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‰ÙÈ˜˘‰ישראל את עמך את וברך השמים מן קדשך אדמו"ר1ממעון מו"ח כ"ק ומדייק ,
זה ד"ה השני'2במאמרו בפעם לארה"ב בבואו הראשון אלול בח"י [שאמרו

עמך את שאומר מה זו] כבשנה תבוא, בש"פ היתה אז אלול דח"י והקביעות לדור, ע"מ
צ"ע, כן שניהם. מפרט ולמה ה', עם הם וישראל ישראל הם (עמך) ה' עם הרי ישראל, את
(בפסוק וישראל שעמך משמע ישראל), עמך את (ולא ישראל את עמך את שאומר דמזה
למעלה הוא דישראל הענין הרי בהמאמר), שמדייק (כמו להבין וצריך ענינים. שני הם זה)

השבח היפך על (לפעמים) מורה עם דשם מזה גם [וכמובן דעמך ישראל3מהענין ושם ,
ותוכל אנשים ועם אלקים עם שרית כי שם על לישראל.4הוא עמך מקדים וכאן ,[

עמךÈÂ˘ב) את שאומר דמזה בהמאמר, דהמבואר שני`zלומר, שהם משמע ישראל
רז"ל שאמרו מה על מיוסד ה'6עה"פ5ענינים, עם ועל בנו יהונתן ועל שאול על

הענין הפסיק על על ישראל, בית רק7ועל לא למדין דאת שמהיתור להוסיף, יש ועפ"ז .
l`xyie jnryענינים שני בו8הם שגם אלא ,jxaברכה ענינים, שני ישראל את עמך את

לישראל וברכה היא9לעמך לעמך ושהברכה הברכות, ב' שבין החילוק להבין וצריך .
לישראל. להברכה קודמת

בירושלמיÏÂ·‡¯ג) דאיתא בהמאמר מקדים עושי10זה של כוחן גדול כמה וראה בוא
המצוות קיום דע"י ברכה. בלשון וזה ארורה שבתורה השקפה שכל מצוה,

הפסוק מבאר לזה [ובהמשך לברכה הקללה את לשמוע11מהפכים אלקיך הוי' אבה ולא
ג' שאומר אלקיך, הוי' אהבך כי לברכה הקללה את לך אלקיך הוי' ויהפוך בלעם אל

ולאח"ז ד]. סעיף כדלקמן אלקיך, הוי' דיודעי12פעמים וישראל, דעמך הסוגים שני מבאר
בתמימות ומצוות תורה שמקיימים פשוטים ואנשים ישראל, הם אהל ויושבי תורה

(עמך) הוי' עם הם מעשה13ובפשטות לידי שמביא תלמוד גדול כי לישראל, עמך ומקדים .14

לברכה. הקללה את מהפכים מצוה ועושי
ב לאור יצא (*p"yz ± lel` i"g qxhpewהבהיר יום "לקראת ,

הבעש"ט הגדולים, המאורות שני את הולדת יום אלול, ח"י
. . קה"ת) (בשנת הזקן ואדמו"ר נח"ת) eaz`(בשנת 't 'b mei

lel` ci,p"yz'd zpy."
טו.1) כו, (תבוא) פרשתנו
ואילך.2) 155 ע' ה'ש"ת בסה"מ נדפס – ה'ש"ת דשנת
ל"ישראל").3) "עם" בין (ההפרש כג פ"כ, במדב"ר ראה

ובכ"מ. רפ"ז. שעהיוה"א – עוממות מלשון ועם
כט.4) לב, וישלח
עם5) "ועל שם שבמו"ק בהפסוק שגם ולהעיר א. כו, מו"ק

ישראל". "את כמו – ישראל" בית "ועל עמך", "את כמו – ה'"
ואכ"מ. שם. מהרש"א חדא"ג וראה

יב.6) א, שמואל-ב
שנאמר7) הכתב על ואחד הגויל על אחד שם, מו"ק וראה

"דאת שם לע"י יעקב ובעיון הדברים", ואת המגילה "את

דלעיל". על תיבת כמו הענין הפסיק
"עמך8) כתוב הי' באם גם יודעים היו וההפסקeשזה ישראל",

שם. כבמו"ק בפ"ע, אחד כל על קאי ש"וברך" מלמד ד"את"
(אף9) דוקא אלה ענינים ב' כאן שמזכיר יובן ועפ"ז

הסוגים יו"ד שבטים; י"ב אופנים, כמה דישראל שבהתחלקות
(עמך אלה ענינים דשני החילוק כי וכיו"ב), נצבים; שבפרשת

כבפנים. בהברכה, (גם) הוא וישראל)
ה"ה.10) פ"ה שני מעשר
ו.11) כג, תצא
(12.(160 ע' ה'ש"ת (סה"מ המאמר בסוף
הפשוטים13) על הכוונה "עם מפרש המאמר בתחלת

" אומר המאמר שבתחלת דבהפירוש ולהעיר, mrשבישראל".

"שמקיימים המאמר שבסיום ובהפירוש סתם, עם כו'", הכוונה
"עם מדייק כו'" ".ied'תומ"צ

א.14) יז, ב"ק ב. מ, קידושין
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˘ÈÂ,הוא לישראל, עמך שמקדים לזה מעשה לידי שמביא תלמוד דגדול שהשייכות לומר,
לפי הוא תלמוד שגדול מזה הוא15כי שהמעשה מוכח מעשה לידי מביא שהתלמוד

לישראל16העיקר מצוות) (מקיימי עמך שמקדים זה על מספיק ביאור אינו בלבד שזה אלא .
גדול אומר עצמו זה במרז"ל שהרי תורה), מצוהcenlz(לומדי שעושי מוסיף ולכן .

המעלה מתגלה לברכה) קללה (דהפיכת זה שבענין היינו לברכה, הקללה מהפכים
גדול מעשה יהי' שאז לע"ל (ע"ד תלמוד לגבי וברך17שבמעשה גו' השקיפה שענין וכיון .(

ו לישראל. עמך מקדים לכן מירושלמי) (כנ"ל לברכה קללה הפיכת להביןהוא צריך
המעשה. למעלת לברכה קללה דהפיכת השייכות

מביאÂ‰�‰ד) לברכה, קללה מהפכים המצוות קיום שע"י בהמאמר שמבאר לאחרי
לך אלקיך הוי' ויהפוך בלעם אל לשמוע אלקיך הוי' אבה ולא מ"ש בהמאמר
מהם אחד ובכל ענינים. ג' – זה שבפסוק ומבאר, אלקיך, הוי' אהבך כי לברכה הקללה את

אלקיך הוי' לשמוע18אומר רוצה אינו שהקב"ה הוא בלעם אל לשמוע גו' אבה ולא ענין .
הדין מדת שמצד (אף הקטרוגים את שומע שאינו וזה ישראל. על קטרוגים שומע ואינו

מקום להם הרחמים,19יש מדת מצד הוא ('iedלברכה הקללה את לך ויהפוך וענין אלקיך.
שזדונות לזכיות20הוא לא21נהפכים העוונות (אבל להמקטרגים שומעים שאין רק [דלא

כאן ואומר לזכיות]. נהפכים שזדונות מזו, ויתירה העוונות, כפרת שנעשה אלא נמחקו),
הוי' הוא להמקטרגים לשמוע אבה ולא נמשך שממנו הוי' כי שני', פעם אלקיך הוי'
גילוי המשכת ע"י הוא לזכיות, זדונות הפיכת ובפרט עוונות, כפרת שתהי' ובכדי דלתתא,

דלעילא בהדרגא22הוי' שגם לישראל, דהקב"ה העצמית האהבה היא אהבך כי וענין .
ליעקב עשו אח כי נאמר שבה מהשתלשלות יעקב23דלמעלה את ואוהב מ"מ וזהו23, דוקא.

ע"י מ"מ, שוין, הכל מהשתלשלות) שלמעלה (אוא"ס דלעילא שבהוי' דהגם אלקיך, הוי'
אלק הוא דלעילא הוי' גם אהבך), (כי לישראל דהקב"ה העצמית האהבה (דישראל)jiגילוי

בהמאמר מבאר זה ולאחרי (לומדי24דוקא. לישראל מצוות) (מקיימי עמך שמקדים הטעם
לברכה הקללה את מהפכים מצוה ו]עושי מעשה לידי שמביא תלמוד [גדול כי תורה),
נוגע לישראל עמך שמקדים הטעם לבאר בכדי דלכאורה, להבין, וצריך ג). סעיף (כנ"ל
הענינים דג' הביאור (גם) בהמאמר שמקדים ומזה לברכה, קללה מהפכים מצוה שעושי רק

ואכ"מ.15) ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת מהל' ולהעיר
קכד.16) ע' תרע"ח יט. ע' תרכ"ט סה"מ ד. כו, אחרי לקו"ת
ובכ"מ.
תרצ"ט17) (סה"מ ס"ד תרצ"ט דוד ועבדי ד"ה בארוכה ראה

ה'תשמ"ו חנוכה דזאת גו' השמיני ביום ד"ה ואילך). 193 ס"ע
.23 הערה שם ובהנסמן קצה), ע' ח"ב (לעיל ס"ה

תרלא18) ע' עטר"ת (בסה"מ עטר"ת אבה ולא ד"ה גם ראה
תרמ). ע' שם וראה ואילך.

אבה19) ולא ד"ה וראה – לשמוע. אבה דולא החידוש שזהו

דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. ג לח, תצא בלקו"ת גו'
וש"נ. ואילך. תרמב ע' ח"ב

ב.20) פו, יומא
ע'21) שם אדהאמ"צ מאמרי א. לט, שם לקו"ת גם ראה
תרסב.
מאמרי22) ואילך. סע"ג לט, (בהביאור) שם לקו"ת גם ראה

ואילך. תרס ע' שם אדהאמ"צ
ב.23) א, מלאכי
בסופו.24)
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עמך שמקדים בזה ביאור מוסיף שזה משמע, בלעם, אל לשמוע גו' אבה ולא שבפסוק
לישראל.

שבחיÔ·ÂÈÂה) ד"ה במאמרו מהר"ש אדמו"ר מ"ש בהקדים הללי25זה הוי' את ירושלים
שנה מאה לפני תבוא (דש"פ ציון להבין26אלקיך דצריך הוא27), ציון הרי ,

דירושלים הפנימיות היא [דציון מירושלים ובציון28למעלה הוי' נאמר בירושלים ואעפ"כ, ,[
כמ"ש ציון בשם נק' ישראל והנה שציון29אלקים. לומר, יש ועפ"ז אתה. עמי לציון לאמר

תתאה, יראה היא שירושלים הנ"ל במאמר מ"ש וע"פ בישראל. דרגות שתי הם וירושלים
עילאה יראה היא שציון לומר, הביטול30יש כי בציון, עילאה דיראה הרמז לומר ויש .
במציאות ביטול הוא עילאה מציאות31דיראה שאינו סימן מלשון בציון נרמז זה וביטול ,

מירושלים ה' ודבר תורה תצא מציון כי וזהו למעלה. על סימן רק והוא שבציון32לעצמו ,
הוא עילאה ויראה תתאה יראה בין מהחילוקים כי ה', דבר נאמר ובירושלים תורה ,31נאמר

הוא זו דיראה שהביטול העולמות, והתהוות בבריאת ית' מגדולתו היא תתאה שיראה
קמי' דכולא מעולמות, שלמעלה ית' ורוממותו מגדולתו היא עילאה ויראה היש. ביטול

חשיב מ"ש33כלא וזהו במציאות. ביטול הוא זו שביראה דהביטול את34, לעשות ה' ויצונו
ליראה לבוא שבכדי הוי', את ליראה האלה החוקים ע"י`zכל הבאה עילאה, יראה הוי',

כי האלה). (החוקים ומצוות תורה ע"י הוא מעולמות, שלמעלה דאוא"ס הרוממות הרגש
הרוממות שיורגש ובכדי העולמות, שבערך האלקות רק להשיג אפשר התבוננות ע"י
התורה לימוד ע"י שנמשך מלמעלה גילוי ע"י דוקא הוא מעולמות, שלמעלה דאוא"ס
(ירושלים) תתאה יראה כי ה', לדבר ודירושלים לתורה דציון השייכות וזוהי המצוות. וקיום

נעשו שמים ה' בדבר העולמות, את שמהווה ה' מדבר היא35היא (ציון) עילאה ויראה ,
הדיוק ועפ"ז, ומצוות. תורה ע"י שנמשך מעולמות שלמעלה דאוא"ס הרוממות מגילוי
אלקים) ובציון הוי' נאמר (שבירושלים ציון אלקיך הללי הוי' את ירושלים שבחי בהכתוב

ידוע דהנה האדם. שבעבודת וציון דירושלים בהענין גם דאלקים36הוא ואלקים, הוי' בענין
מעולמות). שלמעלה (אור הסובב אור הוא והוי' העולמות) שבערך (אור הממלא אור הוא

יב.25) קמז, תהלים
בסה"מ26) (נדפס תרכ"ז – (תשכ"ז) זה מאמר אמירת משנת

זה ד"ה גם וראה ואילך). שפו ע' שם ואילך. שפא ע' תרכ"ז
(ע' שם לתהלים אור יהל ואילך). ג (סב, דא"ח עם בסידור

ואילך). תקעה
ג.27) א, דברים לקו"ת גם ראה
פ"ג.28) הירח שער ע"ח וראה הקודמות. שבהערות מקומות

ע' אגרות ואילך. קע ע' מאחז"ל על לוי"צ לקוטי בארוכה וראה
ואילך. רכה

ה"ב.29) סוף פ"ד תענית ירושלמי וראה טז. נא, ישעי'
א. לה, זח"ג ה"ו. סוף פ"ג מגילה

דציון30) השייכות שצג) (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ גם ראה

ציון בחינת שע"י מבואר ששם אלא עילאה. ליראהmi`aליראה
שע"י לזה [נוסף שם מבואר לירושלים בנוגע משא"כ עילאה.
שגם ו] סעיף כדלקמן תתאה ליראה באים מירושלים" ה' "ודבר
י"ל ועפ"ז שצ). ע' שם (ראה תתאה יראה הוא עצמו ירושלים

לציון. בנוגע הוא שעד"ז
בהערות.31) שם ובהנסמן רסה ע' ח''ג מלוקט סה''מ ראה
ג.32) ב, ישעי'
ב.33) יא, זח"א ראה
כד.34) ו, ואתחנן
ו.35) לג, תהלים
ובכ"מ.36) א. סב, להצ"צ סהמ"צ
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(יראה בירושלים ואעפ"כ, להוי', עילאה ויראה לאלקים שייכת תתאה שיראה מובן, ומזה
אלקים. נאמר עילאה) (יראה ובציון הוי' נאמר תתאה)

בהמאמרÂ‡È·Â¯ו) המבואר בהקדים יובן יותר, בפרטיות (ציון) עילאה דיראה העילוי
שני (ירושלים) תתאה ליראה המביאה שבההתבוננות הנ"ל, שבחי ד"ה

דמה37ענינים בהענין הן עצמה, שבהבריאה ית' בגדולתו ההתבוננות הוי'38. מעשיך רבו
דמה בהענין וגדולי39והן הנבראים (דריבוי ההתהוות שכל וההתבוננות הוי'. מעשיך גדלו

כמ"ש אחרונה. הכי מבחינה רק היא אלקינו40הנבראים) בעיר מאד ומהולל הוי' גדול
רז"ל עצמה41ואמרו מצד שהיא כמו ית' שגדולתו אלקינו, בעיר כשהוא גדול הוא אימתי

שהיא כמו הוא העולמות בריאת ע"י ית' גדולתו יודעים שאנו וזה מהשגתינו, למעלה היא
הוא ובית בתים מריבוי קיבוץ היא כפשוטה שעיר דכמו הדיבור. עולם שהוא אלקינו בעיר
כמה מצירוף שנעשות והתיבות אבנים נק' שאותיות ברוחניות, הוא עד"ז אבנים, מריבוי

יצירה בספר [כדאיתא בתים נק' ששה42אותיות אבנים שלש בתים שני בונות אבנים שתי
שנעשים והעיר הבתים [וכן שאבנים וכמו אלקינו. עיר נק' (בכללותו) הדיבור ועולם בתים]
הדיבור לעולם בנוגע הוא עד"ז שבדצח"מ, אחרונה היותר בחינה דומם, הם מהאבנים]
שדבר מירושלים, ה' ודבר וזהו אחרונה. היותר בחינה שהוא העולמות, כל נתהוו שממנו
דומם. בחינת אלקינו, עיר מירושלים, הוא הנבראים כל את ומקיים ומחי' שמהווה ה'

˘ÈÂלא) היא (ירושלים) תתאה ליראה המביאה שההתבוננות בהמאמר דהמבואר לומר,
אחרונה, היותר מבחינה רק היא שההתהוות בזה גם) אלא שבהבריאה, בהגדלות רק

שלם יראה הוא ירושלים כי היראה43הוא, שלימות תהי'44, (הביטול) שהיראה ובכדי .
מקום תופסים אינם שהנבראים ההתבוננות ע"י הוא דשני45בשלימות, הקשר וזהו .

שלימות היא ושירושלים הדיבור עולם הוא שירושלים – בירושלים (הענינים) הפירושים
מבחינת (רק) היא העולמות כל שהתהוות מירושלים, ה' בודבר ההתבוננות שע"י – היראה
יבוא עי"ז ממנה, שלמעלה המדריגות לגבי דומם בחינת שהיא הדיבור) (עולם ירושלים

היראה. לשלימות

אבל37) ובכ"מ. ב. נו, תו"א גם ראה – דלקמן הענינים שני
היא (שההתהוות השני ענין שגם מפורש אין שם wxבתו"א

תתאה. ליראה המביאה ההתבוננות היא הדיבור) עולם מבחינת
כד.38) קד, תהלים
ו.39) צב, שם
ב.40) מח, שם
א.41) ה, ח"ג זהר ראה
מי"ב.42) פ"ד
י.43) פנ"ו, מב"ר א, טז, תענית – הר תוד"ה
תרכ"ז44) כו' פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה גם ראה

ע' ח"ב (לעיל ס"ד תשל"ט הנ"ל ד"ה של). ע' תרכ"ז (סה"מ
.31 הערה שם ובהנסמן עה),

(45,140 ע' ה'תש"ח וסה"מ רג ע' תרס"ה סה"מ גם ראה
שהנבראים ההתבוננות גם נכללת תתאה דיראה שבההתבוננות
שאינם מדובר שם אבל אלקות". לגבי מקום תופסים "אינם
"א"א זה אור דלגבי אותם, המהווה האור לגבי מקום תופסים
יראה בכלל הוא ולכן כלל". מקום תופסים העולמות שאין לומר
שבחינת בההתבוננות משא"כ שם. בסה"מ כמפורש תתאה,
מקום תפיסת העדר נרגש דומם*, בחינת רק היא אלקינו" "עיר

מעולמות. שלמעלה האור לגבי דהנבראים

הוא אלקינו" ש"עיר ובפרט ה'המקור*) ("ודבר המהווה הדיבור נמשך דומם.משממנו בחינת רק הוא ואעפ"כ ירושלים")
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‡Ï‡שבערך בהאלקות הוא שלו ההתבוננות עיקר כי תתאה, ביראה זה נכלל שאעפ"כ
הרוממות (כ"כ) בו נרגש אין דומם, בחינת רק שהוא כשמתבונן גם ולכן, העולמות,

חשיב כלא קמי' שכולא מעולמות שלמעלה היא46דאוא"ס עילאה שיראה דזה מובן, ומזה .
עצמו. זה ענין אצלו שנרגש היא בזה הכוונה מעולמות, שלמעלה דאוא"ס מהרוממות

אלקים נאמר עילאה) (יראה ציון שגבי מה יותר עוד להבין צריך .47ועפ"ז
הנ"לÓÂ·‡¯ז) שבחי ד"ה הללי48בהמאמר מ"ש על דהטעם ,jiwl`הכתוב מבאר ציון

דאיתא הוא והענין גו'. שעריך בריחי חזק כי שלאח"ז) (בהפסוק עצמו
להגן49במשנה בכדי היא דחומה ובריח. ודלתיים חומה לעיר לבנות עיר) (לבן אותו כופין

ודלת פתח עושים ולבוא, לצאת העיר בני שיוכלו ובכדי בעיר, יכנס שלא השונא מן
ועד"ז ליכנס. הראויים אלה רק לעיר יכנסו שלא בכדי לדלת, בריחים ועושים בהחומה,
יומשך שלא השפע, את שמגבילים אלקים דשם הגבורות הוא הבריחים דענין למעלה, הוא
כי הוא) אלקים שם כאן שנאמר (והטעם ציון אלקיך הללי וזהו לחיצונים. יניקה ממנו
אור דלגבי (כנ"ל), מהשתלשלות שלמעלה אוא"ס המשכת הוא שבציון שעריך, בריחי חזק
שלא זה, מאור שנמשך השפע להגביל אלקים דשם להגבורות צריך ולכן שוין, הכל זה
לעמי, רק תהי' ציון מבחי' שההשפעה אתה, עמי לציון ולאמר מ"ש וע"ד החיצונים. יינקו
לבניך, רק תהי' וההשפעה שהברכה בקרבך, בניך ברך הכתוב שממשיך וזהו לישראל.

לישראל.
ÍÈ˘ÓÓÂבכל לך תתן ושוטרים דשופטים העבודה ע"י נעשה זה שענין בהמאמר,

וע"י50שעריך שבלב. למדות הבינה ממוח הנמשכים בינה שערי נ' הם שעריך .
כלולה מהם אחת [שכל המדות ז' שכל שעריך, בכל לך תתן ושוטרים דשופטים העבודה
לישראל. רק לחיצונים השפע יומשך שלא שעריך, בריחי נעשה עי"ז לבדו, לה' יהיו מז']

מבארÂ‰�‰ח) גו', שעריך בריחי חזק כי גו' ירושלים שבחי בהמאמר שמבאר לאחרי
הפסוק שעריך,51בהמאמר בריחי חזק לכי ושייכותו גו' שלום גבולך השם

הפסוק מבאר ומבאר52ולאח"ז גו'. כצמר שלג כתלג53הנותן לבושי' בחינת הוא דשלג ,
נקא54חיוור כעמר רישי' שער בחינת הוא וצמר וזהו55, כשנים56מ"ש55. חטאיכם יהיו אם

אדום, בצבע שנצבע אלא לבן חוט הוא שני יהיו, כצמר כתולע יאדימו אם ילבינו כשלג
בחינת ע"י הוא זה דפגם והתיקון בהלבושים, רק הוא שהפגם חיוור,iyeal'היינו כתלג

ע"י הוא זה פגם לתקן ובכדי הנפש, בעצם הגיע שהפגם היינו בעצם, אדום הוא ותולע

רצה).46) (ע' ק"נ פ' ח"א תער"ב המשך עד"ז ראה
לפי47) שזהו לומר יש הוי' את ירושלים שבחי ומ"ש

האור עכ"פ כללי באופן נרגש (ירושלים) היראה שבשלימות
בפנים. כנ"ל מעולמות, שלמעלה

(48.26 שבהערה אור וביהל בסידור וכ"ה
ב.49) ז, ב"ב
שופטים.50) ר"פ

יד.51) קמז, תהלים
טז.52) שם,
הנותן53) ד"ה דא"ח עם סידור ד. א, דברים לקו"ת גם וראה

ואילך). ב (סג, כצמר שלג
ט.54) ז, דניאל
שם.55) לקו"ת גם ראה
יח.56) א, ישעי'
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הנפש מעצם המשכות הם רישי' דשער נקא, כעמר רישי' שער צמר, שרואים,57בחינת כמו ,
בשלג שגם הוא כצמר שלג הנותן וענין הגוף. כל נמשך ראשו בשערות אדם שכשמושכין
ממקום המשכה ע"י הוא ושלג דצמר והחיבור עצם. צמר, בחינת יומשך לבוש שהוא
פעם עוד מבאר כצמר, שלג הנותן ענין בהמאמר שמבאר ולאחרי משניהם. שלמעלה
בריחי חזק כי נעשה ושעי"ז שעריך, בכל לך תתן ושוטרים שופטים ענין קצת) (בשינוי

שעריך. בריחי חזק לכי כצמר שלג דהנותן השייכות להבין וצריך שעריך.
כתלגÔ·ÂÈÂט) דלבושי' הוא, והענין מהם. אחד בכל יתרון יש וצמר, דשלג בהקדים, זה

שבו דאריך סתימאה במוחא הוא ששרשם דיקנא תיקוני י"ג הוא (שלג) חיוור
מלובש שבו דאריך בגלגלתא הם (צמר) נקא כעמר רישי' ושער דעתיק, גבורה מלובש

דעתיק בסידור58חסד ומבואר באים59. הם כי הוא דיקנא תיקוני שבי"ג הגבורות דענין ,
בשרשם אלא נמתקים הדינים ואין הדינים הראש,60להמתיק ושערות ,oi`yלהמתיק באים

שע"י הדינים שהמתקת מובן, ומזה חסד. בחינת הם מיגמה"ר), למעלה הם (שהרי דינים
שייכת ההמתקה לכן הדינים, את להמתיק באים שהם כיון דיקנא, תיקוני dhndlהי"ג

המתקת מענין למעלה שהם רישי', שער שע"י וההמתקה עליהם), דינים שנתעורר (לאלה
גילוי שבהם, החסדים מצד הוא (י"גdlrnlnהדינים, רחמים הם דיקנא תיקוני שי"ג וזהו .
חסד הם רישי' ושער הרחמים) צערו61מדות את שמרגיש מזה כלל) (בדרך הם דרחמים ,
הזולת עצמו62של מצד הוא והחסד ,63.

‰�‰Â'רישי דשער הגילוי שע"י הפגמים דתיקון ח) סעיף לעיל (הובא בהמאמר מהמבואר
שער דבחינת מוכח, הגוף, כל נמשך ראשו בשערות אדם שכשמושכין בדוגמת הוא
שלמעלה דלמעלה העצמיות הוא רישי' ששער [דכיון דישראל העצם הוא שלמעלה רישי'
צריך ועפ"ז חד]. כולא וקוב"ה ישראל כי דישראל, העצמיות גם זהו הרי לבושי', מבחינת
הוא מלמעלה) גילוי ע"י הוא הדינים (והמתקת חסד הם רישי' ששער לעיל דהמובא לומר,
די"ג הוא, והענין הפגמים. ומילוי תיקון הוא ידם שעל דהנשמה, הגלויים לכחות בנוגע
הדינים להמתיק באים שהם כיון מ"מ, מהשתלשלות, למעלה היותם עם דיקנא, תיקוני
הגלויים. דכחות העצם הוא באדם שענינם וי"ל להשתלשלות. שייכים הם (שבהשתלשלות)

דיקנא תיקוני די"ג הגילוי הואlretולכן, רישי' שער ובחינת דהנשמה. הגלויים בכחות
לעיל (הובא בהמאמר מ"ש [וזהו הגלויים דכחות מהעצם שלמעלה דלמעלה העצמיות
העצם כי הנפש, בעצם הגיע כשהפגם גם מועיל רישי' שער דבחינת שהגילוי ח) סעיף
ממש, הנשמה עצם הוא רישי' שער ובחינת להגילויים, ששייך העצם הוא הפגם הגיע שבו

שייך אין מהגילויים, מובדל הוא שהעצם וכיון פגם]. בה שייך ותיקוןlertiyשאין בהם.

שצז).57) ע' שפה. (ע' תרכ"ז בסה"מ הלשון כ"ה
ב).58) (סג, שם .n"kaeסידור
ב.59) סד,
מלך60) ובמקדש א קנא, זח"א וראה ב). (לט, פל"א תניא

פ"א. השופר) (שער כו שער פע"ח שם.

שם.61) לקו"ת
(62– העניים ועל לו שצר מי על אלא אינם הרחמים שלכן

שם. לקו"ת
ב)63) מט, (סוכה כמארז"ל המקבל, מצב בזה נוגע לא ולכן

שם. לקו"ת – לעשירים בין לעניים בין הוא שחסד
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עצם שמצד בהם, שמתגלה הוא, רישי', שער דבחינת הגילוי שע"י הגלויים בכחות הפגמים
ית' אתו באמנה היא החטא בשעת דגם פגם, שייך אין היא64הנשמה הנשמה שעצם וכיון ,

י"גmdlyהעצם שע"י הפגמים שתיקון והיינו, בחיצוניות. רק הם שבהם הפגמים גם לכן ,
הגלויים לכחות השייך שהעצם הוא דיקנא mdlyבהם,lretתיקוני xeivdaותיקון .

שמצד בהם שמתגלה הוא רישי' שער בחינת שע"י בהםmvrdהפגמים שייך אין (שלהם)
שלהם. להציור עצמם, הגלויים כחות של לענינם כ"כ שייך זה אין אבל פגם,

ומילויÂ‰ÊÂיו"ד) שתיקון הוא דשלג היתרון יתרון. יש מהם בכ"א כי כצמר, שלג הנותן
) בפנימיות היא (שלג) דיקנא תיקוני י"ג שע"י דכחותxeivdaהפגמים

לכחות השייך [שהעצם פעולה בדרך שהוא דכיון והגבלה, במדידה הוא אבל הגלויים),
שע"י הפגמים דתיקון הוא, דצמר והיתרון דרגות. חילוקי כמה בזה יש בהם] פועל הגלויים

שלהם) העצם (מצד שבפנימיות בהם שמתגלה הוא רישי' llkשער jiiy oi`בהם שיהי'
המעלות. שתי שיהיו – הוא צמר, בחינת יומשך בשלג שגם כצמר, שלג הנותן וענין פגם.

העצם שמצד דזה jiiyהיינו, oi`.שלהם בהציור גם יפעול פגם, בהם
È„Î·Âלעיל [כמובא משניהם הגבוה ממקום המשכה ע"י הוא ושלג דצמר החיבור שיהי'

הם דכחות והציור הנשמה שעצם דזה בזה, הביאור וי"ל מהמאמר]. ח) (סעיף
הוא שלה והגדר בגדר, מוגדרת היא הנשמה עצם שגם לפי הוא ענינים, שני (דוגמת)
הפשיטות בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם מצד אבל דכחות. מציור למעלה

חד כולא הם שבה ומדות דשכל והציור גם65דהנשמה דהנשמה, זו בחינה גילוי וע"י .
באופן הם דהכחות) (הציור דהנשמה jiiyהכחות oi`yוע"י הכוונה. כפי שלא שיהיו

כי הנשמה, בעצם גם עילוי נעשה (שלג) הפרטיים בכחות (צמר) הנשמה דעצם ההמשכה
בהעצמות. מושרשת שהיא כמו שרשה בה מתגלה עי"ז

Ê"ÙÚÂדצמר שעריך, בריחי חזק כי לענין כצמר שלג הנותן דענין השייכות לבאר יש
שלמעלה הנשמה דעצם ושלג, דצמר החיבור וע"י ופנימי. מקיף דוגמת הם ושלג
עד"ז נעשה עי"ז פנימי), (שלג, הגלויים בכחות נמשכת מקיף) (צמר, הגלויים מכחות

בפנימיות. נמשכים המקיפים שגם דלמעלה, בהגילויים
שבתחלתÈÂ˘יא) וציון דירושלים להענין גם שייך כצמר שלג הנותן דענין להוסיף,

וצמר. שלג בדוגמת הם עילאה) ויראה תתאה (יראה וציון דירושלים המאמר.
לנפש גם היא שייכת העולם, שבבריאת ית' מגדולתו היא שהיראה כיון תתאה, דיראה
שהיא כיון עילאה, ויראה הגלויים, בכחות שפועלת דשלג הדרגא ע"ד – הבהמית
גדולה יראה היא האלקית לנפש שבנוגע אף לכן, מעולמות, שלמעלה דאוא"ס מהרוממות

הבהמית נפש על פועלת אינה דהנשמה שהיראה באופן היא דצמר,66יותר, הדרגא ע"ד –
מ"מ, שלג, מבחינת למעלה היותה עם צמר, שבחינת וכמו הגלויים. בכחות פועלת שאינה

א).64) (לא, פכ"ד תניא
וראהf"crראה65) סי"ז. החסידות תורת של ענינה קונטרס

שם. ובשוה"ג 101 הערה סי"ד שם
(66.(31 (ע' פ"ה העבודה קונטרס ראה
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שנמשך שע"י (ציון), עילאה ביראה הוא עד"ז עילוי, בה נעשה שלג, לבחינת המשכתה ע"י
נעשה בעולם, וחלקו ונה"ב הגוף בירור לפעול (ירושלים), תתאה ביראה כח נתינת ממנה
נעשה מעשה, לידי מביא שהתלמוד דע"י מעשה, לידי שמביא תלמוד גדול [וע"ד עילוי בה
נמשך שמציון רק היא וירושלים דציון ההמשכה וירושלים, שבציון אלא בהתלמוד]. גדלות

תלמוד [וע"ד לירושלים כח עצמהiany`נתינת צמר בחינת ושלג, ובצמר מעשה], לידי
שנעשה העילוי ולכן כצמר. שלג הנותן בענין יו"ד) (סעיף כמשנת"ל שלג, בבחינת נמשכת
המשכתו ע"י בציון שנעשה מהעילוי יותר גדול עילוי הוא בשלג המשכתו ע"י בצמר
שהיא כמו הנשמה שורש מתגלה ושלג דצמר החיבור שע"י (שם) וכנ"ל בירושלים,

בהעצמות. מושרשת
˘Èדבחינת בההמשכה גם הוא למטה המשכתו ע"י בהעליון שנעשה דהעילוי להוסיף,

הפנימיים מכחות שלמעלה הנשמה המשכת שע"י הגלויים. בכחות צמר ודבחינת שלג
עילוי. בה נעשה הפגמים, ולמלאות לתקן הפנימיים בכחות צמר) בחינת או שלג (בחינת
ומעשה, דיבור במחשבה המשכתם שע"י ומדות), (שכל הפנימיים, בכחות הוא ועד"ז
הוא למטה) ירידתו ע"י בהעליון שנעשה (העילוי זה ענין שעיקר אלא עילוי. בהם נעשה

פועל דשינוי,iepiyכשהעליון באופן הוא בהעליון דהתחתון הפעולה גם שעי"ז בהתחתון,
דמעלת הענין עיקר ולכן ערוך. שבאין עלי' היא למטה ירידתו ע"י בו שנעשית שהעלי'
דעצם ההמשכה שע"י התשובה, בעבודת הוא בהעליון, ידו על שנעשית והעלי' התחתון
להפיכת ועד שינוי, בהם נעשה הפנימיים בכחות צמר) בחינת או שלג (בחינת הנשמה
ערוך. שבאין עלי' היא הנשמה, בעצם עי"ז שנעשית העלי' גם ולכן, לזכיות. זדונות

בהמאמרÂ‰ÊÂיב) ומבואר ישראל, את עמך את וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה
תלמוד דגדול במעשה, הוא הגילוי עיקר כי הוא לישראל עמך שמקדים דהטעם
הוא דמעשה המעלה דעיקר לברכה, הקללה את מהפכים מצוה ועושי מעשה לידי שמביא
דהוי' הענינים שג' לומר, ויש (ברכה). לזכיות (קללה) זדונות שמהפכת התשובה בעבודת
דתומ"צ), (העבודה הצדיקים עבודת הם בהמאמר המבוארים גו' אבה ולא שבפסוק אלקיך
אלקיך הוי' אבה ולא דענין צמר. דבחינת התשובה ועבודת שלג דבחינת התשובה עבודת
הצדיקים. עבודת ע"ד הוא למקטרגים לשמוע מלכתחילה רוצה שאינו בלעם אל לשמוע
הוי' גילוי ע"י לזכיות זדונות הפיכת לברכה, הקללה את לך אלקיך הוי' ויהפוך וענין
למעלה – שלג דבחינת התשובה עבודת ע"ד הוא מהשתלשלות שלמעלה דלעילא
דגם לישראל דהקב"ה עצמית אהבה אלקיך, הוי' אהבך כי וענין שבאדם. מהשתלשלות
– צמר דבחינת התשובה ע"ד הוא דוקא, יעקב את ואוהב מ"מ ליעקב עשו שאח במקום
באמנה היא לעשו) דומה (כשהוא החטא בשעת שגם הנשמה עצם גילוי ע"י הפגמים תיקון

ית'. אתו
‡È·ÓÂשעיקר אף הצדיקים, עבודת ע"ד שהוא אבה דולא הענין גם הענינים, ג' בהמאמר

והעילוי הענין כי (כנ"ל), התשובה בעבודת הוא (עמך) התחתון דמעלת הענין
מירושלמי בהמאמר כמובא (דצדיקים), המצוות בקיום גם הוא שינוי) (שפועל בתשובה
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של כחן גדול devnכמה iyerישנם עצמה ובתשובה בגילוי. הוא התשובה שבעבודת אלא .
יו"ד. סעיף כנ"ל יתרון יש מהם אחד שבכל גו', אהבך וכי גו' ויהפוך אופנים, שני

עמךÈÂ˘יג) את שאומר דזה עמך`zלהוסיף, את (ולא זהeישראל בלשון שגם ישראל,
ברכה ברכות, שתי שהם לרמז בכדי הוא ענינים) שני הם וישראל שעמך מודגש
ידם על אח"כ נמשכת עמך את שוברך לזה דנוסף ב). סעיף (כנ"ל לישראל וברכה לעמך

אנשים עמך, את דוברך לומר, ויש ישראל. את – ברכה עוד ישנה ישראל, miheytלכל

בתמימות תומ"צ הפשטותzehytaeשמקיימים דענין (צמר), העצם מצד ההמשכה היא
ששייכת המשכה היא תורה) (יודעי ישראל את וברך הנשמה. דעצם הפשיטות מצד הוא
שוברך אחד. ענין שהם לרמז, בכדי אחת, פעם וברך אומר ואעפ"כ (שלג). הגילויים לענין

id`את ,jnrשכחות הפנימיים, בכחות העצם המשכת היינו, לישראל, שנמשכת הברכה
ויו"ד. ט' סעיף כנ"ל העצם, כפי יהיו שלהם) הציור מצד (גם הפנימיים

ÔÈ‡Âפשוטו מידי יוצא ישראל67מקרא את עמך את וברך ממש בימינו ובמהרה ויהי' ,
מידו רויחי, ומזוני חיי בבני הגשמיים, בענינים והן הרוחניים בענינים הן כפשוטו,

והרחבה. הקדושה הפתוחה המלאה

•

א.67) סג, שבת
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לעבודה‡. בשייכות אלול ח"י של המיוחד ענינו
אלול דורנו1דחודש נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר –

כלליים: פתגמים בשני
באלול חיות ומביא שהביא היום הוא אלול ח"י א)
חיות נותן אלול ח"י יותר:) בפרטיות לבאר (ומוסיף

לי ודודי לדודי דאני .2בעבודה
האחרונים ימים י"ב התחלת הוא אלול ח"י ב)
לחודש יום השנה, חדשי י"ב כנגד שהם אלול, דחודש
י"ב כל על החשבוןֿנפש צ"ל שבהם לחודש, יום
על החשבוןֿנפש – אלול ח"י ביום השנה: חדשי
ראש עד הימים י"ב בכל ועד"ז העבר, תשרי חודש

.3השנה
בעניני רק (לא ניתוסף אלול שבח"י מובן ומזה

גם) אלא אלול, שבחודש הפרטיים zellkaהעבודה

dceard– אלול מתחילzeigדחודש שבו ועד באלול,
wcvÎoeaygdכללות (שזהו השנה חדשי י"ב כל על

– והתשובה) החשבון חודש אלול, חודש של ענינו
שב"אלול". "אלול"

והסבר:·. ביאור דרוש – זה ובענין
אלול בר"ח מתחילה אלול דחודש שהעבודה כיון
אלול ח"י לפני גם הרי, אלול, חודש ימי בכל ונמשכת
ימים, כו"כ במשך אלול דחודש העבודה כבר ישנה
סיהרא "קיימא שבו אלול, לט"ו ועד שבועות, שני

באשלמותא" אלול) על4(דחודש שמורה ,zenilyd

ללבנה" (ש"מונין ש"דומין5דבנ"י )7ללבנה"6לפי
והסבר ביאור דרוש שכן, וכיון אלול. דחודש בעבודה
בכללות אלול דח"י ההוספה של וענינה בתוכנה

אלול. דחודש העבודה
בענין היא אלול דח"י ההוספה ראשונה, בהשקפה

נעשית אלול דחודש שהעבודה היינו, (כנ"ל), החיות
הנ"ל). דפתגם הלשון פשטות (כמשמעות חיות מתוך
בחזקת ישראל ש"כל שכיון לכך נוסף אבל,

(ובכל8כשרות" אלול ח"י לפני העבודה שגם בודאי ,
מלומדה" אנשים "מצות (לא היא אלא)9השנה) ,jezn

zeigבענין גם וכמודגש ,dgnydמצד ובאה (הקשורה
ה' בעבודת עיקרי ענין שהיא מהפתגם10החיות) הרי, ,

אלול wcvÎoeaygdשבח"י ligzn,השנה חדשי די"ב
מתחילה אלול שבח"י dycgמשמע, dcearרק (לא

שכללות אף כלומר, שלפנ"ז), בעבודה חיות תוספת
היא אלול) ח"י לפני (גם אלול דחודש העבודה
כמו זה הרי השנה, כל על חשבוןֿצדק בעשיית

שבאלול". "אלול אלול, דחודש העבודה התחלת
בהחשבוןֿצדק אלול דח"י שהחידוש לומר, ויש
אלול) דחודש העבודה (כללות השנה חדשי י"ב על

עם דחודשzeigdקשור בעבודה אלול ח"י שממשיך
שלפנ"ז, בעבודה חיות תוספת סתם לא היינו, אלול,
חדשה, עבודה נעשית ידו שעל חיות המשכת אלא

כדלקמן.
אלול:‚. חודש של בענינו הביאור בהקדים ויובן

השנה על והתשובה החשבון חודש – אלול חודש
הוא – הבאה לשנה ההכנה חודש וגם onfהחולפת,

הידועillk(חודש) [וע"פ כולה השנה כל שכולל ,11

חוזרים שנה שבכל "משנה", מלשון היא ש"שנה"
שינויי כל ב"שנה"12ונשנים נכלל האפשריים, הזמן

זמן שהרי המקום, כללות גם (ובמילא, הזמן כללות
זב"ז קשורים התיקון13ומקום בו נעשה ולכן ,[(

השנים על (וגם החולפת השנה כל על והשלימות
להשנים14שלפנ"ז (וגם הבאה השנה לכל וההכנה ,(

שלאח"ז).
הגדולים:1) המאורות שני את הולדת יום – היום מעלת על נוסף

תש"ג (סה"ש קה"ת בשנת – הזקן ואדמו"ר נח"ת, בשנת – הבעש"ט
עילוי ניתוסף היום, מעלת שמצד – תליא בהא והא ועוד). .188 ע'

אלול. דחודש העבודה בכללות וחידוש
בפרטי2) – .(122 ע' תש"ה (סה"ש תש"ה אלול ח"י שיחת

ואילך. 250 ע' חי"ט לקו"ש ראה – זה שבפתגם הבבות בשתי הביאור
ס"ז. לקמן וראה תשד"מ. אלול ח"י לקו"ש

(3.(179 ע' שם .177 (ע' תש"ג אלול ח"י שיחת
פט"ו,4) שמו"ר וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר
כו.

א.5) כט, סוכה
ואילך.6) סע"ב ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה
ועוד.
בקודש")7) ("מעלין וההוספה העילוי לתכונת בנוגע גם כולל

באור וניתוסף הולך בר"ח המולד שלאחרי הלבנה כמו – ליום מיום
באשלמותא". סיהרא ד"קיימא ומצב למעמד עד ליום מיום הלבנה

ה"ב.8) פ"ב קידוה"ח הל' רמב"ם
ובכ"מ.9) פל"ט. תניא וראה יג. כט, ישעי'
בשמחהepzyxtaוכמ"ש10) אלקיך ה' את "עבדת מז) (כח,

שפו, פרשתנו סוף של"ה לולב. הל' סוף רמב"ם וראה לבב". ובטוב
ובכ"מ. פכ"ו. תניא א.

ג'נאח11) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע ראה
שנה. ע' ולהרד"ק

פי"ט).12) ח"ד (עבוה"ק שינוי מלשון גם היא ש"שנה" להעיר
ובכ"מ.13) א. צח, ברכה ב. מא, בהר לקו"ת ראה
כהלשון14) אחר", בגלגול בין זה בגלגול "בין – גופא ובזה

ועאכו"כ היום, כל על ותשובה חשבון-צדק שענינה בקשעהמ"ט
השנה. כל על ותשובה לחשבון-צדק בנוגע
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היא אלול דחודש העבודה גם לכך, dcearובהתאם

zillk" החודש, של בשמו כמודגש –lel`ר"ת ,"
לי"15"אני ודודי כללות16לדודי מודגשת שבזה ,

דבנ"י –17העבודה המקומות ובכל הזמנים בכל
אהבה (מתוך הקב"ה עם דבנ"י והחיבור ,18ההתקשרות

דרחימותא" כפולחנא פולחנא ).19"לית
ר"ת חמשה ב"אלול" מרומזים – יותר ובפרטיות

הקוין ג' העבודה: עניני כל dcearהכוללים dxez

g"nbe (dltz)20ד"אנה בר"ת לך"21– ושמתי 22לידו

"איש (תפלה), לי" ודודי לדודי "אני לרעהו23(תורה),
לאביונים" שלימותdaeyz(גמ"ח),24ומתנות (הפועלת

ד"(ומל בר"ת העבודה) עניני את25בכל אלקיך) ה'
(זרעך)" לבב ואת השלימותdle`be,26לבבך (תכלית

ד"אשירה בר"ת – העבודה) ויאמרו27דכללות לה'
.28לאמר"

כל הכוללים ד"אלול" הר"ת שחמשה לומר, ויש
שבנשמה הדרגות חמשה כנגד הם העבודה :29עניני

(כנגד חי' וגמ"ח), עבודה תורה (כנגד נשמה רוח נפש
גאולה) (כנגד ויחידה .30תשובה),

הו"ע ש"אלול" מודגש זה להזמןillkובכל בנוגע :
בנוגע (והמקומות), הזמנים כל שכולל כללי זמן –
להאדם ובנוגע דבנ"י, העבודה כללות – לעבודה

שלו. והדרגות הכחות כללות – העובד
הענין:„. וביאור

נאמרה ופרטות כללות מ"כלל31התורה החל ,
והפרט32גדול" שהכלל וכיון שבפרט. לפרט ועד ,

שבפרט" מה אלא בכלל ש"אין ועד זב"ז, ,33קשורים
ועד"ז הכלל. משתקף שבפרט ופרט פרט שבכל מובן,
משתקפת פרטית עבודה שבכל – האדם בעבודת

העבודה. כללות
התורה בשביל (שנברא בעולם גם נמשך ומזה

ישראל באורייתא34ובשביל "אסתכל מזה, ויתירה ,
עלמא" בלבם"35וברא נתן העולם ו"את שבכל36, – (

הכלל משתקף (גדרי37פרט ומקום בזמן – ולדוגמא ,
משתקף ומקום דזמן פרטי חלק שבכל – העולם)
ובמקום בזמן נקודה שכל היינו, והמקום, הזמן כללות
הזמן מציאות כל שכוללת הכללית הנקודה עם קשורה

והמקום.
תורת ע"פ יותר הזקן[ויומתק ואדמו"ר 38הבעש"ט

ואפס מאין כולה הבריאה מתחדשת רגע שבכל
ליש (נקודה39המוחלט פרטי רגע שבכל י"ל, שעפ"ז –

בריאת גם (כולל כולה הבריאה כלולה בזמן) אחת
ליש מאין הבריאה התהוות ובדוגמת ע"ד הזמן),
הראשון) (וברגע הראשון ביום הראשונה, בפעם

ג.15) ו, שה"ש
סתקפ"א16) או"ח ב"ח עה"פ. שעה"פ פ"א. ר"ה שער פע"ח

ועוד. והעבירו). (ד"ה
שלdhndעבודת17) באופן ,z"lcrz`ועי"ז לדודי" "אני –

קדימת מודגשת שבו לו", ואני לי "דודי בפסוק (משא"כ לי" "ודודי
לו"). "ואני ועי"ז לי" "דודי – האתעדל"ע

שם).18) ב"ח (ראה ואהבה ידידות מלשון – "דודי"
א.19) רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה
מ"ב.20) פ"א אבות
יג.21) כא, משפטים
עה"פ.22) שעה"פ שם. פע"ח
כב.23) ט, אסתר
אמרכל.24) ס' בשם תקפא) (ר"ס א"ר הבושם, ערוגת ס'
ו.25) ל, נצבים
שם.26) ב"ח עה"פ. בעה"ט
א.27) טו, בשלח
אלול.28) ר"ח האריז"ל שו"ע
לז.29) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
הימים)30 שבכל היחידי החודש הוא אלול שחודש יומתק ועפ"ז

בספר בתורה קורין סופו)* ועד (מתחילתו כנגדiyingשבו שהוא ,

כל מיני' ואתגליין ד"אתפריעו לפרעה", "חמישית חמישית, דרגא
א). רי, (זח"א נהורין"

ממש) כולם לא (אבל שרובם ותשרי אב החדשים שגם לומר, ויש
ארי' שמזלו – אב אלול: לחודש שייכותם בגלל ה"ז – חמישי בספר
שופטים (של"ה הוש"ר יוהכ"פ ר"ה אלול ר"ת רנט), רמז ירמי' (יל"ש

לדודי) ד"(אני הענין נשלם שבו – ותשרי ב), ilשעח, iceceבעשרה ,"
שהתגלותם א), לב, ראה פ' (לקו"ת ליוהכ"פ** ר"ה שבין ימים
סה"מ (ראה ושמח"ת לשמע"צ עד הסוכות, בחג חגינו") ליום ("בכסה

וש"נ). קכא. ע' ח"ב מלוקט
וש"נ.31) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
קטן.32) לכלל עד סתם, כלל גם שיש מובן ומזה
א.33) ו, בכורות סע"ב. מה, סנהדרין
ועוד.34) בראשית. ר"פ פרש"י
א.35) קעח, ח"ג ע"ב. ריש קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר
ע"ב.36) ריש ה, במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת
בים37) כמו מים בטיפת ונראית משתקפת שהשמש הידוע וכמשל
הגדול.
ירושלמי38) (ראה גובר שמזלם – הולדתם יום הוא אלול שח"י

שם). ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה
בתחלתו.39) שעהיוה"א

yceg k"`yn (*dpey`xd zaya d`ixwd mb mipy dnkae ,iriax xtqa z"zg ixeriya micnel eay mipey`xd minia cenildy ,a`

.oey`x xtq micnele oixew eneiqay ,ixyz yceg f"cre .iriax xtqa `id

(mly alae dgnya d"awd dvxzpy cr (dxez ,d`lir) daeyzd zcearc) mipexg` mei mirax`c zenilyd ziyrp mdnr cgiae (**

.(my g"a) "il icece icecl ip`"c z"qay o"iceid 'ca mifnexnd
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שמים תולדות "כל נבראו שבו בראשית, ימי דששת
אחת40וארץ" נקודה של באופן ליש, כל41מאין הכוללת

כולה ].42הבריאה
שהיא התשובה לעבודת בנוגע גם לבאר יש ועפ"ז

חדא"43"בשעתא וברגע אפשר44חדא איך דלכאורה, –
cg` rbxayבעבודה החסרון וישלים onfיתקן jyna

jex` onfa cgeinaeמהתחלת שנים, כמה שלימה, (שנה
– בזה והביאור שלפנ"ז)?! בגלגול – ועד חייו, ימי
הזמן, כללות משתקף פרטי שברגע – האמור ע"פ
זמן משך גם בו ולהשלים לתקן ויכולים אפשר ולכן,

הזמן. לכללות – ועד ארוך,
(חודש אלול בחודש יתירה בהדגשה הוא זה וענין
מודגש שבו פרטי רגע שבכל – והחשבון) התשובה
כולה, השנה ובכל על ופועל השייך כללי זמן שהוא
והדרגות, הכחות ובכל העבודה, כללות בו ומודגשת

כנ"ל.
שהו"ע‰. אלול חודש מעלת על ,illkונוסף

ענין – אלול בח"י מיוחד חידוש :zeigdניתוסף
– הגוף) (חיות כפשוטה מ"חיות" המשל ובהקדים
לא וגם בהגוף, פרטים הוספת (לא היא שהחיות
יחדיו, כולם שבהגוף הפרטים דכל דהפרטים, ה"כלל"

ixnblאלא) jexrÎoi`a,זה עם וביחד הגוף, למציאות
החיות envrנעשית sebdcדהגוף והפנימיות העצם ,45,

מלובשת (שבו מהגוף בפ"ע דבר אינה שהחיות היינו,
חי, עצמו שהגוף באופן בהגוף חודרת אלא החיות),

ופרט נקודה היא שבגוף ופרט נקודה ig)כל sebc).
ביאור: ליתר

שייך שה"כלל" אף – ופרט לכלל בנוגע
(דלא שבפרט מה אלא בכלל שאין ועד לה"פרטים",
מהם א' כל מ"מ, להגוף), שבאיןֿערוך שהו"ע כחיות
אף ולכן, "פרט", וזה "כלל" זה שלו, בהציור הוא
"השתקפות" אלא זה אין בהפרט, משתקף שהכלל
להיות בהפרט חודר עצמו שהכלל ולא בלבד, דהכלל
היא שהחיות אף – לחיות בנוגע משא"כ הכלל; כמו
בכלל שאין באופן לא – (ופשיטא להגוף באיןֿערוך

באופן החיות וחודרת נמשכת מ"מ, שבפרט), מה אלא
חי. נעשה עצמו שהגוף

הו"ע ש"חיות" כיון – הדבר (שלמעלהinvrוטעם
נקודה בכל מקום, בכל וחודר נמשך והעצם מציור),
החיות נמשך ופרט נקודה שבכל ובאופן שבו, ופרט
בכל היא שהחיות – בזמן ודוגמתו בשוה, (העצם)
ח"ו אחד לרגע ההפסק (שהרי כלל הפסק ללא רגע,
ישנו רגע שבכל היינו, רח"ל), החיים ענין היפך הוא

החיות. ענין עצם
.Âח"י – באלול להחיות בנוגע גם מובן ומזה
אלול:

הוא שאלול לכך ניתוסףllkdנוסף בנ"י, דעבודת
הדגשת אלול דכללותzeigdבח"י והעצם) (הפנימיות

גם שהיא הקב"ה, עם דישראל ההתקשרות – העבודה
"ישראל העובד), (האדם דישראל (המהות) החיות

חד" כולא .46וקב"ה
בי"ב – החשבוןֿצדק גם נעשה לכך ובהתאם
– השנה חדשי י"ב כנגד ר"ה עד אלול מח"י הימים

חדשה: עבודה של באופן
חודש שבהתחלת ח"יהחשבוןֿצדק (לפני אלול

פרטי דכל (כלל) הסךֿהכל (בעיקר) הוא אלול)
היתה כיצד להתבונן כולה, השנה דכל העבודה
היתה כיצד וגמ"ח, עבודה תורה הקוין בג' עבודתו

– וכו' ומעשה דיבור במחשבה llkdהנהגתו

דהעבודה.
הוא אלול בח"י שמתחיל החשבוןֿצדק ואילו
(ומדת הקב"ה עם ההתקשרות לעצם בנוגע (בעיקר)
שבעשיית היינו, בפועל), בעבודה התגלותה ואופן
דעניני הפרטי הציור (כ"כ) נרגש לא החשבוןֿצדק
עצם (בעיקר) אם כי כו'), גמ"ח או (תורה העבודה

– הקב"ה עם דישראל דכללותzeigdההתקשרות
העבודה.

בתיקון גם ניתוסף החיות ענין הדגשת ומצד
כו') שלימה (שנה הזמן משך דכל העבודה ושלימות

אחד: ברגע
יד.40) א, בראשית פרש"י
יום41) שהרי – הקב"ה של אחדותו עם הקשורה אחת נקודה

"יום בכתוב נקרא והארץ השמים תולדות כל נבראו שבו "`cgראשון
הקב"ה "שהי' – מזה ויתירה ה), א, (פרש"יcigi(בראשית בעולמו"

מ"ש (ע"ד אחרת מציאות לשלול צורך שיש "אחד", רק לא עה"פ),
אין (ובמילא נתינת-מקום שאין "יחיד", אלא לו"), שני ואין אחד "יש

אחרת. מציאות לשלול) צורך
הקודש42) בלשון אצלנו ש"אין בראשית) (ר"פ הרמב"ן כמ"ש

הגמור האפס מן הוציא . . ברא לשון אלא מאין היש בהוצאת

הזאת בבריאה . (היולי). הראשון חומר . . מאד דק יסוד המוחלט
כו'". ובארץ בשמים הנבראים כל נבראו . . דקה קטנה כנקודה שהיא

סע"א.43) קכט, זח"א
אחת44) "שעה – זה דשבת אבות בפרקי המשנה ובלשון

דרושי לקו"ת (ראה הפנה מלשון "שעה" מי"ז), (פ"ד כו'" בתשובה
ובכ"מ). ד. סג, א. סא, ר"ה

כי45) (ד"ה ומציאות מהות הם זל"ז בערכם וגוף שנפש ולהעיר
ובכ"מ). פ"ב. ה'ש"ת עמך

א.46) עג, זח"ג ראה
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הוא והתשובה החשבוןֿצדק דכלllkdaכאשר
ולא בהפרט, משתקף רק שהכלל כיון – העבודה
הכלל פעולת הרי בהפרט, חודר עצמו שהכלל באופן
כולה השנה דכל העבודה פרטי בכל אלול דחודש
בתכלית אינה הפרטים) כל יתוקנו כללי (שבזמן

השלימות;
בענין הוא והתשובה החשבוןֿצדק כאשר אבל

zeigdכיון – הקב"ה עם דישראל ההתקשרות עצם ,
הפרט שמציאות באופן פרט בכל חודרת שהחיות
רגע ובכל פרט שבכל היינו, חי), (דבר החיות הו"ע
(תשובה) העבודה ע"י הרי החיות, ענין עצם ישנו
בתכלית הזמן משך דכל התיקון נעשה אחד ברגע
עם דישראל (ההתקשרות שהחיות כיון השלימות,

יחד. גם ודהפרטים דהכלל המהות היא הקב"ה)
החשבוןֿ יום הוא עצמו אלול שח"י יומתק ועפ"ז

" השנה, מראש החל תשרי, דחודש דייקאy`xצדק "
תחילה) אותיות47(ולא תשרי חודש כללות ועד"ז ,

"ziyx"48כמו הוא תשרי) (וחודש השנה ראש כי, –
והשראת משכן שבו שבאדם וממנוzeigd49ה"ראש" ,

השנה בראש ודוגמתו הגוף, אברי לכל החיות מתפשטת
שכולל תשרי) לכךzeigd(וחודש ובהתאם השנה, דכל

ביום תשרי וחודש השנה דראש החשבוןֿצדק נעשה
i"gזה שמצד החיות, ענין ביותר מודגש שבו אלול,

השלימות. בתכלית כולה השנה דכל התיקון נעשה
.Ê,להוסיף (ההתקשרותzeigdyויש דאלול

התפלה בעבודת בעיקר מודגשת הקב"ה) עם דישראל
עבודה בתור (רק) לא – לי" ודודי לדודי "אני –
אלא דאלול, שבר"ת העבודה עניני מחמשה א' פרטית,

דאלול העבודה כללות :50בתור
כלי התופל (כמו חיבור מלשון היא – "תפלה"

עם51חרס דישראל וההתקשרות החיבור הוא שענינה ,(
מאשר יותר נעלה באופן השלימות, בתכלית הקב"ה

חז"ל בדרשת כמודגש – ותורה גמ"ח הפסוק52ע"י 53על

ולא "אליו התפלה), (ענין אליו" קראנו "בכל
ההתקשרות נעשה התפלה שע"י היינו, למדותיו",
שהוא כפי ית' ועצמותו מהותו עם דישראל והחיבור
שבה כבגמילותֿחסדים, דלא ותואר, גדר מכל למעלה
הקב"ה של חסדו מדת עם החיבור מודגש

החיבור54("מדותיו") מודגש שבה בתורה, ועד"ז ,
שהיא תפלה משא"כ הקב"ה, של חכמתו עם והיחוד

"eil`למדותיו (ולא עם55" וההתקשרות החיבור ,(
ממש. ית' ועצמותו מהותו

אדמו"ר מו"ח כ"ק בפתגם הדיוק לבאר יש ועפ"ז
חיות ומביא שהביא היום הוא אלול ומוסיףlel`aשח"י ,

בעבודה חיות נותן אלול שח"י יותר בפרטיות ip`cלבאר

il icece iceclאני" עם בעיקר קשור החיות שענין –
(תפלה לי" ודודי עם56לדודי והחיבור ההתקשרות ,(

העבודה עניני שבכל היא אלול דח"י והפעולה הקב"ה,
עניני כל הכוללים ר"ת, החמשה (כל אלול דחודש
דעניני הפרטי הציור כ"כ (לא מודגש יהי' העבודה)

אלא) ההתקשרותzeigdהעבודה, העבודה, דכללות
ובכ"מ.47) ג. מא, פרשתנו לקו"ת ראה
יב.48) יא, עקב בעה"ט
פנ"א.49) תניא ראה
(תורה50) "עבודה" בשם נקראת פרטי) (כקו שתפלה ולהעיר,
dcearבכמה שמצינו (ע"ד העבודה עניני לכל כללי שם – וגמ"ח)

של שם – "טהרות" ולדוגמא: אחד, בשם נקראים וכלל שפרט ענינים
כוכב שם – "כוכב" (כלל). שלם סדר של שם וגם פרטית, מסכת

וכיו"ב). הכוכבים. לכל כללי שם וגם פרטי,
סע"ד.51) עט, תרומה תו"א וראה מ"ה. פ"ג כלים – המשנה לשון
ובכ"מ.
שער52) דא"ח) (עם סידור פ"ב. של"ב הספרי*) (בשם פרדס

ואילך. א קיז, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב פה, הק"ש
ז.53) ד, ואתחנן
"והלכת54) ט) (כח, בפרשתנו ממ"ש ודרשוeikxcaלהעיר ,"

אחר "הלך א**) יד, (סוטה אףeizecnחז"ל כו' הוא מה הקב"ה של
ה), יג, (ראה תדבקון" "ובו הפסוק על חז"ל דרשו ועד"ז כו'". אתה
לקו"ש בארוכה וראה עה"פ. (פרש"י כו'" חסדים גמול בדרכיו "הדבק
(וכיו"ב) חסדים גמילות שע"י שהדביקות היינו, ואילך), 53 ע' חי"ד

בלבד.eikxca")eizecnהיא ("
ביחס55) דוקא ל"מדות" בנוגע אינה ד"מדותיו" שהשלילה ומובן

מלשון גם ("מדות" ומדידה ותואר גדר של ענין לכל אלא ל"מוחין",
מדידה).
היא56) שהתפלה ואילך) ד ע, (בלק בלקו"ת מהמבואר להעיר

. דצלותא). ברכאן (ח"י י"ח "הני [כמארז"ל השדרה חוט כמשל
רנה, זח"ג ב. כח, (ברכות שבשדרה" חוליות עשרה שמונה כנגד

כ ומקיים שמעמיד נמשךסע"ב)] ידו ועל הגוף, אברי ***zeigdל
הגוף. אברי לכל מהמוחין

.`zil ± epiptly ixtqay xirdle (*

zklde xn`py" :e-d"d `"t zerc 'ld m"anxa la` .(d`x 'tay) "eklz mkiwl` 'd ixg` aizkc i`n" :my dheqa ecnlבדרכיו**) jk ,

zencdl jixv mc`a yiy zecnd lk x`y oke" :miiqne) b"q e"pwq g"e` f"dc` r"eya d"ke ."'ek dz` s` 'ek `ed dn ef devn yexita

.n"k`e .("'ek e`xeal mda envr

" ,dxyr dpeny ± (dltzd zekxa xtqn ocbpke) dxcyd hegc zeilegd xtqna mb fnexne ".חי***)
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"אני הקב"ה, עם לי".57דישראל ודודי לדודי
להיות צריכה ואילך אלול שמח"י מובן ומזה
על נוסף כלומר, התפלה. בעבודת מיוחדת הוספה
כדאיתא אלול, חודש בכל התפלה בעבודת ההוספה

בכל58בספרים עסקם שעיקר חכמים תלמידי שגם
לימוד מזמן לקחת צריכים התורה, בלימוד השנה
ניתוסף וסליחות, ותחנונים בתפלה ולהוסיף התורה
דבקשת הענין על (נוסף עיקרית הדגשה אלול בח"י
עם דישראל והחיבור ההתקשרות על כו') סליחה

הקב"ה.
התורה בלימוד להוספה בנוגע שגם אלא עוד ולא
בהתוועדות בארוכה (כמשנ"ת אלול שבחודש

לחודש59שלפנ"ז התורה דלימוד המיוחדת השייכות
ענין על מיוחדת הדגשה צ"ל שבתורהdltzdאלול)

התורה נותן עם ההתקשרות לימוד60– ע"י ובפרט ,
ההתקשרות נעשית ידה שעל התורה, (סתים) פנימיות
(סתים) הפנימיות עם דישראל (סתים) דפנימיות

.61דהקב"ה
.Áזו שנה בקביעות מיוחד עילוי ניתוסף ובכהנ"ל

הש"ק: ביום חל אלול שח"י –
להעילוי בנוגע [הן השבוע ימי כל כולל השבת יום

("ויכולו" בנוגע62והשלימות והן שלו, השבוע דימי (
"מיני' שלאחריו, השבוע לימי הברכה להמשכת

יומין" כולהו הזמן,63מתברכין כללות (שהם) – [
מהזמן למעלה הוא השבת שיום – מזה .64ויתירה

ההתקשרות יותר מודגש הש"ק ביום ועוד: זאת
ע"י ובמיוחד כולל הקב"ה עם דישראל והחיבור

התורה פנימיות ובלימוד התפלה בעבודת .65ההוספה
השבת ביום חל אלול ח"י שכאשר מובן ומזה

החיות בהמשכת יותר עוד עניני66ניתוסף שכל באלול,

לדודי ד"אני בהענין חדורים יהיו דאלול העבודה
בהחשבוןֿצדק יותר עוד ניתוסף שעי"ז לי", ודודי

השבת. ביום שנכלל הזמן, כללות על והתשובה
.Ëפרשת – השבוע פרשת עם כהנ"ל לקשר ויש
תבוא:

מצות אודות מדובר השבוע פרשת בהתחלת
וגו'" האדמה פרי כל מראשית "ולקחת – .67ביכורים

חז"ל במדרשי בנ"י,68ומבואר על קאי ש"ביכורים"
ראשית לה' ישראל ("קדש "ראשית" שנקראים

כמארז"ל69תבואתו" לעולם, שקדמו ע"ש ,(70

לתורה אפילו דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבתן
מ' תורה תרומה, קודמין71(שנקראת וביכורים ,

חד.72לתרומה כולא וקוב"ה שישראל כיון ,(
בדרושי (כמבואר ביכורים דהבאת הענין ותוכן

ותתחבר73חסידות תתקשר למטה שירדה שהנשמה – (
בגופא לאשתאבא ועד למעלה, הנשמה עצם עם

התפלה74דמלכא עבודת ע"י נעשה זה ענין אשר, ,
.75(כמארז"ל . הקודש ברוח משה ש"צפה

לישראל והתקין עמד ליפסק עתידין (ש)הביכורים
נעשה ידה שעל יום"), בכל פעמים ג' מתפללין שיהיו

הקב"ה. עם דישראל והחיבור ההתקשרות
אלול דח"י והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז

תבוא דאלול76לפרשת החיות ענין שתוכן –
בפרשת גם מודגש הקב"ה) עם דישראל (ההתקשרות

הביכורים בענין של77השבוע מעלתם על שרומז ,
קוב"ה. עם חד שהם ישראל

ישראל של מעלתם שמצד – בזה ענין ועוד
כוונת ידם על נשלמת הקב"ה, עם וחיבור בהתקשרות
דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה הבריאה

ש"57) לומר, שלמעלה`ipויש הנשמה עצם על קאי (לדודי)"
הר"ת חמשת שכנגד יחידה) (כולל לה שנקראו שמות החמשה מכל

.(692 ע' תשמ"ט סה"ש גם (ראה ד"אלול"
למטה58) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח שו"ע על יוסף ברכי

סקט"ו. שם אפרים מטה על
ס"ט.59) זו שנה שופטים ש"פ משיחות קונטרס
ימינו",60) ואורך "חיינו – שבתורה החיים ענין שגם ולהעיר,

חיים "יוסיף יוסיף", "דמוסיף ובפרש"י) בסופה (תענית חז"ל ובלשון
כמ"ש התורה), (נותן הקב"ה עם ההקשרות מצד הוא – חייו" על

היום". כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם ד) ד, (ואתחנן
ובכ"מ.61) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה
עה"פ.62) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
א.63) פח, ב. סג, זח"ב
ובכ"מ.64) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה
ועוד.65) .(53 (ע' פכ"ה החיים עץ קונטרס א). (קג, ס"א אגה"ק ראה
ודוגמת66) מעין להיותו – השבת ליום ד"חיות" מהשייכות להעיר

ומנוחה שבת שכולו minlerd"יום iigl.החיות מקור בסופה), (תמיד "
ב.67) כו,
ועוד.68) א. רנג, רע"א. קכא, זח"ג רפמ"ו. ב"ר ראה
ג.69) ב, ירמי'
ד.70) פ"א, ב"ר
א.71) קעט, זח"ג
הכ"ג.72) פ"ג תרומות הל' רמב"ם
ועוד.73) פרשתנו. ריש אוה"ת בארוכה ראה
ב.74) ריז, זח"א
פרשתנו.75) ריש תנחומא
ובפרט76) תבוא, לפ' בסמיכות לעולם חל אלול ח"י שהרי

תבוא. פ' הש"ק ביום חל אלול שח"י זו שנה בקביעות
כללות77) על דחשבון-צדק הענין גם מרומז שבביכורים להעיר,

ס"ו) כנ"ל באלול, החיות המשכת ע"י יותר עוד בו (שניתוסף הזמן
(בהתחלת גו'" אבי אובד ד"ארמי ומצב מהמעמד ביכורים, במקרא –
(כו, גו'" האדמה פרי ראשית את ד"הבאתי ומצב למעמד עד הזמנים)
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כי78בתחתונים "והי' – הפרשה בהתחלת כמרומז ,
הלזו שהארץ בה", וישבת וירשתה גו' הארץ אל תבוא
ישראל של עבודתם ע"י ישראל, ארץ נעשית הגשמית
שבע ארץ וירושת כיבוש שזהו"ע העולם, בבירור

(כולל79אומות אומות עשר ארץ וירושת לכיבוש עד ,
ההתחלה לאחרי לבוא, לעתיד וקדמוני) קניזי קיני גם
הירדן שבעבר ועוג סיחון ארץ וירושת בכיבוש

הפרשה בסיום כמ"ש ונתנה80המזרחי, ארצם את "ונקח
(כמדובר המנשי" שבט ולחצי ולגדי לראובני לנחלה

שלפנ"ז בהתוועדות ).81בארוכה
.Èדאלול החיות ענין שתוכן להוסיף, ויש

גם מודגש הקב"ה) עם דישראל וחיבור (ההתקשרות
כולל (ולומדים, שקורין שלאח"ז הפרשיות בהמשך
תשרי בחודש והמשכו אלול, בחודש חת"ת) בשיעורי

לי"): ד"ודודי הגילוי נעשה (שאז
נצביםֿוילך שהן82פרשת זו שנה (כבקביעות

ה'miavpמחוברין): לפני כולכם היום נצבים "אתם –
שואב עד עציך מחוטב וגו' שבטיכם ראשיכם אלקיכם
(שנחלקים בנ"י שכל גו'", בברית לעברך מימיך

סוגים ד"כולכם",83לעשרה ומצב במעמד הם (

כאחד" דישראל84"לאחדים וחיבור ההתקשרות מצד ,
"נצבים הקב"ה, ובאופן85עם אלקיכם", ה' לפני גו'

בתוך עוברים שניהם "להיות גו'", בברית ד"לעברך
לאחדים" להיות אחד ד"84גוף באופן – זה וכל ;jlie,"

בציון"86"ילכו אלקים אל יראה (עד) חיל אל ,87מחיל
ההתקשרות גם כך איןֿסוף, הוא שהקב"ה דכשם
עד עילוי אחר בעילוי היא הקב"ה עם דישראל וחיבור

איןֿסוף.
הארץ",epif`dפרשת ותשמע גו' השמים "האזינו –

הארץ" מן ורחוק לשמים סדר88"קרוב שמצד דאף –
(דעולם המרכבה (שראה ישעי' אפילו הרי הבריאה

ארץ"89הבריאה והאזיני שמים "שמעו אומר להיותו90)) ,
השמים" מן ורחוק לארץ מצד88"קרוב מ"מ, ,

כאו"א הקב"ה, עם דישראל וחיבור ההתקשרות
הארץ". מן ורחוק לשמים "קרוב הוא מישראל

אישdkxaפרשת משה ברך אשר הברכה "וזאת –
– ישראל" כל "לעיני עד ישראל" בני את האלקים

"משה של miwl`dשעניניו yi`ברכה) נמשכים "
המשכה "לעיני91מלשון ועד גלוי, באופן בנ"י לכל (

"בערתי – מעשרות וידוי בענין הפרשה בהמשך ועד"ז ה-יו"ד)*.
ע"ד יג-יד), (שם, וגו'" ממנו באוני אכלתי לא גו' הבית מן הקודש
כו' שבתורה השקפה "כל טו), (שם, גו'" ל"השקיפה ועד חשבון-צדק,
שרומז לומר, דיש ה"ה), פ"ה שני מעשר (ירושלמי ברכה" בלשון וזה
מצד התשובה, שבעבודת לנהורא חשוכא דאתהפכא העילוי על

הקב"ה**. עם דישראל וחיבור ההתקשרות
ובכ"מ.78) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
במלחמה79) צורך הי' שלא – הגרגשי דארץ הכיבוש גם כולל

(פרש"י מאליו" מפניהם ופנה עמד ש"גרגשי כיון אתכפיא), (בדרך
היינו, ואילך), 223 ע' חכ"א לקו"ש וראה יא. לד, ב. לג, תשא

של באופן נעשה גרגשי`ktdz`שהבירור אם מהשקו"ט ולהעיר – .
כו'"*** ופנה ש"עמד לאחרי נשמה" כל תחי' "לא הציווי בכלל הוא

.227-8 ע' שם לקו"ש ואכ"מ.p"ye(ראה .(
ז.80) כט,
ועוד.81) חוקת. ש"פ משיחות קונטרס
תבוא.82) ש"פ במנחת לקרוא שמתחילין
א.83) פב, זח"ב
נצבים.84) ר"פ לקו"ת

(אוה"ת85) מלך נצב מלשון בתוקף, עמידה – דייקא "נצבים"
על גם שקאי ואילך), א'רא ס"ע wfegdeנצבים swezdבהתקשרות
לדודי"). ("אני להקב"ה דישראל וחיבור

" – לדודי" ד"אני בר"ת גם מרומז זה שענין (ב'`lולהעיר, "
ד" ראשונות "לשון`lתיבות wfegeול"), gkהארץ אילי ואת כמו ,

אלול שבט"ו – זו בשנה ביותר מודגש זה וענין ס"ה). (טואו"ח לקח"
מלאו אלול, בח"י והמשכו באשלמותא), דאלול סיהרא b"v(קיימא

הוא צ"ג**** שמספר – תמימים תומכי ישיבת להתייסדות `"lשנה t"b

מ, (מאו"א א"ל ג"פ בגימטריא צ"ג) (שמספרו "מגן" בענין (כמבואר
של באופן הוא וחוזק) (כח ד"אל" שהענין היינו, בערכו)), קה"י ח.

dwfg.(חזקה הוי זימני (בתלת
ח.86) פד, תהלים
(ראה87) הנשמה ועצם לפנימיות (גם) רומז ש"ציון" להעיר

ובכ"מ). דברים. ר"פ לקו"ת
האזינו.88) ר"פ ספרי
וש"נ.89) בהערה. 630 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
ב.90) א, ישעי'
ובכ"מ.91) ג. לז, מקץ תו"א

.`wec dgnya daeyzde wcv-oeaygd lr mb fnexy l"ic ,(`i ,my i"yxt) "dgny onfa `l` mixekia `xwn oixew oi`"y xirdle (*

d`x) dkxal miievx-izlad mipiprd zkitd ybcen day) dgkezd z`ixw(a dyxtd jynd)l rbepa irvn`d x"enc` mbztn xirdle (**

) `a`yky ± ((n"kae .jli`e `"rq ,gn izewega z"ewlשבשמים `lel)אבינו fi "mei meid") zekxa wx mirney `xew (

cxtpy dzin xrvk hrnk lewy zelb xrv"y (iz devn) jepigd y"nk ,dzin znbecae c"r `ed (zelb) "dpte cnr"c oiprdy ,xirdle (***

eiade`n mc`dמולדתו ezclen")ומארץ ux`") zeinybl zekiiydy oeik ,i"pa lv` xy`n xzei r"de` lv` ybcen df oipry xnel yie) "

.dzin enk aygdl xzei lecb zelbd xrv mb `linae ,(lth mtebe xwir mznyp i"pa lv` ik) i"pa lv` xy`n xzei `id r"de` lv`

.(r"vre .eia` ogleyn dlebc oiprd l`xyia wx jci`l la`

xtqnk" `ed b"vy ,(c"n b"t cinz dpyn) w"ndiaa mei lka oi`iven eidy zxy ilk b"v oipra (vw 'r) b"gfl v"iel ihewln xirdl (****

."z"egie r"egic cegid 'id w"ndaa ik ,c"re c"g`
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ישראל". כל
אתziy`xaופרשת אלקים ברא "בראשית –

וחיבור ההתקשרות שמצד – הארץ" ואת השמים
אלקותדבנ"י וגילוי המשכת פועלים הקב"ה עם

ניכר יהי' צבאם וכל ובארץ שבשמים בעולם,
אלקים" ברא העולם,92ש"בראשית דבירור שזהו"ע ,

בתחתונים. דירה ית' לו לעשות
.‡Èשלומדים אבות פרקי עם גם זה לקשר ויש

רביעי: ופרק שלישי פרק – זה בשבת
וארבעה שלשה המספרים מודגשים אלה בפרקים
והן רביעי, ופרק שלישי פרק הפרקים, בשמות הן –
– שלישי בפרק הפרקים: וראש דהתחלת בהתוכן

כו'" דברים בשלשה "איזהו93"הסתכל – רביעי ובפרק ,
מעלות ארבע – מכובד" כו' עשיר כו' גבור כו' חכם

דהאדם. כלליות
על רומזים וארבעה) (שלשה אלה zellkומספרים

i"paכללות על וגם ,dceard:דבנ"י
וארבע אבות שלשה – בנ"י דכל94כללות אמהות

מספר נעשה וארבעה) (שלשה שניהם ובצירוף בנ"י.
כולה" זהב ד"מנורת הנרות שבעת על שרומז – ,95שבע

ישראל שבנשמות הסוגים .96שבעת
המוחין עבודת – בנ"י עבודת מוחין97וכללות ג' ,

כמודגש מוחין, ד' יותר ובפרטיות דעת), בינה (חכמה
ראש של ושי"ן98בתפילין ראשין ג' של שי"ן בהם שיש

הדעת מוח (כי מוחין וד' מוחין ג' כנגד ראשין, ד' של

וגבורה) חסד – לשנים (שלשה99נחלק שניהם ובצירוף .
עבודת על שרומז – שבע מספר נעשה וארבעה)

מדות) (ז' .100המדות
ורביעי, שלישי פרקים ולימוד לאמירת וההקדמה

משנת הבא,101היא, לעולם חלק להם יש ישראל "כל
נצר102שנאמר ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך

להתפאר": ידי מעשה מטעי
עם דישראל וחיבור ההתקשרות מודגשת זו במשנה
שלכן, להתפאר", ידי מעשה מטעי "נצר – הקב"ה
בקיום ומצבם מעמדם על הבט מבלי ישראל", "כל

הבא" לעולם חלק להם "יש מעלתם103התומ"צ, מצד ,
מהתורה. אפילו שלמעלה

ורביעי שלישי לפרקים ההקדמה היא זו –104ומשנה
הקב"ה עם דישראל וחיבור שההתקשרות מרומז שבזה
בכללות וחודר נמשך כו'") ישראל "כל משנת (תוכן
ורביעי), שלישי בפרקים (שמרומזים דבנ"י העבודה
עניני בכל דאלול החיות המשכת ובדוגמת ע"ד

העבודה.
.·È:בפועל למעשה בנוגע לעיל מהאמור ההוראה

וביתר שאת ביתר להוסיף יש ואילך אלול מח"י
להוספה עד אלול, דחודש העבודה עניני בכל עוז

המשכת ע"י – חדשה עבודה של דאלול,zeigdבאופן
בגלוי ניכר אלול דחודש העבודה עניני שבכל היינו,
וחיבור ההתקשרות עצם החיות, נקודת ובהדגשה

הקב"ה. עם דישראל
בכחו92) לבדו ש"הוא ליש, מאין ההתהוות ענין שניכר גם כולל

ס"כ). (אגה"ק כו'" מאין יש לברוא ויכלתו
הכללית93) ההודעה (א) בבות: שלש – עצמה זו ובמשנה

ה"שלשה (ב) עבירה", לידי בא אתה ואין דברים בשלשה ד"הסתכל
ולפני הולך אתה ולאן באת מאין "דע – בהם להסתכל שצריך דברים"
מטפה באת "מאין – ומפרט ומבאר (ג) וחשבון", ליתן עתיד אתה מי
אתה מי ולפני ותולעה, רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה,
שהי' (אף הקב"ה" המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד
תשמ"ח (סה"ש במק"א כמשנ"ת אחת, בבבא בקיצור לכוללם יכול

ועוד)). ואילך. 434 ע' ח"ב
עם94) ביחד אבות שלשה על גם רומז ארבעה שמספר לומר, ויש

ב. רסב, ח"ג ב. רמח, ח"א (זהר דהמרכבה הרביעי רגל המלך, דוד
ועוד).
ב.95) ד, זכרי'
ובכ"מ.96) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
גם97) אלא המדות, שלצורך מוחין רק לא – יותר ובפרטיות

היא הזה בזמן העבודה (שהרי לבוא לעתיד – כשלעצמם מוחין
בארוכה (ראה המוחין עבודת תהי' לבוא ולעתיד המדות, בבירור
הגלות, זמן בסוף – זה ומעין בתחלתו)), דברים אדהאמ"צ מאמרי
כמים ה' את דעה הארץ "מלאה היעוד יקויים שאז להגאולה, בסמיכות

תורה"). "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, (ישעי' מכסים" לים
הארץ98) עמי כל "וראו יו"ד) (כח, השבוע בפרשת ממ"ש להעיר

וש"נ) א. ו, (ברכות חז"ל ודרשו ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי
שבראש". תפילין "אלו

ובכ"מ.99) ב. יד, התפילין שער דא"ח) (עם סידור ראה
(100– וגבורה לחסד שנחלק הדעת במוח התכללותם על נוסף

ספ"ג). (תניא וענפי' ויראה וענפי' אהבה
חלק.101) ר"פ סנהדרין
ולה102) – כא. ס, פרשתישעי' בהפטורת הוא זה שפסוק עיר
תבוא.

