦§¨¦§¥©¦¤£¦¨©©¦¦
''miwicvl on miwgey''y my lr `ed ''miwgy'' riwx28oipr dfe ,

oeylae .miax miwlgl lkyd z` zewlgn ody ''ced''e ''gvp''a sqep

:owfd epaxøøônL ,ìLî Cøc ìò ,íéçøa [íéhç] ïçBhä Bîk§©¥¦¦§¥©¦©¤¤¨¨¤§¨¥
éøö Ck ¯ ãàî íéwc íé÷ìçì íéhçäìëOä ïéè÷äì áàä C ©¦¦©£¨¦©¦§Ÿ¨¨¦¨¨§©§¦©¥¤

,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe ,Bðáì òétLäì äöBøL äîëç øáãe§©¨§¨¤¤§©§¦©¦§§©§¨©£¨¦©¦
èòî èòî Bì øîBìå,lkyd on -.úòãå úBöòBîaxnel dn - §©§©§©§¥¨¨©

miniieqn miwlg ielibe lkyd zwelg oipr ,el xnel `l dne el

minevnvd lr sqep ,lkyd wnera mevnv `ed ,lkydn cala

ly zeevwd zyy lkay jk ,lkyd agexe jxe`a lirl mixen`d

zevreid zeilkd ly ''dlert''d dpyi - wnere agex ,jxe` ,lkyd

.''ced''e ''gvp'' lyãîòìå çvðì àeä "çöð" úðéça ,ììka íâå§©©§¨§¦©¥©§©¥©§©£Ÿ
,õeçîe úéaî Bðaî ãenläå äòtLää òðBî ìk ãâðmixac mb - ¤¤¨¥©©©§¨¨§©¦¦§¦©¦¦

mdy mixac mbe ,ez` cenllne el ritydln mirpene miinipt mdy

,zeipevig zeripnäøeábä úcî ãâð ÷fçúäì eðéä ¯ úéaî¦©¦©§§¦§©¥¤¤¦©©§¨
,Bða ìò BðBöøa íéðéc úøøBòî àéäL ,Bîöò áàaL íeöîväå§©¦§¤¨¨©§¤¦§¤¤¦¦¦§©§

ïéãò Cëì éeàø BðéàL øîBìlkye dwenr dnkg el ritydl - ©¤¥¨§¨£©¦
eilr `l` - df wenr

- df cbpk wfgzdl

zernyn df .el ritydle

,zian zeripnd iabl "gvp"

zeripnd lr hlzydl

.`ed ekezay zeiniptd

.(øñç :íùøð ãé áúëá)-

ick mda epiiry cid iazka

ycewd zexb`l zeeydl

"`ipz" epikdyk - zeqtcpd

dfqetcl29."xqg" myxp -

(` :`id jkl dxaqdd

zeripn ,"uegn" zeripn

owfd epax oi` ,zeipevig

iaxd jk lr azeke .xiaqn

m` oeir jixvy :`"hily

xzei uegn zeripnd

zeripnd xy`n zeheyt

,"zian"`axc`e"zian" -

azek - `l` .heyt xzei

lr xe`iad - `"hily iaxd

dna lelk "uegn" zeripnd

.zxb`a xqgy o`k oiievy

epcnly dnl m`zda (a

zpiga llkae" ly yexitd

lr xabzdl ,oegvpd oipr mb lelk "gvp" zpigaae llkay ,"gvp

epaxy dna melk xqg `l - drtydd cbp miaekirde zeripnd

dnec oipr oi` "ced"a oky ,"ced" zpigaa dfk oipr xiaqn epi` owfd

.oegvpd oipr ,"gvp"a xacdy itk - "ced" zpiga ly llka llkeiy

,"gvp zpiga llka mbe" milnd yexit cenll mb xyt` ,mxa

"gvp"d zcna hxt `l - llka "gvp"l `id dpeekdy ,zxg` dxeva

oixz"e ,"zevrei zeilk" od odizyy ,"ced" zcnl deezyn `id eay

zellk - llka "gvp"d oipr `l` ,"on miwgeyy miwgy"e ,"oiria

micnelyk ,oegvpd oipr dfy xne` `ed jk lrye ,"gvp"d oipr

- "ced" zcne oipr ly "llk"d edn :xe`iad o`k xqg ,dfk ote`a

.''ceqi''d zpiga owfd epax xiaqi oldl ."xqg"a dpeekd edfeúðéçáe§¦©
BìëN áàä øM÷nL úeøM÷úää ,ìLî Cøc ìò ,àéä "ãBñé"§¦©¤¤¨¨©¦§©§¤§©¥¨¨¦§
ïéáiL äöBøL ,ïBöøå äáäàa Bnò Bãenì úòLa Bða ìëNa§¥¤§¦§©¦¦§©£¨§¨¤¤¤¨¦

;Bðazexywzdde zexqnzdd ,zexywzdd dpyi oevxd cvny - §
,(lawnd) oad lky mr (ritynd) a`d lky ly,äæ éãòìáeila - ¦§£¥¤

,''ceqi''d zcn ly zexywzddíéøeac òîBL ïaä äéä íà íb©¦¨¨©¥¥©¦¦

ùã÷ä úøâà
úåöòåé úåéìë ïäù ãåäå çöð úàø÷ð åæ äöò úðéçáå

] íâåà"ðàéäù òøæä íéìùáîä ïéòéá ïéøú [ïäå
ìëùå äîëç øáã åðééäã çåîäî úëùîðä äôèä
ìëù àåäù åîë êùîåé àìù áàä ìëùî êùîðä
åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
çåîäî úãøåéä äôèë î"ãò ùîî àåäå åúðáäå åçåîá
ùîî úéøîåçå äñâ úéùòðå [ãàî] ãàî ä÷ã àéäù
íééçøå íé÷çù àø÷ð ä"åð íâå ïéòéá ïéøúå úåéìëá
íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
èòî èòî åì øîåìå íéáø íé÷ìçì í÷ìçìå åðáì
çöðì àåä çöð úðéçá ììëá íâå úòãå úåöòåîá
úéáî åðáî ãåîéìäå äòôùää òðåî ìë ãâð ãåîòìå
äøåáâä úãî ãâð ÷æçúäì åðééä úéáî .õåçîå
åðåöøá íéðéã úøøåòî àéäù åîöò áàáù íåöîöäå

) ïééãò êëì éåàø åðéàù øîåì åðá ìòøñç íùøð é"ëá(
áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå

ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî
òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã

.28:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ב יב, מחגיגה שהיחוה''א, סוף ˘ËÈÏ"‡:29.''כנ''ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שו"ב הרר"א בהקדמת "ככתוב
עצמו)". דאדה"ז (לא לכת"י בהשוואה שנדפסו אגה"ק הגיהו
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Bîöòì ãîBìå Bãòa øaãnL] åéáà étî íîöò elàãé áúëá) ¥©§¨¦¦¨¦¤§©¥©£§¥§©§
éòñ "åéúòãé éë" ùåøãá ,ïãò åúîùð ÷ãö çîö ìòá ø''åîãà ùãå÷ó

[åìà úåáéú àúéì ,(äæ ïåùì íù ÷úòåäù â''éìk ïéáî äéä àì ¯Ÿ¨¨¥¦¨
à BìëN øM÷î åéáàL ,åLëò Bîk Ckíéðt Bnò øaãîe åéì ©§©§¨¤¨¦§©¥¦§¥¨§©¥¦¨¦

íéðt ìà30,÷Lçå äáäàa ¤¨¦§©£¨¨¥¤
,Bða ïéáiL ãàî ÷LBçL- ¤¥§Ÿ¤¨¦§

`edy dn ,oevx wx `l dfy

wyg `l` ,oiai oady dvex

beprz ea lelky oevx ,oevxe

dfk beq ,''ceqi'' oipr dfy)

ixg` .(zexywzd ly

ecra xacny'' milnd

aezk ,''envrl cnele

ci azka :zephw zeize`a

gnv'' lra x''enc` ycew

eizrci ik yexca) ''wcv

b''i sirq31my wzredy

- oi` - `zil (df oeyl

ef `l ,oky - [el` zeaiz

cnelyk dnec epi`y cala

cnelykl envrl oipr eze`

`l` ,dad`a epa mr eze`

rityne cnel `edyk mb

- 'eke zexywzd ila epal

enk ote` eze`a df oi`

epal rityn `edy drya

wygd ,'eke zexywzda

mitiqen zexywzdde

.oad zpadaäî ìëå§¨©
ìBãb âeðòzäå ÷LçäM32ìBãb ãenläå äòtLää Ck ¯ïaäL , ¤©¥¤§©©£¨¨©©§¨¨§©¦¨¤©¥

,øúBé òétLî áàäå ,øúBé ìa÷ì ìëeéoady dcaerd mvr - ©§©¥¥§¨¨©§¦©¥
,xzei rityi a`dy mxeb ,xzei aehe xzei daexn dcna ''hlew''ék¦

BìëN ìcbúîe äaøúî âeðòzäå ÷Lçä éãé ìò,a`d ly - ©§¥©¥¤§©©£¦§©¤¦§©¥¦§
ìLî Cøc ìò Bîëe) Bðáì ãnììe òétLäì úòcä úáçøäa§©§¨©©©©§©§¦©§©¥¦§§©¤¤¨¨

,Lnî úeiîLâa,inyb beeifa ''ceqi''d zpigaa -àeä òøfä éeaø §©§¦©¨¦©¤©
éLîî äæ éãé ìòå ,âeðòzäå ÷Lçä áøî,çnäî äaøä Cmyn - ¥Ÿ©¥¤§©©£§©§¥¤©§¦©§¥¥©Ÿ©

,rxfd ztih d`a,éîLb âeeæì úîàä éîëç eìéLîä ïëìå,oky - §¨¥¦§¦©§¥¨¡¤§¦©§¦
rityn ly drtyda mdy enk mipipr mpyi lkyd zrtyda

,inyb beeifa lawnl.(øàaúiL Bîkly dpipr ,mipt lk lr - §¤¦§¨¥
l` rityndn beprze wyga zexywzdd `ed - ''ceqi''d zpiga

lawnd33.elà úBcî ,äpäå,drtydd oipra o`k exaqedy -ïä §¦¥¦¥¥
úBiðBöéç úBðéça,zeipevigd zecnd -ïëBúáe ,LôpaL §¦¦¦¤©¤¤§¨

,úBiîéðt úBcî úBLaìîzeaiqd ode ,zeiytp xzei ody zecn - §ª¨¦§¦¦
,drtydd oipra ze`haznd zeipevigd zecnlïäLzecnd - ¤¥

od ,zeiniptd,ìLî Cøc ìò ,eðéäc .'eë äàøéå äáäà úBðéça§¦©£¨§¦§¨§©§©¤¤¨¨
,Búáäà úîçî Bðáì òétLnä áàacqgd zcn zeinipt ixd - ¨¨©©§¦©¦§¥£©©£¨

,dad`d `id drtydde

zeipevig `id ''cqg''d zcne

,dad`d iabl calaòðBîe¥©
,Búàøéå Bãçtî BúòtLä©§¨¨¦©£§¦§¨
ñç ìBLëî éãéì àáé àlL¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦§©

.íBìLåcgtdy ixd - §¨
ly zeiniptd md d`xide

dpipry ,''dxeab''d zcn

hrnl e` ritydl `ly

x`yy myke ,drtyda

dad`n mitpr od zecnd

wxta xne`y itk) d`xine

oey`xd wlgd ly iyilyd

ixd - (''`ipz''d xtq ly

dad`a xacdy itk

ly zeiniptd ody ,d`xiae

jk ,''dxeab''e ''cqg'' zecn

x`ya ,oditpra mb xacd

ody zecn opyiy ,zecnd

ody zecnd iabl zeinipt

.ytpd ly zeipevigøB÷îe¨
,elà úBcî LøLå§Ÿ¤¦¥
,úBiðBöéçäå úBiîéðtä©§¦¦§©¦¦
úòc¯äðéa¯äîëçî àeä¥¨§¨¦¨©©
ìëN éôì ék ,BLôðaL¤§©§¦§¦¥¤

,åéúBcî ïä Ck ¯ íãàämipipra od eizecn - lecb elky m` - ¨¨¨¨¥¦¨
,miphw mipipra od eizecn - ohw elky m`e ,milecb,Leça äàøpk©¦§¤§

úòc¯äðéa¯äîëçäL ïèwäLlkyd -úeðè÷ úðéçáa ïä BlL ¤©¨¨¤©¨§¨¦¨©©¤¥¦§¦©©§
.Cøòä épè÷ íéøáãa ïä åéúBcî ìk Ck ¯-f`y ,lcb `edyke ¨¨¦¨¥¦§¨¦§©¥¨¥¤

,xzei milecb mipipra f` od eizecn - lcbzn elkyíéìBãba íâå§©©§¦
,xbeand lky zelcbe zephwa mb xacd ielz ,mnvr mixbeana -

"Léà ìläé BìëN éôì"34,itk ,zecnd x`ez `ed ''yi`'' - §¦¦§§ª©¦
aezky35m`zda md mb zecnd lelide gay ixd ;''ezxeab yi`k'' :

,lkylïëå .Bcñçå Búáäà áø àeä Ck ¯ Búîëç áø éôì ék¦§¦Ÿ¨§¨¨Ÿ©£¨§©§§¥
úBiîéðt åéúBcî ìk øàL¯äîëçî àeä ïøB÷î ,úBiðBöéçå §¨¨¦¨§¦¦§¦¦§¨¥¨§¨

,BaL úòcä àeä øwòäå .BaL úòc¯äðéa,zecnl rbepa xwird - ¦¨©©¤§¨¦¨©©©¤
,mc`a ''zrc''d `ed,BaL äðéáe äîëçä úðéçaî CLîpä- ©¦§¨¦§¦©©¨§¨¦¨¤

zwxade zcewp ,dnkgd geka lkyd z` qtez `edy xg`ly

ùã÷ä úøâà
.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
âë÷ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò

äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî
'éçá ïä åìà úåãî äðäå .('úéù åîë éîùâ âååéæì
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
åúàøéå åãçôî åúòôùä òðåîå åúáäà úîçî åðáì
åìà úåãî ùøùå øå÷îå .å"ç ìåùëî éãéì àáé àìù
éôì éë åùôðáù ã"áçî àåä úåéðåöéçäå úåéîéðôä
ïè÷äù ùåçá äàøðë åéúåãî ïä êë íãàä ìëù
ïä åéúåãî ìë êë úåðè÷ 'éçáá ïä åìù ã"áçäù
ììåäé åìëù éôì íéìåãâá íâå êøòä éðè÷ íéøáãá
åãñçå åúáäà áåø àåä êë åúîëç áåø éôì éë ùéà
àåä ïøå÷î úåéðåöéçå úåéîéðô åéúåãî ìë øàù ïëå
'éçáî êùîðä åáù úòãä àåä ø÷éòäå åáù ã"áçî

.30:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰,יותר נעלית בחי' ''פנים'' אל פנים אבל ח), יב, בהעלותך - (ראב''ע אמצעי בלא פה'' אל ''פה ''אפ''ל:
דיסוד במעלות מדבר כאן בעדו''.‰ÈÎוהרי דמדבר הפכו ה''ז דוקא עפ''ז - וגם מאד''. ''שחושק ועד - שם31.נעלות וירא באוה''ת נדפס

ב). ˘ËÈÏ''‡:32.(צח, ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(גדול (במקום גדל צ''ל: מציין33.''אולי - ''מלכות'' בחינת מבאר הזקן רבנו שאין מה ¯·È‰על

:‡''ËÈÏ˘'בבי הטעם: להשפיעÏÎ''כנראה מבאר: שע''ע המדות לידי(‰‰˘ÚÙ‰)ו' ההשפעה בבוא כו' לצמצם ,‰˘ÚÓשישנה מובן שמזה -
Ì„Â˜- מעשה לידי ·ÚÈÙ˘Óשבאה ‰˙ÂÓÈÏ˘·) מל' עדיין‡ÈÈÏ˜ÚÂÂ‚וזהו היא ההשפעה כי המשפיע בערך·‰ÚÈÙ˘Óשל בשלימותה אבל ,

˙ÂÏ·‚‰."(ח.34.המקבל יב, כא.35.משלי ח, שופטים
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`ed - dpiad geka eihxt lk lr lkyd z` oian `ede ,lkyd

(oian `edy xacd) - lkyend mr xywzne ezrca wnrzn

xwird dfe ,eyibxdl mb `l` epiadl wx `l ,ea yegle eyibxdl

,zecnd ly,Leça äàøpk©¦§¤§
úBòc éepL éôì ékly - ¦§¦¦¥

,''zrc'' zpigaäæ íãà éða§¥¨¨¤
éepL àeä Ck ¯ äfî¦¤¨¦

.íäéúBcîm` :eizecn od jk - mc`d ly ''zrc xa''d zcn itk - ¦¥¤
`ed oi` m` ;xzei zeaivie zelecb eizecn - xzei lecb zrc xa `ed

`id ''zrc'' ,oky ,zeaivi izlae zephw eizecn - lecb zrc xa

,zecnd ly zeigde meiwd

wxta xne` owfd epaxy itk

oey`xd wlgd ly iyily

.''`ipz''d xtq ly

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd,ãáì ìLî Cøc ìò ÷ø àeäizin`d opipr df oi` - ©©¤¤¨¨§©

,ytpa ''zexitq'' lyäðBzçzä úéìëOä Lôpa àeä äæ ìk ék¦¨¤©¤¤©¦§¦©©§¨
.dâð útìwî äàaä ,íãàaLzkynpy ''dpezgz'' `id ef ytp - ¤¨¨¨©¨¨¦§¦©Ÿ©

,mipezgz (miivx`) mipiprl

y lkyd oipr s`eef ytpa

,mipezgz mipipra `ed

''yi'' ly mipipra

z` oiadl ,''ze`ivn''e

,oky ,dnecke mze`ivn

,dtilw ly ytp efy oeeik

ztilw efy zexnl ixd

lka ,aeh mb da yiy ''dbep''

''yi''a dxeyw `id z`f

mipiprae ''ze`ivn''e

,mipezgzúîàa Cà©¤¡¤
,Bzîàìoipr zzin`l - ©£¦

dfy ,mc`d ytpa zexitqd

-äðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨
÷ìç" àéäL ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦¥¤

,"ìònî dBìàxaqenk - ¡©¦©©
wlgd ly ipy wxta

''`ipz''d xtq ly oey`xd

dwl` wlg'' ly oiprd

mipipra ,milrp mipipra drewyd dpeilr ytp `id ef ytpy ,''lrnn

,zewl` ly.Bcáì 'äì ïä ,úBiðBöéçå úBiîéðt ,úBcnä ìkmb - ¨©¦§¦¦§¦¦¥©§©
- cqgd zeinipt `idy dad`d mbe zipevig dcn `edy ''cqg''d

,ecal `ed jexa yecwdl mdipy mdáøîe 'ä úáäà úîçî ék¦¥£©©£©¥Ÿ
õôç àeä ,Ba ä÷áãì Böôçzeyrl inipt oevxa -éãk ãñç ¤§§¨§¨¨¥¤¤§¥

,åéúBcîa ÷ácì,`ed jexa yecwd ly -ìò ì"æø øîàîk ¦¨¥§¦¨§©£©©©©
÷eñt36."åéúBcîa ÷ácä" ¯ "Bá ä÷áãìe" :mc` leki cvik - ¨§¨§¨¦¨¥§¦¨

waczn `edy ici lr df ixd - `ed jexa yecwda waczdl

d''awdy enke ,megx `ed jk - megx `ed d''awdy enke ,eizecna

cqg zeyrl epevxa oenhd iniptd ripnd df ixd - cqg utg `ed

.d''awda waczdl ick z`fe -,äøeábä úcîa ïëåzeipevig - §¥§¦©©§¨
,zewl` ly mipipra wx ok mb `id - d`xidíéòLøä ïî òøtäì§¦¨©¦¨§¨¦

,äøBzä éLðòa íLðòìe,''dxeab'' ly oipr dfy -øabúäì ïëå §¨§¨§¨§¥©¨§¥§¦§©¥
c÷ìe ,Bøöé ìòBîöò úà L,lcaidl -øãb úBNòìå ,Bì øzna ©¦§§©¥¤©§©ª¨§©£¨¥

äøBzì âéñe`ed df lk -éãéì àáé ït ,Búàøéå 'ä ãçt éðtî §¨©¨¦§¥©©§¦§¨¤¨Ÿ¦¥
.íBìLå ñç àèç''mixry'' daxda envr ycwn `ed jk llbay - ¥§©§¨

xeqi` l` cg` xry icil `eai `ly ,xzid ly37`ed df cvne ,

xeari `ly ick - dxez ly mipiprl mibiiqe mixcb envrl dyer

,ixd ,`hg s` lr melye qg

dcnd `idy ,''d`xi''dy

,d''awdl `id ,ziniptd

dcnd ,''dxeab''de

ok mb `id ,zipevigd

- d''awd ly mipipra

.zeevne dxez ly mipipr

ïëå,''zx`tz''d zcna - §¥
ìëa BúøBúå 'ä úà øàôì§¨¥¤§¨§¨

,øàt éðéîdxez xtq enk - ¦¥§¥
,dnecke ,zeti oilitz ,xecd

,''zx`tz''d zcn efy

,itei oeylnä÷áãìe§¨§¨
åéçáLagay ozna - ¦§¨¨

,d''awdlúBðéça ìëa§¨§¦
,BLôð,''zx`tz'' dfy - ©§

,gayle ''x`tl'' oeyln

BìëN úeððBaúäa eðéäc§©§§¦§§¦§
BzáLçîe`edy dny - ©£©§

,d''awd z` gayne x`tn

zelcba ezaygn lye elky ly dwenr zeppeazd jezn didi

,d''awd.Bøeaãa íb`l ,xeaica d''awd ly eigay ezxin`y - ©§¦
lky ly dwenr zeppeazd jezn mb `l` ,cala dta xeaic didz

zcn - zecne lky ,eytp zepiga lk o`k opyiy jk .daygn lye

''`hef dyrn'' ixd `ed xeaicy ,xeaice daygne - ''zx`tz''d38-

ytpd zepiga lkl `id dpeekdy e` ;dyrn zpiga ok mb df ixd

.xeaice daygne lky ,ode ,migayd oipra zekiiydïëåzcna - §¥
,''gvp''d,Ba ä÷áãlîe 'ä úãBáòî òðBî ìk ãâð ïBçvða ãîòì©£Ÿ§¦¨¤¤¨¥©¥£©¦§¨§¨

àìî 'ä ãBák úBéälî òðBî ìk ãâðå,zelbzdae -ìk úà §¤¤¨¥©¦¦§§¨¥¤¨
BìMä åéìò Cìnä ãåc íçìð øLà 'ä úBîçìîk ,õøàä.í- ¨¨¤§¦§££¤¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨

ytpd ly ''gvp''d zcn cvn `a zepegvpde zenglnd oipry

,ziwl`dïëå,''ced''d zcna -,'äì úBãBäìe úBåçzLäì- §¥§¦§©£§©
,oian `ed oi`y zexnl dcen `edy ,lehia lye d`ced ly dpigaa

àlëå ,Bìöà úeàéöîa ìèa ìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî øLà£¤§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ¨¥¦§¦¤§§ª¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éðá úåòã éåðéù éôì éë ùåçá äàøðë åáù á"åçä
.íäéúåãî éåðéù àåä êë äæî äæ íãà

àåä æ"ë äðäå
äðåúçúä úéìëùä ùôðá àåä æ"ë éë ãáì î"ãò ÷ø
åúéîàì úîàá êà äâåð úôéì÷î äàáä íãàáù
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà

246÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå

øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì
'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå

יב.36. יא, ובכ''מ.37.עקב פט''ו. הקדושה שער א.38.ר''ח סה, סנהדרין

אלול כ' שני יום
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אלול כ"א שלישי יום

dén÷,`ed jexa yecwd iabl lkd -,áéLç àìk,melkl aygp - ©¥§¨¨¦
éà íéâéOî eðà ïéàL óàå .Lnî ñôàå ïéàëeñôà ìkä àeä C §©¦¨¤¤©¨§©¤¥¨©¦¦¥©Ÿ¤¤

dén÷ Lnîd`ixa ef ixde ,lkd `xa ixd d''awd ,oky eiabl - ©¨©¥
,`xeade deednd iwl`d gekd cvn mb - ''oi`''n ''yi''

íéãBî ,ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥¦
úézîà äàãBäa eðçðà- £©§§¨¨£¦¦

,ytpa zizin` dgpd

,zn`d z` dyibxndïkL¤¥
.Bzîàì úîàa àeä- ¤¡¤©£¦

enk `id zizin`d zn`dy

`ed lkdy ,''oeilr zrc''

ze`ivna lhae ''ynn `lk''

itk `ly ,d''awd iabl

''oezgz zrc''a `edy

''yi''dy `l` ''yi'' miiwy

zewl`l lha39cvn `a df ,

d`cedd ,''ced''d zcn

`ly zexnl zn`l lehiade

.dze` mipianäæ ììëáe- ¦§©¤
,''ced''d zcn ly,ïk íb©¥

éeôk úBéäì àìå ,eðìîb øLà úBáBhä ìk ìò 'äì úBãBäì§©©¨©£¤§¨¨§Ÿ¦§§
.íBìLå ñç äáBèdcez oziy `l` ,el eyry aeha xikn epi`y - ¨©§¨

oeyln ,''ced'' df ,epz` dyr d''awdy daehd lk lr d''awdl

,zecedl - d`ced,äæ ììëáe,''ced''d zcn ly -ìk ìò úBãBäì ¦§¨¤§©¨
íéðBéìò úBàéøáe úeìéöàa åéúBlòôe åéúBcîe åéçáL§¨¨¦¨§ª¨©£¦§¦¤§¦

] úéìëz ïéà ãò íéçaLî íäL ,íéðBzçúå:øçà çqðç,[ø÷ §©§¦¤¥§ª¨¦©¥©§¦ª¨©¥¥¤

lî àeäå ,älòúéå Cøaúé åéìà íéeàøe íéàðå."øãäå ãBä" ïBL §¨¦§¦¥¨¦§¨¥§¦§©¤§¦§§¨¨
úcîa ïëåz`xwpd ,ceqi -"íìBò ãBñé ÷écö"40,,`id mby - §¥§¦©©¦§¨

,lirl xaecy jxc lre itk ,zewl`a `id ,ziwl`d ytpa `idy itk

wyga zexywzdd oipr `ed ''ceqi''y ,drtydd oipra ,lyna

epal ritydl beprze

epax xn`i jk ,(lawnd)

,''ceqi'' oipra oldl owfd

beprzae wyga zexywzd

,zewl`aBLôð úBéäì¦§©§
,íéiçä éiç 'äa äøeL÷- §¨©©¥©©¦

,mnvr miigd z` dignd

Ba ä÷áãìeyecwda - §¨§¨
,`ed jexaä÷éáãa¦§¦¨

âeðòúå ÷Lça ,ä÷éLçå©£¦¨§¥¤§©£
.àìôðzcn cvn dfy - ¦§¨

zexywzdd ,''ceqi''d

beprze wyga zewl`a

,`ltp,úeëìî úcîáe- §¦©©§
`idy ziwl`d ytpd ly

,zewl`aìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ
.äàøéáe äîéàa BðBãàì ãáò ìk úãBáòk BúãBáòå Búeëìî- ©§©£¨©£©¨¤¤©£§¥¨§¦§¨

ler zlawd cvn d`xiae dni`a `ed jexa yecwd z` ceari jk

zray lk o`k xiaqd owfd epax .miny zekln ler envr lr laiwy

eytpa - zewl`a olek ody itk ,''zekln'' cr ''cqg''n ,zecnd

zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl .icedi ly ziwl`d

.ziwl`d ytpa - zrc - dpia - dnkg ly

:eðéäc ,úòc¯äðéa¯äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨¦¨©©§©§
Búlãâe Búîëçå 'ä úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤§¨§¨§ª¨

úBLBãwä åéúBcîe¦¨©§
ìk ïäa äiçîe âéäðnL¤©§¦§©¤¨¤¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦

,íéðBzçúåd ixd -xewn §©§¦
- z`f lk oiand lkyd ly

''dnkg''d zxitq `ed

,icedi ly ziwl`d eytpay

àéä äðéáegek - ¦¨¦
äa úeððBaúääBæ äâO- ©¦§§§©¨¨

,eizecn lye 'd zlecb ly

,Búðéa ÷îòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤¦¨
epcnla xaqedy itk -

wlgd ly iyilyd wxtd

,''`ipz''d xtq ly oey`xd

zcixi - ''jxe`'' :wnere agex ,jxe` ly zeevw dyy opyi lkyay

lkyd z` biyn epi`y inl mb oaen didiy ,dnecke milyna lkyd

mihxta lkyd zeagx - ''agex'' ;dcixid iptl `edy itk wenrd

lkya yiy dn zewnrd - ''wnere'' ;lkyd ly zeax zeietrzqde

,wnern miptl wnerïéáäì§¨¦
øác CBzî øác41ãéìBäìe , ¨¨¦¨¨§¦

ïäL ,äéúBãìBz Bæ äâOäî¥©¨¨§¤¨¤¥
äàøéå äáäà úBcîody - ¦©£¨§¦§¨

ici lry ,dbydd zeclez

jexa yecwd zelcb ezpad

dad` ea zclep ,`ed

,d''awdn d`xi e` d''awdl

úBãìBpä úBcî éøàLe§¨¥¦©¨
úìkNnä ,úéäìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦©©§¤¤
ék .'ä úlãâa úððBaúîe¦§¤¤¦§ª©¦
Léå ,"ø÷ç ïéà Búlãâì"¦§ª¨¥¥¤§¥
éãé ìòL ,'ä úlãb úðéça§¦©§ª©¤©§¥
úéäìàä Lôpä úeððBaúä¦§§©¤¤¨¡Ÿ¦

,äàzz äàøé àéäL ãçôå äúîéà äéìò ìtz ¯ dad`xi - ¨¦Ÿ¨¤¨¥¨¨¨©©¤¦¦§¨©¨¨
,dpezgzäpnnL 'ä úlãb úðéça Léå ,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§§¥§¦©§ª©¤¦¤¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò

äàøéáå

åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä

ãë÷øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî

ואילך.39. א ד, ואתחנן לקו''ת כה.40.ראה י, ˘ËÈÏ''‡:41.משלי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''(ואילך 2048 ע' בראשית (אוה''ת פי' ''ב'
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,äàlò äàøé äàa,dpeilr d`xi -,úLa äàøéyea `edy - ¨¨¦§¨¦¨¨¦§¨Ÿ¤
,d''awd zlecbnäðéça Léå,'d zlecba -äàa äpnnLzpiga - §¥§¦¨¤¦¤¨¨¨

z`xwpd ,dad` zbixcneäðéça Léå ,äaø äáäà,'d zlecba - ©£¨©¨§¥§¦¨
.àèeæ äáäà äàa äpnnLlk ;dad`a xzei dphwd dbixcnd - ¤¦¤¨¨¨©£¨¨
zecna `ed xen`d

lye dad` ly zeiniptd

ze`ad - d`xi

dpadn ,zrc-dpia-dnkgn

,'d zlecba zeppeazdneïëå§¥
:ïäL ,úBiðBöéçä úBcna©¦©¦¦¤¥

.'eë ãñçdxeab''e -- 'eke '' ¤¤
- dnkgn olek ze`a od

zeppeazddn ,zrc - dpia

,'d zlecbaïlëáelka - §ª¨
,zecndéøöúBéäì C ¨¦¦§

,úòcä úðéça ïäa Laìî§ª¨¨¤§¦©©©©
úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§
äòe÷úe äøeLwä ,Lôpä©¤¤©§¨§¨
äæéà úâOnL Bæ äâOäa§©¨¨¤©¤¤¥¤
äpnnL ,'ä úlãbî ïéðò¦§¨¦§ª©¤¦¤¨

da äãìBð,ytpa -äæéà §¨¨¥¤
,úBcnäî äcîixd - ¦¨¥©¦

z` dpian ytpdy drya

gek didiy yxcp ,oiprd

,biyn `edy oipra oezpe xeyw didiy ,''zrc''dúòcä çqäa ék¦§¤©©©©
,äpnî äãìBpä äcnä ïk íb ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî òâøk§¤©¥©¨¨¦§©¤¤©¥©¦¨©§¨¦¤¨

éelbäî,ielba df iptl dzidy -,íìòää ìà Lôpaytpay - ¥©¦©¤¤¤©¤§¥
,mlrd ly ote`a `idda úBéäìwx -.ìòôa àìå çëawxy - ¦§¨§Ÿ©§Ÿ§Ÿ©

dze` el oi` ielibae lreta la` ,d`xid e` dad`d el yi geka

gek df ixd - lreta didz d`xid e` dad`dy `ian in .dcn

giqn `ed oi`y ote`a lkyd l` zexywzdd ici lr ,oky ,''zrc''d

od lkyd on zeclepd zecnd - cg` rbxl `l s` epnn ezrc

,''lreta''e zelbzdaìa âeefä àø÷ð ïëìå"úòc" ïBL42éðtî , §¨¥¦§¨©¦¦§©©¦§¥
ì àeäL.úeøM÷úä ïBLoiprae ,dclez dpyi ,efk zexywzdne - ¤§¦§©§

,zecn ly dclez dpyi lky ly zexywzddúòc úðéça eäæå§¤§¦©©©
ïBzçz,''zrc'' zpigaa dpezgzd dbixcnd -]:xg` gQpúòcä ©§ª©©¥©©©

.ïîi÷ìe ïúBéçäì ïäa Laìúîe úBcna èMtúnä ,[ïBzçzä©©§©¦§©¥©¦¦§©¥¨¤§©£¨§©§¨

,ïBéìòä úòc úðéça Léå''zrc'' zpigaa dpeilrd dbixcnd - §¥§¦©©©¨¤§
÷îò âéOnä ìëOä øB÷î øeaçå úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§§¦§©¥¤©©¦Ÿ¤

,BìëN ìò ÷éøánä ÷øáëe äc÷ðk àeäL ,âOnälk xywi - ©ª¨¤¦§ª¨§¨¨©©§¦©¦§
z`fúáçøäa ,äðáä éãéì âOnä ÷îò àáéå ,ähîì èMtúiL¤¦§©¥§©¨§¨ŸŸ¤©ª¨¦¥£¨¨§©§¨©

,áçøå Cøàa øeàaä©¥§Ÿ¤§Ÿ©
,äðéa úðéça àéäL¤¦§¦©¦¨
,"øäpä úBáBçø" úàø÷pä©¦§¥§©¨¨
BîB÷îa øàaúiL Bîk43: §¤¦§¨¥¦§

''zrc''d zpiga ef ,xnelk -

,''dpia''l ''dnkg'' zxagnd

,dcewp `idy ''dnkg''y

,cin mlrpe dlbznd wxake

''zrc''d zpiga zxagn

''dpia'' ly dbyda `eazy

`l` ,dcewp ly dxeva `le

mihxt daxdae zehytzda

mixaqde milyne ,dbyda

dhnl lkyd z` micixend

gekd df ixd - xzei

''zrc'' ly dpigade

zcewp zxywne zxagnd

"dnkg" ,''dpia''l ''dnkg''d

mindy oirnl dleyn

,oitih oitih epnn miraep

zeagxzdae zehytzda ea mirtey mindy xdpl dleyn "dpia"e

zrc" eli`e .dpiad xdpl `eai dnkgd oirnny `id dpeekde -

oipr `eai dbydne lkyny ,zecnl oigend z` xywn "oezgz

ji` o`k xaqen mipt lk lr .meiwe zeig zecnl wiprn `ede ,zecnd

lre ,zewl` ipipra md ziwl`d ytpa zexitqde zegekd zxyr lk

.zepeilrd zexitqa oiadl mileki ,"dwl` dfg` ixyan" ixd mci

å"è ïîéñ óåñ ùãå÷ä úøâàì à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úøòä
.(p"dgx ,jxc) l"pd wiicn o`ke a"ega (zenye) mipipr dnk dxe`kl

xewne :ligzn oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia exwr o`kc t"lie

z"pyntre .`ed ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd lk yxeye

'a md p"dgxe jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `ed zrcczeceqi

.(p"ye p"dgx ,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x) a"egc

ùã÷ä úøâà
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå

] ïåúçú úòã 'éçá åäæå úåøù÷úä ïåùìà"ðúòãä
ïúåéçäì ïäá ùáìúîå úåãîá èùôúîä [ïåúçúä
úðéçá àåäù ïåéìòä úòã úðéçá ùéå ïîéé÷ìå
âùåîä ÷îåò âéùîä ìëùä øå÷î øåáéçå úåøù÷úä
èùôúéù åìëù ìò ÷éøáîä ÷øáëå äãå÷ðë àåäù
øåàéáä úáçøäá äðáä éãéì âùåîä ÷îåò àáéå äèîì
øäðä úåáåçø '÷ðä äðéá úðéçá àéäù áçåøå êøåàá

:åîå÷îá øàáúéù åîë

.42:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ספ''ג ח''ג ˘ËÈÏ''‡:43.''ראה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰- ''במקומו'' כוונתו להמקומותÈÏÂ‡Â''צ''ע הכוונה
וכו'''. בלקו''ת וכן מפתחות) (ראה בח''א
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אלול כ"ב רביעי יום
אגרתטז

'eëå úlä÷ éLðàìepax azk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
iaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfdmiwqery dl` l

zeldwl epted ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza

.zeniieqn zeiepncfda zeniieqn

dazkp ,fh oniq ycewd zxb`

oiievy itk ,zniieqn dldwl

'w iyp`l" :zxb`d ziy`xa

okezn d`xpd itke ,'"eke

dqpxtd avn did ,zxb`d

,c`n cexi dldw dze`a

,owfd epax lv` zerici elawzpe

dldw dze` ly "cnrn"dy

ux` zwcv) "c"ag llek" xear

azek okl .jk llba ohw (l`xyi

avn el reciy ,owfd epax mdl

c`n lclczpy ,mzqpxt

z`f lkae ,mipexg`d mipnfa

had ilany ,mytpa xacd rbep

"cnrn"d z` ewifgi ,mavn lr

oiivne ,l`xyi ux` zwcvl

mbe oic it lr mb jk lr minrh

.oicd zxeyn miptl

.æèéòøå éçà ,éáeäà£©©©§¥©
øLàmixwie miaexw - £¤

il!éLôðkdlrn dpyi - §©§¦
xage cici ly ezexiqne ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa1;

dazkp zxb`dy ,"iirx"e "iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax

.mipte`d ipya dad`d jezn,íézòä ÷Bö épnî íìòð àì äpä¦¥Ÿ¤§¨¦¤¦¨¦¦
,elld -éì íéòeãéä èøôáe ,äñðøtä äìcìcúð øLà£¤¦§©§§¨©©§¨¨¦§¨©§¦¦
íëéðçnî,mkzldwn -íãé äèî øLàcxi mzqpxt avne - ¦©£¥¤£¤¨¨¨¨

,dhnäðòLîe ïòLî íeL éìa2,`le lrad `ly ,xnelk - §¦©§¥©§¥¨
,dqpxtl migieexn dy`díéìëBàå íéåBì Lnîe3,mivl`p - ©¨¦§§¦

,lke` ikxv zepwl ick mitqk zeelláéçøéå íäéìò íçøé 'ä§©¥£¥¤§©§¦
,áBø÷a øva íäì,il reci - owfd epax azek - df avn ixd - ¨¤©©§¨

äæ ìk íòå,mei`d avnd lr had ilan -áBè àìíéNBò íä §¦¨¤Ÿ¥¦
ãò íãBòî äçeútä íãé eöô÷ øLà ,òîLpä éôì ,íLôðì§©§¨§¦©¦§©£¤¨§¨¨©§¨¥¨©

ïzì ,äfä íBiä,zzl -äôé ïéòå äàìî ãéa4úeëøèöä ìëì ©©¤¦¥§¨§¥¨§©¦¨¨§¨¦§¨§
íéi÷ð íéðBéáàä éøBñçî éãì úeiçøëää5íäéðéò øLà , ©¤§¥¦§¥©§¥¨¤§¦§¦¦£¤¥¥¤

,eðéìà úBàeNðl`xyi ux` iiprl dpeekd ,mzxfrl `eapy - §¥¥
,''llek''dn mdl mixfery dn wx dqpxtl xewn mey mdl oi`y

?íäéìò íçøé éî ¯ íBìLå ñç ,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤©§¨¦§©¥£¥¤

éçà éçå"áéúk "Cnò E6!migxkend miigd ikxva mb ,xnelk - §¥¨¦¦¨§¦
,ipy icedi mr ewlgzi ,xzeiaeøîà àìål''f epinkg -7:éiç"E §Ÿ¨§©¤

,'eëå íéî ìL ïBz÷ ãçà ãéaLk àlà ,"ïéîãB÷epinkgy dn - §¦¤¨§¤§©¤¨¦¤©¦§
mc` ly eiigy mixne` l''f

,zlefd ly eiig iptl mi`a

,dpeekd ''jnr jig` ige''e

(dz` jiig) jnvra dz`y

z`f exn` md ,dligz `a

min ck cg` cia yiyk wx

ly eiig zwfgdl miwitqnd

eribiy cr ,cala cg` mc`

,min my yiy aeyi mewnl

mr dl` mina wlgzi m`e

`l mdipy ,ipy icedi

mixne` f`y ,miiga ex`yi

,''jxiag iigl oincew jiig''

àeäL,mind ck -øác ¤¨¨
ì äåMääåLa íäéðL- ©¨¤¦§¥¤§¨¤

lr xaecn mdipy iabl

,deey ytp jxevìúBzL ¦§
,àîva íLôð áéLäì§¨¦©§¨©¨¨

éøö éðòä íà ìáàíçì C £¨¦¤¨¦¨¦¤¤
óhä éôìúeñëe íéöòå §¦©©§¥¦§

àðåb éàäëe äøwaikxv - ©¨¨§©©§¨
,minec miigíéøác ìk̈§¨¦

ãBáë éLeaìî ìëì ïéîãB÷ elàmdl miwewf `ly miyealn - ¥§¦§¨©§¥¨
,ceak iyealn md `l` ,dnecke xew llbaøNa äçtLî çáæå§¤©¦§¨¨¨¨

iL àìå ,Búéa éða ìëå íãàä ìL íénòèî ìëå íéâãåC- §¨¦§¨©§©¦¤¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ©¨
xneléiç" äæaBîk Lnî Lôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷ E ¨¤©¤§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤©¨§

àúéàãk ,Lnî äåLa äåL éðòä ìLepivny enk -íéøãða ¤¤¨¦¨¤§¨¤©¨¦§¦¨¦§¨¦
.ô ócoincew odiig - mixg` iige odiig - xird ipa ly oiirn" - ©

zncew [mznda - mixg` zndae] mznda (ziizy) ;mixg` iigl

zqiakl zncew ozqiak - mixg` zqiake ozqiak ;mixg` dndal

mixg` iig - ozqiake mixg` iig"l mina xaecn m` eli`e "mixg`

.miig ly oipr xzei df mixg`d lv`y iptn - "ozqiakl oincew

xaca xaecn m` mb ,ynn deya dey mpi` mikxvd m`y ,ixd

z`f lka ,c`n uegp`ldrya ,"jxiag iigl oincew jiig" mixne`

miyealne mivr ,shd itl mgl zece` xaecn miipr mze` iably

miaeyg mikxvn elit` xzei aeyge mcew df ixd ,xewd iptn obdl

- md mzpad itly zexnl ,zinvrd dgtynlmd dl`mixac

.mdl miaeyg c`n

ùã÷ä úøâà
'åëå '÷ éùðàì

ééáåäà æèàì äðä éùôðë øùà ééòøå ééçà
øùà íéúòä ÷åö éðîî íìòð

248øùà íëéðçîî éì íéòåãéä èøôáå äñðøôä äìãìãúð
íéååì ùîîå äðòùîå ïòùî íåù éìá íãé äèî
íòå áåø÷á øöá íäì áéçøéå íäéìò íçøé 'ä íéìëåàå
øùà òîùðä éôì íùôðì íéùåò íä áåè àì äæ ìë
ãéá ïúéì äæä íåéä ãò íãåòî äçåúôä íãé åöô÷
éøåñçî éãì íééçøëää úåëøèöä ìëì äôé ïéòå äàìî
åðà íàå åðéìà úåàåùð íäéðéò øùà íéé÷ð íéðåéáàä
êîò êéçà éçå íäéìò íçøé éî å"ç íäéìò íçøð àì
ïåúé÷ ãçà ãéáùë àìà ïéîãå÷ êééç åøîà àìå áéúë
úåúùì äåùá íäéðùì äåùä øáã àåäù 'åëå íéî ìù
éôì íçì êéøö éðòä íà ìáà .àîöá íùôð áéùäì
ïéîãå÷ åìà íéøáã ìë â"äëå äø÷á úåñëå íéöòå óèä
ìëå íéâãå øùá äçôùî çáæå ãåáë éùåáìî ìëì
ïéîãå÷ êééç äæá êééù àìå á"áëå íãàä ìù íéîòèî
äåù éðòä ìù åîë ùîî ùôð ééç ïðéàù øçàî

.'ô óã íéøãðá àúéàãë ùîî äåùá

.1Î ˙¯Ú‰:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ובכ''מ''.''˜ בהר. ר''פ לקו''ת - רעיתי אחותי חילוק ˘ËÈÏ''‡:2.''ע''ד ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰שאין ''היינו
עתה''. ˘ËÈÏ''‡:3.מרויחים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג''כ, מלפנים להם שאין (1 �Ù˘)''היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.''.4¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘."(מ''ג פ''ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ''‡:5.''שזה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰משמע דתרתי ואפ''ל לאביון. רגיל בלתי ''תואר
מנכסיו'". 'נקי מל' לו.6.גם כה, א.7.בהר סב, ב''מ
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,øeîb ïécä úøeL ét ìò eäæ ,äpäåzlefd ly miig ikxv - §¦¥¤©¦©©¦¨
,ely qeqweld ikxvl mb dne ,`ed miinzqd eikxvl mincewìáà£¨

iL àìc ïéðò àeä íà íb úîàaàîòè éàä Ck ìk Cmrh - ¤¡¤©¦¦§¨§¨©¨¨¨©©£¨
mb ixd ,`ed miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df

xaecn `lyk dfk avna

lke mibce xyaa elv`

oziy ick `l` ,minrhn

wlg zzl eilr dwcv

,lawnd lv`yk e` ,engln

ly oipr lr xaecn `l ,iprd

miphwd eiclil ynn mgl

`l` ,mixg` miig ikxv e`

,mikxvp mixac mzqéeàø̈
÷c÷ãì àlL íãà ìëì§¨¨¨¤Ÿ§©§¥

,ïécä ìò ãéîòäìbedpl - §©£¦©©¦
,aiign oicdy itk wxe j`

éðôì ñðkìå åéiç ÷çãì ÷ø©¦§Ÿ©¨§¦¨¥¦§©
øeMî íéðôìå,ïécä úmb - §¦§¦¦©©¦

,eilr lhen `l oic it lr m`

mr wlgzdl ,dxwn eze`a

cvn z`f dyri - zlefd

,oicd zxeyn miptlâàãìå§¦§Ÿ
ì"æø øîànî Bîöòì8,- §©§¦©£©©©

mcew jly'' oic it lryk mb

zxne` la` ,''mc` lk lyl

,`xnbd÷c÷ãîä ìkL¤¨©§©§¥
Cëa''oicd zxeyn miptl'' qpkp `ed oi`y ,yxtn i''yxy itke - §¨

,cala aiign oicdy itk bdep `l`,Ck éãéì àa óBñjxhviy - ¨¦¥¨
,dwcvl wwcfdlíBìLå ñç9.wx zeyrl dfa wcwcnd ,xnelk - ©§¨

`ed jxhviy ,melye qg jk icil `ay eteq - oic it lr `edy enk

,e''g dwcv zlawl wwcfdl envríâå10éîçøì íéëéøö eðlk ék , §©¦ª¨§¦¦§©£¥
,úò ìëa íéîLici lr mikynpd minyd on mingx -àúeøòúàa ¨©¦§¨¥§¦§¨¨

àzúìcdhnl dceard zexxerzda -ìëáe úò ìëa à÷åc ¦§©¨©§¨§¨¥§¨
Bááì õnàîä ìëå ,íéîçøì íéëéøvä ìò eðéîçø øøBòì ,äòL̈¨§¥©£¥©©§¦¦§©£¦§¨©§©¥§¨
,äìòîì Ck íøBb ¯ äéäiL íòè äæéàî äéäé ,åéîçø LáBëå§¥©£¨¦§¤¥¥¤©©¤¦§¤¥¨§©§¨

'eëå Laëì,dlrnly mingxd z` -.íBìLå ñç`ed df lk - ¦§Ÿ§©§¨
- jnr deya 'idiy cr oziy lrete ,deedae) cizrl rbepd oipr ixd

xarl mb rbepd oipr dfa yi ,j` ;(`''hily x''enc` w''k ztqed

:`''hily x''enc` w''k ztqed)envrl 'idi xy`n xzei oziy lrete

edfy oeik -myl (zxtk

ly zepeer oewize zepeer

;xard¯ íãà ék ,íb äîe©©¦¨¨
øLà õøàa ÷écö ïéà¥©¦¨¨¤£¤
àìå ãéîz áBè äNòé©£¤¨¦§Ÿ

àèçé11ä÷ãväå , ¤¡¨§©§¨¨
úøtëî12ïî äpâîe §©¤¤§¦¨¦

'eëå úeðòøtä13úàæìå ,- ©ª§¨§§¨Ÿ
,okleàéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
øBò ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ãòa ïzé Léàì øLà ìëå§¨£¤§¦¦¥§©

"BLôð15.jiiy `ly ixd - ©§
cr wx zzl envr liabdl

`ly myk ,miieqn mekql

mekqd z` liabdl jiiy

,d`etx liaya mi`iveny

el xy` lk ozep mc` ,oky

zlvd myle ,ez`etx myl

zece` xaecn df lk .eytp

dpizply ezin`l ,j` ;

,oky ,''dpizp'' ef oi` ,xac

:owfd epax oeylae .dltkdae z`f mlyn `ed jexa yecwd,íbLa§¤©
äàåìä ÷ø dðéà ä÷ãvä ék ,íéðéîàî éða íéðéîàî eðà̈©£¦¦§¥©£¦¦¦©§¨¨¥¨©©§¨¨

àeä¯Ceøa¯LBãwäì16:áéúëãk ,aezky enk -17:ïðBç 'ä äåìî" §©¨¨§¦§¦©§¥¥
íéìôëa "Bì ílLé Bìîâe ,ìcmb `l` ,`ad mlera wx `l - ©§ª§©¤§¦§©¦

àkéì úBönä ìk øëNc ,äfä íìBòaepi` -ãáì ,äfä íìBòa ¨¨©¤¦§©¨©¦§¥¨¨¨©¤§©
ä÷ãvî18,,dfd mlera minlyn dxky z`y -áBè àeäL éôì ¦§¨¨§¦¤
úBiøaì19àúéàãk ,mi`ven ep`y itk -azkqn -óBñ ïéLec÷ ©§¦¦§¦¨§¦¦

àn÷ ÷øt20Lðòì Leçì Lé íâå .21åéøáçLk ,íBìLå ñç , ¤¤©¨§©¥¨§Ÿ¤©§¨§¤£¥¨
íänò äðîð àì àeäå äåöî øáãì íéðîð22,ipan mixg`yk - ¦§¦¦§©¦§¨§Ÿ¦§¤¦¨¤

