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È�‡לי ודודי אלול1לדודי זה2ר"ת ד"ה בהמאמר בלקו"ת ומבואר הוא3, שבאלול ,
מלמעלה ההמשכה היא הכיפורים ויום השנה ובראש לדודי, אני דלתתא, אתערותא
הוא שאלול אומר המאמר דבתחלת להבין, וצריך לי. ודודי דלעילא), (אתערותא למטה
הוא לי וודודי לדודי, אני (רק) הוא שבאלול מבאר לאח"ז ומיד לי, ודודי לדודי אני ר"ת

ויוהכ"פ. בר"ה
ÍÈ˘ÓÓÂהרחמים מדות י"ג התגלות זמן הוא שבאלול די"ג4בהמאמר, שהגילוי ומבאר .

ביותר להרחוקים גם לכאו"א, הוא באלול לעיר5מדה"ר בואו שקודם מלך וכמו .
[ויכולים רשאים ואז בשדה, פניו ומקבלים לקראתו העיר אנשי שרוצה6יוצאין מי כל [

וצריך לכולם. שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל
הטור מ"ש עם מתאים זה איך כדי7להבין, יום בכל בשופר תוקעין ואילך אלול שמר"ח ,

שנאמר תשובה, שיעשו העם את דלכאורה8להזהיר יחרדו, לא ועם בעיר שופר יתקע אם
הרי לכולם, שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל המלך שבאלול מכיון
(לכאורה) להיות צריכה דאלול התשובה וגם אהבה, (לכאורה) היא דאלול העבודה עיקר

וחרדה. יראה לעורר בכדי בשופר אז תוקעין למה וא"כ מאהבה, תשובה
גילויÈÂ˘ב) ע"י באה דאהבה הוא, ליראה אהבה בין דמהחילוקים בזה, הביאור לומר

בו"ד, מלך יראת וע"ד האדם. עבודת ע"י (בעיקר) באה והיראה מלמעלה, אור
עליהם מלך להיות אותו שקיבלו מפני הוא המלך מפני יראים המדינה שאנשי דקבלת9דזה ,

מלך עליך תשים שום העם, ע"י היא דאני10המלכות העבודה הוא שבאלול כיון ולכן, .
אני באלול, העבודה שעיקר להוסיף, ויש יראה. אז להיות צריך האדם, עבודת לדודי,
היציאה היא דאלול שהעבודה בלקו"ת מ"ש דזהו שמים. מלכות עול קבלת הוא לדודי,

המלך פני לקבל הענין11לשדה כי הוא, וחרדה, יראה לעורר (באלול) בשופר שתוקעין וזה .

ב לאור יצא (*h"nyz ± lel` yceg y`x qxhpewלקראת" ,
. . אלול mihteyר"ח 't 'b mei,h"nyz'd."

ג.1) ו, שה"ש
כד2) שער פע"ח פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם

הל' או"ח לטור ב"ח עה"פ. להאריז"ל שעה"פ פ"א. ר"ה) (שער
.67 הערה רמה ע' לקמן הנסמן והעבירו. ד"ה סתקפ"א ר"ה

תשמ"ו3) לדודי אני ד"ה וראה ואילך. א לב, ראה פרשת
לפרשת (שבלקו"ת) זה דמאמר השייכות ואילך) רל ע' (לקמן

לב. לדף והרמז ראה
שם.4) פע"ח מ"ג. פ"א אלול מס' מ"ח ראה

די"ג הגילוי הוא שאז אף לדודי, אני הוא שבאלול וזה
(כדלקמן בשדה" "מלך דוגמת הוא זה גילוי כי – מדה"ר

– זה במצב הוא וכשהמלך ולכן,`epiבפנים), ופחד, אימה מטיל

היא והעבודה התחתון, לעבודת כח נתינת רק הוא דאלול הגילוי
.(6 הערה 1343 ע' ח"ד לקו"ש (ראה התחתון מצד

על5) אדה"ז מאמרי גם וראה .166 ע' ה'ש"ת בסה"מ כ"ה
תתכה. ע' ח"ב התורה פרשיות

(6.167 ע' שם בסה"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק הוספת
פמ"ו.7) דר"א מפרקי תקפא, ר"ס ר"ה הל' או"ח
ו.8) ג, עמוס
ופחדו9) אימתו אין ממדינתו, שלא אחר מלך שהרי "והראי'

ע' תרס"ו (המשך עליו" למלך אותו קיבל שלא מפני כו' עליו
של).

טו.10) יז, שופטים
את11) "לעורר הוא דבנמשל שם, ה'ש"ת סה"מ וראה

הקבעומ"ש".
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שתהא הוא מלך עליך תשים בשלימות12עליך`ezniדשום תהי' המלכות שקבלת ובכדי ,
דוקא היראה התעוררות ע"י .13הוא

במאמרÂ‡È·Â¯ג) הצ"צ מ"ש ע"פ יובן יותר בפרטיות שופר14הענין תקיעת ענין שמבאר
שופר לתקיעת הקדמה הוא אלול בחודש בשופר שתוקעין דזה אלול, בר"ח
תק"ש ע"י הבאה (והחרדה) שהיראה הוא, דר"ה ותק"ש דאלול תק"ש בין דהחילוק דר"ה.
יראה היא דר"ה שופר תקיעת ע"י הבאה (והחרדה) והיראה תתאה, יראה היא דאלול
עילאה ליראה לבוא בכדי כי החודש, ובכל אלול בר"ח בשופר לתקוע שתקנו וזהו עילאה.
השנה ראש קודם אלול בחודש בשופר שתוקעין זה על טעם ועוד תתאה. יראה תחלה צ"ל
במשך שפגמו מה למלאות בכדי מהמקיף להמשיך צריך מר"ה, מתחיל בעשי"ת, כי הוא,

בתו"א וכמבואר דוקא. הביטול ע"י הוא המקיף והמשכת השנה, כסאי16עה"פ15כל השמים
וא גו' בית זה אי רגלי הדום תורהוהארץ הם וארץ דשמים רוח, ונכה עני אל אביט זה ל

להמשיך ובכדי רגלי, והדום כסאי פנימי, אור הוא תומ"צ שע"י דההמשכה ומצוות,
ע"י הוא הרחוק), מקיף עצמם (ובמקיפים מקיף הוא דבית גו', בית זה אי המקיפים,
המשכת שתהי' בכדי כי באלול, בשופר תוקעין ולכן דברי. על וחרד רוח ונכה עני הביטול,

לחרדה. באים שופר תקיעת וע"י וחרד, רוח נכה צ"ל בר"ה המקיף
ÍÈ¯ˆÂלחרדה באים בר"ה שתוקעין ע"י גם הרי היא17להבין, דר"ה החרדה ואדרבה, ,

היא דאלול מתק"ש הבאה שהחרדה בהמאמר וכנ"ל דאלול, מהחרדה יותר גדולה
המקיף המשכת ואעפ"כ, עילאה. יראה היא דר"ה מתק"ש הבאה והחרדה תתאה, יראה

דאלול. מתק"ש הבאה החרדה ע"י היא בר"ה
היאÔ·ÂÈÂד) דר"ה והיראה תתאה יראה היא דאלול שהיראה בזה הביאור בהקדים זה

בתניא כמבואר הוא, עילאה ויראה תתאה יראה בין החילוק דהנה עילאה. 18יראה

זו19ובכ"מ שביראה דהביטול העולמות. והתהוות בבריאת ית' מגדולתו היא תתאה דיראה
דכולא מעולמות, שלמעלה ית' ורוממותו מגדולתו היא עילאה ויראה היש. ביטול הוא
ליראה לבוא שבכדי וזהו במציאות. ביטול הוא זו שביראה דהביטול חשיב. כלא קמי'
הוא התבוננות ע"י להשיג האדם שביכולת זה כי מלמעלה, גילוי ע"י דוקא הוא עילאה,

וש"נ.12) (במשנה). א כב, סנהדרין
מעכבות13) אינן כו' והעבודה "היראה א) (נז, פמ"א בתניא

שאי"ז "רק רכ) (ע' פקצ"ב תרל"ו רבים מים ובהמשך זו". את זו
שלימה". עבודה

המצוה או שלומד "התורה סע"ב) (נו, שם מתניא ולהעיר
זו קבלה מחמת egenayשעושה d`xid zkynd zngneנקראות

(גם כלל יראה לו שכשאין משמע, דמזה שלימה". עבודה בשם
עליו (שמקבל זו" קבלה "מחמת זה שעושה אף במוחו), לא

שלימה. עבודה זה אין שמים), מלכות
א'רפ14) ע' נצבים אוה"ת – בעיר שופר יתקע אם ד"ה

וצע"ק אלול"). בר"ח שופר תקיעת "ענין שם: (ובכותרת ואילך

דר"ח. ובכ"מ כאן ההדגשה
א'רפב.15) ס"ע שם באוה"ת הובא בראשית, ר"פ
א-ב.16) סו, ישעי'
דר"ה17) שבתק"ש מרס"ג התקיעות בטעמי אבודרהם וראה

מרעיד השופר טבע כי הוא השביעי" ו"הענין ענינים, עשרה
ומחריד.
פמ"ג.18)
ע'19) שם נצבים באוה"ת (הובא ב יג, במדבר לקו"ת ראה

20 ע' העבודה קונטרס ואילך. רב ע' תרס"ה סה"מ א'רפב).
ובכ"מ. ואילך. 138 ע' תש"ח סה"מ ואילך.
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הוא מעולמות שלמעלה דאוא"ס הרוממות אצלו שיורגש ובכדי העולמות, שבערך האלקות
מ"ש וזהו מלמעלה. גילוי ע"י את20דוקא ליראה האלה החוקים כל את לעשות ה' ויצונו

עילאה יראה הוי', את ליראה לבוא שבכדי ע"י21הוי', ורק התבוננות ע"י לזה לבוא א"א ,
המצוות ע"י שנמשך מלמעלה דר"ה22גילוי והיראה תתאה יראה היא דאלול שהיראה וזהו .

הגדלות נרגש לא בשדה שבהיותו בשדה, הוא שהמלך באלול, כי עילאה, יראה היא
שלו לכן,23והרוממות האדם, עבודת ע"י אלא) מלמעלה, הגילוי מצד (לא היא אז והיראה ,

הרוממות נרגש שאז מלכותו, בהיכל הוא כשהמלך ובר"ה, תתאה. יראה היא אז היראה
מהעם ומובדל מרומם שהוא שלמעלה24שלו, דאוא"ס הרוממות גילוי הוא דבנמשל ,

עילאה. יראה שבר"ה היראה מעולמות,
˘ÈÂזמן הוא שאז אף עילאה, ליראה לבוא בכדי בר"ה בשופר לתקוע שצריך דזה לומר,

דאוא"ס הרוממות בגילוי מאיר עצמו מצד דר"ה שבהזמן היינו ית', מלכותו התגלות
העולם מגדרי הוא זמן כי הוא, מעולמות, שמתגלה25שלמעלה דאוא"ס הרוממות ולכן, ,

ומובדל קדוש שהוא כמו דאוא"ס והגילוי לעולמות, שייך הוא דר"ה הזמן מצד בר"ה
במצוותיו קדשנו אשר המצוות, ע"י בעיקר הוא היא26מעולמות בר"ה שופר שתקיעת וכיון .

ועפ"ז עילאה. יראה בתכלית, וביטול יראה היא דר"ה השופר מקול והחרדה היראה מצוה,
כי תתאה, יראה (רק) היא דאלול השופר מקול הבאה שהיראה בזה ביאור עוד להוסיף יש
מצד הוא עילאה), (יראה במציאות ביטול כזו, עצומה ליראה מביא דר"ה השופר שקול זה
קדשנו אשר זה על מברכים (ואין מצוה אינה באלול שתק"ש וכיון דתק"ש, המצוה
יראה היש, ביטול (רק) היא דאלול השופר מקול הבאה (והביטול) היראה לכן, במצוותיו),
לבוא בכדי כי דר"ה, עילאה ליראה והכנה הקדמה היא זו יראה שאעפ"כ, אלא תתאה.

בהמאמר). (כנ"ל תתאה יראה תחלה צ"ל עילאה ליראה
העבודה27ידועÂ‰�‰ה) דסדר אהבה. תחלה צ"ל עילאה ליראה תתאה מיראה לבוא שבכדי

ב' ולאח"ז תתאה, יראה הוא (הראשון) דחילו ודחילו. רחימו רחימו דחילו הוא
ירא דחילו, ולאח"ז רבה, ואהבה זוטא אהבה ברחימו, דזהדרגות מובן, ומזה עילאה. ה

כד.20) ו, ואתחנן
ב21) בהנסמן מהוי'"ראה "יראו בין החילוק 19 הערה

הוי'". את ל"יראו
דיראה22) הענין, בתחלת שם במדבר בלקו"ת וגם בכ"מ,

שיראה שם הענין בסיום אבל התורה, עסק ע"י נמשכת עילאה
צו, מסעי בלקו"ת וכ"ה במצוותיו. קדשנו אשר ע"י נמשכת זו

ג.
בבריאת23) הגדלות לא גם שלו, הגדלות נרגש שלא היינו

.4 הערה לעיל וראה תתאה. ליראה המביאה העולמות
ג-ד),24) (קנא, חצות לתקון הערה דא"ח) (עם בסדור

גדול ממלך ופחד היראה "כמו היא (יר"ת) חיצונית דיראה
בושה שיש "כמו בושת יראת היא (יר"ע) פנימית ויראה ונורא",
דיראת לכאורה, משמע ומזה וצדיק". בדורו גדול אדם לפני

ולכאורה תתאה. יראה על משל הוא שתהי') אופן (באיזה המלך
יש שהעם בהכרח עם, בלא מלך שאין כיון כי בזה, הביאור י"ל
עילאה יראה על משל זה אין ולכן המלך, לגבי מקום תפיסת לו
בסה"מ אבל חשיב. כלא קמי' דכולא מהגילוי במציאות) (ביטול
על משל הוא המלך יראת ,19 שבהערה תש"ח ובסה"מ תרס"ה
מקום תופס אינו המלך ורוממות גדולת "לגבי כי עילאה, יראה

לגמרי". בערך מובדל הוא כי וכלל, כלל
א).25) (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער
הקב"ה26) של "קדושתו על שקאי א) (סו, פמ"ו תניא וראה

במדבר לקו"ת וראה מהעולמות". מובדל . . ובעצמו בכבודו
.22 שבהערה

א.27) לא, ראה ד. עג, בלק לקו"ת ג. מא, ד. מ, מקץ תו"א
ובכ"מ.
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לבאר ויש האהבה. הקדמת ע"י הוא בר"ה עילאה ליראה באים דאלול תתאה שמהיראה
ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל הוא בשדה הוא דכשהמלך בלקו"ת מ"ש ע"פ זה

שהמלך וע"י האהבה, הו"ע שוחקות ופנים יפות דפנים לכולם, שוחקות אתlawnפנים
ע"י ובפרט יפות, פנים בסבר (כמיםd`xnyכולם אצלם מעורר זה לכולם, שוחקות פנים

לפנים ד'28הפנים מרומזים שבלקו"ת המשל שבפרטי לומר, יש ועפ"ז להמלך. אהבה (
המלך ולאח"ז, תתאה. ליראה שייך פניו, לקבל המלך לקראת שיוצאים דזה הנ"ל. ענינים
יפות (פנים דרחימו הדרגות שתי – שוחקות פנים להם ומראה יפות פנים בסבר מקבלם
מלכותו להיכל דבבואו הענין בא ולאח"ז רבה), אהבה – שוחקות ופנים זוטא, אהבה –

עילאה. יראה –
דאלולÂ‰�‰ו) דהיראה דר"ה, מהיראה למטה היא דאלול היראה דיראה, שבהדרגות אף

דאלול בהיראה מעלה יש מ"מ עילאה, יראה היא דר"ה והיראה תתאה יראה היא
ית' מלכותו התגלות זמן הוא שאז כיון שבר"ה, והביטול היראה כי דר"ה. היראה ,29על

הוא יותר קמי' שהוא וכל חשיב כלא קמי' שכולא דכיון חידוש. אינם אז והביטול היראה
כלא בהיכל30יותר נמצאים כשהם דר"ה בהזמן עילאה דיראה בביטול הם שישראל זה הרי ,

חידוש בזה שאין שבאצילות, הביטול [ובדוגמת חידוש. בזה אין מכיון31מלכותו, ,
שבה החכמה, שבספירת שהביטול גופא, באצילות ועד"ז אוא"ס. גילוי מאיר שבאצילות

זולתו ואין לבדו דהוא הגילוי הוא שבחכמה לפי חידוש, אינו הביטול, עיקר ומכ"ש32הוא .
העילות עילת קדם הוא אוכם וכו' צח אור שהוא דאע"ג דכתר, אוכם33הביטול דפירוש ,

אוא"ס לגבי הלבן) מראה נגד גבוה שאינו השחור מראה (כמו בביטול הוא שהכתר הוא
העילות) (עילת מהכתר משיג34שלמעלה שהכתר מכיון חידוש, זה שאין ערוך35, באין שהוא

הגדלות נרגש אין (שאז בשדה הוא כשהמלך באלול, והביטול והיראה אוא"ס]. לגבי
עוד ולא ית', מלכותו עליהם שמקבלים דישראל, הביטול ישנו ואעפ"כ שלו) והרוממות
הנה בשלימות), תהי' המלכות שקבלת (בכדי וחרדה יראה לעורר בשופר תוקעין שגם אלא

הוי' בעיני מאד יקר הוא היש, ביטול שהוא אף זה, של36ביטול התענוג דע"י לומר, ויש .
עוד מיתוסף בשדה בהיותו ית') מלכותו (קבלת פניו לקבל לקראתו שיוצאין מזה המלך
ויש לכולם. שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל שהוא בזה יותר
מצד רק לא היא דר"ה והביטול היראה לגבי דאלול והביטול שבהיראה דהמעלה להוסיף,

פמ"ו.28) תניא וראה יט. כז, משלי
א.29) לב, בלקו"ת המאמר לשון
ס"ב.30) אגה"ק
שבהערה31) ותרפ"א פר"ת סה"מ במדבר. ס"פ לקו"ת ראה

בביטול הוא שלמעלה והשעשועים התענוג שעיקר ושם .37
(ראה המדברת דצפור וכהמשל חידוש. שהוא מפני דבי"ע, היש

שם). לקו"ת בארוכה
בהגהה.32) פל"ה תניא

ריש33) [קלה, דרצועין שיעורא (ד"ה ע תי' תקו"ז ראה
ע"ב]).
א.34) סט, בלק לקו"ת
שם.35) בלקו"ת הלשון כ"ה
הוי'36) בעיני יקר הכתוב בפירוש קא ע' תרפ"ח סה"מ ראה

וביטול המיתה מאד וחביב יקר "דלמעלה טו), קטז, (תהלים גו'
וראה דבר". חידוש להיותו כו' בנה"ב עושים שהחסידים מה

.31 הערה לעיל
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הביטול בענין גם אלא שבזה, מפני37החידוש הוא שהביטול כיון גילוי, שע"י דהביטול .
yibxne xiknyמציאות עם קשור הביטול הרי לגבי'), ערוך באין (שהוא דהגילוי העילוי

עבד, כמו שהוא עול, דקבלת בהעבודה הוא הביטול ענין ואמיתית שלו). (ההכרה האדם
הוא עליו שמוטל האדון עול האדון.gxkenשמצד רצון לקיים

היראהÊ"ÙÚÂז) ע"י (בעיקר) היא דר"ה המקיף שהמשכת בהמאמר מ"ש לבאר יש
הוא דברי) על (וחרד החרדה שע"י זה כי דאלול, תק"ש ע"י הבאה והחרדה
רוח. ונכה עני ושפלות, דביטול באופן היא כשהחרדה (בעיקר) הוא (בית), המקיף המשכת
עליון מקיף הוא שנמשך המקיף יותר, עצמו את משפיל שהאדם דכל בהמאמר וכמבואר
דר"ה והחרדה היראה כי דאלול, והחרדה היראה ע"י הוא המקיף המשכת עיקר ולכן יותר.
דשפל באופן אינו הגילוי הרגש שע"י והביטול דלמעלה, הגילוי שמרגיש ע"י ות,הוא
דאלול. והחרדה בהיראה הוא דשפלות, באופן ביטול רוח, ונכה דעני הענין ועיקר

˘ÈÂשהיראה דכיון דר"ה, היראה על דאלול שבהיראה בהמעלה ביאור עוד להוסיף
הוא דישראל שהשרש לדודי, אני ישראל, של עבודתם ע"י באה דאלול והביטול
שזהו לומר, ויש העצמות. המשכת היא זה וביטול יראה שע"י ההמשכה לכן, בהעצמות,
ע"י כי עילאה, ליראה בר"ה אח"כ באים דאלול תתאה שמהיראה זה על הפנימי הטעם

הגילויים. גם (אח"כ) נמשכים ועי"ז העצמות, המשכת הוא דאלול היראה
(כמובאÂ‰�‰ח) הוא בשופר תוקעין שבאלול דזה דאלול, התשובה בענין גם הוא עד"ז

התשובה על יתרון בזה שיש תשובה, שיעשו ישראל להזהיר כדי מהטור) לעיל
האריז"ל בכתבי ממ"ש כמובן רצויים, בלתי ענינים על היא דאלול שהתשובה דהגם 38דר"ה.

ר"ת הוא רצויים39ךlשמתיeידוlנה`דאלול בלתי ענינים על תיקון הוא מקלט דערי ,
ב נרמזת דאלול שהתשובה דזה לומר, היאlשמתיeידוlנה`[ויש מקלט דערי שהכפרה ך

בשגגה נפש מכה והתשובה40על כשגגות זדונות נעשו אלול דר"ח התשובה ע"י כי הוא ,
הבלתי הענינים כבר שנתקנו לאחרי שבאה דר"ה והתשובה השגגות], לתקן היא דאלול

השגגות) (גם עילאה41רצויים תשובה (בעיקר) היא דאלול התשובה יתרון42ע"י יש מ"מ, ,
כמ"ש דתק"ש, בהמצוה רמז הוא דר"ה, התשובה כי דר"ה. התשובה על דאלול בהתשובה

ישינים43הרמב"ם עורו כלומר בו, יש רמז הכתוב, גזירת השנה בראש שופר שתקיעת אע"פ
מהמצוה למעלה הוא בשופר המרומז התשובה שענין והגם בתשובה. וחזרו כו' משנתכם

לד37) ע' נ"ע) מהורש"ב אדמו"ר (לכ"ק פר"ת סה"מ ראה
על שבבי"ע היש בביטול שהמעלה קכא, ע' תרפ"א וסה"מ
שבזה החידוש מפני רק לא הוא שבאצילות בהמציאות הביטול
גדול ביטול "הוא דהיש שהביטול גם אלא (31 הערה (כנ"ל

שבאצילות מהביטול lehiadיותר ote` mvra.בארוכה עיי"ש ."
שם. ובהנסמן 74 ע' ח"ט לקו"ש גם וראה

ג.38) כא, משפטים הפסוקים שער .2 שבהערה פע"ח
שם.39) משפטים
מקלט"40) לערי מקדימין מזיד ואחד שוגג ש"אחד דזה

אבל בבי"ד. דינם שיתברר עד הוא במשנה) ב ט, dxtkd(מכות

ב ב, ממכות ולהעיר השוגג. על (בעיקר?) היא מקלט דערי
לי' תיהוי דלא היכי כי ליגלי לא במזיד מעשה שעשה "הוא

כפרה".
קשור41) שאלול יו"ד סעיף לקמן המובא עם זה לקשר ויש

"יציאת שנתקנוlkעם ע"י שזהו לומר, דיש מהגלות", ניצוצין
הענינים. כל

(42.1360 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ה"ד.43) פ"ג תשובה הל'
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שאינו44דתק"ש ועד עליו שמרמז מהדבר למעלה הוא המרומז שהענין הרמז, בענין וכידוע ,
בלבד רמז רק והוא בהדבר שיש45מתלבש מפני הוא בהדבר, עכ"פ מרומז שהענין זה מ"מ ,

שייכות לה יש בה הנרמזת התשובה גם לכן, מצוה, היא בר"ה שתק"ש וכיון דמיון. ביניהם
מגיעה שהיא דתשובה, המעלה ועיקר דתומ"צ. מהרצוןlraaלהעבודה (למעלה הרצון

הוא46דמצוות) דמצוות מהרצון למעלה מגיעה שתשובה זה כי דאלול. התשובה היא מפני47,
לתורה קדמו מהאדם48שישראל באה כשהתשובה בעיקר היא דתשובה המעלה ולכן, ,

לדודי. אני דאלול, תשובה עצמו, (ישראל)
זהÂ‰ÊÂט) כי הוא, אלול, בר"ת נכלל לי שודודי דזה אלול, ר"ת לי ודודי לדודי אני

וביוהכ"פ בר"ה לי דודודי ההמשכה נעשה (באלול) לדודי דאני העבודה שע"י
סוס"ז), (כנ"ל הגילויים כל נמשכים שמשם בהעצמות מגיעה לדודי דאני העבודה כי הוא
שהתקיעות מה דזהו לומר, ויש לי. דודודי ההמשכה גם כלולה דאלול לדודי שבאני ונמצא

חב"ד מנהג (ע"פ אלול בר"ה,49דחודש שתוקעים הקולות כל תר"ת, תש"ת תשר"ת הם (
קולות עשר תוקעין שבאלול וזה דר"ה. שבהתקיעות הענינים כל ישנם דאלול בהתקיעות כי

קו מאה שלולא השרש שהם (כיון דאלול שהתקיעות לפי שזהו לומר, יש אולי לות,
מהתחלקות. למעלה הם בר"ה) שנמשכים הענינים

ועבודתינוÈ‰ÈÂיו"ד) מעשינו ידי שעל ויזרזו50רצון יקרבו דאלול, העבודה ידי על ובפרט ,
לאמר ויאמרו להוי' ר"ת הוא שאלול בזה וכמרומז הגאולה, את יותר עוד

מהגלות51אשירה ניצוצין כל יצאו אז כי ,52.
ÔÂÈÎÂהרי לכולם, שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את המלך מקבל שבאלול

טובה וחתימה כתיבה לו שתהי' מישראל, כאו"א של הבקשה ממלא שהמלך בודאי
וקיום התורה בלימוד הרוחניים בענינים הן והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה
העיקרית לבקשה בנוגע ועאכו"כ רויחי, ומזוני חיי בבני הגשמיים בענינים והן המצוות,
לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה –

ממש. בקרוב

•

שלכן44) שי"ל ושם, .1147 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
שופר. בהלכות ולא תשובה בהלכות הרמב"ם זה כתב

ובהנסמן45) ואילך 420 ס"ע חי"ט לקו"ש בארוכה ראה
שם.

לשון בביאור ואילך סע"א קכד, ח"א קונטרסים סה"מ וראה
הוא בדבור בגילוי לבוא שא"א ש"דבר בו" יש "רמז הרמב"ם

ברמז". בא
ג.46) כו, אחרי לקו"ת וראה ב. קכו, שם קונטרסים סה"מ

ובכ"מ. ואילך. 124 ס"ע תש"ה סה"מ ב. לט, להצ"צ ספהמ"צ
שם.47) תש"ה סה"מ
פי"ד.48) תדבא"ר ד. פ"א, ב"ר
(49.53 ע' חב"ד – המנהגים ספר
רפל"ז.50) תניא ראה
ר"ח51) האריז"ל ובשו"ע .2 שבהערה פע"ח א. טו, בשלח

להוי'. אשירה לאמר ויאמרו ר"ת הוא אלול
שם.52) האריז"ל שו"ע שם. פע"ח



`i

.p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn .c"qa

מאידית תרגום

הוראה‡. מלשון היא בתורה,1תורה ענין כל .
מהווה בתורה, פרשה של ושמה התחלתה ובודאי

נצחית והוראה כל2הוראה יהודי, של היוםֿיום בחיי
וטף. נשים אנשים יהודי,

יהודי לכל ההוראהֿנצחית מהי להבין: וצריך
אויבך על למלחמה תצא "כי – בתורה השבוע מפרשת

שביו"? ושבית בידך אלקיך ה' ונתנו
הרשות במלחמת קאי למלחמה" תצא ש"כי ובפרט

מדבר") הכתוב הרשות שייכת,3("במלחמת שאינה ,
הזה בזמן מזה4אינה ההוראהֿנצחית איפוא מהי –

ובכל הזה) בזמן (גם הזמנים בכל בנ"י לעבודת
התורה) (דברי יהיו יום "בכל של באופן עד המקומות,

?miycg"5בעיניך
זה בפסוק דיוקים כמה להבין צריך הלשון6גם א) :

"כיvz`"כי ב) וכיו"ב. תלחם" "כי ולא למלחמה",
למלחמה ולאlrתצא – בלתיֿרגיל ביטוי – אויביך"

הם מה ג) "באויבך". או אויבך", "נגד אויבך", "עם
שביו". ו"ושבית בידיך" ה"א "ונתנו של הענינים ב'

שב "ושבית כתוב מדוע ה) דוקא. "בידך" הדיוק ",eiד)
שבי" "ושבית סתם.7ולא

בהקדים:·. ויובן
עבודתו חלקים: שני בכללות ישנם בנ"י בעבודת
ועבודתו המצוות, וקיום התורה לימוד – בקדושה
העולם, גשמיות את ולזכך לברר – בעולם בחלקו

הידוע ובלשון ואלקות. לקדושה כלי –8ולעשותה

בתחתונים. יתברך לו דירה
שבו באופן מתבטא – העבודות שני בין ההבדל
בכלל היא – בקדושה העבודה העבודה: את עושים
"אויבך", עם מתעסקים לא זה בענין כי שלום, בדרכי
באופן היא – העולם דבירור העבודה משא"כ מנגד.
אויבך": על למלחמה תצא "כי מלחמה, של
"אויבך" ה"ה שבגלוי באופן נבראו "תחתונים"

לאלקות ומנגד בערך9המעלים שלא ה"ה עצמם ומצד ,
"דירה מ(להיות) jxaziוהיפך el"10צריך ולכן ,mgldl

להקב"ה, דירה ולעשותו אותו לכבוש כדי העולם עם
האדם, (כמו עצמותו בכל בגלוי הקב"ה נמצא שבה

הפרטית בדירתו שנמצא ).11כביכול,
העלם – ד"אויבך" שהמציאות היות מזה: יתירה

עלֿידי נבראה – התחתונים של envrוהסתר d"awd12,
של תכונה תהי' הזה) (דעולם שבהגשמיות ברא הוא
של תכונה עם הרוחניות שברא (כשם "תחתון"
המנגד דמציאות התוקף גדול כמה עד מובן "עליון"),
את שברא הקב"ה של בכחו אלא ח"ו, עצמו בכח (לא
יותר עוד מחזק ה"ז שכן, וכיון – כזה) באופן המנגד

אתdnglndאת לעשות בכדי יהודי כל לה שזקוק
להקב"ה. דירה העולם

"כי הלשון מובן ו"vz`ועפ"ז lrלמלחמה",

בתחום הוא יהודי של הקבוע שמקומו כיון אויבך":
אצלו צ"ל (עליון), דקדושה אמות) d`ivi(הד'

"תחתונים" עם למלחמה לצאת שיהי'13ממקומו וכדי .
וראה1) ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג
מאמרי2) (בנדו"ד) וראה ובכ"מ). רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה

תפא. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר
עה"פ.3) פרש"י
פרטי4) – פ"ה מלכים הל' רמב"ם (ראה וכו' בישראל מלך כשאין

(עזרת מצוה מלחמת משא"כ הרשות). דמלחמת והתנאים הדינים
ושו"ע טושו"ע (ראה הזה בזמן גם שייך עליהם) שבא צר מיד ישראל

ס"ו). סשכ"ט או"ח אדה"ז
טז.5) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י ראה
תתע.6) ע' שם אוה"ת תצג. ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. תשמ"ה. תצא כי ד"ה
שבי".7) ממנו "וישב א) כא, (חוקת מ"ש ע"ד
תניא8) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו.
בענין9) ממנו למטה תחתון שאין התחתון והוא שם: תניא ראה

שהן וס"א קליפות מלא שהוא עד ומכופל כפול וחשך ית' אורו הסתר

עוד. ואפסי אני לומר ממש ה' נגד
(10– דרקיע מלכותא (שכעין דארעא במלכותא גם שהוא כמו

שעליו המלך, מתכונת היא הפכית ה"תחתון" תכונת א): נח, ברכות
"משכמו ועוד) ב. תשסד, ח"ד בראשית באוה"ת נת' ב. ט, (ש"א נאמר
העם), מאנשי עאכו"כ המלוכה, משרי (אפילו העם" מכל גבוה ומעלה

הם העם ראהmixfואנשי – המלך אל קרובים (שאינם דוקא
מלכי למלך בנוגע – וק"ו ובמכ"ש – הוא וכן פ"ז). שעהיוה"א
בערך ובמיוחד עליון), "אויבערשטער", (הנקרא הקב"ה המלכים

.mipezgzdלמציאות
תמה.11) ע' שם ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

כז). ע' ח"ב מלוקט בסה"מ (נסמנו ובכ"מ
שו"ת12) (ראה הנמנעות" "נמנע שהוא העצמות, בכח ודוקא

תרע"ח סה"מ ב. לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א
השיחות (ס' אשתקד תצא ש"פ שיחת בארוכה ראה – ועוד) תכ. ע'

.(678 ע' ח"ב תשמ"ט
בעמלק13) הלחם וצא ע"פ . . "ברבות פרשתנו: ריש אוה"ת ראה

כי בענין כאן צ"ל וכך מבפנים, שהוא למי אלא צא אומרים אין . .
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מלחמה במלחמה, לנצח הכח לו שניתן לכך מודע
ע"י שנברא כזה ותחתון תחתון, של מציאות כנגד
" למלחמה יציאה שזוהי הפסוק אומר – lrהקב"ה

מאויבך למעלה למלחמה)14אויבך", (היוצא היהודי ,
וכדלקמן. אויבך, (על) מעל עומד

על למלחמה תצא ד"כי העבודה – יותר ובפרטיות
עצמו באדם גם ישנה הבהמית15אויבך" ונפש הגוף :

האלקית), (נפש לנשמתו ביחס תחתון בבחי' הם שלו
על להתגבר – היצר מלחמת – למלחמה לצאת ועליו
אותם לכבוש ונה"ב, גופו של הטבעיות הנטיות
מזו יתירה ועד שלו, ה' לעבודת יפריעו שלא ובאופן
בשני – לבבך "בכל אלו, בכחות גם ה' את שיעבוד –

"16יצריך" (נשמתו) להיותו – ע"ז הכח לו וניתן .lr

אויבך".
שני‚. ישנם ה') (בעבודת עצמה זו במלחמה

הרשות: ומלחמת מצוה מלחמת – אופנים
מפשטות מובן אלו מלחמה אופני שני בין ההבדל
"מלחמת – היא מצוה מלחמת ביניהם: 17החילוק

צר מיד ישראל ועזרת עמלק ומלחמת עממים שבעת
"המלחמה – היא הרשות מלחמת עליהם"; שבא
גבול להרחיב כדי העמים שאר עם (המלך) שנלחם

ושמעו". בגדולתו ולהרבות ישראל
עשר כיבוש – [ועד"ז עממים שבעה מלחמת
לכבוש – תורה ע"פ ציווי מצוה, היא לע"ל] עממים
ארץֿישראל, ממנה ולעשות כנען ארץ את
משא"כ לבנ"י; ששייכת הארץ להיותה ארץֿהקודש,
אם כי מצוה, איננה העמים" שאר "עם המלחמה
כו'", ישראל גבול להרחיב "כדי הרשות, מלחמת
בעולם כזה במקום גם הקדושה גבול את להרחיב

לגויים. ששייך
ה' בעבודת מצוה18ועד"ז מלחמת של המשמעות :

ע"פ העולם עניני עם המלחמה –ieeivהיא התורה
(החל העולם גשמיות להפוך איך שבתורה ההוראות
כפי העבודה – זה ובכלל לקדושה. הגשמי) מגופו
הרשות בדברי לעסוק התורה) הוראות (ע"פ המוכרח
לשם יהיו מעשיך "כל – שמים לשם שבעולם

דעהו"19שמים" דרכיך ארץ20ו"בכל כיבוש ע"ד .
עממים השבעה של בעולם החלק שכובשים – ישראל
ארץ ממנו ועושים התורה) שמצווה וכפי (כאשר

הקודש. ארץ ישראל,
בעניני המלחמה היא הרשות דמלחמת והמשמעות
בגדולתו ולהרבות ישראל גבול "להרחיב העולם
כלומר, התורה, דיני ע"פ המוכרח מן יותר – ושמעו"
עליהם שנצטווה הרשות עניני בבירור מסתפק איננו
גם לברר בעבודה ומרבה מרחיב אם כי בתורה,
והופך שבעולם, הרשות) (בעניני הנוספים החלקים
חרבא אפום דנהמא העבודה לדוגמא: לקדושה. אותם

רק21ליכול לא היא – האכילה) בבירור (המלחמה
כאשר גם אלא לחץ, מים ושתיית צר לחם באכילת
לשם זאת עושה הוא – ישן יין ושותה שמן בשר אוכל
בבירור מסתפק איננו העולם: בבירור ועד"ז שמים.
ציווי ע"פ מועט הכי והחלק בלבד בעולם חלקו
בעולם חדשים מקומות אחר מחפש הוא אלא התורה,
ביתֿהכנסת, יסוד באמצעות לבררם, שבאפשרותו

מצות. מעשה בית ביתֿהמדרש,
כו'"„. למלחמה תצא ב"כי החידוש מובן עפ"ז

הרשות: במלחמת שקאי
בכמות רק לא מתבטאת רשות במלחמת ההוספה
שהוא מכפי יותר ישראל גבול את שמרחיב העבודה,
בעצם חידוש גם אלא – מצוה) (במלחמת החיוב ע"פ

והמלחמה. העבודה
(בעבודת הרשות מלחמת בענין תמי' בהקדים ויובן

ה'):
ישראל ארץ בכיבוש מצוה למלחמת בנ"י יציאת
ציווה שכך בגלל ה"ז – עממים) שבעת (מלחמת
במילא לבנ"י, ישראל ארץ את ונתן בתורתו, הקב"ה
גם וזהו להם. ששייכת הארץ את לכבוש הולכים הם
לבנ"י לטעון אוה"ע שיכולים הטענה על 22המענה

"כח – גוים" שבעה ארצות שכבשתם אתם "לסטים
גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד הארץ23מעשיו כל ,

בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של
וב להם נתנה לנו".ברצונו ונתנה מהם נטלה רצונו

רק שייך לא והמלחמה בבי"ע, אם כי רע, יגורך לא באצי' תצא,
תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש במקום

ובכ"מ.14) רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת ראה
(ע'15) תרמ"ו בסה"מ תצא כי ד"ה בארוכה ראה – לקמן בהבא

ובכ"מ. ואילך). כו
ע'16) פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי וראה במשנה. – א נד, ברכות
תצז.

רפ"ה.17) מלכים הל' רמב"ם

(18.34 ע' חי"ד ואילך. 2 ע' וח"כ ח"י לקו"ש גם ראה
טושו"ע19) ספ"ג. דיעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח
שם.20) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ועוד.21) ב. כו, נשא לקו"ת וראה ב. קפח, זח"ג
עה"פ22) תנחומא ב. פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ פרש"י

.(41 הע' 104 ע' חט"ו לקו"ש (ראה
ו.23) קיא, תהלים
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הקב"ה נתן לא – שבעולם הארצות שאר את אמנם
במלחמת יצאו שבנ"י היתכן – להגויים אלא לבנ"י,
שייכת לכאורה כך על נוספות, ארצות לכבוש רשות

אתם"?! "לסטים טענת וחלה
הרשות‰. למלחמת בנוגע התמי' היא ועד"ז

האדם: בעבודת
חלקו את ולכבוש להלחם ליהודי שניתן הכח
שמצ"ע "תחתונים" של באופן הקב"ה (שבראו בעולם
ציווי בכח ה"ז – קדושה) עם שייכות שום להם אין
מלכתחילה נברא בעולם והחלק כן, לעשות התורה

קדושה. ממנו שיעשו ובכוונה בכדי
ה"ז – במלחמה צורך יש זו מטרה שלהשגת ואף
להיות הקב"ה נתאוה – הקב"ה רצון הוא שכך בגלל

דירה דוקאmipezgzaלו תהי' שדירתו –mipezgza,
כדי בהם להלחם וצריך "אויבך", בבחי' מצ"ע שהם

כנ"ל. לאלקות, כלים לעשותם
ארץ דכיבוש מצוה למלחמת בנוגע שמצינו וכמו

אע"פ עממים): שבעה (מלחמת d"awdyישראל

("לזרעך אבינו לאברהם ארץֿישראל את ונתן הבטיח
– izzpנתתי xak"24שבנ"י לפני (אפילו שמאז באופן ,(

לנצח לבנ"י ישראל ארץ שייכת בפועל) א"י את כבשו
ארץֿישראל את יקבלו שבנ"י הקב"ה רצה אעפ"כ –

באמצעות ובגילוי בפועלdnglnבפועל שהי' (כמו
ברשות קודם תהי' שארץֿישראל יהושע), כיבוש ע"י

[עד "נחלתdxezdyגויים ישראל לארץ ",miiebקוראת
להיות) (יכולה שישנה הטענה את מביאה והתורה
גוים" שבעה ארצות שכבשתם אתם ש"לסטים לאוה"ע
יכבשו המלחמה וע"י להם"], נתנה ש"ברצונו כיון –
ארץ ישראל, ארץ ממנה ויעשו הגויים, ארץ את בנ"י

הקודש.
נקבע גם שכך הכחd`ixaaועד – (מלכתחילה)

שיובן (בכדי ישראל ארץ את לכבוש יוכלו שבנ"י
גדרי מצד גם מהם לדרוש אפשר כיצד אצלם ויונח
שטוענים (לאוה"ע בשכל ההסברה עם העולם),
להם לתת לעמו הגיד מעשיו ש"כח – אתם") "לסטים
בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל גוים, נחלת
וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה

לנו": ונתנה מהם נטלה
יכול שהקב"ה עול, קבלת מצד רק הסבר זה אין
אלא תעשה), מה לו יאמר (מי שברצונו כל לעשות

תיכף שהקב"ה, – האדם בשכל גם שמובן הסבר
נתן הוא – ונתנה" "בראה – ארץֿישראל את כשברא
ומה (לבנ"י), בעיניו" ישר "לאשר (במחשבה) אותה
הקב"ה של "ברצונו" כי – הוא להם" ש"נתנה
יהי' א"י את בנ"י יקבלו שבו שהאופן הי' מלכתחילה
ברשות, קודם שתהי' עי"ז אלא) מלמעלה, במתנה (לא

הגויים, יקחוהk"g`eנחלת הגוייםdnglnaבנ"י עם
שדוקא בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי –
ארץֿישראל, עבודתם) (ע"י בנ"י יעשו גויים, מארץ

.25כנ"ל
למלחמת בנוגע אמורים, דברים שישdevnבמה ,

בעולם החלק את ולכבוש ללחום התורה ציווי לבנ"י
בעולם שהחלק מגלה גופא שזה – קדושה ולעשותו
בכדי ה"ז לגויים, ניתן שמלכתחילה ומה לבנ"י, שייך

מהם; זאת יכבשו שבנ"י
חלק לכבוש רשות, מלחמת אודות כשמדובר אבל
לכאורה יש – בתורה ציווי שום אין שעליו בעולם
תורה, ע"פ נתינתֿמקום שום לכך שאין לומר, מקום
לבנ"י ואסור (גויים), העולם לרשות ניתן זה חלק כי
את לכבוש בתורה ציווי שום אין ולכן זה, את לכבוש

זה.
בגדר לכאורה ה"ז אותו, כובשים אם – ואדרבה
היינו לבנ"י, ניתן לא הזה החלק כי אתם", "לסטים של
מסר שהקב"ה מהענינים העולם גשמיות את שגוזלים

העולם. ברשות
.Âשלימה מפרשה והחידוש ההוראה באה כך על

הרשות "במלחמת למלחמה", תצא "כי – בתורה
זו הרי – הרשות מלחמת שזוהי אע"פ מדבר": הכתוב

ת ע"פ מלחמה כח)גם (ונותן מדבר" "הכתוב – ורה
עוד ולכבוש להלחם העבודה הרשות, למלחמת בנוגע
מהם ולעשות ישראל) ארץ רק (לא מהעולם חלקים

היא, הבריאה שכוונת כיון – יהי'lkyקדושה העולם
בתחתונים. יתברך לו דירה

התנאי נאמר לארץֿישראל בנוגע שרק ומה
שישנם בעבודה, ועד"ז לנו", ונתנה מהם ש"נטלה
אומרת התורה עליהם אשר בעולם מסויימים ענינים
לא העולם חלקי בשאר משא"כ קדושה, לעשותם שיש
מהם יעשו שבנ"י עלֿמנת שזהו התנאי בגלוי כתוב
כולו העולם כל את לעשות שצריכים (הגם קדושה
העבודה שאת הוא, לכך הטעם – יתברך) לו לדירה

וראה24) ה"א. פ"ב חלה ירושלמי יח. טו, לך פמ"ד,לך ב"ר גם
עה"פ. פרש"י כב.

וח"כ25) ח"י ואילך. 10 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה – הנ"ל בכל
וש"נ. שם.
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ציווי ע"פ אי"ז היהודי; של לרשותו התורה נתנה הזו
בכח דעבודה חידוש באמצעות דוקא אלא התורה,

מלחמת – היהודי של .zeyxdעצמו
(לגבי שלימות ניתוסף הרשות) (מלחמת עי"ז אשר
דירה יתברך לו דלעשות בהעבודה מצוה) מלחמת

התחדשות בדרך שנפעל בתחתונים26בתחתונים שגם ,
כפי (ולא העולם ברשות שהם איך בהם נרגש שמצ"ע
לנו", ונתנה מהם "נטלה שיהי' מנת על להם" ש"נתנה
ממנה לעשות מלמעלה הנתינתֿכח ישנה שבזה

יתברך לו דירה יעשו .27ארץֿהקודש),
.Ê:להבין צריך אמנם

מן חיוב אינה רשות מלחמת שסוףֿסוף מכיון
להעמיד יהודי יכול איך – רשות של דבר אלא התורה,
קשורה מלחמה אשר למלחמה, יציאה ע"י בסכנה א"ע

שלפנ"ז) (בפרשה [וכמ"ש סכנה "ודברו28עם –
חדש בית בנה אשר האיש מי לאמר העם אל השוטרים

לביתו וישב ילך חנכו dnglnaולא zeni ot"'גו
נטע אשר ל"האיש בנוגע פעמיים ע"כ חוזר (והפסוק
ולא אשה ארש אשר ו"האיש חללו" ולא כרם

לקחה")].
יורד שיהודי עי"ז העולם: בבירור במלחמה ועד"ז
כך שלשם רשות), (דברי העולם עניני את לברר למטה
לו להזיק הדבר יכול המתברר, בלבושי להתלבש צריך

כו' עם המתאבק עניני29(ע"ד לשאר בנוגע גם ,(
– מצוה) במלחמת (כולל שלו העבודה

בעניני המלחמה מצוה, למלחמת בנוגע בשלמא
ברירה אין הרי – התורה ציוותה שעליהם העולם
לנצח מהתורה נתינתֿכח ישנה – ועיקר ועוד אחרת,
במלחמת משא"כ כלל; ר"ל להינזק ולא במלחמה
וא"כ בתורה, מפורש ציווי שום ע"ז אין – רשות

הציווי היפך בסכנה, עצמו שיעמיד dxeza30היתכן

אוליc`n"ונשמרתם – ספק מתוך לנפשותיכם",
יצליח?!

רשות דמלחמת בעבודה וחידוש עילוי יש אמנם
לידי מביא זה אם אבל (כנ"ל), מצוה מלחמת לגבי

עבודתו לפעול הזמן את שינצל עדיף לכאורה סכנה,
מצוה, מלחמת ע"י העולם ובבירור קדושה, בעניני רק
יצליח?! ודאי כי וההבטחה הנתינתֿכח ישנה שעלי'
הוא רשות) במלחמת (הסכנה עי"ז מזו: ויתירה
בגוף) נשמה (בתור עבודתו המשך את בסכנה מעמיד
כמו מצוה, מלחמת – (כולל התורה ציווי בקיום
למה? זה וכל – וכיו"ב) פרשתנו בסיום עמלק מלחמת

מלחמת ציווייzeyxבשביל בקיום שיתעסק טוב יותר !
מאשר להצליח), התורה כח לו יש (שבהם התורה
שזה ויתכן בספק, מוטלת שהצלחתו בדבר להתעסק

בעתיד. עבודתו עניני לשאר ח"ו יפריע
לעמל ש"אדם שכיון לתרץ, שאין ופשוט [מובן

למלחמת31יולד" יוצא לכן – לעשות" מה לו ו"אין
בלימוד לעשות מה תמיד יש ליהודי כי – רשות
ולהעמיד במלחמה לצאת ולא המצוות, וקיום התורה

בתורה]. נצטווה שלא דבר על בסכנה א"ע
.Á– דפרשתנו בחידוש נכלל זה שגם לומר ויש

אויבך": על למלחמה תצא "כי
למלחמת בנוגע בתורה שלימה פרשה שישנה כיון
צ"ל מדבר") ("הכתוב התורה שע"פ מובן – הרשות

ל להתייחס לא זו, עבודה (גם) יהודי שהיאאצל כך
נתינתֿכח גם כך על יש – לזה [ונוסף בסכנה כרוכה

שביו" ושבית בידיך אלקיך ה' "ונתנו – ].32מלמעלה
צריך שיהודי אומרים הפכים: הם שאלו והגם

envra xegal,הרשות מלחמת שהיא למלחמה לצאת
מצווה התורה זה עם וביחד בסכנה, כרוכה שהיא אף
שהיות ידוע, הרי – לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם עליו
לכן הפכים, נושא שהוא הקב"ה עם קשורים ובנ"י
בנדו"ד כולל יהודי, של בעבודתו הפכים תובע הוא

הנ"ל. ההפכים
ענין בביאור – יותר בעומק לומר יש ועפ"ז

הרשות: מלחמת
נושא שהוא הקב"ה, עם קשור שיהודי מכיון
חיבור את לפעול אמיתי התחדשות כח לו יש – הפכים

הנ"ל הרשות:33ההפכים דמלחמת בהעבודה
ואילך.26) 74 ע' חי"ב ואילך. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה ראה

p"ye.ועוד ואילך). 678 ע' תשמ"ט (סה"ש אשתקד תצא ש"פ שיחת .
שבעבודת27) העילוי ע"ד (ושם, 3 ע' ח"כ לקו"ש עד"ז ראה

העולם). מבירור שלמעלה דתומ"צ העבודה לגבי אומות ז' ארץ כיבוש
ובכ"מ.
ואילך.28) ה כ, שופטים
ד.29) כו, משלי וראה פכ"ח. תניא ראה
טו.30) ד, ואתחנן
ז.31) ה, איוב

(מלחמת32) עצמו בכח באה היא עצמה העבודה מ"מ אבל
הכח נמשך למלחמה" תצא "כי האתעדל"ת שלאחרי ורק הרשות),
בזה יש – מצוה במלחמת משא"כ גו'"; בידך ה"א "ונתנו מלמעלה
הוא הציווי ואדרבה: העבודה, קודם עוד התורה של ונתינת-כח ציווי

להעבודה. הסיבה הוא
ועבודה33) טוב) (עשה חיובי באופן דעבודה ההפכים ובפרטיות:

שהעבודה (תשל"ה) הרמב"ם על הדרן וראה מרע). (סור שלילי באופן
ראשון" "מצוי מבחי' היא העולם) מציאות (בירור עשה דמצות
(שלילת תעשה לא דמצות והעבודה יסוה"ת), הל' ריש (רמב"ם



p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyneh

(שבא תוקף לה יש ("אויבך") העולם מציאות
בתור לתוקף ועד "אויבך"), את שברא מהקב"ה
הקדושה לרשות שייכות לו שאין בפ"ע מציאות
נקבע הבריאה בתחלת שכבר ישראל, לארץ [בניגוד
מקום יש שכל וע"פ לבנ"י], ששייכת מלכתחילה בה
ש"אויבך" יתכן (ולכן לנצחו אפשר איך וספק לסכנה

"שב נעשה שזה ובאופן שבי וצריכיםeiיקחו ,("
ה"אויבך"; את לנצח בכדי למלחמה

עם קשור (להיותו להיהודי יש זה עם וביחד
תצא "כי (– מדבר" מ("הכתוב הכח הקב"ה)
בבריאה, חידוש לפעול – הרשות במלחמת למלחמה",
עולם של ברֿתוקף מציאות שהיא כך על הבט שמבלי
סכנה) עם קשורה המלחמה כי בשר לעיני נראה (ולכן
חלקי כל את ומנצח וכובש מצליח בודאי הוא –
שממשיך כמו יתברך, לו דירה מהם ועושה העולם
יהי' כאשר שביו": ושבית בידך ה"א "ונתנו – הפסוק

ל"ונתנו כבר יביא גופא ה"ז למלחמה", `jiwl"תצא 'd

בעה"ב,34בידך" ע"ז נעשים שבנ"י – דוקא בידך ,
שנפלו הדברים גם שביו", "ושבית – מזו ויתירה

לקדושה ונהפכים נמסרים "אויבך", בידי .35בשבי'
מציאותו בעצם שיהודי כיון – הוא לכך והטעם

" (מלכתחילה) יהודיlrהוא מאויבך; למעלה אויבך",
ה"ה הקב"ה עם כביכול אחת מציאות שהוא כפי
הכח לו יש ולכן העולם, מציאות כל מעל לכתחילה
כולו (ששייך העולם כל את ולכבוש למלחמה לצאת
זה [משא"כ יתברך לו דירה לעשותו להקב"ה)
כפי ה"ז – הארצות ושאר ישראל לארץ נחלק שהעולם
– עצמו שבעולם רק לעולם, ובערך קשורים שבנ"י
משאר המקודשת הקודש, ארץ הוא שלהם החלק

].36הארצות
בבירור תורה) (ע"פ בנ"י שבמלחמת אומרת, זאת

אופנים: שני ישנם העולם
חלק עם הקשורה מלחמה – מצוה מלחמת (א)
הדברים – ובעבודה ישראל, (ארץ בעולם מיוחד
שזה קדושה), ועניני מצוה מקיים הוא שאיתם גשמיים
כפי התורה, ציוויי ע"פ בעבודה להדרגה בעיקר שייך
שבעולם המקומות חילוקי עם קשורים התורה שדיני

ישראל (ארץ והגויים בנ"י שבין להחילוקים בהתאם
– רשות מלחמת (ב) וחול, קדושה הארצות), ושאר
מדרגתם באים שבנ"י כפי העולם, עניני לכל ששייכת
עם כביכול ממש חד עד אויבך", "על של במצב
בין שבעולם דרגות חילוקי מכל שלמעלה ית', עצמותו

וכו'. וקודש חול
.Ë,זה כך העולם, בבירור במלחמה שזה וכשם

בעבודתו יהודי של היצר במלחמת גם יותר, בפרטיות
שגם סוס"ב), (כנ"ל ונה"ב הגוף בבירור הפרטית
כמה (עד מצוה" ה"מלחמת את סיים שיהודי לאחרי
"מלחמת אצלו צ"ל הציווי), ע"פ מחוייב שהוא

כו'". ישראל גבול להרחיב "כדי הרשות",
בתניא המבואר ע"ד שזהו לומר בביאור37ויש

לרשע39עה"פ38מאחז"ל צדיק בין וראיתם "ושבתם
עבדו ולא "עבדו עבדו", לא לאשר אלקים עובד בין
פרקו שונה דומה ואינו נינהו גמורי צדיקי תרווייהו
– ואחד" פעמים מאה פרקו לשונה פעמים מאה
לשון הוא שעובד לצדיק אלקים עובד בין ש"ההפרש
עם המלחמה שהיא העבודה באמצע שהוא הוה

כ עליו להתגבר ועמלהיצה"ר עבודה באמת שהוא ו'
הצדיק אבל הבינוני, והיינו תמיד, בו להלחם גדול
לגמרי וגמר עבר כבר כו', התואר בשם ה' עבד נקרא

כו'", הרע עם המלחמה עבודת
(בבינוני ההבדל הוא שעד"ז ומבאר, וממשיך
מתמיד ("שהוא דקדושה טבע ע"פ העבודה בין עצמו)
בהתמדה ללמוד עצמו "הרגיל או בטבעו", בלימוד
"לא שנקרא שני"), טבע לו ההרגל ונעשה גדולה
אלקים" ו"עובד מלחמה, שום אין שבזה כיון עבדו",
שם כמבואר – רגילותו טבע ומשנה שלוחם מי הוא
מאה פרקו ששונה מי אלקים ד"עובד הענין בביאור
כל לשנות הרגילות הי' "בימיהם כי – ואחד" פעמים
ואחת המאה הפעם זאת ולכן כו', פעמים מאה פרק
כנגד שקולה מנעוריו שהורגל הרגילות על היתירה
להיות עז וביתר שאת ביתר גביהן על ועולה כולן

כו'". אלקים עובד נקרא
ונה"ב גופו עם קיים כאשר גם אומרת: זאת
שההרגל ופעל עצמו על עבד הוא – מצוה" "מלחמת

עיי"ש. ה"ב), (שם מצוי" "אינו מבחינת היא העולם) מציאות
כך עשה (היצה"ר) לו אומר "היום ב) קה, (שבת ממחז"ל ולהעיר
עשה זה לעומת "זה הרי ענין שכל וי"ל, כך". עשה לו אומר ולמחר
כך" ו"עשה כך" ש"עשה – בקדושה היא ההתחלה ואדרבה אלקים",
בעבודה, קוים ב' – ומל"ת) (מ"ע טוב ועשה מרע דסור הענינים הם
לשניהם ומנגד ישראל, של בעבודתם ההפכים יודע היצה"ר וגם

ולכללותם.

תפב.34) ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי גם ראה
ואילך.35) 679 ע' תשמ"ט השיחות ס' ראה
הי"ב.36) פ"ז הבחירה בית הל' רמב"ם ראה
טו.37) פרק
ב.38) ט, חגיגה
יח.39) ג, מלאכי
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ליתירה ועד שני, טבע אצלו נעשה קדושה בעניני שלו
ע"פ שזה (כפי מצוה" ה"מלחמת את סיים הוא – מזה

שנעשה עד ונה"ב, הגוף עם התורה) xenbציווי wicv

הווא – השלימות) בתכלית היא בתומ"צ (עבודתו
נעשה טבעו כי להלחם, יותר צריך איננו שכעת אמינא,
יכול במילא גמור, צדיק כבר והוא דקדושה טבע

חיל" אל מחיל ב"ילכו רק קדושה,40להתעסק בעניני
מלחמה. עוד לחפש במקום

היא בעבודה השלימות שתכלית לו, אומרים זה על
שאיננו עי"ז נעשה וזה אלקים", "עובד שיהי' –
יוצא אלא התורה, ציווי ע"פ שהיא במלחמה מסתפק

למלחמה") תצא ("כי הרשות" גם41ל"מלחמת לשנות
יותר גדול חידוש נפעל שעי"ז שלו, הקדושה טבע את
לעיל האמור [ע"ד הרע היצר עם המלחמה (מע"י
ע"י נפעלת בעולם ההתחדשות ששלימות (סוס"ז),

מצוה]). מלחמת ע"י מאשר יותר הרשות מלחמת
הרשות" "מלחמת כבר נלחם אם אפילו מזו: ויתירה
הו"א לכאורה היתה – בעבר רגילותו טבע את ושינה
היצר טוען – מה ולשם ומספיק, די כבר שזה לחשוב,
הוא במצבו (האם ולהלחם להסתכן להמשיך עליו –
של נוסף תואר שיקבל בכדי והמלחמה הסיכון כל כדאי
היא ששלימות לו, אומרים – אלקים"?!...) "עובד

לשון אלקים" "עובד כשהוא כאשרdedדוקא אפילו ,
ואחד פעמים מאה פרקו –dfeשנה רגילותו טבע נעשה

הלאה. וכן ושתים, פעמים מאה ללמוד עליו
.Èחודש – זה לזמן בנוגע הוראה גם ישנה ומזה
אלול:

ישראל שכל מכיון ליהודי: ולטעון לבוא יכול היצר
כשרות עניני42בחזקת כל את יהודי כל קיים בודאי ,

אלא אחד, יום במשך רק ולא אלול, דחודש העבודה
ימים עשרה זה, בחודש ימים מעשרה למעלה כבר עברו

לי" ודודי לדודי "אני של בעבודה והוספה43רצופים ,
הענינים כל עם בהידור, המצוות וקיום התורה בלימוד
בהתוועדויות (כמדובר אלול בחודש מוסיפים שבנ"י

עכ"פ44שלפנ"ז או "לנוח", עכשיו אפשר במילא, – (
והדרגה, בסדר אבל העבודה, את לעשות להמשיך –
ימים עשרה במשך בזה הרגילות כבר שישנה ובפרט
– בעבודה להוסיף רוצים אם ואפילו וכו'. וכו' רצופים
לכך להגיע הכרח כל אין אבל בזה, להוסיף אפשר
כבר שכן – ו'שטורעם' רעש עם "מלחמה", באמצעות
להלחם במה יש אם ואפילו להלחם. מי עם לכאורה אין

לפעול עדיף הרי –aבמלחמה להתעסק מאשר קדושה,
למלחמה.vz`שדורשת

דור להיותו במיוחד: זה בדורנו מתחזקת זו ושאלה
עבודת של הענינים ריבוי (ולאחרי הגלות של האחרון
דור וכולל עד הדורות במשך בנ"י שפעלו המלחמה
לכאורה הי' – דהגאולה הראשון דור גם שיהי' זה),
באופן דלע"ל בהעבודה לפעול שיתכוננו יותר מתאים
מאשר עצמה, בקדושה חיל) אל מחיל (ילכו עליות של

מלחמה. עניני עם להתעסק
למלחמה תצא "כי מהפרשה ההוראה ישנה כך על

אלול בחודש תמיד אותה (שקורין אויבך" ),45על
של באופן אלול דחודש העבודה לעשות שצריך

הן טבעמלחמה, ולשנות להילחם – לעצמו בנוגע
להעבודה בנוגע והן הקדושה, טבע גם רגילותו,
לא שעדיין בעולם חלקים ולכבוש ללחום – בעולם

ולעשותם בקדושה, לגמרי יתברך.dxicחדורים לו
האחרון הדור להיותו אדרבה: – זה לדורנו ובנוגע
אחריות עלינו מוטלת – דהגאולה הראשון ודור בגלות
ל"ילחם הדרך את ולהכין המלחמה, את לסיים יתירה

צדקנו משיח של ה'" הניצוץ46מלחמות ע"י [ועד"ז
מישראל א' שבכל ].47משיח

.‡È:לפועל ובנוגע
ושינוי מלחמה של באופן – להוסיף צריך יהודי כל
העבודה – ובכללות אלול, דחודש הענינים בכל – הטבע
הקב"ה עם דבנ"י ההתקרבות לי", ודודי לדודי ד"אני

אהבה ומצוותי'.48מתוך התורה קיום ע"י (ושמחה),
– (ובפרט התורה בלימוד ההוספה ע"י – ובמיוחד

ח.40) פד, תהלים – הכתוב ל'
(ב"כי41) למלחמה היוצאים שכל פרשתנו, להאריז"ל ל"ת ראה

היו למלחמה") mixenbתצא miwicvלמלחמת היוצא כל שיחת וראה .
ואילך). 141 ע' תש"ב (סה"ש דוד בית

ה"ב.42) פ"ב החודש קידוש הל' רמב"ם
ר"ח43) (בסדר היום סדר ר"ה. תפלת סדר (אבודרהם אלול ר"ת

מט"מ עה"פ. שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער פע"ח אלול).
והעבירו)). (ד"ה סתקפ"א לטואו"ח ב"ח סתשע"ח.

זו.44) שנה שופטים וש"פ ראה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
ירח45) אמה ואת אבי' את ש"ובכתה שם, להאריז"ל ל"ת ראה

אלול. חודש על קאי יג) כא, (פרשתנו ימים"
ה"ד.46) פי"א מלכים הל' רמב"ם
ע.47) ע' תרמ"ג סה"מ גם וראה פינחס. ס"פ עינים מאור ראה
בחודש48) מיוחדת הדגשה בזה יש – הוא* זמנו השנה שכל דאף

הקב"ה זה בחודש ודוקא לי", ודודי לדודי "אני הוא שלו שר"ת אלול
ב). לב, ראה (לקו"ת בשדה" "מלך הוא

c"ag bdpn itle .dpyd jyna miniieqn mipnfa (i"qpke d"awd oia dad`d c"r epkezy) mixiyd xiy zexwle xnel oibdep yiy xirdle (*
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הקב"ה עם במיוחד מתאחדים שעי"ז אהבה), מתוך
כתבית נפשי "אנא בתורתו, עצמו את "הכניס" (אשר

כו'"49יהבית" נפלא ב"יחוד ,(50,
להשפיע וכמו"כ התורה, בלימוד בעצמו להוסיף
מיוחדת ובהדגשה ונשים, אנשים – נוספים יהודים על

רבן בית של תינוקות טף, בלימוד51– שיוסיפו –
ברבים. תורה בשיעורי – ובפרט התורה,

בנ"י מאחדת שהיא הצדקה, נתינת ע"י – וכמו"כ
ע"י ישראל ואהבת ה' לאהבת כלי נעשה שזה ביחד,

לי"). ודודי לדודי ("אני הקב"ה
עבודת – אלול דחודש העבודה קוי בשאר וגם
באופן – זה בכל והשלימות התשובה, עבודת התפלה,

גאולה .52של
.·È:לענין ומענין

ראש לקראת הכנה גם הוא אלול השנהחודש
אלול, מר"ח (החל בכלל תשרי דחודש והמועדים
אלול מט"ו ובפרט השנה, ראש ראש קודם יום שלשים
חג קודם יום ושלשים ר"ה, קודם שבועיים –
החג צרכי את לספק המתאים זמן ה"ז ולכן הסוכות).
– השנה מראש מתחיל לכך, שזקוקים אלו לכל
ממתקים ושתו משמנים "אכלו של החיוב כשישנו

לו" נכון לאין מנות כמ"פ53ושלחו (כמדובר
ומוצאי54בארוכה יוהכ"פ דערב החג צרכי ועד"ז ,(

ושמחת עצרת שמיני הסוכות, חג – ולאח"ז יוהכ"פ,
תורה.

ימי כששני – זו שנה בקביעות מיוחדת ובהדגשה
חמישי בימי חלים ישראל) בארץ (גם השנה ראש
ועד"ז השבת, ליום תיכף מהם נכנסים ובמילא וששי,
עצרת ושמיני הסוכות לחג בנוגע גם לארץ) (בחוץ
ימים דג' הצרכים את לספק צריכים – תורה ושמחת

רצופים.
כתיבה בברכת יותר עוד יוסיף שזה רצון, ויהי
טובה לשנה בנ"י, ולכל יהודי לכל טובה וחתימה
וברוחניות בגשמיות והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה,

יחד, גם
האמיתית הגאולה – עיקרית הכי הברכה עדי
ה' מלחמת ילחם אשר צדקנו, משיח ע"י והשלימה
– שביו" ו"ושבית בידך", אלקיך ה' "ונתנו וינצח,
המקדש, בית – אחרי') רדפו (שאוה"ע השבי' עיקר
ובית ראשון דבית המשכונות למקומם שחוזרים עי"ז

–55שני ועיקר ועוד משה, שעשה המשכן עם ביחד ,
ידיך כוננו אד' מקדש השלישי, המקדש בית ,56בנין

"(והי' בפשטות יקויים הארץ57ואזי אל תבוא כי)
ומביאים גו'" האדמה פרי כל מראשית ולקחת גו'

השלישי, בביהמ"ק הביכורים
תצא "כי המלחמה, ענין שלימות גם ישנה ואז
לאשי" "לחמי – לחם מלשון מלחמה – ,58למלחמה"

בביהמ"ק, הקרבנות עבודת
ממש. ומיד תיכף – זה וכל

•

יעקב).49) העין (כגירסת א קה, שבת
(50.(199 ע' (לעיל ס"ט שופטים ש"פ משיחות וראה פ"ה. תניא
יעקב51) ר' וכו' הרה"ח של השלשים לסיום בקשר השיחה ראה

.(232 ע' לקמן (נדפסה ע"ה העכט יהודה
הקוים52) כל שכוללים "אלול" של תיבות ראשי החמשה כידוע

לי" ודודי לדודי "אני (תורה), לך" ושמתי לידו "אנה בעבודה:
ואת לבבך "את (גמ"ח), לאביונים" ומתנות לרעהו "איש (תפלה),
לקו"ש ראה – (גאולה) לאמר" ויאמרו לה' "אשירה (תשובה), לבב"

השיחות ס' ואילך. 313 ע' שם .177 ע' חכ"ד ואילך. 297 ע' ח"ט
ועוד. ואילך. 599 ע' תשמ"ח

ס"ד.53) סתקפ"ג או"ח אדה"ז ושו"ע בב"י הובא יו"ד. ח, נחמי'
ועוד.54) ואילך. 369 ע' חי"ד לקו"ש
פקודי.55) ר"פ פרש"י ראה
ובפרש"י.56) יז טו, בשלח
א-ב.57) כו, תבוא
ב.58) כח, פינחס

x"en`` bdpy itk ± ipy lila hxtae ,xcqd lila y"dy xnel oibdep yiy llkd on `vei caln] (dkxa ila elit`) df mixne` oi`y ±

.mixiyd xiya cenild i"r `ed epnf dpyd lk ik l"i ,[l"f
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הקודש ללשון מתורגם
דעות‡. שלש בית1קיימות אשה: לגרש ההיתר בדבר

מצא כן אם אלא אשתו את אדם יגרש לא אומרים שמאי
הקדיחה אפילו אומרים הלל ובית כו'. ערוה דבר בה

אחרת2(בכוונה) מצא אפילו אומר עקיבא ר' כו'. תבשילו
בעיניו. חן תמצא לא אם והיה שנאמר הימנה נאה

שמאי בית הלל, ובית שמאי בית שבין בפלוגתות
שהם בודדים למקומות (פרט מקילים הלל ובית מחמירים
מנויים והם הלל"; בית ומחומרי שמאי בית "מקולי

במדת3במשנה) שרשן שמאי בית נשמות הדבר: טעם .
ניתן הכל ולא ביותר, מדקדקים הדין מדת ומחמת הדין,
במדת שרשן הלל בית נשמות ואילו ולהעלות, להתיר
כדי דבר, שבכל הטוב את מגלה החסד ומדת החסד,

ולהעלותו .4להתירו
ש קולא, הוא שלמעשה אף אשה, לגרש xzenההיתר

קו של תנועה היא אין דבר של בפנימיותו הרי לגרש,
ופירוד, ריחוק של תנועה הן גירושין אדרבה, החסד.