המשנה)103) (בהמשך עליהם שנאמר אלה אפילו – מזה ויתירה
נדח", ממנו ידח ש"לא כיון הרי, הבא", לעולם חלק להם ש"שאין
ויקבלו אחר), בגלגול או זה (בגלגול תשובה יעשו שסוכ"ס בודאי
י"ל, ועפ"ז וש"נ). ואילך. קמג ע' ח"א אג"ק (ראה הבא בעולם חלק
לעוררם כדי (גם) היא הבא" לעולם חלק להם שאין "ואלה שההודעה

עיקרי. הכי ענינם על ראי' – ולסייעם לתשובה
פעם104) ישראל כל משנת לומר שצריך הסברא ע"פ יותר ויומתק

שכיון שי"ל אף יחדיו, ורביעי שלישי לפרק כהקדמה – אחת*
שונה. פירושם (והסיום) ההוראה גם שונה שתוכנם

.eicgi iriaxe iyily miwxt meiq ixg`l ,zg` mrt ± "'ek xne` `iywr oa 'ippg iax" zpyn f"cre (*
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ושלימות תיקון בהחשבוןֿצדק גם ניתוסף ועי"ז
פרטי ברגע שגם – כולה השנה כל במשך דהעבודה

פרטי וענין פרטית בעבודה ומודגש105שעוסק ניכר ,
חדור להיותו העבודה, לכללות והשייכות הקשר

zeigda.כנ"ל דאלול,
להוסיף יש dltzdוכן zcearaקו הדגשת מצד הן ,

מצד – ובעיקר – והן דאלול, ר"ת החמשה בין התפלה
ס"ז); (כנ"ל דאלול החיות נקודת

dxezdלהוסיף cenilaבענינים הלימוד ובפרט ,
הסוכות וחג ויוהכ"פ, ר"ה אלול, עניני גרמא, ,106שהזמן

התורה; בפנימיות והן דתורה בנגלה הן
micqgולהוסיף zelinbaההשתדלות ובפרט ,

הזקוקים לכל הרחבה של באופן החג צרכי ,107בנתינת
בו שנאמר מר"ה, ושתו108החל משמנים "אכלו

בתשיעי ושותה האוכל ("כל יוהכ"פ ערב ממתקים",
ועשירי" תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו ),109מעלה

בו שנאמר יוהכ"פ, לחמך",110מוצאי בשמחה אכול "לך
"אין שמחתנו", "זמן ושמע"צ, הסוכות חג ועאכו"כ

ביין" אלא שמחה אין . . בבשר אלא (כולל111שמחה
אורחים דהכנסת ביו"ט112הענין ובהדגשה113שעיקרו ,(

(הן דר"ה שהימיםֿטובים – זו שנה בקביעות יתירה
ושמח"ת ושמע"צ הסוכות חג בחו"ל), והן בא"י
יום לאחריהם) ו(מיד וששי, חמישי בימים הם (בחו"ל)
חיות, מתוך – זה וכל רצופים. ימים ג' – השבת

לבב וטוב .114שמחה
.‚Èתמהר בכהנ"ל טובות החלטות שקבלת ויה"ר

והשלימה האמיתית הגאולה את בפועל ותביא ותזרז
צדקנו. משיח ע"י

הארץ אל "תבוא – השבוע בפרשת הכתוב ובלשון
בנ"י שכל בה", וישבת וירשת לך נותן אלקיך ה' אשר

הקדושה, לארצנו באים
לך באו נקבצו "כולם – בהפטורה הכתוב ובלשון

"כעבתעופינהוכיוניםאלארובותיהם"115גו'" ותיכף116, ,
"אני ההפטורה וחותם כסיום ממש, בעתה117ומיד ה'

כל118אחישנה" "כלו הש"ס בזמן שעוד לאחרי ובפרט ,
אלה119הקיצין" בימינו ועאכו"כ שנת120, של בסיומה ,

לשנת והכנה נסים, שנת (ו)תהי' היתה ר"ת ה'תש"נ,
וכהפס"ד אראנו, נפלאות שנת תהא ר"ת תנש"א,
מספרם (והולך בישראל פוסקיֿדינים רבנים דכו"כ
ממש ומיד תיכף לבוא צריך צדקנו שמשיח ומוסיף)

ב"אחישנה". "אחישנה" –
שקריאת כך, ממש, בפועל לנו תהי' שכן – והעיקר
נצבים ד"אתם באופן תהי' זה שבת במנחת התורה
ושם המקדש, בבית – אלקיכם" ה' לפני כולכם היום

וילך בפ' (כמ"ש המלך מפי התורה קריאת –121ישמעו (
גואל הוא ראשון "גואל – רבינו ומשה המשיח מלך

ממש.122אחרון" ומיד תיכף וכאמור, ,

•

הוא105) שכן אלא בלבד, פרטי ענין שזה לו שנדמה רק ולא
באמת.

ו,106) פסחים (ראה החג לפני יום שלושים באלול, מט"ו מתחיל
וש"נ). ואילך. סע"א

שנותן107) – בביתו החג לצרכי בנוגע ההשתדלות על נוסף
יותר שמכבדה כבוד ומתוך החג, לצרכי הדרוש כל ל"עקרת-הבית"
שו"ע וראה הי"ט. פט"ו אישות הל' רמב"ם סע"ב. סב, (יבמות מגופו

דעת). וגניבת אונאה הל' סוף ח"ו דאדה"ז
וש"נ.108) ואילך. 370 ע' חי"ד לקו"ש וראה יו"ד. ח, נחמי'
ב.109) פא, יומא
ס"ט.110) סתרכ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
א.111) קט, פסחים
אשל"112) "ויטע באברהם כמ"ש "אשל", – יותר ובפרטיות

סע"א. יו"ד, סוטה (פרש"י לינה שתי' אכילה ר"ת לג), כא, (וירא
אבינו שאברהם מרומז שבזה לומר, ויש l`xyiaועוד). rhpיצוה")

" להם ליתן אורחים הכנסת מדת גו'") ביתו ואת בניו אכילה`lyאת ,"
לינה. שתי'

ובכ"מ.113) שרה. חיי ר"פ תו"א ראה
(114.10 הערה לעיל ראה
ד.115) ס, ישעי'
ח.116) שם,
כב.117) שם,
שמיא"118) ענני עם זכו . . אחישנה "זכו א: צח, סנהדרין וראה

תעופינה". כעב אלה "מי לפנ"ז מ"ש ע"ד –
ב.119) צז, סנהדרין
לכם120) ה' ש"נתן שנה, ארבעים מלאות לאחרי – ובמיוחד כולל

השבוע פרשת בסוף כמ"ש לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב
ג). (כט,
ובפרש"י.121) יא לא,
(122– ואילך). 8 ע' חי"א לקו"ש (וראה ועוד ד. פ"ב, שמו"ר

ביד נא "שלח משה בקשת תתקיים העתידה שבגאולה י"ל, ועפ"ז
(כמו לעתיד" "גואלם גם יהי' שמשה ובפרש"י), יג ד, (שמות תשלח"
– נפלאות"**) אראנו* מצרים מארץ צאתך "כימי ממצרים, בגאולה

אחרון". גואל הוא ראשון "גואל

.epiax dyn lr i`w "ep`x`"y (a ,`qx `"g) xdfd 'itn xirdl (*

gly") "`p"y xirdl yie ze`ltp"נא**) ep`x`" z"x ("glyz cia
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הקודש ללשון מתורגם
תבוא)‡. בפ' (הנאמר בדרכיו" "והלכת הציווי את

הרמב"ם "להדמות1מונה ומפרשו: מצוות, התרי"ג במנין
של מדותיו כפי להתנהג כלומר היכולת". כפי יתעלה בו

הדרשה את הרמב"ם שם שמביא וכפי "מה2הקב"ה, :
נקרא הקב"ה מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא הקב"ה
אתה אף חסיד נקרא הקב"ה מה רחום, היה אתה אף רחום

חסיד". היה
הוא המצות, מנין בענין הרמב"ם שקבע השרשים בין

או3אומר גו'" תשמרו חקותי "את כמו כולל, שציווי ,
שאינו משום המצוות, במנין נמנה אינו תהיו", "קדושים
התורה. כל את שכולל אלא מסויים, פרט על ציווי
כללי. ציווי היא בדרכיו" "והלכת המצוה גם הרי ולכאורה,

l"pdאמנם mihxt"רחום "היה חנון", "היה שבמצוה:
במצות הנכללת חסדים, בגמילות נכללים חסיד" ו"היה

כמוך" לרעך בפירוש4"ואהבת האמור הביאור לפי אך .
- היכולת" כפי יתעלה בו "להדמות - בדרכיו" "והלכת

כולל הוא הקב"ה,lkהרי של "דרכיו" הן שכולם המצוות,
המצוות כל את מקיים ית' הציווי5שהוא הרי כן אם -

כל את כולל אלא פרטית, מצוה אינה בדרכיו" "והלכת
המצוות במנין הרמב"ם ע"י נמנה מקום ומכל .6המצוות,

פרט יש בדרכיו" "והלכת שבציווי לומר, איפוא הכרח
שבציווי החידוש ומשום ציווים, בשאר קיים שאינו מסויים

המצוות במנין נמנה הוא את7זה, "ועבדתם שמצות כשם .
מצוה בכל שכן - כולל ציווי היותה עם אלקיכם", ה'
שישנו החידוש מצד זאת, בכל הרי - הקב"ה את עובדים

המצוות במנין היא נמנית .8במצוה
נאמר·. שלא בדרכיו" "והלכת בציווי החידוש מהו

להיות צריך המצוות שקיום "והלכת", - מצוות? בשאר
של כןdkildבדרך פי על ואף מצוות לקיים אדם יכול .

המצוה. קיום לפני שהיה כפי ומצב מעמד באותו ישאר
באופן יהיה מצוות שקיום "והלכת", הציווי בא זה על
ממצבו שיצא "הולך"; לדרגת האדם את שיביא כזה,

יותר. נעלית למדריגה ויתעלה הקודם
"בדרכיו": ידי על - "והלכת" את פועלים ובמה

הוא הקב"ה, של דרכו שהיא משום מצוה כל שמקיים
המצוות משפיעות אזי יתעלה", בו "להדמות כדי עושה

"הלכת". - של הענין בו ופועלות עליו
המקיים באדם זיכוך בודאי פועל המצוות שקיום אף
את מקיים אינו אם גם שמקיימן, אופן באיזה המצוות, את
כשהוא שאפילו (עד בדרכיו" "והלכת המיוחד הציווי
אז גם לשמה", "שלא התחתונה בדרגא מצוה מקיים
ולפרוש) ללכת בו גורם זיכוך וכל המצוה) בו פועלת
הציווי שבהעלם. ענין הוא שזה אלא - הקודם ממצבו
בגלוי שיורגש כך המצוות את לקיים מורה, "והלכת"

"והלכת". לידי אותו מביאה שהמצוה
הפסוק‚. העומדים9על בין מהלכים לך "ונתתי

בחסידות נאמר קודם10האלה" נשמות גם וכן שמלאכים,
ירידתן אחר ונשמות "עומדים", נקראים למטה, ירידתן
נקראים שלהם, ומצוות התורה קיום ידי על למטה,

מסבירה החסידות ותורת שגם11"מהלכים". אף כי ,
בעילוי תמיד מתעלים למעלה, הנשמות שכן וכל מלאכים,
שלהם שהעליות משום "עומדים", הם נקראים עילוי, אחר
בערך היא עליה כל מוגבלים: שהם כך - והדרגה בסדר הן
עדיין מתעלים, הם אליה המדריגה שתגדל וככל לקודמתה
השיגו אותה ביותר הנחותה למדריגה היא קשורה

ול עומדיםבתחילה. עדיין הם "עומדים", נקראים הם כן
אינם ביותר הגבוהות העליות כל ידי על גם אחד: במקום

(בחינהixnblהולכים "מהלכים" הקודמות. המדריגות מן
ענינו, אליה) מגיעות למטה ירידתן לאחר שנשמות
בהגיען הגבלה; כל וללא מסדר למעלה הן שהעליות
הדרגה מן לגמרי והתנתקו" "הלכו כבר הנעלית למדריגה

זה. לפני בה שעמדו
" של פירוש כי מובן, שקיוםzkldeמכך הוא, בדרכיו"

ידן על יתרומם שהאדם כזה, באופן להיות צריך המצוות
הרי אז גבול, לבלי מגבול שיעבור מוגבל, בלתי באופן

"מהלך". הוא
הוא מסוגל כיצד א) כן ואם מוגבל, הרי הוא נברא כל

עבודתו ידי מגיעelyעל הוא אם ב) גבול? בלי להתעלות
הובא1) א. יד, מסוטה והוא ה"ה. פ"א, דעות הל' ח. מ"ע המצות ספר

ס"ג. סקנ"ו, ומתן משא הל' אדה"ז בשו"ע
שם.2) אדה"ז שו"ע ה"ו. שם דעות בהל' הובא כב. יא, עקב מספרי והוא

ב. קלג, שבת ב. טו, בשלח מכילתא ג"כ וראה
ד.3) שרש המצות ספר
ב.4) שרש שם
יט).5) יח, (וירא ה' דרך ושמרו וכמש"נ ט. פ"ל, שמו"ר

ואילך.6) 153 ע' חל''ד לקו''ש בארוכה גם ראה
מה7) זולת דבר לעשות ציווה לא "כי למנות שאין שם ד שרש ראה

שידענו".
ה.8) מ"ע המצות ספר
ז.9) ג, זכרי'
ד.10) לח, שלח לקו"ת א. ל, וישב תו"א
תרס"ו.11) שובה תר"ס. וראינה צאינה ד"ה שם. לקו"ת
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מוגבל? נברא אז להשאר יכול הוא כיצד גבול, לבלי
נאמר כך על נברא. מלהיות לחדול עליו היה לכאורה

(עלeikxca"והלכת הקב"ה של דרכיו עם להתקשר עליך ,"
כנ"ל). הקב"ה, של דרכיו שהן משום המצוות קיום ידי

הנמנעות" "נמנע הוא שהקב"ה הפכים",12ומאחר ו"נושא
על א) שהנברא יחדיו, גבול ובלי גבול לחבר ית' הוא יכול
בלתי בעילוי שיעלה ל"והלכת" יגיע המוגבלת עבודתו ידי
במציאותו ישאר המוגבלת עלייתו לאחר שגם ב) מוגבל

המוגבלת.
היא,„. הרי העליונה הכוונה להבין: צריך עדיין ברם

עבודה באמצעות יבואו להם, זוכה שהאדם העילויים שכל
מלמעלה ההשפעות כל את לאדם יעניקו אם שכן דוקא.
"נהמא אלא שאינו הטוב, תכלית זה יהא לא עבודה, ללא

שגם13דכיסופא" לומר, איפוא הכרח בושת"). ("לחם
ידי על דוקא בא גבול, בלי הילוך "והלכת", של העילוי
עבודתו ידי שעל לכאורה, יוצא, הנ"ל לפי ואילו עבודתו.
מוגבלות, לעליות אלא להגיע מסוגל הוא אין המוגבלת
מרומם שהקב"ה בגלל רק בא הוא גבול שבבלי ול"הילוך"

כך. לידי אותו
שהאדם ענינה אין "הילוך" של זו שעליה ואף
כפי שמשיג שלאחר אלא בהגבלה, עולה הוא בעבודתו

zlekiיותר אותו מרוממים אםdlrnlnו, כי - גבול בלי ,
האדם בעבודת כוח נותן הנמנעות" "נמנע שהוא שהקב"ה

dceardyמאחר זאת, בכל גבול; בלי אל אותו תרומם
אינו ה"הילוך", את פועלת שהעבודה עצמו זה שדבר
הכוונה כפי אינו לכאורה, הרי האדם, עבודת משום

דוקא העבודה ידי על יבואו העליות שכל .14העליונה,
גורמת שהעבודה עצמו, זה שגם לומר, הכרח

קשור האדם, האדם.zcearaל"הילוך"

בזה:‰. הביאור
"דרכיו" יהיו שהמצוות כך לידי להביא האדם יכולת
מכך לו באה מוגבל, בלתי כוח בהם ושיהיה הקב"ה, של
"חלק שהיא נשמתו, בעצם קשור שלו המצוות שקיום

ממעל שהאדםynn"15אלקה כך ידי ועל גבול. בלי -
חנון של הפרטית, במצוה נשמתו עצם את ממשיך העובד

"אף פירוש (שזה חנון;`dzכו' רחום;`dzהיה היה
dz`רחום חנון היה הנפש) (עצם עצמך אתה חסיד", היה

מצד המצוות את מקיים שהוא (בעבודה) כלומר וחסיד).
הבאה ודעת) מטעם (שלמעלה נפש ומסירת פשוטה אמונה
עניניו שבתוך גם, פועל הוא כך ידי על הנשמה, מעצם

" - בעצמו הקב"ה "נמשך" חנון,d"awdהוא, d"awdנקרא

רחום, שגםd"awdנקרא כן, אם נמצא חסיד". נקרא
עבודת באמצעות נוצר המצוות, בקיום גבול בבלי ההילוך

.16האדם
.Âב"והלכת שישנו הנמנעות", "נמנע של הכוח

שעבודתו א) אופנים: בשני כאמור, מתבטא בדרכיו",
לאחר ב) גבול. בלי להעלותו תוכל האדם של המוגבלת
מוגבלת. במציאות האדם ישאר גבול, בבלי העליות כל
ידי על לבוא צריכים והעילויים הענינים שכל ומאחר
נשאר שהוא זה עילוי שגם לומר הכרח האדם, עבודת

עבודתו: ידי על באה מוגבלת, במציאות
האלוקית מנפשו באה יהודי של האמיתית חיותו

אף17בלבד הבהמית), נפש דרך עוברת שחיותו (אלא
ואילו נוגה, בקליפת ומקורו מוגבל, גשמי, הוא שהגוף
בלבד זו לא הרי - ממש" ממעל אלקה "חלק היא הנשמה
היא אדרבה, אלא הנשמה, ידי על מתבטל אינו שהגוף

חיותו אותו. האלוקית.elyמחיה מנפש היא
(מצד בהעלם - היא מהנשמה, חי שהגוף זו, חיות אך

(12.68 ע' - להצ''צ - אמונה דרך סתי''ח. הרשב''א שו''ת ראה
לקו''ש13) ועייג''כ ד. ז, צו לקו''ת פ''כ. רבא אליהו דבי תנא ראה

ג). (סעי' 271 ע' ח''ג -המתורגם]
דבחי'14) לעילוי בנוגע (גם אתעדל"ע דבאתעדל"ת הענין כללות שגם ואף

לבורא, נברא בין ערוך אין כי עצמה, האתעדל"ת מעלת מצד אינה עמידה)
א. יב, שה"ש ב. פג, שמע"צ דרושי (לקו"ת ית' ברצונו עלה שכן מצד ורק
ית' ברצונו שעלה לאחר מ"מ פ"ו), תש"ג עולם אדון בד"ה בארוכה ונתבאר
(וכמבואר באמת, כן נעשה ית' רצונו מצד הרי מקום תתפוס הנבראים שעבודת
ראוי ולכן מציאות לו יש הצמצום בהצמצום, ית' רצונו שמצד ב) (נד, בדרמ"צ
שגם (אף הצמצום שלאחרי בההארה מאתעדל"ת ההתפעלות להיות ויתכן
ית' וקמי' עצמו, המצמצם הוא והוא ית', בו אדוקה היא המצומצמת הארה
(שלכן עבודתם מצד היא ההמשכה ובמילא כלל)) מקום תופסים הנבראים אין
משא"כ א). קס, א. קכג, דרמ"צ האתעדל"ע, מעין העבודה להיות צריכה
א"א הרי הצמצום, שקודם בהאור בכללות, שהיא, דבל"ג, עלי' להילוך, בנוגע
זה אור בבחי' להנבראים מקום תפיסת יהי' הרצון שמצד לכאורה, לומר,
אור בבחי' מקום ושיתפסו להצמצום, מציאות שיהי' רק הוא הרצון (דפעולת
שע"י ברצונו שעלה הגם הרי וא"כ ובן), דאב שם מהמשל כמובן המצומצם,

הם. עבודתם מצד ההמשכה אין הצמצום, שקודם אור בחי' ימשיכו העבודה
מעבודתם שלמעלה האור גם יומשך שבעבודתם שרצה ית' רצונו מצד כ"א,

שם. מקום תופסת עבודתם ושאין
(15.9 הערה 102 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש נסמן
נעשה16) חנון דאתה העבודה שע"י וזה עבודה להיות שמוכרחת ואף

רצונו אעפ"כ, עצמו, לצמצם ית' ברצונו שעלה לאחר רק הוא חנון הקב"ה
הרצון. את עושים שהם וכאילו עבודתם, ע"י תהי' הרצון המשכת שגם הוא ית'
ע"י הוא גבול הבלי אור שהמשכת ב) קס, ב. קכג, (דרמ"צ שמבואר ומה
מהגבול למעלה היא שהעבודה דמכיון שלך, מאד מאדך, דבכל האהבה
זה וקישור המשכה - העליון מאד לבחי' ודוגמה מעין היא לכן שבאדם
אלא בפנים. כמבואר הצמצום, לקודם שייכים שהנבראים מפני אפשרים
צריכה בפועל, יומשך גבול הבלי שאור ובכדי מספקת, אינה לבד זו ששייכות
הבחינות דוגמת הבל"ג אור ההמשכה, ומעין בדוגמת ועבודה עבודה להיות

דוקא. שבדוגמתה העבודה ע"י נמשכת בחינה שכל המוגבל, שבאור
שהאדם17) ודבר דבר שבכל מפני בהם שעוסקים הענינים מאד נוגע ולכן

תער''ב). בששה''ק (ד''ה כו' אלקית כחות בזה מכניס ועושה פועל
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גילוי, לידי להביאה צריך עבודתו ידי על והאדם עצמו).
האלוקית: הנפש מן חיים גופו שאברי בו, שיורגש במדה
רוצה שהנפש מיד החיונית, מנפש בגלוי החי שהגוף, כשם
בדרך מאליהם הגוף אברי לה נשמעים פעולה, איזו לעשות
שום ובלי להן ואמירה ציווי שום בלי ומיד "תיכף ממילא

כלל" האלוקית;18שהיי' לנפש בנוגע להיות צריך כך ,
ובא הנשמה על המסתירים הדברים את מסיר כשהאדם
אבריו ממלאים האלוקית, מנפש היא שחיותו הכרה לידי
כלשון האלוקית. הנפש רצונות אחר ממילא בדרך

הראש19הירושלמי ל"מודים", כשבאים מגרמיה" "כרע :
מעצמו). כורע

חיבור את עבודתו ידי על פועל שהאדם כך ידי ועל
האלוקית, מהנפש חי המוגבל שגופו בגילוי, והגוף הנשמה
הגבוהות העליות שכל העצמות, כוח את ממשיך הוא
הגשמי, בגופו להיות יוכלו "הילוך" של באופן ביותר

עליות. לאותן כלי ושיהיה
.Êבחינת את בעצמו לפעול מסוגל אחד כל אין הרי

הנפש רצונות את מעצמם יקיימו גופו שאברי ההתבטלות
הציווים סדר (שגם הקודם הציווי בא זה על - האלוקית
וכפי תדבק", "ובו - השי"ת) לעבודת ונוגע בדיוק הוא

מביא בחכמים20שהרמב"ם "הדבק שפירושו מהספרי,
בהתבטלות העומדים אלה ב"חכמים" ובתלמידיהם",

ביטול) מה, כח ומאחר21(חכמה, מרכבה. של באופן
שלו הראש שהם מהחכמים, היא ידי22שיניקתו על ,

ממש" בשכינה "נדבק הוא אף בהם, וגופו21הדביקות ,
כנ"ל הנשמה, לאור כלי .23נעשה

עם להתחבר כללי: ענין הוא תדבק" "ובו הציווי ברם
כך ידי שעל ובתלמידיהם; בחכמים דביקות ידי על הקב"ה

גופו שיגיעllkaנעשה לכך ראוי ונעשה לאלקות כלי
ה"הילוך" אבל גבול. בלי "והלכת" חייבlretaלבחינת

העיקר", הוא "המעשה שכן המצוות, מעשה ידי על לבוא
העצמות. את וממשיכה מגיעה דוקא בפועל המצוה עשיית
"והלכת הציווי בא בגילוי, תהיה שההמשכה וכדי
"בדרכיו", של באופן יהיה המצוות שקיום בדרכיו",
בו "להדמות הקב"ה, של דרכיו שהן משום שיקיימן
פועלות הן תדבק", "ובו של ההקדמה לאחר ואז יתעלה",
כו', מנוחה להם אין "צדיקים שנעשה "והלכת", את

חיל" אל מחיל ילכו ובחינה24שנאמר לזמן שיבואו עד ,
העולמים". לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליום - יותר נעלית
(`''kyz hay c"ei zgiyn)

•

פכ"ג.18) תניא
גם19) וראה סה"ד. פ"ב, ולאברכות - .284 ע' לקו"ד .8 ע' לנער חנוך

בס' כמסופר כזו, מצינו בעולם לחלקו בנוגע גם אלא להגוף בהנוגע רק
מפאריטש. הרר"ה בנוגע (104 ע' ה'ש"ת (קייץ השיחות

ס"ד.20) שם אדה"ז בשו"ע הובא ו. מ"ע המצות ספר
בהגהה.21) ופל"ה פי"ח תניא
(22.32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם וראה פ"ב. תניא
למרום23) עלית כאלו עליך אני "ומעלה שם: הספרי לשון יובן ובזה

ונטלת מלחמה עשית כאלו אפילו אלא בשלום ונטלת שעלית ולא ונטלת
מהו א"מ דלכאורה - באדם" מתנות לקחת שבי שבית למרום עלית וכה"א
והשבי? המלחמה מהו"ע וגם וכדומה, שמים או רקיע ולא דוקא מרום לשון
מרומז וזה הנמנעות, דנמנע כח מצד הוא ובל"ג שגבול היחוד והביאור:
ממנו למעלה שאין עילוי - כ"א ורקיע, שמים כמו דבר תואר שאינו ב"מרום",
למטה תחתון "שאין בתחתונים דירה בפירוש פל"ו בתניא המבואר (ע"ד
זה, גילוי בו שהי' בביהמ"ק גם (ולכן הנמנעות. נמנע העצמות שהוא ממנו"),

מקום מראשון מרום יב) יז, (ירמי' בי' כתיב מהמדה, אינו הארון מקום
שלח. ממרום עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות וראה - מקדשינו)

גם המתבטאת הנשמה עצם המשכת ע"י היא "מרום" בחי' והמשכת
דכא ואת אשכון וקדוש מרום טו) נז, (ישעי' (וכמ"ש אני דמודה בהביטול
צריכה ואח"כ העצם. התעוררות למרום, העלי' רק שזהו אלא רוח). ושפל
עם "מלחמה" לעשות הגלויים, בכחותיו פרטית בהעבודה ההמשכה להיות
את "ליטול" בעולם, וחלקו ונה"ב הגוף את לברר והסתרים, ההעלמות

שבי. ושבית - לשרשם ולהעלותם בהם שנפלו הניצוצות
הו"ע הפרטים ובכוחותיו הנשמה עצם בהתעוררות זו שעבודה (ואף
הדביקות תכלית כי בו", "ולדבקה בהציווי הספרי זה מרמז בדרכיו, והלכת

כדלהלן). בדרכיו, ההילוך הוא
עמק24) א). (יז, חכמה בית בהקדמה השל"ה גרסת וע"פ ברכות. סוף

שמות תו"א וראה ב. צח, מג"א תו"א ג). (סא, פ"ח קדישא הדיקנא שער המלך
א. מט,
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úeáçøúäa ,'ä úãBáòa©£©§¦§©£
,ììk øzñäå íeöîö éìa§¦¦§§¤§¥§¨

áeúkL Bîk7äëläúàå" : §¤¨§¤§©§¨
äpnîe ,"'eë äáçøá- ¨§¨¨¦¤¨

,''oini''d zpiganíb CLîð¦§¨©
eðéúBaø eøîàM äî ïk¥©¤¨§©¥

äëøáì íðBøëæ8÷øæ" : ¦§¨¦§¨¨§Ÿ
."'eë íéãéîìza äøî̈¨©©§¦¦

éøö)éøvL äàøðå .ïeiò CC ¨¦¦§¦§¤¤¨¦
úðéça Cà íã÷ úBéäì¦§Ÿ¤©§¦©

('eë ïéîém` oeir jixv - ¨¦
dxn wexf'' oiprl zekiiy yi

zpigal ''micinlza

df dxe`kl ixdy .''oini''d

dxeab ly oipr ,jtidl

.cqg ly oipr `le ,`xnege

`eal jixv df d`xpd itke

zpiga j`'' milnd iptl

''l`ny''d zpiga lr `id ''dpnne'' ly zernynd f`y ,''oini

`ed ,mipt lk lr .''micinlza dxn wexf'' jynp dpnny ,dxeabde

`l` ,rpvda ze`agzdd-i` `a ''oini''d zpigany ,o`k xne`

,'d zceara dagxda zkllíâåwx `l -ote``ed dceard §©
mb `l` ,dagxdamvr`ed dceard,ììk ìeáâe íeöîö éìa§¦¦§§§¨

äøBz ãeîìúa ïéáe ä÷ãöa ïéa ,Búáãð çeøì øBöòî ïéàå§¥©£§©¦§¨¥¦§¨¨¥§©§¨
,úBöî éøàLeozep ,dlabda `ly daicp gexa dyer `ed lkd - §¨¥¦§

lr aiiegn `edy itk wx `l - iteya dxez cnele leab ila dwcv

gex ly dfk ote`a zeevn miiwn `ede ,dxezl mizr reawl oic it

.daicp,ãáìa BúáBç éãé úàöì Bì éc àìådxez ly mipipra - §Ÿ©¨¥§¥¨¦§©
,zeevne:'eë éc éìa ãò àlàzebixcnde mipte`d md dl` - ¤¨©§¦©

''oini''n ,dlrnl mznyp yxey ly ipeyd cvn mi`ad 'd zceara

.''l`ny''n e`

ùã÷ä úøâà
äî âé.'åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè áø

'éçá 'á ùé 'ä éãáåò ììëá äðä
'éçáî äìòîì íúîùð ùøåù ãöî úå÷åìç úåâøãîå
íåöîöä úãî àéä ìàîù 'éçáù åðééäã ìàîùå ïéîé
íéøúñîá 'åë úëì òðöäå ù"îë 'ä úãåáòá øúñääå
äãîî äðäå .'åë øúñá äøåúá ÷ñåòä ìë 'åë äëáú
åîë 'ä úãåáòá ìåáâäå íåöîöä 'éçá ë"â äëùîð åæ
æáæáé ìà æáæáîäå ãé âùäá ïåãéð úåéäì ä÷ãöá
àöåéù åì éã úåöî éøàùå ú"úá â"äëå ùîåçî øúåé
íéúò òåá÷ì 'éôá äøåúä åúáééçù ùøåôî áåéçî ç"é
úåèùôúääå ãñçä úãî àéä ïéîé 'éçá êà .'åë
ììë øúñäå íåöîö éìá úåáçøúäá 'ä úãåáòá
ù"î ë"â êùîð äðîîå 'åë äáçøá äëìäúàå ù"îë

'åë íéãéîìúá äøî ÷åøæ ì"æøêà íãå÷ ì"öù äàøðå .ò"ö)

('åë ïéîé 'éçáøåöòî ïéàå ììë ìåáâå íåöîö éìá íâå
àìå úåöî éøàùå ú"úá ïéáå ä÷ãöá ïéá åúáãð çåøì

:'åë éã éìá ãò àìà ãáìá ç"é úàöì åì éã

כ.1. לא, ח.2.תהלים ו, יז.3.מיכה יג, ˘ËÈÏ''‡:4.ירמי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''בסתר כו' מבפנים ב: טז, מו''ק ''ראה

.5:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''צדקה הל' ריש א.6.טושו''ע נ, מה.7.כתובות קיט, ב.8.תהלים קג, כתובות
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אלול י"ג שני יום

éøö ìàøNé Léà ìk ,äpäå,elà úBðéça 'áî ìeìk úBéäì C- §¦¥¨¦¦§¨¥¨¦¦§¨¦§¦¥
jixv ,cqge ''oini'' zpigan d`a eznypy df ,''l`ny''e ''oini'' ly

,jtidl oke ,dxeabe ''l`ny'' zpiga mb ea didzyøác Eì ïéàå§¥§¨¨
.íB÷î Bì ïéàLlv` onfe mewn mdl yi dxeab mbe cqg mb - ¤¥¨

ynzydl yi izn ,mc`d

.mdaeðéöî ïëìåmi`ven - §¨¥¨¦
,ep`éìewî íéøác änk©¨§¨¦¦¥

úéa éøîçîe éànL úéa¥©©¥¨§¥¥
,ìlämiliwn i`ny ziay - ¦¥

mixingn lld ziae mda

mda9,úéa óàL eðãnìì§©§¥¤©¥
íúîLð LøML éànL©©¤Ÿ¤¦§¨¨
ïBéìòä ìàîN úðéçaî10, ¦§¦©§Ÿ¨¤§

øéîçäì ïéðc eéä ïëìå§¨¥¨¨¦§©§¦
,äøBzä éøeqà ìëa ãéîz̈¦§¨¦¥©¨
ly oipr `ed ,xingdl -

didi xacdy ,oice dxeab

zelrzdl lkei `lye xeq`

,dyecwaeéäL ìlä úéáe¥¦¥¤¨
eéä ,ïBéìòä ïéîé úðéçaî¦§¦©¨¦¨¤§¨
ì÷äì úeëæ ïéãnìî§©§¦§§¨¥
,éànL úéa éøeqà øézäìe§©¦¦¥¥©©
íøeqàî íéøzî eéäiL- ¤¦§ª¨¦¥¦¨

xeqi` ,''`xg` `xhq''l

xeq`'' oeyln ixd `ed

xeyw xacdy ,''xeywe

ly oey`x wlga 'f wxta xne`y itk ,mipevigle ''`xg` `xhq''l

,''`ipz''d xtqäìòîì úBìòì eìëeéåjky zexnl ,ixd ,dyecwa - §§©£§©§¨
- eliwd lld ziae exingd i`ny ziay llka xcqd did

,ïél÷î éànL úéa eéä íéøác änëa ïë¯ét¯ìò¯óàz`fe -éðtî ©©¦¥§©¨§¨¦¨¥©©§¦¦¦§¥
íúîLð LøL úeìlkúä,i`ny zia ly -ïéîiî íb ìeìk àeäL ¦§©§Ÿ¤¦§¨¨¤¨©¦¨¦

,cqge -,ìàîOî íb ìeìk ìlä úéa úîLð LøL ïëå,dxeabe - §¥Ÿ¤¦§©¥¦¥¨©¦§Ÿ
úBcîe Cøc òeãik11ly mipte`de mixeriyd -,ïBéìòä Lã÷- ©¨©¤¤¦Ÿ¤¨¤§

,dlrnly ''ycw'' zpiga lyïîz úéìc,my oi`y -ãeøôe õev÷ §¥©¨¦¥
úBcnä ìëå ,íBìLå ñç,''oeilrd ycw''n ze`ad -Bæ úBìeìk ©§¨§¨©¦§

,Bfî,cqgn dxeabe dxeabn cqg :oebk -,Bæa Bæ úBãçéî íä ïëìå ¦§¨¥¥§ª¨¨
;ïç éòãBéì òeãikdxeabe cqgy zexnly ,dlawd zxez icnell - ©¨©§§¥¥

df cvn ,z`f lka ,dipyl zg` zecbepn zecn ,miiktd ixd md

od - cqgd on mb da yi dxeabe ,dxeabd on mb da yi cqgy

,zecgeine zecg`zn

áéúëãëeaezky enke -12 §¦§¦
úcî àeäL ,íäøáàa§©§¨¨¤¦©
äzò" :äáäàäå ãñçä©¤¤§¨©£¨©¨
íéäìà àøé ék ézòãé̈©§¦¦§¥¡Ÿ¦

,"äzàz` caer dz` - ©¨
d`xid zcna jxazi myd

,dxeabdeLálL éãé ìò©§¥¤¨©
,äøeábä úcî`ly - ¦©©§¨

`l` ,ely ''mvr''d dzid

dtqede yeal enk

,ezenvrlúà ã÷òiå"©©£Ÿ¤
úà çwiå" ,"Bða ÷çöé¦§¨§©¦©¤

"'eë úìëànä13.hegyl - ©©£¤¤
oipr ixd dfy ,ecigi epa z`

,ixd .dxeabd zilkz ly

mvra didy ,mdxa`ay

mipnf elv` eid ,cqgd yi`

zcn ea dzlbzp mday

zepekp icil cr ,dxeabd

.wgvi epa z` hegyläîe©
íäøáà" :áeúkä øîàM¤¨©©¨©§¨¨

"éáäà14exg` weqta -15:xn`p,"÷çöé ãçô"mdxa` zceary - Ÿ£¦©©¦§¨
,dxeabde cgtd zcna - wgvi zceare dad`de cqgd zcna `id

myd z` caer mdxa`y ,mcew xn`py dnl m`ez df ,`eti` ,cvik

zcna mb jxazi myd z` caer wgvie ,dxeabd zcna mb jxazi

?''dad`de cqgdéelb úðéçáa àeä äfä ìcáääå Løôää äpä¦¥©¤§¥§©¤§¥©¤¦§¦©¦
çöé úcîaL ,íìòäåãçtä ÷,dxeabde -éelb úðéçáa àeä §¤§¥¤§¦©¦§¨©©©¦§¦©¦

äáäàäå,cqgde -Côääå ,øzñäå íìòä úðéçáa úøzñî §¨©£¨§ª¤¤¦§¦©¤§¥§¤§¥§©¥¤
.íBìMä åéìò eðéáà íäøáà úcîaelv` md dxeabde cgtdy - §¦©©§¨¨¨¦¨¨©¨

.ielib zpigaa cqgde dad`de ,xzqde mlrd zpigaa

ùã÷ä úøâà
äðäåïéàå åìà 'éçá 'áî ìåìë ì"ö ìàøùé ùéà ìë

äîë åðéöî ïëìå íå÷î åì ïéàù øáã êì
ù"á óàù åðãîìì ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î íéøáã
ïéðã åéä ïëìå ïåéìòä ìàîù 'éçáî íúîùð ùøùù
'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù

238ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä

ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä

.9:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''פ''ד-ה ˘ËÈÏ''‡:10.''עדיות ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''א רמה, זח''ג עיון11.''ראה צריך ''הלשון
ותיקונים''). ב''הערות שליט''א אדמו''ר כ''ק (הערת יד.12.קצת'' כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, מב.15.ישעי' לא, וישלח
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:íBìMä åéìò Cìnä ãåc øîàL eäæådxeab zpiga `edy -16: §¤¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨
."'Bâå Eáeè áø äî"xy`'' miiqne -zptv,''ji`xil,øîBìk ¨©§§§©

ìk ìöà øzñäå íìòä úðéçáa àéä øLà ãñçäå áBhä úcnL¤¦©©§©¤¤£¤¦¦§¦©¤§¥§¤§¥¥¤¨
,ìàîN úðéçaî BúîLð LøML éî,dxeabd zpiga -àø÷pä- ¦¤Ÿ¤¦§¨¦§¦©§Ÿ©¦§¨

,dxeabd zpigaíLa§¥
éàøé","Ein zceary - §¥¤

zpigan eznyp yxeyy

zpigaa `id - ''l`ny''d

,mevnve dxeab ,d`xi

,éànL úéa úcîk- §¦©¥©©
`ed myxey xen`ky

''l`ny''d zpigan

`idy `l` ,dxeabde

aehd zpigan mb dlelk

,cqgdeàeäL óà äpä¦¥©¤
ïeôöå æeðbä áBè,oky - ©¨§¨

`id dxeabde d`xid zcn

,ieliba ixd mlv`

áø àeä ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥©
úcî Bîk ãàî ìBãâå§¨§Ÿ§¦©
Lnî ãñçäå älãbä©§ª¨§©¤¤©¨

,ïéîé úðéçanL,xnelk - ¤¦§¦©¨¦
cqgd zcn mlv`y zexnl

ef `iddlelkdzpigaa

mznyp yxey oky) dxeabd

,dxeabd zpigan ixd `ed

lelk `edy dn `l` df oi`

mb z`f lka - (cqgn mb

dpigaef`id cqge aeh ly

.''oini''ay cqgd zpiga enk ''lecb''e ''ax'' zpigaaïäézLe- §¥¤
cqgd zpigazpigaa dlelkd cqgd zpigae ,''oini''d zpigany

odizy ,dxeabde ''l`ny''däcîe ìeáb éìa éelb úðéçaî ïä¥¦§¦©¦§¦§¦¨
.øeòLådcn ila ielib ly oipr - dlecbde cqgd zcn ixd dfy - §¦

eli`e ,dxeabd zcnn mi`a df ieliba leabde dcnd oky ,leab ilae

.leab ilae dcn ila `ed ielibd ,cqgd zcn cvn:áeúkL eäæå§¤¤¨
øîBìk ,"Eáeè áø äî"lr mb ,mipiprd ipy lr aqen dfy - ¨©§§©

,''ja miqeg''d lr mbe ''zptv''døLà" áBhä ïéa ,äcîe ìeáb éìa§¦§¦¨¥©£¤
éàøéì zðôö,"E,xzqde mlrday aehd -ïéáe,aehd -øLà" ¨©§¨¦¥¤¥£¤

,ïéîé úðéçanL ïBçhaä éìòa íäL ,"Ca íéñBçì zìòtoky - ¨©§¨©¦¨¤¥©£¥©¦¨¤¦§¦©¨¦
ade` el yiy in enk ,xnelk ,dad`d oiprl xeyw oeghad oipr

mb jk ,aeh wx el dyri fldy ghea `ed ixd ,eze` ade` `edy

"oini"d zpigan mdy dl` ixd ;dad`d cvn `a oeghad oipr

,oegha ilra md - dad`e cqg zpigaa `id mzceareícñçå§©§¨
ãâð" úeèMtúäå éelb úðéçáa ïk íb àeä íáeèåipta -éða §¨©¥¦§¦©¦§¦§©§¤¤§¥

.ììk øzñäå íeöîö úðéçáa àìå ,"íãàdn uxezn jka - ¨¨§Ÿ¦§¦©¦§§¤§¥§¨

xy`''a ligzn weqtdyzptv,xzqene oetv cqgdy ,''ji`xil

ja miqegl zlrt''a miiqne''mc` ipa cbp,ieliba `ed cqgdy ,

`edy cqgd :cqg ibeq ipy zece` o`k xaecn ,oky - mc` ipa ipta

miqeg''d lv` `edy cqgde ,mlrde xzqda `edy ,''ji`xi'' lv`

oeghad ilra lv` ,''ja

- ''oini''d zpigan mdy

.ielb `ed mlv` cqgde

áeúkM äîe)xy`)'' - ©¤¨
(zptvéàøéì"àìå "E ¦¥¤§Ÿ
éàøéa","Em` ,ixdy - ¦¥¤

cqgd zpiga zece` xaecn

dpyiylv`did ,myd i`xi

'' xnel jixvaj` ,''ji`xi

'' aezkykld`xp ''ji`xi

cqgd zece` xaecny ixd

xkyk ozipd dlrnly

l?mi`xiìkL íeMî eðéä©§¦¤¨
íìòä úðéçáa àeäM äî©¤¦§¦©¤§¥
Bæ äðéça äpä ,äîLð ìëa§¨§¨¨¦¥§¦¨
óebä CBz úLaìî dðéà¥¨§ª¤¤©

,Baìå Bçîagend oky - §Ÿ§¦
helwl milk mpi` alde

,ef dpigaàeä àlà¤¨
éwî úðéçáa,äìòîlî ó ¦§¦©©¦¦§©§¨

,dnypl lrn -àéä íMîe¦¨¦
íézòì Baìå Bçîì äøéàî§¦¨§Ÿ§¦§¦¦
úeøøBòúäì íéëéøvä©§¦¦§¦§§
øøBòúzL ,Bæ äðéça§¦¨¤¦§¥
éãk ,Baìå Bçîì øéàúå§¨¦§Ÿ§¦§¥

.(Lnî ìòôa äNòî éãéì àáì`id dwcva ezceary in lynl - ¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©©¨
cqgdn dcnd zelbzd mrt i` elv` didz ,leabe xeriya cinz

,leab ilae dcn ila dwcv zzl ,laben izla `edy ely xzqpd

.'eke,ïk ìò øîàå,xne` `ed okle -úéáì áeè áø" øLà §¨©©¥£¤©§¥
ïeôvä ,"ìàøNé,mlv` mixzqen cqgde aehdy dl`a -,éeìbäå ¦§¨¥©¨§©¨

,ielib zpigaa `ed mlv` cqgdy dl`a -ìeáb éìa úðéçáa àeä¦§¦©§¦§
,óeba úLaìîä íúBLôð Cøò éôì äcîeleab-ila oi` ixdy - ¦¨§¦¤¤©§¨©§ª¤¤©

jxr itl j` ,laben `ed llkay `xap ly cqg ixd df oky ,izin`

,leab ila ixd df mdizeytpíänò âäðúz 'ä äzà íb ïëì̈¥©©¨¦§©¥¦¨¤
ìBãbä Ecñç úcîazpigaay cqg -dlecbdlrnly cqg , §¦©©§§©¨

,zelylzydn."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúå ìeáb éìacqg `l - §¦§§©§¦©¦§¨©¤¤
'' zpigaay zelylzyd ly mzqxirfzpigaay cqg m` ik ,''oitp`

''axly cqg - ''cqg''jix`.''oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:- §¦¤¤§¦¤¤
,cqga zepiga izy opyi ,cqg yie cqg yiúéà,yi -,íìBò ãñç ¦¤¤¨

,laben ixd `ed mler oky ,laben cqg xnelk ,mler ly cqg -

íöîöìe èòîì ,íBìLå ñç ïécä úcî Búnòìe Bcâðk LiL¤¥§¤§§ª¨¦©©¦©§¨§©¥§©§¥

ùã÷ä úøâà
øîàù åäæå
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå

ë÷úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
åúîåòìå åãâðë ùéù íìåò ãñç úéà .ãñç úéàå

א.16. רד, ˘ËÈÏ''‡:17.זח''ג ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ב קלג, ''זח''ג
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אלול ט"ו רביעי יום
אגרתיד

Bcâðk ïéà ¯ "ãñç áø" àø÷pä ïBéìò ãñç ìáà .Báeèå Bcñç©§§£¨¤¤¤§©¦§¨©¤¤¥§¤§
ìeáb éìa èMtúälî Bcñç áø íöîöìe èòîì ïécä úcî¦©©¦§©¥§©§¥Ÿ©§¦§¦§©¥§¦§

,úéìëúå,zilkza aehe cqg df ,df cqgn jynpyk `lina ixd - §©§¦
,leab ila"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî CLîð àeä ékdlrnly - ¦¦§¨¦§¦©¥¨¨§¦

,dlabde ''mler''n

,"ïéøéîè ìëc àøéîè"e- §¦¨§¨§¦¦
dxinh `idy dpiga

zenlerd iabl mb dnlrpe

,minlrpe oixinh mdy

."ïBéìò øúk" àø÷pä- ©¦§¨¤¤¤§
,''siwn''e ''xzk'' ly dpiga

:áeúkL eäæåokn xg`ly miweqta -18:éðt øúña íøézñz"E §¤¤¨©§¦¥§¥¤¨¤
:"'Bâå äkña íðtöz 'Bâåcqg ,siwne dkeq ly dpigaa - §¦§§¥§ª¨§

.''siwn''e ''xzk'' zpigany cqg - zelylzydn dlrnly

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä
dwcv ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend

mdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydnmd elit`e ,

" (i"q w"db`a z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"akik

epnz `l"c`n lecbe ax" - ("cqgd`a" "mikixvd mizrl"e mday

w"db`d meiqa yxetnke ."ynn lreta dyrn icil`lyi"r" qtcp

l"fe "r"p l"f xagnd oe`bd ipa 'iy mipaxd19:

äìàä íéøáãä øçàå,df ycew zxb`ay -øøåòì éúìàùá éùôð
áåè áø,laben izla ote`a cqgd zcn -ìë áìá ïåôöäå æåðâä

,åðéîåìù éùðàdlbziyïî
àáì ,éåìéâä ìà íìòää

äùòî éãéì,lreta -

'äì íãé úåàìîìlr -

,dwcv zpizp iciãéá
éãé ìò ,äáçøå äàìî

øéö,gily -øñåî ,ïîàð
'åë äæ áúë,owfd epax glyy "`pngxc `gely"d didy -éãå

ïéáîì,àìù úîçî åáúåë éðà ïéàå ,úøâàá áåúëù åîë
.ïéáîì éãå êøöð

.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl
- `ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]

.[dwcv zece` o`k xaecny iptn

.ãéowfd epax azk ("ycwd zxb`" df wlga miqtcpd) ycew zexb`n miax

,l`xyi ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa

wqil`wn mdxa` iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl

ux`l elry) mdicinlze

"c"ag llek" ici lr ,(l`xyi

.owfd epax cqiy

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

dkixv l`xyi ux`l dwcvdy

zeig xzia dpy lk ozpidl

zepizpa dtqedae ,zeki`a

dkynda xacdy itk - zenka

ziwl`d zeigd ly zipgexd

y ,l`xyi ux`a,dfk ote`a `id

.oldl xiaqiy itk

dpeekdy ,ligzn owfd epax

ux`) ycewd ux`l daigde dpyid dad`d z` xxerl ,`id ef zxb`a

egex 'd ozp ynn meid eli`k ,y` ityxk zxrea didz dad`dy ,(l`xyi

.xzeie xzei dpy lkae dagx cia zzl daicpd gexd - epilr

dwcv oipra dxxyy daigde dad`d ,dxe`kl dzernyn "dpyid dad`d"

ef,ycg xac ly erah itky ,"llek"d z` cqi owfd epaxyk ,dligza cin

owfd epax mze` dkify zekfd cvn ,zecgein daige dad` jezn df did

azek okl ,ef dad` dylgp onfd xaryn j` ,l`xyi ux`l dwcvd zevna

.dligza dzidy itk dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef zxb` owfd epax

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòì,l`xyi ux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
íBiä elàk ,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ§¦©

íãé úàlîì íò ácðúäa ,äáéãð çeø ,eðéìò Bçeø 'ä ïúp Lnî©¨¨©¨¥©§¦¨§¦§©¥©§©Ÿ¨¨
,äðLa äðL écî ,éeaø øçà éeaøa ,äáçøe äàìî ãéa ,'äì- ©§¨§¥¨§¨¨§¦©©¦¦¥¨¨§¨¨

dipyd dpya epzp ,dtqeda epzp dxary dpyay had ilany

lr dtqed - ztqep dtqeda

,dtqedäìBòå CìBä¥§¤
úcîk ,Làø äìòîì§©§¨Ÿ§¦©
øéànä "ïBéìòä Lã÷"Ÿ¤¨¤§©¥¦

,Lãwä õøàìdxi`n da - §¤¤©Ÿ¤
''dnkg''d zxitqe zpiga

,''oeilrd ycew'' z`xwpd

,ãéîz äaøúîe Lcçúnä©¦§©¥¦§©¤¨¦
''oeilrd ycw'' zpiga -

,l`xyi ux`a dxi`nd

,cinz daxzne zwfgzn

,zenk xzia dxi`n `id

ycg xe`a zycgzne

,zeki`a:áéúëãkaezky enk -1:éäìà 'ä éðéò ãéîz",da E- §¦§¦¨¦¥¥¡Ÿ¤¨
,l`xyi ux`a;"äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî''mipir'' - ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨

epiide ,''dnkg'' zpigal iepik (oldl xiaqiy itk) `ed ,dlrnl

igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,''oeilrd ycw'' ,dnkg zpigayzl

zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd seq cr dpyd

xzia mrt lka `id ,l`xyi ux`a dxi`nd ''dnkg''dieaix

zeycgzde:dl`ya owfd epax micwn -éàäc,aezky dn -ãòå" §©§©
Bæ äðL úéøçàa éøäL ,äøBàëì ïáeî Bðéà "'eë úéøçà©£¦¥¨¦§¨¤£¥§©£¦¨¨

øîéîì déì éåä ïk íàå ,äiðL äðL úìçúî,xnel jixv did - ©§¤¤¨¨§¦¨§¦¥¨¥¥§¥©
:"ãòå íìBòì"?cinz my xi`n dlrnly ''mipir''d ly xe`dy - §¨¨¤

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãñç ìáà .åáåèå åãñç íöîöìå èòîì å"ç ã"äãî
íöîöìå èòîì ã"äãî åãâðë ïéà ãñç áø '÷ðä ïåéìò
àåä éë úéìëúå ìåáâ éìá èùôúäìî åãñç áåø
øúë '÷ðä ïéøéîè ìëã àøéîèå ò"ëåñ 'éçáî êùîð
:'åâå äëåñá íðôöú 'åâå êéðô øúñá íøéúñú ù"æå ïåéìò

øøåòì ãé÷"äà úáçå äðùéä äáäàä úà
áø÷î ùà éôùøë úøòåá úåéäì
åðéìò åçåø 'ä ïúð ùîî íåéä åìàë ÷åîò áìå ùéà
äàìî ãéá 'äì íãé úåàìîì íò áãðúäá äáéãð çåø
äìåòå êìåä äðùá äðù éãî éåáéø øçà éåáéøá äáçøå
÷"äàì øéàîä ïåéìòä ùã÷ úãîë ùàø äìòîì
'ä éðéò ãéîú áéúëãë ãéîú äáøúîå ùãçúîä
éàäã äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êéäìà
úéøçàá éøäù äøåàëì ïáåî åðéà 'åë úéøçà ãòå
:ãòå íìåòì ì"ìä ë"àå äéðù äðù úìçúî åæ äðù

ואילך.18. שם לא ואילך.19.תהלים מז ע' תש''מ) (קה''ת, הזקן אדמו''ר קודש אגרות יב.1.ראה יא, עקב
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áeúkM äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà2,"õøà ãñé äîëça 'ä" : ©¨¦§¨©©¦©¤¨§¨§¨¨©¨¤
,"ïéîìò ìk àlîî" úðéça àéä ¯ "äðBéìòä õøà"ä ãBñiL- ¤§¨¤¤¨¤§¨¦§¦©§©¥¨¨§¦

`idy iptn ''ux`'' z`xwpd ''zeliv`''d mler ly ''zekln''

zenlera zyalzn `ide ,zepeilrd zexitqdn dpexg`d dxitqd

dfy ,mzeigdl mi`xapae

,''dpeilrd ux`d''åux` - §
õøà" àéä ¯ äðBzçzä©©§¨¦¤¤

"õôçl`xyi ux` - ¥¤
,''utg ux`'' z`xwpd

dcâðk úðåënäcbpk - ©§ª¤¤§¤§¨
,dpeilrd ux`då ,Lnî- ©¨§

l`xyi ux`ìò úàø÷ð¦§¥©
dîLux`d my lr - §¨

,dpeilrd,"íéiçä õøà"¤¤©©¦
äpä,df ceqi -CLîð àeä ¦¥¦§¨

äîëç úøàäå úëLîäî¥©§¨©§¤¨©¨§¨
,äàlò,dpeilr dnkg - ¦¨¨

,íéðBéìòä íéiçä øB÷î- §©©¦¨¤§¦
,dlrnly ''miig'' zpigan

:áéúëãkaezky enk -3: §¦§¦
äéìòa äiçz äîëçä"©¨§¨§©¤§¨¤¨

."'eëå''dnkg''ny ixd - §
ux`l ceqid jynpefdfy ,

,''ux` cqi dnkga''

zpigaa xi`n ''dnkg''ne

- dlrnly ux`a ,''ux`''

ux`ae ,zeliv`c zekln

.l`xyi ux` - dhnly

Bæ äëLîäå äøàäå- §¤¨¨§©§¨¨
dnkgdn ''ux`''a dxi`nd

,dpeilrdúLcçúî àéä¦¦§©¤¤
ìëa Lnî Lãç øBàa§¨¨©¨§¨

,äðLå äðLmrt s` edenk did `ly ycg xe` xi`n dpy lky - ¨¨§¨¨
,dfk xe`àø÷ðå ,ãeçiä úéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé àeä ék¦¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦©¦§¦§¨

úìòîì õ÷ ïéàå óBñ ïéàL ,"àeä¯Ceøa¯óBñ¯ïéà¯øBà" íLa§¥¥¨¤¥§¥¥§©£©
éelòa ,Búîëçîe Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä úlãâe§ª©¨§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥¥¨§¨§¦
.äìòî äìòîì úBìònä íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò øçà©©¦©¥¥§©§¦§©©£§©§¨©§¨
zekynpd zekyndd zepeilrl zilkze seq oi`y oeeik ixd -

dnk cr had ilan ixd ,dpeilrd dnkgdn ,''d`lir dnkg''n

xe` jynidl leki - dxary dpya jynpy xe`d ,dbixcna ,dlrp

,dycgd dpya xzei dlrpäîëçî øéàîe ãøBé äðLå äðL ìëáe§¨¨¨§¨¨¥¥¦¥¨§¨
äàlò4,dpeilrd dnkgdn -øéàî äéä àlL ,Lcçîe Lãç øBà ¦¨¨¨¨§ª¨¤Ÿ¨¨¥¦

,äðBéìòä õøàì íìBòî ïéãòycg `ed ''dnkg''n jynpd xe`d - £©¦¥¨¨¨¤¨¤§¨
dlrnly ''seq oi`''n ycg xe` jynp dnvr ''dnkg''ay ,ycegne

,''dpeilrd ux`''a jynp df xe`e ,''dnkg''näðL ìk øBà ék¦¨¨¨
ì ÷lzñî äðLåäðMä Làø áøò ìëa BLøLy`x axr lka - §¨¨¦§©¥§¨§§¨¤¤Ÿ©¨¨

oi` xe`'' zenvra eyxeyl ztlegd dpyd ly xe`d wlzqn dpyd

,''seqãçäLkL,dpald -,Ba äqkúîbg'' `xwp dpyd y`x - §¤©Ÿ¤¦§©¤
''ea dqkzn ycgdy5xacd zernyne ,f` dxi`n dppi` dpald ,

zenlerd z` dignd xe`d ,''zekln'' zpigay ,`id zeipgexa

,eyxeyl wlzqne mlrzn - (dpal) ''`xdiq'' `xwpd - mi`xapde

úòé÷z éãé ìò Ck øçàå§©©¨©§¥§¦©
CLîð úBlôzäå øôBL¨§©§¦¦§¨
äðéçaî ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¦§¦¨
úâøãîaL øúBé äðBéìò¤§¨¥¤§©§¥©

,äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨
,dpeilrõøàì øéàäì§¨¦¨¨¤

,äéìò íéøcìå äðBéìò- ¤§¨§©¨¦¨¤¨
ux`l xi`nd'' iehiad itk

,''dilr mixcleìk íä¥¨
íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦
íéìa÷îä íéðBzçzäå§©©§¦©§©§¦

eðéäc ,äpnî úeiçdn - ©¦¤¨§©§
zeig milawn mdy

oi` ,xzei dpeilrd dpigadn

`l` ,dnvr cvn dpnn df

óBñ¯ïéà¯øBàä ïî¦¨¥
Búîëçå àeä¯Ceøä§¨§¨

,da Laìîäux`''a - ©§ª¨¨
,''dpeilrd:áéúëãkenk - §¦§¦

aezky6:øB÷î Enò ék"¦¦§§
,íéiçdpeilr dnkg - ©¦

`id ,miig ly xewnd `idy

mr zcge`ne dlha ,''jnr''

,''seq oi`''EøBàaxi`nd - §§
ux`''l ''dnkg''n

,''dpeilrd,"øBà äàøð- ¦§¤
ux`''dn xi`nd xe`d

mi`xapd lkl ''dpeilrd

,dpnn mzeig milawndäàlò äîëçî øéànä øBà eðéäc- §©§©¥¦¥¨§¨¦¨¨
,dpeilrd dnkgdn,ïç éòãBéì òãBpëå) íéiçä øB÷îirceil - §©©¦§©©§§¥¥

,dlawd znkgïéçî úìa÷îe ,äøéñpä àéä äðMä Làø ìëaL¤§¨Ÿ©¨¨¦©§¦¨§©¤¤Ÿ¦
.('eë øúBé íéðBéìò íéLãçoiprl xywda dlawd zxeza oipr df - £¨¦¤§¦¥

`ed) mc`d z`ixa meia aezky itke ,dpyd y`xa zeklnd oipa

''mc`d lr dncxz miwl` 'd ltie'' :(dpyd y`x mei7zcxtd ,'eke

dpeekd mc`y dlawd zxeza aezk .deg dzpap epnny rlvd

mler ly zecnd zpiga) zeliv`c `''f zpiga ,''oeilrd mc`''l

`''fn oigend zewlzqd - ''dncxz miwl` 'd ltie''e ,(zeliv`d

mikynp f`e ,wlzqn lkydy dpiyd zrya xacdy itk ,(zecndn)

,(zecnd ici lr `ly) `''f ici lr `ly ''zekln''l miycg oigen

didy itk xy`n dlrnl md dl`d miycgd oigend ,oky

.`''f ici lr dlaw ''zekln''ykìëa àeä ïk ,úeièøt éèøôáe¦§¨¥§¨¦¥§¨
ïðéàå ,øçMä úlôz ìëa øúBé íéðBéìò ïéçî ïéëLîð ,íBéå íBé¨¦§¨¦Ÿ¦¤§¦¥§¨§¦©©©©§¥¨

,älôzä øçà e÷lzñpL íéðBLàøä ïéçî,lenz` ly -÷ø Ÿ¦¨¦¦¤¦§©§©©©§¦¨©

ùã÷ä úøâà
êàõøà ãñé äîëçá 'ä ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä

ò"ë àìîî 'éçá àéä äðåéìòä õøàä ãåñéù
'÷ðå ùîî äãâðë úðååëîä õôç õøà àéä äðåúçúäå
úëùîäî êùîð àåä äðä íééçä õøà äîù ìò
áéúëãë íéðåéìòä íééçä øå÷î äàìéò äîëç úøàäå
àéä åæ äëùîäå äøàäå 'åëå äéìòá äéçú äîëçä
àåä éë äðùå äðù ìëá ùîî ùãç øåàá úùãçúî
ñ"àåà íùá '÷ðå ãåçéä úéìëúá ãçà åúîëçå êøáúé

240úåéçäå øåàä úìåãâå úìòîì õ÷ ïéàå óåñ ïéàù ä"á
éåìéò øçà éåìéòá åúîëçîå êøáúé åðîî êùîðä
äìòî äìòîì úåìòîä íåøì úéìëúå õ÷ ïéà ãò
øåà äàìéò äîëçî øéàîå ãøåé äðùå äðù ìëáå
õøàì íìåòî ïééãò øéàî äéä àìù ùãåçîå ùãç
ìëá åùøùì ÷ìúñî äðùå äðù ìë øåà éë äðåéìòä
øôåù úòé÷ú é"ò ë"çàå åá äñëúî ùãçäùë ä"øò
øúåé äðåéìò 'éçáî ïåéìò ùãç øåà êùîð úåìôúäå
éøãìå äðåéìò õøàì øéàäì äàìéò äîëç úâøãîáùí

íéìá÷îä íéðåúçúäå íéðåéìòä úåîìåòä ìë íä äéìò
åúîëçå ä"á ñ"à øåàä ïî åðééäã äðîî íúåéç
êøåàá íééç øå÷î êîò éë áéúëãë äá ùáåìîä
øå÷î äàìéò äîëçî øéàîä øåà åðééäã øåà äàøð
úìá÷îå äøéñðä àéä ä"ø ìëáù ç"éì òãåðëå) íééçä
ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
ìëá øúåé íéðåéìò ïéçåî ïéëùîð íåéå íåé ìëá àåä
øçà å÷ìúñðù íéðåùàøä ïéçåî ïðéàå øçùä úìôú

יט.2. ג, יב.3.משלי ז, ˘ËÈÏ''‡:4.קהלת ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'מלמע זה או''ח נמשך בח''ע גם ודאי ב): נ, (שה''ש מלקו''ת ''להעיר
א.5.כו'''. ח, י.6.ר''ה לו, כא.7.תהלים ב, בראשית
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אלול ט"ז חמישי יום

ììk Cøãå .øúBé ïéäBáb§¦¥§¤¤§¨
íìBòä úeììëawx `l - ¦§¨¨¨

(dltzd zrya enk) mc`a

,mlerd lka `l`úéL"a§¦
,"ïéðL éôìàzyya - ©§¥§¦

mlerd meiw ly dpy itl`8,

äðMä Làø ìëa àeä ïk¥§¨Ÿ©¨¨
.äðMä Làøåy`x lkay - §Ÿ©¨¨

miycg oigen mikynp dpyd

.dycge dpeilr zeig -

éäìà 'ä éðéò ãéîz" :áeúkL eäæåíéepk íä "íéðéò"äL ,"da E §¤¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¤¨¥©¦¥¦¦
éðéò" íéîëç eàø÷ð ïëlL ,äîëçä øBà úøàäå úëLîäì§©§¨©§¤¨©©¨§¨¤¨¥¦§§£¨¦¥¥

"äãòä9,,''mipir'' iepika oiievnd dnkgd xe` xi`n mda oky - ¨¥¨
ìàøNé õøàc àøéåà"å©£¦¨§¤¤¦§¨¥

"íékçî10.ly xie`d - ©§¦
iptn ,mikgn l`xyi ux`

zpiga dxi`n myy

ipir cinz'' ixd ,''dnkg''d

dxi`n cinzy - ''jiwl` 'd

.''dnkg''d zpiga my

Lîäå äøàäåóà ,Bæ äë §¤¨¨§©§¨¨©
,úéãéîz àéäL¤¦§¦¦
dðéà ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥¥¨

úçà äâøãîe äðéçáa- ¦§¦¨©§¥¨©©
,deeye,íìBò éîéî dcáì§©¨¦¥¨

äðLå äðL ìëaL àlà¤¨¤§¨¨¨§¨¨
ék ,ïBéìò Lãç øBà àeä¨¨¤§¦
øéàäå LcçúpL øBàä̈¤¦§©¥§¥¦
àeä ,äæ äðMä Làøa§Ÿ©¨¨¤
äðMä Làø áøòa ÷lzñî¦§©¥§¤¤Ÿ©¨¨

ì äàaä.BLøLjk - ©¨¨§¨§
`ed ,aey jynpd xe`dy

.xzei dlrpe ycg xe`:áeúkL eäæåda ''jiwl` 'd ipir''y - §¤¤¨
.dcáì "äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî"mlerl'' aezk `le - ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨§©¨

,dpy dze`l wx `id dpyd y`xa zkynpd dkyndd ,oky ,''cre

dlrpe ycg xe` jyniiy ick zwlzqn `id dpyd y`x axrae

.xzeiáéúk ïëìå,aezk -'à øñç "úéLøî"zeidl jixv didy - §¨¥§¦¥¥¦¨¥
- s''l` ila aezk o`ke (y''ixd ixg` s''l`a) ''ziy`x'' aezk

:`ed ,zeinipt it lr xac ly enrheøBàä úe÷lzñä ìò æîBø¥©¦§©§¨
,úBòé÷zä øçà ãò äðMä Làø ìéìa ÷lzñnLzeinipt f`y - ¤¦§©¥§¥Ÿ©¨¨©©©©§¦

,''zeklnd ziilr'' f` oky ,zewlzqda `id mlerd ly zeigd

,zewlzqde dilra zcner ''zekln''d zeiniptãøBiLixg` - ¤¥
,zeriwzdéîéî ïéãò øéàî äéä àlL øúBé ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¥¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¦¥

"íéiçä õøà"a øzzñîe Laìúî àeäå ,äæk ïBéìò øBà íìBò¨¤§¨¤§¦§©¥¦§©¥§¤¤©©¦
äìòîlLly ''zekln''a - ¤§©§¨

lk xewn ,''zeliv`''d mler

,mi`xapde zenlerd

,ähîlLå,l`xyi ux`a - §¤§©¨
zxaer df mlera drtydd

dligza ,l`xyi ux` jxc

,l`xyi ux`a zeigd d`a

zkynp `id l`xyi ux`ne

,mlerd lkaúà úBéçäì§©£¤
CLî ìk úBîìBòä ìk̈¨¨¨¤¤
Béelb Cà .Bæ äðL̈¨©¦

,äfä øzñääîdf xe` - ¥©¤§¥©¤
miigd ux`a xzqen didp

icke ,dhnlye dlrnly

rtyeie dlbzi df xe`y

zenlera zeig rty

,df ixd ,mi`xapaeéeìz̈
íéðBzçzä äNòîa§©£¥©©§¦
úøNòa íúáeLúe íúeëæe§¨§¨¨©£¤¤

,äáeLz éîéjyna eyry daeyzde ,ekfy zekfd zcn itk - §¥§¨
xzei dlrpde ycgd xe`d dlbzn dcn dze`a ,daeyzd ini zxyr

,dpyd y`xa jynpy:ïéánì éãå§©©¥¦
:mekiqlxi`nd ''zeliv`''c ''dnkg'' ly iwl`d xe`dy ,ef zxb`a xaqed

dlrp xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda dpy lka `ed ,l`xyi ux`a

dpy lkay ,dfk ote`a zeidl l`xyi ux` ly dwcvd lr df jxc lr .xzei

mb rbep xacdy ,`vei zxb`d meiqn .zeki`ae zenka dtqeda ozpiz

xzei dlbziy ick ixd - xzqd ly ote`a cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl

.xzeie xzei l`xyi ux`l dwcvd ozn ieaixa xacd ielz - xzeie

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íìåòä úåììëá ììë êøãå øúåé ïéäåáâ ÷ø äìôúä
.ä"øå ä"ø ìëá àåä ïë ïéðù éôìà úéùá

ãéîú ù"æå
úëùîäì íéåðéë íä íéðéòäù äá êéäìà 'ä éðéò
äãòä éðéò íéîëç åàø÷ð ïëìù äîëçä øåà úøàäå
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
æîåø 'à øñç úéùøî áéúë ïëìå äãáì äðù úéøçà