ùã÷ä úøâà
é"ôò åäæ äðäå

åùàìã ïéðò àåä íà íâ úîàá ìáà .øåîâ ïéãä úø
ãéîòäì ÷ã÷ãì àìù íãà ìëì éåàø è"ä ë"ë êééù
úøåùî íéðôìå éðôì ñðëéìå åééç ÷åçãì ÷ø ïéãä ìò
óåñ êëá ÷ã÷ãîä ìëù ì"æøàîî åîöòì âåàãìå ïéãä
íéîù éîçøì íéëéøö åðìåë éë íâå å"ç êë éãéì àá
ìëáå úò ìëá à÷åã àúúìã àúåøòúàá úò ìëá
õîàîä ìëå íéîçøì íéëéøöä ìò åðéîçø øøåòì äòù
êë íøåâ äéäéù íòè äæéàî äéäé åéîçø ùáåëå åááì
÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî

äë÷ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì

בד''ס).8. (לעיין ח''ו''. כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש''י המקיים ''כל שם: בגמ' א. לג, ˘ËÈÏ''‡:9.ב''מ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰

(מזוני)". לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ''‡:10.''דאגה: ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''וחיי לבני גם (2 להווה, (1 כ.11.''בנוגע: ז, 12.קהלת
ג. פ''ה, דב''ר רפכ''ז.13.ראה ויק''ר טו.14.ראה משפטים תנחומא ספ''ג.15.ראה התשובה אגרת וראה יד. יא, סע''א16.איוב י, ב''ב ראה

שם. מהר''ל וחדא''ג יז.17.ופרש''י יט, ˘ËÈÏ''‡:18.משלי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰לכאורה''˙ÏÈÏ˘בנדו''ד נוגע אינו בעוה''ז דמצות השכר
- (וכמש''נ בצדקה לבד אינה המצות בכל - בעוה''ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי''ל בצדקה). דישנו החיוב רק מנתינתו)''.·ÌÈÈÏÙÎ(כ''א

.19:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰נפק''מ מאי וחיÔ‡Î''לכאורה בסוג אינו דאפילו מוסיף דבזה וי''ל כיון‡ÍÈÁהטעם? הנ''ל, שייך בכ''ז -
בכלל לדקדק)·¯ÂÈ˙שהוא (שלא שבאווארנט יומתק ועפ''ז פל''ב) ÏÎ(1(ראה שנאמר: אע''פ הגבלות: ÈÁÂ(2הג' בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡

(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ.''להמקבל יותר כ''א בשווה יהי' לא א.20.- ˘ËÈÏ''‡:21.מ, ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''שכר מניעת רק 22.''לא
:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰לצדקה כבר נתן אם גם נתעלמוÂ¯„Î˘''ובמילא ובמילא המניןÏÎלפנ''ז בעת עוד ליתן צריך - דלעיל הענינים

- זו''.Â„ÈÁ˘כו' אגה''ק
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אלול כ"ד שישי יום
אגרתיז

''zecnrn''d mipzep dldwd

epi` `ede ''llek''l mdly

mdy df ixd - ozep

xacl mipnpe cgi mitxhvn

,mz` sxhvn epi` `ed eli`e devnì"æø øîànî òãBpk23.lr - ©©¦©£©©©
weqtd z` jk24.''zepndl lkei `l oexqge'',íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©

,áBè úkøa íäéìò àBáúå§¨£¥¤¦§©
äáéèä ,áèéîc élî ìëa§¨¦¥§¥©¥¦¨
íéøLéå íéáBhì 'ä25, ©¦¦¨¦

Lôðå íLôðkmpevxk - §©§¨§¤¤
oevxke:Lôðå áì ìkî íîBìL LøBcäaehdy ,owfd epax zpeek - ©¥§¨¦¨¥¨¤¤

.owfd epax ly epevx itke md mpevx itk df idi z''iyd mz` dyriy

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcearãñçä úcî Baìa øøBòî íãàäLzeyrl - ¤¨¨¨§¥§¦¦©©¤¤

,cqge dwcvåxxern -úeðîçø,ely -íéîçøì íéëéøvä ìk ìò §©£¨©¨©§¦¦§©£¦
jk ici lr xxern `ed -,"àìéòìc àúeøòúà"zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨

,dlrnlåéìò øøBòì§¥¨¨
øB÷nî íéaø íéîçø©£¦©¦¦§

,íéîçøäzcn wx `l - ¨©£¦
xcqay mingxd

`idy ,zelylzydd

`l` ,dlabda mingx

nxewn,mingxd zcn

ila md mingxd myny

d''n wxta xkfpk ,dlabd

xtq ly oey`xd wlga

a`'' `xwp dfy ,''`ipz''d

''ongxd a`'' `l) ''mingxd

ingxd a`'' m` ikmxewn ,(''

mikynp myn ,mingxd

,mc`d lr mingxòétLäì§©§¦©
,äfä íìBòa úBøtä Bì©¥¨¨©¤

àaä íìBòì ïøwäå2.oldl §©¤¤¨¨©¨
zrtydy ,owfd epax yxti

oi` ,dfd mlera zexitd

df m` ik ,ipefne iig ipaa ,dfd mler ipipra drtydd wx dpeekd

"dfd mler" `xwp df lky ,ocr ob ly zebydde zertydd mb llek

zexnl ,xnelk .miznd ziigz onf `edy "`ad mler"l d`eeyda

d`eeydayynn dfd mlerloky ,"`ad mler mya ocr ob `xwp

dfd mler ly dceard (lr xky xezae) ixg` `a df3,la` ,ixd ,

"`ad mler"l d`eeydaxcq lk `xwp ,digzd onf ly

,"dfd mler" mya ocr obe miipgexd zenlerd mb ,zelylzydd

dbyd ielibl (zrk mb mikiiyd zepigae mipipr mlek md ,oky

`ed ,digzd onf ly "`ad mler" eli`e ,(ielib oeyl `ed "dfd")

oldl xiaqiy itk ,dbyd ielibn dlrnl4.àéä ¯ "úBøtä" ,Leøt¥©¥¦
úòtLpä äòtLä,zkynpe -íéiçä éiçå íéîçøä øB÷nî ©§¨¨©¦§©©¦§¨©£¦§©¥©©¦

ìzLä úðéçáa ähî ähîì úëLîðå ,àeä-CeøaúeìL ¨§¦§¤¤§©¨©¨¦§¦©¦§©§§
,'åë ähîì äìòîlî úBîìBòäxzei milrp dbixcne mlerny - ¨¨¦§©§¨§©¨

mler eze`ne ,xzei mipezgz dbixcnle mlerl zkynp `id

,xzei cer mipezgz dbixcnle mlerl ,dbixcneúLaìúnL ãò- ©¤¦§©¤¤
,drtydd.'åë "éðBæîe éiç éðá"a éîLbä äfä íìBòalka - ¨¨©¤©©§¦¦§¥©¥§¥

d`a drtyddy cre miipgexd mipipra mb drtyd ly mipiprd

- miinyb mipipra dhnl

,''zexit'' `xwp df lk ixd

mpi` oli`d zexity myky

`edy envr oli`d enk

eli`e oli` eze` cinz

jk ,mitlgzn zexitd

mlern drtydd dpzyn

,mlerlàeä ¯ "ïøwä"å§©¤¤
áeúkL Bîk5äáçø" : §¤¨§¨¨

déì éåäå ,"ãàî Eúåöî¦§¨§§Ÿ§¨¥¥
øîéîì,xnel el did - §¥©
éúBöî"ì "Eíéaø ïBL- ¦§¤§©¦

,heytd yexitd itl

zeevnl `id dpeekdy

did ,uw odl oi`y ,llka

oeyl ''jizevn'' xnel jixv

,miaxì íâå)" äáçø" ïBL §©§§¨¨
;(ïáeî Bðéàoeyld ,oky - ¥¨

,dlecb :`ed dfa libxd

,d`yip ,dnx ,dax,à÷éc "Eúåöî" àlà-`wec jly devnd ¤¨¦§¨§©§¨
,dlrnly ''c`n''l agx ilk ,''c`n dagx'' zpigaa `idúåöî àéä¦¦§©

àeä -Ceøa-LBãwäM äî ,Lnî 'ä úåöî àéäL ,ä÷ãvä©§¨¨¤¦¦§©©¨©¤©¨¨
äNòéå ,úBîìBòä úBéçäì ãéîz äNBò Bîöòáe BãBáëa-,jk ¦§§©§¤¨¦§©£¨¨§©£¤

,æòå úàN øúéa ãéúòì`ed jexa yecwdy dn ,zeki`ae zenka - ¤¨¦§¤¤§¥¨Ÿ
zeig xzia zenlerd z` cizrl diigiy dne zenlerd zrk dign

z`xwp okl ,d''awdn dwcv ly oipr df ixd ,xzei dlrp zeig beqae

dyer envra d''awd ,oky ,jly devnd ,''jzevn'' dwcvd zevn

cinz,dwcvd oipráeúkL Bîëe6úBNòì 'ä Cøc eøîLå" : §¤¨§¨§¤¤©£
,"'åë ä÷ãö`edy ,'d jxc `idy ,'''d jxc'' dwcv z`xwp ixd - §¨¨

,da jled,ìLî Cøc ìò ,øéòì øéòî da íéëìBäL Cøc Bîk§¤¤¤§¦¨¥¦§¦©¤¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäå éelb úðéça àéä ä÷ãvä Ck̈©§¨¨¦§¦©¦§¤¨©¥¨

,"ïéîìò ìk ááBñ"zeiga mze` digne zenlerd lr aaeqe siwn - ¥¨¨§¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àåáúå íòðåé íéòîåùìå ì"æøàîî òãåðë íäîò äðîð
íéáåèì 'ä äáéèä áèéîã éìéî ìëá áåè úëøá íäéìò

:ùôðå áì ìëî ù"åãä ùôðå íùôðë íéøùéå

òãåð æéøøåòî íãàäù àúúìã àúåøòúàáã
ìë ìò úåðîçøå ãñçä úãî åáìá
åéìò øøåòì àìéòìã àúåøòúà íéîçøì íéëéøöä
úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø
äòôùä àéä úåøéôä 'éô .á"äåòì ïø÷äå æ"äåòá
úëùîðå ä"á íééçä ééçå íéîçøä øå÷îî úòôùðä
äìòîìî úåîìåòä úåìùìúùä úðéçáá äèî äèîì
ééç éðáá éîùâä æ"äåòá úùáìúîù ãò 'åë äèîì
ì"ìäå ãàî êúåöî äáçø ù"îë àåä ïø÷äå 'åë éðåæîå
àìà (ïáåî åðéà äáçø ïåùì íâå) íéáø ïåùì êéúåöî
ùîî 'ä úåöî àéäù ä÷ãöä úåöî àéä à÷ééã êúåöî
úåéçäì ãéîú äùåò åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù äî
åøîùå ù"îëå æòå úàù øúéá ãéúòì äùòéå úåîìåòä
äá íéëìåäù êøã åîë 'åë ä÷ãö úåùòì 'ä êøã
úøàäå éåìéâ 'éçá àéä ä÷ãöä êë .î"ãò øéòì øéòî
æ"äåò ãò äìâúéå øéàéù ïéîìò ìë ááåñ ä"á ñ"à øåà

א.23. כו, ברכות ב. ט, טו.24.חגיגה א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, ˘ËÈÏ''‡:2.זח''א ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰משנה''
(הב'))". 7 ע' תש''ט (סה''מ תש''ט המרחם כל ד''ה וראה שם. פיה''מ פאה. ה''ח.3.ריש פ''ח תשובה הל' ‡„ÂÓ''¯4.רמב''ם ˜''Î ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘.''פמ''ח צו.5.''וראה קיט, יט.6.תהלים יח, וירא
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dlrn dlrnl `id `l` ,mzbixcnl m`zda znvnevn dpi`y

,odn,"àzúìc àúeøòúà"a ,äfä íìBò ãò älbúéå øéàiL- ¤¨¦§¦§©¤©¨©¤§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl zexxerzd ici lr,ípç ãñçå ä÷ãö úøBúadlbzi df - §©§¨¨¨¤¤¦¨

xi`ieúàN øúéa ,íéúnä úiçúa ãéúòì,zenka -æò øúéå- ¤¨¦¦§¦©©¥¦§¤¤§¥§¤¤¨
,zeki`aúðéçaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¦©

[äøàää] (äøàä) éelb¦¤¨¨©¤¨¨
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§§¨¤§
dhnl o`k didz cizrl -

dpeilr xzei daxd zelbzd

ocr obay zelbzdd xy`n

,oeilrd ocr obae oezgzd

,`id jk lr dgkeddéøäL¤£¥
íé÷écvä úBîLð ìk7 ¨¦§©©¦¦

íéàpzäå8íéàéápäå9, §©©¨¦§©§¦¦
ïBéìòä ïãò ïâa äzò íäL¤¥©¨§©¥¤¨¤§

,úBìònä íeøa- §©©£
,zebixcndeeLaìúé¦§©§

ãéúòì íäéúBôeâa10, §¥¤¤¨¦
äiçzä ïîæa eîe÷éå10 §¨¦§©©§¦¨
.äðéëMä åéfî úBðäì- ¥¨¦¦©§¦¨

zenypl dfd mlera xi`iy

ixd gxkdd on ,miteba

zelbzd ef didzy ,xnel

xy`n daxda dpeilr

,oeilrd ocr obay zelbzdd

zenypdy i`ck df llbay

zepeilrd zebxca ze`vnpd

onf ly ielibd lawl ick seba dpyalzz ,oeilrd ocr oba xzeia

,oky ,mpg cqge dwcv ly oipr wx `edy ielib edfe ,miznd ziigz

dhnl zexxerzdd geka oi`jiyndlzexxerzdd ,dfk ielib beq

''ilk'' zpigaa wx `id dhnlzhilwl,`eti` ,dna .df ielib

?oeilrd ocr obay ielibd on elit` xzei dlrp cizrly ielibd

:oldl owfd epax xiaqiàéä ïãò ïâaL éelbäå äøàääL éôì§¦¤©¤¨¨§©¦¤§©¥¤¦
"ïéîìò ìk àlîî" úðéça11,zeigd - zenlerd lk `lnn - §¦©§©¥¨¨§¦

zyalzne ,`xapd zbxcl zn`zene znvnevnd ziwl`d

,`xapa zeiniptaìzLä úðéça àeäLäâøãîì äâøãnî úeìL ¤§¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
,dbixcnl dbixcnn znvnvzne zlylzyne zcxei zeigd -ìò©

,íéîeöò íéîeöîö éãéz`e zeigd z` mipihwne minvnvnd - §¥¦§¦£¦
,ielibdäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe12íìBò àøáð ã"eéa" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦§¨¨
,"àaäixd `id c''ei ze`de ,c''ei ze`a `xapy ,ocr ob ,xnelk - ©¨

,dcewp ly mevnv,äàlò äîëç úðéça àéäåzpiga `id c''ei - §¦§¦©¨§¨¦¨¨
eilr dnkg''d`lir dnkg'' lr zfnex 'ied my ly c''eid ,oky ,dp

,''zeliv`''d mler ly zexitqd xyrn dpey`xd ,(dpeilr)

úàø÷päz`xwp ''dnkg'' -,"ïBéìòä ïãò"dlrnl `edy ''ocr'' - ©¦§¥¥¤¨¤§
,''ocr ob'' xewn `edeìzLnä,úBîìBòä ìëa úLaìúîe úìL- ©¦§©§¤¤¦§©¤¤§¨¨¨

zenlerd lka zyalzne zlylzyn ''dnkg''d zxitqe zpiga

,mzeigdle mzeedláeúkL Bîk13,"'åë úéNò äîëça ílk" : §¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
,''dnkg''d zpigan `id mi`xapd lk zeedzdy ixd -äîëçä"å§©¨§¨

"'åë äiçz14,,zenlerd ly zeigd `id ''dnkg''y ixd -ïãò ïâáe §©¤§©¥¤
''dnkg''d zpiga -àéä¦

ìëì äâOää éelb úðéçáa¦§¦©¦©©¨¨§¨
,déìéc àøeòL íeôì ãç- ©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg` lkl

zpiga ly ziwl`d zeigd

`id ,zenlera ''dnkg''

`id ocr oba eli`e ,mlrda

zenypdy ,ielib ly ote`a

zewl` zebiyne zepian

,zednd zbydaòãBpk©©
ïãò ïâa úBîLpä âðòL¤Ÿ¤©§¨§©¥¤
úBãBñ úâOäî àeä¥©¨©
äfä íìBòa ÷ñòL äøBzä©¨¤¨©¨¨©¤

,äìâpaoian `ed ocr obae - ©¦§¤
zeceqd z` biyne

,dxezayàúéàãkenk - ¦§¦¨
aezkyLBãwä øäfa©Ÿ©©¨

çìL úLøt15,my - ¨¨©§©
''`zaizn''d xcq x`ean

`zaizn''e epiax dyn ly

miyp ly mb cr ,''riwxc

,d`iapd mixne zeipwcv

àøîbáe16àãáeòa- ©§¨¨§§¨
ly xetiqa,éðîçð øa äaøcly oipray ,`xnbd d`ian my - §©¨©©§¨¦

''zxdal dncw oal xry'' e` ''oal xryl dncw zxda'' m` wtq

xedh xne` d''awd) riwxc `zaizna (zwelgn) `zbelt -

- ef zwelgna rixkn in mixne`e ,(`nh mixne` riwxc `zaizne

''dxez ihewl''a .zeld`a cigie mirbpa cigi `edy ipngp xa dax

xn`n epyi ,rixfz zyxt ,owfd epax ly17oipr hexhexta xiaqnd

obay ielibd ,mipt lk lr .llka riwxc `zaizn oipre ef zwelgn

.mvnevn xe` - ''oinlr lk `lnn'' zpigaa ielib `ed ocrìáà£¨
ìk ááBñ" úðéçaî äéäé íéúnä úiçúaL äøàää éelb¦©¤¨¨¤¦§¦©©¥¦¦§¤¦§¦©¥¨
ìeáb éìa àìà ,ìeáâe øeòLå íeöîö úðéçáa dðéàL ,"ïéîìò̈§¦¤¥¨¦§¦©¦§§¦§¤¨§¦§

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîk ,úéìëúå,''`ipz''d xtq -÷øt §©§¦§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤
,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò øeàa çî,''zenlerd lk aaeq'' -BðéàL ¥¦§©¥¨¨§¦¤¥
,íBìLå ñç ,ìebò Bîk BòîLîk`edy xe` didz ezernyny - §©§¨§¦©§¨

a `vnp epi`ye xacdn ixnbl dlrnljez,xacdBðéàL àlà¤¨¤¥
,'eëå úeLaìúä úðéçáaepi`y xe`a `ed xaecnd `l` - ¦§¦©¦§©§§

,xacd zbixcnl m`zda enevnv ici lr xacd zeinipta yalzn

,xaca ezrtyde e`vnid jez dbixcna dlrnl `ed `l`íL ïiòå§©¥¨
.áèéä¥¥

ùã÷ä úøâà
ãéúòì íðç ãñçå ä÷ãö úøåúá àúúìã àúåøòúàá

250úðéçáî õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá íéúîä úééçúá
éøäù ïåéìòäå ïåúçúä ò"âá [äøàää] (äøàä) éåìéâ
äúò íäù íéàéáðäå íéàðúäå íé÷éãöä úåîùð ìë
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
éôì äðéëùä åéæî úåðäéì äééçúä ïîæá åîå÷éå
ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
é"ò äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä úðéçá àåäù
àéäå á"äåò àøáð ã"åéá ì"æøàîëå íéîåöò íéîåöîö
úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä äàìéò äîëç úðéçá
úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë

åìéâ ìáà .éðîçðúðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää é
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá

.7:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''8.''מצוות:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''9.''תורה:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''אלקות 10.''גילוי
:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰) זמנים לב' שמחלק וצ''ע''.ÏÈÓ·Â‡''להעיר בתחי'. לעתיד, ענינים): ב' גם שזהו ‡„ÂÓ''¯11.מובן ˜''Î ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘.''פמ''ח ב.12.''ראה כט, כג.13.מנחות קד, יב.14.תהלים ז, א.15.קהלת א.16.קסג, פו, דרקיע.17.ב''מ במתיבתא מיפלגי קא ד''ה



lel` d"k ycew zay Ð fi zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy gl

אלול כ"ה קודש שבת

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå18:ea oi` `ad mlerd'' - §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
oiayei miwicv `l` 'eke dizy `le dlik` `líäéúBøèòå"§©§¥¤

"'åë ïéðäðå íäéLàøa19,,dpikyd eifn -ça àéä äøèòúðé §¨¥¤§¤¡¦£¨¨¦§¦©
éwî,ááBñå óyalzn epi`ye mvnvzn epi`y xe` ,xnelk - ©¦§¥

ezbxcl m`zda zeinipta

`l` ,`xap e` mler lk ly

dhnl cxeid xe` `ed20

siwn `edy ote`a xi`ne

,deeya lkd lràø÷ðå§¦§¨
lî "øúk""úøúBk" ïBL21, ¤¤¦§¤¤

.` miklna `aeny itk -

ozpy zexzekd lr 'f wxt

,micenrl zeyrl dnly

"xzk"a dtqedd efy xyt`

`id - dxhr ,"dxhr" iabl

ziyz" ,y`xd lr ixd

"ft zxhr ey`xl22,

,"mdiy`xa mdizexhre"

- zxzek oeyln xzk eli`e

oeeike ,micenr lr `ed

meiw ici lr ixd `a miznd ziigza cizrl xzkd xe` ieliby

j"xz md ,opaxc zeevn 'fe dxezd ony zeevnd b"ixzy ,zeevnd

icenr("xzk" zeize` j"xz) xe`23oeyld `ian `ed okly xyt` ,

icenr lr xzk df ,oky ,micenrl xywa z`aend "zexzek"

,zeevndàeäå`id ''xzk''d zpiga -øaçîä òvîî úðéça §§¦©§ª¨©§©¥
úøàäzelbzde -,íéìöàpäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànä- ¤¨©©©£¦¥¨§©¤¡¨¦

md milv`pde "seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d mler ly

rvennd ixd - leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a ixd

zeinipt ;"xzk"d zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia

ici lre ,milv`pl zkiiy xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd

,xnelk - milv`pl liv`nd oia zrvenn `id "xzk"d zpiga jk

mler ly milv`pd l` "seq oi` xe`"n jynp "xzk"d ici lr

,"zeliv`"dä ìëì äfä íìBòa älbúéå øéàé ãéúòìåíé÷écv §¤¨¦¨¦§¦§©¤¨¨©¤§¨©©¦¦
äiçza eîe÷iL,miznd ziigza -íé÷écö ílk Cnòå")24 ¤¨©§¦¨§©¥ª¨©¦¦

"'åë25.(xe`dy ,ixd .l`xyi ipa lkl dlbzi df cizrly xnelk -

dlbzie xi`i ,cala "zeliv`"d mler ly milv`pl zrk jiiyd

obl xywa lirl xn`y itk `le ,dfd mlera dhnl `eal cizrl

ielib zpigaa `ed ,"dnkg"d zpigan ocr oba xi`nd xe`dy ,ocr

bixcnl m`zda cg` lkl dbydeezinipt xe`a xaecn ,oky ,

mvnvzne lylzynd

`ae dbixcnl dbixcnn

m`zda cg` lkl zelbzda

dbixcnlelyxe`d ,`l` -

,miznd ziigz ly ielibde

"xzk" ly siwn xe` `edy

xi`n `l` mvnvzn epi`

df didie ,deeya mlekl

zbyda ,dxenb zelbzda

dzednz` mibiyny ,

oipra xacdy itk ,zednd

d z` mi`exy di`xdzedn

lr xn`py itk ,xacd ly

cizrl26'd ceak dlbpe"

e`xezii`x ,"eicgi xya lk

.zedndeøîàL äæå§¤¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø27íäéðôì eøîàiL íé÷écö íéãéúò" : ©¥¦§¨¦§¨¨£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤

,"LBã÷,`ed jexa yecwd iptl ''yecw'' zrk mixne`y itk -ék ¨¦
àeä ék ,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça àeä "LBã÷"¨§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©¦
äîëçä" ék ,ïãò ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤¦©¨§¨

áéúk "àönz ïéàî28"ïéà" àø÷pä "ïBéìò øúk" úðéça àeä , ¥©¦¦¨¥§¦§¦©¤¤¤§©¦§¨©¦
LBãwä øäfa29,éelb úðéçáa Búøàäå BúòtLäå ,elkeiy - ©Ÿ©©¨§©§¨¨§¤¨¨¦§¦©¦

,zednd zbyda ebiydlæ óeâa Laìúz äîLpäLk à÷åc àeäC ©§¨§¤©§¨¨¦§©¥§©
,äiçzä øçà çöåobay ,jk xacd recne ,miznd ziigz ixg` - §©©©©§¦¨

`id dnypdyk ,ocrilaxe` z` ieliba biydl dleki `id oi` ,seb

didz dnypdyk ,miznd ziigza `eal cizrl eli`e ,xzkd

recik) seba zyaeln30o"anxd zrck drxkdd31xkyd zilkzy ,

lkez f` `wec ,(miznd ziigz onfa seba dnypl `wec didz

:owfd epiax jk lr xne` ?xzkd xe` z` ieliba biydlõeòð" ék¦¨
ïúlçz,''dlgz''ay xzeia dpeilrd dbixcnd -,à÷åc "ïôBña- §¦¨¨§¨©§¨

dxivi xtqa aezkk32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33,

ùã÷ä úøâà
ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî

åë÷ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú

א.18. יז, ˘ËÈÏ''‡:19.ברכות ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם (פנימי)".ÂÚÂ„''ועטרותיהם כו' ונהנין ˘ËÈÏ''‡20.ענין) È·¯‰,העיר
'' שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלוÚ''ÎÂÒשלמרות גילוי -ÌÏÂÚ·,שווה והתחתון העליון

שונה ענין עוד המדינהÈ¯Ó‚Ïויש בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -‰ÂÂ˘·שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,
דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ''א בעצמותו (לא ˘ËÈÏ''‡:21.בעצמו ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע ''שזה
בתחלתו)". תער''ב א. סט, במדבר (לקו''ת וביטול שתיקה ד.22.- כא, כט23.תהלים סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' תפלת

ואילך). סע"ב כא.24.(קמט, ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ועמך" בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן ÌÏÂÎ"הובא

עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים'',
"ועמך אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע -ÌÏÂÎשיהא ש"כולם רק היא הכוונה אז:Â„ÓÚÈצדיקים" ויהיו בתחה"מ,

ו כו' והאבות -משה ופשיטא מימיך. שואב וכו'''.‚Ï„Âעד (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, ישעי'
ב.27. עה, יב.28.ב''ב כח, ˘ËÈÏ''‡:איוב ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.'''אין' בהעלם הוא הכתר (ג''ע) נמצאת שהחכ' Î''˜29.''במקום ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡.''ובכ''מ כו'. והחכמה סע''א: קכא, משפטים צו30.''ראה לקו''ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ''צ) להצ''צ המצוות ספר
ג. הגמול.31.טו, ז'.32.בשער משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס''ו המשך
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zebixcnd enk) ''hytznd y`x''dn mb dlrnly "dlgz''dy

"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeia zepeilrdseqzbixcna ,`wec "

dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d

,"ziy`x" z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd

ziy`x `id `idy

cxei df okid .(zelylzydd

- `wec "oteqa" - ?ieliba

`wec okly ,inyb seba

zyaeln didz dnypdyk

dlbzz - diigzd onfa seba

dlrpd zelbzdd f` da

.elawl ocr oba dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia

dlrnl `edy oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde

ielibd iabl - .sebl dnyp oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn

miiw - zelylzyda cxeid ielib `ed lirl xen`ky ocr ob ly

`ed ocr oba dnypl ,sebl dnyp oia lcadlekieli`e ,zelbzdl

seba dnyploi``edy "xzk"d xe` iabl ,j` ,zelbzdl leki `ed

lcad mey oi` ,zelylzydn ixnbl dlrnl`l` - sebl dnyp oia

(`vnp) "uerp" my `wec - "oteq" `edy ,`wec seba ,daxc`

,"xzk"d xe` "ozlgz","'åë älçz äáLçîa äNòî óBñ"å§©£¤§©£¨¨§¦¨
.òãBpka -daygn,"daygnd seq"e "daygnd zlgz" mpyi ©©

aedyrn" ixde - "dyrnd seq"e "dyrnd zlgz" mpyiseq

zeiyrn zeevn ici lr ,okly ,daygnd zlgza `ed `wec "dyrn

df ici lr - inyb seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec

oipr ici lr o`k xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec

dwcv mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd34ici lry ,

seq" ody zeiyrn zeevn ,oky ,"xzk"d xe` mikiynn zeevn

dpeekd zilkz - daygn ly "dlgz"a opd `wec od - "dyrn

exn`i recn xaqen mipt lk lr .zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a

lk - "miwicv mlek jnre") miwicvl ,oky "yecw" miwicvl cizrl

dlrnle lcaene yecw `edy xe` dlbzie jynei (l`xyi ipa

okl - zelbzda mda didiy xe`d mr envrzi mdy oeeike ,dbydn

."yecw" mnvr mdøLôà éà Cà35,Bæ äâøãîì òébäìhelwl - ©¦¤§¨§©¦©§©§¥¨

,zenlerd lk aaeqd xe`d z` zelbzdaïãò ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤
äàlò äîëç úðéça âéOäì ,älçz,dpeilr dnkg -] ('åëxWt` §¦¨§©¦§¦©¨§¨¦¨¨¤§¨

l''v36:,déìéc àøeòL íeôk [ãç ìkexeriy itk cg` lk - ¨©§¦¨¦¥
:`''hily x''enc` w''k ztqed) ,ezbixcne- n''dgza mewi f''g`le

l''fgnk - dxez lh i''r37(

,"eäiçî äøBz ìè"åitk - §©¨§©¥
lk'' mixne` l''f epinkgy

dxez lh dxeza wqerd

,miznd ziigza - ''ediign

x''enc` w''k ztqed)

:`''hilyf''kg`le

(y"'åë EçéNú àéä úBöé÷äå"38.ïéánì éãå ,xaqend itky - ©£¦¨¦§¦¤§©©¥¦
zea` zkqna39weqtd zlgzd oky ,`ad mler lr aqen df40`id

lh ik" miiqn okn xg`le ,"xtr ipkey eppxe eviwd 'ebe jizn eigi"

dxez xe` dxeza wqerd lk" `xnbd zyxec jk lry "jilh zexe`

dbixcnl ribdl ick ixd ."dxez lh" lr `id dpeekdyk ,"ediign

lk aaeq"d xe`d z` ieliba lawl elkeiy ,miznd ziigza didzy

dnkg" biyze ocr oba df iptl didz dnypdy gxkdd on ,"oinlr

oba dnypd zbydy zexnl ,dzbixcnle dxeriyl m`zda "dpeilr

xaqenk) inipt xe` ,cala "oinlr lk `lnn" zpigaa `id ocr

,"siwn" ly ote`a "xzk"d zpiga mb da xi`n ixd ,la` ,(lirl

"ze`ivnd zrici" ly ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda `ly

xe`d z` lawl lkez diigzd onfay ,dnypa gek ozep df xac -

ibiltin `w" xn`na `aenk) zednd zbydae zelbzda "aaeq"d

"aaeqd xe`"y ,rixfz zyxt "dxez ihewl"a "riwxc `zaizna

zbydy ocr obay ,ixd ,("siwn" ly ote`a ocr oba dnypl xi`n

zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa `id dnypd

jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr `idy "dxez"d oipr ly

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,

dxi`nymb,dnypl mitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

xwir didi miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk

,zeevnd oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzddici lre

mre"e "ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr`id."jgiyz

ùã÷ä úøâà
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéä

לב.34. סימן לקמן פל''ז. ח''א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אינו הנ"ל ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה "לכאורה
מחז"ל "הארה·Ó"Îמובן רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה

להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה"
ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - -ÂÚ„(דתחה"מ). שייך˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י ÈÂÏ˙Âבא

(‰Ê Ï"ÊÁÓÎ)ב כפוםשיהי' ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל „ÈÏÈ'סוג ‡¯ÂÚ˘ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚענין
בי': תוס' -È¯Á‡Ï" וה"ז - ד"תשיחך" השכר - דילי'‰È‡תחה"מ שיעורא דכפום ח"ע (התורה, תשיחך" ג"כ·‚"Ú(דוקא) יומתק עפ"ז .(
בבי' הסדרÌÂÈÒשמסיים גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:
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ראשון יום בחג חשמל הדלקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰àlà áBè íBéa øzä àìŸª©§¤¨

.øeñà Là àéöîäì ìáà ,äéeöî Làî øéòáäì§©§¦¥¥§¨£¨§©§¦¥¨

בגמרא: מבוארת חדשה אש דווקא להצית האיסור סיבת
למלאכה קצת דומה חדש דבר א)הולדת לג, שכל(ביצה ולמרות .

לעשותם יכלו לא אם בחג לעשותם מותר נפש, אוכל מכשירי
החג מערב להצית אפשר היה האש שאת הרי משנה)מקודם, .(מגיד

מותר האם ההלכה: פוסקי דנו בה זמננו, בת ולשאלה
מולידה זו פעולה האם אסור? או טוב ביום חשמל נורת להדליק

לא? או חדשה אש

הכח, בתחנת כבר נוצרה שהאש בהניחם, להתיר, שרצו היו
כאן ואין הנורה, אל החשמל את מביאה רק ההדלקה ופעולת

'מוליד'. משום
שהרבנים בציינם, זאת, דחו אשר הפוסקים גדולי רבו אך
איסור כאן יש ובאמת החשמל. בענין בקיאים היו לא המתירים
מכח שבנורה בחוט נוצרת חדשה שאש היות 'מוליד', של

בו. הזורם החשמל לזרם החוט התנגדות
[frw cenr ,gi jxk zicenlz dictelwivp`]

שני יום מועד או חול

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰.ãòBî ìL Blçª¤¥

'חול המונח עצם סוכות. המועד לחול עד נותר מחודש פחות
'חול' – היבטים משני המורכבת זמן תקופת שזו מסגיר המועד'

ו'מועד'.
בחול חייבים לא אחד שמצד בכך ביטוי לידי באה זו נקודה
הם ומאידך עצמו, טוב ביום כמו ו'עונג' 'כבוד' במצוות המועד
בני כל עם יחד בהם לשמוח ויש ותענית בהספד אסורים

המשפחה.
מישורים: בכמה קיימת המועד בחול השמחה חובת

cebiaaהשולחן שעל נהוג וחגיגיים. נאים בגדים ללבוש יש :
כביוםֿטוב. חולֿהמועד, ימי בכל מפה פרוסה

lke`aאלא שמחה ש"אין מכיוון לחם. של סעודה לאכול רצוי :
החג. מימי יום בכל יין 'רביעית' לשתות הגברים על – ביין"

בשר. בהם לאכול הראוי מן כן, כמו
על אלא שמחה, לשם המתחייבות בפעולות די לא ככלל,
חלילה בצער השרוי וגם היום, שעות כל בשמחה להיות האדם

צערו. את להרבות העלול דבר במועד לעשות לו אסור
הביאו הראשונים התורה. בלימוד להוסיף יש בחולֿהמועד
מלאכה לעשות אסור "כלום הירושלמי: התלמוד דברי את
ויגעים ושמחים ושותין אוכלין שיהיו כדי אלא (בחולֿהמועד)

בתורה".
[` wxt ezkldk crend leg ,hkwz oniq owfd x"enc` r"ey t"r]

שלישי יום בלב ביטול מספיק לא

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰Bæ äúaLä àéä äîe©¦©§¨¨

. Balî õîçä ìháiL àéä ?äøBza äøeîàä̈£¨©¨¦¤§©¥¤¨¥¦¦

היא "ומה שונה: גרסה מופיעה הרמב"ם של קדום בנוסח
מרשותו, לו הידוע החמץ שיסיר – בתורה? האמורה זו השבתה
לחמץ רק מועיל ביטול כלומר: בלבו". יבטלו ידוע ושאינו

ומוכר. ידוע לחמץ ולא ידוע, בלתי
תמיהה: מעלה זו גרסה

פסחים ב)במסכת את(ו, לבטל המצריך רב, דברי מובאים
ונמצא נאה, עוגה בפסח ימצא שמא לבדיקה, בנוסף החמץ
ושואלת חמצו. את ביטל לא אם יראה' 'בל איסור על עובר
שימצאנה. לאחר העוגה את לבטל יכול הרי בכך, מה הגמרא:
מועיל שהביטול ברורה, בצורה אותנו מלמדת הגמרא שאלת

כתב הכיצד שנמצאה. עוגה אותה כמו הידוע, חמץ על אף
נודע? בלתי חמץ רק לבטל שיש הרמב"ם

לכך:ההס בר
השבתה שהיא המצוה, לעצם נוסף – 'תשביתו' במצוות
של הלאו מניעת נוסף: ענין ישנו – העולם מן החמץ וביעור

ימצא'. ו'בל יראה' 'בל
'בל על עובר אינו אכן לו, הידוע החמץ את גם שמבטל מי
לא עדיין הוא ההשבתה מצות עצם את אך ימצא', ו'בל יראה'
שלא הרמב"ם הורה לכן מרשותו. ממש שיבערנו עד קיים,

מרשותו. ממש להסירו אלא הידוע, החמץ את לבטל
[a ,c migqt zkqn lr ryedi ipt]

רביעי יום שרויה? ממצה נזהרים חסידים מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰úàå útä úà ïéìMáî§©§¦¤©©§¤

.éeìwä çîwä©¤©©¨

לאור שרויה, מצה לאכול שלא מאוד להקפיד חב"ד מנהג
דעות אחר נעקוב הבאות בשורות בנידון. הזקן אדמו"ר פסק

החומרא. טעם את נבין וכך הפוסקים,
זאת, קלוי. קמח לבשל שמותר ברורות נאמר היומי ברמב"ם

הוא אין הקליה שאחרי כך בקמח, שולט האש שחום משום
במים ממגע להחמיץ תסא)יכול .(ב"י

קמח מלבשל להזהר שיש וסבר כך, על חלק ירוחם רבנו אך
כהוגן. נקלה הכול שלא חשש שקיים כיון במים, קלוי

האם – המצה שעל הקמח לפירורי ביחס האחרונים ונחלקו
את לשרות אסור ולכן כראוי, נאפה הכול שלא יתכן כאן גם
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במים כו)המצה מהרשד"ם קמח,(שו"ת במעט ומדובר שהיות או ;
מים ידי על החמצה חשש ואין בתנור נאפה הכול (פר"חבוודאי

.תנט)
פירורי במוחש רואים שלנו שבמצות הזקן, אדמו"ר וכתב
ולא קשה היה שהבצק מחמת האפיה, לאחר אף שנותרו קמח
איסור חשש כאן קיים המחמירים לדעת כן, ואם יפה. יפה נילוש

מהתורה. חמץ
החומרות, בכל להחמיר רצוי שבפסח האריז"ל דברי ולאור
באלו למחות אין זאת, עם שרויה. מצה לאכול שלא להחמיר יש
ישראל גדולי דעת על מסתמכים שהם היות בדבר, המקילים

ו) אדה"ז .(שו"ת

חמישי יום הבית? בזמן נשתנה" "מה אמרו איך

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ìëaL . . äpzLp äî©¦§©¨¤§¨

eðà úBìélä ìëaL . . ìMáîe ÷eìL éìö øNa ïéìëBà eðà úBìélä©¥¨§¦§©¨¦¨§ª¨¤§¨©¥¨

.ïéañî ïéáe ïéáLBé ïéa ïéìëBà§¦¥§¦¥§ª¦

נוסח לפי נשתנה" ב"מה הקושיות סדר את מכיר ילד כל
על זה מרור מצה, אוכלים למה פעמיים, מטבילים מדוע חב"ד:

הסדר. בליל מסובין שכולנו הסיבה ומהי מה, שום
באותו לסדרם חופף הקושיות שסדר הוא, המקובל ההסבר

לילה:
אוכלים בהמשך מלח, במי הכרפס את מטבילים תחילה

כי בסוף הוצבה 'מסובין' קושיית מרור. גם מכן ולאחר מצה,
דבר השנה, כל במשך בהסבה לאכול חדלו כאשר רק נוספה
השאלות שחוברו לאחר רב זמן החורבן, אחרי שהתרחש

.(הגר"א)הראשונות
כינס הרמב"ם הלוא הדעת. את מניח אינו זה שהסבר אלא
למדים, אנו מכך 'צלי'. קושיית עם יחד 'מסובין' קושיית את
שואל הבן היה – צלי הפסח נאכל בה עת – הבית בזמן שעוד

'מסובין'. קושיית את אף
[oiliahn d"c ,mibdpne minrh ihewil mr gqt ly dcbd]

שישי יום כשתיים שנראית אחת מצוה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰úBòé÷z ïéa øaãî Bðéàå§¥§©¥¥§¦

,øáòL ét ìò óà ¯ ïäéðéa çñ íàå ;øãqä ìòL úBòé÷úì áMénL¤§ª¨¦§¦¤©©¥¤§¦¨¥¥¤©©¦¤¨©

.Cøáîe øæBç Bðéà¥¥§¨¥

ספו ימים בעוד לבימה ייגש תוקע' ה'בעל יכריזוכאשר רים,
התקיעות כל שיסתיימו ועד מעתה לדבר אין כי הכנסת בבית

מוסף. של
אחת ברכה כאשר רק קיים בדיבור הפסק איסור כלל, בדרך
כי תפילין, בהנחת לדבר אין לדוגמה: מצוות. שתי על חלה

מצוות. שתי אלו ראש ושל יד של תפילין
שדיבר מי ולכן אחת. מצוה הינן זאת, לעומת התקיעות,

ומברך חוזר אינו יא)בדיעבד, ר"ה מתעוררת:(רי"ף והשאלה .
לדבר? אסור לכתחילה מדוע

נראות התקיעות לכך: שהריenkההסבר מצוות. שתי
תקנת הן מעומד תקיעות ואילו מהתורה, הם מיושב תקיעות

התקיעות בין לדבר לכתחילה שאסרו הסיבה זו (שוע"רחכמים.
ז) .תקצב,

שאסור הסוברים יש חמץ, שבבדיקת כשם נוספת: אפשרות
הבדיקה את לעשות מצוה כי הבדיקה, באמצע להפסיק
ולכן התקיעות, מניין את להשלים יש כאן אף במלואה;

ביניהם לדבר אוסרים אנו ז)לכתחילה תלב, שוע"ר .(ראה

שבתֿקודש הדעת על מתקבל שאינו סיפור

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰äkqa øãå äúBLå ìëBà äéäé¦§¤¥§¤§¨©ª¨

.äðMä úBîé øàLa Búéáa øc àeäL Cøãk . .§¤¤¤¨§¥¦§¨§©¨¨

הרגצ'ובי הגאון אל בא אחד חסיד כי מספרת, השמועה
המינים את הגאון נתן שלו. המינים ארבעת על לברך בסוכות
'יהודי אני אך הסוכה. בתוך עליהם לברך לך לו: ואמר בידיו,

בבית... וברכתי פשוט',
על לברך המצריך הלכתי מקור שאין הסיפור, משמעות
כתבי על המבוסס חסידים מנהג זה אלא בסוכה, דווקא המינים

בלבד 100)האריז"ל ע' ושיטות .(אישים
הוא סוכות של הבסיסי הציווי הלוא זו. בשמועה לפקפק יש
חשוב. דבר כל בה ולעשות בסוכה לגור – תדורו" כעין "תשבו
מתאים והכי חשוב, מעשה בהחלט מהווה מינים ד' נטילת

בסוכה. לעשותה
הסוכה בפסח, פרט רק המהווה למצה בניגוד נוסף: נימוק
החג מצוות יתר סוכות. חג נקבע בגינה עיקרית נקודה מהווה
תתקיים מינים ד' מצות כן ועל מהסוכה, אפוא מסתעפים

הסוכה. בתוך דווקא בשלמות
הטעמים: בין ההלכתי ההבדל

על לברך ענין אין תדורו", כעין "תשבו של הטעם מצד
בה; לדור חובה אז שאין כשם גשם, יורד כאשר בסוכה המינים
ליטול ואז ייפסק, שהגשם להמתין עדיף השני, הטעם לפי אך

עצמה מינים ד' מצות שלמות זו כי בסוכה, המינים (לקו"שאת
(122 ע' .כא,
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מן‡. ולא העצים, מן לא האׁש את מֹוציאין ְִִִִִֵֵֵֶָָֹֹאין
אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ולא ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹהאבנים,
ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ּבזֹו, זֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּכין
אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ׁשּמנידין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּכּמים,
עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, מלאה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזכּוכית

נגהּה זה[קרנה]ׁשּיחזר ּכל - ויּדלק ּבֹו וכּיֹוצא לּפׁשּתן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ּביֹום אסּור ּבֹו ְְְֵֶֶַַָָֹֻוכּיֹוצא
ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא אבל מצּויה, מאׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָלהבעיר

טֹוב. יֹום מערב אֹותֹו להמציא ְְְִֵֶֶֶַָאפׁשר
.·,לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֻאף

- אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את לכּבֹות ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֻאסּור
ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין מלאכה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּכּבּוי
לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ האׁש, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמכּבין

ּבנה. אֹו ׁשארג ְִֶַָָָּכמי
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את למעלה[- ְְְְִִֵֵֶַַַָ

חֹות ואינֹו מּמּנה. הּׁשמן את מסירין ואין ׁשּתכּבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכדי
נֹופץ אבל ּבכלי, הּפתילה ראׁש ראׁשּה[מועך]את את ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל אגּדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻֻּבידֹו.
מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר האׁש בֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻאחזה

ֵַהּנר.
טֹוב,„. ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאין

מכּבין ואין ויֹוצא. מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכדר
אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני הּנר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָעֹוׂשה
לכּבֹות; אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות יכֹול ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָאינֹו

מאליה. ׁשּתכּבה עד לׁשּמׁש, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואסּור
ׁשּמא‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר

ּביֹום ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָיכּבה.
טֹוב. ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִֵֶַָָָֻטֹוב,

.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
צרי ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - מכּבה ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָטֹוב,

לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר אסּור. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשהּוא
את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל

ּכדי העץ את מכּבין ואין מכּבה. ׁשּלא[לצורך]ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הּבית. אֹו הּקדרה ְְִִֵֵַַַַָּתתעּׁשן

.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא[להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ
ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻיעׂשה

ּגֹודלין[קנה] ואין ּפחמין, עֹוׂשין אין את[שוזרים]. ְְִִִֵֵֶֶָ
מהבהבין ולא מעט]הּפתילה, חֹותכין[חורכים ולא אֹותּה, ְְְְְְֲִִִַַָָֹֹ

ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ּבכלי; לׁשנים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאֹותּה
ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ּבין אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומּניחין

נרֹות. ׁשני ּבפי נחלקת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָהּפתילה
.Áלצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָעליהן,
ׁשּנרצף[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא[התעקם]מליח. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשהן ּכלים ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכֹול
- ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי. מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאין
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּדברים ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלרּבים,
אם אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?
על אפּלּו אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹאינּה
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה[לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
ּפגימתּה', מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור 'זֹו לֹו: ויאמר ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפגּומה,
הרי לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל

הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה
.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא[גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ

ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ;[סכין ְְְְִִֵֶַָָָָֹ
ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, החד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּובּצד
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם אסרּו ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻולּמה
טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ּבחל, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע נאסר לא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולּמה
הּתירּו לפיכ מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, יכֹול ולא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹעבה
הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים וכל ּבׁשּנּוי. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלבּקע

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ּׁשהּתירּו, מה ּבהן ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּתירּו
.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס [קרשלא ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

התנור] ולאלגריפת הּקדרה את סֹומכין ואין ּבֹו. ְְְְְִִֵֵֶַָֹלצלֹות
ּבבקעת לטלטל[חתיכה]הּדלת הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבלבד. להּסקה אּלא טֹוב, ּביֹום ְְְִִֵֶַַָָָעצים
.·Èּביֹום[פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ולא החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ּתבלין ׁשּיֹוציא ּכדי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹטֹוב,
להן ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ּבּבית[בחוזק]ׁשּמא אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר. ְְִַָֻמּתר

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה ּכגֹון[מורכבים , ְְִִֵֵֶָֻ
- חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֻֻמנֹורה

יתקע[מרכיבים]מעמידין ׁשּלא והּוא טֹוב, ּביֹום אֹותן ְְְֲִִִֶַַָֹ
הּכּסא,[בחוזק] ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ׁשאין לפי ;ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

לצּדדן ּומּׁשּום[לסדרם]מּתר הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ּביֹום ְְְְֲִִַַַָָֻ
ּגזרּו. לא ְְָֹּכבֹודֹו
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.„È,העצים עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה
מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה מּניח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאינֹו
אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ּכבֹונה; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנראה
מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, העצים ׁשֹופ ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו
ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר ּומּניח למעלה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָעץ

לארץ. ִֶַַָָמּגיע
.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

אֹוחז - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּביצים אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד לא -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּכּיֹוצא ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי. צרי ִִֶָָּבזה,
.ÊËׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

חּבּורה בהסרתם]עֹוׂשין הּבהמה[בבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל טֹוב, אותה]ּביֹום ּבּולד[מסייעים אֹוחז ּכיצד? . ְְֲֲִֵֵַַַָָָ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, יּפל מסתימתו]ׁשּלא ,[לפותחו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. לתֹו ּדד ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָונֹותן

לזּלף מּתר ּבּול[לשפוך]- ולּתן עליו, [מלאמּׁשליתּה ְְְִִִֵֵַָָָָָֻ
-אגרוף] הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ּברחמּה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלח

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, לּה לעׂשֹות עודאסּור מקרבתו [אינה ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
הוולד] שריחקה .אחר

.ÊÈּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹו אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, - ביו"ט]טֹוב ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ורצה לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָּבמימיו,
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן להטּבילֹו; מּתר לקדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלהטּבילֹו

הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ
.ÁÈ.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי

יֹום מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא
מן טהֹור ׁשהּוא לפי טֹוב, ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - ְְְִִִִֶַָטֹוב

ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מים]הּתֹורה, ּבדלי[שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת
.ËÈמּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין ּכיצד? מחיר]ּוממּכר. ּכּתחּלה[מסכמים ְְְִִִִֵֵַַָָָ
זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
ּולמחר ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את וׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזֹו,
חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹודעין

מחּלק ואּתהּוכׁשהן ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, ין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין ׁשאין - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּתים'

רביע. ְְִֶַוזה
.Îמׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן

ּבׂשר[משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף
מּפני ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו

אּמן וטּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל אסּור[מומחה]ׁשּנראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
מטילין ואין מים. מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור ּבידֹו. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹלׁשקל

ּבׂשר[גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

הּמצוה. לחּבב ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְֳִִֵֵַַַָָהּקדׁשים
.‡Î:אּלא ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

על חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'ּתן
אּלא ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח לא וכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשויֹו.
ּולמחר זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר עֹוׂשה? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד
- ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ׁשויֹו. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻנֹותן

מּדה. ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ְְִִֵֶָֹֹוהּוא,
.·Îׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

לא וכן לעּסה. קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל ּתבׁשילֹו; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹיפסיד
לּה. ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹימד

.‚Îּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
סכּום ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּכּיֹוצא

ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]מנין. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם,
.„Îהּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול

חיים] בעלי ּבהמה[מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָָָהרגיל
ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ּׁשּירצה מה וכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹועֹופֹות,

מנין. סכּום ְְְִָֹולא
.‰Îּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹהלואת

נמנע ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע נּתנה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלא
טֹוב. יֹום ְִִַמּׂשמחת

.ÂÎטֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף
מאמׁש, ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשּבת,
חּלה לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
וגּבאי טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ּולחיים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוזרֹוע
מכריזין יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ּגֹובין ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ׁשּמכריזין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹּכדר

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ּומחּלקין ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָחיקן,
ה ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

ׁשּלא‡. אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻאף
ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא לא ,ְְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹֹלצר
ּכיצד? מּתר. לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות; צרי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאּלא
ּובקּפה ּבסל יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּמביא

לפניו[שק] אֹו ּכתפֹו על הּוא מביא אבל הּמֹולי[בידיו], . ְְֲִִֵֵַַָָָ
מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל לא - הּתבן ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאת

ְָּבידֹו.
על·. אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן

על אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּדברים ּבּמה ּכדרּכֹו. ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹיביא
יֹוצא‚. הּסּומא ואין ּבמּקל, הּבהמה את מנהיגין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאין
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ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא[ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ,[לא ְִִַַַַָָָ

רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
לֹו המדרש]צריכין בבית דרשתו ּבכּסא[לשמוע יֹוצאין , ְְְִִִִֵ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ּומֹוציאין [כסאאחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

.„,לׁשֹוב מּׁשֹוב ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין ְִִִֵֶֶַָָָָֻאין
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות
ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל ּפי על אף מֹוליכֹו. הּיחיד, ּברׁשּות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
ּכאן אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמים

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
אחר‰. למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּכדר
לא - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט הּגג. ּבאֹותֹו למקֹום ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹמּמקֹום
אברים. אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָיביאּנה

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין[נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין
טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין טֹוב; ְְְְִִֵֶַָָָּביֹום
ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹוב.
טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו ְְְְֲִֵֶַַָׁשאסּור

.Êׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב; ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ּבּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹנאֹותין
קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני קטנּיֹות, מׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָאבל
חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ואֹוכלן. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאֹותן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻמּפני
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהֹולכין
אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשהּוא

מּתר. זה הרי ְֲֵֶֶָָֻּכאחד,
.Ëוכליוהמער ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ב ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָ

אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו. מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵַַָָאּמה

.Èּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכןחפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹוניןשמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
ׁשּיצאּו ּפרֹות יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, -ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹחּוץ

ּבאנס. וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני
.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר

ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,
מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהרֹועה.