וגבורה מקפידא של5הנובע היפוכם הם ואהבה חסד והרי .
שהם הלל שבית יתכן כיצד איפוא, מובן ואינו גירושין,
כן שמאי? מבית יותר לגירושין מקום יתנו החסד, מקו
ישראל את לזכות שרגיל עקיבא, לר' ביחס מובן ,6אינו

נאה אחרת מצא אם רק אפילו לגירושין מקום נתינת
הימנה?

הידוע לאור יותר מתחזקת ואשה7הקושיא שאיש
- שורשם בדוגמת הם פרטיהם, לכל בעוה"ז
ואשה. איש הנקראים ישראל, וכנסת הקדוש-ברוך-הוא
הלל בית שמאי, בית בין האמורה שהמחלוקת מובן מזה
מבעלה ישראל כנסת של הגירושין בענין היא עקיבא ור'

כאן8הקב"ה לגירושין בנוגע גם המחלוקת נובעת (שמזה
שהיתר הוא ודאי ברוחניות הגירושין ובענין בעוה"ז).
איפוא, יתכן, כיצד הדין, מדת מבחינת נובע הגירושין
עקיבא, ור' שמאי, מבית יותר בזה יחמירו הלל שבית
לכך פרט חסרון, שום אין כאשר שגם יפסוק ישראל, מזכה

תמצא כנסתogש"לא גירושי מיד ח"ו תבוצע בעיניו",
מהקב"ה? ישראל

כלל·. בדרך מוסב ואשה" "איש שבכלל פי על אף
חלק היא שהנשמה מכיון אך ישראל, וכנסת הקב"ה על

ממש ממעל והגוף9אלקה "איש", הנשמה גם נקראת ,
"אשה" - בעולם) .10(חלקו

למלא שעליה מיוחדת שליחות לה יש נשמה כל
נמצא11בעולם הוא שבו המקום כי לדעת יהודי ועל .

כוננו גבר מצעדי מהוי' פרטית, את12בהשגחה להפוך ,
שונים קשיים כשנוצרים וגם ית'. לו לדירה המקום
אחרת שעבודה לו ונדמה נמצא, הוא שבו במקום בעבודתו
לו אל יותר, בה יפעל - אפילו או עבורו קלה תהא
מאחר כי אחרת, לעבודה ולעבור זו עבודה "לנטוש"

לעבודה הוליכתו העליונה ההשגחה כי לדעת ,efשנוכח
שליחותו. שזוהי הוכחה זו הרי

"לגרש" מותר אופן באיזה המחלוקת, היא ובזה
לעבודה ולעבור בעולם, בחלקו "העבודה" מן ולהתנתק

:13אחרת
אם אלא אשתו את אדם יגרש לא סוברים: שמאי בית
ביותר הגדולים הקשיים אף על ערוה. דבר בה מצא כן
אופן בשום לו אסור בדרכו, הנערמים והמכשולים
מן להתפעל לו ואל עליו, שהוטלה העבודה מן להסתלק
סוף כל וסוף נדח", ממנו ידח ש"לא משום המכשולים,
כשישנה ערוה, דבר בה מצא אם רק בעבודתו. יצליח

לה לו שאסור ערוך בשולחן ברורה בעבודתוהלכה משיך
באשתו, ערוה דבר מצא שאם ענין, של בפשוטו (כמו זו
העבודה שאין היא הוכחה שאז עמה), לדור לו אסור
חדשה. לעבודה ולהתמסר אותה לעזוב ועליו עבורו,

עבודה יזמינוef(ובאשר מלמעלה אחר", לאיש "והיתה -
עבודה שתבצע יותר, חזקים כוחות לה שיש אחרת, נשמה

זו).
מיד תבשילו. הקדיחה אפילו אומרים הלל בית

א.1) צ, גיטין
שם.2) מאירי גם וראה קיט. סי' טור
ופ''ה.3) פ''ד עדיות
הקדמה4) סוף הגלגולים שער תצא. פ' להרח"ו מצות טעמי א. רמה, זח"ג

ג. מח, א. מ, שה"ש לקו"ת סי"ג. אגה"ק לו.
ב.5) קס, ב''ב ראה
ב.6) קי, סנהדרין שבקי', ד''ה רש''י
(7.244 ע' ח''ג [המתורגם] לקו''ש ראה
עת"ר8) איכה ד"ה וראה גו'. אמכם כריתות ספי זה אי א) נ, (ישעי' כמ"ש

.(52 ע' איכה מגילת על ברשימות (נדפס
בהקדמה.9) טל שפע וראה "ממש". מוסיף ובתניא ב. לא, איוב
וראה10) מרז"ל. ובכמה כא. ג, בראשית בחיי ואילך. ב קכב, זח"א ראה

.(1578 ע' (לקו"ד דוד בית למלחמת היוצא כל שיחת
(11- גירושין. הפכו, - העבודה הפסק וע''י קובו''ש; יחוד נעשה ועי''ז

והקודמו. זה דפי' הקישור וזהו
תמוז.12) יו''ד יום'' ''היום וראה כג. לז, תהלים
וכמחז''ל13) אשה, לישא צריך הגרוש - כפשוטן בגירושין גם ומזה

ופוסקים. בש''ס
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"הקדיחה אדרבה, בעבודתו, מצליח שאינו כשרואה
(תבשיל בעולםelyתבשילו" וחלקו שהגוף כלומר ,(

מותר כן, לפני לנשמה שהיו הענינים את אפילו מקלקלים
אחרת. בעבודה ולהתמסר משם ללכת לו

שנאמר הימנה, נאה אחרת מצא אפילו אומר עקיבא ר'
פגם כשאין אפילו בעיניו". חן תמצא לא אם "והיה
שאין אלא שבנפש), הפנימיים (ובכוחות בפועל ב"עבודה"
ותענוג חן (כי בעבודה תענוג לו אין ותענוג, חן בזה לו

מקיפים) כוחות לעשות14הם צריך שיהודי כיון הרי ,
לבב ובטוב בשמחה לה' לפרוש15עבודתו לו מותר ,

תענוג. לו יהיה בה אחרת, לעבודה ולהתמסר זו מעבודה
הלל‚. כבית נפסקת הרי פגם16ההלכה אין שאם .

לו אסור (תענוג), חן בדבר לו שאין אלא בעבודתו, בפועל
ממש, בפועל קלקול כשיש אבל, העבודה. מן "להתגרש"
גם מתקלקלים כך ידי שעל חש הוא תבשילו", "הקדיחה

הרי אז מתחילה, לו שהיו oicהענינים it lrלו מותר
אחרת. בעבודה ולהתעסק לעזוב

אומרת הגמרא הדין. לפי זהו אשתו17אבל המגרש "כל
"כמה ובכלל דמעות", עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה

כו'" גירושין ולהמשיך18קשין להחמיר איפוא לו ראוי -
עליו שהוטלה השליחות את ולמלא לכדי19בעבודתו עד ,

הראוי מן וגירש, החמיר לא אם ואפילו הנפש, 20מיצוי

בה כשמצא אפילו מזו: ויתרה הקודמת. לעבודתו שישוב
הרי שם, להמשיך לו אסור ההלכה פי שעל ערוה, דבר

ראשונה" אשתו לשלח למהר ראוי עליו21"אין תחילה ,
שיש לו, שנאמר הדבר אמת האם היטב, ולדרוש לחקור
עצמו, אהבת שוחד מפני כי יתכן שכן ערוה. דבר בה

קלה, עבודה לו הואdncpשמתחשק תורה פי שעל לו,
ודרשת ה"וחקרת ואילו - העכשוית מעבודתו לפרוש צריך
ידי שעל ועד כך, הדבר שאין לגלות יכול היטב" ושאלת
בכל גדולה הכי ובהשתדלות זו, בעבודה התעסקותו המשך

ביניהם שכינה זכו ואשה איש יהא נפשו, לו22כוחות דירה ,
בתחתונים. יתברך

(h"iyz `"pn 'k zgiyn)

שור„. תחסום "לא התורה מזהירה תצא בפרשת
וחיה בהמה או שור כאשר את23בדישו". דשים אחרת

מן יאכלו שלא כדי פיהם את לחסום אסור התבואה
התבואה.

ידי על (שנדפס הזקן אדמו"ר של ערוך" ה"שולחן
הקשורים הדינים בפרטי מסתיים ואחיו) האמצעי אדמו"ר
כותב ממש האחרון ובסעיף - תחסום" "לא לאיסור
שירט לפי התבואה על המהלכות "פרות הזקן: אדמו"ר
פי על אף חסמן אם תחסום לא על עובר אינו הדרך להן
ואינו הואיל עליה הילוכן דרך מאליה נידושה שהתבואה

בזה". כיוצא כל וכן כך, בשביל שם להעבירן מתכוין
ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר דייק פעמים, כמה כאמור
הוא כיצד רואים הלשון בסגנון וכשמתעמקים תיבה, בכל
כשאין בהם מבחינים שאין ענינים, כמה ומחדש מבהיר

בעיון. לומדים
ברמב"ם הוא האמורה ההלכה "ופרות24מקור וז"ל: ,

עובר אינו הדרך להן שירט לפי התבואה על המהלכות
על מוסיף הזקן אדמו"ר אבל תחסום", בל משום עליהן

ענינים: כמה הרמב"ם לשון
"א התיבות דרךא) מאליה נידושה שהתבואה ע"פ

היה שאפשר כך ברמב"ם. מופיעות שאינן עליה" הילוכן
בדרך25לפרש דשות שאינן באופן דוקא שדן ברמב"ם

זאת כל שעם נחשוב שלא חידוש: היה אז (וגם הילוכן
הרי היא התבואה על הליכתם שכן תחסום, לא על יעבור

dyic mylנחשבת כבר עצמה וההליכה אחר), (בשדה
פי על "אף בפירוש הזקן אדמו"ר מפרש "בדישו"). בכלל

כו'" נידושה .26שהתבואה
"הואילmrhdב) - תחסום לא על עובר אינו מדוע

הובא לא זה טעם כך". בשביל שם להעבירן מתכוין ואינו
הרמב"ן שלפניו. דרשת27בפוסקים את כטעם מביא

לומר,28הירושלמי איפוא הכרח בדורכו". ולא "בדישו
גזירת אינה הירושלמי שדרשת סובר הזקן שאדמו"ר
מתכוין ואינו "הואיל - טעם זו לדרשה יש אלא הכתוב,

כו'".
(וכמו14) האדם ואברי מראה מצד הוא "יופי" ויופי: דחן מהחילוקים

"חן" משא"כ שם), תו"א יז. כט, בראשית פירש"י - מראה ויפת תואר יפת
בא שיופי ונמצא, תרכ"ז). אומן ויהי ד"ה כו'. הן חנות ג' א) (מז, סוטה (ראה
שגם בעיניו", חן תמצא לא אם "והי' וזהו ממקיפים. - וחן הפנימיים, מענינים

ר"ע. לדעת לגרשה, מותר המקיפים, בבחי' רק לו כשחסר
פכ''ו.15) תניא לולב. הל' סוף רמב''ם
ס''ג.16) קיט, סי' אה''ע טושו''ע
ב.17) צ, גיטין
א.18) כב, סנה'
ואכ''מ.19) לעולם. שבא הא' דפעם - ראשונה (אשתו) בעבודתו ובפרט
תקפ.20) מצוה חינוך

ערוה,21) דבר בה במצא אפילו ומשמע הכ''א פ''י, גירושין הל' רמב''ם
אה''ע לטור ב''ח עיין אבל ב. ס''ק סקי''ט, אה''ע שו''ע מחוקק בחלקת וכ''כ

סק''ג. שם ב''ש קיט. ר''ס
א.22) יז, סוטה
סכ''ב.23) וחסימה ושכירות שאלה הל' אדה''ז שו''ע ב. נד, ב''ק
ה''ד.24) פי''ג, שכירות הלכות
תקצו.25) מצוה מנ''ח ב. פט, ב''מ הריטב''א) (בשם שט''מ ראה
שם.26) המל''מ פי' וכן
שם.27) במ''מ הובא א פט, ב''מ
סה''א.28) פ''ט, תרומות
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כיוצא כל "וכן הזקן אדמו"ר מוסיף ההלכה בסוף ג)
הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן זו? בתוספת כוונתו מה בזה".
ועל תיבות, כמה שכן וכל כנ"ל, מדוייקת תיבה כל הרי
בהמשך בא שהוא אלא שלם. ענין הוספת וכמה כמה אחת
לא על כאן עובר שאינו שהטעם כיון זה: לפני לנאמר
משום ולא - מתכוין" "אינו שהוא משום הוא תחסום
שבכל בזה", כיוצא כל "וכן מוכרח מזה - הכתוב גזירת

פטור. מתכוין אינו מקום
בעל בפוסקים: נחלקו מתכוין אינו של בפטור

סובר שבת,29השאלתות במלאכת רק פטור מתכוין שאינו ,
" הוא הדין בשבת zaygnשכן zk`lnואילו תורה", אסרה

מחשבת" "מלאכת בכלל אינו מתכוין בשאר30אינו אבל ,
המלאכה את לעשות מתכוין כשאינו גם חייב איסורים
בשאר שגם סוברים הפוסקים רוב אך - בתורה שנאסרה
הזקן אדמו"ר מוסיף וזה פטור. מתכוין אינו איסורים
בדישה): בזה כיוצא רק (לא בזה" כיוצא כל "וכן בתיבות
משום אינו בדורכו" ולא "בדישו של הפטור שטעם מאחר
ללמוד אפשר מתכוין", "אינו משום אם כי הכתוב גזירת
בהם שגם האיסורים, שאר לכל בזה", כיוצא ל"כל ממנו

פטור. מתכוין אינו
באופן‰. דוקא הוא פטור מתכוין שאינו ההלכה

המלאכה את בהכרח מביאה אינה הפעולה שעשיית
מלאכה מכך שיצאה אירע אם אפילו פטור שאז האסורה,
לעשותה מתכוין שאותה הפעולה כאשר, אבל אסורה,

dgixknהש"ס ובלשון - איסור רישיה"31עשיית "פסיק
ואין האסורה, המלאכה אל גם שבפעולתו הכוונה עוברת
הפרות את שכשמעביר נמצא, זה לפי מתכוין". "אינו זה
כיון, לדוש, כוונה כל בזה לו שאין אף התבואה על
והוא התבואה, את לדוש הן מוכרחות הליכתן שבשעת
מתכוין אינו תיחשב זו שדישה אפשר אי רישיה", "פסיק
הדישה? בשעת החסימה על עובר אינו כן, אם מדוע -

אסור, רישיה" "פסיק של הכלל כי לומר איפוא הכרח
גופו, האיסור את מכריחה הפעולה כאשר דוקא הוא
גדולים חפצים קרקע גבי על גורר אדם כאשר לדוגמא:

חריץ, לעשות כוונתו שאין אף בארץ, חריץ יעשו שבודאי
בארץ, חריץ להיעשות מוכרח מעשיו ידי שעל כיון הרי
רישיה" ה"פסיק אסור, חריץ) (עשיית עצמו שהוא דבר

מתכוין אינו נקרא זה אין עצמו, באיסור גם32הוא הוא כך .
שה"פסיק שבת), מלאכת (מלבד איסורים לשאר בנוגע
מוט שנושא מצורע ולדוגמא: עצמו, באיסור הוא רישיה"
הרי בודאי, הנגע נקצץ ובכך צרעת, שבו כתיפו גבי על
עצמה שהיא הנגע, בקציצת הוא רישיה שהפסיק מאחר
מיוחד בלימוד צורך ויש מתכוין אינו נקרא זה אין אסורה,

בחסימה33להתירו אינו רישיה" שה"פסיק בנדו"ד, ברם ,
עצמה ודישה בדישה, אם כי לחוסמן), חייב אינו הרי (הוא
אסורה הדישה שבשעת ורק המותר, דבר היא הרי
אין בזה - עצמה בדישה איסור שום אין אבל החסימה,
ולכן מתכוין", "אינו נשאר אלא רישיה", "פסיק אומרים

הדישה בשעת החסימה על עובר .34אינו
איסור שיש כשם (ובהקדם): חדש דין נמצא זה פי על
תדוש "לא איסור גם ישנו כך בדישו", שור תחסום "לא

על35בחסימה" המהלכות "פרות שדין נמצא הנ"ל פי ועל .
כשחוסם דוקא הוא תחסום" לא על עובר אינו כו' התבואה
התבואה גבי על כבר שהעלן לאחר כך, אחר הפרות את
דבר על רישיה" "פסיק אין שאז מאליהן) מהלכות (והן
על הוליכן בטרם הפרות את חסם אם אבל האסור;
- האסור דבר על הוא רישיה שהפסיק מאחר התבואה,
אפילו תחסום לא על עובר הוא הרי - חסום בשור דישה

לדוש. מתכוין כשאינו
הזקן אדמו"ר מפרש אין מדוע כך, אם yexitaלכאורה

- הטעם תחילה? ולא אח"כ חסמן אם דוקא הוא שהדין
שולחן מכללי שאחד מקומות, בכמה שמוכח כפי משום,
בספר ברמב"ם הכלל כפי שנוהג - הוא הזקן אדמו"ר ערוך
דינים (בפירוש) מביא אינו שהרמב"ם - שלו הי"ד
הוא לי". "יראה שאומר מקומות, בכמה (מלבד מחודשים
ההלכה), מפרט (גם ההלכה טעם את מוסיף רק (אדה"ז)
כתב לא ולכן נוספים. דינים פרטי ללמוד אפשר שממנו

לבין36בפירוש בתחילה הפרות חסימת בין ההבדל את
קה.29) שאילתא
ב.30) קי, שבת תלמוד תוד''ה
וש''נ.31) א עה, שבת
סשל''ז.32) אדה''ז שו''ע
א.33) קלג, שבת
ומהם:34) אופנים. בכמה אפ"ל הנ"ל על הטעם

(באם ב' פעולה על שנמשכת החידוש שנאמר די אחת פעולה כוונת א)
החילוק וע"ד ג'. לענין בנוגע גם לא אבל לעצמה, בהנוגע - רישי') פסיק זהו

כחו. וכח דכח
חשובה". "מציאות צ"ל אחרת, פעולה כוונת ע"ע תמשיך שפעולה ב)

אחשבי'. איסורא וע"ד
שהכוונה בנדו"ד: משא"כ לאסור, בכדי - באדם איסור צד איזה צ"ל ג)

היתר. כולם רישי', הפסיק וענין פעולתו
המים - לשתות השוחה רפ"ד): (מכשירין מהמשנה להקשות ואין -
המים שיגעו לא אם לשתות לו דא"א "כיון יותן בכי ובשפמו בפיו העולים
המים שעל וכוונתו שם), (רא"ש כמתכוון" הוי רישי' פסיק כל כו' בשפמו
אינו טומאה לקבלת שההכשר אף שבשפמו, המים על גם נמשכת שבפיו
הזרע את מכשירים עצמם המים כי - עליו המים שיותן בהזרע רק בהמים
מכשירין, מים (שנעשו מקודם, זה דין נעשה שבפיו בהמים וגם טומאה, לקבל
בענין הוא רישי' הפסיק אא"כ הזרע), על כשניתנו היא בפועל שההכשרה אלא
הם, שונים ענינים שני והחסימה שהדישה בנדו"ד משא"כ - עצמה ההכשרה
החסימה. אסורה לה) (כשנתכוון הדישה בשעת אשר ורק בהדישה, איסור ואין

ס''ג.35) סשל''ח, חו''מ שו''ע ב. צ, ב''מ
(שכבר36) המהלכות פרות והסדר: הל' בפשטות החילוק שרמז וי''ל
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שאינו הטעם שאומר בכך מסתפק אלא מכן, לאחר חסימה
זה עם ויחד מתכוין"; ש"אינו משום תחסום לא על עובר
שבכל בזה", כיוצא כל "וכן מוסיף עוד הזקן שאדמו"ר
ללמד בא זה "הרי פטור, מתכוין שאינו הוא הדין מקום
אינו של הפטור לומדים שמכאן מאחר למד": ונמצא
תחסום בלא - כאן שגם מובן הרי איסורים, בשאר מתכוין
האיסורים, כבכל מתכוין", "אינו של הגדרים קיימים -
היתה החסימה אם הדינים, חילוקי את ללמוד אפשר ומזה

מכן. לאחר או קודם
.Âאדמו"ר ערוך שולחן את ללמוד יש לעיל, כאמור

לשונו בסגנון ולהתעמק בעיון, בתיבותיו,37הזקן ולדייק
ובירורים ביאורים וכמה כמה יתווספו כך ידי שעל
למקומות מכך ללמוד וגם במקומה ההלכה את המבארים
הן עצמה, זו בהלכה הקשורים אלו הן בתורה, אחרים

התורה. מקצועות שאר עם הקשורים בענינים
ודיוק שבסגנון האמור, מהסעיף רואים שאנו וכפי
שאינו א) ענינים: כמה הזקן אדמו"ר כאן מחדש לשונו
ב) הפרות; הילוך ידי על נידושה כשהתבואה גם עובר
נלמד, מכאן ג) מתכוין"; "אינו משום הוא הפטור טעם
שהפטור ד) רישיה"; "פסיק זה כשאין דוקא הוא שהפטור
(כשיטת שבת במלאכות רק אינו מתכוין אינו של

שבתורה. האיסורים בכל אלא השאלתות)
אדמו"ר ערוך שולחן את בעיון שילמדו הקב"ה, יתן
(וכן - להסתלקותו הק"ן שנת זו בשנה בפרט - ותניא הזקן
וכשילמדו והחסידות), הנגלה לימוד כללות בנוגע גם
חכמה השכל, חלקי בשלשת ביגיעה "יגעת", של באופן
רק לא "ומצאת"; - רז"ל כהבטחת - יהיה ודעת, בינה

לפי יותרzcnשישיגו הרבה - "ומצאת" אלא ה"יגעת",
יגיעה, ידי על באה שאינה מציאה דוגמת היגיעה, מערך

הדעת בהיסח אם שאז38כי במתנה, תורה לאדם שתנתן עד ,
למשה התורה שנתינת שמצינו, כשם נצחי, קנין אצלו היא
יותר שכחה שלא ל"משכחה", עצה היתה במתנה, .39רבינו

.Êהתחלתו עם ספר סיום לקשר הוא* ישראל .40מנהג
השכמת הלכות היא הזקן אדמו"ר ערוך שולחן התחלת
הוי אומר תימא בן "יהודא היא: שלהן והפתיחה הבוקר,

שבשמים" אביך רצון לעשות כו' כנשר וקל כנמר .41עז
ערוך השולחן סיום שבין הקשר את לבאר אפשר

לתחילתו:
בזה" כיוצא כל "וכן השו"ע של אחרונות בתיבות
אינו של שפטור לעיל, כאמור לומר, הזקן אדמו"ר מתכוון
רק ולא הכתוב) גזירת (משום בחסימה רק אינו מתכוין
בכל - אלא מחשבת), מלאכת להיות (שצריך בשבת
מתכוין אינו של באופן אותם עושים אם שבתורה, איסורים

איסור. שום על עוברים אין פטורים.
כוונה צריכות מצות אם מחלוקת ישנה למצוות בנוגע

כוונה צריכות אינן פוסקים)42או (לכמה נפסקת וההלכה ,43

אינן מצוות סוגי כוונהשכמה עושה44צריכות שאם כלומר .
המצווה את לקיים להתכוון מבלי ממילא, בדרך ,45אותם

אדם כופים אם אפילו הרי) מצוות (בכמה כן: על ויתר
יוצא הוא הרי מצוה, ישנו46לקיים - לכוונה שבנוגע היינו .

(אפילו מתכוין" "אינו בעבירות, לעבירה: מצוה בין הבדל
גם ובמצוות, איסור, על עובר אינו הפעולה) על לא

מצוה. ידי יוצא הוא כוונה ללא אותן כשעושה
הרי לכאורה ואדרבה, ההבדל טעם מהו להבין צריך
וחיבור; צוותא - הוא המצוות מהות מסתברא: איפכא
הגשמי והדבר המצוה את המקיים שהאדם פועלת, מצוה
עבירה הקב"ה. עם מתקשרים המצוה את מקיים הוא בו
האדם נעשה עבירה עשיית ידי על ההיפך: את גורמת
מצד הגשמיים הדברים מאלקות. ל"נפרד" הגשמי והדבר

הגוף - (כולל שנעשתה47עצמם לפני - הבהמית) ונפש
שבעולם נוגה" "קליפת ממשלת תחת הם - עבירה בהם

רע ככולה רובה שהיא יותר48הזה, הרע אל קרובים והם .
לכאורה, יותר קל להיות צריך היה כן ואם לטוב, מאשר
צוותא בה לפעול מאשר לנפרד הגשמיות את לעשות
פירוד לפעול שכדי איפוא, יתכן כיצד - לאלקות וחיבור
ללא גם נעשים וחיבור צוותא ואילו דוקא, כוונה נדרשת

כוונה?
הבוקר.. השכמת השו"ע: התחלת - הוא זה על הביאור
כנמר עז "הוי של ו(באופן) שבשמים. אביך רצון לעשות
אדם כל מתקשר היום בתחילת שבהשכמה, מאחר וכו'".

חסמן. אם כו' עובר אינו כו' מהלכות)
תשפט.37) ע' לקו''ד
א.38) צז, סנהדרין
א.39) לח, נדרים

אדמו''ר כ''ק ע''י הזקן אדמו''ר שו''ע על כ''הדרן'' נאמרה זו שיחה (*
תשכ''ג. טבת כ''ד ביום שליט''א,

ותחלתן40) בתחלתן סופן נעוץ במעלת בכ''מ מש''כ ע''פ הטעם אולי
ובכ''מ). ג א, שה''ש (לקו''ת בסופן

במהדו''ק.41) גם ועד''ז במהד''ת
(42- חסידות ע''פ הפלוגתא ביאור ס''ה. ס''ס, או''ח אדה''ז שו''ע ראה

בסופו. ראש עטרת ראה
ואילך.43) סא כלל מ' מע' כללים חמד בשדי בהמסומן ג''כ עיין
מפני44) הצורך זה אין כוונה, שצריכות המצוות סוגי שגם מובן שמזה

שאינו להם מיוחד ענין מפני כ''א שוות), המצוות כל בזה (שהרי מצוה היותם
סתם. במצוה

לצאת45) כוונה "בלא כלל כוונה צריכות דאין (שם) אדה"ז בשו"ע ראה
מצוה". אותה לשם ולא אחרת לכוונה או בעלמא כמתעסק אלא י"ח

סכ''ח.46) סתע''ה, אדה''ז שו''ע
(47.(129 ע' לתניא והערות קיצורים (בס' פ''ז לתניא אדנ''ע הערות ראה
פ''ז.48) תניא
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הוא הרי וכדומה, אני" "מודה אמירת ידי על הקב"ה, עם
אחר בפועל אם אפילו ולכן, היום, כל הקב"ה עם קשור
הרי המצוה, את לקיים מכוון אינו פרטיות) (בפעולות כך
שבתחילת אלקות עם התחברות אותה עתה בפעולתו יש
באותו "עסוקין שאם קידושין, לגבי שהוא (כשם היום
לשם שנותנה אומר ואינו פרוטה לאשה ונותן ענין",

לו) מקודשת היא הרי - .49קידושין
כל הרי בעבירה; אבל למצוות. בנוגע רק הוא כך אבל
על עוברים ידה (שעל לפעולה בפירוש מכוון שאינו זמן
אין א) כי עבירה. אינה - מתכוון" "אינו האיסור),

הפעולה לגוף נפש כוונה, אותה50בפעולתו שתעשה .
"מודה אמר היום שבתחילת בכך - מזו יתרה ב) לעבירה.
כוונה לפחות) בהעלם היום, (כל הרי לו יש וכדומה, אני"
שלדברי ההלכה וכדוגמת "עבירה", של הענין מן הפכית
אם כוונה) צריכות אין מצות הסוברת הדיעה (אפילו הכל
ידי לצאת לא בפירוש שמכוין הפכית, כוונה במצוה לו יש

המצוה יד"ח יוצא אינו לכוונה51חובתו, בנוגע הוא וכך ,
עבירה. של הפכית

.Áצריכות אין שמצות ההלכה להבין: יש עדיין אבל
בכל הן הרי פטור, מתכוון אינו שבעבירות וההלכה כוונה
פעולה כל עשה לא היום שבתחילת מי לגבי אפילו אדם,
אני" "מודה אפילו אמר לא הוא הקב"ה, עם עצמו לקשר
מתכוין אינו בדין זה הבדל כזה אדם לגבי גם יהיה מדוע -

ועבירות? מצוות בין
באינו איסור על עובר כשהוא פטור שהאדם זה
פריקת של בתנועה נמצא שהוא אף להבין: אפשר מתכוון,

בהעלם, שהיא זה שלפני עול הפריקת כוונת אין עול,
"עסוקין (שתחשב פרטית עבירה בכל לפעול מצטרפת
"קליפה" אחדות. אין ב"קליפה" שכן - ענין") באותו
ועל - ממשנהו חלוק - ב"קליפה" - רגע כל פירוד, מהותה
משנהו על ישפיע אחד שרגע לומר (תמיד) שייך לא .52כן

מדוע מובן: אינו של`elvברם בתנועה מצוי שהוא -
אינו לגביו והרי כוונה? צריכות אין מצוות - עול פריקת
עצמו לקשר בהעלם כוונה לו שיש לכאורה, לומר שייך

הקב"ה. עם
היא, האמת לוlkyאבל יש אכן נפשו בפנימיות אדם,
טוב לעשיית הרי53רצון בהעלם, הוא אצלו זה שרצון ואף .

שבפועל הענינים עם גם קשור בדוגמת54הוא הוא ולכן
בקרבנות, שהוא וכשם ענין". באותו "עסוקין דרך על
הדרושות הכוונות את כיוונו לא הכהנים אם שאפילו

עליהם" מתנה דין בית "לב משום55בקרבנות, -
דינם) (ופסק דין לבית אדם כל של הפנימית ,51ההתמסרות

כוונו שהכהנים כאלו זה והרי דין בית תנאי מועיל
.56בעצמם

מצוה עשיית כי כוונה, צריכות אין מצוות lkaולכן

עושה וכאשר ענין", באותו "עסוקין של בגדר הוא אדם
בפנימיות להקב"ה מוסר הוא כוונה, ללא אפילו מצוה,
בינו וחיבור צוותא ונעשה בעולם, וחלקו גופו את רצונו
כך אחר המביא אירוסין, של באופן - הקב"ה ובין

כמ"ש עד ולא57לנישואין, אישי תקראי גו' ההוא ביום -
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת בעלי, עוד לי תקראי

(b"kyz zah c"k zgiyn)

•

א.49) ו, קדושין
ותשובה.50) וידוי מצות ריש בדרמ''צ המבואר ע''ד
סי''ב.51) סתפ''ט, אדה''ז שו''ע
מחולקים52) הם דנה"ב שהרצונות תרס"ו וראיתם בד"ה המבואר וע"ד

בנפש משא"כ זה. את זה מבטלים או מחלישים הם ולכן מזה זה ומובדלים
זה. את זה מחזקים - האלקית

ספ''ב.53) גירושין הל' רמב''ם
מצד54) שהיא (אף אני" "רוצה שאמירתו שם ברמב"ם מהדין וכמובן

שלא לגרש באנסוהו האמירה מהני לא ולכן רצונו; פנימיות (מפני מהני האונס)
כדין).

ברש"י55) וראה - ב. ו, השוחטזבחים ידע לא ואפילו קרבנות: ד"ה שם
שלא נשחטו דאפילו שם) (ובהרע"ב זבחים ריש בפיה"מ מזה ויותר הן. מה
ועוד נתן חק מאירות, פנים וראה ב). (עח, ממנחות ע"ז הקשו וכבר לשמן.

ואכ"מ. לזבחים.
מתנה56) ב"ד לב שצ"ל או אני רוצה שיאמר צריך ענינים דבכמה והא

שאר על אלה בענינים נוסף ופרט גדר זהו - רצונו) פנימיות מספיק (ואין
ועד תפלה) (וכמו בדיעבד גם מעכבת גלוי' שכוונה מצות שישנם ועד המצות.

הלבבות. חובות - כוונה אך שכולם מצות שישנם
בועליך57) כי נאמר שע''ז הנישואין תחלת לגבי עילוי שזהו יח), (ב, הושע

סע''ב). עא, (כתובות חמי' בבית ככלה כ''א ספט''ו), שמו''ר (ראה גו'
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ìL BîL ìò úàø÷ð äcîe ìeáb éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦§¦¨¦§¥©§¤
àeä-Ceøa-LBãwä,d''awd ly cqgd ote` dfy -,"'ä éãñç"- ©¨¨©§¥

,`ed jexa yecwd ly eicqg:áéúëãkaezky enk -37:'ä ãñçå" §¦§¦§¤¤
éìîBâå íéðîçø íä ìàøNé ìkL íâä ék ."'eë íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨¦£©¤¨¦§¨¥¥©£¨¦§§¥

ìeáb Lé íøa ,íéãñç£¨¦§©¥§
ìáà ,íãàä éîçøì äcîe¦¨§©£¥¨¨¨£¨
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¨
,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà"¥¨

,óBñ ïéà åéúBcîìemyk - §¦¨¥
mb jk ,seq oi` jxazi `edy

,zeiteq oi` od eizecn

:áéúëãkaezky enk -38: §¦§¦
."'eëå åéîçø eìë àì ék"¦Ÿ¨©£¨§
,ixd ,seq ila md eingx -

yecwd ly ecqgy myk

jk ,iteq oi` `ed `ed jexa

dwcv dyery mc`d mb

ok mb df ,dlabd ila cqge

ote` ,'''d icqg'' `xwp

.d''awd ly cqgdeäæå§¤
àéápä øîàL39øçà ¤¨©©¨¦©©

àlL éôì Leøt ,"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :úeìbäå ïaøçä©ª§¨§©¨©§¥¦Ÿ¨§§¥§¦¤Ÿ
,eðîúmininz ep` oi`y iptn -40,íéîìLe íéîéîz eðà ïéàL ©§¤¥¨§¦¦§¥¦

,íéðBéìò úBîìBòáe Lôpa íâôe àèç íeL éìaepa yi `l` - §¦¥§§¨©¤¤§¨¤§¦
,minbte mi`hg ly mipipr oiicrâäðúäì eðà ïéëéøö ïk ìò©¥§¦¦¨§¦§©¥

íäL 'ä éãñçamicqg -eðéìò øøBòì éãk ,úéìëúå ìeáb éìa §©§¥¤¥§¦§§©§¦§¥§¥¨¥
,äàlò ãñçå íéîçø,oeilr cqg -àeäLzpiga -ãñç áø ©£¦§¤¤¦¨¨¤©¤¤

:áeúkL Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa íéîçøå:weqt eze` ly eteqa - §©£¦§¦§§©§¦§¤¨
."'Bâå åéîçø eìë àì ék"yiy oeeik ixd ,leab ila md eingx - ¦Ÿ¨©£¨§

mingx jiyndldl`zeidl dwcvd dkixv -'''d icqg''yexit df .

oi` ,oky - ''epnz `l ik'' ,dcne leab ila cqg ,'''d icqg'' weqtd

ilay oeilrd xe`dn dkyndl wwcfdl epilre minlye mininz ep`

ie`xk epwezi dl`y ick ,oky) minbtde mi`hgd z` owzl ick leab

miyelgd epizexec ly ze`ixad avn oi` ,mitebiqe zeiprz ici lr41

jxcd `l` ,z`f miyxn

- (dwcv ici lr wx `id

zeidl xcqd lr okle

ila cqg ,'''d icqg''a

.dlabdeøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø42: ©¥¦§¨¦§¨¨

àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà"¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eNòiL ,"ä÷ãöa- ¦§¨¨¤©£

,dwcvdeéäé íà íb©¦¦§
,àðécî íéøeètm` mb - §¦¦¦¨

zzln mixeht md oicd cvn

,dwcvékepizeaxy itk - ¦
mixne` l''f43:ãåc ïa ïéà"¥¤¨¦
:"'eë àadlkzy cr - ¨

`ly ,''qikd on dhext

elit` ,olvil `pngx ,didz

epzi z`f lkae ,qika dhext

ixd ,zlaben izla ote`a didz dwcvd zpizpy ,xnelk ,dwcv

d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian efk dwcv

''oil`bp od cin''d z`44cr'' xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .

iaxd xiaqn - '''eke''a z`f fnxn `l` ,''qikd on dhext dlkzy

`hal dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`''hily

eaygi micediy ici lr rvazdl leki df l''fg xn`ne ,el` milin

mnvrzeipgexaepax oi`y dn mb dfy xnel yie .milcke miyxk

'' xne` owfdeidiykdf oipr ,oky - ''m`'' `l` ,oicd cvn ''mixeht

.zeipgexa rvazdl leki

.àéoeylk) "dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd1ef zxb`a ,oky ,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

didi `ly ,dlebq icigil wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez

mb ,miinyb mipipra llk oevx

ze`ixal migxkeny dl`l `l

,xnelk .'d zcearl yeniyÎixae

"zeinyb"a didi `l oevxdy

cre ;miinybd mipipray ziwl`d zeigae "zeipgexa" zevxl `l` ,mipiprd

miinybd mipipra xqg melye qg m` s`y ,jk ickmc`l migxkendla -

df xac ly ezin`ly dpen`d cvn dgnya didi `l` ,jkn xrhviaehitk)

.dlebq icigil wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote` - (ef zxb`a xiaqiy

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

xac ly ezin`ly ,zexedl

,l`xyin cg` lkl xacd jiiy

dpen`d cvn xwira `a df ,oky

lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d

zelbl wx eilr ,icedizeigl.ef dpen`a

Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà

êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá
ééçá õôç úåéäì 'ä øåà

יז.37. קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ''‡:40.ראה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''וגלות החורבן - כמשנ''ת41.''והראי'
פ''ג. באגה''ת 42.9.לעיל הערה ס''ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' כב.1.רמב''ם ט, 2.דניאל

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰מובן אינו וצ''לÏÏÎ''לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ''ל איך :‰ÏÎ˘‰‰�È··

ע''י דאדרבה דקס''ד (בקיצור) ויל''פ זה! קדושה„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול ונמשכת כו' יקרא אסתלק דעי''ז - פכ''ז פט''ו, (עיין ה' אור ישכון
‰�ÂÈÏÚÏÚÌ„‡‰,('כו˘¯ÂÙÓÂ,(הה''מ בשם ד) (ט, ואתחנן לקו''ת להרמב''ם. מח''פ מ''ו וראה שם. עה''ת פרש''י קדושים. ס''פ (ספרא אחז''ל

אדם יאמר יאמר‡''‡שלא אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו זוÚÓÏ˘‰כו' לא אבל שם) (כמבואר נמי הכי דאין כו' ולהשכילך ,(
ÔÂÎ˘È."(3הדרך (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ''‡:3.כו'. ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰רצונך (בטל שזהו משמע זה לדרגתÂÎÂ'''מל' נוגע (
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õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy ''utg''a - ¦§¨¥§©¥§¨¦
llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz

`l ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz

evxiye ,miiptebÎmiixyad miiga evxi ''iig''d oipry ,jxcd ef

zeinybd z` ''utg''a

ly zeiptebde,éðBæîe éðáe§¥§¥
dqpxtle miclil oevxdy -

cvn beprze ''utga'' didi

,mipiprd ly ''zeinyb''dék¦
eðéúBaø eøîà äæ ìò©¤¨§©¥

äëøáì íðBøëæ4:ìha" ¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5,epevx iptn - , §§
eðéäcoi` ''jpevx lha'' - §©§

`l` oevx el yiy ezernyn

oi`y iptn elhan `edy

,`l` ,oeilrd oevxd `ed

dna oevx mey el didi `l dligzklny ,oldl yxtn `edy itk

,oeilrd oevx epi`yBì äéäé àìå ,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥©§¦§Ÿ¦§¤
íéììëpä ,ílk äfä íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeLzylya - ¨§¨§¦§§¥¨©¤ª¨©¦§¨¦

:mipiprd,éðBæîe éiç éðáamc`dy mixac md dl`y zexnl - ¦§¥©¥§¥
el didi `l z`f lka ,d''awd z` ezcearl mirbep mde ,mda gxken

oevx meymnvr dl` mixaca`l` ,'d zcearaici lr d`ay

lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit df .dl` mixac

mkg itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna lha)

zpigaa `ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb

jk .llk `vnp `ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn

`ed `l` ,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb

mey el oi`y `id dpeekd `l` - d"awd oevx df oi` m` epevx lhan

.dligzkl oevxäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe6lv`y - , §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
ote`d zeidl jixv mc`d:"éç äzà Eçøk ìò"Lly oipr mby - ¤©¨§£©¨©

mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk lr"k `ed ,miig ,"iig"

rbepa xacd jky oky lke ,llk miig el oi` - miinyb miig xeza

ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l

migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey el didi `ly

cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi ?xzeia

el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el oi`y

xac ,xrv el mxeb df oi` ,melye qg jkn laeq `ede dl` mipipr

dl` mipipra beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn ea yiy

beprza yg epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k

miniieqn mixaca7el oi` ok` zeiniptae mlrday dgked ef oi` j` ,

di`x .mda beprz el yi ezeinipta wenry xacd ixyt` ;mda beprz

`ed xrve .jkn xrhvn `ed ,mixac mze` el mixqg xy`ky - jkl

,dl` mixac el mixqgyk xrhvn `edy dn ixd - beprzn jtidd

oi`y zexnl) jkn bprzn `ed - mixac mze` el yi xy`ky giken

xqgyk xrhvn `ed oi` m` ,eli`e ;(beprz eze`a yg `edel mi

beprz mey el oi` ok`y zizin` dgked df ixd - mixac mze`

:owfd epax oeylae .mixac mze` el yi xy`k

,ïéðòä øeàáeleki cvik - ¥¨¦§¨
el eidi `ly lertl mc`

mlerd ipipra oevxe utg

el migxkena `l mb ,dfd

- xzeiaäðeîà ÷ø àeä©¡¨
,"úéLàøa øöBé"a úézîà£¦¦§¥§¥¦
xveiy `ed jexa yecwda -

ly dpigaa) "ziy`xa" lkd

,("ziy`x"eðéäc§©§
,"ïéà"î "Lé" äàéøaäL¤©§¦¨¥¥©¦

úàø÷pä`xwp ''oi`''d - ©¦§¥
,"äîëç úéLàø"yexit - ¥¦¨§¨

xacdy eppi` o`k "oi`" dlndepi`,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw

jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady xnel ixd xyt` i` oky

"lkd8"oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n `a lkd ,

`xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky ,byen `le oaen `l - `ed

`ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl eli`e ,"yi" el

yi" yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky ,"oi`" `xew

,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad "yi" ,"oi`n

aezky enk9ly dpey`xd dxitqd `id ,"dnkg ziy`x" :

zelylzydn dlrnl `ed "dnkg"n dlrnl ,oky ,zelylzyd

ziy`x `id "dnkg" `l` - "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle

."yi"l xewn zeidl zelylzyddBúîëç àéäåzbixcne zpiga - §¦¨§¨
,dnkgd zxitqúâOî äðéàL,dpada -ìàøáð íeLxvei'' edf - ¤¥¨ª¤¤§¦§¨

Îe ,''dnkg'' ly ''ziy`x''a lkd xvei `ed ,''ziy`xaäàéøaä©§¦¨
úò ìëa àéä úàfä10íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz - ©Ÿ¦§¨¥¨¤©¤¦§©¦¨©§¦

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî "ïéà"î "Lé"11dign `ed - . ¥¥©¦¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ
ly ote`a mb m` ik ,zeig ly ote`a wx `l lkd z`zeedzd,

didz zeedzddy gxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvep xacdy

zicinz,"lelre dlir" oipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk .

"lelr"d leki ,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd xacdyk

z`vnp `l xak (daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw zeidl (aaeqnd)

df iptl zniiw dzid `ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a eli`e .ea

did `l df - zxg`) "yi" ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy ,ixnbl

xaca cinz didi ycgnd gekdy gxkdd on ,("yi" m` ik ,"oi`"

xaqedy itke) zeedzdd z`e yecigd z` ea lertl ,ycgzpy

"dpen`de cegid xry"a12- jk ,(seq mi zrixwn "oky lkn"a

mei lka ycgn eaehae'' ,zicinz `id xac lk zeedzde z`ixay

''cinz13`l` ,zxkip zeycgzddyk ,''mei lka'' wx `l ,''cinz'',

ùã÷ä úøâà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä

עכ''פ הבטל בדבר רק אפשרי - ה' ישכון ואואפ''ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה''' אור ד''ישכון העבודה
ÁÎ·ש''ישכון הביטוי‡Â¯(פ''ו); גם צ''ל - ה'" צ''ל·‚ÈÂÏÈ(גילוי) - ובקביעות ומתלבשת ששוכנת - ד''ישכון'' באופן יהי' ושזה (בפועל);

כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול מ''ד.אבו4.גם פ''ב ˘ËÈÏ''‡:5.ת ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„לו
(פמ''ט)''. כו' בטבעו בהן דקשור בתומ''צ, והיינו - הזה מכ''ב.6.הרצון פ''ד ˘ËÈÏ''‡7.אבות ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰תענוג ''וע''ד :

תענוג''. אינו יד.8.תמידי כט, ו.9.דה''א קיט, 10.36.תהלים הערה לקמן ˘ËÈÏ''‡:11.ראה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰כדלעיל''
פ''ב''. שחרית.13.שם.12.שהיחוה''א של ק''ש ברכות נוסח
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אלול ז' שלישי יום

''oi`'' edne ,''yi''l ''oi`''n zeycgzdde d`ixad dpyi ,rbx lka

df.dbydn dlrnly jxazi eznkg zpiga - ?íãàä ïðBaúiLëe§¤¦§¥¨¨¨
Bzòãa øiöéå ,Búðáä ÷îòaz` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg` - §Ÿ¤£¨¨¦©¥§©§

opeazny ink ,eiptl xacd xiievn eli`k didiy ,eiptl xacd

,zxiievn dpenzaBúéåä- £¨¨
''yi'' ,ez`ixaeìëa "ïéà"î¥©¦§¨

Lnî òâøå òâø,xnelk - ¤©¨¤©©¨
zpiga ea zlret rbx lkay

- ,jxazi eznkg ly ''oi`''d

,jk m`eéàäìò äìòé C ©¥©£¤©
Bà ,Bì òø ék Bzòcyiy - ©§¦©

,eléiç éða"î íéøeqé íeL¦¦¦§¥©¥
øàL Bà ,"éðBæîeïéøeqé é §¥§¨¥¦¦

,íìBòazelrl leki cvik - ¨¨
laeq `edye el rxy ezrca

- ?mixeqiéøäÎy drya - £¥
Búîëç àéäL ,"ïéà"ä̈©¦¤¦¨§¨

àeäå ,âðòäå áBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúézpiga -ïãòä ¦§¨¥§©©¦§©§¨Ÿ¤§¨¥¤
,àaä íìBòî äìòîlL,`ad mler -ocr obzcn `edy , ¤§©§¨¥¨©¨

zbyde zpadn zbprznd dnypd ly xzeia deabd mibeprzd

df - zewl`obdpigae ,exewn `edy ''ocr''n jynpd calaefdign

,cinz eze` deedneL éðtî ÷ødf xac -äîãð ïëì ¯ âOî Bðéà ©¦§¥¤¥ª¨¨¥¦§¤
Bì,el yiy -,äìòîlî ãøBé òø ïéà úîàa ìáà ,íéøeqé Bà òø©¦¦£¨¤¡¤¥©¥¦§©§¨

,âOî BðéàL ÷ø ,áBè ìkäå,dfay ''aeh''d -.Báeè áøå Bìãâì §©Ÿ©¤¥ª¨§¨§§©
mc`d zbydn dlrnl `ed - xzeia lecb aeh ezeid iptne -

dlrnl xac lk zeig ,xnelk .dfd aehd z` oiadl ezlekine

mixeqie rx ly oipra dhnl cxeiy dn ly yxeyd mb ,eyxeya

ezcixia j` ,zn`a aeh xac `ed yxeya ixd - olvil `pngx

aeh epyie ,aeh `edy d`xiye dhnl zcxl lekiy aeh epyi ,dhnl

dfy itk xzeia dpeilr dbixcna x`ypdzligzamyy ,zelbzdd

,oky ,mixeqie rx ly yeala dhnl cxei df okle dbydn dlrnl df

e''k wxta `ian owfd epaxy itk ,dlbzd `l oiicr eay ''aeh''d

z` (oipr eze`a oc `edyk) ''`ipz''d xtq ly oey`xd wlgay

weqtd14''dÎi''n mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`'' :

cxei dfy iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied my ly

d''e - zelbpde''y) ''d''e''a

'ied my ly 'de 'e ,''zelbp

dn ,''zelbp'' odcxeiy

od d''i eli`e ,zelbzda

,''epxqiz'' ixd ,''zexzqp''

ixd ,(d''in mi`a ,mixeqi

dn xac ly ezzin`l

,mixeqie rxk mc`l d`xpy

eyxey cvn aeh `editke ,

ihewl''a owfd epax `iany

''dxez15''efnb yi` megp''n ,

ef mb'' xn` xac lk lry

''daehl16wx `l ,ernyny ,

ayxge`ncvn aeh xacd zrk mby `l` ,daeh ly oipr jkn `vi

.(''aeh''d dlbzi okn xg`le) yxeydøwò äæå17äðeîàä §¤¦©¨¡¨
íãàä àøáð dìéáLaL18,"déðéî éeðt øúà úéì"c ïéîàäì ,- ¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥£©¨¦¥

,`ed jexa yecwd `vnp mewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y

,"íéiç Cìî éðt øBàá"emipt l` mipt cg` mr `vnp jlndyk - §§¥¤¤©¦
mby ,dhnl zeklnd oipra xaqeny itk ,ipyl miig `ian xacd -

ybet `ed m` ixd ,miigd jtidl olvil `pngx htyp edyinyk

jln ipt xe`a'' oky ,miiga x`yp `ede ehtyn z` mixinn ,jlna

yecwd ly e`vnidy ,dlrnly ''zekln''d oipra mb jk ,''miig

.miig `ian - mewn lka ,mler ly ekln ,`ed jexaïk ìòå,okle - §©¥
"BîB÷îa äåãçå æò"19,mewn lka `ed jexa yecwd ly e`vnid - , Ÿ§¤§¨¦§

,`vnp `edy avn lka ,decge (oegha ly) wfeg mc`l zzl dkixv

,`ed jexa yecwd ly ''enewn'' `ed ,`vnp `edy okid ixdy

,''decge fer'' ixd ''enewn''ae.íBiä ìk áBè ÷ø àeäå ìéàBä¦§©¨©

,ïk ìòå,okle -úéLàø20 §©¥¥¦
ìâéå íãàä çîNiL ,ìkä©Ÿ¤¦§©¨¨¨§¨¥

úò ìëa21äéçéå ,äòLå §¨¥§¨¨§¦§¤
Búðeîàa Lnî22,'äa ©¨¤¡¨©

ìëa Bnò áéèîe äiçîä©§©¤¥¦¦§¨

òâø23ávòúnL éîe .- ¤©¦¤¦§©¥
,ealaïðBàúîe,xeaica - ¦§¥

Bîöòa äàøî24Bì LiL ©§¤§©§¤¥
Bì øñçå ïéøeqéå òø èòî§©©§¦¦§¨¥
äæ éøäå ,äáBè äæéà¥¤¨©£¥¤

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå
232éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî

åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà
àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
'éðéî éåðô øúà úéìã ïéîàäì íãàä àøáð äìéáùáù
ìéàåä åîå÷îá äåãçå æåò ë"òå íééç êìî éðô øåàáå

íåéä ìë áåè ÷ø àåäå

çîùéù ìëä úéùàø ë"òå
'äá åúðåîàá ùîî äéçéå äòùå úò ìëá ìâéå íãàä
ïðåàúîå áöòúîù éîå òâø ìëá åîò áéèîå äéçîä
äæéà åì øñçå ïéøåñéå òø èòî åì ùéù åîöòá äàøî

יב.14. צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ''‡:17.תענית ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰רמב''ם א. כה, זח''ב מרע''מ ''להעיר
פ''ז]''. והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל ˘ËÈÏ''‡:18.בתחלתו. ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן שמסקנתÈ¯˜ÈÚ''יל''פ

(2 ושעה, עת בכל (1 צ''ל: הנ''ל ˘ÓÓ.''.19:‡''ËÈÏ˘בה˘ÈÁÈ'התבוננות ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰''ÂÓÂ˜Ó·זה לשלפני מתאים -È�Ù ¯Â‡·.
ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל''פ מובן˘Á¯ÎÂÓועפ''ז אינו דלכאורה דא''כÏÏÎלהביאו. - כו' יורד רע דאין משנ''ת ע''פ :

גו' וחדוה עוז עה''פ וכדרז''ל החילוק. כן כביכול, להקב''ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ''פ. בשר בעיני רע נמצא מאין
בסופו''. תשי ע' ובפרט עה''פ לתנ''ך שלו ובאוה''ת לאיכה, הצ''צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, ˘ËÈÏ''‡:20.(חגיגה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰

ביוצר שהנדון שנת''ל ˘È˘‡¯·.''.21:‡''ËÈÏ˙''כמו ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰שיש אף דמרמז שוניםÁÎ''י''ל ג,ÌÈÎÙ‰Âעתים (קהלת זמ''ז
האגה''ק בריש לעיל וכן ואילך) Ú˙'''ב ÏÎ·'..22:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''חי הוא ושעה עת בכל והרי - נברא דבשבילה ''כיון

ושעה''.23. עת ''בכל שצ''ל טעם ˘ËÈÏ''‡:24.עוד ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰היפך ויל''פ: רגיל. לא וגם מיותר בריאתוÌˆÚ''לכאורה ענין
(כנ''ל נברא)''.˘·˘·ÏÈ‰ומציאותו
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.íBìLå ñç øôBëkjexa yecwd ze`vnida melye qg xtekd - §¥©§¨
(xen`k) ixd ,zn`a jka oin`n did m` ,oky ,mewn lka `ed

mey ixd el xqg `l ''enewna decge fer''e ''miig jln ipt xe`a''

.xacïk ìòå,okle -.úîàä éîëç ãàîa úeáöòä úcî e÷éçøä §©¥¦§¦¦©¨©§¦§Ÿ©§¥¨¡¤
inkg -zn`d(milaewnd)

zcn c`na ewigxd

mc`d lry ,zeavrd

zewgxzd wgxzdl

zcnn zil`niqwn

zeavra yi ,oky ,zeavrd

ezpen`l dxizq meyn

dzizin`zil''y ,icedi ly

oi`y - '''ipin iept xz`

.jxazi epnn iept mewnìáà£¨
ïéîànä,zn`a -àì ©©£¦Ÿ
Leçé25ïéøeqé íeMî ¨¦¦¦

íìBòä éðéðò ìëáe ,íìBòä¨§¨¦§§¥¨¨
Bìöà ïéåL "åàì"å "ïä"¥§¨¨¦¤§
éîe .úézîà äàåLäa§©§¨¨£¦¦¦
äàøî ¯ Bì ïéåL ïéàL¤¥¨¦©§¤

Bîöòa26áøò"î àeäL §©§¤¥¤¤
"áøipal etxhvdy - ©

,mixvnn mz`ivia l`xyi

ïéãáò eäéîøâìc27- , ¦§©§©§¨§¦
zad`le jxevl wx miyery

,mnvrBîöò úà áäBàå- §¥¤©§
ztqed - jk ick crw''k

`''hily x''enc`,úàöì̈¥
ãé úçzîzeyxe -'ä ¦©©©

ìéáLa íéBbä éiça úBéçìå§¦§§©¥©¦¦§¦
ïk ìòå ,Bîöò úà Búáäà©£¨¤©§§©¥

,okle -õôç àeäoevxa - ¨¥
,beprz lyíéøNa éiça28,éðBæîe éðáedl` mipipra evtge epevx - §©¥§¨¦§¥§¥

,miny myl dpeek ila ,envr zad`n `ad oevx `edáBè äæ ék¦¤
.Bìif` - dfk ote`a `id mc`d zbdpdy drya -àlL Bì çBðå§©¤Ÿ

BúBqðì ìéáLa àeä äfä íìBòa íãàä úàéøa øwò ék ,àøáð¦§¨¦¦©§¦©¨¨¨¨¨©¤¦§¦§©
,elà úBðBéñða,miinyb mipipra miiyw ly zepeiqp -úà úòãìå §¦§¥§¨©©¤

íäL ,"íéøçà íéäìà" éøçà Bááì äðôé íà ,Bááìa øLà£¤¦§¨¦¦§¤§¨©£¥¡Ÿ¦£¥¦¤¥
ìzLnä óebä úBåàzíéìL,ze`ae -,"àøçà àøèq"î- ©£©©¦§©§§¦¦¦§¨¨¢¨

ze`ad sebd zee`z mb okly ,''mixg` miwl`'' ze`xwpd zetilwn

,''mixg` miwl`'' ok mb ze`xwp zetilwdn mzeig zelawneíäáe¨¤
,õôç àeä,bprzne -Böôç íà Bà,ebeprz -íéiç úBéçì BðBöøe ¨¥¦¤§§¦§©¦

ìzLnä íéizîàìBëé BðéàL óà ,"íéiç íé÷ìà"î íéìL- £¦¦¦©¦§©§§¦¥¡Ÿ¦©¦©¤¥¨
`ly cr - zewl`e miipgex mipipr eidi eiig lky ,dl`k miig zeigl

.miinybd mipiprdn mixeqid llk el ztki` `diéøö).ïeiò C ¨¦¦
àçñðáe .[ìBëé BðéàL óà] elà úBáz àúéì ãé éáúk äæéàáe§¥¤¦§¥¨¥¨¥¥©¤¥¨§ª§¨
íà Bà" :Ck eðàöî úøçà©¤¤¨¨¨¦
BðéàL óà ¯ BðBöøe Böôç¤§§©¤¥
íéizîà éiç úBéçì ¯ ìBëé̈¦§©¥£¦¦¦
äàøð Bæ àçñð éôìe ."'eë§¦ª§¨¦§¤
[ìBëé BðéàL óà] úBázL¤¥©¤¥¨
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.25:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰- יחיש צ''ל כאן גם ואולי שם. תרגום וראה טז כח, ישעי' כה''.·'''ע''ד ב, קהלת תרגום וראה ‰Ú¯˙26.יודין.