àë÷øçà ãò ä"ø ìéìá ÷ìúñîù øåàä úå÷ìúñä ìò
øéàî äéä àìù øúåé ïåéìò ùãç øåà ãøåéù úåòé÷úä
ùáìúî àåäå äæë ïåéìò øåà íìåò éîéî ïééãò
úåéçäì äèîìùå äìòîìù íééçä õøàá øúúñîå
åéåìéâ êà åæ äðù êùî ìë úåîìåòä ìë úà
íúåëæå íéðåúçúä äùòîá éåìú äæä øúñääî

:ì"ãå ú"éùòá íúáåùúå

א.8. לא, א.9.ר''ה כד, תענית כד. טו, שלח ב.10.ראה קנח, ב''ב
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אלול י"ז שישי יום
אגרתטו

.åèx`y lye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

zxezae dlawd zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd

.zeciqgd

itk ,"zexitq"d ici lr `ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk

"edil` gzt" xn`na xn`py1:

oipewiz xyr zwit`c `ed zp`"

`bdp`l oxitq xyr oedl opixwe

`lc oinizq oinlr oeda

- "oiilbz`c oinlre oiilbz`

zlv`d - "seq oi` xe`" - dz`

(zelbzdl mlrdn z`ad)

xyr" mi`xwpd miyeal dxyr

zenlerd mda bidpdl ,"zexitq

.mielbd zenlerde elbzd `ly

leabd gek mbe "seq oi`" ly leab-ilad gekd mb `hazn zexitqd xyra

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seq oi`" ly2`ed seq oi` xe`" :

,leaba gk el yi jk leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily

xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y

gek el yi "seq oi` xe`" - xnelk ."`lekc `zenily `ed seq oi`e ezenily

ila"a wx gek el yiy xn`z m` ,oky ."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a

`ed "seq oi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz` ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab

gxkdd on ,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd .lkd ly zenilyd ixd

."leab"d gek ly zenilyd "seq oi` xe`"l didzy

ly ote`a "zexitq"a mi`a ,"leab"d geke "leab ila"d gek ,dl` zegek ipy

xeiv ila miheyt mdy ,zexitqd ly "zexe`"d :zenlerd zbdpde z`ixa

ly zelbzdd md - "seq oi`" zpigaa mde ,"cqg" e` "dnkg" ly dlabde

mdl yiy "milkd"e ;"zexitq"d oipra "cner" `edy itk "leab ilad" gekd

lre ."leab"d gek ly zelbzdd md - "cqg"e "dnkg" ly dlabde ihxt xeiv

xe`"n jynp "zexitq"d iciseq oi`- leab ilae seq oi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy zenlerd bidpdle `exal

oi` xe`" mr zilkza zecge`n ,milkd mbe zexe`d mb ,zexitqdy myk

"cg idenxbe edi` cg edeige edi`"y ,"seq3xac md zexe`de seq oi` xe` ,

- zenlerd zbdpde zeedzdy ixd ,cg` xac md milkde seq oi` xe` ,cg`

"seq oi`" `le leab ly oipr md zenlerd z`f lkae ,"seq oi` xe`"n `id

`a ixd df ,oky ,(mze` digne deednd "seq oi` xe`"a dfy enk) leab ilae

zeigdle zeedl "leab"d gek zcixi dpyi oday "zexitq"d oipr ici lr

.leab ilra zenler

zenc lre" ,"mc`" z`xwp ,"zexitq"d oipra "seq oi` xe`" ly zeyalzdd

"mc` d`xnk zenc `qkd4.zexitq xyr ly sevxt ernyn "mc`" oky ,

,miipgexd zenlerd ly "zexitq"d oipr zece` xwira xaecn dlawd zxeza

zeciqgd zxeza eli`e ,zenlerd x`y lye "zeliv`"d mler ly "zexitq"d

lk ly eznypa mpyiy zegekde zexitqd xyr oipr zece` xzei xaecn

zexitqd xyrn zlylzyne d`a - dnypd - `idy ,icedi5da mb opyi -

mb "zelret" ,eznyp zegek zxyra icedi ly ezceare ,zexitqd xyr

zegekde zexitqd mi`a odny mipeilrd zenlerd ly "zexitq"a dlrnl

.dnypd ly

xcqa dricid ,dlrnl "zexitq"d oipr ze`ivna dbydde dricid

dnvr `id - zelylzydd

dnx" e`) "d`ype dax devn"

xne` owfd epaxy itk ,("d`ype

"oexg` qxhpew"a oldl6dfe ,

ody 'd z`xile 'd zad`l `ian

itk) zeevnd lkl yxeye ceqi

"dxez ihewl"a mb `aeny7,(

zexitqa dbydde dricide

zeig dwiprn dnypd zegekae

ixnbl zexg` zelrzde

.icedi ly ezceara

.úBøéôqä ïéðòa "íúBãéçå íéîëç éøác ävìîe ìLî ïéáäì"§¨¦¨¨§¦¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦§©©§¦
weqtn `id "mzecige minkg ixac dvilne lyn oiadl" oeyld -8,

`id "dvilne lyn"a dpeekd ixd ,my mixne` miyxtny itke

lyn ly oipr md ielbay dxeza mipipr mpyiy ,azkay dxezl

da dvilnd mby zexnl ,xzei dlrp oiprlok mb `ed ,`hazn `ed

xy` dy`d mr miig d`x" lynl enk) cenile d`xed ,dxez

"zad`9`ed mixacd hyt mb j` ,dxezd znkg lr lyn dfy ,

:dt lray dxezl dpeekd "mzecige minkg ixac"e ,(d`xede dxez

wwcfdl gxkdd ony mixac md "zecig"e ,mielb md "minkg ixac"

"zexitq"d oipray ,owfd epax oiivn .dcigd z` exztie elbiy jkl

,oky ,mzecige minkg ixace ,dvilne lyn ly mipiprd lk mb mpyi

dhnl mbe mipeilrd zenlera dlrnl mb `ed "zexitq"d oipr

.icedi ly ytpaúàæ úòãeîxacd reci -éLBã÷ étî õøàa ©©Ÿ¨¨¤¦¦§¥
:áéúëc éàî ìëOä ìà úö÷ áø÷ì ,ïãò íúîLð ïBéìòdn - ¤§¦§¨¨¥¤§¨¥§¨¤©¥¤©¦§¦

aezky10:äðekäL ,"dBìà äæçà éøNaîe",weqtd ly -àéä ¦§¨¦¤¡¤¡©¤©©¨¨¦
,íãàä øNáa úLaìîä Lôpî Cøaúé Búeäìà úö÷ ïéáäì- §¨¦§¨¡Ÿ¦§¨¥¦¤¤©§ª¤¤¦§©¨¨¨

,sebd z` dignd ytpd ,xnelk:`"hily x"enc` w"k ztqed,oky

oi` - dnvr ipta llka zeipgexa ,enk - dnvrykl ytpd zedna

,llk dpad lkì"æø øîàî ét ìòå11÷eñt ìò12éLôð éëøa" : §©¦©£©©©©¨¨§¦©§¦
,'eë àeä¯Ceøa¯LBãwä äî" ¯ "'Bâå,mlerd lk `ln -óà §©©¨¨©

,"'eë äîLpämixac my mipen l"f epizeaxe ,"sebd lk z` d`ln - ©§¨¨
oeeik ,ixd ,dnypa md jk d"awd lv` mdy myk xy` mitqep

lv` mpyiy mipipr da yiy ,dnypd z` mieeyn l"f epizeaxy

lv` mdy itk mipipr dnypdn oiadl ixd mileki ,`ed jexa yecwd

oeincd zn`a edn ,`l` .zewl`a mipipr oiadl ,`ed jexa yecwd

?`ed jexa yecwd l` dnypd ly mipipr zeeydl xyt` ok` ji`e

efdn owfd epax `iai -yie zewl`d zeiniptn d`a dnypdy ,xd

oiadl mileki okl ,zewl`ne zepeilrd zexitqdn mipipr da

ùã÷ä úøâà
ïéáäì åèíéîëç éøáã äöéìîå ìùî

úòãåî úåøéôñä ïéðòá íúåãéçå
ìà úö÷ áø÷ì ò"ð ïåéìò éùåã÷ éôî õøàá úàæ
äðååëäù äåìà äæçà éøùáîå áéúëã éàî ìëùä
úùáåìîä ùôðî êøáúé åúåäìà úö÷ ïéáäì àéä
äî 'åâå éùôð éëøá ô"ò ì"æøàî ô"òå íãàä øùáá
ô"ò øäæä øîàî ô"òå 'åë äîùðä óà 'åë ä"á÷ä

הזוהר.1. תיקוני רפ''ח.2.הקדמת ס"כ.3.ח''א להלן וראה ובכ"מ. פ"ב שמ"ז ע"ח ב). (ג, בהקדמה כו.4.תקו"ז א, תניא5.יחזקאל ראה
פ''ג. ב.6.ח''א תשבית.7.קנו, ולא ו.8.ד''ה א, ט.9.משלי ט, כו.10.קהלת יט, א.11.איוב י, א.12.ברכות קג, תהלים
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אלול י"ח קודש שבת

:owfd epax oeylae ,zewl`a mipipr dnypdnøäfä øîàî ét ìòå13 §©¦©£©©Ÿ©
÷eñt ìò14déëBzî ,çôðc ïàî" ¯ "íéiç úîLð åétàa çtiå" : ©¨©¦©§©¨¦§©©¦©§¨©¦¥

,"çôðcg`yk ,xeaica enk `ly ,ezeiniptn gtep - gtepd - ¨©
z` `iven - gtepd j` ,ipevigd ladd z` `iven `ed ixd ,xacn

mixne`yke ,ladd zeinipt

zqpkd lr "dgitp" oeyld

,drnyn ,seba dnypd

zeiniptn d`a dnypdy

owfd epaxy itke ,zewl`d

zxb`"a z`f xiaqn

"daeyzd15,Lôð elôàå©£¦¤¤
äiNòc`ed ''diyr'' - ©£¦¨

,xzeia oezgzd mlerd

dpezgzd `id ''ytp''e

,gex ,ytp zebixcnd ynga

,dcigi ,dig ,dnypàéä¦
âeefî äàa,cegi -ð"åæ,''`awep''e ''`''f'' -,äiNòcmler ly - ¨¨¦¦©£¦¨

mler ly (zekln) `awepe (zecn) `''f beeife cegin ,diyrd

,diyrd mler ly zeytpd ze`a ''diyr''díälL ïéçnäåly - §©Ÿ¦¤¨¤
,''diyr''c `awepe `''f,ð"åæc äîLðe äiç úðéça íäL''dig'' - ¤¥§¦©©¨§¨¨§

''digz dnkgd'' ,''dnkg'' zpiga `id16zpiga `id ''dnyp''e ,

''mpiaz icy znyp'' ,''dpia''17ly dbixcnd wx `idy dnypa ,jk ,

,"`awep"n ,zecn yy ,"`"f"n ,zexitqd lk opyi - "diyr"c ytp

,"dpia"ne "dnkg"n ,zeklníéøBçà ïä ïäL,zeipevigd -íéìëc ¤¥¥£©¦§¥¦
,úeìéöàc ð"åæcmixi`n "zeliv`" ly p"ef ly milkd ,oky - §©£¦

"diyr"d mler zexitqa miyalzne ,"diyr"a18zexitqdy ixd ;

p"ef ly milkd ly miixeg`de zeipevigd od ,"diyr"d mler ly

,"zeliv`"cíäLmd ,''zeliv`''c milkd -,Lnî úeäìà ¤¥¡Ÿ©¨
íëBúaL''zeliv`''c milka -àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà øéàî ¤§¨¥¦¥¨

,úeìéöàc äîëça æeðâå Laìîäwxtay d"dbda xne`y itk - ©§ª¨§¨§¨§¨©£¦
xe`" recn ,xac ly enrh ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga d"l

,"dnkg"ay "seq oi` xe`" ,ixd ;`wec "dnkg"a dxey "seq oi`

`ppwn d`lir `a`" ,"zeliv`"d mleray zexitqd lka xi`n

"zeliv`a19ly milkay ixde ,zeliv`a zppwn dpeilr dnkg ,

,`ed jexa "seq oi` xe`" xi`n "zeliv`"d mleray zexitqd

,úeìéöàa "ãç éäBîøâe eäéà"cjexa "seq oi` xe`" ,`edy - §¦§¨¦©©£¦
"zexitq"d ly milkde ,`ed

mlera cg` xac md -

,"zeliv`"doeeikezexitqdy

zeinipt od "zeliv`"c

mler ly zexitqd

zexitqay ixd ,"diyr"d

yalzn "diyr"d mler ly

,`ed jexa "seq oi` xe`"

ïk ìòå,okle -úîLða íb §©¥©§¦§©
íãàä,zexitqdn d`ad - ¨¨¨

óBñ ¯ïéà ¯øBà øéàî¥¦¥
æeðâå Laìî ,àeä ¯Ceøä§ª¨§¨

,daL äîëçä øBàa,ytpay -äpnîe .íãàä úà úBéçäì- §©¨§¨¤¨§©£¤¨¨¨¦¤¨
,dnypdnïlkL ,úBðBéìòä úBøéôña úö÷ ïéáäì íãàä ìëeé©¨¨¨§¨¦§¨¦§¦¨¤§¤ª¨

,zepeilrd zexitqd lk -.ïäî äìeìkä BúîLða úBøéàî,oky - §¦§¦§¨©§¨¥¤
xyr cbpk zegek dxyr da yie zexitqdn d`a ixd dnypd

xitqa mzervn`a oiadl mc`d leki okl ,zexitqd.zepeilrd ze

iptn ,zexitqe zegek dxyr ok mb mpyi dnypay mixne`yk ,`l`

zexitqd lk zexi`n dae ,dlrnly zexitqd xyrn d`a `idy

zexitqa oiadl mc`d lkei ytpdny daiq jkaye ,zepeilrd

oeince jxr dfi` epyiy eaygi `ly ,oiivl yxcp - dlrnly

,dnypay zegekl oeinc dfi` yi zepeilrd zexitqly ,mdipia

dfi` yi dnypd zegeklyejxr`a ,okl ;zepeilrd zexitql `edy

oky ,yexitd zehyt hiytdl yiy ,oiivle lelyl oldl owfd epax

ly cqgd zcn lr mb ixdy ,mdipia jxr meye oeinc mey oi`

`ed jexa yecwdl "dakxn" didy ,epia` mdxa`20ok it lr s` ,

.dlrnly cqgd zcnl oeince jxr mey dl oi`y dilr mixne`

:owfd epax oeylae

éøö CàíBìMä åéìò éøBnî ézòîMM äî ,íéc÷äì Caxd - ©¨¦§©§¦©¤¨©§¦¦¦¨¨©¨
,yhixfnn cibnd÷eñt ìò21øîàL ,"øôàå øôò éëðàå" : ©¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¤¨©

åéìò eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦¨¨
BúîLð úøàä ìò íBìMä©¨©¤¨©¦§¨
ãñç øBàî Bôeâa äøéàîä©§¦¨§¥¤¤

,ïBéìòzcn ly xe`dny - ¤§
dxi`d ''zeliv`''c cqgd

mdxa` ly eteba dnypd

,epia`Búcî àéäåly - §¦¦¨
,epia` mdxa`äáäà" úcî¦©©£¨

úà áäBà äéäL (äéä daL :øçà çqð) ,"äaø©¨ª¨©¥¤¨¨¨¤¨¨¥¤
àeä¯Ceøa¯LBãwäyecwdl epia` mdxa` ly ''dax dad`''d - ©¨¨

,''zeliv`''c oeilrd cqgd ly xe`dn d`a ,`ed jexaäáäà©£¨
"äákøî" äNòpL ãò ,Ck ìk äðBéìòå äìBãb§¨§¤§¨¨¨©¤©£¨¤§¨¨

.àeä¯Ceøa¯LBãwäì- §©¨¨
did epia` mdxa` ,xnelk

jexa yecwdl ixnbl lha

ly lehiad ote`l cr `ed

dlrnl `edy ,"dakxn"

,oky ,epec`l card lehian

lha `edy zexnl card

oevx z`f lka el yi ,oec`l

eli`e ,oec`d oevx ipta epevx z` lhan `edy `l` ,invr

evx mey dakxnl oi`y ote`a akexd iabl dlha "dakxn",invr o

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éôàå çôð 'éëåúî çôðã ïàî íééç úîùð åéôàá çôéå
ïéçåîäå äéùòã ð"åæ âååéæî äàá àéä äéùòã ùôð
íééøåçà ïä ïäù ð"åæã äîùðå äéç 'éçá íäù íäìù
íëåúáù ùîî úåäìà íäù úåìéöàã ð"åæã íéìëã
'éöàã äîëçá æåðâå ùáåìîä ä"á ñ"à øåà øéàî
íãàä úîùðá íâ ë"òå úåìéöàá ãç éäåîøâå åäéàã
äáù äîëçä øåàá æåðâå ùáåìî ä"á ñ"à øåà øéàî
úö÷ ïéáäì íãàä ìëåé äðîîå íãàä úà úåéçäì
äìåìëä åúîùðá úåøéàî ïìåëù úåðåéìòä úåøéôñá
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) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
242äùòðù ãò ë"ë äðåéìòå äìåãâ äáäà ä"á÷ä úà

הזוהר.13. בשם - פ''ד התשובה) (אגרת ח''ג רפ''ב; ח''א לעיל ט.14.הובא ב, סי''ד.16.שם.15.בראשית לעיל וראה יב. ז, איוב17.קהלת
ח. פ''ב.18.לב, שמ''ז ע''ח ת''ו.19.ראה ˘ËÈÏ"‡:20.תקו''ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.פכ"ג פי"ח. ח"א בתניא נת' ובכ"מ. ח. פמ"ז, "ב"ר
כז.21.ועוד". יח, וירא



lel` g"i ycew zay Ð eh zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriybl

.`ed jexa yecwdl epia` mdxa` ly elehia did dfk ote`ae

,àðéîà Czòc à÷ìñå,xeaql mileki eide -ãñç úðéçaL §¨§¨©§¨£¦¨¤§¦©¤¤
úeäî âeñå ïéòî àéä úBðBéìòä úBøéôqa äìòîlL äáäàå§©£¨¤§©§¨©§¦¨¤§¦¥¥§¨
àéäL ÷ø ,íBìMä åéìò eðéáà íäøáà ìL "äaø äáäà" úcî¦©©£¨©¨¤©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¦

,dlrnly dad`de cqgd -

odäìBãb,zenka - §¨
äàìôðå,zeki`a -äpnî §¦§¨¨¦¤¨

,epia` mdxa` ly ezcnn -

õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì§©§¨©§¨©¥¥
,úéìëúådlecb mpn` - §©§¦

lk lr j` - dpnn d`ltpe

,mdipia yi oeinc dfi` mipt

úBðBéìòä úBcnî òãBpk©©¦¦¨¤§
:øçà çqð] íäì ïéàL¤¥¨¤ª¨©¥
ãvî úéìëúå óBñ [õ÷¥§©§¦¦©

,ïîöòdrtyddyk - ©§¨
zcxei zepeilrd zecndn

seqe uwa d`a `id ,dhnl

ly oipra xnelk ,zilkze

dpnn mieedzn okly ,leab

ilra mi`xape zenler

,j` ,leabonvr cvnitk ,

od zepeilrd zecndy

oda oi`e leab ila od ,mvra

,zilkze seqe uwék¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà¥¨

íëBúa Laìîe øéàî- ¥¦§ª¨§¨
,zepeilrd zecnd jeza

éäBîøâe eäéà"å ,Lnî©¨§¦§¨¦
,"ãç"seq oi` xe`" ,`ed - ©

ly milkd ,eizecne

,cg` xac md ,zexitqd

zecnd mb ixd `lina

ly dpigaa od zepeilrd

,"seq oi`",øîça úLaìîä íãàä úîLða ïk ïéàM äîseba - ©¤¥¥§¦§©¨¨¨©§ª¤¤©Ÿ¤
,ixneg `edy,ìeáâe õ÷ äéúBcîì LiLzcny ,`lina oaen ixd - ¤¥§¦¤¨¥§

y cqgdzcnn zlaben izla zepeilra dpeilre dlecb dlrnl

,seba dyeal eznypy itk epia` mdxa` ly dad`e cqgdìáà£¨
àðéîà Czòc à÷ìñ íB÷î ìkî,aeygl mileki eid -äéúBcnL ¦¨¨¨§¨©§¨£¦¨¤¦¤¨

,epia` mdxa` znyp ly -.úBðBéìòä úBcî âeñå ïéòî ïämcew - ¥¥¥§¦¨¤§
oirn dppi` dlrnly cqgd zcny ,dhnl dlrnln owfd epax lly

mb lley `ed zrke .epia` mdxa` ly dad`de cqgd beqne

beqne oirn dppi` epia` mdxa` ly cqgd zcny ,dlrnl dhnln

.miccvd lkn df oipr lelyl ick ,z`fe - dlrnly cqgd zcn

:øîà äæìå:epia` mdxa` xn` okle -Bîëc ,"øôàå øôò éëðàå" §¨¤¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¦§
L ,óøNpä õòä ìL Búeîöòå Búeäî àeä øôàäLiptl urd - ¤¨¥¤¨§©§¤¨¥©¦§¨¤

,sxypy,øôò íéî çeø Là :úBãBñé 'ãî ákøî äéäxac lk - ¨¨ª§¨¦§¥©©¦¨¨

dl` zeceqi drax`n akxen ixd22,¯ çeø íéî Là :úBãBñé 'âå§§¥©¦©
,òãBpk ïúákøäî äeäúnä ïLòa eìëå íäì eëìäå eôìç- ¨§§¨§¨¤§¨¤¨¨©¦§©¤¥©§¨¨¨©©

zeceqi dylyn ea yi oyrddl`ezakxda eidy ,min ,gex ,y` ,

,urd lyBaL øôòä àeäL ,õòa äéäL 'ãä ãBñéåepi` `ed - ¦©¤¨¨¨¥¤¤¨¨¤
`l` ,oyrd mr dlerãøBiä©¥

úèìBL Làä ïéàå ähîì§©¨§¥¨¥¤¤
,íi÷ øàLpä àeä ,Ba©¦§¨©¨

.øôàä àeäåx`ypy dn - §¨¥¤
,ixd .uray xtrd ceqin

`ed xt`dyzedn,urd

`ed zrke ur did df iptly

owfd epax xn`i ,jk ,xt`

urdyk mcew mby ,oldl

zedn xwir did ,ur did

`ed zrky ,xtrd - urd

.xt`õòä úeäî ìk ,äpäå§¦¥¨¨¨¥
BLnîeel yi urdy - ©¨

,eyynl milekie ''ynn''

e` ,y`dn `l ixd dfy

,eay mind e` gexdBøîçå§¨§
éáòå áçøå Cøàa Búøeöå§¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦
íã÷ ïéòì äàøð äéäL¤¨¨¦§¤¨©¦Ÿ¤
äéä Bøwò ¯ óøNpL¤¦§©¦¨¨¨

ôòä ãBñéî,BaL ø- ¦¤¨¨¤
,urayçeø íéî LàL ÷ø©¤¥©¦©

,Ba íéìeìkllek urdy - §¦
,y` zeceqidn mb ekeza

eay xwird j` ,gexe min

epnny ,xtrd ceqin `ed

iaerde agexd ,jxe`d mi`a

,urd lyøôòä ékceqi - ¦¤¨¨
,eay xtrdéøîç àeä¨§¦
,ïlkî øúBéx`y xy`n - ¥¦ª¨

,zeceqid zylyBì Léå§¥
,çeøå Làa ïk ïéàM äî ,éáòå áçøå Cøàjxe` mda oi`y - Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦©¤¥¥§¥§©

,iaere agexíénä íâå,zeynn ixd xak yi minly zexnl - §©©©¦
j` ,iaere agexe jxe`eøéòfî èòî íä,xzeia dhern dcna - ¥§©¦§¥

Béáòå Baçøå Bkøà ìëå ,õòa,urd ly -øôòä ïî äéä ìkä" ¨¥§¨¨§§¨§§¨§©Ÿ¨¨¦¤¨¨
eãøôpL éøçà øàLpä øôàä àeäL ,"øôòä ìà áL ìkäå§©Ÿ¨¤¤¨¨¤¨¥¤©¦§¨©£¥¤¦§§

.çeø íéî Là epnîxwir mcew didy xtrd `ed x`ypy xt`de - ¦¤¥©¦©
.urd zednúeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì ïéà øôàäL Bîk ,äpäå§¦¥§¤¨¥¤¥¦§§¥¤¤¨

àìå Búenëa àì ,óøNpL íã÷ éáòå áçøå Cøàa ìBãbä õòä̈¥©¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©Ÿ§©§Ÿ
,Búeëéàa`le urd zenkl `l jxr meye oeinc mey xt`l oi` - §¥

,ezeaiygle ezeki`lBúeîöòå Búeäî [àeä] àeäL óàurd - ©¤¨§©§
,xt`d ly ezenvre ezedn `edepnîe,urdn -äeäúð;xt`d - ¦¤¦§©¨

,Búcî ìò íBìMä åéìò eðéáà íäøáà øîà ìLî Cøc ìò Ck̈©¤¤¨¨¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¦¨
,Bôeâa úLaìîe Ba äøéànä äáäàäå ãñçä úcîàéäL óàc ¦©©¤¤§¨©£¨©§¦¨§ª¤¤§§©¤¦

ùã÷ä úøâà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà

áë÷äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá

רפ''ד.22. התורה יסודי הל' רמב''ם
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BúîLða øéànä úeìéöàaL ïBéìòä ãñçå äáäàä úcî [àéä]¦¦©¨©£¨§¤¤¨¤§¤¨£¦©¥¦§¦§¨
Laìúäì ähîì dzãøa ïë¯ét¯ìò¯óà ,äðBéìò äákøî äúéäL¤¨§¨¤§¨¨¤§¨©©¦¥§¦§¨§©¨§¦§©¥

Bôeâa,ixd dfy -ìzLä éãé ìòäâøãnî úBîìBòä úeìL §©§¥¦§©§§¨¨¦©§¥¨
íéaø íéîeöîö éãé ìò äâøãîìcqgd zcn ly xe`d ixd cxei - §©§¥¨©§¥¦§¦©¦

''zeliv`''cjxczelylzyd

mvnhvne zeax zebixcn

- miax minevnv ici lr

,f` ixdCøòå ïBéîc ïéà¥¦§§¤¤
äáäàä øBà úeäî̈¨©£¨
øBà úeäî ìà Ba øéànä©¥¦¤¨
ïBéìò ãñçå äáäà©£¨§¤¤¤§
Cøòk àlà ,úeìéöàaL¤¨£¦¤¨§¤¤
øôòä úeäî ïBéîãå§¦§¨¤¨¨
Búeäî ìà øôà äNòpL¤©£¨¥¤¤¨
ãîçð õò äéäLk Búeëéàå§¥§¤¨¨¥¤§¨
ìëàîì áBèå äàøîì23 §©§¤§§©£¨

,ìLî Cøc ìòoial xt`d oia oeinc meye jxr mey ixd oi`y - ©¤¤¨¨
mdxa` ly dad`d zcn oia oeinc meye jxr mey oi` jk ,urd

.''zeliv`'' ly dad`de cqgd zcn iabl epia`,äfî øúBéå§¥¦¤
,úBìcáä íéôìàa ìécáäìiabl inybd urde xt`d oia - §©§¦©£¨¦©§¨

,''zeliv`''c cqge epia` mdxa` ly dad`d zecn zeipgex÷ø©
ìk äøBz äøacL:ävìîe ìLîa íãà éða ïBL,okl ,mi`xew - ¤¦§¨¨¦§§¥¨¨§¨¨§¦¨

dad`de cqgd zcn z`

my lr epia` mdxa` ly

ly dad`de cqgd

lkna mb oaei jk .''zeliv`''

zegekd zecndy ,oky

icedi ly dnypd zexitqe

jxr mey mdl oi` ,dhnl

zexitqd iabl oeinc meye

lka j` .mi`a md odny

odn mi`a mdy oeeik ,z`f

eznypa zexi`n zexitqde

oiadl icedi leki ,icedi ly

okez dfy ,zepeilrd zexitqa zvw (eteb z` dignd) eznypn

.''dwl` dfg` ixyane" weqtd

ùã÷ä úøâà
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
úåìãáä íéôìàá ìéãáäì äæî øúåéå î"ãò ìëàîì áåèå
:äöéìîå ìùîá íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãù ÷ø

.23:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''לנדו''ד השייכות וצ''ע א. כו, זח''א ראה ''ענינו



. . .mei meiddl

oey`x meilel` aib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,`eaz :yneg
.elÎcl .gqÎeq :mildz

.dlrn Î240Î . . . xxerl .ci :`ipz

y"dgc '` mei exn`l x"en`` ligzd "a"xrz ,enicwdy drya" mya recid ,lecbd jynd
ip` dqknd xn` 'de ligznd xn`na ,aehqexa e"rxz `xie t"y eniiqe ,yhiee`aeila a"xrz

.mixn`n c"nw eae .mdxa`n

.mixn`nl wlgp `le ,exn` `ly ipy wlg miaezka yie

ipy meilel` bib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`eaz :yneg
.hlÎfl .`rÎhq :mildz

.l"ce . . . dpy lkae :`ipz

zxard dzid dpey`xd zecigia xy` ,miciqgd lkl 'id reci :xtiq licprd 'x ciqgd
orx`eerb xeht jiilb orn fi` ald zlxr oet ,q`ee hip q`ee ,dlxrdald zlxrn - didiÎ`lyÎdn] ¨¨¨

.[cin exhtp

iyily meilel` cib"yz'd

xeriy.mi.i"yxit mr iyily ,`eaz :yneg
.anÎn .erÎar :mildz

.odn dlelkd Î`kwÎ . . . oiadl .eh :`ipz

gvpl dna epl oi`y iptn `l ,oexg`d dvw cr dtepz znglnn xfpdl :x"en`` ze`xedn
oipa ,epipipa wefigl wxe j` yicwdl epilr epizegek lk z`y iptn `l` ,al jxen iptn e`
.gka wx `le lreta p"qna epizeytp z` xeqnl epilr df lre .dxdhae dyecwa zevnde dxezd

iriax meilel` ehb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`az :yneg
.dnÎbn .grÎfr :mildz

.dvilne ÎakwÎ . . . jixv j` :`ipz

.f"pxz lel` eh ` mei :"mininz iknez" zaiyi zecqizd

.f"pxz lel` i"g c mei :g"`ce dlbpa cenild zlgzd

,"mininz iknez" dny daiyid :x"en`` fixkd zetwdd ixg` h"pxz z"gny lila
."mininz" mny dgexa mibdpzne micneld micinlze

iying meilel` fhb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`eaz :yneg
.gnÎen .atÎhr :mildz

.'ziy enk ÎbkwÎ . . . zellk dpde :`ipz

orci` ` sie` ,`ln mler miiw el`k l`xyin zg` ytp miiwnd lk xn`nd 'it owfd epiax

íåé

ïåùàø

íåé

éðù

íåé

éùéìù

íåé

éòéáø

íåé

éùéîç



. . .mei meid el

dnyp xrcri hiihy orhx`c oe` ,w"`c dnecwd daygn oi` hiihy xr iee orwew orn sx`c¨
` heh orn f` oe` ,wcv l`eb giynd z`ia fia xdi` oet qiex` ornew q`ee zexec rl` hin¨

.zexecd lk seq cr zenyp rl` ic h` daeh ` orn heh ,daeh ` orci`©©¨

iytg mebxz

ea xewn `idy ,dyecwa xzeia zi`lir dbxc] w"`c dnecwd daygna "`vnp" `edy itk hiadl yi icedi lr

miyeryke ,wcv l`eb giynd z`ia cr di`v`v ly zexecd lk mr dnyp lk "z`vnp" mye [zeceg` l`xyi zenyp

.zexecd lk seq cr elld zenypd lkl daeh miyer ,daeh icedil

iyiy meilel` fib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,`az :yneg
.`pÎhn .ftÎbt :mildz

.mdizecn ÎbkwÎ . . . zecn dpde :`ipz

x"enc` rnye ,`az t"y `pf`ila 'id `l zg` mrt .dxeza `xewd envra 'id owfd epiax
dgkezay zellwdn ytp znbrd .xg`n d`ixwd - devn xad mcew xrp epcer `ede - irvn`d

.zeprzdl lkei m` owfd epiax wtzqp t"kdeiay cr ,al a`kl ez`iad

hip jif hxrd" `xew `a`yk :dpr ,ef dyxt mi`xew dpy lka ixd n"`dc` z` el`yyk
"zellw oiiw.["zellw mey zernyp `l"]

zaylel` igb"yz'd

ומעצמו. קורא, הבעל עולה לששי
.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`az :yneg

.cpÎap .htÎgt :mildz
.onewna x`aziy . . . f"k dpde :`ipz

'wd eaxe exen eil` dlbzpy mei .g"pz zpya h"yrad z` zcled mei[ipeliyd dig`].c"tz -
.c"vz - h"yrad dlbzpy mei

.d"wz - owfd epiax z` zcled mei

ux`d l` `eaz ik 'ide :zay zlaw xg` a"pxz lel` i"g `eaz t"ya h"yrad zxez okez
dpzn ` fi` q`ee oevx mev ornewev hqree ec f` .yxcna `zi`ck oevx 'le dvexn 'l ux` .'eb¨
oi` orb`xhR`x` ,zayie oiif sx`c dcear ic fi` ,l`xyin cg` lka dyexia oe` dlrnln¨¨
'd xgai xy` mewnd l` zklde ,milka zexe` oiif jiynn ,`pha znye 'eb zgwle ,zeayizd
oiil` hiib xr hip fi` ,orxrcp` mrc oi` hx` oii` oet hiib xr f` orqiee sx`c ci` ` ,jiwl`¨©
mrc oi` zewl` oiif mqxtn sie` ,my eny okyl fi` dpeek ic oe` ,dlrnln mdi` hxit'n x`p¨

fi` xr e`ee hx`zeidl dceard dkixv ,l`xyin cg` lka dyexiae dlrnln dpzn `edy 'oevx'd l` ribzyk]

xgai xy` mewnd l` zklde ,milka zexe` jiyndl ,`pha znye 'eb zgwle ,ayein ezeyrl ,"ecixed"l - 'zayie'

eny okyl `id dpeekde ,dlrnln eze` miliaen `l` eznfei dpi` mewnl mewnn ezkildy zrcl icedi lr ,jiwl` 'd

[ea `vnpy mewna zewel` mqxtl ,my.

hql`f ec icka 'eb `eaz ik 'ide :siqede zncewd dxez mrtd cer xfg ziaxr zltz xg`¨
jif hql`f ,my eny okyl 'eb mewnd l` zklde f` mrc jxec q`c fi` ,'ek oevx mev ornewev¨¨
dkxa ` hin ,zewl` mqxtn orn fi` q`ee hin ,zewl` orhx`c oiif mqxtn sie` oiif ytp xqen¨

mildz weqt ` oe`z` xeqnz - my eny okyl 'eb mewnd l` zkldey ici lr edf ,'ek oevxl ribzy zpn lr]

[milidz weqte dkxaa - zewl` minqxtn dna .zewl` my mqxtl ick ytpd.
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ראשון יום לחשוב מתחילים לדבר, מפסיקים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰øeac ,"øác øaãå" :øîàpL¤¤¡©§©¥¨¨¦

.øzî øeäøäå ;øeñà̈§¦§ª¨

התורה של הפנימי הרובד למעשה, מהווה, החסידות תורת
ביאורם על באים בהלכה, רבים שנושאים פלא אין הנגלית.

החסידות. יסודות לאור
חולין, בעניני בשבת לדבר אסור – האמורה ההלכה למשל,
דיבור הרי האיסור, טעם מהו בהם. לחשוב מותר זאת עם ויחד
כאלו, בנושאים בשבת לעסוק אין אם ולאידך, מלאכה? אינו

מותר"? "הרהור מדוע
היא אף היתה ה' של שביתתו שבעצם, נקדים תחילה

"הוא ימים ששה לבריאה`xnמדיבור. השביעי וביום ויהי",
המאמרות. מאמירת – מ"מלאכתו" שבת

הקב"ה, אצל ומחשבה דיבור של המשמעות את להבין בכדי
אלוקה". אחזה "מבשרי כנאמר לאדם, בהקשר זאת נדגים
לזולת עצמו את ומתאים מגלה האדם בו מצב מייצג הדיבור
עצמו. עם האדם – יותר גבוהה רמה מסמלת והמחשבה השומע,
והתלבשה האלוקית החיות הותאמה ימים ששה במשך
כלומר ה', שבת השביעי ביום 'דיבור'. בבחינת בבריאה,

'מחשבה'. בבחינת למקורה, חזרה שהחיות
נדרש אלוקים", "בצלם נברא אשר האדם, שאף הסיבה זו
להרהר לו מותר זאת ובכל חולין, מדיבורי השביעי ביום לשבות

אודותם.
[f cenr ,zay ± zx`ean zeciqg t"r]

שני יום שיעור' 'חצי בבחינת הם אמה אלפיים

:· ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïékî ¯ íétìàì õeç àöé̈¨§©§©¦©¦

¯ úçà änà elôà ,ìéî øNò íéðL ìò øúé . . úecøî úkî BúBà©©©§¨¥©§¥¨¨¦£¦©¨©©

.äøBzä ïî ä÷Bì¤¦©¨

אין מדוע פשוטה: שאלה להעלות ניתן שבת תחום בדין
והרי מיל, עשר משנים פחות אף מהעיר לצאת מהתורה איסור

התורה"? מן אסור שיעור "חצי
'חצי של ההגדרה מצד שכן, להאמר, ניתן לא שהדבר אלא
על לאסור נצטרך – ביותר הקטן השיעור שמשמעו – שיעור'

יתכן! לא וזה למקומו. חוץ שהיא תזוזה כל האדם
הרמב"ם: בדברי סתירה תתורץ בכך

המצוות' שכא)ב'ספר מהתורה(ל"ת שבת שתחום כתב הוא
עקיבא רבי כדעת אמה, אלפיים עד כז,ב)משתרע ואילו(סוטה ;

במכת נענש אמה לאלפיים מחוץ יצא אשר שאדם נפסק כאן
בלבד. מדרבנן מרדות

בו. חזר שהרמב"ם ולומר לכת להרחיק צורך אין ובכן,
הסתירה: ליישוב מקורית דרך למצוא אפשר

שבת ותחום להלכה, התקבלה לא עקיבא רבי דעת אכן
עליה להסתמך ניתן זאת, עם מיל. עשר שנים אלא אינו מהתורה

שיעור'. כ'חצי נחשב הדבר ואילך אמה שמאלפיים ולקבוע
היוצא אף לוקה, ואינו מהתורה אסור שיעור חצי שכל וכשם
מקבל אינו אך מהתורה איסור על עובר אמה אלפיים מתחום

מרדות. מכת אלא
[hv oniq ,b wlg `piipz `xecdn aiyne l`ey]

שלישי יום הבוקר בשעות שלישית סעודה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìL ìëàì íãà áiçL ©¨¨¨¤¡Ÿ¨Ÿ

.äçðîa úçàå ,úéøçL úçàå ,úéáøò úçà ¯ úaLa úBãeòñ§§©¨©©©§¦§©©©£¦§©©§¦§¨

בהתאם הסעודות עיתוי את לשנות רשאי אדם האם
ליכולותיו?

:dpey`x dcerqלאכול רשאי שבת, בליל לסעוד יכול שלא מי
ביום הסעודות שלוש כל קא,א)את פסחים .(תוס'

:dipy dcerqהיום,מ חצות לאחר הסעודה את לדחות ותר
עונג לו גורם והדבר א)במידה רפח, .(שוע"ר

:ziyily dcerqהסעודה את גם בבוקר לאכול ניתן הדחק בשעת
ה)השלישית רצא, מזונות(שוע"ר בשחרית לאכול המתירים ויש .

שניה לסעודה ידיים ליטול מנחה ואחרי שלישית, סעודה בתור
(84 ע' כא, לקו"ש .(ראה

– חלוקות הדעות שלישית, בסעודה המאכלים לסוגי ביחס
ושמא במזונות, להסתפק שניתן או חלה, דווקא צריך האם

בפירות. או ודגים בבשר חובה ידי לצאת אפשר
לסעודה ידיים מנטילת כלל בדרך נמנעו נשיאינו רבותינו
נהגו ובעקבותיהם כלשהי, בטעימה חובה ידי ויצאו שלישית,

החסידים.
לכך: הפנימי הטעם

כי אכילה, בו שאין הבא, עולם כנגד היא שלישית סעודה
סעודה לענין בפסוק כמרומז "אין". מבחינת תהיה ִַההמשכה

"היום – זו,l`שלישית בהארה חשו הנשיאים תמצאוהו".
מכך נמנעו ולכן צער, להם הסבה זו בסעודה לחם (לקו"שואכילת

.שם)

רביעי יום בבית עושים סעודה

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úeLø . . úBøöçä ìk̈©£¥§

ìáà ,ïëBúa eúáML íéìk ,áeøò àìa ïlëa ïéìèìèîe ;ïä úçà©©¥§©§§¦§ª¨§Ÿ¥¥¦¤¨§§¨£¨

.úéaä CBúa eúáML íéìk àìŸ¥¦¤¨§§©©¦

השבת, מלפני עוד מאכל דברי בחצרו החזיק ראובן
של הסמוכה לחצר להעבירם מבקש הוא שבת של ובעיצומה
האם בפיו: שאלתו כעת כלשהו. עירוב שעשה מבלי שמעון,
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כן? לעשות לי מותר
ובית: חצר בין הקיים ההבדל את נסביר ראשית,

כרשות דינם – שונים אנשים בבעלות שהם אף העיר, חצרות
הבית, בתוכם. ששבתו חפצים ביניהם להעביר ומותר אחת,
ממנו לטלטל ואסור מהחצר, נפרדת כרשות נחשב זאת, לעומת

עירוב. ללא אחר לבית או לחצר
ובית: חצר בין השימוש בתדירות מהשוני נובע זה הבדל
הינו בבית השימוש קבועה, לא בצורה משתמשים שבחצר בעוד

תדיר.

בחצר. ששבת חפץ רק חצרות בין להעביר מותר שכך, כיון
לטלטלו אסור בבית, היה השבת שבתחילת חפץ כן שאין מה

בבית עדיין הוא כאילו הלכתית מבחינה כי לחצר, (שוע"רמחצר
א) שעב, .או"ח

ראובן: של שאלתו על נשיב וכעת
ביחס רק קיים לחצר מחצר ההוצאה לאmivtglהיתר ,

lk`n ixaclהמאכלים גם בבית, הוא האכילה שמקום היות .
זמנית אפוא הינה בחצר הימצאותם בבית. האמיתי מקומם

הסמוכה לחצר להוציאם ראובן על ייאסר ולכן שמח)בלבד, .(אור

חמישי יום השקיעה... אחרי נזכרת אם

‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜Ù :‚È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰≈»≈»»≈…
,·¯Ú Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁ˙ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰ÎLÁ»≈»≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«

.·e¯Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆≈
עליך כך ולשם השבת, במשך העיר את לצאת אמור אתה
כדי כלשהו במקום מאכל דברי להניח – תחומין עירוב לעשות
זאת לעשות שנזכרת היא, הבעיה שביתתך. מקום את בו לקבוע

שקעה. כבר שהשמש אחרי
שאין עיר חצרות. לעירוב ביחס להתעורר יכולה דומה בעיה
בין עירוב לעשות יש לארץ, בחוץ רבות המצוי דבר עירוב, בה
קצת נזכרת כאן גם הבניין. בתוך לטלטל בכדי הבניין דיירי

עושים? מה אז השקיעה. אחרי

מותר השמשות בין – העירוב סוגי בין מבדיל הרמב"ם
תחומין. עירוב לעשות לכתחילה אסור אך חצרות, עירוב להניח
שבין המהותי בהפרש הנראה, ככל נעוצה, ההבדל סיבה

העירוב: סוגי
למקום האוכל הנחת מקום בהפיכת כרוך תחומין עירוב
חצירות, עירוב המקום. קניית בעצם זו כלומר, האישי, השביתה
שכאילו עושה אלא בעירובו, שביתה קונה אינו זאת, לעומת

העירוב. מונח בו בבית גרים כולם
לכן השמשות, בין אפילו בשבת קניין לעשות שאסור והיות
חצרות. עירוב כן שאין מה תחומין. עירוב גם אז לעשות אין

[a"wq `"ew .a sirq ,`qx oniq owfd x"enc` jexr ogley t"r]

שישי יום כיפור? יום בערב נעליים מחליפים מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰éøöåéñBäì Cìçî ó §¨¦§¦¥Ÿ

.éøéNòì Ceîqä äòLz áøòî úBpòúäìe íeöì ìçúä . . Lã÷ ìò©Ÿ¤©§¥¨§¦§©¥¤¤¦§¨©¨¨£¦¦

האם תוספת, אותה של למהותה בהקשר נחלקו רבותינו
השביתה חובת את גם שכוללת או העינוי מצות רק ענינה

ממלאכה.
לעינוי מתייחסת כיפור ביום התוספת הרמב"ם, דעת לפי
בלבד, הכיפורים ביום עוסק התורה מן זה דין כן, אם בלבד.
אודות מזכיר הוא אין שבת בהלכות ובאמת, עינוי. יש בו שרק

מהתורה. תוספת דין
אי ממלאכה. שביתה גם כולל התוספת דין אחרים, לדעת

וחגים בשבתות והן הכיפורים ביום הן קיימת זו מצוה (ראהלכך,

משנה) .מגיד
להוסיף התורה מן עשה "מצות הזקן: אדמו"ר דברי הם ואלו
אף כלומר, מלאכה". באיסור בין בעינוי בין הקודש על מחול
הרמב"ם. לדעת בניגוד בתוספת, נכלל מלאכה עשיית איסור

הוא אחד שבפרט נגלה, הזהב', ב'לשונו נדייק שכאשר אלא
הרמב"ם: לדעת מסכים

באיסור "בין כתב שה'טור' הזקן`dlikבעוד אדמו"ר ציין ,"
אכילה,iepira"בין על רק לא חלה ההוספה שחובת ללמדנו, ."

כתב וכן סנדל. ונעילת כרחיצה העינוי, סוגי ליתר ביחס גם אלא
לצום "התחל ד)"zeprzdleהרמב"ם: ציון תרח, חדשה מהדורה .(שוע"ר

שבת-קודש לאש? מאש להעביר בחג מותר מדוע

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰äNò íà . . äëàìî ìk̈§¨¨¦¨¨

.äøòáää . . ïî õeç ,ä÷Bì ¯ äìéëà Cøöì àlL áBè íBéa dúBà¨§¤Ÿ§Ÿ¤£¦¨¤¦©©§¨¨

להכנת הקשורה מלאכה לעשות ביום-טוב מותר כידוע,
לשני מחולקות טוב ביום המלאכות כך, בשל הסעודה.

כלליות: קטגוריות
כמו אכילה, עבור אינן שבעיקרם מלאכות כולל אחד סוג
אם גם אופן, בשום טוב ביום לעשות אסור אותן ובנייה. כתיבה

לסעודה. נצרך הדבר בפועל
המאכל, בגוף הנעשות נפש', אוכל 'מלאכות אלו השני הסוג
אכילת לצורך עשייתן שהותרה ומתוך ואפייה. שחיטה כגון

אכילה. לצורך שלא גם לעשותן שמותר חכמים למדו החג,
במאכל אינה שהאש למרות 'הבערה'. מלאכת זו דופן יוצאת
לצורך שלא אפילו בחג להבעיר מותר מקום מכל בעצים, אלא

נפש'. אוכל 'מלאכת בכל כמו
'מתקנת האש – בעצים אש מבעירים כאשר לכך: ההסבר
'אוכל כמלאכת אפוא נחשב המאכל תיקון האוכל'. את ומבשלת

א)נפש' קו"א תצה, .(שוע"ר
מהפסוק מיוחד לימוד קיים הבערה במלאכת נוספת: סיבה

ביום . . אש תבערו מבעיר,zayd"לא אתה אין "בשבת – "
בה מקילים אנו לכן ביום-טוב". אתה מבעיר משנה)אבל .(מגיד
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ראשון יום
כד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ׁשאינן‡. ּפי על אף ּבׁשּבת, אסּורין ׁשהם ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
מה ּומּפני מלאכה; לידי מביאין ואינם למלאכה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָּדֹומין
עׂשֹות ,רגל מּׁשּבת ּתׁשיב "אם ׁשּנאמר: מּׁשּום ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנאסרּו?
,ּדרכי מעׂשֹות "ּוכּבדּתֹו ונאמר: קדׁשי", ּביֹום ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָחפצ
להּל לאדם אסּור ,לפיכ ּדבר". ודּבר חפצ ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּמצא
ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, לדּבר ואפּלּו ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבחפציו
זה, ּבית יבנה היא אֹו ּיקנה, מה אֹו למחר ּימּכר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמה
ּבֹו, וכּיֹוצא זה ּכל - ּפלֹוני למקֹום יל סחֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָּובאיזֹו
מּתר. והרהּור אסּור; ּדּבּור ּדבר", "ודּבר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֻאסּור,

לראֹות·. ּכדי ּבׁשּבת, ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאסּור
מהּל זה ׁשהרי - ּפרֹותיהן הן היא אֹו צריכין, הן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
סֹוף עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן חפצֹו. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָלעׂשֹות

אמה]הּתחּום ׁשּיהיה[אלפיים ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ׁשם ויׁשב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי - ׁשּבת ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרֹוב

חפציו. לעׂשֹות ְֲֲַַָָָּבׁשּבת
לעׂשֹות‚. הּתחּום על ּבׁשהחׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָּבּמה

לעׂשֹות החׁשי אם אבל ּבׁשּבת; לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָּדבר
אין ּכיצד? מּתר. זה הרי ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו ׁשּמּתר ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּדבר
לׂשּכר אֹו מחּברין, ּפרֹות להביא הּתחּום על ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻמחׁשיכין
לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות, לׁשמר הּוא מחׁשי אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּפֹועלין;
ּתלּוׁשין; ּפרֹות אֹו ּבהמה להביא ּומחׁשי ְְְְְִִִֵֵַַָָָּבׁשּבת.
חּוץ ׁשהיא ּפי על אף ּבאה, והיא לּה קֹורא - ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּבהמה
מּתר היה מחיצֹות, ׁשם היּו אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות ְְְִִִֵַָָָָָֻלּתחּום;
אני ּפלֹוני לכר' לחברֹו: אדם אֹומר וכן ּבׁשּבת. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהביאן

ּברּגנין ׁשם היּו ׁשאם למחר', שלהֹול במרחק [סוכות ְְִִֵֶָָָָָֻ
טפחים] וד' אמה מע' וכןפחות ּבׁשּבת. לׁשם הֹול היה ,ְְְֵֵַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
עּמי„. ׁשּתעמד 'הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻמּתר

ׁשּנמצא - לערב' לי נכֹון 'היה לֹו: יאמר לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹלערב';
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּולדּלג לרּוץ ואסּור ּבׁשּבת. חפצֹו ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָעֹוׂשה
ּבחל. ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהא ׁשּלא - "ּדרכי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ"מעׂשֹות
ּומטּפס אּמה; מאה הן אפּלּו ּומערה, וׁשיח ּבֹור אדם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָויֹורד
ּבׂשיחה להרּבֹות ואסּור ועֹולה. ּומטּפס וׁשֹותה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָויֹורד
ּדּבּור יהא ׁשּלא - ּדבר" "ודּבר ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבטלה

חל. ׁשל ּכדּבּור ׁשּבת ְְִֶֶַָֹׁשל
לבית‰. ׁשּירּוץ ּכגֹון - מצוה לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻמּתר

מצוה, ׁשל חׁשּבֹונֹות ּומחּׁשבין הּמדרׁש; לבית אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּכנסת,
יׁש אם לידע מקוה ּכגֹון - מצוה ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּומֹודדין
צדקה ּופֹוסקין טמאה, מקּבל אם לידע ּבגד אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכּׁשעּור,
ואפּלּו מדרׁשֹות, ּולבּתי ּכנסּיֹות לבּתי והֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענּיים.
רּבים עסקי על לפּקח ּגֹוים, ׁשל ּוטרקלין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרטּיאֹות

לארס הּתינקת על ּומׁשּדכין דיבורּבׁשּבת. תהליך [מתחילים ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסין הּתינֹוקאודות ועל ,ְִַַ

כדי] המלמד עם סיכום בדיבורי ספר[להתחיל ְְֵֶַללּמדֹו
והּנכנס אבלים; ּומנחמים חֹולים, ּומבּקרין אּמנּות. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָֻּוללּמדֹו
ּורפּואה מּלזעק, היא 'ׁשּבת אֹומר: החֹולה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלבּקר

ּומחׁשי לבֹוא'. כּלה,קרֹובה עסקי על לפּקח הּתחּום על כין ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ
ל' לֹו: ואֹומר ותכריכין. ארֹון לֹו להביא הּמת, עסקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָועל
לא ּפלֹוני, מּמקֹום הבא - ׁשם מצאת לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵָָָָָָָֹֹלמקֹום
סכּום לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ּבמאתים' הבא - ּבמנה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצאת

עליו]מּקח יוסיף שלא מסויים ּבהן[סכום וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל . ְִֵֵֶֶַָָָ
אסּורין, חפצי וכּו'; "חפצי "עׂשֹות ונאמר: הן, מצוה -ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָ

מּתרין. ׁשמים ְִִֵֶַָָֻחפצי
.Âּופֹוסק מצוה; לדבר ׁשּבת ּבערב הּגדֹול ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגין

הנכרי]עּמֹו ׁשֹובת[עם ואינֹו איןלׁשּבת, שובת אינו [אם ְְִִֵֵֹ
כלום] ּביןבכך ׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ּומפירין .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

לצר ׁשהן נדרים על לחכם ונׁשאלין ׁשּבת; לצר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ּפי על אף ּומּתירין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת

הן. מצוה ּדברי אּלּו, ׁשּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשּבת:
.Ê,עׂשה מצות ׁשהענׁש ּפי על אף ּבׁשּבת; עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

מלקּות ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ּבׁשּבת, אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָאֹו
- הּׁשּבת" ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ּדין, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו

ענׁשין. לׁשאר הּדין והּוא ְְְֳִִִֵַָָָׂשרפה;
.Áּבין ּתלּוׁשים ּבין ּבׁשּבת, ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻמּתר

לאכל וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻמחּברין;
זה ּדבר והלא ּומרחיק. ּבהן, ּומּכה ּבהן ּגֹוער - ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן
אּלא נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולּמה הּוא, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמחפציו
להׂשּתּכר אֹו מצּויין, עּתה ׁשאינן חפצים לעצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנֹות

ּולהּטּפל אבל[להתעסק]ּולהרויח לידֹו; ׁשּתבֹוא ּבהנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
- ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיעמד עד לידֹו, ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשמר
הּגּנבים. מּפני ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר;

.Ëמּפני ּומדלעיו ּומקׁשאיו העֹופֹות, מּפני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמׁשּמר
יסּפק לא - אף]החּיה אל ירּקד[כף ּכדר[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ

צרֹור יּטל ׁשּמא ּגזרה ּבחל; אדמה]ׁשעֹוׂשה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ְְִִַַַַָארּבע

.Èׁשבּות מּׁשּום אסּורין ׁשהן הּדברים שלּכל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות הּׁשמׁשֹות,חכמים ּבין עליהן ּגזרּו לא ,ְְֲֵֵֶַָָֹ

ּבין אבל אסּורין; ׁשהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָאּלא
ּדחק. אֹו מצוה ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, - מּתרין ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשמׁשֹות,
על לׁשּוט אֹו ּבאילן לעלֹות הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ְְֲִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?
האילן מן מֹוריד וכן ׁשֹופר; אֹו לּולב להביא הּמים, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּפני
טרּוד היה אם וכן ׁשעׂשה. ערּוב הּכרמלית, מן מֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא לדבר ונצר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונחּפז,
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מצוה ּדבר ולא ּדחק, ׁשם היה לא אם אבל מּתר. זה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהרי
אף הּׁשמׁשֹות, ּבין הּוּדאי את מעּׂשרין אין ,לפיכ אסּור. -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר הפרׁשת ׁשאּסּור ּפי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

הּדמאי את הופרשו]מעּׂשרים אם שספק הארץ עם .[פירות ְְְִֶַַַ
.‡Èּכגֹון ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּבׁשּבת ׁשעׂשה ְְְִֶֶַָָָָָָָקטן

ּבכרמל טלטל אֹו נקּוב, ׁשאינֹו מעציץ ּביתׁשּתלׁש אין - ית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבידֹו. ממחין אין אביו, הּניחֹו אם וכן להפריׁשֹו. מצּוין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָֻּדין

.·Èּכדר ּבׁשּבת, ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסרּו
ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני ּבחל. עֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹׁשהּוא
ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים הזהירּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹאם
"ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבחל,
ּבחל, ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא וחמר קל - ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדבר"
ּולתּקן להגּביּה ויבֹוא ּבעיניו, חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכדי
אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו לפּנה, מּפּנה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָּכלים

ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל הּוא ׁשהרי ּבהן; [יחפש]וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ׁשּלא ונמצא ּבֹו; ׁשּיתעּסק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדבר

ינּוח". "למען ְַַַַָָּבּתֹורה
.‚Èּכׁשּיבּקר ׁשּמלאכּתם[יבדוק]ועֹוד, ּכלים ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

מלאכה. לידי ויבֹוא מעט, ּבהן ׁשּיתעּסק אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלאּסּור,
ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם העם ׁשּמקצת מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻועֹוד,
הם ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי הּטּילין ּכגֹון ימיהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ואם מּמלאכה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשֹובתין
,לפיכ הּנּכרת; ׁשביתה ׁשבת ׁשּלא נמצא הּימים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשאר
ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ׁשביתה היא אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
יטלטל ׁשּלא ואסרּו הּטלטּול, ּבאּסּור נגעּו אּלּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להן, הּצרי ּכלים ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
כה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לעׂשֹות‡. ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש
ּוקערה ּבֹו, לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ְְְְֲִֶַַָָָָָָּבֹו

וקּורנס ּופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין ּבּה, לפצע[פטיש]לאכל ְְְְְֱִִֶַַַַָָָָֹֹֹ
ּבהן. וכּיֹוצא אגֹוזים, ְֱִֵֶַָּבֹו

לעׂשֹות·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָיׁש
וכּיֹוצא ורחים מכּתׁשת ּכגֹון - לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו

ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹֹּבהן,
ׁשל‚. אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל

ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרׂש,
לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמקֹומֹו.
לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו חרׂש, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ּבין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹּבׁשּבת,

אסּור. ּכלי, ׁשל ְְִֶַָעצמֹו
אֹו„. ּבּה, לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

ּבׁשביל הּוא וזה ּתּגנב, ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹליׁשב
ּתיבׁש ׁשּלא ּכדי החּמה, מן אֹותּה טלטל אם וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעצמֹו.
הרי - וּתּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים, מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹותּׁשבר,
להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה; ּבׁשביל טלטּול ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻזה

עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הרחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
- ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים,
ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומּה. ליׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹולא
.Â,וקֹורֹות וקנים, ּומעֹות, אבנים, ּכגֹון - ּכלי ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָָוכל

ּג אבן לטלטלן. אסּור - ּבהן ּגדֹולהוכּיֹוצא קֹורה אֹו דֹולה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתֹורת יׁש אם - אדם בני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ּפי על אף -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהן ּפי על אף - הּבית ּדלתֹות אֹותּה. מטלטלין עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכלי
אפּלּו נתּפרקּו, אם ,לפיכ לטלטּול; הּוכנּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹּכלים,
אין והּמת, והחֹול העפר וכן אֹותן. מטלטלין אין - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת

ׁשמֹונה ּובן מּמקֹומן; אֹותן לידה]מזיזין הרי[ירחי - חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטלֹו. ואסּור ּכאבן, ְְְְְֶֶַָהּוא

.Êאּלא ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻמּתר
אדם נֹוטל ּכיצד? לׁשּמׁשּה. נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

קרּדם[פטיש]קּורנס אגֹוזים, ּבֹו ּבֹו[גרזן]לפצע לחּת ְְְְֱִִַַָֹֹֹֻ
תאנים]ּדבלה מגרה[גוש את[לחתוך]לגּור[משור], ּבּה ְְֵֵֶָָָָ

הרחת את הּגרֹוגרֹות, את ּבּה לגרף מגרפה [בההּגבינה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
הקליפה] להפריד התבואה אכלזורים עליו לתת הּמזלג ְְֵֵֶֶַַָָָֹואת

הּכֹוׁש את קטן]לקטן, הּכדּכד[שיפוד מכליואת [כלי ְְְֶֶַַַָָֹ
סּקאיןהאריגה] ׁשל מחט ּבֹו, שקים]לדחף לפּתח[יוצרי ְְִִִֶַַַַָֹֹ

ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה, ליׁשב הּמכּתׁשת את הּדלת, את ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבֹו
ֶָּבזה.

.Áהּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם לחפירה]ּומטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם אבל הּקֹוץ; את ּבּה ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּטל
ועדין ּגלם היתה ואם אֹותּה. מטלטלין אין - החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּקצה

לטלטלּה. מּתר נּקבה, ְְְְִַָָָֹֻלא
.Ëּכלים ּכגֹון - ּדמיו יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

ּביֹותר[מיועדים]הּמקצין היקרים וכלים לסחֹורה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
וזה ּבׁשּבת; לטלטלן אסּור - יּפסדּו ׁשּמא עליהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמקּפיד
הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון ּכיס'; חסרֹון מחמת 'מקצה הּנקרא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּוא
טּבחים, ׁשל וסּכין ׁשחיטה, ׁשל וסּכין מחרׁשה, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתד

אׁשּכפים ׁשל וחצין[סנדלרים]וחרב החרׁשים[גרזן], ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֻ
וקּורנס[נגרים] ּבהן.[פטיש], וכּיֹוצא הּבּׂשמים, ְְְִֵֶַַַַָָ

.Èּכגֹון לטלטלֹו; אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻּכל
וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנר
הּמעֹות ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה ּפי על אף מעֹות, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפי על אף ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר - ְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות

האּסּור. לֹו ׁשּגרם הּדבר ִֶֶַַַָָָָָׁשהל
.‡Èׁשל יׁשן נר ּכגֹון - מאּוס מחמת הּמקצה ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאבל

ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה, ּוכלי ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻנפט,
להן. הצר ְִֶַָֻאם

.·Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּומגּדל ּתבה ארונות]ּדלתֹות ּבׁשּבת,[סוגי ׁשּנתּפרקּו ּבין - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אֹות לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ׁשּנתּפרקּו ּדלתֹות.ּבין ן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן
מעין עֹוׂשין ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין; ׁשבריהן - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבין
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ערבה ׁשברי ּכיצד? ּפי[קערה]מלאכה; את ּבהן לכּסֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן ,הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות זכּוכית ׁשברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
ּכלל, למלאכה ראּויין הּׁשברים אין אם אבל ּבזה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּיֹוצא

לטלטלן. ְְְַָָאסּור
.‚Èּתֹורת ׁשּיׁש והּוא, ּבׁשּבת; נּטלין - הּכלים ּכּסּויי ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה עליהן. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכלי
אֹותֹו; מטלטלין אחיזה, ּבית ׁשּלּה לּכּסּוי יׁש אם - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבארץ
ּכגֹון הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין לאו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָואם

וחריצין שבקרקע]ּבֹורֹות וצרות ארוכות אין[חפירות - ֲִִֵַ
ּכּסּוי אחיזה. ּבית לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטלטלין
לטלטלֹו. מּתר אחיזה, ּבית לֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֻהּתּנּור

.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני
ּובזמן ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהם
לּדבר צרי היה אם - הּׁשני יּטלטל מהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטל
האסּור ׁשּדבר ּפי על ואף מטלטלֹו לטלטלֹו, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּתר
לא האסּור, ּדבר לטלטל צרי היה ואם עּמֹו; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּטלטל

הּמּתר. ּדבר ּבאֹותֹו ְְְְַַָָָֻיטלטלֹו
.ÂËּפּגה מבושלת]ּכיצד? לא טמּונה[תאנה ׁשהיתה ְְֵֶַַָָָָ

והררה ּתֹוחבן[עוגה]ּבתבן, - הּגחלים ּגּבי על ׁשהיתה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
והּגחלים ׁשהּתבן ּפי על ואף ונֹוטלן, ּבכדּכד אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכֹוׁש
טמּונים ׁשהיּו צנֹונֹות אֹו לפת וכן נטילה; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָננערים

ׁשֹומטן - מגּלין העלין ּומקצת ּבׁשּבת[שולפם]ּבעפר, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ
ּכּכר היה אם אבל ננער. ׁשהעפר ּפי על ואף ׁשּלהן, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבעלה
יטלטל לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו האבן, ּגּבי על ּתינֹוק ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאֹו
ּכל וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבּכּכר הּקֹורה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאבן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËעליו ּגעּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם [משתוקקנֹוטל ְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּדינר,שירימו] יּפל ׁשאם - ּדינר לא אבל ּבידֹו; והאבן ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכלּכּלה ּבידֹו. האב וסתם[סלסלה]יּטלּנּו נקּובה, ׁשהיתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכדפן. נעׂשת האבן ׁשהרי לטלטלּה, מּתר - ּבאבן ׁשּלּה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻנקב
אם - הּפרֹות ּבתֹו והאבן ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
ּכמֹות אֹותּה נֹוטל ותּותים, ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָָֻהיּו

ינער ׁשאם ּובמקֹום[ישפוך]ׁשהיא; ּבעפר; יּטנפּו הּפרֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּגזרּו. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צּדּה, על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאבן אחר למקֹום מגּביהּה החבּיֹות, ּבין היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנֹופלת;
הּׁשֹוכח וכן נֹופלת. והאבן ׁשם, צּדּה על ּומּטּה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליה,
נֹופלֹות; והן הּכר, את נֹוער - לּכר וצר הּכר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמעֹות
אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל הּכר, למקֹום צר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואם
על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב הּמעֹות הּניח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאם
הּמעֹות נפלּו ואפּלּו לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי - החבית ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּפי

האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ׁשהרי ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָוהאבן;
.ÁÈהכבדה]האבן לצורך [-דלעתׁשּבּקרּויה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ

[- מים שואבים נֹופלתשבאמצעותה ואינּה ּבּה ממּלאין אם -ְְְִִֵֶֶַָָ
היטב] מחוברת הּקרּויה[האבן ּכמקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ

לאוממנה] ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר ופרודה], רפויה ,[-שהיא ְְִַָָָֹֻ
הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו הּקנה, ׁשעל ּבגד ּבּה. ממּלאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין

.ËÈ- מעּׂשרין ׁשאינן ּפרֹות ּכגֹון - לאכלן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻּפרֹות
מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין הן מעׂשר[מדרבנן]אפּלּו אֹו , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מעׂשר אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹראׁשֹון
אבל לטלטלן; אסּור - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשני

הופרשו]הּדמאי אם לענּיים[ספק וראּוי הֹואיל [הדמאי, ְְֲִִִַַַָ
להם] ׁשּלאמותר ּפי על אף ׁשּפדין, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ,ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

לטלטלן. מּתר - החמׁש ְְְֶַַַָָָֹֻנתן
.Îלֹו ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

עם[לאוכלה] אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ּומטלטלין ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם היּו אם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻהחּלין,
- ּבּקרקע הּמּטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, הּטהֹורה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבׁשהיתה

ינער אגֹוזים[ישפוך]ׁשאם היּו אם אבל יּפסדּו. אֹותן, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ
אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, נֹוער - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשקדים
ּבין - הּכלי למקֹום צרי היה ואם הּטמאה. ּומּניח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻהחּלין,
ּכאחד. הּכל מטלטל למּטה, ׁשהיתה ּבין למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטהֹורה

.‡Îׁשחּׁשב[שורה]מדּב אבנים עליו[לישיבה]ׁשל ְֲִִִֵֶֶָָָָ
לּמדּום אם - יֹום לישיבה]מּבעֹוד ליׁשב[סידרום מּתר , ְְִִִֵֵָֻ

חרּיֹות אסּור. לאו, ואם למחר; ּדקל[ענפים]עליהן ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ
לעצים באש]ׁשּגרדן ׁשּבת[להסיקן מערב עליהן ונמל , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

יֹום, מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן; מּתר - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻליׁשיבה
לטלטלן. ְְְַָָֻמּתר

.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענעֹו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹהּקׁש
היה אם וכן לטלטלֹו. מּתר ּבהמה, מאכל היה ואם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּבגּופֹו;

הקש]עליו ּבידֹו,[על מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
קּפה הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרי
- ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד אם - לביתֹו עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

צרכיו. ּכל ּבֹו ועֹוׂשה ּבׁשּבת, ְְְְְְֶַַָָָָמטלטלֹו
.‚Îמהכנֹו ּכלי לבּטל בואסּור להיעשות מוכן שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ

יום] ּתחתמבעוד ּכלי יּתן לא ּכיצד? ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
אסּור ׁשּבּנר ׁשהּׁשמן - הּנֹוטף הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּנר
מּתר; ׁשהיה הּכלי טלטּול יאסר לּכלי, ּוכׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלטלטלֹו,
הּתרנגלת ּתחת ּכלי נֹותנין אין ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוכן
הּכלי ּכֹופה וכן עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקּבל
יחּפץ, ׁשאם ּבּטלֹו; לא ׁשהרי לטלטלֹו, ׁשאסּור ּדבר ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעל

ְִֶיּטלּנּו.
.„Îהּדלף ּתחת ּכלי מים]נֹותנין נתמּלא[נזילת ואם , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע; ואינֹו וׁשֹונה, ׁשֹופ - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּכלי
נתן, ואם נֹותנין; אין ראּוי, אינֹו אם אבל לרחיצה. ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָראּוי

עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו; הּמאּוסין ּבּמים לטלטלֹו [מפנים]מּתר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻ
רעי[כלי]ּגרף מותר]לכּתחּלה[צואה]ׁשל בדיעבד .[אך ְְְְִִֶַָָ
.‰Îטבל ׁשל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יין ִֶֶֶָ

עבר ואם הֹואיל ּתחּתיה; ּומּניח ּכלי מביא [אלׁשּנׁשּברה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
והפריש]ותּקנֹוהאיסור] מתּקן[תרם באכילה], הרי[מותר - ְְְֲִֵָֻ

ניצֹוצֹות לקּבל הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין ּכמתּקן. [שלהּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ
קֹורההשמן] הּכלי. לטלטל ּומּתר מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ,ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבספל אֹותּה סֹומכין אין - ּבארּכֹות[ספסל]ׁשּנׁשּברה אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻ
רוּוחים[קרשי] היּו ּכן אם אּלא זמן[רפויים]הּמּטה, וכל ; ְְְִִִֵֶַַָָָָ
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ּופֹורׂשין מהכנֹו. ּכלי יבּטל ׁשּלא ּכדי יּטלם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹׁשּיחּפץ
ּדבֹורים, ּכּורת ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת, אבנים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמחצלת
ּובלבד - הּגׁשמים מּפני ּובּגׁשמים החּמה, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחּמה
וכֹופין ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי לצּוד; יתּכּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
וירדּו עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחין, לפני ּבׁשּבת הּסל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעליו. ּכׁשּירדּו לטלטלֹו מּתר ׁשהרי -ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

.ÂÎלאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה אם[תעלת]ּבהמה - הּמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּפרנסה לּה לּתן עד[מזונה]יכֹול אֹותּה מפרנסין ּבמקֹומּה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא לאו, ואם ׁשּבת. ְְִִִִֵֵַַַָָָָָמֹוצאי
מהכנֹו, ּכלי ׁשּבּטל ּפי על ואף עלתה. עלתה, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתחּתיה;
חּיים, ּבעלי צער מּפני - הּמים לתֹו לּבֹור מׁשליכֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַׁשהרי

עֹוקרין אין וכן ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור ּגזרּו. [מגביהים]לא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֹ
ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה עד[דוחפים]ּבהמה אֹותן ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ּוסיחים עגלים ּומדּדין ומוליכם]ׁשּיּכנסּו; בצווארם .[אוחזם ְְְֲִִִִֶַָָָ
נׁשמטת ׁשהיא מּפני אֹותּה, מדּדין אין ׁשּברחה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּתרנגלת

אגּפיה ונמצאּו הּיד, שלה]מן ּדֹוחין[גפיים אבל נתלׁשין; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָ
ׁשּתּכנס. עד ִֵֶַָָאֹותּה

כו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לטלטלן‡. מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבלים האֹורג, ּכלי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
הּתחּתֹון וכבד העליֹון מּכבד חּוץ לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹּככלי

האריגה] מכונת ׁשהן[אבזרי מּפני נּטלין, ׁשאינן לפי -ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשּמא לטלטלן, אסּור - אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּתקּועין.