מהן. אחד קנה ֵֶֶֶָָָֹׁשּלא
.·Èּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב.[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚Èּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו

להם ּבׁשּיחד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרן[לפירות]ׁשערבּו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
זווית]זוית אותה לו הרי[והקנה להן, יחד לא אם אבל ; ֲֲִִִֵֵֶָָָֹ

אצלֹו. מפקדין ׁשהן זה ּכרגלי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֻהן
.„Èּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור

לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי וׁשל העיר; אֹותּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאנׁשי
למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל - הממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכרגלי

הּמֹוׁשכין נהרֹות .מהּל הּנֹובעין,[זורמים]ׁשהּוא ּומעינֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָ
הּתחּום, לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם אדם; ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּכרגלי

טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָממּלאין
.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי[שניזון , ְְְִֵֶַ

העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ
ּביֹום[מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ

למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ[גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא אחרֹות, עירֹות אנׁשי מּמּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיקחּו

לּכל. מסּור ׁשהּוא ּבבל, עֹולי ֵֶֶֶַָָֹׁשל
.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאלהּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות][שאי; בה מין ּכרגלי , ְְְְִֵֶֶַַַ
מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ּבידֹו. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהיא

.הֹול ׁשהּוא מקֹום ְֵֶָָלכל
.ÊÈׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל

ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֵַַַָּכלי
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו. להּל יכֹולין ְְְִֵֵֶֶַׁשּׁשניהן
.ËÈמּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב החלּוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּמקֹום
מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ּבּמזרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמֹוליכֹו
להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחלּוק,
עד אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבֹו;
זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום אּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאלף
אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשערב
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הרי - למערב אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק מן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאּמה
מּמקֹומֹו. יזיזּוהּו לא ְְִִֵֹאּלּו

.Îולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן
אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו עּסתּה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבהן
ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן ׁשּתיהן. ּכרגלי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּתבׁשיל
הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּוׁשחטּוה

ׁשניהן. ּכרגלי הּבׂשר ְְְֵֵֶַַָָָּכל
.‡Îּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל

ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברי
ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻלזה
ׁשחלק ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. היה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ׁשהּגיעֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה
חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ּברּור היה ּוכאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּבערב,
מּזה, זה יֹונקין אבריה ׁשּכל קּימת, הּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיתה
לפיכ חברֹו; וחלק מחלקֹו מערב ואבר אבר ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹונמצא

ׁשניהן. ּכרגלי ְְְֵֵֵֶַהן
ו ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

ּומבּׁשלין‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום
מּדברי זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה ותבׁשיל[כי ; ְְְְֲִֵֶַַָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ׁשּסֹומ ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָזה

ׁשעֹוׂשין·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחצרֹות
- ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻיעלה
ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום הּתבׁשיל זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכ
ּולפיכ ּבֹו; נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות ְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּמּתר

תבׁשילין'. 'ערּובי זה ּתבׁשיל ְְְִִִִֵֵֶַַָנקרא
לאחד‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי

ּבריפֹות ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין לאלפים. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹּבין
כתושים] ּפרּפרת[גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

לחם] איתו וכּיֹוצא[שאוכלים ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵַָָָ
ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהן.
ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין הּסּכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּגּבי

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום עליו ְִִִֵֵֵַָָסֹומ
ׁשלּוק„. אֹו צלי אפּלּו - זה ערּוב לענין ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתבׁשיל

הרבה] קטּנים[מבושל ּדגים אפּלּו מעּׁשן; אֹו ּכבּוׁש אפּלּו ,ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן. ֲֵֵֶסֹומ
מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל[קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ויחם לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
נׂשרף אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּמין
אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ׁשּיבּׁשל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם

התחיל ּבלבד. טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלהחם
זה הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ּבתבׁשילֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבעּסתֹו

ֵּגֹומר.
.Âהּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹהּמּניח

וכל ׁשּבת. ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות צרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואחרים,
ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ּבערּובי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּזֹוכה

ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ּבאֹותֹו ְֵֵֶֶֶָזֹוכה
.Ê;טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָואינֹו

להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ּכ ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר
על לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאּלא
ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל העיר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכל
יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ואֹומר: ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמכריז

ערּובי'. ִֵַעל
.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי יּתר זה 'ּבערּוב ואֹומר: ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻערּוב'.
'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת'; ׁשּלמחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻטֹוב
ּולבּׁשל לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי אֹו ולפלֹוני' ולפלֹוני ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָֻלי

לׁשּבת'. טֹוב ְִַָמּיֹום
.Ëאחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי

אסּור ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ
שערב] לזה לבּׁשל[אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

מבּׁשל זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹולאפֹות
ׁשּלא לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם קנהּו; ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹואֹופה

ּבמּתנה. ְִִַַָָהּניח,
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי[התחכם , ְְֱֲִִֵֶַָָָ

אֹוסרין אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו; אסּור ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָזה
ע ואסרּו החמירּו ולּמה עלעליו. אסרּו ולא הּמערים, ל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ

מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ׁשאם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹהּמזיד?
ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ערּובי ׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָויׁשּתּקע

אחרת. ּפעם יעבר לא הּיֹום, ֲֶֶַַַַַַָֹֹעבר
.‡Èוערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני

יֹום ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹטֹוב;
טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַערּובי
ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולמחר
לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֻואם

לׁשּבת'. טֹוב מּיֹום למחר ְְְִֵַַָָָּולבּׁשל
.·Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל[סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

הופרשו] שלא הּיֹום[פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ
ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,

ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּיֹום ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
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ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר
הּׁשנּיה. את ואֹוכל ְְְִֵֶַָָּתרּומה,

.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה
ולא ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה[מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת. מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום ְְְִִִִֵֵַַַָָָּתרּומה

.„Èּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין
ׁשּבני הּיֹום, אבל יׂשראל. ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיֹודעין
יֹום אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב
.ÂËּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ

ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד. טֹוב ְִַיֹום
.ÊËימים ּכל ּכ ּולעּנגּה, ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּכׁשם

טֹובים ימים וכל מכּבד", ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֶֶַָָָֻטֹובים
והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש"; "מקרא ּבהן ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר
ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי וכן ׁשּבת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבהלכֹות
ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ומעלה הּמנחה מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָטֹובים

נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, את המבּזה וכל [נתחבר]הּכּבּוד. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָ
זרה. ֲַָָָלעבֹודה

.ÊÈימים ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת הּפסח ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשבעת
ּבהן להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,
הּנלוים וכל ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָׂשמח
ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קרּב היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף ."ןואמת ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבכלל יׁש חגיגה, ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשלמים,
ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאֹותּה

לֹו.
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

והאנׁשים, ממֹונֹו; ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּנׁשים,
ואין ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹוכלין
לּגר להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
מי אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻלּיתֹום
ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינֹו

ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא כריסו]מצוה, נאמר:[- אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ּכלחם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיהם
"וזריתי ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו וׂשמחה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלנפׁשם";

חּגיכם". ּפרׁש ּפניכם, על ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַפרׁש
.ËÈמצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף

היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,

ּולבּתי[הדין]הּדת כנסּיֹות לבּתי העם ּכל מׁשּכימין ּבּבקר : ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
וׁשֹונין קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלבּתיהם
הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד
הּלילה. עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹוחֹוזרין

.Îּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם
ירּבה ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמצוה;
ההֹוללּות על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
אפׁשר ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה למדּת, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּובטּוב
ולא ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות. ְִִמּתֹו
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערבּו

עברה. לידי יבֹואּו ֲִֵֵֶָָָׁשּמא
.·Îּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו מֹועד',[- ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן - ְְִִֵֵֶֶַָָֻ

ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף 'מֹועד'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָונקראין
אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ותענית, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבספד
ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו אסּור ׁשּיּקבר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, וחנּכה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַָָָָֻחדׁשים
אבל ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ּפי על אף ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבפניו,

ּבהן. לסּפד אסּור קבּורה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר
.‚Îלהרּגיל ׁשּלא ּבּמֹועד, ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאין

וכן ּבּמֹועד; מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
מברין ולא קֹורעין הראשוןאין ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ

קרֹוביוולאמשלהם] אּלא הּמת, על ּבּמֹועד הּכתף חֹולצין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
היה ואם עליו. להתאּבל חּיבין אדם[תלמיד]ׁשהן אֹו חכם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכׁשר,
ּביֹום קֹורעין ואין קרֹובֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ּבּמֹועד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָעליו

מת. ׁשל קרֹוביו ואפּלּו ּכלל, ׁשני ְְֲִִֵֵֶַָָטֹוב
.„Îמטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי[כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר[בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ּכדי[ע"י יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל יבֹוא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה יסיר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
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'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו
זמן הּוא והרי קדׁש', 'מקרא ונקרא חגיגה[קרבן]הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ

ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש
מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל; קדּׁשה ּבהן ׁשאין החל ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻימי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]האסּורה מּפני[מלקות , ְְֲִִֵַַַַָָ
אסּורה עבֹודה מלאכת ּכל ולא סֹופרים. מּדברי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשאּסּורן

הענין ׁשּסֹוף טֹוב, ּכיֹום הכוונה]ּבֹו, ׁשּנאסרּו[- ּבּדברים ְְְְִִֶֶֶֶַָָָ
מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּבֹו,

ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו, ְְֲֵָָֻאסּורֹות
ּבּמֹועד,· אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו

יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח הזקוקהבּה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ

הּמׁשקהלהשקיה] ּבית לא אבל המסתפקתּבּמֹועד, [שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
הארץמגשם] והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ּכל יפסדּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּצמאה,
ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה מן ויׁשקה ידלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; [מאז]טרח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכּתחּלה ׁשּיצא ממׁשיכֹו[היום]ּבין תעלות], ּומׁשקה[ע"י ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹּבֹו.
זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
ּבֹו[סותם] ׁשּיׁש ׁשּכל ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹאֹותן,

ׁשּנּוי. צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹהפסד
ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו אדם מכניס ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

הּמׁשרה מן ּפׁשּתנֹו וׁשֹולה במים]ּבצנעה. ּבׁשביל[שריה , ְְְְְְִִִִִִֶַָָָ
ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ּכרם וכן ּתאבד. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא

אֹותֹו.
וכּיֹוצא„. אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואסּור

וכל ּפנּוי; ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי ויּניחם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהן,
ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה מלאכּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהמכּון
מלאכּתֹו, ּכּון ואם לּכל. אֹותּה ּומפקירין אֹותּה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹמאּבדין
ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו קֹונסין אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָומת
ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות הּבן מֹונעין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹואין

ֵֹּתאבד.
ּבּמֹועד‰. מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה אם -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹוׂשה

מכּלב ּבתפירה ּכיצד? הדיֹוט. מעׂשה [מרחיקאֹותּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עליהן,התפירות] ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח ּובבנין ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

הּקרקע[טיט]וׁשף גג]סדקי ּבּיד[מחליקם]ּומעּגילם[של ְְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבמחלצים ׁשּמעּגילין ּכעין החלקה]ּוברגל ּכל[כלי וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âמה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמי
הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּיאכל

ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה לקנֹות אֹותֹו מצריכין ְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹאין
וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי הפסד, ּבֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאין
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים יכֹול[מאכלים ׁשהּוא ְִֶָָ

לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, מהן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלאכל
לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. אסּור ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָהּמֹועד,
אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ּבּמֹועד, הּכל ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּומֹולח

ׁשּיתרּככּו. עד רּבֹות ּפעמים ּבידֹו אֹותן ְְְְְִִִֶַַַָָָֹיסחט
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ׂשעֹורים. ׁשכר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָואחד
ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשֹותה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëאֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

והּטֹוחנים הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאּמניהן,
לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרים
עׂשה ואם אסּור. הּמֹועד, לצר ׁשּלא והעֹוׂשה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמֹועד;

מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד, ְְֲִֵֵֶֶַָֹֻלצר
.Èאת מתּקנין ּכיצד? ּבּמֹועד. הרּבים צרכי ּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָעֹוׂשין

ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי
וכֹורין ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים ְְְְְִִִִִַָָָהרחֹובֹות,
לבֹורֹות מים וכֹונסין מימיהן, ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
הּקֹוצים ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡Èּופֹודין הּכלאים, את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַויֹוצאין

ו הערכין ואת הּׁשבּויים ההקּדׁשֹות,את ואת החרמים את ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין[אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- ,-] ְְְִֶֶָָ
[- ּומצּיניןאוזן הּמצרע, את ּומטהרין עברי, [מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹ

מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו הּקברֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
הן. רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל - ְֲִִֵֵֵֶַָָֹּכהנים

.·Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות[מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבּמֹועד;
וכל ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכׁשם
ׁשּׁשמּו ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? לֹו. ְְִִִֵֶֶַַַַָָהּדֹומה

הלווה] ּבהן[קרקע ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, [קרקעלבעל ְְְְִֶֶַַָָ
ּומאּוניןהבעל] חליצה ּוׁשטרי והּבנֹות, האּׁשה [קטנהלמזֹון ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

ודיה] "ממאנת" אחיה שהשיאוה להןיתומה הּדֹומה וכל ;ְֶֶַָָ
ּכגֹון ׁשּיזּכרּום, ּכדי לכתבם הּדּינין ׁשּצריכין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּדברים
'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו דברים אֹו דינין, ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָטענֹות
ללוֹות ׁשּצר מי לי'. ידּון ּפלֹוני 'איׁש אֹו עלי', נאמן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָּפלֹוני
וכן ׁשטר. ּכֹותב זה הרי - הּמלוה האמינֹו ולא ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבּמֹועד,

וׁשֹוברין נׁשים וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי פרעון]ּכֹותבין [שטרי ְְְִִִִִִֵֵָָָ
הן. רּבים ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ְְִֵֵֵֶַַָָָּומּתנֹות,

.‚È.ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור
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ׁשּזֹו מּפני העזרה, ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואין
ּתפּלין אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
ּיאכל, מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּומזּוזה

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ְְֲִֵֵֵֵַַָָּכֹותב
.„Èוכֹותב ּבּמֹועד, ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻּומּתר

נזהר אדם אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחׁשּבֹונֹותיו
ּבּמלאכֹות.[מדייק] הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָּבתּקּונן,

.ÂËּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין
מביאין נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
ואם הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלֹו
עץ ּכֹורתין אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֻהיה
אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר הּיער ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹמן

קבר. ּבהן ְִֶֶֶָלבנֹות
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

מיּבמין ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין לאבל. נהּפ חּגֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹונמצא
הּנּׂשּואין; ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹּבּמֹועד,
ּובלבד - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
יערב ׁשּלא נּׂשּואין, סעּודת ולא ארּוסין סעּודת יעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
.ÊÈיׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח. לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, ְְֲֵֵֵֶַַַָֻיֹום
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
אּלא להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, מּמדינת הּבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלגּלח,
ּומּבית הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומי ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהאסּורים,
והּתיר לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד. ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדרֹו

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
ּפנאי, להם ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח וכל[יעכבו]מּתרין קרּבנֹותיהן. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּנֹולד, וקטן ּבּמֹועד. לגּלח מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו ְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻהּיֹוצא
ואנׁשי ּבּמֹועד. לגּלחֹו מּתר - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָֻּבין
לגּלח, מּתרין - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשמר

ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי ׁשּלהם.[שבוע]מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
.Îׂשפה לּטל צּפרנים,[שפם]מּתר ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ּומּבית הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּבכלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפּלּו
ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּבּיד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,

העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת ּומעברת[אודם ֲֶֶֶֶֶֶַ
וטֹופלת ּפניה; על ּבסיד[מורחת]סרק שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָָָ

ּבּמֹועד. לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו ְְְְֵֵֶַַַַוכּיֹוצא
.‡Îהעֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים

ּומי לכּבס. מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמּטמאה
הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין

הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים אּלּו[מגבות]ּומטּפחֹות הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
מּפני ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן לכּבס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻמּתרין
טֹוב. יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהן

.·Î;לקנֹות ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְִִִֵֵֵֵַָֹאין
ּכגֹון הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר היה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואם
ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָספינֹות
ואין לקנֹות. אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֻּבזֹול

לצר[קונים]לֹוקחין אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ֵַהּמֹועד.

.‚Îלצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי
למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהּמֹועד.
ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּפֹותח

חג[דלת] ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּסּכֹות,

ּבפרהסיא. ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָטֹוב.
.„Îלגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֵֵֵֶַַָֹּכל

מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ׁשאסּור וכל ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹלעׂשֹותֹו.
ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּיאכל,

לעׁשיר ּומּתר ּיאכל,ּפרנסתֹו. מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא מלאכה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלעׂשֹות
הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ּבֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלהתּפרנס

ּיאכל. מה לֹו ׁשאין הּמֹוכר צר ְִֵֵֵֶֶַַַֹֹמּפני
.‰Îלאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין

ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,
קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ

לעׂשֹות מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא
אסּור. ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהפרׁש

ח ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות[זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּוא[שדה - ּבּמֹועד ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

ּברכה וכן מהן; להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמים
להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין מּבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנטפה
הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - אחרת הּׁשלהין ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמּנה

העליֹונה. הּׁשלהין ּבית ְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשקה
מּמקֹום·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּומּתר ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני ּגבֹוּה, מקֹום להׁשקֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻנמּו
ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. ליּפֹותן, ְְִִַָָּבׁשביל
הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ

זה הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי
אֹותּה מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ּבּמֹועד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמתּקנן
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.
הּמים את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה טפחים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
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ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאילן
ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר לחה, ׂשדה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה

מעט] אין[משקים האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
יתר. טרח ֵֶַָָֹּבהם

ּבּמֹועד,„. יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
ּומּתר יתר. טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין ׁשהן ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמּפני
ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהסב
- להם צרי היה אם - יחיד ׁשל ּומערֹות ׁשיחין ְִִִִִֶֶָָָָָָּבֹורֹות

חֹופרין[מנקים]חֹוטטין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן וכֹונסין לכּתחּלה; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאֹותן

נברכת ועֹוׂשין להן. לכביסה]צרי ּבּמֹועד.[בריכה ְְִִִֵֶֶֶַָָ
מפסידין‰. ׁשהם צדין[מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

חֹופר, ּכיצד? ּכדרּכֹו; צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָאֹותן
לבן ׂשדה היה ואם הּמצֹודה. תבואה]ותֹולה סמּוכה[- ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹלׂשדה
לׂשדה נֹועץיּכנסּו ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ויחריבּוה. האילן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּומּכה[ברזל]ׁשּפּוד ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּגּמה.[יוציאו] מקֹומֹו ונמצא ;ְְְִָָֻ

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים אֹותֹו עׂשה[צמח]ּגֹודר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

חצר ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמעקה
ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ּבֹונהּו ליפול]ׁשּנפל, סֹותרֹו[מט - ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ּכדרּכֹו. ּובֹונהּו הּסּכנה, ְְְִֵֵַַַָָמּפני
.Êאצטּבא אדם הּציר[ספסל]ּבֹונה עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
ׁשּזה עץ; ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמתּקנן
ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהפסד
ּבארנּו, ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל מאּבד נמצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּורֹות,

ׁשּנּוי. צרי אינֹו הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּכל
.Áּבֹונין ואין ׁשּימּות, לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאין

ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.
נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו [מוכן]מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו. ׁשּיּקבר ְִֵֵֶָלעת
.Ëלא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין

לעֹולם ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מת] של מּמכּבד[בשדה אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -ְְְֲִִִִֵַַָָָֻ
ְָלבזּוי.

.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא[מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ
הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא[מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ

ּבׁשמן. ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמגּזמין;
ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את וקֹוצרין צמח]ּבּמֹועד; ראּויה[מין ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. לּׁשכר ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלהּטילּה

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את[בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
מדּיר[בגלליהם]הּקרקע הּוא ׁשהרי ּבּמֹועד;[מזבל], ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻואם

צאנם את לנער ׁשֹומר לפזרלהן למקום ממקום [להעבירם ְֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּבתזבלם] ׂשכיר היה ׁשנה,[שבוע]. ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְִִִֶַָָָָָֹ

ׁשבּוע שנים]ׂשכיר ׁשֹומר[שבע וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִִֵַַָָ
הּזבל הּׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלנער

מסּל ּכרפתׁשּבחצר, חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו קין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לאׁשּפה. אֹותֹו מֹוציאין ְִִַָָָָּבקר,

.·Èׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה
נתּכּון ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבֹו
- ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. הארץ, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת
וכן אסּור. הּקרקע, לתּקן ואם מּתר; העצים, לצר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻאם

זרם]הּפֹותק ׁשּיּכנסּו[פותח נתּכּון אם - לׂשדהּו מים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, להׁשקֹות ואם מּתר; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדגים,

לבהמּתֹו,[ענפים]חרּיֹות להאכיל נתּכּון אם - הּדקל מן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַ
יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. האילן, לעבֹודת נתּכּון ואם ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻמּתר;

מתּכּון. הּוא ּדבר זה ְְִֵֵֶַָָלאי
.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן[יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עֹוׂשין אֹותן.[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם אֹותן; ְִִִֵֵַָָָ
ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ועל[טחים]ּובין ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּטפלה הטיט]הּכירה ּומסרגין[שכבת את[בונים]ׁשּלהן. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ונֹוקרין עין[מנקים]הּמּטֹות, להן ּופֹותחין הרחים, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

רחים[חור] ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין אֹותן, ּומעמידין [זרם, ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיים] את מגלגל .המים

.„Èאת וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין
ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּבקּבּוק,

ּומחּפין ּתּפסד. ׁשּלא ּכדי הּקציעֹות[מכסים]ׁשכר, את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ליבוש] שטוחים ּומרּככין[פירות יאבדּו. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֶַַֹֹּבקׁש,

מעׂשה[משפשפים] ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאת
הּידים ּבית קׁשרי עֹוׂשין אין אבל [קמטיהדיֹוט; ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבזה.השרוולים] ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. מעׂשה ׁשהּוא מּפני ,ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדיקֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ

ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב ּובֹוניןשיוכלו ,ִ
אכילה]אבּוס לּטל[סל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס לבהמה. ְְִִֵֵֵֶָָָָֹֻ

ּבּמֹועד; ּבהמה מרּביעין ואין ליּפֹותֹו. ּכדי ּולסרקֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָצּפרניו
וכל רפּואה. מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה מּקיזין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָאבל
מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ּומׁשקין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמאכלֹות

ּבּמֹועד. ולׁשּתֹותן לאכלן ְְְְְִֵַָָָָָלאדם
.ÊËמפּנין מּכעּורה[כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לבית מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
מּבית הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבאֹותּה
ּכלים אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ּכרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵָָָָָֻהאּמן,
מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׂשכרֹו
לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם לֹו; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּסמּו

לביתֹו.אחרת, יביא לא אבל ְֲִֵֶֶַָָֹ
.ÊÈהּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
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ּבעל אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ

הּפסח מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואין
אֹותֹו, מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה חצֹות; ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָאחר
נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָֹואין
ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ׁשּיֹום לפי -ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש מּפני קרּבן.[קרבן]טֹובים, ּוׁשחיטת חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ
.ÁÈמלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְֲִִַַַָָָָָָָָלפיכ

ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד; ׁשל חּלֹו ּכמֹו סֹופרים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַֻֻמּדברי
זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ואינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמֹועד,
ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה מהנץ אבל ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשחיטה.
ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; לעׂשֹות, ׁשּנֹוהגין מקֹום -ֲֲֲִִֶֶֶַָָָֹ

עֹוׂשין. אין ֲִֵַלעׂשֹות,
.ËÈּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻלגמרּה
ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמתחילין
אם - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהן:
חצֹות; עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהתחיל

הרּבה. צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻׁשאין
.Îלא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְִִִֵֵֶֶַָָֹההֹול

ּבּמדּבר; הּוא עֹוׂשה אבל הּמחלֹוקֹות, מּפני ּבּיּׁשּוב, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָיעׂשה
יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוההֹול
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻנֹותנין
מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשם.
מי וכן הּמחלֹוקֹות. מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאּסּור
ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּדעּתֹו
ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

הּמחלֹוקֹות. מּפני ְֲִֵַַּבֹו,
.‡Îעׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת

ׁשלׁשת ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימים
אין ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה. ְִָָאֹותּה
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
חמץ לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצוֹות
להׁשּבית (ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּביֹום
(ד) ׁשבעה; ּכל חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשאֹור
חמץ יראה ׁשּלא (ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא

מּצה לאכל (ז) ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּכל
הּלילה. ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
ּפ ּומּצה חמץ אהלכֹות רק ¦§¨¥©¨¤¤

עׂשר‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעד
קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ונכרתה"; חמץ, אכל ּכל "ּכי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד[בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד וׁשֹותה.[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

יאכל·. "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבֹו יהא לא חמץ[שום]חמץ", והּמּניח אכילה. הּתר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף - ּבּפסח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּותֹו
"ׂשאר ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ל יראה "לא ְְְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור ּבבּתיכם"; יּמצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא

-]מחמצין אחר הּוא.[בצק אחד , ְְִֶַָ
אם‚. אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

אבל מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ קנה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכן
אּלא ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו היה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאם
אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ּברׁשּותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּניחֹו
אֹותֹו ּומּכין מעׂשה; עׂשה ׁשּלא מּפני הּתֹורה, מן ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹוקה

מרּדּות מדרבנן]מּכת .[מלקות ְַַַ
ודבר„. לעֹולם; ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָחמץ

יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו אסרּוהּו, יּמצא", ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּו"בל
אחר ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם יּניח ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי

ֶַַהּפסח.
ׁשּלא‰. ּבין ּבמינֹו ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחמץ

ׁשעבר יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
אחר לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
הּתערבת אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּפסח;

הּפסח. לאחר ּבאכילה ְֲִֶֶֶַַַַַָֻמּתרת
.Âאבל חמץ. ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, חמוץערּוב מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדיולחם] משעורה]וׁשכר להן[עשוי הּדֹומה וכל , ְְִֵֶֶַַָָָָ

ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ׁשהחמץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּדברים
ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: ּכרת, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבֹו
אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ּבׁשאכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאמּורים?
אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ּביצים ֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש

ּכּזית כדי]ּבכדי[שמצטרף]ּבּתערבת תוך ׁשלׁש[- אכילת ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹ
לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי על אף - ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביצים

מרּדּות. מּכת ְֶַַַָאּלא
.Êזה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹוכל

ּפי על ואף חמץ". יאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּכּזית; ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת חּיב אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָכן,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ּפחֹות ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוהאֹוכל
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.Áמח עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל הּיֹוםאסּור צֹות ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
האֹוכל וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבזמן
הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על ּכלֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחמץ",

ׁשראּויה[ממרע"ה] מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא הּפסח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָלׁשחיטת

.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע יהיה[יכשל]ׁשּלא ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
ׁשעה הּתֹורה. מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ּוׁשאר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָסֹופרים,
המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין אין ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻחמיׁשית,
ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ּבין יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
ּתֹודה ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,לפיכ חמיׁשית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּבׁשעה
ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ׁשהּוא מחמץ ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכּיֹוצא

הּכל. ׂשֹורפין ׁשּׁשית, ׁשעה ׁשּתּגיע ְִִִִֶַַַַָָֹעד
.Èעד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ׁשעה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָסֹוף
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה והאֹוכל ּבֹו; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָנהנין

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה מּתחּלת ְְְִִִִֵֶַָָָוהאֹוכל
שלישי יום

ב ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות
זמן‡. קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: אכילתֹו, ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹאּסּור
הּׁשמּועה מּפי רבנו]מּבּתיכם"; משה למדּו,[שמסר ְְִִִֵֶַָָָ

מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ארּבעה יֹום הּוא זה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראׁשֹון
ּכלֹומר זבחי", ּדם חמץ על תׁשחט "לא ּבּתֹורה: ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּׁשּכתּוב
יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; והחמץ הּפסח תׁשחט ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלא

חצֹות. אחר עׂשר ְֲַַַָָָָארּבעה
ׁשּיבּטל·. היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, חמץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו

ּכלל. צר ּבֹו ׁשאין ְְֵֶֶָָָֹּוכדבר
ּבּמחבֹואֹות‚. החמץ אחר לחּפׂש סֹופרים, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּומּדברי

סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ולבּדק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹֹּובחרים,
ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ּומׁשּביתין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹודקין
ּבבּתיהם, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני הּנר, לאֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָעׂשר,

מדרׁש קֹובעין ואין לבדיקה; יפה הּנר ּבסֹוף[שיעור]ואֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לקרֹות יתחיל לא החכם וכן עׂשר, ׁשלׁשה [ללמודיֹום ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹ

זמּנּה.תורה] ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ׁשּמא - זֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעת
ולא„. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור
אכסדרה אבל ּובּמחבֹואֹות; -[מרפסת]ּבחרים רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ

צרי אינֹו החצר, ואמצע ּדּיֹו. החּמה, לאֹור ּבדקּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם
חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,

ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל
עד‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר

מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמקֹום
מב חמץ,והּׁשאר לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ּבלּבֹו; ּטלֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבדיקה. צרי ְִִֵָָאינֹו
.Âהּיציע וגג והעליֹונים, הּתחּתֹונים הּבית [חדרוןחרי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

משופע] ּומתּבןשגגו ולּולין, ּבקר, ורפת התבן], ,[בית ְְְִֵֶֶַָָ
מהן,[מחסני]ואֹוצרֹות מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות יין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ּגדֹולים ּדגים ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָּובית
ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל חמץ. להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהכניס
ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ּובית הּמלח, ּובית ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמהן,

הּמּוריס ּובית מלוח]העצים, דג הּבית[שומן וחרי , ְְִִֵֵֵַַַָָֹ
ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמצעּיים,
ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ידע ואם חמץ; להן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמכניסין
מּמּנּו ּבֹודק הּמרּתף, ּוכׁשּבֹודק ּבדיקה. צרי אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחמץ,

ׁשּורֹות חביות]ׁשּתי וׁשּלמּטה[של העליֹונה ׁשהן החיצֹונֹות, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ִֶָמּמּנה.

.Êׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין
עׂשר והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק סֹוף. לּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלעיר,
ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי. עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻׁשנּיה;
.Áאחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן

ּפרּורין ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ּפעם לבּדק צרי - ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבדיקה
ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזה,
אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבחּלֹון,
אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבדיקה. צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּפת
.Ëונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

לבּדק. צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא ְְְִִִִֵָָָָֹֹואם
.Èּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
ׁשּכל לבּדק; צרי - מקומו]הּקבּוע[איסור]ּבדּוק ,[ידוע ְִִֶַַָָָָֹ

מחצה. על ְֱֱֶֶַָָּכמחצה
.‡Èאחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
ׁשּנטל זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
ּובא חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהחמץ;
ׁשּנכנס ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעכּבר
ׁשּבדק, אֹו ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאחד
ׁשאין ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל - ּכּכר ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּומצא

קבּוע. ַָָּכאן
.·Èאֹו אחרת; ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּניח

צּבּורין ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו עׂשר; ּומצא חּלֹות, ּתׁשע ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּניח
ּכּכר ּופרׁש חמץ, ואחד אֹומּצה חמץ אם ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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ּבדּוק; לבית ונכנס ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּצה,
לא אֹו זה לבית נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

לבּדק. צרי אּלּו, ּבכל - ְְְִִִֵַָָֹנכנס
.‚Èוכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,
ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹֻחלּדה
העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

חבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס [ציידנחׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ְִלהֹוציאֹו.נחשים]

.„Èסּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית
אין ּבבֹור, חמץ היה קֹורה. מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלהֹורידו;

ודּיֹו. ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמחּיבין
.ÂËּפניה[חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

הערבה ׁשּבסדקי ּבצק לקּימּה. ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבטיט
לאו[קערה] ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

נקב ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זיתים חציי ׁשני היּו לבער. חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּבׁשני
חּיב אינֹו לאו, ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיּנטל

ְֵַלבער.
.ÊËעל אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
זית וחצי ּבּבית זית חצי היה אֹותן. מקּבץ ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּפעמים

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית חצי חצי[מרפסת]ּבעלּיה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
- ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטל אּלא לבער, חּיב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאינֹו
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית אםהּמׂשּכיר פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

ואםבדקו] לׁשאל; צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ׁשּלא הּמׂשּכיר זה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהחזק
ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי - ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבדקנּוהּו'
ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, ּכׁשרין והּכל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹחמץ,

לבּדק. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן ׁשּיהיה והּוא, -ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
.ÁÈחל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

הּמפּתח מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל
לבּדק; הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, מּקח ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואינֹו

עֹוׂשה.[בתשלום] הּוא מצוה ׁשהרי ,ְֲִֵֶֶָ
.ËÈזקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש

הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבּדק.
ּבין הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר לבּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹצרי

יהיה ולא לחזר,הּׁשמׁשֹות, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹ
אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי תבואה]אינֹו ,[מחסן ְְִִֵֵֵֶָָָֹ

אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִֵַַָָָֹֹּתֹו

הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלתֹוכֹו.
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי

לבּדק. צרי אינֹו הּפסח, ְִִֵֶֶַַָֹֹקדם
ג ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

את‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק
ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמץ
ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּכל,
מבערֹו. עׂשר, ארּבעה ּבלילי לבערֹו רצה ואם ְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָמבערֹו;

מּמּנּו·. ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבכל ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים. ּגררּוהּו ׁשּמא ְְִֶֶֶַַָָָָאחרת,
החמץ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר;[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻהּׁשּבת,
ארּבע אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשּבת.
טֹוב יֹום מֹוצאי עד ּכלי עליו וכֹופה מבּטלֹו; ְְְְִֵֶַַָָָָׁשעֹות,

ּומבערֹו. ְֲִַָהראׁשֹון,
ערב„. לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהיּו

ׂשֹורף אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם הּטהֹורה יערב לא - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּבת
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד. הּׁשּבת ְְִַַַָּביֹום

ּבֹודק‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבׁשעת ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה

שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
ׁשּיבער ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחג.
אסּור ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה

ֲַָָּבהניה.
.Âארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשּמכניסין הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
אינֹו הרגל, לאחר ּבדק ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמץ, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

.ְֵָמבר
.Êּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר

חמץ ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה
ׁשּיׁש חמץ 'ּכל ויאמר: רֹואהּו; ואינֹו ּברׁשּותֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנׁשאר
והרי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹּברׁשּותי
ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל ּכעפר'. ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָהּוא
נאסר ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

ֲַָָּבהניה.
.Áומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

ׁשהי חמץ ּבׁשעתּומצא ּוׁשכחֹו ּבלּבֹו, והיה עליו ּדעּתֹו ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
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ו"לא יראה" "לא על עבר זה הרי - ּבערֹו ולא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹהּבעּור
מֹועיל עּתה הּבּטּול ואין ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיּמצא",
הּוא ּכאּלּו עׂשהּו והּכתּוב ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, ְְְְְִִִֵֶַָָָלֹו
וחּיב יּמצא". ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּברׁשּותֹו,
ּכֹופה - טֹוב ּביֹום מצאֹו ואם ׁשּימצאּנּו. עת ּבכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלבערֹו
אינֹו - הּוא הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות מּמּנּו.[מובדלים]צרי ְְִִִִֶֶַָָָֹ
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונּׂשּואין, ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹלאכל
ּולבער לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל
ּכביצה; עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד מּיד. יחזר - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו

ודּיֹו. ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות ְְְְְִִֵַַָָָָהיה
.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו. ּכׁשּיחזר ְְְִֵֶַָֹמּיד
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹורקֹו
וחמץ לּים. זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּבמהרה
אֹו טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא מּפלת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנפלה
לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ּכמבער; הּוא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹיתר

ׁשּׁשית. ׁשעה ְְִִִָָָנכנסה
.·Èואם לבער. צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנתנֹו

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל הּפסח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹהֹואיל
- ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹוכירים,
ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ואֹותֹו הּפת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותּה

ּבהניה. ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ּבהניה, ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָאסּורין
ד ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

טמן‡. אם יכֹול חמץ". ל יראה "לא ּבּתֹורה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכתּוב
ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד אֹו ְְְְִִִִֵֶַַֹאֹותֹו,
אֹו הפקידֹו אפּלּו ּבבּתיכם", יּמצא לא "ׂשאר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹלֹומר:
החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה לא יכֹול ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהטמינֹו.
אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו רחֹוק היה אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבביתֹו,
.רׁשּות ּבכל ,"ּגבל "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻלא
ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ מרׁשּותֹו לבער חּיב יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָיכֹול
אּתה אי ׁשּל ,"ל יראה "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדׁש?

ּגבּה ׁשל אֹו אחרים, ׁשל רֹואה אּתה אבל .[הקדש]רֹואה; ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּברׁשּותֹו,·. הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא

- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו

יּמ ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ׁשלהרי וחמץ צא"; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש
ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּבית

ּתֹוׁשב מצוות]ּגר ז' שקיבל עליו,[גוי ׁשֹולטת יׂשראל ׁשּיד ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאין
ּגֹוי, ׁשל חמצֹו ּבפני טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָלעׂשֹות
,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמא

ּפֹורׁשין ׁשהּכל ׁשּלא[מובדלים]מּפני ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
מעילה. לידי ְִִֵָָיבֹואּו

עליו‚. קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּגֹוי
הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם אחריּות, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל לבערֹו; חּיב ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָזה
לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות קּבל לא ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻואם

הּוא. הּגֹוי ׁשּברׁשּות הּפסח, אחר ְִִֶֶֶַַַַַמּמּנּו
יֹודע„. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
חּיב זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלׁשּלם,
האּנס ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבערֹו;

ְֲַָּבאחריּותֹו.
ׁשהרהין‰. אמר[משכן]יׂשראל אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא 'אם ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:
מּתר החמץ ואֹותֹו הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻחמץ

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; קדם[שיקנהו]לאחר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
החמץ אֹותֹו נמצא - מעכׁשו' 'קנה לֹו אמר לא ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּפסח.
הּפסח. לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכאּלּו

.Âּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל
אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה. מּתנה לֹו ְְִֶַָָָׁשּיּתנֹו
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר [קונה ְְִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמאתים' וקח ּבֹוא לוּבמנה, ורומז גדולה, יותר [כמות ְְְִֶַַָָ
החמץ] את בחזרה ממנו ּבֹואשיקנה מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ִֵֶַַַָ

הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא - מּיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוקח
הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ולא לֹו ימּכר לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹאבל

יּמצא". ּו"בל יראה" "ּבל על עֹובר ִֵֵֵֶֶַַַָָזה
.Áּו"בל יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין חמץ, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתערבת

הּמּוריס ּכגֹון - קמח]יּמצא" עם מלוח דג וכּתח[שומן ְְְִֵַָָָֻ
ולחם]הּבבלי חמוץ מחלב עשוי הּמדי,[טיבול וׁשכר ְְִִֵַַַָָ

מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּקמח, מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשין
ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר אבל ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנאכלים;

ּבּפסח. לקּימֹו מּתר זה הרי - ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻלאכילה
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן[מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור

ׁשהריהּקמ מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ח ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
לבער. חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו והבאיׁש; ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹנפסד

.Èהּקילֹור לעין]וכן והאסּפלֹונית[משחה והרטּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָ
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תחבושות]והּתריאק מיני לקּימן[- מּתר - חמץ לתֹוכן ׁשּנתן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻ
החמץ. צּורת נפסדה ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבּפסח,

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה מּלאכל[התעפשה]הּפת ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
ּומלגמה קמח]הּכלב, מעורבת תחבושת -[מין ׁשּנסרחה ְְְְִֶֶֶַָָֻ

וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים לבער. צרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו
מּתר - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחמץ, אֹותן ׁשּדּבקּו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻנירֹות
יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ּבהן ואין ּבּפסח, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלקּימן

עֹומדת. החמץ צּורת ֵֵֶֶֶֶַָׁשאין
.·Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר

על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּתריאק ּכגֹון אדם, ּכל מאכל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאינֹו
על ואף הּפסח; אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֻּפי
אסּור זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּפי

ְְָלאכלֹו.
רביעי יום
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הּדגן‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּבלבד
ׁשּועל וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, מיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
ועדׁשים ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון הּקטנּיֹות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹוהּׁשּפֹון.
קמח לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ּברֹותחין ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹארז
חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר זה הרי ׁשהחמיץ, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבצק

סרחֹון. ְִֶָאּלא
ּבלא·. ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

אפּלּו אּלא חּמּוץ; לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשם
מּתר זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּניחן
ּומי מסריחין. אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבאכילה;
ּומי תּפּוחים, ּומי וזית, ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָפרֹות,
- ּומׁשקין ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָרּמֹונים,
ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוהּוא,

מחמיצין. אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ְֲִִִֵֵֶַַָמים
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין[מנפיחותם]- אין . ְְְְִִִֵֶַַַ

את[מטגנים] מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת
ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם הּקלּוי. הּקמח ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּפת
ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכ

ּבׁשנער נהגּו ּוכבר ׁשּיחמיץ; קדם מּיד [בבל]מתּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר לאסר הּמערב, ּובכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּובספרד

יפה. יפה הּמים ְִִֶֶַַַַָָירּתיח
ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר

הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי
פר ׁשּמי מּתר; זה הרי - מחמיצין.ּבּׁשמן אינן ֹות ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ

אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור[שורפין ְְְֲִֶֶַַָ
לא ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין
וכן אֹותֹו. ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנקלה

החדׁשֹות הּקדרֹות מיםּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ
וטחנּולחזקם] ׁשחזרּו אפּויה מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
חּמּוץ. לידי ְִִֵָויבֹוא

.Âּבֹוללין מּפני[מערבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפין אם[מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו ׁשאֹופין[כלי ְִִִִִִֵֶֶַַָָ
הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, החּלֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹעליו

מּתרין. אּלּו הרי זה, ְְֲִִֵֵֶָֻלרפיֹון
.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים

ּכל נהגּו ּוכבר הּסלת; ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוטֹוחנין
ׁשּלא הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ויחמיצּו. יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבללּו
.Áאם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל

החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם
נתּבּקע, ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין הּתבׁשיל; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאר

סֹופרים. מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָחמץ
.Ë:ּכלֹומר הּמּצֹות", את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַמּׁשּום

אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ּבּמּצה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָהּזהרּו
ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם צרי ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחכמים:
חּמּוץ. ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר מים עליו ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹיבֹוא
ׁשאסּור ּכׁשם - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ׁשּנטּבע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדגן
ּומֹודיעֹו, ליׂשראל מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ּכ ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָלאכלֹו,
הּפסח, קדם לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ׁשּיאכלּנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּכדי
הּפסח, קדם ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט מעט ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמֹוכר

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי יחזר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹׁשּמא
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן ׁשהּוא[טפטוף זמן ּכל - ְֶֶֶֶַַָָָָָָ

לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר טּפה ֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻטֹורד
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אבל הרי[חימוץ]חּמּוץ; , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

אסּור. ֶָזה
.‡Èאּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין

חּמה ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין ּבלבד. חּלה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹׁשעּור
ׁשּלנּו[שמש] ּבמים אּלא - ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

הלילה] עליהם הרי[עבר אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
אסּורה. ֲַַָהּפת

.·Èּתחת ולא ותלּוׁש; הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
ׁשאי ּבמקֹום אפּלּו העבים, ּביֹום ּבֹו.הרקיע זֹורחת הּׁשמׁש ן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לׁשה היתה ואם אחר. ּבדבר ותתעּסק העּסה, את ּתּניח ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹולא
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד ,ְְֶֶֶֶַָָָ
התנור] ׁשּלא[מחום אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת אֹו ידּה, ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻצּננה
- ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו חּלה? ׁשעּור ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹוכּמה

ּכמׁשקלּה.[כמידת]ּכגּוף לא הּבינֹונית, הּביצה ְְְִִֵֵַַָָָֹ
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

עד הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם חּמּוץ. לידי ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבא
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ּכבר - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,
אם וכן מּיד. ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהּל
אסּור זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,אחת ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיּו

- קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונׁשּתהּו,
ּגמּור. חמץ הן והרי יּׂשרפּו, ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָׁשּתיהן

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ,[מתעכבת ְֲִִֵֵֶֶָָָ

לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ּבעת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּומתחּמצין
ּבעלי אבל לעׂשֹותן; ּוממהרין ּבאּמנּותן, ּבקיאין ׁשהן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּפני
יבֹואּו ׁשּמא - ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו אסּורין, ְֲֲִִִִֶַָָָָָבּתים

ּבדפּוס ׁשּלא לעׂשֹותן הציור]אחרים בצורת ויׁשהּו[מסגרת , ְְְֲֲִִִֵֶַָֹ
ויחמיצּו. ְְֲִִַַָָּבעׂשּיתן

.ÊËוכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים, ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמים
ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמים

ויחמיץ. אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמדרֹון,
.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני[קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ

הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר לפניהן; ּומּניחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּברֹותחין,

יפה. יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹאֹו
ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלפניהן
יׁשטף - מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו ּבֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹֹמהּפ

מדרֹון. ּבמקֹום ויׁשּפ ּבמים, ְְְְְְִִִִִַַֹהּכלי
.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא

ׁשפה במורסן]אבל ולא[משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ
מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן[לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

נתן ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצֹות.
את נֹותנין אין להחמיץ. ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, יּׂשרף -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח
.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר [מין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻֻ

ּבמים העּסה ללּוׁש מּתר וכן הּבצק; לתֹו ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבהן לקּטף אֹו וחלב, ּדבׁש אֹו העיסה]וׁשמן, מהם .[למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ

לא - ּבלבד ּבמים אּלא ּולקּטף ללּוׁש אסּור הראׁשֹון, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּובּיֹום
ּבלבד ּובראׁשֹון עני"; "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא חמץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּׁשּום

עני". "לחם זכרֹון להיֹות ׁשּצרי ְְִִִִֶֶֶָֹהּוא
.‡Îמּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ - ּבצֹונן מּצה ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלהׁשּתּמׁש
אחרים]הּׂשאֹור המחמיץ חרסת,[בצק ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי ְְֲִִִֶֶַַֹ

החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ׁשחּמּוצן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּומּניחין

ּבּפסח. ּבהן ְְִִֶֶַַַָמׁשּתּמׁשין
.·Îּכל[שקע]ּביב חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגחלים מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה,

עליו לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהּסיק
ַָמּצה.

.‚Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי
ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, ּבכלי [קערותּברֹותחין ְְְְְְְִִִִִִֵָ

מים,גדולות] עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן -ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
ּבהן ּומׁשּתּמׁש אֹותן, ׁשֹוטף ּכ ואחר ּבתֹוכֹו; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּומרּתיחן

הּנּצב ואת הּלהב את מרּתיח הּסּכינין, וכן קת]ּבמּצה. -] ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ
ּבמּצה. ּבהן מׁשּתּמׁש ּכ ואחר ראׁשֹון, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבכלי

.„Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָּבכלי
עד ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ונֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגדֹול,

ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשֹוטפן, ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיפלטּו;
.‰Îּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון
וׁשּועין ּכעין[מרוחים]מׁשּוחין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית,
ּבהן. ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּצה,

.ÂÎלהרּתיחֹו ׁשרצה ראׁשֹון לפסח]ּכלי ולא[להכשירו , ְְְְִִִֶַָָֹ
זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמצא
מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה לֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּקיף
ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָעד

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ְְְִֵֵַַַַָָואחר
ו ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות
זמן. ּובכל מקֹום, ּבכל - מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
אכילת הרגל, ּבׁשאר אבל הּלילה. ּכל ּומצותּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעצמּה;
ּדחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות ְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּצה
חֹובה; ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָאֹו

חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, ְְִִֵֶַַָָָָּומּׁשאכל
ּומרֹור·. מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע

ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכאחד
ּבסיב ּכרכן עץ]לּמּצה. מּצה[של ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

יצא. ָָֹלא
יצא‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל

ואחר ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל חֹובתֹו; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָידי
אכילה ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

הּמצוֹות. מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה ְְְִִֶַָָָָָָָָהיתה
ּכן„. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

חמץ", יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאכלּה
אם - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹונאמר:
ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָָאכלן

ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ּבהן[מצות]ארז ׁשאין לפי מּצה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ֵָחמץ.