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î.[24 [הערה ˘ËÈÏ''‡:27.''כנ''ל'' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ספ''א ח''א רס''א. מאגה''ק ולהעיר סע''א. כב, - ת''ו ''תקו''ז
˘ËÈÏ''‡:28.(באו''ה). ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰לעיל''‡Ïשהדגיש לאחר - כאן משא''כ חז''ל. בדברי שהובא בכ''מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש

חפץ''.„ÌÈÈÁהענין שצ''ל פשיטא ובזה מלך, פני כג.29.באור לז, ˘ËÈÏ''‡:30.תהלים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰''‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות צע''ק
‰Êהשגח''פ ע''ד כו''כ שבתנ''ך לכאן, נר'˜Ì„Âדוקא בזה וגם כו'. נוקף סע''ב) ז, (חולין דוקא בו חז''ל פי' ע''פ ומובן ‰„ÂÈ˜לזה. Ï„Â‚דאדה''ז

לכאורה''. ''במליצות'' ד.31.אפילו קלט, ˘ËÈÏ''‡:32.תהלים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰שנוגע אסיפא לרמז וי''ל - ''כוננו'' לאחרי גו' Ô‡Îל''נ

'מחשבת'''. גם - עניניו'' ד''כל ''מחשבת'') התרגום פי' שם.33.(ע''פ ˘ËÈÏ''‡:34.תהלים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ב לד, ברכות ''וכמחז''ל
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אלול ח' רביעי אגרתיביום
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יז.1. ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב
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אלול ט' חמישי יום
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:owfd epax oeylaeúòãeîe©©
,úàæ,reci -eøîàM äî Ÿ©¤¨§

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø8 ©¥¦§¨¦§¨¨
ì äøBza ÷ñBòä ìò:dîL ©¨¥©¨¦§¨

àéìît" ,"ähî ìL àéìîôáe äìòî ìL àéìîôa íBìL íéNî"¥¦¨§¨©§¨¤©§¨§¨©§¨¤©¨¨©§¨
ïäL ,ìéòì úBøkæpä úBcnäå íéøOä íä ¯ "äìòî ìL¤©§¨¥©¨¦§©¦©¦§¨§¥¤¥

,LBãwä øäfaL äàéøaä íìBòa íéðBéìò úBìëéäämy - ©¥¨¤§¦§¨©§¦¨¤©Ÿ©©¨
,dyecwe aeha od odizyyk dxeabe cqg ly zecnd oia melyd

dxeabde dxeabe cqg ly zellkzd didzy jka `hazn melyde

,cqga wznez,íéðBzçzä úBìëéää ïä ¯ "ähî ìL àéìîô"e¨©§¨¤©¨¥©¥¨©©§¦
î òøå áBè áøòîä ìôMä äfä íìBò èøôáef` -íãà àèç ¦§¨¨©¤©¨¨©§Ÿ̈¨©¥¥§¨¨

,ïBLàøärx ila aeh oi`y ,rxde aehd zaexrzl `iady `hg - ¨¦
,aeh ila rx oi`eáeúkL Bîk ,áBhä ìò èìBL òøäå9øLà" : §¨©¥©©§¤¨£¤

,"'eë íãàa íãàä èìLlr lyen ,dtilw ly ''lrila mc`''d - ¨©¨¨¨¨¨¨
,''el rxl'' weqt eze`a miiqny itke ,dyecw ly mc`díàìe"§Ÿ

"õîàé íàlî10xabzn minrtle dyecwd cv xabzn minrtl - , ¦§Ÿ¤¡¨
,df znerly cvdíLa àø÷pä ,ïBzçzä íãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§§¨¨©©§©¦§¨§¥

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé

.4:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''א יא, ˘ËÈÏ''‡:5.''ויקרא ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''שלום שים ברכת מנוסח ב.6.''להעיר ט, ב''ב

ב.7. יג, ˘ËÈÏ''‡:8.זכרי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''החלצו ד''ה מטות לקו''ת ב. צט, ועוד.9.''סנהדרין סכ''ה. לקמן וראה טו. ח, קהלת
כג.10. כה, תולדות
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אלול י' שישי יום

"ïè÷ íìBò"11Côäì íéîòôìå øáBb áBhä íéîòôlL ,rxdy - ¨¨¨¤¦§¨¦©¥§¦§¨¦§¥¤
xabzn,"õ÷ úò" ãò íìBòa íBìL ïéàå .íBìLå ñçdidiyk - ©§¨§¥¨¨¨©¥¥

,rxl seq÷ácì òøäî áBhä øøaúiLwaczdl -BLøLa ¤¦§¨¥©¥¨©¦¨¥§¨§
,"ïåà éìòt ìk eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä øB÷î ,BøB÷îe§§©©¦¨©£©¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤

ïî øáòé äàîhä çeøå§©©ª§¨©£Ÿ¦
õøàä56BëBzî øøaúiLk , ¨¨¤§¤¦§¨¥¦

.eäiçîä áBhä úðéça- §¦©©©§©¥
xxazi aehdyk ,f`y

l ,rxdnmeiw `lina didi `

ezeige eneiw lk ixdy ,rxl

.aehdn wx `a rxd ly

äæ øeøáexxazi aehdy - ¥¤
,rxdnéãé ìò ïk íb äéäé¦§¤©¥©§¥

ähîì Búe÷ìà éelb- ¦¡Ÿ§©¨
xexiady myk ,xnelk

ici lr ixd dyrp llka

jyna epizceare epiyrn

zelbd onf12didi mb jk ,

zelbzdd ici lr xexiad

,dhnl f` didzy ziwl`d

äòtLäå äaø äøàäa§¤¨¨©¨§©§¨¨
áeúkL Bîk ,äîeöò13: £¨§¤¨

úà äòc õøàä äàìî ék"¦¨§¨¨¨¤¥¨¤
'ä ãBák äìâðå" ,"'ä§¦§¨§

"'eë14úeììëa eäæå .§¤¦§¨
,ãéúòì íìBòädidi f`y - ¨¨¤¨¦

,f` dlbzzy ziwl`d zelbzdd ici lr - rxdn xxaziy aehdCà©
,"àöî úò" ìëa ¯ ïBzçzä íãàaly e`vnid zry lka - ¨¨¨©©§§¨¥§Ÿ

`ed jexa yecwd15,,älôz Bædlitzd oipr dfy -16,øàL Bà §¦¨§¨
BðB÷ íò ããBaúäì íéðnæî íézòe` dltzd zrya ,f`y - ¦¦§ª¨¦§¦§¥¦

- envr mr ''caer'' icediy mipnf x`yaåéNòî éôì ãçà ìk̈¤¨§¦©£¨

ì äøBzä ÷ñò éãé ìò ,äæ øeøa ïéòîì äëBæ,dîLici lry - ¤§¥¥¥¤©§¥¥¤©¨¦§¨
dyrp - ely dxezd ceniln dlbzny eytpay ziwl`d zelbzdd

,rxdn dlrzn ely aehdy ,xexiad,ä÷ãvä éãé ìò ïëå`edy - §¥©§¥©§¨¨
,rxdn aehd xxazn ok mb ,ozepeøîàL Bîk17:l''f epizeax - : §¤¨§

äèeøt áéäé øæòìà éaø"©¦¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

iprl dhext ozp xfrl`

,lltzd jk xg`e:áéúëc¦§¦
aezk ixdy -18:÷ãöá éðà£¦§¤¤

,dwcva -éðô äæçà,"E- ¤¡¤¨¤
ly zelbzdd ze`xl ick

,dltza zewl`d zeinipt

ly dncwd ici lr df ixd

,dwcv ,''wcv''àéä- ¦
`id ''jipt dfg`''úðéça§¦©

úòtLäå äøàä éelb¦¤¨¨§©§¨©
ïðBaúäì ,äðeázäå úòcä©©©§©§¨§¦§¥
äfî ãéìBäìe ,'ä úlãâa¦§ª©§¦¦¤

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eíéiìëNze`ay - ¦§¦¦

,'d zlecba dpadde lkydn

,òãBpkzelbzdd idefy - ©©
,dltzay ziwl`déãé ìòå§©§¥
áBhä øøáð äædlere - ¤¦§©©

Bîk ,òøä ãøôðå 'äì©§¦§©¨©§
áeúkL19óñkì óøöî" : ¤¨©§¥©¤¤

Leøt ,"Bììäî éôì Léàå ,áäfì øeëåetexivy yexitd dn - §©¨¨§¦§¦©£¨¥
- ?lldn `edy dn itl `ed mc` ly (ewexin)'ä úà Bìelä éôì§¦¦¤

,dltzd zrya -eîéçøe eìéçc ãéìBäì úòcä ÷îòa20z`xi - §Ÿ¤©©©§¦§¦§¦
,'d zad`e 'd,òøä ãøôðå áBhä øøáð äëk,wxnpe sxvp `ede - ¨¨¦§©©§¦§©¨©

.øeëå óøöîa áäæå óñkî íéâéqä ãeøôe øeøák§¥¥©¦¦¦¤¤§¨¨§©§¥§

,úàæ úòãeî äpäå,ixd reci -íéðîçø íä íòáèa ìàøNiL §¦¥©©Ÿ¤¦§¨¥§¦§¨¥©£¨¦
íéãñç éìîBâå21åéúBcnî úBëLîð íäéúBLôð úBéä éðtî , §§¥£¨¦¦§¥¡©§¥¤¦§¨¦¦¨

ïäa øáBb ãñçä øLà ,Cøaúé,zepeilrd zecna -ïécä úcî ìò ¦§¨¥£¤©¤¤¥¨¤©¦©©¦
Bîëe ,íeöîväå äøeábäå§©§¨§©¦§§

áeúkL22ìò Bcñç øáb" : ¤¨¨©©§©
,"åéàøélr fnxnd - §¥¨

zcn lr cqgd zexabzd

eay dxeabde d`xid

,jxaziúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
"ïäk úa" äîLpä`idy - ©§¨¨©Ÿ¥

`idy ,odk zpigan d`a

,cqgd zcnLBãwä øäfa áeúkL Bîk23.d`a dnypdy oeeike - §¤¨©Ÿ©©¨
zcn dnypa mb okl - xabzn cqgd oday zeyecwd zecndn

ilra md mraha micediy ,zexabzda `id zepngxde cqgd

.micqg ilnebe mipngx

úëLîpä ä÷ãvä ,äpäå§¦¥©§¨¨©¦§¤¤
Bæ äðéçaîn -rah ¦§¦¨

,dnypay zepngxdàø÷ð¦§¨
ék ,"ä÷ãvä äNòî" íLa§¥©£¥©§¨¨¦
ìò ìôBð "äNòî" íL¥©£¤¥©
Bà ,äNòð øákL øác̈¨¤§¨©£¨
àìénî ãéîz äNòpL¤©£¨¨¦¦¥¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë

çé÷é"ò ë"â äéäé äæ øåøéáå åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá äèîì åúå÷ìà éåìéâ
'ä ãåáë äìâðå 'ä úà äòã õøàä äàìî éë ù"îë
ïåúçúä íãàá êà ãéúòì íìåòä úåììëá åäæå 'åë
íéðîåæî íéúò øàù åà äìôú åæ àåöî úò ìëá
øåøéá ïéòîì äëåæ åéùòî éôì à"ë åðå÷ íò ããåáúäì
ù"îë ä÷ãöä é"ò ïëå äîùì äøåúä ÷ñò é"ò äæ
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
úòãä úòôùäå äøàä éåìéâ 'éçá àéä êéðô äæçà
ø"åã äæî ãéìåäìå 'ä úìåãâá ïðåáúäì äðåáúäå
òøä ãøôðå 'äì áåèä øøáð æ"éòå òãåðë íééìëù
'éô .åììäî éôì ùéàå áäæì øåëå óñëì óøöî ù"îë
äëë ø"åã ãéìåäì úòãä ÷îåòá 'ä úà åìåìéä éôì
óñëî íéâéñä ãåøéôå øåøéáë òøä ãøôðå áåèä øøáð

.øåëå óøöîá áäæå

ìàøùéù úàæ úòãåî äðäå
íäéúåùôð úåéä éðôî ç"îåâå íéðîçø íä íòáèá
úãî ìò ïäá øáåâ ãñçä øùà 'úé åéúåãîî úåëùîð
åéàéøé ìò åãñç øáâ ù"îëå íåöîöäå äøåáâäå ïéãä
äðäå .÷"äåæá ù"îë ïäë úá äîùðä úàø÷ð ïëìù
ä÷ãöä äùòî íùá '÷ð åæ 'éçáî úëùîðä ä÷ãöä

א).11. קא, ב. (ק, תס''ט תקו''ז ג. פקודי רפל''ז.12.תנחומא ח''א ט.13.כנ''ל יא, ה.14.ישעי' מ, ‡„ÂÓ''¯15.שם ˜''Î ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘.''ו לב, תהלים ˘ËÈÏ''‡:16.''מפרשים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''בארוכה סכ''ה א.17.''אגה''ק י, טו.18.ב''ב יז, תהלים
ג.19. יז, ˘ËÈÏ''‡:20.משלי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ובכ''מ וישב ר''פ תו''א - ברוחניות וזהב כסף ספ''א.21.''שהם ח''א תניא ראה
יא.22. קג, ˘ËÈÏ''‡:23.תהלים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''א צה, ''ח''ב
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אלול י"א קודש שבת

ïàk óàå ,ãéîz ìéâøå äåää øác àéäå`ad dwcvd oipra - §¦¨¨©Ÿ¤§¨¦¨¦§©¨
,dnypay zirahd zepngxdnúeðîçøäå ãñçä úcî éøä£¥¦©©¤¤§¨©£¨

øákî ìàøNé úéa ìk úBLôða äòaèäy xac df ixd -xak ª§§¨§©§¨¥¦§¨¥¦§¨
,dyrpìzLäå ïúeàéøa úòîøaúé åéúBcnî ïúeìLBîk ,C ¥¥§¦¨§¦§©§§¨¦¦¨¦§¨¥§
áeúkL24åétàa çtiå" : ¤¨©¦©§©¨
,"'eëmc` ly eteba -

,miig ly dnyp oey`xd

mixne` ep`e25zqpkd lr

:icedia dnypdäzàå"§©¨
çôðc ïàîe" ,"éa zçôð̈©§¨¦©§¨©

"'eë26,,gtp ekezn -

,ezeiniptne ezeikezn

dnypdy dpeekd lynpae

,zewl`d zeiniptn d`a

d`a `idy oeeik ,ixd

- jxazi eizecn zeiniptn

oipr ,dnypa ,da yi

eizecn ly zeiniptd

zexabzd mr cgi ,jxazi

dzcixi f`n ,cqgd zcn

.seba dzqipkeíBéå íBé ìëa íâåd''awd -Lcçî Báeèa §©§¨¨§§©¥
,úéLàøá äNòî,dlrnly zecnd ly ozeycgzd llek - ©£¥§¥¦

ixd ,dhnl dnypl xy`ae"'eë íéø÷aì íéLãç"å27.df - ©£¨¦©§¨¦

zeycgzdd dpyi cinz ixdy ,cinz dyrpy ,''dyrn'' yexit

,''dwcvd dyrn'' oipr df ixd ,dly mingxd zcne dnypa

.l`xyi ipa rahay zepngxd zcn cvn ziyrp dwcvdCà©
ìäNBò íãàäL øác ìò àlà ìôBð Bðéà "äãBáò" ïBL §£¨¥¥¤¨©¨¨¤¨¨¨¤

òáè ãâð äîeöò äòéâéa¦¦¨£¨¤¤¤©
,BLôðrbiizdl eilry - ©§

rah cbp zeyrl envr mr

eytp ly rahd oky ,eytp

,z`f zeyxdl dvex epi`

BðBöøe Bòáè ìhánL ÷ø©¤§©¥¦§§
ïBéìòä ïBöø éðtî¦§¥§¨¤§
òbéì ïBâk ,àeä¯Ceøä§§©¥©
älôúáe äøBúa Bîöò©§§¨¦§¦¨

Lôpä éevî ãò"28."'eë ©¦©¤¤
ytpd rah oi`y xac -

`ed `l` ,ezeyxdl dvex

rah cbpk envr mr rbiizn

.eytpúåöîa ïàk óàå§©¨§¦§©
,ä÷ãvä`id dceard - ©§¨¨

ïzìzzl -øúBé äaøä ¦¥©§¥¥
îxy` -BðBöøe Búeðîçø òáh,zzl -eøîàL Bîëe ¦¤©©£¨§§¤¨§

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø29÷eñt ìò30elôà" ¯ "ïzz ïúð" : ©¥¦§¨¦§¨¨©¨¨Ÿ¦¥£¦
."'eëå íéîòt äàî¥¨§¨¦§

ä÷ãvä äNòî äéäå" :áeúkL eäæåmely -ä÷ãvä íbL ," §¤¤¨§¨¨©£¥©§¨¨¤©©§¨¨
ïë¯ét¯ìò¯óà ¯ "äãBáò" íLa àìå "äNòî" íLa úàø÷pä©¦§¥§¥©£¤§Ÿ§¥£¨©©¦¥

,"àìéòìc àúeøòúà àzúìc àúeøòúà"azcear ici lr - §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
ziyrp dhnly dwcvd

,dlrnl zexxerzdøøBòî§¥
zexxerzdd ici lr -

,dhnlnóBñ¯ïéà¯øBà éelb¦¥
äaø äøàäa àeä¯Ceøä§¤¨¨©¨
äNòðå ,äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§©£¤

åéîBøîa íBìLmixya - ¨¦§¨
didzy ,dlrnly zecnae

,l`ixabe l`kin zellkzd

,dxeab ly xye cqg ly xy

,cqga wznez dxeab xy`e

.ähî ìL àéìîôa íâå- §©§¨©§¨¤©¨
,dhnly zenlera÷ø©

àì ¯ ìôMä äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¨¨Ÿ
øeøaäå íBìMä älbúé- ¦§©¤©¨§©¥

,rxdn aehd lyãeøôe¥
"õ÷ úò" ãò áBhäî òøä̈©¥©©¥¥

,rxd ly -"ïè÷ íìBò"a ÷ø .ìéòì økæpk ,úeìbä ïîæa àìå§Ÿ¦§©©¨©¦§¨§¥©§¨¨¨
,älôz Bæ ,"àöî úò" ìëa ¯ íãàä àeä'' z`xwpd -mely,'' ¨¨¨§¨¥§Ÿ§¦¨

,rxdn aehd ly xexiade melyd oipr dyrp dltza mb ixdyBîk§
÷ãöa" :áeúkL,dwcva -éðô äæçà.ìéòì økæpk ,"E- ¤¨§¤¤¤¡¤¨¤©¦§¨§¥

ziniptd zelbzddepyi f`y dltzd zrya dlbzny zewl` ly

.melyd oiprøçà Cà©©©
òøä úBéäì ìëeé älôzä©§¦¨©¦§¨©

,ytpay -ì÷a øBòðå øæBç¥§¥§©
øLàk ,áBèa áøòúäìe§¦§¨¥§©£¤

a Cläúély mipipr - ¦§©¥§
Cà .äfä íìBò úëLç¤§©¨©¤©
"äãBáò" úðéçáa ä÷ãvä©§¨¨¦§¦©£¨
envr mr rbiizn `edy -

,erahn xzei dwcv zzl

øLàî äpäoeeik - ¦¥¥£¤
-ydúìòî äìãâå äø÷é̈§¨§¨§¨©£¨¨

,ãàî ãàîaxy`n - ¦§Ÿ§Ÿ
,rahd cvny dwcvd

Bòáè ìháî BúBéäa¦§§©¥¦§
ïBöø éðtî éðôebä BðBöøe§©¨¦¦§¥§
,àeä¯Ceøa ïBéìòä̈¤§¨
,àøçà àøèñ àéôkúàå- §¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,dyecwl zttekzn ,dtilw ,''xg`d cv''deàø÷é ÷lzñà éæàå©£©¦§©¥§¨¨
éøa¯àLã÷c,'eë àeä¯Cf`e -ezexwi mnexznjexa yecwd ly §ª§¨§¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äùòðù åà äùòð øáëù øáã ìò ìôåð äùòî íù éë
ïàë óàå ãéîú ìéâøå äååää øáã àéäå àìéîî ãéîú
úéá ìë úåùôðá äòáèåä úåðîçøäå ãñçä úãî éøä
åéúåãîî ïúåìùìúùäå ïúåàéøá úòî øáëî ìàøùé
çôðã ïàîå éá úçôð äúàå 'åë åéôàá çôéå ù"îë 'úé
úéùàøá äùòî ùãçî åáåèá íåéå íåé ìëá íâå 'åë
ìôåð åðéà äãåáò ïåùì êà .'åë íéø÷áì íéùãçå

236ãâð äîåöò äòéâéá äùåò íãàäù øáã ìò àìà
ïåöø éðôî åðåöøå åòáè ìèáîù ÷ø åùôð òáè
ãò äìôúáå äøåúá åîöò òâééì ïåâë ä"á ïåéìòä
ïúéì ä÷ãöä úåöîá ïàë óàå .'åë ùôðä éåöéî
ô"ò ì"æø ù"îëå åðåöøå åúåðîçø òáèî øúåé äáøä

.'åëå íéîòô äàî åìéôà ïúú ïúð

äùòî äéäå ù"æå
íùá àìå äùòî íùá '÷ðä ä÷ãöä íâù ä÷ãöä
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äìôú åæ àåöî úò ìëá íãàä àåä ïè÷ íìåòá
ìëåé äìôúä øçà êà ì"ðë êéðô äæçà ÷ãöá ù"îë
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ראשון יום אכיל יהא שהבשר העיקר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰àlL ìéLáz íà ¯ BçëL íàå§¦§¨¦©§¦¤Ÿ

ìk ìLaL ìéLáz íàå ;úaL éàöBî ãò øeñà ,àeä Bkøö ìk ìLä©¨¨§¨©¨¥©¨§¦©§¦¤¨©¨

. øzî ,Bì äôéå ÷nèöîe àeä Bkøö̈§¦§©¥§¨¤ª¨

להשהות אסור השבת לכניסת שסמוך יודעת בית עקרת כל
התבשל. לא שעדיין מאכל עם סיר גלויה אש על

מחלוקת: קיימת האיסור בפרטי
מתהליך מחצית או שליש עבר כבר התבשיל שאם סבר רש"י
והרמב"ם מנהגינו; וכן האש, על אותו להשהות מותר הבישול,
עדיין והאדם לגמרי, התבשל המאכל אם גם תקף שהאיסור כתב

ויצטמק. האש על שיישאר מעוניין
האש? על נותר התבשיל בטעות אם הדין ומהו

אותו בשבת, נעשה בישולו שעצם מאכל בין מבדיל הרמב"ם

לפני התבשל שכבר תבשיל לבין שבת; מוצאי עד לאכול אסור
מיד. לאוכלו שמותר בשבת, הצטמק ורק כן

ראוי ונהיה בשבת שמתבשל מאכל פשוטה: ההבדל סיבת
הצטמק שרק תבשיל ואילו לאדם; גדולה הנאה זו לאכילה,

ממשית הנאה מהווה הצימוק אין סק"ל)בשבת, רנג, .(מ"ב
שבת מוצאי עד באכילה אסור התבשיל בדיעבד רש"י, לפי
"בכדי מחדש, לבשלו המספיקה זמן שהות שימתינו ולאחר

יב)שיעשו" רנג, .(שוע"ר
הבישול של הזמן משך את רק כוללת שההמתנה ומסתבר,
כאמור, שכן, להצטמק. שהמשיך הזמן תוספת את ולא עצמו,
ראוי כבר היה התבשיל שהרי כך, כל הנאה אין זו בתוספת

יג)לאכילה ע' ו, צ"צ .(העו"ב

שני יום לגוי אמירה איסור טעמי

ÈB‚Ï ¯ÓBÏ e�Ï ¯eÒ‡ :‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰»»«¿
. ˙aLa ‰Î‡ÏÓ e�Ï ˙BNÚÏ«¬»¿»»¿«»

כמה בשבת. יהודי עבור מלאכה יעשה לא שגוי גזרו חכמים
רעהו: על מוסיף טעם וכל בדבר, נאמרו טעמים

:envra dk`ln dyri `ly,מלאכה לעשות מגוי שיבקש יהודי
מלאכה בעצמו לעשות ויבוא חמורה, כה אינה שהשבת יחוש

כאן) .(רמב"ם
לקטן מבוגר גוי בין לחלק אין זה, כד)לפי ו, חת"ס עם(שו"ת .

מיוזמתו. פועל הוא כאשר ולא תיאסר, לגוי אמירה רק זאת,
:gily `ed iebdמעשיו לחומרא. לנכרי שליחות יש מדרבנן

נאסרו ולכן ששלחו, ליהודי קנג,א)מתייחסים שבת .(רש"י
היהודי, עבור מעצמו עושה הגוי כאשר שגם מלמדנו הדבר

בפניו למחות ויש שליח, ח)הריהו קו"א רסג, אפשר(שוע"ר מאידך, .
שליחות. בר אינו ילד כי קטן, בגוי להתיר היה

:dxezdn `zknq`לא מלאכה "כל צרויה)dyriהפסוק (יו"ד ¥

אחרים באמצעות אפילו שאסור מרמז עה)בהם" .(סמ"ג
הגוי ממעשה בדיעבד להנות אסור מדוע להבין נוכל בכך
גזרה זו הרי שלכאורה – לעשות לו יאמר שמא גזרה בשבת,
רמז יש זה לאיסור כי במיוחד, החמירו שכאן אלא – לגזרה

תשכ"ד)בתורה חגה"ש .(שיחת

שלישי יום לחך ערבים חמים מים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰.íénä úà ínçîä©§©¥¤©©¦

היבטיה, כל על זו, בסוגיה – במים? הבישול הגדרת מהי
המים" את ש"המחמם בפירוש כתב הרמב"ם הפוסקים. עוסקים

כמבשל. כמוהו
תפוח, כמו חי, הנאכל פרי לדעתו הרי הסבר: דורשים דבריו
אותו. ומתקן משביח לא בישול כי מהתורה, בישול בו אין
אפוא מדוע בעבר, הורתחו שלא מים גם ששותים והיות

כבישול? נחשבת הרתחתם
רגיל: לבישול דומה אינו מים שבישול מכך, להסיק ניתן

משתנה המאכל שגוף בכך מתבטא רגיל שבישול בעוד
מים לכן הבישול. הוא עצמו החימום שבמים הרי ומשתבח,

שתייתם צוננים בהיותם כי הקודם, ממצבם שונים רותחים
להנאה. שתייתם חמים וכשהם הצמאון, את לרוות נועדה

יונה רבינו שיטת את נבין טומנין)בכך במה פ' בר"ן שכל(הובאה ,
אחר בישול "אין – בשנית מתבשל אינו התבשל, שכבר דבר
מציאות קיימת בהם שהתקררו, רתוחים ממים חוץ – בישול"

נוסף. בישול של
צורך אין – היא ייחודית במים הבישול הגדרת אכן, כי,
אלא רגיל, בבישול כמו הפיך, בלתי באופן ישתנו שהמים
את מבטל שהצינון אפוא, ויוצא הבישול. היא עצמה החמימות
– מחדש פעולתו את פועל השני והבישול הקודם, הבישול

המים. `dte]חימום zk`ln ,lh ilb`]

רביעי יום הכסף אחר הבהלה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéà ¯ úBaëì àaL éøëð̈§¦¤¨§©¥

.'äak' Bì íéøîBà§¦©¥

לאיש, סכנה נשקפת ולא שבת, באמצע דליקה פרצה אם
שהשריפה למרות זאת, האש. את שיכבה מגוי לבקש אסור

להתיר. מקום והיה עצום, הפסד תגרום

נתיר אם ממונו. אחר האדם בלהיטות כרוכה האיסור סיבת
את להציל בהילות שמרוב הרי גוי, באמצעות כלשהו כיבוי

לכבות. מותר לו שגם יסיק הוא רכושו,
לה אותה הפלא, סיבהלמרבה משמשת במקרהxzidlיטות

אחר:
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ובידו צפוי, בלתי תנועה בפקק שבת בכניסת נתקע אדם
עבורו. שיטלטל לגוי לתיתו לו מותר – מזומנים גדוש ארנק
הפסד עם להשלים יוכל לא היהודי ההיתר, שאלמלא מפני זאת,

בעצמו. הארנק את ויקח הכסף
להתיר? או לאסור סיבה זו הממון בהלת האם ובכן,

בדבר: תשובות שתי
במו לאיבוד כסף זריקת עם להשלים מסוגל לא אדם האחת,

בראותו פסיבי באופן להתאפק ביכולתו אך בארנק; כמו ידיו,
בדליקה. כמו ממילא, בדרך שבא הפסד

עשתונות, איבוד וגורמת בפתאומיות מופיעה שריפה השניה,
לכבות בלבול מרוב יבוא הוא גוי, ידי על כיבוי נתיר ואם
בהפתעה, באה לא השבת בדרך, שתקוע מי כן שאין מה בעצמו;
לטלטל. שמותר לחשוב תביא לגוי הנתינה שהיתר חשש ואין

[epenn lr leda mc` jxr ,zicenlz dictelwivp` d`x]

חמישי יום גשומה? בשבת עושים מה
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הלוא – הלכתית בעיה לחולל לכאורה אמורה גשומה שבת
מטלטלים הם ובכך ברחוב, ההולכים האנשים את מרטיב הגשם

בגשם? ללכת שאסור אומר זה האם שעליהם. המים את
שלא כדי להתנגב יש בה בים, רחיצה בין להבדיל יש ובכן,

התירו אותה בגשם, הליכה לבין המים, את שבתלטלטל (רא"ש
.כ,יג)

עמו מעלה בים שהרוחץ בכך נעוץ שההבדל לומר אפשר
מועט הינו האדם שעל הגשם כן שאין מה מרובה, מים כמות

שכו) .(ב"י
רב גשם יורד שלעיתים היא, המציאות זאת. שדחו יש אך

מהים יציאתו בעת מאשר יותר במים כולו ספוג שם)והאדם .(ט"ז
מהליכה להימנע אפשרי בלתי – שונה ההיתר סיבת לדעתם,
והיות מוקדמת. הודעה ללא יורד והגשם קורה שהרי בגשם,
ידוע אם גם מהבית לצאת התירו לחצאין, דבר אוסרים שלא

גשם יורד שבחוץ שא,א)מראש .(שוע"ר
למרות שלג, על ללכת מותר דומה: היתר מוצאים אנו ואכן,
בימים בדבר להישמר קשה כי אותו, ממיסים כך ידי שעל

מושלגים.
להתרחץ שלא האשכנזים נהגו הרחיצה. לסוגיית ונחזור
דברים, בכמה להישמר צריך במים שהרוחץ מפני כלל, בשבת

להיזהר יודעים כולם שכו,ו)ולא .(שוע"ר

שישי יום החיה לא עצמו, את נושא החי
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ואין עצמו", את "נושא חי שאדם אומר ההלכתי העיקרון
ביחס חל אינו זה דין אותו. שסוחב מי כלפי כמשא נחשב הוא
את מכבידים הם כי עצמם, את נושאים אינם אשר חיים, לבעלי

אותם שמחזיק מי מיד להישמט כדי וברש"י)גופם א. צד, .(שבת
השם: בעבודת מעניינת הוראה מכך ללמוד ניתן

רבדים: שלושה קיימים הבהמית השליבהdndaבנפש זו –
zindad;זו בנפש ביותר בתוקףdigוהנחותה היא אין כאשר –

של רגש בה וניכר האדם;zEigהבהמיות, מעבודת serכתוצאה

הבהמית שהנפש נעלה, כה מצב –dtr.מעלה כלפי
את נושאים אינם והעוף החיה שגם לדעת, האדם שעל אלא
הבהמית נפשו את זיכך שהוא העובדה חרף כלומר: עצמם.
בהמית בנפש מדובר עדיין סוף סוף 'עוף', לדרגת אותה והביא

למטה". היורדת הבהמה "רוח בבחינת חומרנות, המחפשת
אלוקות בענייני לעסוק יש הבהמית. הנפש בזיכוך די אין לכן
מוגדרת היא שרק "אדם", הקרויה האלוקית, לנפש השייכים

עצמו". את הנושא כ"חי
[e"nyz ,rxevn t"y zgiyn]

שבת-קודש בשבת לימון סחיטת
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הדרך שאין בכך מותנה פירות שאר בשבת לסחוט ההיתר
יוסף' ה'בית תמה ולכן לשתיה. אותם תותים)לסחוט ד"ה שכ (או"ח

סוכר. עם מים כוס לתוך לימון לסחוט הנוהגים על
אופנים: בשני ותירץ

את שותים כאשר רק הוא לסחוט האיסור אחת: אפשרות
אותו שותים אם אך תערובת, ללא בעצמו, הנסחט המיץ

מותר. – אחר משקה בתערובת
נפרד, בכלי הפרי את סוחטים אם באמת שניה: אפשרות

jk xg`eאך אסור. הדבר – אחר משקה עם המיץ את מערבים
משקה. לתוך ישירות לסחוט מותר

מים לתוך לסחטן נוהגים ש"אם הזקן רבנו כתב זו בסוגיה
מותר" י)לשתות, שכ, במידה(סי' רק שמותר עולה, מדבריו .

המים. לתוך ישירות הינה המקובלת הסחיטה וצורת
עצמו, בפני מיץ בתור לימונים לסחוט שמקובל ובזמנינו,
אותם לסחוט אסור יהא – במשקה אותו מערבבים כך אחר ורק

מים. כוס לתוך אף אופן, בשום
אדמו"ר נוטה סוכר, לתוך היא הלימון סחיטת כאשר גם

לאסור צדק שהצמח פכ"ב)(משניות פריבת לסחוט שמותר ולמרות .
המטרה שכן לאסור, יש כאן – סלט לתוך כמו מאכל, דברי על

התה. משקה אלא הסוכר אינה הלימון סחיטת של הסופית
[ekw oniq ogleyd zevw]



el

'd ± meil miwxt dyely m"anx ixeriyÎf"qyz'd lel` `"i

ראשון יום
ג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ׁשהיא‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר
לעׂשֹות אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה
מאליו. ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת,

ּפֹותקין·. ׁשּבת[מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין מתּגמרין[בגדים]ּתחת והן , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ
קילֹור[נספגים] ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל [משחה]והֹולכין ְְִִִִַַַָָָֻ

ואסּפלנית העין, ּגּבי הּמּכה,[תחבושת]על ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ
וסממנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻּומתרּפין

ּכּלּה.[צבע] הּׁשּבת ּכל והֹולכין נׁשרין והן חׁשכה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻעם
לּיֹורה צמר וצבע]ונֹותנין מים עם ואּונין[דוד ׁשל[אגודות], ְְְִִֶֶֶַָ

ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מׁשּתּנין והם לּתּנּור, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֻּפׁשּתן
והן חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות לחּיה מצֹודֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָּופֹורׂשין

וטֹוענין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין ּבקֹורת[משאות]צדין ְְְְֲִִִַַַָָָָֻ
הּבד הזיתים]ּבית על הּגת[להכביד [אבניםּובעּגּולי ְִֵֵַַַַ

היין] ּכלהסוחטות והֹולכין זבין והּמׁשקין חׁשכה, ְְְְֲִִִִֵַַָָָעם
מּבערב, הּמדּורה את אֹו הּנר את ּומדליקין ּכּלּה. ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּבת

ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכת ּדֹולקת ְְִֶֶֶֶַַָָָֻוהיא
ּגּבי‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין

ואֹוכלין ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין מתּבּׁשלין והן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻגחלים,
ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

יחּתה ּבׁשּבת.[יגרוף]ׁשּמא ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלא„. וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּכיצד?

זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ּכל ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָהּוחּמּו
יפה הּוא ּגּבי[משובח]ׁשּמצטּמק על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ּבׁשּבת, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהאׁש
לצּמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים ּכדי ּבּגחלים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָיחּתה
אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו האׁש, ּגרף אם ,ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלפיכ

הּגחלים[פירורי]ּבנערת ׁשעממּו אֹו הּדּקה, [ונפסקּפׁשּתן ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
אֹוהאש] ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, ּכמכּסֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻׁשהרי

דקים]ּבגבבה ׁשם[ענפים אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר זה הרי - ּבֹוערֹות ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּגחלים

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ואין הּתבׁשיל, מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדעּתֹו
אבל‰. מּועט. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָּבּמה

אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, ּכל[צמוד ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְִִֶַַַָָָֹֹ
והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָצרּכֹו,
ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ּביֹותר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָחם
מכּסה. אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף הּמעּוטה, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאׁש

.Âמּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה
לגרף אפׁשר ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּגֹורף
חם, ׁשהבלֹו ּומּפני אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

לנער ּכדי יחּתה הּנׁשארֹות.[ולהבעיר]ׁשּמא הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט[- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ּגּביו, על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּבעצים
מצטּמק אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא
הּסיקּוהּו ואם ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָויפה
ּובגבבה, ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקׁש
ּפי על אף מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּומׁשהין
ּכירה, ּכּפח? הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשאינּה

ׁשפיתת הנחת]מקֹום ׁשפיתת[- מקֹום וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵַַָֻ
אחת. ְֵַַָקדרה

.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל
לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ

ּתבׁשיל וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבׁשל
הּׁשמׁשֹות, לבין סמּו חי אבר לתֹוכן הׁשלי אם - לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָויפה
על אף האׁש על לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל הּכל ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָֹֻנעׂשה
מּמּנּו, ּדעּתֹו הּסיח ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא גרף ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפי

ּבּגחלים. לחּתֹות ּבא ְְִֵֶַַָָואינֹו
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּיעׂשה ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד לאכלֹו [שיעוראסּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל ּתבׁשילזמן אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִַָ

ואם ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻּתבׁשיל

ּבׁשּבת. ְְְַָָלאכלֹו
.Èאֹותֹו ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ׁשּמּתר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻּכל

אּלא לעֹולם, מחזירין ואין למקֹומֹו. להחזירֹו אסּור ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשּבת,
ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבקׁש
ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על מּׁשהּניחּה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
לכּפח ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ּגּבי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֻֻעל
מּפני ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
סֹומכין אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן

לו]לֹו ְַָּבׁשּבת.[צמוד
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה[מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
להחזיר ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה

לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא[בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ
לכירה. ְְִִִָָמּטמינה

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
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קטנית]ותרמֹוסין לתֹו[מין ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַָֻ
וכל ׁשאּלּו - אֹותן ויׁשהה חׁשכה, עם ׁשּבת ערב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּתּנּור
ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על אף ּבהן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכּיֹוצא
ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, צרּכֹו ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשל
ואם ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ לאלּתר, לאכלן ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעליהן
ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָעבר

ֵֶָׁשּיעׂשּו.
.‚Èאֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְִִֶַַָָָָּתּנּור

יחּתה ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּבׁשּבת
יתחר מעט]ּבּגחלים, אּלא[ישרף צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ּבלבד; האׁש ְְְֲִִִֵֵַַָָחמימּות
- ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ּבּגחלים יחּתה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמא
הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור לפּתח ּבא ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּתר,

הּתּנּור. ויצטּנן ויּפסד, הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָויתקּׁשה
.„Èעליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

לתֹו ּפׁשּתן ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ויחּתה; יגּלהּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמא
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִֵֵֶַַָָָהּתּנּור

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר
עם לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר הּתּנּור. טח ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכן
זריזין חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחׁשכה,

ֵהן.[זהירים]
.ÊËּכדי אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ּבׂשר צֹולין ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאין

אחר נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו יֹום, מּבעֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָׁשּיּצלּו
ׁשהן מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן

יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף [בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

הּכלים -[בגדים]ּתחת ּבּגחלים חתה ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּכלים ויעּׁשן הּמגמר בבגדים]יּׂשרף עשן .[יעלה ְִִִֵֵֵַַַָָֻ

.ÊÈאינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא
יחּתה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא מּׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם[לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עקּורה היתה יחּתה[מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס[סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה

.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאין
דקה] ׁשּיקרמּו[עוגה ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי [ישחימו]על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים ׁשאינן העליון]ּפנים ואם[חלקה . ְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן אחרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנׁשארּו
לא ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם אֹותן. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מֹוצאי עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם - פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמּו
לרּדֹות לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּבת,

התנור] מן להוציא ּבׁשּבת;[- סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְִֶַָָָֹמּמּנה
ּבמרּדה ירּדה לא - רֹודה לכך]ּוכׁשהּוא מיוחד כלי -]ּכדר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ

ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ּבחל, עֹוׂשה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
.ËÈּגּבי על ּבין ׁשּירצה, ּדבר מּכל מדּורה אדם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעֹוׂשה

ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָקרקע

רב ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלאֹורּה
מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד חׁשכה, קדם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמדּורה
ּבׁשּבת ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק לא ואם הּׁשּבת; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻקדם
ׁשּתעלה ּכדי העצים ויניד ּבּה יחּתה ׁשּמא ּגזרה, -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עביֹו רב להדליק צרי יחידי, עץ הדליק ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשלהבת.

יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ְְִֵֶֹורב
.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ

הּמֹוקד ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
לפני]עם ׁשהּכהנים[- יחּתה, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין חׁשכה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הן.[זהירים]זריזין ְִִֵ
.‡Îצרי אינֹו - ּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה

הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּניח אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות. צרי ְְְִִִִִִֵַַַָָָָואינֹו

ּבחֹותלֹות וצרי[סלים]הּגרעינין ּכעצים, הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה הּׁשלהבת ּבהן ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּתעלה

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דברמדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה[שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני[עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש
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מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש
ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ

זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ
צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ

הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש

מֹונע אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן אֹותֹוּבלבד, ין ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה ,[עור ְְִִֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים צמר; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוגּזי
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום ׁשּסתם[ספק - ְְִֵֶַַָָ
וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָקדרֹות

רֹותחין. אינן ׁשּוב ְִֵֶָָׁשּנחּו,
מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ׁשּמא ּגזרה - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
ּברמץ חם]יטמין ונמצא[אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ

חם[גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,
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חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין מּתר[- , ֲֲֵֵֵֵָָָָָֹֻ
ּבדבר ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר את ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלטמן

ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא מֹוסיף, [תחלש]ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן חּמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצּנתֹו.
ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻלכּסֹותן,
יֹונה ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות נֹוטל ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָּכיצד?

הּכסּות. ְִַַַּומּניח
.‰- אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָּפּנה

ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי להטמין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
חם ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא הּצֹונן; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר
מּתר. ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון ּבכלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻׁשהּוא

.Âמחם מים]מּניחין על[דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ
- קדרה ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָּגּבי

אּלא[סותם]וטח ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ּפיהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להטמין אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ׁשּיעמדּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּבׁשביל
ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי להּניח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת,
ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ּבחמימּותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻעֹומדין
חם ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי על צֹונן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדבר

הּניחֹו ואם יום]ּבׁשּבת; בעוד ואינֹו[- מּתר, - מּבערב ְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הּמֹוסיף. ּבדבר ְְִֵַָָּכטֹומן
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ואם‡. מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת
עד אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא מדליק; אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרצה

נטי אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון לאכילה;ׁשּיעׂשּנה, ידים לת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
להיֹות חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד חֹובה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ׁשֹואל - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ּדלּוק נר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבבּתיהן
ענג ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ולֹוקח הּפתחים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הדלקה: קדם לבר וחּיב ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּבת.
ׁשל נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל
ּבהם חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על ׁשּמבר ּכדר - ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבת'

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
הּדבר·. יהיה ׁשּלא והּוא הּׁשּבת, לנר להׁשּתּמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתר

אסּור ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָצרי
יּטה ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור השמןלהבחינֹו לקרב [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

.לפתילה]
ׁשקיעת‚. קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּמדליק

לפי האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ונׁשים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהחּמה.
ואף הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, מצּויֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
ולֹומר ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי כן, ּפי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹעל
הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלאנׁשי
מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

ּבינֹונּיים„. ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע
ספק והּוא מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן הּוא -ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָ
מקֹום. ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק הּיֹום, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמן
הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
חּיב - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

הּנראים ּגדֹולים לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל ְְְִִִִִֵַַָָָָֹחּטאת
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּדקל,[נוקה]וצמר ׁשל וסיב , ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, העץ ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומיני
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון - ּגפן,[נקיה]ּבֹו וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
הּפתילה. מן הּיֹוצא ּברב ְְְִִִֵֶַַַָֹׁשּידליק

.Âּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
ואם אסּור; אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות אם -ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ
ּתׁשּתלׁשל ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות

מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,
.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר[גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב וכל[זמן ׁשּבת. ּבלילי ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבין - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
ּגּבי על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתחּמם
ּפתילה לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ּבין ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמנֹורה,

ּבלבד. ְְִֵַלנר,
.Áאחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹון - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּפתילה;
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה[חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ëׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
- ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ּומדליק; ׁשהּוא, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
מּפני ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ערבן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו

דליקים]ׁשאין הלא הדליק]נמׁשכין[השמנים השמן .[אחר ְִִֵֶָ
.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

ּבצרי ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא[באויר . ְְְִֵֶָֹ
לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹּבנפט

ַָָסּכנה.
.‡Èׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר

אּלא אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, וׁשמׁשמין, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻצנֹון,
ּבלבד. חכמים ׁשּמנּו ְֲִִֵֶַָָאּלּו

.·Èּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא
ויּתן הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא מנּטף, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהא
ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹראׁש
ואסּור ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן יּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא
הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהנֹות

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר מן נטף [-ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
איסור] למלאכת ומיוחד ּבֹומיועד ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֶַ
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מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ּבסיד הּנר אל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן
.‚Èׁשהרי ּבׁשּבת, ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאין

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה ואם[ממה ; ְְְֲִִֵֵֵַַ
לקּבל ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, מּבעֹוד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻנתנֹו

מהאש]ניצֹוצֹות והרי[המינתזין מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
מערב ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ּבּטלֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני - ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבת
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין[-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מהן אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחברֹו

ּבענינֹו. ְְִָָטרּוד
.ÂËׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

ויׁש עליו. אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמׁשּמרן;
ּבספ לראֹות הּפרׁשהלֹו ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

והן ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
לפניו. ְְִָָקֹוראין

.ÊËהרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים
יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אסּור -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹוסֹות לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹויּטה.
ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי על מּמּנּו.[יקח]ואף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנֹועל.
רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֵֵַַַלּקרקע,
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ּכדי ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ׁשּבת; ּבערב ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּתקיעֹות
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין

והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גםאחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ
הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.

ּגּבי על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו
המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [אתּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין
להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּפת[להכניס]וׁשֹוהה ְְְְְְִִֵֵֶַַָ

וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ותֹוקע ְְְִֵֵֵֵַַַַַּבּתּנּור,

.Î,והּׁשליׁשית ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָּתקיעה
צאת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן החּמה. לׁשקיעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹקדם

למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,
.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום

ולא ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹּתֹוקעין;
ולא ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹמבּדילין.
ּתֹוקעין. ולא מבּדילין הּׁשּבת, לאחר להיֹות חל ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹמבּדילין;

שני יום
ו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

אף‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור
מּקדם לֹו ׁשאמר ּפי על ואף הּׁשּבת, על מצּוה ׁשאינֹו ּפי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻעל
לאחר אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
תהיה ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשּבת;

ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָׁשּבת
ּבׁשביל·. אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּגֹוי

עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה עׂשה ְְְִֵֵַָָָָָָָָָיׂשראל
ׁשּתעׂשה ּבכדי וימּתין ׁשּבת, שיוכלמֹוצאי זמן [שיעור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

המלאכה] עדלעשות ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא והּוא ;ְְְְְֵֶֶַַַָָָֹ
ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל זה ׁשּדבר רּבים ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּידעּו
ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ּבלבד עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻואם

יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
מן ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָואם
אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּספינה,
לּקט יׂשראל; אחריו מׁשקה ּבהמּתֹו, להׁשקֹות מים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּלא
לאכל ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעׂשבים
- יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ׁשּלא והּוא, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמהן;
ּבׁשביל עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּבמלאכּתֹו ירּבה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָׁשּמא
ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ּדבר ּכל וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.

מּכירֹו. אינֹו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
אם - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר מּכירֹו. ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָואף
ּדעת על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קבר[יהודי]מת‰. לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְִֵֶֶֶָָָ

- ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּבׁשּבת,
היה ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ׁשּיעׂשּו ּבכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָימּתין

ּבסרטיא וכל[רחוב]הּקבר ּגּביו, על והארֹון ּגדֹולה, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה אֹומרים והּׁשבין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהעֹוברין
יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה הרי - הּוא לפלֹוני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבׁשּבת,
יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ּבפרהסיא. ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹולמית,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ּבכדי ׁשּימּתין והּוא, - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

.Âׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
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מּמקֹום ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרֹוב,
ּבוּדאי ידע ואם ּבהן. נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחר
מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמּמקֹום
ּבפרהסיא הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא - הּׁשּבת אחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָּגדֹולה,
.Êמרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת
ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה הּוחּמּו. הרב ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבׁשביל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַַָֹחּמין.
.Áאף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשעבר ּפי מדרבנן]על -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ
לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר[במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא ׁשּתעׂשה. ּבכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּימּתין
ׁש מּתרּבכדי יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ּיעׂשּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

מּוכן הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא - ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמּיד
יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמּיד;

מׂשּתּכר אינֹו ׁשהרי לֹו, לעׂשֹות מּפני[מרויח]לגֹוי ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשּנעׂשה זה ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב מתעּכב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ְַָּבׁשּבת.
.Ëאּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר

ׁשבּות השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר[איסור - ְִָֻ
ׁשם ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָליׂשראל
מּפני אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה אֹו חלי, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקצת

ְִָמצוה.
.Èאֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?

סּכין אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָלׁשּוט
מים ערּוב, ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא אֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָלמילה;

אֹו קטן ּבהם להרחיץ ּכּיֹוצא[אדם]חּמין ּכל וכן מצטער. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלגֹוי[קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
מּדברי אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹלכּתב
וכן זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה. לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשהקוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶֶַַַַָּדמים,

מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּבׁשּבת,
הּגֹוי ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי על ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָאף

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, אֹו לֹו[ספר]לׁשנה ׁשּיארג -[בגד]אֹו ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ּכֹותב זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג אֹו ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹלֹו

יחׁשב ׁשּלא יֹום.[יחשבן]והּוא יֹום עּמֹו ְְִֶַֹֹ
.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה

היתה אם אבל היא; יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמלאכה
הּגֹוי את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה

ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני[קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר

.„È,ּכתלֹו אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ
לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את לקצר ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹאֹו
ּבּמדינה הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחצר,

הּתחּום[בעיר] ּבתֹו אֹו אמה], להּניחֹו[אלפיים לֹו אסּור - ְְְִַַָ
ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעׂשֹות
יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ הּמלאכה ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻהיתה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן הּפֹועלין את ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיראה
.ÂËאף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֻוכן

יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ּפי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָעל
להן ירד ּבאריסּות אֹו הן, יבול]ׁשּׂשכּורין תמורת .[לעבוד ְֲִִֵֶֶַַָָ

אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו יׂשראל ׁשּׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹודבר
להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו להׂשּכירֹו הּמקֹום ְְְְְֲִִִִַַַַָָאֹותֹו
ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ׁשהּגֹוי מּפני ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָלגֹוי;

ּבעליו. הּיׂשראלי ׁשם על נקרא ְְְְְִִִֵֵַַָָָוהּוא
.ÊËּפי על ואף לגֹוי, ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֻמּתר

מצּוים אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; ׁשביתת יהודי]על -[של ְְְְְֲִִֵֶַַַַָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאסּור,
.ÊÈּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

אם לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו אם -ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ליׂשראל הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ואם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. - ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֻלבּדֹו
אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר הּגֹוי ְְְְְִֵַַַַַַָָָֻנֹוטל
התנה ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו
הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.

.ÁÈׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם
והּׁשאר הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע

ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן עסק]חֹולקין. בהם [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ׂשכר עּמֹו חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְִֵֶַָָּבׁשוה;
.ËÈ,לעׂשֹותן ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלא

עּמֹו ׁשּפסק ּפי על ּבכדי[מראש]אף אּלא זמן]- שיעור -] ְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבהן היהודי]מּביתֹו[הגוי]ׁשּיצא וכן[של ׁשחׁשכה; קדם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ולא ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו אדם ימּכר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹלא
ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹימׁשּכנּנּו,
ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ּביתֹו, מּפתח ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחפץ
ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן אימתי יֹודע אדם ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין
אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ּבידֹו, יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוחפץ

ּבׁשּבת. לֹו מכר אֹו עּמֹו ְִַַַָָָּפסק
.Îקצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן

ערב[מראש]עּמֹו לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ׂשכר ְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ
הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא חׁשכה; עם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבת
מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - קצץ לא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן וׁשֹולח ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻהאּגרֹות
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ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא האּגרת; לּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלּתן
ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם לחֹומה הּסמּו ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלּבית
ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ּביתֹו וׁשֹולחן, ְְְְִִֵֵַָָָָָהאּגרֹות
הּוא האּגרֹות, לֹו ׁשּנֹותנין הּגֹוי אּלא ,לכ קבּוע ְְְִִֶֶַַָָָָָָאדם
האּגרת ּגֹוי ּביד לׁשלח אסּור - אחרת לעיר ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמֹוליכּה

ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא ְִִֵֶַָָָָלעֹולם,
.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי

מּתר. זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמּתר;
לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא נטלן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָואם

מ נֹותנין וכן נטלןעלינּו. ואם ּבחצר; הּכלב לפני זֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לֹו. נזקקין אין ְְִִֵָָָויצא,

.·Îעּמֹו והיּו הּיֹום, עליו וקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָמי
ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵַָָָָמעֹות
ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף מּמּנּו. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹוקחֹו
על ּבהּול ׁשאדם מּפני מּתר; - מּׁשחׁשכה לֹו ׁשּנתנֹו ּפי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻעל
זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכֹו; אפׁשר ואי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹממֹונֹו,
ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים מּדברי אּלא אּסּורֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָועֹובר
ּפחֹות מֹוליכּה אּלא לנכרי, יּתן לא מציאה, אבל ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּבכיסֹו;

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.‚Îועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור ְְְְְֵָָָָָָָָּבזדֹון,
ׁשּנאמר: מּיד, ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם מּתר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻיׂשראל,
ואין קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"ּוׁשמרּתם

קדׁש אסורין]מעׂשיה ּבׁשּבת[- ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; יאכל ׁשּבת למֹוצאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבמזיד,
הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעֹולמית.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אחרים ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹּבין
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת. מֹוצאי עד יאכלּו ְֵֵַַָָָֹלא

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; ְְִִִַַַָָָָָָָׁשּבת
לפיכ[שבוע] - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְִִִֵֵָָָָָאֹו

ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא עליו. ׁשּבת ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאחריּות
עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: אֹומר ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

ִָימים'.
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קרּבן‡. אֹו ּבמזיד, וכרת סקילה עליהן ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכֹות
מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות[אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל[הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ
החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות

והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה[איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] והּטחינה, והּברירה, והּליׁשה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
והּלּבּון והּגזיזה, הצמר]והאפּיה, והּנּפּוץ[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] הּניריןוניעור ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] הּמּסכהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעה אריג]והאריגה, וההּתרה,[התרת והּקׁשירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּתפירה,

מלאכה] גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ

והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ
לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,

מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת

.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן, ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

מתּכּון. הּוא ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוענין
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים
האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר

האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,
מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי[דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּגּוף לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צֹורפי[שייף]וׁשף ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֶֶֶַָָָהּזהב

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותווכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב[החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
מלאכה לכל וכן לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּיעׂשּו
זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
איזה מעין ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, ְִִֵֶֶֶָָאב
.Êמן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת חּיב בקרבןּבׁשֹוגג, חייב עשיר בין עני [בין ְְֵַַָָָ

איןבהמה] והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ּכן, אם .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבׁשֹוגג ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא הפרׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן

ּבהעלם הרּבה אבֹות עׂשה אם חּטאת[בשוגג]- חּיב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; אב ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל

אחת. חּטאת אּלא חּיב ֵֶַַַַָָָאינֹו
.Áאחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּי אחת- חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו חּטאֹות; ׁשלׁש ב ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
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לעׂשֹות אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אב אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ותֹולדֹותיו. ְְְֵֵֶֶַָָָֹאחד
.Ëּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
אּלא חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן אחת, ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻחּטאת
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המנּכׁש‡. חּיב. ׁשהּוא, ּכל שוטים]החֹורׁש עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ
לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות[של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּקרקע
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחּיב.

הקרקע] לפני הּגיא[השווהו מּלא אֹו מּׁשּום[גומא], חּיב - ְִִֵַַַָ
ׁשעּורן ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל וׁשעּורן, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻחֹורׁש;

ׁשהּוא. ֶָּכל
ׁשּיצמח·. ּכדי האילן את הּזֹומר חּיב. ׁשהּוא, ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזֹורע

ּבׁשּבת ואילנֹות צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטין הּׁשֹורה וכן ׁשהּוא; ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וחּיב. זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוׂשעֹורין

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש והּתֹולׁש,[- חּיב. , ְְִֵֵֶֶַַַָ
מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל הּוא; קֹוצר ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתֹולדת

צרֹור ,לפיכ אדמה]קֹוצר. ּוכׁשּות[רגב עׂשבים, ּבֹו ׁשעלּו ְְְֲִִֵֶָָָ
עשב] -[מין החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעלה

הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; מהן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹולׁש
ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעציץ
והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי נקּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועציץ

חּיב. ִֶַָמּמּנּו,
ּכגֹון„. ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָּכל

ׁשּתי[סלק]וסלקא[חציר]אסּפסּתא חּיב ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
נֹוטע. ׁשהּוא מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחּטאֹות:
ּומּׁשּום קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי והּוא הּזֹומר, ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן
הגּביהּה - עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ּגבׁשּוׁשית ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָנֹוטע.
ּתֹולׁש; מּׁשּום חּיב יתדֹות, ּגּבי על והּניחּה הארץ ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמעל
זֹורע. מּׁשּום חּיב הארץ, על והּניחּה יתדֹות ּגּבי על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיתה

ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על בעודן ׁשּיבׁשּו[- אילן וכן , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
ׁשהן ּפי על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש - ּבֹו ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפרֹותיו

לענין טמאה.[קבלת]ּכעקּורין ְְְֲִִַַָֻ
על‰. צמח]ׁשיםהּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד [ענפים, ְְְְִִֵֵַַָָֻ

לבהמה,לחים] ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ
לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹׁשעּורֹו

המעּמר עּמר[אוסף]ּביצה. ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו אכלין, ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹלבהמה,
ּביצה היא מקֹום, ּבכל האמּורה ּוביצה ּביצה. ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָלבּׁשל

לבּׁשל 'ּכדי ׁשּנאמר מקֹום וכל ּתרנגֹולין; ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבינֹונית
אחד ּוגרֹוגרת, מּביצה; ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּביצה',

קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור, ואין ּבביצה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁשה
.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה ,[גוש]ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אחד ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין[מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הרי[דגן , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ּתֹולדת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
- מפרק מּׁשּום חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמפרק.
אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ׁשּיהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּוא,
ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ּבלבד להּזיק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָנתּכּון

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ּבּדם ׁשּיהיה עד ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָחּיב,
.Áוכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

- להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהן.
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני ּדעּתֹו[נתיישבה]חּיב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא והרי חמתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוׁשככה
חּיב. מּמּנּו, ׁשהֹוציא ִִֶֶַַָָלּדם

.Ëעֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה[לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
אֹו ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל ואחד ּפטּור. - ּבהן ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחֹובל
ׁשּנצרר אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבׁשמֹונה

העור]הּדם[נאסף] חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ
.Èעד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט

הּתֹורה, מן חּיבים ואין ּכגרֹוגרת. ׁשּסחט ּבּמׁשקין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה
זיתים ּדריכת על לסחט[סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ

- לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאׁשּכֹול
לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא הּוא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאכל
האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ּבֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאין
הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו הּיֹונק ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹו

.‡Èוהמחּבץ חּיב; ּכגרֹוגרת, הּבֹורר אֹו [עושההּזֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי וציא][מ, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ

ּתֹולדת אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·Èמיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברה ּבנפה - אחר מּמין מין ּוברר גדולה]אכלין ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש [קערהּובתמחּוי[צינור ְְְַַָָ

מּתר.גדולה] לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ּפטּור; ,ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻ
.‚È.חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהּבֹורר

ּתּורמּוסין קטנית]והּבֹורר חּיב,[מין - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן ׁשהּפסלת [יתבשלו]מּפני ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעּמּה,
להּניחֹו ּבידֹו ּפסלת זמן]מּתֹו -[לאחר ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲִִִֶַַָֹ

לאֹוצר ּכבֹורר מיני[לאחסון]נעׂשה ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ
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ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - מערבין ְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאכלין
ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר והּניח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַּברר

חּיב. - הערּבים ּבין לאכל ְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹּבׁשחרית
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו וכן[משמרים]יין , ְְִִֵֵֶֶַַַַ

ּבמׁשּמרת הּמׁשקין, והּוא,[מסננת]ׁשאר חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ּכגרֹוגרת. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁשּמר

מצרית ּובכפיפה ּבסּודרין צלּולין, סל]מים ׁשּיהא[- ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ונֹותנין ּביֹותר. [שבמסננת]צלּול ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשּיּצּלּו ונקיים]ּבׁשביל צלולים טרּופה[יהיו ּביצה ונֹותנין . ְְְְִִִִֵֶַָָ
ׁשל[מעורבת] ׁשּיּצל[גרעיני]למסּננת ּכדי ;[החרדל]חרּדל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ממחֹו למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו נוזל]וחרּדל ּבין[עושהו , ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, יין וכן ּבכלי. ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּיד

לא[מערבב] ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ּבׁשמריה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹחבית
אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין מן הּׁשמרים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנפרׁשּו

ּבֹו. ּכּיֹוצא וכל החרּדל, וכן ְְְֵֵַַַָֹהּוא.
.ÂËהּׁשֹוחק וכל חּיב. ּכגרֹוגרת, ּתבלין[כותש]הּטֹוחן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דקוסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
להנֹותדק] עצים הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּתלּוׁש,

ׁשּׁשף אֹו ׁשּלהן, חּיב[גרד]ּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף

דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËחּיב.[מנפה]והמרּקד ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וכּמה[מערבב]והמּגּבל לׁש; ּתֹולדת זה הרי העפר, את ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי ואין[שפת]ׁשעּורֹו? זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּבמרסן ולא הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, תבואהּגּבּול [קליפות ְְְְְְִֵֶַַָֹֹֻ
זרעעבות] אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפׁשּתן
ונתלין ּבזה.[נדבקין]מתערבין זה ְְְְִִִִֶֶָָ

שלישי יום
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ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש האֹופה[- אחד חּיב. , ְִֶֶֶֶֶַָָָָ
הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו הּפת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

מעין הּכל - הּמים את המחּמם ׁשעּור[ענין]אֹו הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
וׁשעּור קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמחּמם
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי סּמנין, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמבּׁשל

הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל[דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] ּבתֹולדת[תתבשל ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור ּכמבּׁשל מליח[דג]האּור, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
שנה]הּיׁשן לפני ּדק[שנמלח ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו , ְְְַַַָָָָָָ

ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ּביֹותר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָור
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹּבּׁשּולן.

ּבחֹול[שובר]הּמפקיע‚. אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְִֵֶֶֶַַַַַָ
ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ּדרכים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּובאבק
אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ׁשּתֹולדֹות ּפטּור; ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּנצלת,
טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ּתֹולדֹות מּפני עליהן ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּגזרּו
מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל ּפטּור. ּבהן, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכּיֹוצא

ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ּדבר אֹו צרּכֹו, ְְִִֵֶָָָָָָָּכל
נתן„. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם[ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים
ׁשפת אם אבל מבּׁשל. זה הניח]הרי הּקדרה[- את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחּלה,
את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן אחר ּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבׂשר,
- והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ונתן אחר ּובא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּור,

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד האחרֹונים ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָׁשנים
ּכגרֹוגרת,‰. ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפּלּו
חצי נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו נתּבּׁשל אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּכגרֹוגרת,
חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, - אחד מּצד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּׁשּול

והדּביק ׁשכח צדדין. מּׁשני ּבׁשּבת,[הניח]ּבּׁשּול ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
לרּדֹותּה לֹו מּתר - ויבֹוא[להוציאה]ונזּכר ׁשּתאפה קדם , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מלאכה. ְִֵָָלידי
.Âאֹו[ממיס]הּמּתי ׁשהּוא, ּכל מּתכֹות מּמיני אחד ִִִֵֶֶַַַָָָ

ּתֹולדת זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמחּמם
הּדֹונג את הממסמס וכן אֹו[שעוה]מבּׁשל. החלב, את אֹו , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

והּכפר הּזפת, זפת]את והּגפרית[מעין מעמקי, דליק [חומר ְְְִֶֶֶֶַַַָֹ
וכןהאדמה] מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא ,ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד אדמה ּכלי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמבּׁשל
ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ּבין ּדבר: ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכללֹו

מבּׁשל. מּׁשּום חּיב זה הרי - ר ְֲִֵֵֶַַַָּגּוף
.Ê,החּיה מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

ׁשּלהן הּׁשלח מן אפּלּו הּמת, מן ּבין החי מן [עורּבין ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מהם] חּוטשנפשט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְִִִֵֶַַָָ

הּסיט? רחב וכּמה ּכפּול; הּסיט ּכרחב מדה]ׁשארּכֹו שם -] ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן למּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּביניהן
מן הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי העֹוף, מן ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכנף

על] נּפּוץ[- ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחי
ּבכ.[סירוק] טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ

.Áזה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל
נטלן אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, וחּיב; ּגֹוזז, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתֹולדת
מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבידֹו,
לחּת ּומּתר לאחר. ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי ּבין ּבּיד ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻּבין
- יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ּבּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיּבלת

ועֹובד ּבכלי, אף הכהן]חֹותכּה .[עבודתו, ְְְִִֵַָ
.Ëׁשּתי[גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

חּיב. אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹׂשערֹות;
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש עור]צּפרן קילופי ׁשּפרׁשּו[- ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ

להיתלש]רּבן ּומצערֹות[וקרובים מעלה, ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲֲִֵֵַַַָָֻ
נטלן ואם ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹֻאֹותֹו
אסּור. ּבידֹו אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבכלי,
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לּטלן אסּור אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָֹֻואם
חּיב. ּבכלי, נטלן ואם ְְְְִִִַָָָָּבידֹו;

.Èהּׁשני[מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו מּמה[מלבנים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן ,ְִֵֵֶַַָֹ

מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּדרּכן
אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹחּוט

טפחים. ְְִַָָָארּבעה
.‡È.וחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמכּבס

ׁש עד הּבגד את זהוהּסֹוחט הרי - ׁשּבֹו הּמים ּיֹוציא ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
ׁשההגסה ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמכּבסֹו,

הּדין[ערבוב] והּוא ּבׂשער; סחיטה ואין הּבּׁשּול. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמּצרכי
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין ְְִִֵֶַַָָלעֹור,

.·Èומנער]המנּפץ אֹו[מסרק הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
את והמנּפץ טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
זה הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגידים

וחּיב. מנּפץ, ְְֵֶֶַַָּתֹולדת
.‚Èׁשאפׁשר ּדבר אֹו טפחים, ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּצֹובע

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון הּצֹובע[- ואין חּיב. - ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה עד קיימא]חּיב, צבע[בר אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, מתקּים צהוב]ׁשאינֹו אֹו[צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ
אדום]ׁשׁשר ּפטּור;[צבע - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי על ְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשאין וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, מעבירֹו אּתה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהרי
ּפטּור. ּבּׁשּבת, מתקּימת ְְְִֶֶַַַַָָמלאכּתֹו

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת[- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָצֹובע,

דיו] מיני -]לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ
כרּכם צבעים]מי מיני ּכּיֹוצא[- ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹ

ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבזה.
ְִָטפחים.

.ÂË;חּיב הּנטוה, ּדבר מּכל טפחים ארּבעה אר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּטֹווה
אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
את העֹוׂשה ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

אריגה]הּלבד ללא צמר מכבישת עשוי ּתֹולדת[בגד זה הרי - ֲֵֶֶֶֶֶַ
אר מּמּנּו לטוֹות ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטֹווה,

ּבינֹוני. ּבעבי טפחים ְְְִִִֵַָָָֹארּבעה
.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומםהעֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] אֹובמכשיר סל, אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
לראש]סבכה זה[כיסוי הרי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה וערב]ּתֹולדת שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבדבר בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈהּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ׁשֹובט ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,
החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח ּומתּקן[מפריד ְְִֵֵֶַַַ

ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאֹותן
וזה הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר החּוטין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומתיחת

להכניס ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' נקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמֹותח,
'אֹורג'. נקרא ּבּׁשתי, ְְִִֵֵֶַָָהערב

.ÁÈוהּׁשֹובט מלאכֹות. מאבֹות מלאכה והיא חּיב, ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָהּמס
מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין הרי[מסבכיהם]על ויתּקנם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

ׁשּתי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה .מס ּתֹולדת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאצּבעֹות.
על וארג ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ּבּתחּלה, ׁשארגן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבין
והׁשלים אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ׁשעּורֹו - ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָהאריג

ׁשני[מלאכת]ּבֹו[סיים] היריעה ּבׂשפת ארג חּיב. - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּבגד
ּדֹומה? זה למה הא חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ּברחב ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹחּוטין

קטן צלצּול חגורה]לאֹורג נירין.[- בּתי ׁשלׁשה ּברחב ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹ
.ËÈהחּוטין את האריגה]המדקּדק לפני ,[מפרידם ְְִֵֶַַַ

הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - האריגה ּבעת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמפרידן
קליעה] הּנימין[- הבגד]את מן הבולטים זה[חוטים הרי , ֲִִֵֶֶַ

ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה וׁשעּורֹו, אֹורג; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּתֹולדת
ְֶָאצּבעֹות.

.Îהּמפריד[חותך]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[חותך] שבמכונת ּבין[- . ִֵֶָָ

הערב, מעל הּׁשתי ׁשהעביר אֹו הּׁשתי, מן הערב ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהֹוציא
יתּכּון אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר הּבגדים[תופרים]לתּקן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ּביֹותר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּקּלים
ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, חּוטין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָואֹורגין
ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר אחד. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקרעים

הּבֹוצע. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, ְְִִֵֵַַַּבֹוצע;
י ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
רצּועֹות וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּיֹוצא
מּתר - אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; -ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

לכּתחּלה. ְְְְִַָָלקׁשרֹו
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה
קׁשר וכל לקּימה. אֹותן קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמעׂשה
אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינֹו

ׁשני‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת
אחד]ּפתחים קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וחּוטי ; ְְְִֵָָָ

עבה] רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף להסירו, וניתן צמוד [אינו ִֶַַָ
הקשר] התרת אֹותןללא ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְְִִֶַָָָ

ׁשּיׁש ּפי על אף וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת הרגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָעל
אזנים ׁשּתי המשקה]לֹו יציאת אף[פתחי ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ; ְְְִֵֵֶַַָָָָ

וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה ּפי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעל
ּבמׁשיחה דק]ּדלי לא[חבל אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

ּבׁשביל[עבה]ּבחבל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ



iyily mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriydn

אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּתצא, וחבל[קשרים]ׁשּלא . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּבאבּוס קֹוׁשרֹו ּבּפרה, קׁשּור הבהמה]ׁשהיה להאכלת ;[כלי ְֵֶַָָָָָָ

מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ּבאבּוס, קׁשּור ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהיה
ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה ויקׁשר אורג]ּביתֹו, -] ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי לטלטלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּמּתר
אּלא לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכל
אֹותן לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם קֹוׁשר ְְִִִֵַַַַַָָָֹֻּפעם

חֹותלֹות ּגרֹוגרֹות[סלים]לכּתחּלה. וׁשל ּתמרים [תאניםׁשל ְְְְְִִֶֶַָָָָ
מּתיריבשים] הסל]- ּומפקיע[קשירת התאנים], ,[קשרי ְִִַַַ

ואֹוכל.[התאנים]וחֹות ונֹוטל , ְְְֵֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינולפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות[מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואיןהעניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשניצורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Âּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
נימת הּתֹורה. מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד ּכּנֹור[מיתר]ׁשּיקׁשר ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שארׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו. מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻקׁשר
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים ּומן[עלי , ֲִִִִֵַַָ

עשב]החלף צמח ּפׁשּתן,[מין מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ׂשער, חּוטי ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
- קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹוׁשעּורֹו,

מתקּימת מלאכּתֹו את[בת-קיום]ׁשּנמצאת הּמפריד וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפתיל

הּפֹותל. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, ּבלבד. ְְְְְִִִֵֵַַַלקלקל
.Ëהחּוט ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, חּיב; תפירֹות, ׁשּתי ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹופר

אם אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר
ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח הּתפירה. מתקּימת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהרי

הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני חּיב, -ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי[שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ

הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני[בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים[דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

הרי - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין
קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה

.·È,ּבּבית הּקרקע ּפני הּמׁשוה חּיב. ׁשהּוא, ּכל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּבֹונה
ּגיא מּלא אֹו הּתל, ׁשהׁשּפיל ּבֹונה,[גומא]ּכגֹון זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ

הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוחּיב.
ּובּנדּב חּיב; הּטיט אבנים]את העלה[שורת אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על והּניחּה האבן ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על והּבֹונה טיט. ְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

.‚Èוכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהעֹוׂשה
ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהעֹוׂשה

מלאכתן] לסיום וכן[בכבשן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲֵֵֶֶֶֶַָ
עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמגּבן

יד הּמכניס ּכגרֹוגרת. ּבתֹו[הגרזן]הּקרּדם[קת]ׁשּיגּבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹ
ּבֹו.[החור]העין ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ּכל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
עצמֹו בחברתה]ּבעץ עץ זה[חתיכת הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

וחּיב. ּבֹונה, ְֶֶֶַָּתֹולדת
.„Èּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

ׁשל ּדלת הּמחזיר ּבֹונה. מּׁשּום חּיב - האֹור להם ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיּכנס
ּדּות וׁשל הקרקע]ּבֹור, מעל הבנוי יציע[בור וׁשל [חדרון, ְְִֶֶַָ

הבית] ּבֹונה.שלפני מּׁשּום חּיב -ִֶַָ
.ÂËמנת על ׁשּיסּתר והּוא, חּיב; ׁשהּוא, ּכל ְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּסֹותר

אהל הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנֹות;
וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ׁשּפרק אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקבּוע,

לתּקן. ׁשּיתּכּון ְְְִֵֵֶַַוהּוא,
.ÊËּדבר העֹוׂשה וכל חּיב. אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּמּכה

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּכיצד?

והמגרד הּצּורה, הבליטות]מקצת ׁשהּוא,[מיישר ּכל ְְְִֵֶַַָָָָ
ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהעֹוׂשה
ּפתח וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - ּבכלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין
עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשאינֹו

.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב[ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ
ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
ׁשּזֹו ּבּפּטיׁש, מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיב
הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא

מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,
.ÁÈמּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת

המצּדד ותּקנּה[מסדר]ּבּפּטיׁש. הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום והֹוׁשיבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָּבידֹו

הּבגדים ׁשעל יבלת הּלֹוקח שנתערבהּבּפּטיׁש. עץ [נסורת ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ
מּׁשּוםבבגד] חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבידֹו,

ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד והּוא, ּבּפּטיׁש; ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּכה
כוונה]עסק חדׁשה[בלי טּלית המנער ּפטּור. זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשחרה,
מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכדר

ָֻמּתר.
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.ËÈחּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד
מחּסר ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ודגים; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻועֹופֹות
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל
מים, ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג ׁשהבריח אֹו עליו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָונעל
עליו ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
יבֹוא ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּצד ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף צרי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹלקחּתֹו,

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו - קטן]ארי ׁשהּוא[חדר ׁשּלֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּה. ֱֶָָנאסר

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשניהם
- מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּצבי

ּפטּור. לתֹוכֹו, חּיה ְְִַַַַָָהּמבריח
.‡Îׁשאר ואחד ּבּתֹורה, האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָאחד

ּבין מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר
חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונתּכּון

חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.
.·Îוכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצביּב אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח הן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הרי - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו ׁשעמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבעֹופֹות. הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי
- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,

מּלהּו לא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]חּיבין. לא ויׁשב[- , ְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשני ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צּפֹור לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Î.ּפטּור - קטן אֹו חֹולה, אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ְִִֵֵֶַָָָָָהּצד

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה ּפטּור.[מלכודת]המפרק , ְְְִֵֵַַַָָָָָָ
עלּיה ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף חּיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצד
חזיזין חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּצד ּפטּור. -ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ

דבורים] הרי[מין - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָצֹורעין
ּפטּור. ֶָזה

.‰Îּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים
לצּוד מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻ
הּוא ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ּבׁשּבת; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹותן

עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן ּכֹופה דרכם]עֹוׂשה? ,[חוסם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי - קֹוׁשרן ְְִֵֶַָֹאֹו
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הּנֹוטל‡. ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא חּיב. ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט,
ּבין - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל לאחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָנׁשמה

ּבנחירה ּבין החֹונק[דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
אם ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
מן·. נהוין אֹו ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָרמׂשים

ּבהמה ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - הּפרעֹוׁשין ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָהעפר
הּפרֹות ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָוחּיה;
ותֹולעים ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהבאיׁשּו

ּפטּור. ההֹורגן, - הּקטנּיֹות ְְְִִֶַַָָׁשּבתֹו
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל[מנכה - ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

באצבעותיו] את[משפשף להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִֶֶַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכּנים

זבּוב„. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,

להרגןׁשּבא מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב יׂשראל, רץ ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ּכׁשּיראּו. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבׁשּבת,
מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם להרגן; ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָֻמּתר
והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻאסּור

ָֻמּתר.
לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן [קלףקמיע[לכסות]הּמפׁשיט ְְֲִִֵֵַַַַָָ

ורפואה] לסגולה הקודש שמות מןעם המעּבד וכן חּיב. ,ְְִֵֵַַַָ
הּמֹולח ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהעֹור
וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ׁשהּמליחה, -ְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָ
הּוא ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוחק
מיתה, אחר העֹור מעל הּצמר אֹו ׂשער הּמעביר זה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמֹוחק?