מּתרין. האֹורג, ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻיתּקן
ׁשּמכּבדין[מטאטא]מכּבדֹות·. ּבהן וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

הּקרק מּתרּבהן ׁשהרי להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - ע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ּבׁשּבת. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָלכּבד
ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני להּתר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמלאכּתֹו

אֹותן[משייפים] צבר ואם אֹותן; ּומתּקנין זהאֹותן [סדרן ְְְִִַַָָָָ
זה] לטלטלם.על ואסּור הקצן, הרי -ְְְְְֲִֵַָָָ

הרּבים,‚. ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻחרׂש
מגּופת קטן. ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ּוראּויה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהֹואיל

ׁשּנתּכּתתה החבית]חבית מּתר[שנשברה ּוׁשבריה, היא - ְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
לטלטלּה. אסּור יֹום, מּבעֹוד לאׁשּפה זרקּה ואם ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָלטלטלּה;

ׁשּנתרעע אֹו[נשבר]ּכלי ּבֹו לכּסֹות חרׂש מּמּנּו יתלׁש לא - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּבֹו. ְִֹלסמ

מקרזלֹות„. אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻֻמּתר
לקינוח] הראויות ּכמלא[חדות ׁשעּורן? וכּמה ּבהן; ְְְִִֵֶַַַָָָֹלקּנח

לטלטלּה אסּור ,להתּפר קרֹובה ׁשהיא אדמה אבל ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהּיד.
ירדּו ּבהן. לקּנח לּגג האבנים להעלֹות ּומּתר ּבּה. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻלקּנח

ּבטיט ונׁשּתּקעּו ּגׁשמים נּכר,[שבגג]עליהן רּׁשּומן אם - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ
- היא לקּנּוח ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש אבן לטלטלן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

ּגדֹולה. היא ואפּלּו לטלטלּה, ְְְְֲִִַַָָָֻמּתר
צרֹור‰. לפניו קטנה]היה ואם[אבן ּבּצרֹור; מקּנח וחרׂש, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מאגני החרׂש לפניו[אוזני]היה היּו ּבחרׂש. מקּנח ּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואם ּבהן; מקּנח רּכים, עׂשבים היּו אם - ועׂשבים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצרֹור

ּבּצרֹור. מקּנח ְְֵַַַָלאו,

.Âׁשּבלּו מחצלת ׁשּמלאכּתֹו[נרקבו]ׁשירי ּככלי הם הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשירי אבל הּטּנּוף; ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּתר,
ׁשאינן לטלטלן, אסּור - ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבגדים
מּתר - תּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים לא ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָֹֹֻראּויין
ּכירה להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל הן והרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטלטלן,

מּירכֹותיה אחת ׁשּמא[רגליה]ׁשּנׁשמטה לטלטלּה, אסּור - ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Ê.ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו, אסּור - עלּיה ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻסּלם
מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְֲִִֶַָָָָֹֻוׁשל
לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלׁשֹוב

הּזיתים ּבֹו ׁשּמֹוסקין הבד]קנה בבית הזיתים בו -[מהפכין ְִִֵֶֶַָ
לאּסּור; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאם
יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ּפֹותח להיֹות הּבית ּבעל ׁשהתקינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָקנה

להּתר. ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הּוא הרי עליו, ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּתֹורת
.Áציר לּה ׁשהיה עליה]ּדלת סובבת שהדל על[יתד אף , ִֶֶֶַַָָָ

מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ׁשהכינּה ציר, עּתה לּה ׁשאין ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּפי
נגררת הארץ]והיא וכן[על ּבּה, וסֹותמין אֹותּה ׁשּנֹוטלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ

מח[קוצים]חדקים וכן הּפרצה, ּבהן צלתׁשּסֹותמין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבהן; סֹותמין ּבּכתל, ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן - ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹהּנגררת
הארץ, מעל ּגבֹוהין היּו ואם ּבהן. נֹועלין אין לאו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם

ּבהן. ֲִֶָנֹועלין
.Ë- ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח ׁשהיא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָּדלת

ּכן למּטה לּה היה לא אסקּפה[יסוד]אם ,[מפתן]ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָֹֻ
ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהיא עליה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמֹוכיח

נגר נעילה]וכן קלֹוסטרא[יתד ּבראׁשֹו רימון]ׁשּיׁש ,[כמין ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ
ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה, מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת

ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - ְֲִַַָהּקֹורֹות
.Èותלּוי קׁשּור היה אם - קלֹוסטרא ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר

עּמֹו ואגּדֹו נּטל, היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין קשורּבּדלת, [היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
בחבל] הּנגרלדלת והיה ּבּדלת, קבּוע אגּדֹו היה אם אבל .ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבזוית אֹותֹו ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו אחר]נׁשמט ,[במקום ְְְִִִִַָָָ
ּבֹו; לנעל אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָֹוחֹוזרין
להֹוכיח אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ָָעליו.
.‡Èחליֹות ׁשל חלקים]מנֹורה מכמה ּבין[המורכבת , ְְֵֶָֻ

יחזירּה ׁשּמא אֹותּה, מטלטלין אין - קטּנה ּבין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּגדֹולה
חדקים[ירכיבה] ּבּה היּו לפרקים]ּבׁשּבת. הדומים ,[חריצים ְֲִַָָָָ

הּנּטלת ּגדֹולה היתה אם - חליֹות ּכבעלת נראית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻוהיא
מּתר מּזֹו, קטּנה היתה לטלטלּה; אסּור ידים, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻּבׁשּתי

ְְְַָלטלטלּה.
.·Èהאּמּום ּגּבי ׁשעל הנעל]מנעל אֹותֹו[סוליית ׁשֹומטין , ְְִִִֵֶַַָָ

ּבּתים ּבעלי ׁשל מכּבׁש שביניהםּבׁשּבת. עץ לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ
הבגדים] את מּתיריןמיישרים מביניהם]- בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ

ּכֹובׁשין לגהצו]לא בגד ביניהם מכניסין ּכֹובסין[לא וׁשל ; ְְְִִֶֹ
ּכיס חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע לא נמנע- -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻ

יתקלקל] שמא בו מטלטליןמלגעת אין - צמר ּגּזי וכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַ
עליהן מקּפיד ׁשהּוא מּפני אם[לשמרם]אֹותן, לפיכ ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ
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והּׁשלחין מּתרין. לתׁשמיׁש, מעובדים]יחדן שאינן [עורות ְְְְֲִִִִַַָָָֻ
אּמן; ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין לטלטלן, מּתר -ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַמּפני
.‚È- ּבהן וכּיֹוצא וצֹואה וקיא ראי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכל

ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר היּו לאׁשּפה[דרים]אם להֹוציאן מּתר ּבּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
היּו ואם רעי'. ׁשל 'ּגרף הּנקרא הּוא וזה הּכּסא; לבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹו
הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין - אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבחצר
.והֹול ּתּמֹו, לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ׁשעל רק ּבהן. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻויתלכל

ּכנֹונא מנחושת]ּומטלטלין לגחלים על[כלי אף אפרֹו, מּפני ְְְְְִִֵֶַַַָָ
ואין רעי. ׁשל ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי עליו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּפי

ר[מפנים]עֹוׂשין ׁשל אםּגרף אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה עי ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו מאליו, ְֲִִֵֵֶַַָָָָָנעׂשה

.„Èוכן ּבׁשּבת, הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשמן
ּבׁשּבת; לאכלן מּתר - לסחֹורה הּמּוכנין ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים

אֹוצר -[מחסן]ואפּלּו צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה, ׁשל ְְְֲִֶַָָָָ
ׁשהּוא אכל ׁשם ׁשאין ּבׁשּבת; מּמּנה להסּתּפק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמתחיל
מּגרֹוגרֹות חּוץ הּוא. מּוכן הּכל אּלא ּכלל, ּבׁשּבת ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֻמקצה

ׁשּבּמקצה[תאנים] הבית]וצּמּוקין שמאחורי ּבזמן[חצר , ְְְִִִֶֶַַֻ
ראּויין ואינן ּבינתים, ּומסריחֹות הֹואיל אֹותן; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּמיּבׁשין
חבית מקצה. מּׁשּום ּבׁשּבת אסּורין הן הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלאכילה

כיסויה]ׁשּנתּגּלתה ּפי[הוסר על אף - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח , ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָ
לאכילה ראּויין ארס]ׁשאינן בהם שם נחש נֹוטלן[שמא , ְְֲִִֵֶַָָָ

קמיע ּבֹו, ּכּיֹוצא הּמצנע. ּבמקֹום שמותּומּניחן עם [קלף ְְִֵֵַַַַָָָָֻ
לסגולה] ממחההקודש מומחה]ׁשאינֹו שאינו מי -[שכתבו ְֵֶֶֻ

הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. מטלטלין ּבֹו, יֹוצאין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָאף
אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ּבהן ׁשהדליקּו וׁשּבּקערה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנר
מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּבאֹותּה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלהסּתּפק

ִאּסּור.
.ÂËּפי[מחסן]אֹוצר על אף - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶַַַַָָ

אּלא לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, להסּתּפק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר
ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין, להכנסת ׁשּפּנהּו ּכגֹון מצוה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלדבר
ממּלא ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין וכיצד הּמדרׁש. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבית

יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרים; עד קּפֹות, חמׁש אֹו [ינקו]ארּבע ְְְְְִֵֶַַַַָֹֻ
ּבֹו, ויֹוצא נכנס אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו אֹוצר, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָקרקעיתֹו

ּוביציאתֹו. ּבכניסתֹו ּברגלֹו ׁשביל ְְְְְִִִִִֶַָָועֹוׂשה
.ÊË,הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹּכל

הּתּורמּוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו [מיןמטלטלין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ
אתקטנית] לא אבל - לעּזים מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּיבׁש,

החצב את ירק]הּלח; לּצבאים;[מין מאכל ׁשהּוא מּפני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
צמח-]את את[גרעיני לּיֹונים; מאכל ׁשהּוא מּפני החרּדל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּקלּפין ּכל וכן לּכלבים. מאכל ׁשהן מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמֹות,
וׁשאינן אֹותן. מטלטלין ּבהמה, למאכל הראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּגרעינין
ואסּור לאחֹוריו; וזֹורקן האכל, את אֹוכל - ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹראּויין

ּתפּוח ּבׂשר ּומטלטלין מאכל[סרוח]לטלטלן. ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חי ּבׂשר ּומטלטלין מבושל]לחּיה. ּתפל[שאינו ּבין [לא, ְְְִֵֵַַַַָָָָ

אבלמלוח] מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי מּפני מלּוח, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבין
לטלטלֹו. אסּור ְְְֵַַָָהּתפל,

.ÊÈמאכל ׁשהן ּפי על אף זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין
יענה]לנעמּיֹות זמֹורֹות[בת חבילי ולא הגפן], אף[ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ

הּלּוף את ולא לפילים, מאכל ׁשהן ּפי עשב]על אף[מין , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
וכ אּלּו ׁשאין מּפני - לעֹורבים מאכל ׁשהּוא ּפי ּיֹוצאעל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

אדם. ּבני רב אצל מצּויין ְְִֵֵֶֶָָָֹּבהן
.ÁÈהתקינן אם - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי

מטלטלין אין לאו, ואם אֹותן; מטלטלין ּבהמה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל
וקֹורנית ואזֹוב סיאה חבילי הראויםאֹותן. צמחים [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ

ולבהמה] מהןלהסקה מסּתּפק אין לעצים, הכניסן -ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ
וכן ּבאּמיתא, וכן מהן. מסּתּפק ּבהמה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת;

צמחים]ּבפיגם תבלין.[מיני מיני ּבׁשאר וכן , ְְְְִִִֵֵֵָָָ
.ËÈהּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין שמפטמיםאין [שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבאבּוסאותו] ּבין לבהמה], האכלה ּבין[כלי ּכלי ׁשל ְְִֵֵֵֶ
קרקע ׁשל הקרקע]ּבאבּוס על מסּלקין[שבנוי ואין ; ְְְְְִֵֵֶַַַ

הראי[המאכל] מּפני יתלכלך]לצדדין ׁשּמא[שלא ּגזרה , ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
הּׁשֹור; לפני ונֹותנין החמֹור, מּלפני ונֹוטלין ּגּמֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֻיׁשוה
מּפני - החמֹור לפני ונֹותנין הּׁשֹור, מּלפני נֹוטלין אין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָאבל
למאכל ראּוי ואין ּברירֹו, מטּנף הּׁשֹור ׁשּלפני ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּמאכל
הּבהמה ואין ּומאּוס, רע ׁשריחם עלין וכן אחרת. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה

ּדגים ׁשל ּתלי ,לפיכ לטלטלן. אסּור - [עץאֹוכלּתן ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
דגים] בו ּכלשתולים וכן מּתר. ּבׂשר, וׁשל לטלטלֹו; אסּור ,ְְְְְֵֶַָָָָֹֻ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף

את וׁשֹומטין אבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹּומדיחין
ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּכר

יסריח] מקר[ולא ּכלי ּומביאין קרירות]. ּוכלי[הגורם ְְְִִֵֵֵַ
את ּופֹוקקין ּתפּוח; ׁשּלא ּכדי ּכרסֹו על לֹו ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּתכֹות,
לא - הּלחי את וקֹוׁשרין הרּוח. ּבהן יּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנקביו,

שנפתח]ׁשּיעלה מה מאּמצין[לסגור ואין יֹוסיף; ׁשּלא אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ
ּבׁשּבת.[עוצמים] עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת
מּניח מת, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר ּדלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.
ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ּומטלטלֹו; ּתינֹוק אֹו ּכּכר ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹעליו
יבֹוא ׁשּמא - מקֹום מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין ְִִִִִֵֶַַָָָָָּתינֹוק,
הּתירּו ולא יּׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלכּבֹות,
ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא ּבתינֹוק, אֹו ּבכּכר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל

מתֹו. על ֵַָּבהּול
.·Îׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה, מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה

מּׁשני ויֹוׁשבין אדם, ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
מּלמּטה להם חם הקרקע]צדדיו; מּטתֹו[מחום מביא זה - ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

להם חם עליה; ויֹוׁשב מּטתֹו מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָויֹוׁשב
מביא וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש מחצלת מביא זה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּלמעלה

מּטתֹו זֹוקף זה ּגּביו; על ּופֹורׂש תהיהמחצלת [שהמחצלת ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליה] לֹו,מונחת והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוהֹול

זה מחצלת ׁשהרי - מאליה עׂשּויה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת
על קצֹותיהן ּוׁשני לזֹו; זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומחצלת

הּמת. צּדי מּׁשני ְְִִֵֵֵַַַַהּקרקע
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.‚Îוהם החּיים, ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
ּכבֹוד ּגדֹול לכרמלית; להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻמתּבּזים
תסּור "לא ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּברּיֹות,
לצאת אחר מקֹום להן היה ואם ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמן
ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין אּלא - אֹותֹו מֹוציאין אין ְִִִִִֵֶַָלֹו,

הן. ְְִֵויֹוצאין
שני יום

כז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, - ּבׁשּבת הּמדינה לתחּום חּוץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּיֹוצא
הּוא זה, מקֹום הּׁשביעי"; ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹּתחּום

העּתיקּו במסורת]חכמים חּוץ[קיבלו הּוא זה ׁשּתחּום , ְְֲִִֶֶֶָ
מׁשה להם אמר וכ יׂשראל, מחנה ּכנגד מיל עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשנים
יצא ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי לּמחנה'. חּוץ תצאּו 'לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹרּבנּו:
לאלּפים חּוץ אבל אּמה; אלּפים עד אּלא לעיר, חּוץ ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאדם

מגרׁש הּוא ׁשאלּפים, אסּור; העיר.[מתחם]- ְְִִִֶַַַָָ
העיר·. ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ׁשּמּתר למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻנמצאת

היתה אפּלּו מּקפת[גדולה]ּכּלּה, ׁשהיתה ּבין ּכנינוה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻֻ
להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻחֹומה,
מרּבעת, ּכטבלה מרּבעֹות רּוח לכל אּמה אלּפים לעיר ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָֻֻחּוץ

נׂשּכר ׁשּיהיה חּוץ[מרויח]ּכדי יצא ואם הּזוּיֹות. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - מדרבנן]לאלּפים עד[מלקות , ְְְִִַַַַַַַ

על יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל מיל; עׂשר ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשנים
הּתֹורה. מן לֹוקה - אחת אּמה אפּלּו מיל, עׂשר ְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשנים

ּכגֹון‚. טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמהּל
מהן אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - ארּבעה על ּתחּומין[בגמרא]ארּבעה יׁש אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על הל אם אבל מעׂשרה; ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּתחּומין אּסּור ויׁש הארץ, על ּכמהּל זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ָׁשם.
ּבדיר„. ׁשּׁשבת לצאן]מי מגודר אֹו[שטח ׁשּבּמדּבר, ְְִִִֶֶַַָָ

מגודר]ּבסהר מרׁשּות[מגרש ּבהן וכּיֹוצא ּבמערה, אֹו , ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
רּוח לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל - ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּיחיד
ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה אפּלּו ּבבקעה. הּׁשֹובת וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּברּבּוע;

קנה ׁשּלא -]הּׁשּבת, לקנות התכוון לֹו[לא יׁש - ׁשביתה ְִֵֶַַָָָָֹ
מהּל היה ּברּבּוע. רּוח לכל אּמה אלּפים מּמקֹומֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָלהּל

יֹודע ואינֹו אלּפים[היכן]ּבבקעה, מהּל - ׁשּבת ּתחּום ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
ׁשּבת. ּתחּום הּוא וזה ּבינֹונּיֹות, ְְְִִֵֶַָּפסיעֹות

מּדתֹו‰. וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמהּל
אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְִִֵַַַָָָּבתֹו
וכלתה 'הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו; סֹוף עד אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמהּל
ּדברים ּבּמה ּכּלּה'. את מהּל הּיחיד, רׁשּות ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּדתֹו
ּבמקצת אֹו העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּבׁשּכלתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמּורים?
מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה היתה אם אבל ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻהּמערה;

אֹותּהּבת[רובה] ּכל לֹו ּתחׁשב - ׁשּלֹו אּמה אלּפים ֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָ
הּׁשאר. את לֹו ּומׁשלימין אּמֹות, ּכארּבע ְְְְְִִֶַַַַַָָהרׁשּות

.Âאֹו ׁשביתתֹו, מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
אּמה, אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה אֹו מדינה עד לעיר, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמחּוץ
ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
אּמֹות. ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה,

.Êּבתֹו ּבּה ׁשּפגע ּבּמערה אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל
אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ואּמה אּמה אלף ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּדתֹו,

לֹו. ׁשּיׁש אלּפים ּתׁשלּום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַּבלבד,
.Áׁשאינֹו ּפי על אף - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי

ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמהּל
מחיצה ּגֹוים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת מי וכן ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָזריקה.
אף רּוח, לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבׁשּבת
ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחיצה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻעל

ּדירה. לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, ידי על ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּמחיצה
.Ë,ּבּים ּבא ׁשהיה ּבין למדינה, לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

ּבחרבה ּבא ׁשהיה אלּפים[ביבשה]ּבין ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף - הּׁשּבת ׁשּיּכנס קדם לעיר, קרֹוב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּמה

לּמדינה את[לעיר]הּגיע ויהּל יּכנס זה הרי ּבׁשּבת, אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְִַַַַָָָָָֻּכּלּה

.È,ּבׁשּבת אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור,
מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּבּתחּום. עּמהן נכנס ׁשהרי - ּכמֹותן הּמדינה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבני
.‡È;יּכנס לא - אחת אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ ׁשּיצא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יתר, אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ּבֹו; ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָעֹומד
אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ּבמקֹומֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיׁשב
לתחּום חּוץ ׁשהחׁשי מי וכן ולחּוץ. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - אחת אּמה אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדינה,
אלּפים ּבֹו, עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס מּמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיהּל
עד מהּל העיר, ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם ּבלבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָאּמה

מּדתֹו ּבתֹו[בלבד]סֹוף אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֶַַַַָָָָ
יּכנס. זה הרי - לּתחּום חּוץ אחת ורגלֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָהּתחּום,

.·Èּכגֹון - לדעּתֹו ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִֶֶַַָָֹמי
לֹו אין - ויצא ׁשּׁשגג אֹו רעה, רּוח אֹו ּגֹוים ְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהֹוציאּוהּו

לדעת חזר אּמֹות. ארּבע ארּבע[בכוונה]אּלא אּלא לֹו אין , ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּברׁשּות נתנּוהּו ואם יצא. לא ּכאּלּו החזירּוהּו, ְְְְְִִִִֶַָָָֹאּמֹות;
ּבעיר אֹו ּומערה, וסהר ּבדיר ּגֹוים ׁשּנתנּוהּו ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּיחיד
מאּלּו לאחד יצא אם וכן ּכּלּה; את להּל לֹו יׁש - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחרת

ּכּלּה. את מהּל - ּבתֹוכן והּוא ונזּכר ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבׁשגגה,
.‚Èׁשּלא ׁשחזר ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ ְְִֶֶַַַַַַָָָֹיצא

אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו ּגֹוים ׁשהחזירּוהּו ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלדעת,
ּפי על אף - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן אּמֹות; ְְְְִִֵַַַַַַַַָָארּבע

ּבת אּלאׁשהּוא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון הּיחיד, רׁשּות ֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
המפרׁש אּמֹות. ּפי[בספינה]ארּבע על אף - הּגדֹול ּבּים ְְִֵַַַַַַַַָָָ

ּכּלּה, הּספינה ּכל את מהּל ּבֹו, ׁשּׁשבת לּתחּום חּוץ ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבכּלּה. ְְְֵַָֻּומטלטל
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.„Èּבמחיצה והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻמי
ׁשּלא והּוא, הּמחיצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשּבת
מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
- לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשת הּמחיצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻמבלע
נכנס זה הרי הּמחיצה, ּכל את להּל לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהֹואיל

יצא. לא ּכאּלּו הּוא הרי ׁשּיּכנס, וכיון ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹלתחּומֹו;
.ÂËׁשאין מי ּבתֹו[שאסור]ּכל אּלא מּמקֹומֹו, לזּוז לֹו ְְִִֵֶֶָָָ

ּומרחיק יֹוצא זה הרי לנקביו, נצר אם - אּמֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָארּבע
ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. וחֹוזר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָונפנה
ּוכאּלּו יּכנס, ונכנס הֹואיל - להּפנֹות ׁשּירחיק ּבעת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָמּמּנּו,

לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא והּוא, יצא; אבל[בכוונה]לא ; ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ארּבע אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ּפי על אף - לדעת יצא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאם

ַאּמֹות.
.ÊËׁשּבאּו העדים ּכגֹון - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּיצא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל

לצאת לֹו ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא הּלבנה, ראּית על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלהעיד
מקֹום ּבאֹותֹו רּוח, לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - מצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלדבר
העיר, ּכאנׁשי הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם לֹו; ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשהּגיע

לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָויׁש
.ÊÈ:ּכבר ּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, יֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה

אלּפים מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹותּה' ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ'נעׂשת
ּברׁשּות, מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם רּוח; לכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאּמה
חֹוזר זה הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אלּפים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֻמבלע
נפׁשֹות להּציל הּיֹוצאין וכל יצא. לא ּוכאּלּו ְְְְְְִִִִַַַָָָֹלמקֹומֹו,
להם יׁש - הּמּפלת מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּגֹוים, מּיד ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל
יד היתה ואם ּבֹו; ׁשהּצילּו מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאלּפים
הרי - ׁשהּצילּו ּבּמקֹום לׁשּבֹות מפחדין והיּו ּתּקיפה, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהּגֹוים

זינן. ּובכלי למקֹומן, ּבׁשּבת חֹוזרין ְְְְִִִֵֵֵַָָָאּלּו
כח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הּמדינה‡. מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית אם[העיר]ּכל - ְִִִִֵֵֶַָָָ
אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה

צלע של]ׁשהּוא מהמרובע אחד המרּבעת,[צג סאתים ּבית ְִֵֶֶַַַַַָֻ
מּמּנה; ונחׁשב לּמדינה, מצטרף זה הרי - מּזה ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
מּבית חּוץ מֹודדין רּוח, לכל אּמה אלּפים לּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּוכׁשּמֹודדין

זה. ִֶָּדירה
ׁשני·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה

לּׁשני קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקרֹוב
הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבׁשבעים
האחרֹון; לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, אחת; ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָּכמדינה
אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה, ּדירה ּבית ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָוהּוא

יתר. ֵָאֹו
לחּזנין‚. ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ּובית[שמשים]וכן , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

והאֹוצרֹות לכמרין, ּדירה ּבֹו ׁשּיׁש זרה [מחסניעבֹודה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
ּביתבואה] ּבהן ּביתׁשּיׁש ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ארּבע ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחיצֹות וׁשלׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדירה,
והּברּגנין אּמֹות, ארּבע על שומרים]אּמֹות והּבית[סוכות , ְְְְִִַַַַַַַַָֻ

והּמערה ּתקרה, עליהן ׁשּיׁש מחיצֹות ּוׁשּתי ּבּים, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבנּוי

מצטרפין אּלּו ּכל - ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּיׁש
ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם שלישיעּמּה, [שני ְְְִִִִִַָָָָ

עלאמה] מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא, הּבית ּומאֹותֹו ;ְִִִֵֵַַַַַָ
הּמדינה ּכל הדירה]ּפני בית לאֹותֹו[שבצד חּוץ ּומֹודדין , ְְְְִִֵַָָ

אּמה. אלּפים ְִַַַַָהחּוט
עליהן„. ׁשאין מחיצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו

ּובית והּקבר והּגׁשר ּביניהן; ׁשּדרין ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּדירה; ּבית ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות, זרה עבֹודה ּובית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּכנסת

וצר]והּׁשיח[עמוק]והּבֹור בסלע]והּמערה[ארוך [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשּבּספינה ּובית ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשֹוב

עּמּה. ְְִִִָָמצטרפין
מאה‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו

ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוארּבעים
ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו ּוׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלזֹו
הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן, עיר ּכל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;
אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו אּמה. אלּפים לּה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻוחּוצה
אּמה אלּפים החיצֹונים מן אחד ּכל ּובין האמצעי ּבין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין מּכאן, ּפחֹות ְִִִִִֵַַַַָָָָֹאֹו
ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ׁשליׁש, ּפחֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּוׁשמֹונים
וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי - ּוׁשליׁש אּמה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת
ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻלהם

יׁשבה[חומה] מיׁשיבתּה;[באוכלוסין]ּולבּסֹוף לּה מֹודדין , ְְְִִִַָָָָָ
מחֹומֹותיה. לּה מֹודדין הּקפה, ּולבּסֹוף ְְְְִֵֶַָָָָָֻיׁשבה

.Âארּבע לּה ויׁש הֹואיל מרּבעת, אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר
לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְִִִִִֶַָָָָזוּיֹות
עגּלה, היתה רּוחֹותיה; מארּבע רּוח לכל אּמה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֻאלּפים

זוּיֹות לּה כמרובעת]עֹוׂשין אותה אֹותּה[מחשיבים ורֹואין , ְִִִָָָ
מרּבע אֹותֹו מּצלעֹות חּוץ ּומֹודדין מרּבע, ּבתֹו היא ְְְְְְִִִִַָָֻֻּכאּלּו

מׂשּתּכר ׁשּנמצא - רּוח לכל אּמה הּזוּיֹות.[מרויח]אלּפים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
.Ê- רּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, היתה אם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻוכן

אּמה אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָֻמרּבעין
העֹולם ּכרּבּוע מרּבעּה מרּבעּה, ּוכׁשהּוא רּוח; [צפונהלכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ

וכו'] דרומו כנגד דרומה העולם צפון ּכלכנגד ׁשּתהא ּכדי ,ְְֵֵֶָ
ּומכּונת העֹולם, מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה מּמּנה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻרּוח

ְְֶָּכנגּדּה.
.Áרֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה

ּגם ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא ּכאּלּו [ג'אֹותּה ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻ
שלנו] סופית כ"ף כעין -יוונית ּכקׁשת עׂשּויה ׁשהיתה אֹו ,ְְֲֶֶֶָָָ

- אּמה אלפים מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ּבין יׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאם
הּיתרמֹודד מן לּה קצותין בשני הנמתח בחבל – ["יתר" ְִִֶֶַָ

ּכאּלּוהקשת] והּקׁשת הּיתר ׁשּבין הרחב ּכל את ורֹואין ,ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלפים ארּבעת ראׁשיה ׁשני ּבין היה ואם ּבּתים; מלא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּוא

הּקׁשת מן אּלא לּה מֹודדין אין עצמו]- .[מהישוב ְִִֵֶֶֶַָָ
.Ëרּקה לפניה יׁש אם - הּנחל ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר

הנחל] בשפת גבוהה קרקע על[יציקת אּמֹות ארּבע ְַַַַַֹרחב
נמצא - ּבּנחל ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי הּנחל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׂשפת
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הּנחל מּׂשפת אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ּבכלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָהּנחל
הרּקה מּפני הּמדינה, ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ויעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה,
אּלא להן מֹודדין אין רּקה, ׁשם אין ואם מּצּדֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּבנּויה
ׁשּלהם. האלּפים מן נמּדד הּנחל ונמצא ּבּתיהן; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּפתח

.Èצריפין קנים]יֹוׁשבי בבתי הדרים צאן מֹודדין[רועי אין , ְְְִִִֵֵ
ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ׁשם יׁש ואם ּבּתיהן; מּפתח אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן

ּבּתים ׁשני אבן]ׁשני או עץ ּכּלם[בתי הקּבעּו הצריפים, [גם ְְְְִֵֵָָֻֻ
קבוע] לבית אלּפיםנחשבים להם ונֹותנין אֹותּה ּומרּבעין ,ְְְְְִִִֶַַַָָ

העירֹות. ּכׁשאר רּוח, לכל ְְֲִַַָָָָָאּמה
.‡Èּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

הּגיע יֹותר. יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל יתר; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא
ׁשּיכֹול[עמק]לגיא אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - ְְְֲִִִֶַַָָָָָ

ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא מבליעֹו; - הּמּדה ּבחבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלהבליעֹו
אלפים. מארּבעת ְֲִֵַַַָָּפחֹות

.·Èהּמׁשקלת חּוט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים [חוטּבּמה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
מדידה] לצורך אבן ּכנגּדֹושבראשו החוטיֹורד [כשמניח ְְֵֶ

עיכוב] ללא האבן נופלת העמק אפׁשרבשפת ׁשאי ,ְִֶֶָ
ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט אין אם אבל ּבֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלהׁשּתּמׁש
מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים, עמק היה ּכן אם אּלא מבליעֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאינֹו

.‚Èמעּקם ּגיא משופע]היה מקּדד[מדרונו ועֹולה, מקּדד - ְְְְְֵֵֶַַַָָָֻ
להלן]ויֹורד המפורטת לשיפוע בדילוגים מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, רחב נ'ּגיא שהחבל [כיון ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליעֹואמה] יכֹול ׁשהּוא למקֹום הֹול בגיא- [מקום ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מּדתֹושיכול ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, את, [מעריך ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וחֹוזר.התחום ,ְֵ

.„Èאֹומד אּלא הּכתל'; את 'יּקב אֹומרין אין לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מֹודדֹו[מעריך] ּבֹו, להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרחּבֹו,

מֹודד ּכנגּדֹו, יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה. מדידה ְְִָָָָרחּבֹו

.ÂËמתלּקט הר היה אם - להר ּגבּה[מיתמר]הּגיע מּמּנּו ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מבליעֹו אּמֹות, חמׁש ּבאר טפחים מחשיבעׂשרה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

עדהשיפוע] הרּבה, ּגבֹוּה היה ואם למידתֹו; ְְְְִִֵֵַַַָָָָוחֹוזר
אּמֹות, ארּבע מׁש מּתֹו טפחים עׂשרה מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתלּקט
ׁשהיה ּכגֹון להבליעֹו, יכֹול אינֹו אם לֹו. והֹול ְְְְְִִֵֵֶַָָָאֹומדֹו,

מעט מעט מקּדדֹו - מחמּׁשים יתר מדידהרחּבֹו [שיטת ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ
לשיפועים] ּבהרים'מיוחדת 'מקּדדין ׁשאמרּו: הּוא וזה ;ְְְְִִֶֶֶַָָ

בסמוך] .[ומפורט
.ÊËיכֹול ׁשאינֹו ּבּגיאיֹות אֹו ּבהרים מקּדדין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד

ישר]להבליען? אינו השטח ׁשל[כי חבל ׁשנים אֹוחזין ְְְֲִִִֶֶֶַַָ
מרּגלֹותיו ּכנגד קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ,[רגליו]ארּבע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

לעמד העליֹון וחֹוזר לּבֹו, ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּתחּתֹון
החבל; מּדת מּמּנּו ּומרחיק יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבמקֹום
ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ׁשּמֹודדין עד והֹולכין, מתּגלּגלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻוכן

הּגיא אֹו ההר את להבליע העיר]הּמֹודד יצא[שמול לא , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
'מּדת ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא - לּתחּום ְְְְְִִִֶַַָֹֹחּוץ

לכאן' ּבאה להיכשל]ּתחּומין .[ועלולים ְְִָָָ
.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן, ּבּתחּום רּבה [רק]ּומדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

הּתחּום, ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ׁשרּבה; ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבּתחּום
ׁשּלא ּובלבד למרּבה; ׁשֹומעין - מעט ואחד רּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

עיר ׁשל אלכסֹונּה מּמּדת יתר מיד]ירּבה .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
.ÁÈהמקובלת]ּכיצד הסטיה מידת חישוב צורת ּבעת[מהי ? ְֵֵַ

הראׁשֹון 'ׁשּמא נאמר: - זה אלכסֹון[הממעט]ׁשּירּבה מּקרן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
צלע ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
האחרֹון, וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתחּום

הּמדינה' מּצלע אלּפים ישר]מדד בקו העיר ואין[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
רּבה אם ,לפיכ זה. על ּביתר ׁשּטעה הראׁשֹון על ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיקין
ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו הראׁשֹון, על יתר האחרֹון ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה
לֹו. ׁשֹומעין אין זה, על ּביתר לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְִִֵֵֵֶַָּבקרּוב

.ËÈּכאן 'עד לֹומר: נאמנין - ׁשפחה אפּלּו עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
ּכאן ׁשעד אני 'זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן הּׁשּבת'; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָּתחּום
עדּותֹו על וסֹומכין קטן', ּכׁשהייתי ּבׁשּבת ּבאים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינּו
להקל, אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבדבר

מּדבריהם. אלּפים ׁשּׁשעּור ְְְִִִִִֵֵֶֶַַמּפני
כט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

.‡- ּבדברים הּׁשּבת יֹום לקּדׁש הּתֹורה, מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
זכרהּו ּכלֹומר לקּדׁשֹו", הּׁשּבת יֹום את "זכֹור ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
- ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש; ׁשבח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

ּבהבּדלה. ּוביציאתֹו הּיֹום, ּבקּדּוׁש ְְְְִִִִִַַָָָָּבכניסתֹו
אלהינּו·. ה' אּתה ּברּו' הּיֹום: קּדּוׁש נּוסח הּוא ְֱִֵֶַַַָָֹוזה

וׁשּבת ּבנּו, ורצה ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמל
בראׁשית, למעׂשה זּכרֹון - הנחילנּו ּוברצֹון ּבאהבה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָקדׁשֹו

ּכי מצרים; ליציאת זכר קדׁש, למקראי בחרּתּתחּלה בנּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל קּדׁשּת ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָואֹותנּו

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְְִֵַַַַַָָָָהנחלּתנּו.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ההבּדלה: נּוסח הּוא ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהעֹולם,
ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

לחל'. קדׁש ּבין הּמבּדיל ה', ְְִֵֶַַַָֹֹאּתה
ּבׁשֹוגג„. ּבין ּבּלילה, קּדׁש לא אם ּבּלילה; הּקּדּוׁש, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעּקר

הבּדיל לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
רביעי; יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר, מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור, על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

.‰- הּיֹום מּׁשּיקּדׁש יין, לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹאסּור
לאכל להתחיל לֹו אסּור הּיֹום, מּׁשּיצא וכן ׁשּיקּדׁש. ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשּיבּדיל; עד - ּכלּום לטעם אֹו מלאכה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות,
קדם וׁשתה ואכל עבר, אֹו ׁשכח מּתר. הּמים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
אחר ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיקּדׁש

ֶַָׁשאכל.
.Âואף הּיין. על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמּדברי

ּומאחר הּכֹוס; על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ּפי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר לחל', קדׁש 'ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
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ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאף
ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש; ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר

.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַַּכיצד
יין, ּוממּלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָיתר,
ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ּבימינֹו, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹואֹוחזֹו
ּומנהג מקּדׁש; ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ּבׂשמאל. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹיסּיע
ואחר "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל, ּבכל ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֻּפׁשּוט
לגמיו, מלא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, על מבר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּכ
ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה; ּבני לכל ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּומׁשקה

ואֹוכל. ְִֵַ'הּמֹוציא'
.Áלא[נחשב]אין ּכיצד? סעּודה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש, ְְִִֵֵֶַָָֹ

ּבזוית קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל זה ּבבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיקּדׁש
הּכנסת?[פינה] ּבבית מקּדׁשין ולּמה ׁשנּיה. ּבזוית אֹוכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו,

ׁשם. וׁשֹותין ׁשאֹוכלין האֹורחין ְְְְִִִִֵֶָָמּפני
.Ëיין לֹו היה ׁשּלא אֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה

ּומקּדׁש, 'הּמֹוציא', ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָואחר

ַהּכֹוס.
.Èונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי

מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש קדם ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹידיו
הּיין על לבר ּומצוה לסעּודה. ידיו ׁשּנטל אחר הּיין ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָעל
הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה; סעּודה ׁשּיסעד קדם הּׁשּבת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום
וׁשֹותה, ּבלבד, הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא מבר רּבא'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ'קּדּוׁשא
ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד; ידיו, יּטל ּכ ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹואחר
סעּודה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה, קּדּוׁש וגם ׁשּיקּדׁש. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקדם

.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש
ו הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי על הּכֹוסאף על מבּדיל כן ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

זכירה ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין ּפי על אף יֹום, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָמּבעֹוד
זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו, ּכניסתֹו ּבׁשעת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלאמרּה

ְִַּבמעט.
.·Èוהּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּודה עדּבתֹו הפת [לכסות ְְְֵַַַַָָָֻ
הקידוש] מבראחר ּכ ואחר סעּודתֹו, וגֹומר ּומקּדׁש; ,ְְְְְֵֵֵַַַָָָ

ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ויצא ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּברּכת
ידיו ונֹוטל סעּודתֹו, ּגֹומר - אחרונים]סעּודתֹו ּומבר[מים , ְְְְֵֵֵָָָָָ

היה ואם עליו; מבּדיל ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָּברּכת
הּׁשתּיה חֹוזר[יין]ּבתֹו ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ְִִָלׁשתּיתֹו.
.‚Èמבר ׁשּבת, הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה

ולא ׁשני, ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, הּמזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּברּכת
ּבכֹוס מצוֹות ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין - אחד ּכֹוס על ויקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר
ׁשּתי הּמזֹון, ּברּכת ּומצות הּיֹום קּדּוׁש ׁשּמצות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָאחד;

הן. ּתֹורה ׁשל ְִֵֶָמצוֹות
.„Èּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאין

אפּלּו ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּמזּבח;
אנּו ּכ עליו; מקּדׁשין אין - ּגדֹולה ּבחבית חרּדל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּכטּפת
ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש הּמערב. ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמֹורים

להֹוציא אּלא הּמזּבח, ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא
מגּלה אֹו רע, ׁשריחֹו בגילויו]יין לילה עליו אֹו[שעבר , ְִֵֶֶַַֻ

מהן. אחד על מקּדׁשין ׁשאין - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻמבּׁשל
.ÂË,יין ריח ׁשריחֹו ּפי על אף - חמץ טעם ׁשּטעמֹו ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין

על אף - מים עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן עליו. מקּדׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
ּדברים ּבּמה עליהן. מקּדׁשין אין יין, טעם ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּפי

ׁשלׁשה הּׁשמרים על ּבׁשּנתן מסויימות]אמּורים? [מידות ְְְֲִִֶַַַָָָֹ
- ארּבעה הֹוציא אם אבל מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמים,

מזּוג יין זה במים]הרי עליו.[מעורב ּומקּדׁשין , ְְֲִִֵֶַַָָָ
.ÊË- רביעּיֹות ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי

מקּדׁשין ואין ונפסל, ּפגמֹו, זה הרי מעט, מּמּנּו ׁשתה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאם
ּכֹוסֹות. ּכׁשירי ׁשהּוא מּפני הּׁשאר; ְְְִִֵֵֶַַָָעל

.ÊÈ;עליו מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו חמץ ריח ׁשריחֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיין
ׁשּיהיּו והּוא עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים ויין מזּוג. יין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכן
מהן יצא אֹותן ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהם ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצּמּוקים

אדם[מיץ]ּדבׁש וסֹוחט עליו; מקּדׁשין מּגּתֹו, חדׁש יין וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
יינּה ׁשרב מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאׁשּכֹול
להבּדיל מּתר - לקּדּוׁש ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַָָָֻׁשכר

הּמדינה. חמר והּוא הֹואיל ְְֲִִַַָָָעליו,
.ÁÈׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת, ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם

ּבמֹוצאיהן ּומבּדילין טֹובים, ימים ּבלילי מקּדׁשין ּכ -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּומבּדילין הן. ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם - הּכּפּורים יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּובמֹוצאי
ליֹום ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילין אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹנּוסח

ּבחר לׁשֹון, מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל קּדׁשנּו אׁשר ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו; ּבנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבנּו
יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, מֹועדים ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּבאהבה,
חג אֹו - הּזה הּמּצֹות חג יֹום את הּזה, קדׁש מקרא ְִֶֶֶֶַַַַַַָֹטֹוב
זמן אֹו - חרּותנּו זמן - הּזה הּסּכֹות חג אֹו הּזה, ְְֵֵֶֶַַַַַַַָֻהּׁשבּועֹות
ליציאת זכר ּבאהבה, - ׂשמחתנּו זמן אֹו ּתֹורתנּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּתן
ּומֹועדי העּמים, מּכל קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָמצרים;
מקּדׁש ה', אּתה ּברּו הנחלּתנּו. ּובׂשׂשֹון ּבׂשמחה ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָקדׁש
הּׁשּבת מזּכיר - ּבׁשּבת להיֹות חל ואם והּזמּנים'. ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּתפּלה, ׁשחֹותם ּכדר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹותם

ְְִַַוהּזמּנים'.
.Îאת ּבאהבה, אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹיֹום
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים; ליציאת זכר ּבאהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּתרּועה
אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, מּכל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָקּדׁשּת
ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש חֹותם - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכדר ְְִִֵֶֶֶַַָָהּזּכרֹון',
.‡Îאין ואם ּכבׁשּבת; הּיין על מקּדׁש טֹוב, יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

ּביֹום וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו יין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹו
ּבׁשּבת. ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא מקּדׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָטֹוב

.·Îּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד
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שבת]ּבׁשּבת מוצאי הוא הּגפן,[ולילו על מבר ּבּתחּלה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
הּנר, על מבר ּכ ואחר טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ּבהבּדלה וחֹותם - מבּדיל ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'ׁשהחינּו'. מבר ּכ ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקדׁש',
.‚Îאֹומרים - הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני 'ׁשהחינּו', מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'ׁשהחינּו';
הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îואחר הּיין, על מבר - ׁשּבת ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר
הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָּכ

מבּדיל. ּכ ואחר האׁש'. מאֹורי ְְְִֵֵֵַַַָָ'ּבֹורא
.‰Îׁשּיאֹותּו עד הּנר, על מברכין ּכדי[יהנו]אין לאֹורֹו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ואין אחרת; מדינה למטּבע זֹו מדינה מטּבע ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיּכיר
זרה; לעבֹודה מסּבתם ׁשּסתם ּגֹוים, ׁשל הּנר על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
ׁשל הּנר על ולא זרה, עבֹודה ׁשל הּנר על לא מברכין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין

ִֵמתים.
.ÂÎמברכין - מּיׂשראל ּגֹוי אֹו מּגֹוי, ׁשהדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָיׂשראל

,לּכר חּוץ מהּל היה עליו. מברכין אין מּגֹוי, ּגֹוי ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, הּכר אנׁשי רב אם - אֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
ּכירים וׁשל ּתּנּור, ׁשל ּכבׁשן, ׁשל אֹור .מבר יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיסם ּכׁשּיכניס אם - הּגחלים עליו; יבר לא לכּתחּלה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּמדרׁש ּבית ׁשל אֹור עליהן. מברכין מאליו, ּדֹולק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
מברכין ּבׁשבילֹו, ׁשּמדליקים חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם -ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

חּזן ׁשם יׁש אם - הּכנסת ּבית ׁשל ּדר[שמש]עליו; ׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמבחר. מן מצוה להבּדלה, ואבּוקה עליו. מברכין ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָֻׁשם,

ע מחּזרין הּמצוֹות;ואין ּכל על ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור ל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
עליו. מברכין ּבא, אם ְְִִֶָָָָָאּלא

.ÊÎּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק מברכין[יולדת]אֹור , ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ
ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומן[שהוצא]עליו העצים מן ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ּתחּלת היתה ׁשהיא - ׁשּבת ּבמֹוצאי עליו מברכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבנים,
יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל אדם. ּבידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָּברּיתֹו
על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי מברכין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּכּפּורים,

ׁשּׁשבת ושבת]אֹור הכפורים יום מערב דלוק על[שהיה אף ; ֶַַַָ
עליו מברכין הּכּפּורים, ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻּפי

מעברה. ׁשבת ׁשהרי -ֲֲֵֵֵֶַָָ
.ÁÎׁשּבת ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב שבוע]יֹום אֹומר[- , ְְְִֵֶֶַַָָ

ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין 'הּמבּדיל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבהבּדלה:
הּמעׂשה', ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיׂשראל
מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר - ׁשּבת ּבמֹוצאי ׁשאֹומר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
אינֹו וכן הּנר; על ולא הּבׂשמים, על לא לבר צרי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואין

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על לבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי
.ËÎמּפני ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

ּומיּׁשבין אֹותּה מׂשּמחין הּׁשּבת, ליציאת ּדֹואבת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּנפׁש
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה
שלישי יום
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ּוׁשנים‡. ּבּתֹורה, ׁשנים - ּבׁשּבת נאמרּו דברים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה

- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי
ּכבֹוד - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ו"ׁשמֹור"; ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ"זכֹור",
מכּבד". ה' לקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת "וקראת ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻוענג,

אדם·. על ׁשּמצוה חכמים ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה
ּכבֹוד מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרחץ
מיחל ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב ּבציצית, ּומתעּטף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׁשּבת.
.הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשּבת, ּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהקּבלת
ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין היּו הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמים
.'הּמל ׁשּבת לקראת ונצא 'ּבֹואֹו ואֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתעּטפין

יהיה‚. ולא נקּיה. ּכסּות ׁשּילּבׁש הּׁשּבת, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּומּכבֹוד
להחליף, לֹו אין ואם החל; ּכמלּבּוׁש הּׁשּבת ְְְְְְִִֵַַַַַַָֹמלּבּוׁש

קפלי]מׁשלׁשל מלּבּוׁשֹו[מפשיל יהא ׁשּלא ּכדי טּליתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַֹ
ּבחמיׁשי, מכּבסין העם ׁשּיהּו ּתּקן, ועזרא החל. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכמלּבּוׁש

הּׁשּבת. ּכבֹוד ְְִֵַַָמּפני
ּומׁשּתה„. סעּודה לקּבע לאירוסין]אסּור ּבערב[כגון ְְְְִִֶֶֶַָָֹ

עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֻׁשּבת,
מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת מּכבֹוד כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתחׁש
ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי סעּודה, מּלקּבע ומעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמנחה

לאכל. ְֱִֶֶַֹמתאּוה
ׁשאינֹו‰. ּפי על ואף הּׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּדר

ואף ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן לכּזית; אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻצרי
ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי - לכּזית אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
הּׁשּבת; לכבֹוד יֹום מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן וצרי ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּוביציאתֹו.

ּדלּוק נר אּלּוויהיה ׁשּכל - מּצעת ּומּטה ,ערּו וׁשלחן , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ
הן. ׁשּבת ְִֵַָלכבֹוד

.Âלּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ּפי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאף
חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהם ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן,

יֹוצא[שוזר] ׁשהיה מי ּומהם נרֹות, מדליק אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָּפתילֹות,
על אף ּומׁשקה, מּמאכל לׁשּבת צרי ׁשהּוא דברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָוקֹונה
מׁשּבח. זה הרי זה, ּבדבר הּמרּבה וכל .ּבכ ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפי

.Êלתּקן ׁשּצרי חכמים ׁשאמרּו זה עּנּוג? הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה
הּכל - לׁשּבת הּכל מבּׂשם, ּומׁשקה ּביֹותר, ׁשמן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻּתבׁשיל
ּובתּקּון ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל אדם. ׁשל ממֹונֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָלפי
ידֹו אין ואם מׁשּבח. זה הרי וטֹובים, רּבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמאכלים

ׁשלק עׂשה אפּלּו שהוא]מּׂשגת, כל ּבֹו[תבשיל וכּיֹוצא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
להצר חּיב ואינֹו ׁשּבת; ענג זה הרי - הּׁשּבת ּכבֹוד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּום
אמרּו ׁשּבת; ּבמאכל להרּבֹות ּכדי מאחרים ולׁשאל ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֹלעצמֹו
ּתצטר ואל ּכחל, ׁשּבּת 'עׂשה הראׁשֹונים: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹחכמים

ְִַלּברּיֹות'.
.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי

לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות
ואם מאחר; להקּדים, רגיל היה אם האכילה: זמן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמׁשּנה

מקּדים. לאחר, רגיל ְְִִֵַַָָָהיה
.Ë,ערבית אחת - ּבׁשּבת סעּודֹות ׁשלׁש לאכל אדם ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹחּיב
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ּבׁשלׁש להּזהר וצרי ּבמנחה. ואחת ׁשחרית, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹואחת
הּמתּפרנס עני ואפּלּו ּכלל; מהן יפחֹות ׁשּלא אּלּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסעּודֹות
מרב חֹולה היה ואם סעּודֹות. ׁשלׁש סֹועד הּצדקה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹמן

מתעּנה ׁשהיה אֹו חלום]האכילה, תענית ּפטּור[כגון - ְֲִִֶֶַָָָָָ
על מּׁשלׁשּתן סעּודה ּכל לקּבע וצרי סעּודֹות. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹמּׁשלׁש

טֹובים. ּבימים וכן כּכרֹות. ׁשּתי על ולבצע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹהּיין,
.È,והּוא - לּה הּוא עּנּוג ּבׁשּבת, יין ּוׁשתּית ּבׂשר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת

ּבׁשּבת הּיין על סעּודה לקּבע ואסּור מּׂשגת. ידֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּתהיה
מנהג הּוא ּכ אּלא הּמדרׁש; ּבית ּבׁשעת טֹובים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובימים
ּבבית ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם יתּפּלל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים:
לבית ויל ׁשנּיה, סעּודה ויסעד לביתֹו ויבֹוא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּכנסת,
ואחר מנחה; ויתּפּלל הּמנחה, עד ויׁשמע יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּמדרׁש,
עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּודה יקּבע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹּכ

ׁשּבת. ֵַָָמֹוצאי
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאסּור

רב, הּיֹום ועֹוד לביתֹו ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, מּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָּפרסאֹות
ׁשהּיֹום יֹודעין ביתֹו אנׁשי אין ׁשהרי - לׁשּבת סעּודה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכין
מתארח היה אם לֹומר, צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיבֹוא,
ּדבר להם הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא - אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לאֹורחים. ְְִָָהראּוי
.·Èרחמים ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק להתעּנֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאסּור

מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות מן ּבצרה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ולא ּבׁשּבת, מתריעין ולא מתעּנין אין - עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומתריעין
אֹו נהר, אֹו ּגֹוים ׁשהּקיפּוה מעיר חּוץ טֹובים; ְִִִִִִֵֶָָָָּבימים

הּמּטרפת ׁשּמתריעיןּב[מיטלטלת]ספינה - [תוקעים]ּים ְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
עליהן ּומבּקׁשין ּומתחּננין אֹותן, לעזר ּבׁשּבת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעליהן

ֲִַרחמים.
.‚Èימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּגֹוים, ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאין

עליהם, הּמלחמה אנׁשי ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקדם
מפליגין אין זה ּומּפני ּבּׁשּבת. ּוטרּודים מבהלים יהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹולא
ׁשּתתיּׁשב ּכדי הּׁשּבת, קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבספינה
ולדבר מּדי; יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּדעּתֹו

עּמֹו ּופֹוסק ׁשּבת, ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג [עםמצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹובתהנכרי] ואינֹו כאןלׁשּבת, אין בהסכם עמד לא [אם ְְִֵֵֹ
לצידֹוןאיסור] ּומּצר סמוכים]. אפּלּו[מקומות - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֶַָֹ

ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת; ּבערב להפליג מּתר הרׁשּות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻלדברי
מפליגין. אין ּכלל, ׁשּבת ּבערב יפליגּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

.„Èעֹונת ,לפיכ הּוא; ׁשּבת מענג הּמּטה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשמיׁש
ּומּתר ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי הּבריאים, חכמים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻּתלמידי
ולא חֹובל מּׁשּום ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל

לּה. צער ִַַָמּׁשּום
.ÂËּכנגד ׁשקּולה מהן, אחת ּכל - זרה ועבֹודה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת

הּקדֹוׁש ׁשּבין האֹות היא והּׁשּבת הּתֹורה; מצוֹות ּכל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשאר
ׁשאר על העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּובינינּו, הּוא ְְְִֵֵֵַָָָָָָּברּו
ׁשּבת המחּלל אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּמצוֹות,
ּכגֹוים ּוׁשניהם - זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּבפרהסיא,

ּדבריהם. ְְִֵֶָלכל

.ÊËיעׂשה אנֹוׁש "אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
וכל וגֹו'. מחּללֹו" ׁשּבת ׁשמר - ּבּה יחזיק אדם ּובן ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּזאת,
- ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּמר
הּׂשכר על יתר הּזה, ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה מפרׁש ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּכבר
ה', על ּתתעּנג "אז ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָהּצפּון
- אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ; ּבמתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהרּכבּתי

ּדּבר". ה' ּפי ִִִֵּכי
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

oiaExr zFkld¦§¥¦
ּובאּור הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי אחת עׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים זֹו ְְִִִֵָָמצוה
א ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ּבבית‡. מהן אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר
ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻֻלעצמֹו
החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ּומּבּתים ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,
ּבמבֹוי הּדין וכן ּבכּלּה. לטלטל ׁשּמּתר אחת, הּיחיד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻרׁשּות

בתים] כמה שבהם לחצרות נכנסים שממנו רחוב לֹו[- ֵֶׁשּיׁש
הפתוח] בצד לדופן]לחי[- מחובר ניצב עמוד קֹורה[- [-אֹו ְִָ

ׁשּיהּואמעליו] לטלטל[שיהיו]- מּתרין הּמבֹוי ּבני ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ
היחיד]ּבכּלֹו כרשות שהוא ּומּמבֹוי[- לּמבֹוי, ּומחצרֹות , ְֲִֵֵַָָֻ

הּדין וכן הּוא. הּיחיד רׁשּות הּמבֹוי, ׁשּכל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלחצרֹות;
ׁשּיׁש טפחים, עׂשרה גבֹוהה חֹומה מּקפת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻּבמדינה
זה היא. הּיחיד רׁשּות ׁשּכּלּה - ּבּלילה ננעלֹות ּדלתֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלּה

ּתֹורה. ּדין ִָהּוא
סֹופרים·. מּדברי חכמים]אבל מדברי לׁשכנים[- אסּור , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

ּבדיֹורין חלּוקה ּבּה ׁשּיׁש הּיחיד ּברׁשּות ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיערבּו חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו ּכּלן[- הּׁשכנים ּכל ְְְִֵֶַַָָָֻ

הּמדינה ואחד הּמבֹוי, ואחד חצר, אחד - ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
הּוא.[העיר] ּדינֹו ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה, ודבר ;ְְִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשהּקיפּוהּו‚. מחנה אֹו סּכֹות, אֹו אהלים, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֻוכן
ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל, מאהל מטלטלין אין - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמחיצה
אּלא לערב, צריכין אין - מחיצה ׁשהּקיפה ׁשּירה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
מערבין, ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא לאהל מאהל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹֻמֹוציאין

להן. קבּועין אהלים אֹותם ְְִִֵֶָָָֹואין
יטעּו„. ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹמּפני

לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר 'ּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֻויאמרּו:
להֹוציא מּתר ּכ - לחצרֹות מהן ּולהכניס ּוׁשוקיה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּמדינה
ויחׁשבּו לּמדינה'; הּׂשדה מן ּולהכניס לּׂשדה, הּמדינה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמן
הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל והרחֹובֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
רׁשּות הן ּבלבד ׁשחצרֹות ויאמרּו וכּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹּכּׂשדֹות
להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה, ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּיחיד,

הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס
ּבדיֹורין,‰. ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ

מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹויאחז
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- לּבּתים החצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן, ּברׁשּות ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻמקֹום
רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום אֹותֹו ְְְִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנחׁשב
מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום מקֹום ּכל ונחׁשב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלרּבים,
ויהיה הּיחיד; רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא לעצמֹו, וחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשכנים
ׁשוה ּכּלן ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק מרׁשּות להֹוציא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻאסּור
אּלא הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות מֹוציאין ׁשאין ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו,
ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות אחד ּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיׁשּתּמׁש

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ּפי על אף ְִִֶַַַַָָֹֻּכּלן,
.Âאחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ואכל מערבין, ׁשּכּלנּו ּכלֹומר: - ׁשּבת מערב אֹותֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּמּניחין
חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, מחברֹו[נוטל]אחד רׁשּות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

באוכל] זה[להשתמש ּבמקֹום ׁשוה ּכּלנּו ׁשּיד ּכׁשם אּלא ;ְְֵֶֶֶַָָָָָֻ
לכּלנּו ׁשאחז[-בחצר]ׁשּנׁשאר מקֹום ּבכל ׁשוה ּכּלנּו יד ּכ , ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

הּזה, ּובּמעׂשה אחת. רׁשּות ּכּלנּו אנּו והרי לעצמֹו, אחד ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּכל
מרׁשּות ּולהכניס להֹוציא ׁשּמּתר ּולדּמֹות לטעֹות יבֹואּו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלא

הרּבים. לרׁשּות ְִִִַַָָהּיחיד
.Êהּנקרא הּוא זה, עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב

ּכל אֹו זה, עם זה הּמבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ערּובי
'ׁשּתּוף'. הּנקרא הּוא הּמדינה, ְְְִִִֵַַָָּבני

.Áאפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות, מערבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין
סאה מאפה גדול]ּכּכר משקל מערבין[- אין - פרּוסה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כאּסר והיא ׁשלמה, היתה מטבע]ּבּה; סוג ּבּה.[- מערבין - ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ
ּובפת ארז ּבפת מערבין ּכ ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּוכׁשם

ּב ּבין וׁשּתּוף, ּדחן. ּבפת לא אבל ּבׁשארעדׁשים; ּבין פת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ
עצמן, ּבפני הּמים מן חּוץ - מׁשּתּתפין אכל ּבכל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלין.
מׁשּתּתפין אין - ּופטרּיֹות ּכמהין וכן עצמֹו; ּבפני מלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַאֹו
נעׂשה - מלח עם מים ערב ּכאכלים. חׁשּובין ׁשאינן ֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהן,

דגים]ּכמּוריס ּבֹו.[רוטב ּומׁשּתּתפין , ְְְְִִַָ
.Ëׁשעּור ּכגרֹוגרת[כמות]וכּמה ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

יבשה] מּבני[תאנה אֹו הּמבֹוי, מּבני ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל
אם אבל ּפחֹות; אֹו עׂשר, ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָהּמדינה
ּכׁשמֹונה ׁשהן סעּודֹות, ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה על מרּבין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהיּו
היּו אפּלּו ּבינֹונּיֹות; ביצים ּכׁשּׁשה ׁשהן ּגרֹוגרֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעׂשר

לכּלן. סעּודֹות ׁשּתי ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֻהּמׁשּתּתפין
.Èּומיני ּפת, ּכגֹון - ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹּכל

ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו בֹו, יׁשּתּתפּו אם - חי ּובׂשר ְְְְִִִֵַַָָָָּדגן,
לפּתן ׁשהּוא וכל לחם]סעּודֹות; עם שנאכל ודר[-תבשיל , ְְְְִֶֶֶָֹ

וחמץ, צלי, ּובׂשר מבּׁשל, יין ּכגֹון - ּפּתן ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻהעם
לאכל ּכדי ׁשעּורֹו - ּבצלים ׁשל ואּמהֹות וזיתים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָֹּומּוריס,

לחם]ּבֹו סעּודֹות.[עם ְְֵׁשּתי
.‡Èחי ּביין מים]נׁשּתּתפּו רביעּיֹות[ללא ׁשּתי ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִִִֵַַַ

ׁשּתים; ּביצים, רביעּיֹות. ׁשּתי ּבׁשכר, וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻלכּלן;
אתרֹוג, ׁשּתים. רּמֹונים, חּיֹות. הן ואפּלּו ּבהן, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָּומׁשּתּתפין
ּבין ירק, ליטרא אפרסקין. חמּׁשה אגֹוזים, חמּׁשה ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָאחד.
מערבין, אין - ּבׁשל ולא ּבׁשל היה ואם ׁשלּוק; ּבין ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹחי

לאכילה ראּוי ׁשאינֹו מידותלפי של מפרט [ולהלן ְֲִִֵֶַָָ
מנהומשקלות:] ּגרֹוגרֹות, קב ּתמרים, קב ּתבלין, עּוכלא .ְְְְִִֶַַָָָָָ

ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב צמח]ּדבלה, ּפֹולין[מין הּיד. ּכמלא , ְְְִִִֵַַַָָֹ
ּבכלל הן הרי - והּתרדין ליטרא. חזין, הּיד. ּכמלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלחין,
אּלא ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי ּבהן. ּומערבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק,
ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה הבצילּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאם
הן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל אכל. אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמּכאן,
וכל ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ׁשעּורין ּבהן נתנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּולפיכ

הּׁשּתּוף. לׁשעּור מצטרפין ְְְֳִִִִִַָָָהאכלין
.·È;רביעּיֹות ׁשּתי מלא מקֹום, ּבכל האמּורה ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹליטרא

מאה מקֹום, ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָועּוכלא,
עׂשרה ׁשׁש מׁשקל והּמעה, מעין; ׁשׁש והּדינר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדינר;
מן מחזקת והרביעית, ּדינרין. ארּבעה והּסלע, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׂשעֹורֹות;
ּדינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל הּליטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבקרּוב;

רביע. ּפחֹות ּדינרין ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא,
.‚Èארּבעת והּקב, קּבין; ׁשׁשת מקֹום, ּבכל האמּורה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָסאה

הרביעית מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות; ארּבע והּלג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין;
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„Èאסּור ׁשהּוא ּפי על אף - ּבאכילה מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻאכל
ּכיצד? ּבֹו. ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - המערב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלזה
הּנֹודר וכן ּבתרּומה. ויׂשראל ּביין, הּנזיר הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּתּתף
ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

ראּו אינֹו ׁשאם לאחר.ּבֹו; ראּוי הּוא הרי לזה, י ְֲִֵֵֵֶֶַָָָ
.ÂËטבל ּכגֹון - לּכל האסּור ּדבר לאאבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ

ראׁשֹוןמעושרת] מעׂשר וכן סֹופרים, ּדברי ׁשל טבל אפּלּו ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַ
ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
מערבין אבל ּבהן. ּומׁשּתּתפין מערבין אין - ּכהלכה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָנפּדּו

ּבדמאי מעושר]ּומׁשּתּתפין ׁשראּוי[ספק מּפני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ
נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענּיים;

החמׁש לפדיה]את מחיר תוספת מעּכב;[- החמׁש ׁשאין - ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ׁשם ראּוי ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומערבין

ּבגבּולין לא אבל - לירושלים]לאכילה .[חוץ ְֲֲִִִַָָֹ
.ÊËמּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד

מּבּתי אחד ּבבית אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבית
האֹוצר ּבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית אפּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,

ׁשער[מחסן] ּבבית נתנֹו אם אבל השער]; שומר אפּלּו[חדר , ְְֲֲִִֵַַָָ
ּבאכסדרה אֹו יחיד, ׁשל ׁשער קירות]ּבית שלש בעל ,[חדר ְְְִֵֶַַַַָָ

ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ּבמרּפסת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַאֹו
אּתה ּברּו' :מבר הערּוב, ּוכׁשּמקּבץ ערּוב. אינֹו - ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאּמֹות
על וצּונּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה'
החצר ּבני לכל מּתר יהיה זה 'ּבערּוב ואֹומר: ערּוב'; ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻמצות
לגּבֹות לקטן ויׁש ּבׁשּבת'. לבית מּבית ּולהכניס ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלהֹוציא

לּתן צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית חצרֹות. [-ערּובי ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ
[- השכנים ּבֹוכשאר להּניח רגילין היּו ואם הּפת; [-את ְְְִִִִֶַַַַָ

זה] ׁשלֹום.בבית דרכי מּפני אֹותֹו, מׁשּנין אין -ְְְִִֵֵֵַַָ
.ÊÈמּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ּבמבֹוי? מׁשּתּתפין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוכיצד

ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ואחד, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מן ּבבית אֹו הּמבֹוי, מחצרֹות ּבחצר אחד ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּכל
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זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו קטן ּבית אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּבּתים
הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו מבֹוי, ּבאויר הּניחֹו אם אבל ְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָׁשּתּוף;
ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה צרי - ּבחצר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּכלי
הּׁשּתּוף 'ּבזה ואֹומר: ערּוב', מצות 'על ּומבר נּכר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני לכל מּתר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻיהיה

ּבׁשּבת'. ְַַָָלּמבֹוי
.ÁÈׁשהּוא ּפי על אף - הּׁשּתּוף את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו

מן הּכלי את מּלאּו אם אבל ערּוב; אינֹו אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבבית
מּתר. - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻהערּוב,

.ËÈׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכין ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּמׁשּתּתפין
מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב, ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכח

ּבּמבֹוי[ויודעים] נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי; ּנעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
ׁשהרי ּבחצרֹות, לערב צריכין ואין עליו, סֹומכין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפת,
ּבּבית, מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. מּכירין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּתינֹוקֹות

הּיֹום עליהן עירבו]וקדׁש וטרם שבת, ׁשעל[נכנסה ּפת - ְֲֵֶֶַַַַָ
רצּו ואם חצרֹות; ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּׁשלחן,

ּפ על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה מסּביןלסמ ׁשהן י ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻ
ֵֶָּבחצר.

.Îלכל זה 'הרי ואמר: אחת, ּפת החצר מּבני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
לכל זה 'הרי ואמר: סעּודֹות, ּכׁשּתי אכל אֹו החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבני
אבל ואחד; אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי' ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבני

לזּכֹות אחר[להקנות]צרי ידי על ּבֹו שייצאלהן כדי -] ְְִֵֵֶַַַָָ
השכנים] לרשות לֹומרשותו ויׁש ויכול]. על[- להן לזּכֹות ְְֵֶַַָ

ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָידי
ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא אבל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹאׁשּתֹו;
לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידם מּפני - הּכנענּיים וׁשפחתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעבּדֹו
ׁשהיא ּפי על אף העברית, ׁשפחתֹו ידי על להן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלזּכֹות
מּדברי ׁשהּוא ּבדבר לאחרים זֹוכה ׁשהּקטן - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָקטּנה
הּמבֹוי לבני אֹו החצר לבני להֹודיע צרי ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָסֹופרים.
וזכין להן, היא ׁשּזכּות - עליהן וערב להן זּכה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשהרי

ּבפניו. ׁשּלא ְֶָָָָָֹלאדם
.‡Î;יֹום מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא מערבין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאין

אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום, מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא

ּגל עליו נפל אם ,לפיכ אֹו[אבנים]הּׁשמׁשֹות. אבד, אֹו , ְְִִַַַַָָָָָָ
ערּוב; אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנׂשרף,

שבת]מּׁשחׁשכה[אבד] ונכנסה ספק,[- ואם ערּוב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּכׁשר. הערּוב, ׁשּספק - ערּוב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Îואבד עליו, ונעל ּבמגּדל, הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן
הערּוב, להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם - ׁשחׁשכה קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ּתרּומת הפריׁש לאכלֹו. אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב, ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאבד
ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּגדֹולה, ּתרּומה אֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמעׂשר
ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָהּׁשמׁשֹות,
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ערב‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי
ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד, ּבין - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן
ּבּטל לבּתיהם. החצר מן אֹו לחצר מּבּתיהם להֹוציא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻלכּלן
מּתרין אּלּו הרי ּבלבד, חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻלהן
אבל לבּתיהם; ּומחצר לחצר מּבּתיהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהֹוציא
ּכּלם הרי חצרֹו, ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל אסּור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָֻלביתֹו,
רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני מּתרין, הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻמּתרין;
רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, הּוא וגם וחצרֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻּביתֹו

אֹוסר. אינֹו והאֹורח אצלם, ּכאֹורח הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָוהרי
סתם·. רׁשּותֹו חצרו]המבּטל או ביתו פירט רׁשּות[-ולא - ְְְְֵַַָ

לבני רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. לא ּביתֹו רׁשּות ּבּטל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצרֹו
'רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ואחד אחד לכל לבּטל צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
ּפי על אף רׁשּות מבּטל והּיֹורׁש ;'ּול ,ּול ,ל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻמבּטלת
לכל הּוקם מֹוריׁשֹו ּתחת - ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת, מֹוריׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמת

לכּתחּלה. מּתר ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ְְְְִִַַָָָָָֻּדבר,
א‚. הּואּבּטלּו - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותם המערבין ּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּתר,
רּבים ׁשאין אצלֹו'; ּכאֹורחים 'יהיּו אֹומרין: ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַרׁשּות.