טעם‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה
הּכלבים עּסת חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא כלבים]ּדגן, [לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ
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אין חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מׁשּמרת זֹו ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻהרֹועים
חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה מּצה מּצה. ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלׁשם
אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּפסח.
ואכל, לׁש ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו עני", "לחם מּׁשּום - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחלב
ּבפת ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין חֹובתֹו. ידי יצא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻלא

תבואה]סּבין קליפות – וסובין את[-מורסן הּוא לׁש אבל ; ֲִֶָָֻ
ידי ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּקמח
ויֹוצא מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻחֹובתֹו.
עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּה

.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ,[קערה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהרּתיח ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ׁשהדּביק ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבין

אפיּה אפּלּו הדּביק, ּכ זה[אפאה]ואחר הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ּגמּורה, אפּיה נאפית לא אם וכן חֹובתֹו. ידי ּבּה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹיֹוצא
נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹיֹוצאין

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת שרויהמּמּנה [מצה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
יֹוצאבמים] אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל נּמֹוח; ׁשּלא והּוא, -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּפת. טעם ּבּה אין ׁשהרי חֹובתֹו, ידי ְֲֵֵֵֶַַַָָָּבּה
.Êאסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר[מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּכל הּכלל: זה ׁשּגזלּה. אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹראׁשֹון
וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאין

.Áׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹהּכהנים
ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן אדם; לכל ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּצה
ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל ּבירּוׁשלים. ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבירּוׁשלים; אפּלּו ְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּכּורים,

ה[אכילה] בירושלים]ּמֹוׁשבֹותּבכל ׁשני,[אלא ּומעׂשר , ְֲִֵֵַַָָ
מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ויאכל ׁשּיּפדה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאפׁשר
היא הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה - מּצֹות" ְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹּתאכלּו

חֹובה. ידי ּבּה ְְִֵֶָָׁשּיֹוצאין
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מּצה - הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאין
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין[שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּׁשּוק,
ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּבּׁשּוק,

מּצה. לׁשם ׁשמרן ְְֲִֵַָָָָָעׂשּיתן,
.Èקטן ועבדים. נׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּכל

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
ׁשֹורין מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה מּצה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכזית
נּמֹוח. ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק ְְֲִִִִִֶַַַָֹלֹו

.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַ
אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, מּצה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחר
אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי על ְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאף
ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּופרֹות

ֵּופֹוסק.

.·Èׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו
מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכר

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו ערב[מלקות לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶַַַָֹ
מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּפסח
ימּלא ולא ירקֹות, אֹו ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל אבל ְְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָֹּבתאוה;

עצמן[כרסו]ּכרׂשֹו מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים מהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
חביבים מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹערב
עד והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר אבל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָעליו;

.ְֶֶַׁשּתחׁש
ז ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות
ׁשּנאמר: - ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאבֹותינּו
יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: ּכמֹו הּזה", הּיֹום את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכֹור
לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ּומּנין ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת".
ׁשּיׁש ּבׁשעה זה", ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"והּגדּת
אפּלּו ּבן, לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני מּנחים ּומרֹור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמּצה
וכל מצרים; ּביציאת לסּפר חּיבין - ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָחכמים

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ּבּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמארי
ׁשּנאמר:·. - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹמצוה

ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי ."לבנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"והּגדּת
עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן היה ְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻאם
ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ׁשפחה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵַַַָָָָָָָאֹותנּו
ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגדֹול

ּבן. ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי על לנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשּו
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
הּלילֹות'?ו מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: יׁשאלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

היה'. וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעד
ועֹוקרין ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכיצד

מּצה[מסירים] וחֹוטפין ׁשּיאכלּו, קדם מּלפניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּׁשלחן
אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא זה, מּיד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָזה
ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - אּׁשה לֹו אין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשֹואלּתֹו;
ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן היּו ואפּלּו הּזה', ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּלילה

הּזה'. הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ְְְְִֶַַַַַַָָלעצמֹו
מתחיל„. ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות להתחיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָוצרי

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּתֹועים,
ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, לפרעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיינּו
מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא ּובחרּותנּו. לנּו, ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונפלאֹות
ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד אבי", ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאבד

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ּפרׁשה ְְֲִֵֶַָָָָֻּבדרׁש
חמּׁשה‰. ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא לא מצרים]עׂשר, ביציאת הן:[לספר ואּלּו ; ְְֵֵֵָָָָָֹ
ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. מּצה, ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפסח,
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זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּוא
חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, לה'"; הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּפסח
האּלּו ּודברים ׁשּנגאלּו. ׁשם על מּצה, ּבמצרים; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאבֹותינּו

'הּגדה'. הּנקראין הן ְִִֵַַָָָָֻּכּלן,
.Âהּוא ּכאּלּו עצמֹו את להראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור ְְְְְִֶַַַָָָָָּבכל

"ואֹותנּו ׁשּנאמר: מצרים, מּׁשעּבּוד עּתה יצא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו
עבד ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל מּׁשם". ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוציא
ויצאת עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהיית";

ונפּדית. ְְִֵֵַָלחרּות
.Êלאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

אנׁשים ּבין ואחד, אחד וכל חרּות. ּדר מסב והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָולׁשּתֹות
יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב נׁשים, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבין
לא הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מהן; ּפחֹות אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

לֹו הצדקה]יפחתּו ּכֹוס[גבאי ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; מארּבעה ְְֲִִֵַָָָ
רביעית. ְִִֵֶמהן,

.Áאינּה אּׁשה ׁשּיסב. עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
ּובן הסּבה. צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם הסּבה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה
ּתלמיד אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
והסּבת רׁשּות. רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבפני
אין - ּפניו על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן הסּבה; אינּה ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימין,
ּכזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָזֹו
אכילתֹו ּוׁשאר האּלּו. ּכֹוסֹות ארּבעה ּובׁשתּית ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמּצה,
.צרי אינֹו לאו, ואם מׁשּבח; זה הרי הסב, אם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻּוׁשתּיתֹו

.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות עםארּבעה [לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ
ּדעתמים] ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ּכדי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוסהּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יין] רביעית רבע ׁשאיניהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה ֹו. ְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשתה חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה
יצא. רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻידי

.Èּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל
וכֹוס הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס עצמֹו. ְְְְִִִֵֵַַָָּבפני
עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו קֹורא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשני,
ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס הּמזֹון; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּכת

הּׁשיר ּברּכת רצה[יהללוך]עליו אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשֹותה. אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ׁשֹותה; ְְְִִִִִִֵֵֶֶלׁשּתֹות,

.‡Èׁשהיּו לּטיט זכר סֹופרים, מּדברי מצוה - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהחרסת
ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ּגרֹוגרֹות ודֹורסין[תאנים]אֹו ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
אֹותן[מועכים] ּומתּבלין חמץ, לתֹוכן ונֹותנין ְְְְְִִֶַָָָֹאֹותן,

ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ּבתבן; טיט ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבתבלין
ֶַַהּפסח.

.·È,עצמּה ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת
לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ּתלּויה ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאּלא
לאכל סֹופרים, ּומּדברי ּומרֹורים. מּצה על הּפסח, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹּבׂשר

ּפסח. קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל לבּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרֹור
.‚Èוהעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמרֹורים

ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּתמכה
מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם 'מרֹור'. נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלּו,

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו והּוא, - יצא [שורש]ּכזית, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשלקן ואם יבׁש. אפּלּו הרבה]ׁשּלהן, ּכבׁשן[בישלן אֹו , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

ּבהן.[בחומץ] יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,ְִֵֵֶָָ
חמישי יום

ח ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות
הּוא:‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָסּדּור

ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ואחד, אחד לכל ּכֹוס מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּתחּלה
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּומביאין ידיו. ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
וגּופֹו וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו ,ערּו ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשלחן
ּובּזמן עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
לּפסח, זכר אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּזה,

לחגיגה. זכר ְֲִֵֶֶַָָואחד
ּומטּבל·. ירק ולֹוקח האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמתחיל

ּכל - עּמֹו המסּבין וכל הּוא ּכזית, ואֹוכל ּבחרסת, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻאֹותֹו
הּׁשלחן את עֹוקרין ּכ ואחר מּכזית. ּפחֹות אין ואחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד
הּבן וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין לבּדֹו, ההּגדה קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמּלפני
מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה הּקֹורא: ואֹומר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשֹואל.
ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלילֹות?
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת,
הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ּומּצה, חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלין

ׁשלּוק צלי ּבׂשר אֹוכלין הרבה]אנּו ּומבּׁשל,[מבושל ְְְִִַָָָָֻ
ה ׁשּבכל צלי; ּכּלֹו הּזה ׁשארוהּלילה אֹוכלין אנּו ּלילֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים; הּזה והּלילה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָירקֹות,
מסּבין'. ּכּלנּו הּזה והּלילה מסּבין, ּובין יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻֻֻּבין

ׁשאין‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן
ּבגנּות ּומתחיל קרּבן. וגו']לנּו אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָָ

ּכּלּה. אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻוקֹורא
אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר

אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ֲֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּומגּביּה לה''; הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַּבמצרים,
ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ואֹומר: ּבידֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּמרֹור
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּמררּו
זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ּומגּביּה חּייהם'; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוימררּו
אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשם על אֹוכלין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאנּו
מּיד, ּוגאלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עליהם ׁשּנגלה עד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהחמיץ
וכּו''. מּמצרים הֹוציאּו אׁשר הּבצק את וּיאפּו ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובּזמן
ּבּתי על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּפסח ׁשם על קּים, ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

וכּו'. ְֲֵאבֹותינּו'
לפאר‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:

הּנּסים ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ּולנּצח ּולהּדר לגּדל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלרֹומם
יּה. הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹהאּלּו,
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו
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אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמים"';
הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח
הּגפן, על ּומבר יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנפׁשנּו.

הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה
.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר

ׁשני ולֹוקח ההּגדה; קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשהרי
ׁשלם,[מצות]רקיקין לתֹו ּפרּוס ּומּניח מהן אחד חֹולק , ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם 'הּמֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומבר
ּכּכרֹות ׁשּנאמר:[מצות]ׁשּתי מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

ּבפרּוסה עני ׁשל ּדרּכֹו מה - עני" ּכאן[חתיכה]"לחם אף , ְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּומטּבל ּכאחד, ּומרֹור מּצה ּכֹור ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבפרּוסה.
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּומבר ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחרסת,
ואֹוכלן. ּומרֹורים', מּצה אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָקּדׁשנּו
על מבר עצמֹו, ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה אכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָואם

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַזה
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

ואֹוכל הּזבח', אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשר
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ּתחּלה. עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמּבׂשר
על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
הּפסח ּברּכת ולא ּפסח. ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאכילת

ּפסח. ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּפֹוטרת
.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן

ּבחרסת מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחֹוזר
מרֹור ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר וחֹוזר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָואֹוכל.
יבּטל ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא ואֹוכל; ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבחרסת
ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר סֹופרים. מּדברי מצוה וזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָטעמֹו.

לּמקּדׁש. זכר ּברכה, ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּומטּבל
.Ëרֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָואחר

אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל וׁשֹותה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹלאכל,
אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית, ואפּלּו הּפסח, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמּבׂשר
אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ּובּזמן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלל;
אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכלּום,

הּמצוה. היא ׁשאכילתן - ּבפיו ְְֲִִִִֶַַַָָָָהּמּצה
.Èּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ְְְִֵֵַַַַַָָָָָואחר

עליו וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר וׁשֹותהּו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָׁשליׁשי,
ּכל ה' יהללּו' והיא הּׁשיר, ּברּכת עליו ואֹומר ההּלל; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
חּוץ הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ואינֹו וכּו', 'ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָמעׂשי
הּלל עליו ולֹומר חמיׁשי, ּכֹוס למזג לֹו ויׁש הּמים. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמן
נהרֹות "על עד טֹוב", ּכי לה', מ"הֹודּו והּוא - ְֲִֵַַַַַָהּגדֹול
לֹו ויׁש ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו חֹובה אינֹו זה וכֹוס ְְְְֵֵֶֶַָָָָּבבל";
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, מקֹום ּבכל ההּלל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלגמר

סעּודה. ְְָמקֹום
.‡È;אֹוכלין פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹמקֹום

יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹמקֹום
ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל הּוא. הּפסח ְְֱֶֶֶַַַָָָָֹֻּבׂשר
ואם ּבחּוץ; קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, ּבליל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכאחד

ׁשלק אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו ,מחּת אבר[בישל]היה ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - מחּבר ְְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻוהּוא

.·Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי
מי הּזה; הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשעֹוׂשה
הּמרֹור על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה. ּבלא הּמרֹור, מן ְְְִֵַָָָֹואֹוכל
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת 'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום. אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָמּצה',

.„Èּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ואֹוכלין; חֹוזרין הּסעּודה, ּבתֹו מקצתן ׁשּיׁשנּו ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָחבּורה
יאכלּו. ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻנרּדמּו

ההּגדה ¨¨©©©Ÿנסח
ÁÒ�ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ההּגדה …«ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על מתחיל ְְְִִִִֵֵַַהּוא:
אבהתנא ּדאכלּו עניא, לחמא הא מּמצרים. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָיצאנּו
וייכֹול; ייתי ּדכפין, ּכל ּדמצרים. מארעא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּדנפקּו
הכא, ׁשּתא הא ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכל
עבדי, הכא הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָָָלׁשנה

חֹורי. ּבני - ּדאתיא ְְְְֵֵַַָָלׁשּתא
‰Óׁשּבכל הּלילֹות. מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה «ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

אחת; ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין ְֲִִִֵֵַַַַַַָהּלילֹות
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּלילה
מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְִֵֶַַַַַָָָָֻאֹוכלים
והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו הּלילֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשּבכל
ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים. ְְְִִֵֵֶֶַַָָהּזה,
מסּבין. ּכּלנּו הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻיֹוׁשבין

ÌÈ„·Ú'ה וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה היינּו ¬»ƒְְְְִִִִֵַַַָֹ
נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ּביד מּׁשם, ְְְֱֲִִֵַָָָָָֹאלהינּו
אבֹותינּו את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא לא ְֲִִֵֶַָָֹואּלּו
מׁשעּבדים ּבנינּו ּובני ּובנינּו אנּו עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻמּמצרים,
ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֻֻהיינּו
עלינּו מצוה - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו ְְְִִִֵֶַָָָָֻנבֹונים,
ּביציאת הּמארי וכל מצרים; ּביציאת ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָלסּפר

מׁשּבח. זה הרי ְְֲִִֵֶַָֻמצרים,
‰NÚÓאלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי «¬∆ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ט ורּבי עקיבה ורּבי עזריה ׁשהיּוּבן רפֹון, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ
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ּכל מצרים ּביציאת מסּפרין והיּו ּברק; ּבבני ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָֻמסּבין
להן: ואמרּו ּתלמידיהן ׁשּבאּו עד הּלילה, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו
ׁשחרית. ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַרּבֹותינּו,

¯Ó‡ּכבן אני הרי עזריה: ּבן אלעזר רּבי להם »«ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ׁשנה, ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשבעים
ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ׁשּדרׁשּה עד ּבּלילֹות, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצרים
ימי ּכל מצרים, מארץ צאת יֹום את ּתזּכר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ"למען
,"חּיי ימי "ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹחּיי
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים ְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּלילֹות.
הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּזה;

Ce¯aּברּו עּמֹו, ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן הּמקֹום »ְְִֵֶַַַָָָָָ
- ּתֹורה ּדּברה ּבנים ארּבעה ּכנגד ְְְִִֶֶַָָָָָהּוא.
ׁשאינֹו ואחד ּתם, ואחד רׁשע, ואחד חכם, ְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָאחד

לׁשאל. ְִֵַֹיֹודע
,ÌÎÁוהחּקים העדֹות "מה - אֹומר? הּוא מה »»ְִֵֵַַָָֻ

אתכם". אלהינּו ה' צּוה אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹוהּמׁשּפטים,
מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו אמר אּתה ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָֹאף

אפיקֹומן. הּפסח ֲִֶַַַַָאחר
,ÚL¯הּזאת העבֹודה "מה - אֹומר? הּוא מה »»ֲֵַַָָָֹ

את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא "לכם", - ְְִִֶֶֶֶָָֹלכם"
את הקהה אּתה אף ּבעּקר, וכפר הּכלל מן ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָעצמֹו
ּבצאתי לי ה' עׂשה זה "ּבעבּור לֹו: ואמר ְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹׁשּניו
היה לא ׁשם, היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - ְְְִִִִִַָָָָָֹֹמּמצרים"

ְִָנגאל.
,Ìzואמרּת" ּזאת". "מה - אֹומר? הּוא מה »ְְֵַַַָָֹ

מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק ְְִִִִִֵֵֶַָָָֹאליו:
ֲִָעבדים".

B�È‡LÂ:ׁשּנאמר לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ¿∆≈ְְְֱִֵֶֶַַַַֹ
ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְֲִִֵַַַַָֹ"והּגדּת
,"לבנ "והּגדּת מּמצרים". ּבצאתי לי ה' עׂשה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָזה
ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש ְֵֶַַַַַָֹֹיכֹול
לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום ְְִִַַַַָאי
מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"ּבעבּור

.לפני מּנחין ְִֶָָָֻּומרֹור
,‰lÁzÓ;אבֹותינּו היּו זרה עבֹודה עֹובדי ƒ¿ƒ»ְֲֲֵֵָָָָ

הּוא ּברּו הּמקֹום קרבנּו ְְְֵַַַָָָועכׁשו,
העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: ְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלעבֹודתֹו,
יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ה' אמר ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּכה

נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאבֹותיכם
את אביכם את ואּקח אחרים. אלהים ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹוּיעבדּו
ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול הּנהר, מעבר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאברהם
ליצחק ואּתן יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוארּבה
ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאת

מצרים". ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹלרׁשת
Ce¯a;הּוא ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר »ְְְִֵֵַַָָָָ

הּקץ, את מחּׁשב הּוא ּברּו ְֵֵֶֶַַַָָׁשהּקדֹוׁש
הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ׁשאמר ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ּבארץ ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹזרע
אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה. ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמאֹות

ּגדֹול". ּברכׁש יצאּו כן ְְְֲִֵֵֵַָֻואחרי
‡È‰ּבלבד אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ƒְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, ְְִֵֶַָָָָָעמד
מּידם. מּצילנּו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש לכּלֹותנּו; ְְִִֵֵֵַַַָָָָָעלינּו

ליעקבˆ‡ לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש מה ּולמד, ≈ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָֹ
על אּלא ּגזר לא הרׁשע, ׁשּפרעה - ְִֶֶַַַָָָָָָֹֹאבינּו
ׁשּנאמר: הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּזכרים;
מלּמד ׁשם". וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ"ארּמי
ׁשּנאמר: ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ּפרעה: אל ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹ"וּיאמרּו
ּבארץ הרעב כבד ּכי ,לעבדי אׁשר לּצאן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמרעה

ּגׁשן". ּבארץ עבדי נא יׁשבּו ועּתה ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנען;
È˙Óaירדּו נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - מעט ƒ¿≈ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ

אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְֱֲִֶֶַַָָָֹאבֹותי
לרב". הּׁשמים ְְִֵַַָָֹּככֹוכבי

È‰ÈÂ.ׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - לגֹוי ׁשם «¿ƒְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻ
יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָּגדֹול
וּתּמלא מאד, ּבמאד וּיעצמּו וּירּבּו וּיׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹֹּפרּו

אתם". ֶָָָֹהארץ
·¯Â,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - »»ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשדים עדיים; ּבעדי וּתבאי וּתגּדלי, ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָֹוּתרּבי
ועריה". ערם ואּת צּמח, ּוׂשער ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנכנּו,

eÚ¯iÂהבה" ׁשּנאמר: ּכמֹו - הּמצרים אֹותנּו «»≈ְְֱִִֶֶַַָָָ
תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָנתחּכמה
ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, על הּוא ּגם ונֹוסף ְְְְְִִֵַַַַָָָֹמלחמה,

הארץ". מן ְִֶָָָָועלה
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e�epÚÈÂׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - «¿«ְֱִֵֶֶַַָָָָ
ּב עּנתֹו למען ערימּסים, וּיבן סבלתם; ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

רעמסס". ואת ּפתם את - לפרעה ְְְְְְִִֵֶֶַַַֹֹמסּכנֹות
e�ziÂ:ׁשּנאמר ּכמֹו - קׁשה עבֹודה עלינּו «ƒ¿ְֱֲֵֶֶַָָָָ

."ּבפר יׂשראל ּבני את מצרים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ"וּיעבדּו
˜ÚˆpÂ:ׁשּנאמר ּכמֹו - אבתינּו אלהי ה' אל «ƒ¿«ְֱֱֲֵֵֶֶֶַֹֹ

מל וּימת ההם, הרּבים בּימים ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ"ויהי
וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני וּיאנחּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹמצרים,

העבדה". מן האלהים אל ׁשועתם ְֱֲִִֶַַַַָָָָָֹֹוּתעל
ÚÓLiÂוּיׁשמע" ׁשּנאמר: ּכמֹו - קלנּו את ה' «ƒ¿«ְְֱִֵֶֶֶַַַֹ

את אלהים וּיזּכר נאקתם, את ְֱֱֲִִִֶֶַַָָֹֹֹאלהים
יעקב". ואת יצחק את אברהם את ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹּבריתֹו,

‡¯iÂּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו - ענינּו את ««¿ְְְִֵֶֶֶֶֶָ
יׂשראל, ּבני את אלהים "וּירא ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

אלהים". ֱִֵַַֹוּידע
˙‡Âהּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו הּבנים, אּלּו - עמלנּו ¿∆ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּבת, וכל ּתׁשליכּוהּו; היאֹורה ְְְִִַַַַַָָהּיּלֹוד,
ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, זה - לחצנּו ואת ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַֹּתחּיּון".
אתם". לחצים מצרים אׁשר הּלחץ את ראיתי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ"וגם

e�‡ÈˆBiÂלא ,מלא ידי על לא - מּמצרים ה' «ƒ≈ְְְִִִֵַַַָֹֹ
אּלא ׁשליח, ידי על ולא ׂשרף, ידי ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹעל
"ועברּתי ׁשּנאמר: ּבכבֹודֹו, הּוא ּברּו ְְְֱִִֶֶַַַָָָהּקדֹוׁש
ּבארץ ּבכֹור כל והּכיתי הּזה, ּבּלילה מצרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבארץ
מצרים אלהי ּובכל ּבהמה; ועד מאדם ְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמצרים,

ה'". אני ׁשפטים, ְֱֲִִֶֶָאעׂשה
„Èaּובז ּובאתֹותחזקה ּגדֹול, ּובמרא נטּויה רע ¿»ְְְְֲִַָָָָָֹֹֹ

ּכמֹו הּדבר, זה - חזקה ּביד ְְְְֲִֶֶֶַָָָֹּובמפתים.
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ הֹויה ה' יד "הּנה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ּדבר - ּובּצאן ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹּבּסּוסים

מאד". ְֵָֹּכבד
Ú¯Ê·eוחרּבֹו" ׁשּנאמר: ּכמֹו החרב, זֹו - נטּויה ƒ¿…«ְְְְֱֶֶֶֶַַַָ

ירּוׁשלים". על נטּויה ּבידֹו, ְְְְִַַָָָָׁשלּופה
‡¯Ó·e:ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשכינה, ּגּלּוי זה - ּגדֹול ¿…»ְְֱִִֶֶֶַָָ

גֹוי לֹו לקחת לבא אלהים, הנּסה ֱֲִִַַָָָֹֹ"אֹו
ּובמלחמה, ּובמֹופתים ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹמּקרב
ּככל - ּגדלים ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ְְְְְְֲִִִַָָָָָֹֹּוביד
."לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם עׂשה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשר

˙B˙‡·eהּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - ¿…ְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
האתֹות". את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ּביד ְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹּתּקח

ÌÈ˙ÙÓ·eונתּתי" ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדם, זה - ¿…¿ƒְְֱִֶֶֶַַַָָ
ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים ְִִֵֶַַָָָָָמֹופתים

עׁשן". ְְִָָותמרֹות
¯·c,נטּויה ּובזרע ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: »»ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמרא ְְְְִִַַָָֹֹׁשּתים;
מּכֹות עׂשר אּלּו - ׁשּתים ּובמפתים, ְְְְִִִֵֶֶַַַֹׁשּתים;
ּבמצרים, הּמצרים על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהביא
ׁשחין, ּדבר, ערֹוב, ּכּנים, צפרּדע, ּדם, הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָואּלּו
היה יהּודה רּבי ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּברד,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם ְְֲִֵֶַַַַָָנֹותן
Ôa¯ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּגמליאל «»ְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא לא ּבּפסח, ְֵֵֶֶַַַָָָֹאּלּו
ּומרֹורים. ְִַָמּצה,

ÁÒtהּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו ∆«ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על מה? ׁשם על ֵֵֶַַַַַָָָָקּים,
זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
יׂשראל בני ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּפסח
הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָּבמצרים,

וּיׁשּתחוּו". העם, ְֲִִַַַָָֹוּיּקד
‰vÓׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו «»ְְֲִֵֵֶַַַָ

להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹׁשּלא
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
את "וּיאפּו ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם הּוא, ְֱִֶֶֶַַָָָָֹּברּו
לא ּכי - מּצֹות עגת מּמצרים, הֹוציאּו אׁשר ְֲִִִִִֵֶַַַָֹֹֻהּבצק
להתמהמּה, יכלּו ולא מּמצרים, גרׁשּו ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹֹחמץ;

להם". עׂשּו לא צדה ְֵֶַָָָֹוגם
ÌÈ¯B¯Óעל מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו אּלּו ¿ƒְְֲִֵֵֶַַַָ

אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַׁשם
ּבעבדה חּייהם את "וימררּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבמצרים,
את - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹקׁשה,

."ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ְְֲֲֶֶֶָָָָָָֹּכל
ÏÎ·eּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ¿»ְְְִִֶַַָָָָ

אבֹותינּו את ׁשּלא מּמצרים; יצא ְֲִִִֵֶֶַָָֹהּוא
ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ּגאל, ְֱִֶֶֶַַַַַָָָָּבלבד
לתת אתנּו, הביא למען - מּׁשם הֹוציא ְְִִִֵַַָָָָָֹ"ואֹותנּו

לאבתינּו". נׁשּבע אׁשר הארץ את ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹלנּו
CÎÈÙÏלפאר לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבים אנּו ¿ƒ»ְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

למי ּולבר ּולנּצח ּולהּדר, לגּדל ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָלרֹומם
ולאבֹותי לנּו האּלּו,ׁשעׂשה הּנּסים ּכל את נּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לגאּלה, ּומּׁשעּבּוד לחרּות, מעבדּות ְְְְְִִִִֵֵַָָֻוהֹוציאנּו
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לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָּומּיגֹון
יּה. הללּו לפניו, ונאמר ְְְַַָָָָֹּגדֹול;

eÏÏ‰".'ה ׁשם את הללּו ה', עבדי הללּו, יּה: «¿ְְְֵֵֶַַַָ
"חּלמיׁש, עד וכּו'", מבר ה' ׁשם ְְְִִֵַַָָֹיהי
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו מים". ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹלמעינֹו
והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ּגאלנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאׁשר
אלהינּו ה' ּכן ּומרֹורים. מּצה ּבֹו לאכל הּזה ְְֱֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹלּלילה
אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹואלהי
עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, לקראתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהּבאים
ּומן הּזבחים מן ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוׂשׂשים
ונֹודה לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָהּפסחים
ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻל

יׂשראל. ּגאל ה', ְִֵַַָָָאּתה
¯„Òkטֹוב יֹום ּבליל ההּגדה וקֹוראים ׁשּמברכין ¿≈∆ְְְְְִִֵֶַַָָָ

וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ְְְְִִִֶֶַָָראׁשֹון
הּׁשני ּבליל חּיבין וכן ּגלּיֹות; ׁשל הּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻּבליל
ּבּלילה ׁשּנעׂשּו הּדברים ּובׁשאר ּכֹוסֹות, ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָּבארּבעה

ִָהראׁשֹון.
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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לׁשמע (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (ב) ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻקֹול
ּובאּור החג. ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחג;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות
א ּפרק ׁשֹופר ¤¤¨§¦הלכֹות

ּבראׁש‡. הּׁשֹופר ּתרּועת לׁשמע ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹמצות
ׁשּתֹוקעין וׁשֹופר לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשנה,
הּכבׂשים קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,
על ואף ּפסּולין. הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפּוף;
הרי הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו ּתרּועה... ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועה ּומּפי רבנו]ׁשֹופר", משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר. הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת ְְְְֵַַַַַָָָָֹמה

ּוׁשּתי·. אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ

ּתֹוקעין ולּמה ּבּׁשֹופר. הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָוהחצֹוצרֹות
- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ּתֹוקעין אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ה'". הּמל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָהריעּו

ּבלבד. ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה ְְִֶַַַָָָָֹּבראׁש
ואם‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

ׁשֹופר יצא. לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹּתקע
אּלא הּמצוה ׁשאין - חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּול
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּׁשֹומע,

מע ּדין ּבקֹול ׁשאין יצא, - ּתקע ואם ואםיתקע; ילה. ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּתאמר:

הנאה] כאן אין לתקע[- מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְֲִִִַַָָָָָָֹֻֻ
מצוה. ׁשל ּתקיעה ְְִִֶָָּבֹו

יֹום„. את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ואפּלּו מדרבנןטֹוב, [איסור ְְֲִִֶַָָ

השביתה] אֹולהרבות האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵַַָָָָָֹ
ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ואין הּנהר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמעבר
ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ּכדי הּמים ּפני על ׁשט ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹולא
ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ואין אֹותֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָחֹותכין
לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ויֹום עׂשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָֹֻמצות
יּתן ולא לצחצחֹו; ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ אֹו יין אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֹמים
מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני לעֹולם, רגלים מי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹלתֹוכֹו

עליו. ְָָּבזּויֹות
לכאן‰. ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשעּור

ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, נסּדק ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָּולכאן.
לפיו] עד הסדק הּסדק.[ממקום מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -ְְְִִִֵֶֶַַָ

אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - ְְְְִִִִִֶַָָָֹנּקב
הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻנׁשּתּיר

ּבזכרּותֹו קדחֹו ּכׁשר. זה הרי שבקרן]- הבשר ּכׁשר,[עם - ְְְֲֵֵֵֶַָָָ
ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק חֹוצץ. אינֹו ּבמינֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמין

ּפסּול. ְֶָָלאחד,
.Â- ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו ְְִִִֵֵֶֶָָָֹהֹוסיף

ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב צּפהּו ְְִִִִִֶַַָָָָָָּפסּול.
ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - מּבחּוץ ְְְִִִִִִֶַַָָָָָצּפהּו
ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן ּכׁשר. נׁשּתּנה, ְְְִִִִֵַַָָָָָֹלא
את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם יצא; ְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשמע,

[- התקיעה]הּקצר[החלק מקום את[- וקּצר ,[- הרחב[החלק ְִֵֶַָָָָָ
ּפסּול. -ָ

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים[ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ

ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבּׁשֹופר. ּכׁשרין ְִֵַַָהּקֹולֹות

.Áאֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְֵַַַַָָָהּתֹוקע
- ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ּבתֹו ְְְְְְְִִַַַָָָָָהעֹומדים

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, ׁשֹופר קֹול הד]אם ׁשמעּו,[- ְְְְֲִִָָָָָָ
- ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע וכן יצאּו. ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלא
יצא. לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר קֹול ְֲִִַַָָָָָָָָָֹאם

ב ּפרק ׁשֹופר ¤¤¨§¦הלכֹות
ויׂשראלים‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

ּוקטּנים, ועבדים נׁשים אבל מׁשחררים; ועבדים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻוגרים
וטמטּום חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻּפטּורין.

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר חּיבין.[ספקי - ְְְִִַַַָ
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ידי·. החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
מהןחֹובתֹו; הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אנּדרֹוגינס יצא. בפנילא מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ
מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא

סימנים]טמטּום בו ניכר מינֹו,[שלא את לא מֹוציא אינֹו ְִִֵֶֹֻ
ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו את נותח]ולא אפׁשר[- , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻ

נקבה. ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיּמצא
אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן

אּלא ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,
לֹו. ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכיצד

ידי„. יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמתעּסק
ׁשֹומע נתּכּון יצא. לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹחֹובתֹו;
ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא חֹובתֹו ידי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹלצאת
ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא להֹוציא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹהּתֹוקע

ּומׁשמיע. ׁשֹומע ׁשּיתּכּון עד ְְִִֵֵֶַַַַַָחֹובתֹו;
וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע
מהּל ׁשהיה מי ,לפיכ ׁשּיׁשמעּנּו. מי לכל נתּכּון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי
צּבּור מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Âאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מּׁשּום ׁשהּתקיעה ּפי על אף מקֹום, ּבכל ּבּׁשֹופר ְְְִִִִֶַַַַָָָָּתֹוקעין
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה[איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
אּסּור לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
לתקע. ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹסקילה

.Êאֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות
ּכדי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע
ּביֹום ללּמדן. ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּילמדּו;
;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות. מּׁשּום אּלא אסּורה אין ְְֲִִֵֶֶַָָָׁשהּתקיעה
.Áּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם הּגדֹול ּדין ְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּבית
ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית זמן ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת,
והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה עיר ּכל אּלא ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּבלבד,

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם והיתה[בעמק]רֹואה - ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
- ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ּתקיעת קֹול ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹומעת
מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם לבֹוא יכֹולה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹוהיתה
ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר אֹותּה אנׁשי - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּביניהן

ּתֹוקעין. היּו לא יׂשראל, ערי ּבׁשאר ְְְֲִִִֵֵָָָָָֹאבל
.Ëּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן

סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּדין -[מוסמך]ּבית ּבארץ ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין ּבׁשּבת. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּתֹוקעין
ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל החדׁש; את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּקּדׁשּו
ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין סמּוכין. ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאף
עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹּבלבד,
ולּמה ּתֹוקעין. אין ּדין, לבית חּוץ אבל ּבפניהן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָּתֹוקעין

זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית ּבפני הן,[זהירין]ּתֹוקעין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶ
ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר הּתֹוקעין יבֹואּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹולא
אֹותן. ּומֹודיעין העם את מזהירין ּדין ׁשּבית ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָהרּבים,

.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן
ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹלהיֹות

ּבלבד. ּבּׁשני ְְִִִֵַַּתֹוקעין
שישי יום

ג ּפרק ׁשֹופר ¤¤¨§¦הלכֹות
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁש ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשנה?
- ּתרּועה וכל ּפעמים, ׁשלׁשה -]הּׁשנה ּפׁשּוטה[תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ

הּׁשמּועה ּומּפי לאחריה; ּופׁשּוטה למדּו,[ממרע"ה]לפניה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכל
ּתֹוקעין ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשנה
ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן אחד ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּבכל

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ְְְְְִִִָָָָָּותרּועה
לפי·. ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּתרּועה

מפני] -]היא יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא אם -]היא: תכופים קצרים ׁשּמיּללין[קולות ְְְִִִִֶַַָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה ּבנהּיתן מת]הּנׁשים ּכדר[על האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם האדם ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּיאנח
אחריה לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ּכאחד ׁשניהם ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹו
ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ 'ּתרּועה'; הּנקראין הן -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והיללה. האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו לפיכ מיּלל; ּכ ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹואחר

אחר‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,
סדר נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
ׁשברים ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
ּכדי - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּבּה ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּכתרּועה.
ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ

אּלא ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים. ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹותֹוקע
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.‰- ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָׁשמע
ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ׁשהה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻאפּלּו
ׁשּיׁשמע לא סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע והּוא, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחֹובתֹו;
ואחריהן ּתקיעֹות ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ואחריה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּתרּועה

ּבזה וכּיֹוצא תרועהּתרּועה תקיעה - של במתכונת [רק ְְֵֶַָָ
.ותקיעה]

.Âיצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע
ּותקיעה מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי
הּתׁשע ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ואינֹו ּכּלֹו. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻהּיֹום
זֹו. את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּתקיעֹות;

.Ê.הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור,
הּׁשם ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח אֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכיצד?
ׁשלׁש; ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹֻּומלכּיֹות,
והֹודיה עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשֹופרֹות, ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹואֹומר

ּכהנים. ְֲִִַֹּוברּכת
.Áיֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

- וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - יֹובל ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻהּכּפּורים
עׂשרה מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי זֹו. את זֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמעּכבֹות
ּוׁשלׁשה הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
הּתֹורה מן ואחד הּנביאים, מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּספר
אחד ּפסּוק אמר ואם יצא. ּבּנביא, הׁשלים ואם ּבֹו. ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמׁשלים
יצא; הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָמן
ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ְְְֱֲִֵֵַַָָָָֹֹאפּלּו

ּכלּום. צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֵֶָָָּפסּוק
.Ë.ּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻאין

- מלכּיֹות וכּו'"; הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻזכרֹונֹות
ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות עליכם"; אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹּכגֹון:
זכרֹון ולא וכּו'". ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹ"ּתקעּו
"זכרה ,"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָיחיד
"ּפקד ּכגֹון - ּכזכרֹונֹות אינן ּופקדֹונֹות לטֹובה". אלהי ְְְְְֱִִִֵַָָָֹֹלי
העֹולם אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש אתכם". ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻּפקדּתי
את אדֹום לבני ה', "זכר, עּמים", ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: -ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני ירּוׁשלים", ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹיֹום
הראת "אּתה אחד", ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, ְְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּתימן".
הּוא ה' ּכי ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת וכּו'", ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלדעת
ּכל - עֹוד" אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים,
זכר ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפסּוק
"ויהי ועד", לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹמלכּות,

וכּו'". מל ְִֶֶֻּביׁשרּון
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

יֹוׁשבין הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר עֹומד ואחד העם, ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹהעֹולם,
העם וכל 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
ּתפּלת ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַעל

ׁשהיא רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ואחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמּוסף.
ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻמלכּיֹות,
ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ּומבר אחת; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּפעם
ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּגֹומרּה

ׁשֹופרֹות, ׁשהיא ׁשּׁשית ּתקיעהּברכה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּתפּלה. וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה ְְְְִִֵַַַַַָָָּתרּועה

.‡Èסדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַזה
ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו עֹומדין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּברכֹות

הּסדר ׁשעל העמידה]לתקיעֹות שבתפילת סח[- ואם ; ְְִִִֵֶֶַַָ
.ּומבר חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּביניהן

.·Èׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין
ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמידי
על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻלחזר
וכל ּברכֹות. סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּכל
סדר על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים
- מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּברכֹות

מנהג. ּבזה ְְִֵֶָָואין
.‚Èאינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות

ּבוּדאי יֹודע ּבאחת עירֹות, ׁשּתי הּתקיעֹות. את ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָמעּכבֹות
ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּובּׁשנּיה

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּתקיעה
ד ּפרק סּכה ¤¤¨ª§¦הלכֹות

טפחים,‡. מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָֻׁשעּור
מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה אּמה; עׂשרים על יתר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹולא

ויׁש טפחים, ׁשבעה על מותר]טפחים להֹוסיף[- לֹו ְְְְְִִִִֵַָָָ
אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה מילין. ּכּמה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָּברחּבּה
ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה אֹו ׁשבעה, על ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּׁשבעה

ּפסּולה. זֹו הרי -ְֲֵָ
ׁשּתי·. לּה היּו ּפסּולה. ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֻסּכה

ּגם ּכמין זה ּבצד זה ּגמּורֹות שהיאּדפנֹות – יוונית [ג' ְְְְִֶֶַַָ
שלנו] טפח,כרי"ש על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּומעמידֹו
ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹודּיֹו;
ּפתח ׁשּצּורת ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ּגמּורֹות. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּדפנֹות
וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה אפּלּו מקֹום, ּבכל ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאמּורה

להן מּגיע ׁשאינֹו ּפי על אף ּגּביהן בהן]על נוגע .[אינו ִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוחהיּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

צדדים] טפחיםמב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
מּׁשּתי לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
קנים ּפתח. צּורת לּה לעׂשֹות וצרי ּוכׁשרה; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּדפנֹות,
נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּיֹוצאים

ּכּסּכה. הן הרי - ֲִֵֵֶַָָֻעּמהן
ּבגג„. ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה, ְְְְֶַַָָָָֹֻ

טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
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אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹולא
ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
הּגג את הרחיק הּגג; ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָֻׁשּיהיּו

מּכ ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה הּדפן ּכׁשרה.מן אן, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
ארּבעה ׁשּגבהּה מחּצה ּבאמצע[טפחים]ּתלה לאּומּׁשהּו -] ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

לקרקע] ולא לגג לארץ,צמודה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ,ְְִֶָָָָָֹ
ּכׁשרה. זֹו הרי - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּובפחֹות

אם‰. - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָֻהעֹוׂשה
ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו חזקים, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהיּו
האמירים ּבין ּומּלא ּתמיד, אֹותם מנידה הּמצּויה ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָהרּוח

וקׁשר[הענפים] הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבתבן
לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ּכׁשרה; זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותם

מחּצה. אינּה יּבׁשה, ׁשל מצּויה ְְְִֵֶַַָָָָָּברּוח
.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה

ּגּבי על אֹו האילן, ּבראׁש טֹוב. ּביֹום לּה ועֹולין ְְְְִִֵֵַַָָָָֹּכׁשרה,
ׁשאסּור לפי טֹוב; ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּגמל
הּדפנֹות מקצת היּו ּבהמה. ּגּבי על אֹו ּבאילן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָלעלֹות
ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב. ּביֹום לּה ְִָעֹולין
.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
סּכה ּכׁשרה. זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּדפן
על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה. זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעה

.Áאכסדרה ּגּבי על מולסּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ּבין[עמודים - ִִֵֵֶַָ

נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים נראין ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהיּו
ּכׁשרה. - מּבפנים נראין ואין ְְְְִִִִִִֵֵַָמּבחּוץ

.Ëסּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְִִִִֵֶַָָָָֹֻלא
האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ּכמבֹוי; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעׂשּויה
ּפּצימין. ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין האכסדרה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואמצעי

.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ
בקצהו] ּפסין[קורה לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו דפנות, -] ְִֵֵֵֶַַַָ

החגסביב] ׁשּבתֹו ׁשּבת לאֹותּה ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּבת, לענין מחּצֹות אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּבלבד;

סּכה. לענין ּכמחּצֹות אֹותן ְְְְִִִַַָָֹֻנחׁשב
.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ

ּכׁשרה, הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָוסּכ
למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָורֹואין

.הּסּכּו ׂשפת ְִַַַעל
.·Èחּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה

ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה מרּבה[- ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
העֹומד העל עלסתום][- יתר ּפתח ׁשם יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אף[אמות]עׂשר - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מרּבה הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי ּפתח, צּורת לֹו ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻעל
העֹומד. ֵַָעל

.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים חשבּומעטּה -] ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

שם] ואיןלהשאירם מעּוט, זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָ
סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר ביטול]צרי ,[ללא ְְְֲִִַָָָָָָָ
והּוצין מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה מעּוט. דקים]אינֹו [ענפים ְְְְִִִֵֵֶָָָ

מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין
ּוכׁשרה. עבה ּכגג ְְְֵֵֶַָָָיחׁשבּו

.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכּלּהבדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא[מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ

הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ
אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ

אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
אּמֹות ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצעּה
ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָלכל
הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, נֹוגעֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמחּצֹות
סּכה הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה אּמה. מעׂשרים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּפחֹות

טפחים] ז' על טפחים מחּצֹות[ז' אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִֵֵֶָ
ּדפנֹות. ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ונמצא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹהּנּכרֹות,

.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ
ׁשלׁשה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלהׁשלימּה
מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,

ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכדבּוק, הּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהרי
.ÊËאּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

את אדם ועֹוׂשה חּיים. מּבעלי ואפּלּו מקֹום, מּכל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמחּצה
ּבסּכה וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו
לדעת ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, לּה; ּדפן ׁשחברֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכׁשרה
טֹוב, ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם אבל ּדפן; ׁשּנעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ּביֹום רביעית ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּביֹום ּבכלים אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹטֹוב;
עראי אהל עֹוׂשין ואין הּסּכה, מכׁשיר ׁשהּוא לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֻטֹוב,

טֹוב. ְּביֹום
ה ּפרק סּכה ¤¤¨ª§¦הלכֹות

אּלא‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ
מקּבל ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר

ּתמיד. ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו רע, ריחֹו ואין ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻטמאה,
אֹו·. ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻסּכ

ּבדבר וסּכ עבר אם אבל ּפסּולה. - טמאה ׁשּמקּבל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבדבר
אין אמרּו ׁשּלא ּכׁשרה; - רע ׁשריחֹו ּבדבר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּנֹובל,
וצרי ויצא. הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמסּככין

הּוצין יהיּו ׁשּלא יֹורדין[סיבים]להּזהר סכ ׁשל ועלין ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
סּככּה ּביׁשיבתֹו. לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתֹו
ׁשאינן מּפני ּפסּולה, - ועֹורֹות ּבעצמֹות אֹו מּתכֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבמיני

הדלה קרקע. עד[היטה]ּגּדּולי ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העץ ּבכלי סּככּה נעקרּו. לא ׁשהרי ּפסּולה, - סּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנעׂשּו
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מּפני ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא לׁשכיבה, העׂשּויֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּובמחצלֹות
ּכלים ּבׁשברי סּככּה אם וכן טמאה. מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻׁשהן

בלויים]ּובליֹותיהן מקּבלין[בגדים והיּו הֹואיל ּפסּולה; - ְְְְְִִֵֶַָָָ
טהרּו. לא ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאה,

טמאה.‚. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָֻסּככּה
ענפי]סֹוכי ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ּובהן[זמורות]ּתאנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מכּבדֹות דקל]ענבים, ּכּיֹוצא[ענפי ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהן; מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם רֹואין: - ְְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן
ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין לאו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם
לחים עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן יּׁשאר ולא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיּבֹולּו

אינם. ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָ
העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא[כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ

סירקם]נּפצן ונּפץ[- ּדק ואם הּוא; עץ ׁשעדין ּכׁשרה, - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,

סיב ׁשל ּבחבלים מסּככין קרקע. העץ]מּגּדּולי וׁשל[סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ
עשב]חלף ואין[מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכלים. ֲִִֵַָהחבלים
ּבזכרים‰. - ּבחּצים אותםסּככּה שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ

שמברזל] ב"ראש" המצוי נקב ּבנקבֹותבתוך ּכׁשרה; סוג, -] ְְִֵֵָ
מברזל] ראש את להכניס כדי בתוכם שחוקקים ,חיצים
ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹּפסּולה;

קּבּול. ּכלי ּככל טמאה ּומקּבל הּוא ְְְְִִִֵַָָֻקּבּול
.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת

אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

קיר לּה יׁש ואם לׁשכיבה. אֹותּה עׂשה ּכן סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
.Êעצים]נסרים טפחים,[גזרי ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּבהן יׁש[משויפים]מסּככין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּברחּבן
נתן ּכסּכה. ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ׁשּמא ּגזרה -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש אחד נסר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
נסרין היּו חֹובתֹו. ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ּתחּתיו; ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹיׁשנין

ו ארּבעה, ּברחּבן צּדיהןׁשּיׁש על והפכן ארּבעה, ּבעבין אין ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

ּבעביֹו. ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּפסּול,
.Á,והאבנים הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתקרה

נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין נסרין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלא
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא סּכה [רעע]לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

הּמסמרים והניד זֹו[ממקומם]הּנסרים הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻ
ארּבעה רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשרה;

נטל אם וכן מּבינתים[נסר]טפחים. והּניח[מהנסרים]אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכׁשר. זה הרי סּכה, לׁשם ּכׁשר סכ ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻּבמקֹומֹו

.Ëעל אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
לצל, עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, מצוה; לׁשם נעׂשת ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפי

סּכה אבל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻּכגֹון
וכן לצל. נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנעׂשת

ּבגדיׁש סוכה]החֹוטט ועשאה תבואה בערימת ועׂשהּו[חפר , ְְִֵַָָָ
,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי סּכה, אינּה - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻסּכה
סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ּבתחּלה עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאם
ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן אחרי ּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוחטט

לצל. ׁשּלּה סכ ְְֲֵֶַָָָנעׂשה
.Èמסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי

ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] מעׂשרים[התיר ּפחּותה חבילה ואין ּכׁשרֹות. ,ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים. ֲִִַַָוחמּׁשה

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות ,[למוכרן ְְְֲֲִִֶַָָָ
אגּודֹות והחרּיֹות הּדקל, ראׁש החֹות וכן ּבהן. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמסּככין

אינן[מחוברות] ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבֹו
האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכחבילה.
ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני אחד ּכחבילה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנמצאּו
חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; מסּככין - אדם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבידי
אגד ּכל וכן ׁשמים. ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא אחד ּכעץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוזֹו

לטלטלֹו עׂשּוי יתפזר]ׁשאינֹו יטלטלו שאם אגד.[- אינֹו , ְְְֵֵֶֶֶַָ
.·È.הּבית ּבתֹו עׂשיּה ּכאּלּו האילן, ּתחת סּכתֹו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻהעֹוׂשה

ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ מהן,[רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרּבה מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשרה;
עׂשּיה ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמהן,

סּכה. ְֵָֻלׁשם
.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב

סּכ ּפסּולה. הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשניהם
ז ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּפסּולּבזה ּבסכ יׁש אם - ה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

- הּצד מן ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּפסּולה. זֹו ְֲֵָהרי

.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה
מּכאן ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָסכ

הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ
ׁשּנפחת ּבית ּכיצד? ּכׁשרה. מּכאן חור]ּופחֹות [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

אכסדרה הּמּקפת חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבאמצעֹו
ּבדבר[מרפסת] ׁשהּקיפּוה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשּסּכ

ּבצד ּבֹו מסּככין -]ׁשאין ל אם[צמוד - מּלמעלה הּדפנֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּפסּולה; אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיׁש
הּסכ זה ויחׁשב נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין מּכן, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפחֹות
למׁשה הלכה - זה ודבר ּוכׁשרה. הּכתל, ּגּוף מן ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּפסּול

ִִַמּסיני.
.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי

יתר ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹטפחים
סכ טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעל

ֵָּכׁשר.
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.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ
אם - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם ּפי[בדיוק על אף - ְְְְִִִֶֶַַָָ
ׁשּסכ מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

נחׁשב. הּוא ּכפרּוץ ְְֶָָָּפסּול
.ÊÈמּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפרׂש

סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; - ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָהּנׁשר
וכלים ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
- לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתלּויין

ְֵָּכׁשרה.
.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ

ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה[מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ
ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ

ּתחת אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא
ּבהן. מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנֹואי,

.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
מּפני ּפסּולה, זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻּבכל
הּצל על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה

ּכׁשרה. האויר, על רב הּסכ היה ואם ;סכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאינֹו
.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּבין טפחים, ׁשלׁשה אויר היה אם אבל טפחים; ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
סּכה אם - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹֻמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֻּגדֹולה
מרּבה צּלתֹו ,הּסּכּו רב היה ּבֹו. ׁשּמסּככין ּבדבר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּימעטּנּו
הּכל וצּלת הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֻמחּמתֹו,

ּכׁשרה. הּכל, מחּמת ְְֵֵַַַָָֹֻמרּבה
.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

מעּבה היתה רב]הּגדֹולים; בסכך ּפי[- על אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִִַַַַָָָֻ
מדבלל, הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשאין
- למּטה ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָוהּוא
ׁשלׁשה והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשרה;
על אף - יתר אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹטפחים.
ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹּפי
מכּון ׁשּיהיה והּוא, הּיֹורד; זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻירד

הּיֹורד. ׂשפת ְְֵֶֶַַּכנגד
.·Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה

ּדברים ּבּמה ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשעׂשה
עׂשרה העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
אף - הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; יתר[יחד]הּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
נּתרת. היא העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה
ּכסּכה ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא ּתחּתיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּיֹוׁשב

ּכילה וכן סּכה. המיטה]ּבתֹו שסביב ּגג,[וילון לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָָֻ
ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו
- עליהן סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד וכן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּבּסּכה.