העֹור. ּפני ׁשּיחליק ְְִֵֶַַָעד
.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור מעל[- ְְְֵֵַַָ

הפנימי]הּקלף העור וחּיב.[- מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי - ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ
ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו העֹור על ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהּדֹורס
זה הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר אֹותֹו ּומׁשוה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומֹוׁשכֹו

האברה מן נֹוצה הּמֹורט וחּיב. מעּבד, העוף]ּתֹולדת [כנף ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
רטּיה הממרח וכן וחּיב. מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי [תחבושת]- ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מּדברים ּבהן וכּיֹוצא זפת, אֹו ׁשעוה, אֹו ׁשהּוא, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּפנים ׁשּיחליק עד פניהם]הּמתמרחין, מּׁשּום[- חּיב - ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

חּיב העּמּודים, ּבין הּמתּוח העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמֹוחק.
מֹוחק. ִֵמּׁשּום

.Êוהּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָהמחּת
הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו למידת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּיתּכּון

הפסד ּדר חת אם אבל מלאכה; אֹו[השחתה]ׁשהיא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמתעּסק אּלא למידתֹו, כּונה כוונה]ּבלא ּכמׂשחק[בלי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּכנף את והּקֹומט ּפטּור. זה הרי הקשה]- ראשו -[חותך ְֲֵֵֶֶַַָָָ
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ּכלֹונסֹות ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת ּתֹולדת זה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי
חתיכה[קרשים] ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

חרׁש העצים[נגר]ׁשּיחּת מן לחתוך]העץ אֹו[שדרכו , ְִִֵֵֶַַָָָֹ
קיסם הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - הּמּתכֹות מן מּתכת ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחרׁש

ּוקטמֹו מּלפניו, עץ חד]ׁשל אֹו[עשאו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֵֶַָָָָ
חּיב. - הּדלת את ּבֹו ְִֶֶֶַַַָֹלפּתח

.Á,ּתבן ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָּכל
והּוצין לחים, התמר]ועׂשבים מּתר[עלי - ּבהן וכּיֹוצא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

אֹותן ביד]לקטם ּתּקּון[לחותכם ּבהן ׁשאין מּפני ּבׁשּבת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּפי על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי לקטם ּומּתר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכלים.

ּומפּׁשח ויבׁשין; קׁשים ּבין[שובר]ׁשהן ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ּגדֹול, עץ ִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּפּׁשח

.Ëאֹותֹות ׁשּתי חּיב.[אותיות]הּכֹותב על, ּכתב והּמֹוחק ְְְֵֵֵַַַַָָ
אֹות הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹמנת
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

העֹור[סיים] לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין חּיב; -ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה אֹותּה, רשימות]ּומחק [לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּומחק

ַָחּיב.
.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעלהּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ּובכלמשמעות] ּכתב ּבכל והּכֹותב חּיב. - ּגג ּתת רר ּכמֹו ,ְְְְְֵֵַַַָָָָָ
סמיֹונֹות מּׁשני ואפּלּו חּיב, - דיו]לׁשֹון סוגי .[ב' ְְֲִִִֵַַָָ

.‡Èּכתב ּגּבי על ּכתב אֹו לּכתב, סמּו אחת אֹות ְְְֵֵַַַַַַָָָָהּכֹותב
כתובות] שכבר אותיות על וכתב[כותב חית לכּתב הּמתּכּון ,ְְְִִֵֵַַַָֹ

אֹות הּכֹותב אֹותּיֹות, מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשני
נהּגין אין ׁשהרי ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ [נקראים]אחת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואין ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה
ּבׁשני אֹו זוית, ּכתלי ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָנהּגין

ּפנקס חּיב.[הסמוכים]ּדּפי - זה עם זה נהּגין והן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
.·Èּגויל מעובד]לקח אֹות[עור עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַָָָָ

ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ּבמדינה ְְְְְִִִַַַַַָָָָאחת
ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה אחרת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמדינה

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן זה, עם זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנהּגין
.‚Èּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

אֹותּה קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? ּפטּור. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשלמה,
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי[מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„È,ּבפיו ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵַַַַָֹהּכֹותב

ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּובמרּפקֹו
ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ּפטּור; - אדם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
קטן חּיב. - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין וכתב ּבׁשוה, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹידיו

אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וגדֹול ּבּקלמֹוס, ְְְְֵֵֵֵַַָָָָֻאֹוחז
ּפטּור. - וכתב ּבידֹו אֹוחז וקטן ְְְְֵַַָָָָָֻּבּקלמֹוס,

.ÂËועֹומד הרֹוׁשם ּבדבר ׁשּיכּתב עד - חּיב הּכֹותב ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאין
מתקיים] וקלקנּתֹוס,[- וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ

ּכגֹון עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָעֹור,
ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, רּׁשּומֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאין
- עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ּבֹו ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ּדבר על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - חּיב אינֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּפטּור.
העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב הּמֹוחק אין וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהעֹומד;

העֹומד.מעל ּדבר ֵֵַָָָ
.ÊËעל אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב

זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ׁשחמימּות ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּפי
ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל ׁשּנמחק. לכתב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּדֹומה
ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על הּקֹורע ְְְִִֵֵַַַַַָָָָּפטּור.

ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור על [שחור]הרֹוׁשם ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
סקרא ּגּבי אדום]על ּכֹותב,[דיו מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. מּׁשּום ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחת
ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא אֹו ְְְִִֵַַָָָסקרא,

.ÊÈרׁשמין הרֹוׁשם ּכיצד? הּוא. ּכֹותב ּתֹולדת ְִֵֵֵֵֶֶַָָרֹוׁשם,
ּבכחל העין]וצּורֹות אדום]ּובׁשׁשר[מכחול וכּיֹוצא[צבע ְְְְֵַַַָֹ

ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ׁשהּצּירין ּכדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבהן,
הרׁשּום את הּמֹוחק מנת]וכן ּתֹולדת[על זה הרי - לתּקן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
המׂשרטט וחּיב. ּתחת[קו]מֹוחק, אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָֹ

חרׁשי חּיב. ׂשרטּוט, נגרי]אֹותֹו חּוט[- ׁשּמעבירין העצים ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
סקרא אדום]ׁשל -[פס ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּגּבלים וכן מׂשרטט; ּתֹולדת זה אבנים]הרי [מסתתי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ּכדי ּבאבנים ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹוׂשין

חּיב. זה הרי - צבע ּבלא אֹו ּבצבע, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹהמׂשרטט
רביעי יום

יב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לאפר;‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמבעיר
מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
אף חּיב, - ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָוהּמבעיר
והרי מּׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

על[נתיישבה]נתקררה ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמתֹו
את הּמדליק וכן הרע. יצרן אצל הן מתּקנין אּלּו ׁשּכל -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה הרי - להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, את אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּנר

לצרפֹו ּכדי הּברזל את המחּמם הרי[לחזקו]חּיב. - ּבּמים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
וחּיב. מבעיר, ּתֹולדת ְְִֶֶֶַַָזה

ואחד·. הּנר, את המכּבה אחד חּיב. ׁשהּוא, ּכל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהמכּבה
ׁשל ּגחלת המכּבה אבל עץ. ׁשל הּגחלת את ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכּבה
הּברזל לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ּפטּור; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּתכת,
אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את מחּמין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָעֹוׂשים,
חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמים
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מּתכת ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ּתֹולדת ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻוהּוא
לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי הרּבים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּברׁשּות

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּדלּוק, מן[נוטל]הּנר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ׁשּבּנר, ְִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשמן

אּבּוד‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
אּבּוד אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין חּיב; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּממֹון,
ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹנפׁשֹות.

ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ּתלהט, ּכּלּה.האׁש הּמדינה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבין„. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר

חדׁשים חרׂש ּכלי אפּלּו הּדלקה. תעבר ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹריקנים,
ׁשּוּדאי ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים
ּגּבי על קערה וכֹופין מּתר. ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמתּבּקעין

ּבּקֹורה. ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹהּנר,
ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה ּבהן[ארון]ּומגּדל[תיבה ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָ

האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהאּור
ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו אֹותן, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמלהטת

האׁש. לֹו ּתעבר ֲֵֶַָֹֹׁשּלא
.Âואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָטּלית

ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ּכבתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּכבתה,
לא ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ואם ּבֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוקֹורא
ּגּבי על ּדלּוק נר ׁשכח ּכבתה. ּכבתה, ואם האּור; ּבֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָנתלית
ּכבה; ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את נֹוער ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהּטבלה,
לטלטלֹו. אסּור ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב הּניחֹו אם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאבל

.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי
אין לכּבֹות, ׁשּבא קטן אבל עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפני

אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - לֹו [מביןׁשֹומעין ְְְִִִֶֶֶַַַָ
אביו] להנאת ּדיןשהכיבוי ּבית אין עצמֹו, מּדעת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ

המכּבה 'ּכל לֹומר: הּתירּו ּובדלקה להפריׁשֹו. עליו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמצּוין
מפסיד'. ְִֵַאינֹו

.Áהּמלאכֹות מאבֹות מלאכה לרׁשּות, מרׁשּות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָההֹוצאה
מׁשה מּפי תֹורה, ּגּופי ּכל עם זה, ׁשּדבר ּפי על ואף ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהיא.
אל ואּׁשה "איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי - נאמרּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמּסיני
מהביא"; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיעׂשּו
למדּו וכן אֹותּה. קֹורא 'מלאכה' - ׁשההבאה למדּת, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
ארּבע מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר הּׁשמּועה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּפי
וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף

.Ëּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאין
הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹועיל,
אבל ׁשנּיה. ּברׁשּות ויּניח זֹו, מרׁשּות ויעקר הּיחיד; ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹלרׁשּות
ּפחֹות ׁשהֹוציא אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹאם
ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמעביר וכן ּפטּור. - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמּכּׁשעּור
זה, מּצד ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו - הרּבים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברׁשּות

אחרת. ּבצד ְְִֶֶַַַויּניחֹו
.Èּתֹולדת זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו לרׁשּות, מרׁשּות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַהּזֹורק

לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן וחּיב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמֹוציא,
יד ּכלאחר והּזֹורק וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָארּבע

כדרך] ּפטּור.[שלא ,ָ

.‡Èאּלּו רׁשּיֹות מּׁשּתי מרׁשּות החפץ מקצת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻהּמֹוציא
רה"ר] או ּכל[רה"י את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ׁשנּיה ְְִִִֶֶַָָָלרׁשּות

מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו מרׁשּות ּכּלֹו, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻֻהחפץ
מלאה אפּלּו מרׁשּות[גרעיני]חפצים, רּבּה והֹוציא חרּדל, ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֻ

ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - זֹו לרׁשּות ְְִִֵֶֶַַָָָָֻזֹו
מׂשים ׁשהּכלי לזה. מחשיב]הּדֹומה ּכחפץ[- ּבֹו ׁשּיׁש ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶָאחד.
.·È,חיקֹו ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ּבין ְְִִִִֵֵֵֵַֹהּמֹוציא

ׁשהֹוציא מּפני חּיב, - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּפי על אף חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן הּמֹוציאין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכדר
מּׂשא היה ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי
"ּבּכתף ׁשּנאמר: מעׂשרה, למעלה ּבּמׁשּכן קהת ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבני

אֹותן. לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, וכל ְְְְִִִִַָָָָָיּׂשאּו";
.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ

למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ּבגד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבין

הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא
.„È,ּכבד מּׂשאֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא ׂשק ׁשהּוא[ארון]ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׂשים
קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ּכמֹוציא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָונמצא
והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ׁשהּניח ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּכגֹון
ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו אֹוחז אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹוהּוא
מּנחין החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ׁשאין ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּמֹוציאין,
ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ הּמעביר ראׁשיהן. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָעל
מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על אף - הרּבים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּות

ַָחּיב.
.ÂËארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻמּתר

לטלטל לֹו ויׁש ּבצּדן; עֹומד ׁשהּוא אּמֹות ארּבע על ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָאּמֹות
נּנס היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. המרּבע ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּבכל
אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

הּקּבלה רבינו]ּומּפי ּבּתֹורה[ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אבל זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" איׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ"ׁשבּו
ורגליו ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא זה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּבמרּבע

לטלטל. לֹו יׁש ּבלבד ּבֹו -ְְְִֵֵַַ
.ÊËארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

ׁשּלא ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹיֹוציא

ּבינתים מבלע האמותוהאמצעי ח' בין הם אמותיו ד' -] ְְְְִִֵֶַָָָֻ
מּתרשלהם] הּוא ּוׁשנים[לאכול]- עּמֹו, מּתרין והם עּמהם ְְִִִִֵֶַָָָֻֻ

זה. עם זה אסּורים ֲִִִִֶֶַהחיצֹונים
.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

האחר לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,
אּלא טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין

ׁשּלֹו. אּמֹות ארּבע ְְֶַַַּבתֹו
.ÁÈׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻהֹואיל
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ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָֹארּבע
אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, מרּבע ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻאלכסֹונֹו
עד חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו הּמעביר אין ,ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָלפיכ
מקֹום וכל אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות לחמׁש חּוץ ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשּיעביר
ארּבע 'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע 'מּתחּלת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָׁשאמרנּו
עד אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - חּיב' ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָאּמֹות

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ואם ְֱִִִֶֶָָסֹופֹו;
.ËÈמרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא

- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר; זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאם
אּמֹות חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
אּמֹות חמׁש ּביניהן היה ּפטּור; אּמה, חמׁשי ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
העביר ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה

מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ
יג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ּברׁשּות‡. הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִֵֵַַַאין
מקֹום ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע חּוץ ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהרּבים
ויּניח יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

ארּבעה. על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי ְְֵֵֶַַַַַָָָָָעל
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
עֹומד היה אם וכן חּיב. - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָאדם
ועקר ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף חּיב; -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא הֹואיל ְְְֲִֵֶָָָָֻּבֹו,
האכל‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
-]ּפיו את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף מקֹום, ְִִִֶֶֶַַָֹ

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים ׁשהרי[ירק]והׁשּתין חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח מרׁשּות, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעקר
אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל עקר ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכאּלּו

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ׁשנּיה, ְְְְִִִִָָָּברׁשּות
לרׁשּות„. ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהיה

והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ונטל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשנּיה,
אם אבל הארץ. על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ׁשהּמים חּיב; -ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על צף ּכלי ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה
נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא הּפרֹות, מן ולקח ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹידֹו
מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא הארץ, ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרֹות
ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה.
על צף ׁשמן היה אם וכן ּפטּור. ׁשהּוא - והֹוציאן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמים,

ּפטּור. - והֹוציאֹו הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָּגּבי
עד‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ ּפטּור. -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּופׁשט
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו אחד עצמו]ׁשּנתן -[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ּפטּורים; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשניהם
.Â;מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּבּמה

זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
וחּיב. ּבארץ, ׁשהּניח ְְִִִֶֶַַָָָּכמי

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
ה זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, זֹו,מרׁשּות ּברׁשּות עֹומד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

זה ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו אצלֹו; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניסֹו
ּבידֹו, נתן חברֹו ׁשהרי ּכלּום, עׂשה לא העֹומד זה - ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעֹומד

והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו מּידֹו; נטל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
.Áחפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה

ועמד ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ּכהּנחת החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפץ
ׁשּבידֹו, ּבחפץ יצא אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעמד ּבּקרקע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחפץ
והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ּגּביו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹאֹו
- הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא אפּלּו - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻּבידֹו
הּמּׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ׁשעקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּפטּור;

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ּפטּור עדין ֲֲִֶַַַַָָָָֹעליו,
.Ëּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד. ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, ְְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּיּגיע
.Èמארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָעקר

אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ועמד, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָאּמֹות
לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו הּיֹום ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻּכל
חּוץ ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות. לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד ְְֲֶַַַַַַַָָָֹחּיב
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ּוגררֹו החפץ מׁש ואם הארץ. ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעקר
ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעל

הּוא. ֵעֹוקר
.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוהֹוציאֹו
העֹוקר וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹראׁשֹונה
חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על והּניחֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַחפץ
יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל נֹוטלֹו ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד,

הּנחה. ּבלא עקירה ְֲִַָָָָֹּכאן
.‚Èלסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק
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קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות אחר[תפשו]ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבידֹו,
- לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנחה

ַָחּיב.
.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק

אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו
הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי

.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,
ואם והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹומֹו
עצמֹו הּזֹורק ורץ זרק, ּפטּור. - וקּבלּה מּמקֹומֹו חברֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָנעקר
לארּבע חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו החפץ, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָאחר
ההּנחה ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ּפטּור, - ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּמֹות
ּבׁשעת לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ׁשּינּוח אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגמּורה,

ֲִָעקירה.
.ÊËהרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק

הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע
אם אבל טפחים; מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹּפטּור;
- מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאף
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הרּבים, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ּפי על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
הּוא הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ונתּגלּגל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשחזר

חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכמי
.ÊÈרׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן. ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהרּבים

.ÁÈּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵַַַָָהּמֹוׁשיט
רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו חּיב, - ּבאמצע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהרּבים

טפחים]הרּבים י' הּלוּיים[למעלה עבֹודת היתה ׁשּכן ; ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ּורׁשּות לעגלה, מעגלה הּקרׁשים את מֹוׁשיטין - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבּמׁשּכן
הּיחיד רׁשּות ועגלה עגלה וכל העגלֹות, ׁשּתי ּבין ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָהרּבים

ִהיא.
.ËÈהּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּבּמה

ּברׁשּות מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, רׁשּות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹּבאר
צּדי ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; אחר זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהרּבים,
לרׁשּות זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף - הרּבים ְְְִִִִֵַַַַָָרׁשּות

ּפטּור. ׁשּכנגדּה, ְְִֶֶַָָָהּיחיד
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ידֹו והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר ׁשּבצּדּה, לחצר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהכניסּה
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַַָּתלּויה
.‡Îונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּמתּכּון

הּמלאכה, ׁשעּור נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ּבסֹוף ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהחפץ
מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - מחׁשבּתֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונעׂשת
מּכל ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד ׁשמֹונה, ְְֲִֶֶַַַָָָָֹלסֹוף
ּבסֹוף החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשמֹונה.
ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח לפי ּפטּור; - ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמֹונה
ׁשּינּוח זריקה, ּבעת חׁשב אם ,לפיכ ׁשּתנּוח; ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל

חּיב. - ׁשּירצה מקֹום ּבכל ְְִֵֶֶֶַַָָָהחפץ
.·Îאּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ארּבע לתֹו ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק ּפטּור. -ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָ
ּכ ואחר אּמֹות לארּבע חּוץ מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָאּמֹות

ה ּכלל, נח לא ואם חּיב; ונכנס, ּפטּור.נתּגלּגל זה רי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו
להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ;[פתוחים ְְִִֶַָָָֻ

תהיה ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּובלבד
עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ּתקרה. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָעליו
יתר אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ורחב ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֹטפחים,
על ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ וכן ּכן; ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹעל
ארּבע מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על יתר אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻארּבעה
יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ּגבהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמחיצֹות,
ּכגֹון לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ּבּה יׁש אפּלּו ּכן, ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻעל
ּומבֹואֹות ּבּלילה; ננעלֹות ׁשּדלתֹותיה חֹומה הּמּקפת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמדינה

ּולחי ּכתלים ׁשלׁשה להן וכן[קרש]ׁשּיׁש רביעית; ּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ודיר לצאן]חצר מגודר מגודר]וסהר[מקום ׁשהּקפּו[שטח ְְְִֵֶַַָֻ

הן. ּגמּורה הּיחיד רׁשּות ּכּלן - ְְְִִֵַָָָָֻלדירה
מגּדל·. אֹו ספינה ּכגֹון ּכלים, וכּורת[ארון]אפּלּו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָעׂשרה,

הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרים המוקפים ּכל[- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
הרּבים רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
הרּבים,„. ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום ּפטֹור.[- ּומקֹום , ְְְְְִַ
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? היא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיזֹו
אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ּכן, על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיתר
על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד אּלא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּתֹופׂשת
על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ וכן ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה;
ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד מּׁשלׁשה ועמק ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻּכן,
על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ּגבהן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמחיצֹות,

זוית קרן וכן ּכן; על יתר אֹו הּסמּוכה[פינה]ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום והּוא הרּבים, ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֻלרׁשּות

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הרּבים, רׁשּות בצדהרביעית [קרש ְְְְִִִִֵֶַָָָ
קֹורההפתח] לקצה]אֹו מקצה וכן[למעלה רביעית; ּברּוח ְְְִִֵַָ
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- הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ּבין והּבקעה, ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּיּמים,
הן. ּכרמלית אּלּו ְְִֵֵַָּכל

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
מקֹום מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים
עבה. ּכקרקע הּוא הרי מים, הּמלא העמק ּכל אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּפטֹור.

.Âמאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹּבֹור
ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים אּמה.רׁשּות מאה ורחב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּמה
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

היא[ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבין אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּככרמלית;
רׁשּות הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהעּמּודים

ִַָהרּבים.
.Êמארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה

ּפחֹות ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אֹו ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו ּכארץ. הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹמּׁשלׁשה,
על ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּגללים
ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ועמקֹו ארּבעה, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֻעל
מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
הרי - ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות ארּבעה ְְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָֹורחּבֹו
ּכרמלית, אויר אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. מקֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָזה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה ְְְְֲֲֵֵַָָָלמעלה
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש [-מקֹום ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

הּואבמדויק] הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות לא ,ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין הרּבים; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּכרׁשּות

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; ּבין רחב עליו.[נשענים]ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר היה אם ְֲִִִֵַָָָָָָָָאבל
אין ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְְֲֵַַַָָָָּבֹו
.Ë- טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִַַַָָָָָּגג

ׁשּיעׂשה עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ורּבים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהֹואיל
עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד להּתירֹו. קבּוע סּלם ְְֲִִִַַַַַָָָָָָֻלֹו
ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ארּבעה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָורחב
לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹׁשהּוא,
ואין ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ּולהׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבּיתד
ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמֹודדין
הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתדֹות,

ּבהן. ְְִִֶַָּומׁשּתּמׁשים
.Èהּיחיד רׁשּות הּיחיד;[שבכותל]חרי ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲִִִֵֵֵַַָָֹ

הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם - הרּבים רׁשּות חרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל
ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? מּדתן. ּכפי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהן
הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה על ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה
ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ּגבֹוּה אין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואם
- ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ארּבעה, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹעל

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ְֲִֵֶֶָָָָָֹׁשּכל

.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות
ּבכּלּה. מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהיה
אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים רׁשּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם אּמֹות; ְְְֱִִִֶַַַַָּבארּבע
ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות - אּמֹות ְְְְְְִִִַַַַַַָָָלארּבע

מּדבריהם הּכרמלית ּדֹומה[מדרבנן]ׁשאּסּור ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלרׁשּות
ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף צרי היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא

ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא העבירֹוּכדי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמֹות; ְֵֵֶַַַָָֹּכּמה

.·Èמּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם
צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית. מן לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַַָָהרּבים,
.‚Èאסּור ּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנה ְְְִִִִִִֶַַָָָלהֹוציא
ואם הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

ּפטּור. הכניס, אֹו ְִִִָהֹוציא
.„Èמרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור. - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוׁשיט
וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות והֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָמּכרמלית
.ÂËעל ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ּפטֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמקֹום
ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, צרי ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכעֹומד;
ּבמקֹום עֹומד היה ׁשם. ׁשּנח ּכמי חׁשּוב ׁשאינֹו - ְְְִִֵֵֶֶָָָָָּפטֹור
ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, מרׁשּות חפץ ונטל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפטֹור,
ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵַַָָָָָָוהּניחֹו
ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הכניס אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

ּפטּור. - ְָּפטֹור
.ÊËואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד

הּוא הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָרׁשּות

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב] ואם[שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות ְְִֵַַַַַָָָָזרק
.ÊÈוזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
נֹוטה ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן לרקיע. ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעד
הּנֹוף ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַָָָָלרׁשּות

העּקר. אחר ִֵַַָָהֹול
.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ -], ְְְְִִֶַַַָָָָֹ

עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ונח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזרק
ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע הּזֹורק [נדבק]עׂשרה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ
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אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ּבכתל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהחפץ
ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה למעלה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָנדּבק
למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָמעׂשרה
למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - טפחים ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָמעׂשרה

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ּבחר ונח ְְֲֵֶָָָָָֹמעׂשרה,
.ËÈּברׁשּות ונתקע הּיחיד, מרׁשּות רמח אֹו קנה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹזרק

ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ּכׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהרּבים
ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָזרק
ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ויׁש ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹּגדֹול,

רׁש זה ׁשּכלי ּכמֹוציאמּפני ונמצא ּגמּורה, הּיחיד ּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
הּיחיד. לרׁשּות הּיחיד ְְִִִֵַַָָמרׁשּות

.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ
החפץ ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַַָָהּמחיצה
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק ּברׁשּות[של יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִֵֵֵַַַַָ

הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ונעׂשה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהרּבים,
ּכאחת. ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּפטּור;

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ונעׂשה הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ארּבעה. על מארּבעה ּפחֹות מהן מקֹום ְְֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
.‚Îמלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

ׁשעּורֹו. את הּפרֹות מעטּו ׁשהרי ֲֲִִֵֵֶֶַָּפטּור,
.„Îורּבים[ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ּבין אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכרׁשּות
מדּלגין העם רב ׁשהרי טפחים; ארּבעה ּברחּבֹו היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
הרי עׂשרה, ּבעמקֹו ואין הֹואיל ּבתֹוכֹו, מהּלכין ואין ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָעליו,
הרי יתר, אֹו עׂשרה ּבעמקֹו יׁש ואם הרּבים. רׁשּות ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָהּוא
ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש והּוא - הּיּמים ּכׁשאר ּכרמלית ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
מארּבעה. ּפחּותה ּכרמלית ׁשאין ּכן, על יתר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטפחים
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הּיחיד‡. ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומד
הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּכּלּה.
- הֹוציא ואם אּמֹות; לארּבע חּוץ יֹוציא ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַַַֹּובלבד
ּברׁשּות אדם עֹומד וכן אחרת. ּברׁשּות ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור,

ּופֹותח במפתח]הּיחיד, ּברׁשּות[דלת הרּבים; ּברׁשּות ְְִִִִֵַַַָָ
ּבחּוץ, ׁשהיתה ּבהמה הּיחיד. ּברׁשּות ּופֹותח ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרּבים,

אֹובסין - ּבפנים עד[מאכילין]וראׁשּה - ּובגמל אֹותּה; ְְְְִִִַָָָָֹ
.אר וצּוארֹו הֹואיל ּבפנים, ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵֶַָָֹֹֻׁשּיהא

הרּבים;·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא
הכניס ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָיֹוציאם;
נאים ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהם,
ׁשּלא ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ראׁשֹו מכניס -ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ורּבֹו. ראׁשֹו ְְִִֹֻהכניס
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד מן[מקבל ְְִִִֵֵַָָָ

וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים מן ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹהאויר
ואם ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹּובלבד
ּבפחֹות מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום היה אם - ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָנגע
מעל ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - לּגג סמּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּׁשלׁשה
על ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן הּיחיד; רׁשּות ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּגג
למעלה ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו הּצּנֹור ׁשהיה ּבין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָארּבעה,
חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - מים מּמּנּו וקלט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעׂשרה,

והֹולכין. נזחלין הן הרי אּלא מים, נחּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני
רׁשּות[בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

מּתר - טפחים מעׂשרה למעלה היה אם - ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻהרּבים
עד אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין עליו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש
עד הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר לפיכ טפחים; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתחּתֹונים. טפחים ְְֲִִַַָָָעׂשרה
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני
רׁשּות ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָעליו,
מׁשּתּמׁשֹות רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה; על זה ואסרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאחרת,

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשניהם,
אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ּבּתחּתֹון ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
הּזיז ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ּבעליֹון, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשני

לעצמֹו. רׁשּות ְְְֶַַָׁשחלק
.Êלהׁשּתּמׁש ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות אויר על הּיֹוצא זיז ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכל

נֹוטלין ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

ויביאם. הרּבים, לרׁשּות יּפלּו ְְִִִִִֵֶַָָׁשּמא
.Áלזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשני

ׁשּיהיה אֹו ׁשּלֹו, ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, מעׂשרה; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלמעלה
ואם לזרק. מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים ואפּלּו ערּוב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּביניהם
ּבגד לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא מּזה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהיּו
וכּיֹוצא חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

זֹורק. ֵֶָּבהן,
.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, [בכותלּברׁשּות ְְִִַַַַָָ
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וחליתֹושלידו] הּבֹור הבור]- שבשפת מצטרפין[עפר ְְְְִִַָָֻ
מּמּנּו ּוממּלאין ּדברים[מהחלון]לעׂשרה, ּבּמה ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשאין טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ּבׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמּורים?
ממּלאין אין - מפלג היה אם אבל ׁשם. לעבר יכֹול ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֻאדם
ׁשּנמצא עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּמּנּו,

ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, מן ּכׁשּיצא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻהּדלי
.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה

ּבאׁשּפה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשֹופכין
ׁש רּבים, איןׁשל - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה אין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכדרּכן ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשֹופכין
הרּבים. ְִִַָּברׁשּות

.‡Èיׁש[תעלת]אּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד ּכן על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
עׂשּו ּכן אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר

ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה [שללּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
ארּבעההתעלה] ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין -ְְְְִִִֶַָָֹ
.·Èׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מחיצה; לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבגבהּה
הּמחיצֹות ּומפסדת היא, ּפרצה עׂשר על יתר [נחשביםׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מּצדכאינם] נׁשאר אם החצר? ּבכל לטלטל הּוא ּומה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ּפס להיכר]הּפרצה אֹו[עמוד ׁשהּוא, ּבכל מּכאן ּופס מּכאן ְְִִִֶַַַָָָָ

ּבכל לטלטל מּתר - אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻּפס
אם אבל ּבלבד. האּמה מן למלאת אּלא אסּור ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
ׁשהרי החצר, ּבכל לטלטל אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר ואינונפרצה רה"י שאינו [מקום ְְְְִִֵֶַַָָָ
.רה"ר]

.‚Èהיתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָוהיא
יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים מן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמעלה
צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה ואם מים; ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻּבתֹו
ׁשּיהּוא ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
מּגעת הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף מבּדלין; ׁשּבחצר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻהּמים
מּתרת. זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הֹואיל הּקרקע, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעד
ׁשאּסּור מּפני ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, מחיצה הּתירּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹולא
אּלא ׁשאינּה ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ּבּמים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּטלטּול

הּכר. לעׂשֹות ְֲֵֵֶַּכדי
.„Èּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ
ּבּמה ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
ּכן אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היה מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון[מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי

ירדה ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת
מחיצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונגעה
הן הּכרמלית על ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

ְִׁשֹופכין.
.ÊË- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

לרׁשּות יֹוצאין ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאין
סא מחזקת ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ ּבמהרה. תיםהרּבים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו
ּכּפה עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין [כיסויהּמים ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ

קשת] העּוקהבצורת תראה ׁשּלא ּכדי [הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַָָָֹ
והאכסדרה והחצר הרּבים. מרׁשּות ,[מרפסת]הּזאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמחזיק הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפין
אּמה. חמׁשי ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֻסאתים?

.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ׁשּׁשים[עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות מקּלחין,[מתלכלכות]ׁשהחצרֹות צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹוצאין והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
היתה אם - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
היתה סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמחזקת

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין מּסאתים, ְְִִִִֵַָָָָָּפחּותה
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין[חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

צּנֹור וכן הרּבים, לרׁשּות ויֹוצאין הּקרקע ּתחת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָוהֹולכין
ויֹורדין[מרזב] הּכתל על נזחלין והן מים, ּפיו על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּׁשֹופכין

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות
על אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
אּלא הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ְְִִִֵֵַַׁשֹופ
.ËÈּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּפי על ׁשֹופ היה ּבמקֹומן. הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהן,
ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
מּתר ,לפיכ ּבכרמלית. ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא החּמה; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּבימֹות

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלׁשּפ
.Îימּלא הּספינה[מים]לא עׂשה[בים]מן ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמה הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ארּבעה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
היה אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָּדברים
ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, מן מעׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
אּלא זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא; ּפטֹור מקֹום ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

הּכר. ִֵֶמּׁשּום
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל
ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְְְִִֵַַַַַַַָנתּגלּגל

הקודש] ביזוי מּידֹו,[למנוע ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְִִֵֵֶָָָָֻ
ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל אּמֹות. ארּבע ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַויעבירּנּו
היה אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות נתּגלּגל אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאצלֹו;
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ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָקֹורא
רׁשּות ּבאויר ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם הּכתב; על ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹהֹופכֹו

אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ולא ְְְִִִֶֶַַָָָֹהרּבים
.·Îאם[מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ

אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
עּמֹו לעמד ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
לרחץ הּיֹורד לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין -ְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעליו מים יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּים,

ּבכרמלית. אּמֹות ְְְְִַַַַארּבע
טז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לדירה‡. הּקף ׁשּלא ׁשּיהיה[למגורים]מקֹום אּלא ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֻ
לאויר מאווירו]ּתׁשמיׁשֹו ּופרּדסים,[להנות ּגּנֹות ּכגֹון - ְְְֲִִִִֵַַַ

אם - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן מקֹום הּמּקיף ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּוכגֹון
הּוא הרי יתר, אֹו טפחים עׂשרה הּמחיצֹות ּבגבּה ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹיׁש
מּמּנּו והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא לחּיב הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּכרׁשּות
מטלטלין ואין לתֹוכֹו. הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָלרׁשּות

סאתים ּבית ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא אמה]ּבכּלן, נ' על אמה [נ' ְִִֵֵֵֶַָָָֻ
אסּור סאתים, ּבית על יתר ּבֹו היה אם אבל ּפחֹות; ֲִִֵֵַַָָָָָָָאֹו

ּככרמלית. אּמֹות ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְְְִֵֶַַַַַָלטלטל
מטלטלין·. סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכן

אּלא ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
- מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע אּמֹות. ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבארּבע
ּכרמלית. ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹמטלטלין
ּבית עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ּגבֹוּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָהיה
לא מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻסאתים,
- סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ולא לּים, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמּתֹוכֹו
ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַָָאף
מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, אּמֹות ּבארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאּלא
ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה לתֹוכֹו; הּים ּומן ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּים,

ּבֹו.
אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת[חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשהיה ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל אּמה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפים

ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים[- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ
נקרא זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּוׁשירים,

סאתים'. ִֵַָ'ּבית
אם„. - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמקֹום

חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ארּכֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה
יתר ארּכֹו היה אם אבל ּבכּלֹו; לטלטל מּתר הּמׁשּכן, ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻּכחצר
אּלא ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ׁשנים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל
לאויר ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן. מחצר אּלא החצרֹות, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכׁשאר
ּפרצה‰. ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻמקֹום

לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות עׂשר על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
לׁשם ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלֹו; לטלטל מּתר - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻּדירה

ּופרץ זמן]ּדירה, עד[אחר ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ְְִִֵַַַָָָָָָ
ּפי על אף ּבכּלֹו, לטלטל מּתר - מעׂשר ליתר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻׁשהׁשלימּה

מילין. ּכּמה ּבֹו ִִֵֶַָׁשּיׁש
.Âרּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

ואסּו ּכגּנה, הּוא הרי אם- - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ
היה ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻנזרע
נּטע ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר הּזרּוע ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּמקֹום
מים, נתמּלא ּבכּלֹו. לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻֻֻרּבֹו
הרי לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה עמּקים היּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָֻאפּלּו
אין ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר ּכנטעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֻֻהם

אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְִֶַַַַָמטלטלין
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה[עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר[כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ׁשלׁשה ורחב עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמעּוט.
ׁשּכל מעּוט, אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעּוט; זה הרי - יתר ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו

ּכלבּוד מּׁשלׁשה כמחובר]ּפחֹות מן[- הרחיק אם וכן הּוא. ְְְְִִִִִֵָָָֹ
לא - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹהּכתל

ּכלּום. ְָָעׂשה
.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

מן[להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, ּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹ
על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּתל
ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו - הּתל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׂשפת
והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה מֹועיל. אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמחיצה,
והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת הֹואיל - קּימת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהעליֹונה
לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - היא אּלא נראה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻאין

ְָֻּבכּלּה.
.Èאין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻהרי
.‡Èלמדינה הּפתּוחה ּומּצד[לעיר]רחבה אחד, מּצד ְְְִִִִֶַַַָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל ּפתּוחה לחי[מניח]אחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּומּתֹוכּה[קרש] ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה. הּמדינה ּומן ְְְִִִַַָָָלּמדינה,
.·Èאם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָיחיד

היתה ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ּבּה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻֻיׁש
אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָיתר
עליהן יתר אֹו יׂשראלים ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו אם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוכן
ּבכל לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן הרי - ּבבקעה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּׁשבתּו
הּמחיצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ּכּמה אפּלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹצרּכן,
ּבית נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי סאתים ּבית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּקיפּו,
אסּורים - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ּבלא ּפנּוי ְְְֲִִִִִֵַָָָֹֹסאתים
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הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא הּמחיצה, ּבכל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָלטלטל
לׁשּירה. ְְִַַָָמׁשלים

.‚Èוקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו [התכוונוׁשביתהׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
שם] מּתריןלשבות הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ּבכּלּה; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻלטלטל
ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי להם ּבא ּכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָואחר

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא קדם ּכׁשהיּו שבת]אּמֹות, [בערב ְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הּגֹורמת שיירה]היא הּדיֹורין[להחשב לא [שניתווספו, ִִֶֶַַָֹ

.בשבת]
.„Èזה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה

קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים
ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים המשמשיםׁשּנמצאּו [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ

ויחידכמחיצה] ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמּכאן
האמצעי היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ּכׁשּירה, נעׂשּו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבזה
ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, החיצֹונים ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא הרי - רּוחֹותיו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֻמּׁשני
להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד ׁשבת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאם
ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ּכל אּלא צרּכן, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ויחיד ּבזה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צרּכן. ּכל להן נֹותנין - ּבאמצעי ואחד ּבזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָּוׁשנים
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחת עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]מחיצה; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד ּפרּוץ היה אם אבל זֹו[בשווה]מחיצה. הרי - ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת;
ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. עׂשר על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָיתר
יֹותר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו לפרצה היה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואם
הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה מפסדת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשר,

ְֶֻמרּבה.
.ÊÈמּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

מהן ּפרצה ּכל הּפרצֹות, היּו אם אבל ומעלה; ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָטפחים
ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - מּׁשלׁשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּפחּותה
ּכלבּוד הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל העֹומד; על ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻמרּבה

.[כמחובר]
.ÁÈלחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?

לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו טפחים, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
ׁשהיא ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - טפחים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשה

לאורך] ערב[מונחים ּבלא רוחב]ׁשתי ׁשתי.[- ּבלא ערב אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי
ׁשאין - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָסֹוף
למׁשה הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ּפחּותה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

הן. ִִֵַמּסיני
.ËÈאפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' קנה'צּורת ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשני ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים יתר,[הקנים אֹו טפחים עׂשרה - ְְֲִִֵַַָָָָָ

נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהּקנה
וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא הּלחיים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבׁשני
- ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי עׂשרה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּלחיים

ּבריאה ׁשּתהא דיה]צריכה ּדלת[חזקה אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
קׁש. ֶַׁשל

.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה[כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשעׂשה ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה

הּצד מן באמצע]אֹותּה לא לכותל ּכלּום;[סמוך אינּה - ְִֵַַָָ
ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

.‡Îּבין ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - מחיצה עֹוׂשין ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹּבּכל
ׁשּיהיּו והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבאדם;

ינּודּו.[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֶָֹ
.·Îּומחיצה ּכׁשרה. זֹו הרי מאליה, העֹומדת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמחיצה

מּתר - ּבׁשגגה נעׂשת ואם מחיצה. זֹו הרי ּבׁשּבת, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
ׁשּתעׂשה הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהמטלטל.
העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
זה נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשגגה,

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי - ּבּה ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָלטלטל
.‚Îזה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
ׁשּלא אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש

ְְַלדעּתֹו.
.„Îהארץ על מס ׁשהּוא מכלאילן לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ממּלאצד] - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבּדיו וקֹוׁשרן[ענפיו]ּבין ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד עד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבארץ,
היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה והּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן;
ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים מּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיתר
הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, מּפני ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻאּמֹות,

יז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ
לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ּבׁשּכנגּדּה ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻויֹוצאין
הּסתּום?·. מבֹוי מּתירין ּברּוח[בטלטול]היא לֹו עֹוׂשה ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ;רביעית, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ

ּומּדברי לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין
אֹו ּבלחי לּה ּדי ּולפיכ הרביעית, הרּוח היא ְְְְִִִִִִִַַָָָָסֹופרים

ָקֹורה.
ּפתח‚. צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִֵֶֶַַַַָָֻוהיא
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ּומבֹוי מּכאן. קֹורה אֹו ּולחי ,[מפותל]עקם[מפולש]מּכאן, ְִִִָָָָָֹ
ּכמפּלׁש.[דינו]ּתֹורתֹו ְִָָֻ

ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו [שיפוע ְִִֶֶָָ
- לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֶַַָָָלרׁשּות
מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי לא צרי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹֹֻאינֹו

ִַָהרּבים.
לאׁשּפה‰. ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי

אינּה רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ּכלּום; צרי אינֹו - רּבים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ׂשרטֹון הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין להתּפּנֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָעׂשּויה

שפתו] .[תיבש
.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי - רחבה[כלה לאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ

הבתים] שאחורי ּכנגד[חצר מכּון היה לא אם - רּבים ְְִִֶֶֶַָָָֹֻׁשל
הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - הרחבה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּפתח
היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָּכלּום.
אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - יחיד ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשל

רחבה. ׁשל לצּדּה ּכלה ְְְְִִֶֶָָָָָונמצא
.Êּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְִִִִִֵֶַַָָָָאין

אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ּפתּוחֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָוחצרֹות
ׁשארּכֹו מבֹוי אבל רחּבֹו; על יתר ארּכֹו ויהיה ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָומעלה,
מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ּכחצר, הּוא הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּכרחּבֹו,

ּבפס אֹו ּבמּׁשהּו, לחי ּכל ארּבעה[קרש]רּוחֹותיו רחב ְְְְִֶַַַָָָָָָ
אחת. ֵַַַמרּוח

.Áונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
לתֹוכֹו, ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי קֹורה. אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבלחי
מבֹוי וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ארּבעה. ּבפס ְְַַָָאֹו
.Ëלא צרי אינֹו - טפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹֹמבֹוי

מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ולא ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻֻלחי
ּכלבּוד הּוא אף[כמחובר]הרי - ּבקֹורה ׁשהכׁשירֹו מבֹוי . ְְְֲִִֵֶַָָָ

מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל ׁשּמּתר ּפי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻֻעל
ׁשהּקֹורה ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְִִִֵֶַַַָָָָלרׁשּות
הּזֹורק - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. היא הּכר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָמּׁשּום
חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות ְְְִִִִֵַַַָָָמּתֹוכֹו

רביעית. ּברּוח ּכמחיצה הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָׁשהּלחי
.È- ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני

מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? מכׁשיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
לנעל צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחר

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי אבל [הדלתות]הּדלתֹות, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
אֹו מפּנה ּבעפר, צּורתמׁשּקעֹות אבל להּנעל. ּומתּקנן תן ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ

הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - וקֹורה לחי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפתח,
.‡È.הּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֻמּתר

אבל הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
לכרמלית סמּו היה רה"ר]אם ואינו רה"י שאינו -[מקום ְְְִִַָָָ

ׁשּיעׂשה עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת לטלטל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאסּור
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו להּתיר אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלחי

הכרמלית] את ונעֹור[הכרמלית ככרמלית], .[נהיה ְֵ

.·È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל
ׁשעׂשה אׁשרה, אֹו עצמּה זרה עבֹודה הניה. ּבאּסּורי ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואפּלּו
הּלחי, ּגבּה ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ּפחֹות ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָאין

.‚Èלרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל
רחב וכן האׁשרה. מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּקֹורה
והּוא ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין ְְְִֵֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ּבריאה ׁשל[חזקה]ׁשּתהיה לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ה-]ׁשלׁשה [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָקֹורה,
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

על יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹקֹורה?
ּדברים ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
צּורת לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ׁשּלא ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאמּורים?
אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה אפּלּו - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפתח

מּתר. זה הרי - אּמה מאה ֲֵֵֶַָָָָָֻרחב
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם וצּיּור,[קישוט]וכן ְְִִִֵֶַָָָָ

למעלה ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹעד
ואם עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
צּיּור ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

הּכר. ׁשם ונמצא ּבּה, מסּתּכלין - ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכּיּור
.ÊËקֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְִִֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

היה ּכׁשר; - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי אּמה, ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעׂשרים
אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא מעׂשרים, יתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגבהֹו
ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה להיֹות צרי - ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָלמּטה

ּבֹו חֹוקק - בקרקעו]מעׂשרה על[חופר אּמֹות ארּבע מׁש ְֲֵֵֶֶַַַַָָ
ּומעמיק אּמֹות, לעׂשרה.[בקרקע]ארּבע להׁשלימֹו ּכדי ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו אונפרץ ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
טפחים,הקורה] ארּבעה רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ

לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא והּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמּתר;
ּפחֹות הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ארּבעה ּפס ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנׁשאר

הּוא. ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ְְְִִֶָָָָָֹֹמּׁשלׁשה;
.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ ונפ[כל חצרלחצר, רצה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מבֹוי ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]מפּלׁש; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּבּה
.ËÈמּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֶֶַַָָמבֹוי

ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ׁשּנמצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻהאחר,
מפּלׁש. מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד זה מכּונין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻׁשאינן
מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה מכׁשירן? ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכיצד
לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ׁשּבּצד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשבילים

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ׁשּבּצד ְְִִִִֵֶַַַַָהּׁשבילים
.Îׁשּצּדֹו מּניח[דפנו]מבֹוי קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד הּקֹורה ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי
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מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

ׁשּתי מרחיק אֹו אּמֹות. עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
אּמֹות ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
עׂשר הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
על מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻאּמֹות,

ַָהּפרּוץ.
.·Îהעֹומד ּולחי ּכׁשר; מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלחי

ׁשהּוא ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה אֹו לחי, נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם

ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה הּכתל[הרחיקו]הּקרקע מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
- טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ּכלּום; עׂשה לא - ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ׁשהּוא[כמחובר]ּכׁשר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבין
מּׁשּום נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

הּפרּוץ. על מרּבה ְֵֶַַָֻעֹומד
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

הארץ מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּכרת;
יתדֹות ׁשּתי נעץ מחיצה. אינּה יתר, אֹו טפחים ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹׁשלׁשה
עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, מבֹוי ּכתלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשני
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ׁשּצרי ְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלּום;

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
מּכתל יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכן
להביא צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
קֹורה להביא צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹקֹורה

ֶֶַאחרת.
.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי[צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ

ּבׁשּתיהן יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
אחר קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל אחתּכדי היּו ת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

היא ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו עד[מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ
זֹו. ּבצד זֹו ְֵֶַָׁשּיעׂשּו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא[ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹו לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻטפח.
- מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
אין ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ּכל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָרֹואין:
ואם אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבין

אחרת. קֹורה להביא צרי ְִִֶֶַָָָָלאו,
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ֵֵֶָָָ

ּפּסין זוּיֹות[עמודים]ׁשמֹונה הבאר]מארּבע ׁשני[בשפת , ְְְִִֵֵַַַָָ
זוית ּבכל ּדבּוקין להשקותּפּסין מים שאיבת להתיר כדי -] ְְִִִַָָ

ּכמחיצהבהמה] אּלּו הרי מים- שאיבת להתיר כדי -] ְֲִִֵֵָ
בהמה] העֹומדלהשקות על מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף ;ְְִֵֶֶַַַַָָֻ

מּתר זה הרי עֹומדֹות, הּזוּיֹות וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻּבכל
לּבהמה ּולהׁשקֹות הּבֹור מן הפסים]למּלאת וכּמה[במתחם . ְְְְְִֵַַַַַָָֹ

ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; עׂשרה מהן? ּפס ּכל ּגבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיהיה
רבקֹות ׁשּתי ּכמלא ּופס, ּפס ּכל ּובין ׁשל[קבוצות]טפחים; ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת נכנסת אחת ּבקר, ארּבע ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹארּבע
ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על יתר אין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹזה,

.ÁÎזוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְִִִִֶַָָָָָָהיה
הּמתלּקט ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, אבן [קבוצות]מארּבעּתן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

רֹואין: - קנים ׁשל חבילה אֹו אּמֹות, ארּבע מּתֹו ְֲֲִִִִֶַַַָָָָעׂשרה
ּבגבּה לכאן ואּמה לכאן אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
קנים, חמּׁשה ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשרה,
לכאן טפחים ׁשּׁשה ּביניהם ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹונים - לכאן טפחים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָוׁשּׁשה

ִַּפּסין.
.ËÎוהּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ּבפנים[שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין במצב]מן ראׁש[וזאת יאחז ׁשּלא ְִִִֶַַַַַָֹֹֹ

הּמים[בכוח]הּבהמה ׁשּבֹו הּכלי להעם לתת לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ
ו] - ורובה" ב"ראשה צורך אין - כזה שבמקרה הֹואיללסטות. ,ִ

לגמל ואפּלּו מּתר, ּבפנים, ורּבּה –וראׁשּה ארוך [שצווארו ְְְְֲִִִַָָָָָֹֻֻ
שלו] ורובו" "ראשו על להקפיד מּזהיש יֹותר קרֹובים היּו .ְִִֵֶָ

לפנים. נכנס ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו מהן, להׁשקֹות אסּור -ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻ
ׁשהּוא ּכל להרחיק שירצה]ּומּתר מרחק ּובלבד[איזה , ְְְִִֶַַָָֻ

ּפׁשּוטיןׁשּי ּבפּסים רּוח[עמודים]רּבה ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ
הצדדים]ורּוח יהיה[=כל ׁשּלא ּכדי ש], ּפס[המרווח ּבין ְְִֵֵֶֶַַָֹ

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על יתר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹלחברֹו
.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביביהּפּסין ִִִֵַַָֹ

-הבאר] ּבלבד רגלים עֹולי ּולבהמת יׂשראל, ּבארץ אּלא ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ירד - אדם אבל רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא,
ּגבֹוהה לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר
היה ואם ויׁשּתה. וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
ידלה זה הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין הפסים]ויׁשּתה .[במתחם ְְִִֵֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים. ְֲִָָָעׂשרה

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַהממּלא
ש] שתייה]לפניה[בדלי אבּוס[לצורך היה ואם [מתקן; ְְִֵֶָָָָ

[- הבהמה להאכלת הּפּסים,[חלקו]ראׁשֹוגדול לבין נכנס ְְִִֵַַָֹ
ארּבעה[האבוס]והיה ורחב עׂשרה לרשותּגבֹוּה [שנהפך ְְְֲַַָָָָָָָָָ

עצמו] לפניהמשל ויּתן ימּלא לא הדלי]- ׁשּמא[את , ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
לקרקע האבּוס ּומן לאבּוס, הּדלי ויֹוציא האבּוס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיתקלקל
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וׁשֹופ ממּלא אּלא הרּבים; האבוס]רׁשּות והיא[בתוך , ְְְְִִֵֵֶַַָָ
מאליה. ֵֵֶָָׁשֹותה

.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק
ויֹותר עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכל נעׂשה - ונראה נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמארּבעה
ׁשם ואין ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּביניהם
מּכאן. ּופס מּכאן ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּביניהם

ּבֹוקעין רּבים היּו -[הולכים]ואפּלּו הּפּסין ּבין ועֹוברין ְְְֲִִִִִֵַַַַָ
ּבּה; ּבֹוקעין ׁשהרּבים ּכחצר הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא
אם ּביניהן, הּבהמה להׁשקֹות ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּזֹורק

ּבאר. ּביניהן ׁשם ְֵֵֵֶָָָהיה
.„Ïלטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר

ׁשּתי היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
ׁשּיערבּו עד אסּורין חצרות]חצרֹות, הּמים[ערוב יבׁשּו . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ

נחׁשבּו[שבבור] ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹּבׁשּבת
לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנעׂשת מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמים
ּבׁשּבת לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ׁשמּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשּבת,

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, לטלטל אסּור -ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
.‰Ïּבכּלּה,[מרפסת]כסדרהא לטלטל מּתר - ּבבקעה ְְְְְְְִֵַַַָָָָֻֻ

ּכאּלּו רֹואין ׁשאנּו ותקרה; מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹואף
הרּבים מרׁשּות והּזֹורק רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָּפי
ּבית קֹורה. לֹו ׁשּיׁש סתּום למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - ְְְִֵֵֶַָָָָָלתֹוכּה
אסּור זה הרי אּמֹות, ּבעׂשר ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו
אּמֹות עׂשר עד ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלטלטל
קֹורה ׁשם היתה ואם זוית; ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכפתח,

אֹותּה רֹואין - הּפרצה אר על -]מּלמעלה ׁשּירדה[כאילו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבכּלן. לטלטל ּומּתר ְְְְְֵַָָָָֻֻוסתמה,

.ÂÏהּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע
ּבכל האמּורה אּמה וכל אצּבעֹות. ארּבע והּטפח, יד; ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל
ׁשּׁשה ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ּבין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמקֹום,
ּדחּוקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחים.
ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָזֹו

דבוקות] מׁש[אינן ּכיצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָורֹווחֹות;
אּמה[אורך] עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמבֹוי,
עצבֹות.[דחוקות]עצבֹות אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹ

וכלאים. סּכה לענין ּבהן, ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא
שישי יום
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אֹו‡. הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְִִִִֵַַַָָָָהּמֹוציא
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות הרּבים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמרׁשּות

ּכלּום ׁשּמֹועיל ההֹוצאה:[משהו]ׁשעּור ׁשעּורי הן ואּלּו . ְְִִִֵֵֵֶַָָ
ּכגרֹוגרת - אדם אכלי יבשה]הּמֹוציא זה[תאנה ּומצטרפין , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

מן חּוץ עצמֹו, האכל מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה והּוא זה; ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָֹעם
והעקצין והּגרעינין לעץ]הּקלּפין הפרי של החיבור [מקום ְְְְֳִִִִִַַַָָ

הקמח]והּסּבין תבואה]והּמרסן[פסולת של עבה .[קליפה ְְְִַַָֻֻ

חלב·. ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם רביעית; רבע ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיין,
ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת וחלב[בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עין לכחל ּכדי לרפואה]טמאה, עליה חלב[להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

ּבמׁשיפה לּתן ּכדי ּביצה, ולבן לכאבאּׁשה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קטּנהעיניים] אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ּכדי - ׁשמן .ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּוף ּכדי טל, יֹומֹו. ּבן קטן רגל את[לשפשף]ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניים]הּקילֹורית לכאב ּבמים;[משחה לׁשּוף ּכדי וקילֹור, ; ְְְִִִִֵַַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי אוכלין]ּומים, לכתישת ּדבׁש,[כלי . ְְְְְִִֵֵַַָֹ
הּכתית ראׁש על לּתן הבהמה]ּכדי בגב ּוׁשאר[מכה ּדם, . ְְִִֵֵַַָָָֹ

רביעית. ּכדי - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ְְְְְִִִִֵַַַָָּכל
ּפי‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן

קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם גמל]ּגמל. מאכל להאכילֹו[שהוא ְְְֲִִִִִֶֶַָָ
ׁשמּה הּדחק, ידי על ׁשהאכילה ּפרה; ּפי ּכמלא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפרה,

עמירא ּגדי.[קש]כילה. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ
מּפני ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ועלי ׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
מצטרפין ואין ּגדי. ּפי ּכמלא ויבׁשים, אדם; אכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשהם

שונים] ׁשּבהן[המינים לחמּור זה עם הקטןזה [לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
ּתבןשבהם] הֹוציא ּכיצד? ׁשּבהן. לּקל מצטרפין אבל ,ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש אם - וקטנית ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹּתבּואה
הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּגמל, ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכמלא

מּביצת„. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא
טרּופה ּבאלּפס[מעורבת]הּתרנגֹולים, ּונתּונה ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

קנה[מחבת] הּמֹוציא .[- קלמֹוס[שיעורו לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִֵֶַַָֻ
מרּסס אֹו עבה היה ואם אצּבעֹותיו; לראׁשי ,[שבור]הּמּגיע ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכעצים. ְִִֵׁשעּורֹו
ּתבלין‰. -]הּמֹוציא ּביצה;[שיעורן לתּבל ּכדי , ְְְִִֵֵֵַַָָ

ּפלּפלת זה. עם זה עטרן,[פלפל]ּומצטרפין ׁשהּוא. ּכל , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ריח ׁשהּוא. ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל
הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן ׁשהן. ּכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׂשמים,

וסתומה] אדומה שושנה הּקׁשים,[עלה מּתכֹות מיני אחת. ,ִִֵַַַַָָ
ּומאבני הּמזּבח, מעפר ׁשהן. ּכל ּוברזל, נחׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכגֹון

ּומּמקק ּכל[רקבון]הּמזּבח, - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ספרים, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. אֹותן ׁשּמצניעין מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהן,

ּפטּור. ׁשלהבת, ְְִֶֶַַָוהּמֹוציא
.Âּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא

ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:
סּבין הּמֹוציא ׁשנים. הּמצרי, ּפֹול קמח]מּזרע ּכדי[פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ

זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן הּמֹוציא[בעת . ְִִִֵֵֶַַָָ
תבואה]מרסן ּכגרֹוגרת;[קליפות ׁשעּורֹו לאכילה, אם - ְְֲִִִִֶֶַָָֻ

ּבגד לצּבע ּכדי לצביעה, ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלבהמה,
לּולבי רכים]קטן. דקים]זרדין[ענפים עצים והחרּובין[של ְְְִִֵֶָָָָ

ּגדי. ּפי ּכמלא ּומּׁשּימּתיקּו, ּכגרֹוגרת; ימּתיקּו, ׁשּלא עד -ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתּורמּוסין והחרּדל הּלּוף ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאבל

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ׁשּלא ּבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹׁשּימּתיקּו
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים; הן לזריעה,[למנין]הרי ואם ׁשּתים; , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָ
אזֹוב הּמֹוציא צמח]ׁשּתים. ּכגרֹוגרת;[מין לאכילה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
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להּזיה העצים; ּכׁשעּור לעצים, ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹלבהמה,
מת] טמא הּזיה.[על ּכׁשעּור ,ְִַָָ

.Áּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָהּמֹוציא
לצבע] המשמשים צמחים מיני ּכדי[- - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְִֵַָ

ּכסבכה קטן, ּבגד ּבהן על[כיסוי]לצּבע הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נתר אֹו יֹום, ארּבעים ּבן רגלים מי הּמֹוציא וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָראׁשיהן.

כתמים]אלּכסנדרּיה המסיר עפר קימֹוניא,[מין ּברית, אֹו , ְְְְֲִִִֶַָָֹ
ניקוי]ואׁשלג ּבהן[חומרי לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

סּמנין הֹוציא ּכסבכה. קטן, ּכדי[צבעים]ּבגד ׁשרּויין, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לאֹורג ּדגמא ּבהן קטנה]לצּבע בד .[חתיכת ְְְִֵֶַָָֹֻ

.Ëׁשּתי מּמּנּו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו הּקלמֹוס, על ּדיֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹֻהּמֹוציא
אֹו[אותיות]אֹותֹות עצמֹו, ּבפני הּדיֹו הֹוציא אם אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]ּבקסת ּכדי[כלי זה, על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

היה אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיעלה
ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַֻּבּקסת
זה הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַֻלבּדֹו

-]ספק מהּל,[כשיעור ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי הֹוציא . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. היא זֹו ּכתיבתן, ְְִִִַַַַָָָָָָָָחּיב;
חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ׁשנּיה אֹות והֹוציא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָוחזר

הראׁשֹונה. ִָָָהאֹות
.Èּכחל העין]הּמֹוציא ּבין[לצביעת לרפּואה ּבין ְִִֵֵַַָֹ

ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלתכׁשיט,
- להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ּבכחילת אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלהתקּׁשט
ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לכחל ּכדי ׁשּיֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹעד

נקב השמן]לעׂשֹות חבית ּפי[במכסה על לּתן ּכדי ׁשעוה, . ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ
קטן לסותמו]נקב ּבראׁש[שבחבית לּתן ּכדי ּדבק, . ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹ
האפרוחיםהּׁשבׁשבת לתפוס בדבק ראשו שמורחין [קנה ְֶֶַַ

רבבבדבק] רקיק[שומן]. ּתחת למׁשח ּכדי מטוגנת, [עוגה ְְְִִֵַַַָָֹ
ְֶַּכסלע.בשומן]

.‡Èּכדי טיט, האּגרת. חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוציא
ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּכדי[אש ּדק, חֹול אֹו זבל . ְֲִֵֶֶַַ

ּכרׁשה בסיד]לזּבל מלא[לערבב עם לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
חרׂשית סיד. סּידין ׁשל כתוש]ּכף לבן לעׂשֹות[חרס ּכדי , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

ּפי לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּפי
ׁשּבּבנֹות קטּנה אצּבע לסּוד ּכדי סיד, זהב. צֹורפי ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכּור

בסיד] אותם סכין צּפֹור[היו ּדם לכּסֹות ּכדי ואפר, עפר .ְְִֵֵֶַַָָָ
והּוא, - ותרּגיׁש ּבבהמה לזרק ּכדי אבן, צרֹור ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹקטּנה.

חרׂש זּוזים. עׂשרה רביעית.[חרס]מׁשקל ּבֹו לקּבל ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
.·Èאזן לעׂשֹות ּכדי חבל, יד]הּמֹוציא לקּפה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ

ּתלּוי[תיבה] לעׂשֹות ּכדי ּגמי, ולכברה[לולאה]. לנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
גדולה] הּוצין[נפה התמר]. לכפיפה[עלי אזן לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִֵֶַָֹ

סיב[סל]מצרית התמר]. שבעץ ּפי[חוטים על לּתן ּכדי , ְְִִִִִֵֵַ
מּוכין יין. ׁשל קטן בדים]מׁשּפ ּבֹו[אגודות לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּתרוד לעׂשֹות ּכדי עצם, ּכאגֹוז. קטנה]ּכּדּור רופאים .[כף ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ
הּכדּכד ראׁש ּבּה לגרד ּכדי - המפרידהזכּוכית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי ׁשּיפצעבין עד אֹו מהערב], השתי ׁשּתי[יוריד ְְִֵֶַַ
ּכאחת. ְִִַַנימין

.‚È.חּיב הּפרה, ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשּבחזיר הּקׁשה מן אחת שבשדרתו]הֹוציא קשים ,[חוטים ֲִִִֶֶַַַַָ

והן ּדקל, חֹורי ׁשּתים; - העץ חּוטי והן דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּיב.
החרּיֹות ּכל[ענפים]קלּפי ּומּצמר ּגפן, מּצמר אחת. - ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] ּכל[משי ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּמֹוציא טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּנטוין
לטמאה ּכׁשעּורן - העֹור מן אֹו הּׂשק, מן אֹו הּבגד, ְְְִִִִֶֶַַַָָָֻמן

טומאה] על[לקבלת ׁשלׁשה הּבגד, להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ ,ְְִֶֶַַָָָָָֹ
על חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה הּׂשק, ְְְֲִַַַַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה;

ֲִָחמּׁשה.
.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא

לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ
היה ׁשקל. ּבקמח[העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע ּבקמח,[לעטוף עׂשּוי היה .ְֶַָָָ

את עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדין
חמּׁשה. על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר ְֲֲִִִִִֵַַַָָהּגט.

.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא
ּדּוכסּוסטֹוס .'ּובׁשערי' העור]עד של הפנימי ּכדי[חלקו , ְְְְִֵֶַָ

ׁשל אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹלכּתב
מֹוכסין שילםקׁשר שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו [שטר ְִֶֶ

קׁשרחובו] הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות ׁשהן [סימן, ְִֵֵֶֶֶֶַָ
ונפטרשל] לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמֹוכסין

ּוניר ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ראיה ׁשהרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּבֹו;
ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על לכר ּכדי - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמחּוק

ּבּלבן[בושם] יׁש ואם ׁשּתי[במחיקה]; לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹ
חּיב. מֹוכסין, קׁשר ׁשל ְִֶֶֶַָאֹותֹות

.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
חֹולה, אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל ְֲִֵֶַַַָָָָָָָחּיב.

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן[מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈמּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא[בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת
ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, על[בגדיו]- מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו
.ÁÈצּפרת ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל חי, חגב ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמֹוציא

ארבה]ּכרמים מּפני[מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשה. וׁשרץ, ּבכּזית; ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָּונבלה,
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא[בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ

ׁשּנתמעט ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור.
.Îהֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

לרפּואה, אֹו לזרע, הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכּׁשעּור?
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ּבכל חּיב - ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא, מּמּנּו להראֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו
ֶׁשהּוא.

.‡Îוׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע
ׁשעל ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלּמה
חּיבין אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדעת
האֹוצר לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק ּבׁשעּורֹו. אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָעליו

הראשונה] ממחשבתו ונמלך ׁשּמקֹומֹו[מחסן, ּפי על אף -ְִֶַַ
חזר אם ,לפיכ הראׁשֹונה; מחׁשבּתֹו ּבטלה ּכבר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָנּכר,

ּכּׁשעּור. ׁשּיכניס עד חּיב אינֹו - ְְְִִִִֵֶַַַַָוהכניסֹו
.·Îראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר

חּיב; והֹוציאֹו, אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָלהצניע,
הֹוצאת על אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשאר

הּכׁשר ּכמֹוהּו.[הרגיל]ּדבר ּומצניעין להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָָָ
.‚Îמּמלאכה העֹוׂשה ּכל וכן ּפטּור; ׁשעּור, חצי ְְֲִִִִֵֶַָָָָָהּמֹוציא

והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּפטּור. ׁשעּור, חצי הּמלאכֹות ְְֲֲִִִִִִִִַָָמן
החצי והגּביּה קדם ואם חּיב; - האחר החצי והֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
ׁשּנׂשרף, ּכמי נעׂשה - הּׁשני החצי הּנחת קדם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהראׁשֹון,
אחר חצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּופטּור.
ּכמי ׁשהּמעביר חּיב, - ׁשלׁשה ּבתֹו הראׁשֹון על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעבירֹו
ׁשּינּוח עד חּיב, אינֹו - זרקֹו אם אבל מּׁשהּו; ּגּבי על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנח

מּׁשהּו. ּגּבי על ֵֶַַַָׁשם
.„Îּבהעלם ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָהֹוציא

יׁש[בשגגה] אם רׁשּיֹות, לׁשּתי חּיב. אחת, לרׁשּות - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻאחד
ּכרמלית ּביניהן היתה ּפטּור; - עליה ׁשחּיבין רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּביניהן

רה"ר] ואינו רה"י שאינו וחּיב[מקום אחת, ּכרׁשּות הן הרי -ְְֲִֵֵַַַָ
ַָחּטאת.