אחד. אצל ְִֵֶֶָאֹורחין
רׁשּותם„. ּבּטלּו אם - יתר אֹו ׁשנים ערבּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

אסּורין ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֻלמערבין
אורחים] נעשים הרבים לבּטל[שאין יכֹולים המערבין ואין .ְְְְְִִֵֵַַָ

חברֹו; על אֹוסר מהן אחד ׁשּכל ערבּו, ׁשּלא לּׁשנים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹרׁשּותם
ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּות ּובּטל ערב, ׁשּלא האחד חזר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואפּלּו
היה. אסּור המערבין, לֹו ׁשּבּטלּו ׁשּבׁשעה אֹוסר, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אבל ערב; ׁשּלא לאחד רׁשּותֹו מבּטל אינֹו ׁשערב, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

ׁשערב. לאחד רׁשּותֹו מבּטל ערב, ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהאחד
רׁשּותֹו‰. זה ּבית לבעל מבּטל זה ּבית ׁשּבעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּכׁשם

וחֹוזרין ּומבּטלין, לחצר; מחצר מבּטלין ּכ אחת, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבחצר
אחד - ערבּו ולא ּבחצר ׁשּׁשרּויין ׁשנים ּכיצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּומבּטלין.
ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמהן

ׁשּיעׂשה עד חברֹו, לֹו [שימושיוצרכיו[הראשון]ׁשּבּטל ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל רׁשּותֹובחצר, ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר ;ְְְִֵֵֵַַ

ּכּמה וכן לֹו; ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ּומטלטל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלראׁשֹון,
ּבחרּבה רׁשּות ּבּטּול ויׁש אליוּפעמים. שפתוחים ריק, [בית ְְְְְִִֵָָֻ

בתים] ּבחצר.שני ׁשהּוא ּכדר ,ְְֵֶֶֶָ
.Âאם - ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו, ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

עמד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר זה הרי - הֹוציא ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבמזיד
עֹומד הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
חזר אם - והֹוציאּו והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן. אֹוסר אינֹו מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין והֹוציא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶהּוא
.Êּגֹוים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָׁשני

אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה
רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, חצר מּבני אחד מאמׁש. לערב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלהם
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ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי יֹום, מּבעֹוד מת אם - הּׁשּוק מן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
אֹוסר אינֹו מּׁשחׁשכה, מת ואם עליהן; אֹוסר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמּבני
מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת, הּׁשּוק מן אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעליהן.
ּכּלן ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - מת יֹום מּבעֹוד אם - ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻהחצר
ׁשּיבּטל עד עליהן, אֹוסר - מּׁשחׁשכה מת ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערבין;

מֹוריׁשֹו. רׁשּות ְִֶָלהן
.Áמּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויין וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

החזיק ׁשּלא ּפי על אף - ּבנכסיו[וקנה]יֹום אחר יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשחׁשכה -]עד זאת הּמחזיק[למרות זה הרי כניסת- [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

הּגרשבת] מת ואם ּכיֹורׁש; הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַאֹוסר
השבת]מּׁשחׁשכה לפני ערוב ׁשהחזיק[ועשו ּפי על אף - ְִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
עֹומד. הּוא ִֵָהראׁשֹון

.Ëּבחצר ּתֹוׁשב ּגר עם אֹו הּנכרי עם הּדר גוייׂשראל -] ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
נח] בני מצוות אינּהשמקיים הּגֹוי ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו ,ִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנ היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא אֹוּדירה, יׂשראלים י ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
- זה ודבר עליהם; אֹוסר זה הרי - עּמהם ׁשֹוכן וגֹוי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהם, ּגֹוי יׁשּכנּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגזרה,
ּדבר ׁשאינֹו מּפני אחד? וגֹוי אחד ּביׂשראל גזרּו לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה
אסרּו ּוכבר ויהרגּנּו, עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצּוי

הּגֹוי. עם ְְִִֵַַלהתיחד
.Èוערבּו אחת, ּבחצר הּׁשֹוכנים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָׁשני

לּגֹוי, ּבּטלּו אם וכן ּכלּום; הֹועיל לא - לעצמם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹהּיׂשראלים
ּכיחיד ונעׂשּו לזה זה הּיׂשראלים ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּבמקֹום מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא - הּגֹוי ְְִִִִֵֵֶַֹעם
ּתּקנה, להן ואין ּגֹוי; ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ְְְְִִִֵֵֶַָָָּגֹוי,
אֹורח הּוא ּכאּלּו הּגֹוי ויעׂשה רׁשּותֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא
רׁשּותם מׂשּכירין - רּבים ּגֹוים היּו אם וכן ְְְִִִִִִֵֶַַָָָעּמהן.
אחד ויׂשראל ּומּתרין. מערבין והּיׂשראלים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻליׂשראלים,
ּכּלם; ויּתרּו הּיׂשראלים, ׁשאר עם מערב - הּגֹוי מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשּׂשכר

הּגֹוי. מן לׂשּכר צרי ואחד אחד ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹואין
.‡Èּדרים וגֹוי אחד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּתי

וגֹוי יׂשראל ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה, אחד ויׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבּפנימית
על אֹוסר זה הרי - ּבּפנימית אחד ויׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחיצֹונה
וגֹוי יׂשראלים ׁשני רגלי ׁשהרי מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצֹונה

ּבּפנימית. מּתר והּפנימי, ׁשם; ְְְְִִִִִַַָָֻמצּויים
.·Èּכבּטּול ׁשהּׂשכירּות ּבׁשּבת; אפּלּו הּגֹוי מן ְְְְֲִִִִִֶַַַָׂשֹוכרין

ּבלבד; הּכר אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה היא, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָרׁשּות
ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אפּלּו הּגֹוי מן ׂשֹוכרין ,ְְְְֲִִִִִֶַָָָָלפיכ
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא מׂשּכרת ּגֹוי ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹואׁשּתֹו
ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היּו ואפּלּו מּדעּתֹו; ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמׂשּכירין
מקֹום הּגֹוי מן ׁשאל מּדעּתֹו. ׁשּלא מׂשּכיר זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראלי,
ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלהּניח
ׁשּמׁשים אֹו ׂשכירים ׁשני לגֹוי היּו מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומׂשּכיר

ּדּיֹו. מהן, אחד הׂשּכיר אם - רּבֹות נׁשים ְִִִִֵֶֶַַָָאֹו
.‚Èמן וׂשכרּו אחת, ּבחצר הּדרים וגֹוי יׂשראלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָׁשני

וכן ּומּתר; לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל האחד חֹוזר - ּבׁשּבת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּגֹוי

האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי מבּטל - ּבׁשּבת הּגֹוי מת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָאם
לטלטל. מּתר ְְְְִֵֶַָֻויהיה

.„Èלהֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין אם - מּגֹוי ׁשהׂשּכיר ְְִִִִִִֵֶָָּגֹוי
הּגֹוי מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים עד הּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַהּגֹוי
לראׁשֹון רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשני,
לא אם - ׁשּירצה עת ּבכל מּמּנּו הּׂשֹוכר הּגֹוי את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלהֹוציא
אּלּו הרי הראׁשֹון, מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד הּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהיה

ִָֻמּתרין.
.ÂËׁשרּויין וגֹוי ׁשּיׂשראלים חּלֹונֹות[גרים]חצר והיּו ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּוב ועׂשּו זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָּפתּוחֹות
לבית מּבית להֹוציא מּתרין ׁשהם ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּדר
ּדר לבית מּבית להֹוציא אסּורין הם הרי חּלֹונֹות, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּדר
נעׂשים רּבים ׁשאין ׁשּיׂשּכיר; עד הּגֹוי, מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפתחים,

הּגֹוי. ּבמקֹום ּכיחיד, ְְְִִֵַָּבערּוב
.ÊËּבפרהסיא ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא אֹו[ברבים]יׂשראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ואין ּדבריו; לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה עֹובד ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
אבל ּכגֹוי. מּמּנּו ׂשֹוכרין אּלא מבּטל, ואינֹו עּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמערבין

ע עֹובדין ׁשאין הּמינים מן היה ואיןאם זרה, בֹודה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּכֹופרים וכל ּוביּתֹוסין, צדֹוקין, ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמחּללין
מֹודה ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּפה ׁשּבעל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה
ּבערּוב, מֹודה ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין - ערּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבמצות
הּוא מבּטל אבל ּכגֹוי; ׁשאינֹו לפי מּמּנּו, ׂשֹוכרין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואין
היה אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָרׁשּותֹו
אֹוסר זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי, וזה ּכׁשר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל

לֹו. ׁשּיבּטל עד ְֵֶַַָָעליו,
רביעי יום
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טפחים‡. ארּבעה ּבֹו יׁש אם - חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָחּלֹון
הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו אפּלּו טפחים, עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻּבתֹו
מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו עׂשרה, ְְְְְֲֲֲִֵַָָָָָָָָֻּבתֹו
אחד, ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי רצּו אם -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ
ואם לזֹו; מּזֹו ויטלטלּו אחת, ּכחצר ויעׂשּו ּבידן, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהרׁשּות
היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני מערבין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָרצּו,
- מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מארּבעה, ּפחֹות ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהחּלֹון

לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָמערבין
אבל·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה

חּלֹון וכן מעׂשרה. למעלה היה אפּלּו בּתים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּבין
לעלּיה ּבית הגג]ׁשּבין עליית ערּוב[- מערבין רצּו אם - ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

בֹו ׁשּיהיה והּוא, סּלם; ּביניהן ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד,
לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם - עגל חּלֹון היה ארּבעה. על ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹארּבעה

ּכמרּבע. הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְֲִֵַַַָָָָָֻּבֹו
מתּבן‚. אֹו חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין תבן]ּכתל ׁשּבין[ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ

טפחים מעׂשרה ּפחֹות - חצרֹות להחשיבםׁשּתי גורם אינו -] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ
ולכן] חצרות ׁשנים.לב' מערבין ואין אחד, ערּוב מערבין -ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ערּובין, ׁשני מערבין - ּכן על יתר אֹו עׂשרה, ּגבֹוּה ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָהיה
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מּכאן סּלם ּביניהן היה ואם לעצמן; ואּלּו לעצמן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאּלּו
אחד מערבין רצּו, ואם ּכפתח, הן הרי מּכאן, [-וסּלם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

איןבמשותף] ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו .ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיכֹולין
לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו מּתיר; זה הרי -ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֻ

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם - זה[טפחים]הּכתל הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְִִִֶַָָָמּתיר,

וסּלם„. מּכאן סּלם ועׂשה ארּבעה, רחב הּכתל ְְְִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
רצּו, אם - מּזה זה מרחקֹות ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף - ְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻמּכאן
ּבין אין אם - ארּבעה הּכתל ּברחב אין אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבין
ׁשלׁשה, ּביניהם היה אחד; מערבין ׁשלׁשה, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻהּסּלמֹות

ׁשנים. ְְְִִַָמערבין
מּצבה‰. אם[ספסל]ּבנה - הּכתל ּבצד מּצבה ּגּבי על ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּבּתחּתֹונה התחתון]יׁש בספסל ממעט[- ונחשבארּבעה, -] ְְְֵֵַַַַָָָ
טפחים] מי' לביןכפחות ּבינּה ואין ארּבעה, ּבּתחּתֹונה אין ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ

וכן אחד. מערבין רצּו, ואם ממעט; ׁשלׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעליֹונה
לּכתל. ׁשּסמכן עץ ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּבמדרגֹות

.Âוזיזּכ חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ּגבֹוּה יֹוצא[בליטה]תל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר אם - ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבאמצעיתֹו
רצּו; אם אחד, ּומערבין הּזיז, לפני סּלם מּניח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמעׂשרה,
הּכתל היה ממעט. אינֹו הּזיז, ּבצד הּסּלם הּניח אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאבל

מֹוציא - טפח עׂשר ּתׁשעה ּבאמצע,[זיז]ּגבֹוּה אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ׁשהרי רצּו; אם אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומערבין
היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז ּומן ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשרה,
ּכנגד ׁשּלא זה זיזין ׁשני צרי טפח, עׂשרים ּגבֹוּה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתל
ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון הּזיז ּבין ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
ּפחֹות הּכתל ראׁש ּובין העליֹון הּזיז ּובין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמעׂשרה,

רצּו. אם אחד, ּומערבין ְְֲִִֵֶָָָָָמעׂשרה;
.Ê- הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדקל

וכן ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו; אם אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ּכבדֹו - ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּסּלם
אין - מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמבּדילין
ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי אחד; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמערבין

ּיסמ מה על יתמוטט]לֹו שהסולם ּבאמצע,[- הּסּלם היה . ְְִֶַַַַָָָָֹֻ
מּכאן וקּׁשין מּכאן עמודוקּׁשין ובאמצע מקש מחיצה -] ְְִִִִַַָָ

הסולם] ׁשנים.לתמיכת מערבין רצּו, אם -ְְְִִִַָָ
.Á,רצּו אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהיה

ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד, חכמים]מערבין מדברי הּוא[- ְְְְִִִֶָָ
אׁשרה עׂשה ּבאילן. יעלה ׁשּלא לֹו לעבודהׁשּגרם [אילן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לעלֹותזרה] ׁשאסּור מּפני אחד, מערבין אין - לּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻסּלם
ּבהניה. אסּורה היא ׁשהרי הּתֹורה, מן ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעליה

.Ëלמעטֹו ּובא עׂשרה, ׁשּגבֹוּה הקרקע]ּכתל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
הּמעּוט ּבאר יׁש אם - אחד ערּוב לערב לרוחבּכדי -] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

הּכתלהכותל] מקצת סתר אחד; מערבין טפחים, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹארּבעה
מעׂשרה[מלמעלה] ׁשּנתמעט אחד]עד הּקצר,[בצד צּדֹו - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

זֹו לחצר אֹותֹו הכותל]נֹותנין על חפצים ולהניח ,[להשתמש ְְִֵָ
החצרֹות. ׁשּתי לבין הּגבֹוּה, הּכתל ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹּוׁשאר

.Èהּפרצה היתה אם - ׁשּביניהן הּגבֹוּה הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפרץ
רצּו,[לרוחב] ואם ערּובין; ׁשני מערבין אּמֹות, עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד

- מעׂשר יתר היתה ואם ּכפתח. ׁשהיא מּפני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבין
ערּובין. ׁשני מערבין ואין אחד, ערּוב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמערבין

.‡Èליתר להׁשלימּה ּובא מעׂשר, ּפחֹות הּפרצה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
חֹוקק - ּומערבין[סותר]מעׂשר טפחים, עׂשרה ּגבּה ּבּכתל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבכל מעׂשר יתר ּפרצה לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹערּוב
קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי שיראוהּכתל, -] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

הפתח] דרך בברור .הבתים
.·Èעמק[בקרקע]חריץ חצרֹות, ׁשּתי ורחבׁשּבין עׂשרה ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ

- מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר אֹו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָארּבעה
ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ואין אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבין
ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד, מערבין - ּבצרֹורֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּתבן מלאהּו אם אבל הן. מבּטלין ּבחריץ, ּוצרֹורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻעפר

ׁשּיבּטל עד ממעטין אינן - קׁש שם]אֹו להשאירם יחליט -]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ
.‚Èּבקנה אֹו ּבלּוח רחּבֹו מעט אם לטלטלםוכן שאסור -] ְְְְִִֵֵֶַָָ

ואיןבשבת] אחד, מערבין - החריץ ּכל ּבאר ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשהֹוׁשיטֹו
והּספל הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל הּדבר וכל ׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבין
ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם אּלא ּבֹו, ממעטין אין -ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבדקר ׁשּיחּפר עד לׁשמטֹו .[מעדר]אפׁשר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ
.„È,החריץ רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנתן

ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין רצּו, ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין
ׁשרחב[מרפסות]גצצטרּיֹות לּוח הֹוׁשיט אם - זֹו ּכנגד זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

רצּו, ואם אחד; ערּוב מערבין לזֹו, מּזֹו טפחים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָארּבעה
ּבצד זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבין
יׁש אם - מחברּתּה למעלה אחת אּלא ּבׁשוה, ואינן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
אחת; ּכגצצטרה הן הרי טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּביניהן
ואּלּו לעצמן אּלּו מערבין יתר, אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואם

ְְַָלעצמן.
.ÂËּגבֹוּה והיה רחב, ׁשהּוא חצרֹות ׁשּתי ׁשּבין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכתל

נֹותנין - ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו מחצר טפחים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמעׂשרה
הֹואיל מחצרן; ויחׁשב להן, ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרחּבֹו
אֹותֹו נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָותׁשמיׁשֹו
חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלאּלּו
ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו חצר מּצד טפחים עׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לֹו; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבנחת. להם ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלזה

.ÊËהעליֹונה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מׁשּתּמׁשין העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו הּתחּתֹונה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוגבֹוּה

הכותל]ּבעביֹו בגג ׁשלׁשּול[- ידי הּתחּתֹונה[חבל]על ּובני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ
עד ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - זריקה ידי על ּבעביֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
אין - ערבּו לא אם אבל אחד; ערּוב ׁשּתיהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּיערבּו
מהּבּתים מֹוציאין ואין לּבּתים, זה ּכתל מעבי ְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמכניסין

ְְָלעביֹו.
.ÊÈאם - הּיחיד רׁשּות ׁשהיא חרּבה ׁשּביניהם ּבּתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשני

זה אֹוסרין זריקה, ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻיכֹולין
יכֹול אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
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לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק
זריקה. ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵַַַַָָּבנחת,

.ÁÈעם ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף העיר, ּגּגֹות ְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכל
הּקרּפפֹות ּכל עם החצרֹות, חצר]ּכל ׁשּלא[-מין ׁשהּקפּו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל ׁשאין ּדירה [-לׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חמישים] על אמה החצרֹות,מאה ׁשּבין הּכתלים עבי עם ,ְֲֳִִִֵֵֶַַָ

אחת רׁשּות ּכּלן - קֹורה אֹו לחי להם ׁשּיׁש הּמבֹואֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻעם
ּומט ּבתֹוכןהן; ׁשּׁשבתּו ּכלים ערּוב, ּבלא ּבכּלן לטלין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

בשבת] שם הּבית,[ששהו ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערבּו. ּכן אם ְִֵֵֶָאּלא

.ËÈאנׁשי ערבּו ּבין - החצר ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אֹו לּגג, החצר מן להעלֹותֹו מּתר - ערבּו לא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחצר,
ּגבֹוּה היה אפּלּו לֹו הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשליׁשי ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר
הּמדינה ּכל ׁשּיעבירּנּו עד רביעי. לגג הּמבֹוי ּומן ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָלמבֹוי,
ּדר אֹו וקרּפפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכּלּה
- לזה ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפפֹות, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחצרֹות
אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל אנׁשי ְְְֵֵֵֵֶַַָָָערבּו
.Îלא - לחצר והֹוציאֹו ּבבית, הּכלי ׁשבת אם ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹוכן

אֹו הּכתל, לראׁש אֹו אחר, לגג אֹו אחרת, לחצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיעבירּנּו
ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות אנׁשי ּכל ערבּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלקרּפף,

אחד. ערּוב זה, ּכלי ְִֵֶֶֶָָּבהן
.‡Îמּמּנּו[מים]ּבֹור ממּלאין אין - חצרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַׁשּבין

טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
מעמידין והיכן מרׁשּותֹו. ּדֹולה ואחד אחד ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכדי
ׁשּיהיה צרי הּמים, מן למעלה היתה אם הּמחיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
הּמחיצה היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה
זה. מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - הּמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַמן

.·Îארּבעה רחבה קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו אם ְְְִִֵַַַָָָָָָוכן
הּׁשני, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטפחים
ׁשהּמים ּפי על אף זה, מחלק זה חלק הבּדילה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּוכאּלּו

קל מּלמּטה; ּבמים.[הקלה]מערבין חכמים ׁשהקּלּו הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
.‚Îאף - חצרֹות ּכתלי ׁשני ּבין הּׁשביל ׁשּבאמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבאר

מפלגת ׁשהיא ּפי טפחים[רחוקה]על ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ואין מּמּנה, ממּלאים ׁשניהם - טפחים ארּבעה זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומּכתל

זיזין להֹוציא להיכר]צריכין קטן קרש ׁשאין[- ּגּבּה; על ְְִִִִִֵֶַַָ
אויר. ּדר חברֹו על אֹוסר ֲֲִֵֵֶֶַָָאדם

.„Îמּבעֹוד ּגדֹולה לחצר ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
נׁשאר ׁשהרי ּומּתרין, לעצמן מערבין גדֹולה אנׁשי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיֹום

ּפּסין אסּורין[דפנות]להן קטּנה ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
הּגדֹולה ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר מּבּתיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלהֹוציא

ׁשּדיֹורין אחד; ּבקטּנה[הדיירים]ערּוב חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח חׁשּובין[שהקטנה קטּנה ּדיֹורי ואין ,ְְֲִֵֵַָָ

ְִָּבגדֹולה.

.‰Î,ׁשּביניהן הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּתי
אחת ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָאֹו
הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל לעצמּה; מּתרת ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻואחת
ונפל לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלּה.
ּומֹוציאין לעצמן מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ׁשּביניהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכתל
ּכן מטלטלין ואּלּו הּמחיצה, עּקר עד ּומטלטלין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּבּתיהן
ּכּלּה, הּתרה ׁשּבת, מקצת והּתרה הֹואיל הּמחיצה; עּקר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻֻעד
ּבׁשּבת, הּבאין ׁשהּדיֹורין - הּדיֹורין ׁשּנּתֹוספּו ּפי על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָאף
אֹו ּבׁשגגה, הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח אֹוסרין. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָאינן

לדעּתן ּגֹוים עצמם]ׁשעׂשּו ׁשּתי[מדעת וכן להּתרן. חזרּו - ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
אסּור - ונפסקּו וערבּו, ּבזֹו זֹו קׁשּורֹות ׁשהיּו ְְְְְְְִִֵֶָָָספינֹות
ונקׁשרּו חזרּו מחיצה; מּקפֹות היּו ואפּלּו לזֹו, מּזֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻלטלטל

להּתרן. חזרּו ְְְֵֵֶָָּבׁשֹוגג,
ד ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

.‡- ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻאנׁשי
אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ערּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָצריכין
ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו אדם ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאׁשּתֹו
מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - עּמהן לערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

אחד. ׁשלחן על סֹומכין ּכּלן ְְִֵֶֶַָָָֻֻׁשהן
.·- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
אצלן ּבא הערּוב היה ואם עּמֹו; בחצרם]ׁשּמערבין [הונח ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, צריכין אינן -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָצרי

ֲִחׁשּובין.
ואם‚. אחד; ּכבית ּכּלן נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכן

ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם לערב ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצרכּו
ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻעל

ּפת. לּתן צריכין אינן ְְִִִֵֵֶַָָאצלן,
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

אחד. ִֶַָּבית
אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹוכלין

אחד. ְִֶַָּכבית
.Âואינן עצמֹו, ּבפני ּבית לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאחים

העבדים[אוכלים]סֹומכין אֹו הּנׁשים וכן אביהן, ׁשלחן על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹוכלין אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעלן ׁשלחן על סֹומכין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
ימים ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ּבׂשכר ׁשלחנֹו על ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהן
אין אם - חדׁש אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ׁשּסֹועד ּכמי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹידּועין,

ּדיֹורין לערב;[דיירים]עּמהן צריכין אינן ּבחצר, אחרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב אחרת, חצר עם ערבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻואם
ּבחצר, עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ּפת. נֹותנין אין אצלן, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהערּוב
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מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ואחד אחד לכל ּפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכין
ּתמיד. אחד ׁשלחן על סֹומכין ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשאינן

.Êּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות חדרים]חמׁש כמה עם [אולם ְְְֲִִֵֶַָָ
מחיצה וחבּורה חבּורה ּכל ּבין מפסיק היה אם - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
ּבחדר היא ּכאּלּו מהן חבּורה ּכל הרי - לּתקרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּגעת

ּפתּבפ צריכין לפיכ עצמּה; ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו, ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ
ּכּכר - לּתקרה מּגיעֹות הּמחיצֹות אין ואם חבּורה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמּכל

חׁשּובין. אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻאחד
.Áׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ

הּבקר, ּבית אֹו מרּפסת, אֹו אכסדרה, אֹו ּבֹו, ּדֹורסין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרּבים
אֹוצר אֹו העצים, ּבית אֹו הּתבן, ּבית זה[מחסן]אֹו הרי - ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדירה מקֹום ּבחצר עּמֹו לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו
אֹוסר יהיה ּכ ואחר ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא
אֹוסר. אינֹו לינה, מקֹום אבל עּמֹו; ׁשּיערב עד ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליו,
אֹו ׁשער, ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו קבע אם ,ְְֱִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו - ּומרּפסת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאכסדרה

ִָּדירה.
.Ëוהּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה בּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה

החיצֹונים, בּתים והּׁשמֹונה הערּוב; את ׁשּנֹותנין הן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו,
הן הרי ּבהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את נֹותנין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינן
הּתׁשיעי, אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ׁשער, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָּכבית
ערּובֹו. ׁשּיּתן עד אֹוסר, לפיכ רּבים; ּבֹו ּדֹורסין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָאין

.Èלזה זה ּפתּוחֹות בּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשּתי
הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
חצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את לּתן צריכין אינן ּבּתים, הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּפת;
חצר. לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל מּפני - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּצדדיו

.‡È,ּביניהן לזה זה ּפתּוחים בּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי
ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביאּו
ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר הּסמּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּסמּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּפתח
ׁשל ׁשער ּבבית ערּובּה הּניחה מהן אחת ׁשּכל ערּוב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנּו

אחרת. ֵֶֶַָחצר
.·Èיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגֹוסס ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - קטן וכן עליו; ויערבּו ּבפת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
האֹורח אבל עליו. ׁשּיערבּו עד אֹוסר, זה הרי - ּכזית ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלאכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, אֹוסר אינֹו -ְְְֵֵֵֶַָ
.‚Èּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו, ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

מּלּבֹו הּסיע אם - לחצרֹו סמּוכה היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאחרת
מחשבתו] זה[הניח הרי זֹו, ּבׁשּבת לביתֹו לחזר ּדעּתֹו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹואין

אבל ּביׂשראל; אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. אֹוסר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינֹו
עד עליהן, אֹוסר אחרת, ּבעיר לׁשּבֹות הל אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּגֹוי

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר מקֹומֹו, מּמּנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׂשּכרּו
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפּוסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;
ּדבר ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה אצלֹו. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּכאֹורחין

ועׁשׁשית טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו [חתיכתׁשאסּור ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ
ּכליםמתכת] מהן ּבית ּבכל לֹו נׁשאר אם אבל ׁשּמּתר; ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום, ׁשּיֹוציאם ואפׁשר הֹואיל - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטלן
ׁשּיערבּו. עד עליו, אֹוסרין אּלּו הרי - יד ּתפּוסת ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָׁשם

.ÂËמֹוציאין אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹאנׁשי
הן מטלטלין אבל לּבּתים; מחצר ולא לחצר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּבּתיהם

ׁשּׁשבתּו בשבת]ּכלים ּובכל[ששהו החצר ּבכל ּבחצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
עלּיה אֹו מרּפסת ׁשם היתה ואם החצר. עם [-הּנחׁשב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

גג] הּמרּפסתעלית ואנׁשי לעצמן החצר אנׁשי וערבּו ,ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכלים מטלטלין העלּיה אנׁשי אֹו הּמרּפסת אנׁשי - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלעצמן
אֹו עּמּה, הּנחׁשב ּובכל הּמרּפסת ּבכל ּבבּתיהן, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשבתּו
החצר ואנׁשי עּמּה; הּנחׁשב ּובכל העלּיה, רחב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכל
היה אם וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמטלטלין
זה - ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹיחיד
ּבכל מטלטל וזה עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמטלטל

עּמּה. והּנחׁשב ְְִֵֶֶַָָָהחצר
.ÊËאם - החצר ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים. ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן רחֹוקין היּו ואם ּבהן. מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ּפי על אף - ּכן על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
לפי והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגבֹוהין
,לפיכ זריקה; ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש להן אפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשניהן
ׁשּיערבּו. עד הּבּתים, ּכלי לׁשם להֹוציא אסּורין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשניהן
אין - הּמרּפסת לפני טפחים ארּבעה רחבה מּצבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מהם. נחלקה ׁשהרי החצר, ּבני על אֹוסרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּמרּפסת

.ÊÈׁשהּוא[בליטות]זיזין ּכל - הּכתלים מן הּיֹוצאין ְְִִִִִֶַַָֹ
ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - טפחים מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלמּטה
טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ּבֹו; מׁשּתּמׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהחצר
ּבֹו. מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי לעלּיה, הּסמּוכין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהעליֹונים
העליֹונים, עׂשרה ּתחּלת עד הּתחּתֹונים עׂשרה ּבין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהּנׁשאר
ואין ּבֹו; אסּורין ׁשניהן - ׁשם הּיֹוצאין הּזיזין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָמן
ערבּו. ּכן אם אּלא ׁשּבּבּתים, ּבכלים ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשּתּמׁשין

.ÁÈטבלים ּפרֹות מלא היה אם - ׁשּבחצר [לאּבֹור ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
הּואמעושרים] הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת, לטלטלן ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסּור

ּגבֹוּה[שפתו]וחליתֹו היה אם ׁשּבחצר: ּתל אֹו ּכסלע , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב הּוא הרי לּמרּפסת, סמּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעׂשרה
מכניסין מרּפסת ּבני ולא חצר ּבני אין - מים מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ׁשּיערבּו. עד לּבּתים, ְְִִֶֶַַָָמּמּנּו
.ËÈיֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי

ערבה ולא הּפנימית ערבה - החיצֹונה על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין
מּתרת הּפנימית בחצרה]החיצֹונה, והחיצֹונה[לטלטל ְְִִִִֶֶַַַָָֻ
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בה]אסּורה שמהלכין הפנימית ולא[מפני החיצֹונה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ
ׁשּלא מּפני הּפנימית - אסּורֹות ׁשּתיהן הּפנימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליהן. ׁשעֹוברין ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני והחיצֹונה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,

לעצמ וזֹו לעצמּה זֹו וזֹוערבה עצמּה, ּבפני מּתרת זֹו - ּה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
לזֹו. מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה; ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּתרת

.Îּבהּתרּה הּפנימית ערב, ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח
אף עּמהן, ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת;
להם עלה ׁשּלא הּפנימית ּבני אּלּו מּפני - אסּורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן. עֹוברין ׁשהן ְֲִֵֵֵֶֶערּוב,
.‡Î,ּבחיצֹונה הּניחּוהּו אם - אחד ערּוב ׁשּתיהן ְִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּו

ּבין החיצֹונה, מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשכח
להן ׁשּיבּטל עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - הּפנימית ;[רשותו]מּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ערּובן הּניחּו ואם לחצר. מחצר ׁשּמבּטלין ּבארנּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהרי
חיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני אחד וׁשכח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּפנימית,

ּבמקֹומּה מּתרת ּופנימית נפרדת]אסּורה, כרשות ;[שהיא ְְֲִִִֶֶָָֻ
עד אסּורֹות, ׁשּתיהן - ערב ולא הּפנימית מּבני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשכח

להן. ְֵֶֶַָׁשּיבּטל
.·Îאינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

ואם חצרֹו; ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא לערב, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָצריכין
הּוא הרי - אחד ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּפנימית ּגֹוי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה

מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה, על ואֹוסר ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכרּבים,
.‚Îלזֹו זֹו הּפתּוחֹות חצרֹות הרבים]ׁשלׁש לרשות ,[וגם ְֲֵַָָֹ

עם החיצֹונֹות ׁשּתים ערבּו - מהן חצר ּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָורּבים
ּוׁשּתים עּמּה, מּתרֹות והן עּמהן, מּתרת היא - ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻהאמצעית
אחד ערּוב ׁשלׁשּתן ׁשּיעׂשּו עד זֹו, עם זֹו אסּורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצֹונֹות

[- מזו לפנים זו חצרות מהן[שלש חצר ּבכל היה [דייר]; ְֵֵֶָָָָ
ׁשרּבים ּפי על אף - והשלישי]אחד ּבחיצֹונה[השני ּדֹורסין ְִִִִֶֶַַַַָָ

היּו ּבמקֹומֹו. מּתר מהן אחד ׁשּכל לערב, צריכין אינן -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
ׁשּיערבּו עד ּבמקֹומן אסּורין והן הֹואיל - ּבּפנימית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָׁשנים
עד וׁשּבחיצֹונה, ׁשּבאמצעית היחידים על אֹוסרין הן הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
האסּורה רגל הּכלל: זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיערבּו
ּבמקֹומּה, הּמּתרת ורגל ּבמקֹומּה; ׁשּלא אֹוסרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבמקֹומּה,

עליהן. ׁשעֹוברת מּפני ּבמקֹומּה ׁשּלא אֹוסרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאינּה
.„Îּכצצטרּיֹות ׁשהן[מרפסות]ׁשּתי מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָֻ

מחיצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשת ּפי על אף - הּמים מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה
היּו אם - ואחת אחת מּכל יֹורדת טפחים עׂשרה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּגבֹוהה
אסּורין אּלּו הרי טפחים, עׂשרה ּבתֹו הּגצצטראֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָֻׁשּתי
ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמּלאת,
יֹותר והּתחּתֹונה העליֹונה ּבין היה ואם אחת. ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכגצצטרה
ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו וערבה טפחים, עׂשרה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל

למּלאת. ְַָֹֻמּתרֹות
.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחיצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא

העליֹונה ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת; אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
ולא מחיצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר אסּורין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהם
והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - הּתחּתֹונה ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻעׂשת
העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ואם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאסּורה.

ׁשּיערבּו עד למּלאת, אסּורֹות ׁשּתיהן - ׁשעׂשּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמחיצה
אחד. ֵֶָערּוב

.ÂÎּדייטֹות עליׁשלׁש עליֹונהונות][דירות מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְִֶַָָָָֹ
מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית אחד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותחּתֹונה
מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר לּתחּתֹונה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹונה
העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל רׁשּות. ּדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלרׁשּות

אמצעית. ּדר ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַַָָֹלּתחּתֹונה
.ÊÎּתחּתיהם אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו ּדייטֹות ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה, יׁשּפכּו לא - הּמים לתֹוכּה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשּׁשֹופכין
עּוקה מקצתן עׂשּו אחד. ערּוב שפכים]ׁשּתיהן ּבחצר[בור ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

עּוקה, ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו לא ּומקצתם הּמים, ּבּה ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלׁשּפ
לחצר יׁשּפכּו לא עׂשּו, ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן; לעּוקה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשֹופכין
ּכל - עּוקה אּלּו ועׂשּו עּוקה, אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. ְְְְִֵֵֶַָָָָָָעד
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּלּה, לעּוקה ׁשֹופכת מּׁשּתיהן ואחת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת

ְֵערבּו.
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מבֹוי‡. בתים]אנׁשי כמה שבהם בחצרות המוקף רחוב -] ְֵַָ
ׁשּקנּו ּכגֹון סחֹורה, לענין אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
צריכין אינן - ּבהן וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיין
ׁשל ׁשּתּוף על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּתּוף
אחד מין ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻסחֹורה;
ּביין לזה ׁשּתף מהם אחד היה אם אבל אחד; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּובכלי
הרי - כלים ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולאחר

ׁשּבת. לענין להׁשּתּתף צריכין ְְְְְִִִִֵֵַַַָאּלּו
קדם·. ׁשמן אֹו יין מחברֹו ׁשּבּקׁש הּמבֹוי מּבני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד

ׁשאינן ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף, ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
הּמבֹוי מּבני ואחד זה. על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכּלן
מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל

ּכרחֹו ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין ּביתֹו, לתֹו [כיוןנכנסין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ
לטובתו] גם להׁשּתּתףשזה רֹוצה ׁשאינֹו הּמבֹוי מּבני ואחד ;ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

עּמהם. להׁשּתּתף אֹותֹו ּכֹופין הּמבֹוי, ּבני עם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּכלל
אֹוצר‚. לֹו ׁשהיה מבֹוי מּבני ׁשמן[מחסן]אחד אֹו יין ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
הפריׁשֹו, ׁשּלא ּפי על ואף עליהן; ּבֹו ּומערב ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלהׁשּתּתף

יחדֹו, העירוב]ולא חלק את ּבאֹוצר[- מערב הּוא הרי אּלא ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
ׁשּתּוף. זה הרי -ֲִֵֶ

אם„. - מבֹואֹות לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָחצר
ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד עם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנׁשּתּתפה
לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו; ּומכניסה ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָמֹוציאה
זֹו; חצר לאנׁשי להֹודיע צרי - עליהם וׁשּתף הּמבֹוי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבני
ׁשּמא - להם זכּות ׁשאינּה מּדעּתן, אּלא מׁשּתּתפין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינן

ּבזה. לא להׁשּתּתף, רֹוצים הּׁשני ְְִִִֵֵֶַַַָָֹּבּמבֹוי
ׁשּלא‰. והּוא - מּדעּתֹו ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאׁשּתֹו

ולא עליו מערבת אינּה - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיאסר
ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת

עּמכם'. מׁשּתּתף 'איני אֹו עּמכם', מערב ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'איני
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.Âאם - הּמבֹואֹות מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָנׁשּתּתפּו
מאכל]ּבמין ּכ[סוג אפּלּו נׁשּתּתפּו, -אחד הּמין אֹותֹו לה ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ׁשּתּוף עֹוׂשה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ואם ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָלהֹודיעם
- ּכלּו ואם להֹודיע; צרי ואינֹו ּומזּכה, מֹוסיף - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
- זֹו ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו להֹודיעם. וצרי להם, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמזּכה

להֹודיעם. וצרי להם, ְְְִִֶֶַָָָמזּכה
.Êּבני ועם זה, מּפתח זה מבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן. על אֹוסרת מהן, אחד ְִֵֵֶֶֶֶֶַָעם
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

וׁשאינּה אֹוסר; ּבֹו, ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
- ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ּבֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

עּמּה. לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר הּמבֹוי ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּתר
.Ëלא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי עם ולא עּמֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו [מחשיבים]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ערב; ׁשּלא מּפני ּבֹו, רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין - ערב לא והּוא ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹהֹואיל

זה מבֹוי על ּתאסר ׁשּלא -]ּכדי בו לעצמֹו.[שרגילה ׁשערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
.Èלבקעה אחר ּופתח למבֹוי, ּפתח לּה ׁשּיׁש [שטחחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מחיצות] לקרּפףללא בית]אֹו בלי גדולה מּבית[חצר יתר ְְִֵֵֵַָ
חמישים]סאתים על אמה מאה לטלטל[- ואסּור הֹואיל - ְְְִִֵַַָָ

מבֹוי; ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו קרּפף, לאֹותֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי, ּבני על אֹוסר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
ּבני על אֹוסר אינֹו ּפחֹות, אֹו סאתים ּבית הּקרּפף ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד הּפתח ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻהּמבֹוי;

הּקרּפף. ְְֵַַָּבכל
.‡Èאינֹו אחר, ּבמבֹוי לׁשּבֹות ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד

מּצבה ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן עליהן; [עמוד]אֹוסר ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהרי - עליהן אֹוסר אינֹו ּפתחֹו, על טפחים ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרחבה

רׁשּותֹו. וחלק מהן, עצמֹו ְְְְִִֵֶַַָהפריׁש
.·Èולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

לענין ודינם ׁשּנׁשּתּתפּו, לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָנׁשּתּתפּו
ׁשנים אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין רׁשּות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול
ביתֹו אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ערבּו; ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹולא
לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּסמּוכין

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ּבין ְְֲִֵֵֵחצרֹות,
.‚Èּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני אחד ׁשכח - ּבּמבֹוי ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ּכּלן ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא חצרֹו, ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻחצר

מבואות']נׁשּתּתפּו סֹומכין[ב'שיתוף הּׁשּתּוף ועל , ְְְְִִִַַַ
אּלא[לטלטל] הּׁשּתּוף, עם ּבחצרֹות לערב הצריכּו ולא ;ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי - הּתינֹוקֹות לׁשּכח ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּלא
א - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי מּבני אחד ּבּמבֹוי,ׁשכח סּורין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לחצרֹות, ׁשהּמבֹוי ּבחצרן; לטלטל חצר ּבני ּכל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּומּתרין

לּבּתים שיתוף]ּכחצר ללא לטלטל שאסורין -]. ְִֵַָָ
.„Èאין אם - ּבחצרֹות לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו

ּפרּוסתן על השני]מקּפידין של מפתו אחד ,[שאוכלים ְְִִַַָָ
מּתירין ואין ּבלבד; הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָסֹומכין

מּדחק אּלא זה, ּדבר ערוב]להן תורת תשתכח .[שלא ִֶֶֶַָָָָֹ
.ÂËעם חצרֹות ערבּו אם - ּבֹו נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמבֹוי

ּבֹו מטלטלין אין במבוי]הּבּתים, אּמֹות[- ּבארּבע אּלא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ
מדרבנן]ּככרמלית הרבים רשות חצרֹות[- ׁשערבּו מאחר ; ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ

ּבּתים אּלא לֹו ּפתּוח אין ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה הּבּתים, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָעם
לא ואם ּבכּלֹו. מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ּבלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹֻּבלבד

ׁשּׁשבתּו ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות אנׁשי [שהיוערבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֻ
השבת] ּבּה.בכניסת ערבּו ׁשּלא ּכחצר ְְְֵֵֶָָֹּבתֹוכֹו,

.ÊËּבני עם ּדינֹו ׁשּבּמבֹוי, ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּגֹוי
מאחד אֹו הּגֹוי מן ׁשּׂשֹוכרים - החצר ּבני עם ּכדינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמבֹוי
ואם הּצדֹוקי; להם מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּבני
ודין ׁשּתּוף. צרי אינֹו אחד, ויׂשראל ּגֹוי ּבּמבֹוי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהיה
- אחד ׁשלחן על סֹומכין ׁשהם רּבים ודין אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיׂשראל

הּוא. אחד ִֶָּדין
.ÊÈאחד ּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי ּדר ׁשהיה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

מחיצות]לבקעה ללא הּמבֹוי;[שטח ּבני על אֹוסר אינֹו , ְְְִֵֵֵַַָָ
ּפי על ואף ארּבעה, על ארּבעה קטן ּפתח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אֹוסר אינֹו - ׁשּבּמבֹוי הּפתח ּדר ּוקרנֹות ּגמּלים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמֹוציא
ׁשהּוא לֹו, המיחד ּפתח על אּלא ּדעּתֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן;

לקרּפף ּפתּוח היה אם וכן בית]לּבקעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
עליו, סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאֹוסר

מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַואֹוסר
.ÁÈוהיּו יׂשראלים, אחד וצּדֹו ּגֹוים אחד ׁשּצּדֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמבֹוי

ּדר ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחּלֹונֹות
ּומּתרין אחד, ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּלֹונֹות,
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי - חּלֹונֹות ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
רּבים ׁשאין הּגֹוים; מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים, ּדר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבּמבֹוי

ּגֹוי. ּבמקֹום ּכיחיד ְְֲִִִַָנעׂשים
.ËÈּבמדינה מׁשּתּתפין וחצר[עיר]ּכיצד חצר ּכל ? ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּכ ואחר הּתינֹוקֹות; לׁשּכח ׁשּלא לעצמּה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמערבת
ּבּמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה, אנׁשי ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתּתפין
רּבים, ׁשל נעׂשת אפּלּו ליחיד, קנין הּמדינה היתה ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָואם
אם וכן הּמדינה; ּבכל ויטלטלּו אחד, ׁשּתּוף ּכּלן ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻמׁשּתּתפין
ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח לּה ויׁש רּבים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיתה

ֶָאחד.
.Îׁשהעם ּפתחים ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

ׁשל נעׂשת אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ל]נכנסין [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ
אחד,יח מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה, את מערבין אין יד, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר אחד ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאפּלּו
מקֹום מאֹותֹו חּוץ הּמדינה, ּבכל מּתרין ּכּלן ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻהּמׁשּתּתפין
ּבּׁשּתּוף ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארין אֹותן ויהיּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָֻׁשּׁשּירּו;
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לטלטל ואסּורין - רּבים המׁשארין היּו אם לעצמן, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשעֹוׂשין
הּמדינה. ּכל ְְִִַָָָּבׁשאר

.‡Îהּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר
ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל -[הולכין]להן ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

מטלטלין אין עּמהן, נׁשּתּתף ולא ׁשּנׁשאר הּמקֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו אּלא ְְְְְֵֵֶַַָָָּבֹו

.·Îוסּלם אחד, ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ׁשּיּור צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - אחד [-ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ

להיכר] ערוב בלא בית ׁשּבחֹומהלהשאיר הּסּלם ׁשאין ;ֵֶֶַַָָֻ
ּפי על אף - ׁשּיּור אֹותן ׁשּמּניחין הּבּתים ּכפתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָחׁשּוב
- לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותן ְְְִִִֶַָָָעֹוׂשין
.‚Îערּוב ּכּלן ערבּו אם - הּמדינה לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהמזּכה

מי ודין להן; היא ׁשּזכּות להֹודיען, צרי אינֹו - ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
לׁשּבֹות ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם נׁשּתּתף ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשכח
הּכל, ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּגֹוי אֹו אחרת, ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעיר

ּומבֹוי. ּבחצר ְְִֵָָָּכדינם
.„Îהרי אחד, מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה

אינֹו הּמבֹוי, ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן; על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה
אֹו אּלא - לחצאין מדינה מערבין אין לפיכ עליהן. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹוסר
אם ּפתחֹו, על מּצבה מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי; מבֹוי אֹו ְִִֵֶַַָָָָָָֻכּלּה,
ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי - מהן רׁשּותֹו לחלק ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹרצה

ְַהּמבֹואֹות.
חמישי יום
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הּמדינה‡. מן ׁשּיצא מזֹון[עיר]מי והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום ּבתֹו הּמדינה מן רחֹוק סעּודֹות העיר]ׁשּתי ,[של ְְְְְִִֵַַָָ

את]וקבע מקומו]ׁשביתתֹו[בכך ׁשחזר[- ּפי על אף - ׁשם ְְִִֶַַַַָָָָ
ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ּכאּלּו אֹותֹו נחׁשב ּבביתֹו, ולן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלּמדינה
תחּומין'. 'ערּובי הּנקרא הּוא וזה הּסעּודֹות; ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָּבֹו

לֹו·. ברשותו]ויׁש אלּפים[- למחר, ערּובֹו מּמקֹום להּל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּמה
עד אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו הּמדינה, ּכנגד אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאלּפים
- מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם מּדתֹו; ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻסֹוף
חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה הּמדינה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּתחׁשב

ָלּה.
מּביתֹו‚. אּמה אלף ּברחּוק ערּובֹו את ׁשהּניח הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכיצד?

ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא מזרח, לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה, מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה הּמדינה ּתחׁשב - לּמדינה חּוץ ּכלת מּדתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּנמצאת
ותׁשעים ׁשּׁשה מאֹות ּתׁשע לּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכארּבע

האלּפים. ּתׁשלּום ְְִַַַַָָאּמה
מּביתֹו„. אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ,ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ

מהּל ונמצא ּכּלּה; הּמדינה ּכל את הפסיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּבּמדינה,
ּביתֹו, עד אלּפים ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָמּביתֹו
אחת. אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו מהּל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָואינֹו
ּגדֹולה מדינה היתה אפּלּו - יחיד ּברׁשּות ערּובֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּמּניח
לדיֹורין הראּויה מערה אֹו חרבה, עיר ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָּכנינוה,

לכל[למגורים] אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה את מהּל -ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ַרּוח.

עׂשה‰. לא ּבּה, ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמּניח
ּכבני הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכלּום;
חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמדינה
לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָלּמדינה.
העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי מהן, חּוץ הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמֹודדין

ערּוב. אינֹו לּתחּום, חּוץ ערּובֹו ְֵֵֵַַָנתן
.Âּכגֹון - מצוה לדבר אּלא תחּומין, ערּובי מערבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָאין

נּׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל, לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא חברֹו אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון - הּיראה מּפני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאּלּו;
לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא הּלסטים, מן אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגֹוים,

ערּוב. זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא אּלּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָמּכל
.Êּבֹו[מזון]ּכל גם]ׁשּמׁשּתּתפין - מבואות [בשיתופי ְְִִֶַָ

אין ּבֹו, מׁשּתּתפין ׁשאין וכל תחּומין; ערּובי ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמערבין
תחּומין? ערּובי ׁשעּור וכּמה תחּומין. ערּובי ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָמערבין

לפּתן היה ואם ואחד; אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי [-מזֹון ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ
לחם] עם שנאכל ּבֹותבשיל לאכל ּכדי הלחם]- ׁשּתי[עם ְְֱֵֵֶֹ

הּׁשּתּוף. ּכמֹו ְְִַסעּודֹות,
.Áׁשּיהיה ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי

לׁשּבת נתּכּון אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות. ּבין לאכלֹו לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפׁשר
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה. אּלא ְֲֵֶַַָָָהּׁשמׁשֹות,
.Ëּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל

לׁשּבת ׁשּנתּכּון אֹו ּבכרמלית, ערּובֹו והּניח ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהרּבים,
מדרבנן]ּבכרמלית הרבים ּברׁשּות[רשות ערּובֹו והּניח , ְְְְְִִִִֵַַ

קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה הרי - הרּבים ּברׁשּות אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיחיד
מּכל ּולהכניס להֹוציא מּתר הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהערּוב,
ּדבר ׁשּכל - מצוה לדבר לכרמלית הרׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאחת

סֹופרים מּדברי חכמים]ׁשהּוא ּבין[- עליו גזרּו לא , ְְְִִִֵֵֶָָָֹ
הּדחק. ּבׁשעת אֹו מצוה ּבמקֹום ְְְְְִִִַַַָָָהּׁשמׁשֹות

.Èלהֹוציאֹו יכֹול אם - הּמפּתח ואבד ונעל ּבמגּדל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנֹו
מלאכה עׂשּית ׁש[אסורה]ּבלא ערּוב; זה הרי אּסּור, אין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה, ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלעׂשֹות
- ערּוב אינֹו הארץ, מן הּצֹומחין הּקנּדס אֹו הּקנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבראׁש
ערּוב. זה הרי ּונעּוצין, ּתלּוׁשין היּו ואם יתלׁש; ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּגזרה

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכל
כחצרו] ּבסֹוף[שהם ׁשּלֹו תחּומין ערּובי הּמּניח ,לפיכ .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא הערּוב ונתּגלּגל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָהּתחּום,
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יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹות
לּתחּום. חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב, אינֹו - אּמֹות לׁשּתי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָחּוץ
יכֹול ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ ערּובֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוהּמּניח

ערּובֹו. אל ְִֵֶַַלהּגיע
.·Èאֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַָָָנתּגלּגל

יֹום, מּבעֹוד - ונטמא ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָאבד,
ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי מּׁשחׁשכה, ערּוב; מימוש]אינֹו -] ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּספק - ערּוב זה הרי ספק, ואם הּׁשמׁשֹות. ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהערּוב,
הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין הערּוב נאכל אם ,לפיכ ּכׁשר; ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהערּוב,

ערּוב. ֵֶזה
.‚Èעליו ערב אחד עלינּו', וערב 'צא ׁשנים: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמרּו

ׁשערב זה - הּׁשמׁשֹות ּבין עליו ערב ואחד יֹום, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּבעֹוד
ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום, מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
ואף ּכׁשר. הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָערּוב;
מערבין אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל

ערּוב. זה הרי ערב, ואם לכּתחּלה; תחּומין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָערּובי
.„Èּגל הערּוב על יכֹול[אבנים]נפל אם - יֹום מּבעֹוד ְִִֵַַַָָָ

ׁשּמּתר לפי ּכׁשר, זה הרי מלאכה, עׂשּית ּבלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלהֹוציאֹו
ואם הערּוב; קנּית ׁשעת ׁשהיא הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוציאֹו
ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - מּׁשחׁשכה ּגל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
יֹום מּבעֹוד ספק מלאכה. ּבעׂשּית אּלא להֹוציאֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפׁשר
ּכׁשר. הערּוב ׁשּספק ּכׁשר, זה הרי - מּׁשחׁשכה אֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנפל,

.ÂËאינֹו - טמאה ספק ׁשהיא ּבתרּומה ערב אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל
הראּויה סעּודה ׁשאינּה לפניו[לאכילה]ערּוב, היּו אם וכן ; ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ּכּכרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
ּבכל ּבּטהֹורה 'ערּובי ואמר: מּׁשּתיהן, היא זֹו אי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיֹודע
הראּויה סעּודה ּכאן ׁשאין ערּוב, אינֹו - ׁשהּוא' ְְֵֵֵֶֶָָָָָמקֹום

ֲִַָלאכילה.
.ÊË- ּבּה וערב קדׁש', ּולמחר חל הּיֹום זֹו 'ּכּכר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:

וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹערּובֹו
קדׁש 'הּיֹום אמר: אם אבל יֹום; מּבעֹוד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹּוראּויה
.ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה, מערבין אין - חל' ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּולמחר
ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, הפריׁש אם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכן
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה, מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד
יֹום. מּבעֹוד ראּויה סעּודה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָהּׁשמׁשֹות,

.ÊÈׁשּבית לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית ערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָהּנֹותן
ׁשם הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון ּבהניה, אסּור ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקברֹות

הּפרס ּבבית נתנֹו בֹו. נהנה הרי קנּיה, שטמאאחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ
לּכנסמספק] ׁשּיכֹול מּפני כהן; היה ואפּלּו ערּוב, זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּינּפח אֹו הּפֹורח, ּבמגּדל בדיקתׁשם לצורך העפר על -] ְְְִֵֵֶַַַַָָ
ְֵוהֹול.טומאה]

.ÁÈּכּלן מקּבצין - תחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻרּבים
ּבכלי אֹותֹו ּומּניחין ואחד, אחד לכל סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָערּובן
- כּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם ׁשּירצּו. ּבמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד

אחר ידי על להן לזּכֹות עבורצרי הסעודות שיקנה -] ְְִֵֵֶַַַָָ
ערּוביכולם] לאדם לֹו מערבין ׁשאין להֹודיעם; וצרי ,ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

הרּוח ּבאֹותּה לערב רֹוצה אינֹו ׁשּמא לדעּתֹו, אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָתחּומין
ׁשּלא ּפי על אף - יֹום מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם ּבּה. זה ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשרצה
עד הֹודיעֹו לא ואם ערּוב; זה הרי ,מּׁשּתחׁש אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרצה

.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו, יֹוצא אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשחׁשכה
.ËÈהּזֹוכה ידו]ּכל על שיזכו הראוי חצרֹות,[- ּבערּובי ְֲֵֵֵֶַָ

ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל תחּומין; ּבערּובי ידֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמזּכין
תחּומין. ערּובי ידֹו על מזּכין אין חצרֹות, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָערּובי

.Îויערב ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי הּבית, לבעל מעה אדם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנֹותן
לנחּתֹום, אֹו לחנוני, נתן אם אבל תחּומין. ערּובי ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
לֹו: אמר ואם ערּוב; אינֹו - זֹו' ּבמעה לי 'זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָואמר
מן אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו' ּבמעה עלי ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'ערב
לי 'ּתן לֹו: ואמר ּכלי, לֹו נתן ואם עליו. ּומערב ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָהאכלין,
עליו ּומערב אכל, לֹוקח זה הרי - ּבֹו' לי ּוזכה אכל, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבזה

ּבֹו.
.‡Î,הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על תחּומין ערּובי אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב

ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
יֹוצאין לעצמן, וערבּו עליהן ערב אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּדעּתן;
הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשל
- אׁשּתֹו ידי על ולא העברים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
ׁשלחנֹו. על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאּלא
יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹואם
אין - לעצמן הן וערבּו מהן, אחד ּכל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבערּובֹו;
ׁשׁש ּבן קטן עצמן. ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה מחאה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָל
עליו להּניח צרי ואין אּמֹו, ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשנים

לעצמֹו. סעּודֹות ׁשּתי ְְְְְֵַמזֹון
.·Îּבמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהרֹוצה

ּוכׁשהּוא ּבידֹו. הרׁשּות ׁשם, ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
מי ּביד ולא וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו,
ואם ערּוב. אינֹו ׁשּלח, ואם ערּוב; ּבמצות מֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ּכדי ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּלחֹו
ּכׁשר, זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיֹוליכֹו
עֹומד ׁשּיהיה והּוא, הּפיל; על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַואפּלּו
אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,
ׁשּנׁשּתּתפּו רּבים וכן הערּוב. את להֹולי לֹו ׁשאמר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכׁשר,
אּלּו הרי - אחד ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו תחּומין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּבערּובי

ְְִַמׁשּלחין.
.‚Îוערב עלינּו', 'ערב לאחד: ׁשאמרּו רּבים אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבֹו; ויֹוצאין ערּוב, זה הרי - ׁשרצה רּוח זה ּבאי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהם
עלי 'ערב לחברֹו: האֹומר רּוח. לֹו יחדּו לא ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהרי

ּבגרֹוגרֹות עליו וערב יבשות]ּבתמרים' 'ּבגרֹוגרֹות'[תאנים , ְְְְִִִִֵַָָָָָ
והּניחֹו ּבּמגּדל' ערּובי 'הּנח לֹו: אמר ּבתמרים, עליו ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוערב
ּבעלּיה, והּניחֹו 'ּבּבית' ּבּמגּדל, והּניחֹו ,'ּבּׁשֹוב' ,ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָּבּׁשֹוב

- ּבּבית והּניחֹו לֹו:'ּבעלּיה' אמר אם אבל ערּוב; אינֹו ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבגרֹוגרֹות, ּבין ּבתמרים ּבין - עליו וערב סתם, עלי' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ערב

ערּוב. זה הרי - ּבעלּיה ּבין ּבּבית ֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָּבין
.„Î,מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשם

יהיה הערּוב 'ּבזה ואֹומר: תחּומין; ערּובי על מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכ
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היה ואם רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום להּל לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
מּתר יהיה הערּוב 'ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאחד
זֹו, עיר 'לבני אֹו ּפלֹוני', מקֹום 'לבני אֹו ּופלֹוני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפלֹוני

רּוח'. לכל אּמה אלּפים זה מּמקֹום ְְְִִֵֶַַַַַָָָלהּל
ז ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

לּמדינה‡. חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ועמד[עיר]מי , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבמקֹום 'ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ּבתֹו ְְְְְְְִִַַָָָָּבמקֹום
מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן לעירֹו וחזר ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָזה',
תחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמקֹום,
סעּודֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ולא ּברגליו; ְְְְְְְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹלערב
אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על אף ּבּמקֹום, ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבלבד
אחר ּביד ערּובֹו יׁשלח אּלא יצא ׁשּלא העׁשיר, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהקל

לֹו. ְִֶַויּניחּנּו
ּכגֹון·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן

ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

מקֹום לאֹותֹו שבת]ׁשּיּגיע כניסת -[לפני ׁשביתה ּבֹו ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ולא הּגיע ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
לֹו יׁש - נתעּכב אֹו ללּון, מעצמֹו ׁשחזר אֹו אצלֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּון
אּמה אלּפים מקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ׁשּנתּכּון מקֹום עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּל
והחזיק ׁשביתתֹו, ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּכיון רּוח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל
ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם, ׁשעמד ּכמי נעׂשה ,ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּדר

אֹותֹו‚. מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
והיה ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּבדחּוק, אֹו ערּוב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהּניח
ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ;ּתחׁש ׁשּמא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָירא
ּבכל רץ אם ,ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלאֹותֹו
אֹו אלּפים ,ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ּובין ּבינֹו ויהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכחֹו,
מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא ּדחּוק היה לא אם אבל ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹּפחֹות.
הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ אפּלּו ׁשּיּגיע ּכדי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום
ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ּבֹו לׁשּבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנתּכּון
ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו אּמה, מאלּפים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה קנה לא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאּמה
ׁשם„. וקנה הּיחיד, ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְִִִִֶַַָָָָָמי

הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשביתה,
את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקבע אצלֹו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהידּועה
רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָֻּכּלּה,
אם - נקע אֹו ּתל, אֹו לדירה, הּקף ׁשּלא מקֹום זֹו ְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּיחיד

סאתים ּבית בּה חמישים]היה על אמה ּפחֹות,[מאה אֹו ִֵַָָָָָ
ואם רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמהּל
אּמֹות, ארּבע אּלא ּבּה לֹו אין סאתים, ּבית על יתר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיתה
ערּובֹו הּניח אם וכן רּוח. לכל אּמה אלּפים מהן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחּוצה

לדירה. הּקף ׁשּלא ְְִֶַָָֹֻּבמקֹום
סּיםע][קובהּקֹונה‰. ולא מקֹום, ּברחּוק [ציין]ׁשביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ

ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא - ׁשביתתֹו ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמקֹום
'ּבבקעה אֹו ּפלֹונית', ּבׂשדה 'ׁשביתתי ואמר: ,ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבּדר

זה' מּמקֹומי 'אלּפים אֹו אּמה', אלף 'ּברחּוק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָּפלֹונית',
אּלא לֹו ואין מקֹום; ּברחּוק ׁשביתה קנה לא זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום רּוח לכל אּמה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאלּפים

.Âסלע 'ּתחת אֹו ּפלֹוני', אילן ּתחת 'ׁשביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
ׁשמֹונה סלע אֹותּה אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָּפלֹונית'
מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה; קנה לא יתר, אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאּמֹות
ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ּבארּבע לׁשּבת ּבא ׁשאם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשביתתֹו

ׁשביתה. ׁשּקנה הּוא האחרֹות אּלּו אּמֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּבארּבע
.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ

מּׁשמֹונה, ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו,
ׁשני ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונתּכּון
,ּבּדר ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻמקֹומֹות,
ּבֹו קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן ִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
ׁשביתתֹו מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשביתה,
ׁשהּוא ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹלּמּכיר,

ִַמּכיר.
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

ידּוע והחזיק[מסוים]למקֹום הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
קנּו לא הן - ערּובן הֹולי ולא חברֹו, והחזירֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבּדר
להן ואין ערּובן, ׁשם הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשביתה
קנה והּוא רּוח; לכל אּמה אלּפים אּלא מּמדינתן, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלהּל
ׁשם, לׁשּבת ונתּכּון ,ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי - ערּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשם
מקֹום, לאֹותֹו להּל למחר לֹו יׁש לפיכ ;ּבּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחזיק

רּוח. לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ְְְִִֵֶַַַַַָָּולהּל
.Ëמקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה

מן ירד אפּלּו אּלא ּבּׂשדה, ויל ׁשּיצא לא ,ּבּדר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיחזיק
הגג]העלּיה עלית ׁשּיצא[- וקדם מקֹום, לאֹותֹו ליל ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי - חברֹו החזירֹו החצר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּפתח
לֹומר צרי אינֹו מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ּכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכן
והחזיק ּבלּבֹו ׁשּגמר ּכיון אּלא ּפלֹוני', ּבמקֹום ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ'ׁשביתתי
מי לֹומר, צרי ואין ׁשביתה; ׁשם קנה ׁשהּוא, ּכל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּדר
צרי ׁשאינֹו ׁשביתה, ּבֹו ׁשּקנה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיצא

קנה. ּבלּבֹו, ׁשּגמר ּכיון אּלא ּכלּום, ְְִֵֶֶַַָָָָָלֹומר
.Èּבּׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידין

דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים ּבעלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּובּכרמים,
אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ׁשם, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבאים
ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאּמה
ואין לּׂשדה; יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית סעּודתן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצאּו

מדרׁשם. ּבית על אּלא לדירה, סֹומכת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּדעּתן
ח ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ּבמערב,‡. ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאין
ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ׁשּיהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין - הּׁשני הערּוב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּיֹום

הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב טעה שחשב]אחד. מפני -] ְְְִִֵֵֶֶַָָָֻ
וערבּו 'צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו רּוחֹות, לׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמערבין
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- לדרֹום עליו ערב ואחד לצפֹון עליו ערב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעלי',
ׁשניהם. ּכרגלי ְְְְֵֵֵֶַַמהּל

אּלא·. ,להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהן? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
ּברחּוק ערּובֹו האחד נתן ּבֹו; להּל לׁשניהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח מזרח, לרּוח אּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאלף
מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה מאֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמׁש
ולא ּבמזרח, עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
ׁשערב מי ּכרגלי מאֹות, וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיהּל
ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח, אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלּו,

מּמקֹומֹו. יזּוז לא זה הרי - ְְֲֲִֵֶַָָֹלמערב
ואֹומר:‚. ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

נלחצּתי אֹו מצוה ּדבר לי ארע מהגוים]'אם למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה זֹו, לרּוח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכּתי
זֹו לרּוח נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו הּׁשנית ׁשּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהערּוב
וׁשּברּוח עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשנית,
לי יׁש הרּוחֹות, לׁשּתי נצרכּתי ואם כלּום; אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהראׁשֹונה
ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ׁשארצה, ערּוב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ
ׁשני אין - מּׁשּתיהן לרּוח נצרכּתי ולא ּדבר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני אּלא מהן, אחד על סֹומ ואיני ערּוב, אּלּו ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהערּובין
לחֹומה'. מחּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לי ׁשּיׁש עירי, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכבני

אסּור„. ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְֵֵֶַַָָָָָּכׁשם
מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים; ּוביֹום טֹוב ְְְְִִִֵֵֶַַּביֹום
אבל חּיב. הּכּפּורים ּביֹום הּמֹוציא ּכ חּיב, ּבׁשּבת ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָלרׁשּות
מערבין ,לפיכ לרׁשּות. מרׁשּות להֹוציא מּתר טֹוב, ְְְְְְְִִִִֵָָָֻּביֹום
הּכּפּורים, ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין חצרֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַערּובי
ּולימים הּכּפּורים ליֹום תחּומין ערּובי ּומערבין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּכׁשּבת;

לׁשּבת. ׁשּמערבין ּכדר ְְְְִִֶֶֶַָָטֹובים,
ּבין‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני
אֹו הּׁשני; לּיֹום הּׁשנית ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלּיֹום
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא הּימים, לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשנה,

אחת. ְַַַלרּוח
.Â,זֹו לׁשּבת 'ערּובי ואֹומר: ערּובֹו, על אדם מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

לזֹו', לא אבל אחרת, 'לׁשּבת אחרת'; לׁשּבת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
לא טֹובים, 'לימים טֹובים', לימים לא ְְְִִִִַָָָֹֹ'לׁשּבתֹות,

ְַָלׁשּבתֹות'.
.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב 'הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר

ׁשרצה ּפי על אף - 'יל לא רציתי לא ,יל ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
הערוב]מּׁשחׁשכה שחל אחר מּדברי[- ׁשהּוא ּדבר ;יל , ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּבררה ּבֹו יׁש רצהסֹופרים, שמלכתחילה מתברר [בסוף ְְִֵֵָ
'רציתילילך] ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב וכן .ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּבת ּכל - עירי' ּכבני אהיה אּלא ,אל לא רציתי לא ,ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאל
ּפי על אף ,יל מּׁשּתחׁש.ׁשּירצה ׁשרצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.Áויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות, ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב
הּימים לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב
ּובליל ראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה צרי -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני,

ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת, ּבערב אֹו טֹוב [מפנייֹום ְְְְְִֶֶַַָָָָ
טֹובהגנבים] יֹום ליל היה אם לֹו, לטלטל]ּובא שמותר -]; ִֵָָָ

,ׁשּתחׁש עד ׁשם ּומּניחֹו מקֹום, לאֹותֹו מֹוליכֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָּולמחר
טֹוב יֹום ליל היה אם מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם ְְְִִִֵֵַָָָָָואֹוכלֹו
ׁשּנאמר: ּכדי אחד, ּכיֹום ואינם קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני -ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ימים'. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון ְִִִִֵֵֵָָָָ'מּליל
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

ּברגליו לערב צרי ּבראׁשֹון, ּברגליו ערב לּׁשני; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָערּוב
ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבּׁשני,
לערב רצה אם - ּבראׁשֹון ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקנה
צרי ּבפת, לערב רצה ואם ערּוב; זה הרי ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברגליו

ּבראׁשֹון. ּבּה ׁשערב עצמּה הּפת ּבאֹותּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלערב
.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום

ׁשּמקּדׁשין החודש]ּבזמן ראייתהראּיה[פי]על[את עדות -] ְְְְִִִֶַַַָָ
הלבנה] הן.מולד אחת ּוקדּׁשה אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה -ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.‡Èּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא הּימים, לׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּוחֹות
לֹו אפׁשר אי אם אבל הראׁשֹון; ּבּיֹום הערּובין מּׁשני ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאחד
הּׁשני ערּוב אין הראׁשֹון, ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל לערּוב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלהּגיע
מּבעֹוד הראּויה ּבסעּודה ׁשּיהיה מצותֹו ׁשהערּוב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָערּוב
ּבּיֹום הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו הֹואיל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָיֹום,

יֹום. מּבעֹוד ראּויה אינּה זֹו הרי ְְֲִִֵֵָָָהראׁשֹון,
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָּברחּוק
הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב, הּׁשני זה אין - ׁשני ליֹום ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין
ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלהּגיע

.‚Èאּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל
ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
אּמה, מאֹות חמׁש ּבתֹו מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָׁשני
לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב, זה הרי - ׁשני ליֹום עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ

הראׁשֹון. ּבּיֹום לֹו ִִֶַַַָׁשּיּגיע
.„Èערּוב עֹוׂשה אינֹו ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום

אּלא - תחּומין ערּובי ולא חצרֹות, ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום
חלּו ואם טֹוב. יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי ּביֹום הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶָָמערב
מערב ׁשּבת, וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשני
ולא ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי תחּומין ערּובי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמּיֹום
ׁשּבת, ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָערב

תחּומין. ערּובי לא אבל ְְֲִֵֵֶַָֹּומתנה;
.ÂËאיןּכיצד טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַ
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חֹוזר ּולמחר ערּוב'; זה הרי לאו, ואם ּכלּום; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָּבדברי
מאמׁש, ערבּתי ּכבר טֹוב, יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומערב
זה הרי טֹוב, יֹום היה אמׁש ואם ּכלּום; הּיֹום ּבדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואין
ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָערּוב'.
הן הרי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּגלּיֹות;

טֹוב. יֹום מערב אּלא להן מערב ואינֹו אחד, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכיֹום
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שישי יום
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מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
(ב) מּמלאכה; ּבֹו לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלא
ׁשּלא (ד) ּבֹו; להתעּנֹות (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹלאכל

ֵאּלּו.
א ּפרק עׂשֹור ׁשביתת ¤¤¨©¦§§¦הלכֹות

הּׁשביעי,‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות
בֹו העֹוׂשה וכל לכם"; היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלאכה,
על חּיב הּוא ּומה תעׂשּו". לא מלאכה ּכל וגֹו' ְְֲֶַַַַָָָָָֹ"ּובעׂשֹור
חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם זה? ּביֹום מלאכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָעׂשּית

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם [בהמהּכרת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובין לעשיר .בין

חּיבין·. סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּכל
חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור זדֹונּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעל
ּדבר וכל הּכּפּורים. ּביֹום חּטאת קרּבן עליו חּיבין ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת,
אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאסּור
מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; ּביֹום ְְֲִִִִַַַַַָָלעׂשֹותֹו

מדרבנן]מרּדּות וכל[מלקות הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ּכדר ְְְִֶֶֶַַַַַָָ
הּכּפּורים; ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, לטלטלֹו ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָׁשאסּור
אסּור ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו אֹו לאמרֹו ׁשאסּור ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָוכל
ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּכּפּורים. ְְְִִֵֵֶַַָָָָּביֹום
ּבׁשּבת מלאכה ׁשּזדֹון אּלא אּלּו, ּבענינים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּפּורים

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִִֵַָָּבסקילה,
הּמנחה‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר

המעּפׁשֹות, העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻּולמעלה.
ּבאגֹוזין מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויקּצץ
נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין

יותר] נפשו ּבׁשּבת,[שתתענה להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָ
ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ּבקניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאסּור

ּבׁשנער העם נהגּו ּוכבר [ארץּובּמערב[בבבל]הּיֹום. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ
הריישראל] אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד יעׂשּו ׁשּלא ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לּכל. ּכׁשּבת ְַַָֹהּוא
ּבֹו„. לׁשּבת והיא הּכּפּורים, ּביֹום יׁש אחרת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹמצות

מּפי - נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמאכילה

רבנו]הּׁשמּועה ממשה לּנפׁש,[שנמסרה ׁשהּוא עּנּוי למדּו, ְְִֶֶֶַַָָ
אֹו האֹוכל וכל עׂשה. מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָזה
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשֹותה
ונכרתה"; הּזה, הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ"ּכי
למדנּו נתעּנה, ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמאחר

הּׁשֹותהׁשּמזהרי אֹו האֹוכל וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ן ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
קבּועה. חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ְְְֵַַַָָָָּבֹו

.‰לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל[שמן]ּבֹו לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיבין
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס אֹו ְִַַַַַַַָָָָרחץ

.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם
מחל להֹוסיף וצרי ּבּלילה. ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשבּות
את "ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו קדׁש ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצּום התחל ּכלֹומר, - ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפׁשתיכם
ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ּבעּנּויֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹוהה

ׁשּבּתכם". ּתׁשּבתּו ערב עד "מערב ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר:
.Êיֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה. הּדֹומה ּכל וכן מזידין. ְְְִִִֵֶֶַָָיהיּו
ב ּפרק עׂשֹור ׁשביתת ¤¤¨©¦§§¦הלכֹות

לאדם‡. הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהאֹוכל
הּגּסה גדול]ּככֹותבת -[תמר ּבמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל חּיב. זה ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָהרי
ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית הראּויין מׁשקין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשֹותה
מלא וכּמה חּיב; - לגמיו לפי ואחד אחד ּכל ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשֹותה,
זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד לצד ׁשּיסּלקם ּכדי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלגמיו?
מצטרפין הּמׁשקין וכל מרביעית. ּפחֹות - ּבינֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּבאדם
אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה, ואכילה זה. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָלׁשעּור

ּדברים·. ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחד
ּפּגּול ּכגֹון במחשבה]האסּורין, שנפסל [קרבןונֹותר[קרבן ְְֲִִָָ
אכילתו] זמן מעושרין]וטבלשעבר שאינן ּונבלֹות[פירות ְְֵֶֶ

לאדם, הראּויין אכלים אכל הֹואיל ּדם, אֹו וחלב ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָּוטרפֹות
הּכּפּורים. ּביֹום אֹוכל מּׁשּום ּכרת חּיב זה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי

אף‚. ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַָָָָָָאכל
ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ּפי ֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל ּכׁשעּור. על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאּלא

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ
מּתחּלת„. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל

ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה
אין לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָּביצים,
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- וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה לכׁשעּור. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפֹות
ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין. אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָׁשתּית

עׂשבים‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפים אֹו מאילנות]הּמרים הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו ,ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] דג מּוריס[מי מלוח]אֹו דג אפּלּו[שומן - חי וחמץ ְְֲִֶַָֹ

מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן וׁשתה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכל
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Âמזּוג חמץ הּכֹוסס[מעורב]ׁשתה חּיב. [בפיו]ּבמים, ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל[קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

גפנים לּולבי ּפטּור; גפנים, עלי אכל חּיב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנּגביל
רכים] גפן ׁשּלבלבּו[ענפי ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו חּיב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל[מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה. ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּביֹום[ביקש]חֹולה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים
אמר 'ּדי'. ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו מאכילין - 'ְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹצרי
מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהחֹולה:

אּמן רֹופא ׁשּיהיה והּוא, ּפיו; על רֹופא[מומחה]אֹותֹו . ְְִִֵֵֶֶַָֻ
מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר ואחד ,'צרי' אֹומר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחד
אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' אֹומרין הרֹופאין מקצת ְְְְְִִִִִִָָָָָאֹותֹו;
ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - 'צרי ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ'אינֹו
אני' צרי' אמר אם אבל אני'; צרי' החֹולה יאמר ֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. מאכילין -ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכּמנין 'צרי' ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, ּכּלן והיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻהרֹופאים

אֹותֹו. מאכילין - 'צרי 'אינֹו ְֲִִִֵֶַָָׁשאמרּו
.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ

זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה
וכן נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּוטב;

ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי עד[חולי אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֶַַָֻ
מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו עיניו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּיאֹורּו

הּמּתרין. ּדברים ׁשּימצאּו עד מׁשהין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻואין
.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקטן

ּבּיֹום,[לצום] ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? ְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשעֹות.
אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; אֹותֹו ְְֲֲִִִִִַַָָָָָֹֹמאכילין

לע מֹוסיפין הּבן, ּכח לפי אחתּבארּבע. ּבן ּבׁשעתֹו. ּנֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹ
מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין זכר ּבין ׁשנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעׂשרה

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְִִֵַסֹופרים,
.‡Èעׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבת

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ויֹום הן[למטה]ׁשנה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּומׁשלימין הּמצוֹות, לכל הצום]ּגדֹולים כל הּתֹורה;[את מן ְְְְִִִִִַַַָָ
ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו לא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאבל
ּתׁשע מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן סֹופרים. מּדברי אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמׁשלימין
לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו מעּנין אין -ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹ

ַָָסּכנה.
ג ּפרק עׂשֹור ׁשביתת ¤¤¨©¦§§¦הלכֹות

ּבצֹונן,‡. ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹאסּור
אסּור קטּנה, אצּבע אפּלּו אחד; אבר ּבין ּגּופֹו ּכל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ּבּמים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהֹוׁשיטּה
ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ּתתּגּנה ׁשּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
נקראת ּכּמה ועד ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

יֹום. ׁשלׁשים עד ְִַַָֹ'ּכּלה'?
מקֹום·. רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִֵֶָָָָֻמי

אחת ידּה אּׁשה ּומדיחה חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּטּנֹופת
ּפי על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לבנּה. ּפת ונֹותנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבמים,
ּבין ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי וכל מסּכן. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאינֹו

הּכּפּורים. ּביֹום ּבין ּבאב ְְְְִִִֵַָָּבתׁשעה
לח‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

- ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
לרחץ לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין מקֹומֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֻרֹוחץ
מּפני טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין לטּבל; אֹו ּגּופֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכל
אּלא הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין מת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת
הּמּתר. את לאסר אּלא האסּור ּדבר לבּטל מנהג ואין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמנהג,
אּלא טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי קרי ׁשהרֹואה אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹולא
ּתּקנה ׁשּבטלה ּבארנּו, ּוכבר קרּיין; לבעלי טבילה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּתּקנּו

זֹו.
עליו„. ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטיט

האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ּבּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָותעלה
אדם ימּלא לא עליו. ליׁשב אסּור - לחלּוחית ּבּה ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹּתּדבק

ּבֹו ויצטּנן מים חרׂש גופו]ּכלי נֹוזלים[יקרר ׁשהּמים , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַ
על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, מּתכֹות ּכלי אפּלּו ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמּדפנֹו;

ּבפרֹות. להצטּנן ּומּתר ְְְְִֵֵַָָֻּבׂשרֹו.
אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמחר

הרּבה. קר ְֵַָֹּבּה
.Âׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבּמים עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו ּבחכמה, מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגדֹול
לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל ונמצא ,לׁשמר[נמנע]הֹול ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּובלבד חֹוׁשׁש; ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים עֹובר - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּפרֹותיו
ׁשעֹוׂשין ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת ידיהם יֹוציאּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא

ְֹּבחל.
.Êּומּתר אחת; ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֻאסּור

ׁשעם ׁשל ּבסנּדל אלון]לצאת ּגמא[מעץ וכּיֹוצא[גומי]וׁשל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
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קׁשי ׁשהרי - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם וכֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהן.
אף - הּתינֹוקֹות יחף. ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, מּגיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהארץ
מֹונעין וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻעל

וסנּדל. מּמנעל ְְְִִַָָָאֹותן
.Áוכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר

והחּיה ּתּׁשכּנּו. ׁשּלא ּכדי את[יולדת]ּבּה, לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום; ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּסנּדל

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ִֵֶַַַָָָאף
.Ëׁשל סיכה ּבין ּגּופֹו, ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ְְִִֵֶָָָָָאסּור

אף חֹולה, היה ואם ּתענּוג. ׁשל ׁשאינּה סיכה ּבין ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתענּוג
חטטין לֹו ׁשּיׁש אֹו סּכנה, ּבֹו ׁשאין ּפי [אבעבועות]על ֲִִֵֵֶֶַַָָָ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכֹו, ס - ְְְְֵֵַָֹּבראׁשֹו

.Èיֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָיׁש
יבֹוא ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכּפּורים,
להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמּטה; תׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
תׁשמיׁש. לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא אׁשּתֹו יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּמא
להדליק הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹואם

חֹובה. ּבׁשּבת נר ׁשהדלקת - מקֹום ְְְֵֶַַַָָָָָּבכל
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

קודש שבת
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹמצוֹות
ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹּפסח;
ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹׁשל
לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ו) הּׁשבּועֹות; ְְֲִֶַַַָָָֹֹחג
לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ח) הּׁשנה; ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹּבראׁש
(יא) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (י) הּסּכֹות; חג ׁשל ְֲִֶֶַַַָָָֹֻּבראׁשֹון
ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (יב) הּסּכֹות; חג ׁשל ּבּׁשמיני ְְֲִִִֶֶַַַַֹֹֻלׁשּבת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.
א ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

.‡- מלאכה ּבעׂשּית הּכתּוב ׁשאסרן האּלּו הּימים ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשׁשת
חג ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,
אסּורין ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת טֹובים'. 'ימים ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻהּנקראין
אכילה, לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ עבֹודה, מלאכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹּבכל

נפׁש".... לכל יאכל אׁשר א" ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
קּים·. הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל

ׁשבּות. ּכלֹומר "ׁשּבתֹון", ּבהם נאמר ׁשהרי עׂשה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָמצות
ּכגֹון אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד העֹוׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכל
מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבנה
עבדה מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה;
עׂשה ואם בהם". יעׂשה לא מלאכה, "ּכל תעׂשּו", ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

הּתֹורה. מן לֹוקה והתראה, ְְְִִֵֶַַָָָּבעדים

ּבהתראה‚. טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַָָָָהעֹוׂשה
ּבהת וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ּכגֹון אינֹואחת, - אחת ראה ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

אחת אּלא ש]לֹוקה לׁשּבת[משום מלאכֹות חּלּוק [לחייב; ְְִֶֶַַַָָָ
ומלאכה] מלאכה כל טֹוב.על ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,ְְְִֵָ

אֹותּה„. עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
מההֹוצאה חּוץ לֹוקה, - אכילה לצר ׁשּלא טֹוב ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֹּביֹום
ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; לרׁשּות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻמרׁשּות
מּתר ,לפיכ אכילה; לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, לצר ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹֹֻֻטֹוב
וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא טֹוב ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּביֹום
ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן לרׁשּות. מרׁשּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּבאּלּו,
- אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ּוׁשאר אכילה. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלצר
ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתר,
וכּיֹוצא ּובנין ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - אכילה צר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהן

ֶָּבהן.
ולא‰. טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכל

אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה
לצר ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹחכמים
אדם יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאכילה.
יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכֹות
יֹום מּׂשמחת ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻטֹוב

ולׁשּתֹות. לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְֱִִֶֶַֹֹטֹוב,
.Âואף טֹוב, ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ְְְְִֶַַַַַַָָָֹּומּזה

מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה טֹוב. ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹיֹום
ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ויֹולי ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹטֹוב,
ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ׁשּידיו ּכמי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָיהא

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - מּבערב אין[התעסקות]לעׂשֹותן , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
טֹוב. ּביֹום אֹותן ְִָעֹוׂשין

.Ê,ּבֹוררין ולא זֹורין, ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹּכיצד?
מרּקדין ולא החּטים, את טֹוחנין -[בנפה]ולא טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון. ולא ְְִֵֶָֹהפסד

.Á- טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין, ואֹופין, לׁשין, ְְְְְֲֲִִִִַָָאבל
ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו עׂשה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאם
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם

יו"ט] ּבׂשר[מערב ולא מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּוכתבׁשיל
ּכּיֹוצא ּכל וכן מאמׁש. ׁשּנׁשחט ּכבׂשר הּיֹום, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנׁשחט
נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש נפׁש אכל מכׁשירי וכן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבאּלּו.