סּכה. ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְֲֲִִֵֶָָָָֻֻאם
.„Îׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּתחּתיהן ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה
ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Îאם ּכיצד? ּכׁשרה. הּגזּולה, וכן ּכׁשרה; ׁשאּולה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻסּכה
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף
- סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם נגזלת. הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאין
ּדמי אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

נסרים ּגזל ואפּלּו ּבלבד. עצים]עצים ולא[גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ּברׁשּות סּכה העֹוׂשה יצא. - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻחּברן,

ּכׁשרה. זֹו הרי ְֲִֵֵַָָהרּבים,
קודש שבת

ו ּפרק סּכה ¤¤¨ª§¦הלכֹות
טמטּום‡. הּסּכה. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻנׁשים

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי[ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ
לאּמֹו, צרי ׁשאינֹו קטן חּיב. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחציֹו
סֹופרים, מּדברי ּבּסּכה חּיב - ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ְְְְְִֵַּכדי
ׁשּיׁש·. חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים

ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו
הּוא ואיזה מׁשּמׁשיו; ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻמצטער,
מּפני אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?

הריח. מּפני אֹו ּבהן, וכּיֹוצא והּפרעֹוׁשין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּזבּובין
הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב [ידידיוהאבל, ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ

ימיהטובים] ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני וכל ,ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ
ְִֶַהּמׁשּתה.

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר. מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, ְְְִִֵַַָָָָֹמקֹום
וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד

ּכדר ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻודר
הּימים ׁשבעת וכל הּׁשנה. ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻעֹוׂשה
ּומּצעֹות הּנאים ּכלים ּכיצד? ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ"ּבּסּכת
ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻהּנאֹות,

אכילה ּכלי האכילה]אבל ּוקערֹות,[לאחר קדרֹות ּכגֹון , ְְְְֲֲִֵֵָָָ
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מּניחּה קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; הּמנֹורה, לּסּכה. ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻחּוץ
לּסּכה. ַָֻחּוץ

.Âּבין ּבּיֹום ּבין ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻאֹוכלין
אּלא ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבּלילה.
ואין מעט; יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה עראי, אכילת אכל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאם
מים לׁשּתֹות ּומּתר עראי. ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻיׁשנים
יׁשּתה ולא עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי לּסּכה; חּוץ ּפרֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻולאכל

מׁשּבח. זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה ְֲֲִִֵֶַַָָֻֻחּוץ
.Êאפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַָָָָֻאכילה

רצה רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ּכּזית ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאכל
ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד סעּודה, ְְֱִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻלאכל
מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות אֹו ּפרֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻאּלא

ֶַַּבּפסח.
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה. ּבסּכה ואפּלּו ְְְֲִַָָָֻֻׁשלחנֹו,
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
להתּפּלל רצה - הּמתּפּלל עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתהיה

לּסּכה. חּוץ אֹו ַַָָֻֻּבּסּכה,
.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

לתֹו יּפלּו ׁשאם טּפֹות, הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻלפּנֹות?
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלילה,
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹות מקֹום לֹו אין בסוכה]ּולמעלה. לאכול ּפֹוחת[ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ

מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻלסעד

ְִָׁשבעה.
.·Èקדם מבר ׁשבעה, ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

ּובלילי ּבּסּכה'. ליׁשב וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁשב
הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻיֹום

מקּדׁש[שהחיינו] נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר ,ְְְְִֵֵַַַַַָָָ
על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻמעּמד,
מעּמד לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻהּזמן.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַֻּבלילי
.‚Èּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבּזמן

ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ימים. ְְִִִִֶֶַַָָׁשמֹונה
וכן ּבּסּכה'. 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין עצרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשמיני
ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻֻטמטּום

מּספק. מברכין ואין מּספק, חּיבים ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמּפני

.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר
מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין
ּוקערֹות קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם מנֹורה; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָלּה
מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה. ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶָָָָמּפני

.ÂËעֹוׂשה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻמי
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ּבחּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻֻסּכה
ימי ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ׁשבעה. ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּמצותּה

נאֹותין אין ,סכ עצי ּבין ּדפנֹות, עצי ּבין [נהנים]החג; ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל אחר לדבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמהן
לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין עד מקצת ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֻֻֻהּסּכה

הּיֹום. לכל הקצת ׁשמיני, ׁשל ְְְְִִֶַַָָָֻהּׁשמׁשֹות
.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני ואמר: הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ׁשּתלין, ּבין ּכל מהן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הראשון] יו"ט -[של ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, הקצה לא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻֻׁשהרי

ּכמֹותּה. ְְְֶָנחׁשבּו
ז ּפרק לּולב ¤¤¨§¦הלכֹות

חרּיֹות‡. הן ּבּתֹורה, האמּורים ּתמרים" [ענפים]"ּכּפֹות ְֲֲִִִֵַַָָָ
ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל

'לּולב'. הּנקרא והּוא ׁשרביט; ּכמֹו ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָאּלא
עץ·. "וענף אתרֹוג. הּוא ּבּתֹורה, האמּור הדר" עץ ְְְִֵֵֶַָָָָָָָ"ּפרי

חֹופין ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, האמּור [מכסים]עבת" ֲִֶַַַָָָָָָֹ
ּבגבעֹולאת ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון עצֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד;
'הדס נקרא אּלא עבת, זה אין - מהן למעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשליׁשי

ֶׁשֹוטה'.
על‚. הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות נחל" ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ"ערבי

ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,
חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], אדם,[ללא ׁשּלֹו וקנה , ְִֶֶָָָָָֹ

לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוזה
ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; "ערבי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר

ֵָּכׁשר.
עגל„. ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר ּדֹומה הּוא[משור]ּופיו וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש ּפסּולה. והיא 'צפצפה', ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּנקרא
קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו חלק ׁשּלּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהעלה
האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ּפי ּכמֹו מאד ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעד

נתּפרׁשּו. רּבנּו מּמׁשה הּׁשמּועה ְְְִִִִֵֶַַָָֹמּפי
את‰. זה ּומעּכבין הן, אחת מצוה - אּלּו מינין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּבעה

ואין מהן, ּפֹוחתין ואין לּולב'. 'מצות נקראים וכּלן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻזה;
מביאין אין מהן, אחד נמצא לא ואם עליהן; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמֹוסיפין

לֹו. הּדֹומה אחר מין ְִֵֶַַַָּתחּתיו
.Âולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה

מבר ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא אחת. אגּדה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁשּתן
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לֹו סמּוכין וכּלן הֹואיל לּולב', נטילת 'על [טפליםּתחּלה ְְְְִִִִַַָָָֻ
גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ

עּקריהן ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹואתרֹוג
ּונטלן אגדן לא ואם לאויר. למעלה וראׁשיהן לארץ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלמּטה
אבל אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - יצא אחד, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
לא אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה לא ֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹאם

הּׁשאר. ׁשּימצא עד ְְִִֶַַָָֹיּטל
.Êּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה

ּכדי ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם הדס. ּבּדי ּוׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹערבה,
אבל הּוא. הּמצוה ונֹואי מֹוסיף; - ּגדֹולה אגּדה ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻׁשּיהיה
מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - הּמינין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר

ּפסל. ּגרע, אֹו הֹוסיף ְִִַַָָואם
.Áּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה

ּומדידתֹו ּכׁשר; ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם טפחים; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹמארּבעה
אין וערבה, והדס העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרֹו -ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּכׁשרים. ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֹֻּפחֹות
- ּכׁשר לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאפּלּו
ׁשּיהיה צרי הּלּולב, אגד ואם הּבד. ּבראׁש ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּוא,
יתר אֹו טפח והערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשדרֹו

היה[לגובה] ואם מּכביצה; ּפחֹות אין אתרֹוג, וׁשעּור .ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ּכׁשר. ׁשהּוא, ּכל ֵֶָָָּגדֹול

.Ëּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
והּוא, יצא; - ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין זה, אחר ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין
יצא. לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיגּביהן
ּבימין מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ּכהלכתּה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּומצוה

וינענעואתרֹוג ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי ּבׂשמאל, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ורּוח. רּוח ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְִַַַָָָָָֹהּלּולב

.È,ּפעמים ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?
ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּומביא
ּב"הֹודּו ההּלל קריאת ּבׁשעת ּומביא? מֹולי והיכן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָוירידה.
וכל ּנא". הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה טֹוב", ּכי ְְְִִִַָָָָָָָלה',

ּבּלילה. נּטל ואינֹו לּולב; לנטילת ּכׁשר ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּיֹום
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה זהב,[כרך וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּדבר ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ׁשּכר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָאֹו
- הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, לקיחה. ׁשמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאחר,
הּמינין את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּכל
חֹובתֹו. ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ּבעציץ ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹהאּלּו

.·Èּבין והבּדיל והערבה, ההדס עם הּלּולב את ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאגד
חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ּובין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלּולב
אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ּביניהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהבּדיל

ּבמׁשיחה אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ויׁש ,[חבל]חֹוצץ. ְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
מעּכבת. אגידתֹו ואין הֹואיל ׁשּירצה, מין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָוכל

.‚Èּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
לכם "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ואפּלּו זמן, ּובכל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום
ויֹום יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש הראׁשֹון". ְְְְְִִִַַַָָָּבּיֹום
אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: החג, ימי ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשבעת
נּטל אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל ימים". ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת

ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּבת;
ּבּׁשֹופר. ׁשּגזרּו ּכמֹו ְְִֶַַָָָהרּבים,

.„Èמּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵָָָָָֹולּמה
ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מצוה מקומות]ׁשהּוא .[שאר ְְֲִִִִִֶַַָָ

החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ּדינֹו ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנמצא
ּבּמקּדׁש. אּלא לּולב לּטל חּיב אדם ְִִֵֶַַָָָָָָֹאין

.ÂËּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב
ויֹום יֹום וכל לּמקּדׁש; זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמקֹום
לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָמבר
ּכל עם זֹו, ותּקנה סֹופרים. מּדברי מצוה ׁשהיא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָמּפני
הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהתקין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתּקנֹות

ליׁשנן. הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊËּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן

ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ּבׁשּבת; להיֹות ׁשחל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָראׁשֹון
אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא זה ׁשּיֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבוּדאי
חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ׁשּלא הרחֹוקין ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹֹהּמקֹומֹות

מּספק. הּלּולב נֹוטלין היּו ְִִֵַָָָֹלא
.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב

את ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן[שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - החדׁש ּבקביעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹודעין
הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו יהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָֹולא
מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל ראׁשֹון יֹום ְְְְִִִֵֶָָָָָוחּיּוב

ּבֹו. ְִָלהּתלֹות
.ÁÈהחׁשּבֹון ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה [ולאּובּזמן ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ

הראיה] פי על ׁשּלאמקדשים ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְִֶֶַַָָָָֹ
יׂשראל ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, לּולב ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיּנטל
ּבקביעת יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ראׁשֹון, ּביֹום ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹואפּלּו
ּבׁשּבת הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהחדׁש.

הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ׁשּמא ּגזרה, -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
.ËÈוכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל

לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהּפטּור
ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבלּולב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָחּיב

.Îאחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה
ּבערבה חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין ׁשּבּלּולב, מערבה ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחּוץ

אחד. ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּלּולב;
.‡Îהּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד

מרּבּיֹות מביאין על[ענפים]היּו אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻ
ּובעת הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָצדדי
ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ְְְְְִִִִִִֶָָָׁשהיּו
זֹוקפין אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל ְְְְְִִִֵֶַָָָותֹוקעין.
זֹוקפין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָערבה;

מצוה. ׁשהיא לפרסמּה ּכדי ּבׁשּבת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָאֹותּה
.·Îׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְִִִֵֵֶֶַַָָָּכיצד

יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה ּומּניחין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש,
ּובאין[יבלו] הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהעלין.

יֹום. ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה ולֹוקחין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָהעם
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נֹוטלין אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָוערבה
הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה
לֹוקח עֹוׂשה? ּכיצד הּזה. ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבלבד
ּבּה וחֹובט ׁשּבּלּולב, מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבד
- ּברכה ּבלא ׁשלׁש, אֹו ּפעמים הּכלי על אֹו הּקרקע ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָֹֹעל

הּוא. נביאים מנהג זה ְְִִִֶֶַָָׁשּדבר
.‚Îּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל

ּובּיֹום ּנא". הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבידיהן
נהגּו ּוכבר ּפעמים. ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשביעי
הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל
הּמזּבח את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומּקיפין

לּמקּדׁש. זכר -ְִֵֶַָ
.„Îמּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְִִִִֵֵַַָָָָָָָּכ

והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ולּולבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשחרית,
ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָּבידֹו;
עבּדֹו. ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו לּמדרׁש, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּוכׁשּיּכנס

.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת
טֹוב ּוביֹום ּבׁשּבת; לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלּמים

ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים.[חול מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ
.ÂÎראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהדס

להריח אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל להריח, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
לּמצוהּבֹו. הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר אתרֹוג, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻאבל

ֲִֵָמאכילה.
.ÊÎׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור

ּובּזמן לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ספק ׁשהּוא הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
אחת ּכל - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָׁשביעי.

למחר. ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא ְְְְְֵַַָָָָָואחת
ח ּפרק לּולב ¤¤¨§¦הלכֹות

ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
יאּוׁש, לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם על[נטיעה אף הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
- הּנּדחת עיר ׁשל ׁשהיה אֹו מּלעבדּה, האׁשרה ׁשּבּטלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפי
יּטל לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה ּפסּול. זה ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהרי

ּכמּוׁש היה יצא. נטל, ואם ּגמר[נבול]לכּתחּלה; ולא ְְְְִִַַַָָָָָָָָֹ
הּיבׁש לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ּכׁשר. ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָליבׁש,

הּמינין. ׁשאר לא אבל ְֲִִֵַָָָֹּכׁשר;
טבל·. וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלאאתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ, עם [של ְֶַָ
ומעשר] בתרומה חייבו ׁשּיפקירשחז"ל ׁשאפׁשר ּכׁשר, ,ְְִֵֶֶֶַָָ

ּתרּומה ׁשל אתרֹוג ּדמאי. לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ויהיה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻנכסיו
יכׁשירֹו ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטהֹורה

במים]לטמאה שמירתו ּכׁשר.[בעת נטל, ואם ; ְְְִֵַָָָֻ
נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם העליוןלּולב [עלהו ְְִִֶַַָָֹ

ׁשּיראּולאורכו] עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו אם -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, עקם היה ּפסּול. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכׁשנים,

ׁשּזֹו[גיבנת]חטֹורת ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם היה ּפסּול; , ֲֲֵֶֶַָָָָָָֹ
עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, מּׁשני לאחד נעקם ּברּיתֹו. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָהיא

נּדלּדלּו ולא מּזה לגמרי]זה החרּיֹות[נפרדו [הענפיםּכעלי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַֹ
לּולבהגדולים] ׁשל מּׁשדרֹו ׁשּיּדלּדלּו והּוא נפרצּו, ּכׁשר; ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ּפסּול. החרּיֹות, ֲֲִֵַַָּכעלי
ּגדלין„. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית

הּוא הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים
אחת עליו היּו ּפסּול. הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָהּנקרא
היּו לא ּפסּול. ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאחת
- זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
ׁשדרֹו ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאם
מּגיע זה ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל

ּפסּול. זה, ׁשל עּקרֹו ְִֶֶַָָלצד
נׁשּתּירּו‰. אם - עליו רב נׁשרּו ּכׁשר. ראׁשֹו, ׁשּנקטם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹהדס

ּבקן עלין גדילה]ׁשלׁשה ענביו[מקום היּו ּכׁשר. אחד, ְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹ
הקטנים] ואם[פירותיו ּכׁשר; ירּקֹות, אם - מעליו ְְְִִֵֵָָָֻֻמרּבֹות

ׁשח אֹו אדּמֹות ואיןהיּו ּכׁשר. מעטן, ואם ּפסּול, רֹות, ְְְֲֲִִֵֵָָָָֹֻ
ולּקטן, עבר ּכמתּקן; ׁשהּוא לפי טֹוב, ּביֹום אֹותן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָממעטין

ּכׁשר. זה הרי לאכילה, אחר ׁשּלּקטן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
.Âעליה נפרצּו ּכׁשרה. ראׁשּה, ׁשּנקטם [נפרדוערבה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּפסּולה.מהקנה] ,ְָ
.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ׁשהּוא,[מעבר ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָֻ

ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו ונקב הנקראּפסּול; [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻ
ּדּדֹו,איסר] נּטל ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל חסר ּפסּול. יתר, ִֵֵֶַַָָָָָאֹו

ׁשהּוא העץ נּטל ּפסּול. ּבֹו, ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹוהּוא
ּפסּול. - ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּתלּוי

חזזית יבלת]עלת ּוׁשלׁשה[כעין ּבׁשנים אם - עליו ְְֲִִִִַָָָָָָֹ
רּבֹו, על עלת אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול. ְְְִִֶַָָָָָֻמקֹומֹות,
נקלף ּפסּול. ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על עלת ואם ְְֲִִִֶַַַָָָָָּפסּול;

ּכמֹות[הקרום] ירק יּׁשאר אּלא מחּסרֹו, ׁשאינֹו ׁשּלֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהחיצֹון
ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף אם - ּברּיתֹו ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֻׁשהיא

ּכׁשר. ֵֶָׁשהּוא,
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, , ְֶֶַַָָָ

ׁשלּוק[בחומץ] מנּמר[מבושל], לבן, ׁשחר, צבעים], ,[כמה ְָָָָָֹֻ
ּככרתן ירק]ירק ּבדפּוס[מין ּגּדלֹו ּפסּול. בצורה- [מסגרת ְְְִִִֵָָָֹ

ּכמיןמסוימת] עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָועׂשהּו
הּתיֹום ּכׁשר. ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי על אף - ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּברּיתֹו

מחוברים] בשל]והּבסר[אתרוגים מקֹום[שאינו ּכׁשר. , ְֵֶַָָֹ
מעּוטה ׁשחרּות ּכעין ׁשּלהן מעט]ׁשהאתרֹוגין שחור -], ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ּביֹותר ׁשחרין היּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹּכׁשרין;
מקֹום. ְָָּבכל

.Ë,ׁשּבארנּו מּומין מּפני ּפסּולין ׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכל
ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ּוגנבה ּגזל מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָאֹו
ׁשהיא והּפסלנּות ּכׁשר. הּכל הּימים, ׁשאר עם ׁשני ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹטֹוב
ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, עבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָמּׁשּום
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ּפסּול. הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבין -ְְִִִֵֵַָָָ
.Èׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם ְְִֵֵֶֶַָָָאין

על לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ׁשּיׁשאלּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחברֹו
ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - להחזירֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמנת
- החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר מנת על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמּתנה
ׁשהּקטן לקטן, אֹותֹו נֹותנין ואין ּכגזּול. ׁשּנמצא יצא, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלא
החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים מקנה ואינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹונה
מארּבעת ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד חֹוזר. אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו,
ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם - ׁשּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמינין

ראׁשֹון. ִטֹוב
.‡Èאחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין

חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהן
הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו האחין לפניּבמּתנה. [ירושה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

וחלוקתה] אתרֹוג מהן אחד ונטל יכֹול, אם - ּבֹו יצא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָלאכלֹו,
קנה ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמקּפידין

ּפריׁש וזה אתרֹוג פרי]זה אתרֹוג[מין ּכאחד ׁשּקנּו אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָ
עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפּוסת ּפריׁש אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָורּמֹון
אין אכלֹו, ׁשאם ּפי על ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתן

עליו. ְִִַָָמקּפידין
.·Èּבחג ּבהן, לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹאף

ׁשּנאמר: יתרה, ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּסּכֹות
היּו ּכיצד ימים". ׁשבעת אלהיכם ה' לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ּוׂשמחּתם
מקֹום ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים
וכן הראׁשֹון; טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין אּלּו. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹעם
ׁשּיקריבּו מאחר מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבכל
הּלילה. ּכל עם הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּתמיד

.‚Èּבכּנֹור ּומנּגנין מּכה, החליל זֹו? ׂשמחה היתה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהיא
ׁשהּוא ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּובנבלים
ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; לנּגן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַיֹודע
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין
ּדֹוחה אינּה זֹו וׂשמחה ותׁשּבחֹות. ׁשירֹות ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָואֹומרים

טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את ְֶֶַַָֹֹלא
.„Èעּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה

וראׁשי יׂשראל חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
מעׂשה, ואנׁשי והּזקנים והחסידים והּסנהדרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַהיׁשיבֹות
ּבּמקּדׁש ּומׂשּמחים ּומנּגנין ּומסּפקין מרּקדין ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהם
ּכּלם - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל הּסּכֹות; חג ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻֻּבימי

ולׁשמע. לראֹות ְְְִִִַָֹּבאים
.ÂËּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה

עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל
לא אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע ראּוי זֹו, ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹמּׂשמחה
הּמגיס וכל לבב". ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעבדּת
אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

."מל ְִֵֶֶלפני
.ÊËהּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

יׂשראל מל ּדוד וכן מאהבה. העֹובד המכּבד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגדֹול
ואין ּבעיני". ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד "ּונקּלתי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹאֹומר:
והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא והּכבֹוד ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּגדּלה

ה'". לפני ּומכרּכר מפּזז ְְְְִִֵֵֵַַָּדוד
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
�
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ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים
א ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין -אחר מחמישים [אחד ְְְִִֶַַַָָ
מלכהן] מעׂשרה אחד מפריׁש הּנקרא, הּוא וזה הּנׁשאר; ן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ראׁשֹון', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ'מעׂשר
ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר לה'...". ירימּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאׁשר
ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, "ולבני ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ְֲַָלנחלה".
לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר

ּבמעׂשר ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה

ׁשּמעׂשר ּומּנין ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'קדׁש'
מן ּכּדגן - ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻראׁשֹון

ויקב ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה מהםהּגרן, [שהופרש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ומעשרות] ראׁשֹוןתרומות מעׂשר אף ּדבר, לכל ְֲִִֵַַָָָֻחּלין

ׁשּנׁשּבית, לוי ּבת ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ּתרּומתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשּנּטלה
ואֹוכלת; הּמעׂשר, לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ׁשּנבעלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָאֹו

אחד עד לּה העיד אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי [-אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
כשרה] עדות זו קנסּושאין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת, ,ְְְֲִֵַַַָָָָ

ּבמעׂשר. אסּורה ׁשּתהיה חכמים, ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָאֹותּה
להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים

מעׂשר ּתרּומת מעשרמּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ
ּומעׂשרֹותלכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ

יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אּלּו[מסורת "אּתם", - למדּו ְְִִֵֶַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", "ּגם ְְֲִִִֶַַַַַֹהּלוּיים;
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הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
מּתנֹות ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
את קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּכהּנה,
יּנתן אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ּבזמּנֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּלוּיים

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי - ְֲִִִִִֶַַָָֹֹלּכהנים
טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל ממנה הופרש שלא -], ְִֵֵָָָ

ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל לוי מעשר]וכן תרומת הפריש [שלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
מׁשּלמין אינן לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ל אין לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות
לאדם מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֻּבהן
ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, והֹול אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָלהיֹות

ְַַּומעׂשרֹות.
.Âמן לעּׂשר צרי ואינֹו אחר, מקֹום על מּמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּׂשרין

אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה מעּׂשרין[שכל אין אבל . ְְֲִֵַַָָֻ
מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמּמין

מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על ְְִִֵֵַַַַָָָֻהּפטּור
.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגוןמעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], [הראוי ְֲִֵַַָָ

מעּׂשר. ּתרמּוהּתֹורם, ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ּתרּומה' ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתרּומתן
מעׂשרֹות. מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָוכל

.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ואם יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ëמּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
הּמרים,[מדרבנן] והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ּבקטנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּבין
.È,הּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְִִִֶַַַַַָָָאילן

הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתאנה ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויראה
ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ּבחצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹומדת

.‡Èּבקרקע הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָּבצלים
עליונה]עלּיה עליהן[קומה נפלה הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

וחּיבין ּבּׂשדה, ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּפלת,
ְְַַּבמעׂשרֹות.

.·Èאת ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהמׁשּמר
ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים

והּמדלעֹות הּמקׁשאֹות ודלעת]מּפני אחר[קשואים ּובא , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּבזמן - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים הענבים את ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻואסף
ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן מקּפיד הּׂשדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבעל
עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ּובתרּומה; ּבמעׂשרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָחּיבין

הּמעׂשר. מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין -ְֲִִִִֵֵַַָָֻ
.‚Èּבהרימכם" ׁשּנאמר: הּמבחר, מן אּלא מעּׂשרין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאין

וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, חלּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹאת

החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ּכׁשם - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיקב"
ּומן[מובחר] הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר ּכ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבֹו,

ׁשּבֹו. החלב מן ִֵֶֶֶֶַַהּיקב,
.„Èּבאמד מעּׂשרין אֹו[בהערכה]אין ּבמּדה אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

והּמרּבה מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; אֹו ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּבמׁשקל
ּבהן מערב הּטבל ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו - ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבמעׂשרֹות

עישרו] לא - למעשר שצירפו הנוסף ּופרֹותיו[שהחלק ;ֵָ
ְִָֻמתּקנין.

.ÂËּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמפריׁש
החלק מּזה להפריׁש צרי אבל הערמה; את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחלק

-]ׁשהֹוציא כמעשר לֹו[בתחילה היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר , ֲִֵֵֶֶַַָ
מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן הפריׁש סאה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמאה
אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על להפריׁש יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי מהן מפריׁש ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא
.ÊËעל ׁשּמברכין ּכדר ּתחּלה מבר זה, מעׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמפריׁש

מ וכן הּמצוֹות; עני,ּכל מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על בר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ
עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואם

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר אחת, ְְְְְְִֵַַַַַָָָּברכה
שני יום
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הּגֹומר‡. אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו

מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל לעצמֹו; לאכלן ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָּפרֹותיו
מּדבריהם וחּיב ּתעּׂשר[מדרבנן]הּתֹורה, "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב אינֹו ואכלּת", ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוגֹו'
הּלֹוקח·. ׁשּנאמר:[קונה]וכן הּתֹורה, מן ּפטּור - ְֱִֵֵֶֶַַַַָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"זרע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ"ּתבּואת
אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּלקחן

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב הּלֹוקח, ּביד ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָנגמרה
הּבסר‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענביםּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

בשלו] עדשלא ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְִֵֵַַַַַָָוכּיֹוצא
העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ויעׂשּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיגּדילּו
"עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ּפרי. ׁשּיהיה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ּתבּואת ּכל את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתעּׂשר
זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעׂשרֹות; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹעֹונת
ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן לאכל מּתר -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ

הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות
ּבגּופן, להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּמלפפֹונֹות,
ּבמעׂשר חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

- הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולצמח,
ארּבע אחר לאכילה, ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּׁשּיעׂשּו
והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשרים
ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבחּוץ.
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הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו הּתמרים, מים. מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָויצא
מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, אדּמים. ּגידים ְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻמּׁשּיטילּו
ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקלּפה
ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין הּמרים, אבל החיצֹונה; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָקלּפתן
- והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון קלּפֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֻּבעלי
- הּזיתים לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשיעׂשּו
לעׂשֹות ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשיעׂשּו
- והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּיּגמרּו,
האֹוג קטּנים. ּכׁשהן לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּׁשּיתעּגלּו,
מּׁשּיאדימּו. להאדים, ׁשּדרּכן ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּתּותים,
ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; נקּדֹות נקּדֹות מּׁשיעׂשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻהחרּובין,
והּפריׁשין והּקרּוסטמלין האּגסין מּׁשּיּנקדּו. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלהׁשחיר,

לבנֹות קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו כשהןוהעזרּורין, -] ְְְְְֲִִֶַָָָָָ
ונופלים] הולכים שערותיהם ׁשּדרּכןמתבשלים ּכל וכן ;ְְֵֶַָָ

מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו [שתגדל]להלּבין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נז אם לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, רע.ׁשליׁש. ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָ

וכל והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹּובּירק
ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ראּוי ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָראּוי

אפּלּו ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונתיחידי[גרגיר]לאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
ולאמעשרות] ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, האׁשּכֹול ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

חּבּור.[גרגיר] ּכּלּה ִַַָֻאחת,
.Âלמי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן [והגיעוּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
מעשרות] אתלעונת למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְִֵֶֶַַָֹֻ

אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשאר
זּוגיו ואת ּגפּתֹו ענבים]את קליפות על[- נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָ

מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעׂשרֹות,
למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ּבמעׂשרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּיבין
ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Êׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי
הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמּמקֹום
ּפחֹות מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ּבלּבֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּתחּלה,
ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמארּבעה

ּפטּור. - יין טעם ּבהן ִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש
.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש

ואם ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
- ּפדין ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

ְִּפטּורין.
שלישי יום

ג ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות
לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה

אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ
ׁשּתּגמר[סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;
ּבּׁשּוק;·. למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

לאכל מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאבל
למעׂשר ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר עראי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהן

.[כדלהלן]
הּבית,‚. הן: ואּלּו למעׂשרֹות, קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואחד

אין וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, והּמלח, והאׁש, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּקח,
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי„. על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
ׁשּי עד עראי, מהן אֹוכל - מלאכּתן לּבית;ׁשּנגמרה ּכנסּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו - לּבית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹנכנסּו
ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיעּׂשר.
יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ּתרּומה, מהן הפריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹו
לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּיעּׂשר, ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹעד
התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי מלאכּתן, ׁשּתּגמר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹקדם
הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו מאחר מלאכּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹלגמר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין קּׁשּואין הכניס [השערּכיצד? ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
מלאכתן] גמר וזהו אחת,שעליהם לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְִִֵֶַַַַ

ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למעׂשר; הּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹנקּבעּו
חּוץ עראי; מהן לאכל מּתר מלאכּתן, נגמרה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּלא
מלאכּתּה, ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ׁשאם - ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּכלּכּלת

למעׂשר. ְְְֲִֵַָנקּבעה
סֹוכי‰. לּבית מכּבדי[ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

תמרים]ּתמרה ּתינֹוקֹות[כפות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ
הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ּפֹועלים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָֹאֹו
לא עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ּבמעׂשר. ְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָֹחּיבין

מלילֹות לאכלן ּבּמה[זרעונים]נקּבעּו; למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
נקּבעּו לא ּבקטנּיֹות, אבל ּבתבּואה; אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִִִִָָָֹּדברים

ְֲֵַלמעׂשר.
.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים [בכליפה]מּתר ְְְְֲִִַַַַַָָֻ

הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּלּה,
מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר מעט מעט ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוזֹורה
הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - הּמעׂשרֹות ּומן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹהּתרּומה

.Êהּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר
ׁשּלא למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיו

נטּבלּו אּלּו הרי - למעׂשר.[התחייבו]מּדעּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַ
.Áהּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל מלאכּתן ּגמר הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָאיזה

הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף והאבּטיחין, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוהּדלּועין
מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ׂשער ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשעליהן
ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו מּׁשּיסּדיר ּובאבּטיח, ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻערמה;
צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת אחת מׁשפׁשף היה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָאבּטיח.
ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, קּׁשּואין ותֹורמין מלאכּתן. ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹנגמרה

מעליהן. הּצהּוב ֲִִֵֵֵֶַהסיר
.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אם[שדרכו מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֶֶֶַַָָָֹ

הּכלי; את מּׁשּימּלא אֹוגד, ממּלא[אם]אינֹו [מפניאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
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שלם] כלי נמכר ּכלשלא ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָ
ְָצרּכֹו.

.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עד ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבהן.

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.‡Èׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכלי

עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה נטּבל; ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻחציֹו,
ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו ּכּלֹו. את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּימּלא

ׁשניהם. את ׁשּימּלא עד נטּבלּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹלא
.·Èׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד

הּפרד נטּבל. זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות אגּדֹות [גרגרילאגדן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
מיובשים] ערמהרימון מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָוהּצּמּוקין

ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר הּבצלים, ּגּגֹו. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁש
ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם מעליהן; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהׁשליכן

.‚Èהמיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה מּׁשּימרח; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבּואה,
ּברחת ּתבּואה ׁשל הּכרי ּכדר[יעה]ּפני ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ּכׁשּגֹומרין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעֹוׂשין
מּׁשּיכּבר - הּקטנּיֹות ערמה. אותםׁשּיעמיד [כשינפה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָֹ

ואֹוכלמהעפר] הּכברה מּתחת ונֹוטל קודם, הניפוי בשעת -] ְְְִֵֵַַַָָ
הכברה] על ּפישנחו על ואף ׁשּימרח. עד ּכֹובר, אינֹו אם ;ְְִִֵֵֶַַַַָ

הּקּטעין מן לּטל מּתר - נידוש]ׁשּמרח שלא ּומן[מה ִִִִֵֶַַָָֹֻֻ
לצדדים]הּצדדין ואֹוכל.[שנפלו הּתבן, ּׁשּבתֹו ּומּמה ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

הּגת מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו
הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ

וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל
.ÂËלעּוקה מּׁשּירד השמן]הּׁשמן, ׁשּירד[בור ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן נֹוטל הסחיטה]- ,[כלי ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה לקערה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָונֹותן
חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּביֹותר,

ְִֵַמתּבּׁשל.
.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש , ְֲִִִֵֶֶֶַָָ

הּגרֹוגרֹות[במשקים] מיובשות]. מּׁשּידּוׁש[תאנים , ְִֶַָָ
מעט] על[כשיכתשם ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הכניסן ואם ;ְְְְְִִִִִִֶַַָָָ

הּמגּורה הדבלה]ּפי אֹו[כלי ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש היה . ְְִִֶַַָָָָָָ
נפּתחה אֹו החבית, ונׁשּברה הּמגּורה, ּפי על ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָהעּגּול

ׁשּיעּׂשר. עד יאכל, לא זה הרי - ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹהּמגּורה
.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים ,[המקום ְְֲִִֵֶֶַַָֻ

הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן לאכל ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתר
נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר למקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹוהֹולי

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֶַַַָָָָָֹמלאכּתן,
.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,
עראי. מאכיל ְְֲֲִִַַָונמצא

.ËÈׁשהק ראׁשֹון ּבּׁשּבליםמעׂשר הלויּדימֹו שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ

הישראל] תרומת הכהן שקיבל לפני אסּורמעשר [הלוי]- ָ
ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם עראי, מּמּנּו מעשרלאכל [תרומת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ

היאלכהן] ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אכל, ואם ;ְְִִִֵַַַַַַָ
מקּלף ואֹוכל, ׂשעֹורים מקּלף ׁשהיה ּכגֹון עראי? ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָאכילת
היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, לתֹו וכנס קלף ואם אחת; ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָאחת

מלילֹות ואֹוכל;[זרעונים]מֹולל ליד מּיד מנּפה חּטים, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ואין חּיב. חיקֹו, ּבתֹו נּפה ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָואם
לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, מן נֹוטל וכן עראי. זה ׁשאין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּפי על אף הּקדרה, לתֹו לא אבל ואֹוכל; צֹונן, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹּתבׁשיל
על זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא מּפני - צֹוננת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ְְְֲֵֵֶַָָָָֹֹּבׂשרֹו,
.Îמלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם

מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹ
להאכיל ּומּתר ׁשּיעּׂשר. עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻלבהמה
ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָלבהמה

עמיר בהמה]ּפקיעי חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ְֲֲִִִֵֵֶַַָ
.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה[פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּגרֹוגרֹות מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָקציצֹות
מיובשות] האדם[תאנים רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם שרוב- -] ְְִַָָָָָֹ

גרוגרותיהם] את דרסו כבר ׁשחזקתן,האנשים לעּׂשר; חּיב ,ְְֵֶֶַַָָָ
ׁשּידּוע ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדבר

הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהן
.·Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב[תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ

והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל[הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ
מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרהמקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ

ּפרֹותמלאכתה] על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֵֶַַַָָ
חֹוׁשׁש ואינֹו הבעלים]אחרֹות, כבר אותה עישרו .[שמא ְֲֵֵֵ

ּבמקֹום ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת מחּפה, ּכלּכּלה ְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻמצא
עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק מכניסין [שהריׁשהרב ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

במעשרות] נתחייבה ּומתּקנּהכבר כדיני], ּדמאי;[מעשרה ְְְַַָ
עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמקֹום

וּדאי. העיר]ּומתּקנּה מנהג ּדמאי;[היה למחצה, מחצה ְְְְֱֱֶֶַַַַָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה לּבית, הכניסּה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָואם
ּגמר לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה. ּגמר לֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבדבר
צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלאכה
ּבׁשעה ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהפריׁש

מלאכּתן. ְְְְִֶַָָׁשּנגמרה
.‚Î[חורי]חררי- החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן הּנמצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהרי
הּלילה. ּכל ְְִַַָָּגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ּתאנים מצא זה. מאילן ׁשּנפלּו ׁשחזקתן ּבמעׂשר; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - הּתאנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתחת
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעפר;

.‰Îמלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
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ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּפדין

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש
רביעי יוםרביעי,חמישייום

ד ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות
ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלביתֹו,
אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ּדר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכניסּנּו

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר ּתבּואתֹו הכניס אחורית]אם -[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
הּמעׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ְְִִַַַַָָּפטּור

הּטבל,·. אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיראה
הּׁשמּועה מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ׁשּיּקבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעד

רבינו] ממשה ּדברים[מסורת הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמנינּו,

אחר[מדרבנן] לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - מלאכּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגמרה
מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קֹובע.‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַּבית
קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה
והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא[מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין אינן --] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
חרס] כלי אּלּו,ליצור ׁשּכל קֹובעין; אינן - ּבחג החג וסּכת ,ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קבע. ּדירתן ִֵֶַָָאין
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַמּפני
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

האּורירֹות קֹובעין. אין לאו, ואם [מחסנים]קֹובעין; ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחרוהאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

מלאכה] קגמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ֹובעין., ְְְְִִִִֵָָָ
Êלמעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

על[מדרבנן] אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ׁשּלא ְְִִִִֶַַָֹּפי

.Á,ּבתֹוכּה נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל הּקֹובעת? חצר היא ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיזֹו
יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,

.Ëחצר ׁשל ׁשער רחב]ּבית מפתן עם והאכסדרה[שער , ְְְֵֵֶַַַַָָָ
מחיצות] ג' עם היתה[בית אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

קֹובעין. אין לאו, ואם קֹובעין; ְְְִִִֵַַָקֹובעת,
.Èסּכת קֹובעֹות. ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַֻׁשּתי

אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים זֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָהּיֹוצרין
ּכבית. קֹובעת - והחנּות ְְֲִַַַַַַקֹובעת.

.‡Èׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי
אֹוכל אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהן

ֲַָָּבחזרתֹו.
.·Èלחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין

ּבֹו. ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, אֹוכלין -ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא

מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן
וׁשכח ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן ּבּגג. עראי מהן ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹוכל
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר לתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹוהכניסן

.„Èנעּדרת ׁשהיא ואֹוכלין[נחרשת]חצר ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ּבּה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻאֹוכלין
אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, והיא הֹואיל -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה
צרף ואם ּדברים[שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע
.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה[- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

היתה ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈהאׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא אתויאכל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכל

סֹופת[גרגיר] - ּבאבּטיח וכן ּבּקרקע,[חותך]מּׁשם. אֹותֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָ
הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה מּׁשם. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָואֹוכלֹו
ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלחצר

.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעּׂשר. חּיב צרף, ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹואם

חמישי יום
ה ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

למעׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
יּקבעּו?[מדרבנן]מּדבריהם ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, את בקניןמּׁשּיּתן קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבֹוררמשיכה] ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֻּומּניח,
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ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר; נתחּיב לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר;

לׁשלח·. ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח
עראי. מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא - ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹֹלחברֹו

חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר
חּיב צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'
ּתאנים ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלעּׂשר.

לי' שאבחר]ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול[- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
לי' ׁשאבר 'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאבר

אֹותֹו ּפֹורט ׁשאבר[לגרגרים]- 'ּבאבּטיח ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
סֹופת - הּתאנים[חותכו]לי' את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ

לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוצרפן,
ל 'הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָאּסר

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,
חברֹו„. עם -[פרות]הּמחליף לאכל וזה לאכל זה , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ

לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, נקּבעּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - לקצֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוזה
ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח לאכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחליף
לא להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב לאכילה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלקח

למעׂשר. ְְֲִֵַַנקּבע
מּׁשּלי,‰. ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהאֹומר

זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את אמּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני
והּמּתנה, חּיב. ואכל, צרף ואם מכר. ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחליפין,

ּכמכר. קֹובעת ְֵֶֶַַָאינּה
.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
הכניסּו- ואם קֹובעת. הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָאֹוכלים

רב ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
ׁשּמא - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעּׂשר,
ּדבר לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
נתן אם וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלֹו

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַֹּדרּכֹו
.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר[עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:
.Áואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָוכן

'טלּו לבית]להן: או לשער הכניסו אּלּו[- הרי - ואכלּו' ְְְֲִֵֵֶָ
יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ּופטּורין. ְְְֲִִַַַַַַַַֹֹאֹוכלין
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ׁשּיעּׂשרּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָעד
הּבית ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ëּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְֲֲִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

להן ויׁש הֹואיל - ּבמחּברין ּבין מן[רשות]ּבתלּוׁשין לאכל ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ
מן ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ּבמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהּתֹורה
להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמעׂשר.
ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ׁשהתנה ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹורה,
הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ׁשּיאכל אֹו מּׂשכרֹו, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבנֹו
הּתנאי מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד לאכל אסּור ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ּכלֹוקח. זה הרי ְֲֵֵֶֶַׁשּלֹו,
.Èׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹׂשכרֹו

ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבּזיתים
חּיב. ֵֵַָצרף,

.‡Èמקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹׂשכרֹו
ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ חּיב. צרף, ואם ואֹוכל; עלה, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעלה
לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָליטרא
צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל והּוא הֹואיל -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹנקּבע.
ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ּׁשּירצה; מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, אחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּבמלח

ּבּמלח. ְְִֶַַנקּבעּו
.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל[תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל[תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ
ׁשּיּגיע עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּבלבסין

הּיפֹות. ְִַָלמקֹום
.‚Èּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
אם אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, הּמעׂשר; מן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּופטּורין
ׁשּלא ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד[מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות [כדיהּטֹומן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר.שיתבשלו] נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊËואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים[מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה[ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈאחת אחת הּזיתים טבל נקּבעּו; ּבּׂשדה, ּפרֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּמֹולח

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת[מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ

ּכל וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
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הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו
ויעּׂשר. ְִִֵַַָהּׁשנּיה

.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות
ׁשּיעּׂשר. עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹנקּבעּו;

.‡Î- לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּתינֹוקֹות
ׁשּיעּׂשרּו. עד ׁשּבת, למֹוצאי יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹֹלא

.·Î,ּבׁשּבת ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה
ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה מּמּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולּקט

קֹובעת. והּׁשּבת לׁשּבת, מיחדין ְְְִֵַַַַַָָָֻאּלּו
.‚Îהרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָהיה

לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה
ּגֹומרֹו. זה הרי ְֲֵֶַַָהּׁשּבת,

שישי יום
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הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ
מן ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה
לֹומר·. צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל מדליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין

ּתרּומה מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
ּתרּומה אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,
.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין[- , ְְְִֵֵֶֶַ
מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹורעין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
לפת העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּוצנֹונֹות,
אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר;

טבל. ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַמּפני
טבּול„. מעׂשר ממנוליטרא ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ

מעשר] ליטריןתרומת עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּזרעּה,
אחר מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ּבמעׂשר; חּיבת -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשר אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלפי
ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ

זה הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;
ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּוא;

ְִֵַָלהּזרע.
.Âׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא קֹונסין[שעדין - ְְְְְִִֶֶַַָָ
לעקר, אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; ְְְְְֲִִֵַַַַָֹאֹותֹו,
אפּלּו - ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻוהּגּדּולין
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֻּגּדּולי
ּותרּומה מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמןּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחברעל חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
.Êאחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלתּקנן,
קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי אינֹו נאכלּו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי קּימין, אינן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹו

ֲֵאחרֹות.
.Áׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר

אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח מכרּתי', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטבל
מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ּכֹופין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻמעּׂשרין'

הּטבל. את ֶֶֶֶַַָׁשּמכר
.Ë.ּכמֹוכרֹו ׁשהּוא מּפני הּטבל, מן חֹוב ּפֹורעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַאין
.Èטבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו אםמי - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עליהן להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן. לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעׂשרֹות;

.‡Èעל[הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל[הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. [לעובדהׁשּטבל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

קצובה] תבואה כמות ׂשדהתמורת אֹותּה מּזרע לֹו נתן אם -ִִֶֶַַָָָ
הּׂשדה ּובעל לֹו, לּתן ּׁשּקּצץ מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם -ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מּמין אֹו אחרת, ׂשדה מּזרע לֹו נתן ואם לעצמֹו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשר

לֹו. נֹותן ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - ְֲִֵֵֵַַַַַָאחר
.·È;לֹו נֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹוכר

ונמצאת הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה

אבֹותיו ׂשדה הגוי]המקּבל אֹותֹו[של קנסּו הּגֹוי, מן ְְְֲִֵֵַַַָָ
יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיעּׂשר
ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא מּפני מּמּנּו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויקּבלּנה

ליׂשראל. ׁשּימּכרּנה ּכדי ּבּורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָלפניו
.‚Èׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה

עׂשת ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
ּבחלק אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
ּביניהן. ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ּׁשּתעׂשה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַמּמה

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ְְְֵֵֶַַַַָוהּׂשֹוכר
.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו עבורםׁשנים מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ

לבעלים] לֹומרוחלק האחד יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַַָָָָ
חּטים ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
יין ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבמקֹום
ואני חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹׁשּבמקֹום
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את מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין 'אּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׂשעֹורים',
ֶֶַהּטבל.

.ÂËׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות[בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

הּוא קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
ּכדי טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהם
ׁשּתּגמר קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע
מֹוציאין אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמלאכּתן,

ִָָמּידן.
.ÊËקדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּירצה. לוי אֹו ְִִֵֵֶֶֹּכהן
.ÊÈׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּבחּלין,
ׁשּקּבל יׂשראל אבל ׁשּירצה. לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹחלקֹו,
הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׂשדה

הּמּת שני]נֹותּוׁשאר מעשר חֹולקין.[כגון ְְִַַָָ
.ÁÈמּכהן יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהמקּבל

ּבחּלין, ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֻאֹו
הּוא. חׁשּוב ׁשהּׁשמן, מּפני ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכ

.ËÈמנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות
הּכהן, מת ואם הּמעׂשר. מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ'על
מנת 'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת 'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעׂשרֹות
- לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות
הּמעׂשרֹות. אֹותן לּכהן אין ּולקחּה, ׁשחזר ּפי על ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאף

.Îמנת 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
מנת 'על מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּמעׂשרֹות
ּבן וכן ּכהן. עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשהן
ּגֹובה זה יׂשראל יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹלוי
זה לוי ׁשאין חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמאחרים,
מאחרים. מעׂשר ׁשּיגּבה אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעֹוׂשה

.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל מאבי[שנגמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
הרי - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵָָֹאּמֹו
הראּויֹות ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו מפריׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה
הּורמּו. לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹלּתרם

.·Îעל נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן
צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות
לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה ידם. על ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלעּׂשר
לעֹונת ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

קודש שבת
ז ּפרק מעׂשר ¤¤¥£©§¦הלכֹות

ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי
ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה
ּבּסֹוף, ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין יׁשּתה. ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָיפריׁש
מן - ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
עד נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּתֹורה,

ְִֶֹׁשּיברר.
מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע

אבל מערבין. ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשּוליה,
הּמגּורה ּבפי ּבׁשּוליה,[מחסן]הּקֹובע קבע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּפיה. ִִֵָאֹוכל
וחֹוזר‚. אֹותֹו, ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹויׁש

ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַָועֹוׂשה
אחר. למקֹום ְֲֵֵַַָמעׂשר

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ׁשה ּבחזקת ּכלעליהן ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

- ׁשאבדּו מצאן לּלוי. ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותן
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית ואינֹו[ומעשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ

וּדאי. ְֵַַַמעּׂשר
להיֹות‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
אֹו הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו קּימין, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהן

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Âמעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד

אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, ׁשני מעׂשר אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָראׁשֹון
רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלאֹותֹו
צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא מּמּנּו, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלּטל
זה ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר אחר. ידי על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלזּכֹות
ּומֹוכר חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה מן ּומנּכה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהפריׁש,

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּתרּומה
.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
אינֹו לחזר, הּבית ּבעל ּבא ואם זה. חֹוב מׁשּמטת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשביעית
חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
ׁשאין עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנתיאׁשּו
ׁשהלום העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמפריׁשין
ׁשּיּטל עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלא אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, הּיֹורׁשין; מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹרׁשּות
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבית ּבפני הלום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
העני העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם,
וזכה ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה
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.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבידי'
ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאחר,

ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין ְֵֵֶֶַַָָָֹאחר,
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ללוי[מחסן]מי סאה ונתן , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ויאכל הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹּוסאה
קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותן,
אּלא עליהן מפריׁש אינֹו והעני, הּלוי מהן אכלּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל

הּסאין. מּׁשּתי הּנׁשאר חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי
.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים

סאה ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין. מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַּפי
.‡Èׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי

מעּׂשרת. הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות ואמר: ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻּתרּומתן,
ׁשהרי מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו 'מעׂשרֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאמר:
ׁשאין מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעׂשרֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקבע
הּׁשנּיה על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר חּיבת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעדין
.·Èאחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' קבּוע מעושרות]מהן הם הרי ּוכבר[- , ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּלהן, הּמעׂשרֹות מהן ּומֹוציא ּבהן; מעׂשרֹותיהן ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָקבע

אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן להֹוציא יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו
.‚Èמעּׂשרן מאחת[בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ

ואם ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

הּקטּנה. מעׂשר הּגדֹולה ּומן ְְְֲִַַַַַַָָָהּגדֹולה,
�
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― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
"ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲִֶֶֶָָָָמּמלאכה

קדׁש" מקראֿ הּזה הּיֹום k`)ּבעצם ,bk `xwie). ְְִֶֶֶֶַַָֹ
― השכ"ה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

"ּכלֿ אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום מלאכה ְְְְֲֲִֶֶַָָָָמּלעׂשֹות
תעׂשּו" לא עבֹודה .(my)מלאכת ְֲֲֶֶַָֹ

― הקס"ג לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
"ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ּביֹום ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמּמלאכה
[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה לחדׁש ּבאחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשביעי

(ck ,my)לׁשֹונם ל קדם ּוכבר .epakrzd xak) ְְְַָָָ
(l"fg oeyl lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna

הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:
― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

"ּכלֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְַָָָָָָֹמלאכה
תעׂשּו" לא עבדה dk)מלאכת ,my). ְֲֲֶֶַָֹֹ

שני יום
.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜

― הקס"ו לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ

והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום ְְִִֶַַַָָָֻמּמלאכה
מקראֿקדׁש" הראׁשֹון "ּבּיֹום bk,אמרֹו: `xwie) ְְִִֶַָָָֹ

(dl.
― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶַַָָָֻמלאכה
תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת זה: .(my)ּביֹום ְְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִֶַַַַָָֻמּמלאכה
יהיה מקראֿקדׁש הּׁשמיני "ּבּיֹום יתעּלה: ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹאמרֹו

el)לכם" my)ּבּה ׁשּנצטּוינּו זֹו ׁשּׁשביתה ודע . ְְְִִִֶֶֶַַָָָ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום iriayeּבכלֿיֹום oey`x) ְִִֵֵֶֶַָָָָ

ly ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly

(zekeqואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם יֹום ipicaׁשּום dpey) ְְִִֵֶָָֻ

(ely dziaydלהתעּסק לנּו מּתר וכן ּבּׁשני, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשאינּה
הלכת לפיכ מהם. ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּבאכל
טֹוב. ּכלֿיֹום הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשביתה
יֹוםֿ ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִַַַַָָָָֻטֹוב.
ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה היא ְְְִִִִַַַָָָָהּכּפּורים

א ימים ּבׁשני הּתיר ׁשּלא לפי נפׁש.רּבֹות, אכל ּלּו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ואסּורים ּביֹוםֿטֹוב הּמּתרים ּדברים עֹוד ְְְֲִִִֵַַָָֻויׁש
ּכמֹו נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּׁשּבת,

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ai.:)ׁשּנתּבאר dvia). ְְִֵֶֶֶַָ
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― השכ"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום מלאכה ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָמּלעׂשֹות

תעׂשּו" לא עבדה "ּכלֿמלאכת ודע(my)ּבֹו: . ְְֲֲֶֶַַָָֹֹ
מלאכה איזֹו ּכלֿהעֹוׂשה אּלּו טֹובים ימים ְִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּׁשּׁשה
אּלאֿ לֹוקה, ― ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָׁשּתהיה
נפׁש, ּבאכל לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאם

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר אׁשר(gqta)ּכמֹו א" : ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש ai,יאכל zeny) ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(fhנתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְִִֵֵֶֶַָָּדיני

― הקצ"ט מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אחר והּוא(oqipl)חמץ , ְְֲֵַַַָָָָָ

חמץ" עליו "לאֿתאכל b)אמרֹו: ,fh mixac)ּכּנּוי . ְִֵַָָָָֹֹ
"eilr")זה zaiz)ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על מּוסב ֶֶֶֶֶַַַָָ

אמר י"ד, ּביֹום הערּבים ּבין (zpekeלׁשחטֹו ְְְְִֵַַַָָָ
(aezkdלאֿתאכל ׁשחיטתֹו זמן מּׁשּיחּול ּכי :ְְִִִֶַַָָֹֹ

ּפסחים ּובגמרא חמץ(gk:)חמץ. לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָֹמּׁשׁש

וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל אמרּו:(c:)ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַָָָָָֹֹ
מיהא עלמא zehiyd)"ּדכּלי lkl ,mxa)חמץ ְְִֵֵָָָָֻ

ּולמעלה ׁשעֹות jli`e)מּׁשׁש ziriay dry) ְְִֵַָָ
ּכלֿהּנסחאֹות לׁשֹון מצאנּו ּכ ְְְְַַָָָָָָֻּדאֹוריתא".

וׁשם הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו (a:)הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻ
ׁשּׁשית ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאמרּו

(dzligzn)ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע ּדלא minkgהיכי epwz) ְְְְִִֵֵַַָָָ

on xeqi` icil ribdl `ly ick dxzi dwgxd

(dxezd― חצֹות אחר חמץ ואכל ׁשעבר ּומי .ְֲִֵֶַַַַָָָ
ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָלֹוקה.

ְִָּפסחים.
,שלישייום

.Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Áˆ˜

― הקנ"ו לבערהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום מרׁשּותנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָאתֿהחמץ
"ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׂשאר, הׁשּבתת ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹמצות

מּבּתיכם" ׂשאר ּתׁשּביתּו eh)הראׁשֹון ,ai zeny), ְְִִִֵֶַָָֹ
ּכלֹומר: ּבעּור, מצות ּכן: ּגם לּה קֹוראים ְְְֲִִִִֵַַַַָָוחכמים
ּדבני מּגמרא סנהדרין ּובגמרא חמץ. ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבעּור

dמערבא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְַַָ
(b dkldֿולא עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲִֵֵַָָָָָֹאמרּו:

ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על עׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַֹתעׂשה:
יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב לאֿתעׂשה, ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמּבּתיכם";

hi)ּבבּתיכם" my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָ
ּפסחים. ְְִֵָּבריׁש

― הקצ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּפסח, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמץ

b)חמץ" ,bi my)ּכי" ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ּובאר , ְְִֵֵֵֵֶַָָָ
ונכרתה" חמץ eh)ּכלֿאכל ,ai my)הּוא אם , ְְְִִֵֵָָָֹ

קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ְְִִֵֵַַָָָמזיד;
ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

וה הּכּותח ּכגֹון והּׁשכרלחם, mrּמּוריס milk`n) ְְְְֵֶֶַַַָָָ
(gnw zaexrzּֿכל" אמרֹו: והּוא ְְְֵֶָָודֹומיהם,

תאכלּו" לא k)מחמצת ,my):הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְִֵֶֶַַָֹֹ
הּבבלי ּכּוּתח לרּבֹות ― תאכלּו לא ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ"ּכלֿמחמצת
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹוׁשכר

mdilrעליהן miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`py miyper:לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

מין ׁשהּוא מיחד חמץ מה ― (ung)"חמץ" ְִֵֵֶָָָָֻ
ּבאּו? לּמה ּגמּור. מין ׁשאינן אּלּו יצאּו ְִֵֵֶָָָָָָָּגמּור,
ּבפסחים נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹור

(.bn)על ּומזהרים אסּורים ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ,ְֲִִִֵֶֶַַַָֻ
אם אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― ְְֲִִֵֶַַָָָָָָאכילתם

ּפרס(xahvn)יׁש אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)

(mglמּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש אם אבל ;ֲִִִֵֵֵֶָָָָ
מלקּות. אכילתם על חּיבים אין ― ְֲִִֵֶַַַָָָזה

רביעי יום
.Á�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְִִִַַַַַָָָָָָ
ּכלֿ ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא הּימים, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשבעת

"ּבכלּֿגבל ׂשאר ל f)ולאֿיראה ,bi zeny)ואין . ְְְְְְֵֵֶֶָָֹֹֻ
אחד. ּבענין הם אּלא ענינים, ּבׁשני לאוין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאּלּו

אמרּו f:)ּובפרּוׁש dvia)ּבחמץ הּכתּוב "ּפתח : ְְְֵֵַַָָָָ
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ׂשאר", הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור ְְְְְִִֵֵַַַָָֹוסּים
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין עצמֹו(uingnd)ּכלֹומר: ְְְִֵֵֶַַַֹ

חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ְְִִֵֵֶַַַָָָָּברׁשּותֹו

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ― ֵֶֶֶַּבּכרם
― הר"א ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, חמץ ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָיּמצא
לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא מפקד, ְְְְְִִַָָָֹֹֻהּוא

ּבבּתיכם" hi)יּמצא ,ai my)עליו לֹוקין זה וגם . ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
לפי ׁשהזּכרנּו ּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּבתנאי

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו ּובפרּוׁש(k`.)הּכללים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות ְְְִִֵֵֶַַָָאמרּו

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ּדיני(d.)יּמצא. נתּבארּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, הּמצות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּתי
ּבכלֿ וגֹו' "לאֿיראה ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשהזהיר

"ּגבּל(f ,bi my)עליהם ׁשהזהיר והענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָֻ
ׁשּכלֿ נתּבאר וׁשם ּבבּתיכם". "לאֿיּמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבאמרֹו:

vni`")לאו la"e "d`xi la" :mipydn)ֿמן לֹומד ִֵָ
ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאחר
ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה על לאוין: ּבׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעֹובר

― הקנ"ח מּצההּמצוה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ט"ו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבליל

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב יתעּלה: אמרֹו ai,והּוא my) ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
(gi― מּצֹות ּתאכלּו "ּבערב אמרּו: ּובפרּוׁש .ְְְֵֶֶַָָֹ

ּבפסחים, נתּבאר ּוכבר חֹובה". קבעֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָהּכתּוב
מּכאן חֹובה; ― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ְֲִִִֶַַַַָָָָָׁשאכילת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ְְְְְֲִִִֵֵָָָָואיל

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת
חמישי ,יום

.Ê�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰„‚‰‰ ÁÒÂ�

Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ(dxez dpyn xtqn)

―ה הקנ"ז לסּפרּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל מצרים ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָּביציאת

המסּפר לשֹון צחּות labene)ּכפי reaw gqep `ll). ְְְִֵַַַ
ּבהגּדלת ּבדברים ּולהארי לסּפר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָוכלֿמהּֿׁשּיֹוסיף

ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ׁשעׂשּו והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמה
ּולהֹודֹות מהם, ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹותנּו
זה הרי ― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשּבח,
ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻמצרים,
ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָזה

(g ,bi zeny)הּפרּוׁש ּובא .(`zlikn)והּגדּת" : ְְִֵַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ― ְְְִֵֶַַַָֹֹלבנ
מּבעֹוד יכֹול ― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. ְִִַַַַָ"ּבּיֹום

זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד אמרּתי(my)יֹום? לא ; ְְֲִֶַַַַָֹ
,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּלא
ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְִִֵַַַַַַָָּכלֹומר:
בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר "מּכלל ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָהּמכלּתא:

(ci my)ואם לֹו; מּגיד אּתה ― יׁשאל אם ְְְִִִִַַָָָיכֹול
והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― ְְְִִֵַַַַַָָָלאו
אּלא לי אין .ׁשאל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבנ
לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַּבזמן
אלֿהעם מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאחרים

הּזה" אתֿהּיֹום b)זכֹור my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶַַַָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר k,ּכמֹו my) ְְְֶֶַַַַָָָ

(gלׁשֹונם ידעּת ּוכבר .(dcbdd gqepa)אפּלּו" : ְְְֲִַָָָָ
אתֿ יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ְְֲִִִֶָָָָֻֻֻּכּלנּו
מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר
ס-סג עמוד ליום פרקים בשלש ראה ההגדה נוסח

― הק"ע קֹולהּמצוה לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ
"יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ּביֹום ְְְְְִֵֶָָָָָָׁשֹופר

לכם" יהיה `)ּתרּועה ,hk xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶָָָָ
הּנׁשים ואין הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדיני

ּבּה. ַָָחּיבֹות
שישי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ליׁשבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַָ

אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ׁשבעת ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻּבּסּכה
ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכת bk,יתעּלה: `xwie) ְְְִִִֵֶַַַָֹֻ

(anּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
הּנׁשים ואין סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻהמיחדת

זֹו. ּבמצוה ְְִַָָחּיבֹות
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קודש שבת
.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ט לּטֹולהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָ
אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ולׂשמֹוח ְְְְְְִִִִֵַַָָָלּולב
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ְְְְִִֶֶֶַַַָָיתעּלה:

(n ,bk `xwie)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

וׁשם חֹובה(n`.)סּכה. זֹו מצוה ׁשאין נתּבאר, ְְְִִֵֵֶָָָָָֻ
ּבׁשאר אבל ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשבעת
מןֿ חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום ְְִִִִַַָָמקֹומֹות,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִֵַַַָָָָהּתֹורה.
�

ycew zexb`
תשט"ו אלול, כ' ב"ה,

ברוקלין.
וברכה! שלום

חלוקת הועתקה בה החוברת אצלו אין הנה התניא, ללימוד בנוגע אשר כותב בו מכתבו, על במענה
זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח מכ"ק השנה לימי התניא

השנים השיעורים וכמו מיוחדת סגולה בתור לימוד שיעור זהו אשר ומובן החוברת, מוסג"פ הנה
דחיי באילנא ובפרט התורה דלימוד הענין מצד אבל אדמו"ר, מו"ח כ"ק תקנת באופן ותהלים דחומש
מוכרח הנה החסידות, בתורת ההעלם ובעומק ביותר ומבוארת נתגלתה אלה שבימינו התורה פנימיות

.בשופיהלימוד
טובה. וחתימה כתיבה בברכת

תשט"ו אלול, כ' ב"ה,
ברוקלין.
וברכה! שלום

בתוספת שמחלק ומה אדם קרוים אתם אדם רז"ל במאמר שואל בו עש"ק, מיום מכתבו על במענה
כתובים. מאיזה לו וקשה להאדם, אדם בין א) סא, (יבמות ואין ד"ה

בארוכה. ב א, ויקרא במלבי"ם יעיין הנה
בדרך זה בא ואם חידושים, לחדש ואפילו קושיות לחפש ישיבה תלמידי של ענינו עיקר אין והנה
בתורת וכן הנגלה בתורת ובשקידה בהתמדה ילמוד אם ומספיק די הרי לא ובאם טוב, מה אגב

לעיל. האמורים הענינים שני על שיתן הזמן על וחבל החסידות,
שלשת שישמור הפעם עוד כופל והנני בהנ"ל כלול הוא הנה בעבודה, ודרך מוסר אודות שכותב ומה
ותניא תהלים בחומש זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק מתקנת נפש לכל השוים השיעורים

ולהבא. מכאן עכ"פ הידועים,
טובה. וחתימה ולכתיבה שמים ביראת תורה לתלמוד בברכה
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ÂÂ˙„Â·Ú· Á¯ÎÂÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ‰ˆ¯È˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ· È¯Î�‰ Â· „Â·ÚÈ˘ È¯Î�Ï ıÁ¯Ó‰ ¯ÈÎ˘‰Ï Ï‡¯˘È‰ ‰ˆÂ¯ Ì‡ Ï·‡cl

·Âˆ˜ ¯·„ Ï‡¯˘È‰Ï Ô˙È˘ ˜¯ ÂÓˆÚÏ ¯Î˘‰ ÏÎ ÏÂËÈÂdlÔÓ Â�˜ÈÒÈ ‡Ï Â‡ Â�˜ÈÒÈ˘ ÔÈ· ˘„Á ÏÎ· Â‡ ‰�˘ ÏÎ·
È¯‰˘ ÂÓˆÚ ˙·ÂËÏ ‡Ï‡ Ï‡¯˘È‰ ˙·ÂËÏ Â˙„Â·Ú· ÔÈÂÎ˙Ó Â�È‡ È¯‰ ˙·˘· Â· „Â·ÚÈ È¯Î�‰˘ Û‡˘ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÔÈ„‰

ÂÏ ‰Î�Ó Ï‡¯˘È‰ ‰È‰ Ì‡ Û‡Â Â¯Î˘Ó ÌÂÏÎ Ï‡¯˘È‰Ï ‰Î�È ‡Ï ˙·˘· Â�˜ÈÒÈ ‡Ï Ì‡ Û‡elÂ˜ÈÒÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡
ÂÓˆÚ ˙·ÂËÏ ˜¯ ‰˘ÂÚ˘ ‡ˆÓ� ¯Î˙˘‰Ï È„Î Â˜ÈÒÓ ‰È‰ Î"ÙÚ‡fl˙È‡¯Ó È�ÙÓ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯Ò‡ Î"ÙÚ‡

ÌÈÚ„ÂÈ ÏÎ‰˘ ıÁ¯Ó‰ ÏÚ ‡¯˜� Ï‡¯˘È‰ Ì˘˘ ÈÙÏ ÔÈÚ‰glÌÈˆÁÂ¯ ÌÈ¯Î�˘ Â‡¯È˘ÎÂ Ï‡¯˘È Ï˘ ‡Â‰ ‰Ê ıÁ¯Ó˘
¯·ÂÚ˘ Â‰Â„˘ÁÈÂ Ï‡¯˘È‰ Ïˆ‡ ÌÂÈ ¯ÈÎ˘ ‡Â‰ ‰Ê È¯Î�˘ Â¯Ó‡È ıÁ¯Ó· ˜ÒÚ˙Ó È¯Î�Â ˙·˘· Ï‡¯˘È Ï˘ ÂˆÁ¯Ó·
‰Ê È¯Î� ÂÏ ¯Î˘ ‡Â‰˘ Ï‡¯˘È‰ ˙‡ Â„˘ÁÈ ¯˘Ù‡ Â‡) ˙·˘· ˜ÒÚ˙‰Ï È¯Î�‰ ˙‡ ÁÈ�Ó˘ ‰Ó· ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„ ÏÚ

˙·˘· ÂˆÁ¯Ó· ˜ÒÚ˙È˘hlÌ‚ ˜ÒÚ˙Ó‰ ‡Â‰ ‰Ê È¯Î�˘ Â‡¯Â ÏÂÁ· ÌÈÓÚÙÏ ÂÎÂ˙· ÂˆÁ¯ ÌÈÏ‡¯˘È‰ Ì‚˘ Û‡Â (
˜ÒÚ˙Ó ‰Ê È¯Î�Â ÂÓˆÚÏ ¯Î˘‰ ÏÎ ÏÂËÈ˘ ‰Ê È¯Î�Ï ıÁ¯Ó‰ ¯ÈÎ˘‰ Ï‡¯˘È‰˘ Ì˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÏÂÁ·
Â¯Î˘Â ˙Â·Â¯Ó ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰˘ ÈÙÏ ıÁ¯Ó‰ ¯ÂÎ˘Ï ÌÏÂÚ‰ ·Â¯ Í¯„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ Ï‡¯˘È‰ ˙ÂÁÈÏ˘· ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ˙Ú„Ï Â·

ÏÚ·Ï ·Âˆ˜ ¯·„ Ô˙ÈÏ ¯ÎÂ˘‰Ï ˜ÈÙÒÓ ¯Î˘‰ ÔÈ‡Â ËÚÂÓÂÏÓÚÂ ÂÁ¯Ë ¯Î˘ ÏÚ ¯˙È ·Â˘Á ÍÒ ÂÏ ¯ÈÈ˙˘È˘Â ıÁ¯Ó‰
:ıÁ¯Ó‰ ÏÚ·Ï ‡Â‰ ¯Î˘‰ ÏÎÂ Â· ˜ÒÚ˙È˘ ÏÚÂÙ ÂÏ ¯ÎÂ˘ ıÁ¯Ó ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÎ˘ ÌÏÂÚ‰ Í¯„ ÍÎÈÙÏ

ÊÈ¯Î�Ï ‰„˘ ¯ÈÎ˘‰Ï ¯˙ÂÓ Ï·‡an-nÂ˙„Â·Ú· Á¯ÎÂÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ‰ˆ¯È˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ ‰˙„Â·Ú „Â·ÚÈ˘clÏÎ ÏÂËÈÂ
È¯Î�‰Â ÂÊ ‰„˘ ˙Â¯ÈÙÓ ÂÏ Ô˙È˘ ÔÈ· ˙ÂÚÓ ÂÏ Ô˙È˘ ÔÈ· ‰�˘ ÏÎ· ·Âˆ˜ ¯·„ Ï‡¯˘È‰Ï Ô˙È˘ ˜¯ ÂÓˆÚÏ ˙Â¯ÈÙ‰
„Â·ÚÏ Â¯Î˘˘ Â‡ Ï‡¯˘È‰ Ïˆ‡ ‡Â‰ ÌÂÈ ¯ÈÎ˘ È¯Î�‰˘ Â¯Ó‡È˘ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡Â ˙·˘· ÂÏÈÙ‡ „·ÂÚ

˙·˘· Â˙Ó„‡bnÔ˘¯ÂÁÏ ˙Â„˘‰ Ï·˜Ó‰ Ì„‡ Â�ÈÈ‰„ ÒÈ¯‡Ï ˙ÂÒÈ¯‡· ‰„˘‰ Ô˙ÈÏ ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰ ·Â¯ Í¯„˘ ÈÙÏ
‰„˘‰ ÏÚ·Ï ¯‡˘‰Â ˙Â¯ÈÙ‰ ÚÈ·¯ Â‡ ˘ÈÏ˘ Â‡ ‰ˆÁÓ Â˙„Â·Ú ¯Î˘· ÏËÂ�Â Ô˙„Â·Ú ÏÎ „Â·ÚÏÂ ÔÚ¯ÂÊÏÂcnÔÎÏ

˙ÂÒÈ¯‡· ‰„˘‰ Ô˙ÈÏÂ Ï‡¯˘È‰ Ï˘ ÂÒÈ¯‡ Â‰Ê˘ Â¯Ó‡È Ï‡¯˘È Ï˘ ‰„˘· ˙·˘· „·ÂÚ È¯Î� Â‡¯È˘Î Ì˙Ò‰ ÔÓ
·Â¯ È¯‰˘ ˙·˘· Â‰„˘· ‰˘ÂÚ ÒÈ¯‡‰˘ ‰Î‡ÏÓ· ‰‡�‰ Ï‡¯˘È‰Ï ˘È˘ Ù"Ú‡ ÏÏÎ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘ Â· ÔÈ‡ È¯Î�Ï
‡Ï‡ Ï‡¯˘È‰ ˙·ÂË ÏÈ·˘· Â˙Î‡ÏÓ· ÔÈÂÎ˙Ó Â�È‡ È¯Î�‰˘ ÔÂÈÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Ï‡¯˘È‰ Ï˘ Ì‰ ‰„˘‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÙ‰
¯‰ÊÈ˘ ˜¯ ÌÂÏÎ ÍÎ· ÔÈ‡ Ï‡¯˘È‰ ‰�‰� ÂÈÏÈ‡Ó˘ Ù"Ú‡ ‰„˘‰ ˙Â¯ÈÙÓ ÂÏ ÚÈ‚Ó‰ ˜ÏÁ ÏÂËÈ˘ ÂÓˆÚ ˙·ÂË ÏÈ·˘·

˙·˘· ‰˘ÚÈ˘ ÂÏ ¯Ó‡È ‡Ï˘dn:

mixe`ia
(„Ïשגם מלאכות שישנם כיון – בעבודתו מוכרח יהיה ולא

לעבוד הוא חייב – בקבלנות עבודתו עושה הגוי אם
כ. סעיף רמד סי' להלן לכך ודוגמא בשבת,

(‰Ïחכירה דהיינו – קצוב .37דבר
(ÂÏחילוק אין מרחץ לגבי – לו מנכה הישראל היה אם ואף

אבל ענין, בכל שאסרו כיון בשבת, עובד כשלא לו מנכה אם
משום אסורים שאינם כלים לגבי ג') (סעיף רמו בסי' להלן
לא. או שבת, שכר לו כשמנכה החילוק נתבאר עין, מראית

(ÊÏשל כשלוחו נראה אינו ולכך – עצמו לטובת רק
הישראל.

(ÁÏמראית חשש אין יודעים הכל וכשאין – יודעים שהכל
ח.38,עין סעיף רנב בסי' נתבאר יודעים מקצת וכשרק
(ËÏמיוחד ששכרו דהיינו – בשבת במרחצו שיתעסק

יום. משכיר יותר גרוע והוא לשבת,
(Óבלשון ("השכרה" חכירה דהיינו – לנכרי שדה להשכיר

שכן וכל קבלנות, אבל הרווחים), את מקבל שהנכרי ימינו,
אסורים. – ד בסעיף שנתבארה למלאכה שכירות

(‡Óדברים ושאר שדה השכרת – לנכרי שדה להשכיר
של האיסור שנוסף אלא כנכרי, דינו שבת, מחלל לישראל

עוור'. 'לפני
(·Ó'סי להלן נתבאר כלים השכרת ודין – שדה להשכיר

ב. סעיף רמו
(‚Óשכיר (שהוא אלו חשדות שני – ששכרו אואו יום,

הקודם. בסעיף גם הוזכרו בשבת) להתעסק לו שאמר
(„Óצדק הצמח – השדה לבעל האריסות39והשאר בהיתר דן

מעות כשלוקח אפילו או בפירות כשלוקח דוקא הוא אם
לנכרי כשנותן מרווח יותר שההיתר ומסיק הפירות. ערך לפי
הפירות. כערך מעות או בחלקו מהפירות לקבל הברירה

(‰Óקצת נראה שאז – בשבת שיעשה לו יאמר שלא
בלבד. עצמו בשביל ולא הישראל של שליחותו כעושה

zexewn

וד'.37) ג' כבסעיפים ושכירות קבלנות ולא
טו.38) סעיף להלן

פח.39) וסי' לג, סי' או"ח שו"ת
רמג סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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הפרק: הצעקהתוכן - הוי' קראתיך ממעמקים
העליון" "עומק את המעוררת דלבא מעומקא

כל לגבי השנה דראש בהעבודה החידוש להבין [כדי
ביטול לתקן תשובה של כוחה ביאור יקדים - כולה השנה

עשה:] מצות
ïäå òøî øåñá ïä ,úåöîå äøåúá íâåôù éî êà
éàå ,äéùôðá òãéã éàî íåôì ãç ìë ,áåè äùòåá
úãî éåìéâì ä"á ïåéìòä ïåöø êéùîäì åì øùôà
¯ êøáúé åìåò åéìòî ÷øôù øçàî ¯ 'úé åúåëìî
éîé úøùòå äðùä ùàø úìòî ïåøúé àåä äæá äðä
.ä"á ïåéìòä ïåöø êùîåé íãé ìòå íäáù ,äáåùú

çë ùé êéà ïéáäì êéøö äðä ,äæ ïéðò øåàéáå
.äùò úåöî ìåèéááù íâôä ìë ï÷úì äáåùúá

úçà äøéáò øáò íàù ,äùòú àì úåöîá äðä éë
,úåáà é÷øôá åðéðùù åîë 'åëå 'à øåâéè÷ åì äð÷
éãé ìòù éøä] ,"åäîçøéå 'ä ìà áåùé"ù øçàî
úðéçá íäå ,äìòîì íéáø íéîçø øøåòî [äáåùúä
íéî íëéìò éú÷øæå øîåà áåúëäù íéøåäè íéî
æ"òù ,'åë 'ä õçø íà áéúëå ,íúøäèå íéøåäè
äçåî àåä æ"éòù ,'åë åðéòùô øáòäå äçî íéøîåà
äìåë äòùøäå øîàîëå ,øåâéè÷äå òùôä øéáòîå
çåø úàå áåúëù åîë 'åë øéáòú éë äìëú ïùòá

.'åë øéáòà äàîåèä
תעשה לא מצות של עבירה לתקן בתשובה הכח
הרע מן האדם את מטהרת התשובה כי מובן,
והקב"ה החטא, ידי על בנפשו שנדבקו והטומאה
שנוצר והקטיגור הפשע את מוחה הגדולים ברחמיו

העון. ע"י
,àëìîã ïéøáà úåëùîä íäù äùò úåöî ìáà
àåôéà äîá ,íúòôùä ïåøñç íøâå íâôù øçàîå
íúòôùä úåîéìù úåéäì äáåùúä éãé ìò ï÷åúé

.íðåøñç éåìéîå
ולהשלים למלא תשובה של בכוחה יש כיצד אבל
דבשלמא עשה. מצות ביטול ע"י שנוצר החסרון את
ניתן גרידא, המצוה עשיית רק הי' המצוות ענין כל אם
העשי'; העדר על לו מוחלין תשובה עשה שאם להבין
סוף אין אור להמשיך היא המצוות שמטרת מאחר אבל
אברין "רמ"ח נקראות זה שם (שעל למטה ב"ה
נמשך לא העשה קיים כשלא הרי כנ"ל), דמלכא"
התשובה. ע"י זה חסרון לתקן ניתן ואיך והשפע, האור

.'ä êéúàø÷ íé÷îòîî áéúë äðä êà
את להשלים התשובה בכח יש כיצד להבין כדי
את להקדים יש עשה מצות ביטול שע"י האור חסרון

הוי'". קראתיך "ממעמקים בכתוב הפנימי הפירוש
.éåìéâä ìà íìòääî ,êéúàø÷ úåéäìù ,ùåøéô

הוא, הוי'" "קראתיך פירוש הפנימי, התוכן לפי
פועל יפנהשהאדם הקוראשהקב"ה "כאדם האדם, אל

ענין על מורה "קריאה" כלומר, אליו", שיבא לחבירו
הוי'" "קראתיך פירוש זה, ולפי והגילוי, ההמשכה
אליו. שיתגלה הקב"ה את וממשיך קורא שהאדם הוא,

.'éåä úðéçá úåéäì
שהאדם הוא, הוי'" "קראתיך פירוש יותר, ובעומק

("קראתיך הוי' שם גילוי שיהי' בחינתלהיותפועל
גם למעלה הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה כי הוי'"),
יומשך שהקב"ה הוא, ה"קריאה" וענין הוי', משם
שם באותיות ומתצמצם שיורד ידי על אלינו ויתגלה

הוי'.
.àëìîã éøáà úðéçá úåòôùäå úåëùîä åðééäã

בחינת להיות ("קראתיך הוי' שם דבחינת הגילוי
ע"י הנפעל וההשפעות ההמשכות ענין הוא הוא הוי'")
אותיות שד' לפי (כנ"ל), דמלכא" "אברין שהן המצוות
ב"ה, סוף אין אור מאיר שבתוכם "כלים" הן הוי' שם
ב"ה סוף אין מאור אחרת המשכה ישנה אות דבכל
שבתוכם הגוף אברי וע"ד (מעין זו אות של ענינה לפי

הנפש). חיות מלובש
ïåöø àåä ,ïåéìòä ÷îåò åðééäã ,íé÷îòîî é"ò àåä

.úåìùìúùä úðéçáî äìòî äìòîìù ïåéìòä
"להיות ב"ה סוף אין אור ולהמשיך "לקרוא" כדי
בתוך ב"ה סוף אין אור שיומשך היינו הוי'", בחינת
צריכים - דמלכא") "אברי (שהן הוי' שם אותיות ד'

") עצמו ב"ה סוף אין לאור המשכהמקור"להגיע" "
ב"ה. הוי' שם אותיות מד' מעלה שלמעלה זה) וגילוי
מעלה למעלה שהוא (כפי עצמו ב"ה סוף אין אור
הוא הוי') שם אותיות שבתוך ההשפעה מבחינת

הרצון "עצם" שהוא – העליון" "רצון שלמעלהבחינת
" נאמר זה ועל הוי'",ממעמקיםמחכמה. קראתיך

בחינת "להיות זה וגילוי המשכה של ומקורה ששרשה
ד' בתוך ב"ה סוף אין אור המשכת (כלומר, הוי'"
היינו "מעמקים", מבחינת הוא הוי') שם אותיות
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שהואהעליון","עומק כפי ב"ה סוף אין אור שהוא
הוי'. שם אותיות מד' מעלה למעלה

ïåöø ,àáìã à÷îåòá àúúìã àúåøòúàá äìâúîä
.ùôðáù ïåéìòä

שהאדם ידי על - העליון"? ל"עומק מגיעים וכיצד
בתשובה העליון"מעומקמתעורר "רצון הנקרא לבו,

שבנפש.
יתברך אליו להתקרב רצון קיים אדם של בנפשו
המלובש הרצון הנקרא (והוא ודעת טעם פי על
אלקים שקרבת בשכלו ומשיג שמבין היינו בחכמה),
העליון" "רצון אבל יתברך; אליו שב ובמילא טוב
טעם שום בלי ה' אל להתקרב הרצון הוא שבנפש
עצם שמצד הקב"ה אל התקשרותו מצד אלא ודעת,
ואינו רוצה אינו מישראל אדם זו, בחינה שמצד נפשו,

מאלקות. נפרד להיות יכול
היינו דלבא, מעומקא בתשובה שמתעורר ידי ועל
דלתתא" "אתערותא זו הרי שבנפש, העליון" "רצון
למעלה הענין אותו לעורר מלמטה) (התעוררות
שלמעלה העליון" "עומק וממשיך שקורא כביכול,

הוי'. שם אותיות מד' מעלה
יבאר מגיע[ומעתה התשובהכיצד לעבודת האדם
דלבא:] מעומקא

åùôðá úåøéøîä ïéðò åáìá ÷éîòéù éãé ìò åðééäã
øöá 'ä ìà ÷åòöìå ,íøâù ïåøñçäå íâôä ìãåâ ìò
áø÷î ,÷òåö áìä àäéù ,"íáì ÷òö" úðéçáá åì
åùôð ìëåú øùàëî ãàî ãàî ÷åîò áìå ùéà
,úåøéøîä ìãåâ ìéëäì åùôðá çë ïéàù éðôî ,úàù

.áìá àìà åæ ä÷òö ïéà ïëìå
הלב, וצעקת הקול צעקת - "צעקות" מיני שני יש
את מבטא כשאדם היא הקול צעקת ביניהם: וההבדל
לתאר שיכול כזו מרירות שהיא בדיבור, ליבו מרירות
המרירות כאשר היא הלב צעקת משא"כ במלים; אותה
שאי עד הנפש בעומק ונגעה מאד ועצומה גדולה
מלים, שום בלי וגונח וצועק צערו את לסבול לו אפשר
שבתוך הלב" "צעקת אלא העיקר, ה"קול" אין שכאן

זה. פשוט קול
àéöåäì ìëåé ïééãò äìéëî ùôðäù äî ìëù
úåøéøîä ìãâúùë ë"àùî ,åéô çåøå åéúôùá
éæà ,ìéëäì ùôðä çë ïéàù ãò ãàî ãàîá åùôðá
ãò åòâå êåìä ÷òåöå ,çåøä úà àåìëì øùôà éà

ïéàå ,åéô çåøå åéúôùá àéöåäìå øáãì çë åì ïéàù
ùôðä éåöéî ãò äòâðù éôì ,áìä ú÷òö àìà åì

.ùîî
הרי באותיות, המרירות את לבטא לאדם אפשר אם
שנוגע דבר משא"כ גבול, למרירותו שיש סימן זה
שאי מוגבלת בלתי למרירות גורם ממש נפשו בעצם
בחנה כמו ואותיות, בקול ביטוי לידי לבוא לה אפשר

ישמע". לא וקולה נפש.. מרת "והיא שנאמר
äéëáá äòâù àééãøåã ïá øæòìà 'øã äùòîëå

.ùîî åúîùð àöéù ãò ä÷òöå

äòùáù ,'à äòùá åîìåò äðå÷ ùé åéìò åøîà ïëìå
àìù ô"òà ,á"äåòá åîìåò ìë äðå÷ äáåùú ìù 'à

.íìåòî úåöîå äøåú åãéá äéä
דתינח דורדייא, בן דר"א במעשה קשה לכאורה
דבר לך אין כי עונותיו, כל על לו מחל שהקב"ה זה
ידי על עולמו" "קנה כיצד אבל התשובה, בפני שעומד
תורה על שכר לקבל אפשר איך דלכאורה התשובה,

מעולם. אותם קיים לא בפועל אם טובים ומעשים
,àáìã à÷îåòî åæ äáåùú úðéçá éãé ìòù éôì
éøä ,ùîî ùôðä úøéñîá ïåöøä úøé÷òå äèøçá
äìòîì øøåòîå íøåâ åæ äðéçáá äæ ïåöø ìåèéá é"ò
úðéçáî äìòî äìòîìù ,ä"á ïåéìòä ïåöø

.úåìùìúùä
קראתיך "ממעמקים בפירוש הנ"ל ע"פ ומבואר
את ממשיכים דלבא מעומקא תשובה ידי שעל הוי'",
שלמעלה ב"ה העליון רצון הוא העליון", "עומק
פועלים עי"ז ולפיכך הוי', שם אותיות מד' מעלה
סוף אין אור את וממשיכים שקוראים - הוי'" "קראתיך
ההמשכות הן (שהן הוי' שם גילוי להיות ב"ה
"אברין המצות, קיום ידי על הנפעלות וההשפעות

דמלכא").
ותשובתו בכייתו ידי דעל ראב"ד, אצל וכך
למעלה עורר ממש, נפש במסירת דלבא מעומקא
שלמעלה ב"ה העליון רצון העליון", "עומק בחינת
האור חסרון את ממלא (ועי"ז "השתלשלות" מבחינת

להלן). שיבאר וכפי עשה, מצות ביטול ידי שעל
'åë íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æø åøîà ïëìå

á äéì ïéëùîã.øéúé àìéç
על אפילו תשובה בעלי מעלת גדלה זה מטעם
תשובה שבעלי במקום רז"ל כמאמר גמורים, צדיקים
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ופירש שם, לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים
יתיר דלבא ברעותא עלייהו משכי "דאינון בזהר
תשובה (בעלי למלכא" לאתקרבא סגי ובחילא
ועוז), תוקף ביתר יתברך אליו ונמשכים מתקרבים
בהקב"ה, האדם דביקות במדריגת מעלה רק זאת שאין

גם בההמשכהבתוצאהאלא היינו עבודתם, של
ידה. על הנפעלת האלקית

שלהם והמצוות התורה קיום ידי על צדיקים כי

מלובש שהוא כפי ב"ה העליון רצון בחינת ממשיכים
מעומקא שמתעוררים תשובה, בעלי משא"כ בחכמה;
העליון", "עומק את ממשיכים יתיר"), ("בחילא דלבא
מסדר מעלה שלמעלה ב"ה העליון רצון עצם

השתלשלות.
שתי בין ההבדל יותר בפרטיות יבאר הבא [בפרק

העליון]. ברצון אלו בחינות
d wxt xtey ycega erwz d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Â‰ÊÂדרך עד"מ כו' דקב"ה ארחוי כל הוי' דרכי ישרים כי
להתחבר שיוכלו כדי גדול לעיר גדול מעיר שהוא
ושל אחרת לעיר לעבור יוכלו זאת עיר שבני ולא יחד,
נקרא זה אין כי שלהם לעיר לבוא יוכלו לא העיר אותה
יוכלו זאת עיר שבני הוא הדרך של המכוון אך חיבור
סחורה להם אין אשר אחרת לעיר שלהם סחורה להביא
לשם שלהם הסחורה להביא יוכלו העיר אותה ושל זאת
יש וגם התחברות הנקרא דייקא זהו העיר באותה שאינו
כולם להתחבר שיכולו קטנים לכרכים קטנים דרכים עוד
שילכו רק חיבור נק' אין זא"ז שאוהבים בנ"א וכמו ביחד
אצלו. ילך לא והשני לחברו ילך שא' ולא זה אצל זה
כשנברא כי דרך בחי' נקרא שהתורה למעלה יובן וכמ"כ
נקרא זה ואין כך נשאר הי' היצירה ועולם הבריאה עולם
כנ"ל. והחזרה הליכה שיהי' דייקא הוא החיבור כי חיבור
חכ' בחי' לשרשם אותם מעלה הוא התורה לימוד וע"י
ואביטה אשיחה בחוקותיך דוד שאמר וזהו העמוקה
כו' אורחין באינון בם ילכו וצדיקים וזהו כנ"ל אורחותיך
באינון וילכו דרך נעשה עלמא בהאי התורה לימוד שע"י
כשלי אינון בם יכשלו ופושעים עלמא. בההוא אורחין
ארז"ל הנה כי דאתי ובעלמא עלמא בהאי ארחין באינון
שלא ובין לשמה בין בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי
לשמה בחי' ג' שיש בכהאריז"ל מבואר הנה כי לשמה
טבעו מחמת שלומד היינו המיצוע ומיצוע. לשמה ושלא
ואכילה נאה בבגד תענוג לו שיש כמו תענוג מזה לו ויש
הדין שיודע בזה מתפאר הלימוד שאחר והגם טובה
רק גמור רע נקרא זה אין מ"מ כראוי להורו' ויכול לאמיתו
במותר עצמך קדש כמו נוגה שמקליפת המותרים דברים
דאעפ"י לתאבון אכילה לאכול מותר בשבת ולפיכך לך
שמנוגה המותרים דברים הם אך נוגה מקליפת שהוא
לכאן שבא מי אשרי וזהו בקדושה. להכלל יוכל ובשבת

מהאי נפיק שכד מפני כזאת לימוד אפילו בידו ותלמודו
המחשבות כל גם שהרי ה' הדבר אחריו הולך עלמא
לו שהי' הגם ה' הדבר וכש"כ אחריו הולכים והרהורים
שאש וגהינם דינור נהר ע"י נזדכך מ"מ כנ"ל פני' איזה
הוא התורה מלימוד והתועלת ממנו קטן אש שואב גדול
השכינה מזיו להנות שתוכל להנשמה לבוש ע"י שנעשית

בג"ע.
˘"ÓÂעל קאי חוקי לספר לך מה אלקים אמר ולרשע

שעיקר דהיינו לגמרי לשמה שלא התורה לימוד
לאו ואם רבי שיקראנו ע"מ להתייהר רק הוא כוונתו נקודת
עצמו עושה והוא כלל טוב בחי' בו ואין כלל לומד הי' לא
הכתוב אמר ע"ז כו' רמה ידינו כו' יאורי לי כמ"ש כע"ז
לחיצונים יניקה תוספות נותן עי"ז כי חוקי לספר לך מה
בימינה ימים אורך ומ"ש דינין לאתערא בזוהר וז"ש
היינו בה למיימינים וארז"ל וכבוד עושר בשמאלה
שעוסקים היינו ולמשמאילים ימים אורך לשמה שעוסקים
שעה רשע שארז"ל מה וכן כו' וכבוד עושר לשמה, שלא
תוספות נותנים לשמה שלא העוסקים הלא כי לו משחקת
ורוח ומקטרג עולה ומסטין יורד כמארז"ל לחיצונים יניקה
רק הוא החיצונים של חיותם וכל רוח ואמשיך רוח אייתי
ולמשמאילים דחיי סמא בה למיימינים כמארז"ל רע לפעול
שעה ואיך וכבוד עושר לו משפיעים ואיך דמותא סמא בה
שטובתם הוא הענין אך חסד. בחי' שהוא לו משחקת
וכמשל להאבידם כדי רע הוא גופא זהו לרשעים שנותנים
סעודה ועושה להאבידו ורוצה לחבירו שונא שהוא אדם
טובים מעדנים כל לו ונותן הסעודה על אותו וקורא גדולה
באמת לו שעשה הטובות שכל ונמצא אותו. הורג ואח"כ
יכול הי' לא הטובות לא אם כי להאבידו כדי גמור רע הוא
להם שנותנים טובתם שכל ברשעים הוא וכך להורגו
שהטובה ונמצא בעוה"ב להאבידם כדי רק אינו בעוה"ז
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שכד דייקא בם בם יכשלו ופושעים וזהו גמור. רע היא
והולך החיצונים להיכלות אותו מוליכין עלמא מהאי נפיק
וזהו לחיצונים יניקה עי"ז שניתוסף ה' דבר גם אחריו
ימות כי אדם כתיב לשמה בעוסקים ולכן כו'. בהו יכשלו
שממית במי אלא מתקיימת התורה אין וארז"ל באוהל

סופה מעוני התורה את הלומד שארז"ל וכמו עלי' עצמו
הגוף בתערובות מעורב שהוא מפני היינו מעושר לקיימה
הגוף תערובות בלא שיהי' א"א מ"מ לשמה שעוסק אעפ"י
לאיזה מברר הוא ודוחק מעוני התורה לימוד ע"י לכן

וד"ל. כנ"ל כו' שיש הגוף תערובות
g"rwz - xdefd ixn`n qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

שהתהוותÂ‰�‰לב) כ"ב) עד י"ט (אות לעיל שנת' כמו
ה' דבר אותיות ע"י הוא דבי"ע הנבראים
מאין אותם המהוים הם אלו שאותיות דאצילות מל' מבחי'
בלק"א וכמבואר נבה"ע שבהן מאמרות העשרה והן ליש
דאצי' עילאה חכמה בענין גם יובן כמ"כ באריכות, ח"ב
מאין יש ג"כ הוא ב"ה מא"ס שהתהוות' למעלה שנז'
ג"כ הוא שהתהוות' והיינו תמצא, מאין והחכמה וכמ"ש
בגשמיות עד"מ כמו כי מהחכמה, שלמעלה אותיות מבחי'
אותיות ויש הדבור אותיות שיש רואים אנו באדם
בחי' כמה שיש למעלה הנמשל יובן ועד"ז המחשבה
אותיות בחי' ויש עליון הדבור אותיות דהיינו אותיות
ועלמין סתימין עלמין נמשכו שמהם עליונה המחשבה
שלמעלה בחכמ' אותיות בחי' ג"כ ויש דאתגליין
שלמעלה בתענוג אותיות בחי' ג"כ שיש עד מהמחשבה
שבחי' בע"ח הנז' טנת"א בחי' ד' ענין וזהו מהחכמה
גם ואפשר הדבור אותיות (דהיינו האותיות הם האחרונה
התגין בחי' הם מהם ולמעלה זה) בכלל המחשבה אותיות
שבבחי' האותיות שהם אלא אותיות בחי' כמו ג"כ שהם
הנקודות הם מהתגין ולמעלה הדבור, מאותיו' יותר עליונה
בחי' שהם כו' שופר מקף זרקא הטעמים הם מהן ולמעלה
בחי' בו יש הטעם הנה כי העליון, התענוג של האותיות
נגינה יש בטעמים והנה ה' טוב כי וראו טעמו כמ"ש תענוג
בחי' הם הטעמים נמצא ומתיקות תענוג בו יש שהניגון
ענין כי אותיות בחי' התענוג לגבי הם והרי התענוג גילוי
הטעמים וכך בוקר אתא מל' התגלות בחי' הוא האותיות
שבנגינה בטעמים וכנראה העליון תענוג גילוי בחי' הם
ומתיקות ניגון מהם שיש כו' שופר מקף זרקא הגשמיות
בחי' והנה כו'. לנגן היום בשיר הלוים עבודת הי' שזה
מעלה למעלה במדרגה נעלה מאד הוא העליון התענוג
עולם בחי' שהוא יומין עתיק בחי' (כי החכמה מבחי'
לכך במ"א) כמ"ש שבמאציל תחתונה בחי' נק' התענוג
שהאותיות החכמה מקבלת דשם בלבד האותיות מבחי'
אותיות ערוך שאין (וכמו התענוג עצמות לגבי ערוך אינן

נברא ביו"ד רז"ל וז"ש כו') השכל עצם לגבי המו"ד
צמצום על מורה שזה א' נקודה רק הוא היו"ד כי העוה"ב
מקום שהוא העה"ב התהוות שרש ומזה התענוג הארת
עדן מבחי' הוא העה"ב ושרש שמקור כו' הנשמות תענוג
העליון עונג הארת ע"ש עדן שנק' הח"ע שהיא העליון
בלבד א' יו"ד מן רק הוא התהוותה אכן עליונים מטעמים
שהוא לפי אור ותורה וכמ"ש אור החכמה נק' ולכן כנ"ל
החכמה באמצעות והנה ב"ה. מא"ס בלבד וזיו אור בחי'
החיות והמשכת הארת הנבראים כל גם אח"כ מקבלים
זו הארה שהי' ולולי באריכות, וכמש"ל ב"ה מא"ס
כלל אורה להכיל יכולים היו לא בחכמה תחלה מתלבשת
כנ"ל אור שנק' תורה זו אורה כשלמה אור עוטה וזהו כו'
שבה הפנימי לבוש בחי' שהיא שלמה ג"כ הנקראת והיא
לשאר אח"כ נמשך ידה ועל ובה ב"ה א"ס אור מתלבש
החכמ' ע"י א"ס אור הארת מקבלים שכולם ספירות הט'
בזהר וז"ש כנ"ל בבי"ע אח"כ נמשך מהם וכן דוקא
והיינו יבנה חסד עולם כתיב וכן עלמא אתקיים באורייתא
התורה ג"כ שנק' וזהו חסד תורת שנקראת התורה ע"י
המשכת ע"י כי כו' מעי בתוך ותורתך כמ"ש מזון בשם
לכל והקיום החיות אח"כ נמשך בחכמה א"ס אור
הגוף עם הנפש מחבר שהמזון כמו מזון נק' ולכן העולמות
ע"י העולמות ובכל בח"ע אוא"ס נמשך התורה ע"י כך
לאביהם מפרנסין ישראל ארז"ל והנה החכמה: אמצעות
א"ס אור התלבשות הממשיכים שהם דהיינו שבשמים,
כדאי' ולבוש מזון כוללת פרנסה כי פרנסה נק' שזה בח"ע
אור והתלבשות נ"ל) כו' באכילה הא ע"א (דס"ח בכתובות
הנה ממשיכים, הם ואיך כנ"ל, ולבוש מזון נק' בח"ע א"ס
סנד"ל למלאך מצאו למרום כשעלה משה גבי ארז"ל
וענין ישראל, של מתפלותיהם לקונו כתרים וקושר שיושב
כתרין בשם שנק' עליונים אותיות בחי' היינו הכתרים
בחי' הם כי והענין ע"ש, בראשית זהר בהקדמת כמ"ש
האין בחי' שהוא הנ"ל העליון התענוג והתגלות אותיות
שממשיך לקונו כתרים שקושר וזהו החכמה תמצא שממנו



"c"ag i`iyp" zxeznht

וההתגלות האותיות בחי' להיות הנ"ל עליון תענוג מבחי'
שהיא בחכמה ומתלבשים נמשכים טעמים בשם הנק' שלו
פי' ישראל של מתפלותיהם דוקא וזהו התורה, בחי'
הם בתפלה אומרים שהישראל אותיות וצירופי מדיבורי
שלמעלה אותיות בחי' עד המעלות רום עד עולים
אותיות שהם עליונים הטעמים בחי' שהם מהחכמה
להיות למטה מלמעלה ההארה ממשיכים ומשם התענוג
שניצוץ לפי הוא בישראל הזה והכח בחכמה, מתלבש
מהחכמה למעלה שרשה מישראל נפש בכל שיש אלקות

שבנפש( כו' חב"ד בחי' שעשר באריכות במ"א וכמבואר
למעלה ועצמותה במהותה שהיא הנפש לגבי כלים רק הם
הארה בה יש וא"כ ממעל אלוה חלק היא כי השכל מן
וכמש"ל מהחכמה ולמעלה פשוט שהוא א"ס מבחי'
כו' שבגוף הנשמה וכי מהר"ל הג' מ"ש וא"ש באריכות
א' כל בכח שיש רואים אנו ולכך ודו"ק) כ"ט אות ע"ל
למעלה שהוא השם קידוש על נפשו למסור מישראל
ה' את לאהבה רק טעם נמצא לא מהשכל שהרי מהשכל
אלא בספרים טעם נמצא לא מס"נ על אבל חייך הוא כי
להכלל לחפוץ שטבעו אלקות הניצוץ עצם מצד שזהו
ח"ו ממנו נפרד להיות ולא האבוקה בפני כנר במקורו
שלמעלה בחי' וזהו ממש במס"נ אפי' אופן בשום
שהגוף ונה"ב בגוף מלובשת הנפש שלהיות רק מהחכמה

מאד להתבונן צריכה לכך זו הארה על ומכסה מסתיר הוא
הגוף חושך להעביר בתפלה ה' בגדולת הדעת בהעמקת
מבעיר הוא פסוד"ז הקדמת ע"י בתפלה והנה ונה"ב
לבחי' בק"ש ויגיע שיבוא עד אלקי הניצוץ את ומלהיב
ע"י ואז מהחכמה שלמעלה בחי' שהוא באחד מס"נ
וכתרין עליונים אותיות מבחי' ממשיכין אלו אותיות
וזהו בחכמה מתלבשים להיות טעמים בשם הנק' עילאין
מתחלה כי בם ודברת ואח"כ ואהבת אחד בק"ש שנאמר
ודברת למדרגת יבוא אח"כ ואז ואהבת באחד המס"נ צ"ל
היינו ובם עמים ידבר כמו והנהגה המשכה לשון שהוא בם
תורה הנק' בחכמה התענוג הארת שימשיך ור"ל בד"ת
דאוריי' רננא ע"י הוא זו שהמשכה מבואר במ"א (והנה
בח"ע עליון תענוג גילוי ממשיך שבזה עמי שירה ובלילה
התפלה אותיו' ע"י שהוא מבואר וכאן תורה טעמי בחי'
כמ"ש נקבות ואותיות זכרים אותיות יש כי אמת ושניהם
בענין לסוסתי בפסוק בשלח הזהר מאמר ע"פ באריכות
העלאה הם נקבות אותיות בחי' והיינו כו' דוכרן סוסין
וזהו הנ"ל התענוג אותיות בחי' לעורר למעלה ממטה
ואח"כ למעלה ממטה סולם שנק' שבצלותא אותיות
רננא דוכרן אותיות ע"י למטה ממעלה ההמשכה
זה: מענין באריכות מ"ג אות לקמן ועיין דאורייתא)

al wxt dlitzd zevn yxy
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צ"לÔÈ·‰ÏÂ[יט)] תפלה, זו שבלב בעבודה הענין ביאור
הקרבנות ענין שרש אם1תחלה שלכאו' ,

ה' ממצות אחת בעשותו או בקדה"ק, ומעל אדם חטא
על קרבן להביא צריך הי' אז בשגגה תעשינה לא אשר
הי' והכהן עליו, ידיו שתי ולסמוך עליו ולהתוודות המזבח
הקרבת ענין מהו יפלא ולכאו' המזבח. ע"ג אותו מעלה
ומכ"ש החוטא, נפש יתכפר ועי"ז המזבח על הבהמה
בע"ח הוא והנקרב שכל ובעל מדבר אדם הוא שהחוטא
הקרבת ע"י המדבר יתכפר והאיך מהמדבר, מעלה שפחות
נפשו הוא באדם החוטא דהנה הוא הענין אך הבע"ח.