.‰Îוקד מּכּׁשעּור, ּפחֹות וחזרהּמֹוציא נתּפח ׁשּינּוח ם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּפחֹות וחזר צמק ׁשּינּוח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור,

ּפטּור. - ִִַָמּכּׁשעּור
.ÂÎוחּׁשב הּנחה, קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא

זה הרי - ׁשעּור צרי ׁשאינֹו לרפּואה, אֹו לזריעה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָעליה
מּכגרֹוגרת ּפחֹות הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב,
ואם ּפטּור; - לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלזריעה,
עליה ׁשּיּמל קדם ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּתפחה
מחׁשבת על מתחּיב היה חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאכילה,

ַָָההֹוצאה.
.ÊÎקדם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוציא

ספק זה הרי - נדחה[בגמרא]הּנחה לא[מהחיוב]אם אם , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ
זה ּכּזית והׁשלים טמא, לבית אכלין ּכּזית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
אם ספק זה הרי - ּכביצה הּכל ונעׂשה ׁשם ׁשהיּו ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלין

טמאה לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על [רקנתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
טומאה] מקבל כביצה נתחּיב.אוכל לא אֹו ,ְִֵַֹ

.ÁÎ,ּבכלי ׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ְִִִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי להֹוצאת[בטילה]ּפטּור; ּכּונתֹו ואין לֹו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכּׁשעּור. ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלי,
אף ּפטּור - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַַָָָָָָלפיכ

הּמֹוציא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
הרֹוכלים לנשים]קּפת בשמים ּבּה[מוכרי ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶַַַָָֻ

אּלא חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו הֹוציאן ואפּלּו הרּבה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמינין
הּוא. אחד הֹוצאה ׁשם ֵֶַַָָָאחת;
יט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

יצא‡. ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל
ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו אם [מלבוש- ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

הרי[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובעברזל] - הרגלים ׁשעל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
רמח ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ּפטּור; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה

ואּלה וקׁשת עגול]וסיף משולש]ּותריס[מגן זה[מגן הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
ַָחּיב.

ּביֹום·. ואפּלּו לחּזקֹו; ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻאין
עליו ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא והּוא, מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּפני

ויבֹוא[האבנט]יהא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ֲִַלהביאֹו.

ואינּה‚. היא, האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת
אּׁשה, מּתכׁשיטי - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתכׁשיטי
ּבטּבעת ׁשּיצאת אּׁשה ,לפיכ האיׁש. מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואינּה
חֹותם עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש חֹותם, עליה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁש
ׁשּלא אֹותן הֹוציאּו והרי חּיבין, הם מה ּומּפני חּיבין. -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
אּלא ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ּדר ׁשאין הּמֹוציאין, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר
ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין האּׁשה וכן לֹו, הראּויה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטּבעת

מּפנ לּה? הראּויה טּבעת האיׁשאּלא נֹותן ׁשּפעמים י ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבאצּבעּה אֹותּה ּומּנחת ּבּבית, להצניעּה לאׁשּתֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָטּבעּתֹו
לתּקנּה לבעלּה טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן הֹולכה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעת
ונמצאּו האּמן; חנּות עד ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח האּמן, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאצל
חּיבין. ּולפיכ להֹוציאן, ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשהֹוציאּו

ּפי„. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
הרּבים ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, מּתכׁשיטיה; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ואם ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכן ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ּכל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהגּו
ּפטּור.‰. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

ּפטּורה והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואיׁש
ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה לחברֹותיה. ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתראה
ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּתכׁשיטיו,
מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
אֹותן לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין ׁשּיצאת אּׁשה וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּולהראֹותן
ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - להראֹותֹו ּדרּכּה ואין נֹופל ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואינֹו

אצעדה ,יֹוצאין[צמיד]לפיכ - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
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וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה והּוא ּבׁשּבת; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
אֹותם ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות
ּבציץ ולא הרּבים; ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹּבׁשעת
הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ׁשל ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל
הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻזהב
אסּורין אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּברגליהן,

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבהן, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא[שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על[בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
על ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּוא
ׁשל ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹראׁשּה

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת עליה]צמר מונח יהא ,[שהציץ ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ּבׁשן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ׁשן אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשּמּנחת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזהב
ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ּכסף ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשל

לחברֹותיה. ותראה ּתחלץ ְְְְְֶֶֶַַַָָֹׁשּמא
.Áלֹו אסּור הרּבים, לרׁשּות ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָּכל

ּופאה מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל
ּכלל, ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלּה.

ֶֶַחּיבת.
.Ë;ראׁשּה על לּה הּקׁשּורין ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְִִֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה

א חֹולצּתן אינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ׁשהּמים םמּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הרּבים; ּברׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹארעה
ּבהמה. ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבין
ּתחלץ וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ּתצא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
וכל זקנה. ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותראם

ראׁשּה. על ּבֹו יֹוצאה אריג, ְִֶַָָָֹׁשהּוא
.Èחֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש, ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
אֹותםשתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהם ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;

ּבּׂשבכה וכן[כיסוי]קׁשּורין יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èּבמֹו אּׁשה גפן]יֹוצאה ׁשּיהיה[צמר והּוא, - ׁשּבאזנּה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, - ׁשּבסנּדלּה ּובמֹו ּבאזנּה; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָקׁשּור

לנּדתּה ׁשהתקינה ּובמֹו נידתה]ּבסנּדלּה; דם ואף[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, ׁשאם - יד ּבית לֹו עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו ּפי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו מביאה ְְְִִִֵֵָָאינּה
.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח, ּובגרּגר ּבפלּפל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה

ויֹוצאֹות ּבׁשּבת. לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּפיה

ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתםהּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ

הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ
הרדיד] בשפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה

להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים ולא [אתויֹוצאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ
לכּתחּלה,האגוז] הּמטּבע על תפרף לא וכן הּקטן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנּה

ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני
.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא

הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹואם
החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּובלבד
ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, חׁשּובין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהּמׁשיחה

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל ּובקלּפת הּׁשּום [בדּבקלּפת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבׁשּבת;כרוך] ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו הּמּכה, ּגּבי ְְְִֵֶַַַַַַָָׁשעל

ּורטּיה ּומלגמה, תחבושות]ּובאסּפלֹונית, ּגּבי[מיני ׁשעל ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
ּובסלע הּצינית[מטבע]הּמּכה, ּגּבי בפרסתׁשעל [מכה ְִִֵֶֶַַַַַַָ

החרּגֹולהרגל] ּובביצת ארבה], הּׁשּועל,[מין ּובׁשן , ְְְֵֵַַַַָ
הּצלּוב צלוב]ּובמסמר מעץ ׁשּתֹולין[מסמר ּדבר ּובכל , ְְְִֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא הרֹופאים ׁשּיאמרּו והּוא - רפּואה מּׁשּום ְְְְִִֶֶָָֹאֹותֹו
ִמֹועיל.

.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ
של]ּובמׁשקל לרפּואה;[חיקוי ּוׁשקלֹו ׁשּנתּכּון ּתקּומה אבן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּתתעּבר ׁשּמא - הּנׁשים ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻולא
ּבקמיע ויֹוצאין הּוא[לסגולה]ממחה[של]ותּפיל. זה ואי . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֻ

אדם ׁשעׂשהּו אֹו אדם, ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻקמיע
ּבקמיע יצא ואם אחרים. ּבקמיעין אדם ּבני ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשרּפא
וכן מלּבּוׁש. ּדר ׁשהֹוציאֹו מּפני ּפטּור, - ממחה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻׁשאינֹו

ּפטּור. ּבּתפּלין, ְִִֵַַָהּיֹוצא
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

יצא ולא ּביחיד. יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּבריאה;
תצא ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקטן
ׁשעה ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹאּׁשה

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד רגל]אחת ּבּקב[קטוע [רגליֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ
אנקטמיןתותבת] ּבהן[מנעל]ׁשּלֹו. יֹוצאין אין - עץ ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ

ּפטּורין. יצאּו, ואם הּמלּבּוׁש; ּדרכי מן ׁשאינן מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשּבת,
.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי[צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ

חטטין אֹו[שחין]ּבעלי ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ּבהן ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיצא
ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ולא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשה,

.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּובחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

הּכר הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,
ורקין רּכין היּו אם - מּתר[דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם
ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין

.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים אינם הארּוגין[פעמונים ְֲִִִַָ
ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא חקוקּבּבגדים. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] ושם יּפלשמו ׁשּמא מּתכת, ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
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אֹו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָויביאּנּו.
אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
ּכמנהג ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - יתלכלכּו ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹׁשּלא

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום ְְְֵַַַָָָֻאנׁשי
.ËÈאבל חּיב. ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּיֹוצא

ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי[מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ
נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה וכל[שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ

היתה ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶָָָָָֹֻסּודר
ממרחץ]סבנית ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה [בגד ְִַ

ׁשנ קֹוׁשר - רחבה ׁשאינּה מּכתפים,קצרה למּטה ראׁשיה י ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבּה. לצאת ּומּתר אבנט, ּכמֹו ְְְְִֵֵֵַָָָֻונמצאת

.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטיםמּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשאינןבולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

מקּפיד ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי
ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליהן
הן חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני חּיב, - ּכהלכתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמצּיצת
ציצית. ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל
היא הרי אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין

ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו [בד, ְְְִִִִֶֶַַָָָ
הבגד] בשפת הּציציתהתפור חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִֵֵַַָָוכּיֹוצא

אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה מצּיצת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיא
ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביֹום

.‡Î,ּבבגּדֹו לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹלא
גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם נּגר [חתיכתּבאירא[אורג]ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

סֹורקצמר] ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
ׁשלחני ולא צּבע[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּדר ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּדגמא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו;

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב מּפני[שלא חּיב, - ְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפי על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ּדר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
ּבגדיו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף צרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינֹו

עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשהּמלאכה -ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
.‚Îהּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא

יד וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹעֹוׂשה?
ׁשני זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
נׁשאר ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

.והֹול ּומּניחן ְְִִֵַָָּבמקֹומן,
.„Îנֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנֹותנן
ּבהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה החיצֹונה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלחצר
הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻרצּועֹותיהן,
להן. נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֻאבל

.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
מתעּטף יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,

מביתו]ּבעֹור ּבֹו.[שיביא ונכנס אֹותֹו, ּומכּסה וחֹוזר , ְְְְִֵֶַָָ
.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ

ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
ׁשּמא - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבתפּלין לצאת ּומּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיהיה
ּבתפּליו למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָערב
הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹונזּכר

הּמדרׁש. לבית אֹו ְְְִֵֵַָלביתֹו
כ ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. ּבׁשּבת, הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָאסּור
ואחד חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָ"למען
על אף - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָּכל
ׁשאּסּורֹו לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּפי

המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבהמּתֹו[מזרז]ּבא אחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ְְֶַַָָָָָָָּבׁשּבת,

כל·. תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש לאו ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹוהלא
ׁשּלא - "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,

ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן[הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו. ִָָלֹוקין
לגֹוי‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

על מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לגֹוי, ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו ּבהמּתֹו. ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹׁשביתת

אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא
אין[לפדותה] ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעד

סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר ׁשהּסרסּור[מתווך]מֹוכרין. , ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֻ
מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר ְְְִִֵֵַַאינֹו

לרכיבת„. אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ׁשאסרּו ּוכדר עצמֹו. את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, לא ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאדם,
לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹֹלמּכר
ולא ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם למּכר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֹֻּומּתר

ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו סתם, ראויימּכר שאינו [מפוטם ְְְֲִִֶָָֹ
ּבֹו.למלאכה] ויעבד אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא -ְְֲֶֶַַָֹ

מקֹום‰. מֹוכרין; ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹמקֹום
מֹוכרין אין מקֹום ּובכל מֹוכרין. אין למּכר, ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשּנהגּו
אּלא - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהן

סרסּור. ידי ְְֵַַעל
.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

הּנחה.[הכיס] ולא עקירה לא ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹעליה,
עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואסּור
ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי
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נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּניח
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
ׁשֹוטה לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
מהם זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקטן
מּכל אחד ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹׁשּירצה.

אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - סוףאּלּו כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ
אמות] ּפחֹותד' ּבּה מהּל לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו .ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות
עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה ואם[להמתין ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָ

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה ְִֵַַַָָָָלאו,
.Áלרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר

לּסּוס ׁשיר ּכגֹון הרסן, לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָהרּבים
הֹוציא אם אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָואפסר
ּבפי חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבהמה
ּבפחֹות מׁשּתּמרת אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּסּוס,
ּבסּוגר חתּול אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָמּמּנּו,
ּפחּותה ׁשמירה אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

לּה. הּוא מּׂשאֹוי -ַָ
.Ëקׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

חבלים הּוא מכניס אבל ּבׁשּבת. נמׁשכין אינן ׁשּבת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמערב
וצרי טפח; ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלתֹו
טפח הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבזּוג ּבהמה תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹו

קֹול.[פעמון] לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּבצּוארּה,
.Èּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹֹלא

לסימן]ׁשּבצּוארּה בה הקשורה ּבחֹותם[מטבע ולא , ְְְֶַָָָֹ
ׁשּבצּוארּה. ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ּברצּועה ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשּבכסּותּה,

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור שעליו]ואין היתה[כיסוי ּכן אם אּלא , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבמטלטלת ּגמל יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו [חתיכתקׁשּורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ

היתהבד] ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּתלּויה
וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו עקּוד[גבנוניתו]קׁשּורה הּגמל יצא ולא ; ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹ

ידו]יד קשורה הּבהמה.[- ּכל ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא , ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹ
.‡Èּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין

האליה ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.
ינזקו] שלא ּבעצים[שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ

ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

תאכל.[מחסום] לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא ּדּדיה[קיפוד]ולא על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

תצא ולא יׁשנה; ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי
עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין [הזקוקהּברצּועה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

מיוחדת] ּבקרניהלשמירה לּה כדיׁשחקק חור [-עשה ְְֶֶַַָָָ
האפסר] את בו ּבחקקלהשחיל הּקׁשּור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְֲַַַָָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ,[תנתקנו]ּבׁשּבת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ּבידֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹויביאּנּו

.·Èּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים
ּכדי לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו המרּקמֹות[בדים]ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמיּפין
אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָקׁשּורה
ויֹוצאֹות זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹקׁשּורה

ׁשּלהן[כרוכות]מלּפפֹות הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצאּו. לא אּלּו הרי לערב, ְֲֵֵֵֶֶָֹאֹותֹו
.‚Èמערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועל ּבזנב הּסּוס ולא הרע]ׁשּבת; עין נגד לו ולא[שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה[לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ּבּה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּומטּיל ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומטּילת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחצר;
.„Èּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ּבני ׁשהן ּפי על ואף ואמתֹו; עבּדֹו ׁשביתת על מצּוה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּוא
ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ּולדעת ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָדעת,
ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָמעׂשּית

והּגר". אמת ּבן ויּנפׁש ,ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹוחמר
.ÂËעבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

חּיבין ׁשהעבדים מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמלּו
ׁשבע קּבלּו אּלא טבלּו, ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבהן.
ּומּתרין ּתֹוׁשב; ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמצוֹות
ּבחל. ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.ÊËוגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת
רּבֹו ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל,
הרי עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה
קודש שבת

כא ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

אפּלּו‡. - "ּתׁשּבת" ּבּתֹורה ׁשאינןנאמר מּדברים ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,

ׁשבּות מּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ
אסרּום ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאסרּום

הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָּגזרה
.·,לפיכ חֹורׁש; מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכל
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הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה[חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. מּפני[מחסן ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶַַַָָָֻ

אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ּבֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹקֹובע
אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט הּגּמֹות. ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַֹֻלהׁשוֹות
לא הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, לא אבל ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹֹֻּבקֹורה,
לדרס ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ויׁשּוף ּבּקרקע ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻירק

ּתּמֹו. לפי והֹול הּקרקע, ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻהרק
.‚- ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים המׂשחקֹות ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָנׁשים

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד אּלא[לנקות]ואסּור ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן על[להזות]אם מים ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו הּקרקע, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻּגּבי

סכין אין .לכ מיפה]מתּכּון חומר הּקרקע,[מריחת את ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; רצּוף היה כדיואפּלּו [במפוח, ְְֲֲִִִֵַַָָָָ

האבק] את טֹוב,להרחיק ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵ
ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבׁשּבת וחמר ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹקל
ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות להׁשוֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻויבֹוא

ָרצּוף.
ּומרּדה„. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר

ולא[שוטח] ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹבּה;
הּקּפה ּבׁשּולי אּלא שנשברה]ּבקּפה, קופה ׁשּלא[תחתית - ְְֵֶֶַָָָֹֻֻ

ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָֹֻיעׂשה
אסּור‰. לפיכ זֹורע; מּׁשּום חּיב הּזרעים, את ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשקה

ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מּתר ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.

ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת
.Âלרּדֹות אסּור ,לפיכ קֹוצר; מּׁשּום חּיב ְְִִִֵֵַַָָָהּתֹולׁש,

אין[להוציא] ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש
ואין ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ּבאילן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹולין
הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ּבאילן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנסמכין
ׁשּמא ּגזרה - ּכלל לּקרקע ּבמחּבר מׁשּתּמׁשין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻּכּלֹו.

ְִֹיתלׁש.
.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות

ׁשאין ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס יתלׁש. ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻּגזרה
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא ללאהניתֹו קיים -] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

אסּורתלישה] לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ּבמחּבר ּבֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻלהריח

.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן
הן הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור
מּתר ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻּכארץ.
אחד ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ליׁשב אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשוה

ֲֵֶעליהם.
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה יעלה[ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד

מּתר ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי
ירד, - ּבמזיד אפּלּו - ּובבהמה לירד. אסּור ּבמזיד, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָלירד;
הּבהמה מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה[- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
וקּלים, קטּנים ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ׁשל[מיעודו]ונמצא עׁשתֹות טעּונה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו, ּפי על ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
זכּוכית ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמּועט
על ׁשם יּניחם לא מקֹום, ּומּכל ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום - בהמה ְֲִִֵֵֵַַַַַָּגּבי
‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

על יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
מעט]יד ולא[מעט הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֹ

ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הּקּפה, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻלתֹו
ויבֹוא הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא
מּפני ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן עּמּור. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַלידי

ּכמעּמר. ְְִִֵֶֶַׁשּנראה
.·È- וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָמפרק

ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ מפרק; מּׁשּום ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹחּיב
- וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ּומקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהֹואיל
ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט יבֹוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּמא

ועזרּורים[חבושים]ּפריׁשין לתפוח]ותּפּוחים הדומה [פרי ְְְְִִִִַַ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, לסחטן מּתר -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירותּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציאשנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

אבל מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמימיהן,
והּבסר הּׁשּום הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא ְְְְְֵֶַַַַַָָֹמרּסק

בשלו] שלא בשלו]ֹותוהּמליל[ענבים שלא ׁשרּסקן[שיבלים ְְְִִֶַָ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום לגמר[כתישה]מּבעֹוד לֹו אסּור , ְְְִִִִִָָָֹֻ

לגמר לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻּדיכתן
הריפֹות ׁשחיקת לגמר לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹֻׁשחיקתן

שעורים] הּפרּור[גרעיני גדולה]ּבעץ הּקדרה[כף ּבתֹו ְְְֵֵַַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּבת,

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו -[מפורר ְִֵַ
ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמֹולל

ּגֹונח היה גרון]ואם ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר [מדדי- ְְִִִֵַָָָֹֻ
לאהבהמה] צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ׁשהּוא מּפני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְִֵֶַַַָָָָּגזרּו,
.ÂËוענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות
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ּגזרה ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם
הן ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמא
ואם מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם -ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת. מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהכניסן

.ÊËמׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים
- ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן מּתרין; - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמעצמן
מקֹום ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין

מּבערב. רּסקן ׁשּכבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,
.ÊÈּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה

מנּפח ּוכׁשהּוא אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות למלל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּמּתר
הקליפה] להפריח מפיו אויר ּבכל[מוציא אחת ּבידֹו מנּפח ,ְְְֵַַַַָָ

ּבקנֹון לא אבל - נפה]ּכחֹו ּבתמחּוי[מין [קערהולא ְְְְֲַָָֹֹֹ
חּיב.גדולה] ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ּגזרה ,ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּוא;[מנפה]והמׁשּמר מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ׁשמרים, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
צלּולין מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ּפי על אף ,ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻלפיכ

ּבקפיפה אֹו ּבּסּודר[סל]ּבסּודרין ּגּמה יעׂשה לא - מצרית ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֻ
הכלי] לפי דחיסתו עֹוׂשה[ע"י ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְֲֶֶֶֶֶֶַֹ

את לתלֹות אסּור וכן ּבמׁשּמרת. לׁשּמר ויבֹוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבחל,
לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהמׁשּמרת

המחּבץ חמאה]וכן אף[מייצר ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים ׁשמׁשמין ׁשּנֹותנין ּפי [יפרידעל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַֹֻ

הדבש] ְָּבידֹו.מן
.ÁÈזה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמחּת

הּׁשחת את לא מרּסקין אין ,לפיכ וחּיב; טֹוחן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּתֹולדת
בהמה] מאכל ּבין[תבואה ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹולא

את מחּתכין אבל ּכטֹוחן. ׁשּנראה מּפני - ּגּסה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדּקה
ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּדלּועין

עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין ּבפרֹות. לפני[חציר]טחינה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻ
ּומפספס לא[מתיר]בהמה, אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְְֲֲֵֵַַָָָֹֻ

ׁשּבהן. הּטרח מּפני ּגדֹולֹות, ְְֲִֵֶֶַַָֹֻאלּמֹות
.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי וכּיֹוצא[מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ

וקֹוטם מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ׁשהכניסן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשּלא - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ּבראׁשי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹואֹוכל

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר .[לכתוש]יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ
.Îהּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּביד ּכֹותׁש זה הרי - אבל[כת]ּבׁשּבת ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
לבריא אסּור ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמכּתׁשת

סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתרּפאֹות
.‡Îּכגֹון ּבריאים, מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּכיצד?

ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון[מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ
ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלענה

סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [צבע]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
ֲִַָועׂשבים.

.·Îלאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל
והאזֹוב והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים]ולׁשּתֹותן, אף[מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ

מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם[מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,
וׁשֹותין החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָּבמקֹומֹות

הּמצרי אוכלין]זיתֹוס מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִֵַָָ
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

הּבריאים וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, יין[כואב]סכין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

אּלא ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל ְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוחמץ,
ּבכל ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמקֹום

נּגפה צֹומתּה[לקתה]מקֹום. - רגלֹו אֹו ּביין,[מכווצה]ידֹו ְְְְִִַַָָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ּביין[איסטניס]ואינֹו אף , ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

ָאסּור.
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש

יערערּנּו לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש ּובֹולע. הּוא, מגּמע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹאבל
ואם[יגרגרנו] - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּבׁשמן;

הּמצטכי את לֹועסין אין נתרּפא. הנוטףנתרּפא, [שרף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ
ׁשּמתּכּוןמעצים] ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ׁשפין ואין ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻלרפּואה;
.‰Îּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין

ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם ּגב[רוק על אפּלּו , ְֲִִֵַַַָָֹ
קילֹור אסּור. לעין]העין ׁשּבת[משחה מערב אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלקה מי חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על מעבירֹו -ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּבאצּבעֹו,

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְִִֵֶָָּבידֹו
.ÂÎּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה[בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה. ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָּבׁשּבת;
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו -[ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני ְְִִִֵֶָָאסּור,
.ÊÎּכלי,[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּגּבי על ְְְִִֵֶַַָָָ

להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם אֹותּה; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָמחזירין
ׁשאין ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על רטּיה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּומּניחין

ׁשבּות השביתה]אּסּור להרשות דרבנן ּובכל[איסור ּבּמקּדׁש. ְְְִִַָָ
ׁשּמא הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי מקּנחין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום,

ְִַימרח.
.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבחל.
עד ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ
.ËÎׁשּטֹובעין ּבטיט ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹאין

הּבאּוׁשים מׁשרה ּבמי ולא סדֹום[מלוכלכים]ּבֹו, ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ
אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
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.Ïּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין
ּומפרכין סכין חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ְְְְְְִִִֵֵֵַָָאֹו

המכה] גלדי לבהמה;[משפשפים לא אבל לעּנגֹו, ְְְְֲִֵַָָָָֹלאדם
ּבהמה .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה היה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻואם

ּכרׁשינין בהמה]ׁשאכלה ּבחצר[מאכל אֹותּה מריצין הרּבה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; אֹותּה[שטף]ּבׁשביל מעמידין ּדם, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבּמים
ִַָסּמנין.

.‡Ïּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים[להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבסם בליעה]אמּורים? חומר יׁשחק[באמצעות ׁשּמא - ְְֲִִֶַָֹ

ואסּור מּתר. ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻסּמנין;
הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו -[צרכים]לדחק ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ

המׁשלׁש סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ּכֹוסׁשּמא לכּפֹות ּומּתר לין. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבׁשּבת הּטּבּור רוח]על כוסות מּתר[כעין וכן להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַַָָֻ

מפרקתו]לחּנק הּקטן,[בבגדים]ּוללּפף[ליישר את ְְֵֵֶַַַָָ
אזנים האוזניים]ּולהעלֹות לגידי ּבכלי,[רפואה ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
אנקלי הנשימה]ּולהעלֹות להקלת הלב שכנגד ׁשּכל[תנוך ; ְְְֲִֶַַָ

לחש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
מהן.[לחשוש] צער לֹו ויׁש ְְִִֵֵֶַַָלׁשחיקה,

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן[בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא[הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל [סלּכמרּקד. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לבהמה] -האכלה הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְִִֵֵֶַַַַָָ
.לכ מתּכּון אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָׁשהרי

.‚Ïוקמח]מגּבל מים אין[מערבב לפיכ לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מגּבלין מחטה יבֹוא[שנעשה ׁשּמא הרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻללּוׁש
ּכ ואחר אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הּנקראת והיא ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנּו
ּבבת הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ'ׁשתית'
ׁשּנראה מּפני אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
ּכ ואחר הּׁשתית, את נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכלׁש.

החמץ. את ֵֶֶַֹנֹותן
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי[סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

וכּיֹוצא העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין כף]ּבֹו. -] ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

אם ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל וערב; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
לפני ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין
ּכל לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ïׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל
ּבׁשּבת הּגמל יאכיל לא ּכיצד? ּבֹו. וכּיֹוצא קמח ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹליׁשת

ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ּבבת ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא

למקֹום ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.
להחזיר[בגרון] יכֹולין הּוא[להוציא]ׁשאינן מאכיל אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ

לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻֻאת
ׁשּיכֹולה ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּפיה
להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלהחזיר.

ל ׁשּיּתן לֹומר, צרי אֹוכלין.ואין והם פניהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָ
.ÂÏּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו
על ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר מים. לא מזֹון לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלפניהן
ּגּבי על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגּבי

ׁשהקצה ּפניה[מוקצה]דבר ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֻלּדבר

כב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ
הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָמלאכה
מזֹון מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ְְְִִִֶַַַַַַָָָּפת
ואף לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת 'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
אפּלּו ּבׁשּבת, לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּוחּמּו';
ּבחּמין ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי ? אמּורים מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

סילֹון הּמביא ּבחּמין. ּגּופֹו מים[צינור]ּכל ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים הרי[לחמם - טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

ּובׁשתּיה. ּברחיצה ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאּלּו
.„- הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמביא

ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלא
אדם וס ׁשּיחם. לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד ׁשמן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ׁשּלא והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידֹו
נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיחּמּו

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהם.
אין‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

יּתן לא וכן הרּבה; מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹנֹותנין
הּוא נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין ְְִִִֵֶַַַָמים
.Âמים[דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
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צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן מּפניאֹו ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּפי על אף - רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
נֹותן אבל ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהֹורידּה
אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלתֹוכּה
ּפי על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה.
ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשהּוא

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ְְִִֵֵֵֶַׁשּכלי
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין[צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּבצֹונן,[לרפואה]חמיׁשי ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

אם יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ּבחּמה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומּניחֹו
מּלׁשּתֹות. ְִִַָּפסק

.Áמּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ּבחּמין לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
מעֹולם ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

ּבחּמין.[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲִִֵַַָ
.Ëּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים
הּבֹור לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ׁשּיּצֹונּו. ּבׁשביל רעים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָמים

ׁשמּור. ׁשּיהא ְְִִֵֶָּבׁשביל
.Èאֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב

- הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל לתֹו ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָנֹותנֹו
הּתבׁשיל. מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאסּור,

עּזין מלח מי יעׂשה לא מאוד]וכן ׁשני[מלוחים והם , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, ּוׁשליׁש מלח [דגׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

במלח] -כבוש ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ּומּתר .ְְְֲִֵֵַַָָָֹֻ
אסּור, והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסּור,
ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר ּכמבּׁשל. ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻמּפני

ְֵואֹוכל.
.‡Èאבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ּומים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבריאים.

.·Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבבּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשחליםבכח] מערב. אּלא ירק], ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּלא יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב. אּלא יׁשחק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹהּגריסין;
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים[מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו

מּׁשירערב ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - ִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻוּדאי
אסּור. לאו, ְִָָואם

.„Èׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור
ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערותנימין ְְִִִִַַָָֻ
מראהבולטות] אבל ּבּכתל; קבּועה ואפּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינּה
.ÂËמּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

וכּיֹוצא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ מכּבס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהּוא
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא[פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

יׁש ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין סחיטה. לידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָיבֹוא
מים ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלֹו

מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, ׁשּמא[מיועד]וכּיֹוצא ּגזרה - לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ְִֹיסחט.

.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה
ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוגלׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו ויקנח, בשמן ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יבֹואלכלי] ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּומּניח ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלידי
ויקלט אחר ּכלי יביא ולא מהאויר]ּתחּתיה; ּכלי[היין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

ויצרף הגג]אחר מן הנוזל ויקבל לגג ׁשּמא[מסוך ּגזרה - ְִֵֵֵֶַָָָ
מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ּדר ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָיביא
ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, אחר ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹמּביתֹו
ואם יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא יזמין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹיקלט

מּתר.[התחכם]הערים זה, ּבדבר ְֱִֶֶָָָֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו
הּסּודר את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש [לאחרואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ
לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַָָָמּפני

.ÁÈסנּדל אֹו מּתר[מעור]מנעל ּובצֹואה, ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
מגרדין[לנענעו]לׁשכׁשכֹו ואין אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

היׁשנים. את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּכר
עד מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבסמרטּוט;

ְִֶֶׁשּתכלה.
.ËÈ,הּסּוס ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָמי

הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה הּפרה, ְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹּובזנב
יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ּבמּפה לא ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל

הּמּפה. את לכּבס ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכדר
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין[נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבתֹו ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ואסּור יסחט. ׁשּמא ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹחֹוׁשׁשין
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
מּפני חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָמראית
.‡Îמטהרֹות את[מקוואות]ׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ
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מבד]הּפקק [מחברּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבאהמקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדעּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקקלידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמּטלטל,מהודק] ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

אין אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכדי
יסחט ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּפֹוקקין

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבעת
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם[שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין[לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ
הּכלים מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין הּבגדים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבחל

אֹותן[בגדים] ּכׁשּיכּבסּו ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת
לקּפלֹו[לגהצם] מּתר להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם .ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ

והּוא - ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָּולפּׁשטֹו
מּיד. ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
ּבׁשנים, לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוכׁשּיקּפל,

ָאסּור.
.‚Îלאּׁשה אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָהּצֹובע,

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא[אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
מחזירין הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;

ּבׁשּבת. ְַָָאֹותם
.„Îׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּקֹורע,

ּבצנעה מפריׁשם - ּבקֹוצים יראוהו]ּבגדיו ,[שלא ְְְְְִִִַָָָָ
ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומתמהמּה

חדׁשים ּכלים ללּבׁש ּומּתר נתּכּון. לא ואם[בגדים]ׁשהרי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻ
ּפֹוצעין נקרעּו. - ואין[שוברים]נקרעּו ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָ

ּתּקרע. ׁשּמא ְִִֵֶַָָחֹוׁשׁשין
.‰Îהּדלתֹות ּכל ,לפיכ ּבֹונה; מּׁשּום חּיב ְְִִֵֶַַַַָָָָהּתֹוקע,

ּגזרה - מחזירין ולא אֹותן נֹוטלין לא לּקרקע, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻהמחּברֹות
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

נׁשמט ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר

ׁש העליֹון ציר אבל אֹותֹו; להחזירֹומחזירין אסּור ּנׁשמט, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָ
יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל

.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין[קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לצדדים] מחזירין[מסרקים ואין ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹותֹו,
חליֹות ׁשל המפּצל[חלקים]מנֹורה ּכּסא ולא מכמה, [מורכב ְְְְִֵֶַָָֹֻֻ

ׁשּנראהחלקים] מּפני - ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ואין[דין]ּכבֹונה; ּבכלים, ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

מתּקנין ואין להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻסתירה
ׁשדרה ׁשל מּפני[שבגבו]חליֹות זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָֻ

ּכבֹונה. ְְִֶֶֶׁשּנראה
.ÊÎאין ,לפיכ ּבֹונה. מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹוׂשה

ּגזרה - עראי אהל סֹותרין ולא לכּתחּלה, עראי אהל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעֹוׂשין
אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא

ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻעראי,
והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
- מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה
וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה ׁשהרי[וילון , ֲִִֵֵֶֶַָ

וכּסא מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל ּתחּתיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנעׂשית
רגלים]ּוטריסקל שלש בעל ׁשּיעׂשה[כסא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶַַָָ

ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּתחּתיהן
ֲַעראי.

.ËÎּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל
עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה
ּכפּולה טּלית ּפטּור. ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָוהעֹוׂשה

לשנים] ּבהן[מקופלת ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו
ׁשּבת בהם]מערב למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר , ְִֵֶֶַָָָֻ
לפרקּה.[לפורסה] ּומּתר לנטֹותּה מּתר הּפרכת, וכן .ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אהול ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
הֹואיל - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכ מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב מּתר[מוכנה , ְְְִֶֶָָֻֻ
מׁשלׁשלת ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֻֻלנטֹותּה

ּפקק[פרוסה] טפח. הּמּטה וילון]מעל ּבזמן[כעין - החּלֹון ְְִִֵֶַַַַַַַָ
ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשהּוא

החּלֹון.[בחלון] ּבֹו לפקק מּתר ,ְִַַָֹֻ
.‡Ïׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע

הֹוציא ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה
אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים אהל,[רק]מן ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ

קׁשה ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על מהּדק ְְְְִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻוהיה
עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹּביֹותר

.·Ïּכדי[תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היתה ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּגדֹולה
ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּלה
עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאפׁשר

.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
המסּנן ּפיה. מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני

מצרית מחורר]ּבכפיפה הּכפיפה[סל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

כג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

נקב‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשל

ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ
ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נֹוקבין אין זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּומּפני

נוסף] יׁשן[נקב נקב ּפֹותחין אבל ׁשּלא[שנסתם]. והּוא, - ְְֲִֶֶֶָָָֹ
מן למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
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החבית]הּׁשמרים ואסּור[בתחתית לחּזק, עׂשּוי זה הרי - ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ְְָלפתחֹו.

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין מּמּנה[סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,
מּמּנה לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ּומביא[תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם
לּבֹו. נדיבּות להראֹות אּלא ּכּונתֹו ׁשאין חֹוׁשׁש, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָואינֹו

נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם
ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי[רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה.[להתחכם] ְֶָָּבדבר
מּכה„. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזה ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבפּטיׁש.
ׁשיר ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
ּבׁשאר ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת,
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ְְְִֵֵֵֶַָָָּבֹו,
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין[יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק[כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
הּכר ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׂשפה

הּים. ּובין ּבינּה ְְֵֵֵֶַָָוהפרׁש
.Âּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה היתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכלי;
ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ּבנקב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהכניסּה
וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור יתּקן. ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָחֹוׁשׁשין
מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ׁשל הּנקב ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבֹו
ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ּבׁשּבת. מרזב ּכעֹוׂשה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּניר את צלייתו]קֹורעין בעת הדג תחת מּפני[להניחם , ְְְִִֵֶַָ
ּכלי. ּכמתּקן ְְִִֵֶַׁשהּוא

.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה קטןׁשהיא [פך ְְְִִֶַָָָ
מים] איןלשאיבת קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

יקטם ׁשּמא ּגזרה - ּבּה ויתּקנה.[יקצוץ]ממּלאין אֹותּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לחף ּבגרתיקֹון[לשפשף]אסּור ּכסף טיט]ּכלי מּפני[מין , ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹ

ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ּכדר מלּבנן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
ּובנתר ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל ּבׁשּבת; מלאכּתֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָוגֹומר

עפר] ואסּור[מין ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין הּכלים, ּכל וכן .ְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ואלּפסין קערֹות גדולות]להדיח ּבהן,[מחבתות וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

סעּודה ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּפני
ּכֹוסֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי אבל ׁשּבת; ּבאֹותּה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָאחרת

קבע[קנקנים]וקיתֹונֹות ׁשאין עת, ּבכל להדיחן מּתר - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, הּמּטֹות את מּציעין ואין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלׁשתּיה.

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי מּציעין אבל ׁשּבת; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלמֹוצאי
.Áׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאסּור

ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ּכלי. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכמתּקן
גופו]ּכמקר לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו מּזין ואין [הזאת; ְְְִֵֵֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו ושביעי ּבׁשּבתשלישי ּכלים הּמטּביל .ְְִִֵַַַָ
עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; יׁשּתּמׁש ּבׁשֹוגג, -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ּומּתר ׁשּבת. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻלמֹוצאי
ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי נֹותנן יעׂשה? ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּכיצד
הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה הּכלי ּומטּביל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאבנים,

ויטהרּו. ְְֲֲִֵֶעליהן,
.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ

מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני
.Èּבׁשמן עֹור והמרּכ הּוא; מלאכֹות מאבֹות ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָמעּבד,

לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ׁשהעּבדנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכדר
ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את אדם ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָיסּו
ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל החדׁשים; ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּסנּדל

ע[אח"כ] אף סנּדלֹו, אֹו ּכלמנעלֹו וס חדׁשים. ׁשהן ּפי ל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
ּומתעּגל ׁשמן, קטבּוליא[מתגלגל]ּגּופֹו ּגּבי [משטחעל ְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבׁשהיהעור] אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָחדׁשה,
ׁשּיצחצח ּכדי מּועט, אם[יבריק]הּׁשמן אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ּבבׂשרֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּפני

.‡Èרטּיה את[תחבושת]הממרח מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעֹור;
מּׁשּום ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָימרח.

ֲַָׁשעוה.
.·Èּבפּו לכחל אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִִֵֵָָָֹּכֹותב,

העיניים] סביב אפר במין מּפני[לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא
יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לא יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכן
לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹו אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻּפֹועלין.

'הלוני'. לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכּדי
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו אֹו[רק ֵֶֶַַָ

ּוכׁשם ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹּבמסירה
מּדה ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - לׁשקל ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹׁשאסּור

ּבחבל. ּבין ּבּיד ֵֵֶֶַַָּבין
.„Èולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה [קודש- ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
מעריכיןלה'] ולא עלי], פלוני מחרימין[ערך ולא [נכסיו, ְְְֲִִִִַַֹֹ

הבית] מגּביהיןלבדק ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ
ּפרֹות אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ּומעׂשרֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּתרּומה
ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ועֹוד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהפריׁש,

הּבהמה את בהמה]מעּׂשרין ירׁשם[מעשר ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
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העשירי]ּבסקרה בו שמסמנים אדום אדם[צבע ּומקּדיׁש . ְְְִִַָָָ
ּוכׁשם הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ּביֹום וחגיגתֹו ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּפסחֹו

מקּדׁשין אין ּכ מקּדיׁשין, ל-]ׁשאין הפרה אפר מטילין -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
חּטאת. ֵַָמי

.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה
מֹוצאי עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,

הּפרֹות את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין באכילה]ׁשּבת. .[ומותרים ִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבׁשֹוגג ּבין ּבׁשּבת, הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכן
טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּדמאי את מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן

הם] מופרשים שספק הארץ עם אבל[פירות הּׁשמׁשֹות, ְֲֵַָָּבין
הּוּדאי. את ֶַַַֹלא

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל[הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
עלּד אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני למעׂשר אֹו מאי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ּומּנחין ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּפי
למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. לאכל[רגילים]ּבצד ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשאני 'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאצלֹו,
מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמאכיל

עני'. ֲִַַָמעׂשר
.ÊÈלהפיס מּפני[להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק] ׁשאין[דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

ְִִַמקּפידין.
.ÁÈּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור

,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין 'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ

את אדם מֹונה למחק. ויבֹוא ּכחל, יהא ׁשּלא - ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבׁשּבת
ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן[מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּׁשמֹות
המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּפני

הּצּורה הּדיֹוקני[ציור]ּתחת אדם]ותחת אף[ציור ּבׁשּבת. ְְְְֵַַַַַַַַָָ
ּבּכתּובים וכו']לקרֹות איוב משלי ּבׁשעת[תהלים ּבׁשּבת ְְְְִִִַַַָ

הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּבית
מּבית ויּמנע וקֹורא, ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ְִַָהּמדרׁש.
.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה

ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר
חצרות] מּפני[ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מזֹון אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,

אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו
ִַמּציל.

.‡Îּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּומה
לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון מּצילין ְְְְִִַַָָָָָָָָֹׁשּבת,
מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; לבהמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהראּוי
אחת. סעּודה מזֹון מּצילין ּבמנחה, סעּודֹות; ׁשּתי ְְְְְְְִִִֵַַַָָמזֹון

.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה
אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר. סעּודֹות, ְַָָֻּכּמה
.‚Îּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?

ּדבלה ׁשל ועּגּול סעּודֹות; יבישות]ּכּמה תאנים ,[גוש ְְְִֵֶַָָ
ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן יין. ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחבית

מּתר. - אחת ּבבת מלאה והֹוציאּה ְְְְִִֵַַַָָָֻלהֹוציא,
.„Îואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב. ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, ְְְִִֶֶָָָֹֹֹולא
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה. ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכֹול
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר מן ְֲִִֵֵֶֶַׁשהרי
.ÂÎלחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחרת
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש לּמבֹוי לקצהׁשּיהיה מקצה [קרש ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

רביעית] הּקדׁש.ברוח ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְִִִִֶֶַַֹ
אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו אם ְְְֲִִִֵֵַָָָָָאבל
לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו אֹותן, ְְֲִִִִֵַָָָָָֹמּצילין

הּתרף ּבמקֹום מּניחן אּלא מתאּבדין[קילקול]ּבהן, והן , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ֲֵֵֶמאליהן.

.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ
ּכתּובין והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אֹותן מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל[שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון . ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
וׁשּבין לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרים
מּצילין אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַּדף
אֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין הּברכֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן.
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אֹותן מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל
הּדלקה. ְְִֵֵַָמּפני

.ÁÎאֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
וכן ׂשהדּותא", "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָמּתֹו
ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָאם

מּפני אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבּה
עם ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין
�
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ראשון יום
ב ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

חּיב‡. - הארץ מן ׁשּגּדּוליו הּנׁשמר, אדם, אכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
לּכהן, ראׁשית מּמּנּו להפריׁש עׂשה ּומצות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבתרּומה;

מהׁש לֹו"; ּתּתן ...ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
לֹו ויׁש הארץ, מן וגּדּוליו אדם, מאכל ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדגן
חּיב ּבהן ּכּיֹוצא ּכל אף - "ּדגנ" ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלים,

ּבמעׂשרֹות. וכן ְְְְִֵַַָּבתרּומה.
הֹואיל·. - אדם מאכל ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכרׁשינין

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיבין רעבֹון, ּבׁשני אֹותן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואֹוכלין
חּיבין לאדם, מּתחּלה ׁשּזרען והּקרנית והאזֹוב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּסיאה
ּפי על אף - לבהמה זרען ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבמעׂשר;
ּפטּורין, - מחּברין ּכׁשהן לאדם עליהן וחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנמל
אם - ּבחצר מאליהם עלּו ּכלּום. אינּה חּבּור ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשבת
ׁשּסתמן חּיבין, אּלּו הרי - ּפרֹותיה המׁשּמרת חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

ּפטּורין. מׁשּמרת, אינּה ואם ְְְְִִֵֶֶַָָָלאדם;
ּבצלים‚. זרע לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאין ּגּנה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזרעֹוני

ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא צנֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָוזרע
ּבתרּומה חּיב הּקצח, אבל אכל; ׁשאינן מּפני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמעׂשרֹות,

ְַַּומעׂשרֹות.
לעלה]ּתמרֹות„. הצמוד תמר חרּדל,[דמוי וׁשל ּתלּתן, ׁשל ְְְְִֶֶַָָָ

והּקפרסין צלף, וׁשל הּלבן, ּפֹול -[קליפה]וׁשל צלף ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבׁשּזרען אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפרי. ׁשאינן מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפטּורין,
האבּיֹונֹות וכן חּיבין. אּלּו הרי לירק, זרען אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלזרע;

עצמו] ּפרי.[הפרי ׁשהן מּפני חּיבין, צלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל
ּומן‰. הּתרּומה מן ּפטּור ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכסּבר

הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לירק, זרעּה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּמעׂשרֹות;
זרעּה ּפטּור; ירקּה לזרע, ׁשּזרעּה הּׁשבת וכן הּזרע. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּומן
זירין מתעּׂשרת ואינּה וירק, זרע מתעּׂשרת - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלירק

מן[גבעולים] ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לזירין, זרעּה ;ְְְְְִִִִַַַָָָ
לזרע, ׁשּזרען והּגרּגר הּׁשחלים וכן הּירק. ּומן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּזרע
ׁשאם ּולירק? לזרע מתעּׂשרין ּכיצד וירק. זרע ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמתעּׂשרין
ּכ ואחר ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁש לאכלֹו, הּירק ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלּקט
הּזרע. מן מפריׁש ׁשּלֹו, הּזרע ויאסף ּוכׁשּייבׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹאֹוכל;

.Âחּיבין אינן אדם, מאכל ׁשהן ּפי על אף - ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהירקֹות
"ּתבּואת ּבּמעׂשר: ׁשּנאמר לפי מּדבריהם; אּלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּבמעׂשרֹות
ּבכלל אינם הירקֹות אבל ּבּה; וכּיֹוצא ּתבּואה ,"ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָזרע
נאמר ׁשהרי - ּבּתרּומה הּדין ׁשהּוא לי, יראה וכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתבּואה.
אבל לאּלּו; הּדֹומה ּכל ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ" ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּבּה:

ּכּמעׂשר. מּדבריהם, - הּירק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתרּומת
.Ê,לארץ ּבחּוצה הּירק מן ּומעׂשרֹות ּתרּומה מפריׁשין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

וכן מעׂשרֹות. ּבהן ׁשּמפריׁשין ׁשאמרנּו ּבּמקֹומֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָואפּלּו
עפר ׁשּיׁש ּפי על אף - לארץ לארץ מחּוצה הּבא ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָירק
והּקטנית הּתבּואה עליו. ּגזרּו ולא ּפטּור זה הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבעּקריהן,
ׁשּלהן והּירק אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - לירק ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׁשּזרען

ּומעׂשרֹות. ּבתרּומה חּיב והּזרע, ְְְִֶַַַַַָָָּפטּור;
.Á- ּכׁשּיקׁשּו אדם אכל ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתלּתן

חּיבין הן הרי ּבתחּלתן, אֹותן אֹוכלין אדם ורב ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹהֹואיל
ּומעׂשרֹות. ְְִַַָּבתרּומה

.Ëה הּמעׂשרֹות: ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ּלקטואּלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּכרי מהן העמיד אפּלּו והעֹוללֹות, והּפרט והּפאה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשכחה

למעׂשרֹות,[ערימה] הקּבעּו - ּבּׂשדה ּגרן מהן עׂשה ואם .ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבעיר הּגרן עׂשה אם אבל ּומעׂשרֹות; ּתרּומה מהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומפריׁש
אֹו לקט ׁשהן יֹודעין והּכל להן, יׁש קֹול ׁשהרי ּפטּורין, -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּפאה. אֹו ְִֵָָׁשכחה
.Èּבתרּומה חּיבין - ּגֹוי ׁשל והּפאה והּׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּלקט

ׁשּלא והּזיתים הּתבּואה וכן הפקיר. ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומעׂשרֹות,
ּומּנין הּמעׂשרֹות; ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין ׁשליׁש, ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהביאּו
עבר ׁשליׁש. ׁשהביאה ּבידּוע ּומצמחת, ׁשּזֹורעּה ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיֹודע?
ּתרּומה. אינּה ׁשליׁש, הביאּו ׁשּלא וזיתים מּתבּואה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹוהפריׁש

.‡È,הּמעׂשרֹות ּומן הּתרּומה מן ּפטּור - ההפקר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוכן
ּבתרּומה חּיב הפקר, ׂשדה הּזֹורע אבל הּכל; הפקיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו

ְַַּומעׂשרֹות.
.·È- ּתרּומה מּמּנה והפריׁש ועבר ּבּה, וזכה קמה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָהפקיר

ועבר ּבהן, וזכה ׁשּבלים הפקיר אם אבל ּתרּומה; זֹו ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָהרי
הּמפריׁש ּכל וכן ּתרּומה. אינּה - ּתרּומה מהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוהפריׁש
ּדברים ּבמעׂשרֹות. וכן ּתרּומה; אינּה חּיב, ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּדבר
ּובּׂשדֹות, ּבּגּנֹות אֹותן לזרע אדם ּבני רב ׁשל ּדרּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאין
ּומן הּתרּומה מן ּפטּורין הן הרי - ההפקר מן חזקתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וגריס רכּפה, ׁשל ּובצל ּבכי, ּבעל הּׁשּום ּכגֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות;

ּבהן. וכּיֹוצא הּמצרּיֹות, ועדׁשים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקלקי,
.‚Èּכגֹון - חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ּבתרּומה ׁשחּיב ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנתערב

נּקּוף פאה]זיתי מדין עניים מסיק,[של ּבזיתי ׁשּנתערבּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָ
אחרֹות, ּפרֹות לֹו יׁש אם - ּבציר ּבענבי עֹוללֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָוענבי
- אּלּו אּלא לֹו אין ואם חׁשּבֹון. לפי החּיב על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוציא
חּיב הּכל ּוכאּלּו הּכל, על מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹֹמפריׁש
חׁשּבֹון לפי ׁשני, ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבתרּומה;

החּיב. ַַָָָּדבר
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.„Èנטמא אפּלּו טהֹורה; ּבין טמאה ּבין לּכהן, - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּתרּומה
להפריׁש חּיב זה הרי ׁשּיפריׁש, קדם ּכּלֹו הּתירֹוׁש אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדגן
הּנה "ואני, ׁשּנאמר: - לּכהן ולּתנּה ּבטמאה ּתרּומה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּמּנּו

ּתרּומתי" מׁשמרת את ל רבים]נתּתי טמאה[לשון אחת , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
יהנּו והּטמאה, לּכהנים. נאכלת הּטהֹורה, טהֹורה. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחת
ּדגן היה ואם אֹותֹו; מדליקין ׁשמן, היה אם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׂשרפתּה:

הּתּנּור. את ּבֹו מּסיקין ּבֹו, ְִִֵֶַַַַוכּיֹוצא
.ÂËהּמעׂשר נטמא אֹו נטמאת, אם - מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָוכן

ּבׂשרפתּה. להנֹות לּכהן ונּתנת ּבטמאה, אֹותּה מפריׁשין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
.ÊË- מעׂשר ּתרּומת אֹו ּגדֹולה ּתרּומה הּמפריׁש ְְְְְֲִֵַַַַָָָוכל

ּכמֹו הּמצוֹות, ּכל על ׁשּמברכין ּכדר ׁשּיפריׁש קדם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמבר
ּבברכֹות. ְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ÊÈאפּלּו לארץ, לחּוצה מהארץ ּתרּומה מֹוציאין ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאין
ואם לארץ. לארץ מחּוצה ּתרּומה מביאין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָטמאה.
ּבארץ טמאה ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹהביא
ׁשּלא ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּתּׂשרף, ולא ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹהעּמים;
יאמרּו: ׁשּמא לארץ, לחּוצה ּתחזר ולא נׂשרפת'; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹנטמאה
עד אֹותּה מּניחין אּלא לארץ'; לחּוצה ּתרּומה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָ'מֹוציאין
אם הּפסח ערב ׁשּיבֹוא עד אֹו לּכל, ידּועה טמאה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתּטמא

ותּׂשרף. חמץ, ְְִֵֵָָָָהיתה
שני יום

ג ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. הּתֹורה, מן ׁשעּור לּה אין ּגדֹולה, ְְֱִִֵֶֶַַָָָָּתרּומה
את ּפֹוטרת אחת חּטה אפּלּו ׁשהּוא, ּכל - "ּדגנ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ"ראׁשית
חכמים; ׁשּנתנּו ּכּׁשעּור אּלא יפריׁש לא ּולכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּכרי.
לֹו יׁש הּטמאה, מּפני לׂשרפה עֹומדת ׁשהיא הּזה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּובּזמן

לכּתחּלה. ׁשהּוא ּכל ְְְְִִֶַַָָלהפריׁש
יפה·. עין חכמים? ׁשּנתנּו ׁשעּורּה הּוא ,[חלק]וכּמה ְְֲִִִֶַַָָָָָָ

רעה, ועין מחמּׁשים; אחד והּבינֹונית, מארּבעים; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ולא מּׁשּׁשים. ְְִִִִִִִֵֶֶָָֹאחד

ּתרּומת‚. ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ואּלּו מּׁשּׁשים. אחד לכּתחּלה נּטלת - והּכליסין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחרּובין
ּתרּומה, וערּובי ּתרּומה, ּגּדּולי ּתרּומת מּׁשּׁשים: אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנּטלין
ּותרּומת ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס הּטמאה ׁשהיתה טמאה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּותרּומה
והּכליסין, הּקּצח, ּותרּומת לארץ, חּוצה ּותרּומת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהקּדׁש,
אדֹומּיֹות, ּוׂשעֹורין והּתּורמּוסין, והּגמזּיֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָוהחרּובין,
האּפיטרֹוּפין וכן נקּוב; ׁשאינֹו עציץ ּופרֹות ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

מּׁשּׁשים. אחד ּתֹורמין יתֹומים, ּפרֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶָּכׁשּתֹורמין
ולא„. ּבמׁשקל, ולא ּבמּדה, לא זֹו ּתרּומה ּתֹורמין ְְְְְְְִִִֵָָָֹֹֹאין

ּומפריׁש אֹומד, אּלא ׁשעּור; ּבּה נאמר ׁשּלא לפי - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבמנין
הּמדּוד את הּוא ּתֹורם אבל מחמּׁשים. אחד ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּבדעּתֹו
ׁשּמּדתן ּובקּפה ּבסל יתרם ולא הּמנּוי. ואת הּׁשקּול ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻואת
יתרם ולא ׁשליׁשן. אֹו חצין ּבהן הּוא ּתֹורם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹידּועה,

מּדה. ׁשחציּה חציּה, ְְְִִֶֶֶָָָָּבסאה
זֹו‰. הרי חּלין, מקצת וׁשּיר הֹואיל - ּבתרּומה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻהּמרּבה

לא ּתרּומה', האּלּו הּפרֹות 'ּכל אמר: אם אבל ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹּתרּומה;

ּבידֹו ועלתה מעׂשרה, אחד לתרם הּמתּכּון ּכלּום. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאמר
אחד לתרם נתּכּון ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹאחד
ּתרּומה. אינּה - מחמּׁשים אחד ּבידֹו ועלתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָמּׁשּׁשים,

.Â- מעׂשרים אחד אפּלּו ּבידֹו ועלתה ּתרּומה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמפריׁש
וחזר מּׁשּׁשים, אחד ּבידֹו ועלתה ּתרם ּתרּומה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּתרּומתֹו
ּבמעׂשרֹות; חּיבת הּתֹוספת אֹותּה - ּתרּומה לׁשם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהֹוסיף
ּתרם יאכלּנה. ּכ ואחר הּמעׂשרֹות, הּכהן מּמּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּומפריׁש
ויחזר ּתרּומה, זֹו הרי - ואחת מחמּׁשים אחד ּבידֹו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹועלתה
ׁשּבדעּתֹו; הּׁשעּור להׁשלים ּכדי ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹויתרם
אֹו ּבמׁשקל אֹו ּבמּדה להפריׁשּה לֹו יׁש - הּזאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּתֹוספת

הּמּקף מן אּלא יפריׁשּנה לא אבל ומבוארּבמנין, [הסמוך, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻ
ִָָּבראׁשֹונה.להלן]

.Ê,ּתרּומה אינֹו הּמקצת אֹותֹו - הּתרּומה מקצת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש
להפריׁש צרי ּכן, ּפי על ואף הּכרי; ּכחֹולק הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָוהרי
אחרֹות. מּפרֹות עליו יפריׁש ולא מּמּנּו, מקצת אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתרּומת

.Áּכרי ּתרּומת ּומקצת זה, מּכרי ּתרּומה מקצת ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָהפריׁש
האֹומר: זה. על מּזה יתרם לא זה הרי - מּמּנּו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאחר
אֹו 'ּבצפֹונֹו' אמר אם - לתֹוכֹו' הּזה הּכרי ְְְְִִִֶַַַַָ'ּתרּומת
ואם ּתרּומתֹו; מּמּנּו להפריׁש וחּיב ׁשם, קרא - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ'ּבדרֹומֹו'

עּין ּכלּום.[סימן]לא אמר לא מקֹום, ְִֵַָָֹֹ
.Ëמקֹום - ּבזה' הּזה והּכרי הּזה הּכרי 'ּתרּומת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָאמר:

ׁשל ּתרּומתֹו נסּתּימה ׁשם ראׁשֹון, ׁשל ּתרּומתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנסּתּימה
ִֵׁשני.

.Èאּלא ּבאמד; אֹותּה מפריׁשין אין מעׂשר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּתרּומת
מפרׁש ׁשעּורּה ׁשהרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו ּבׁשעּורּה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמדקּדק

ַָּבּתֹורה.
.‡È,ׁשֹוקל - הּנׁשקל ודבר מֹודד, - להּמדד ׁשּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדבר

ּולׁשקלֹו למנֹותֹו אפׁשר היה מֹונה. - למנֹותֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָודבר
והּׁשֹוקל מּמּנּו, מׁשּבח והּמֹודד מׁשּבח, הּמֹונה - ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּולמדדֹו

מּׁשניהם. ְְִֵֶָֻמׁשּבח
.·Èלוי ּבן אֹותן ׁשּיפריׁש - מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָמצות

את יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּמעׂשרֹו,
ויּתן לּכהן; ולּתנּה אֹותּה, להפריׁש ליׂשראל ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּמעׂשר".
מעׂשר ׁשהיא ּתרּומתֹו מּמּנּו ׁשהפריׁש אחר לּלוי, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמעׂשר

הּמעׂשר. ֲִֵַַמן
.‚Èקדם ׁשּבלים, ּכׁשהּוא ראׁשֹון מעׂשר ׁשהפריׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל

חּיב הּלוי אין - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ויפריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּידּוׁש
ּתרּומת אּלא ׁשּידּוׁשּנּו, אחר ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלהפריׁש
מן הּמעׂשר והפריׁש יׂשראל, ּדׁש אם אבל ּבלבד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעׂשר
הּלוי חּיב - לּלוי ּונתנֹו ּגדֹולה, ּתרּומה ׁשּיפריׁש קדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדגן
מאחר מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה, ּתרּומה מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלהפריׁש
"ראׁשית ׁשּנאמר: - ּגדֹולה ּבתרּומה נתחּיב ּדגן, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנעׂשה

."ְְָּדגנ
.„Èלּכהן ּתרּומתֹו יּתן לא - ׁשּבלים מעׂשר ׁשּלקח לוי ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן

מעׂשר לֹו ולּתן ולזרֹות לדּוׁש אֹותֹו קֹונסין אּלא ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַָָׁשּבלים,
הּתבן מן מעׂשר לֹו לּתן חּיב ואינֹו הּדגן; מן הּמעׂשר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמן
ׁשּנּתנּו ּכמֹו ׁשּבלים, הּמעׂשר ּתרּומת הפריׁש ואם העצה. ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָאֹו
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הּתבן. ואת הּזרע את לּכהן ונֹותן ּכֹותׁש, זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹלֹו
הּמעׂשר ׁשּלקח מּפני לכּתׁש? אֹותֹו קנסּו מה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּפני

ּגדֹולה. ּתרּומה מּמּנּו והפקיע ְְְְֳִִִִִֶַָָׁשּבלים,
.ÂËל מעׂשר אּבא, לי אמר ּכ' ללוי: ׁשאמר יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן

אביו ׁשהרי ׁשּבֹו; מעׂשר לתרּומת חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבידי'
הּלוי. לפלֹוני הּמעׂשר ׁשּזה צּוהּו ּולפיכ ּתרּומתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהפריׁש
- ּבידי' ל יׁש מעׂשר ּכֹור אּבא, לי 'אמר לֹו: אמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָואם

ׁשּבֹו. מעׂשר לתרּומת ְְֲִִֵֶַַחֹוׁשׁשין
.ÊËּבׁשמינית מּׁשמֹונה אחד ּבּה ׁשהיה מעׂשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּתרּומת

קורטוב] ונקרא אינֹו[הלוג, מּכאן, ּפחֹות לּכהן; מֹוליכּה ,ִִֵֵַָָָֹ
ּוביין וׂשֹורפּה. ּבאּור, מׁשליכּה אּלא להֹוליכּה, ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמּטּפל
ׁשּתהיה ּובלבד לּכהן; מֹוליכּה ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּובׁשמן
אֹו טמאה, היתה אם אבל ּוטהֹורה; וּדאית, מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומת
ּבּה מּטּפל אינֹו ּכּׁשעּור, ּבּה אין אם - ּדמאי ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיתה

ׂשֹורפּה. ְֶָָאּלא
.ÊÈהיּו ּכיצד? הּמּקף. מן אּלא ּגדֹולה, ּתרּומה ּתֹורמין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻאין

לא - אחר ּבבית סאה וחמּׁשים זה, ּבבית סאה חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
מפריׁש ׁשּנמצא הּמאה, על סאין ׁשּתי מהן מאחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיפריׁש
הּמּקף, מן ׁשּלא הפריׁש ואם אחר. מקֹום על ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻמּמקֹום
אם אבל ׁשמּור; הּמפרׁש ׁשּיהיה והּוא, ּתרּומה; ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֻּתרּומתֹו
ואמר: מׁשּתּברין, ׁשהן וראה ׁשמן, אֹו יין ּכּדי טעּון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
ּכלּום. אמר לא - ׁשּבביתי' ּפרֹות על ּתרּומה הן ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ'הרי

.ÁÈה ׁשּבביתּפרֹות מגּורֹות ׁשּתי אֹו הּבית, ּבתֹו מפּזרין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻ
ּדבלה, ועּגּולי ּתבּואה, ׂשּקי הּכל. על אחד מן ּתֹורם - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחד
ּתֹורמין אחת, ּבהּקפה היּו אם - ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְִִִֶַַַָָָָָוחבּיֹות
ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד - יין ׁשל חבּיֹות הּכל. על ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאחד
ואחת. אחת מּכל ּתֹורם ּומּׁשּסתם, הּכל; על מאחת ְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹּתֹורם

.ËÈעל מאחד ּתֹורם ּבּגּנה, ּומּניח ירק ּגּפי מלּקט ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
הביא ואחד; אחד מּכל ּתֹורם ּביניהן, אחד מין הביא ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל.
ּומין מּלמּטה ּוכרּוב מּלמעלה ּכרּוב ּבקּפה, הרּבה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻמינין
ואם הּתחּתֹון. על העליֹון מן יתרם לא - ּבאמצע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאחר
ּבזמן הּכל, על מאחד ּתֹורם - ּבּגרן צּבּורין חמּׁשה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּקיף
אחד מּכל ּתֹורם קּים, הּגרן עּקר אין קּים; הּגרן ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשעּקר

ְֶָואחד.
.Î,הּמּקף מן ׁשּלא אֹותּה מפריׁשין - מעׂשר ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּתרּומת

מעׂשרֹותיכם "מּכל אפּלּו[מתנותיכם]ׁשּנאמר: ּתרימּו"; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ
- אחרת ּבמדינה אחר ּומעׂשר זֹו, ּבמדינה אחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר
ּתֹורמין אין חכמים ותלמידי הּכל. על אחת ּתרּומה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹמפריׁש

מעׂשר. ּתרּומת ואפּלּו הּמּקף, מן ְֲֲִִֵֶַַַַָָֻאּלא
.‡Îמּמּנּו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר לֹו ׁשהיה לוי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבן

ּבטבלֹו והּוא ,והֹול עליו מפריׁש להיֹות והּניחֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָּתרּומתֹו,
יׂשראל, ּבני מעׂשר את "ּכי ׁשּנאמר: עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה -ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתרּומה ּכּלֹו את עֹוׂשה ׁשהּוא מלּמד לה'", ירימּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻאׁשר

ְֵַלאחר.
.·Îהּניחֹו ּכ ואחר ּתחּלה, מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהפריׁש

מעׂשר, ּתרּומת ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד והֹול עליו מפריׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלהיֹות
מקּדׁשֹו, "את ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא - לּכהן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹויּתנּנּו

ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה ּבתֹוכֹו, ׁשּקדׁשיו ּבזמן ְְְִִֶֶֶַָָָָמּמּנּו":
ּתרּומה אֹותֹו עֹוׂשה אינֹו ּבתֹוכֹו, קדׁשיו אין ְְֲִֵֵֵֶַָָָָלאחרים;
ּתרּומה עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות הּמּניח וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלאחרים.
להיֹות הּניחן ואם לתרּומה; טבלין ׁשּיהיּו צרי ְְְְְְִִִִִִִִֶָָָָָּגדֹולה,

למעׂשר. טבלין ׁשּיהיּו צרי מעׂשר, עליהן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמפריׁש
.‚Îעל אֹותן מפריׁשין ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָּכׁשּמפריׁשין

ּכ ואחר לּכל, ּתחּלה ּבּכּורים מפריׁש ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּסדר.
מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
מעׂשר אֹו לראׁשֹון, ׁשני והּמקּדים עני. מעׂשר אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָׁשני
ׁשעבר ּפי על אף - לבּכּורים ּתרּומה ׁשהקּדים אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלתרּומה,
ּבלא ׁשהּוא ּומּנין עׂשּוי. ּׁשעׂשה מה תעׂשה, לא ְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹעל
ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתעׂשה?