ׁשחיקת ּכגֹון טֹוב, ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - [כתישת]מּבערב ְְְִִִֶֶַָָ
ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַָָּתבלין

.Ëולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין
ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
לאכל מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה טֹוב. ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻּביֹום

ּבחל. ְַָֹהּמֹותר
.Èצריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָממּלאה

על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. לחתיכה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָאּלא
ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי
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ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפת,
חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח יפה. נאפית היא מרּבה, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּפת
וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף אחת, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבבת

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר]יערים כוונה מתוך זה[וירבה הרי - הערים ואם . ְֱֲֲִִִֵֶֶַ
ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ואפּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאסּור,

הּמזיד. מן יֹותר ֲִִִֵֵַַַּבּמערים
.·Èמסּכנת ּבהמה לֹו ׁשהיתה למות]מי יׁשחט[נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

מּמּנה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹותּה
מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹּכּזית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחל. ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹּׁשּיאכל
.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין

ולא "לכם", - לכם" יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכלבים,
מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את[לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
מה עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו. ׁשּכבר אֹוכלין, ְְֱִִֵֶֶָּׁשהם
.„Èמּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא
החיל ּבני הּבצק. לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור

טֹוב[-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו
מּתר מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּסת לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום להם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפֹותֹו
טֹוב. ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּכלבים

.ÂËלחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל
ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶַָָָ
לגֹוים מּמּנּו להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה להם. ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻראּוי

ְְִֵָולבהמה.
.ÊËועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה

לכל נפׁש", לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹותן
ּבהם ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ הּגּוף. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבצר
מרחץ ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּפניו

לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ
זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶַָָָָָֹרֹוחץ

ּבלבד. ּבׁשּבת ְְִֶַַָָאּלא
.ÊÈלמלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמיםאֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ
והשבתה] חומרה אּלאהוסיפו טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲֵֶֶָָ

ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאם
ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ּבׁשּבת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטלֹו
טֹוב. ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻֻאכילה,

מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום -[כדלקמן]ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָֻ

טֹוב ׁשּיֹום מּפני ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום אסּור ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשהּמקצה
אסר מּׁשּבת, ּבֹו.קל לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו ּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ

.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת ּביצים,[-המיועדת]ּכיצד? לגּדל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
העֹומדין ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני לחריׁשה, העֹומד ְְְֲִִֵֵֵַָָָָוׁשֹור
לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלסחֹורה

מּבערב אֹותן ׁשּיכין עד טֹוב, ּביֹום ויחׁשב[החג]מהן , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ּבׁשּבת אבל לאכילה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליהן
הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור ׁשהּמקצה ּוכׁשם הכנה. ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻצרי

שנשבר-] כלי כגון ביו"ט, חדש מצב ָאסּור.[שנוצר
.ËÈיֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל

,לפיכ טֹוב. ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין ְְְְְִִִֵַַָָָָֹטֹוב
טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולדה -]ּביצה אסּורה,[שחל - הּׁשּבת אחר ְְֲֵֶַַַַָָָָ

ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת ׁשהּתרנגלת ּפי על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאף
טֹוב.[אתמול] ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא הּביצה, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָנגמרה

ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - טֹוב יֹום ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָואסרּוה
ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, ּבכל ׁשּנֹולדה ּביצה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

טֹוב. יֹום ֶַַׁשאחר
.Îואפּלּו לטלטלּה. אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּוכׁשם

הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻנתערבה
מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּדבר להתירו]וכל אפשרות אפּלּו[שיש , ְֲִִִֵֶַָָָ

ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט ּבטל. אינֹו אלפים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבאלף
ּגמּורֹות ּביצים זה[מוכנות]בּה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶָָֻ

קרי אּלא מצּוי ׁשאינֹו ודבר ּתמיד; מצּוי קרה]ּדבר ,[מקרה ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ
ּבֹו. גזרּו ְָֹלא

.‡Î,מאּלּו טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְִֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא, סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום הּוא; מנהג - ימים ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָׁשני
יׂשראל ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשני
עֹוׂשין טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, מּספר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהחדׁש

מקֹום. ּבכל ימים ׁשני הּׁשנה ְְִֵַָָָָָֹראׁש
.·Î- סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַיֹום

טֹוב יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ׁשאסּור ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל
מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ּבין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ואפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני,
אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ּבמלאכה, ּבין ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשבּות,

מרּדּות מדרבנן]מּכת היה[מלקות לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו , ְְִִַַַַָָֹ
הּתלמידים חכמים]מן אסּור[תלמידי ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם . ְְִִִִֵֶַַָָ

ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ּבׂשמחה, וחּיב ותענית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבספד
ּבלבד. הּמת לענין אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָהפרׁש,

.‚Îּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִֵֵַַַָּכיצד?
ּכל לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ּוביֹום ְְְְְִִִִִֵֵַָָּגֹוים;
ּוקציצת ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָצרכיו,
הּמת לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבׂשמים
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ואפּלּו חׁשּוב, הּוא ְְֲִִִִֵֶַָָֹֹּכחל

ַָָהּׁשנה.
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום טֹובואינן ּביֹום מקצה ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻ
זה הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,
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חּיה ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻמּתר.
לּקרקע המחּבר ּדבר ּבּׁשני; יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻועֹוף
העין את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל ּבראׁשֹון, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנעקר
ּדברים ּבּמה חלי. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּביֹום
ימים ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָֻאמּורים?
הן אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטֹובים
אבל ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, אּלּו לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחׁשּובים
וכן ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל ּבראׁשֹון ׁשּנֹולדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּביצה
ּביצה ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ׁשּבת ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
ואפּלּו ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני; אסּורה - מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאחד
לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל לא ׁשני, טֹוב ּביֹום ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹנֹולדה

ב ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

מקצה‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח
לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, מופרש ּביֹום[- ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ

ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֻטֹוב
ּגב על אגב]מּוכן זה[- היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְִִִֶַַַָָָָ

נֹולד. ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום מּתר ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּבמעיה
ולנֹות·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות

וׁשֹוחטין מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
אם - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִֶַָָָאֹותן
ואין מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבאּו

עליהן. העיר אנׁשי ְֲִֵֵֶַַַָּדעת
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרתוכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
אסּור ,לפיכ טֹוב. ּביֹום לׁשחטּה מּומי[לרב]אסּור לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן[במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ
הּוא רֹואה אבל ּבּיֹום. ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹהחכם

אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב ְִֵֵֶֶַַָָהּמּום
מבּקרין„. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום וראה[אם עבר ואם טֹוב; ְְְִַָָָּביֹום
ׁשּנפל ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמּומֹו

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה אינֹו[מאכילו]לבֹור, ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָ
טֹוב. ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני להעלֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָיכֹול

ּבנֹו" ואת וולדה]"אֹותֹו לבֹור[-בהמה [שאסורׁשּנפלּו ְְְְֶֶָ
אחד] ביום לׁשחטֹולשחטם מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְֲֲִֶֶַַָָָ

ּומערים ׁשֹוחטֹו, מנת[מתחכם]ואינֹו על הּׁשני את ּומעלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן זה אי את וׁשֹוחט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלׁשחטֹו,
והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין ּבהמת להערים. הּתירּו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻחּיים,

ּבדיקה צריכה היא]היא כשרה ּביֹום[אם אֹותּה ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִָָָ
ותאכל. ּכׁשרה, ׁשּתּמצא אפׁשר ותּבדק; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָטֹוב,

ואין‰. מּוכנין, אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאּוזין
זּמּון יו"ט]צריכין עלּיה[מערב ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְֲֲִִִִֵֵָָָ

ּבטפיחין ׁשּקּננּו בכתלים]וצּפרים הבנויים חרס אֹו[כלי ְְְֳִִִִִִֶ
מּבערב[בבנין]ּבבירה לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני ואּלּו 'אּלּו [אתולֹומר: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
.קיניהם]

.Âלאכול]זּמן ׁשחרים[חישב ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְִִִִֵָָָֹֹ
ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים לבנים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹּבמקֹום
וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹומר:
אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן אסּור. מּוכן, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹספק
לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן מּתרין. ׁשנים, ּומצא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם אין אם - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּקן
- אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

המדּדה ׁשאין מּתרין; אּלּו ּכנגד[מקפץ]הרי אּלא מדּדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבׁשוה. ְִֶָקּנֹו

.Êׁשּבביברין ועֹוף[בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר[מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ

ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, מצּודה[החפצים 'הבא ְְִִֵֶַָָָ
ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻּונצּודּנּו'
מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל יאכלּו. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,
ׁשּקּננה חּיה וכן אֹותֹו. ואֹוכלין טֹוב ּביֹום אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָוצדין

לבניה] קן ּכׁשהן[בנתה ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבפרּדס
מּפני זּמּון, צריכים אינן צידה, צריכין ׁשאינן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָקטּנים

עליהן. ְֲֵֶֶַׁשּדעּתֹו
.Á- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות

מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא
ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר טֹוב. ְִֵֵֶֶַַַַַָָיֹום
נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים בּה ּומצא ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻהׁשּכים

מּוכנין. הן והרי טֹוב, יֹום ֲִֵֵֵֶֶַָמערב
.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת[לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ

הכותל] הּמקצה[נשבר על העֹומד הּפחת. מּמקֹום נֹוטל ,ְְְִֵֵֶַַַָָֻ
צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב

לא[יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ
יּטל. לא ִַָֹֹרׁשם,

.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי
ּדגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין
לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ּבּיֹום ּבֹו לצּודן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאפׁשר

ׁשּיעׂשּו ּבכדי המלאכה]וימּתין לביצוע שמספיק זמן ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ
ׁשּימּתין עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הדס ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפּלּו
אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבכדי
- נּצֹוד אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה
לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, מּתֹו הביאֹו ְְְֱֱִִִִִִַַָֻאם
לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. אסּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

אחר. ליׂשראל ְְִֵֵַָָֻמּתר
.‡Èמ ׁשּנׁשרּו להּסיקן,עצים אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל ן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

נֹולד ׁשהן לעולם]מּפני באו כעת -]לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְְִִֵֵֶָָ
הּתבן ערמת ּומּסיקן. מּוכנים עצים עליהן מרּבה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּתּנּור,

טֹוב[מחסן]ואֹוצר ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻאּלא
הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ּבקֹוצים, מערב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהּתבן

מּוכן. ֶָזה
.·Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין ׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

לבניה] הּקֹורה[העומדות מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְִִֵֵֶֶַָֹֻ
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ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן נֹולד. ׁשהּוא מּפני טֹוב, ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּנׁשּברה
מּסיקין אבל נֹולד; ׁשהן מּפני ּבהן, מּסיקין אין - טֹוב ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביֹום
ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ּבכלים אֹו ׁשלמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶּבכלים
ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא מּבערב. אחרת למלאכה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּוכנּו
ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין טֹוב, יֹום מערב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאכלן
ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ּבקלּפיהן. מּסיקין אין טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻאכלן
ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין מּבערב, אכלן ׁשאם ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבהן,
מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - טֹוב ּביֹום אכלן ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻהקצּו;

האכל. ּגב ֶַַָֹעל
.‚Èראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְֲִֵֵֵֶֶָָֹֻקֹוץ

ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור לפיכ ְְְְֲִִַַַָָָָלהּסקה;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹּבׂשר.

.„È.ּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻנֹוטלין
ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻאבל

ּבּׂשדה הּוא מגּבב אבל עצים]מּבערב; מּלפניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ּומביאין ׁשם. ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֻּומדליק

לּה[הרשות]היתה ׁשּיהיה ּובלבד ּדירה; לׁשם ׁשּלא מּקפת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
סגירה]ּפֹותחת חסר[- ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה , ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה. הן הרי אּלּו, מּכל ְֲִֵֵֵֶֶָָֻאחד
.ÂËמכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻעלי

גדר]ּבקרּפף המוקף לעיר מחוץ מפּזרת[מקום ׁשהרּוח ּכיון - ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן הרי ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאֹותן,

מּוכנין. אּלּו הרי טֹוב, יֹום ֲִֵֵֵֶֶָמערב
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
יזיזּנה ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה. ְְִִֶָָיזיזּנה
.ÊÈאֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין טֹוב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּביֹום
מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ׁשאסּור וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹמהן.

לטלטלֹו. אסּור מקצה, ְְְְֶֶַָֻׁשהּוא
.ÁÈּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמכניס

ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - זוית ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֻקרן
מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר וכן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻצרכיו.
ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - טֹוב ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻוׁשהּסק

לטל מּתר אסּור- - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין טלֹו, ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
ּדקר לֹו ׁשהיה מי נֹולד. ׁשהּוא מּפני נעּוץ[יתד]לטלטלֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ונּתקֹו[בקרקע] טֹוב, יֹום והעלה[עקרו]מערב טֹוב ּביֹום ְְְְֱִֵֶֶֶָ
ּתחח עפר אֹותֹו היה אם - ּבֹו[רך]עפר מכּסה זה הרי , ְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻ

יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש העלה אם אבל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֹּומטלטלֹו;
טֹוב. ּביֹום ְאֹותֹו

ג ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

.‡- לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֻמי
עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט זה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמּוכן

חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן הערב. עד ּדמם יכּסה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָהיא
אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו יכּסה לא -ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: יאמר ׁשּמא ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאפר,

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא טֹוב', ּביֹום ְְְְִֶֶַָָָּדמֹו
ּדמם·. יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן[זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו הרי[בבת - אחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
יכּסהּו. ְֵֶַזה

למקֹום‚. צמר לתלׁש לֹו מּתר טֹוב, ּביֹום ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻהּׁשֹוחט
ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה מצורת שינוי ּובלבד[שהוא - ְְִִַַַָ
יזיזּנּו שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]ׁשּלא הצמר את אּלא[- , ְְִִֶֶֶָֹ

לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר מסּב ׁשם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻיּׁשאר
ּדרּכֹו ׁשהּוא מּפני ביד]ימרט, ּביֹום[למרוט ּתֹולׁש ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹ

טֹוב.
ׁשּזה„. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט

אבל אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד
ולא יּפסד; ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹנֹותנֹו
יּמנע ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו
ּומערימין העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.

ּומעט[מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר
ּכּלֹו. העֹור ׁשּימלח עד ְִִֶַַָָֻמּכאן,

מלח‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
אין וכן העֹור. על למלח אסּור לקדרה, אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהרּבה;
ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמֹולחין
לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי על ּברּוח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן

.Âהּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמרּגיל?
טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם העֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

יד ּבית לעׂשֹות אסּור וכן לּמֹועד. צר ּבֹו ואין [כעיןּגדֹול, ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּכדרידית] יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר. סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. עֹוׂשה ְֲִֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא
.Êבחמים]מֹולגין הרגלים,[שורין ואת הראׁש את ְְְִִֶֶַַָָֹ

מעט]ּומהבהבין טֹופלין[חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן ְְְֲֲִִֵַָָָ
ּבאדמה[מורחים] ולא ּבחרׂשית מסיריאֹותן חומרים [שהם ְְְֲִַַָָָֹ

הּירק,שער] את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. אֹותן ּגֹוזזין ואין ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו[כלי]ּבתסּפרת ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ׁשּלֹו; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ועּכבּיֹות קנרס ּכגֹון עוקצני]קֹוצים, ּבתסּפרת.[צמח , ְְְְְִִִֶַָָֹֻ
.Áמערב עּסה והּלׁש טֹוב. ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻמּתר

לׁשּה ואם טֹוב; ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, ְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
היתה ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש טֹוב, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּסה
עֹומדת. לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום מבּׁשלין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׂשֹורפין אין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
מצות ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנטמאּו
ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יּׂשרף", "ּבאׁש ׁשּנאמר: ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשה,
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עׂשה ואין תעׂשה, ולא עׂשה ּבּה, וכּיֹוצא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר
ועׂשה. תעׂשה לא את ֲֲֵֶֶֶַַֹּדֹוחה

.Ëהיה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד
את יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם. החּלה ְִֶֶַַַָיפריׁש
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ׁשּמא[תנור ּגזרה - חדׁשה ְְְֲִִֵֵֶָָָָ

גגו]ּתפחת מּׂשמחת[תקלקל]ותפסיד[יפול ויּמנע הּלחם, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
ּגֹורפין אין טֹוב. שב-]יֹום מכּבׁשין[טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ

אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת
ּבטיט הּתּנּור ּפי וסֹותמין מּתר. ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻלצלֹות
לגּבל אבל מאמׁש. ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָורפׁש

האפר,[לערבב] את לגּבל ּומּתר אסּור; טֹוב, ּביֹום ְְִֵֵֶֶַָָָֻטיט
הּתּנּור. ּפי ּבֹו ְִִַַֹלסּתם

.‡Èּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
מפיגין ואין ּבמטלית. אֹותן ׁשטין ואין [מקררים]טֹוב, ְְְְְִִִִֵֵַָָ

לחּסמן ּכדי ּבצֹונן ּבהן,[לחזקם]אֹותן לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
האבנים את מלּבנין אין לאפֹות[באש]מּתר. אֹו לצלֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֻ

ּבפּורני ואֹופין ּומּסיקין ׁשּמחּסמן. מּפני חרס]עליהן, ,[תנור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּבאנטיכי חּמין גדולה]ּומחּמין .[יורה ְְְִִִִַַַ

.·Èיֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
ּדכין אבל טעם. חסרֹון ּבזה אין את[כותתים]טֹוב, ְֲִֵֶֶֶַַָָָ

טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - ּכדרּכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּתבלין
הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו - מלח ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאבל

ּבּה, וכּיֹוצא ּבקערה ׁשּידֹוק ׁשחקאֹו ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, יֹום מערב ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלח
ּככל ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ׁשּלהן, ּברחים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּפלּפלין

ְִַָהּתבלין.
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

הּׁשּנּוי הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּגדֹולה;

ׁשהּתבּואה אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.
אין טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,

הפסד. ְְֵֶָּבכ
.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב[בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר
צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם[רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ

עץ] ׁשרּקד[נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא
ּבׁשּנּוי וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמאחֹורי

ֶזה.
.ÂËמלילֹות שפשופםמֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

ּומנּפח[מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] טֹוב, ּביֹום קטנּיֹות ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערהאֹו ְְְְֲִֵַַָ

קטנּיֹותגדולה] הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה לא אבל ,ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה. ולא ּבטבלא ְְְְְִַָָָֹֹולא
.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת. את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשהאכל
.ÊÈׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

מסּתּנן והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבֹורר;
המׁשּמרת היתה ואם לשמרים]מאליו. מּתר[מסננת ּתלּויה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכּתחּלה יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה ,[ביו"ט]לּתן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
את ותֹולה ּומערים ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלא
ּכ ואחר רּמֹונים; ּבּה ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהמׁשּמרת

ׁשמרים. לתֹוכּה ְְִֵָָנֹותן
�
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ראשון יום
ט ּפרק ּתרּומֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ליד‡. אֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבתרּומה אֹוכלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאּׁשה
זֹו הרי ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיא וכל לקּבלה; ׁשעׂשת ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוחּה
אסּורה ּגּטּה, לּה לקּבל ׁשליח ׁשעׂשת האּׁשה ּתאכל. ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹלא
ּבמקֹום ּגּטי לי 'קּבל לֹו: אמרה ואם מּיד; ּבתרּומה ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָֹלאכל
מקֹום. לאֹותֹו ׁשליח ׁשּיּגיע עד אסּורה אינּה - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּפלֹוני'

ּבתר אֹוכלת ּגּטּה, להבאת ׁשליח ּגטׁשלחה ׁשּיּגיע עד ּומה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
קדם אחת ׁשעה ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלידּה.

מּיד. ּבתרּומה לאכל אסּורה - ְְֱֲִִִִֶָָָָֹלמיתתי'
ּכרקֹום·. ׁשהּקיפּה ּבּים,[מצור]עיר הּמּטרפת ּוספינה , ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

לֹומר צרי ואין קּימין; ּבחזקת אּלּו הרי - לּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּיֹוצא
ּוספינה ּכרקֹום, ׁשּכבׁשּה עיר אבל ּבׁשּירה. ויֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמפרׁש,

ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹוים, ּדיני מּבּתי להרג והּיֹוצא ּבּים, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאבדה
עליהן נֹותנין - נהר ׁשטפֹו אֹו מּפלת, עליו נפלה אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחּיה,
ּכהן ּבת נׁשֹותיהן היּו אם ,לפיכ מתים; וחמרי חּיים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻחמרי
אבל יאכלּו. לא אּלּו הרי - לכהן יׂשראל ּבת אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹליׂשראל,
להרג הּסקילה ּבבית והּניחּוהּו ּדין, ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

אׁשּתֹו. ּתאכל ולא מת, ּבחזקת זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶַַֹֹ
ּכהנת‚. ׁשהיתה ּבין אחרת, ּבמדינה ּגֹוסס ּבעלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּניחּו

ׁשרב ּתאכל; לא - ּכהן אׁשת יׂשראלית אֹו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹאׁשת
'לא אֹומר: ואחד ּבעלּה', 'מת אֹומר: אחד למיתה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגֹוססין

ּתאכל. לא זֹו הרי - ֲֵֵַֹֹמת'
נאמנֹות„. ׁשאינן נׁשים מחמׁש אחת אֹו צרתּה, לּה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

הרי ּפיהן, על נּׂשאת ואינּה הֹואיל - ּבעלּה ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהעידּה
לּה ׁשּיעיד עד קּים; ׁשּבעלּה ּבחזקת ּבתרּומה אֹוכלת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזֹו

ּפיו. על להּׂשיאּה נאמן ְֱִִֶֶַַָָׁשהּוא
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ּפסלֹו‰. ׁשחרּור, ּבגט לֹו מּׁשּיזּכה - עבּדֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהמׁשחרר
הּוא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד וכל ּבתרּומה; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלאכל
על אף - עבדים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשחרּור, ּגט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמעּכב

ּבתרּומה. לאכל אסּור הּוא הרי כן, ְֱֲִִֵֵֶָָֹּפי
.Âּבהם והיּו אחר, ידי על לֹו וזּכה לאחר, נכסיו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּכֹותב

ספק זה הרי - צוח ּכ ואחר לֹו ׁשּנתנּו זה וׁשתק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבדים,
יצאּו לא ועדין ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹאם
,לפיכ ּבֹו; חזר ׁשּׁשתק, אחר ׁשּצוח זה אֹו ראׁשֹון, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמרׁשּות
והּׁשני ּכהן ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין - ּבתרּומה אֹוכלין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ּכהן. והּׁשני יׂשראל ראׁשֹון רּבן ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל,
.Êוכהן הּתרּומה. מאכילּה מּכהן, ּבהמה ׁשּׂשכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיׂשראל

ּבמזֹונֹותיה חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבהמת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשכר
ּכסּפֹו. קנין ׁשאינּה מּפני ּתרּומה, יאכילּנה לא -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.Áהּׂשכר ולהיֹות לפּטמּה, מּכהן ּפרה ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
יחולק] ּפי[הרווח על אף ּתרּומה, יאכילּנה לא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּביניהן

יׂשראל ּפרת ׁשּׁשם ּכהן אבל חלק; ּבׁשבחּה לּכהן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיׁש
הֹואיל ּבּׁשבח, חלק ליׂשראל ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלפּטמּה
מאכילּה זה הרי - עצמֹו על ׁשמּה ׁשהרי לּכהן, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוגּופּה

ְַָהּתרּומה.
.Ë;הּתרּומה מאכילֹו - ּבכֹור ׁשּילדה יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּפרתֹו

לתֹו ּתרּומה ּכרׁשיני אדם ואֹוצר לּכהנים. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּבכֹור
אֹותן. ויאכלּו ׁשּלֹו הּיֹונים יבֹואּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹׁשֹובכֹו,

.Èולקח ליׂשראל, ּפרתֹו הּכהן מכר ׁשאם לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיראה
אסּור זה הרי הּלֹוקח, מׁש לא ׁשעדין ּפי על אף - ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּדמים
ׁשּיתּבאר ּכמֹו קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדין ּתרּומה; ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלהאכילּה
ּפי על אף - לּכהן יׂשראל מכר ואם ּוממּכר. מּקח ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהלכֹות

ל הּדמים, ׁשּימׁש.ׁשּנתן עד ּבתרּומה ּתאכל א ְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
שני יום
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אפּלּו‡. וחמׁש; קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזר
אם ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻידע
קרן ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, עליה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּיב

ְֶֹוחמׁש.
ּדבר·. הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר האֹוכל ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד

ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
.הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ולא
טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה האֹוכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָואחד
- ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. קרן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמׁשּלם
ּפחּותה אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל "ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ׁשאכילת ּוכׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמּכזית;

מּתחּלת‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
ּפרס, אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילה
ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת

לכזית. מצטרפין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַָרביעית
וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה

עליהן לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,

ׁשאין היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן וחמׁש; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמיתה
חּיבין ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
אם חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֹלא
ואינֹו‰. לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֶַָָאכל

את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ואם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשּלם.
מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את מׁשּלם ואינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרן
אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה מּפני עצים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּדמי
ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ּתּותים ּתרּומת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאכל

להּסקה. ראּויין אינן ׁשהרי הּתׁשלּומין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמן
.Â,ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל

אפּלּו הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - טהֹורה ּבין טמאה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּבין
עצים ּדמי ואפּלּו ּפטּור; והחמיצה, מּצה ּכׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהפריׁשּה
ׁשהיא מּפני - להּסקה ראּויה אינּה ׁשהרי מׁשּלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

ּדמים. לּה אין ּבהניה, ֲֲִֵַָָָָָאסּורה
.Êׁשאכל אֹו הּכּפּורים, ּביֹום ּתרּומה ואכל הּׁשֹוגג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָאבל

יין והּס ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה יין והּׁשֹותה נקּורה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּתרּומה
את ׁשּכסס אֹו ּכאחד, וחמץ ׁשמן ׁשּׁשתה אֹו ּכאחד, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹוׁשמן
וחמׁש. קרן מׁשּלם זה הרי - החמץ את ּגמע אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחּטים,

.Áּבאכילת ׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו, וקץ ׂשבע ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהיה
לא יאכל", "ּכי ׁשּנאמר: החמׁש, את מׁשּלם אינֹו - ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּתרּומה
החמׁש, מן ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן עצמֹו. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּזיק

עצמֹו. ׁשהּזיק ְְִִִֵֶַמּפני
.Ëואכלן אחר ּובא והקיאן, ּתרּומה, ׁשל ׁשֹופין ׁשּבלע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָזר

והּׁשני וחמׁש, קרן מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגם
לראׁשֹון. עצים ּדמי ְְִִֵֵֵַָמׁשּלם

.Èמׁשּלמין הן - ּתרּומה אֹורחיו ואת ּפֹועליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהּמאכיל
ׁש מּפני וחמׁש, ּדמיקרן להן מׁשּלם והּוא ּכׁשֹוגגין, הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּדבר - ׁשאכלּו ּתרּומה מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻסעּודתן,
מּמּנּו. חתה אדם ׁשל נפׁשֹו ְִֶֶַָָָָָָהאסּור,

.‡Èּגדֹולים ּבין עבדיו ואת הּקטּנים, ּבניו את ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמאכיל
אֹו והאֹוכל לארץ, חּוצה ּתרּומת והאֹוכל קטּנים, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבין
ּתרּומה, ׁשל יין וׁשתה ׁשּׁשגג ונזיר מּכזית, ּפחֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשֹותה
הּקרן, את מׁשּלמין אּלּו ּכל - הּיין את והּס ׁשמן, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהּׁשֹותה

החמׁש. את מׁשּלמין ְְְִֵֶֶַַָֹואינן
.·Èואחר ׁשּנפסלה, אֹו ליׂשראל, נׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבת

את מׁשּלמת ואינּה הּקרן, את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכ
'מת לּה: ואמרּו ּבתרּומה, אֹוכלת ׁשהיתה האּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחמׁש.
לֹו: ואמרּו אֹוכל, ׁשהיה העבד וכן ,'ּגרׁשי' אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעלי
ׁש'ּמכר אֹו מאכיל', ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח רּב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ'מת
ׁשהיה ּכהן וכן ,'ׁשחרר' אֹו לֹו', נתנ' אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹליׂשראל',
אּלּו הרי - חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן ׁשהּוא לֹו ונֹודע ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל,
והיה חמץ, ּתרּומת היתה ואם ּבלבד. הּקרן את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּלמין
ּבהּול ׁשּזמּנּה מּפני מּלׁשּלם; ּפטּורין אּלּו הרי - הּפסח ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָערב

כאונס] ּתרּומה[ודינו ׁשהיתה וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל נחּפזּו ,ְְְְְְְֱֶֶֶָָָָָֹֹֻ
יפלטּו. אּלּו הרי לאכל, אסּורין ׁשהן ּכׁשּידעּו ּפיהן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹּבתֹו

.‚Èנטמאת' אֹו 'נטמאת', לֹו: ואמרּו אֹוכל, ְְְְִִֵֵָָָָָהיה
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אֹו הּתרּומה', היתה 'טמאה אֹו היית', 'טמא ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָהּתרּומה',
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו טבל, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹנֹודע
ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו, ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹו

יפלטּו. אּלּו הרי - ּפיו ְְֲִִֵֵֹלתֹו
.„Èׁשּנפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

הריני - נפלה לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה
ׁשל היא איזֹו ידּוע אין נפלה'. ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
מן ּפטּור זה הרי מהן, אחת את זר אכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומה
נֹוהג והּׁשנּיה, הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּתׁשלּומין;
אכל ּפטּור. הּוא אף הּׁשנּיה, את אחר אכל ּכתרּומה. ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּה
מזיד, אם - ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ׁשּתיהן, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמׁש. קרן ׁשֹוגג, ואם ְִֵֶֶֶֶֶָֹקרן;
.ÂËעליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל

על חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר; לכל ּכקרן ׁשהחמׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻחמׁשֹו,
הּתׁשלּומין הרי וחמׁש, קרן המׁשּלם ּכל לעֹולם. עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹחמׁש,
ואם חּלין; ּגּדּוליהן נזרעּו, ׁשאם אּלא ּדבר, לכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻּכתרּומה
הּקרן את המׁשּלם וכל מֹוחל. אינֹו למחל, הּכהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרצה
למחל, הּכהן רצה ואם חּלין; הּתׁשלּומין הרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֻּבלבד,

ֵמֹוחל.
.ÊË- לכהן נּׂשאת ּכ ואחר ּתרּומה, ׁשאכלה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבת

וחמׁש קרן מׁשּלמת אכלה, ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאם
קרן מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמּה;
- וחמׁש קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה; וחמׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלּבעלים,

ׁשּירצה. ּכהן לכל והחמׁש לּבעלים, הּקרן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשּלם
.ÊÈ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה עד לׁשּלם הסּפיקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכהן נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
ֵָמעֹולם.

.ÁÈאינֹו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּתרּומה, האֹוכל ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָּכל
ּתרּומֹות מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם

ּומׁשּלמי ּומןּומעׂשרֹות; הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הקּדים אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה נּטלה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשעדין

לתרּומה ׁשני[בשבלים]הּמעׂשר מּמעׂשר ּומׁשּלמין ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
ּכהלכה ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [ללאוהקּדׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מׁשּלמיןהחומש] אין אבל הּיׁשן; על החדׁש מן ּומׁשּלמין .ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ׁשּנאמר: - מינֹו ׁשאינֹו על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּמין

ׁשאכל. ֶֶַַָֹּכּקדׁש
.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ערב[בשנת ׁשל קּׁשּואין ִִֵֶֶֶָ

שישית]ׁשביעית של קישואים בנמצא ימּתין[ואין - ְְִִִַ
יכֹול ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם

.Îּבין טמאין ּבין חּלין, מׁשּלם - טמאה ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻאכל
ואם טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין. מן ויׁשּלם ויחזר ְְְֲִִִִֵַַַַֹּתׁשלּומין,
.‡Îהארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל

הארץ לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הארץ. לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ּתרּומתֹו; ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאכל
.·Îמת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל

אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - אּמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאבי
ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן הּׁשבט; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּׁשאר
ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה חֹוב ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻּובעל
ּדמים להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן מׁשּלמין -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו
.‚Îּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב

ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאולּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
פירות] וחמׁש:דווקא קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן וחמׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻקרן
.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
- חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
מן ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל מּׁשּום ְְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹֹחמׁש
ׁשוה ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם מׁשּלם? ּולמי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההקּדׁש.
ּבין - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם לּכהנים; מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּפרּוטה

להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ׁשאין ּבין ּכזית ּבּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
.‰Îמּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני

על נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה
ּדר על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן.

מאכלֹות. ואּסּורי אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָׁשּבארנּו
.ÂÎ;אחד וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּגֹוזל

- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
קרן מׁשּלם האֹוכל לאחר, והאכילּה ּגזלּה ּבלבד. קדׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
אכל אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.

מ חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, מקֹוםׁשוה וכל ׁשאכל; ּמין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מׁשּלם ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
מׁשּלם אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשוה
ׁשהּוזלה ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאּלא

ׁשהּוקרה. ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָּבׁשעת
שלישי יום
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ׁשהּסיכה‡. - ּולסיכה ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּתרּומה
ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹּדבר
את ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל וחמץ. ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיין

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא,
לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן[לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים
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ּבהן וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשֹותהּו.
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו מֹוציאֹו[לערב ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַ

יין מערבין אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּכלל
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ּודבׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוׁשמן

אין„. ממעטֹו. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאין
מּפני ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה[והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג[מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סוביםהּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

עדגסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשאר, את יׁשלי לא - הּסאה מן קּבים אֹו קב ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמֹוציא
מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני

.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל ּתּנּור[מחזקים]ׁשמן ּבֹו ְְִֵֶֶֶַָ
והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹוכירים,
אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל וסנּדל, מנעל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבתֹו

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו, ּכל וס [כליהּסנּדל. ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
מעור] וישיבה אינֹושכיבה נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲִִִֵֵֶַַָָחדׁשה.

להתעּגל ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ׁשמן יּתן לא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחֹוׁשׁש;
מאּבדֹו. ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֶֶַָָעליה,

.Ê,ידים נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּכל
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹורֹות, ידיו ׁשהיּו ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָאף
יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם נאכלת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻואינּה
הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ּותרּומת ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּמּנה.
ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת צריכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻואינּה
ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל מסאבֹות; ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבידים
ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את סכין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹמסאבֹות.

להולדתו] ערל.[ימים חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ׁשהּנֹולד ;ְִֵֵֶַָָָָָ
.Áיׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס

- לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּומעּגילֹו
מּמּנּו. נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו לזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻמּתר

.Ëאין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּכהנת
מעּגגה אבל אחריה; לחף מּתרת [-מגלגלתהּיׂשראלית ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

את] ּבׂשערּההישראלית ומשתמשתׂשערּה – הכהנת [של ְְִָָָָ
הכהנת] נשתמשה שכבר הּכהניםבחומר הּתרּו מה ּומּפני .ְְֲִִֵַָֹֻ

למאכל ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ּבתלּתן ׂשערן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלחף
ָָאדם.

.È,והחרּובין הּכליסין ועקצי ּוגרֹוגרֹות, ּתאנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻֻעקצי
אבּטיח שבתוכו]ּומעי והמיץ ּוקלּפי[הזרע אבּטיח, ּוקלּפי , ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַ

אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון ּוקלּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאתרֹוג,
אּלּו[קצוות-]ּוקנֹובת הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ירק ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק קנֹובת אבל לזרים; ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאסּורין
אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - וׁשמׁשמין ּפֹולין קלּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻלזרים.

מּתרין. אכל, ּבהן ִֵֶֶָָֹֻאין
.‡Èוחרּובין ּותמרים זיתים ּגרעיני מּתרין; אתרֹוג, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּגרעיני

לזרים. אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על אף -ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
למצץ לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּוׁשאר

מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; אסּורֹות ְְְֲִִִִָָָָֻאֹותן,
.·Èראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין

נקראּו מתי ועד מּתר. יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻלמאכל
הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?

.‚Èירודה]הּנּצֹולֹות ׁשל[רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ
אבק העלּו ואם אסּורֹות; מּתרֹות,[נתעפשו]ּתרּומה, , ְְֱֲִֶָָָָֻ

והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמרים
מסּנן אּלא מים, נתן לא ואם מּתר. והּׁשליׁשי, לזרים; ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאסּור
לזרים. אסּור הּׁשליׁשי אף - ּבלבד הּׁשמרים מעל ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּיין

.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה
לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת, אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָלהיֹות
חבית וכן חּלין. לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו, מכּבד אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻחּלין;
יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשל

ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ּבּה נֹוהג אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּומטּפח,
.ÂËׁשל ּכד עדהמערה מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

העּמּוד הרציפה]ׁשּיפסק הנגירה הּׁשמן[תיפסק ויתחיל , ְְְִִֶֶֶַַַָֹ
- זֹו אחר זֹו טּפין ׁשלׁש ׁשּנטפּו וכיון מעט; מעט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹלנטף
אּלא נתן, ׁשּלא הרי חּלין. ׁשמן הּכד לתֹו לּתן ּומּתר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻּדּיֹו,

ּתרּומה. הּתמצית - אֹותּה ׁשּמּצת עד הּכד ְְִִִִֶַַַַַַָָָהּניח
.ÊËׂשרפה ׁשמן נר הּכהן טמאה]ממּלא תרומה ,[של ְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לעׂשֹות - לחדר ּולהּכנס לעלּיה, ּבֹו לעלֹות ליׂשראל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָונֹותנֹו
עּמֹו, ׁשּתף היה ואם יׂשראל; צרכי לא אבל הּכהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹֹֻצרכי

ָֻמּתר.
.ÊÈׁשמן לֹו והדליק הּכהן, אצל אֹורח ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיׂשראל

תרומה]ׂשרפה חּיב[של אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד , ְְְֵֵֵַַַַָָָָֹ
הּיׂשראלי וטֹובל מאליו. ׁשּיתּכּבה עד הּנר, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלכּבֹות

ּבּה. ליל ּומדליקּה הּכהן, ּבנר ְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹּפתילה
.ÁÈ,יׂשראל ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו

ׁשהיה ּכהן ׁשל ּכליֹו ׂשרפה. ׁשמן עליהן מדליק זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהרי
ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - יׂשראל ׁשל ּכליֹו אצל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָנארג
ּבבּתי ׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׂשרפה,
ׁשּלא האפלים, ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות, ּובבּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּכנסּיֹות,
- חנּכה נר להדליק חּלין ׁשמן לֹו ׁשאין ּומי ּכהן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻֻּברׁשּות
ׁשמן מדליקין ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ׂשרפה, ׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמדליק

ּכהן. ּברׁשּות החֹולים, ּגּבי על ְְִִֵֵֵַַַָֹׂשרפה
.ËÈאצל לבֹוא למּודה והיא לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבת

ׂשרפה ׁשמן להדליק לּכהן מּתר ּברׁשּותּה. מדליק - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאביה
ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל, ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאפּלּו
מּפני הּמׁשּתה, ּבבית מּמּנּו; יסּתּפקּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואין
להם ׁשאין מּפני האבל, ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ּכליהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָנקיֹון

האבל. מּפני ְְִֵֵֶַָּפנאי
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.Îּבׁשֹוגג - הּתרּומה את יהיההּזֹורע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ
הזריעה]יּפתרומה] ולבטל הקרקע את להפך ,[התירו ַֻ

יקּים כתרומה]ּובמזיד הגידולים ויהיו לקיים ואם[חייב ; ְְְִִֵֵַ
היה ואם יקּים. ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין - ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנסּו קנס ;יּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש, הביא אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֻּפׁשּתן

ּבעציו. להנֹות ויתּכּון יזרע ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּבֹו,
.‡Îאּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻּגּדּולי

לזרים אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו לזרים; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשאסּורין
יׁשהה ׁשּלא - הּכהן ׁשּביד טמאה ּתרּומה מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכתרּומה,
ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי אצלֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻאֹותּה
טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר ,לפיכ ּתּקלה. ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻלידי

ּכחּלין. יֹום לטבּול ְְִִִָֻֻּומּתרין
.·Îׁשאין ּדבר ואפּלּו ּדבר; לכל חּלין - ּגּדּולין ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֻּגּדּולי

- הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם - ּכלה ְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָזרעֹו
ׁשאין ּפי על אף העּקר את מעלין הּׁשנּיים הּגּדּולין ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי
חּוצה ּתרּומת וכן לזרים. מּתר הּכל ויהיה ּכלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעֹו

ּתרּומה ותֹוספת והמדּמע, ותורם]לארץ, שחוזר ,[במקרים ְְְְֶֶֶַָָָָֻ
על אף ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאינן ּגּנה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוזרעֹוני

ּגּד - ּתרּומה ּוצנֹון לפת ׁשאֹותֹו הןּפי והרי מּתרין, ּוליהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
הּגּדּולין ּתרּומה, ׁשל ּפׁשּתן הּזֹורע וכן ּדבר; לכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּלין

לזרים. ְִִָָֻמּתרין
.‚Î,טהֹורין ׁשהּגּדּולין ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּזֹורע

אסּורה ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה; אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה

.„Î- וחתכן ׁשנּיים עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת
ּבאכילה. מּתר ּכ אחר ׁשּיצא האכל ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהרי

.‰Îועׂשין זרען ׁשּנטמאּו ואחר ׁשּנטמאּו, חּלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻׁשתלים
ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּתרּומה

אסּורין. ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָנטמאּו
.ÂÎהרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּבלת

ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
ספק זֹו הרי - ּתרּומה ועׂשאּה ׁשם, עליה קרא ּכ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונעׂשת מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתרּומה;
קדם ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל נגמרּו; לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכפרֹות
ואכל מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ ּתרּומה. זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיזרעּנה,
ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ּבׁשֹוגג, מיתה; חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמזיד
ׁשאין אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - הארץ מן ּבפיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
ּומן הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ּבכ אדם ּבני אכילת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדר

ׁשֹוגג. היה אם ִֵֶַָָֹהחמׁש,
.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה

יׂשראל וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיבת
ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוענּיי
לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ׁשּלהן, את ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹוכלין
את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל והּדמים ּתרּומה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבדמי

לּכהנים. ׁשּלֹו ֲֲִֵֶַַַֹהּמעׂשר
.ÁÎּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט

קפיפֹות ּתֹולה ונֹותן[סלים]יעׂשה? הּבהמה, ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

זֹומם לא נמצא הּמין; מאֹותֹו פיה]לתֹוכן את את[חוסם ְְִִֵֵֶַָָֹ
הּתרּומה. את מאכיל ולא ְְְֲִֵֶַַַָָֹהּבהמה,
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ּכׁשאר‡. יׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור
אֹותּה, יפסיד ולא טמאה, לידי אֹותּה יביא ולא ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻהּקדׁשים;
ּתרּומת לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה, אֹוכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאּלא
טמאה ׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻחּוצה
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני - מּדבריהם ׁשהיא העּמים ּבארץ ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

קֹוצה נּדה ,לפיכ ּבחּוצה[מפרישה]מּדבריהם; חּלה לּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלארץ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׂשֹורפין;·. ולא אֹוכלין, לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה

ויׁש ותּׂשרף. וּדאית, טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻאּלא
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם

וטהרה. טמאה ְְְְֳִַָָָֻּבענין
לא‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית

אּלא יגּלּנה; ולא מּמקֹומּה, יזיזּנה לא ּדבר, ּבּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹיחּדׁש
וּד ׁשּתּטמא עד ׁשּמאיּניחּנה חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. אי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ֵֵָּתאכל.
טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [וישחבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו אםחשש -ִ
יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה להּציל ההפסדיכֹול [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָָ

החולין] ואףשל ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ
טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ׁשּיהיה‰. והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבּמה
ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות הּתחּתֹונה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּגת
עֹולה היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאבל
ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ּומאה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבאחד
ׁשם ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; יטּמאּנה ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹואל
להּציל יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן מרּבה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻהפסד
ׁשּכיון ּבטמאה; יּציל לאו, ואם יּציל. ּבטהרה, ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֻרביעית
מּפני ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - החבית ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּנׁשּברה

ּבהּול. ֶָׁשהּוא
.Â,ּבידֹו ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶָָָָָָָהיה

נֹוגע הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
יּתנּנה ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן' ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים. הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלתֹו
.Êמאכל ואינֹו הֹואיל - ּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּתלּתן

ואינֹו ּבטמאה. מעׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה הרי ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאדם,
ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ּבעת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻנזהר,

ּבּידים אֹותּה טּמא גלוי]הרי -[ובאופן הּׁשרּיה אחר אבל ; ְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ׁשּמאכילן ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת לא נזהר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאין
עם לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹלבהמה.

ֶָָהארץ.
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין
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ּבכלי הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה. אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ëאבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד. ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹוׂשין
ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל עֹוׂשה? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
לּטל הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון טמאה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקּבל
ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין והּתרּומה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהחּלין

לטבלּה'. ּתחזר ְְְִֶַָֹֹׁשּלא
.Èואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת. מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻּבטמאה.

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושהואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּמׁשקהשלישי] הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהּיֹוצא
אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה - ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻראּוי
מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא מּכּביצה', ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ּפחֹות
אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָונמצא
ּתרּומה והּמׁשקה הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻׁשליׁשי
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָטהֹורה;

טהרֹות. ְְְִַָּבענין
.·Èעד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּיׂשרפּום;
ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ׁשּלא ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה; ראּויין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהיּו
קֹוברין - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ראּויין ׁשאין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומׁשקין

אֹותֹו.
.‚È.יּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיין

ּומלפפֹונֹות ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ּתאנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָוכן
ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשל
אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; סּכנת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָמּפני

ְִָיּקברּו.
.„Èׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָֻעּסה

ּתּׂשרף. זֹו הרי ְֲִֵֵָָּתרּומה,
.ÂËעד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור

יּתנּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: הּבעלים, אֹותן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיפריׁשּו
לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלה',
יּטל ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד - "ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתּתי
ׁשל הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ׁשהּורמּו, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹותן
קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן לכל לּתנן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבעלים
ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא לקחן ואם יהיּו". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלֹו

הניה טֹובת אּלא ּבהן לּבעלים שהיסבׁשאין מכך [נהנה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
לכהן] ממֹון.טובה אינּה הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָָ

.ÊË- אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּכהן

עד ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורין אּלּו ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ְִֶׁשּיּטלּום.

.ÊÈמן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין
יֹוצאין ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,
ּובהמה חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל
הּׁשם. חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה הפריׁשּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאם

.ÁÈלּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור
נאמר: ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹמּתנֹותיהן.
ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשחּתם

ּבכבֹוד. חלקם להם נֹותן ְְֵֶֶֶָָָָאּלא
.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן

וכן הּגרנֹות. ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואסּור
לׁשאל ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשלחן ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ּבפיהם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֻחלקם
אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל אֹוכלין, הן ְְְִִֵֵֵַַַָָָֻהּמקֹום
הּנה "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ּברּו והּוא הן, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלה'

ּתרּומתי". מׁשמרת את ל ְְְִִֶֶֶַָָֹנתּתי
.Îלׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא

מּתנֹות ולא -[-הבשר]עדרֹו, נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ
ורּׁשאי ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּלל,
ּתרּומה ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
'ּבן אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְֲִֵֶַָֹאחֹותי',
.‡Îלּתן רֹוצים הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּבחּנם, אּלּו לוּיים מּׁשני אֹו אּלּו, ּכהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹאֹותם
ׁשאמרּו ּבעלים אבל לזה'; ותן ,ל 'הא חברֹו: לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה הרי - הניה' ּבטֹובת זה חלק ל 'הא ללוי: אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהן
ּפי על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן ְְְֲִִֵַַַָָָאסּור.

לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ְִֵֵֵֵֶַֹֹׁשהּוא
.·Îאף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה להן חֹולקין אין - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָעׂשרה

הן: ואּלּו אֹותּה; מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָעל
חיקֹו לפרׂש ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש והּקטן והּׁשֹוטה, [לפרוסהחרׁש, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

תרומה] לקבלת והּטמטּום,בגדו ּדעת; ּבאּלּו ׁשאין מּפני -ְְְְִֵֵֵֶַַַֻ
- והעבד עצמּה; ּבפני ּברּיה ׁשהן מּפני - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנּדרֹוגינֹוס
ּכהן; ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה, העֹוברים אֹותֹו יראּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
ׁשּמא - והאּׁשה מאּוסין; ׁשהן מּפני - והּטמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהערל,
לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה והּנֹוׂשא הּיחּוד; ּומּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתתּגרׁש,

לכהונה] הּגרנֹות,[פסולה ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו -ְְְְֵֶַַָָֹֹ
להן וחֹולקין לבּתיהן, להן מׁשּלחין - וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעד
מן חּוץ לבּתיהן; להן ּומׁשּלחין הּגבּול קדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשאר
ׁשאין - והערל והּטמא, הֹוגנת, ׁשאינּה אּׁשה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנֹוׂשא

ּכלל. להן ְְְִֶַָָמׁשּלחין
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ּתרּומה‡. סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָהּתרּומה
מן מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
וכל לזרים. מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה אחת, סאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻהּכל
ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּתרּומה
צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ּוׂשעֹורים והחרּובין ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָהּכליסין
והּכל ּבמעּוטּה, ּבטלה - למאה ונפלה הֹואיל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהגּביּה;

לזרים. ְִָָֻמּתר
מדּמע,·. הּכל נעׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻנפלה

סאה. אֹותּה מּדמי חּוץ ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹויּמכר
נתערב אבל ּבמינֹו. מין ּבׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּמה
ּתרּומה טעם ּבּכל יׁש אם טעם: ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמין
ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ויּמכר מדּמע, הּכל נעׂשה -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻ
לזרים. מּתר הּכל - חּלין טעם הּכל טעם ואם ְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻֻׁשּבֹו;

הּכל,‚. מן סאה והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה
אּלא מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה
מּמאה, לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן חׁשּבֹון; ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלפי
אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻונעׂשה
ׁשל סאין עׂשר ׁשּנפל הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמדּמע
מּמדּמע נפל אם - הּכל ונדמע חּלין, סאה לתׁשעים ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֻֻּתרּומה
יׁש ׁשהרי נּדּמעּו; חּלין, מּמאה לפחֹות סאין עׂשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻזה
ּפחֹות לתֹוכן נפל ּתרּומה. ׁשל סאה מדּמע ׁשל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעׂשר

מדּמעֹות. אינן סאין, ְְְִֵֵֶֶַָמעׂשר
ּכגֹון„. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

להּבלל, ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל לקמח. קמח אֹו לחּטים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחּטים
חּלין, לׁשמן ּתרּומה ׁשמן -ּכגֹון חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻ

ּכתרּומה; מדּמע זה הרי ּתרּומה, רב אם הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהֹולכין
על ואף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - החּלין מן רב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֻֻואם

לזרים. אסּורים ׁשהּכל ְֲִִִֶַָֹּפי
סאה‰. ונפלה הגּביהּה, למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה

עד מּתרין; החּלין הרי - אחרת ונפלה הגּביהּה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחרת,
חּלין הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם - החּלין על ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּתרּבה
הּכל נעׂשה סאה, אחר סאה ּתרּומה ׁשל ועֹוד סאה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹמאה

ְָֻמדּמע.
.Âעד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

ׁשּתּפל קדם ּבראׁשֹונה ידע אם - אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנפלה
- מּתר והּׁשאר סאתים, מפריׁש אּלא נּדּמעּו; לא ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּׁשנּיה,
לא ואם עלתה. ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹהֹואיל
זה הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,
.Êלאּסּור הּתרּומה עם מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

להעלֹות החּלין עם מצטרפת חּלין ׁשל ּפסלת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻהחּלין,
למאה ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ּכיצד? ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתרּומה.
ּפי על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים ְְִִִִֶַַַַָָָֹֻסאה
הּקמח והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה חּלין ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻׁשהּמרסן

עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
אם אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ּבּקמח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומׁשערין
סאה מּמאה לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ׁשל סאה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָנפלה
ׁשל הּקמח והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשל
ּבמאה עֹולה זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּתרּומה

הּתרּומה. ּופחתה החּלין הֹותירּו ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֻואחת,
.Á- עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג

אם וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים מֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ׁשמרים מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻנפל

ֶׁשּבֹו.
.Ëּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל מים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֻלג

ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל לתֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹנפל
הּיין. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַהּמים

.Èחּלין ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻסאה
עֹולה זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה. ּתֹורה ְְִִֵַָָאּסּורי
.‡Èואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת

ׁשל יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא טמאתֹו. ּבימי ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻאֹותּה
ׁשני עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל לּגין ְִִִֵֶֻֻּבׁשני
.·Èזרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה[ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו

זרעֹו ׁשאין ּדבר -אבל והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאפּלּו
ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם מדּמע. ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֻהּכל

לכּתחּלה. יתלׁש ולא ְְְְִִֵַָָֹֹּומאה;
.‚Èואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי

אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה אֹו היא, איזֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָידּוע
מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ואין ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמהן,
אחת זרע אם וכן מדּמעּתן; אינּה - החּלין לתֹו ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻהּקּפֹות
ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל חּלין הּגּדּולין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻמהן,
אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּקּפה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻנפלה
למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין הּׁשנּיה, את אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻזרע
- ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה מדּמעֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד,
ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; הּגּדּולין ּכלה, ׁשּזרעֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבדבר
הּׁשנּיה את ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּגּדּולין
הראׁשֹונה, את קצר אבל הראׁשֹונה. את קצר ׁשּלא ֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו - הּׁשנּיה את זרע ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר
לזה. זה הֹוכח נעׂשין ּומחּבר ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻהּגּדּולין
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.„È,ּתרּומה ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְִֵֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻולפניהן
נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו לתֹו אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֻֻונפלּו
ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ּותרּומה החּלין, ְְְְְִִֶַַַַָָֹֻלתֹו
ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתרּומה. על חּלין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻרּבּו
עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל מּדבריהם; ׁשהיא הּזה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּזמן

הּתרּומה. על חּלין ְְִִֶַַָֻׁשּירּבּו
.ÂËּתרּומת' ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָסאה

ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ּבּמקֹום - ּבתֹוכֹו' הּזה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּכרי
ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ּתרּומת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹנסּתּימה
חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת אמר: הּכרי. ְְְְְְִִִִִַַַַַָּובתרּומת
הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ׁשּבּצפֹון והחצי לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָאֹותֹו

המדּמע. הּוא צפֹונֹו, צפֹון ְְְֶַָֻׁשהּוא
.ÊËּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו

סאין ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - מהן' ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבאחד
עׂשּויה האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ואמר: אחד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכרי
ידּוע ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - הּזה' הּכרי על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתרּומה
'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָאיזֹו
ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' הּכריים מן אחת על ּתרּומה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָזֹו
הּטבל. מן המתּקן הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻונּתּקן

שישי יום
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ׁשּנפלה‡. לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹחמּׁשים
הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ּתאנה ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹלתֹוכן
הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; והּלבנֹות ְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻמּתרֹות
ׁשחרה אם ידּוע אין ואם מּתרֹות. והּלבנֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָֹֻֻמדּמעֹות,
מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה - לבנה אם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה,

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - וׁשכח ׁשּנפלה, אחר ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֻֻהיתה
אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּול ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומאה
מעלין הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה

ּכיצד? ּבמׁשקל. ּבין ּבמנין עּגּוליםּבין למאה עּגּול נפל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהריני
הּתרּומה.‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּקמח
הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשאין ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻמׁשערין
את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה מקֹום ּבאיזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע
ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ּכאּלּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָהּתרּומה
החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ׁשּנפלה עצמּה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻהּתרּומה

ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה
.‰לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶָָָֻׁשּתי

היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית הּמגּורֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ּומאה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבאחד
וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו מצטרפֹות, ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻֻֻוהּקּפֹות
ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב לפי - אחרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבחצר
אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי היּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֻאחד.

ְְִָמצטרפֹות.
.Âמאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד

מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,
ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמעלה.
היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּתאנים
אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם היּו אם -ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם,
מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין.

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים
.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

אֹו ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה היא. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאיזה
הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Áאֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה

ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחמּׁשים;
ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? רב. צריכה אינּה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחמּׁשים,
אסּור הּכל - קּימין הּמאה והרי ותׁשעים, לתׁשעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּנפלה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלזרים,
.Ëׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹנפלה

היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
מּמקֹום עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאבדה
הּכל. על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאחר,
ואבדה וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָואם

לזרים. הּׁשאר הּתרּו - הּכל מן ְְְִִַַַַָָֹֻאחת
.Èראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָסאה

והק ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה הּכלׁשּלא ונּדּמע ּדׁש, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מעׂשר, לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון למעׂשר אם -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. מעׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו יּפדּו, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאּלּו
.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ׁשאסּורה טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאין
עד אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי לּכל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹּבאכילה
להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּירקבּו.
יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
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ׁשּמדליקין ּכדר הּכל, ידליק אּלא מהן; ויאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהן,
טמאה. ְְֵָָּתרּומה

.·Èחּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה
והּכהן ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹטמאין
ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין
טמא אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚Èוכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה
ּתעלה - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ּומאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָּבאחד
הּסאה היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות

ׁשעלתה. ְְֶַָָָעצמּה
.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה

ואם ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹטהֹורה
ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, לפחֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנפלה

.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי
ואין ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָידּוע
ּבּמקלקל. הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻראׁשֹונה,
מהן לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפלה
נפלה מהן לאיזֹו וידע ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָנפלה,
אּלא ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים, אין -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מקלקלֹות. ְְְֵֶָֻׁשּתיהן
.ÊËונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָֻהיּו

- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָסאה
נפלה'. הּטמאה לתֹו' ְְְְִֵַָָָאֹומרין:

.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

ְִָּכתרּומה.
.ËÈ-ÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה

קליֹות, יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻאֹומרין:
ּפרֹות. ּבמי יּלֹוׁשּו ְִֵֵאֹו

.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות. יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻאֹומרין:

.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
ּוספק אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על מּדבריהם, המדּמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואּסּור

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי
קודש שבת
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סתּומה‡. חשובה]חבית ׁשהּוא.[שהיא ּבכל מדּמעת , ְְְִֶַַַָָָ

אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכיצד?
ּבאחד ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע סתּומֹות, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹחבּיֹות

ֵָּומאה.
מהן·. אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה

היא ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְִִֶַַָָָָֻֻלּים
אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפלה'
לפי אחת; להפריׁש צרי אּלא - הּגדֹול לּים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהן
נפילתּה אין ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת; נפילתּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהחבית,

ִֶֶנּכרת.
אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

אבל החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר
הּׁשאר. וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתּפתח
מאה מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע. והּׁשאר ְְְְִַַָָָֻהּׁשירים;
ׁשהמחּמץ„. מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכבר

ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמתּבל
מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה לתֹו ּונתנֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּתרּומה,

לזרים. ְֲִַָָואסּורה
חלמֹון‰. אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביצה

ּבֹולע. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְִֵֵֶֶַָָׁשּלּה
.Âואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשאֹור

מּתרת. זֹו הרי - נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָָֻּכ
.Ê,מינֹו ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם ּבארנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכבר

- הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻאם
ּתרּומה הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי -ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא חּלין, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻוהּבצל

לזרים. ְִָָאסּור
.Áיבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה אם -ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻֻ
מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻטעם.
הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחר
אחד ּבצל מה ּומּפני טעם. ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻמחּת
מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, עדׁשים לתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשלם
לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי מהן, ׁשֹואב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינֹו
;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ואם נתּבּׁשלּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּכבר
לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ּפטמתֹו נּטלה אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוכן

ּכ הּוא הרי ׁשלם- ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .מחּת ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ
טעם. ּבנֹותן - מחּת ְְֵֵַַָֻּבין

.Ëזה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש
ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻמּתר
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עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ְְְִִִִִִֶֶָָָָָֻֻירק
ׁשל ירק ּכבׁש אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבצלים
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ּבצל עם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻֻּתרּומה

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכבׁשן
החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ׁשלמין, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻׁשניהן
מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָֻׁשלמין

ְִֵַהּׁשלמין.
.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן[מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

לזרים. ְֲִִָאסּורין
.·Èמּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת

ּתרּומה. מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּתרּומה;
.‚Èּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ
ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני ְְֲֲִִֵֶַָאסּורה,

.„Èהּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; הּפת -ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

אסּור. ֵָאינֹו
.ÂËעל אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין

טעם נֹותן ׁשאין מּתרין, הן הרי - מימיו ׁשהבאיׁשּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻּפי
אֹוסר. ֵֶַָׁשּפגם

.ÊËיין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

לזרים. ְִָָאסּור
.ÊÈּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָמינֹו;
ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם לזרים; מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכל

הּיין. את מעלה ֲִִֶֶַַַַַהּמים

.ÁÈוהן ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיין
ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;

יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין -[רוטב ְְִִִֵַַַַַַָָָֻ

הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיקּפה
הּׁשמן. טעם ֶֶֶַַַׁשּבֹו

.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
הרי ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם טעם; ּבנֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָּבּׁשל,
לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה

ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת
.Îּגדֹול -ּתרּומה והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

"והרמתם אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת 'ּתרּומה'. נקראּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻּכּלן
נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ּתרּומת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ"חּלה,

ּדגנ ל[ו]מעׂשר ואין ,"יד ּותרּומת ...ויצהר תירׁש ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
מן חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדבר
ׁשהן למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Îהּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ

ואם זה; עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ּכּלן -ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ
אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו,
על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּדרכים

ֲִָָאכילתּה.
.·Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל

לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכ
חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן מּתנה ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ"עבדת
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

�
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ראשון, שני,יום שלישייום יום
.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓרביעייוםראשוֿן

― הקנ"ה אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ולֹומר ְְְְִִִַַַַַָָָָהּׁשּבת
ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת נזּכיר ׁשּבהם ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּוביציאתֹו
וׁשּיבֹואּו לֹו ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהיֹותֹו
הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

g)לקּדׁשֹו" ,k my)קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] ְְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְִֶַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". לקּדׁשֹו ― ְְְְְְְִֵַַָָָלקּדׁשֹו

(.ew migqt):עֹוד ואמרּו הּיין". על "זכרהּו :ְְְִֵַַַָָ
ּכלֹומר: ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ"קּדׁשהּו
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ"ההבּדלה
ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵָָָָָּבּה".

ּבברכֹות מקֹומֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)ּובכּמה ְְְְִַַָָָ
רביעי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻהאזהרה
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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
חמישי ֿשישייום

.‡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" : ְְְִַַָָֻ
אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְִִִֵֵֵַַַָֹיצא

ערּובין אּסּור(fi:)ּובגמרא על "לֹוקין אמרּו: ְְִִִִֵַָָָ
נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּתחּומין

זֹו. מצוה ְִִֵָּדיני
שישי יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
זה mixetkd)ּביֹום meia),והעבֹודֹות מןֿהּמלאכֹות ְְְֲִֶַָָ

לכם" היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת אמרֹו: fh,והּוא `xwie) ְְִֶַַַָָָ
(`lּפעמים ּכּמה ּבארנּו ּוכבר ,,v dyr zeevn) ְְְִֵַַָָָ

(bqw ,hpw ,dlwאמרם(:ck zay)ׁשּבתֹון "האי : ְַַָָָ
הּוא". עׂשה ―ֲֵ

― השכ"ט ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה ְְְְֲִִִַַָָָמּלעׂשֹות

תעׂשּו" לא gk)"וכלֿמלאכה ,bk my)על והעֹובר . ְְְֲֵַַָָָָֹ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ּכרת, חּיב ― ּבמזיד זה ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלאו

(l ,my)חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ;ְְִִֵַַָָָ
ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (gi:)קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

וזּולתן.(l:)ּומגּלה ְְִָָָ
― הקס"ד לצּוםהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶַַַַָָ

אתֿ "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבעׂשרה

hk)נפׁשתיכם" ,fh my)ּבספרא והּפרּוׁש .zyxt) ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(b dkld f wxt zen ixg`"אתֿנפׁשתיכם "ּתעּנּו :ְְֵֶֶַַֹ

אכילה זה ואיזהּו? הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ―ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבּקּבלה ּבא וכן br.)ּוׁשתּיה. `nei)אסּור ׁשהּוא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּברחיצה
ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּמּטה,
אתֿ ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָנאמר:

l`)נפׁשתיכם" ,my)ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ּכאּלּו , ְְִֵֶֶַַָָֹ
והּׁשביתה ולעבֹודה, למלאכֹות המיחדת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּׁשביתה
אמר לפיכ ― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻהמיחדת

(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת :ixg`) ְְִַַַָָ
(my zenּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַָָּובסיכה
ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ּכלֹומר: ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּבתֹון",

ִָהעּנּוי.
― הקצ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, צֹום ְְְְֲִֶֶַַָָָֹּביֹום
אתֿ ׁשהזּכיר ּכיון אבל הּתֹורה, ּבלׁשֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָנתּבארה
על ׁשּמזהרים ידענּו ׁשּיאכל, למי ּכרת וחּיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהענׁש
לאֿ אׁשר כלֿהּנפׁש "ּכי אמרֹו: והּוא ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָֹהאכילה,

ונכרתה" וגֹו' hk)תעּנה ,bk my)ּכרתֹות ּובריׁש . ְְְְְְְִֵֵֶָֻ
(.a)ּביֹום האֹוכל ּבכללם מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו ,ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָֻ

― ּכרת עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּכּפּורים,
והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִִֶֶַַַַַָֹהּוא
מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָהּנה
ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ּולפיכ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלאֿתעׂשה,
ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ּכמֹו קבּועה, חּטאת ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָׁשגגתּה

הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר g)ּוכמֹו dpyn c wxt), ְְְִֵֶֶֶַָָ
זה ּדין יתחּיב zaxwp)ׁשּלא z`hgd)ּבמצות אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, ּבמחּיבילאֿתעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
לאֿ אׁשר ה' מּכלֿמצות "אחת קבּועה: ְְֲִִֶַַַָָָֹֹחּטאת

bi)תעׂשינה" ,c my)ספרא ּולׁשֹון .c wxt xen`) ְְִֵֶָָָ
(c dkldונכרתה לאֿתעּנה אׁשר כלֿהּנפׁש "ּכי :ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹֻ

לּיֹום לעּנּוי אזהרה אבל עּנּוי; ענׁש זה הרי ―ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ
מלאכה ענׁש אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא ְְְְֵֶֶַַָָָֹֹעצמֹו
אם מה הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאין
הּוא הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַָָעּנּוי
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ְְִִִֶֶֶָָָָָָענּוׁש
ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּובׁשּבתֹות
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אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש נאמר ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלּמה
ענׁש אף אזהרה לאחר מלאכה ענׁש מה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹלעּנּוי:
מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר הּנה ― אזהרה" לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָעּנּוי
יֹומא. מּסכת ּבסֹוף נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָודיני

קודש שבת
.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִִֶֶַָָָמּמלאכה

קדׁש" מקרא הראׁשֹון "[ּו]בּיֹום ai,יתעּלה: zeny) ְְִִִֶֶַַָָֹ
(fh'ה ּבֹו ׁשּכלֿמהּֿׁשאמר והיא: זֹו, הקּדמה ודע .ְְְִֶֶַַַַָָָָ

וענין "קּדׁשהּו". ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"מקרא
מה אּלא מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ"קּדׁשהּו"
הזּכרנּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּמיחד

crw)מּקדם xeriy oldl)אתּֿדבריהםzeevn) ְִִֵֶֶֶֹ
(dlw ,v dyr,"הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו ׁשאֹומר ּכלֿיֹום oeylּכלֹומר: e`) ְֵֶַַָָ
(dnec― "ּתׁשּבֹות" אֹו "ׁשבֹות" אמר ּכאּלּו ְְְִִַָהּוא

ה'" ו"ׁשּבתת ּבׁשביתה. צּוּוים bk,ּכלֿאּלּו `xwie) ְְְִִִִֵַָָֹ
(glלימים ּכלֹומר: ּכּלם, הּמֹועדים לימי ְְֲִִִֵַַָָָָֻקרא

ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות dviaטֹובים. .dk zay) ְְְִִֵַַַ
(:g:ּכלֹומר ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:

היא; עׂשה מצות ― ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲִִִֵַַָָהּׁשביתה
מצות היא ― ּבֹו האסּורה הּמלאכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָועׂשּית
אסּורה, מלאכה ּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו לפיכ ְְֲֲִֶֶַָָָָָָֹלאֿתעׂשה.
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולאֿתעׂשה. עׂשה על ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹעבר
טֹוב יֹום ּבמּסכת הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, ְְְְִִֶֶַַַָָמצוה

(dvia).
― השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָמלאכה
בהם" לאֿיעׂשה fh)"ּכלֿמלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָָֹ

― הק"ס ּבׁשביתההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָָ
"ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל הּׁשביעי ְְְִִֶֶַַַַַַָּבּיֹום

מקראֿקדׁש" .(my)הּׁשביעי ְְִִִֶַָֹ
― השכ"ד ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי מלאכה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָמּלעׂשֹות
בהם" לאֿיעׂשה ּכלֹומר:(my)"ּכלֿמלאכה , ְְֵֶֶַָָָָָֹ

ּובּׁשביעי. ְִִִַָּבראׁשֹון
�
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
jexr ogley

„ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ „Ú· ÂÏ ¯Ó‡˘ ÌÈÓÈÏ È¯Î‰ ¯Î˘ Ì‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂlÍÏ Ô˙‡ ÌÈÈÁ¯ Â‡ ¯Â˙ Â‡ ıÁ¯Ó· ˜ÒÚ˙˙˘
˙·˘· ˜ÒÚ˙È˘ ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÍÎÂ ÍÎ`l˙ÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ ˙·˘· Ì‚ ˜ÒÚ˙ÓÂ ÍÏÂ‰ ÂÓˆÚÓ È¯Î‰Â

ÌÂÈ ÏÎ „Ú· ÂÏ ıˆ˜˘ ¯Î˘‰ ÏÂËÈÏ È„Î ÂÓˆÚ ˙·ÂËÏ ÔÈÂÎ˙Ó È¯Î‰˘ Û‡˘ ˙·˘· ˜ÒÚ˙‰Ï ÂÁÈÈ ‡ÏÂ Â„È·
ÌÈÓÈ ‰ÊÈ‡ ˜ÒÚ˙‰Ï Â¯Î˘˘ Ï‡¯˘È Ï˘ Â¯Â·„ ˙ÓÁÓ ÔÎ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓal˙ÂÁÈÏ˘· ˜ÒÂÚÎ ‰Ê È¯‰

Ï‡¯˘È‰34˜ÒÚ˙Ó˘ È¯Î‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Ì˙Ò ÌÈÓÈ ‰ÊÈ‡Ï Â¯Î˘ ‡Ï‡ ˙·˘· ˜ÒÚ˙‰Ï ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ï‡¯˘È‰˘ Û‡˘
Ï‡¯˘È Ï˘ Â¯ÈÎ˘ ‡Â‰˘ ÌÂÈ‰ Â˙Ú„· È¯‰Â ÌÈÓÈ ‰ÊÈ‡Ï Ï‡¯˘È‰ Â¯Î˘˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÓÁÓ ‡Â‰ ˜ÒÚ˙Ó ˙·˘·
˙ÂÁÈÏ˘ ÔÈÚÏ˘ ÌÂÏÎ ÏÈÚÂÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÂÓˆÚ ˙·ÂË ÏÈ·˘· ‰˘ÂÚ˘ Û‡ ÍÎÈÙÏ Ï‡¯˘È‰ ˙ÂÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ ‡Â‰Â ÌÂÈ‰

‡Â‰ ÂÁÂÏ˘ ÍÎ ÔÈ·Â ÍÎ ÔÈ· ÁÈÏ˘‰ ˙·ÂËÏ ‰˘ÂÚ ÔÈ· ÁÏ˘Ó‰ ˙·ÂËÏ ‰˘ÂÚ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÔÈ‡35:

‰¯Î˘‰ ˙‡ È¯Î‰ ‡È·‰Â ˙·˘· ˜ÒÚ˙‰Ï ÂÁÈ‰Â Â„È· ‰ÁÈÓ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡ ‰˘Ï È¯Î‰ ¯Î˘ Ì‡ ÂÏÈÙ‡
ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘ ÌÚ ‰ÚÏ·‰· Â‡È·‰ ‡Ï‡ ÂÓˆÚ ÈÙ· ˙·˘‰ ÌÂÈ· Ï·È˜˘ ¯Î˘ ÂÏ ‡È·‰ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ï‡¯˘È‰Ï
ÂÓÎ ˙·˘ ¯Î˘ ÌÂ˘Ó ¯ÂÒÈ‡ ‰Ê· ÔÈ‡˘ Ì‰ÈÈ· ˙·˘‰ ÌÂÈÂ ÌÈÓÈ ‰˘ÓÁÂ ‰Ú·¯‡ ¯Î˘ ˙Á‡ ˙·· ÂÏ ‡È·‰˘ ÔÂ‚Î

ÈÚÒ· ¯‡·˙È˘Ï‡¯˘È‰Ï ¯ÂÒ‡ Î"ÙÚ‡ ‡"È Ûbl:ÌÈÓÎÁ Â‰ÂÒ˜˘ ˙·˘‰ ÌÂÈ· È¯Î‰ Ï·È˜˘ ¯Î˘‰ ÔÓ ˙Â‰ÈÏ

mixe`ia

ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ „Ú·שהוא ששכרו בשעה לו שאמר דהיינו –
בסעיף (אבל במרחץ, יעבוד שהוא הימים לפי לו ישלם
שנה במשך המרחץ הסקת על לו שישלם לו אמר הקודם

זה. לסימן בהקדמה וכמבואר שלימה)
˙·˘· ˜ÒÚ˙È˘ ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï˘,אסור – לו אמר אם אבל –

בקבלנות עושה 32.אפילו

ÌÈÓÈ ‰ÊÈ‡ ˜ÒÚ˙‰Ï Â¯Î˘˘ימים לכמה שכרו ואם –
לא אם השבת, ביום לעבוד מיוזמתו בחר והנכרי בשבוע,

יום כשכיר דינו – אלו בימים לעשות מלאכה לו ייחד
לו ייחד ואם בשבת), לעבוד ציווהו כשלא גם (שאסור
מקפיד אינו שהרי – כקבלנות דינו – מסויימת מלאכה

המלאכה יעשה יום 33.באיזה

Ï‡¯˘È‰Ï ¯ÂÒ‡הובאה) במהדו"ב רבינו שיטת לפי אבל –
אינם המעות בקבלנות, עובד הנכרי שאם כז) אות לעיל
עין מראית מפני הוא האיסור וכל שבת', כ'שכר נחשבים

חכמים קנסוהו לא – ועשה עבר אם ולכך 36.בלבד,

zexewn

ד.32) סעיף רנב וסי' א סעיף רמד סי' כדלהלן
שו"ת33) פו, וסי' ואילך, ס"ב ל סי' או"ח צ"צ שו"ת ראה

ק"ט. סי' ח"ב האפוד חשב
לנכרי,34) כליו המשכיר לענין ב סעיף רמו סי' להלן כמבואר

קצץ. שלא בקבלנות ה' סעיף רמז וסי'
(35.32 הערה 57 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ז.36) סעיף רמד וסימן יג, סעיף כדלהלן

רמג סימן שבת הלכות ב' חלק

•
dxez ihewl

הפרק: אתתוכן לגלות ומצוותי' התורה סגולת
למטה יתברך מלכותו

úåéäì ,ä"á ïåéìòä ïåöø úëùîäì êøãä äðäå
àåä ,úåîìåòä úååäúäå íåé÷ì 'úé åúåëìî éåìéâ
ïä íäù ,úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò äðùä ìëá

.'úé åúîëçå åðåöø
יתברך אצלו לעורר צריכים כולה השנה בכל גם
הוא המלכות ענין שכל (מאחר עלינו מלך להיות רצון
זה פועלים השנה שבכל אלא כנ"ל), והשפלה ירידה
וחכמתו רצונו שהן דלפי והמצות, התורה קיום ידי על

מעוררים והמצוות התורה קיום ידי על כן על יתברך,
מלך דרך ועל המלוכה. בענין הרצון את יתברך אצלו
מלכותו עול עליהם מקבלים שהעם ידי שעל ודם, בשר
מתעורר ורצונותיו, פקודותיו בקיום כרצונו להתנהג

אותם. להנהיג הרצון אצלו
הן ומצות שהתורה שנקט הביטוי ומבאר [והולך

ית'" וחכמתו ענין"רצונו רק נוגע כאן דלכאורה, הרצון,
תורהרצונוֿשהמשכת ידי על היא העולמות לקיום יתברך

שהן העליוןומצוות נפקרצון ולמאי (גם)"ֿ שהן כאן מ
ית'?חכמתו
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ומבאר:] ממשיך זה ועל
.äîëçá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø åðééäã

והמצוות התורה עסק ידי שעל שאמרנו זה
הכוונה אין - יתברך" וחכמתו "רצונו ממשיכים

"רצונו רצוןו(בביטוי שונות, בחינות לשתי חכמתו")
שהיא כפי הרצון לבחינת הכוונה אלא וחכמה,
הקב"ה של רצונו כלומר, החכמה, בבחינת "מלובשת"
החכמה, "ספירת" גילה זה רצון שבגלל החכמה, בענין

יתברך. חכמתו היא
" ענין בחכמה[להבנת המלובש העליון והקשר"רצון ,

העולמות"ל והתהוות לקיום ית' מלכותו יש"גילוי ,
הקדמות: שתי להקדים

שמצינו דרך ועל - העליון ברצון בחינות שתי יש א)
מדריגות שתי שיש למטה, האדם אצל הנפש:גם ברצון

רצון מלובש האדם) מעשי (ובכל הנפש כוחות בכל
האדם כוחות כל את המניע הוא הרצון שהרי הנפש,

הרי במושכלות, העוסק אדם ולמשל הרצוןומעשיו,
וזהו בחכמות, יעסוק חכמתו שכח שגורם הוא להתחכם

החכמה. בכח המלובש הנפש רצון ענין
בלתי לעצמו, שהוא כפי הרצון כח עצם ישנם אבל
הרצונות כל נמצאו שממנו פרטי, ענין בשום מלובש

האדם. של הפרטיים
" ישנם כביכול, למעלה פרטייםוכך שלרצונות "

בכל"הקב ית' רצונו ישראל, בבני יתברך רצונו (כמו ה
וכיו שאינו"הברואים דלמעלה הרצון כח עצם וישנו ב),

הרצונותמלובש" כל של מקורם והוא ענין, בשום "
הפרטיים.