המתאוה כח בחי' שהוא הבהמי'2הבהמי', שבנפשו

המתאוה כח בבחי' היינו בנה"ב, רע ציור וצייר שהלביש
שבאדם נה"ב והנה כו'. דבר איזהו על שעבר עד שבו
אדם פני מבחי' שהיא אלא שור פני מבחי' ג"כ שרשה

שור שטות3שבפני כשרוח ולכן לארבעתן, פנים ד' שהרי
נכנס אא"כ עבירה עובר אדם אין כמאמר השכל על מכסה
עושה בגשמיות גם ולכן האמת, על המכסה שטות רוח בו
נדמה ואז כו', והמר הרע הענין שפועל עד נוראים שטותי'
האלקי' שבנפשו המעולים הכחות כי להיות כבהמה לו
רק בו נשאר ולא בכהאריז"ל כמ"ש החטא קודם מסתלקי'
צואה בלבוש אותה ולבש רע ציור בה צייר אשר נה"ב
להביא בשוגג זהו אם הוא שלו התיקון לכן כמשנת"ל,

(1zepaxwd oipr yxy . .oiprd xe`ia oiadleראה לקמן בהבא :
ב כח, נשא לקו"ת גם וראה המאמר. בתחילת לעיל שנסמנו בדרושים
וש"נ. ואילך. סט ע' תרכ"ט וש"נ. ואילך. קלד ע' תרכ"ז סה"מ ואילך.

ועוד.
(2de`znd gk . .zindad eytpדרושים ג. נו, חוקת לקו"ת ראה :

והחרים. ד"ה לעיל קא-ב. ע' תרכ"ט סה"מ ב. סא, לר"ה
(3xey iptay mc` ipt 'igan . .dyxy mc`ay a"dpמאמרי ראה :

אדם פני בבחי' כו' שרשו שבאדם שנה"ב קעח: ע' תקע"א אדה"ז
שבאדם נה"ב וחיות ושרש רע"ד: כח, נשא לקו"ת וראה שור. שבפני
בהוספות ע"ז מ"ש [וראה שבמרכבה. שבחיות אדם מבחי' הוא
תשסד. ע' ג) (כרך לחה"פ דרושים אוה"ת גם וראה ג]. יח, ללקו"ת
ע' ח"א תרל"ב סה"מ א'תשפא. ע' לשמע"צ דרושים תתרסז. ע' תבוא
ע' תרצ"ט מא. ע' תרפ"ז תרסה. ע' תשמ"ח) (הוצאת עטר"ת רפה.

רלג. ע' לעיל וראה .76 ס"ע תש"ה .63
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הבהמה הקרבת שע"י והיינו המזבח ע"ג בהמה קרבן
א"א הרוחני דבר כי להיות נה"ב, גם מתעלה גשמיות
כשם כי ע"י, שיתאחז גשם דבר שיהי' כ"א מתעלה להיות
האש כמשל למטה שיתפשט הרוחני דבר להמשיך שא"א
הרוחני דבר להעלות א"א כן הגוף, בלתי הנפש חיות או
הכח יתעלה וע"י שבה גשמי דבר איזה אחיזת ע"י כ"א

מסתלק אז [דבר] איזה בהסתלקות לא אם מדברהרוחני,
התפשטות מהעדר הסתלקות כ"א עלי' זה אין אבל הגשמי,
קרבן להביא צריך הי' נה"ב שיתעלה בכדי לזאת ואי כו'.
הוא ששורשה רק שור, פני מבחי' ג"כ ששורשה בהמה
אדם מפני שורשה והנה"ב שור, שבפני שור פני מבחי'
ועי"ז הדדי, לגבי קרובים הם הרי ולכן שור שבפני
נפרדה אשר תחת למעלה ליכלל החוטא נפש מתעלית
ה' בעיני הרע לעשות שפעלה פעולתה ע"י חיים מאלקי'
ועי"ז שור פני בבחי' מתעלית הבהמה הקרבת וע"י כו',
לבחי' הכסא שעל אדם בחי' עם הכסא את נושאות החיות
רואים שאנו המאכל כדוגמת וה"ז כו'. הוא אדם לא כי
לחם בשם נק' הקרבנות כן האדם, יחי' המאכל שע"י

אשי שנק' השרפי' הם לאשי לחמי קרבני את ע"ש4כמ"ש
כו', שלמעלה אש בבחי' הביטול בבחי' נשרפו שכבר
הלחם שכמו האישים, לבחי' לחם הוא הקרבן והקרבת
דקרבנות לחם כן ולהתפלל, ללמוד שיוכל האדם את מחזק
הכסא. את נושאות להיות שיוכלו המרכבה חיות את מחזק

ומנושאות נושאות החיות כי נותנת5והגם עצמה שהכסא
מ"מ נשא, נושאיו ארון וכענין אותה, הנושאות בחיות כח

נושא הכסא ואז הכסא את להעלות צריכים הם תחלה הנה
וכענין מנושאות, ואח"כ נושאות הם שבתחלה נושאיו את
מן להביא מצוה מלמעלה יורד שאש אע"פ שארז"ל
ואח"כ המזבח ע"ג האש הכהן הקרבת בחי' שהוא ההדיוט
וכמו"כ כו', קרבנין דאכיל ארי' בחי' יורד שלמעלה אש
נושאות הם שמתחלה הכסא את הנושאות חיות בענין יובן
אש כענין מנושאות הם ואח"כ ההדיוט מן להביא כענין
בענין כ"ה הקרבן, את ומעלה קרבנין דאכיל ארי' שלמעלה
את להעלות שיוכלו ובכדי הכסא, את הנושאות חיות
זהו הוא, אדם לא כי לבחי' שעה"כ אדם בחי' עם הכסא
את מחזק הלחם שכמו לאשי, לחמי שנק' הקרבנות ע"י
לחזק לחם הם הקרבנות כן ולהתפלל, ללמוד שיוכל האדם
הכסא את לשאת שיוכלו הכסא את הנושאות החיות את
ונפלה גשמיות היא הבהמה כי נודע בהיות אמנם כו'.
את להקדיש האדם צריך לכן מאד מטה למטה בשבה"כ
דקדושה או"מ עליו ממשיך בפה קידוש וע"י בפה 6הקרבן

מה שהוא הסמיכה ענין וגם האדם. פה מהבל שיוצא
כי מ"ה, מבחי' כח לו שנותן ז"ע עליו ידיו שתי שסומך
בבחי' כח נותן ומ"ה ב"ן, בגימ' ובהמה מ"ה בגימ' אדם
א"א הרוחני' בחי' שענין ונת"ל להתעלות, שתוכל ב"ן
הסמיכה זהו"ע דוקא גשם דבר איזה ע"י כ"א נמשך להיות

על ידיו שתי משהשסומך סמך כי נא' ביהושע וכמו כו', יו
ידו את וסמך בד"ה באורך כמשנ"ת כו' עליו ידיו על7את

כו'. העולה ראש
`"lxz qepie d`x mid d"c xn`n

(4iy` 'wpy mitxyd md iy`l ingl.ד עז, פנחס לקו"ת ראה :
סט. ע' שם תרכ"ט סה"מ

(5ze`yepne ze`yep zeigdוראה ואילך. ב עא, יתרו תו"א ראה :
קמח. ע' תרכ"ט בסה"מ ע"ז בהנסמן

(6dyecwc n"e` eilr jiynn . .dta oaxwd z` yicwdlראה :

ס"ע שם תקס"ז אדה"ז מאמרי ב. פג, סע"ב. פב, שם מטות לקו"ת
רצא-ב.
(7eci z` jnqe d"ca jxe`a z"pynk.רכח-ט ע' (לעיל תרל"א :

ואילך. רכא ע' ויקרא אוה"ת גם וראה רלג-ד). וע'

•
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‰p‰Âׁשּלא ׁשֹומרֹות ׁשהן תעׂשה לא ּבמצֹות זאת עֹוד ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶֶֶַֹֹֹ
ה', ּתֹועבת ׁשּנקרא ׂשנאּוי למקֹום האלקי אֹור ְְְֱֲִִֶַַָָָָֹיּומׁש
על ּכן גם הּוא ּובאדם ה) ה. (ּתהּלים ּכתיב רע יגּור לא ְְְְִִִִֵַַָָָָֹּכי
החיצֹונים ּבידי ּוקׁשּורים האסּורים מּדברים הּבדלֹו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָידי
האלקי, אֹור ּבהם יׁשּכֹון לא ּכי למעלה, עלּיה להם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאין
הּנה אּתן, לא לאחר ּוכבֹודי ח) מב. (יׁשעיה ׁשּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּוכמֹו
הרי ּכן אם הּקדּוּׁשה, אל ּכלי ונעׂשה הרע מן נׁשמר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא
ׁשּיהיה אי החכמה היא הּתֹורה חכמת ענין ׁשעיּקר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּובן

עׂשה, מצֹות הרמ"ח ידי על למּטה סֹוף אין אֹור ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּגיּלּוי
ענין ׁשּזהּו תעׂשה, לא ׁשס"ה ידי על מֹונע ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולהסיר
סֹוף אין אֹור ּגיּלּוי ׁשּיהיה ּבכלל העליֹון רצֹון ּפנימית ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָּבחינת
ּובהסרת עׂשה, מצֹות ּברמ"ח הּמצֹות קּיּום ידי על ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָלמּטה
הּכּוונה נׁשלם ׁשּבזה תעׂשה, לא ׁשס"ה ידי על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹונעים
דירה לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְִִִַַָָָָָָוהרצֹון
הארה ּומצוה מצוה ּבכל יׁש הּנה ּפרט ּובדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבּתחּתֹונים,
כה) ו. (ּבּמדּבר אֹומר זה ועל הּזה. הּכללי מרצֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפרטית
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ׁשּזהּו הּמצֹות ׁשּמקּיימים ּדוקא ליׂשראל ,אלי ּפניו ה' ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיאר
סֹוף אין אֹור ּגיּלּוי להיֹות העליֹון, רצֹון ּפנימית ְְְְִִִִִֵֶַָָּבחינת

ְַָלמּטה.
C‡ידי על ליׂשראל הרצֹון ּפנימית ּבחינת נמׁש ּכאׁשר «ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אחֹוריים ּבחינת ּכן ּגם נמׁש ּכנ"ל, ּומצֹות ְְְֲִִִִֵַַַַַָָּתֹורה
פנים ולא עֹורף ּבחינת ׁשּנקראת העליֹון הרצֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחיצֹונּיּות
הּׁשפע ׁשּמקּבלים העליֹונים ׂשרים מע' ׁשּׁשרׁשם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלעּכּו"ם,
אחרים אלקים נקראים ּכן ׁשעל ואחֹוריים חיצֹונּיּות ְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבחינת
הּוא קּבלתם וענין ב), ּפרק ב (מאמר לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
א) (ּפרק הנ"ל מׁשל ּדר על ּדהיינּו לבד, אּגב ּבדר ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָרק
ׁשראּוי למי הּׁשפע נמׁש ׁשּכבר ׁשּלאחר הּׂשרים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבמׁשּתה
ראּוים ׁשאינן אֹותם ּגם יקּבלּו אז הרצֹון, ּפנימית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבֹו
אליהם הּכּוונה היתה ׁשּלא ּגם אּגב, ּבדר הּׁשיריים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמּבחינת
האלקי מאֹור וחּיּות יניקה החיצֹונים ּגם מקּבלים ּכ ְְְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָֹּכלל,
ׁשּכבר לאחר העליֹון, ׁשּברצֹון והחיצֹונּיּות הּׁשיריים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבבחינת
לסטרא העליֹון רצֹון מּפנימית הּפנימית והּׁשפע האֹור ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָנמׁש
ענין ׁשהּוא הּמצֹות ידי על ּבּכלים אֹורֹות ּבהמׁשכת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָדקדּוּׁשה

לחיצֹונים ׁשההׁשּפעה ונמצא ּכנ"ל, אלי ּפניו ה' ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיאר
ּכתּפֹוי, ּבתר ּדׁשדי ּכמאן מּמׁש זה הרי אחֹוריים, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבחינת
ּפנים, ּבבחינת לּפנימי ׁשּמׁשּפיע ּבׁשעה וטפל אּגב ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבדר
רצֹון מּפנימית פנימית הארה ׁשּום לחיצֹונים ּבהׁשּפעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָואין
מּבחינת רק מקּבלים אינם ּכן ועל ּוכלל, ּכלל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהעליֹון
ׁשּנתעֹורר לאחר ודוקא ּכידּוע, הּנֹופלים והּׁשמרים ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּתמצית
מקּבלים הם ּגם אזי דקדּוּׁשה, לסטרא ּפנים מּבחינת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשפע
לסטרא ּפנים מּבחינת נמׁש ּכׁשאין אבל הּתמצית, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבחינת
עלּיֹות ׁשאז ּבהּזמּנים (והיינּו ּגיּלּוי ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָדקדּוּׁשה
ּכׁשּיׁש ּדדוקא ונמצא ּכלל, יניקה להם אין אז ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהעֹולמֹות)
ּבחינת נמׁש אז דקדּוּׁשה ּבסטרא ּפנימית ּבחינת ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָהמׁשכה

אחרא. לסטרא והּפסֹולת הּׁשמרים ְְְְְְֳִִִֶַַַָָָָּתמצית
.¯evÈ˜אלקי אֹור יּומׁש ׁשּלא ׁשֹומרֹות תעׂשה לא מצֹות ƒְְְֱֲִִֶֶַַֹֹֹ

עׂשה מצֹות ּתֹורה הרצֹון ּפנימית הּׂשנאּוי. ְְְֲִִִֵַָָָָָּבמקֹום
הארת נמׁש אּגב ודר ליׂשראל, רק תעׂשה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּומצֹות
הּפסֹולת ידם ועל ׂשרים להע' העליֹון רצֹון ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָחיצֹונּיּות

אחרא. ְְֳִָָָלסטרא
b wxt f xn`n

•

ד.1) מב, ב. ה, שה"ש לקו"ת וראה ק"ש. ברכות ז. מה, ישעי'
ובכ"מ.

לה).2) ס"ע (לעיל טז פרק
מ"ו.3) פ"ב

.e

v"iixd x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"vxz mixn`n

ונקודיםÂ‰�‰לט) דעקודים העליונים הפרצופים
אדם בחי' הם ואריך דעתיק והפרצופים
אבל עדיין, העלם בחי' הוא בריאה דהנה דכללות. דיצי'

וכמ"ש התגלות הוא דבריאה1יצי' חשך, ובורא אור יוצר
בחי' שהוא א"ק דבפרצוף עדיין, והעלם חשך בחי' הוא
הקו ושם ב"ה אוא"ס גילוי מאיר דכללות דבריאה אדם
שאינו למטה לגבי והעלם חשך בחי' והוא בגילוי, הוא
גילוי בחי' הוא יצי' אבל כלל, בעולמות גילוי בגדר
שאין דא"ק הצמצום ע"י הוא ונקודים עקודים דפרצופי
גילוי גדר בבחי' הוא ובמילא כ"כ בגילוי מאיר האור
הכל הרי דבמח' ודיבור, מח' כמו בזה והמשל עכ"פ.
ולכן לעצמו הוא המח' דגדר וכנ"ל עדיין, ונעלם מכוסה
הוא מה יודע אינו הזולת הרי יחשוב שהאדם כמה הנה
והוא השכל אור גילוי מאיר דבמח' לפי והוא חושב,
לגבי עצמו העלם גילוי רק והוא מהזולת ונעלם לעצמו

וכנ"ל הזולת, אל גילוי הוא והדיבור הדיבור2עצמו, דגדר
האותיות, בענין הוא ביניהם וההפרש הזולת, אל הוא
הם הדיבור ואותיות ורוחנים דקים הם המח' דאותיות

במח' שמאיר והגילוי האור אופן לפי והוא ונרגשי', ניכרים
הנה לכן רב בגילוי מאיר שהאור דבמח' וכנ"ל ודיבור,
כ"כ מאיר האור שאין ובדיבור ורוחנים, דקים הם האותיות
וכן הזולת. אל נרגשים במציאות הם האותיות גם הנה לכן
היש, התהוות ראשית הוא דבבריאה ויצירה, בבריאה הוא
מאפיסה הנבראים כל את ברא הקב"ה הרמב"ן וכמאמר
מן הוה למעלה או השמש תחת הנעשה כל ואין מוחלטת,
חומר הוא היש התהוות וראשית כו', ראשונה התחלה האין
ואינו האלקי האין בו ומתגלה האין אל בקרוב שהוא פשוט
תוהו שנקרא הרמב"ן וכמאמר עדיין, גמור יש בבחי'
דבר, תואר הוא דשם בשם, לכנותו וא"א בנ"א שמתהא
עניני בכל ומתארו הדבר את מצייר הוא דתואר וכנ"ל

שייך וזה דכאשרהגבלתו, והיינו שיהי', מציאות באיזה
וקריאת התואר ענין בזה שייך מה דבר מציאות כבר הוא
עדיין אינו שנתהווה הראשון היש להיותו בריאה אבל שם,
הוא יצירה אבל בשם, לקרותו א"א ולכן מה דבר מציאות

בס"י וכמ"ש ישנו,3גילוי אינו ועשה ממש מתוהו יצר
וכנ"ל הראשון, בהחומר הצורה התגלות הוא דיצירה
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דכללות, ויצירה בבריאה יובן מזה והדוגמא וצורה. בחומר
בחי' הוא דכללות דבריאה אדם בחי' שהוא א"ק דפרצוף
שבפרצוף ההתחדשות מצד והן האורות מצד הן עדיין העלם
א"ק, בפרצוף בגילוי מאיר אוא"ס הרי האורות דמצד א"ק,
עדיין, העלם בבחי' הוא א"ק שבפרצוף ההתחדשות מצד וכן
כללות כולל א"ק שפרצוף מה הוא ההתחדשות ענין דכל
בבחי' הוא הלזו התכללות הנה סוכ"ד, עד מריכ"ד ההשתל'
ההשתל' כללות כוללת ה"ה זו דמח' דא"ק, הקדומה מחשבה
כולם אבל עניניהם, פרטיות פרטי בכל סוכ"ד עד מריכ"ד
הדורות קורא דזהו"ע א"ק, בבחי' גמורה בהשואה ה"ה

אחת4מראש בסקירה נסקרים כולם הרי זה עם אבל דזה5, ,
שהרי כלל, מציאות איזה בבחי' שאינם הוראה הוא עצמו
ה"ה בהשתל' אח"כ באים האלו והענינים הפרטים שכל כמו
גם שהם אלא לבד זמ"ז מחולקים שהם לא ופרטים ענינים
כלולי' בהיותם גם ה"ה כזה שבאופן נאמר ואם זמ"ז, הפכים
שוים דכולם ומאחר שוים, כולם אינם הרי דא"ק במחה"ק
מציאות איזה בבחי' שם דאינם מובן הרי גמורה בהשואה
פרצוף הרי הצמצום שלפני אוא"ס לגבי הנה ומ"מ שתהי',
התחדשות, שהוא לפי דכללות דבריא' אדם בחי' הוא א"ק
כמו האופן באותו היא דא"ק זו דמח' בזה הוא וההתחדשות
שהוא דכמו והיינו בפועל, ההשתל' בסדר אח"כ שהוא
דא"ק, במחה"ק הם כמו"כ הנה בפועל אח"כ בעולמות
ומדרי' בהבחינה גם הרי הצמצום שלפני באוא"ס משא"כ
ההשתל' כל כללות על בכח כבי' ההשערה שהוא הנ"ל הג'
אח"כ בפועל בא שהוא כמו זה אין הרי הצמצום שאחר
יכול הי' הרי שלפה"צ אוא"ס בחי' דמצד וכנ"ל בעולמות,
כנ"ל, לגמרי אחר ובאופן ושיעור קץ אין עד עולמות להיות
ובבחי' עדיין העלם בחי' שהוא הגם דא"ק המחה"ק אבל
הרי ומ"מ ממש, אחת בסקירה נסקרים דכולם גמורה השואה
בהסדר בפועל אח"כ שבא כמו ה"ה המח' ענין כללות

לג התחדשות והוי אמנםדהשתל' שלפה"צ, ב"ה אוא"ס בי
בבחי' הוא בעצמו אבל אוא"ס, לגבי היא זו התחדשות
בחי' הוא דכללות יצי' אבל גילוי. בבחי' שאינו עדיין העלם
ומתחלק מא"ק אור גילוי בחי' שהוא עקודים וכמו אור, גילוי
אבל אחד הכלי דבעקודי' בע"ח וכמ"ש אורות, לעשר
התכללות בבחי' ג"כ שהם והגם אורות, לעשר מתחלק
מורה דע"ז עדיין התכללות בבחי' שהם העקודים דזהו"ע
כלל דומה אינו דעקודים ההתכללות הרי ומ"מ עקודים, שם
בחי' שהיא הגם דעקודים דההתכללות דא"ק, לההתכללו'
זה אין הרי ומ"מ א', בכלי עקודים שכולם גמורה התכללות

והמשל דא"ק, לההתכללות כלל מהנפש6דומה הוא בזה
בהנפש, כלולי' שהם כמו ישנם הרי דהכחות וכחותיו,
כלל לעצמן מציאות אינם שהכחות מה היא זו דהתכללות
עצם ואינם הנפש כחות ה"ה ומ"מ בהנפש, ממש כלולי' והם
כחות נושא שהנפש מה זה לכמו כלל דומה זה ואין הנפש,
בעצמו, כחות נושא עצמו שהנפש הדבר דמוכרח בעצמו,
היא הנפש הרי מ"מ בעצמו כחות נושא שהנפש היות ועם
מה הפשוט דחומר הפשיטות בין ההפרש ע"ד כמו או אחת,
דהד' עצמן, צורות דד' להפשיטות צורות הד' בתוכו שנושא
הגם הנה הפשוט האש יסוד וכמו פשוטים, שהם הגם צורו'
שאין דק יסוד ה"ה מ"מ האש מציאות מענין מופשט שהוא
מה האינו היינו דק היותר הציור הוא אבל כלל, ממש בו
הפשוט החומר משא"כ האש, יסוד של הישנו יהי' שממנו
מכל לגמרי פשוט ה"ה הפשוטי' צורות הד' בתוכו שנושא

כלל ממש בהם שאין הדקי' מהיסודות גם יובן7ציור ועד"ז ,
דא"ק, לההתכללות דעקודים ההתכללות בין ההפרש
וההתכללות כלל מציאות שאינו מה הוא דא"ק דההתכללות
הגילוי, הוא והמציאות מציאות שבבחי' הוא דעקודים
אור שהוא דאצי' כתר שהם ואריך עתיק בפרצופי וכש"כ

גילוי. בחי' שהוא דאצי' פרטי
(hl) `xa ziy`xa d"c

ד.4) מא, ישעי'
נוסח5) שם). מהרש"א חדא"ג (וראה א יח, השנה ראש ע"פ

זכרונות. ברכת
ספר6) תשצד. ע' ח"ב שלד. ע' ח"א תער"ב המשך ראה

ואילך. טז ע' תרפ"ז המאמרים
(שער7) מב שער חיים עץ בהמאמר. לעיל שהובא רמב"ן ראה

פ"א. אבי"ע) דרושי

•
mixeaic ihewl

.Ë"אדם מכל הלומד חכם להיות1"איזהו כדי �

מדריגה הוא לימוד שכן, חכם. להיות צריכים לא "לומד"

אינו � לומד שאינו מי לומד, � אדם אדם. של עצמית

חכם � כלומר חכם. הנו � אדם מכל שלומד מי רק אדם.

להתלמד טוב דבר אדם בכל ומוצא שמחפש זה הוא

ממנו.

מסמל "איש" מתינות. הוא ושכל שכל, זה לימוד

הינן טבעיות מדות שכל. פי שעל מדות אבל מדות,

רפ''ד.1) אבות
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בה שיש כזו אש היינו י', אש זהו איש ואילו לבת�אש,

ושכל. חכמה � יו"ד

שהם המלאכים לגבי רק הוא איש של המעלה יתרון

של לאמיתו ברם, איש. בבחינת הן ונשמות אש, בבחינת

איש. ולא אדם היא הנשמות של האמיתית המעלה דבר

"איש", מדריגת היתה רבנו משה של הגדולה מעלתו

פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה "והאיש

.2האדמה"

המדות, תואר איש השכל, תואר הוא אדם לכאורה,

איש? מדרגת היא נעלית אדם שדרגת הרי

השלום עליו רבנו משה את משבחת הקדושה התורה

הוא" נאמן ביתי בית3"בכל כבן אדבר"�4 פה אל "פה ,

אדם?! ולא איש התואר מוזכר דוקא ובו אמצעי, בלא �

הוא אדם היטב. זאת מסבירה החסידות תורת ברם,

בו אין אבל בשכל מעלה ישנה אמנם ואם שכל. בחינת

בבחינת הן טובות ומדות מדות בחינת הוא איש שלימות.

שלימות.

רבנו משה את הפליא שהשי"ת ההפלאות כל לאחר

הוא משה הקב"ה, אצל בית בן שהוא אדם, במעלת ע"ה

בו" אדבר פה אל "פה דאצילות, חכמה בלי5בחינת ,

אומר שהרבי כמו ביטול, היא חכמה כי ממוצעים,

הדרגא6ב"תניא" הנה החכמה, ספירת מדריגת במעלת

החכמה "איש". שהוא מה היא שבו ביותר הגבוהה

ערך לפי המדות בשלימות באה והגדולה הדרגאהעמוקה

החכמה. של

ברוסטוב�דון תרע"ט השבועות שלש7בחג נאמרו

חסידות מאמרי ארוכים8פעמים מאמרים וכולם

של המעלה אודות דובר בו השלישי במאמר ועמוקים.

אבי: אמר בסוף, ההתחלה נעיצת

דכתיב האדם9"וזהו מכל מאד ענו משה "והאיש :

אדם של ספרו ראה משה כי האדמה", פני על אשר

יהיה שלא משיחא בעקבות דור שיהיה וראה הראשון

נחשבת אינה שלהם שההשגה והיינו אלקית, השגה בהם

נחשבת שאינה משה השגת לגבי ובפרט כלל, להשגה

רק ולב במוח אמיתית עבודה תהיה שלא וגם למאומה,

במסירות יהיה זה וגם ממש. בפועל המצוות קיום יהיה

בריבוי ונפש בגוף ועיכובים מניעות כמה שיהיו נפש

המצוות ויקיימו מונע כל נגד ויעמדו והסתרים העלמות

ההתחלה נעיצת את וראה נסיון. ובדרך נפש במסירות

היה סוף, אין ועצמות פנימיות מבחינת דוקא, שבזה

גדולים שהם הזה היתרון מפני בעצמו השפלות בתכלית

ממנו". הרבה

סעודת לאחר חג של שני ביום שבועות, חג בכל

שבועות10החג חג באותו בביתי. לבקר נוהג אבי היה

"והאיש בענין אבי דיבר בביתי, להתוועדות בהמשך

לפי המדות בשלימות היתה משה של שהפלאתו משה",

מבואר החכמה. הפלאת במעלת שלו ה"אדם" ערך

שני ישנם שבחכמה ההפלאה שבכוח החסידות בתורת

מהענינים והוא ההפשטה, וכוח ההלבשה כוח ענינים:

שבחסידות. העמוקים

.„ÂÈהוא לרקיע שעלה דבשעה � האלקים" "איש

המוחין, במעלת שלו ביותר הגדולה בהשגה כלומר, איש.

בתפלה ה' עובדי ישנם "איש". שהוא זוכה הוא

רואים היטב, אותה שמבינים ובהשגה טובה בהתבוננות

התפלה ואחרי טובה בהתעוררות כדבעי מתפלל שהלז

הוא אחר, אדם כאילו הוא � עולם לעניני מתפנה כשהוא

תפלתו ערך לפי שאינם מדות של ענינים בכמה נכשל

כלל.

עצמו עם עבד לא התפלה שבשעת היא, לכך הסיבה

במקום היא תפלה מדותיו. זיכוך על התייגע ולא

תפלה11קרבנות דברים. וידוי להתלוות צריך היה לקרבן ,

התפלה בשעת וידוי. בלי קרבן היא עצמו עם עבודה בלי

כשיוצאים התפלה, אחרי אך בקירוב, אמנם נמצאים

אדם � העולם חסרון.לעניני בעל הוא זה

זוכר שהוא איש, הוא למרום משה שעלה בשעה זהו

ולזככן. לבררן ושצריכים מדות לו שיש

אלקים. הוא הרקיע מן שירד בשעה

כתוב וצמצום. דין כוח, הוא נחם12אלקים "ולא

הרבי אומר הוא" קרוב כי פלשתים ארץ דרך אלקים

אור" רחב13ב"תורה התרחבות, היינו ש"פלשתים"

המפולש. מבוי כמו ופתוח

בדביקות השמחה התגלות קדושה, של "פלשתים" יש

של הדרגא זו קץ, לאין ובהתרחבות ובגלוי בפלוש בה'

המדה קליפה, של פלשתים (להבדיל) ויש מאדך". "ובכל

וועורטלאך), (גלייך צחות דברי אמירת ליצנות, של הרעה

ג.2) יב, במדבר
ז.3) יב, שם
ראב''ע.4)
ח.5) יב, במדבר
ל''ה.6) פרק
רוסיה7) לגבול הגיעו האשכנזים חיל כאשר תרע"ו שנת מר"ח בחודש

ותקע ליובאוויטש את זצוקללה"ה רש"ב הרה"ק אדמו"ר כ"ק עזב הלבנה,
תר"פ). ניסן (ב' מ"כ ושם דון, שע"נ רוסטוב בעיר אהלו

(8- השבועות דחג ב' ליל אלקיך. הוי' אנכי - השבועות דחג א' ליל
ויאמר - בסעודה השבועות דחג ב' יום האלה. הדברים כל את אלקים וידבר

תיראו. אל העם אל משה
ג.9) יב, במדבר
אחרי10) - תרנ"ח הסוכות מחג החל - טוב יום בכל היה וכן

אדמו"ר כ"ק היה תר"פ שנת עד [נ"ע] שליט"א אדמו"ר כ"ק של חתונתו
אדמו"ר כ"ק בנו את לבקר כסלו בי"ט וכן מועד בכל בא נבג"מ

[נ"ע]. שליט"א
א.11) כו, ברכות
יז.12) יג, שמות
בקאפוסט13) לראשונה נדפס הזקן. אדמו"ר כ"ק של חסידות מאמרי ספר

פעמים. איזה עוד ואח"כ תקצ"ז שנת
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"ובמושב וכמאמר: בטלים, ודברים הוללות של שמחה

ישב" לא פלשתים"14לצים "אלו �15.

קרוב כי פלשתים ארץ דרך אלקים נחם "ולא וזהו:

ה' דרך זו אין מצרימה". ושבו מלחמה בראותם וגו' הוא

שיוצאים לאחר מיד גדולה בהתגלות בשמחה להיות

האלקים" עשה זה לעומת "זה הרי שכן ,16ממצרים,

קליפה, להבדיל, ישנה, קדושה של השמחה לעומת

בטלים. דברים של שמחה

והנפש הפרי את מקיפה הקליפה � הוא" קרוב "כי

ליצר קוראת והגמרא באדם, מאד מושרשת הבהמית

"אומן" עם17הרע מתחיל הוא בעבודתו, גדול אומן הוא ,

וכל במוחש רואים שאנו כפי המותרים, בדברים האדם

בתוכו. הלב לדאבון זאת מרגיש אחד

הדבר יתכן כיצד לשתוק. מר אך לדבר, קשה

זו לא ונעימות, בקול בדביקות בתפלה שמהתלהבות

דבר שום "לוקחים" לא העולם לעניני שכשיוצאים בלבד

שפר, דברי ומשמיעים ושמחים ששים עוד מהתפלה,

קליפה. של פלשתים היא זו רצון שביעות רצון. שבעים

פירות ישנם הפרי. ערך לפי היא פרי בכל הקליפה

אותן, שמבשלים לאחר מאכל דברי הן קליפותיהם שגם

וזה חי, שהוא, כפי לאכול אפשר עצמו הפרי את כלומר

שהיא כפי אדם מאכל איננה הקליפה ואילו אדם, מאכל

לאכילה. ראויה היא ואז ולצלותה לבשלה יש אלא חיה,

אחד כל באריכות, הדבר את להסביר לגמרי מיותר

הוא שירד "ובשעה וזהו מתכוונים. למה היטב מבין

דין לעשות וגבורה כוח בעל להיות האדם על אלקים".

בעולם. לעשות עליו מה לדעת עצמו את ולצמצם בעצמו

להיות יוכל אחד שכל השמחה, בעל הרבי יסד זו דרך

בהשגה העבודה שבשעת אלקים", "איש של בעבודה

כשיוצאים התפלה, ואחרי איש, לבחינת יהיה והתבוננות

עצמו. על דיין אדם, יהיה היום�יום לחיי

התחברות, היא תפלה האלקים. איש למשה תפלה

הידוע כמאמר "משה", נקראים ישראל אלפי 18ראשי

משה � למשה" "תפלה דרא". בכל דמשה "אתפשטותא

ישראל בני את ומביא הקב"ה עם ישראל כלל את מחבר

האלקים". "איש לדרגת

c"vxz elqk 'k lil

א.14) א, תהלים
א.15) יט, ע''ז
יד.16) ז, קהלת

ב.17) קה, שבת ראה
ב.18) רטז, שם וראה א. רעג, זח''ג

•
xq`nd zniyx

ּפאסלע חולה, אתה גם האם ּפעטיא, שואל לבנות? פניך זדיעס52מדוע אומריעט, מאזשעש אביסקא ָָָ
נאּפישעט ווראטש בודשיעט, ניע זניאט ניכטא דאמא אי בודעט, ניע מעשאט טיעביע ניכטא ַַַַַָָָָָָסּפאקאינא,
יארליק קניגי, אוו זאּפישוט קאנטארע אוו ּפעטשאט, ּפאלאזשיט נאצאלניק קאנטארו, אוו ַַָָָָָאטנאשעניע

קאלאדצאוו. ניזשניך איז אדנאם אוו וויבראסים חלאם אי ָָָָָָזאצערקונט
אפשר מוסר מה הייתי חושב אלא רושם, שום עלי עשו לא דבריו אשר להגיד אוכל לא אנכי,

זה. מדיבורו לקחת
מראה כל והגה, דיבור כל אשר נ"ע, טוב שם הבעל מורנו כ"ק הגיד אשר את כולנו, אנחנו יודעים

בעבודה. ענין על הוראה הוא ושומע, רואה האדם אשר ותבנית,
הרגש תשובה, של רגש לעורר הוא ועלול הוא יכול כזה דיבור כי להבין נקל נבון לבלתי גם דעת
גם הרע, יצר ישנו שם גם אבל ובטחון, אמונה של הרגש פרטית, השגחה של הרגש שמים, יראת של

להיות. שצריכים כמו מלהיות שמעכב מי יש שם גם המרקד, שטן יש שם
כרגע. ואעמדה צעד, אף ללכת לי אפשר ואי מתגברים הכאבים

ק53צטא ניעסטי נאסילקאח נא טיבע צטא - ובחימה באף ּפעטיא אלי פונה - ּפריטוואראיעשסא? טי ַָָָ
וגם52) לך. יפריע לא איש שקט, כאן למות. תוכל החיפוש אחרי

יחתום הפקיד ללשכה, תעודה יכתוב הרופא דבר. ידעו לא בביתך
לאחד ישליכו והפגר התיק, את ימחקו הלשכה, בפנקס ירשמו חותם,

התחתונים. הבארות
להביאך53) חולים במיטת אותך נישא האם מתחפש? אתה למה

להתייהר. יהודי, פרצוף חדל, לחיפוש? להפקיד
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קאקעטניצאיעש. מארדא זשידאווסקאיא צטא אביסק? נא ַַַַָָָָנאצאלניקו
סיודא,54ּפעטיא דאוואי יארליק? 26818 גדיע ּפראּפאל? טי גדיע - הששית המחלקה פקיד צועק - ַַָ

זשדאט. נאדאיעלא ַָָסקאריי,
טשארט55אידו וואט זשדאט, נאדאיעלא אוזשע יעמו ווידיש, ואומר, אלי ופונה ּפעיטא עונה אידו ,ַָָ

סאבאקא. ּפאדלאיא
חלון, בלא אמות שלשה על אמות כשלשה קטן חדר הפקיד, שבת מקום אל באתי ית' השם ֶֶבחסדי

ברזל. ודלת הנר, לאור מואר
צאס56נא צערעז טאוואר, טאזשע עטא ראזווי דראניא, טוואי - הפקיד אל ּפעטיא אומר - טיבעי, ַַָָָָ

זדאחניעט.
צטא לו, ועונה רוח, בנחת ושוחק ּפעטיא של מליצתו שומע יעסלי57והפקיד בראט, סדיעלאט, זשע ַָ

ניעלזיא. ראבאטי בעז בראטיאם, נאשים חאראשא, עטא אי ניעט, דרוגאווא
קארמאני? אוו יעסט טיעבע אוו צטא פאאישטשים, דאוואי - אלי פונה - ַַָָנוא

רבא ושמושא דרבנוֿתם התפילין וימצא בילקוטי, ויחפש מאומה, מצא ולא וביקר חיפש כרגע
בידי. אוחז הנני דרש"י והתפילין אותם, ויקח והספרים והחגורה,

טיעבע58ּפאיסטו יא אביסק קאנטשיטסיא קאגדא מיעסטא, סוואיא נא - לּפעטיא הפקיד אומר - ַַַַָָָ
ּפאזאוואו.

* * *
בבקשת אליו ואפנה בילקוטי מחפש והפקיד עליו, וישבתי שבור, אחד כסא רק עמד ההוא בהחדר
בידי, והתפילין מאחוריו הי' מושבי ובאשר וקצף, בכעס הפקיד עונה - לא להתפלל, לי יתן כי תחנון
ברכת והתחלתי קריאתֿשמע ואקרא ראש של ותפילין יד של תפילין ואניח רגע אף התמהמהתי לא
בתפילין. מעוטף הנני כי וירא ויפנה והביקור החיפוש מלאכת מלאכתו, כילה ברגע בה שמונהֿעשרה
רעה, לחי' נהפך ברגע ובה ובהלה תימהון בעיני גדולים, בעינים עלי ויּבט הפקיד, נשתומם ֶַַכרגע

זשידאווסקאיא בקריאת ראש בהשל אחז ידיו ובשתי בפניו, נכנס דמו קארצער59כל אוו מארדא, ָ
. . קאקאיי. טי דיאוואל אח ראזביו פיזיאניאמיא ַָָָּפאסאזשו,

כי התפילין לחלוץ הוכרחתי וברחמים, בחסד לבדך ה' אתה עלינו ומלוך ברכת סיימתי וכאשר
הרצועות. את יקרע לא אשר יראתי

פניך כי תמות, במהרה מּבלעדי גם כי זקן, עליך אני חס ככפיר, ונוהם - הפקיד קרא - ְִַַַָּפעיטא
צעם לאמר: ומסיים פה, עמך נטפל זמן לאורך לא כי עליך מעידות השחורות ושפתיך טי60הלבנים

סקאזי. חוואראיעש?
את ולהבהיל להפחיד הוא והממונים הפקידים של מלאכתם כל כי אני רואה אך עניתיו, לא אנכי

כבר54) לי נמאס מהר, הנה, גש ?26818 איפה אבדת? איפה
לחכות.
השד!55) סבלנותו. פקעה כבר אתה, רואה . . תיכף. בא הנני

כלב! נבלת
שעה56) בעוד סחורה? זה גם האם הוא. שלך הסמרטוט לך. הא

רוחו! תצא

להיות57) אפשר אי יספיק. זה גם אחר אין אם אחי, לעשות, מה
בכיסך? לך יש מה נחפש. הבה ובכן, עבודה. בלי לחברינו

לך.58) אקרא החיפוש כשיגמר למקומך. לך
שד59) הוי, פניך. אבטש בקארצער, אושיבך זשיד, פרצוף

. . שכמותך.
הגד.60) מחלתך? מה
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הקלפים. עם קטן נער כצחוק היארליקעס עם הם מצחקים האסירים
-61נו בארץ. ועיניו ברוגז, ּפעטיא, שואל - ַָצטא?