זה. לאו על לֹוקין ואין להקּדימֹו; ׁשראּוי ְְְִִֵֶֶַַָָָָּדבר
.„Îּכאחד מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָהרֹוצה

ּוׁשליׁש ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד מפריׁש שלושה- [שהם ְְְְִִִִֶַָָֹֹ
מעשר] לתרומת ואחד גדולה, לתרומה שנים - מאה ,מתוך
זה ּבצד הּוא הרי ּכאן, ׁשּיׁש מּמאה 'אחד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואֹומר:
הּוא ׁשהפרׁשּתי, מּזה והּנׁשאר חּלין; הּוא והרי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשהפרׁשּתי,
אּלּו, חּלין למאה להיֹות ׁשראּוי והּמעׂשר הּכל; על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּתרּומה
הּתרּומה על יתר הּנׁשאר וזה ׁשהפרׁשּתי; זה ּבצד הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרי

הּכל'. על מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי ּׁשהפרׁשּתי, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַֹמּמה
שלישי יום

ד ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

.‡- ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו להפריׁש ׁשליח אדם ְְְְִִֶַַַַָָָעֹוׂשה
הּׁשלי את לרּבֹות אּתם", ּגם ּתרימּו "ּכן ואיןׁשּנאמר: ח; ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבני אּתם מה - אּתם" "ּגם ׁשּנאמר: ּגֹוי, ׁשליח ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעֹוׂשין
ּברית. ּבני ׁשלּוחכם אף ְְְְֲִִֵֶַּברית,

ּתרּומה:·. ּתרּומתן אין ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹחמּׁשה
יׂשראל, ׁשל ׁשּתרם והּנכרי והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהחרׁש,
ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו את והּתֹורם ּברׁשּותֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹואפּלּו
זֹו הרי - אחרים ׁשל על מּׁשּלֹו הּתֹורם אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּבעלים.
לכל ׁשּנֹותנּה ׁשּלֹו, הנאה וטֹובת ּפרֹותיהן; ותּקן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתרּומה,

ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן
ולּקט‚. חברֹו ׂשדה לתֹו ׁשּירד אֹו ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורם

הּבית ּבעל ּבא אם - ותרם ׁשּיּקחם ּכדי ּברׁשּות ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפרֹות
מּמה יפֹות ׁשם היּו אם - הּיפֹות' אצל הּל' לֹו: ְִִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
היּו לא ואם מקּפיד; אינֹו ׁשהרי ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשּתרם
אמר ׁשּלא ּתרּומה, ּתרּומתֹו אין - ּׁשּתרם מּמה יפֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשם
והֹוסיף ולּקט הּבית ּבעל ּבא ואם מחּוי. ּדר על אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹו
ּתרּומה. ּתרּומתֹו לֹו, אין ּבין מהן יפֹות לֹו יׁש ּבין -ְְֵֵֵֵֵֶָָָ

חרׁש„. ּתרּומה: ּתרּומתן ּתרמּו, ואם יתרמּו; לא ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹֹחמּׁשה
והאּלם הּברכה; ׁשֹומע ׁשאינֹו לפי ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמדּבר
;לבר יכֹולין ׁשאינן מּפני - והערם מדּבר, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשֹומע
את ּולהפריׁש לכּון יכֹולין ׁשאינן מּפני - והּסּומה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּׁשּכֹור

ֶַָהּיפה.
הביא‰. ׁשּלא ּפי על אף - נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹקטן
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ּתרּומה, ּתרּומתֹו ּתרם, אם - ּגדֹול נעׂשה ולא ׂשערֹות, ְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹׁשּתי
קּימין והקּדׁשן ונדריהן הֹואיל ּתֹורה; ׁשל ּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבּנדרים. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַָָמן
.Âואינֹו לתרם, והל לי', ּותרם 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹהאֹומר

אין - ּתרּום ּכריֹו ּומצא ּובא ּתרם, לא אֹו ּתרם אם ְִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹודע
עֹוׂשה ׁשליח חזקת ּבאּסּורין אֹומרין ׁשאין ּתרּום; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחזקתֹו
ּתרם אחר ׁשּמא וחֹוׁשׁש להחמיר; אּלא להקל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשליחּותֹו

ּברׁשּות. ְִֶֹׁשּלא
.Êּבעל ׁשל ּכדעּתֹו ּתֹורם - ּותרם' 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹהאֹומר

אחד מפריׁש רעה, עין ּבעל ׁשהּוא ּבֹו יֹודע היה אם ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבית:
אחד לֹו מפריׁש ׂשבעה, נפׁש ּבעל היה ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשים;
ּבבינֹונית, לֹו מפריׁש - ּדעּתֹו יֹודע אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמארּבעים.
אחד ּבידֹו ועלתה לבינֹונית, נתּכּון מחמּׁשים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד
נתּכּון ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו - מּׁשּׁשים אחד אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמארּבעים
וארּבעים מּתׁשעה אחד אפּלּו ותרם הּבינֹונית, על ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוסיף

ּתרּומה. ּתרּומתֹו אין -ְְֵָָ
.Á:ׁשּנאמר ּומעׂשרֹות, ּבתרּומה חּיבין - הּׁשּתפין ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּפרֹות

לּטל צריכין אין והּׁשּתפין ׁשנים; ׁשל אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ"מעׂשרתיכם",
ּתרם ּתרּומה. ּתרּומתֹו מהן, הּתֹורם ּכל אּלא מּזה, זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרׁשּות
ׁשּתרם ידע לא ׁשהרי ּתרּומה, ותרם הּׁשני ּובא מהן, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
אינּה הּׁשני ּתרּומת זה, על זה ממחין היּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָחברֹו
אין ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ותרם ממחין היּו לא ואם ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּתרּומה.
ּכּׁשעּור, הראׁשֹון ּתרם לא ואם ּתרּומה; הּׁשני ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּתרּומת

ּתרּומה. ׁשניהן ְְְֵֶַָּתרּומת
.Ë:וׁשפחתֹו לעבּדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לׁשּתפֹו ְְְְְְִֵֵֶַָָָֻהאֹומר

אם - ׁשּיתרמּו קדם ׁשליחּותן ּובּטל לתרם, והלכּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ'ּתרם',
ׁשאמר ּכגֹון - ׁשּנה ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו הּׁשליח, ׁשּנה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹלא
ּובּטל הֹואיל - הּדרֹום מן ותרם הּצפֹון', מן 'ּתרם ְְִִִִֵַַַָָָֹלֹו:

ּתרּומה. אינּה מּקדם, ְְִִֵֶָָֹׁשליחּותֹו
.Èּו ׁשּתרם, ּתרםאריס ׁשּלא עד אם - ועּכב הּבית ּבעל בא ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּתרּומתֹו עּכב, מּׁשּתרם ואם ּתרּומה; ּתרּומתֹו אין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָעּכב,
יתֹומים. נכסי ּתֹורמין והאּפיטרֹוּפין ְְְְְְִִִִִֵֶָָּתרּומה.

.‡Èהיּו ואם ּתרּומה; ּתרּומתן והאּנס, והּגזלן ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָָהּגּנב
ּתרּומה. ּתרּומתן אין רֹודפין, ְְְְִִֵַָָָָהּבעלים

.·Èּׁשהן מה על ּתֹורמין והאּׁשה, והעבד והּׂשכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבן
ּדבר ּתֹורם אדם ׁשאין הּכל, על יתרמּו לא אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹאֹוכלין;
ּבעּסתּה והאּׁשה אביו, ׁשלחן על ּבׁשאֹוכל הּבן ׁשּלֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

ּברׁשּות. ׁשהן מּפני ּתֹורמין, -ְְְִִִֵֵֶ
.‚Èּבעל מּדעת ׁשּלא לתרם רׁשּות להן אין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּפֹועלים,

הּיין, את לטּמא ירצּו ׁשאם - ּבּגת הּדֹורכין מן חּוץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּבית;
על והאמינם להן ׁשּמסר ּולפי מּיד; אֹותֹו מטּמאין הם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ּתרּומה. ּתרּומתם ּתרמּו, ואם ּכׁשלּוחין, הן הרי ,ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָּכ
.„È,ותרם ּגרני', לי 'ּכנׂש הּבית: ּבעל לֹו ׁשאמר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּופֹועל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו - ּכּנׂש ּכ ְְְִֵַַָָָואחר
.ÂËׁשאינּה ּתֹורה ּדין - מּׁשּלֹו ּתרּומה ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּנכרי

ּתרּומתן ׁשּתהיה ּגזרּו, ּומּדבריהם חּיב. ׁשאינֹו לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתרּומה,
הּממֹון זה יהיה ׁשּלא ּכיסין, ּבעלי מּׁשּום - ּגזרה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה;

הּגֹוי את ּובֹודקין לפטרֹו. ּכדי ּבגֹוי אֹותֹו ויתלה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָליׂשראל,
הפרׁשּתיה', יׂשראל 'ּבדעת אמר, אם ּתרּומה: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהפריׁש
לּׁשמים. ּבלּבֹו ׁשּמא ּגניזה, טעּונה - לאו ואם לּכהן; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתּנתן
ׁשהפריׁש ּגֹוי אבל יׂשראל. ּבארץ אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין עליה; ּגזרּו לא לארץ, ּבחּוצה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּתרּומה

ּכלל. ּתרּומה ואינּה ,ְְְִֵָָָָצרי
.ÊËואמר 'מעׂשר' 'מעׂשר', ואמר 'ּתרּומה' לֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָהּמתּכּון

ׁשוין. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ'ּתרּומה'
- ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבמחׁשבּתֹו, ּתרּומה ְְְְְְְֲִִִִַַָָָֹהפריׁש
ּתרּומתכם", לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, זֹו ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי

ּתרּומה. ּתהיה ּבלבד ְְְְֲִִֶַַָָָּבמחׁשבה
.ÊÈהרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ּתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָהּמפריׁש

הּמפריׁש וכן ּתרּומה. אינּה נתקּים, לא ואם ּתרּומה; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא
עליהן נׁשאל זה הרי - עליהם ונחם מעׂשרֹות, אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתרּומה
ותחזר הּנדרים, ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר לֹו, ּומּתיר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלחכם
אֹותּה ׁשנּיה ּפעם ׁשּיפריׁש עד - ׁשהיתה ּכמֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻחּלין

אחרֹות. ּפרֹות אֹו ּתחּלה, ְְֲִִִֵֵֶָׁשהפריׁש
.ÁÈמנת על ּתרּומה זֹו 'הרי ואמר: יין, ׁשל ּבֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורם

ּומן הּׁשבר מן ׁשלם ׁשּתעלה צרי - ׁשלם' ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתעלה
אינּה נׁשּברה, ואם הּטמאה; מן לא אבל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻהּׁשפיכה,
לא ּתתּגלּגל אֹו ׁשם ּתּׁשבר ׁשאם ּבמקֹום הּניחּה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמדּמעת.

הּתנאי. נתקּים ׁשּכבר מדּמעת, זֹו הרי - לּבֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָּתּגיע
.ËÈּבתרּומת אבל ּגדֹולה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָּבּמה

ׁשעלתה, ּכיון - הּמּקף מן ׁשּלא לתרם ׁשּמּתר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻמעׂשר,
ּפי על ואף - מעׂשר ּתרּומת היא והרי ּתנאֹו; ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָנתקּים

ׁשּנטמאת. לֹומר צרי ואין נׁשּפכה, אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּנׁשּברה
.Îאֹו חּלין', וׁשּלמּטה ּתרּומה 'ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהאֹומר:

ׁשהּדבר קּימין, ּדבריו - ּתרּומה' וׁשּלמּטה חּלין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ'ׁשּלמעלה
הּתֹורם. ּבדעת ְֵַַַָּתלּוי

.‡Îזֹו ׁשּתהיה לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּגרן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתֹורם
ּׁשּבּקטיעין מה ועל הּכרי, על שלאּתרּומה קטועות [שבלים ְְְְִִִֶַַַַַָ

הּתֹורםנידושו] הּתבן. ּׁשּבתֹו מה ועל ּׁשּבּצדדין, מה ועל ,ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבחרצּנין, מה על לתרם לּבֹו את ׁשּיכּון צרי - הּיקב ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאת

ּׁשּבּזּוגין מה צרי[קליפות]ועל יין, ׁשל הּבֹור את הּתֹורם . ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּׁשּבּגפת מה על לתרם לּבֹו את גורסיםׁשּיכּון ויש [פסולת. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

ׁשּתנאיבגת] הּכל; נפטר - סתם ּתרם אּלא נתּכּון, לא ואם .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשל ּכלּכּלה הּתֹורם הּכל. על ׁשהּתרּומה הּוא, ּדין ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבית
ּפטּורין, אּלּו הרי - הּכלּכּלה ּבצד ּתאנים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּתאנים,

הּכל. על לתרם ׁשּבלּבֹו ְְְִִִֵֶַַֹֹמּפני
רביעי יום

ה ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

את‡. "ּבהרימכם ׁשּנאמר: הּיפה, מן אּלא ּתֹורמין ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאין
אף הּמתקּים, מן ּתֹורם - ּכהן ׁשם אין ואם מּמּנּו"; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹחלּבֹו
ּתאנים ּתֹורם ּכיצד? מתקּים. ׁשאינֹו יפה ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

הּגרֹוגרֹות מיובשות]על ּכהן,[תאנים ּבֹו ׁשאין ּובמקֹום ; ְְֵֵֶַַָָֹ
ּתאנים לעׂשֹות רגיל ואם הּתאנים. על ּגרֹוגרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּתֹורם
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ּבמקֹום אפּלּו הּגרֹוגרֹות, על הּתאנים מן ּתֹורם - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּגרֹוגרֹות
מן ּתֹורמין אין - ּכהן ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ּכהן. ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשאין
לעׂשֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום אפּלּו הּתאנים, על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּגרֹוגרֹות

ּגרֹוגרֹות. ְְִֵָּתאנים
לא·. אבל קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלם, ּבצל ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹותֹורמין

ּתֹורמין אין מקֹום. ּבכל - ּגדֹול ׁשהּוא ּפי על אף ּבצל, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָחצי
וכמלאה הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: מינֹו, ׁשאינֹו על ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמין

ּתרּומה. אינּה ּתרם, ואם הּיקב"; ְְִִֵֶַַָָָָמן
ּכל‚. אחד, חּטים מין ּכל אחד, מין - והּמלפפֹון ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהּקּׁשּות

וכל זה. על מּזה ותֹורם אחד; ּודבלה ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמין
מן אפּלּו זה, על מּזה יתרם לא - ּבחברֹו ּכלאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשהּוא
וחמּׁשים חּטים סאה חמּׁשים לֹו היּו ּכיצד? הרע. על ְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּיפה
- חּטים סאין ׁשני הּכל על והפריׁש אחד, ּבבית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹׂשעֹורים
הּיפה מן ּתֹורם - ּבחברֹו ּכלאים ׁשאינֹו וכל ּתרּומה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינן
הרע מן ּתרם ואם הּיפה; על הרע מן לא אבל הרע, ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
החּטים, על הּזּונין מן חּוץ - ּתרּומה ּתרּומתֹו הּיפה, ְְִִִִֶַַַַַָָָעל

אדם. מאכל הּזּונין ׁשאין ְֲִִֵֵֶַַַָָמּפני
ׁשּלא„. ּדבר על מלאכּתֹו ׁשּנגמרה מּדבר ּתֹורמין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאין

ּדבר על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹנגמרה
על מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא מּדבר ולא מלאכּתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנגמרה
הּגרן, מן "ּכּדגן ׁשּנאמר: - מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּדבר
ּתרמּו, ואם הּגמּור; על הּגמּור מן הּיקב", מן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכמלאה

ּתרּומה. ְְָָָּתרּומתן
מּׁשּיכבר‰. הּגרן? את ּתֹורמין ּכבר[יסנן]מאימתי ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּבלים המכּנס ּכבּור. ׁשאינֹו על הּכבּור מן ּתֹורם ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקצת,
מלילֹות לעׂשֹותן ּביתֹו שהן]לתֹו כמות זה[לאכלם הרי , ְְֲֲִֵֵֶַָ

ׁשּבלים. מהן ֳִִֵֵֶּתֹורם
.Â;וערב ׁשתי ּבּה מּׁשּיהּלכּו הּגת? את ּתֹורמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

מּׁשּיעטנּו הּזיתים? את ּתֹורמין סחיטתם]מאימתי .[מתחילת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
.Êּתרּומתֹו ּתרם, ואם הּטמא; על הּטהֹור מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָאין

ׁשּנטמא ּדבלה ׁשל ׁשעּגּול מּסיני, למׁשה והלכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתרּומה.
ׁשּבֹו. הּטמא על ׁשּבֹו הּטהֹור מן לכּתחּלה ּתֹורמין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמקצתֹו
ׁשל אגּדה אפּלּו אּלא אחד, ּגּוף ׁשהּוא ּבלבד העּגּול ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
ּתֹורמין - מקצתּה ׁשּנטמאת חּטים ׁשל ערמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָירק,
עּגּולים ׁשני היּו אם אבל ׁשּבּה. הּטמא על ׁשּבּה הּטהֹור ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמן
טהֹורה ואחת טמאה אחת ערמֹות, ׁשּתי אֹו אגּדֹות ׁשּתי ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֻאֹו
ותֹורמין לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור מן יתרם לא - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבצּדּה
ׁשּנאמר: - לכּתחּלה הּטמא על הּטהֹור מן מעׂשר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּתרּומת

ׁשּבֹו. המקּדׁש מן טל מּמּנּו", מקּדׁשֹו ְְְִִִֶֶֶַָֹֻ"את
.Á,ּבׁשֹוגג - ּתרם ואם הּטהֹור. על הּטמא מן ּתֹורמין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאין

וזה הּׁשירים, את ּתּקן לא - ּבמזיד ּתרּומה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּתרּומתֹו
ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ויתרם. ויחזר ּתרּומה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהרים
הּטמא מן לתרם ׁשּמּתר וׁשגג ידע, אם אבל ּבּטמאה; ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻידע

מעׂשר. ּבתרּומת וכן ּכּמזיד. הּוא הרי - הּטהֹור ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָעל
.Ëהּתלּוׁש מן ולא הּתלּוׁש, על המחּבר מן ּתֹורמין ְְְִִִֵַַַַָָָֹֻאין

'ּפרֹות ואמר: ּתלּוׁשין, ּפרֹות לֹו היּו ּכיצד? המחּבר. ְְְִֵֵֵַַַַָָָֻעל
המחּברים' אּלּו ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו שלו]אּלּו ,[שאינם ְְְִִֵֵֵַַָָֻ

ואמר: ערּוגֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו 'לכׁשּיּתלׁשּו', אמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאפּלּו
זֹו ערּוגה ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה ְְְֲֲִִֵֵַָָָ'ּפרֹות
ּתרּומה יהיּו מחּברין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ׁשאמר: אֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻֻמחּברים',
אם אבל ּכלּום. אמר לא - ּתלּוׁשין' זֹו ערּוגה ּפרֹות ְְֲֲִִֵַַָָָֹעל
ּפרֹות על ּתרּומה יהיּו ּתלּוׁשין זֹו ערּוגה 'ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָאמר:
לתלׁשם, ּובידֹו הֹואיל - ונתלׁשּו לכׁשּיּתלׁשּו', זֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָערּוגה
קּימין; ּדבריו ׁשניהן, ולכׁשּיּתלׁשּו מעׂשה; מחּסר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאינֹו

ׁשּיאמר. ּבעת ׁשליׁש ׁשּתיהן ׁשּיביאּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹוהּוא,
.È;הּלח על הּיבׁש מן ולא הּיבׁש, על הּלח מן ּתֹורמין ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹאין

ולּקט הּיֹום, ירק לּקט ּכיצד? ּתרּומה. ּתרּומתֹו ּתרם, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָואם
ּדרּכֹו ּכן אם אּלא זה, על מּזה ּתֹורמין אין - למחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ׁשלׁשה להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק וכן ימים; ׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלהׁשּתּמר
הּימים ּבׁשלׁשת ׁשּלּקט ּכל - הּמלפפֹונֹות ּכגֹון ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹימים,
אחד יֹום להׁשּתּמר ׁשּדרּכֹו ירק זה. על מּזה ותֹורם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרף,
זה. על מּזה ּתֹורם - ּבערב ולּקט ּבׁשחרית ולּקט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבלבד,

.‡È,ׁשעברה ׁשנה ּפרֹות על זֹו ׁשנה מּפרֹות ּתֹורמין ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָאין
- ּתרם ואם זֹו; ׁשנה ּפרֹות על ׁשעברה ׁשנה מּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹולא
ראׁש ערב ירק לּקט ׁשנה". "ׁשנה ׁשּנאמר: ּתרּומה, ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשּבאה אחר ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ּבאה ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
יׁשן. וזה חדׁש, ׁשּזה זה; על מּזה ּתֹורמין אין - ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמׁש
ׁשּלא עד ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ּבערב אתרֹוג לּקט אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכן
- הּׁשמׁש מּׁשּבאה אחר אתרֹוג ולּקט וחזר הּׁשמׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאה
הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ׁשאחד מּפני זה; על מּזה ּתֹורמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ּבׁשבט עׂשר וחמּׁשה וקטנּיֹות, וירקֹות ּתבּואה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָלמעׂשרֹות

האילן. למעׂשרֹות הּׁשנה ְְִַַַָָָָֹראׁש
.·Èולא לארץ, חּוצה ּפרֹות על הארץ ּפרֹות ּתֹורמין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאין

הארץ מּפרֹות ולא הארץ, ּפרֹות על לארץ חּוצה ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּפרֹות
ולא הארץ. ּפרֹות על סּוריה מּפרֹות ולא סּוריה, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹעל
ּפרֹות אֹו ׁשכחה לקט ּכגֹון ּבתרּומה, חּיבין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפרֹות
מּפרֹות ולא ּבתרּומה, ׁשחּיבין ּפרֹות על ּתרּומתם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנתרמה
אינּה ּתרם, ואם הּפטּורין. ּפרֹות על ּבתרּומה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשחּיבין

ְָּתרּומה.
.‚È,ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר ּתרּומה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּמפריׁש

אין - אחרֹות ּפרֹות על נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מּמעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַֹאֹו
ּתרּומה. ְְָָּתרּומתֹו

.„Èעל הּתֹורה מן ּבתרּומה חּיב ׁשהּוא מּדבר ּתֹורמין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָאין
על מּדבריהם החּיב מן ולא מּדבריהם, חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו - ּתרם ואם הּתֹורה. מן ְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹהחּיב

ְְִֹויתרם.
.ÂËּכדי ּבּנקב? יהיה וכּמה ּכארץ. הּוא הרי נקּוב, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעציץ

ׁשאינֹו ּבעציץ ּתבּואה זרע מּכזית. ּפחֹות והּוא קטן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשרׁש
הּתבּואה ונגמרה נּקבֹו, ּכ ואחר ׁשליׁש, והביאה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנקּוב,
ׁשּיּקבּנּו עד נקּוב; ּבׁשאינֹו ּכצֹומח הּוא הרי - נקּוב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּוא

ׁשליׁש. ׁשּיביאּו ְִִֶֶָֹקדם
.ÊËּבעציץ הּגדלין על ּבארץ הּגדלין מּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּתֹורם

ּתרּומתֹו - ּבארץ הּגדלין על נקּוב עציץ מּפרֹות אֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנקּוב,
ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּנקּוב על נקּוב מּׁשאינֹו ּתרם ְְְִֵֶַַַָָָָָָּתרּומה.
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ּתרּומתֹו - נקּוב ׁשאינֹו על הּנקּוב מן ּתרם ויתרם. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹויחזר
ּומעׂשרֹות ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתרּומה,

אחר. ִֵַָמּמקֹום
.ÊÈהּוּדאי על הּדמאי ּומן הּדמאי, על הּדמאי מן ְְְִִֵַַַַַַַַַַַַהּתֹורם

ּבפני ואחד אחד מּכל ויתרם ויחזר ּתרּומה, ּתרּומתֹו -ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ולא ּתרּומה, ּתרּומתֹו - הּדמאי על הּוּדאי מן ּתרם ְְְְְִַַַַַַַַָָָֹעצמֹו.

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה עליה ׁשּיֹוציא עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּתאכל
.ÁÈ,ׁשמן על וזיתים החּטים, על ׁשּבלים ּתֹורמין ְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַאין

ׁשּלא ּגזרה, - ּתרּומה אינּה ּתרם, ואם יין; על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוענבים
על ׁשמן ּתֹורמין אבל .ולדר לכּתׁש הּכהן את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹיטריח
זה למה צּמּוקין; לעׂשֹותן ענבים על ויין הּנכּבׁשין, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָזיתים
הּיפה מן ּבזה, זה ּכלאים ׁשאינן מינין מּׁשני לתֹורם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדֹומה?
לא אבל ּכבׁש, זיתי על ׁשמן מּזיתי ּתֹורמין וכן הרע. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל
המבּׁשל, על מבּׁשל ׁשאינֹו מּיין ׁשמן; זיתי על ּכבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמּזיתי
על הּצלּול מן מבּׁשל; ׁשאינֹו על המבּׁשל מן לא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻאבל
מּתאנים הּצלּול; על צלּול מּׁשאינֹו לא אבל צלּול, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו
לא אבל ּבמּדה, הּתאנים על מּגרֹוגרֹות ּבמנין, ּגרֹוגרֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹעל
ּבמנין ּתאנים על ּגרֹוגרֹות ולא ּבמּדה, ּגרֹוגרֹות על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּתאנים
הּפת, על חּטים ותֹורמין יפה. ּבעין לעֹולם ׁשּיתרם ּכדי -ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
אּלּו ּובכל חׁשּבֹון. לפי אּלא החּטים על הּפת מן לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבל

ּתרּומה. ּתרּומתֹו ּתרם, אם -ְְִַָָָ
.ËÈעל יין ולא הּנכּתׁשין, זיתים על ׁשמן ּתֹורמין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאין

ׁשּנגמרה מּדבר לתֹורם ּדֹומה ׁשּזה - הּנדרכֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָענבים
- ּתרם ואם מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּדבר על ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹמלאכּתֹו
ּבפני והענבים הּזיתים מן ויתרם ויחזר ּתרּומה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּתרּומתֹו
עליה חּיב והאֹוכלּה עצמּה, ּבפני מדּמעת הראׁשֹונה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעצמן.

הּׁשנּיה. לא אבל ּגמּורֹות; ּתרּומֹות ְְְְֲִִַָָָֹּכׁשאר
.Îעל זיתים אֹו לאכלן, ׁשּדעּתֹו זיתים על ׁשמן ׁשּתרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי

ענבים על יין ׁשּתרם אֹו לאכילה, הּכל על ודעּתֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹזיתים
ונמל לאכילה, והּכל ענבים על ענבים אֹו לאכילה, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשהם
אינֹו - עליהן ּתרם ׁשּכבר והענבים הּזיתים ודר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלדרכן,

ולתרם. לחזר ְְֲִִַָֹֹצרי
.‡Îחמץ על יין ּתֹורמין אבל יין, על חמץ ּתֹורמין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאין

על חמץ לתרם ּבלּבֹו היה הן; אחד מין והחמץ, ׁשהּיין -ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּתרּומה. אינּה - יין ׁשּתרם החמץ ונמצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחמץ,

.·Îאם - חמץ ונמצאת הּיין, על יין ׁשל חבית ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּתֹורם
ואם ּתרּומה; אינּה ּתרמּה, ׁשּלא עד חמץ ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנֹודע
ּתרּומה, - ספק ואם ּתרּומה. זֹו הרי החמיצה, ׁשּתרמּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
אבּטיח מרה, ונמצאת קּׁשּות הּתֹורם וכן ויתרם. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹויחזר

נקּורין ׁשּנמצאּו אֹו סרּוח, ואסוריםונמצא [מחוררים. ְְְְְִִִֶַָָ
נחש] לארס מחשש ונמצאתבאכילה יין ׁשל חבית ּתרם ,ְְִִִֵֶַַָָ

ואין ׁשנּיה. ויתרם ויחזר ּתרּומה, - לׁשּתֹותּה ׁשאסּור ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֻמגּלה
מּׁשּתיהן אחת והאֹוכל עצמּה, ּבפני מדּמעת מּׁשּתיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאחת

חמׁש. חּיב ֵֶַָֹאינֹו
.‚Î;מדּמעתן אינּה החּלין, לתֹו מהן אחת נפלה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכיצד?

ׁשּתיהן נפלּו מדּמעת. אינּה אחר, למקֹום ׁשנּיה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנפלה
זר אכל אם וכן ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה מדּמעֹות אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמקֹום

עֹוׂשה הּוא ּכיצד וחמׁשּה. ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּתיהן,
הּגדֹולה. ּדמי הּכהן מן ונֹוטל אחד, לכהן נֹותנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן?

.„Îעל ּתרּומה להפריׁשּה והּניחּה החבית, את ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבֹודק
ּולאחר לּכהן, ויּתנּנה ּתרּומה, ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחרים,
ׁשלׁשה עד ּתחּלה ׁשּבדקּה מעת - חמץ ּומצאּה ּבדקּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹזמן
ׁשהּתרּומה הּימים ּבאֹותן ׁשחׁשב יין וכל יין, וּדאי ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָימים,
ספק, - ואיל מּכאן מתּקן; הּוא הרי זֹו, ּבחבית ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּלֹו

ׁשנּיה. ּתרּומה מּמּנּו להפריׁש ְְְְְִִִִֶַָָָוצרי
.‰Îׁשהּניחֹו הּיין את לבּדק צרי ּפרקים ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹּבׁשלׁשה

ּבּקדים הן: ואּלּו החמיץ; ׁשּמא עליו, [רוחלהפריׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
החגמזרחית] מֹוצאי סוכות]ׁשל במוצאי ,[המנשבת ֵֶֶָָ

מּגּתֹו, ויין לּבסר. מים ּכניסת ּובׁשעת הּסמדר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹּובהֹוצאת
יֹום. ארּבעים יין ׁשהּוא ּבחזקת עליו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמפריׁשין

.ÂÎּתרּומה ׁשּיעׂשּו עד עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּניח
אם - הּמּקף מן אּלא לכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה הרי - ׁשאבדּו מצאן קּימין. ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהפריׁש,
אחר אּלא עליהן הפריׁש לא ׁשּמא ּׁשּתּקן, מה לכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחֹוׁשׁש

ׁשנּיה. ּתרּומה מפריׁש ,ּולפיכ ְְְְְִִִֶַָָָָׁשאבדּו;
חמישי יום

ו ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּגדֹולים‡. ּבין - לּכהנים נאכלת מעׂשר ּותרּומת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּתרּומה
הּכנענים ועבדיהן הן נקבֹות, ּבין זכרים ּבין קטּנים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין
עבד ּכסּפֹו". קנין נפׁש יקנה ּכי "וכהן, ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּובהמּתן,
אֹוכלין. אּלּו הרי - ׁשּמרדה ּכהן ואׁשת ׁשּברח, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכהן

מיחס;·. ּכהן אּלא אֹותּה, אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּתרּומה
ּבלבד. ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה אֹוכלין חזקה, ּכהני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
מעׂשר, ּתרּומת ּבין ּגדֹולה ּתרּומה ּבין - טהֹורה ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָּותרּומה
לכהן אּלא נּתנת אינּה - ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבין
וכל טמאה, ּתרּומה לאכל ׁשאסּור מּפני חכמים; ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתלמיד
לכל טמאה ּתרּומה נֹותן ,לפיכ טמאה. ּבחזקת הארץ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּמי

ׁשּירצה. ְִֵֶֶֹּכהן
ׁשנים‚. ׁשלׁש ּבת קטּנה אפּלּו לכהן, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיׂשראלית

ּתֹורה, ודין וׁשֹוק; וחזה ּבתרּומה ּתאכל - אחד ְְְְִִֶֶַָָָָָֹויֹום
חכמים אסרּו אבל קנינֹו. היא ׁשהרי מּׁשּנתארסה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתאכל

ּת ׁשּמא - ּגזרה לחּפה; ׁשּתּכנס עד ּתרּומהׁשּתאכל, אכיל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אביה. ּבבית ארּוסה ּכׁשהיא ּולאחיה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָלאביה

ּבתרּומה,„. אֹוכלת אינּה - לכהן ׁשּנּׂשאת וׁשֹוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹחרׁשת
לחרׁשת, ּכהן חרׁש יּׂשא ׁשּמא ּגזרה אביה; הּׂשיאּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹאפּלּו
יׂשראל ּבת חרׁשת ּתאכל ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ אֹותּה; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹויאכיל

ְָּכלל.
לא‰. זר, "וכל ׁשּנאמר: ּתרּומֹות, לאכל אסּור - ְְֱֱֶֶֶַַָָָָֹֹהּזר

יאכל לא - ׂשכירֹו אֹו ּכהן ּתֹוׁשב היה אפּלּו קדׁש". ְֲִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹיאכל
ּתֹוׁשב קדׁש"; יאכל לא וׂשכיר, ּכהן "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹקדׁש,
עברי, ועבד ׁשנים. ׂשכיר זה - וׂשכיר עֹולם, ׂשכיר זה -ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָ
- ּכּזר היא הרי הּזר, אׁשת וכהנת ּכתֹוׁשב. הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי

אׁשּתֹו. ּבין הּוא ּבין זר", "וכל ְְֱִֵֵֶֶַָָׁשּנאמר:
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.Âׁשהיה ּבין טמא ׁשהיה ּבין - ּבזדֹון ּתרּומה ׁשאכל ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָזר
חּיב - טמאה ׁשאכל ּבין טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל ּבין ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָטהֹור,
ולֹוקה יחּללהּו". ּכי ּבֹו, "ּומתּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמיתה
לֹוקה ׁשאינֹו ּׁשאכל, מה ּדמי מׁשּלם ואינֹו אכילתּה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
"ואיׁש, ׁשּנאמר: חמׁש, מֹוסיף - ּבׁשגגה אכל ואם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומׁשּלם.

וגו'". חמׁשיתֹו ויסף - ּבׁשגגה קדׁש יאכל ְְֲִִִִֶַַָָָֹֹּכי
.Êהּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹ"ּובת

לּה לאסּור ּתּבעל ׁשאם זה: ּבלאו ענינים ׁשני - תאכל" ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָותעׂשה
חלל, ּכל ּכדין לעֹולם ּבּתרּומֹות לאכל אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹ
היא הרי - ליׂשראל ּתּנׂשא וׁשאם ּדבר; לכל ּכּזר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהחלל
וׁשֹוק חזה ׁשהּוא הּקדׁשים מן ּבּמּורם לאכל ֱֲֳִִֶֶֶַַָָָָָֹאסּורה

מת. אֹו ׁשּגרׁשּה ּפי על אף ְְִֵֵֶַַָָלעֹולם,
.Áאֹו הּיׂשראלי ׁשּגרׁשּה אחר אֹוכלת - הּתרּומֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאבל

תהיה ּכי ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: ּבן, מּמּנה הּניח לא אם ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמת,
אביה ּבית אל וׁשבה - לּה אין וזרע ּוגרּוׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאלמנה

ּתאכל". אביה מּלחם ְִִִֵֶֶֶָָָֹּכנעּוריה,
.Ëחֹוזרת לחם; ּכל ולא "מּלחם", - למדּו הּׁשמּועה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּפי

וׁשֹוק. לחזה חֹוזרת ואינּה לתרּומה, ְְְִִֵֶֶֶָָָָהיא
.Èויׂשראלית לוּיה אפּלּו אּלא ּבלבד, הּכהנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

לאכל אסּורה - זֹונה ונעׂשת הֹואיל - לּה לאסּור ְְְֱֲֲֲִִֶֶַָָָָָָֹׁשּנבעלה
מּכהן. זרע לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף לעֹולם, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבתרּומה

.‡Èּפי על ואף ּבתרּומה, אֹוכלת אינּה הּׁשבּויה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ
לֹומר ׁשּנאמנת ׁשבּויה וכל אני'; 'טהֹורה אֹומרת ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
הרי לבעלּה, מּתרת ׁשּתהיה ּכדי עד לּה ׁשּיׁש אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ'טהֹורה',
מן נפסלה לא - לבהמה והּנרּבעת ּבתרּומה. אֹוכלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ואֹוכלת. ְְֶֶַָֻהּכהּנה,
.·È- ּבנּה ּבׁשביל אֹוכלת מּכהן, זרע לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׂשראלית

ואפּלּו ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואפּלּו נקבֹות, ּבין זכרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָֻּבין
לּה" אין "וזרע ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף עד הּזרע [ודרשוזרע ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לה"] "עיין .חז"ל:
.‚Èּכהן זרע ּכ - אֹותּה ּפֹוסל מּכהנת יׂשראל ׁשּזרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשם

ּפסּול. זרע ׁשהּוא ּפי על ואף אֹותּה, מאכיל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמּיׂשראלית
ליׂשראל, ּכהנת אֹו לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּכיצד?
אֹו עליה, ערוה ׁשהּוא מי הּבת על ּובא ּבת, מּמּנּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוילדה

הּמ והרי הּבת, ּומתה לממזר, אםׁשּנּׂשאת היתה - קּים מזר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ליׂשראל, ּכהן ּבת ּבתרּומה; ּתאכל לכהן, יׂשראל ּבת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹאּמֹו

ּבתרּומה. ּתאכל ְִַָֹֹלא
.„Èּפי על ואף זרעּה, ּבׁשביל אֹוכלת ׁשהיא למדּת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּנה

לֹומר, צרי ואין אינֹו; יׂשראל ואפּלּו ּפסּול הּזרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹותֹו
נׂשּואה ׁשהּבת ּפי על אף מּכהן, ּבת לּה היתה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאם
הּבת ּבׁשביל אֹוכלת אּמּה הרי - נתחּללה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָליׂשראל,

ְַָהּפסּולה.
.ÂËזרעּה מּפני אֹוכלת ׁשאינּה הּכהנת - ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכּיֹוצא

ּכהן ּבת ּכיצד? ּכהנים. הּזרע ׁשאֹותֹו ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשּמּיׂשראל,
ונּׂשאת הּבת והלכה ּבת, מּמּנּו וילדה ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

ּגדֹול, ּכהן להיֹות ראּוי זה הרי - ּבן מּמּנּו וילדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכהן,
ׁשּמתה ּפי על ואף אּמֹו, אם את ּופֹוסל אּמֹו, את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאכיל
ּפֹוסלני ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן ּבּתי ּכבן 'לא אֹומרת: וזאת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹאּמֹו;

הּתרּומה'. ְִַָמן
.ÊË?ּכיצד מאכיל. ואינֹו זרע, מּׁשּום ּפֹוסל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהעבד

לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראלית אֹו ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּכהנת
וילדה הּׁשפחה, על ונכּבׁש הּבן והל ּבן, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוילדה
אביו אם היתה - קּים העבד והרי הּבן ּומת עבד, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
היתה ּבתרּומה; ּתאכל לא לכהן, יׂשראל ּבת זה עבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשל
אין ׁשהעבדים זרע, זה ׁשאין - ּתאכל ליׂשראל, ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבת

יחּוס. ִֶָלהם
.ÊÈוחזרה ּבן, מּמּנּו ולּה ומת, לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבת

ולּה הּיׂשראלי, מת ּבתרּומה. ּתאכל לא - ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹונּׂשאת
אֹוכלת מּיׂשראל, ּבנּה מת ּבתרּומה; ּתאכל לא - ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו

הראׁשֹון. ּבנּה ְְִִִָָּבׁשביל
.ÁÈוחזרה ּבן, מּמּנּו לּה ויׁש ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבת

ּתאכל ּבן, מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; ּתאכל - לכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹונּׂשאת
ּבנּה מּפני לאכל, אסּורה - מּכהן ּבנּה מת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹּבתרּומה;
אביה לבית חֹוזרת - מּיׂשראל ּבנּה מת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמּיׂשראל.
וׁשֹוק. ּבחזה אֹוכלת ואינּה ּבתרּומה; ואֹוכלת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּכנעּוריה,

.ËÈמּמּנּו לּה ויׁש ּתחּלה, ליׂשראל ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבת
מּמּנּו ולּה מת ּבתרּומה; אֹוכלת - לכהן ונּׂשאת וחזרה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבן,
ּכמֹו מאכילּה הּוא ׁשהרי האחרֹון, ּבנּה ּבפני אֹוכלת - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבן

אביו. ֱִִֶֶָָׁשהאכילּה
שישי יום
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טהֹורה‡. ּבין טמאה ּבין ּתרּומה, לאכל אסּור טמא ְְְֱֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
- זב אֹו צרּוע והּוא אהרן, מּזרע איׁש "איׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּכל אֹותֹו ׁשאֹוכלין קדׁש, הּוא איזה יאכל"; לא ְֳִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבּקדׁשים
אּלא ּתרּומֹות. - אֹומר הוי ּונקבֹות? זכרים אהרן, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹזרע
ּולפיכ ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - טהֹורה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהאֹוכל

לוקים]לֹוקה – שמים בידי מיתה "וׁשמרּו[שחייבי ׁשּנאמר: , ְְֱֶֶֶַָ
ּתרּומה ׁשאכל וטמא חטא". עליו יׂשאּו ולא מׁשמרּתי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאת
אינּה ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּבלאו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטמאה

ֶֹקדׁש.
ׁשמׁשן·. ׁשּיעריבּו עד ּבתרּומה, אֹוכלין הּטמאים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאין

ׁשעה ׁשליׁש ּכמֹו העת וזֹו ּבינֹונּיים, ּכֹוכבים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹויצאּו
עד וטהר", הּׁשמׁש, "ּובא ׁשּנאמר: החּמה, ׁשקיעת ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאחר
הּקדׁשים". מן יאכל "ואחר האֹור; מן הרקיע ְְֳִִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיטהר

מּפניּכה‚. לֹוקה, אינֹו - טמאה ּתרּומה ׁשאכל טהֹור ן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּדבר - הּקדׁשים" מן יאכל "ואחר ׁשּנאמר: ּבעׂשה, ְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא
טמא, ּדבר אבל ּכׁשּיטהר; ׁשּיאכל הּוא ּבקדּׁשתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּוא
עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ׁשּטהר. ּפי על אף יאכל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּוא.
אבריו„. ׁשּנזּדעזעּו והרּגיׁש ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

הּתרּומה. את ּובֹולע ּבאּמה, אֹוחז - זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהֹוציא



ycew zay Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy gr

אֹותן‰. ּומאכילין אֹותן מטּבילין והחרׁש, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹוטה
ייׁשנּו ׁשּלא אֹותן, ּומׁשּמרין ׁשמׁשן. ׁשּיעריבּו אחר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹּתרּומה
עׂשּו ּכן אם אּלא טמאים, - ייׁשנּו ׁשאם הּטבילה; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר

נחׁשת ׁשל ּכיס מעקבלהם ומאפשר לאיברם [המוצמד ְִֶֶֶָֹ
קרי.ובדיקה] יראה ׁשּמא ,ְִִֶֶֶָ

.Âׁשּיטּבלּו עד ּבתרּומה, לאכל אסּורין - ּגמּלים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹרֹוכבי
הרכיבה חּמּום. מּפני טמאה, ּבחזקת ׁשהן ׁשמׁשן; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻויעריבּו

זרע. ׁשכבת ׁשל טּפה מֹוציא הּגמל, עֹור ְִִִֶֶַַַַָָָעל
.Ê- ּתׁשמיׁש ּבׁשעת נתהּפכה לא אם - מּטתּה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהמׁשּמׁשת

ּבׁשעת נתהּפכה ואם לערב; ּבּתרּומה ואֹוכלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָטֹובלת,
ימים, ׁשלׁשה ּכל ּבתרּומה לאכל אסּורה זֹו הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹּתׁשמיׁש
ׁשּיתּבאר ּכמֹו טמאה, ותהיה ּתפלט ׁשּלא לּה אפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשאי

ְִּבמקֹומֹו.
.Áאינּה - מּדבריהם ועּקרּה הֹואיל - לארץ חּוצה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתרּומת

מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה לכהן אּלא ּבאכילה, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻאסּורה
וכּלן ויֹולדֹות. ונּדֹות, וזבֹות, וזבין, קראין, ּבעלי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻוהן:
ׁשמׁש. העריבּו ׁשּלא ּפי על אף לאכלּה, מּתרין - ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּטבלּו
לנּו אפׁשר ׁשאי ּבמת ׁשּנגע ּבין - טמאֹות מּגע טמאי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאבל
לטּבל צרי אינֹו - ּבׁשרץ ׁשּנגע ּבין מּמּנּו, לּטהר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּיֹום

לארץ. חּוצה ְִֶַָָָלתרּומת
.Ëלא ׁשעדין ּוקטּנה קרי, ראה לא ׁשעדין ּכהן ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

ׁשחזקתן ּבדיקה, ּבלא ּתמיד אֹותּה אֹוכלין - נּדה ּדם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹראת
ּכמי הּוא הרי והּמצרע, עליהן. עדין טמאה יצאה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכהן אֹותֹו ׁשּיטּמא והּוא, מּגּופֹו; עליו יֹוצאה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשּטמאה

הּוא. טהֹור הּכהן, ׁשּיטּמאֹו קדם אבל ְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹֻמיחס;
.Èׁשהרי - ּתֹורה מּדין ּבתרּומה לאכל אסּור ערל, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹּכהן

וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ונאמר ּבתרּומה, וׂשכיר" "ּתֹוׁשב ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָנאמר
- ּבֹו אסּור ערל ּבפסח, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבפסח;
ואם ּבּה. אסּור ערל ּבתרּומה, האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב ְְְִִִֵַָָָָָָָָאף
ואף ּבתרּומה, לאכל מּתר - מׁשּו הּתֹורה. מן לֹוקה ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֻאכל,
ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיּמֹול סֹופרים, ּומּדברי ּכערל; ׁשּנראה ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

מהּול. ׁשּיראה ֵֶֶַָָעד
.‡È,אֹוכל אינֹו והּטמטּום ּבתרּומה; אֹוכל מהּול, ְְְְִֵֵֵַַָָָֻוהּנֹולד

ואֹוכל. מל ואנּדרֹוגינֹוס, ערל. ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמּפני
.·Èלאכל אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּטמאים וכל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערל

אֹוכלין. ועבדיהן נׁשיהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָּבתרּומה,
.‚È,אֹוכלין ועבדיהן הם - ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּפצּוע

ּפצּוע מּׁשּנעׂשה אׁשּתֹו את ידע לא אם יאכלּו. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּונׁשיהן
ּגרים, ּבת נׂשא אם וכן יאכלּו. אּלּו הרי ׁשפכה, ּוכרּות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּדּכא

אֹוכלת. זֹו ֲֵֶֶהרי
.„Èּדּכא סריסּפצּוע אֹוכלת. אינּה ּכהן, ּבת ׁשּקּדׁש ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס[מלידה]חּמה אֹוכלין. ועבדיו ואׁשּתֹו הּוא , ְְְְְֲִִִַַַָָָ
נׁשֹותיהן. לא אבל אֹוכלין, עבדיהן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻוטמטּום

.ÂË;אֹוכלין אינן עבדים, להם ׁשּקנּו וקטן ׁשֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָחרׁש
להן ׁשּנפלּו אֹו אּפיטרֹוּפין, אֹו ּדין, ּבית להם קנּו אם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאבל

אֹוכלין. אּלּו הרי - ְֲִִֵֵָֻּבירּׁשה
.ÊËּדר ּבין הּתרּומה, מן לפֹוסל ׁשּנבעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאנּדרֹוגינֹוס

ּכנׁשים, ּבתרּומה מּלאכל נפסל - נקבּותֹו ּדר ּבין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹזכרּותֹו
ׁשהּוא אחר לאנּדרֹוגינֹוס נבעל אם וכן אֹוכלין. עבדיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואין
מאכיל ולא אֹוכל ואינֹו נפסל, - לאּׁשה ּבביאתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹּפֹוסל
ּדר אבל נקבּותֹו; ּדר אֹותֹו ׁשּיבעל והּוא, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָֹעבדיו;

הּכהּנה. מן זכר ּפֹוסל זכר אין ְְִֵֵַַָָָָָֻזכרּותֹו,
.ÊÈהרי - מאכיל אינֹו מהם אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻעבד

מאכיל ּבתרּומה, הּמאכיל וכל לאכל. אסּור העבד ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
וׁשֹוק. ְֶָָּבחזה

.ÁÈעבדי ּבין לֹו והכניסה לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
ּכהן עבדי וכן יאכלּו; אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹמלֹוג
ׁשּנאמר: יאכלּו, - עבדים ׁשּקנּו אׁשּתֹו ועבדי עבדים, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּקנּו
וקנין אֹוכל, הּקנין קנין אפּלּו - ּכסּפֹו" קנין נפׁש יקנה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ"ּכי
אחרים. מאכיל אינֹו אֹוכל, ׁשאינֹו וקנין מאכיל. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹוכל

.ËÈעבדי ּבין לֹו והכניסה ליׂשראל, ׁשּנּׂשאת ּכהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבת
יאכלּו. לא אּלּו הרי - ּברזל צאן עבדי ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶַַֹֹֹמלֹוג

.Îּבין הדיֹוט, לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאלמנה
לֹו והכניסה לאוין, חּיבי ׁשאר וכן יׂשראלית, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהנת
אף יאכלּו, לא מלֹוג עבדי - ּברזל צאן ועבדי מלֹוג ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַֹֹֹעבדי
יאכלּו, ּברזל צאן ועבדי ּבמזֹונֹותם; חּיב ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל

ׁשנּיה נׂשא ּבעל. ׁשל ׁשהן מדרבנן]מּפני עריות -[איסורי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
יאכלּו. לא ׁשּלּה מלֹוג ועבדי אֹוכלת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹהיא

.‡Îּגרּוׁשה אֹו ּגדֹול, לכהן ׁשּנתארסה אלמנה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכהנת
ׁשל ּפסּולה לביאה מׁשּמרֹות והן הֹואיל - הדיֹוט ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלכהן
ּבלא לחּפה נכנסּו אם וכן יאכלּו; לא אּלּו הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹֹֻּתֹורה,
מּלאכל. אֹותן ּפֹוסלת ׁשהחּפה אֹוכלֹות, אינן - ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻארּוסין
ואֹוכלֹות; להכׁשרן חזרּו הארּוסין, מן נתּגרׁשּו אֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָנתאלמנּו

נתחּללּו. ׁשּכבר יאכלּו, לא - הּנּׂשּואין ְְְְִִִִֶַַָֹֹמן
.·Îּבהן ׁשּיׁש יבמין לפני ונפלה ּכהן, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכהנת

אחד ּבּה עׂשה ואפּלּו החלל, זּקת מּפני ּתאכל, לא - ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹחלל
מאמר הּכׁשרים ּביבמה[קידושין]מן קֹונה הּמאמר ׁשאין ; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגמּור. ְִָָקנין
.‚Î,עליו נאסרה ׁשהיא הּכהנת, ליבמּתֹו ּגט ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן

ׁשהיא מּפני ּבתרּומה; אֹוכלת זֹו הרי - עליה זּקתֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָועדין
ּפֹוסל הּגט ׁשאין ּדבריהם, ׁשל ּפסּולה לביאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמׁשּמרת
ׁשנּיה אֹו חלּוצה ּכהנת וכן מּדבריהם. אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיבמה

אילֹונית ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן אֹוכלת. לכהן, [אשהׁשּנתארסה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ללדת] יכולה ּבתרּומה.שאינה אֹוכלת זֹו הרי ,ְֲִֵֶֶָ

קודש שבת
ח ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ׁשנים‡. ּתׁשע ּובן והחרׁש, והארּוסין, והּיבם, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהעּבר,
מאכילין. ולא ּפֹוסלין, - אחד ְְְֲִִִֶַָֹויֹום

ּתאכל·. לא מּכהן, המעּברת יׂשראל ּבת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻהעּבר
לאכל אסּורה מּיׂשראל, המעּברת ּכהן ּובת העּבר; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻּבׁשביל
ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ׁשּנאמר: - העּבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּפני

למעּברת. ְְִֶֶָֻּפרט
ׁשּמא‚. לּה חֹוׁשׁשין אין - יׂשראל עליה ׁשּבא ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבת
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נׂשּואה היתה לערב. ואֹוכלת טֹובלת אּלא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָנתעּברה,
עד לערב, ּבתרּומה ואֹוכלת טֹובלת - ּבעלּה ּומת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליׂשראל,
למפרע, מקלקלת זֹו הרי - עּברּה הּכר ואם יֹום; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻֻארּבעים
מים אּלא עּבר, אינֹו הארּבעים ׁשּכל יֹום; ארּבעים ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעד

חׁשּוב. הּוא ָָָּבעֹולם
לא„. - מעּברת והּניחּה ּומת לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻּבת

הּוא ׁשהּיּלֹוד העּבר; ּבׁשביל ּבתרּומה עבדיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻיאכלּו
העּבר היה אם ,לפיכ מאכיל. אינֹו יּלֹוד וׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמאכיל,
אחיו ּבגלל אֹוכלין אּלא העבדים, ּפֹוסל אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחלל
מּלאכל. העבדים ויאסרּו החלל, זה ׁשּיּולד עד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּכׁשרים,

לא‰. - ּכהן ליבם הּזקּוקה יׂשראל ּבת ּכיצד? ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּיבם
קנה לא עדין וזה נפׁש", יקנה ּכי "וכהן, ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל,
יבמּה, מּפני אסּורה - ליׂשראל הּזקּוקה ּכהן ּובת ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹאֹותּה;
לׁשֹומרת ּפרט ּכנעּוריה", אביה ּבית אל "וׁשבה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנאמר:

ָָיבם.
.Âאֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס, יבמּתֹו על ׁשּבא ּכהן ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹיבם

ּכמֹו אֹותּה, ׁשּקנה ּפי על אף - ּגמר ולא ּבּה ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהערה
ׁשּיבעל עד ּבתרּומה; מאכילּה אינֹו יּבּום, ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּבארנּו
ּבׁשּנתאלמנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּברצֹון. ּגמּורה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבעילה
אֹוכלת, והיתה הֹואיל - הּנּׂשּואין מן אבל הארּוסין; ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמן

זֹו. ּבביאה ְִַָֹּתאכל
.Êאסּורה - ליׂשראל ׁשּנתארסה ּכהן ּבת ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהארּוסין

לכהן ׁשּנתארסה יׂשראל ּובת קנין; ּבּה לֹו יׁש ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאכל,
ּבית לבני ּתאכיל ׁשּמא לחּפה, ׁשּתּכנס עד ּתאכל לא -ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָאביה,
.Áלאחר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לכהנת: ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻיׂשראל

הּׁשלׁשים, ּכל ּבתרּומה אֹוכלת זֹו הרי - יֹום' ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹׁשלׁשים
לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ואם נתארסה; לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשעדין
מּיד. לאכל אסּורה זה הרי - יֹום' ׁשלׁשים לאחר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמעכׁשו

ּבזה. ּכּיֹוצא הּתנאים ּכל ּבׁשאר ְְְִִֵֵֶַַָָָָוכן
.Ëלא - יׂשראל לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּכהנת ּכיצד? ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהחרׁש

ּובת נּׂשּואין. לֹו ׁשּתּקנּו חכמים ּבתּקנת קֹונה ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתאכל,
מן קֹונה ׁשאינֹו ּתאכל; לא - חרׁש לכהן ׁשּנּׂשאת ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹיׂשראל

ּדעת. ּבן ׁשאינֹו ֵֶֶַַַָהּתֹורה,
.Èׁשּנתחרׁש עד לכנסּה הסּפיק ולא ּפּקח, לכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹנתארסה

אינּה - ויּבמּה חרׁש, יבם לפני ונפלה מת, אֹוכלת; אינּה -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
זֹו הרי - ונתחרׁש ּפּקח, ּכׁשהּוא נׂשאּה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכלת.
אֹוכלת, זֹו הרי - ויּבמּה חרׁש, ליבם ונפלה מת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹוכלת;

מּמּנּו, ׁשּילדה חרׁש ואׁשת ּבתחּלה. אֹוכלת והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהֹואיל
ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת זֹו ְְֲִִֵֶֶָהרי

.‡Èלאסּור ׁשּנבעלה מי ּכיצד? אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבן
ּביאה, ּוביאתֹו הֹואיל - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן והּוא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָלּה,
אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני מּלאכל, ואסּורה הּכהּנה מן ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנפסלה

ׁשחּוף היה אפּלּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו מתקשה]חללה ּובת[שאינו . ְְֲֲִֵֶַַָָָָָ
אף - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן לכהן נּׂשאת אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,
לפי הּקטן, ּבׁשביל אֹוכלת אינּה - ּביאה ׁשּביאתֹו ּפי ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא ספק ׁשּיגּדיל. עד קֹונה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאינֹו
אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש לבן נּׂשאת ׁשאינֹו, ספק ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד,
אסּורה זֹו הרי - הביא ׁשּלא ספק ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹספק

ֱֶֹלאכל.
.·Èאין ּכ ּתֹורה, ׁשל ּבתרּומה מאכילין ׁשאין אּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

ּבׁשל יאכילּו ׁשּמא ּגזרה, - ּדבריהם ׁשל ּבתרּומה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמאכילין
ָּתֹורה.

.‚È,והמפּתה האֹונס, מאכילין: ולא ּפֹוסלין, לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹואּלּו
ׁשהן להן, אסּורה היתה ּכן אם אּלא אּׁשה; ׁשּנׂשא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָוהּׁשֹוטה
ּכמֹו חללה, אֹו זֹונה ׁשּנעׂשת מּפני ּבביאתן, אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּפֹוסלין

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èּפּתה אֹו אֹותּה ׁשאנס אֹו ׁשֹוטה, לכהן ׁשּנּׂשאת ְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי

ּפי על ואף ּבנּה. ּבׁשביל אֹוכלת - וילדה ּכהן, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותּה
מאחר ׁשּמא היא, ּבקּדּוׁשין וׁשּלא הֹואיל ספק, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר
יצא ׁשּלא והּוא, עליה; ׁשּבא זה ּבחזקת הּולד הרי - ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻעּברה
הּכהן. ּבזה אחריה מרּננין הּכל אּלא אחר, עם קֹול ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעליה
ּפּתה אֹו ׁשאנסּה אֹו יׂשראל, ׁשֹוטה עליה ׁשּבא ּכהנת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכן
נתחּת העּבר; מּפני אֹוכלת, אינּה - ונתעּברה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאֹותּה,

ּתאכל. זֹו הרי ֲֵַָָֹֻהעּבר,
.ÂËזֹו הרי - סתירה ועדי קּנּוי עדי לּה ׁשּבאּו איׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאׁשת

מּפני הּמרים; מי ׁשּתׁשּתה עד ּבתרּומה, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאסּורה
מן ׁשהיתה אֹו ׁשּיׁשקּנה, קדם ּבעלּה מת זֹונה. ספק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיא
אסּורה זֹו הרי - ּכתּבה נֹוטלֹות ולא ׁשֹותֹות ׁשאינן ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָֹֻהּנׁשים
'טמאה ׁשאמרה: ּכהן אׁשת וכל לעֹולם. ּבתרּומה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹלאכל

ּבתרּומה. לאכל אסּורה זֹו הרי - ְֱֲֲֲִִֵֶָָֹאני'
.ÊË,אביה מּדעת ׁשּלא לכהן ׁשּנּׂשאת יׂשראל ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקטּנה

אביה, ׁשּקּדׁשּה ּפי על אף - ּבפניו ׁשּלא ּבין אביה ּבפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבין
למפרע; זרה ּתעׂשה מחה, ׁשאם ּבתרּומה; אֹוכלת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה
לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּנּׂשאת לפי הּוא, ּכֹועס - וׁשֹותק ׁשרֹואה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹוזה
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ראשון יום
.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ד לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא ְְְְִִִַַַַָָֹּבּׁשּבת,

(ai ,bk zeny)ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְִִִַַַָָָ

יתעּלה לנּו ּובאר i)ּפעמים. ,k zeny)ׁשהּׁשביתה , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּזאת
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָולעבדינּו.

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ
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שני, שלישייום יום
.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓיוםשניֿשבתקודש

― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
ׁשהזה והּואהאזהרה ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות רנּו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻ

כלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה i)אמרֹו: ,k zeny). ְְֲֶַָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש זה, לאו על ci)והעֹובר ,`l my) ְֵֵֵֶַַָָָ

נתקּימה ואם הּדּין, ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
הּוא אם ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות ְִִֵֶַָָָָָָעליו
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
רביעי, חמישייום יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"ב ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

אתֿהּדין ּומּלהֹוציא החֹוטאים את ְְְֲִִִִִִֶֶַַַמּלהעניׁש
"לאֿתבערּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. ְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹלּפעל

b)אׁש" ,dl my)מי ּתׂשרֹוף לא :ּבכ הּכּונה , ְְִִֵַַָָָֹ
ּולׁשֹון מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשּנתחּיב

my)הּמכלּתא ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)היתה ְְְֵַָָָָ

ׁשהיא(cxtpa)ויצאת מיחדת ׂשרפה מה ללּמד: ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית מּמיתֹות ְִִִֵֵֶַַַַָָָאחת
ּוכבר אתֿהּׁשּבת". ידחּו לא מיתֹות ּכלֿׁשאר ְְְִִֶַַַָָָָֹאף

r.)אמרּו zay)"יצאת ללאו "הבערה :d`vi) ְְְַָָָָָָ
`l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad

(e`l ly xeqi` oick zewlnנתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn) ֶָ

ּכלֿמלאכה על חּיב ׁשּיהא והּוא יצאת, ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָלחּלק
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּומלאכה

מערבא ּדבני cּובגמרא wxt oixcdpq inlyexi) ְְֲִִֵַָָָָ
(e dkldרּבי ּבׁשם אילא רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ

ּבּׁשּבת". ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיּנאי:
שישי, קודשיום שבת

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א ׁשּלאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְְְִִֵַַַַָָָלהּל
הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש fh,"אלֿיצא my) ְְִִִִֵֵַַַֹ

(hkּבּקּבלה ּובא .(:fk dheq)ׁשּתחּום(leab)הּמּסע ְֶַַַַָָָָ
אפּלּו לעיר מחּוץ אּמה אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף ְֲִִִִֶַַַַַַָָהּוא
― לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון my)מּתר. glya zyxt)ֿאל" : ְְְִַַָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹיצא

ּדבר(fi:)ערּובין ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּתֹורה".

�
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‚¯Î˘ ÂÏ ÌÈ�˙Â�Â ÏÎ‰ Â· ÔÈÙÂ‡˘ ¯Â�˙ ÂÏ ˘È˘ Â‡ ¯Î˘ ÂÏ ÌÈ�˙Â�Â ÏÎ‰ ‰· ÌÈˆÁÂ¯˘ ıÁ¯Ó ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÍÎÈÙÏ
È¯Î� ÂÏ ¯ÂÎ˘Ï ‰ˆÂ¯Â ¯Î˘ ÂÏ ÔÈ�˙Â�Â ÏÎ‰ Ô‰· ÔÈ�ÁÂË˘ ÌÈÈÁ¯ ÂÏ ˘È˘ Â‡ckÏÎ· ˜ÒÚ˙È˘ ‰�˘‰ ÏÎÏ

˙ÂÎÈ¯ˆ‰ ˙ÂÎ‡ÏÓ‰dkÍÈ¯ˆ Ï‡¯˘È‰Ï Â‰‡È·ÈÂ ÌÈÙÂ‡‰Â ÌÈ�ÁÂË‰Â ÌÈˆÁÂ¯‰ ÔÓ ¯Î˘‰ Ï·˜ÈÂ ¯Â�˙Â ÌÈÈÁ¯Â ıÁ¯Ó·
È¯Î�‰· ˙ÂÁÓÏ ‡Â‰28Ï‡¯˘È‰˘ ÈÙÏ Ì˘ ÂÙ‡ÈÂ Â�ÁËÈÂ ÂˆÁ¯È˘ ÌÈ¯Î� ÏÈ·˘· ˙·˘· Ì‰· ˜ÒÚ˙È˘ Â�ÁÈ�È ‡ÏÂ

ÁÈÂ¯Óek‰ÊÓ ¯Î˘ ÂÏ ÚÈ‚Ó˘ ˙·˘· È¯Î�‰ ˙„Â·Ú·fkÏÎ‰ ÔÈÎ‰ ¯·Î˘ ÌÂÏÎ „Â·ÚÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡ È¯Î�‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â)
ÂÓˆÚ Ï‡¯˘È‰ÏÂ Ï‡¯˘È‰ ÏÈ·˘· ‰Ê ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ÌÈ¯Î�‰Ó ¯Î˘‰ Ï·˜Ó ‰Ê‰ È¯Î�‰˘ ‰Ó ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ˙·˘ ·¯ÚÓ

ÂÏÈ·˘· È¯Î�‰ Ï·˜È˘ ÔÎ Ì‚ ¯ÂÒ‡ ÔÎÏ ˙·˘‰ ÌÂÈ Ï˘ ¯Î˘‰ Ï·˜Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡gk.(
ÁÂÈ¯Ó ÂÓˆÚ ˙‡ Ú�ÂÓ Ï‡¯˘È‰ ‰È‰ Ì‡˘ ÔÂÈÎ ÂÏ ıˆ˜˘ ¯Î˘‰ ÏÈ·˘· ÂÓˆÚÏ Á¯ÂË È¯Î�‰˘ ÈÙÏ ¯È˙‰Ï ÔÈ‡Â

ÌÂÏÎ ÂÏ ‰Î�Ó ‰È‰ ‡Ï ¯Â�˙Â ÌÈÈÁ¯Â ıÁ¯Ó‰ Ïˆ‡ ˙·˘· ÏÏÎ ‰È‰È ‡Ï˘ È¯Î�Ï ¯ÓÂ‡ ‰È‰Â ˙·˘‰hkÂ¯Î˘Ó
.˙Á‡ ˙·· ˘„Á Â‡ ‰�˘Ï ‡Ï‡ ÂÓˆÚ È�Ù· ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎÏ Â¯Î˘ ‡Ï È¯‰˘

‡Ï Ì‡ Û‡ Â¯Î˘ ÏÎ ÂÏ ÌÏ˘È˘Â ˙·˘· ˜ÒÚ˙‰Ï ÂÁÈ¯ÎÓ Â�È‡ Ï‡¯˘È‰˘ Â˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚÓ Â�È‡ È¯Î�‰˘ Ù"Ú‡Â
˜ÒÚ˙‰Ï Ì˙Ò· Â˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÏÁ˙· ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ Â˙Â�Ï·˜ ÌÈÏ˘‰Ï ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ˜ÒÂÚ ‡Â‰ ‡Ï‡ ˙Â˙·˘· ÏÏÎ ˜ÒÚ˙È
ÔÈÂÎ˙Ó È¯Î�‰ ÔÎ Ì‡Â ˙ÂÓÂÚ¯˙ ÌÂ˘ ÂÈÏÚ ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÏ˘Ó Â¯Î˘ ÏÎ ÂÏ ÌÏ˘È˘ È„Î ˘„Á‰ Â‡ ‰�˘‰ ÏÎ
˙·˘· ˜ÒÚ˙È ‡Ï Ì‡ Û‡˘ ˙·˘·˘ ‰Ê ˜ÒÚÓ ÁÂÈ¯Â ‰·ÂË È¯Î�‰Ï ÔÈ‡˘ (˙Ó‡·˘) ÔÂÈÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÂÓˆÚ ˙·ÂËÏ
:„·Ï· Ï‡¯˘È‰ ÏÈ·˘· ‡Â‰ ‰Ê ˜ÒÚ ÂÏ‡Î ¯·„‰ ‰‡¯� ÔÎ Ì‡ ‰ÊÓ ÁÂÈ¯ ÚÈ‚Ó Ï‡¯˘È‰ÏÂ Â¯Î˘Ó ÌÂÏÎ ÂÏ ‰Î�È ‡Ï

mixe`ia

(„Îנחשב שנה) (שכיר זה בסעיף הנדון – נכרי לו לשכור
הבא בסימן ולא כאן שהובא אלא א), ס"ק (קו"א כקבלנות
מטעם שנאסרה קבלנות שזו כיון בקבלנות) (העוסק

כשלוחו 26.שנראה

(‰Îהצריכות המלאכות עלבכל לו שמשלם דהיינו –
ונחשב אצלו, שעובד הזמן על ולא המלאכות, עשיית
מכך מרוויח (שישראל כזו שקבלנות אלא כקבלנות,

אסורה בשבת) 27.שנעשית

(ÂÎ'בסי יתבאר מרוויח אינו ואם – מרוויח שהישראל לפי
ט סעיף 29.רמד

(ÊÎרבינו חזר בתרא ובמהדורא – מזה שכר לו שמגיע
מזה שכר לו שמגיע מחמת האיסור שאין והסיק מדבריו

(ואין עין מראית משום אסור אלא שליחותו), (שעושה
ח) לסעיף זה סעיף בין לדינא 30.חילוק

(ÁÎנכרי להעמיד מוכרח ואם – בשבילו הנכרי שיקבל
שנתבארו היתר, אופני כמה ישנם בשבילו; השכר שיקבל

31.להלן

(ËÎ,משכרו לו מנכה אם אבל – כלום לו מנכה היה לא
שעושה, פעולה כל על שכר מקבל שהנכרי הדבר משמעות
קבלנות הוא והרי בשכרו, לו נחסר – פעולה וכשמחסיר
עבודת שהחסיר כיון בשכרו שמחסיר לומר (וא"א ממש.
אות כדלהלן המלאכות בשביל הינו שהתשלום כיון יום,

זה. לסימן בהקדמה וראה ל,

zexewn

כו.25) אות כדלהלן
(לכל26) שנה שכיר דין החשיב מהר"ם והנה ד"ה ובמהדו"ב

יום. כשכיר – דידן) כבנדון המלאכות
ד.27) סעיף וראה
ה'.28) סעיף רנב וסי' י"א, סעיף רמד סי' כדלהלן

ח.29) סעיף להלן וראה
רמד30) סי' להלן רמג, לסי' מהדו"ב וביאוריהם: בזה השיטות

ס"ק וקו"א ה' סעיף רנב ובסי' א. ס"ק ובקו"א טֿיא סעיפים
יט. אות לעיל וראה וֿז).