והמצוות התורה קיום ידי שעל כאן הדיוק [וזהו
ממשיכים השנה) כל העליון"(במשך המלובשרצון

דראשבחכמה והעבודה התשובה לעבודת בניגוד שזהו - "
את ממשיכים ידה שעל שלמעלהעצםהשנה, העליון רצון

משא ממשיכים"מחכמה, ומצוות דתורה העבודה ידי על כ
" בחינת בחכמהרק המלובש המלךרצון כמשל (והוא "

רצונו וקיום מלך, להיות עצמו את להשפיל הסכים שכבר
מנהיגותו)]. את להמשיך מרוצה שיהי' פועל ופקודותיו

העולמות כל של החיות ששפע לעיל, הוסבר כבר ב)
ספירת ידי על הם העולמות, כל הנהגת וכן והברואים,
הספירות, עשר כל של (ועיקרן) ראשיתן שהיא החכמה,

יתברך"וכמ רצונו גילוי ולפיכך, עשית; בחכמה כולם ש
העולמות" והתהוות הלקיום בגילוי מתחיל העליון"" רצון

הקב"בחכמההמלובש של רצונו שהוא החכמה,", בענין ה
" החכמה ידי על לשארמשתלשלכי החיות שפע "

ועי והנבראים."הספירות, העולמות לכל ז
" המשכת בין הקשר גם המלובש[וזהו העליון רצון

""בחכמה לגילוי ב, העליון גילוי"רצון להיות מלכותוה
"ית' להיות והמחשבה הרצון כי - סיבתמלך" הוא הוא "

(כנ חיותם ומקור העולמות כל בפירוש"התהוות ל
עולמים" כל מלכות העולמות"מלכותך לכל השפע והרי ,(

" החכמה, ספירת ידי על עשיתנמשך בחכמה ]."כולם
" בחינת הן ומצוותי' התורה העליוןוהיות רצון

בחכמה עלהמלובש בסמוך), שיבאר (כפי עסק" ידי על כן,
" העליון רצון נמשך והמצוות מלכותוהתורה גילוי להיות

העולמות והתהוות לקיום ."ית'
בחינת הוא והמצוות התורה ענין כיצד ומבאר והולך

בחכמה" המלובש העליון :]"רצון

éîòè úðéçá íäù ,ú÷ôð äîëçî àúééøåàã
.ãéúòì åìâúéù úåöîä

(התורה נפקת" מחכמה "אורייתא בזהר איתא
שהיא יתברך חכמתו היא עילאה, בחכמה מקורה
כל גם וא"כ הנבראים), מחכמת ערוך באין למעלה
(חכמתו עילאה" ב"חכמה מקורן התורה מצוות
לעתיד רק שיתגלו מצוות" "טעמי ענין וזהו יתברך).
ישקני פסוק על "שפרש"י וכמו ברז"ל, (כמבואר לבא
עוד להופיע מאתו "מובטחים - פיהו" מנשיקות

צפונותי'"). ומסתר טעמי' סוד להם לבאר עליהם
הטעמים הם המצוות טעמי אמיתית כלומר,
למעלה שהוא כפי הקב"ה, של בחכמתו המחוייבים
כתיב). לתבונתו חקר (דאין הנבראים מחכמת לגמרי
הם אין - לנו המובנים המצוות של הגלויים [והטעמים

פנימיותתכלית" מלובש בתוכו אלא הטעם..
אלה. טעמים יתגלו לעתיד ורק - חכמה"] ותעלומות
äåöî ìëá æåðâä ä"á óåñ ïéà øåà úëùîä àåäù

.äëøòå äúðéçá éôì
הטעם רק אינו מצוות טעמי ענין יותר, בעומק

בחכמתוהשכלי המחוייב הטעם (אפילו המצוה של
הנבראים), מהשגת לגמרי למעלה שהוא כפי יתברך

- פירושו המצוה "טעם" האלקיאלא בכלהאור הגנוז
גילוי ישנו ומצוה מצוה שבכל כידוע ומצוה. מצוה
למהותה בהתאם ב"ה, סוף אין מאור ומיוחד שונה

זו. מצוה של ותוכנה
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ùáåìîä ä"á óåñ ïéà øåà úëùîä ïä ììë êøãáå
.äàìéò äîëçá

" לגדר המצוה של האלקי האור בין טעמיוהקשר
אור שגילוי לפי הוא - שכלי) טעם על (המורה מצוות"
וכמבואר החכמה, בחינת ידי על הוא ב"ה סוף אין
ומתגלה מתלבש ב"ה סוף אין שאור הקבלה בספרי

יתברך). חכמתו (היא עילאה בחכמה
"רצון הן ומצוותי' דתורה שאמרנו מה וזהו
מצות, טעמי ענין שזהו בחכמה", המלובש העליון

הגילוי - (שבכלהמיוחדשענינם ב"ה סוף אין אור של
החכמה. בבחינת ומצוה) מצוה

מעוררים המצות קיום ידי שעל הטעם [לסיכום:
" להיות רצון יתברך העולםאצלו קיוםמלך תלוי (שבזה "

גילוי ישנו התורה שבמצוות לפי הוא העולמות), כל וחיות
ב העליון החיים"רצון שפע תלוי שבזה חכמה, בבחינת ה

והנבראים. העולמות לכל
הנ ענין כיצד יבאר מעוררות"ועתה (שהן שבמצות ל

ב העליון רצון ג"את הוא העולם), מלך להיות א)"ה כ:
נקראות שהמצוות הטעם ב) המצות, ברכת נוסח תוכן

" בשם דמלכאבזהר ב"אברין הפנימי הפירוש ג) מצות",
כוונה ""צריכות ענין תוכן ד) קוב, יחוד ושכינתי'"לשם "ה

מצוה"(ש בכל )."אומרים
ומבאר:] שהולך וזהו

êåøá äåöî ìë íãå÷ êøáì ì"æç åð÷éú äæ øáã ìòå
åéúåöîá åðùã÷ øùà íìåòä êìî åðé÷ìà 'ä äúà

.'åë åðåöå
של הפנימי התוכן בענין לעיל המבואר פי על
המלובש העליון "רצון דלהיותן התורה, מצוות
להיות העליון רצון לעורר בכוחן לכן עילאה", בחכמה
"ברוך המצוות: ברכת נוסח תוכן גם יתבאר - מלך
במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלקינו ה' אתה

כו'". וצונו
ä"á ïåéìòä ïåöøî äëùîääå äëøáä éë ,ùåøéô

.íìåòä êìî úåéäìå åðé÷ìà 'éåä úåéäì
נוסח תוכן וזהו "המשכה", מלשון היא "ברכה"
שתהי' העולם", מלך אלקינו ה' אתה "ברוך הברכה
הוא ההמשכה וסדר למטה, יתברך אלקותו המשכת
בבני הוי' שם גילוי שיהי' היינו אלקינו", ֿ"הוי'

("אלקי בכלנוישראל יתברך מלכותו תתגלה ועי"ז ,("
העולם"). ("מלך העולם

ùã÷ úëùîäù ,åéúåöîá åðùã÷ øùà éôì àåä
.åðéìò åéúåöîá àåä äàìéò äîëçå ïåéìòä

- יתברך ברצונו תלוי' זו "המשכה" סיבת אולם
מלך, להיות רצון יתברך אצלו כביכול לעורר שצריכים
(כנ"ל) כביכול גדולה והשפלה ירידה שהיא מאחר
ידי על באה זו "המשכה" שכל אומרים, זה ֿועל

במצוותיוש" קיום"קדשנו שהוא המצוות, קיום שע"י ,
"מלך להיות העליון רצון ממשיכים יתברך, רצונו

העולם".
" הלשון דיוק גם בחינתקדשנווזהו כי במצוותיו",

שעל וההמשכה העליון", "קדש נקראת עילאה חכמה
העליון "רצון המשכת היא המצוה קיום המלובשידי

עילאה" איןבחכמה אור שהמשכות לעיל, שנת' (וכפי
כי מצות", "טעמי ענין הוא המצוות שבכל ב"ה סוף

החכמה). בחינת ע"י הוא סוף אין אור גילוי
,àëìîã íéøáà ç"îø ïéãå÷ô ç"îø '÷ð ïëìå

.àëìî úåéäì ïéøáà ,ùåøéô
בשם הקדוש בזהר המצוות נקראות זה מטעם
"מלכא" הלשון דיוק מהו דלכאורה - דמלכא" "אברין
שעומק אלא וכיו"ב), דקוב"ה" "אברין (ולא דוקא
רצונו וממשיכות מעוררות שהמצוות הוא, הזהר כוונת

מלךיתברך .להיות
" לענין :]"האברים[והקשר

øáàäù ìùî êøã ìò åîë ,úåëùîä ùåøéô ïéøáàå
óåâá ùôðä ìù úåéçä úåèùôúäå úëùîä àåä

.ïéçåîå ùàøáù úåéçä úåììë éåìéâî
וכמו "המשכה", גדר על מורה "אברים" התואר
מיוחד חיות נמשך ואבר אבר שבכל הגוף, אברי
ומזג לתכונת (המתאים פרטי וחיות כח והוא מהנפש,
בראש השורה הכללי מהחיות שמקורו האבר) אותו

ומוחין.
äàìéò äîëç úðéçá úëùîä íä úåöîä êë

.íìåòä êìî úðéçá úåéäì êùîðù
מצוה בכל כי לאברים, המצוות נמשלו ולכן
אלקי חיות נמשך הזה בעולם מקיים שאדם ומצוה
הכללי החיות (כמשל עילאה" ב"חכמה שמקורו מיוחד

ואבר). אבר לכל חיות נמשך שמשם שבמוח,
יתברך מלכותו גילוי פועלים זו "המשכה" ידי ועל
ידי שעל לעיל שנתבאר וכפי העולם"), ("מלך בעולם
בחכמה") המלובש העליון "רצון (שהן המצות קיום
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והתהוות לקיום יתברך מלכותו "גילוי פועלים
העולמות".

על מורים "אברים" - דמלכא" "אברין פירוש וזהו
כנ"ל), הנפש חיות נמשך שבהם (לפי ה"המשכה" ענין

שהקב"הוהמ זו להמשכה גורמות .מלכא""יהי'צות

ïäá ùé úåöîäù ,äðååë úåëéøö úåöî ïéðò åäæå
.åðéìò äåöù êìîä úåöî àåä êëù 'àä .úåðéçá 'á
ìòå íäáù úåöîä éîòè íäù ,äúðååë àéä 'áäå
úðéçáá ùáåìîä ä"á óåñ ïéà øåà êùîð íãé

.äàìéò äîëç
צריכות "מצות רז"ל במאמר הפנימי התוכן וזהו

כוונה".
מעשה עצם א', במצוות: ענינים שני יש דהנה

ב', הרוחניהמצוה, שעלהתוכן מה היינו המצוה, של
(שזהו למטה ב"ה סוף אין אור גילוי נמשך המצות ידי

ישטעמיענין מצוה שבכל מה והוא כנ"ל), מצוות,
סוף אין מאור מיוחדת "המשכה" היינו מיוחד, "תוכן"
ידי על להמשיך העליונה שהכוונה תפילין, "כמו ב"ה,
באופן לעשותן המצוה לכך החכמה, בחינת הנחתן
בכל לזה וכדומה מוחין"], "ד' [כנגד בתים ד' חילוק
טעמים הרבה למעלה יש הנה המצות מעשה פרטי

עליונים". וסודות
הגברא ע"י המצוה שבקיום הענינים שני הם והם
דלפי המצוה. וכוונת המצוה, מעשה קיום עצם -
ע"פ אבל י"ח, לצאת הכוונה היא המצוה כוונת פשוטו
וכוונת המצוה עצם בין ההבדל הענינים, פנימיות
המצוה: בקיום האדם בכוונת אופנים שני הוא המצוה
שאמר שמים, מלכות "עול מתוך המצוה קיום א)
ונק' כלל, עניניה האדם ידע שלא הגם רצונו, ונעשה
בגלל רק המצוות מקיים האדם כי ֿ המלך" מצות
העבד "שיעשה וכמו המלך, וגזירות פקודות היותן
אדמו"ר [ובלשון הטעם" יודע שלא הגם עול בבחינת
על עצים לחטוב נצטוה אלו "כמו אחר במקום הזקן
אם גם המצוה את מקיים שהאדם כלומר, משל", דרך
ב"ה סוף אין אור גילוי פועלות היו לא המצות אילו

בעולמות].
ב"ה סוף אין אור בגילוי ורוצה מכוון שהאדם ב)
שישנו המיוחד התוכן (שזהו זו מצוה ידי על הנפעל

ד הפנימי ענין וזהו - ומצוה) מצוה המצוה.כוונתבכל
שני צ"ל דבמצוות כוונה", צריכות "מצות וזהו

עול קבלת מתוך המצוה מעשה קיום הן - הענינים
המצוה. של הרוחני התוכן אל לכוין והן שמים, מלכות
אודות משנת"ל ע"פ מובן הענינים בשני והצורך
שני בזה שיש המצוות, דענין הפנימית המטרה

ים:פרט
בחינת ידי על ב"ה, סוף אין אור המשכת א)
מלכותו גילוי ב) במצותיו"), קדשנו ("אשר החכמה

העולם"). ("מלך בעולם יתברך
שנתבאר (כמו זב"ז תלויים הענינים ששני ואע"פ
כל יותר, בפרטיות מקום, מכל - הפרק) בתחילת לעיל
ידי על המצוה: בקיום אחר פרט ידי על נמשך ענין
בגילוי רוצה שהאדם מה שענינה - המצוה כוונת
אין אור נמשך - (כנ"ל) זו שבמצוה המיוחד אלקות
קיום ידי ועל החכמה); בחינת ידי (על ב"ה סוף
פשוטה שמים מלכות עול קבלת מתוך המלך" "מצות

בעולם. יתברך מלכותו גילוי פועלים ֿ
.'éúðéëùå ä"áå÷ ãåçé íùì ïéðò àåäå

- המצות קיום ידי על הנפעלים אלה ענינים שני
יתברך מלכותו גילוי (ב) ב"ה, סוף אין אור גילוי (א)
שעל ושכינתי'", קוב"ה "יחוד ענין הוא הוא - בעולם
ולייחד לחבר והמצוות, התורה מטרת זוהי סוד פי

שכינתי'. עם קוב"ה
אלה תוארים שני בין ההבדל תוכן ומבאר [והולך

ושכינתי'):]"(קוב ה
úðéçá àåäù ,êìîä úåöî úðéçá àåä 'éúðéëù

.ïéîìò ìë àìîî
המתצמצם האלקי האור על תואר הוא "שכינה"
ֿ שכינה לשון פירוש שזהו העולמות, בתוך ומתלבש

שם ומתלבשת"על להחיותןששוכנת עלמין כל תוך
האור שהוא עלמין", כל ה"ממלא אור והוא ולקיימן",
להחיותן העולמות בכל המתלבש האלקי והחיות

ולקיימן.
נמשך שממנה יתברך מלכותו מידת זוהי בכללות,
שכינתו וגילוי בארוכה), (כנ"ל העולמות כל חיות
קבלת מתוך המצוות קיום ידי על הוא בעולם יתברך
מגלים שעי"ז המלך"), ("מצות שמים מלכות עול

(כנ"ל). בעולם ית' מלכותו
úðéçá àåä ,ìãáåîå ùåã÷ úðéçá àåä ,ä"á÷å
óåñ ïéà øåà úëùîä úðéçá àåä ,ïéîìò ìë ááåñ

.åæ äåöîá êùîðù ä"á
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לשון קדושה - "קודשאֿבריךֿהוא" התואר
מובדל הוא בעצמו שהקב"ה כך על מורה - הבדלה
אור שהוא עלמין, כל סובב בחינת והיא מהעולמות,
יכול ואינו העולמות מכל שלמעלה ב"ה סוף אין
המצות קיום ע"י נמשך זה וענין בהן; להתלבש
לפי כנ"ל), המצוות, כוונת ידי על - יותר (ובפרטיות
אין מאור מיוחדת המשכה "גנוזה" ומצוה מצוה שבכל

וערכה". בחינתה "לפי ב"ה סוף
.ãåçé úðéçáá úåéäì íéëéøöå

"לשם שצריכיםיחודענין - הוא ושכינתי'" קוב"ה
ולייחד פירוש:לחבר יחד. גם באלקות הבחינות שתי

בתוך המתלבש האלקי האור - "שכינה" בחינת
"קוב"ה", בחינת ומוגבל; מצומצם אור הוא העולמות,

ה"ה ב"ה, סוף אין אור העולמותמובדלשהוא מגדר
שגם היא, הכוונה תכלית ואילו בהם. נתפס ואינו
קדוש עצמו שמצד ב"ה סוף אין אור - "קוב"ה"

ויתגלה יאיר - העולמות מן העולמותומובדל ,בתוך
"שכינה", בחינת עם ומתחבר מתייחד שהוא ידי על

העולמות. בתוך ומתלבשת ששוכנת
.ïúìçúá ïôåñ õåòð éë

ב"ה, סוף אין לאור אפשר כיצד להקשות ואין
להאיר כולם, העולמות מכל ומובדל קדוש שהוא

המצות)? קיום (ע"י למטה ולהתגלות

המצוות בקיום שדוקא להיפך, היא האמת כי
שלמעלה ביותר עליון אור נמשך הזה בעולם למטה
בתחלתן, סופן "נעוץ הידוע וכהכלל העולמות, מכל
ישנו (סופן) ביותר התחתונה במדרגה דוקא אשר

(תחילתן). ביותר הנעלית המדריגה של הגילוי
úåöî àéä éë éðôî äåöîä äùåòù é"ò åðééäã
ä"á óåñ ïéà øåà åùôðá äìâúîå äøåù ,êìîä

.åæ äåöîá êùîðä
גם ביטוי לידי בא בתחלתן" סופן ד"נעוץ הענין
כל יכוון האדם דאם לקונו. בעבודתו האדם, אצל
ב"ה סוף אין אור לגילוי וישתוקק שבמצוה הכוונות

של רגש אצלו יחסר פשוטה,אבל מלכות עול קבלת
פשוט (כעבד המלך" "מצות שהן לפי המצוות לקיים

בעבודתו; כלום ימשיך לא לאדונו), המציית
מלכות עול בקבלת מצוות כשמקיים דדוקא
אין אור בנפשו ומתגלה שורה המלך) (מצות פשוטה
העולמות. מן לגמרי ומובדל קדוש שהוא ב"ה סוף

כבי לעורר כדי הרצון[לסיכום: את יתברך אצלו כול
(ועי עלינו מלך העולמות)"להיות לכל וחיות קיום יומשך ז

ומצוותי' התורה קיום להיות צריך כולה, השנה כל במשך
רצונו ממשיכים ידן על ולפיכך יתברך, וחכמתו רצונו שהן

מלך]. להיות יתברך
c wxt xtey ycega erwz d''c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Ï˘Ó�‰Âיש אזי קו בחי' שכשנעשה למעלה יובן מזה
עולם מקור שהוא הקו ראשית התחלקות בחי'
שנמשך קודם אבל עשי' בחי' שהוא הקו וסוף האצי'
בסקירה הדורות כל סוף עד ומביט צופה כתיב קו בבחי'
ובחי' העשי', ועולם האצי' עולם התחלקות שום בלי אחת
היינו בפועל להיות שעתיד מה בכח בעצמו שיער נקרא זו
אזי בפועל התפשטות לבחי' שבא קודם בכח שכשהוא
עצמו בידיעת ברמב"ם וכמ"ש כנ"ל א' בסקירה הכל סוקר
עצמו בידיעת לומר שייך איך וצ"ל הנבראים, כל את יודע
יודע ממנו חוץ דבר לו ואין בע"ג ובלתי א"ס בחי' שהוא
הענין אך ממנו, שחוץ דבר בע"ג בחי' שהוא הנבראים את
מעצמותו חוץ הם אין הנבראים כל התהוות אחר שאף הוא

מיוחד שורש להם יש לכולם הרי שנתהוו אחר גם כי
כנ"ל אלקות מבחי' הוא התהוותם עיקר כל כי למעלה
מצינור נמשך אחרון היותר צינור שגם הצינורות במשל
הוא הא' פירושים ב' יש כו' עצמו ובתיבת כנ"ל, הכללי
כמו הנפש כמשל ממש בעצמותו שהוא כמו היינו שעצמו
והב' כחות, עשר בחי' מכל שמושלל היול"י בבחי' שהוא
בבחי' להיות שנמשך קודם מהנפש פשוטה הארה היינו
היו"ד כל בו שכלולים כחות לעשר פרטים התחלקות
יכול זה ובבחי' למעשה, רצון קדימת בלי ביחד כוחות
מאחר א' בסקירה ביחד מעשה סוף עם רצונו תחלת לידע
פשוטה הארה שהיא מפני ביחד הכוחות כל בה שכלולים
שהיא הנפש לעצמות ממש דומה והיא הנפש מן הנעשה
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וסוף רצון בחי' שוין כולא וקמי' כחות עשר מכל מושללת
כנ"ל. מעשה

‰Ê·Â'הב הפי' היינו כו' עצמו בידיעת ברמב"ם מ"ש יובן
שיעור למעלה נקרא זו ובחי' כנ"ל, עצמו של
גליף הזוהר ובלשון בפועל, להיות שעתיד מה בכח בעצמו
כי אחת בסקירה הנבראים כל את יודע ולכן בטה"ע גליפו
כלל התחלקות בלי ביחד הכחות כל כלולים זו בבחי' הרי
בדומה הוא ולכן אא"ס עצמות מבחי' שנמשכת מפני
מה מפני ההשתלשלות כל ענין להבין יש והנה לעצם.
ציוה הוא כי כמאמר אחר באופן ולא זה באופן נעשה
שש שיש במלאכים כמו כו', יעבור ולא נתן חק כו' ונבראו
מפני אדם צורת וגם חמישה ולא ששה אמאי לאחד כנפים
רגלים ד' יש לבהמות וגם אחר באופן ולא זה באופן מה
בכח עצמו שיער כי הענין אך פחות. או יותר לא אמאי
כמשל האופן בזה ג"כ הפעולה נמשך ולכך האופן בזה
עושה כמו"כ אזי בכח ציור איזה שמצייר כמו באדם
ע"ז בכח עצמו שיער מה מפני י"ל עדיין אך הפעולה,
יהי' אזי בכח עצמו שיער שאם הוא אמת שהנה האופן
אך במשל, כנ"ל בכח שהוא האופן לפי דווקא הפעולה
והי' אחר באופן ולא דווקא האופן ע"ז הכח הי' מה מפני
בזוהר כמ"ש הוא הענין אך אחר, באופן ג"כ הפעולה אז
אמון אצלו ואהי' וכמ"ש עלמא וברא באורייתא אסתכל
בלוח שמסתכל ומפואר נאה בנין הבונה אומן למשל כמו
בבנין עושה הוא וכמ"כ הבנין אופני כל שם שמצייר נייר
למה אך בלוח, שצייר אופן עפ"י דייקא הבנין וצ"ל ג"כ
ג"כ, אחר באופן הבנין ויהי' בלוח אחר באופן צייר לא
ע"ז שדייקא השכיל עמוקה חכמה שעפ"י מפני הענין אך
שאסתכל מפני אחר באופן ולא הבנין נאה יהי' האופן
ע"ז שדייקא עמוקה חכמה בחי' שהוא כו' באורייתא
כנ"ל אחר באופן ולא ההשתלשלו' אופן צ"ל האופן

במשל.
Â‰ÊÂהיינו וים ארץ ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה

והתורה דאתכסיא ועלמא דאתגליא עלמא בחי'
דאורייתא חכמה עפ"י נעשה שהכל מפני מהם ארוכה
וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם וכמ"ש כנ"ל,
וארץ שמים חוקות דאורייתא החכ' לא שאם כו', שמתי לא
עצמו שיער בחי' הוא החקיקה הי' שלא היינו שמתי לא
הוא האמת הנה כי י"ל עדיין אך כנ"ל, האופן ע"ז בכח

לנו נתונה הי' ואם עמוקה חכמה בחי' היא שהתורה
לנו נתונה היא הלא אך כו' אורח שיהי' צריך ברוחניות
כו' בחמור פרה המחליף כו' אוחזין שנים כמו בגשמיות
אורח זה שיהי' שייך ואיך אותו להבין יכול תינוק שגם
ו"ק הם משנה, סדרי שית הנה כי והענין כנ"ל, להנשמה
כי וצ"ל כו', גבורה בחי' ומועד חסד בחי' זרעים דיצירה
בעשי' תורה לנו שניתנה קודם היצירה עולם הי' כבר הלא
אינו ג"כ בעשי' מעשיות ומצות ומקרא בבריאה תלמוד וכן
הנה כי הענין אך כו'. הבריאה עולם הי' כבר דהלא מובן
רוח להחיות רק הוא ענינו כל כי חסד בחי' הוא זרעים
עשירי ומעשרות תרומות ופאה שכחה לקט כמו שפלים

תר אין תרמו ואם יתרמו לא וחמשה כו' קודש ומתןיהי'
היא שהמשנה הרי המעשר, מן פטורים ותבן ומוץ תרומה
חסד יהי' לא לאו ואם דיצירה חסד יהי' זה שבאופן הוראה
שלא מפני כו' תרמו ואם יתרמו לא חמשה כמו דיצירה
מן פטורים ותבן מוץ וכמו כלל חסד בחי' בזה נעשה
עשו ששאל וזהו עלי'. להם שאין מפני היינו המעשר
אפשרי אם אותו ששאל היינו התבן את מעשרין אם לאביו
פסולת בחי' ותבן קש בחי' הוא שמדריגתו עלי' לו להיות
עלי' להם שאין ממעשר פטור שתבן לו והשיב וקליפות
ראשית לה' ישראל קודש כמ"ש פנימיות בחי' הוא חטה כי
פסולת הוא תבן אבל בקדושה ליכלל לו ואפשר תבואתו
כמו גבורה בחי' הוא מועד וסדר בקדושה. ליכלל לו וא"א
אבל דאבא מוחין בו מאירין בשבת הנה כי ועירובין שבת
מאיר אינו כנ"ל מלאכות מל"ט ועושה שבת מחלל הוא אם
אזי כהלכתה עושה הוא אם סוכה וכמו דאבא ממוחין
כל מקיפים מבחי' מאיר אינו לאו ואם מקיפי' בחי' מאיר
בגשמיות מלובשת היא שתורה והגם גבורות. בחי' הוא זה
כו' חסד הוא אזי כן עושה שאם להורות כח בה יש ואיך
אדם למשל וכמו עמוקה חכ' בבחי' הוא ששרשה מפני אך
יותר וחידה במשל השכל להלביש יכול ביותר החכם
בחי' הוא כן עשה שאם הוראה היא התורה ולכן גשמיי'
ואח"כ בכח כך ונעשה עמוקה חכ' בחי' שהוא מחמת חסד
ואביטה אשיחה בחוקותיך דוד שאמר וזהו כנ"ל בפועל
הוא התורה כי בעלמא שיחה ענין הוא אשיחה אורחותיך
והבור השור נזיקין אבות ארבעה כמו כנ"ל גשמיות רק
אורחות בחי' אורחותיך אביטה עי"ז אעפי"כ כו' והמבעה

הוי'.
g"rwz - xdefd ixn`n qxhpew

•
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יתכןÚÓÂ˙‰לא) איך כ"ח אות דלעיל הקושיא יובן
יש בריאה ג"כ ונק' אלקות הוא שהאצי'
ב"ה, א"ס לגבי דבריאה אדם נק' א"ק אפי' כי מאין
למעלה הוא ב"ה שא"ס מאחר כי מובן הוא דלפמשנ"ת
חכמה מיוחד גדר להן יש שהן הע"ס ומהות מגדר מעלה
אלו מגדרים לגמרי מובדל ית' והוא כו' חסד או מדע או
א"כ קץ) לאין מזה ויותר הגשם מן השכל (וכהבדל
הערך דילוג ה"ז ית' ממנו חסד או חכמה בחי' התהוות
ב"ה שא"ס כיון מאין, יש ממש בריאה והתהוות לגמרי
בבחי' החכמ' התהוות ואין כו', זה מגדר ומובדל מרומם
מן עו"ע בבחי' החכמ' נמשך הי' שאם ב"ה מהא"ס עו"ע
בתכלית פשוט ההתהוות הי' ית' ממנו המאיר והזיו האור
האור כי בתכלית פשוט שהאור ב"ה הא"ס כמו הפשיטות
ב"ה מא"ס החכמה התהוות להיות ולכן כו' המאור מעין
בדרך שלא לגמרי דילוג בבחי' עצום צמצום ע"י הוא
ג"כ נק' ומ"מ מאין, יש החכמ' התהוות וה"ז השתלשלות,
בלשון געטליך (ונק' אלקות התפשטות שהיא ר"ל אלקות,
כמו אלא ממש, האלוה מהות ח"ו שהן לא אבל אשכנז)
ממנה כח התפשטות היא הנה הנפש לגבי המחשבה עד"מ
אלפים באלף זה ועד"מ הנפש, למהו"ע ערוך אינה אבל
ב"ה א"ס לגבי הע"ס בחי' הוא ותכלית קץ לאין הבדלות
שאין לפי והיינו ית' ממנו התפשטות שהם אלקות שנק'
אלא כו' המלאך כמו לגמרי ונפרד יש בחי' שיהיו התהוותן
ית' מאורו זיו רק והן הואיל הא"ס לגבי אמיתי בביטול הן
דהיינו מאין יש שנתהוו אע"פ ונמצא פנים, הסתר בלי
היש בחי' שזהו מיוחד וגדר חכמ' מהות התהוות שהוא
אלקות והם כו' כזיו בטלים עכ"ז ב"ה מא"ס לגמרי ודילוג
שהן הנבראים משא"כ כנ"ל, עמהן מתייחד ב"ה שהא"ס
בטלים ג"כ הן שבאמת אע"פ בידיעתן לגמרי ונפרד יש
עצמות שער בפרדס (ועיין כ"ג: אות וכדלעיל כו' כזיו
אור מתלבש שבהם דכלים י"ס ענין שביאר מה פ"ד וכלים
הע"ס שגם יובן דרכינו לפי אמנם כו' הפשוט העצמות
דפ"ג שם קושייתו הדרא דא"כ ח"ו נפרדים אינן דכלים
אלא ממנו שחוץ בדיעה יודע ית' הוא ח"ו דא"כ לדוכתה
מהות היינו והכלים באריכות וכנ"ל אלקות ג"כ הן הכלים
פשוט הוא האור אבל חסד ומהות ית' ממנו הנאצל חכמ'
הוא וזהו הכלים עם מתייחד והוא הפשיטות בתכלית
כיון הנבראים כל יודע עצמו ובידיעת היודע והוא המדע
מהו"ע אמנם לבי"ע, וחיות נשמה הן דאצי' כלים שלמ"ד
האור ומבחי' הנ"ל מכלים מעלה למעלה הוא ית'

כנ"ל): כו' הקו מבחי' רק שהוא בהכלים המתלבש

ÏÎ·Âביטול הוא יחו"ע ויחו"ת, יחו"ע ענין יובן הנ"ל
א"ס המאציל לגבי במציאות בטל שהנאצל אמיתי
ואע"פ האצילות בעולם וזהו במאור הזיו כביטול ב"ה
בבחי' שהם במה היינו כנ"ל מאין יש בריאה ג"כ שהם
הערך ודילוג ממש חדשה בריאה שזהו כו' מיוחד גדר
כלל. איהו מדות אינון מכל דלאו ב"ה המאציל מן לגמרי
מאין יש חדשה בריאה ה"ז חכמה מהות ממנו וכשנאצל
אותה המהוה כח לגבי בטילה זו חכמה מהות מ"מ אמנם
כדור בתוך מיוחד עדיין כשהוא השמש של הזיו כביטול
דהיינו אחד פי' וזהו עליו, ואפס אין ששם עד השמש
באריכות כמש"ל כו' מציאות שום ממש מלבדו עוד שאין
הנבראים של היש ביטול היינו יחו"ת אבל וכ"ב י"ח אות
ג"כ הם שבאמת (הגם נפרד ודבר יש בחי' בידיעתן שהם
אלא כ"ג) אות כנ"ל קמי' שזהו אלא כו' כזיו בטלים
משתחוים לך השמים וצבא כמ"ש לה' בטלים שאעפ"כ
פ"ד ח"ב בלק"א מ"ש ג"כ יובן ובזה יחו"ת, בחי' זהו כו'
חסד מדת היא הגדול ופי' כו' והגבור הגדול בענין
קץ לאין וברואים העולמות בכל החיות והתפשטות
כו' חנם בחסד וקיימים ליש מאין ברואים להיות ותכלית
שאין והשגתם הברואים כל מהשכלת למעלה היא זו ומדה
ויכולתה זו מדה ולהשיג להשכיל נברא שום בשכל כח
שום ביכולת שאין וכשם כו' ולהחיותו מאין יש לברוא
מאין יש לברוא היכולת שהיא גדולתו מדת להשיג נברא
של גבורתו מדת להשיג ביכולתו אין ממש כך ולהחיותו,
החיות התפשטות ומניעת הצמצום מדת שהוא הקב"ה
ולקיימם להחיותם הנבראים על ולהתגלות מלירד מגדולתו
הנברא בגוף מסתתר שהחיות פנים בהסתר כ"א בגילוי
הזיו כהתפשטות ואינו בפ"ע דבר הוא הנברא גוף וכאלו
מאין יש שהבריאה בביאור מלשונו והמובן יעו"ש, כו'
דברים ב' הן בפ"ע נפרד נראה הוא שהנברא וההסתר
גבורה מבחי' נמשך הי' לא ואם חו"ג מדות מב' ונמשכים
שהי רק מאין יש הבריאה הי' אזי בלבדו מהחסד ורק
שם כ"מ בשמש, הזיו כביטול במציאות בטלים הנבראים
במציאות בטל הי' אם דממ"נ מובן אינו ולכאורה להדי'.
ממש ואפס אין אלא עליו מאין יש בריאה שם אין א"כ
מצד זהו ליש שנראה שמה באריכות פ"ג שם כמבואר
ממדת נמשך מאין יש הבריאה בחי' וא"כ כו' ההסתר
הפך וזה כו' להסתיר הצמצום מדת שהיא דוקא גבורתו
אך דוקא, חסדו ממדת היא מאין יש שהבריאה ממ"ש
עולם שהרי ענינים, ב' הן דבאמת עפמש"ל מובן הענין
אע"פ ב"ה א"ס לגבי מאין יש בריאה נחשב הוא האצי'
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אלא כנ"ל, בשמש הזיו כביטול במאצילו בטל שאצי'
שחכמ' אע"פ חסד או חכמה מהות שנאצל מה שאעפ"כ
נמצא מ"מ אותה המהוה לגבי הזיו כביטול בטילה זו
שחכמ' אלא כלל חכמה מציאות שאין ולא חכמה, מציאות
ב"ה מא"ס הנמשך מהאור החיות התפשטות רק היא זו
אבל כו', הזיו כביטול ובטילה מהשמש הזיו כהתפשטות
להיות הפשיטות בתכלית הפשוט מהזיו שנתפשט זה מ"מ
כנ"ל, מאין יש בריאה ה"ז החכמ' מהות ותמונת תואר
כלל. איהו מדות אינון מכל לאו עצמו ב"ה דא"ס משום
ממדת הוא הנמצא שהתהוות לבי"ע מאצי' ג"כ יובן ועד"ז
הזיו כביטול במציאות בטל הי' שמ"מ אלא וחסדו גדולתו
כזיו ובטלים ממש נשמות שהן דאצי' הנשמות ענין וזהו

ב"ה א"ס לגבי שבודאי אע"פ אלקות, בחי' הן לפיכך כו'
בריאה ג"כ שהן הע"ס מן במכש"כ מאין יש בריאה הן
ודבר יש נראה שהנברא בבי"ע שניתוסף זה וא"כ כו',
כהתפשטות והרוחניות החיות התפשטות אינו כאילו בפ"ע
דבר אינו ובאמת בפ"ע דבר הוא אלא מהשמש והאור הזיו
זה הסתר הנה מהשמש, האור התפשטות כמו אלא בפ"ע
ענין וזהו כו', ולהעלים להסתיר גבורתו מדת מחמת הוא
מלך שאין לפי מהגבורות הוא המל' בנין כי בשכמל"ו
כנ"ל גבורתו מדת ע"י וזהו דוקא נפרדים דהיינו עם בלא
ברצון מלכותו עליהם יקבלו שאח"כ כדי מזה והמכוין
כו': היש ביטול ב"ה א"ס לאור ממש בטילים להיות
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לוÊ"Î·Â[יח)] אומרים אדם חטא שאם שאמרו מה יובן
מה שלבד קדמך פי' קדמך, יתוש אפי'
רצון ומקיים חטא לא שהיתוש מה ולבד תחלה שנברא
נעלה שרשו שבאמת אלא דטיטוס, ממעשה כנודע בוראו
לתיקון. שקדם התהו מבחי' הוא שרשו שהרי הרבה יותר
שקדם אלא בזמן שקדם פירושו אין התהו קדימת וענין
האור ריבוי הי' שבתהו כנודע והיינו ומדריגה, 1במעלה

הכלים. וריבוי האור מיעוט הוא ובתיקון הכלים, ומיעוט
זה שאור פירושו אין האור ומיעוט האור ריבוי פי' והנה
התיקון, בבחי' נתמעט בריבוי התהו בבחי' שהי' עצמו
האור שמיעוט הוא האור ומיעוט האור ריבוי שענין אלא
דבר ויובן דתהו. האור ריבוי לבחי' כלל בערך אינו דתיקון

ראשון ביום שנברא אור בדרז"ל שמצינו ממה אדם2זה הי'
העולם מסוף הלשון ודקדק סופו, ועד העולם מסוף מביט
והיינו סופו, ועד העולם מתחלת אמרו ולא סופו ועד
עד מלמטלמ"ע דאתכסי' עלמא מתחילת היא שהכוונה
בחוקותי אם בד"ה ע' מלמעלמ"ט, דאתגליא עלמא סוף

(למ"ד ראשון3תלכו ביום שנברא האור ע"י כי ונמצא ,(
דאתכסי' עלמא עולמות בשני להביט יכול אדם הי'
או היום אור ע"י הרי האור כשנתמעט ואח"כ ועדאת"ג,

פרסא חצי או פרסא כמו רק להביט יכולים שאינו4השמש
שהאור שנאמר ומיעוט, ריבוי בשם לקרותו כלל בערך
אינו שהרי בריבוי, שהי' עצמו זה מאור הוא שנתמעט
כ"ש התיקון, מבחי' הם שניהם והרי וכלל, כלל בערך
כלל בערך אינו דתהו האור ריבוי לגבי דתיקון האור מיעוט
אדם על מאד גדלה הנבראי' מעלת כי ונמצא וכלל.
מה ולבד ההתהוות בזמן שקדמו מה שלבד החוטא,
כו'. יותר הרבה נעלה שרשן הנה בוראן רצון שמקיימים
פוקד אשר פקודתו ושומר תומ"צ מקיים האדם אם ומ"מ
התהו אז גם כי עם הרי ודקדוקיהן פרטיהן בכל משה ע"פ
בונה ה"ז דתהו ושבה"כ התהו בנין באמת הרי מ"מ קדמה,

לבנות ע"מ שעושה5וסותר בעת יתכן באדם דהנה הוא,
למעלה הוא כן לא אבל שיתקיים, בנפשו מדמה דבר איזהו
דבר מה' שיפלא שהיתכן לסתור, ע"מ בתחלה בונה שהי'

(1ieaix 'id edzay rcepk . .dbixcne dlrna . .edzd znicw oipre

xe`d.ואילך צו ע' תרכ"ו סה"מ ראה הפיסקא סוף עד לקמן בהבא :
תקנט. ע' ח"ב קסג. ע' ח"א תרל"ב ואילך. קנ ואילך. קמא ע' תר"ל

תקסב.
(2oey`x meia `xapy xe` . .f"c oaeieבמקומות ראה לקמן בהבא :

שלפנ"ז. בהערה שנסמנו
(3(c"nl) eklz izewega m` d"caקמא ע' שם תר"ל סה"מ :
ואילך.

(4`qxt ivg e` `qxt enk wx hiadl milekiע"ז בהנסמן ראה :
תרנ"ג ידו את וסמך ובד"ה שלב. ע' ח"א תרל"ב לסה"מ בהמילואים

מיל. או פרסא ערך קפו: ע' שם
(5zepal n"r xzeqe dpea . .k"daye edzd oipaאדה"ז מאמרי ראה :

ואילך. תקפב ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי תשכח. ע' ח"ב תקס"ג

שנה. ע' תרס"ו המשך תקנט. וע' תלה. וע' תכט. ע' ח"ב תרל"ב סה"מ
ועוד.
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הוא כן ג"כ השבירה בענין וכן לסתור, ע"מ שבנה אלא
הגם שיתקיים מדמה ה"ה בונה שהוא בעת יתכן שבאדם
לומר יתכן שלא למעלה הוא כן ולא מתקיים, אינו שאח"כ
לבנות ע"מ בכוונה סותר שהי' אלא דבר, מה' והיפלא כן
שקדמו הנבראי' כל כי הגם ונמצא התיקון. עולם בחי'
לתיקון, באמת שקדם התהו מבחי' הם האדם בריאת קודם
בבחי' לתקן לו שניתן חלקו מתקן שהאדם מאחר אבל
כי ונמצא זה, בשביל הי' התהו קדימת כל הרי התיקון

קדימת כל כי ונמצא התיקון. בחי' הוא העיקר לבסוף
כל משלים ה"ה המתקן והאדם התיקון, בשביל הוא התהו
הן שנברא מה כל כי ונמצא והתיקון, התהו מבחי' המכוון
נברא לא ושבירה בבנין התהו מקדימת והן התיקון מבחי'
מבחי' שהוא אחיו את עקב בבטן וזהו כו'. לזה לצוות אלא
בבחי' מקומו יורש עבודתו ע"י יעקב כי להיות התהו,
כו'. דתיקון בכלים דתהו אורות בחי' שישרו והיינו התהו,

qepie d`x mid d"c xn`n ,`"lxz mixgde qxhpew
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ÏLÓp‰Âׁשּבחינת ּבהיֹות למעלה, לּמׂשּכיל יּובן זה מּכל ¿«ƒ¿»ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ליׂשראל הּמאיר הּוא העליֹון ׁשּברצֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפנימית
אלי ,אלי ּפניו ה' יאר כה) ו. (ּבּמדּבר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדוקא
הּמאיר העליֹון רצֹון ּבחינת המׁשכת ידי על והיינּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָדוקא,
נמׁשכה הּתֹורה חכמת עיּקר ּכל ּדהּנה ּדוקא, ּומצֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבתֹורה
הּוא הּתֹורה ענין ּכל ׁשהרי העליֹון, רצֹון ּפנימית ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּבחינת
סֹוף אין אֹור עצמּות המׁשכת ּבחינת ׁשּיהיה אי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהחכמה
העליֹון) רצֹון ּבחינת (ׁשהּוא הּסֹובב אֹור ּבחינת הּוא, ְְְִִֵֶֶַַַָָָּברּו
ּתתעֹורר אֹופן ּבאיזה ּדהיינּו ּבעֹולמֹות, לגיּלּוי ההעלם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן
חכמתֹו ּׁשּגזרה מה והיינּו הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהמׁשכת
ׁשּבהם עׂשה, מצֹות רמ"ח ּבענין ׁשּבּתֹורה ּבחכמה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתּבר
ׁשרמ"ח ּכּידּוע למּטה, סֹוף אין אֹור ּבחינת ּגּלּוי יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדוקא
רצֹון ּבחינת סֹוף אין מאֹור המׁשכֹות רמ"ח הן עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָמצֹות
ידי על ּכמֹו ׁשֹונים, מּכלים ּבכלים אֹורֹות להאיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָהעליֹון
חכמה מֹוחין ּבד' העליֹון רצֹון ּבחינת נמׁש יהיה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָּתפיּלין
ּפרׁשּיֹות, הד' ידי על ּוגבּורה לחסד ׁשּנחלק ודעת ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובינה
ּבריאה-יצירה-עׂשּיה ּובעֹולמֹות ּבאצילּות היא זֹו ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָוהמׁשכה
הּמצוה את העֹוׂשה למּטה ּבהאדם ּגם ּומאיר ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
סֹוף אין אֹור ּגיּלּוי יהיה ציצית ּובמצות ּתפיּלין, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַּומניח
סֹוף אין אֹור יאיר צדקה ּובמצות חכמה, נתיבֹות ְְְְְְִִִֵַָָָָָּבל"ב

ּכמֹו הּמצֹות ּבׁשאר ּגוונא ּוכהאי החסד, ּבמּדת הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּברּו
מלכּות ּבבחינת ּובאתרֹוג ּדאיּמא ּבמּקיפים סּוּכה ידי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָעל
ׁשּגזרה ׁשּבּתֹורה החכמה ּפי על רק הּוא זה וכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא,
זה ידי ׁשעל אֹופן ּבאֹותֹו והאתרֹוג והּתפיּלין הּסּוּכה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות
אחר אֹופן על ולא סֹוף אין אֹור ּגיּלּוי המׁשכת דוקא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיהיה
ּפרטים אֹופּנים ׁשּבּתֹורה חכמה ּגזרה כן ּוכמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָזּולתֹו,
ּפרטים דברים וכּמה ּכּמה ׁשהן תעׂשה, לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשס"ה
הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור ּגיּלּוי להיֹות ּומסּתירים ְְְִִִִִֵֶַָׁשּמֹונעים
ּפרטים האֹופּנים והן צד, מּכל הּמֹונע את להעביר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוצרי
יא) כב. (ּדברים ׁשעטנז תלּבׁש לא ּכמֹו תעׂשה לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבמצֹות
ידי ׁשעל תעׂשה, לא הּׁשס"ה ּבכל וכּדֹומה חלב תאכל ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹולא
מסיר הּוא הרי ּבזה, ּובזהירּות הּדבר עׂשּיית ּבהעּדר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכפּיה
את ּומסּתירים הּמֹונעים אחרא וסטרא הּקליּפֹות ְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָאת

הּוא. ּברּו סֹוף אין ּדאֹור ְִִֵַָהּגיּלּוים
.¯evÈ˜ּתֹורה ידי על והּוא ליׂשראל נמׁש הרצֹון ּפנימית ƒְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָ

הּסֹובב אֹור המׁשכת הּוא הּתֹורה ענין ּדכל ְְְְִִֵַַַַַָָָּומצֹות,
ּתפיּלין ּבּכלים, המׁשכֹות הם עׂשה מצֹות רמ"ח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּבעֹולמֹות,
להסיר תעׂשה לא ּומצֹות אתרֹוג, סּוּכה צדקה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹוציצית,
סֹוף. אין אֹור ּגיּלּוי הּמֹונעים אחרא וסטרא ְְְְֳִִִִֵַַָָָהּקליּפֹות
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בתחלתÂ‰�‰לח) היש התהוות דאופן הדבר וסיבת טעם
ואפס מאין גמור יש מתהוה אינו התהוותו

נעשה הוא דבתחלה הוא התהוותו דאופן אלא המוחלט,
איזה שנעשה הוא ואח"כ כלל, מציאות שאינו מציאות
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האין, אל היש ביטול שיהי' בכדי הוא הטעם הנה מציאות,
מה בו יש הרי התהוותו בתחלת הנה עצמו שהיש דלאחר
גמור יש מציאות כשנעשה אח"כ הנה כלל, מציאות שאינו
אם דהנה האין. אל ביטול בבחי' שיהי' להיות יכול
גמור אין שהי' אם הפנים, משני באחד הי' היש התהוות
הצורה שנתהווה כמו החומר נתהווה לא מה מפני כנ"ל
במאמר גילוי לידי שבא טרם הוי' חפץ אשר כל מבחי'
דחכ' ביטול בבחי' מעיקרו הי' דאז ונת' מפורט, ודיבור
הי' התהוותו שבתחלת הי' ההתהוות אופן אם וכן כנ"ל,
התהוותו הנה ולזאת בישותו, נשאר הי' אז הנה גמור יש
אינו הוא התהוותו בתחלת אשר כזה באופן הוא היש של
להיות יכול גמור יש נעשה כאשר הנה ולכן מציאות,
בג' נבחן ההשתל' דכללות וזהו האין. אל היש ביטול
עילאה ההוא קדמאה דעלמא ותיקון, צורה דחומר בחינות
פשוט חומר שהוא הראשון החומר שהוא דכולא טמירא
בההוא דקשיר תנינא ועלמא העלם, בבחי' שהוא עדיין
כללית בצורה החומר התגלות בחי' הצורה שהוא עילאה,
גילוי, בבחי' מיני' אשתמודע דקב"ה הוא ודא עדיין,
הם דבכללות גמור. יש בבחי' שנעשה התיקון הוא ואח"כ

הכללים בי"ע עולמות ג' בחי'1בחי' הוא א"ק דפרצוף ,
דפרצוף הכלי', ענין נתחדש דשם דכללות, דבריאה אדם
נתחדש ושם הצמצום שאחר הראשון הפרצוף הוא א"ק

הכלים היש2ענין התהוות בשביל הוא הצמצום ענין דכל ,
הרי הצמצום אחר מיד הנה ולכן הכלים, התהוות היינו

א"ק בפרצוף שהוא הכלים הכלים3התהוו ענין אמנם ,
נשמות שרש דזהו אלא ממש כלים בבחי' אינם הרי דשם
למימר בהו דשייך דבר בחי' יש הרי אמנם בלבד, דגופים
שם דהרי דבריאה, אדם נקרא ולכן דגופים נשמות שרש
הכלים, התחדשות שהם ההתחדשות, על מורה בריאה
הצמצום, שלפני ב"ה אוא"ס בחי' לגבי התחדשות דזהו
לאחר שהם כמו הכלים וענין מציאות כלל שייך אינו דשם
לכן א"ק בפרצוף הוא זו דהתחדשות ולהיות הצמצום,
ב"ה דבאוא"ס שנת"ל והגם דכללות. דבריאה אדם נקרא
גליף וכמאמר אותיות, בחי' שם יש הרי הצמצום שלפני

ונת"ל בטה"ע, שלפני4גליפו האוא"ס הו"ע דטה"ע
הם דבטה"ת האותיות, חקיקת הו"ע גליפו וגליף הצמצום
אמנם כנ"ל, דגופות נשמות שרש שהם האותיות חקיקת

והם כנ"ל, לעבר מעבר החקיקה כמו הם בטה"ע החקיקה
הרשימו אותיות שהם הצמצום שלפני שבאוא"ס האותיות
אותיות. בחי' שייך שלפה"צ ב"ה באוא"ס דגם הרי כנ"ל.
בלי אותיות כ"א אותיות, מציאות זה אין הרי באמת אמנם
הצמצום לאחר שהוא כמו המציאות דענין כלל, מציאות
שלפה"צ, ב"ה באוא"ס שהוא כמו המציאות מענין אינו
שלפה"צ ב"ה באוא"ס שהם כמו אלו אותיות הנה ולכן
בלי אותיות שהם ורק כלל, אותיות מציאות זה אין הרי
אותם קוראים שאנחנו מה רק והוא כלל, מציאות שום
בנפש לזה דוגמא ויש ח"ו. אותיות זה אין אבל אותיות
ואותיות הדיבור אותיות לגבי השם אותיות ע"ד הוא
הזולת, אל מורגשים אותיות ה"ה הדיבור דאותיות המח',
ה"ה מ"מ אבל הזולת, אל מורגשים אינם המח' ואותי'
חלוקים הם ודיבור דמח' וכנ"ל עכ"פ, לעצמו מורגשים

מדריגתן והדיבור5בעצם לעצמו רק הוא המח' דגדר ,
האותיות הרי ומ"מ הזולת, בשביל שהוא הוא הגדרתו
ולמעלה השכל, מחשבת שהוא שבמח' במח' גם הנה דמח'
העדר הרי דחושים האותיות וכן דחכ' באותיות יותר
נרגשים שאינם דזה והיינו מציאותן, העדר אינו הרגשתן
העדר דסיבת אלא המציאות, העדר בבחי' שהם זה אין הרי
ויובן והגילוי. האור הבהקת ריבוי מפני הוא הרגשתן
מחשבת אלא דאינו שבמח' המח' מאותיות במכש"כ
ומכש"כ כלל, נרגשים בלתי האותיות הרי לבד השכל
גודל מפני נרגשים שאינם יותר ולמעלה דחכ' באותיות
כלל אינו הרגשתן העדר הרי זה עם אבל האור, גילוי עוצם
העדר זה דאין השם באותיות משא"כ מציאותן, העדר
פועלים שהאותיו' והגם מציאותן, העדר כ"א הרגשתן

ד הנפשתמיד, וחיות האור והתלבשות התקשרות כל
דוקא השם אותיות ע"י הוא הגוף את הנה6להחיות ולכן ,

כאשר הנה ח"ו ומתעלף מתחלש כאשר גלוי בהחיות גם
חיותו ומתפשט מתעורר בשמו לו שהתקשרות7קורין לפי

שהנשמה דמה השם, אותיות ע"י הוא בגוף הנפש חיות
האותיות הרי ומ"מ התעסקות בדרך אינו הגוף את מחי'
למעלה יובן מזה והדוגמא לעצמן. במציאות אינם
מציאות בלי אותיות שהם שלפה"צ ב"ה דאוא"ס באותיות

כלל,8וכמארז"ל מציאות בבחי' שאינן עומדין היו בנס
בבחי' הם דטה"ת האותיות אבל דטה"ע, האותיות דזהו

ועם1) ואילך. א ע' ענינים הזקן אדמו"ר מאמרי ראה - בכ"ז
ואילך. א צה, מסעי לקו"ת ואילך. עז ע' ענינים אוה"ת - וכו' הגהות

ועוד. שכא. ע' תשס"ב) (קה"ת, תרמ"ד המאמרים ספר
ואילך.2) פו ע' שם אוה"ת ראה
שם3) אוה"ת פ"ב. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה

שם. תרמ"ד המאמרים ספר פז. ע'
ואילך).4) ע ס"ע (לעיל כח פרק
הגדרתן.5) בכתי"ק: בהעתקה. כ"ה
המאמרים6) [ספר רס"ה המסגרת, לעומת בד"ה מזה וכמ"ש

.1 שבהערה תרס"ה קודש בגדי ועשית ד"ה - ואילך] קנא ע' תרס"ה
הזקן אדמו"ר מאמרי ואילך. סע"ב ד, המגיד להרב תורה אור גם וראה
ע' תרצ"ט המאמרים ספר קד. ע' שמות אוה"ת שג. ע' ח"א תקס"ג

ועוד. .73 ע' תש"ב .82 ע' תש"א ואילך. 163
דא"ח7) כת"י שם. ותש"ב תש"א תרצ"ט, תרס"ה, המאמרים ספר

תשס"ד) קה"ת (הוצאת הוספות - טוב שם בכתר נדפס - למי נודע לא
ועוד. תצו. ע'

א.8) קד, שבת
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ולכן שלפה"צ, אוא"ס לגבי התחדשות והוי עכ"פ מציאות
התחדשות מפני דבריאה אדם בשם נקרא א"ק פרצוף הנה
בשם א"ק נק' דא"ק האורות מצד הוא וכן הכלים, ענין
והקו א"ק, בפרצוף הוא הקו גילוי דראשית דבריאה, אדם
מקור לגבי מציאות בבחי' ה"ה הצמצום לאחר ,9המאיר
שאינו עד במקורו ובטל כלול ה"ה הצמצום שלפני דהאור
ה"ה הצמצום לאחר שהוא וכמו כלל, אור מציאות בבחי'

אור מציאות בבחי' השמש10נעשה וזיו מאור בזה והמשל .
בשם עולה אינו גם הרי השמש כדור בגוף שהוא דכמו
כמו בהאור הוא וכן המאיר, אור נעשה הנרתק וע"י אור,

בבחי' ואינו במקורו כלול ה"ה הצמצום לפני שהוא
שאינו והגילוי האור תוקף עצם מצד הן אור, מציאות
בהמאור הביטול מצד והן בעולמות, להאיר ובגדר בערך
נעשה ה"ה הצמצום ע"י ואח"כ ממש, אין בבחי' שהוא
דזה וידוע מאין, יש בבחי' ה"ה א"כ אור מציאות בבחי'
הנה ומטה, מעלה בו נעשה הרי הצמצום לאחר שהקו מה
הצמצום, לפני שהוא כמו מקורו לגבי מחודש הוא בזה
האורות מצד גם הרי א"כ בא"ק, הוא הקו גילוי וראשית
התחדשות להיותו דכללות דבריאה אדם א"ק פרצוף נקרא

הצמצום. שלפני ב"ה אוא"ס לגבי
(gl) `xa ziy`xa d"c

ועשית9) בד"ה הוא וכן מקורו. ואוצ"ל: ובהעתקה. בכתי"ק כ"ה
.1 שבהערה תרס"ה קודש בגדי

(10- א] [נה, דרוה"ב שופר בחודש תקעו ד"ה בלקו"ת וכמ"ש
ע' ח"ב תער"ב המשך גם וראה הנ"ל. תרס"ה קודש בגדי ועשית ד"ה

רמ. ע' עטר"ת המאמרים ספר תרנד.

•
mixeaic ihewl

.Ê.ההיא בעת במיוחד עלי אהובים היו אנשים שלשה

ניסן. ר' מורי היה ביותר אצלי והאהוב הראשון

היה אצלו ללמוד שהתחלתי הראשון היום מן החל

לבבי תום ואת מהותי כל את שבה הוא מאד. חביב בעיני

רש"י הגמרא, דברי את הטובה בהסברתו הילדותי

בשמחתו לקושיותיי, הנינוחה בסבלנותו ותוספות,

אגדה, בדברי הנעימים בביאוריו הלוהטת, נפשו ועליזות

שלו. החסידיות הטובות ובמדות הטוב במזגו

את שפתח הראשון אצלי היה � מלמד ניסן ר' � הוא

משמשים אדם בני במדות והרע הטוב איך לראות עיני

ברע מואס להיות יש כיצד יפה לי והסביר בערבוביא,

בטוב. ובוחר

הענדל חנוך ר' החסיד היה עלי האהוב השני האיש

קורעניץ מרדכי1מעיר מאיר ר' החסיד היה והשלישי .

.2מבוריסוב

השפעתם עבור הרבה להודות עלי האחרונים לשנים

שנים. ז�ח בן נער בהיותי ילדותי, בשחר עלי הטובה

יאלטה, מהעיר � תרמ"ז בשנת � לביתנו חזרה בנסענו

אחרי עד תרמ"ו אלול מחצי הוריי עם שהיתי שם מקום

חרקוב. בעיר שבועות כשלשה התעכבנו תרמ"ז, הפסח חג

של התכנסות בחיי, הראשונה בפעם ראיתי בחרקוב

דוב חיים ר' החסיד כמו המפורסמים, החסידים גדולי

קוזניקוב דובער הר"ר החסיד (קרמנצ'וג), ווילנסקי

חן צבי דוד הר"ר החסיד הרד"ז, � (יקטרינוסלב)

בזפלוב מרדכי יעקב הר"ר החסיד הרד"צ, � (צ'רניגוב)

רבנים של גדול מספר ועוד הרי"מ, � (פולטובה)

חזק. רושם עלי פעל זה וכל שם, ואנשי גבירים וחסידים,

העמוקה ההתבטלות אדיר, רושם עלי עשה ביחוד

אבי. כלפי והחסידים הרבנים זקני של הכבוד והדרת

מהחסידים תנועה כל נחקקה הילדותי מוחי בעומק

חרקוב של רבה לאבי, שהאצילו הגדול והכבוד הגדולים

של המפורסם רבה ואחיו ארלוזורוב יחזקאל ר' הרב

אליעזר. ר' הרב ראמען

התאספו שבה סעודה, נערכה בעומר ל"ג ביום

חסידים, של רב והמון האמורים המפורסמים הרבנים

מזנון על טיפסתי אני גדותיו. כל על מלא היה החדר

בצדי ברגששעמד צפופים עומדים שכולם וראיתי החדר

ובהתלהבות קורנות בפנים ושרים עמוקה, ארץ דרך של

החל ואבי הס הושלך לפתע לבביים. חסידיים ניגונים

חסידות. מאמר לומר

משיכה חשתי לליובאוויטש השבועות לחג בבואינו

לב בתשומת האמור. הענדל ר' החסיד אל גדולה נפשית

לאופן הסתכלתי חודרת ובעין לדיבוריו הקשבתי מיוחדת

תפלתו.

היה1) לא המיוחדים. העבודה מבעלי אחד היה הענדל חנוך ר' החסיד
שאין טובות מדות בעל והיה לוהטת אש היה לבו אבל גדולה השגה בעל
מהחסידים אחד היה הוא לתאר. אפשר אי שלו ישראל אהבת כדוגמתו.
לקוטי - ילדותי ימי בזכרונות גדול מקום שתופסים המיוחדים החשובים

.250 עמוד א. כרך דיבורים

הנודע2) החסיד של מובהק תלמיד היה מבוריסוב מרדכי מאיר ר' החסיד
למדן היה מרדכי מאיר ר' חסידות. אצלו למד שנים עשר בוריסובר. שמואל ר'
נערים. עם מלמד היה שנה מעשרים למעלה מסכתות. בהרבה ובקי עמוק
הרז"א דודי בעסקי סוכן בתור עובד היה בליובאוויטש בהתיישבותו אח"כ

שם. - והחסידות הנגלה בלימוד גדול מתמיד היה אז גם אבל נ"ע,
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באורחים להתעניין התחלתי השבועות חג באותו

ר' החסידים שמות קולטות אזני לחג. שבאו החסידים

ר' ניימארק, זלמן ר' הלל'ס, ר' שלום ר' בער, גרשון

ר' מבוריסוב, בער שמואל ר' מבוברויסק, בער אברהם

מזמבין. אברהם ר' מפודוברנקה, יואל

ליב פנחס סיפורים3ר' לי מספר מאד, אותי מקרב

של והחשיבות המעלות את לי ומסביר הסבא על

שהוזכרו. החסידים

שבו הראשון החג אצלי היה השבועות חג אותו

החסידות אמירת זמן משך בכל נוכח להיות התחלתי

הקטן" החסידות4ב"אולם מאמר את אבי אמר שם ,

מאמר את אומר אבי היה בשבתות � שבועות חג באותו

מהמאמר, כלום עדיין הבנתי לא אני � בביתו החסידות

מאד. אותי עניינו הדברים במתרחש. מאד התבוננתי אבל

למדתי שנה, רבעי כשלשת ביאלטה שהותנו במשך

לקחו ולכן בלימוד, חלש הייתי לגילי וביחס מאד, מעט

� גרשון יצחק ר' לו קראו � מיוחד זמני מלמד עבורי

כדי החדש, ל"זמן" עד חדשים כמה במשך אתי ללמוד

גמרא שיעור למחלקת להיכנס מוכשר להיות אותי להכין

בעיון.

חדשים ובמשך אצלי, אז התפתח מיוחד התמדה חוש

להתקבל שיכולתי בלימודי, ב"ה הצלחתי אחדים

� מלמד שמשון ר' � ובר�הפועל הטוב המלמד למחלקת

שנים. שלש במשך למדתי שאצלו

הפרטים, בכל מלמד בתור מאד טוב היה זה מלמד

עוד אותי קירבו שונות וסיבות אדם, בתור מאד רע אבל

מרדכי מאיר ור' מקורעניץ הענדל ר' החסידים אל יותר

ב"חדר" מלימודי הפנויות שבשעות האמורים, מבוריסוב

אימרה או סיפור מהם ושומע בחברתם יושב הייתי

חסידית.

ומדותיו שלו התהלים אמירת הענדל, ר' של תפילתו

מסויימים בזמנים מרדכי מאיר ר' של ישיבתו הטובות;

הערב בשעות ורק עסק בעל היה הוא � בלימוד שקוע

בנעימות ולומד הקטן" ב"אולם יושב והיה פנוי היה

אדיר. רושם עלי פעלו � יתירה

גדול ארץ דרך ותחושת מיוחדת הרגשתיהערכה ה

או תה בכוס הענדל ר' את לכבד אלה. אנשים כלפי

רב. לעונג לי היה � מרדכי מאיר לר' מה דבר להביא

בלימוד אותי לבחון רגיל היה מרדכי מאיר ר' החסיד

איזה לי אמר שלומד, מה מבין שאני ובראותו הגמרא,

ר' החסיד רב. עונג בזה לי וגרם הש"ס ממפרשי חידוש

פה. בעל משניות בלימוד תמיד אותי בוחן היה הענדל

היה הענדל כשר' לי היה ביותר והטוב הגדול העונג

הכיר עוד הוא הראשונים, החסידים בין חינוכו על מספר

הזקן. רבנו חסידי את גם

היה הראשונים, החסידים של מנהג או סיפור מכל

היתה ישראל אהבת טובה. ומדה "בכן" לומד הענדל ר'

היו דיבוריו כל ביותר. הנעלים מהדברים אחד אצלו

חודרים שהיו רכים ובדברים חסידי בלהט בלבביות,

השומע. בלב ונקלטים

c"vxz elqk 'k lil

חסיד,3) יהודי יצחק, לוי ר' הגבאי של ועוזרו הסבא של השני הגבאי
אצל שונים כתבים מעתיק הוא כי בביתנו, תמיד ונמצא לביתנו נאמן אוהב

אצלנו. ביתי כאיש ונחשב אבי

היו4) שבו האולם את בליובאוויטש קוראים היו הקטן" ה"אולם בשם
תמימים" "תומכי הישיבה תלמידי לומדים היו שבו להאולם בניגוד מתפללים,

הגדול". ה"זאל נקרא שהיה
•

xq`nd zniyx

איזה קיבל כבר אשר נראה החשוב. האורח פני לקבל האצטבא על עומד הששית המחלקה ראש
אבן. כפני האיש פני כי לדעת, אפשר אי לשבט, או לחסד אם הפקידות. בית מאת פקודה

הששית. מערכת לראש התעודות ומושיט חיל, האיש אומר 26818 יארליק
רוקיא49כאראשא סלאזשא טאק סקוטשנא דאוויי טאוואר, דאוויי כאראשא, - הפקיד נוהם - ַַַַָָָָָָָָ

טאם טי טשטא סטאריק, וועסעלעי - השלישי סולם בתחילת עוד שהנני לתחת ממעל ומביט - ַַָסידיעט
דאראגא. וורעמיא ַַַַַַָָקאראבקאיעשסיא,

בידי. והתפילין האצטבא, על עליתי

יקר.49) הזמן שם. מתעכב אתה מה זקן, בזריזות, ידים. בחיבוק לשבת משעמם הסחורה. הגש טוב. טוב,
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נותן50סטוּפאי אחדים צעדים ובצעדו בשריקה, ומנגן בשמחה, לו והולך הפקיד נוהם - אביסק נא ַַָ
האיש מאת יקבלני אשר כלומר ראבאטא, אוו דאוואי אי 26818 יארליק טאוואר ּפרימי ּפעטיא, - ַַַַָָצו

הששית. מערכת פקידות בית חדר חדרו, אל ויביאני אותי המלוה חיל
ומתקרב האצטבא בקצה אשר החורים או התאים מאחד לו יוצא ּפעטיא דמתקריא החי' או והאיש

אלי. ובא
וואט לעצמו: ומדבר עיניו במבט אותי וימודד עמד וועסטי51בבואו נאצאלי גנילא טאקיע אי קאק, ַַַַָ

ניצעווא, אביסק, נא סטאריק סטוּפאי זשיד, באראדאטי ּפאראזיט, כאראשי סקאזאט, ניעצעווא ַַַַַַַַָָָָָָָסיודא,
ראזבערוט. טעביא קאסטאצקי ּפא ּפראציסצים, זדעס טעביא ַַַָָָָמי

היארליקים של הטאוואר מונחים שם אשר האוצרות על הממונה הממונים, אחד הוא ּפעטיא, ַָהמין
שּפאלערניא. בירת אל המובאים

משחית, כשד העצמי מראהו הוא אם כי חבלה בתכשיטי מקושט ואיננו מזוין, אינו זה, ּפעטיא
האדם. ככל ישר, להביט יכול אינו כי הצדה, ומביט כארי, וקולו נלהבים, פניו אבל ממוצע, גבהו

המערכה של הראשי הפקיד מושב מקום אל לבוא הדרך, לי להורות לפני, הולך זה, וּפעטיא
הששית.

ּבּפה כן? טוב, אוויר ּבּפה בך? ּפגע שּפאליערנא של האויר האם ּפעטיא, שואל צולע? אתה ְְֹֹמה
ביום אשר כאלו בשמים מיני פה לנו יש כמוך ּפאראזיטין עבור טובים, בשמים בשמים, להריח ַַנותנים

חולי. אחזתם כאלו פניהם, על נופלים הם הראשון
הרופא כי ופעמים הרופא, בא אשר עד המה שוכבים - סיפורו הוא ממשיך - ימים שלשה שנים

בלבד. המיתה סיבת כותב רק והוא ֵֶַמאחר,
זוב הנני מרגיש לנוח עמדתי וצעד צעד כל ועל במאד, ההילוך לי כבד הפצע לסיבת אשר אנכי,

מתכווץ. ולבי גדול, כאב דם,

בעבודה.50) והתחל הסחורה, קבל פעטיא, - לחיפוש. לך
מה51) אין כאן להביא התחילו כאלה סמרטוטים פלא. זה ראה

ננקה דבר, אין לחיפוש. זקן לך זקן, בעל זשיד הגון, פאראזיט לדבר.
אחת. אחת עצמותיך יפרקו כדבעי. כאן אותך
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מפרטת דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
הולך, אתה ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני
לי?" למה "מניינא השאלה: להודיע1נשאלת צריך מה לשם ,

בידיעת חשיבות יש כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש
שבהם הדברים את ומונה מפרטת עצמה המשנה הלוא - המספר

הם! שלשה כי רואים והכול להסתכל צריך
הוא: הביאורים אחד

העומד ענין היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
"הסתכל באומרה כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני
שעלֿ יסודיים, דברים לשלושה המשנה רומזת דברים" בשלושה

עבירה". לידי בא אתה "אין - בהם הסתכלות ידי
הדברים? שלושת הם מה

רז"ל במאמר להיות צריכה הראשונה "אני2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש ˘�Èנבראתי

לנו אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

האדם·˘ÂÏ˘‰ל"הסתכל מציאות על בנוסף דהיינו, דברים".
נברא אשר העולם במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה ומציאות
("לשמש הקב"ה את האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי

קוני"). את
הזה בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
הקב"ה "נתאוה - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים" דירה יתברך לו הגוף3להיות את מזכך בעבודתו יהודי .
הע חומריות את וגם הבהמית עושהוהנפש הוא זה ועלֿידי ולם

"דירה". לקב"ה
ב" הסתכלות נחוצה מספיק˘ÂÏ˘‰עלֿכן לא דברים":

עליו לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם
יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

יתברך לו דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
ÌÈ�Â˙Á˙·למטה הנשמה ירידת היתה כדאית את4- אנו למדים ,

עצמה הנשמה שגם כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל
יתברך"), לו ("דירה הקב"ה "עצמותו" גילוי ידי על מתעלית
"אין - חטא עשיית של האפשרות את ממנה מונעת זו ו"עליה"

עבירה"! לידי בא אתה
ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

בפני (כענין זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו):

עלֿדרך שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿ לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו [=רשות-היחיד,
פירוד של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות אחרא
להיות האדם על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
של רשותו מלבד "רשות" עוד שאין - השם" "אחדות בענין חדור

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה
דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

במספר דוקא היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש.

אין עוד שכל משום אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
ואיֿ במבחן הועמדה טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות

"אחדות". - עדיין לכנותה אפשר
זאת להחשיב שאין בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש

לאחדות.
זה ונפרדים שונים דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
עם זה באחדות ושרויים לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה
מציאות חדשה, מציאות הוא הדברים שני בין והצירוף החיבור זה.

˙È˘ÈÏ˘השלם באופן אחדות מבטא שלוש המספר דוקא כי נמצא .
ביותר.

זה המכחישים כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
כלומר, ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את

ש בין "כתובההסכמה ידי על נפעלת הכתובים המכריע˘È˘ÈÏני "
ביניהם.