דיעלאט?62צטא נאדא טיעבע צטא ניעזנאיעש טי ראזווע הפקיד, עונה סּפראשיוואיעש? טי ַַָָ
זאּפיסאן?63צטא אוזשע ּפעטיא, אומר חלאם? אובראט , ַָ
דאם64ניעט ּפאטאם קניגוא, ּפריחאדנויוא באלשויו אוו זאּפישו סייצאס הפקיד, עונה ַַָיעשצא,

צעסטיוא. צעסט זאקאנו ּפא סליעדויעט קאק זדעלאיעם ווסיא נאקלייקא, ּפאלאזים אי נומער,
אי65אחאטא ראסחאד, נא דאיי גאוונאם, עטים וואזיטסיא סטאלקא - ּפעטיא אומר - טיעבע ַַָָ

אומריאט. דווא דיען צערעז ווידערזשיט, ניע ראוונא ווסיא ָקאניעץ,
יארליצאק66ניעט זאּפיסאט ּפאסטוּפיט זאקאנו ּפא דאלזשני מי טאק, בראק ניעלזא - הפקיד עונה -ַָ

אי זאּפישעס חוואראייעט יעאסלי נאקלייקא אי נאמער ווידאט אקוראטניענקא מעסטא סוואיא ַַַַַָָנא
ק אוסּפעיוא יעסלי ראז קאק וואט סרעדא, סעוואדניא צטא דאקטארו. אטנאשעניע ַָָָָָאטּפראווים
א אסמאטר בודיעט ּפאניעדיעלניקא ּפאזשע ניע סובאאטו ק טאגדא אטּפראווקו ַָָסיעוואדנישנויו

באלעזנעי. ווסעך אט אסוואבאדיאט ראנשע אי יעווא ַָָָָָָוואזמאזשנא
גאטאווא.67אדנא אי צהובות בפנים ּפעטיא אומר - פילולקע , ַָ
ראסחאד68עטא נא טאוואר ווידאט ּפריקאז ּפרידיאט נאצאלסטווא, דיעלא - הפקיד עונה - אוזשע ַָָ

אּפיטני. אוזשע טיא זנאיעש, ּפאריאדאק אוזשע ּפעטיא טיא ָווידאם
דווא69זנאיו צאסיקא טאראּפעציטסיא אני קאק סמאטרעט ליובליו אצען יא ּפעטיא עונה - זנאיו ַַַַַָָ

אני ראזדיעוואט איך נאצינאיעש מיערטוועי קאק אידוט אני ווידעש איך טי קאגדא טאקיע יעסט טרי,
וואט ליאטסיא קראוו קאגדא וואט ּפריאטנא, ניע חאראשא ניע עטא סטראחא, אט אומיראיוט, ָאוזשע
קאנצאיעטסיא ּפאקא אובארקי זשדאט נוזשנא צאסאוו שעסט ּפיאט אינאגדא סמאטרעט, ַָּפריאטנא

אודאוואלסטוויא. ּפריאמא סמאטרעט ּפריאטנא טאק מניע זאבאוונא, חאראשא טאגדא וואט
קאמנאטו70נוא 160 אוו ּפאמעסטיט 26818 יארליק גאטאווא, ווסיא - הפקיד אומר - ָָָקאנצענא

טיעּפער - ואומר אלי ופונה - צעטווארטאיא שעסטדיעסאטי71נאקלייקא סטא זאוואוט, טיבע, ַַָסטאריק
ּפאלוצעניא נא ראסּפישיס צעטווארטי, שעסטדעסיאטי סטא ּפרינימאי ּפעטיא, סטוּפאי, ַָצעטווארטי

גאטאווא. אי צעטווארטי שעסטדעסיאטי ָסטא

יש?61) מה
לעשות?62) עליך מה תדע לא האם תשאל? זה מה
כבר?63) נרשם האם הרפש? להוציא מה,
אחרי-כן64) המובאים, של הגדול בפינקס ארשמו תיכף לא. עוד

כיאות. החוק פי על כהוגן, נעשה הכל תיק, ונדבק מספר, לו אתן
וחסל.65) להוצאה, אותו מסור זה. בטינוף כך כל להתעסק לך מה

ימות. יומיים או יום ובעוד יעמוד, לא כך ובין כך בין
החוק66) פי על להתנהג אנו צריכים יתכן. לא כך אחי, לא,

הוא, חולה אם נכון. בסדר המספר לציין מקומו, על התיק לרשום
רק אם - בשבוע ד' היום, מה לרופא, תעודה ונשלח בפינקס, נרשום
מיום יאוחר לא פנים כל ועל לערך, בשבת ואז היום. לשלוח אספיק

מחלותיו. מכל אותו ישחררו מקודם עוד ואולי בחינה, תהי' ב'
וחסל.67) אחת פילולקא

את68) להוציא פקודה תבוא אם הראשים, בעד עניין כבר זהו
אתה ניסיון בעל הסדר. את כבר יודע פעטיא, אתה, אוציא. הסחורה,

מאז.
הם69) מפרפרים כיצד לראות מאד אני אוהב ידעתי. גם ידעתי

מתהלכים אותם אתה כשמוביל אמנם, יש שלש. או שעתיים ביסוריהם
לא זה מפחד. כבר מתים והם בגדיהם להפשיט תתחיל אך כמתים,
לפעמים להסתכל. נעים אז דם, שותת כאשר זה לעומת נעים. לא טוב,
משמח. אז, רק אז, נגמר. שהעסק עד שעות שש או חמש לחכות צריך

ממש! עונג אז, בהם להסתכל לי נעים כך כל
(70160 לחדר להובילו 26818 תיק מוכן. הכל כבר. גמרתי נו,

ארבעה. מספר
קבל71) פעטיא, לך. הרביעי". ,160 "מספר הוא זקן, שמך עכשיו

וחסל. הרביעי, 160 מספר קבלת על תחתום רביעי. ,160 מספר
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המקשים נמצא1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :
ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי

עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפיעשרהמדוע מאמרות
רוצה הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים להרבות

הצדיק"?!
: הענין ביאור

אין להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות זה את לפרש
גםֿיחד הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורתנבראה נברא בכל השונה הנבראים,
בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוךמעלתה
בהיותו היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך

אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבללמעלה בלתי
בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוךשלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו
להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים
אחד במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר וכבר אםֿכן5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?
לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי
הרמב"ם ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"
גשמיבמחשבה עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא

"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן
- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך
בין ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבושל והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת7"מבשרי נברא העולם היה אילו :
והיתה הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת
כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו לא גם וממילא בעולם קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיהמאמרותנברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן
כי לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי

"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתהאחד"שוויו" שכן ,"
אכן הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן

" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".
אלא הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן

שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם
(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש
ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב
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(Ë)ÌÈ·v� Ìz‡.לפני מׁשה ׁשּכּנסם מלּמד «∆ƒ»ƒְְְִִֵֵֶֶַָֹ
מֹותֹו ּביֹום הּוא ּברּו ּבברית:הּקדֹוׁש להכניסם ְְְְִִִַַָָָ

ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯.:לׁשבטיכם ÌÎÈ�˜Êראׁשיכם »≈∆ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆
ÌÎÈ¯ËLÂ.ּכל" ּכ ואחר קֹודם, חׁשּוב החׁשּוב ¿…¿≈∆ְֵֶַַָָָֹ

יׂשראל EÈˆÚ(È)":איׁש ·ËÁÓ.(תנחומא)מלּמד ְִִֵָ≈…≈≈∆ְֵַ
מׁשה, ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּוׁשּבאּו ּכדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבּגבעֹונים:ּגב האמּור וזהּו יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ְְְְִִִִִֵֶַַָָֻ
ט) מׁשה(יהושע ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ְְְֲֵֶַַַָָָָָֹ"וּיעׂשּו

מים: וׁשֹואבי עצים להיֹותE¯·ÚÏ.(È‡)חֹוטבי ְְֲִִֵֵֵַ¿»¿¿ְְִ
,'להעביר' ּכמֹו לפרׁשֹו יּתכן ולא ּבברית. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹעֹובר

ּכמֹו ד)אּלא אֹותם':(לעיל E¯·ÚÏ'לעׂשֹותכם ְְֲֶֶַָָ¿»¿¿
˙È¯·a.עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ƒ¿ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָ

ּכמֹו ּבנתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָמחּצה
לד)ׁשּנאמר: לׁשנים,(ירמיה ּכרתּו אׁשר "העגל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבתריו ּבין ‰ÌBi(È·)":וּיעברּו E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ ְְֵַַַָָ¿««»ƒ…¿«
ÌÚÏ BÏ.אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכ ּכל ¿»ְְְְִִֵַַַַַָָֹ

לעם: ÌÈ‰Ï‡Ïלפניו El ‰È‰È ‡e‰Â.ׁשּדּבר לפי ְְָָָ¿ƒ¿∆¿≈…ƒְִִֵֶ
ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֻל
ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות אתכם אֹוסר הּוא לכ ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאחרת,

עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּתקניטּוהּו
אּגדה: ּומדרׁש ּפרׁשה. ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּכאן

נּצבים"(תנחומא) "אּתם ּפרׁשת נסמכה ְְִִִֶַַָָָָָָלּמה
חסר קללֹות מאה יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָלּקללֹות?
ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים, ׁשּבתֹורת ממ"ט חּוץ ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹׁשּתים,
מׁשה התחיל ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹואמרּו:
הכעסּתם הרּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפּיסם:
קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם עׂשה ולא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלּמקֹום

ב).‰ÌBiלפניו: קי"ב קּים(סנהדרין ׁשהּוא הּזה ּכּיֹום ְָָ«ֶֶַַַָ
וכ לכם האיר ּכ ּומאיר, מאפיל עתידוהּוא  ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

והּיּסּורין והּקללֹות לכם, אתכםלהאיר מקּימין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מּזֹו ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּומּציבין
ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ראיתם "אּתם הם: ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפּיּוסין
יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָאחר:
אֹותם עׂשה לפיכ ליהֹוׁשע, מּמׁשה לפרנס, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻמּפרנס
ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע עׂשה וכן לזרזם, ּכדי ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמּצבה

יב) א ּכׁשּיצאּו(שמואל אּתכם", ואּׁשפטה ְְְְְְְִִִֶֶַָָָ"התיּצבּו
ׁשאּול: ׁשל לידֹו ונכנסּו ‡L¯(È„)מּידֹו ˙‡Â ְְְְִִֶָָָ¿≈¬∆

‰t ep�È‡.ּדֹורֹות עם להיֹות:ואף העתידים ≈∆…ְְֲִִִִַָ
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éðôì íBiä ãîò eðnr ät BðLé øLà-úà¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
eðnr ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬

íBiäi''yx:ìàøùéåè-øLà úà ízrãé ízà-ék ©«¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤
áø÷a eðøár-øLà úàå íéøöî õøàa eðáLé̈©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤

ízøár øLà íéBbäi''yx:æè-úà eàøzå ©¦−£¤¬£©§¤«©¦§Æ¤
áäæå óñk ïáàå õr íäéìlb úàå íäéöewL¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈

íänr øLài''yx:æéäMà-Bà Léà íëa Lé-ït £¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈
íBiä äðô Bááì øLà èáL-Bà äçtLî Bà̄¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ
éäìà-úà ãárì úëìì eðéäìà ýåýé írî¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−
Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ

äðrìåi''yx:çéäìàä éøác-úà BòîLa äéäå §©«£¨«§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧¨«¨¹̈
él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä©ÀŸ§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½
äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa ék¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈

äàîvä-úài''yx:èéBì çìñ ýåýé äáàé-àì ¤©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼

Èc ˙ÈÂ ‡ ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡ nÚ ‡Î‰ È‰B˙ÈÏ≈ƒ»»ƒ»»»≈

Èc˙· ‡טו ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»

‡ ¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»

:Ôez¯·Ú Èc ‡iÓÓÚ B‚a¿«¿«»ƒ¬«¿

ÈÂ˙טז ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»

‡tÒk ‡ ·‡Â ‡Ú‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿»»¿«¿»«¿»

:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Âיז˙È‡ ‡ÓÏÈc ¿«¬»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

B‡ ˙ÈÚ¯Ê B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa¿¿«ƒ¿»«¿ƒ

ÔÈ„ ‡ÓBÈ È t daÏ Èc ‡Ë·Lƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈

C‰ÓÏ ‡ ‰Ï‡ ÈÈc ‡zÏÁcÓƒ««¿»«¿»¡»»»¿≈«

Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¬««¿«»»ƒ

¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«

:ÔB„Ê B‡ ÔÈ‡ËÁיחÈ‰ÈÂ ƒ¿ƒ»ƒ≈

‡„‰ ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»

È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈

ÏÈÊ‡ ‡ ‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a È¯‡ ÈÏƒ¬≈¿«¿ƒƒ¬»»≈

È‡ËÁ (dÏ) dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿»»«≈∆¿≈

˙e „Ê ÏÚ ‡˙eÏL:‡יטÈ·ÈÈ ‡Ï »»«¿»»»≈≈

Û˜˙È ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈

‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«

é"ùø

(ÂË)'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk.ׁשראיתם לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְִִֶֶ
ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׂשיא וׁשּמא ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהאּומֹות,

‡˙Ì‰ÈˆewLŒ(ÊË)אחריהם: e‡¯zÂ.ׁשם על ֲֵֶַ«ƒ¿∆ƒ≈∆ֵַ
ּכׁשקצים: מאּוסים ׁשמסרחים.Ì‰ÈÏlbׁשהם ְְִִִֵֶָƒÀ≈∆ְִֶָֻ

ּכגלל: Ô·‡Âּומאּוסין ıÚ.וׁשל עצים ׁשל אֹותן ְְִָָ≈»∆∆ְִֵֶֶָ
ּבגלּוי ראיתם ּכֹוכביםאבנים העֹובדי ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

עּמהם, – וזהב ּכסף ׁשל אבל יּגנבּו, ׁשּמא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָיראים
יּגנבּו: ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבחדרי

(ÊÈ)'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt.צרי אני לפיכ ∆≈»∆¿ְֲִִִָָ
ÌÎaלהׁשּביעכם: LÈŒÔt.:ּבכם יׁש ‡L¯ׁשּמא ְְֲִֶַ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆

ÌBi‰ ‰�Ù B··Ï.:הּברית עליו t¯‰מּלקּבל L¯L ¿»…∆«ְְִִֵַַָָ…∆…∆
‰�ÚÏÂ L‡¯.מר עׂשב מגּדל ׁשהםׁשרׁש ּכּגידין …¿«¬»ְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

ּבקרּבכם: רׁשע ּומרּבה מפרה ּכלֹומר: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָמרים,
(ÁÈ)B··Ïa C¯a˙‰Â.ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְֲִַָָֹ

קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ְְְְְִִֵַַָָֹֹּברּכת

לי': יהיה ׁשלֹום א בנדיר"א.C¯a˙‰Âהּללּו, ְִִֶַַָָ¿ƒ¿»≈
"והתּפּלל": "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, ְְְְְְִִֵַַַַָשוי"א

CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La.:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית (במדבר ƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְְִִִַ
רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא ְְֲִִֶֶֶַַָֹ"אׁשּורּנּו

‰¯Â‰לעׂשֹות: ˙BÙÒ ÔÚÓÏ.לֹו ׁשאֹוסיף לפי ֲַ¿««¿»»»ְִִֶ
והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּפרענּות
הּמזיד, עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם עליהם, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעביר
'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל. מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹואּפרע
ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא חטאי לּה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָלאֹוספא

הּזדֹונֹות: על הּׁשגגֹות אני ׁשהּוא.‰¯Â‰לֹו ׁשֹוגג, ְְֲִַַַָ»»»ֵֶ
מּדעת: ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם ְִִֶֶֶֶַַָָֹעֹוׂשה

‰‡Óˆ‰.:ּובתאוה מּדעת עֹוׂשה ׁשהּוא «¿≈»ְֲִֶֶַַַָ
(ËÈ)'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ.מתחּמם הּגּוף ּכעס, ידי על ∆¿««ְְִֵֵַַַַַ
וכן:והע האף, מן יֹוצא כב)ׁשן עׁשן(ש"ב "עלה ְְִֵֵֶַָָָָָָָ

הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבאּפֹו",
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àeää Léàa Búàð÷å ýåýé-óà ïLré æà ék¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´©½
äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®

íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîei''yx: ¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦
ëìàøNé éèáL ìkî ärøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®

äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà ìëk§ŸÆ¨´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈
äfäi''yx:àëøLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå ©¤«§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³

õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî eîe÷é̈¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤
-úàå àåää õøàä úBkî-úà eàøå ä÷Bçø§®̈Â§¨Â¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤

:da ýåýé älç-øLà äéàìçzáëúéøôb ©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«¨§¦´
çîöú àìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå̈¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©
íãñ úëtäîk áNr-ìk dá äìré-àìå§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ

äîãà äøîråáéúëíééáöåéø÷Côä øLà íéBáöe ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´
:Búîçáe Btàa ýåýéâëíéBbä-ìk eøîàå §Ÿ̈½§©−©«£¨«§¨«§Æ¨©¦½

äî úàfä õøàì äëk ýåýé äùr äî-ìr©¤̧¨¨Ÿ̄§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤©®Ÿ¤¬
:äfä ìBãbä óàä éøçãëøLà ìr eøîàå ¢¦²¨©¬©¨−©¤«§¨´§½©µ£¤´

úøk øLà íúáà éäìà ýåýé úéøa-úà eáær̈«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´
:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa ínräëeëìiå ¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À

åíéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãári©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ
íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLài''yx:åëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå £¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®

ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk da Ôe˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿≈»¿»«»ƒ¿ƒƒ

dÓL ˙È ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»»¿≈

:‡iÓL ˙BÁzÓכÈÈ dpL¯ÙÈÂ ƒ¿¿«»¿«¿¿ƒ≈¿»

Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„כא‡¯c ¯ÓÈÈÂ ¿«¿»»≈¿≈«»»

ÔeÓe˜È Èc ÔBÎÈ a ‰‡¯˙·«¿»»¿≈ƒ¿

È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈

‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ ‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ»¿∆¡»¿»»

Èc ‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c¿«¿»«ƒ¿»«¿»»ƒ

:da ÈÈ Ú¯Ó‡כב‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb «¿«¿»«»¿≈»ƒ¿»

‡ÏÂ Ú¯Ê˙ ‡Ï dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È¿ƒ«»«¿«»ƒ¿«¿»

‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ«̇¿«¿»ƒ««»∆¿»

‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»

dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰ Èc ÌÈB·ˆe¿ƒƒ¬«¿»¿»¿≈

:d˙ÓÁ·eכג‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ ¿∆¿≈¿≈¿»«¿«»

‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„k ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ«∆¬«¿»¿≈¿«¿»»»

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó»¿»¿»«»»≈

˜ÓÈ‡כד ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»

¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»«¬»»¿ƒ¿«

‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚƒ¿¿«»≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„כהeÁÏÙe eÏÊ‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬»¿»

ÔB‰Ï e„È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿

‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ïכו‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ¿¿≈»¿»«¿»¿«¿»

Ïk ˙È dÏÚ ‰‡˙È‡Ï ‡È‰‰«ƒ¿«¿»»¬«»»

é"ùø

ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן את ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשמיע
הארץ: ּדר ּכפי חמה,.B˙‡�˜Âלׁשמע, לׁשֹון ְְִִֶֶֶַָָֹ¿ƒ¿»ְֵָ

נקמה, לביׁשת אחיזת מעביראנפרטמנ"ט, ואינֹו ְְְֲֲִִִֵַַַָָ
הּמּדה: ‰f‰(Î)על ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰. ִַַָ«¿»¿≈∆«»«∆

אֹומר: הּוא כח)ּולמעלה הּתֹורה(לעיל "ּבספר ְְְֵֵֶַַָָ
לׁשֹון הּזאת, וגֹו'"? מּכה וכל חלי ּכל ּגם ְְְֳִַַַַָָָֹֹהּזאת,
על מּוסב זכר, לׁשֹון הּזה, הּתֹורה. על מּוסב ְְֵֶַַַַָָָָָָנקבה,
לׁשּתי נחלקים הן הּטעמים ּפּסּוק ידי ועל ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּספר,

ּתחת נתּונה הטּפחא הּקללֹות ּבפרׁשת ְְְְְִַַַַַָָָָָלׁשֹונֹות:
אמר: לכ לזה, זה ּדבּוקים הּזאת והּתֹורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּספר,
נמצא הּתֹורה, ּתחת נתּונה הּטּפחא וכאן ְְְְִִַַַַַָָָָָֹ"הּזאת",
נֹופל זכר לׁשֹון לפיכ לזה, זה ּדבּוקים הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָספר

הּספר: על נֹופל ׁשהּלׁשֹון Œ‡Ï(Î‰)אחריו, ֲֵֵֶֶַַַַָָ…
ÌeÚ„È.:אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו ÏÁ˜לא ‡ÏÂ ¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«
Ì‰Ï.ולא' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא »∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ

ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', ְְִִֵֶָָָֹאֹוטיבא
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øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤
:äfäæëóàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬

Liå ìBãb óö÷áe äîçáeìúøçà õøà-ìà íë §¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤
äfä íBiki''yx:çëeðéäìà ýåýéì úøzñpä ©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®

-úà úBùrì íìBò-ãr eðéðáìe eðì úìâpäå§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©½̈©«£¾Ÿ¤
úàfä äøBzä éøác-ìki''yx:ñéðùìåçá ë"ò ¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

ìàéìr eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬
éäìà:änL Eáéäìà ýåýé-ãr záLåE ¡Ÿ¤−¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk Bì÷á zrîLå§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éðáe äzà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa EâáLå ©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨©§¤«§¨̧
éäìà ýåýéEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénrä-ìkîE ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
änLi''yx:ãíéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà ¨«¨¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦
éäìà ýåýé Eöa÷é íMî:Eçwé íMîe Eäéäìà ýåýé EàéáäåE ¦À̈§©¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

‡¯ÔB‰Úכז ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬

ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·e ‰ÓÁ·e Ê‚¯aƒ¿«∆¡»ƒ¿¿«¿«¿ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»√ƒ¿»»≈

‡Ï‰ ‡כח ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»

ÌÏÚ „Ú ‡  ·ÏÂ ‡ Ï ÔÈÏbÓ„e¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿»»«√»

‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

Ïkא‰„‡: CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂ »»ƒ≈¬≈≈¬»»

Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯a ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¿«¿»ƒƒ

ÏÎa CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È¿»ƒ√»»¿¿ƒ»¿»

‡ Èc ‡iÓÓÚ:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚ «¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

‡C‰Ïב ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»

‡ ‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿««¿≈¿≈¿…ƒ¬»

ÏÎa CÈ ·e z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈«¿¿»¿»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏגÈÈ ·e˙ÈÂ ƒ»¿»«¿»ƒ¿»

CÏÚ ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»

Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpL ÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ

:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯c·ÈדÌ‡ ¿«¿ƒ»¿»¡»»¿«»ƒ

ÔnzÓ ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»

:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpL ÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

Ú¯‡Ï‡ה C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»

CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â C˙‰·‡ e˙È¯Ècƒƒ¬»»»¿≈¿«¿∆»

é"ùø

להם חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", ֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"לא
חלק: וׁשּום נחלה ‰'(ÊÎ)ׁשּום ÌLziÂ. ְֲֵֶַָ«ƒ¿≈
וכן: 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: נֹותׁשם(ירמיה "הנני ְְְְְְְְִִִֵַַָ

אדמתם ‡e�È‰Ï(ÁÎ)":מעל '‰Ï ˙¯zÒp‰.ואם ְֵַַָָ«ƒ¿»…«¡…≈ְִ
את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹּתאמרּו:
ּבכם יׁש "ּפן ׁשּנאמר: הּיחיד, הרהּורי על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרּבים
הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", ְְְִֶֶַַַָָָָאיׁש
ׁשל ּבמטמֹונֹותיו יֹודע אדם אין והלא ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹההיא",

אני אין ׁשהןחברֹו? הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּנגלֹות אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, ְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹלה'
ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלנּו

הרּבים. (את) יענׁשּו מג)ּבהם, על(סנהדרין נקּוד ְֲִֶֶַַַָָָ

את ענׁש לא הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ּולבנינּו", ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ"לנּו
את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהרּבים
זה ערבים ונעׂשּו עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָהּׁשבּועה

‡˙E˙e·LŒ(‚)לזה: EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ.לֹו היה ֶָ¿»¡…∆∆¿¿ָָ
מּכאן למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את "והׁשיב ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹלכּתב:
ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה ׁשהּׁשכינה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּכביכל
יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֻּוכׁשּנגאלין
ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש יׁש ועֹוד ְְִִֵֵֶֶָָָָֻעּמהם.
ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵַָָָֹּובקׁשי,

ׁשּנאמר: ּכענין מּמקֹומֹו, איׁש איׁש כז)מּמׁש (ישעיה ְְֱִִִִֶֶַַָָָ
ואף יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ"ואּתם

ּכן: מצינּו האּמֹות ׁשאר כט)ּבגלּיֹות (יחזקאל ְְִֵָָָָֻֻ
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éúáà eLøé-øLà õøàä-ìàdzLøéå E ¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§¨®
éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯
éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
éùéìùæéäìà ýåýé ïúðåúBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−

éáéà-ìr älàäéàðù-ìrå E:Eeôãø øLà E ¨¥¤®©«Ÿ§¤¬§©«Ÿ§¤−£¤¬§¨«
çúéùrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧Ÿ¨Æ

:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«
èéäìà ýåýé EøéúBäåEãé äùrî | ìëa E §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥Ÿ́¨¤À

ðèá éøôaEúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E ¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−
éìr Neùì ýåýé áeLé | ék äáèìáBèì E §Ÿ®̈¦´¨´§Ÿ̈À¨³Ÿ¨¤̧Æ§½

éúáà-ìr Nù-øLàk:EéìB÷a òîLú ék ©«£¤−̈Ÿ©£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ
éäìà ýåýéì Eäáeúkä åéúwçå åéúåöî øîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈©§¾̈

ýåýé-ìà áeLú ék äfä äøBzä øôña§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñàéék ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦µ

-àì íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®«Ÿ
àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôði''yx:áéàì ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
äpùrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåi''yx:âé-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«Ÿ¨§«Ÿ

øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì øárî¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤
:äpùrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéå íiäãééìà áBø÷-ékãàî øácä E ©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«Ÿ¨¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ

éôaBúNrì Eááìáe Ei''yx:ñéòéáøåèéðôì ézúð äàøíBiä E §¦¬¦§¨«§−©«£«§¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½

:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂוÈÈ ÈcÚÈÂ ¿«¿ƒ»≈¬»»»¿∆¿≈¿»

˙ÈÂ CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡¡»»»«¿ƒ»¿»

ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»

CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»ƒ»¿»«¿»

:CÈiÁ ÏÈ„aז˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ ¿ƒ«»¿ƒ≈¿»¡»»»

C··„ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»»ƒ≈««¬≈¿»»

:CeÙ„¯ Èc C‡ Ò ÏÚÂחz‡Â ¿«»¿»ƒ¿»¿«¿

„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈

C„wÙÓ ‡ ‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È»»ƒƒƒ¬»¿«¿»

:ÔÈc ‡ÓBÈטC‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ »≈¿¿ƒ»¿»¡»»

CÚÓ„ ‡cÏÂa C„È È„·BÚ ÏÎa¿…»≈¿»¿«¿»ƒ¿»

CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»

CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ ‡Ók ·ËÏ¿»¿»ƒ¬ƒ«¬»»»

‡C‰Ïי ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ

·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»≈¬≈¿

ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ יאÈc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡ «¿»¬≈«¿∆¿»»»ƒ

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡ ‡¬»¿«¿»»≈»

‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

:‡È‰יב‡iÓL· ‡Ï¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈«

‡ Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏ ‡ Ï ˜qÈ ÔÓ»ƒ«»»ƒ¿«»¿ƒ¿«»»

:dp„aÚ Â d˙È ‡ pÚÓLÈÂיג‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»»»«¿«¿¿ƒ«¿»

ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»

d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡ Ï ¯·ÚÈ≈ƒ«»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«

:dp„aÚ Â d˙È ‡ pÚÓLÈÂ ‡ Ï»»¿«¿¿ƒ»»»«¿«¿¿ƒ«

ÁÏ„‡יד ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»

:d„aÚÓÏ CaÏ·e CÓeÙaטוÈÊÁ ¿»¿ƒ»¿∆¿¿≈¬≈

é"ùø

מצרים ׁשבּות את ÏÙ�Œ‡Ï‡˙(È‡)":"וׁשבּתי ְְְְִִִֶַַ…ƒ¿≈
EnÓ ‡Â‰.:ׁשּנאמר ּכמֹו ,מּמ היא מכּסה לא ƒƒ¿ְְְֱִִֶֶַָֹֻ
יז) יתּכּסי',(לעיל 'ארי ותרגּומֹו יּפלא", (איכה"ּכי ְְְֲִִִִֵֵַַָ

מכּסהא) ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֻ"וּתרד

ּבּטמּון: ‰Â‡(È·)חבּוׁשה ÌÈÓM· ‡Ï.עירובין) ֲַָָ…«»«ƒƒ
אחריהנה) לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשאּלּו

‡EÈÏ(È„)ּוללמדּה: ·B¯˜ŒÈk.לכם נּתנה הּתֹורה ְְָָƒ»≈∆ְִֶַָָָ
ּפה: ּובעל Bh‰Œ˙‡Â·(ÂË)ּבכתב ÌÈiÁ‰Œ˙‡.זה ְְִֶַָ∆««ƒ¿∆«ֶ



êìéå-íéáöðìéòéáø íåé ñåì÷ðåàâ÷

-úàå úånä-úàå áBhä-úàå íéiçä-úà¤©«©¦−§¤©®§¤©−̈¤§¤
òøäi''yx:æèäáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà ¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈

éäìà ýåýé-úàìå åéëøãa úëìì EøîL ¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ
úéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé Eëøáe-àá äzà-øLà õøàa E ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨
dzLøì änLi''yx:æéàìå Eááì äðôé-íàå −̈¨§¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ

íéøçà íéäìàì úéåçzLäå zçcðå òîLú¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−
ízãáråi''yx:çéãáà ék íBiä íëì ézãbä ©«£©§¨«¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ

øLà äîãàä-ìr íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàzŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧
änL àBáì ïcøiä-úà øáò äzà©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬−̈¨

dzLøìi''yx:èé-úà íBiä íëá éúãrä §¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤
ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦

éðôìïrîì íéiça zøçáe äììwäå äëøaä E §¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©
Erøæå äzà äéçzi''yx:ëýåýé-úà äáäàì ¦«§¤−©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´

ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ƒ»ƒ√»»»≈»«≈

:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿»ƒ»

„ÔÈטז ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡ ‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈

C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»ƒ¿«

¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô ˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«

ÈÁÈ˙Â È‰B È„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈

‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÈbÒ˙Â¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙˜Ïaיז ‡ÏÂ CaÏ È ÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈

‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿«¬««¿«»

:ÔepÁÏÙ˙Âיח‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ ¿ƒ¿¿ƒ«≈ƒ¿»

ÔeÎ¯B˙ ‡Ï Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„≈¬≈≈«≈¿»¿

˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡ c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

È˙יט ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»

‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL¿«»¿»«¿»«≈»

ÔÈËÂÏe ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È¿»ƒ√»»ƒ¿»¿»ƒ

z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ ·eכC‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

‡·¯˜˙‡Ïe d¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿≈¿ƒ¿»»»

é"ùø

ואם חּיים, ל הרי טֹוב, ּתעׂשה אם ּבזה: ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָּתלּוי
והֹול מפרׁש והּכתּוב הּמות, ל הרי רע, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָּתעׂשה

:היא(ÊË)‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡.הרי ֵָ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵ
ּתלּוי: ּובֹו È·¯Â˙הּטֹוב, ˙ÈÈÁÂ.:החּיים הרי ַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(ÊÈ)E··Ï ‰�ÙÈŒÌ‡Â.:הרע ‡·„(ÁÈ)הרי Èk ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָƒ»…
Ôe„·‡z.:הּמות ‰ÌBi(ËÈ)הרי ÌÎ· È˙„Ú‰ …≈ֲֵֶַָ«ƒ…ƒ»∆«

ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡.,לעֹולם קּימים ׁשהם ∆«»«ƒ¿∆»»∆ְִֵֶַָָ
הרעה, אתכם ּתקרה ׁשאניוכאׁשר עדים יהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

זאת. ּבכל ּבכם האזינו)התריתי אחר:(ספרי ּדבר ְְִִֵֵֶַָָָָֹ
להם אמר וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם ְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ"העדתי
ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: הּוא ּברּו ְְְְִִִֵַַַַָָָָהּקדֹוׁש
ׁשּמא מּדתם, את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבראתי
העֹולם, לכל והאיר הּמזרח מן חּמה ּגלּגל עלה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹלא

ׁשּנאמר: א)ּכענין ּובא(קהלת הּׁשמׁש "וזרח ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָ

אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ הסּתּכלּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמׁש".
צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה, ׁשּנתה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמא
אּלּו ּומה ׂשעֹורים? והעלתה חּטים זרעּתם ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו
אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנעׂשּו
ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ואם ׂשכר, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָֻמקּבלין
ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם מּדתם, את ׁשּנּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלא
ּכּמה אחת על ּפרענּות, ּתקּבלּו חטאתם, ְְְְֲִֶַַַַַָָָֻואם

ÌÈiÁaוכּמה!: z¯Á·e.ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני ְַָ»«¿»««ƒְֲֲִִֶֶֶָ
'ּבחר לבנֹו: האֹומר ּכאדם החּיים, חלקּבחלק ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לֹו: ואֹומר הּיפה, חלק על ּומעמידֹו ּבנחלתי', ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
נאמר: זה ועל ,'ל ּברר זה טז)'את "ה'(תהלים ְְְֱֶֶֶֶַַֹ

ידי הּנחּת ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָמנת
:'ל קח זה 'את לֹומר: הּטֹוב ּגֹורל ְֶֶַַַַָעל

נצבים פרשת חסלת
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éäìàì Eàeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷a rîL ¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´³
éiçéîé Cøàå Eì EøLà äîãàä-ìr úáL ©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á

éúáàì ýåýé òaLð÷çöéì íäøáàì E ¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬
ôôô :íäì úúì á÷réìe§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«

êìéå úùøô
àìàälàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

ìàøNé-ìk-ìài''yx:á-ïa íäìà øîàiåäàî ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−
øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì̈¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ

äfä ïcøiä-úài''yx:âéäìà ýåýé| àeä E ¤©©§¥¬©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´
éðôì øáòälàä íéBbä-úà ãéîLé-àeä E Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤©¦¬¨¥²¤

éðôlîéðôì øáò àeä rLBäé ízLøéå EE ¦§¨¤−¦«¦§®̈§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½
:ýåýé øac øLàkãøLàk íäì ýåýé äùrå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«§¨¨³Ÿ§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´

íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe ïBçéñì äùr̈À̈Ÿ§¦¬§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®
:íúà ãéîLä øLàäíëéðôì ýåýé íðúðe £¤¬¦§¦−Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®

éúéeö øLà äåönä-ìëk íäì íúéNrå©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦
:íëúàåeöørz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç ¤§¤«¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−

éäìà ýåýé | ék íäéðtîàìå Etøé àì Cnr Cìää àeä E ¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ
jáæréi''yx:ñéùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå ©«©§¤«¨©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´

˙eÎ¯B‡Â CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï¿««¿≈¬≈«»¿»

ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ

˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»

Ù Ù Ù :ÔB‰Ï ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe¿«¬…¿ƒ«¿

êìéå úùøô
iÓb˙t‡א ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»

:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈl‡‰ב¯Ó‡Â »ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈«¬«

‡ ‡ ÔÈ L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»

„BÚ ÏÈÎÈ ‡ ‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ

‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ ÏÚÓÏe ˜tÓÏ¿ƒ«¿≈»«¿»¬«ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ c¯È ˙È ¯aÚ˙גÈÈ ¿ƒ«»«¿¿»»≈¿»

‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»

CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È ÈˆLÈ¿≈≈»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»

CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰ ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â¿≈¿ƒ¿À«»≈√»»

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡ÓkדÈÈ „aÚÈÂ ¿»ƒ«ƒ¿»¿«¿≈¿»

‚BÚÏe ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿

ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ

:ÔB‰˙ÈהÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ »¿¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈

Èc ‡z„˜Ùz ÏÎk ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿¿»«¿∆¿»ƒ

:ÔBÎ˙È ˙È„wÙוeÓÈl‡Â eÙÈ˜z «≈ƒ»¿¿ƒ¿«ƒ

Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬¿»ƒ»¿

‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»

‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï CÓ„˜ ¯a„Ócƒ¿««√»»»ƒ¿¿ƒ»¿»

:CpLË¯ÈזÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e «¿≈ƒ»¿»…∆ƒÀ«

é"ùø

(‡):'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ(·)˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï «≈∆…∆¿…«»≈
‡B·ÏÂ.:לֹומר ּתלמּוד ּכחֹו? ׁשּתׁשׁש לד)יכל (לקמן ¿»ְֶַַַָָֹֹ

"לא מהּו אּלא לחה". נס ולא עינֹו כהתה ְֲֵֵֶַָָָָֹֹֹֹ"לא
ונּתנה הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה רּׁשאי, איני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָאּוכל"?

‡ÈÏליהֹוׁשע: ¯Ó‡ '‰Â.עֹוד אּוכל "לא ּפרּוׁש זהּו ִַֻ«»«≈«ֵֶַֹ
ולבֹוא", אלי:לצאת אמר ׁשה' ‰ÌBiלפי ÈÎ�‡. ְְִֵֵֶַַָָָ»…ƒ«

יא) נֹולדּתי,(ר"ה זה ּביֹום ּוׁשנֹותי, ימי מלאּו ְְְְִֶַַַַָָהּיֹום
ּבדברי ולבֹוא", "לצאת אחר: ּדבר אמּות. זה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָּוּביֹום

מסֹורֹות מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּומעינֹותּתֹורה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
Et¯È(Â)החכמה: ‡Ï.להיֹות רפיֹון, ל יּתן לא ְַָָ…«¿¿ְְְִִִֵֹ

מּמּנּו: ‰f‰(Ê)נעזב ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk. ֱִֶֶָƒ«»»∆»»«∆
ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין', עּמא עם ּתעּול אּת ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ'ארי
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-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤
ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä írä̈¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²
äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈

íúBài''yx:çéðôì Cìää | àeä ýåýéåàeä E ¨«©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ
àøéú àì jáæré àìå Etøé àì Cnr äéäé¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈

:úçú àìåèúàfä äøBzä-úà äLî ázëiå §¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼
ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä-ìà dðziå©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−

ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøai''yx:éåöéå §¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−¦§¨¥«©§©¬
ãrîa íéðL òáL | õwî øîàì íúBà äLî¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²

úBkqä âça ähîMä úðLi''yx:àé-ìë àBáa §©¬©§¦−̈§©¬©ª«§´¨
ðt-úà úBàøì ìàøNééäìà ýåýé éíB÷na E ¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−

ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤
íäéðæàa ìàøNé-ìki''yx:áéírä-úà ìä÷ä ¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤¨À̈

éørLa øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàäE ¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®
ýåýé-úà eàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´
éøác-ìk-úà úBùrì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½Ÿ¤¨¦§¥−

úàfä äøBzäi''yx:âéeòãé-àì øLà íäéðáe ©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®
äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä-ìk̈©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈

Û˜z Ï‡¯NÈ ÏÎ È ÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿≈≈»ƒ¿»≈¿«

‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»

ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»

z‡Â ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿¿«¿

:ÔB‰˙È dp ÒÁzח‡e‰ ÈÈÂ «¿¿ƒ«»¿«¿»

CcÚÒ· È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Ócƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»

‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»

:¯·z˙ ‡ÏÂ ÏÁ„˙ט‰LÓ ·˙Îe ƒ¿«¿»ƒ¿«¿«…∆

‡i ‰ÎÏ d·‰ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È»«¿»»»ƒ»«¿»¬«»

ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏË c ÈÂÏ È a¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏeי‰LÓ „ÈwÙe ¿»»≈ƒ¿»≈«ƒ…∆

ÔÈ L Ú·L ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ

‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»

:‡ilËÓ„יאÏ‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa ƒ¿««»¿≈≈»ƒ¿»≈

‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï¿ƒ¿¬»»√»¿»¡»»¿«¿»

‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»»»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„√̃»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

iL e‡יב ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LB k¿»«»À¿«»¿«»

ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â ‡ÏÙËÂ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡" ) ÔeÙlÈc ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿

ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»

Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿∆¿«»»

È¯B‡ ÈÓb˙t:‡„‰ ÔB‰È ·eיג˙‡ ƒ¿»≈«¿»»»¿≈

ÔeÙlÈÂ ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿

ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡" )¿≈¿¿ƒ¿«»¿»

ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»«»ƒ««»ƒ

˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»ƒ«»¿ƒ»

é"ùø

ועצתן, ּדעּתן לפי הּכל ,עּמ יהיּו ׁשּבּדֹור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ'זקנים
ה אּתהאבל "ּכי ליהֹוׁשע: אמר הּוא ּברּו ּקדֹוׁש ֲִִַַַַָָָָָֻ

נׁשּבעּתי אׁשר הארץ אל יׂשראל ּבני את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּתביא
לג)להם" ּב,(לקמן ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, , ְְִֶַַָָָָָֹ

ּדּבר קדקדן, על וה מּקל ׁשניטל ולא לּדֹור אחד ְְְְֳֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
לּדֹור ח)ּדּברים B‚Â'(Ë):(סנהדרין ‰LÓ ·zÎiÂ ִַַָ«ƒ¿……∆¿

d�ziÂ.ּכּלּה ׁשבטֹו:ּכׁשגמרה לבני ıwÓ(È)נתנּה «ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻƒ≈

ÌÈ�L Ú·L.ׁשהיא ׁשמּטה, ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ∆«»ƒְְִִִֶֶָָָָ
"ׁשנת אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ְְְִִֵַַָָָָָּׁשנה
ׁשל ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָהּׁשמּטה"?

ׁשביעית:ׁשביעית למֹוצאי z˜¯‡(È‡)הּיֹוצא ְְְִִִִֵֵַָƒ¿»
˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡.:מּתחּלת קֹורא היה הּמל ∆«»«…ְִִֵֶֶַַָָ

סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", על(מא)"אּלה , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבעזרה: עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל .‰‡�ÌÈL(È·)ּבימה ֲִִֵֶֶַָָָָ»¬»ƒ
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änL ïcøiä-úà íéøár ízà øLà£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨
:dzLøìôéùùãéïä äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´
éîé eáø÷eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì E ¨«§´¨¤»»¨¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²

rLBäéå äLî Cìiå epeöàå ãrBî ìäàa§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©
ãrBî ìäàa eávéúiåi''yx:åèìäàa ýåýé àøiå ©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤

çút-ìr ïðrä ãenr ãîriå ïðr ãenra§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬¤«¨−̈©¤¬©
:ìäàäæèpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáëL E ¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−

éúáà-ír| éøçà | äðæå äfä írä í÷å E ¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´
Baø÷a änL-àá àeä øLà õøàä-øëð éäìà¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½

Bzà ézøk øLà éúéøa-úà øôäå éðáæråi''yx: ©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«
æéíézáærå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º

eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²
àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø̈¬©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ
úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬

älàäi''yx:çéíBia éðt øézñà øzñä éëðàå ¨¥«¤§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´
äðô ék äùr øLà ärøä-ìk ìr àeää©½©¬¨¨«¨−̈£¤´¨¨®Ÿ¦´¨½̈

:íéøçà íéäìà-ìàèéíëì eáúk äzrå ¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈¦§³¨¤Æ
ìàøNé-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−
úàfä äøéMä él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ

ìàøNé éðáa ãrìi''yx:éòéáùëepàéáà-ék §¥−¦§¥¬¦§¨¥«¦«£¦¤¹
úáæ åéúáàì ézraLð-øLà | äîãàä-ìà¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦©«£ŸÀ̈¨©³

íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç̈¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡ c¯ÈידÈÈ ¯Ó‡Â «¿¿»«»¿≈¿««¬«¿»

˙ÓÓÏ CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«

ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«

‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â ‡ ÓÊƒ¿»∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆

:‡ ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂƒÀ¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»

enÚa„‡טו ‡ kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»

ÏÚ ‡  Ú„ ‡„enÚ Ì˜Â ‡  Ú„«¬»»¿»«»«¬»»«

:‡ kLÓ Ú¯zטז‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿««¿¿»«¬«¿»¿…∆

Ìe˜ÈÂ C˙‰·‡ ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰»«¿»≈ƒ¬»»»ƒ

˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬«

Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ«¿≈«¿»ƒ»«»

Ôe LÈÂ ÈzÏÁc Ôe˜aLÈÂ ÔB‰È Èa≈≈¿ƒ¿¿««¿ƒ¿«¿

:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

ÈÚa„ ‡יז ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»

Èz ÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â ‡È‰‰«ƒ¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒ

ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂ ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰ Óƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿«»¿

‡ „ÈÚa ¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈaƒ»«ƒ»¿»»¿≈«¿ƒ¿»

È‰Ï‡ ˙ ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa È eÚ¯Ú È Èa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

Èz ÎLיח ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡ ‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒ

‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔB‰pÓƒ¿¿»««»ƒ»

˙ÂÚËÏ ei t˙‡ È¯‡ e„·Ú Ècƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«¬«

:‡iÓÓÚיט˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe «¿«»¿«¿ƒ¿»

È ·Ï dÙl‡Â ‡„‰ ‡zÁaLzÀ¿«¿»»»¿«¿«ƒ¿≈

È‰˙c ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒƒ¿≈

È ·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„√̃»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈכ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡ ƒ¿»≈¬≈»≈ƒ¿«¿»

·ÏÁ ‡„·Ú ÔB‰˙‰·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ«¬»»¿»¿»¬«

Ôe˜pt˙ÈÂ ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e¿«¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿

‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôe t˙ÈÂ¿ƒ¿¿»««¬««¿«»

˙È Ôe LÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»

é"ùø

לתת.Ûh‰Âלׁשמע:.ÌÈLp‰Âללמד: ּבאים? לּמה ְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ִֵָָָָ
למביאיהם: ואזרזּנּו:.epeˆ‡Â(È„)ׂשכר ְִִֵֶָָ«¬«∆ְֲֶַָ

(ÊË)ı¯‡‰Œ¯Î�.:הארץ Èz¯zÒ‰Â(ÊÈ)ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ¿ƒ¿«¿ƒ

È�Ù.ּבצרתם:ׁשאיניּכמֹו ‡˙ÈM‰Œ¯‰(ËÈ)רֹואה »«ְְִֵֶֶָָָ∆«ƒ»
˙‡f‰.(לב "וכּפר(לקמן עד הּׁשמים", "האזינּו «…ְֲִִִֵַַַַָ

עּמֹו ּכל.È�eˆ‡�Â(Î)":אדמתֹו וכן והכעיסּוני, ְַַָ¿ƒ¬ƒְְְִִִֵָ
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éúéøa-úà øôäå éðeöàðåi''yx:àë-ék äéäå §¦´£½¦§¥¥−¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«
äúðrå úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼Â§¨«§Â̈
étî çëMú àì ék ãrì åéðôì úàfä äøéMä©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬

ézraLði''yx:áëäøéMä-úà äLî ázëiå ¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

Cnr äéäà éëðàå íäì ézraLði''yx:ãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

:ínz ãr øôñ-ìräëíiåìä-úà äLî åöéå ©¥®¤©−ª¨«©§©³¤Æ¤©«§¦¦½
:øîàì ýåýé-úéøa ïBøà éàNðåëúà ç÷ì «Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´

ïBøà ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²£¬
ãrì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøai''yx: §¦§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

æëéøî-úà ézrãé éëðà ékEtør-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−
íéøîî íBiä íënr éç épãBòa ïä äLwä©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-ír íúéäøéèôî ¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«
çëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−

íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´

:ÈÓÈ˜כאd˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂ ¿»«ƒ≈¬≈¿»¿»»≈

‡zÁaLz ·˙˙Â Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈaƒ»«ƒ»¿»»¿»≈À¿«¿»

¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰‡Ï È »»√»ƒ¿»ƒ¬≈»

ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰È a ÌtÓ ÈL ˙ƒ̇¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈∆ƒ

ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈ ˙È ÈÓ„√̃»«»ƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ

‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ ‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»»≈ƒ¿«¿»

:˙ÈÓi˜ Ècכב˙È ‰LÓ ·˙Îe ƒ«≈ƒ¿«…∆»

‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»¿»«

:Ï‡¯NÈ È ·Ï dpÙl‡Âכג„ÈwÙe ¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

Û˜z ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È»¿À«««¬«¿≈

È a ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈

ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»ƒ«≈ƒ¿

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓeכד„k ‰Â‰Â ≈¿ƒ¿≈¿«¿»«¬»«

ÈÓb˙t ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

„Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«

:eÓÈÏLcכה˙È ‰LÓ „ÈwÙe ƒ¿ƒ«ƒ…∆»

ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ≈»≈»¿≈¬¿»»«¿»

:¯ÓÈÓÏכו‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒ ¿≈»ƒ»ƒ¿»

d˙È ÔeeL˙e ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¿«»≈

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡ B¯‡ ¯ËqÓƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬

:„È‰ÒÏ Ca Ôn˙ È‰ÈÂכזÈ¯‡ ƒ≈«»»¿»ƒ¬≈

C˙e ·¯Ò ˙È (‡ Ú„È) ‡ Ú„È ‡ ‡¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»

‡ ‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„˜ ˙ÈÂ¿»¿»»¿«¿»»¿«¬»

ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎnÚ Ìi«̃»ƒ¿»≈¿»¿ƒ

¯˙a (È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰¬≈√»¿»¿«¬≈»«

:˙eÓ‡cכחÏk ˙È È˙ÂÏ eLÈ k ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»

ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ ÔBÎÈË·L È·Ò»≈ƒ¿≈¿»¿≈∆¡«≈

ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»ƒ¿»«»»ƒ≈

˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â¿«¿≈¿»¿«»¿»

é"ùø

ּכעס: לׁשֹון ‰f‡˙(Î‡)נאּוץ ‰¯ÈM‰ ‰˙�ÚÂ ְִַַ¿»¿»«ƒ»«…
„ÚÏ ÂÈ�ÙÏ.ּבתֹוכּה ּבֹו הּמֹוצאֹותׁשהתריתי ּכל על ¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָ

BÚ¯Êאֹותֹו: ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï Èk.הבטחה זֹו הרי ƒ…ƒ»«ƒƒ«¿ְֲֵַָָ
לגמרי: מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָליׂשראל,

(‚Î)Ôe�ŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ.למעלה מּוסב «¿«∆¿À«ƒְְַָָ
ׁשּמפרׁש: ּכמֹו ׁשכינה, אׁשרּכלּפי הארץ "אל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

להם "זכֹור",.Á˜Ï(ÂÎ)":נׁשּבעּתי ּכמֹו: ְְִִֶַָ»…«ְָ
:"הלֹו" Œ˙È¯a‰'"ׁשמֹור", ÔB¯‡ „vÓ.ּבֹו נחלקּו ָָƒ«¬¿ƒְְֶ

'ּדף אֹומרים: מהם יׁש ּבתרא: ּבבבא יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמי
מּבחּוץ הארֹון מן ּבֹולט ויׁשהיה מּנח', היה וׁשם , ְְִִֵֵַָָָָָָָָֻ

הארֹון': ּבתֹו מּנח, היה הּלּוחֹות 'מּצד ְְִִַַָָָָָֻאֹומרים:
(ÁÎ)ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰.הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ולא «¿ƒ≈«ְְַָֹ



êìéå-íéáöðàìéòéáù íåéñåì÷ðåà ç÷

-úàå íéîMä-úà ía äãéràå älàä̈¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤
õøàäi''yx:èëúçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék ¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´

éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz©§¦½§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦
íéîiä úéøçàa ärøä íëúà úàø÷å íëúà¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½
Bñérëäì ýåýé éðéra òøä-úà eùrú-ék¦©«£³Ÿ¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−

íëéãé äùrîai''yx:ì-ìk éðæàa äLî øaãéå §©«£¥¬Ÿ§¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨
ãr úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé ìä÷§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−

ôôô :ínzïîéñ ä"éðãà íé÷åñô 'ò íéáöð ìù 'î íòå 'ì ª¨«

:‡Ú¯‡כט(‡ Ú„È) ‡ Ú„È È¯‡ «¿»¬≈¿«¿»»«¿»

ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ È¯‡ ˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈¬≈«»»¿«¿

˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ

ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿

Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ˙ È¯‡ ‡iÓBÈ«»¬≈«¿¿»¿ƒ√»

È„·BÚa È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»√»ƒ¿»≈

:ÔBÎÈ„ÈלÏk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe ¿≈«ƒ…∆√»»

ÈÓb˙t ˙È Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰¿̃»»¿ƒ¿»≈»ƒ¿»≈

:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

é"ùø

ׁשּנאמר: לפי הּקהל, את להקהיל (במדברּבחצצרֹות ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
ואףי) עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט ולא ,"ל ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַֹֻ"עׂשה

ּביֹום אחרים: (ספרים מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹּבחּייו
ּׁשּנאמר: מה לקּים ח)מֹותֹו), ׁשלטֹון(קהלת "ואין ְְְֱִֵֵֶֶַַַ

הּמות": Œ˙‡Âּביֹום ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â ְֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆
ı¯‡‰.:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: (לעילואם »»∆ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

אמר,ל) ליׂשראל הּתם וגֹו'"? הּיֹום בכם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ"העידתי

לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים ְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹאבל
וגֹו' הּׁשמים ŒÈk(ËÎ)":"האזינּו È˙BÓ È¯Á‡ ְֲִִַַַָ«¬≈ƒƒ

Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰.לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל והרי «¿≈«¿ƒְְֲֵַַָֹֻ
ׁשּנאמר: ב)הׁשחיתּו, את(שופטים יׂשראל "וּיעבדּו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ

אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻה'
היה חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו ְְְִֶֶַַַָָָָָָֻחביב

חי:נראה הּוא ּכאּלּו וילךלמׁשה פרשת חסלת ְְְִִֶָָֹ
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäãé ÷øô òùåäá

ãéáéäìà ýåýé ãò ìàøNé äáeLðBòa zìLë ék E:Eâeøîà ýåýé-ìà eáeLå íéøác íënò eç÷ µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®¦§´

:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBò àOz-ìk åéìàãøîàð-àìå ákøð àì ñeñ-ìò eðòéLBé àì | øeMà ¥À̈¨¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äùòîì eðéäìà ãBòä:epnî étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî àtøà ²¡Ÿ¥−§©£¥Ÿ́¨¥®£¤§−§ª©¬¨«¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨®̈¦²¨¬©¦−¦¤«

åéå äpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäà:ïBðálk åéLøL CæBì çéøå BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìé ¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©®̈§©¬¨¨−̈©§¨«¥§Æ«§½̈¦¦¬©©−¦®§¥¬©−

:ïBðálkç:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéå ïâã eiçé Blöá éáLé eáLéèéðà íéaöòì ãBò él-äî íéøôà ©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½§©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦©¦¬−¨£©¦®£¦¯



è÷

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

éøt épnî ïðòø LBøák éðà epøeLàå éúéðò:àöîð Eééëøc íéøLé-ék íòãéå ïBáð älà ïáéå íëç éî ¨¦´¦©£¤À£¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨¦³¨¨Æ§¨´¥¥½¤¨−§¥¨¥®¦§¨¦º©§¥´
:íá eìLké íéòLôe íá eëìé íé÷cöå ýåýé§Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈«Ÿ§¦−¦¨¬§¨

æçéì òLt-ìò øáòå ïBò àùð EBîk ìà-éî:àeä ãñç õôç-ék Btà ãòì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàL ¦¥´¨ÀŸ¥³Ÿ¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦¨¥¬¤−¤«

èééìLúå eðéúðBò Laëé eðîçøé áeLé:íúàhç-ìk íé úBìöîa Cëíäøáàì ãñç á÷òéì úîà ïzz ¨´§©£¥½¦§−Ÿ£«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨¦¥³¡¤Æ§©£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®
:íã÷ éîéî eðéúáàì zòaLð-øLà£¤¦§©¬§¨©£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì êìéå-íéáöð úøèôäàñ ÷øô äéòùéá

àñééðèòé ä÷ãö ìéòî òLé-éãâa éðLéaìä ék éäìàa éLôð ìâz ýåýéa Néùà NBù̄Ÿ¨¦Ÿ́©«Ÿ̈À¨¥³©§¦Æ¥«Ÿ©½¦³¦§¦©̧¦Æ¦§¥¤½©§¦¬§¨−̈§¨¨®¦
:äéìë äcòz älkëå øàt ïäëé ïúçkàéçéîöú äéòeøæ äpâëe dçîö àéöBz õøàë ék ¤«¨¨Æ§©¥´§¥½§©©¨−©§¤¬¥¤«¨¦³¨¨̧¤Æ¦´¦§½̈§©−̈¥«¤´¨©§¦®©

:íéBbä-ìk ãâð äläúe ä÷ãö çéîöé ýåýé éðãà | ïk¥´£Ÿ¨´¡Ÿ¦©§¦³©§¨¨Æ§¦½̈¤−¤¨©¦
áñàdúòeLéå d÷ãö dâpë àöé-ãò èB÷Là àì íéìLeøé ïòîìe äLçà àì ïBiö ïòîì§©³©¦Æ´Ÿ¤«¡¤½§©¬©§«¨©−¦´Ÿ¤§®©¥¥³©Ÿ̧©Æ¦§½̈¦«¨−̈

:øòáé ãétìkáýåýé ét øLà Lãç íL Cì àø÷å CãBák íéëìî-ìëå C÷ãö íéBâ eàøå §©¦¬¦§¨§¨³¦Æ¦§¥½§¨§¨¦−§¥®§³Ÿ̈¨Æ¥´¨½̈£¤²¦¬§Ÿ̈−
:epáwéâéðöe ýåýé-ãéa úøàôz úøèò úééäåéäìà-óëa äëeìî ó:CããBò Cì øîàé-àì ¦¢¤«§¨¦²£¤¬¤¦§¤−¤§©§Ÿ̈®§¦¬§−̈§©¡Ÿ¨¦Ÿ¥«¨¥Á¨̧¹
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
וצדק: אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאל

,ÔÓ‡
לא אחֹור מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה ∆¡»ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָיׁשּוב

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן
,ÌÁ¯ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.
,e
ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו
ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.úå÷ã 26 ,ø÷åáá 4 äòù éòéáø íåé :ãìåîä



לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים־וילך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ. 

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4
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