ב.31) סימן אדה"ז ובשו"ת יב, סעיף רמב סי'
רמג סימן ב חלק שבת הלכות

•
dxez ihewl

הפרק: עלתוכן השנה ראש של והמשפט הדין מהות
החסידות משנת פי

åðåöøá äìòùë 'éä úåîìåòä úàéøá úìçú äðäå
íìåò éúøîà éë áåúëù åîë ,íðç ãñçá åîöòî

.äðáé ãñç

חנם חסד מצד אלא היתה לא העולם שבריאת אע"פ
להתענג יתברך ברצונו עלה שכך (וכנ"ל, הקב"ה של
מכל - השפל) הגשמי הזה בעולם ישראל של מעבודתם
בפועל, הבריאה קודם רק הוא זה חנם" "חסד מקום,
מדת לגלות עצמו את צמצם שהקב"ה הסיבה שזוהי לפי
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העולמות. כל נבראו שממנה יתברך מלכותו
éåìú äæ ïåöø úëùîä äðä äàìäå æàî ìáà

.íéðåúçúä äùòîá
אינה קיומם זכות נבראו, שכבר לאחרי עתה, אבל
שבני התחתונים, במעשה תלוי הקיום אלא חנם חסד
שירצה יתברך, רצונו את כביכול לעורר צריכים ישראל

לעולמות. קיום יש ידו שעל זה ב"צמצום"
ùàøá àåä äæ ïåöøä úëùîä ïîæ ø÷éò äðäå
äðù ìù éììë úåéçä úåùãçúä åáù ,äðùä
àåä äøáòù äðù ìù éììë úåéçä úëùîäå ,äàáä

.äðùä ùàø ìéì úìçúá úå÷ìúñä úðéçáá
כביכול לעורר צריכים ישראל שבני הזמן עיקר

את הקב"ה בראשהרצוןאצל הוא עליהם למלוך
של (כולל העולמות כל של שהחיות משום השנה,
ראש ליל בתחילת מסתלק שעברה מהשנה הזה) עולם
לכל חדש חיות להמשיך צריכים זה וביום השנה,
העולמות כל וחיות קיום אשר הבאה, לשנה העולמות
מלך ולהיות להתצמצם הקב"ה של ברצונו תלוי

כנ"ל. העולם,
íãàä úà ïéðã åáù ,ïéãä íåé àåä äðùä ùàø ïëìå
ãåò úåéäì éë ,äøáòù äðùá åøáòù åéùòî ìò
äîë äæ ìò ùé åæ äðù ìù éììë úåéçä úåùãçúä
úåéäì êëì àåä éåàø íà ,íãàä ìò íéâåøè÷
,'úé åúåëìî éåìéâá ä"á ïåéìòä ïåöø åãé ìò êùîð

.ìåò ú÷éøô äîë éðôî
שאין השנה, דראש הדין יום תוכן עומק ענינווזהו

כל על בשנה פעם האדם את לשפוט בחר שהקב"ה רק
אלא טובים), הלא מעשיו על אז (ולהענישו מעשיו
שעל הוא ראוי אם לקבוע הוא ומשפט הדין שעיקר
המשכת כי כולה, השנה לכל חדש חיות יומשך ידו

כנ"ל. התחתונים, במעשה תלוי' החדש החיות
הוא השנה דראש המשפט תוכן עיקר זה ומטעם
החיות המשכת כי יתברך, מלכותו עול קבלת בענין
ראוי אדם ואין ית', מלכותו גילוי ידי על היא החדש
עול עצמו על מקבל אינו אם יתברך מלכותו לגילוי

כמובן. עול, פריקת שום בלי יתברך, מלכותו
úåëìî ìåò ãéîú íäéìò íéìá÷î íðéàù ùéù
íéúòå íé÷øôì íà éë ïåöøáå äáäàá íéîù
,ä"á÷ä íéëìîä éëìî êìî úà øëåæù íéðîåæî
ãçàå ãçà ìë åúáùçîì äðåô íåéä ìë ë"àùî

.äéùôðá òãéã éàî íåôì
תורה בשעת יתברך עולו מרגיש האדם אם ואפילו
בעסקיו טרוד בהיותו היום כל במשך אבל ותפלה,
הקב"ה, המלכים מלכי מלך של עולו את זוכר אינו

עליו. מלך להיות ירצה שהקב"ה ראוי אינו
äùòåá ïäå òøî øåñá ïä øäæð åðéàù éî èøôáå
úåéäì øùôà éàù ,åúâøãî éôì à"åàë ,áåè
ùéùë 'úé åúåëìî éåìéâì ä"á ïåéìòä ïåöø úëùîä
ïéàù øçàî ,äèîì íéîù úåëìî ìåò ú÷éøô å"ç

.ïåöøá 'úé åúåëìî ìåò íäéìò íéìá÷î
ועשה מרע בסור כדבעי נזהר שאינו מי שכן וכל
מדריגתו, לפי אחד כל מאתו, הנדרש לפי טוב

עליו. מלך יהי' שהקב"ה אפשר אי שבוודאי
כלומר:

כולו, העולם כל על ושולט מושל שהקב"ה אע"פ
בעל גם (שהוא ורדי' ממשלה של גדר רק זה הרי
דוקא הוא המלכות מידת של ענינה משא"כ כרחו),
על מקבל שהעם עליהם", קבלו ברצון "מלכותו כאשר
מלכותו עול שפורק ואדם ברצון. מלכותו עול עצמו
שאר על (כמו עליו מושל שהקב"ה זה הרי ית',

"מלוכה". בגדר אינו הנבראים)
,'åë íéìôåðä ìëì 'ä êîåñ øîàð äæ ìòù àìà
ïåøáùä úåéäì ,åøáùé êéìà ìë éðéò úåéäì
åðåöøá 'éøçà êåùîé íãà ìë øùà ,úìçåúäå
ìåò åéìò ìá÷î úåéäì ,åáìá 'ä øéàéù àåä åöôçå

.ïåöøå äáäàá íéîù úåëìî
שחסר לאלה גם עוזר הוא עלינו ה' שבחסד אלא
נאמר זה ועל יתברך. מלכותו עול בקבלת אצלם
ה' "סומך - עולמים" כל מלכות ל"מלכותך בהמשך
את פותח גו' ישברו אליך כל עיני גו' הנופלים לכל

ומשביע בכלידיך וחסיד גו' ה' צדיק רצון חי לכל
הוא, אלה בכתובים הפנימי שהפירוש – מעשיו"
מעל (שפרקו ה"נופלים" את גם "סומך" שהקב"ה

" להיות מלכותו) עול -אליךעצמם ישברו"
אחרי נמשכים להיות ותוחלת בתקוה שישתוקקו

מלכותו. עול עצמם על לקבל הקב"ה,
àåäù ,ïåöø éç ìëì òéáùîå êéãé úà çúåô æ"éòå

.'úé åúåëìî éåìéâì ïåéìòä ïåöø úðéçá
חי לכל ל"ומשביע ראויים נעשים –רצוןועי"ז "

רצון על (לא קאי כאן "רצון" הפנימי, הפירוש דלפי
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האדם, רצון כפי האדם את משביע שהקב"ה האדם,
על יתברךאלא) יתברךרצונו שרצונו לפי והיינו ,

וכדי הנבראים, כל וחיות קיום סיבת הוא מלך להיות
יתברך. מלכותו עול את לקבל צריכים זה לרצון לזכות
éë ,ï"éãåéä úçéúô é"ò ïåöø éç ìëì òéáùî àåäå

.'åë ê"éãåé àìà êéãé éø÷ú ìà
את "פותח הלשון דיוק חיידיךוזהו לכל ומשביע

(משביע הנבראים לכל והקיום החיות שהשפעת רצון",
ע"י היא חי) יו"דלכל אות בתיקוניםפתיחת כדאיתא ,

שם (של יו"ד אות דהיינו יודי"ך", אל ידיך תקרי "אל
בזהר). (כמבואר החכמה בחינת על שקאי הוי')

הדברים: פירוש
את להחיות ית' מאתו החיות שפע המשכת סדר
בתיקוני (כדאיתא ספירות" ה"עשר ע"י הוא העולמות
בהון לאנהגא ספירן עשר דאפיקת.. הוא "אנת זהר

שהספירה ומאחר ספירותהראשונהעלמין"). מעשר
החיות ששפע נמצא, החכמה, ספירת היא הקדושות
תחילה "מתלבש" כולם והברואים העולמות כל של
הספירות לשאר ונמשך יורד וממנה החכמה, בספירת

העולמות). בכל – (ועי"ז
והמדריגה שהמעלה התחתון, באדם שמצינו וע"ד
כי "ראשית" ונקראת החכמה, היא שבו הראשונה
במוח מאיר (דתחילה הכוחות שאר כל נמשכים ממנה
עד בו מתבונן ואח"כ ענין באיזה החכמה נקודת האדם
ועי"ז בזה, דעתו ומעמיק (בינה), לאשורו שמבינו
ולדבר לחשוב לו גורם וזה להדבר, מדה בלבו נולדה

זו). להשכלה בהתאם מעשה שעושה עד בו
שהיא החכמה, שספירת כביכול, למעלה וכך
כל של החיות מקור היא הספירות, כל ראשית

עשית. בחכמה כולם וכמ"ש כולם, הנבראים
החיות (המשכות חי" לכל ד"משביע שענין וזהו
ע"י בא ב"ה) העליון רצון גילוי בסיבת לנבראים,

החכמה. ספירת ע"י היינו היודי"ן", "פתיחת
ìëá ãéñçå åéëøã ìëá 'ä ÷éãö úåéäì êùîðå
äééùò úðéçá àåäù ,åéùòî ìëá åìéôàù ,åéùòî
ãñç àåä ãéñç úðéçá èùôúéå êùîåé ,úåéîùâ

.ä"á ïåéìò
וגו' ה' "צדיק מסיים זה מעשיוועל בכל ",וחסיד

העליון חסד יתברך, חסדו מדת היא - ד"חסיד"
אינו לנבראים חיות ולהשפיע מלך להיות ית' (שרצונו

חנםאלא מתפשטחסד זה וחסד הפרק), בתחילת כנ"ל ,
ב" גם מטה, הזהמעשיולמטה שבעולם הנבראים הם ,"

עולם הנקרא תוכנו.העשי'הגשמי, נתבאר כאן עד
חדש חיות נמשך זה שביום השנה, ראש של הרוחני
מלכותו גילוי ענין הוא והוא כולה, הבריאה לכל
המלכות). ממידת הוא העולמות כל חיות (כי יתברך
על "מלך" יהי' (שהקב"ה המלכות שענין והיות
יתברך, עבורו גדולה והשפלה ירידה הוא נבראים)
הקב"ה אצל רצון כביכול "לעורר" ישראל בני צריכים
ידי על זאת ופועלים מלך, ולהיות עצמו את לצמצם
עול פריקת על (ותשובה יתברך מלכותו עול קבלת

שעברה). שנה במשך
בעומק זה יסוד לבאר ימשיך הבאים בפרקים

מובן: אינו שלכאורה ובהקדם, יותר,
מעשה תמיד יום בכל מחדש שהקב"ה לעיל הובא
"חלק גילוי רק הוא יום דכל שהחיות (אלא בראשית
הוא גם אשר זה, חדש של הכללי החיות של אחד"
בראש שנמשך הכללי מהחיות אחד חלק אלא אינו
יום", בכל נידון ש"אדם ברז"ל מצינו שלכן השנה).
הכללי מחיות השתלשלות לו להיות ראוי "אם היינו
מן חיות יומשך שלא שאפשר כמו הפרטי.. לחיות
והחיות כו' לראות העין תוכל ולא אבר איזה אל המוח
ד"ה תורה (לקוטי במוח" נשאר אבר לאותו השייך

א'). פרק הנ"ל ההוא, ביום והי'
להיו האדם צריך יום בכל גם הרי שכן, תומאחר
מלך להיות כדי להתצמצם רוצה שהקב"ה כזה במצב
כן, ואם שמים. מלכות עול קבלת ידי על והיינו עליו,
השנה? לראש השנה ימות שאר בין ההבדל בדיוק מהו
לבאר הראוי מן להלן, שיבואו הענינים להבנת
שהובא ודם בשר ממלך משל פי על הענין, נקודת

חסידות: במאמרי
וכשרונות בחושים מעם, מורם אדם לדוגמא נקח
להתבודד הוא וחיותו תענוגו שכל עמוק, ומוח נעלים
חכמה בדברי ולהשתעשע במושכלות ולהתעמק לעצמו
ויבקשוהו אדם בני אליו ויבואו ועמוקות, דקות בסברות

וישרה. טובה בדרך ולהנהיגם עליהם מלך להיות
מדינה והנהגת עם על דמלוכה המושג כזה לאדם
הוא כלל. בזה ענין לו ואין והשפלה, ירידה בו יש
ואינו הנעלה, עולמו בתוך לעצמו, מבודד להיות רוצה
העם, בהנהגת ולעסוק עצמו את להשפיל רוצה

הערך. ופחותי פעוטים בדברים התענינות הדורשת
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רק - למלוכה? רצון לידי להביאו איפוא, יוכל, מה
ומבקשים לפניו, מתבטלים העם אנשי את רואה כשהוא
ולהנהיגם. עליהם מלך להיות נפשם נימי בכל אותו
עליהם. מלך להיות רצון אצלו מעוררת זאת התבטלות
אנשי צריכים בפועל מולך שכבר לאחרי גם והנה
לא שוב כן לא דאם מלכותו, עול עליהם לקבל העם
ירידה שהיא (מאחר מלכם להיות להמשיך ירצה
הביטול בין גדול הבדל יש אמנם עבורו). והשפלה
למלך, אותו להכתיר כדי הנדרשים מלכות עול וקבלת

בפועל: מלך שכבר לאחרי עול והקבלת להביטול
שכבר כלומר, - בפועל מלך כבר שהוא לאחרי
די - העם את להנהיג "ירידה" של במצב נמצא
בענין מלכותו עול עליהם מקבלים שהעם ומספיק
מרוצה המלך שעי"ז המלך, וגזירות חוקי קיום

מנהיגותו; את להמשיך
מה די לא מלך, להיות שהסכים קודם אמנם
שהרי פקודותיו, את לקיים עצמם על מקבלים שהעם
והשפלה ירידה הוא העם הנהגת ענין כל זה אדם לגבי
לו ולמה רצונו), כפי בדיוק מתנהג כשהעם (גם עבורו

הזה? העסק כל
כל "הנחת הנקרא יותר, עמוק ביטול נצרך לפיכך
אדם כמשל והוא הרצון", לבעל ו"ביטול עצמותו"
המלך בנוכחות שבעמדו ונשא רם מלך להיכל שנכנס
לפניו שמשתחווה עד לגמרי ממציאותו מתבטל
השייך בכל ביטול רק זה שאין ורגלים, ידים בפישוט
הוא אלא המלך, רצון למלאות עליו שמקבל להנהגתו,
קיים אינו וכאילו שלו, ה"אנוכיות" כל את מאבד

המלך. לפני בעמדו
את המלך אצל המעורר הוא זה עמוק ביטול
העם. את ולהנהיג מלך להיות עצמו את לצמצם הרצון
ממציאותם לגמרי ש"יוצאים" העם, של זה ביטול כי
"מדה בבחינת - המלך אצל גם מעורר המלך, בשביל
להשפיל כביכול, ממציאותו "שיוצא" - מדה" כנגד

העם. את להנהיג עצמו את
ישראל בין ביחס גם הוא האלה הדברים וככל

והקב"ה:
לקבל הוא כולה השנה כל במשך העבודה עיקר
לעשות בפועל.. לקיום ששייך ב"מה מלכותו עול
הוא שהקב"ה פועלים שעי"ז ית'", רצונו ולקיים
עליהם"; קבלו ברצון "ומלכותו של באופן מלכנו,
למלך הקב"ה את להכתיר צריכים השנה בראש אבל
רצונו את סילק הקב"ה וכאילו עליכם"), ("תמליכוני
חדש רצון יתברך אצלו לעורר וצריכים מלך להיות
כך ולשם המלוכה, בענין עצמו את ולהשפיל לצמצם
מטעם שלמעלה להקב"ה פנימי ביטול לעורר נדרש
מאחר - כנ"ל והנפש, הלב רצון מעומק הנובע ודעת,
תופס עצמו) (מצד התחתונים מעשה אין זו שבמדריגה
- ברצונו עלה שכך מצד רק היא הירידה וכל מקום
לעורר בכוחו יש להקב"ה וכל מכל האדם ביטול ורק

למלוכה. הרצון את
בין ההבדל הבאים, בפרקים ומבאר שהולך וזהו
השנה. דראש והעבודה כולה השנה כל האדם עבודת
b wxt xtey ycega erwz d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

¯‰ÂÊ]כי ואמר פתח יהודה ר' ב] קע"ה דף וישלח פרשה
קשוט וארחוי ישרים כולהו וגומר ה' דרכי ישרים
אורחי' ידעין דאינון בגין בם ילכו צדיקים וע"ד כו'
לימינא סטי דלא וכו' באורייתא ומשתדלי דקוב"ה
באינון בהו כשלי אינון כו' בם יכשלו ופושעים ולשמאל'
נש בר כל ת"ח דאתי, ובעלמא עלמא בהאי אורחי
סלקא נשמתי' עלמא מהאי נפיק כד באורייתא דאשתדל
ארחוי דידעי ואינון כו' דאורייתא ושבילין ארחי' באינון
יפקון כד עלמא בההוא בהו יהכון עלמא בהאי דאורייתא
דמאי זו היא הפרשה סמיכות מאי וצ"ל כו', עלמא מהאי

אוחזין שנים כמו כו' עלמא בהאי הגשמיות תורה שלמד
בההוא בה לילך לנשמה ושביל דרך זה יהי' כו' בטלית
באדם הנה כי למעלה אורח בחי' שייך איך צ"ל גם עלמא.
במקום ואינו זה במקום הוא שמתחלה אורח בחי' שייך
במקום ואינו אחר במקום ונעשה באורח הולך ואח"כ אחר
כתיב הלא דרך בחי' שייך איך הקב"ה אצל אבל הראשון,
כלל ומטה מעלה בחי' בו שאין מני' פנוי אתר ולית מכה"כ
שיבוא אורח שזה משמע דקוב"ה אורחי' לומר אפשר ואיך
הנה כי צ"ל גם מכה"כ. הלא כו' הי' לא מקודם אבל בו
משמע ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה תורה גבי כתיב
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בקו לנו ניתנה היא הרי ובאמת כלל, מדה בחי' לה שאין
אך ולשמאלא, לימינא סטי דלא בזוהר כתוב שהרי המדה
אבל המדה בקו היא הרי למטה לנו הנתנה שהתורה הענין
כו', מדה מארץ ארוכה היא בשרשה למעלה שהיא כמו
בקדמין ות"א אלקים ברא בראשית כתיב הנה כי והענין
בחכמה כמ"ש דאורייתא חכמה והיינו בחוכמתא וי"ת
בזוהר וכמ"ש דרכו ראשית קנני ה' וכמ"ש בית יבנה
בחכמה כולם וכמאמר עלמא, וברא באורייתא אסתכל
הוא והכל חכ' בחי' יש השתלשלות דבר שבכל עשית

כנ"ל. דאורייתא דחכ' בעלמא הארה
‰�‰Âממלא אוא"ס הי' בתחלה בע"ח מ"ש להקדים צריך

דהיינו לבדיך ה' אתה כמ"ש החלל מקום כל את
הפשיטות בתכלית פשוט אא"ס בחי' בעצמותו שהוא כמו
א"ס בבחי' ג"כ הוא עצמותו התגלות היינו אורו בחי' כך
חז"ל וכמ"ש אבי"ע עולמות ד' התחלקות בחי' הי' ולא
א' ושמך אחד ואתה בלבד ושמו הוא הי' שנה"ע קודם
ואח"כ קיים, ושמו קיים הוא קדוש ושמך קדוש אתה
היינו מקו"פ צמצום נעשה העולם לברוא ברצונו כשעלה
עולמות ד' נעשה החלל ומאמצעות במאור נכלל שהאור
האור אלא סתרו חושך ישת כמ"ש זאת בחי' ואין אבי"ע,
אם שבעין הראי' כח כמשל מקו"פ ונעשה במאור נכלל
נכלל הראי' כח גילוי הרי לראות רוצה שאינו עיניו עוצם
מתפשט אזי חכמה באיזה העוסק אדם וכמו הראי' בעצם
אזי בחכמה מלעסוק וכשפוסק להשכיל, החכמה כח מעצם
כח וכמו החכ', כח בעצם החכמה התפשטות כח נכלל
מתפשט אזי מלאכה באיזה שעוסק שבשעה שביד התנועה
חוזר אזי ממלאכתו ונח וכששובת בנפעל הפועל כח
הנפש מחיות וכמשל שביד, התנועה כח לעצם ההתפשטות
הנפש אבל בשר חיי נק' אזי הגוף את מחי' וכשהנפש בגוף
שהוא אך להחיות החיות כח בה יש הרי לגוף בואה קודם
נכלל שהאור למעלה הנמשל יובן וכך הנפש, בעצם כלול
בחי' ונעשה במאור נכלל אוא"ס גילוי שבחי' היינו במאור
בלשון לאבי"ע מקור להיות קו בחי' נעשה ואח"כ מקו"פ

בשער כמ"ש צינור בשם נק' הפרדס ובלשון הע"ח
כלים למלאות שכשרוצה מאוד גדול נהר עד"מ הצינורות,
ריבוי גודל מחמת לקבל יוכלו לא והם הנהר מן קטנים
רב בהתפשטות מלצא[ת] הנהר את מעכב אזי הנהר שפע
עושה זה ומצינור הנהר מי בו שימשך צינור ועושה
כלים הנהר מי את לקבל שיוכלו כדי לצדדים צינורות
אזי יותר הנהר מן נתרחק שהצינור מה וכל , ג"כ קטנים
הנהר מן הנמשך הצינור ונק' יותר קטנים בכלים יתקבל
נק' הצינור לצדדי צינורות שעושים ומה כללי צינור
שהנה למעלה למשכיל הנמשל יובן וכך פרטי'. צינורות
באמצע ודת"י משמאל ובג"ה [מימין] חח"נ קווין ג' יש
צינורות נקראו בג"ה וחח"נ כללי צינור נק' האמצעי וקו
עבד חכם גרמי' בי' וקרא רברבי מאני עבד כמ"ש פרטים
והוד נצח גבורה חסד וכן בינה גרמי' בי' וקרא רברבי מאני
הכללי צינור מבחי' נמשכו כולם פרטים הצינורות וכל כו',
שרש להם יש ולכולם מיו"ד כלולה היא ספירה כל כי
כמ"ש וספירה ספירה כל של כלים בחי' וגם הכללי בצינור
דעשי' שבמל' מל' בחי' עד חד כולא וגרמוהי וחיוהי איהו
נק' ופעם לבש גאות מלך ה' כמ"ש התנשאות בחי' שנק'
הנ"ל הכללי בצינור שרש לו יש הכל שנק' איך מדה בשם

ה רוחני היותר ומשל גשמי משל וזהו כיוד"ל, מנפש וא
א"א כי ושכל רצון כוחות עשר בחי' מכל מושלל הנפש
עת בכל רוצה אינו הנה כי רצון בחי' היא שהנפש לומר
צריך הי' רצון הנפש הי' ואם כלום רוצה שאינו עת יש כי
הנפש אלא וכלל כלל הפסק בלי עת בכל רצון לו שיהי'
ואח"כ קודם רצון בחי' אח"כ שנמשך רק היול"י בחי' הוא
היינו בינה בחי' ואח"כ השכלות ולהמציא שכל בחי'
וכ"ז ומדו"מ, מדות ואח"כ ורוחב לאורך וההבנה ההשגה
צ"ל מתחלה אזי ממנו חוץ התפשטות בבחי' כשהוא הוא
מעשה, סוף בחי' ואח"כ ומדות שכל בחי' ואח"כ רצון
סוף עד הרצון תחלת לידע יכול בפ"ע כשהוא אבל

למעשה. רצון קדימת בלי אחת בסקירה המעשה
g''rwz - xdefd ixn`n qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(כןÂ‰�‰ל) בזה מהר"ל הגאון דברי צדקו מאד באמת
במ"ש באריכות) להדיא ז"ל רבינו אמר
ולפיכך מדע ובחי' מגדר מעלה למעלה ומהותו שעצמותו
אך באריכות, מקומות בכמה ג"כ וכמ"ש כו' קדוש נק'
כו' המדע שהוא במ"ש אמת ג"כ ז"ל הרמב"ם דברי מ"מ

בבחי' רבים צמצומים ע"י ב"ה א"ס אור התלבשות בסוד
וכמשי"ת כו' המדע הוא לומר שייך שאז דאצי' הע"ס
שהידיעה מהר"ל הג' מ"ש אמת שזה אע"פ דהנה אי"ה.
כמו פעולות לשאר ממש דומה אינה מ"מ כו' פעולה הוא
כולם שהן נבדלים שכליים אפי' או וארץ שמים לבריאת
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יש בחי' הוא מיכאל מלאך ואפילו ממש ונפרד יש בחי'
בחי' משא"כ ממש, הנפש בכלות ואוהבו ה' ירא ונפרד
והמשכה פעולה ג"כ שהן אע"פ ורצונו וחכמתו ה' דעת
בתכלית הפשוט ית' ועצמותו ממהותו ונפעלו שנאצלו
יש בחי' אינן מ"מ כו', חכמה ממהות שלמעלה הפשיטות
נק' החכמה שהרי ועצמותו, ממהותו ח"ו נפרד ודבר
חכים אנת אלי' וכמאמר וכו' רצונו נק' הרצון וכן חכמתו
בהחכמ' מתלבש ב"ה א"ס שאור והיינו כו' מבין אנת
מיוחדת והחכמה כו' בבינה ומבין בחכמה חכים להיות
הפשיטות בתכלית הפשוט א"ס האור בחי' עם היחוד בתכ'
לומר שייך ואז ממש אחד וחכמתו שהוא עד בה המתלבש
אין שהחכמה שנת' ואע"פ כו' המדע והוא היודע הוא
עמהן מתייחד מ"מ בתכלית הפשוט למהו"ע ממש ערוך
ביכולת אין זה ויחוד עמהן ממש אחד שהוא עד בתכלי'
דאע"פ ה' פעלת לשבתך מכון ועז"נ וכמש"ל, להבינו אדם
לשבתך מכון הם עכ"ז מהן לכאו"א מיוחד גדר יש שהע"ס
בהן שמתלבש הפשיטות בתכלית הפשוט א"ס האור הוא
לה שיש הספי' איך מאד קשה שזה ולפי עמהן ומתייחד
המושלל א"ס אור להשראת כלי להיות יכול מיוחד גדר
כח מצד באמת שזהו הוי' פעלת נאמר ע"ז כנ"ל גדר מכל
לכך יכול כל שהוא תכלית בעל הבלתי ית' שלו ויכולת
באופן אותן שפעל ית' פעולותיו זהו כי ע"ז לתמוה אין
מהשגותינו, למעלה וזהו ית' לשבתו מכון יהיו שמ"מ זה
הוא שהנברא לנבראים הספי' שבין ההפרש נשכיל זה רק
בתכלית בטלים הם הספירות משא"כ כנ"ל ונפרד יש
ב"ה מא"ס עליהם השופע כח לגבי ממש במציאות

השמש הזיו כביטול בטלים והם המוחלט מאין להוותם
אין לפיכך למעלה כמבואר השמש כדור בגוף עודו כשהוא
ודבר, ויש מהות בלי פי' מה בלי ע"ס וזהו עליהם יש שם
שהוא עד עמהן מתייחד א"ס אור זה ביטול מצד וע"כ
צדקו בזה ונמצא כו', המאור עם הזיו כיחוד א' וחכמתו
שהאור דהיינו כו' המדע והוא היודע שהוא הרמב"ם ד'
עם ממש מתייחד הוא והדעת החכמ' בספי' המלובש א"ס
צד מכל ממש אחד שהן עד והדעת החכמה שהיא הספי'
א' ודעתו הוא כי ממנו שחוץ בדיעה יודע אינו ולכן ופנה,
מהו"ע אבל בכלים שמתלבש האור לגבי כ"ז אמנם כנ"ל,
רק די"ס בכלים ההתלבשות מגדר מעלה למעלה הוא ית'
צמצומים ע"י זאת גם ואף בהן מתלבש ממנו וזיו הארה
ואח"כ כו' קו רק נמשך ואח"כ ומק"פ הצמצום דהיינו
לבד שערות בבחי' שההמשכה הדיקנא וסוד א"ק צמצום
לומר שייך ואז דאצי' בע"ס ההארה מתלבשת אח"כ ואז
לאין ומתנשא מרומם ממש ית' מהו"ע אבל כו' המדע הוא
ובזה כו', מדע או חכמה כלל מיוחד גדר בו לומר ואין קץ
ותארו אנושי בשכל באלקות החוקרים הפילסופים כל טעו
אבל אלקות, חכמת וקראום חכמה וגדר מציאת ית' בו
א"כ כנ"ל חכמה מגדר מעלה למעלה ית' מהו"ע באמת
במ"א (ועמ"ש חכמה בבחי' עליו לחקור כלל שייך לא
לא שאינן אחרים ספי' התהוות ית' ממנו להיות יכול שהי'
להיות יכול שהי' בת"ז וכמ"ש כו' דין ולא חסד ולא חכמה
מיוחד גדר לו אין ית' שמהו"ע מאחר והיינו ספי', ס"ר
למעלה שהיא אמונה בבחי' הוא אלקות וגילוי כלל)

במ"א: וכמ"ש מהשכל
l wxt dlitzd zevn yxy •

.c

y"xdn x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

הכל‡Í[[יז)] אדם שמצא שמה אמת דהן הוא הענין
הוא כ"ז אמנם המעלה, יתרון ה"ז במוכן
בקיום ציונו אשר ה' דרכי בקיום בוראו רצון כשמקיים
בקיום בוראו רצון לקיים נזהר אינו אם אך התומ"צ,
תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשותו וכ"ש המ"ע,
מקיימים דצ"ח שהרי מבהמה, הרבה גרוע ה"ה אז ואשם,
נשאו שארז"ל שמצינו וכמו מקיים. אינו והוא תפקידם את
לצאת דרכם שאין אילנות ומה בעצמם ק"ו דשאים
לצאת שדרכינו אנו למיניהם הכתוב אמר בערבוביא

דאילו ק"ו נשא שלהם השר כי הרי עאכו"כ, בערבוביא
וללמוד לאמר יוכלו ומאין המדבר מסוג אינם עצמם הם

ק"ו נשא שלהם שהשר אלא בחי'1ק"ו, והיינו בעצמו,
משרתים יוצר בחי' שהם ועשב דשא בשם שנק' המלאכים

משרתיו מאילנות2ואשר ק"ו נשאו הרי עכ"פ בזהר, כמ"ש
העובר שכל בעל שהוא והאדם בוראם, רצון לקיים בכדי

הרבה. מהם גרוע ה"ה ית' רצונו על
‰Ê·Â,הבהמה ואת האשה את והרגת ע"פ משארז"ל יובן

שלא כדי אלא חטאה, מה בהמה חטא אדם אם
(1e"w `yp mdly xydy . .mnvra e"w mi`yc e`ypבכ"ז ראה :

ועוד. רעג. ע' ח"א תרל"ב קנח. ע' תרכ"ט סה"מ
(2eizxyn xy`e mizxyn xvei . .ayre `yc mya 'wpy mik`lnd:

כז, וישב תו"א גם וראה ואילך. סע"ב לג, בראשית אוה"ת בכ"ז ראה

ד. עו, האזינו ואילך. סע"ב עט, פינחס א. לו, אמור לקו"ת סע"ג.
ב תרמח, ג) (כרך נח אוה"ת ד. רכז, ד. פט, ב. סב, דא"ח עם סידור
ואילך. קו ע' תרכ"ט סה"מ תרז. ע' ב) (כרך להצ"צ ביאוה"ז ואילך.

רו. ע' תרס"א קנח. וע'
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על פלוני שנסקל זהו ואומרים בשוק עוברת בהמה תהא
נה"ב, בחי' היא שהבהמה שבלב בעבודה גם זה ויובן ידה.
ג"כ, הבהמי' נפשו גם מוריד הרי דבר באיזהו וכשפוגם
הפגם וע"י התיקון מבחי' הנה"א ע"י להתתקן באה שהיא
בענין לגמרי טעות מקח הי' כי ונמצא עוד, מורידה הרי
שלא די ולא התהו, שמבחי' נה"ב לתקן בכדי נה"א ירידת
לב בחי' הוא בסקילה ודינו ממעלתה הורידה אלא תיקנה
נהפך מאחוריו אותו דוחפין היו סקילה במצות וכמו האבן,
נוטל העד וא"ל יצא, בזה מת אם מתניו על הופכו לבו על
אצלו שנעשה ברוחניות הוא כן לבו, על ומניחו האבן את

המוח וטמטום הלב לבלי3טמטום כאבן קשה שנעשה עד
וכ"ש ית' אלקותו בהתבוננו' השגה איזה לבחי' לבוא יוכל

שולטת רעה חיה אין משארז"ל וזהו כו'. אהוי"ר להוליד
נא' הרי חטא לא שאם פי' כבהמה, לו נדמה אא"כ באדם
הרי כשחטא אבל השדה, חית כל על יהי' וחתכם ומוראכם
לו נדמה ולכן ההוא, שבאדם אלקי' הצלם בחי' מסתלק
אדם שחטא כבהמה אלא סתם כבהמה לא ובאמת כבהמה,
והלבישה בא שבנה"ב המתאוה כח שע"י והיינו בה,
אלא תקנה לו ואין סקילה שנתחייב עד רע בציור וציירה
בק"ש שאומרים כמו והיינו סקילה, מצות בעצמו לקיים
כו', סקילה ונתחייבתי יו"ד באות פגמתי אם המטה שעל
שמים דין עליו שמקבל שע"י והיינו נסקלתי, כאילו הריני

לו. מוחלין החטא ובעזיבת גמורה בחרטה
qepie d`x mid d''c xn`n ,mixgde qxhpew

(3gend mehnhe ald mehnh . .zeipgexa . .dliwq zevnaבהבא :
אדהאמ"צ מאמרי ד. סד, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה לקמן

שעו. ע' ח"ב קנ. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואילך. א'פב ס"ע ח"ג דברים
ואילך. לה ע' תרס"ה
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‰p‰Âאבל מאחֹוריים הּוא ׁשפעם קּבלת ּכל הּנה העּכּו"ם ¿ƒ≈ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשחטא מי אמנם מהּפנימית, ׁשפעם מקּבלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל
ּכדּוגמת ׁשפעֹו מקּבל ואז מּמּנּו הרצֹון סיּלּוק וגרם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּופׁשע
לסטרא ּׁשהמׁשי מּמה ּבראׁש חלק ונֹוטל חּיים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבעלי

נפסקת. זֹו הׁשּפעה אבל ְְֲֳִֶֶַָָָָָאחרא,
Ô·eÈÂּבענין ב) ּפרק ב (מאמר לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּפי על זה ¿«ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּפנים ּדבחינת העליֹון, רצֹון ׁשּבבחינת ואחֹור ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָּפנים
ּבזה ׁשחפץ האמיּתי וחפצֹו רצֹונֹו ּפנימית ּׁשהּוא מה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהּוא
נמׁש אחרא לסטרא אבל דקדּוּׁשה, סטרא ּבכל ְְְְְְְְֲֳִִִִַָָָָָָָָוהיינּו
הן ואדרּבא ּבהם חפץ ׁשאינֹו היינּו אחֹוריים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּבחינת
אם ּכי ברצֹונֹו, ׁשּלא להם ּומׁשּפיע ׂשנא אׁשר ה' ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתֹועבת
מׁשל ּדר על יּובן הענין ּוביאּור ּכתּפֹוי, ּבתר ּדׁשדי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמאן
ועבדיו ׂשריו לכל ּומׁשּתה סעּודה עֹוׂשה הּמל ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
אין ּובוּדאי הּזה, הּמׁשּתה על מאֹוצרֹותיו רב ממֹון ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּומֹוציא
הּׂשרים ּבׁשביל רק הּגדֹול הּזה ּבּפיּזּור הּפנימי ּורצֹונֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָּכּוונתֹו
ויתעּנגּו ויׁשּכרּו ויׁשּתּו ׁשּיאכלּו החׁשּובים ועבדים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָֹהּגדֹולים
והּנה כו'. הּמל מעדּני מיני מּכּמה הּמל ׁשלחן מאכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻמּכל
ּוׁשפחֹות עבדים ּכמֹו ,ער ּפחּותי ּגם הּמל למׁשּתה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיּמצאּו

הּׁשיריים מן ׁשּיאכלּו הרחיים, ׁשאחרי והּׁשפלים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּקטּנים
העצמֹות ּכמֹו אֹו הּׂשרים חׁשּובי מּסעּוּדת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָׁשּיׁשּתּיירּו
אי הרי ּגוונא, ּוכהאי הּכלבים ׁשאֹוכלים למּטה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמׁשליכים
ּבׁשביל הּזה הּגדֹול הּפיּזּור ּכּוונת ׁשהיה לֹומר ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאפׁשר
ׁשאחר והּׁשפחֹות העבדים ּפחּותי ׁשּיאכלּו הּללּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשיריים
הּמל כּוון לא וּדאי הלא ּגוונא, ּוכהאי והּכלבים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהרחיים
ממֹון ּפיּזר ּכאׁשר רק אחת, ּפרּוטה אפילּו ּבׁשבילם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָלהֹוציא
החׁשּובים, הּׂשרים סעּודת ּבׁשביל ּפנימי וחפץ ּברצֹון ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָרב
לעבדים ּגם הּׁשיריים ׁשהן חיצֹונּיּות ּבחינת ּכן ּגם נׁשּפע ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָאזי
חיצֹונּיּות ּבבחינת ׁשּבאה הׁשּפעה נקרא זה והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקטּנים,

ּכתּפֹוי. ּבתר ּדׁשדי ּכמאן ּבלבד אּגב ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָּבדר
.¯evÈ˜,מאחֹוריים ׁשפעם מקּבלים ועּכּו"ם אחרא סטרא ƒְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָ

אחֹוריים הּפנימית, ׁשפע נמׁש ליׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבקדּוּׁשה
והּמׁשל וחפצֹו. ּברצֹונֹו ּפנימית ּכתּפֹוי, ּבתר ּדׁשדי ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכמאן
ׁשהם הּגדֹולים ועבדיו לׂשריו מׁשּתה ׁשעֹוׂשה מהּמל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה
אּגב ודר הּקטּנים העבדים ּגם ונהנים וחפצֹו רצֹונֹו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָעיּקר

הּכלבים. ּגם נהנים ְֱִִִִֵֶַַַַָמהּׁשיריים

` wxt f xn`n
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והיינוÂ‰�‰לז) הצמצום, שאחר בהמדרי' הוא כ"ז
בחי' ב' יש ב"ה דאוא"ס הגילוים שבהשגת
גם אשר השלילה, והשגת החיוב השגת שהם ומדריגות,
מזה אשר האמיתי, התואר הם השלילה תוארי הנה בזה
דאינו הצמצום שלפני בהבחי' שהוא כמו במכש"כ יובן
במהות והיינו החיוב, השגת ואופן בדרך הידיעה כלל שייך
בגילוים שהוא מה דכל השלילה, השגת כ"א כנ"ל, הדבר
שבא"ס הגבול כח הוא דרשימו וזהו בהעצם, שייך אינו
לא שאינה השלילה ענין וכמו בלבד, רושם שהוא רק הוא
יתרון יש זה ברושם אמנם דבר, אינו הרי זה עם אבל דבר
ה"ה א"כ וכנ"ל, העליונה הכוונה משלים שהוא מה גדול
מציאותה וענין עצמה, הכוונה היא ומציאותו דבר מציאות
בזה אשר ית', המכוין כוונת של המכוון אל כלי שהיא מה
והיינו הבל"ג, האור את מגבלת שהיא כלי ענין כעין היא
שרש הוא לכן כנ"ל, וגבול במדה יבא הבל"ג דהאור
דאצי' כלים נקראים טעמא ומהאי הכלים, להתהוות ומקור
והגם מהרשימו, הוא התהוותם דשרש לפי חומר

נת"ל הכלי, נעשה האור אור1דמהתעבות הוא זה דאור
דשרש מצ"ע הקו אור ואינו הרשימו, ע"י שבא הקו
שבא מה הקו באור שזה רק הצמצום, מלפני הוא המשכתו
הכלי, גמר מהוה זה אור הנה ולכן דוקא, הרשימו ע"י
הכלי לכן מרשימו הוא הכלי של העצמי דשרשה ולהיות
דזה ולהיות הכלי, צורת לפי הגילוי להיות האור את מגביל
של הכוונה להשלים ענינה כל שהיא הרשימו בכח בא
לזכך בהאור כח נותן זו הגבלה הנה לזאת כנ"ל, המכוין
להיו' והיינו העליונה, הכוונה בה ולהשלים הכלי את
ה' בדבר וזהו האין. אל בטל יהי' ושהיש היש התהוות
דשרש הנבראי', חומר התהוות שהוא נעשו שמים
וכל דרשימו, מהכוונה שרשם ושרש מהכלי' הוא התהוותם
האלקי השפע שהם הנבראי' צורת הוא עשה ה' חפץ אשר
דגם מהקו, שרשם ושרש מהאורות דשרשם נברא, שבכל
מלפני המשכה הוא זה עם אבל הרשימו, ע"י בא זה
אור כעין הם והגבול הבל"ג דכח יובן דלפ"ז הצמצום,
כזה באופן בהבריאה ית' המכוין כוונת וכללות כנ"ל, וכלי
יהי' ושהיש והדרגה בסדר היש התהוות שיהי' בכדי דוקא
דוקא. התחתונים עבודת ע"י יהי' זה וביטול האין, אל בטל
אית עלמין תלת סע"א, דקנ"ט בזח"ג אי' דהנה הוא והענין
ההוא קדמאה עלמא בגווייהו, גניז דאיהו לקב"ה לי'
בר בי' אתידע ולא בי' אסתכיל דלא דכולא טמירא עילאה

בההוא קשיר דאיהו תניינא עלמא בגווי', גניז דאיהו איהו
תליתאה עלמא מיני', אשתמודע דקב"ה הוא ודא דלעילא
ופי' פרודא. בי' דאשתכח מינייהו, תתאה עלמא ההוא
שאחר ההשתל' כל כולל אלו עלמין דתלת הרמ"ז
כוללים, מדרי' בג' נבחן ההשתל' דכללות והיינו הצמצום,
ועולמות האצי' ועולם האצי', שלפני הא"ס עולמות והן
הכוונה הבאת בשביל הוא ההשתל' כללות והנה בי"ע.
ג' שהם כוללים מדרי' בג' נבחן ולכן לפועל, העליונה
דהיינו העולמות התהוות דהנה ותיקון, צורה חומר מדרי'
הרי התהוותו אופן הנה מאלקות שנתהווה היש התהוות
שתחלת אלא הגמור, ואפס מאין גמור יש שנתהווה אינו
וכנ"ל עדיין, ממש יש שאינה מציאות נעשה ההתהוות
חומר והוא ממש, בו שאין דק יסוד שהוא הרמב"ן בשם
הוא אבל עדיין, צורה בו שאין פשוט חומר שהוא הראשון
אמנם היש נתגלה ואח"כ הצורה, לקבל מוכן ממציא כח
חומר והן גמור. יש נעשה כן ואחרי כללי, ציור בבחי' הוא
בבחי' שנתהווה הראשון החומר הוא חומר ותיקון, צורה
התגלות היא וצורה ממש, יש שאינו עדיין פשוט חומר
שהדבר הוא ותיקון עדיין, כללי בציור הוא אך החומר,
שהוא בהאור גם הוא וכן ממש, יש שהוא כתיקונו נעשה

מדרי' ג' ג"כ יש האלקי הנה2האין וכח אור דכל וכידוע ,
מה לדבר מקור להיות להתגלות שראוי עד הווייתו מתחלת
בבחי' שאינו שלו העצמי העלם והוא מדרי', ג' בו יש
כמו הוא ואח"כ שלו, כללי הגילוי הוא ואח"כ כלל, גילוי
בכחות וכמו אלוקה, אחזה ומבשרי פרטי. בגילוי שבא
זה, אחר בזה מדרי' ג' יש הרי ומדה כח בכל הרי הנפש
כלל, גילוי בבחי' שאינו ההיא המדה של ההיולי עצם והוא
איך בפרט שבא כמו ואח"כ הכללי, הגילוי ואח"כ
כח בחי' יש הרי החסד במדת עד"מ וכמו להתגלות,
שנטוע הטוב מדת עצם והיינו חסד, חפץ שנק' ההיולי
אך משם, נמשך טוב מיני כל אשר נפשו בעצם ומושרש

ש כמו ההטבה בערך אינו הזה ההיולי הכח באהעצם
עוד אלא פרטית הטבה שם שייך שאינו לבד זו ולא אח"כ,
אח"כ שבא באופן הטבה התעוררות שום יש שלא זאת
כללי ההתעוררות הוא ואח"כ בהנפש, דבוק עוד להיותו
הוא אבל החסד, מדת גילוי ה"ז ואז להיטיב שמתעורר מה
הוא ואח"כ ההטבה, תהי' במה ניכר ואינו עדיין כללי גילוי
ואופן סדר בה שיש פרטית בהטבה פרטי ההתעוררות
בשרש גם שלמעלה בהאור גם הוא כמו"כ אשר מפורט.

עה).1) ע' (לעיל ל ואילך.2)פרק לג ס"ע תרפ"ו שס. ע' תרס"ב המאמרים ספר
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מתחילת הרי הצמצום שלפני ב"ה באוא"ס הראשון שרשו
בחי' והוא ומדרי', בחינות ג' יש בכח ההשערה עד הרצון

וכמא' ההיולי, העצמי חסד שמו3חפץ ית' ברצונו כשעלה
הא' ענינים, ב' והם לברואיו, להיטיב כדי העולם לברוא
התעוררות שהוא לברואיו להיטיב והב' הרצון, עליית הוא
בחי' הוא לזה דקודם והיינו העולמות, התהוות על כללי
אוא"ס ועצמיות פנימיות בבחי' ההיולי העצמי חסד חפץ
להיטיב, בהרצון בעצמותו כבי' שנתעורר טרם ב"ה
כללית בהטבה בגילוי בא שכבר מה זהו להיטיב דהרצון
ובמילא ההטבה אופן יהי' ומה איך עדיין ניכר שאינו אלא
הצמצום, שאחר להשתל' למקור ממקור גם מאד רחוק ה"ז
שם הי' לא וגם המקבלים, בערך אינו בעצם שהאור אחר
כלל המקבלים בערך אינו א"כ בכח ההשערה אף עדיין

לגבי בערך ואינו גילוי ה"ז כבי' בעצמותו הנה מ"מ וכלל,
כלל גילוי בגדר שאינו בעצמותו שכלול העצמי ההיולי כח
כח בחי' והוא כלל, הטבה התעוררות שם ואין לעצמו אף
וכשם העצם, כמו שהוא העצם עם שמיוחד העצמי
הכח כמו"כ הנה כלל גילוי לשום שייך אינו שהעצם
ממנו באים הגילוים שכל ואף כלל, גילוי בגדר אינו העצמי
להיטיב הרצון אמנם גילוי, בגדר אינו בעצמו הוא מ"מ
בבחי' הרצון שבא הוא ממנו אמנם בד"כ שהוא הגם הנה
וכנ"ל ההשתל', אופן יהי' ומה איך בכח בעצמותו לשער
ולכן כו', בהתעוררות שבא והרצון המוחלט רצון בענין
כנ"ל, ומדריגות בחינות ג' יש הרי ההשתל' בכללות הנה
ומדריגות בחינות ג' יש הרי היש בהתהוות גם הנה ולזאת

ותיקון. צורה חומר שהם
(fl) `xa ziy`xa d"c

בתחילתו.3) הכללים שער חיים עץ

•
mixeaic ihewl

בקבלה,‰. או בהלכה יסוד לאבי היה הנהגה לכל

האבות, נהגו שכך בוודאות שמע או בעצמו שראה ומנהג

לחוק. אצלו היה הקדושים, רבותינו אבותינו

רבו" בלשון לומר אדם רק1ה"חייב לא אבי אצל היה

ובאיזו איך כלומר ניגון, של בתנועה אפילו אלא במנהג

הניגון. את ניגנו הזדמנות

החסידים. בדרכי הרציניים מהדברים אחת היא נגינה

ניגונים הזקן, רבנו שחיבר הניגונים עשרה לכל ידועים

שונים. לזמנים מיוחדים

לנו והסביר לימד הבבות ארבע בעל הגדול הניגון את

העולמות2אבי ארבעת כנגד הן הבבות שארבע ,

נמצאת למעלה. מלמטה אצילות�בריאה�יצירה�עשיה

"הנחה" אז3אצלנו שדיבר הדיבורים את רשמתי שבה

ברבים.

בעלי מאד קצרים ניגונים ישנם הניגונים עשרה בין

קבועים. בזמנים שר שהיה התנועות אחת, בבא

בזמנים רק בליובאוויטש שרים היו הגדול הניגון את

מצוה, בר ברית, למשל כמו בשמחות כסלו, י"ט קבועים:

אלול. בר"ח וכן חתונה

נ"ע הרשב"ץ הרה"ח שלי מה4המלמד לי סיפר

בנו שניאור ר' של בחתונתו צדק" ה"צמח מהרבי ששמע

נחום ר' :5של

בעל כאילו יראה אומרה בשם שמועה "האומר

לנגדו" עומד תורה6השמועה דבר על כשחוזרים �

השמועה בעל של הנפש�רוח�נשמה עם מתאחדים

עם מתאחדים השמועה בעל של ניגון וכשמנגנים

השמועה. בעל של החיה�יחידה

את גדולה בדביקות לנגן החל צדק" ה"צמח והרבי

וכל לנגינה הצטרפו הבנים הזקן. רבנו של הידוע הניגון

תשובה. של בדמעות השתפך הקהל

הסבא לעצמו7אצל שר שהיה מסויימים ניגונים היו

וברכות דזמרה בפסוקי בשעהבתפלה. שמע, קריאת

בגדי לובש שהיה בשעה וכן ר"ת, של תפילין מניח שהיה

השבת, בגדי פושט שהיה בשעה שבת במוצאי או שבת,

וביום שבת בליל שר שהיה ניגונים היו שבת ובסעודות

השבת.

עם בשוחחו מאבי ששמעתי אימרה אצלי רשומה

בשנת מיאלטה בבואו � הנ"ל דוב שמואל ר' החסיד

דיבור מחשבה, הם ו"יחידות" חסידות ניגון, : � תרמ"ז

ומעשה.

ג.1) א, עדיות
"תומכי2) הישיבה תלמידי אצל הגאולה בסעודת תרס"ג שנת כסלו בי"ט

תמימים".
השומעים3) מן מי של רשימה בליובאוויטש קוראים היו "הנחה" בשם

בניגוד הרביים, מפי שומעים שהיו שיחה או חסידות מאמר רושם שהיה
לחסידים נותנים והיו מאמריהם את כותבים היו בעצמם שהרביים למקרים

"מאמר". בשם נקראים היו אלו מאמרים להעתיק,
צדק''.4) ה''צמח בעל אדמו''ר כ''ק מחסידי בצלאל שמואל ר'
ר'5) של בנו היה שניאור ור' האמצעי אדמו''ר כ''ק של בנו היה נחום ר'
נחום.
ה.6) ב, שקלים ירושלמי
זצוקללה''ה.7) מוהר''ש אדמו''ר כ''ק
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הוא: האימרה פירוש

כמה8דובר ישנן וחסיד רבי והתאחדות שבהתקשרות

דרגות.

שני בו יש הרבי, אל נכנס שחסיד ה"יחידות", ענין

המשנה כלשון יחוד, מלשון "יחידות" מה9ענינים: "אמור

כלשון בירור, גם הוא "יחידות" ביחוד". לי שאמרת

הרע"ב10המשנה ופירש נגנז" הארון שם כי ביחוד "וידעו

התאחדותם רק איננה "יחידות" כלומר בבירור, � ביחוד

החסיד של מהתקשרותו תוצאה שהיא ורבי, חסיד של

"יחידות" אלא לחסיד, הרבי של העצמית ואהבתו לרבו

בהירות. בירור, � גם היא

המביאה התאחדות הוא, "יחידות" של הנושא תוכן

לעשות. עליו מה ובהירה ברורה ידיעה לידי החסיד את

מה נפשו חשבון ועושה ה' לעבודת אדם כשניגש כי,

בא והוא לא�טובה תחושה בלבו נוצרת � אצלו מתרחש

ובמה בראשונה, לעשות מה יודע הוא אין בלבול, לידי

ובתועלת. בסדר שיהיה באופן התיקון את להתחיל

ידי על ב"יחידות". החסיד מוצא � הבהירות את

ומצבו מעמדו את לרבי כשמספר הרבי, עם ייחודו

להתחיל עליו ובמה איך הרבי לו אומר והפנימי, הרוחני

התיקון. בעבודת

או כלי כעשיית מלאכה, של ענין רק איננו � מעשה

התנועה, מכוח הנודעים הדברים כלומר וציור, כתיבה

הנובעת התוצאה הפועל, של התואר הוא מעשה אלא

בינה חכמה, � מהמוחין אם מקור, לו המשמש כוח מכל

אם וגבורה, חסד ויראה, אהבה � מהמדות אם ודעת,

נקראים ודיבור מחשבה גם � והשמיעה הראיה מכוחות

מעשה.

הם ו"יחידות" חסידות "ניגון, האימרה: פירוש זה

ה"יחידות", קיום ידי על ומעשה". דיבור מחשבה,

אל התקשרותו לו, אמר שהרבי מה כל מקיים כשחסיד

דורש הענין � שבמעשה. האחרונה לדרגא עד היא הרבי

ידי על .� בזה נשוחח יעזור וכשהשי"ת עמוק, הסבר

דיבור של ייחוד נעשה הרבי של החסידות דברי חזרת

מחש של ייחוד � ניגון ידי בה.ועל

.Âרבותינו אבותינו הרביים, אצל היה פנימי סדר

מיוחדים מאמרים אומר היה מהם אחד שכל הקדושים,

הזהר" ש"ביאורי כך על פעם דיברנו כבר בניו. ,11לפני

המלות"12ה"סידור" מ"פירוש ידועים הם13ומאמרים ,

� הגדול בחלקם � אומר היה הזקן שרבנו מהמאמרים

בניו. לפני רק

את צדק" ה"צמח הרבי בפני חזר הזקן רבנו

שאמר המאמרים את וכן לידתו, לפני שאמר המאמרים

קטן. ילד היה � צדק" ה"צמח � הוא כאשר

הסבא14אב�הסבא לפני מאמרים היה15אמר הסבא ,

אבי לפני מאמרים16אומר ביאורי וכן מיוחדים מאמרים

ברבים. אומר שהיה המאמרים על

בהם בקי ולהיות ללמוד עלי היה מאמרים שלשה

שלי הבר�מצוה ושני17לקראת קטן אחד מאמר ,

גדולים. מאמרים

לחזור אבי עלי ציווה הגדולים המאמרים משני אחד

הסבא באוהלי תמוז י"ב בלק פרשת ב' ביום

.18ואב�הסבא

ליד ברבים לחזור אבי עלי ציווה הקטן המאמר את

התפלה. אחרי הנ"ל ביום ה"שולחן"

הרשום כפי מסויים, בזמן השלישי המאמר ואת

תקופה. אותה של הענינים ברשימות

באותו השלישי. המאמר על לדעת לאיש היה אסור

זה, בנסיון גם עמדתי אך גדול, נסיון אצלי זה היה זמן

עצמי. עם גדולה מלחמה זו היתה

חדשות וחוויות התרחשויות בחיי אז אירעו בכלל

עם וללחום להתגבר בכדי הצעירים מכוחותי למעלה

אליהן. ביחס הנדרשת במדה עצמי

נתקלתי חדש, עולם לפני נגלה תרנ"א משנת

אתי ללמוד החל אבי שכאלה. רוחניים בענינים לראשונה

וידיעות הבנות שישנן בנפשי להרגיש התחלתי חסידות,

ולרצות רוצה שהאדם בדברים לרצות שלא המשפיעות

רוצה. שאינו במה

c"vxz elqk 'k lil

ב.8) אות תרצ''ד שמח''ת בשיחת
מ''י.9) פ''ז סנהדרין
מ''ב.10) פ''ו שקלים
תקע''ו11) בקאפוסט לראשונה נדפס זצוקללה''ה. האמצעי אדמו''ר מכ''ק

פעמים. איזה עוד ואח''כ
איזה12) עוד ואח''כ תקע''ח בברדיצ'וב ראשונה פעם נדפס מהנ''ל.
פעמים.
כפלים13) בכי"ק עוד ונשאר תר"ל. בורשה ראשונה פעם נדפס מהנ"ל.

מהנדפס.
זצוקללה"ה.14) צדק" ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק
זצוקללה"ה.15) מוהר"ש אדמו"ר כ"ק
זצוקללה"ה.16) דובער שלום ר' אדמו"ר כ"ק
תרנ"ג.17) תמוז י"ב
שניהם18) מוהר"ש, אדמו"ר כ"ק ובנו צדק" "צמח בעל אדמו"ר כ"ק

ליובאוויטש. בעיר מנ"כ

•



"c"ag i`iyp" zxezn`v

xq`nd zniyx

היום, תפילתי גורל ומה גורלי, מה יודע איני ועדיין זה, בחדר אתפלל אפשר - הנני חושב - כן,
הנה. צאו אומר: והפקיד נפתח והפתח ופתאום העליונה. ההשגחה שגזרה מה היודע הוא מי ְֶָָכי

איש רק איננו, השני הפקיד ובהתרגשות. בכעס אותי שואל שלכם? והשמיכה הילקוט הוא, הזה
הימנית, בידו רובה וקנה השמאלית, בידו מתנוצץ ברק עם חדה חרב הדלת, אצל הכן עומד מזוין חיל

בחגורתו. תלוים ארוכים סכינים ושני
הייתי ברשותכם, תפילין ולהניח להתפלל הרשיון לי תתנו ואפשר המה שלי אלה - הנני עונה - כן
תחת מינוט עשרים או עשר כחמש להתמהמה לי תרשו - רך במענה - בטובכם זה, בחדר מתפלל

דתי. כחק אלו תפילין - מילקוטי התפילין אנכי מוציא - להניח שומר של השגחתו
טשטא - גדול בקצף עונה - ניעט47לא מאלעלניע? איש אוסטרא חאטיטיע טאזשע נאס או זשע ַַַָָָ

לו אין האסיר כי הנה תנו אצלכם שיש מה כל זהב, וכלי כסף, כלי שעון, מעות, אצלכם, יש מה -
להנשלחים חפציהם. להם נותנים לחפשי להיוצאים שמורים, יהיו פה טובים. חפצים עמו להיות הרשות

ביתם. לבני כן אחרי מוסרים - רחמנאֿלצלן להמומתים, לשם, חפציהם גם שולחים
שלקח מה כל כתוב בו שובר ידי על ויתן בספר ויכתוב וימנה ויספור אצלי, שהי' מה כל מסרתי

רובל. ושמונה וחמשים פשוט, שעון אצלי:
המערכה ראש אל ותוליכהו 26818 היארליק ידך על מוסר הנני - חיל להאיש פונה - ועתה
תשא אתה כי לך להגיד נצטויתי .26818 היארליק את להושיב אנה החדר יודע כבר והוא השישית,

שירות. לו והבטיחו הוא חולה זה אזרח כי שלו, הילקוט את
השמיכה? עם יהי' איך - חיל האיש עונה - אעשה. כן

יברח לא בטח הוא כי בילקוטו, רובה והקנה בתערה, החרב להניח - הפקיד עונה - לך מרשה הנני
כאלו. פרעושים למלל תוכל אצבעות בשני כי הנני בטוח מידך.

הדלת לי פותח נמר, ובעוז בגאון עלי ומביט תכשיטיו, את מניח חיל והאיש בידי נשארו התפילין
ברזל. לשער בואנו עד חשוך, ולא בהיר לא מבוא, דרך אנחנו והולכים

שומרים כולם זיינם. כלי עם שיש כפסילי עומדים ומבחוץ, מבפנים מזוינים חיל אנשי השער, שומרי
חדרים. מאה - שאומרים כפי - מכילה מערכה כל אשר המערכות, בששת הכלואים היארליקים את

יהודי איש פני ולמראה רמה, תעודה בעל גבר ובצעדי בגאון ההולך שומרי של תבניתו למראה
הללו. אדם בני פני על מרחף קל שחוק רבנית, ומצנפת צהוב זקן בעל

והנחתו - הששית מערכה ראש אל הנשלחה הסתר פתקת את השומרים ראש של קריאתו אחרי
השלישי". ל"מדור ונכנסנו השער את פתחו היארליק, ועל עלי' חותמו את

* * *
שלישי מדור גיהנם מסכת

השומר48הולכים אל להתחנן הנני ומתחיל קטנים, בנרות מואר אפל מבוא אל השער לימין אנחנו
תפילה?.47) בית לעשות ברצונכם כאן גם זה? מה
ואילך].48) 264 ע' תרפ"ז השיחות בספר נדפס להלן מהבא קמא [מהדורא



"c"ag i`iyp" zxezn av

קשה כי לו, אומר הנני ואגב תפילין. להניח לי ירשה כי המלה, מובן במלא להתחנן אלא לבקש רק ְֶַלא
הקארצער. אל יוליכני אתעקש ואם השומר, עונה לא, במהירות. ההילוך ַלי

ורק הנני, דתי יהודי כי לו הנני ומבאר מינוט שלשה מינוט, חמשה לי תן להתחנן. הנני מוסיף
אחדים. רגעים על התפילין אכרוך

רחוק לא קטנה בעיר דר הי' הוא תפילין. זה מה היטב הוא יודע כי לי ומספר מקטורת מעשן הוא
משאלתי. לי יתן לא זה ובכל תפילה, זה מה ויודע הכנסת הבית מן

י לא אשר שראיתי ומכיון אחריו. ואני לפני הוא אנחנו, התפיליןהולכים להניח החלטתי ְִֵַרשני
מקום שמאל אל וידחפני ויּכני ראש השל את להניח הספקתי ולא יד של התפלה את והנחתי ְִִִֵֵַַַָבהילוכי,

ורגלי. ידי שברתי לא אשר לאֿל ותודה השליבות מכל ואּפֹול מטה, הולכת ברזל סולם ֶָשם
(שהנני חגורתי ברזל נשבר נפילתי בעת כי הנני מרגיש גדול. ּכאבי שליבות, איזה עליתי רב ְִֵבעמל
ואתעלף. מעט עוד מהכאב, מתכווץ וליבי בטני, בשר את קרע כנראה והברזל בשנים), רבות זה נושא
ואז הששית. המערכה ראש הפקיד יכבדך אשר יפה המנה את - השומר עלי צועק - תראה עוד
ברפש ואפלה בחושך העכברים בין ימים וארבעה כשלשה כשתשכב תפילותיך. ועל רצונותיך על תשכח

יהודים. של תפילה בית לעשות אפשר אי בשּפאלערנע אשר להבין תשכיל אז וטיט,
האצטבא אל אבוא אשר עדי סולמות שלשה ללכת עלי עוד ועתה הרחב, המבוא אל אנחנו ֵָבאים
חטאתי. אשר החטא על המחלקה ראש אותי ידין ושם הששית המחלקה ראש מושב מקום ִָהשלישית,
מהפצע דם זוב הנני ומרגיש מאד, לי כואבים מעי כי לנוח, השליבות אחת על לשבת הוכרחתי

מאד. לי כבד וההילוך וחבורה,
לשליבה. משליבה בכבידות ועולה בסולם אשר הברזל בפסי הנני אוחז כאבי. על הנני מבליג

ושבור. כזקן מרחש ואנכי השלישי, בסולם הנהו כבר השומר
* * *
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות
הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי
על הרי בשכלו? ולהחליט לברך עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום
לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה
כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן
שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת
"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך
והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -
ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר
"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא
עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"
להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות
התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם
רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -
המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -
רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על
שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,
להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;
שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע
קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה
היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה
שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה
בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי
שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,
הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד
לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי
בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על
ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.
לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,
במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי
מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה
אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?
יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל
חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל
העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא
ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,
ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי
"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא
הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך
את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות
הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם
ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת
תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות
לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .
ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה
וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך
הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.
טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,
עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם
ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם
ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון
וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות
הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית
אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה
שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש
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(È)‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk.הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ
"וׁשבית לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמדּבר,
נׁשמה": ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשביֹו",

BÈ·L ˙È·LÂ.,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ּפילרּבֹות על ואף ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ
אּמֹות: מז' איׁש:.‡L˙(È‡)ׁשהן אׁשת אפּלּו ִֵֶֻ≈∆ֲִִֵֶ

‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂ.ּת ּדּברה יצרלא ּכנגד אּלא ֹורה ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִֵֶֶֶֶָָָֹ
יּׂשאּנה מּתירּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ׁשאם ִִִֵֶֶַַָָָָָָָהרע,
ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו נׂשאּה, אם אבל ְְְְֲִִִָָָָּבאּסּור,
וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש תהיין "ּכי אחריו: ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָׁשּנאמר
ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ ּומֹורה, סֹורר ּבן מּמּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹוליד

‡˙È�¯tˆŒ‰(È·)הּללּו: ‰˙NÚÂ.ּכדי ּתגּדלם ַָ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְֵֵַ

dÈ·L(È‚)ׁשּתתנּול: ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â.לפי ְִֵֶַ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִ
ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי נאים, מתקּׁשטֹותׁשהם ּבנֹותיהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

עּמהם: אחרים להזנֹות ּבׁשביל LÈÂ·‰ּבּמלחמה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ¿»¿»
E˙È·a.יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, רֹואה ּבּה, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָונתקל
עליו: ‡˙È·‡Œ‰ׁשּתתּגּנה ‰˙Î·e.ּכ לּמה?ּכל ְִֶֶַָָ»¿»∆»ƒ»ָָָָ

ּבת עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ּבת ׁשּתהא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
מתנּולת: וזֹו מתקּׁשטת ‡ÏŒÌ‡(È„)יׂשראל ‰È‰Â ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ¿»»ƒ…

da zˆÙÁ.ׁשּסֹופ מבּׂשר לׂשנאֹותּה:הּכתּוב »«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ
da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï.ּפרסי ּבלׁשֹון ּבּה. ּתׁשּתּמׁש לא …ƒ¿«≈»ְְְִִֵַַָָֹ

רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות ְְְְִִִִִֶַַָָקֹורין
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:øëaä äàeðOäæéäàeðOä-ïa øëaä-úà ék ©§−̈©§«Ÿ¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈
Bì àöné-øLà ìëa íéðL ét Bì úúì øéké©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®

äøëaä ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-éki''yx:ñ ¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬©§Ÿ̈«
ìàøùéçéepðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´

àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a rîLŸ¥½©§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ
íäéìà òîLéi''yx:èéBnàå åéáà Bá eNôúå ¦§©−£¥¤«§¨¬§−¨¦´§¦®

:Bî÷î ørL-ìàå Bøér éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−§¤©¬©§Ÿ«
ëäøîe øøBñ äæ eðða Bøér éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½

:àáñå ììBæ eðì÷a rîL epðéààëeäîâøe ¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«Â§¨ªÂ
òøä zøráe úîå íéðáàá Bøér éLðà-ìk̈©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨−̈

eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwîi''yx:ñë"ò
ìåçá ¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

éðùáëúåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤
õr-ìr Búà úéìúå úîeäåi''yx:âëïéìú-àì §¨®§¨¦¬¨Ÿ−©¥««Ÿ¨¦̧

àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék õrä-ìr Búìáð¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´©½
éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ékE ¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»

:‡˙e¯Î·יח¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡ ¿≈»¬≈¿≈ƒ¿««

¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ È¯Óe ÈËÒ»≈»≈≈ƒ¿««¿≈«

d˙È ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»»≈

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂיטda Ôe„ÁÈÂ ¿»¿««ƒ¿¿∆¡≈

Ì„˜Ï d˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈»√»

ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ

:d¯˙‡כdz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ «¿≈¿≈¿¿»≈«¿≈

Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ È¯Óe ÈËÒ ÔÈ„ ‡##a¿»»≈»≈»≈≈ƒ¿««

:¯ÓÁ È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡#¯ÓÈÓÏ¿≈¿»»»≈¿«¿»≈¬«

˜¯dzכא È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ˙eÓÈÂ ‡i#·‡a¿«¿«»ƒ¿«≈»≈¿ƒ

ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ C#ÈaÓƒ≈»¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿

:ÔeÏÁ„ÈÂכב¯·‚· È‰È È¯‡Â ¿ƒ¿¬«¬≈¿≈ƒ¿«

ÏË˜˙ÈÂ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈

:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Âכג‡Ï ¿ƒ¿»≈«¿ƒ»»

È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ·# ˙È·¿̇ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈

È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜z ¯a˜Óƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈

‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ«¿»√»¿»ƒ¿¿«¿»

é"ùø

ּכן: למדּתי הּדרׁשן ÌÈ�L(ÊÈ)מׁשה Èt.(קכג (ב"ב ְְִֵֶַַַָָֹƒ¿«ƒ
אחים:ּכנגד BÏׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa.ׁשאין מּכאן ְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ִֵֶָ

ׁשנים ּפי נֹוטל לבאהּבכֹור האבּבראּוי מיתת לאחר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ
הּדרBÒ.:¯¯(ÁÈ)ּכבּמחזק: מן .BÓe¯‰סר ְְַָֻ≈ִֶֶַָ∆

ממרים: לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙Bמסרב e¯qÈÂ. ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…
עא) ׁשלׁשה(סנהדרין ּבפני ּבֹו אֹותֹו.מתרין ּומלקין ְְְְִִִֵַַָֹ

ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבן
וסֹובא",ּבׂשר "זֹולל ׁשּנאמר: יין, לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

כג)ונאמר ּבזֹוללי(משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל : ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַ
למֹו" עב)ּבׂשר על(סנהדרין נהרג ּומֹורה סֹורר ּובן . ֱֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ְְְִִֵֶֶַַָָׁשם
ועֹומד מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ְְְְִִֵֵֵֵַָממֹון