אחד" "יום נאמר הראשון ביום : העולם בריאת לגבי גם כך
"כי נאמר לא השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן
נאמר השלישי ביום דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב"
אחדות. ופועל מחלוקת שולל שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים
כאשר דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
מציאות כי ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים
נרגש מתחת" "בארץ להפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם
עבירה". לידי בא אתה "אין אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא מדרשֿתנחומא לו. פרק תניא אינה4.ראה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון צריכה
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ÌÚa Ônz ¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Á�e ‡a‡«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«»¿«

ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂוÌÈ¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â ¿«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ

‡�ÁÏt ‡�ÏÚ e·‰ÈÂ ‡�ÈpÚÂ¿«¿»»ƒ»¬»»»¿»»

:‡ÈL˜ז‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ «¿»¿«≈»√»¿»¡»»

é"ùø

(‡)da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â. ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»
לו) עד(קידושין ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא ְְְִִִִֶַַַֹמּגיד

וחּלקּוה: הארץ את (מנחות.ÈL‡¯Ó˙(·)ׁשּכבׁשּו ְְְִֶֶֶָָָָ≈≈ƒ
ספרי) ב. הּפרֹותפ"ד ּכל ׁשאין ראׁשית, ּכל ְִֵֵֵֶַָָֹולא

נאמר ּבלבד, המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָחּיבין
להּלן: ונאמר "ארץ", ח)ּכאן חּטה(לעיל "ארץ ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ

הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ְְְְִִִִַַַַָָּוׂשעֹורה
ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ּבהם ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנׁשּתּבחה

מינין: מׁשבעה ׁשהם ÔÓLיׂשראל, ˙ÈÊ.,אגּורי זית ְְִִִִִֵֵֶָָ≈∆∆ֲִִַ
ּבתֹוכֹו: אגּור ּתמרים:.L·„eׁשּׁשמנֹו ּדבׁש הּוא ְְֶַָ¿»ְְִַָ

˙ÈL‡¯Ó.(ספרי פ"ג. בכורים לט. יֹורד(ברכות אדם ≈≈ƒֵָָ
ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו ּגמילתֹו עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבּכּורים': זה 'הרי ואֹומר: È‰È‰(‚)לסימן, ¯L‡ ְְֲִִִֵֵֶָ¬∆ƒ¿∆

Ì‰‰ ÌÈÓia.(ספרי ב. כה השנה אּלא(ראש ל אין «»ƒ»≈ְֵֶָ
ׁשהּוא ּכמֹו ,ׁשּבימי ‡ÂÈÏ:ּכהן z¯Ó‡Â.(ספרי) ְְֵֶֶֶָֹ¿»«¿»≈»

טֹובה:ׁשאינ ‰ÌBiּכפּוי Èz„b‰.(שם)אחת ּפעם ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ַַַַ
ּפעמים:ּבּׁשנה ׁשּתי ‰h"‡(„)ולא Ô‰k‰ Á˜ÏÂ ְְְִֵַָָָֹ¿»««…≈«∆∆
E„iÓ.ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. הּבעליםלהניף יד ƒ»∆ְְִִִֵַַַַַַָָָֹ
מז)ּומניף סוכה הרמתלׁשֹון.È"ÚÂ˙(‰):(ספרי. ִֵ¿»ƒ»ְֲַָ

ע"ב)קֹול לב דף סוטה ‡·È:(עיין „·‡ Èn¯‡.מזּכיר ¬«ƒ…≈»ƒְִַ
הּמקֹום: לעקרחסדי ּבּקׁש לבן אבי", אבד "ארּמי ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹ

ׁשחׁשב ּובׁשביל יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹאת
עׂשה, ּכאּלּו הּמקֹום לֹו חׁשב (ליעקב), ְְֲֲִַַַַָָָָֹלעׂשֹות
ּברּו הּקדֹוׁש להם חֹוׁשב ּכֹוכבים, עֹובדי ְִֵֵֶֶַָָָָׁשאּומֹות

ּכמעׂשה: מחׁשבה ÓÈ¯ˆÓ‰הּוא „¯iÂ.ועֹוד ְֲֲֶַַָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְ
יעקבאחרים ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו ּבאּו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ



àåáú-éëåëéðù íåé ñåì÷ðåàäö

àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©¯§
:eðöçì-úàå eðìîr-úàå eðéðr-úàçeðàöBiå ¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤«©«£¥«©«¦¥³

røæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýéäéeèð §Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáeèeðàáéå §Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«©§¦¥−

úàfä õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
Láãe áìç úáæ õøài''yx:éäpä äzrå ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§©À̈¦¥³

-øLà äîãàä éøt úéLàø-úà éúàáä¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈£¤
éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúðE ¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé éðôì úéåçzLäåEi''yx:àézçîùå §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«Ÿ©§¨´
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëáE §¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìei''yx:ñ §¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«
ìàøùééðùáéøùrî-ìk-úà øùrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥ÂŸ¤¨©§©Ÿ̄

íBúiì øbì éålì äzúðå øùrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®Ÿ§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

ÈÏ‚Â ‡�˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ‡�˙‰·‡„«¬»»»»¿«ƒ¿»¿»»¿∆ƒ

‡�˙e‡ÏÂ ‡�ÏÓÚ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡�˜Áe„ÂחÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡Â ¿¬»»¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒ

‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„Èaƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»

:ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡�ÂÊÁ·e¿∆¿»»«»¿»ƒ¿¿ƒ

ÈÂ‰·ט ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡�˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«

‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï»»»«¿»»»«¿»»¿»

:L·„e ·ÏÁיÈ˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe ¬«¿»¿«»«¿≈ƒ

ÈÏ z·‰Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ LÈ¯ ˙È»≈ƒ»¿«¿»ƒ«¿¿ƒ

„ebÒ˙Â C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ d�Ú�ˆ˙Â ÈÈ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»¿ƒ¿

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜יאÏÎ· È„Á˙Â √»¿»¡»»¿∆¡≈¿»

ËC‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·«¿»ƒ¿«»¿»¡»»

Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L�‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ

:C�È·יב˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡ ≈»¬≈¿≈≈¿«»»»

‡zLa CzÏÏÚ ¯NÚÓ Ïk»«¿«¬«¿»¿«»

Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙�L ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈

‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï È‡ÂÏÏ¿≈»≈¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»

é"ùø

ËÚÓלמצרים: È˙Óa.:נפׁש ‡ŒÏ(Ë)ּבׁשבעים ְְִִַƒ¿≈¿«ְְִִֶֶ∆
‰f‰ ÌB˜n‰.(ספרי):הּמקּדׁש ּבית e"ÏŒÔziÂזה «»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»
ı¯‡‰Œ˙‡.:ּכמׁשמעֹו(È)BzÁp‰Â.ׁשּנֹוטלֹו מּגיד ∆»»∆ְְַָ¿ƒ«¿ְִֶַ

ואֹוחז הּכהן, הּנחת) אחרים: (ספרים הּנפת ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹאחר
ּומניף וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא פ"ג)ּבידֹו בכורים :(ספרי. ְְְִֵֵֵֶָ

(‡È)·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ.(שם מּכאן(בכורים ¿»«¿»¿»«ִָ
ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין אין ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָאמרּו:

ּתבּואתֹוהינּו מלּקט ׁשאדם החג, ועד מעצרת ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, ויינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּופרֹותיו

קֹורא: ÈÂl‰Âואינֹו ‰z‡.,ּבבּכּורים חּיב הּלוי אף ְֵֵ«»¿«≈ƒְִִִֵַַַָ
ּבתֹו נטעּו Ea¯˜aעריהם:אם ¯L‡ ¯b‰Â..שם) ְְִֵֶָָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆

יט) לֹומר:מכות יכל ׁשאינֹו קֹורא, ואינֹו ְִֵֵֵֵֶַָֹמביא
‡˙ŒÏkŒ(È·)":"לאבֹותינּו ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk ֲֵַƒ¿«∆«¿≈∆»

˙ÈLÈÏM‰ ‰"Ma E˙‡e·z ¯NÚÓ.ּכׁשּתגמר «¿«¿»¿«»»«¿ƒƒְְִֶֹ
ּׁשליׁשית, הּׁשנה ׁשל מעׂשרֹות זמןלהפריׁש קבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

הרביעית,ה ׁשנה ׁשל הּפסח ּבערב והּוּדּוי ּבעּור ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
יד)ׁשּנאמר: ּתֹוציא(דברים ׁשנים ׁשלׁש "מקצה ְֱִִִֵֶֶַָָֹ

ׁשבע "מּקץ להּלן: ונאמר "מּקץ", ּכאן נאמר ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָוגֹו'",
רגל. ּכאן אף רגל, ּלהּלן מה הקהל, לענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים",
הּסּכֹות? חג ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה ְִַַַַַַַָָֻֻאי
ׁשל מעׂשרֹות לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ְְְְִֵֶֶַַַַַַּתלמּוד
וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל הּׁשליׁשית, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשנה
הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּפסח,
ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית ׁשל מעׂשרֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָנמצאּו
הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי וכל ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָרביעית,

הּבית: מן ‰NÚn¯לבערֹו ˙"L.נֹוהג ׁשאין ׁשנה ְֲִִַַַ¿«««¬≈ֵֵֶָָ
ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני אחד מעׂשר אּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּה
ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשּׁשנה ׁשּלפניה, ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָׁשנים

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן יט)נֹוהג (במדבר ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָ
ּומעׂשר הּמעׂשר", את יׂשראל ּבני מאת תקחּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָ"ּכי

ׁשנאמר: יד)ׁשני, אלהי(לעיל ה' לפני "ואכלּת ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מעׂשרֹות, ׁשּתי הרי ,"ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָמעׂשר
נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ולּמד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּובא
זה זה? ואי האחד, אּלא מעׂשרֹות ׁשּתי ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאֹותן
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éørLá eìëàå äðîìàìåeòáNå Ei''yx: §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
âééäìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøra E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤

íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ

éúåönî ézøárézçëL àìå Ei''yx:ãé-àì ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ
àîèa epnî ézørá-àìå epnî éðàá ézìëà̈©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
ýåýé ìB÷a ézrîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´

éðúéeö øLà ìëk éúéùr éäìài''yx: ¡Ÿ½̈¨¦¾Ÿ¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
åèCøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³

øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:ÔeÚaNÈÂ CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ¿≈¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿

È˙ltיג C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ

Û‡Â ‡˙Èa ÔÓ ‡¯NÚÓ L„…̃∆«¿¿»ƒ≈»¿«

‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»¿ƒ«»

Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ

CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï È�z„Èwt«ƒ¿«ƒ»¬»ƒƒƒ»

:È˙ÈL�z‡ ‡ÏÂיד˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ

dpÓ È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈

˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ

˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏa«̃≈ƒ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ

:È�z„ÈwÙ Èc ÏÎkטוÈÎzÒ‡ ¿…ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ

˙È C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»

Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ

‡zÓi˜ È„ ‡Ók ‡�Ï z·‰È¿«¿¿»»¿»ƒ«∆¿»

·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡�˙‰·‡Ï«¬»»»»¬«»¿»¬«

é"ùø

עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ותחת ראׁשֹון, ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמעׂשר
הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ראׁשֹון: ÓÏ‡ÏÂ"‰.מעׂשר ÌB˙iÏ ¯bÏמעׂשר זה ֲִֵַ«≈«»¿»«¿»»ֲֵֶַ
eÚ·NÂעני: EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â.,ׂשבען ּכדי להם ּתן ִָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְֵֵֶָָָ

ספרי) ּבּגרן(פאה. לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: ְֲִִִֵֶֶַָָָֹמּכאן
וכּו':ּפחֹות חּטים קב ‰'(È‚)מחצי È"ÙÏ z¯Ó‡Â ְֲִִִֵַָ¿»«¿»ƒ¿≈

EÈ‰Ï‡.(לב מעׂשרֹותי:התוּדה(סוטה ׁשּנתּת ¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָ
˙Èa‰ŒÔÓ L„w‰ Èz¯Úa.(ספרי)ׁשני מעׂשר זה ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֲִֵֵֶַ

רבעי, ׁשּתיונטע ׁשל מעׂשרֹותיו ׁשיהה ׁשאם ולּמד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
להעלֹותםׁשנים ׁשּצרי לירּוׁשלים, העלם ולא ְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ÈÂlÏעכׁשו: ÂÈz˙" Ì‚Â.(שם),ראׁשֹון מעׂשר זה ְַָ¿«¿«ƒ«≈ƒֲִֵֶַ

ּובּכּורים: ּתרּומה לרּבֹות ÌB˙iÏ'וגם', ¯bÏÂ ְְְִִַַָ¿«≈«»
‰"ÓÏ‡ÏÂ.עני מעׂשר נתּתים.E˙ÂˆÓŒÏÎk:זה ¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»ƒ¿»¿ְִַ

מעׂשר ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹּכסדרן,
קרּויה ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹלתרּומה,
ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ'ראׁשית',

כב) ּתׁשּנה(שמות לא תאחר", לא ודמע מלאת"ְְְְְְֲִֵֵֶַַָֹֹ
הּסדר: EÈ˙ÂˆnÓאת Èz¯·ÚŒ‡Ï.הפרׁשּתי לא ֵֶֶַ…»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִַֹ

ׁשאינֹו על (ולאמּמין הּיׁשן, על החדׁש ּומן מינֹו, ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

על הּמחּבר מן ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש ְְְִִַַַַַָָָֹֻֻמן
ÈzÁÎLהּתלּוׁש): ‡ÏÂ.הפרׁשתמּלברכ על ַָ¿…»»¿ƒְְְְִַַַָָ
epnÓ(È„)מעׂשרֹות: È"‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï.מּכאן ְַַ…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ִָ

לאֹונן: ÓËa‡ׁשאסּור epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ.ּבין ְֵֶָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ֵ
טהֹור. והּוא טמא והּואׁשאני טהֹור ׁשאני ּבין ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָ

הז והיכן ּכ?טמא, על יב)הר תּוכל(לעיל "לא ְְֵֵַַַָָָֹֻ
,"ּבׁשערי י)לאכל מכות עד. אכילת(יבמות זֹו ְֱֲִִֶֶַָֹ

הּמקּדׁשים: ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טו)טמאה, (לעיל ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֻֻ
זה אבל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי"ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבמקֹום האמּור ׁשערי אכילת ּדר לאכל ּתּוכל ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא

ÓÏ˙אחר: epnÓ Èz˙"Œ‡ÏÂ.(ספרי)לֹו לעׂשֹות ֵַ¿…»«ƒƒ∆¿≈ֲַ
ותכריכין: ‡È‰Ïארֹון '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL.מעשר) ְְִִַָ»«¿ƒ¿¡…»

פ"ה) הּבחירה:שני לבית ÏÎkהביאֹותיו È˙ÈNÚ ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…
È"˙Èeˆ ¯L‡.וׂשּמחּתי ּבֹו:ׂשמחּתי ¬∆ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

(ÂË)EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰.(ספרי)מה עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ִַָ
לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּגזרּת

כו)ׁשאמרּת ונתּתי(ויקרא ּתלכּו, ּבחּקתי "אם : ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבעּתם": "zÚaLּגׁשמיכם ¯L‡k e"Ï ‰z˙" ¯L‡ ְְִִֵֶָ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»

e"È˙·‡Ï.חלב זבת "ארץ וקּימּת, לנּו, לתת «¬…≈ְְִֵֶֶַַָָָָָָ



àåáú-éëæëéòéáø íåéå éùéìù íåé ñåì÷ðåàæö

Láãe áìçi''yx:ñë"ò
ìåçáéùéìùæèiäýåýé äfä íB ¨−̈§¨«©´©¤À§Ÿ̈¸

éäìàälàä íéwçä-úà úBùrì Eeöî E ¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²Ÿ¤©«ª¦¬¨¥−¤
-ìëa íúBà úéùrå zøîLå íéètLnä-úàå§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧Ÿ¨Æ½̈§¨

ELôð-ìëáe Eááìi''yx:æézøîàä ýåýé-úà §¨«§−§¨©§¤«¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨
åéëøãa úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́¦§¨À̈

ìåìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL §¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
Bì÷ai''yx:çéBì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ

ìå Cì-øac øLàk älâñ írì-ìk øîL §©´§ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨
åéúåöîi''yx:èéíéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe ¦§Ÿ¨«§¦§´¤§À©³¨©¦Æ

ìe äläúì äùr øLàEúéäìå úøàôúìe íL £¤´¨½̈Ÿ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯
éäìà ýåýéì Lã÷-írøac øLàk Ei''yx:ô ©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈
äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬

íBiä íëúài''yx:áeøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úàïúð E ¤©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå Cì̈®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈
ãéOai''yx:âéøác-ìk-úà ïäéìr záúëå ©¦«§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²

ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára úàfä äøBzä©¨¬©−Ÿ§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

:L·„eטזC‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ¿»»»≈¿»¡»»

ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ¿«¿»¿∆¿«»¿»«»»ƒ≈

ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡i�Èc ˙ÈÂ¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ� ÏÎ·e CaÏ ÏÎaיזÈÈ ˙È ¿»ƒ»¿»«¿»»¿»

dÏ‡Ï CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»

È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ

È‰B�È„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ˜ ¯hÓÏe¿ƒ«¿»ƒƒƒ¿ƒƒ

:d¯ÓÈÓ· ‡Ïa˜ÏeיחC·ËÁ ÈÈÂ ¿«»»¿≈¿≈«»»¿»

·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ

Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»

:È‰B„ewtיטÏÚ ‰‡lÚ C�zÓÏe ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»»«

‡ÁaL˙Ï „·Ú Èc ‡iÓÓÚ Ïk»«¿«»ƒ¬«¿À¿»»

LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

È˙א Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»

‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ«»¿≈»«»»«¿∆¿»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿»≈

È˙ב Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È«¿¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»

�·‡ CÏ ÌÈ˜˙e„eÒ˙e ÔÈ·¯·¯ ÔÈ ¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ¿

:‡„ÈÒa ÔB‰˙ÈגÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â »¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈

‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»≈«¿»»»

‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»

‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»»≈»«¿»»¿»

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók L·„e ·ÏÁ¬«¿«¿»ƒ«ƒ¿»

é"ùø

EeˆÓ(ÊË)":ּודבׁש EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰.ּבכל ְָ««∆¡…∆¿«¿ְָ
נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָיֹום

‡Ì˙B.עליהם: ˙ÈNÚÂ z¯ÓLÂ:מברכּתֹו קֹול ּבת ֲֵֶ¿»«¿»¿»ƒ»»ְְַַָ
ּתׁשנה הּיֹום, ּבּכּורים הּבאה':'הבאת לּׁשנה ְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

(ÊÈ)E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰.מֹוכיח עד להם אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ִֵֵֶַָ
והבּדלה: הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבּמקרא,
ל להיֹות ּכֹוכבים עֹובדי מאלהי ל ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָֹהבּדלּתי
להיֹות הארץ מעּמי אליו הפריׁש והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלאלהים,
לׁשֹון והּוא עד, להם (ּומצאתי סגּלה. לעם ְְְְִֵֶַָָָָֻלֹו

צד)ּכמֹו:'ּתפארת', ּפֹועלי(תהלים ּכל "יתאּמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַָ
CÏŒ¯ac(ÁÈ)"):און ¯L‡k.(יט "והייתם(שמות ֶָ«¬∆ƒ∆»ְִִֶ

סגּלה L‡k¯(ËÈ)":לי 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ ְִָֻ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆
¯ac.(כ קדֹוׁשים(ויקרא לי ÓL¯(‡)":"והייתם ƒ≈ְְִִִִֶ»…

‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡.,הוה ּבלע"זלׁשֹון גרדנ"ט ∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ
EÏ(·)(בעאבאכטענד): ˙Ó˜‰Â.ואחר ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְֵַַַַ

ּבהר מזּבח מהן ותבנּו אחרֹות מּׁשם ּתֹוציאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכ
היּו: אבנים מיני ׁשלׁשה אֹומר: אּתה נמצאת ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹעיבל.
ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ּוכנגּדן ּבּירּדן, עׂשרה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתים



àåáú-éëæëéùéîç íåéñåì÷ðåà çö

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬
éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´

cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧
zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬

:ãéOa íúBàäýåýéì çaæî íM úéðáe −̈©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−
éäìàéðú-àì íéðáà çaæî E:ìæøa íäéìr ó ¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

åýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáà£¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéäìà ýåýéì úìBò åéìr úéìräå E:E ¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

æéðôì zçîùå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨Ÿ́©§½̈¦§¥−
éäìà ýåýé:Eç-ìk-úà íéðáàä-ìr záúëå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨

áèéä øàa úàfä äøBzä éøáci''yx:ñ ¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬¥¥«
èìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−

äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ
éäìà ýåýéì írì úééäðEi''yx:éìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−

éäìà ýåýéåéwç-úàå åúåöî-úà úéùrå E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³Ÿ¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈
:íBiä Eeöî éëðà øLàñéùéîçàéäLî åöéå £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«©§©³¤Æ

:øîàì àeää íBia írä-úàáéeãîré älà ¤¨½̈©¬©−¥«ŸÂ¥¤©«©§º
-úà íëøára íéføb øä-ìr írä-úà Cøáì§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½§¨§§¤−¤
óñBéå øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨¨¬§¥−

ïîéðáei''yx:âéøLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä-ìr eãîré älàå ¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡דÈ‰ÈÂ ¡»»«¬»»»»ƒ≈

˙È ÔeÓÈ˜z ‡�c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»

„wÙÓ ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i�·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈

Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈¿»¿≈»

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙eהÈ�·˙Â ¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿≈

C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn«̇»«¿¿»√»¿»¡»»

ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ�·‡ Áa„Ó«¿««¿ƒ»¿ƒ¬≈

:‡ÏÊ¯tו˙È È�·z ÔÈÓÏL ÔÈ�·‡ «¿¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»

È‰BÏÚ ˜q˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»¿«≈¬ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚזÒBk˙Â ¬»»√»¿»¡»»¿ƒ

È„Á˙Â Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜חÏÚ ·BzÎ˙Â √»¿»¡»»¿ƒ¿«

‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i�·‡«¿«»»»ƒ¿»≈«¿»

:˙e‡È L¯t LÓ‰ט‰„‡ ÏÈlÓe »»»«»«ƒ…∆

¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i�‰ÎÂ¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈¿≈«

ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

‡C‰Ïי ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»

È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„ewt ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈

ÓBÈa‡יא ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»

:¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰יבÔeÓe˜È ÔÈl‡ «¿≈»ƒ≈¿

ÌÈÊ¯‚„ ‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï¿»»»»«»«»ƒ¿ƒƒ

ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡�c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ�·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

iËÂÏ‡יג ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»

¯L‡Â „b Ô·e‡¯ Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa¿»¿≈»¿≈»¿»≈

é"ùø

סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא לה)עיבל, a‡¯(Á):(דף ְְִִֵֶֶַָָָ«≈
·ËÈ‰.(שם):לׁשֹון .‰kÒ˙(Ë)ּבׁשבעים ≈≈ְְִִָ«¿≈

"‰ÈÈ˙ּכתרּגּומֹו: ‰f‰ ÌBi‰.ּבעיני יהיּו יֹום ּבכל ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְִֵֶָ
ּבברית: עּמֹו ּבאת הּיֹום ‡˙Œ(È·)ּכאּלּו C¯·Ï ְְִִִִַָָ¿»≈∆

ÌÚ‰.:סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא 'ׁשּׁשה(דף »»ְְִִִֶֶַָָָ
הר לראׁש וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ְְְְְִִִִַַָָָֹֹׁשבטים

ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹעיבל,
ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהפכּו
וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ואּלּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָואּלּו
אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ּופתחּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָעיבל
לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָֹֻיעׂשה
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:éìzôðå ïc ïìeáæeãéeøîàå íiåìä eðrå §ª−¨¬§©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²
:íø ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìàñåèøeøà ¤¨¦¬¦§¨¥−¬¨«¨´

árBz äëqîe ìñô äNré øLà Léàäýåýé ú ¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À
írä-ìë eðrå øúqa íùå Løç éãé äùrî©«£¥²Ÿ§¥¬¨−̈§¨Ÿ́©¨®¤§¨¯¨¨¨²

:ïîà eøîàåñæèBnàå åéáà äì÷î øeøà §¨«§−¨¥«¨¾©§¤¬¨¦−§¦®
ïîà írä-ìk øîàåi''yx:ñæéìeáb âéqî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾©¦−§´

ïîà írä-ìk øîàå eärøi''yx:ñçéøeøà ¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾
ïîà írä-ìk øîàå Cøca øer äbLîi''yx:ñ ©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

èéøîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà írä-ìkëåéáà úLà-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½

ðk älâ ék:ïîà írä-ìk øîàå åéáà óñ ¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
àëírä-ìk øîàå äîäa-ìk-ír áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñáëBà åéáà-úa Búçà-ír áëL øeøà ¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´
:ïîà írä-ìk øîàå Bnà-úáñâëøeøà ©¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾

:ïîà írä-ìk øîàå Bzðúç-ír áëLñ Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
ãëírä-ìk øîàå øúqa eärø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈

ïîài''yx:ñäëLôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤
:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð ícñåëøLà øeøà ©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À£¤¯

úBùrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´Ÿ
ïîà írä-ìk øîàå íúBài''yx:ôçëàòîLz rBîL-íà äéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈¦¨³©¦§©Æ

:ÈÏzÙ�Â Ôc ÔÏe·ÊeידÔe·È˙ÈÂ ¿À»¿«¿»ƒƒƒ

Ï‡¯NÈ L�‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈

:‡Ó¯ ‡Ï˜טוÈc ‡¯·b ËÈÏ »»»»ƒ«¿»ƒ

Ì„˜ ‡˜Á¯Ó ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ«¿≈∆∆«¿»¿»»»√»

‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk Ôe·È˙ÈÂƒƒ»«»¿≈¿»≈

dn‡Âטז È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂיזËÈÏ ¿≈«»«»»≈ƒ

Ïk ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz È�LÈc¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»

:ÔÓ‡ ‡nÚיח‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏ «»»≈ƒ¿«¿≈¬ƒ»

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿≈«»«»»≈

nzÈ‡יט ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡ÏÓ¯‡Â¿«¿¿»¿≈«»«»»≈

‡·È‰eכ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ

Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ù�k Èlb È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¬ƒ¿≈«»

:ÔÓ‡ ‡nÚכאÌÚ ·ekLÈc ËÈÏ «»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk»¿ƒ»¿≈«»«»»≈

a˙כב d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«

Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ ˙· B‡ È‰e·‡¬ƒ«ƒ≈¿≈«»

:ÔÓ‡ ‡nÚכגÌÚ ·ekLÈc ËÈÏ «»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ¬≈¿≈«»«»»≈

Òa˙¯‡כד d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂכהÈc ËÈÏ ¿≈«»«»»≈ƒƒ

Ìc LÙ� ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊכוËÈÏ ««¿≈«»«»»≈ƒ

‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Ècƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»

Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ ‡„‰»»¿∆¿«»¿¿≈«»

:ÔÓ‡ ‡nÚא‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂ «»»≈ƒ≈ƒ«»»

é"ùø

‡·ÂÈ(ÊË)":יקים ‰Ï˜Ó.לׁשֹון כה)מזלזל, (לעיל ִָ«¿∆»ƒְְְֵַ
אחי Ïe·b(ÊÈ)":"ונקלה ‚ÈqÓ.מחזירֹו ְְִִָָ«ƒ¿ֲִַ

לׁשֹון: הּקרקע, את וגֹונב נט)לאחֹוריו (ישעיה ְְְֲֵֶַַַַָ
אחֹור eÚ¯(ÁÈ)":"והּוסג ‰bLÓ.,ּבּדבר הּסּומא ְַָ«¿∆ƒ≈ַַָָָ

רעה: עצה qa˙¯(Î„)ּומּׁשיאֹו e‰Ú¯ ‰kÓ.על ִֵַָָָ«≈≈≈«»∆ַ

הרע מׁשהלׁשֹון רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ראיתי אֹומר. הּוא ִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשבטים, י"א ּכנגד ּכאן יׁש ארּורים י"א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָהּדרׁשן:

ׁשמעֹו ּבלּבֹוּוכנגד היה ׁשּלא לפי ארּור, ּכתב לא ן ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
לא לכ הּׁשבטים, ׁשאר ּכׁשּבר מֹותֹו לפני ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹלברכֹו

לקּללֹו: ÌÈ˜ÈŒ‡Ï(ÂÎ)רצה ¯L‡.את ּכלל ּכאן ְְַָָ¬∆…»ƒֶַָָ
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éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
ðúðe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîýåýé E ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§¨̧§¹§Ÿ̈³

éäìà:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr Eáéìr eàáeE ¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤¨¯¨¤²
ìB÷a òîLú ék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk̈©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´¦§©½§−

éäìà ýåýé:Eâäzà Ceøáe øéra äzà Ceøa §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®¨¬©−̈
:äãOaãðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe E ©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´

éôìà øâL Ezîäáðàö úBøzLrå EEi''yx: §¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«
äEzøàLîe Eàðè Ceøai''yx:åäzà Ceøa ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈

Eúàöa äzà Ceøáe Eàáai''yx:éùùæýåýé ïzé §Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«¦¥̧§Ÿ̈³
éáéà-úàéìr íéîwä Eéðôì íéôbð ECøãa E ¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®§¤³¤

éìà eàöé ãçàeñeðé íéëøã äráLáe E ¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬
éðôìEi''yx:çäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé §¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈

éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ

øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ
éäìà ýåýé úåöî-úà:åéëøãa zëìäå E ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«

éàø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìk eàøå§¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´
éìr:jnî eàøéå EàéäáBèì ýåýé EøúBäå ¨¤®§¨«§−¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈

ðèá éøôaòaLð øLà äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E ¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯

¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜¿̇«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«

‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»

C‰Ï‡ ÈÈ Cp�zÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÏÚ ÈlÚƒ««»«¿≈«¿»

‰‡ÔÈlב ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈

ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡ Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»¬≈¿««¿≈¿»«¿»

:C‰Ï‡גCÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a ¡»»¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ

:‡Ï˜Áa z‡דCÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a «¿¿«¿»¿ƒ«¿»ƒ¿»

C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂe CÚ¯‡„ ‡a‡Â¿ƒ»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ»

:C�Ú È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜aהCÈ¯a «¿≈»¿∆¿≈»»¿ƒ

:C˙Âˆ‡Â ClÒוz‡ CÈ¯a «»¿«¿»»¿ƒ«¿

:C˜tÓa z‡ CÈ¯·e CÏÚÓaזÔzÈ ¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ≈

CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»

Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„˜ ÔÈ¯È·z¿ƒƒ√»»¿»¿»«ƒ¿

Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿

:CÓ„wÓח˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ ƒ√»»¿««¿»ƒ»»

˙eËLB‡ ÏÎ·e C¯ˆB‡a ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»»¿…»

C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰ÈטÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È »≈»¿ƒƒ»¿»≈¿«

¯h˙ È¯‡ CÏ ÌÈi˜ È„ ‡Ók LÈc«̃ƒ¿»ƒ«ƒ»¬≈ƒ«

C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡aיÔeÊÁÈÂ ¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿∆¡

ÈÈ„ ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»

:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

cÏÂa‡יא ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»

‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

é"ùø

ּובׁשבּועה: ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻּכל
(„)EÈÙÏ‡ ¯‚L.מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ולדֹות ¿«¬»∆ְְְְְֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡"Eמּמעיה: ˙B¯zLÚÂ.ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ִֵֶָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ
ׁשּמעׁשירֹות 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם נקרא לּמה ְְְְֲִִֶַַָָָָָָדרׁשּו:
ׁשהן הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעליהן

חזקים: E‡"Ë(‰)סלעים Ce¯a.ּדבר .ּפרֹותי ְֲִִָָ»«¿¬ֵֶָָ

מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" ּבסּלים:אחר: ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
Ez¯‡LÓe.זב:ּדבר ואינֹו ּבּכלי ׁשּנׁשאר יבׁש, ƒ¿«¿∆ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

(Â)E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a.ב"מ) »«»¿…∆»«»¿≈∆
העֹולםקז) מן יציאת ּכביאתׁשּתהא חטא, ּבלא ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

EÈ"ÙÏ(Ê)לעֹולם: eÒe"È ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e.ּכן ָָ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ֵ
להיֹות לברח, הּנבהלים צד:ּדר לכל מתּפּזרין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
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éúáàì ýåýéì E:Cì úúáéEì | ýåýé çzôé §Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´§Ÿ̈´Â§Â
-øèî úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³§©
Eãé äùrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥Ÿ́¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà EøîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ
:úBùrìåãéøLà íéøácä-ìkî øeñú àìå §©«£«Ÿ§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧

úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤
:íãárì íéøçà íéäìà éøçàôåèäéäå ©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−§¨§¨«§¨À̈

éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íàì EøîL ¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

éìr eàáe íBiä Eeöîälàä úBììwä-ìk E §©§−©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
:EeâéOäåæèäzà øeøàå øéra äzà øeøà §¦¦«¨¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈
:äãOaæé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéøeøà ©¨¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬
ðèá-éøtéôìà øâL Eúîãà éøôe EE §¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Eèéøeøàå Eàáa äzà øeøà §©§§¬ŸŸ¤«¨¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬
:Eúàöa äzàë-úà Ea | ýåýé çlLé ©−̈§¥¤«§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤

-ìëa úørânä-úàå äîeänä-úà äøànä©§¥¨³¤©§¨Æ§¤©¦§¤½¤§¨
-ãrå EãîMä ãr äùrz øLà Eãé çìLî¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®Ÿ©´¦¨«¤§³§©

éììrî rø éðtî øäî EãáàøLà E £¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬
éðzáæri''yx:àëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ

:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlkáëäëké ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«©§¨´

ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„¿«¿»««¿»ƒ«ƒ¿»

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡ÏיבÈÈ ÁzÙÈ «¬»»»¿ƒ«»ƒ¿«¿»

‡iÓL ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ»»»≈»»»¿«»

‡Î¯·Ïe d�cÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»

ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ Ïk ˙È»»»≈¿»¿≈¿«¿ƒ

:ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒיגCp�zÈÂ «ƒƒ¿«¿»¿¿ƒ¿ƒ»

Ì¯a È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«

È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈

Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ Ïa˜¿̇«≈¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ

¯hÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈¿ƒ«

:„aÚÓÏeידÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ ¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»

ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈»¿

nÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈC‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡�È »≈«ƒ»¿»»ƒ¿«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓa¯‡טו Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»

Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿ƒ«¿∆¿«»»

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¬»¿«¿»

‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿≈¬»»¿»«»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰טזz‡ ËÈÏ »ƒ≈¿ƒ¿¿À»ƒ«¿

:‡Ï˜Áa z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז ClÒ ËÈÏיחËÈÏ ƒ«»¿«¿»»ƒ

È¯˜a CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈

:C�Ú È¯„ÚÂ CÈ¯B˙יטz‡ ËÈÏ »¿∆¿≈»»ƒ«¿

:C˜tÓa z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓaכÈ¯‚È ¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿»≈

‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»

C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿»»¿»

„·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c „Ú „aÚ˙ Ècƒ«¿≈«¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«

CÈ„·BÚ ˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ»»

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·LcכאÈÈ ˜a„È ƒ¿«¿»««¿ƒ«¿≈¿»

C˙È ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca»»»«¿ƒ¿≈≈»»

Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏכב‡zÙÁLa ÈÈ C�ÁÓÈ ¿≈¿«ƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»

é"ùø

(Î)‰¯‡n‰.:ּכמֹו יג)חּסרֹון, "צרעת(ויקרא «¿≈»ְִַַָָ
ּבהלֹות:.‰Óe‰n‰ממארת": קֹול ׁשּגּוׁש ְֶֶַ«¿»ִֶָ

(·Î)˙ÙÁMa.:ונפּוח נׁשחף .Ácw·e˙ׁשּבׂשרֹו ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««
לב)לׁשֹון: אׁש(דברים והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ְְְְִִֵֵַָָ



àåáú-éëçëéùù íåéñåì÷ðåà á÷

øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýéÂ§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
ãr Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«¨®§¨−©¬

Eãáài''yx:âëéîL eéäåELàø-ìr øLà E ¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−
ézçz-øLà õøàäå úLçðìæøa Ei''yx:ãëïzé §®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«¦¥¯

íéîMä-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ
éìr ãøéCãîMä ãr Ei''yx:äëðzé| ýåýé E ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

õøàä úBëìîî ìëìi''yx:åëEúìáð äúéäå §−Ÿ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ
õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì ìëàîì§©«£½̈§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨¨®¤

:ãéøçî ïéàåæëíéøöî ïéçLa ýåýé äëké §¥−©«£¦«©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ

‡¯eÁ¯Á·e ‡z˜Ï„·e ‡zÁc˜·e¿««¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»

‡�B˜¯È·e ‡�BÙcL·e ‡a¯Á·e¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂכגÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿¿À»«¿≈»ƒ

ÔÈ�ÈÒÁ CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ

‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁ�kƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»

‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz C˙BÁ˙ È„ƒ¿»«ƒ»¿«¿¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓכד˙È ÈÈ ÔzÈ ƒ¿∆¿«≈ƒƒ≈¿»»

ÔÓ ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ

:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

C‡�Òכה Ì„˜ ¯È·z ÈÈ Cp�zÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»

d˙ÂÏ ˜Btz ‡„Á ‡Á¯‡a¿»¿»¬»ƒ¿»≈

È‰BÓ„wÓ ˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e¿ƒ¿»»¿»≈ƒƒ√»ƒ

:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÏÎÈÓÏכו ‡¯bLÓ CzÏ·� È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«

˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ ÏÎÏ¿»»ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«

:„È�Óc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡כזÈÈ CpÁÓÈ «¿»¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿»

é"ùø

ׁשהיא היטץ), (פיבער ּבלע"ז מלוו"י חֹולי, ְִִֶֶַַׁשל
מאד: ּומיני.lc·e˜˙חּמה מּקּדחת, יֹותר חּמה ְַָֹ««∆∆ִִֵֵַַַַָ
הם: הּגּוף,.Á¯Á·e¯חלאים ּתֹו הּמחּממֹו חלי ֳִֵָ««¿Àְְִַַַֹ

לׁשֹון: ּובלע"ז למים, ּתמיד ל)וצמא "ועצמי(איוב ְְְְְְִִִֵַַַַָָ
חרב", מּני ו)חרה מאׁש":(ירמיה מּפּוח "נחר ִִִֵֵֶַַָָָֹ

·¯Á·e.עלי ÔB˜¯È·eּגיסֹות:יביא ÔBÙcL·e. «∆∆ְִֶָָָ«ƒ»«≈»
ׁשּבּׂשדֹות: ּתבּואה קדים,.ÔBÙcLמּכת רּוח ְֶַַַָָƒ»ִַָ

(זאנענפערבראנט): ּבלע"ז יבׁש,.ÔB˜¯Èאשילד"ה ְַַ≈»ֶֹ
קמ"א לירקֹון, ונהפכין מכסיפין הּתבּואה ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָּופני

(געלב): ‡·„Eּבלע"ז „Ú.,'דתיבד 'עד ּתרּגּום: ְַַ«»¿∆ְְֵַַַ
:מאלי ׁשּתכלה ,אֹות אבֹוד עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַּכלֹומר

(‚Î)˙LÁ" EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â.קללֹות ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְָ
אמרן, עצמֹו מּפי מׁשה מּפיהּללּו, סיני וׁשּבהר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אמר הּוא ּברּו נאמר:הּקדֹוׁש וכן ּכמׁשמען. ן ְְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ
כו) לי,(ויקרא תׁשמעּו לא עּמי"ואם ּתלכּו ואם ְְְְְִִִִִִֵֹ

ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: הּוא וכאן ְְְֱִֵֵֶֶַָֹקרי",
לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ה'", יּככה ...ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹּב
ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו ּבקללה ּכן וגם יחיד, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּבלׁשֹון

אֹומר: וארצכם(שם)הּוא ּכּברזל ׁשמיכם "את ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַ

ׁשאין ּכדר מּזיעין הּׁשמים יהיּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכּנחּוׁשה",
והארץ ּבעֹולם, חרב יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּברזל
מרקבת והיא מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּתהא
וארצ נחׁשת ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָֹּפרֹותיה,
יריקּו ׁשּלא ּפי על אף מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּברזל,
ּבעֹולם, אבדן ׁשל חרב יהיה לא מקֹום מּכל ְְִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹמטר,
מּזיע הּברזל ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהארץ
ּבין היא קללה מקֹום ּומּכל מרקיבין, הּפרֹות ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָואין
ּפרֹות, ּתֹוציא לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹׁשהיא

מטר: יריקּו לא הּׁשמים ‡¯ˆE(Î„)וכן ¯ËÓ ְִִֵַַָָָָֹ¿««¿¿
¯ÙÚÂ ג).‡·˜ מטרא.(תענית ּדבתר יֹורדזיקא מטר »»¿»»ְְִִֵַָָָָָ

להרּביץ ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל העפר,ולא את ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ
עׂשב את ּומכּסה האבק, את ּומעלה ּבאה ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוהרּוח
ונעׂשה ּבהם ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּזרעים

ּומרקיבין: ּומתיּבׁש, לאימה.ÂÚÊÏ‰(Î‰)טיט ְְִִִִֵַַ¿«¬»ְֵָ
,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ויאמרּו:ּולזיע, ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

אּלּו': על ׁשּבא ּכדר עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, ְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ'אֹוי
(ÊÎ)ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa.מּבפנים לח מאד: היה רע ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְִִִַַָָֹ

ּבבכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, מא)ויבׁש .b¯·:(דף ְְְִִִִֵַָָ»»



àåáú-éëçëéùù íåé ñåì÷ðåàâ÷

áéúëíéìôòáåéø÷øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬
àôøäì ìëeú-àìi''yx:çëïBòbLa ýåýé äëké «Ÿ©−§¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−

ááì ïBäîúáe ïBøeráei''yx:èëLMîî úééäå §¦¨®§¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´
àìå äìôàa øerä LMîé øLàk íéøäva©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ

éëøc-úà çéìöúìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²
réLBî ïéàå íéîiä-ìki''yx:ìNøàú äMà ¨©¨¦−§¥¬¦«©¦¨´§¨¥À

øçà Léàåáéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéä §¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìåi''yx: §«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

àìéðérì çeáè EøBLepnî ìëàú àìå E «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼
éðôlî ìeæb Eøîçðàö Cì áeLé àìå EE £«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ

éáéàì úBðúð:réLBî Eì ïéàå EáìéðaE §ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©¨¤̧
éúðáeéðérå øçà írì íéðúð EúBìëå úBàø E §Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½§¨¬

Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìài''yx:âìéøt £¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨
éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧

íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬

:Eã÷ã÷åìøLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBé ¨§¢¤«¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´
éìr íé÷zäzà zrãé-àì øLà éBb-ìà E ¨¦´¨¤½¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´

éúáàåõr íéøçà íéäìà íM zãárå E ©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬

ÔÈ¯BÁË·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡�ÁLa¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»

:‰‡qz‡Ï Ïek˙כחÈÈ CpÁÓÈ ƒ¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿»

˙eÓÓÚL·e ‡˙eÈÓÒ·e ‡˙eLÙËa¿«¿»¿«¿»¿«¬»

:‡aÏכט‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e ƒ»¿≈¿«≈¿ƒ¬»

‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ LMÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«≈«ƒ»¿«¿»¿»

Ì¯a È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ«̇¿«»»¿»»¿≈¿«

˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ�‡Â ˜ÈLÚ»ƒ¿»ƒ»«»¿≈

:˜È¯Ùcל¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ ¿»ƒƒ¿»≈¿«

‡ÏÂ È�·˙ ‡˙Èa dp·kLÈ Ô¯Á‡»√»ƒ¿¿ƒ«≈»ƒ¿≈¿»

‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È≈̇≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ˙לאÒÎ� È‰È C¯Bz ¿«ƒ≈»¿≈»≈

C¯ÓÁ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈ�ÈÚÏ¿≈»¿»≈ƒ≈¬»»

CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò�‡ È‰È¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»

˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ C�Ú»»¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈

:˜È¯t CÏלבCÈ˙�·e CÈ�a »»ƒ¿»¿»»

ÔÊÁ CÈ�ÈÚÂ Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»¬»

˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈

:C„Èa ‡ÏÈÁלגÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ ≈»ƒ»ƒ»¿«¿»¿»

zÚ„È ‡Ï Èc ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï≈»≈«»ƒ»¿««¿

Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈלדeÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e «»¿≈ƒ¿«≈≈≈

:ÈÊÁ˙ Èc CÈ�ÈÚלהÈÈ CpÁÓÈ ≈»ƒ∆¡≈ƒ¿ƒ»¿»

ÏÚÂ ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡�ÁLa¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«

‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»

:CÁBÓ „ÚÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓƒ«¿««¿»¿«»

Ècלו CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ

z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ÌÚÏ CÏÚ ÌÈ˜¿̇ƒ¬»¿«ƒ»¿««¿«¿

‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â«¬»»»¿ƒ¿««»¿«¿«»

:‡�·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt«¿≈«¬»»»»¿«¿»

é"ùø

לח: יבׁשׁש.Ò¯Áׁשחין ּכחרס:חין ְִַ»∆ְִֵֶֶַָ
(ÁÎ)··Ï ÔB‰Ó˙·e.אשטורדישו"ן הּלב, אטם ¿ƒ¿≈»ֵֶַֹ

ערעּור:.eLÚ˜(ËÎ)ּבלע"ז: יהיה מעׂשי ּבכל ְַַ»ְְְֲִִֶֶַָ
(Ï)‰pÏbLÈ.,ּפילגׁש ׁשגל ּכּנהּולׁשֹון והּכתּוב ƒ¿»∆»ְְִִֶֶֶֶַָָ

יׁשּכבּנה, כה)לׁשבח: הּוא(מגילה סֹופרים ותּקּון ְְְְִִִֶֶַָָ
ּפריֹו:.˙epÏlÁזה: לאכל הרביעית, ּבּׁשנה ֶ¿«¿∆ְְֱִִִֶַָָָֹ
(·Ï)Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ.,ׁשּיׁשּובּו אליהם מצּפֹות ¿»¬≈∆ְֲֵֶֶַָ

קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָואינם



àåáú-éëçëéùù íåéñåì÷ðåà ã÷

:ïáàåæìì úééäåìå ìLîì änLìëa äðéðL ¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ
änL ýåýé Eâäðé-øLà íénräi''yx:çìòøæ ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨¤¬©

epìñçé ék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−
äaøàäi''yx:èì-àì ïééå zãárå òhz íéîøk ¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îCeñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½

Eúéæ ìMé éki''yx:àîãéìBz úBðáe íéða ¦¬¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®
:éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìåáîéøôe Eör-ìk §Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´

ìöìvä Løéé Eúîãài''yx:âîøLà øbä ©§¨¤®§¨¥−©§¨©«©¥Æ£¤´
éìr äìré Eaø÷aãøú äzàå äìrn äìrî E §¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−

:ähn ähîãîepåìú àì äzàå Eåìé àeä ©¬¨¨«¨´©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®
:áðæì äéäz äzàå Làøì äéäé àeääîeàáe µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈¦«§¤¬§¨¨«¨̧

éìrEeâéOäå Eeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ§¦¦½
ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék CãîMä ãr©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«
åîíìBò-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå: §¨´§½§−§¥®§©«§£−©¨«
æîéäìà ýåýé-úà zãár-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ìk áøî ááì áeèáe äçîNai''yx:çîzãárå §¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ§¨«©§¨´
éáéà-úàárøa Ca ýåýé epçlLé øLà E ¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯

ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

ÈÚBLÏeלז Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈

:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿…«¿«»ƒƒ¿¿¿»¿»¿«»

Ï˜ÁÏ‡לח ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»

:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡ LB�Îz ¯ÚÊe¿≈ƒ¿¬≈«¿¿ƒ≈»

ÓÁÂ¯‡לט ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»

È¯‡ LB�Î˙ ‡ÏÂ ÈzL˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿¬≈

:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙מÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ ≈¿ƒ≈…«¿»≈ƒ¿

‡Ï ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ»¿»¿»ƒ¿»»

:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ˙מאÔÈ�a ¿¬≈ƒ¿≈»¿ƒ

È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô�·e¿»ƒ¿»¿»¬≈

:‡È·La ÔeÎ‰ÈמבC�ÏÈ‡ Ïk ¿»¿ƒ¿»»ƒ»»

:‰‡wÒ dp�ÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

ÈÏÒ˜מג È‰È C�È· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ

È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ CpÓ ÏÚ«ƒ»¿≈»¿≈»¿«¿¿≈

:‡zÁ˙Ï ‡zÁ˙Ï ˙Áמד�‡e‰ »≈¿«¿»¿«¿»

È‰È ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈

:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

‰‡ÔÈlמה ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈

ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈

ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡¬≈»«∆¿»¿≈¿»«¿»

È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡¡»»¿ƒ«ƒƒ¿»ƒ

:C„wÙ Ècמו˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂ ƒ«¿»ƒ»¿»

:ÌÏÚ „Ú CÈ�··e ˙ÙBÓÏe¿≈ƒ¿»«√»

ÈÈמז Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»

‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa C‰Ï‡¡»»¿∆¿»¿«ƒƒ»

:‡Ïk È‚qÓמחÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â ƒ¿≈…»¿ƒ¿«»«¬≈

‡�ÙÎa Ca ÈÈ dp¯‚È Èc C··„¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»¿«¿»

˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ

C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È� ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»

é"ùø

עינים': אש"ו.nLÏ‰(ÊÏ)'ּכליֹון ְִִֵַ¿«»
:עלי יּׁשֹום אֹות הרֹואה ּכל ְִֶֶָָָאשטורדישו"ן,

ÏLÓÏ.זֹו' יאמרּו: אדם, על רעה מּכה ּכׁשּתבא ¿»»ְְֶַָָָָָָָֹֹ
ּפלֹוני': למּכת ו)לׁשֹון.È"LÏÂ"‰ּדֹומה (לעיל ְְִַַָ¿ƒ¿ƒ»ְ

'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְְְְְְִֵֵַַַָ
ואׁשּתעי: סּפּור ועל.epÏÒÁÈ(ÁÏ)לׁשֹון יכּלּנּו, ְְְִִֵָ«¿¿∆ְְֶַַ

הּכל: את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשם

(Ó)ÏMÈ Èk.לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר (לעיל ƒƒ«ְִֵַָ
הּברזל ‰ÏˆÏv(Ó·)":"ונׁשל L¯ÈÈ.יעׂשּנּו ְְֶַַַָ¿»≈«¿»«ֲֶַ

הּפרי: מן רׁש מין.‰ÏˆÏvיעני:.L¯ÈÈהארּבה ְְִִֶַַָָ¿»≈ֲִַ«¿»«ִ
ׁשאםארּבה, ירּׁשה, לׁשֹון יירׁש לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

הֹורׁשה לׁשֹון ולא יירׁש, לכּתב: לֹו היה ְְְִִֵַָָָָֹֹּכן
יֹוריׁש: לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ְְִִִִֵֵֶָָֹוגירּוׁשין,

(ÊÓ)Ïk ·¯Ó.ל ׁשהיה טּוב:ּבעֹוד ּכל ≈……ְְֶָָָ



àåáú-éëçëéùù íåé ñåì÷ðåàä÷

Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøa:èîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéøLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãéBðLi''yx: ¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«
ðørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt ær éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©

:ïçé àìàðEúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàå ¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»
LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLà CãîMä ãr©´¦¨«§¨¼£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´

éôìà øâL øäöéåðàö úøzLrå Eãr E §¦§½̈§©¬£¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬
Cúà Bãéáàä:áðì øöäåéørL-ìëa Eãr E ©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹§¨§¨¤À©´
éúîç úãøäzà øLà úBøöaäå úäábä E ¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²

éørL-ìëa Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèaE Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½
éäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëaCì Ei''yx: §¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«

âððèá-éøô zìëàåéða øùa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³Ÿ¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤

Eáéà Eì ÷éöéi''yx:ãðâðräå Ea Cøä Léàä ¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤

øéúBé øLà åéðai''yx:äðíäî ãçàì | úzî ¨−̈£¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À
ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà åéða øùaî¦§©³Ÿ¨¨Æ£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ
-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨

éørL:EåðøLà äbðräå Eá äkøä §¨¤«¨«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧

:C˙È ÈˆÈzLÈc „ÚמטÈÈ È˙ÈÈ «ƒ¿≈≈»»«¿ƒ¿»

‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»

Èc ‡nÚ ‡¯L� È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ

:d�LÈÏ ÚÓL˙ ‡ÏנÛÈwz ÌÚ »ƒ¿«ƒ»≈««ƒ

ÏÚÂ ‡·ÒÏ ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»¿«

:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜�Èנא‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ »¿»»¿«≈¿≈«¿»

„Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«

‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»

CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓe ‡¯ÓÁ«¿»ƒ¿»«¿≈»

:C˙È „·BÈc „Ú C�Ú È¯„ÚÂ¿∆¿≈»»«¿≈»»

Ú„נב CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«

Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ¯ CÈ¯eL LaÎÈc¿ƒ¿«»»«»¿ƒ«»ƒ

ÏÎa Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈¿»

ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc CÚ¯‡«¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CÈ�aנג ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»

C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È Èc CÈ˙�·e¿»»ƒ¿«»¿»¡»»

:C‡�Ò CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»¿»≈»»¿»

pÙÓ„Â˜נד Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿««

È‰eÁ‡a d�ÈÚ L‡·z ‡„ÁÏ«¬»ƒ¿≈≈≈¿»ƒ

Èc È‰B�a ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒƒ

:¯‡LÈנהÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓ «¿«ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿

‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ Èc È‰B�a ¯NaÓƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»¿«¿»

:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡�Ò CÏ ˜ÚÈ È„ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Ï‡נו Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»

é"ùø

(ËÓ)¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k.מצלחת ודר ּפתאם, «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְִֶֶַַַֹ
סּוסיו: B"LÏויקּלּו ÚÓL˙Œ‡Ï.,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא ְֵַָ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ

מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום "ּתׁשמע ְְְְֲִִֵֵַֹ
מב) ּבלע"ז(שם אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע ְִֵֵַַַ"ּכי

EÈ˙ÓÁ(�·)(פערשטעהען): ˙„¯ „Ú.רּדּוי לׁשֹון «∆∆……∆ְִ
B‚Â'(�‚)וכּבּוׁש: EÈ"a ¯Na E"Ë· È¯t zÏÎ‡Â ְִ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿
¯BˆÓa.ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו מחמת ¿»ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
רעבֹון:מצֹוק, Ú‰Â"‚(�„)עקת Ea C¯‰.הּוא ֲֵַָָ»«¿¿∆»…

,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, לׁשֹון הענג, הּוא ְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹהר
ׁשהּוא ּפי על אף אחד, ׁשּׁשניהם עליהם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמֹוכיח
לרעבֹונֹו לֹו ימּתק מאּוס, ּבדבר קצה ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻמפּנק
הּנֹותרים ּבבניו עינֹו ּתרע ּכי עד ּובנֹותיו, ּבניו ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּבׂשר
יאכל. אׁשר אחיהם, - ּבניו מּבׂשר מהם לאחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמּתת
מרב הּלבב, ור הרחמני ,"ּב הר" אחר: ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּדבר
ּבניהם מּבׂשר יּתנּו ולא יתאכזרּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹרעבּתנּות

הּנֹותרים: לבניהם d"ÈÚ(�Â)הּׁשחּוטים Ú¯z ְְִִִֵֶַַָ≈«≈»



àåáú-éëçëéùù íåéñåì÷ðåà å÷

âprúäî õøàä-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−
dðááe d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈¦§−̈

dzááei''yx:æðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe §¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ
Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa øúqa©¨®¤§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−

éørLaEi''yx:çð-úà úBùrì øîLú àì-íà ¦§¨¤«¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£ÀŸ¤
äfä øôqa íéáúkä úàfä äøBzä éøác-ìk̈¦§¥Æ©¨´©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®
úà äfä àøBpäå ãaëpä íMä-úà äàøéìÂ§¦§Â̈¤©¥º©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−

éäìà ýåýé:Eèðúàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−
íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî Erøæ úBkî©´©§¤®©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬

íéðîàðå íérøi''yx:ñäåãî-ìk úà Ea áéLäå ¨¦−§¤«¡¨¦«§¥¦´§À¥µ¨©§¥´
Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöîi''yx: ¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«

àñáeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½
éìr ýåýé íìré úàfä äøBzä øôñaãr E §¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−

CãîMäi''yx:áñúçz èrî éúîa ízøàLðå ¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©
àì-ék áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ

éäìà ýåýé ìB÷a zrîLEi''yx:âñäéäå ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈
Néùé ïk íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé Nù-øLàk©«£¤¨̧Ÿ§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³Ÿ

ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t ˙‡Èq�«ƒ««¿««¿««¬»»«

L‡·z eÎÈk¯Óe e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ¿≈

d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a d�ÈÚ≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eנזÔe˜tÈc ‡‰�a ¯ÚÊ·e ƒ¿««ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿

È¯‡ „ÈÏ˙ Èc ‡‰�··e dpÓƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬≈

‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ≈̇¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»

C‡�Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»

:CÈÂ¯˜aנח„aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿»ƒ»ƒ«¿∆¿«

‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»≈«¿»»»

˙È ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îcƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«»

ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»

:C‰Ï‡נטC˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ ¡»»¿«¿«¿»»»»»

Ô·¯·¯ ÔÁÓ CÈ�a ˙ÁÓ ˙ÈÂ¿»»«¿»»»«¿¿»

ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe Ô�ÓÈ‰Óe¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ

:ÔÈ�ÓÈ‰ÓeסÏk ˙È Ca ·˙ÈÂ ¿≈¿ƒ¿»≈»»»

‡zÏÁ„ Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»

:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓסאÛ‡ ƒ√»≈¿ƒ¿¿»«

ÔÈ·È˙Î ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ

ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»

:CˆzLÈc „Ú CÏÚסבÔe¯‡zL˙Â ¬»«¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬

È·ÎBÎk Ôe˙ÈÂ‰ Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa¿«¿≈√»ƒ¬≈¿¿≈

‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏסגÈ‰ÈÂ ¿≈¿»«¿»¡»»ƒ≈

‡·ËB‡Ï ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»

ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»

é"ùø

dz··e d"··e d˜ÈÁ LÈ‡a.:הּגדֹולים ¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ
(Ê�)d˙ÈÏL·e.עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹצרה
‡˙E˙kÓŒ(�Ë)הּבׂשר: '‰ ‡ÏÙ‰Â.מפלאֹות ַָָ¿ƒ¿»∆«…¿ְָֻ

מּכֹות: מּׁשאר לקּים.B"Ó‡"Â˙ּומבּדלֹות ,ליּסר ְְִַָָֻ¿∆¡»ְְְֵֶַַ
Ì‰È"tÓ(Ò)ׁשליחּותם: z¯‚È ¯L‡.מּפני ְִָ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְִֵ

הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים יׂשראל ּכׁשהיּו ְְְִִֵֶַַַַָָָֻהּמּכֹות,
עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא מהם יראים היּו מצרים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

ּכתיב: ׁשּכן טו)ּתדע ּתׁשמע(שמות ׁשמע אם "והיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אׂשים לא ּבמצרים ׂשמּתי אׁשר הּמחלה ּכל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹוגֹו',

מיראין אין ,"ׁשהּואעלי ּבדבר אּלא האדם, את ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
מּמּנּו: עלּיה:לׁשֹון.ÌÏÚÈ(Ò‡)יגֹור ִֶָ«¿≈ְֲִָ

(·Ò)'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡L"Â.מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ִָ
מרּבין: ‰'(Ò‚)חּלּוף NÈNÈ Ôk.(י את(מגילה ְִִֻ≈»ƒֶ

וגֹו':אֹויביכם להאביד לׁשֹון.ÌzÁq"Âעליכם, ְְְֲֲִֵֵֶֶַ¿ƒ«¿∆ְ
וכן: טו)עקירה, ה'(משלי יּסח ּגאים ":"ּבית ְֲִִִֵֵֵַָ



àåáú-éëçëéùù íåé ñåì÷ðåàæ÷

ãéîLäìe íëúà ãéáàäì íëéìr ýåýé§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´
äzà-øLà äîãàä ìrî ízçqðå íëúà¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬

dzLøì änL-àái''yx:ãñ-ìëa ýåýé Eöéôäå ¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä́̈©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzàïáàå õr Ei''yx:äñíää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ
ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú àì́Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á
ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬

Lôði''yx:åñéiç eéäåãâpî Eì íéàìz E ¨«¤§¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤
éiça ïéîàú àìå íîBéå äìéì zãçôeEi''yx: ¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«

æñøîàz áøráe áør ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−
ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷a ïzé-éî¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈

éðér äàønîeäàøz øLà Ei''yx:çñEáéLäå ¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«¤«¡¦«§Æ
ézøîà øLà Cøca úBiðàa íéøöî | ýåýé§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´¨©´§¦

éñú-àì EìíL ízøkîúäå dúàøì ãBò ó §½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯
éáéàììå íéãárì Eäð÷ ïéàå úBçôLi''yx:ñèñúéøaä éøáã älà §«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹

‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï ÔBÎÈÏÚ¬≈¿»»»¿¿≈»»

‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È»¿¿ƒ«¿¿≈««¿»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡cƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

iÓÓÚ‡סד ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»

‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈«¿»

ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿««»¿«¿«»»¿≈

C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡�·‡Â ‡Ú‡סה‡iÓÓÚ·e »»¿«¿»¿«¿«»

Á�Ó ‡‰È ‡ÏÂ Áe�˙ ‡Ï Ôep‡‰»ƒ»¿«¿»¿≈¿»

·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈

:LÙ� ÔÁtÓe ÔÈ�ÈÚ ˙ÎLÁÂ ÏÁc»≈¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

Ï·wÓסו CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈

‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ ‰Â˙ È‰˙e¿≈»≈≈¿»ƒ»»¿»

:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙סז¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa ¿≈ƒ¿«»¿«¿»≈«

ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡LÓ¯·e ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ»ƒ≈«¿»¿«¿»≈«»

È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈ�ÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

Ô�ÈÙÒaסח ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»

ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¬»ƒ»»≈

Ônz Ôe�acÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿«»

Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»

:‰�˜c ˙ÈÏÂסטÈÓb˙t ÔÈl‡ ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈

é"ùø

(„Ò)ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ.לא ּכתרּגּומֹו, ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְַֹ
מּמׁש, אלהּות וגלּגלּיֹותעבֹודת מס מעלים אּלא ְְֱֲֲִִֶַַַַָָָֹֻ

ּכֹוכבים: עבֹודת ˙¯ÚÈb(Ò‰)לכמרי ‡Ï.לא ְְֲִֵַָָ…«¿ƒ«ֹ
ּכמֹו: כח)ּתנּוח, הּמרּגעה":(ישעיה ¯Êb"וזאת ·Ï. ְְְֵַַַָָֹ≈«»

מּתחת "ׁשאֹול ּכמֹו: 'ּדחל', ּכתרּגּומֹו: חרד, ְְְְִֵֵֵַַַָָלב
,"ל טו)רגזה ירּגזּון".(שמות עּמים "ׁשמעּו ְְְִִַָָָָָ

כב) ירּגזּו":(שמואל-ב הּׁשמים ÔBÈÏÎÂ"מֹוסדֹות ְְִִַַָָ¿ƒ¿
ÌÈ"ÈÚ.:ּתבא ולא ליׁשּועה, EÈiÁ(ÂÒ)מצּפה ≈«ƒְְִֶַָָֹֹ«∆

EÏ ÌÈ‡Ïz.ׁשּמא' 'ּתלּוי': קרּוי ספק ּכל הּספק, על ¿Àƒ¿ֵֵֶַַָָָָָָ
עלינּו'. הּבאה ּבחרב הּיֹום ק"ג)אמּות (מנחות ֵֶֶַַַָָָָ

הּׁשּוק: מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: ÏÂ‡ורּבֹותינּו ְְְִֵֵֶַַַַָָ¿…
EÈiÁa ÔÈÓ‡˙.הּסֹומ הּפלטר:זה על «¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(ÊÒ)·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa.(מט ויהיה(סוטה «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶ
אמׁש:הערב a˜¯ׁשל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e.ׁשל ֶֶֶֶֶָ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֶ

מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, מתחּזקֹות ׁשהּצרֹות ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻׁשחרית,
מּׁשּלפניה: ּבספינֹות.Bi"‡a˙(ÁÒ)קללתּה ְְִִֶֶָָָָ»√ƒְִִ

EÈ·È‡Ïּבׁשביה: ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â.מבּקׁשים אּתם ְְִָ¿ƒ¿««¿∆»¿…¿∆ְְִֶַַ
ולׁשפחֹות: לעבדים להם נמּכרים ˜"‰להיֹות ÔÈ‡Â. ְְְְֲִִִִִֶַָָָָ¿≈…∆

וכּליֹון: הרג עלי יגזרּו ּבלע"ז.Ìz¯kÓ˙‰Âּכי ְְְִִִֶֶֶָָ¿ƒ¿««¿∆ְַַ
אליין זיך וועט איהר (און ווי"ש איפורוונדרי"ץ
"והתמּכרּתם", לפרׁש יּתכן ולא ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹפערקייפען),
מּפני אחרים, מֹוכרים ידי על 'ונמּכרּתם' ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַּבלׁשֹון

קנה "ואין אחריו: ‡˙È"aŒ(ËÒ)":ׁשּנאמר ˙¯ÎÏ ְֱֲֵֶֶֶַַָֹƒ¿…∆¿≈
Ï‡¯NÈ.ּבאלה הּתֹורה את עליהם ׁשּיקּבלּו ƒ¿»≈ְְְֲֵֶֶֶַַָָָ



àåáú-éëèëéòéáù íåéñåì÷ðåà ç÷

éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé äeö-øLà£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬
-øLà úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½£¤

áøça ízà úøki''yx:ôéòéáùèëààø÷iå ¨©¬¦−̈§Ÿ¥«©¦§¨¬
ízà íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®©¤´
íëéðérì ýåýé äùr øLà-ìk úà íúéàø§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧Ÿ§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
-ìëìe åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøàáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE ©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á

íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëì ýåýé§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©´¦
ìäfä íBiä ãr rîLi''yx:ãíëúà CìBàå ¦§®Ÿ©©−©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²

íëéúîìN eìá-àì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ
:Eìâø ìrî äúìá-àì Eìrðå íëéìrîäíçì ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤

ïrîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì́Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãzøéèôîåeàázå ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−Ÿ

âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸
íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìîi''yx: ¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

æéðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−
:éMðîä èáL éöçìå éãbìåçúàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe §©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ

¯Ê‚ÓÏ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ¿«

·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ È�a ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓ ¯a«ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

Ó‡Â¯א Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«

„·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ Ôez‡ ÔB‰Ï¿«¬≈»»ƒ¬«

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈ�ÈÚÏ ÈÈ¿»¿≈≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡ב‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èq� «¿≈ƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»

‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ CÈ�ÈÚ≈»»«»¿«»«¿¿«»

:Ôep‡‰ג‡ÏÂ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È »ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»

ÔÈ�„‡Â ÈÊÁÓÏ ÔÈ�ÈÚÂ ÚcÓÏ¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈¿À¿ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ¿ƒ¿««»»≈

ÔÈ�Lד ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ

ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ· ‡Ï ‡¯a„Óa¿«¿¿»»¿ƒ«¿¿

:CÏ‚¯ ÏÚÓ B„Ú ‡Ï C�ÒÓe ÔBÎpÓƒ¿¿»»»¬≈««¿»

Á„˙ה ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«

ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L ‡Ï ˜ÈzÚÂ¿«ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡וÔe˙È˙‡Â ¬≈¬»¿»¡»¬«¬≈

‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˜Ù�e ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»

Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»

‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ‡�˙eÓ„˜Ï»√»»»«¬»»¿»»

:Ôe�BÁÓeזÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡�·Ò�e ¿¿ƒ¿»»«¿¬

Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ‡�ÒÁ‡Ï dp·‰ÈÂƒ»ƒ«¿«¬»»¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡Ë·L ˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒ¿»

:‰M�Ó„חÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â ƒ¿«∆¿ƒ¿»ƒ¿»≈

é"ùø

‰È¯a˙ּובׁשבּועה: „·lÓ.ּכהנים ׁשּבתֹורת קללֹות ְִָƒ¿««¿ƒְְֲִֶַָֹ
ּבסיני: Ú„Ï˙(‚)ׁשּנאמרּו ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙"Œ‡ÏÂ. ְְֱִֶֶַ¿…»«»∆≈»««

את ּבֹו:להּכיר וליּדבק הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש חסּדי ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
‰f‰ ÌBi‰ „Ú.מׁשה ׁשּנתן הּיֹום ׁשאֹותֹו ׁשמעּתי «««∆ְִֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו לוי, לבני הּתֹורה לא)ספר (לקמן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָ
לפני יׂשראל ּכל ּבאּו לוי", ּבני הּכהנים אל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ"וּיּתנּה
ּבסיני, עמדנּו אנּו אף רּבינּו, מׁשה לֹו: ואמרּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹמׁשה
מׁשליט אּתה ּומה לנּו, ונּתנה הּתֹורה את ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוקּבלנּו
'לא מחר: יֹום לנּו ויאמרּו עליה, ׁשבט ּבני ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹאת
ועל הּדבר, על מׁשה וׂשמח נּתנה'? לנּו נּתנה, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹלכם

להם: אמר כז)זאת לעם(לעיל נהיית הּזה "הּיֹום ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

וחפצים ּדבקים ׁשאּתם הבנּתי הּזה הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַוגֹו'",
‰f‰(Â)ּבּמקֹום: ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ.אּתם עּתה ַָ«»…∆«»«∆ֶַַָ

וכבֹוד, ּבגדּלה עצמכם ּבּמקֹוםרֹואים ּתבעטּו אל ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֻ
הּזאת. הּברית ּדברי את ּוׁשמרּתם לבבכם, ירּום ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹואל

לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא אחר: ה)ּדבר (ע"ז ְֵֵֶַַַַָָָָָֹ
וחכמת רּבֹו ׁשל דעּתֹו סֹוף על עֹומד אדם ְְְֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין
הקּפיד לא ּולפיכ ׁשנה, ארּבעים עד ְְְְִִִִִַַָָָָָֹמׁשנתֹו
ואיל מּכאן אבל הּזה, הּיֹום עד הּמקֹום ֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעליכם

:ּולפיכ ‰È¯a˙(Á)יקּפיד, È¯·cŒ˙‡ Ìz¯ÓLe ְְִִַָ¿«¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
:'B‚Â ˙‡f‰«…¿

‡·˙ ˙˘¯Ù ˙ÏÒÁ



àåáú-éëèëéòéáù íåé ñåì÷ðåàè÷

øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬
ïeùrzi''yxôôô : ©«£«Ÿ

ÏÈ„a ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ‡„‰ ‡ÓÈ¿̃»»»»¿«¿¿»¿¿ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

.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

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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

àåáú éë úøèôäñ ÷øô äéòùéá

ñàéìò äåäé ãBáëe CøBà àá ék éøBà éîe÷:çøæ Cáìôøòå õøà-äqëé CLçä äpä-ék ¬¦−¦¦´¨´¥®§¬§Ÿ̈−¨©¬¦¨¨«¦«¦¥³©¸Ÿ¤Æ§©¤¤½¤©«£¨¤−
éìòå íénàìéìò BãBáëe äåäé çøæé C:äàøé Câ:Cçøæ dâðì íéëìîe CøBàì íéBâ eëìäå §ª¦®§¨©̧¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§−¨©¬¦¥¨¤«§¨«§¬¦−§¥®§¨¦−§¬Ÿ©©§¥«

ãéðéò áéáñ-éàNéða Cì-eàá eöa÷ð ílk éàøe Céúðáe eàáé ÷Bçøî C:äðîàz ãö-ìò C §¦«¨¦³¥©̧¦Æ§¦½ª−̈¦§§´¨«¨®¨©̧¦Æ¥«¨´¨½Ÿ§Ÿ©−¦©©¬¥¨©«¨
äéìò Côäé-ék Cááì áçøå ãçôe zøäðå éàøz æà:Cì eàáé íéBb ìéç íé ïBîä CåúòôL ¨³¦§¦Æ§¨©½§§¨©¬§¨©−§¨¥®¦¥«¨¥³¨©̧¦Æ£´½̈¥¬¦−¨¬Ÿ¨«¦«§©̧

äåäé úBläúe eàOé äðBáìe áäæ eàáé àáMî ílk äôéòå ïéãî éøëa Cqëz íélîb§©¦¹§©¥À¦§¥³¦§¨Æ§¥½̈ª−̈¦§¨´¨®Ÿ¨¨³§¨Æ¦½̈§¦¬§Ÿ̈−
:eøOáéæðeúøLé úBéáð éìéà Cì eöáwé øã÷ ïàö-ìkézøàôz úéáe éçaæî ïBöø-ìò eìòé C §©¥«¨³Ÿ¥¨Æ¦¨´§½̈¥¥¬§¨−§¨«§®¤©«£³©¨Æ¦§§¦½¥¬¦§©§¦−
:øàôàç:íäéúaøà-ìà íéðBiëå äðéôeòz áòk älà-éîèúBiðàå ee÷é íéià | éì-ék £¨¥«¦¥−¤¨¨´§¤®¨§©¦−¤£ª«Ÿ¥¤«¦¦´¦¦´§©À¨«¢¦³

éðá àéáäì äðLàøa LéLøzì ízà íáäæe ítñk ÷Bçøî Céäìà äåäé íLLBã÷ìå C ©§¦Æ¨¦´Ÿ½̈§¨¦³¨©̧¦Æ¥«¨½©§¨¬§¨−̈¦¨®§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦§¦§¬
:Cøàô ék ìàøNéééúîç øëð-éðá eðáeðeúøLé íäéëìîe Céúékä étö÷á ék CéðBöøáe C ¦§¨¥−¦¬¥£¨«¨³§¥«¥¨Æ«ŸŸ©½¦©§¥¤−§¨«§®¤¦³§¦§¦Æ¦¦¦½¦§¦−

ézîçø:CàééøòL eçzôeéìà àéáäì eøâqé àì äìéìå íîBé ãéîz Cíäéëìîe íéBb ìéç C ¦©§¦«¦§¸§¨©¯¦¨¦²¨¬¨©−§¨´Ÿ¦¨¥®§¨¦³¥©̧¦Æ¥´¦½©§¥¤−
:íéâeäðáé:eáøçé áøç íéBbäå eãáàé Ceãáòé-àì øLà äëìînäå éBbä-ékâéïBðálä ãBák §¦«¦«©¯§©©§¨¨²£¤¬Ÿ©«©§−Ÿ¥®§©¦−¨¬Ÿ¤«¡¨«§³©§¨Æ



é÷

éìà:ãaëà éìâø íB÷îe éLc÷î íB÷î øàôì åcçé øeMàúe øäãz LBøa àBáé Cãéeëìäå ¥©´¦¨½§²¦§¨¬§©−©§¨®§¨¥Æ§´¦§¨¦½§¬©§©−£©¥«§¨«§¸
éìàépòî éða çBçL Céìâø úBtk-ìò eåçzLäå Céöàðî-ìk CïBiö äåäé øéò Cì eàø÷å C ¥©³¦§¸©Æ§¥´§©©½¦§¦«§©«£²©©¬©§©−¦¨§©«£¨®¦§¨³§¨Æ¦´§Ÿ̈½¦−

:ìàøNé LBã÷åèézîNå øáBò ïéàå äàeðNe äáeæò CúBéä úçzNBùî íìBò ïBàâì C §¬¦§¨¥«©¯©¡¥²£¨¬§−̈§¥´¥®§©§¦Æ¦§´½̈§−Ÿ
:øBãå øBcæèCìàâå CòéLBî äåäé éðà ék zòãéå é÷ðéz íéëìî ãLå íéBb áìç z÷ðéå ¬¨«§¨©̧§§Æ£¥´¦½§¬Ÿ§¨¦−¦¨®¦§¨©À©§¦´£¦³§Ÿ̈Æ«¦¥½§«Ÿ£¥−

:á÷òé øéáàæéúLçð íéöòä úçúå óñë àéáà ìæøaä úçúå áäæ àéáà úLçpä úçz £¦¬©£«Ÿ©´©©§¹Ÿ¤¨¦´¨À̈§©³©©©§¤Æ¨´¦¤½¤§©³©¨«¥¦Æ§½Ÿ¤
éùâðå íBìL Cúc÷ô ézîNå ìæøa íéðáàä úçúå:ä÷ãö CçéCöøàa ñîç ãBò òîMé-àì §©¬©¨«£¨¦−©§¤®§©§¦³§ª¨¥Æ¨½§«Ÿ§©−Ÿ¦§¨¨««Ÿ¦¨©̧³¨¨Æ§©§¥½

éìeáâa øáLå ãLéúîBç äòeLé úàø÷å CéøòLe C:äläz CèéLîMä ãBò Cl-äéäé-àì ¬Ÿ¨¤−¤¦§¨®¦§¨¨³§¨Æ«Ÿ©½¦§¨©−¦§¦¨«Ÿ¦«§¤¨̧³©¤̧¤Æ
éäìàå íìBò øBàì äåäé Cì-äéäå Cì øéàé-àì çøiä dâðìe íîBé øBàì:Czøàôúì C §´½̈§¾Ÿ©©¨¥−©«Ÿ¨¦´¨®§¨«¨¨³§Ÿ̈Æ§´½̈¥Ÿ©−¦§¦§©§¥«

ë:Cìáà éîé eîìLå íìBò øBàì Cl-äéäé äåäé ék óñàé àì Cçøéå CLîL ãBò àBáé-àì«Ÿ¨¬Æ¦§¥½¦«¥¥−´Ÿ¥«¨¥®¦´§Ÿ̈À¦«§¤¨Æ§´½̈§¨«§−§¥¬¤§¥«
àë:øàtúäì éãé äùòî éòhî øöð õøà eLøéé íìBòì íé÷écö ílk Cnòåáëäéäé ïèwä §©¥Æª¨´©¦¦½§−̈¦´§¨®¤¥¯¤©¨©²©«£¥¬Ÿ¨©−§¦§¨¥«©¨ŸÆ¦«§¤´

:äpLéçà dzòa äåäé éðà íeöò éBâì øéòväå óìàì̈¤½¤§©¨¦−§´¨®£¦¬§Ÿ̈−§¦¨¬£¦¤«¨

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
,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
5.  המשבצות הריקות הם בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך 

במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת תבוא 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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