הּברּיֹות, את ּומלסטם ּדרכים ּתֹורה:ּבפרׁשת אמרה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
חּיב: ימּות ואל זּכאי Ï‡¯NÈŒÏÎÂ(Î‡)ימּות ְַַַַָָָ¿»ƒ¿»≈

e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ.:ּדין ּבבית הכרזה ׁשּצרי מּכאן ƒ¿¿¿ƒ»ְְִִִֵֶַָָָָ
ּומֹורה': סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל ŒÈÎÂ(Î·)'ּפלֹוני ְְִִֵֵֶֶַָָָ¿ƒ
˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È.סמיכּות ƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִ

אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד ִִִִִִֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות,
וי רעה, לתרּבּות ׁשּיצא ויתחּיבסֹוף עברֹות עבר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּדין: ּבבית ıÚŒÏÚמיתה B˙‡ ˙ÈÏ˙Â.(מה (סנהדרין ְִִֵָ¿»ƒ»…«≈
נתלין, הּנסקלין ּכל אמרּו: "ּכירּבֹותינּו ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבסקילה: ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים ְְְְֱִִִִֵַַָָָֹקללת
(‚Î)ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk.מל ׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ּבניו, הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָהּוא
לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים לׁשני ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמׁשל
ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאחד
קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר אֹומר: אֹותֹו ְֵֶַַָָָָָהרֹואה

ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ב)ׁשּבּמקרא, "והּוא(מ"א ְְְְְְִִֵֶַָָ
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äìçð Eì ïúði''yx:ñáëà-úà äàøú-àì Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¦§¤Á¤
éçà øBLzîlrúäå íéçcð BéN-úà Bà E ¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈

éçàì íáéLz áLä íäîEi''yx:áàì-íàå ¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«§¦¸Ÿ
éçà áBø÷éìà EBzôñàå Bzrãé àìå E ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ

éçà Løc ãr Enr äéäå Eúéa CBz-ìàE ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧Æ
Bì BúáLäå Búài''yx:âïëå Bøîçì äùrz ïëå Ÿ½©«£¥«Ÿ−«§¥¯©«£¤Ÿ́©«£ŸÀ§¥´

úãáà-ìëì äùrz ïëå BúìîNì äNrz©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹Ÿ§¨£¥©¬
éçàìëeú àì dúàöîe epnî ãáàz-øLà E ¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−§¨¨®¬Ÿ©−

ílrúäìi''yx:ñãéçà øBîç-úà äàøú-àìE §¦§©¥««Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹
í÷ä íäî zîlrúäå Cøca íéìôð BøBL Bà³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬

Bnr íé÷zi''yx:ñä-ìr øáâ-éìë äéäé-àì ¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©
ék äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦®̈¦¯

éäìà ýåýé úárBúälà äNò-ìk Ei''yx:ô «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤
åéðôì | øBtö-ï÷ àøwé ék| õr-ìëa Cøca E ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´

íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr Bà́©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³
-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr úöáøŸ¤̧¤Æ©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ

íéðaä-ìr íàä çwúi''yx:æíéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL ¦©¬¨¥−©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−

·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò¿̇»≈»«¿»ƒ¿»¡»»»≈

:‡#ÒÁ‡ CÏא‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï »«¬»»»∆¡≈»»

ÔÚËc d¯n‡ ˙È B‡ CeÁ‡„¿»»ƒ¿≈¿»»

Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡ÏבCeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â ¿»¿ƒ»»≈¬

B‚Ï dpL#Î˙Â dÏ zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ¿»»¿»¿««¿≈¿«¿¿ƒ≈¿

CeÁ‡ Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È·≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«¬

:dÏ dp·È˙˙Â d˙Èג„aÚz ÔÎÂ »≈¿»≈ƒ≈≈¿≈«¿≈

ÔÎÂ d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈

„·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«

eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â ‰pÓƒ≈¿«¿¿ƒ«≈»¿

:‰‡qk˙‡Ïד˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï ¿ƒ¿«»»»∆¡≈»

ÔÓ¯ d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ¬»»¿»≈»»

‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»

:dnÚ ÌÈ˜˙הÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï ¿ƒƒ≈»¿≈ƒ≈

¯·b Ôw˙È ‡ÏÂ ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚cƒ¿««ƒ¿»¿»¿««¿«

ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ È#ew˙a¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡ו(È¯‡) È‡ ¡»»»»≈ƒ≈≈¬≈

‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»

ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÎa¿»ƒ»««¿»∆¿…ƒ

ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¯ ‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡≈ƒ¿ƒ»¿≈»«∆¿…ƒ

ÏÚ ‡n‡ ·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡«≈ƒ»ƒ«ƒ»«

:‡i#aז‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL ¿«»«»»¿««»ƒ»

é"ùø

נמרצת קללה עין.zÓlÚ˙‰Â(‡)":קללני ּכֹובׁש ְְְִִִֶֶַָָ¿ƒ¿««¿»ִֵַ
רֹואהּו: אינֹו zÓlÚ˙‰Âּכאּלּו ‰‡¯˙Œ‡Ï.ּתראה לא ְִֵֵ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְִֶֹ

ּפׁשּוטֹו.אֹותֹו זהּו מּמּנּו, ל)ׁשּתתעּלם ורּבֹותינּו(ב"מ ְְְִִֵֵֶֶֶַַ
ׁשאּתה ּפעמים וכּו':אמרּו: L¯c(·)מתעּלם „Ú ְְְְִִֵֶַַָָָ«¿…

EÈÁ‡.(כז קדם(ב"מ לֹו ׁשּיּתנהּו ּבלבב ּתעלה וכי »ƒְְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹ
דרׁשהּו אּלא רּמאי:ׁשּידרׁשהּו? יהא B˙·L‰Âׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ«¬≈…

BÏ.ּדמיו ּכדי ּבבית יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּתהא
ׁשעֹוׂשה ּדבר ּכל אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָותתּבעם

ואֹוכל, עֹוׂשה וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה יּמכר:ואֹוכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
(‚)ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï.אינ ּכאּלּו עינ לכּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֹ

אֹותֹו: ÌÈ˜z(„)רֹואה Ì˜‰.(לב טעינה,(ב"מ זֹו ֶ»≈»ƒְִָ

מעליו: ׁשּנפל מּׂשאֹו אבל.BnÚלהטעין ּבעליו, עם ְְִֵֶַַַָָָָƒְֲִָָָ
אם מצוה ועלי 'הֹואיל ואמר: לֹו ויׁשב הל ְְְְִִִִֶַַַָָָָָאם

ּפטּור: טען", לטעֹון ŒÈÏÎ‚·¯(‰)רצית ‰È‰ÈŒ‡Ï ְְִִָָָֹ…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
‰M‡ŒÏÚ.(פ"א נזיר ּכדי(ספרי. לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא «ƒ»ְְְִֵֵֶָ

נאּוף לׁשם אּלא זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל: ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
‰M‡ ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ.ּבין ליׁשב ליל ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ֵֵֵֵֵ

וׂשערהּנׁשים. הערוה ׂשער יׁשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּׁשחי: ּבית ˙ÚB·˙ׁשל Èk.אּלא ּתֹורה אסרה לא ִֵֶֶַƒ¬«ְֶָָָָֹ

ּתֹועבה: לידי הּמביא wÈ¯‡(Â)לבּוׁש Èk.ּפרט ְִִֵֵֵַָƒƒ»≈ְָ
‰‡Ìלּמזּמן: Áw˙Œ‡Ï.(קמ ּבניה:ּבעֹודּה(חולין על ְַָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(Ê)ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô.(קמב קּלה(שם מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
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íéîé zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwzi''yx:ñ ¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«
éùéìùçä÷rî úéùrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬Ÿ¨©«£¤−

ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéùú-àìå Ebâì§©¤®§«Ÿ¨¦³Ÿ¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−
epnîi''yx:èLc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì ¦¤««Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À

úàeáúe òøæz øLà òøfä äàìîä©«§¥¨³©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−
íøkäi''yx:ñéøîçáe-øBLa Løçú-àì ©¨«¤Ÿ©«£¬§«©«£−Ÿ
åcçéi''yx:àéíézLôe øîö æðèrL Laìú àì ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−
åcçéi''yx:ñáérz íéìãbòaøà-ìr Cl-äN ©§¨«§¦¦−©«£¤¨®©©§©²

da-äqëz øLà Eúeñk úBôðki''yx:ñâé-ék ©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«¦«
dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwéi''yx:ãéíùå ¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬Ÿ

òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

íéìeúa dì éúàöî-àìåi''yx:åèéáà ç÷ìå §«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
áéúëøòðäéø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpä©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
áéúëøòðäéø÷äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäi''yx: ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a CÏ ·qz ‡i#a ˙ÈÂ¿»¿«»ƒ«»¿ƒ¿≈«»

:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Âח‡˙Èa È#·˙ È¯‡ ¿ƒƒ¬≈ƒ¿≈≈»

‡ÏÂ C¯b‡Ï ‡˜Èz „aÚ˙Â ‡z„Á«¿»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»¿»

C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL¿̇«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

Ó ÏÙ#c ÏtÈ È¯‡:dpטÚ¯Ê˙ ‡Ï ¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈»ƒ¿«

·‡zÒ˙ ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k«¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»«

:‡Ó¯kי‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï «¿»»ƒ¿≈¿»

:‡„Ák ‡¯ÓÁ·eיאLaÏ˙ ‡Ï «¬»»«¬»»ƒ¿«

¯aÁÓ ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡Ê#ËÚL«¬¿≈»¬«¿ƒ»¿À«

:‡„ÁkיבCÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k «¬»¿À¿¿ƒ«¿∆»

ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ ÈÙ#k Úa¯‡ ÏÚ««¿««¿≈¿»ƒ¿«≈

:d·יג‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡ «¬≈ƒ«¿«ƒ¿»

:dp#ÒÈÂ d˙ÂÏ ÏeÚÈÂידdÏ ÈeLÈÂ ¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«

ÌeL dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz«¿≈ƒƒ¿«≈¬«

˙È·Ò# ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ

dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ ˙ÈlÚÂ¿«ƒ¿»«¿»«¿»ƒ«

:ÔÈÏe˙aטו‡"#) ‡‰e·‡ ·qÈÂ ¿ƒ¿ƒ«¬»

Ôe˜tÈÂ dn‡Â ‡zÓÏeÚ„ (È‰e·‡¬ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿«¿

È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

é"ùø

ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ׁשל ׂשכרן למּתן וחמר קל ימים", והארכּת ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹל

חמּורֹות: L„Á(Á)מצוֹות ˙Èa ‰�·˙ Èk.אם ְֲִƒƒ¿∆«ƒ»»ִ
חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָקּימּת
ותּגיע מצוה, ּגֹוררת ׁשּמצוה מעקה, מצות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּותקּים
ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָלכרם

ּתרּגם:.ÚÓ˜‰הּללּו: ואּונקלֹוס לּגג, סביב ּגדר ַָ«¬∆ְְְְִִֵֵַַָָ
ּׁשּבתֹוכֹו: מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון ÏtÈŒÈk'ּתיקא', ְְְְִֵֶֶַַָָƒƒ…

ÏÙp‰.,ליּפל זה ּתתּגלּגלראּוי לא כן ּפי על ואף «…≈ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ
וחֹוב זּכאי, ידי על זכּות ׁשּמגלּגלין ,יד על ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָמיתתֹו

חּיב: ידי פב).ÌÈ‡Ïk(Ë)על חולין לט. (קידושין ְֵַַָƒ¿»ƒ
יד ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה .Lc˜zŒÔt:חּטה ְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«

ּבין האדם, על הּנתעב ּדבר ּכל 'ּתסּתאב', ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּכתרּגּומֹו:
ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון לגנאי ּבין הקּדׁש, ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַלׁשבח

ּכמֹו: קדׁש, סה)לׁשֹון ּכי(ישעיה ּבי ּתּגע "אל ְְִִִֵַַָ
:"קּדׁשּתי‰‡ÏÓ‰.ׁשהּזרע ותֹוספת מּלּוי זה ְִִַ«¿≈»ְִֶֶֶֶֶַַ

BÓÁ·e¯(È)מֹוסיף: ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï.(נד (ב"ק ִ…«¬…¿«¬
הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין ְְְִִִִֵֶַַָָָהּוא
מּׂשא: ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים קׁשּורים יחד ְְְְִִִַַַַַָָָלהנהיגם

(‡È)Ê�ËÚL.:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ׁשּוע,לׁשֹון ««¿≈ְְְֵֵֵַַ
ונּוז: ClŒ‰NÚz(È·)טוּוי ÌÈÏ„b.(ספרי ד. (יבמות ְָ¿ƒƒ«¬∆»

לכ הּכלאים, מן הּכתּוב:אף סמכן (‚È)‡·e ְְְִִִַַַַָָָָ»
‰‡�Ne ‰ÈÏ‡.:סֹופֹו(„È)˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ ≈∆»¿≈»¿»»¬ƒ…

ÌÈ¯·c.על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה (ויקרא ¿»ƒֲֲֵֵֶֶַַָָָ
הרע: לׁשֹון לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", ‡˙Œ"לא ְִִֵָָָָָֹֹ∆

˙‡f‰ ‰M‡‰.(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין אּלאמּכאן »ƒ»«…ִֵֵֶֶָָָָ
ּדין: ּבעל dn‡Â(ÂË)ּבפני ‰¯Úp‰ È·‡.(שם)מי ְִִֵַַ¬ƒ««¬»¿ƒ»ִ

הרעים, ּגּדּולים עליה:ׁשּגּדלּו יתּבּזּו ְְִִִִִֶֶַָָָָ
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æèéáà øîàåáéúëøòðäéø÷íéð÷fä-ìà äørpä §¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®
äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈

äàðNiåi''yx:æéíéøác úìéìr íN àeä-äpäå ©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹
älàå íéìeúa Ezáì éúàöî-àì øîàì¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤
éð÷æ éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬

øéräi''yx:çé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
Búà eøqéå Léàäi''yx:èéäàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨

òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå óñë¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈
-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìr©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ

ì ìëeé:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåäéä ©¬§©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈
íéìeúá eàöîð-àì äfä øácäáéúëøòðì ©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−

éø÷äørpìi''yx:àë-úà eàéöBäåáéúëøòðä ©©«£¨«§¦̧¤
éø÷éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äørpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧

äìáð äúNr-ék äúîå íéðáàa døér¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
òøä zøráe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

Eaøwîi''yx:ñáë-ír | áëL Léà àöné-ék ¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦
Léàä íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½¨¦²
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

ìàøNiîi''yx:ñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷Léàì äùøàî äìeúá äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈Ÿ§¦®

„zÓÏeÚ‡טז ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»

‡¯·‚Ï ˙È·‰È Èz¯a ˙È ‡i·ÒÏ¿»«»»¿«ƒ¿»ƒ¿«¿»

:dp#Òe ez#‡Ï ÔÈ„‰יז‡e‰ ‡‰Â »≈¿ƒ¿¿ƒ«¿»

‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»

ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈

‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ Èz¯· ÈÏe˙a¿≈¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜יחÈ·Ò Ôe¯a„ÈÂ √»»≈«¿»¿ƒ¿¿»≈

Ôe˜ÏÈÂ ‡¯·b ˙È ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ»«¿»¿«¿

:d˙ÈיטÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ »≈¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï Ôe#zÈÂ ÛÒÎcƒ¿»¿ƒ¿«¬»¿∆¿»

‡zÏe˙a ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡¬≈«≈ƒ«¿¿»

dÏ ˙ÈÏ ez#‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

‰„ÔÈכ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈

:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁÎzL‡ ‡Ï»ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

Èa˙כא Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈

dz¯˜ ÈL#‡ dpÓb¯ÈÂ ‡‰e·‡»»¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«

‡#Ï˜ ˙„·Ú È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i#·‡a¿«¿«»¿¬≈»¿«¿»»

‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:C#ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÌÚכב ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒ

Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b ˙z‡ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿«¿«

‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¿»¿»≈ƒƒ¿»

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒ

:Ï‡¯NiÓכג‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡ ƒƒ¿»≈¬≈¿≈∆¿»

dpÁkLÈÂ ¯·‚Ï ‡Ò¯‡Óc ‡zÏ˙·¿À¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿«¿¿ƒ«

é"ùø

(ÊË)‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â.(שם)רׁשּות ׁשאין מלּמד ¿»«¬ƒ««¬»ְְֵֵֶַ
האיׁש:לאּׁשה ּבפני ‰ÏÓO‰(ÊÈ)לדּבר eN¯Ùe. ְְִִִֵֵַָָָ»¿«ƒ¿»
ּכּׂשמלה:(שם) הּדברים מתחּורין מׁשל: זה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהרי
(ÁÈ)B˙‡ e¯qÈÂ.מו)מלקֹות ŒÌ‡Â(Î):(כתובות ¿ƒ¿…ְַ¿ƒ

¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡.(שם)ׁשּזּנתה והתראה, ּבעדים ¡∆»»«»»ְְְְִִֵֶַָָָ
ארּוסין: È·‡Œ˙Èa‰(Î‡)לאחר Á˙tŒÏ‡. ְִֵַַ∆∆«≈»ƒ»

מה) ׁשּגּדלּתם(כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ:ראּו ÈL�‡. ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»

ּכל(ספרי) עירּה:ּבמעמד ‡·È‰אנׁשי ˙Èa ˙B�ÊÏ. ְְֲִֵַַַָָƒ¿≈»ƒ»
אביה: ּבבית Ì‰È�LŒÌb(Î·)ּכמֹו: e˙Óe.(ספרי) ְְִֵָָ≈«¿≈∆

חּדּודים, מעׂשה מהם.להֹוציא נהנית האּׁשה ׁשאין ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּבאים לרּבֹות אחרים:ּגם, (ספרים אחריהם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ

לרּבֹות(שם)מאחֹוריהם). ׁשניהם", "ּגם אחר: ּדבר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָ
עד לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאת

ÈÚa¯(Î‚)ׁשּתלד: LÈ‡ d‡ˆÓe.(ז לפיכ(ערכין ֵֵֶ¿»»ƒ»ƒְִָ



àöú-éëâëéùéìù íåé ñåì÷ðåàèö

dnr áëLå øéra Léà dàöîei''yx: §¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬¦¨«
ãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´

eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼
-úàáéúëøòðäéø÷-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ

äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá ä÷rö̈«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈
:Eaøwî òøä zøráe eärø úLà-úàñ ¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

äë-úà Léàä àöîé äãOa-íàåáéúëøòðä §¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤
éø÷äørpäáëLå Léàä da-÷éæçäå äùøàîä ©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈Ÿ§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´

:Bcáì dnr áëL-øLà Léàä úîe dnr¦¨®¥À¨¦²£¤¨©¬¦−̈§©«
åëáéúëøòðìåéø÷ïéà øáã äùrú-àì äørpìå§©©«£¨ÆŸ©«£¤Ÿ́¨½̈¥¬

áéúëøòðìéø÷íe÷é øLàk ék úåî àèç äørpì©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿©«£¤Á¨¸
äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eärø-ìr Léài''yx: ¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«

æëä÷rö dàöî äãOá ékáéúëøòðäéø÷äørpä ¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ
:dì réLBî ïéàå äùøàîäñçëàöîé-ék ©«§´Ÿ̈½̈Ÿ§¥¬¦−©¨«¦«¦§¨´

Léàáéúëøòðéø÷äNøà-àì øLà äìeúá äørð ¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnr áëLå dùôúeèëLéàä ïúðå §¨−̈Ÿ§¨©´¦¨®§¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧

éáàì dnr áëMäáéúëøòðäéø÷íéMîç äørpä ©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
dpr øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈

:åéîé-ìk dçlL ìëeé-àìñâëàçwé-àì «Ÿ©¬©§−̈¨¨¨««Ÿ¦©¬
ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léàåéáà ói''yx:ñáàkc-reöô àáé-àì ¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²

:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

Ú¯˙Ïכד ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿«

ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ¿ƒ¿¿»¿

ÏÚ ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i#·‡a¿«¿«»ƒ»∆¿»«

˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»

˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ«

:C#ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e d¯·Á«¿≈¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

È˙כה ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»

da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ ‡zÓÏeÚ∆¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆«

‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b«¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿≈«¿»

:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLcƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÌÚcÓכו „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««

ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ ˙ÈÏ≈¿∆¿»«ƒƒ¿

d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ«¿»««¿≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t Ôk LÙ# dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈ƒ¿»»»≈

ˆÁÂ˙כז dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«

˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Óc ‡zÓÏeÚ∆¿»ƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ

:dÏכח‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡ «¬≈«¿«¿«∆¿»

dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó ‡Ï Èc ‡zÏ˙·¿À¿»ƒ»¿»¿»¿∆¡ƒ«

:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

dnÚכט ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ«

ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒ

Èc ÛÏÁ ez#‡Ï È‰z dÏÂ ÛÒÎcƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿√«ƒ

Ïk d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ di#Ú«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«»

:È‰BÓBÈא˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï ƒ»ƒ«¿«»ƒ«

:È‰e·‡„ ‡Ù#k Èl‚È ‡ÏÂ È‰e·‡¬ƒ¿»¿«≈«¿»«¬ƒ

ÏaÁÓ„Âב ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««

é"ùø

יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ְְְִִִַַַָָָָָָָָׁשכב
לּה: ארע לא B‚Â'(ÂÎ)ּבביתּה, Ìe˜È ¯L‡k Èk. ְֵֵַָָֹƒ«¬∆»¿

ּובחזקה היא, אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו ְְְְְֲִִִֶַָָָָלפי
להרגֹו. חברֹו על העֹומד ּכאדם עליה, (פסחיםעמד ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָ

עג) סנהדרין ּבאכה. זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו ְְֲֵֵֶַָָורּבֹותינּו
וכּו':ללּמד למד (קידושין.ÁwÈŒ‡Ï(‡)ונמצא ְְְְִֵֵַָָ…ƒ«

ּבּה:סז) ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ְְִִִִִֵֵָָאין

ÂÈ·‡ Û�k ‰l‚È ‡ÏÂ.(לג ׁשל(יבמות יבם ׁשֹומרת ¿…¿«∆¿«»ƒֶֶֶָָ
לאביו, הראּויה עליהאביו, הּוזהר ּכבר והרי ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

יח)מּׁשּום: לעבר(ויקרא אּלא ?"אבי אחי "ערות ְֲֲִִִֶֶַַָָֹ
לּה ולסמ לאוין, ּבׁשני זה ממזר",על יבא "לא : ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ממזר ׁשאין וחמר(אלא)ללּמד וקל ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבית מיתת ּבעריֹות ׁשאין ּדין, ּבית מיתֹות ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמחּיבי

ּכרת:ּדין ּבּה עז).kcŒÚeˆt‡(·)ׁשאין (יבמות ִֵֵֶָָ¿««»



àöú-éëâëéòéáø íåéñåì÷ðåà ÷

ýåýé ìä÷a äëôL úeøëei''yx:ñâàáé-àì §¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ
Bì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−

ýåýé ìä÷ai''yx:ñãéáàBîe éðBnr àáé-àì ¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−
íäì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²

íìBò-ãr ýåýé ìä÷ai''yx:äøLà øác-ìr ¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧
Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤

éìr øëN øLàå íéøönî íëúàöa-úà E §¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤
íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa írìa¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦

jìì÷ìi''yx:åéäìà ýåýé äáà-àìåì ErîL §©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©
éäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä:E ©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
æéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìE «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−

íìBòìi''yx:ñéòéáøçék éîãà árúú-àì §¨««Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬
éçàúééä øâ-ék éøöî árúú-àì àeä E ¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨

Böøàái''yx:èøBc íäì eãìeé-øLà íéða §©§«¨¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´
ýåýé ìä÷a íäì àáé éLéìLi''yx:ñéàöú-ék §¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«¦«¥¥¬

éáéà-ìr äðçîòø øác ìkî zøîLðå Ei''yx: ©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏג‡ÏÈk„È ¿≈«ƒ¿»»«¿»»ƒ¿≈

Û‡ ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«

ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜aדÈ‡#BnÚ Ôek„È ‡Ï ƒ¿»»«¿»»ƒ¿«»≈

Û‡ ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe»»≈¿≈«ƒ¿»»«¿»«

ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ¿≈«ƒ¿»»«¿»«√»

ÔBÎ˙Èה eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿

ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e ‡ÓÁÏa¿«¿»¿«»¿»¿»¿ƒ»¿

ÌÚÏa ˙È CÏÚ ¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«¬»»ƒ¿»

˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a«¿ƒ¿¬«ƒ«¿»

:C˙eÈhÏÏוC‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ ¿«»»¿»»≈¿»¡»»

C‰Ï‡ ÈÈ CÙ‰Â ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï¿«»»ƒƒ¿»«¬«¿»¡»»

ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡זÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï ¡»»»ƒ¿«¿»¿

:ÌÏÚÏ CÈÓBÈ Ïk ÔB‰˙·ËÂח‡Ï ¿»»¿»»¿»»»

‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯¿̇««¡»»¬≈¬

¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««ƒ¿»»¬≈«»

:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰טÈc ÔÈ#a ¬≈»¿«¿≈¿ƒƒ

Èk„È ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙Èƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰ÏיÈ¯‡ ¿¿≈«ƒ¿»»«¿»¬≈

C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Btƒ̇«¿ƒ»««¬≈¿»»

:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

é"ùø

ׁשּלֹו: ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe. ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»
אּלא זרע, קּלּוח יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּנכרת

מֹוליד: ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ(‚)¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï ְְִֵֵֵ…»…«¿≈
'‰ Ï‰˜a.יּׂשא ÈŒ‡Ï·‡(„)יׂשראלית:לא ƒ¿«ְְִִִֵָֹ…»…

È�BnÚ.:יׂשראלית יּׂשא (ספרי).cŒÏÚ·¯(‰)לא «ƒְְִִִֵָֹ«¿«
העצה להחטיאכם:על אתכם .C¯caׁשּיעצּו ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆

ּבטרּוף: ÌÓÏL(Ê)ּכׁשהייתם L¯„˙Œ‡Ï.(שם) ְְֱִֵֶֶ…ƒ¿…¿…»
זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמּכלל

תדּכן? "לא לֹומר: ׁשלמםּתלמּוד Œ‡Ï(Á)":רׁש ְְְִֵַַָֹֹֹ…
ÈÓ„‡ ·Ú˙˙.ל ׁשראּוי ּפי על ואף לגמרי, ¿«≈¬…ƒְְְְִֵֶַַַָ

לקראת ּבחרב ׁשּיצא È¯ˆÓ:לתעבֹו, ·Ú˙˙Œ‡Ï. ְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ
מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו ּפי על אף וכל, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמּכל
:לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּטעם?

(Ë)'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈ�a. »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿
ׁשהּמחטיא למדּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻּוׁשאר
הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו, מן לֹו קׁשה ְְְִֶֶַַָָָָלאדם,
הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבעֹולם
לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ הּבא. העֹולם ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹּומן
ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום, מצרים וכן ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַנתעב,

z¯ÓL�Â(È)נתעבּו: 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk.ׁשהּׂשטן ְֲִƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ֶַָָ



àöú-éëâëéòéáø íåé ñåì÷ðåàà÷

àéøBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−
àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ

äðçnä CBz-ìài''yx:áéáør-úBðôì äéäå ¤¬©©«£¤«§¨¨¬¦§«¤−¤
e íéna õçøéCBz-ìà àáé LîMä àáë ¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ¤¬

äðçnäi''yx:âéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
õeç änL úàöéåi''yx:ãéEì äéäz ãúéå §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−

ðæà-ìrdá äzøôçå õeç EzáLa äéäå E ©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈
Eúàö-úà úéqëå záLåi''yx:åèýåýé ék §©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸

éäìàðçî áø÷a | Cläúî Eúúìå Eìéväì E ¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³
éáéàéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E «Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåør EáEi''yx:ñæè-àì §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤««Ÿ
éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãár øébñúírî E ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬

åéðãài''yx:æé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enr £Ÿ¨«¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤
éørL ãçàa øçáé:epðBz àì Bì áBha Eñ ¦§©²§©©¬§¨¤−©´®−Ÿ¤«

çéäéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬
ìàøNé éðaî Lã÷i''yx:èéäðBæ ïðúà àéáú-àì ¨¥−¦§¥¬¦§¨¥««Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈

È‰Èיא ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈

‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ ‰¯wÓ ÈÎ„¿≈ƒ¿≈≈¿»¿ƒ¿ƒ»»

B‚Ï ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»»≈¿

:‡˙È¯LÓיב‡LÓ¯ È#ÙÓÏ È‰ÈÂ «¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿≈«¿»

ÏeÚÈ ‡LÓL ÏÚÓÎe ‡iÓ· ÈÁÒÈ«¿≈¿«»¿≈«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ B‚ÏיגÔw˙Ó ¯˙‡Â ¿«¿ƒ»«¬«¿«»

˜Bt˙Â ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ CÏ È‰È¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ

:‡¯·Ï ÔnzידCÏ È‰z ‡˙kÒÂ «»¿»»¿ƒ¿»¿≈»

‡¯·Ï C˜tÓa È‰ÈÂ C#ÈÊ ÏÚ«≈»ƒ≈¿ƒ¿»¿»»

˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â¿«¿««¿¿«≈»

:C˙˜tÓטו‰Ï‡ ÈÈ È¯‡C ƒ¿»»¬≈¿»¡»»

C˙È¯LÓ B‚a ‡Îl‰Ó dz#ÎL¿ƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒ»

C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»

‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»

·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú C· ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈»¬≈«ƒ¿»ƒ

:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓטז‡Ï ≈¿≈ƒ¿»»»»

d#Ba¯ „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓƒ̇¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈

:d#Ba¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Ècיז ‡¯˙‡a C#Èa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒ

·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓ ‡„Áa ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈«

:dp#B˙ ‡Ï dÏיח‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï ≈»ƒ≈»¿≈ƒ¿»

·qÈ ‡ÏÂ „·Ú ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙#aÓƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈¿»ƒ«

:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ È#aÓ ‡¯·b«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

ÔÙÏeÁÂיט ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿«

é"ùø

הּסּכנה: ּבׁשעת ּדּבר.ÏÈÏŒ‰¯wÓ‰(È‡)מקטרג ְְְִֵַַַַָָƒ¿≈»¿»ִֵ
�ÁnÏ‰ּבהוה:הּכתּוב ıeÁÓŒÏ‡ ‡ˆÈÂ.מצות זֹו ֶַַָֹ¿»»∆ƒ««¬∆ְִַ
‰�Án‰עׂשה: CBzŒÏ‡ ‡·È ‡Ï.לא מצות זֹו ֲֵ…»…∆««¬∆ְִַֹ

לוּיה, למחנה ליּכנס ואסּור ׁשּכןוּתעׂשה. ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשכינה סח)למחנה Œ˙B�ÙÏ(È·):(פסחים ‰È‰Â ְְֲִֵַָ¿»»ƒ¿

·¯Ú.ׁשאינֹו יטּבל, ׁשמׁשֹו להערב ּבלאסמּו טהֹור ∆∆ְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
ּׁשמׁש: EÏ(È‚)הערב ‰È‰z „ÈÂ.:ּכמֹו ּכתרּגּומֹו, ְֵֶֶֶ¿»ƒ¿∆¿ְְְַ

ב) ידֹו":(במדבר על �ÁnÏ‰"איׁש ıeÁÓ.חּוץ ִַָƒ««¬∆
ּתׁשמיׁש:לבד.E�Ê‡ŒÏÚ(È„)ענן:ל ּכלי מּׁשאר ֶָָ«¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ

E�Ê‡.:זינ ּכלי ·E(ÂË)ּכמֹו ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ. ¬≈∆ְְְֵֵ¿…ƒ¿∆¿
הּוא, ּברּו ּדבר:הּקדֹוׁש ÈbÒ˙Œ‡Ï¯(ÊË)ערות ְֶַַָָָָ…«¿ƒ

„·Ú..ׁשלּכתרּגּומֹו ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר ∆∆ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָ

יׂשראל: לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׂשראל
(ÁÈ)‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï.ּומזּמנת מקּדׁשת מפקרת, …ƒ¿∆¿≈»ְְְֶֶֶֶֶֶֻֻֻ

˜„Lלזנּות: ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ.(נד למׁשּכב(סנהדרין מזּמן ְִ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָֻ
מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְִִִֵֵַָָָזכּור,
זנּות לבעילת מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', לגבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻיׂשראל
ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין מאחר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָהיא,

ׁשּנאמר: לחמֹור, כב)הּקׁשּו ּפה(בראשית לכם "ׁשבּו ְְֱֲֶֶֶַַָֹֻ
ּגברא יּסב 'ולא לחמֹור, הּדֹומה עם החמֹור", ְְֲֲִִֶַַַַַַָָעם
קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', אּתתא יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָמּבני
ׁשאין זנּות, ּבעילֹות ּבעילֹותיו ׁשּכל ידּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָעל

ּבּה: לֹו ּתֹופסין �BÊ‰(ËÈ)קּדּוׁשין Ô�˙‡.לּה נתן ְִִִָ∆¿«»ַָָ
להקרבה: ּפסּול ּבאתננה, Ïk·טלה ¯ÈÁÓe. ְְְְֶֶַָָָָָָ¿ƒ∆∆



àöú-éëãëéùéîç íåéñåì÷ðåà á÷

éäìà ýåýé úéa áìk øéçîeék øãð-ìëì E §¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯
éäìà ýåýé úárBúíäéðL-íb Ei''yx:ñë-àì «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©§¥¤««Ÿ

éMúéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
CMé øLà øác-ìki''yx:àëéMú éøëpìC ¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´©¦½

éçàìeéMú àì Eéäìà ýåýé Eëøáé ïrîì CE §¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
-àá äzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬¨

dzLøì änLi''yx:ñáëýåýéì øãð øcú-ék −̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýéàèç Eá äéäå Cnrî Ei''yx:âëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬

éúôNýåýéì zøãð øLàk úéùrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®Ÿ¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð EEi''yx:ñéùéîç ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

äëELôðk íéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EráNïzú àì Ei''yx:ñåëàáú ék ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³¨ŸÆ

àì Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ´Ÿ
éðúErø úî÷ ìr ói''yx:ñãëàçwé-ék ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈

C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó ˙È·Ï ‡aÏk«¿»¿≈«¿¿»«¿»¡»»

ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„# ÏÎÏ¿»ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡כÈa¯˙ ‡Ï ¡»»««¿≈»¿«≈

¯e·Ú ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ

:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

Ï‡כא CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»

C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈ„a Èa¯¿̇«≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»

Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa¿…»¿»««¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡כבÈ¯‡ «¿»≈¿«»¿≈¿«¬≈

¯Á‡˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„# ¯cƒ̇«¿«√»¿»¡»»»¿≈«

ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ»ƒ≈»»

È‰Èכג ‡Ï ¯c#ÓÏ Ú#Óz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈

:‡·BÁ C·כדC˙ÂÙÒ ˙e˜t‡ »»«»ƒ¿»»

Ì„˜ ‡z¯„# È„ ‡Ók „aÚ˙Â ¯hzƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿«¿»√»

‡zÏlÓ Èc ‡z·„# C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙaכה‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡ ¿»¬≈ƒ»«¿«¿»

CLÙ#k ÔÈ·#Ú ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»

:Ôz˙ ‡Ï C#‡ÓÏe CÚ·NכוÈ¯‡ ƒ¿»¿»»»ƒ≈¬≈

ÛBË˜˙Â C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚zƒ̇»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿

ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ«

:C¯·Á„ ‡˙Ó˜א¯·b ·qÈ È¯‡ «¿»¿«¿»¬≈ƒ«¿«

pÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡‡Ï Ì‡ È‰ÈÂ d ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»

È¯‡ È‰B#ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈

·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú da ÁkL‡«¿««¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿

é"ùø

ּבכלב: ׂשה סה).Ì‰È�LŒÌbהחליף לרּבֹות(ב"ק ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆ְַ
סלת: ועׂשאן חּטים ּכגֹון .CÈM˙Œ‡Ï(Î)ׁשּנּויהם, ְֲִִִֵֶֶַָָֹ…«ƒ
רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, ּכאזהרה ואחר לּמלוה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

לּמלוה: כה)אזהרה לֹו(ויקרא ּתּתן לא ּכסּפ "את ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
ע)"ּבּנׁש ˙CÈM(Î‡):(ב"מ È¯ÎpÏ.,לאחי ולא ְֶֶ«»¿ƒ«ƒְְִָֹ
ּבׁשני(שם) עליו לעבר עׂשה, עׂשה. מּכלל הּבא ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹלאו

ועׂשה: BÓlLÏ(Î·)לאוין ¯Á‡˙ ‡Ï.(ספרי) ֲִֵַָ…¿«≈¿«¿
רגלים, הּמקרא:ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו ּולמדּוהּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(„Î)¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ.(ו עׂשה(ר"ה ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲִֵֵ

ּתעׂשה: לא ¯EÚ(Î‰)על Ì¯Îa ‡·˙ Èk.ב"מ) ֲֶַַֹƒ»…¿∆∆≈∆
מדּבר:ּבפֹועלפז) ׁשּתרצה:.ELÙ�kהּכתּוב ּכּמה ְְֵֵַַָ¿«¿¿ְִֶֶַָ

EÚ·N.:ּגּסה אכילה ˙Ôzולא ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â. »¿∆ְֲִַָָֹ¿∆∆¿¿…ƒ≈
ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת אּלא ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמּכאן
ּבא אם אבל הּבית, ּבעל ׁשל לכליו נֹותן ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאּתה

אֹוכל:לעדר אינֹו ˙·(ÂÎ)ּולקׁשקׁש, Èk˙Ó˜a ‡ ְְֲֵֵֵַַֹƒ»…¿»«
EÚ¯.(פ"ז ּבפֹועל(ב"מ זֹו מדּבר:אף הּכתּוב ≈∆ְְֵֵַַַָ
(‡)¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk.עליו לגרׁשּה,מצוה ƒ»»»∆¿«»»ְְְִָָָָָ

ׁשּלא מצוה אחרים: (ספרים ּבעיניו חן ּתמצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשּלא



àöú-éëãëéùù íåé ñåì÷ðåàâ÷

Búéaî dçlLåi''yx:áäëìäå Búéaî äàöéå §¦§−̈¦¥«§¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈
øçà-Léàì äúéäåi''yx:âLéàä dàðNe §¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»¨¦´

dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä̈«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈
ïBøçàä Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´¨©«£½

äMàì Bì dç÷ì-øLài''yx:ãeé-àìdìra ìë £¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´©§¨´
ì dçlL-øLà ïBLàøäúBéäì dzç÷ì áeL ¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈¦«§¯

äárBú-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì́§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬
øLà õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ

éäìà ýåýéäìçð Eì ïúð Ei''yx:ñéùù §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
äàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈

Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ
ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà äðLi''yx: ¨¨´¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«

åàeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬
ìáçi''yx:ñæåéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék Ÿ¥«¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ

ápbä úîe Bøëîe Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´

d„Èa ·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ«≈ƒƒƒ«ƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂב˜Bt˙Â ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¿ƒ

:Ô¯Á‡ ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

BzÎÈÂ·ג ‰‡¯˙· ‡¯·b dp#ÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿

d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ«≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

˙eÓÈ È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈¿

:ez#‡Ï dÏ d·Ò#c ‰‡¯˙· ‡¯·b«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

˜„Ó‡‰ד dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»

ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ d¯ËÙ È„ƒ»¿«¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈

È¯‡ ˙·‡zÒ‡ Èc ¯˙a ez#‡Ï dÏ≈¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»«¬≈

·iÁ˙ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó¿»»»ƒ√»¿»¿»¿««

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡#ÒÁ‡ה‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡ «¬»»¬≈ƒ«¿«ƒ¿»

¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa ˜BtÈ ‡Ï ‡z„Á¬«»»ƒ¿≈»¿»≈ƒ«

d˙È·Ï È‰È È#t ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ¬ƒ¿»ƒ»«»≈¿≈¿≈≈

Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò#ו‡ÈÁ¯ ‡#BkLÓ ·qÈ ‡Ï ¿«»ƒ««¿»ƒ¿»

ÔBÊÓ „·Ú˙Ó ÔB‰· È¯‡ ‡aÎ¯Â¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¬≈»

:LÙ# ÏÎÏז¯·b ÁÎzLÈ È¯‡ ¿»¿«¬≈ƒ¿¿«¿«

Ï‡¯NÈ È#aÓ È‰BÁ‡Ó ‡LÙ# ·#b»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

‡·pb ÏË˜˙ÈÂ ‰p#aÊÈÂ da ¯‚zÈÂ¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:C#ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

é"ùø

ּבעיניו): חן צ).Á‡ŒLÈ‡Ï¯(·)ּתמצא אין(גיטין ְְִֵֵָָ¿ƒ«≈ֵ
זּוגֹו ּבן מּתֹוזה רׁשעה הֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל ְִִִִֵֶֶָ

הכניסּה: וזה ‰‡ÔB¯Á(‚)ּביתֹו, LÈ‡‰ d‡�Ne. ְְִִֵֶָ¿≈»»ƒ»«¬
לאו, ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו ְְְְִִֶַַָָָהּכתּוב

ימּות כי "אֹו ׁשּנאמר: ‡L¯(„)":קֹוברּתֹו, È¯Á‡ ְֱִֶֶַַָ«¬≈¬∆
‰‡nh‰.(יא סֹוטה(יבמות ׁשּנסּתרה:לרּבֹות À«»»ְְְִֶַָָ

(‰)‰L„Á ‰M‡.,לֹו חדׁשה ואפּלּוׁשהיא ƒ»¬»»ֲֲִִֶַָָ
ּגרּוׁשתֹו: לּמחזיר ּפרט ÂÈÏÚאלמנה, ¯·ÚÈ ‡ÏÂ. ְְְֲִַַַָָָָ¿…«¬…»»

הּצבא מז).cŒÏÎÏ·¯:ּדבר סוטה צר(ספרי. ׁשהּוא ְַַָָ¿»»»ֶֶֹ
ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹהּצבא,
ּכגֹון: ּכהן, ּפי על הּמלחמה מעֹורכי החֹוזרים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹאבל
לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹֹּבנה

הּדרכים: את ּומתּקנין ּומזֹון מים È‰È‰מסּפיקין ְְְְִִִִִֶַַַַָָƒ¿∆
B˙È·Ï.(שם)וחנכֹוו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל אף ¿≈ְְֲִִִִֵַַַָָָ

צרכי ּבׁשביל מּביתֹו זז אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָואם
ּביתֹו:.B˙È·Ïהּמלחמה: את.È‰È‰זה לרּבֹות ְִַָָ¿≈ֵֶƒ¿∆ְֶַ

'ויחדי.ÁnNÂּכרמֹו: ותרּגּומֹו: אׁשּתֹו, את יׂשּמח ְַ¿ƒ«ְְְְְְִֵֶַַַַ
טֹועה אּתתיּה', עם 'ויחדי והּמתרּגם: אּתתיּה', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָית

'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין ׁשלהּוא, אּלא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָ
הּתחּתֹונה.¯ÌÈÁ(Â)'וׂשמח': היא.Î¯Â·:היא ְַָ≈«ƒְִַַָ»»∆ִ
חֹובֹו.Ï·ÁÈŒ‡Ïהעליֹונה: על למׁשּכנֹו ּבא אם ְֶָָ…«¬…ְְְִַַָ
ּדין, אכלּבבית ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ימׁשּכנּנּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ק"ג)נפׁש ּבעדים(ספרי).nÈŒÈkˆ‡(Ê):(ב"מ ֶֶƒƒ»≈ְִֵ
ׁשּבּתֹורה:והתראה, 'יּמצא' ּכל .BaŒ¯nÚ˙‰Âוכן ְְְִֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆
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Eaøwî òøä zøráe àeääi''yx:ñçøîMä ©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦¨¯¤
ì úrøvä-òâðaìëk úBùrìå ãàî øîL §¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®Ÿ§ŸÁ

øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬
úBùrì eøîLz íúéeöi''yx:è-øLà úà øBëæ ¦¦¦−¦§§¬©«£«Ÿ¨¾¥¯£¤

éäìà ýåýé äùríëúàöa Cøca íéøîì E ¨¨²Ÿ§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤§¥«§¤¬
íéøönîi''yx:ñéúàMî Erøá äMú-ék ¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´

Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàîi''yx: §®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«
àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½

éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬
Bèára ákLú àì àeä éðri''yx:âéáéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧

BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà Bì³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìàEi''yx:ñéòéáùãééðr øéëN ÷Lrú-àì ¡Ÿ¤«Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´
éçàî ïBéáàåEöøàa øLà Eøbî Bà E §¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬§©§§−

éørLaEi''yx:åèàBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa ¦§¨¤«§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àùð àeä åéìàå àeä éðr ék LîMä åéìrE ¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−Ÿ¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

hÓÏ¯ח e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ«

ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe ‡„ÁÏ«¬»¿∆¿»¿…ƒ«¿

È„ ‡Ók È‡ÂÏ ‡i#‰k ÔBÎ˙È»¿»¬«»≈»≈¿»ƒ

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙטÈÂ‰ «∆¿ƒƒ¿¿∆¿»¡≈

ÌÈ¯ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÚcÓי eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«

:d#BkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï ÏeÚ˙ ‡Ï»≈¿≈≈¿ƒ««¿≈

‡zיא Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿

‡#Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ ˜tÈ d· ÈL»̄≈≈«≈¿»»»«¿»

:‡¯·Ïיב‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â ¿»»¿ƒ¿«ƒ¿≈

:d#BkLÓa ·ekL˙ ‡Ïיג‡·˙‡ »ƒ¿¿«¿≈»»»

ÏÚÓk ‡#BkLÓ ˙È dÏ ·˙»̇≈≈»«¿»¿≈«

CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ¿»¿≈¿»√»¿»¡»»

È#Ú‡יד ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»

Èc C¯BibÓ B‡ CÈÁ‡Ó ‡#kÒÓeƒ¿≈»≈«»ƒƒ»ƒ

:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡·טוÔzz dÓBÈa ¿«¿»¿ƒ¿»¿≈ƒ≈

‡LÓL È‰BÏÚ ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡«¿≈¿»≈¬ƒƒ¿»

˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡È#Ú È¯‡¬≈«¿»¿≈¿«»

È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ#«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈

é"ùø

ּבֹו: ׁשּיׁשּתּמׁש עד חּיב ŒÚ‚�a(Á)אינֹו ¯ÓM‰ ְִֵֵֶַַַָƒ»∆¿∆«
˙Ú¯v‰.טמאה סימני ּתתלׁש אתׁשּלא ּתקֹוץ ולא «»««ְְְִִֵֶֶָָָֹֹֹֻ
‡˙ÌÎ:הּבהרת e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk.אם להסּגיר, אם ֶֶַַ¿…¬∆∆¿∆ְְִִִַ

לטהר: אם ‡NÚŒ¯L‰(Ë)להחליט, ˙‡ ¯BÎÊ ְְֲִִֵַַ»≈¬∆»»
ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ ׁשּלא(ספרי).‰' להּזהר ּבאת אם ¡…∆¿ƒ¿»ְִִֵֶָָָֹ

העׂשּוי זכר הרע. לׁשֹון ּתסּפר אל ּבצרעת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּתלקה
ּבנגעים: ולקתה ּבאחיה ׁשּדּברה ŒÈk(È)למרים, ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָƒ

EÚ¯a ‰M˙.ּתחֹוב:ּבחבר‰Óe‡Ó ˙‡MÓ.(שם) «∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»
ּכלּום: ׁשל BË·Úa(È·)חֹוב ·kL˙ ‡Ï.(קיד (ב"מ ְֶ…ƒ¿««¬…

ּתׁשּכב אצל:לא ‰LÓM(È‚)ועבטֹו ‡B·k.(שם) ְְְֲִֶַַֹֹ¿«∆∆
החזירהּו יֹום ּכסּות ואם הּוא, לילה ּכסּות ְְְְֲִִִֵַַָאם

הּמׁשּפטים ּב"ואּלה ּכתּוב ּוכבר ּבא":ּבּבקר, "עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּוכבֹוא לֹו, ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו ְְְִִֶֶֶֶַַָהּׁשמׁש
ּתּקחּנּו: מּכל.jÎ¯·eהּׁשמׁש ,מברכ אינֹו ואם ִֶֶֶַָ≈¬∆»ְְְִִֵֶָָ

צדקה ּתהיה ּול" LÚ˙Œ‡Ï˜(È„)":מקֹום: ְְְִֶָָָ…«¬…
¯ÈÎN.לע אּלא ּכתּוב? ּכבר האביֹוןוהלא על בר »ƒְְֲֲֶֶַַַָָָָֹֹ

עני ׁשהּוא ׂשכיר", ׂשכר ּתעׁשק "לא לאוין: ְְֲִִִֶַַָָָֹֹּבב'
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל יט)ואביֹון, "לא(ויקרא ְְְְְִֶֶַַָָֹֻ

:"רע את רבה).‡·ÔBÈּתעׁשק לכלהּתאב(ויקרא ֲֲֵֶַֹ∆¿ְֵַָָ
צדק:.E¯bÓּדבר: ּגר ּתֹוׁשב.EÈ¯ÚLaזה ּגר זה ָָƒ≈¿ֵֶֶֶƒ¿»∆ֵֶָ

נבלֹות: Eˆ¯‡aהאֹוכל ¯L‡.ּבהמה ׂשכר לרּבֹות ְֵֵָ¬∆¿«¿¿ְְְֵַַָ
‡˙BLÙ�Œ(ÂË)וכלים: ‡N� ‡e‰ ÂÈÏ‡Â.אל ְִֵ¿≈»…≈∆«¿ֶ

ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשכר
ËÁ‡ּבאילן:ונתלה E· ‰È‰Â.(ספרי),מקֹום מּכל ְְִִָָָ¿»»¿≈¿ִָָ
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àèç Eá äéäå ýåýé-ìài''yx:ñæèeúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³
úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr úBáà̈Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®

eúîeé Bàèça Léài''yx:ñæéètLî ähú àì ¦¬§¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−
äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øbi''yx:çézøëæå ¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãár ékE ¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
øácä-úà úBùrì Eeöî éëðà ïk-ìr íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½Ÿ¤©¨−̈

äfäi''yx:ñèézçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék ©¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯
íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa øîò́Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬
éäìà ýåýé Eëøáé ïrîì äéäé äðîìàìåE §¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éãé äùrî ìëaEi''yx:ñëàì Eúéæ èaçú ék §−Ÿ©«£¥¬Ÿ¨¤«¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ
éøçà øàôúäéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eyxi'': §©¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«

àëéøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékøbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²
äéäé äðîìàìå íBúiìi''yx:áëãár-ék zøëæå ©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈¦¤¬¤

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä̈¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBùrìñäëàäéäé-ék ©«£½Ÿ¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

:‡·BÁ C·טזÔ‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï »»»¿¬»»

ÏÚ Ôe˙eÓÈ ‡Ï ÔÈ#·e ÔÈ#a Ìet ÏÚ«¿ƒ¿ƒ»¿«

:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L#‡ Ô‰·‡ Ìet¬»»¡«¿≈¿

nzÈÂ‡יז ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»

Le·Ï ‡#BkLÓ ·q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»¿

:‡ÏÓ¯‡יח‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â «¿¿»¿ƒ¿«¬≈«¿»

C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»¿»¡»»

„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡#‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙Èיט„BˆÁ˙ È¯‡ »ƒ¿»»»≈¬≈«¿

‡¯ÓÚ ÈL#˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»

‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»

ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿ƒ

È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»≈

:C„Èכ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡ ¿»¬≈«¿≈»»

‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï C¯˙a ÈlÙ¿̇«≈«¿»¿ƒ»¿ƒ«»

:È‰È ‡ÏÓ¯‡ÏeכאÛBË˜˙ È¯‡ ¿«¿¿»¿≈¬≈ƒ¿

‡¯Bi‚Ï C¯˙a ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k«¿»»¿»≈«¿»¿ƒ»

:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

‰ÈÂ˙‡כב ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»

‡#‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«≈¬»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ¿«¿»¿∆¿«»ƒ¿»»»≈

i¯·b‡א ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»

é"ùø

הּקֹורא: ידי על ליּפרע ׁשּממהרין Œ‡Ï(ÊË)אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ…
ÌÈ�aŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ.ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות ¿»«»ƒְְִִֵַָֹ

אבל יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ְְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָֹּבעון
מתים והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמי

ׁשמים: ּבידי אבֹותם ËtLÓ(ÊÈ)ּבעון ‰h˙ ‡Ï ֲֲִִֵַַָָֹ…«∆ƒ¿«
ÌB˙È ¯b.:הזהר ּכבר העׁשיר טז)ועל "לא(דברים ≈»ְְְִֶַַָָֹֻ

לאוין, ּבׁשני עליו לעבר ּבעני וׁשנה מׁשּפט", ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹתּטה
עׁשיר, מּׁשל יֹותר עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלפי

עליו: וׁשנה הזהיר לכÏ·Á˙ ‡ÏÂ.ּבׁשעת ׁשּלא ְְְִִָָָָָ¿…«¬…ְִֶַֹ
לׁשמר.z¯ÎÊÂ(ÁÈ)הלואה: :ּפדיתי ּכן מנת על ְַָָ¿»«¿»ְְְִִִֵַַֹ

ּבּדבר: ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו zÁÎLÂ(ËÈ)חּקֹותי, ְֲִִֵֶַַָָֻ¿»«¿»
¯ÓÚ.,ּגדיׁש ּבֹוולא ׁשּיׁש עמר אמרּו: מּכאן …∆ְְִִֵֶֶָָָֹֹ

ׁשכחה: אינֹו ּוׁשכחֹו, ׁשכחת.Oa„‰סאתים לרּבֹות ְְְִִֵַָָָ«»∆ְְִַַ
מּלקצר: מקצתּה ׁשּׁשכח BzÁ˜Ïקמה, ·eL˙ ‡Ï. ְְִִִֶַָָָָָֹ…»¿«¿

מ"ד) פ"ו ׁשכחה,(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: ְְְֲִִֶַָָָָמּכאן
ּתׁשּוב": ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו ÔÚÓÏׁשּלפניו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««

EÎ¯·È.(ספרי)ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ּפי על ואף ¿»∆¿ְְִֶֶַַָָֹ
מעּתה:ּבמתּכּון, אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה וחמר קל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלה
עליה: מתּבר(Î)¯‡Ù˙ ‡Ï.(קלא לא(חולין ְִֵֶָָָ…¿«≈ֹ
ּתפארּתֹו לאילן:ּתּטל ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן מּמּנּו, ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

EÈ¯Á‡.(שם)ׁשכחה:זֹו(‡Î)ÏÏBÚ˙ ‡Ï.אם «¬∆ְִָ…¿≈ִ
ּתּקחּנה. לא עֹוללת, ּבֹו ז)מצאת היא(פאה ואיזֹו ְִִֵֶֶֶָָָָָֹ

לּה יׁש נטף. ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל ְְֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹעֹוללֹות?
ּבתלמּוד וראיתי הּבית, לבעל היא הרי מהם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאחד

ּפסיגיןי ּכתף? היא איזֹו זה.רּוׁשלמי: ּגב על זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
ויֹורדֹות: ּבּׁשדרה הּתלּויֹות אּלּו ŒÈk(‡)נטף, ְְְְִֵֶֶַַָƒ

·È¯ ‰È‰È.(ספרי)אל נּגׁשים להיֹות הּמׁשּפט,סֹופם ƒ¿∆ƒְְִִִִֶַָָָ
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íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäåi''yx: §¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ
øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåi''yx: §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

âéñé àì epké íéraøàéñé-ït óBúkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³
éçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìréðérì EEi''yx: ©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

ãBLéãa øBL íñçú-àìi''yx:ñäeáLé-ék «Ÿ©§¬Ÿ−§¦«¦¥«§¸
Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ

dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáéi''yx: ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
ååéçà íL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−

ìàøNiî BîL äçné-àìå únäi''yx:æàì-íàå ©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦³Ÿ

ÔekÊÈÂ Ôep#e„ÈÂ ‡#È„Ï Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ»ƒÀƒ«

:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»

dp˜ÏÈÂ ‡#ic dpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ«»»¿ƒ¿ƒ≈«»»¿«¿ƒ≈

:ÔÈ#Óa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

ÛÒBÈג ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈

ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï ÛÒBÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿«¿»≈«ƒ≈

:CÈ#ÈÚÏ CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ»»«»¿≈«¬¿≈»

dLÈ„a:ד ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

eÓÈÂ˙ה ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ

È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e ÔB‰pÓ „Á«ƒ¿«≈≈»¿≈

È#BlÁ ¯·‚Ï ‡¯·Ï ‡#˙Ó ˙z‡ƒ«≈»»¿»»ƒ¿«ƒ»

dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez#‡ÏוÈc ‡¯Îe· È‰ÈÂ ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈¿»ƒ

È‰eÁ‡„ ‡ÓL ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ¿̇ƒ¿«¿»«¬ƒ

dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡#˙Ó≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈

:Ï‡¯NiÓז‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ƒƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿≈«¿»
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ּגרם מי מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: ְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹאמר
מריבה זֹו אֹומר הוי הּצּדיק? מן לפרׁש :ללֹוט ְְְֱִִִִֵֵַַָֹ

ÚL¯‰Œ˙‡ eÚÈL¯‰Â.ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִִַַַָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ‰Bk˙(·)לֹוקין? Ôa Ì‡ ‰È‰Â ְִַַ¿»»ƒƒ«

.ÚL¯‰הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים »»»ְְִִִֵֶֶָָ
ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא הענין. מן למד ְְְְִִִֶַַָָֹֹֹהּלֹוקה?

ׁשּלא לעׂשהלאו יג)נּתק ‰ËÙM:(מכות BÏÈt‰Â. ֲִֵֶַַָֹ¿ƒƒ«…≈
אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד לא אֹותֹו מלקין ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹמלּמד

¯B˙ÚLמּטה: È„k ÂÈ�ÙÏ.,ׁשּתים ּכדי ּולאחריו ֶֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְֲִֵַַָ
מּלאחריו ידֹות ׁשּתי אֹותֹו מלקין אמרּו: ְְְְֲִִִֵַַָָָָמּכאן

מּלפניו כב)ּוׁשליׁש ואינֹו(שם).tÒÓa¯:(מכות ְְִִָָ¿ƒ¿»ְֵ
ּבּמסּפר, ּבמסּפרנקּוד לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹארּבעים
אחת: חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָסֹוכם

(‚)ÛÈÒÈ ‡Ï.חברֹו את לּמּכה אזהרה :מּכאן ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ
EÈÁ‡ ‰Ï˜�Â.,ּומּׁשּלקה רׁשע, קֹוראֹו הּיֹום ּכל ¿ƒ¿»»ƒְִֶַָָָָָ
:אחי BLÈ„a(„)קראֹו ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï.ב"ק) ְִָָ…«¿…¿ƒ

חּיהנד) ּבהמה, לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּדּבר
א מאכל, ּבדבר ׁשהיא ּבמלאכה העֹוׂשים םועֹוף, ְְֲִִִִִֶַַָָָָָ

האדם: את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה .BLÈ„aּכן ְֱִֵֶֶַָָָָָ¿ƒ
פט) מּבחּוץ?(שם יחסמּנּו "לאיכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֶַַַַָֹֹ

נאמר ולּמה מקֹום, מּכל ׁשֹור", לֹומרתחסם ּדיׁש? ְְֱִִֶַַַַָָָָֹ
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּדבר מיחד, ּדיׁש מה ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻל
ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ּולחּלה) ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ(למעׂשר
מן ּגּדּולֹו ׁשאין והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבֹו,
מלאכּתֹו ׁשּנגמרה והּמקּטף, הּלׁש יצא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

ּבתמרים הּבֹודל יצא ׁשּנגמרהלחּלה, ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
למעׂשר: ÂcÁÈ(‰)מלאכּתן ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk. ְְְֲֵַַָƒ≈¿«ƒ«¿»

יז) ּפרט(יבמות ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם ְְְִֶֶַַָָָָָָָׁשהיתה
ּבעֹולמֹו: היה ׁשּלא אחיו הּמיחדים.ÂcÁÈלאׁשת ְְִֵֶֶָָָָֹ«¿»ְִַָֻ

האם:ּבּנחלה, מן לאחיו ‡BÏŒÔÈּפרט Ô·e.(כב (שם ְְֲִִֵַַָָָָ≈≈
ּבן עליו: אֹועּין הּבן ּבת אֹו הּבן, ּבן אֹו ּבת, אֹו ֵֵֵֵֵַַַַַָָ

הּבת: ּבת אֹו הּבת ‰BÎa¯(Â)ּבן ‰È‰Â.ּגדֹול ֵַַַַַ¿»»«¿ְ
אֹותּה מיּבם הּוא Ïz„:האחים ¯L‡.ּפרט ְִֵַַָָ¬∆≈≈ְָ

ׁשאינּה ‡ÂÈÁיֹולדת:לאילֹונית, ÌLŒÏÚ Ìe˜È.זה ְְִֵֶֶֶַָ»«≈»ƒֶ
אביו: ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיּבם

BÓL ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ.(כד סריס,(שם לאׁשת ּפרט ¿…ƒ»∆¿ְְִֵֶָָ
מחּוי: ּביתּכתרּגּומֹו:.‰ÚM¯‰(Ê)ׁשּׁשמֹו 'לתרע ְֶָ««¿»ְְְִֵַַ
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äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈

éîaéi''yx:çåéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å ©§¦«§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥®̈
dzç÷ì ézöôç àì øîàå ãîråi''yx:èäLbðå §¨©´§¨©½¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧

ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì åéìà Bzîáé§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´
äùré äëk äøîàå äúðrå åéðôa ä÷øéå Bìâø©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤Ÿ́

åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàìi''yx: ¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
éìrpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðåi''yx:ñ §¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©

àéäáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ
eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä úLà¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®

åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLåi''yx:áéäúv÷å §¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«§©Ÿ−̈
ðér ñBçú àì dtk-úàEi''yx:ñâéäéäé-àì ¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«Ÿ¦«§¤¬

äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eìi''yx: §²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«
ãéäìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈

äpè÷ei''yx:åèCl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà §©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈
eëéøàé ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´

éîééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr Eïúð E ¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

dzÓ·È ˜q˙Â dzÓ·È ˙È ·qÓÏ¿ƒ«»¿ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿≈

‡i·Ò Ì„˜Ï ‡#È„ ˙Èa Ú¯˙Ïƒ¿«≈ƒ»»√»»«»

‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»

È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa ‡ÓL È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»≈

:È˙eÓaÈÏחÈ·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»≈

¯ÓÈÈÂ Ìe˜ÈÂ dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯«̃¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¿≈«

:daÒÓÏ (‡#Ú¯) ‡#Ú¯ ‡Ï»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

Ì„˜Ïט d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»

dÏ‚¯ ÏÚÓ d#ÈÒ È¯L˙Â ‡i·Ò»«»¿«¿≈≈≈≈««¿≈

¯ÓÈ˙Â ·˙˙Â È‰Bt#‡a ˜B¯˙Â¿≈¿«¿ƒ¿»≈¿≈«

˙È È#·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙ÈaיdÓL È¯˜˙ÈÂ ≈»«¬ƒ¿ƒ¿¿≈¿≈

:‡#ÈÒ È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈaיאÈ¯‡ ¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»¬≈

È‰eÁ‡Â ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b Ôeˆ#Èƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ

˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»

d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ „iÓ dÏÚa«¬«ƒ«»ƒ¿≈¿«

:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Âיבıe˜˙e ¿ƒ¿≈¿≈¿«¿≈¿

:C#ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙Èיג‡Ï »¿«»¿≈»»

Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È¿≈»¿ƒ»«¿««¿«

:‡z¯ÚÊe ‡˙a¯ידCÏ È‰È ‡Ï «¿»¿∆¿»»¿≈»

‡˙a¯ ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»

:‡z¯ÚÊeטוÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó ¿∆¿»«¿¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÓÏL ÔÏÈÎÓ CÏ ÔB‰È ËBL˜cƒ¿¿»¿ƒ»»¿ƒ

ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜cƒ¿¿»¿ƒ¿¿

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈

é"ùø

לב).Ó‡Â¯ּבעמידה:.ÓÚÂ„(Á)ּדינא': (סוטה ִָ¿»«ֲִַָ¿»«
הּקדׁש: ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבלׁשֹון

(Ë)ÂÈ�Ùa ‰˜¯ÈÂ.(קו קרקע:על(יבמות ‡L¯ּגּבי ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆
‰�·ÈŒ‡Ï.,וייּבם יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן …ƒ¿∆ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר ּכתיב: ְְֲֲִֶֶֶָָָָֹֹּדלא
יבנה: לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון �Â˜¯‡(È)יבנה", ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿ƒ¿»

'B‚Â BÓL.(שם):לֹומר ׁשם העֹומדים ּכל על מצוה ¿¿ְְִִַַָָָָ
הּנעל': ‡�ÌÈL(È‡)'חלּוץ eˆpÈŒÈk.(ספרי)סֹופן ֲַַַƒƒ»¬»ƒָ

מּכֹות, לידי איןלבא מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

מּצּות: ידי מּתֹו יֹוצא ‡˙Œ(È·)ׁשלֹום ‰˙v˜Â ְִֵֵַָ¿«…»∆
dtk.הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, «»ְְְְִֵֵַַַָָֹ

ּכאן נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּמתּבּיׁש,
"לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", ְְְְֱִִֵֶַַָָֹֹ"לא

ממֹון: ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה ‡·Ô(È‚)ּתחֹוס", ְַַַָָָָָ∆∆
Ô·‡Â.:מׁשקלֹות‰pË˜e ‰ÏB„b.(ספרי)ּגדֹולה »»∆ְִָ¿»¿«»ְָ

ּבגדֹולהּכׁשּמכחׁשת נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבקטּנה: EÏ(È„)ּומחזיר ‰È‰ÈŒ‡Ï.,ּכן עׂשית אם ְֲִִַַָ…ƒ¿∆¿ִִֵָָ

ּכלּום: ל יהיה Âˆ„˜(ÂË)לא ‰ÓÏL Ô·‡ ְְְִֶֹ∆∆¿≈»»∆∆
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Cìi''yx:æèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E ¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôøéèôîæéúà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨¤«¨¾¥²

íëúàöa Cøca ÷ìîr Eì äùr-øLà£¤¨¨¬Ÿ§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
íéøönîi''yx:çéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà ¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ

éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
íéäìà àøéi''yx:èééäìà ýåýé çéðäa äéäå| E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´

éáéà-ìkî Eì-ýåýé øLà õøàa áéáqî E Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈
éäìà-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð E Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤
øëæ(øëæ)*àì íéîMä úçzî ÷ìîr ¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ

çkLzi''yxôôô :ïîéñ é"ìò íé÷åñô é"÷ ¦§¨«

:CÏטזC‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ »¬≈¿»»√»¿»¡»»

:¯˜L „·Ú Ïk ÔÈl‡ „·Ú Ïk»»≈ƒ≈…»≈¿«

ÏÓÚ˜יז CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

Caיח ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»

z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Ó BÂ‰„ Ïk»«¬ƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿

Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„ ‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ¿«¿≈¿≈¿»»≈ƒ√»

:ÈÈיטCÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈ#È „k È‰ÈÂ ¿»ƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»

¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„ ÈÏÚa ÏkÓƒ»«¬≈¿»»ƒ¿¿

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡#ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»

‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡#¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

Ù Ù Ù :ÈL#zz ‡Ï»ƒƒ¿≈

(בסגול)* זכר והשני (בצירה) זכר הראשון זכר. מילת פעמיים לומר חב"ד ֵֵֶֶֽֽמנהג
é"ùø

ClŒ‰È‰È.,ּכן עׂשית הרּבה:אם ל יהיה ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ
(ÊÈ)EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ.ּבמּדֹות ׁשּקרּת אם »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ

ׁשּנאמר: האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי (משליּובמׁשקלֹות, ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ
"ּבאיא) ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני

קלֹון וּיבא C¯ca(ÁÈ)":זדֹון E¯˜ ¯L‡.לׁשֹון ַָָָֹ¬∆»¿«∆∆ְ
ׁשהיהמקר וטמאה. קרי לׁשֹון אחר: ּדבר ה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

וחם, קר לׁשֹון אחר: ּדבר זכֹור. ּבמׁשּכב ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹמטּמאן
יראים האּומֹות ּכל ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָצּננ
מקֹום והראה והתחיל זה ּובא ּבכם, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָלהּלחם
ּברּיה ּכל ׁשאין רֹותחת, לאמּבטי מׁשל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלאחרים.
וירד קפץ אחד, ּבלּיעל ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיכֹולה

ּבפני אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלתֹוכּה,
Eaאחרים: ·pÊÈÂ.וזֹורק מילֹות חֹות זנב: מּכת ֲִֵ«¿«≈¿ְִֵֵַַָָ

מעלה: ‡EÈ¯Áּכלּפי ÌÈÏLÁp‰ŒÏk.ּכח חסרי ְְֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַַֹ
ּפֹולטן: הענן ׁשהיה חטאם, ÛÈÚמחמת ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָ¿«»»≈

Ú‚ÈÂ.:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף ׁשם(שמות "וּיצמא ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָ
עמלק": "וּיבא אחריו: ּוכתיב למים", .Ú‚ÈÂהעם ְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹ¿»≈«

:ּבּדר‡¯È ‡ÏÂ.:עמלקÌÈ‰Ï‡.:ל מּלהרע ֶֶַ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ
(ËÈ)˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz.,אּׁשה ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ

ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמעֹולל
זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו נזּכר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָעמלק

היתה: עמלק תצאמּׁשל 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



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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

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
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,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:



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

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תצא 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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