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(16 - 22 August 20) כ"ו מנחם־אב - ב' אלול תש"פ
שבוע פרשת שופטים



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤
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Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
מה – ואתהלכה ברחבה

“ואתהלכה ברחבה" בעבודת ה'
א. עפ"י הידוע1 ש"תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי 
אור א"ס ב"ה בעו"הז הגשמי, תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות". מובן, שעבודתנו 
בג' העמודים שעליהם העולם עומד2, תורה עבודה )תפלה( וגמ"ח, צריכה להיות באופן של 

“ואתהלכה ברחבה", מתוך “גשמעק", תענוג שיש בו גם הבנה והשגה כו'.

ואין זה בסתירה למבואר בכ"מ3 שעיקר העבודה צריכה להיות מתוך אמונה )קבלת עול(, 
כמארז"ל4 “לא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות האמונה", שהיא עיקר גדול, כמארז"ל5 
“בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר6 וצדיק באמונתו יחי'". כי שם מדובר הוא על תחילת 
בזה,  ואין מסתפקים  להוי'",  ו"הודו  אני",  “מודה  היום שאומרים  וכמו בהתחלת  העבודה, 
אלא ממשיכים לעבודה של הבנה והשגה כו', החל מפירוש המילות, ועד לענין של התבוננות 

בפרטי הענינים של פסוקי דזמרה, ברכות ק"ש וק"ש.

וכמו"כ בלימוד תורה, אין מסתפקים ב"פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית"7 )אף שגם 
דנפילת  ומצב  במעמד  שבהיותו  הבעש"ט8  סיפור  דרך  על  ביותר,  נעלה  ענין  הוא  זה  ענין 
המוחין אמר את האותיות אל"ף בי"ת ופעל נפלאות גדולות(. וגם אין מסתפקים בלימוד תורה 

כל היום ללא יגיעה, אלא צריך להיות לימוד מתוך יגיעה דוקא במשך כל היום כולו.

1( תניא פל"ז.
2( אבות פ"א מ"ב.

3( ראה תניא פל"ג )מב, ב(. אג"ק ס"א. שם סי"א. 
4( מכילתא בשלח יד, לא. 

5( מכות כד, א.

6( חבקוק ב, ד.
7( מנחות צט, ב.

8( ראה נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג בסופו )ע' תנב ואילך(. היכל הבעש"ט גליון ו' ע' קמה ואילך.  

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

 

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ ,קיט תהליםמזמורי   )ב

   שופטים ושוטרים תתן לךה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..................   ט"כה'תש ,אלול  ב' , פרשת שופטיםבת ש

   ,פרשת שופטים בתששיחת   )ד

 ט  ........................................ט"כה'תש ,ב' אלול

 כא  .............  דיך כר פרשת שופטיםשיחות -לקוטי  )ה

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

 כו  ..................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו המקובל ר'

 כז  ..........  פרשת שופטים  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 כח  .....  פרשת שופטיםלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 נט  ...........  פרשת שופטיםלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )י

 ס  ..................................  פרשת שופטים לשבוע  

 סט  .........  פרשת שופטים לשבוע לוח "היום יום"   )יא

 עא  ........................  מב"ם ית לעיון בריומ הלכה  )יב

 ם רמב" ירו שיע

 עד  .........  פרשת שופטים בוע  שלם ליום ג' פרקי –  ) יג

 סחק   .... פרשת שופטים לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

 צדק  ........  פרשת שופטים לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 קצו  ...............................  ו פרק  דניאל , מב-אמ פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 קצח  ................................................  ביאור קהתי 

 הר  .......................................... ילה מגמסכת  עקביעין   ) יח

  עם ביאורים יןעירובמסכת   )יט

 ור  ................................................  יג עד דף  זף מד

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 מבר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

  מגר  ...............................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    כי תשמע בקול התורלקוטי   )כב

 מור  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   חייםתורת   ) כג

 נר  ................................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיךדרך מצ –הצ"צ מאמרי   )כד

 נר  ..........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   רת שמואל תרל"בתו  )כה

 ג נר  ...............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כו

 דנר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ש"טת –ם מאמריספר ה  )כז

 נזר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 רסב  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 רסד..........................................  ח כפרק  ספר הזכרונות  )כט

  ות קודש אגר  ) ל

 רסז  ......................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 

 סחר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 רעו  .................  קודש-ת שבתהתורה למנחקריאה   )לב

 רעז  ...........................  ופרק לפרקי אבות  ביאורים  ) לג

 רעח   ..................  פרשת שופטיםלשבוע  לוח זמנים   )לד

 רעט  ............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לה



ה

'a ,mihtey zyxt zay .*c"qa
.h"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈËÙBL'וגֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ,1וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְְִִֶֶָָ

מּקרּב הרע ּובערּת ּובערּת2ּומסּים , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מּיׂשראל  חכמינּו3הרע אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

-4ז"ל  מעט ּבּה ואנׁשים הּגּוף, זה - קטּנה עיר ְְֲִִֶַַַַַָָָ

יצר  זה - ּגדֹול מל אליה ּובא איבריו, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאּלּו

ועל  כּו'. מצֹודים עליה ּובנה אֹותּה וסבב ְְְִֶַַַָָָָָָָהרע,

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים נאמר ְְְְְֱִִִֶֶֶַָזה

ּבכל  וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ליּתן ׁשּצרי ,ְְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשערי

קטּנה) (עיר אדם ׁשל ׁשּבגּופֹו .5הּׁשערים ְְְִִֶֶַַָָָָ

,מּקרּב הרע ּובערּת לפעל היא העבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹותכלית

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הרע, הּיצר על ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָּדקאי

סּכה  הרע,6ּבגמרא לּיצר לֹו יׁש ׁשמֹות ׁשבעה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הרע  ּובערּת נאמר זה ועל רע, קראֹו ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

מּקרּבֹו7מּקרּב הרע ׁשּמגרׁש ועלֿידיֿזה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

את  ׁשּמגרׁש מּיׂשראל, הרע ּובערּת ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשה

[ועלֿ ּכּולֹו העֹולם ּומּכל יׂשראל מּכללּות ְְְִִִֵַַָָָָָָהרע

הרמּב"ם  ּׁשּכתב מה ׁשּיראה 8ּדר אדם צרי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חיב  וחציֹו זּכאי חציֹו העֹולם ּכל וכן כּו' ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו

ואת  עצמֹו את הכריע הרי אחת, מצוה עׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָכּו'

ּדמאחר  כּו'], זכּות לכף ּכּולֹו העֹולם ְְְֵַַַָָָּכל

יׂשראל  ּבׁשביל היא העֹולם ְְְִִִִִֵֶַָָָׁשּבריאת

ראׁשית  ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל "ּבראׁשית", -9, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָ

אזי  מּיׂשראל, מתּבער ׁשהרע עלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

זה  וכל ּכּולֹו. העֹולם מן הרע מתּבער ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבמילא

ּדענין  וׁשֹוטרים", "ׁשֹופטים עלֿידי ְְְְְְֲִִִֵַַַָנעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא יצר 10ה'ּׁשֹופטים' על טֹוב יצר אדם ירּגיז לעֹולם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
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(1 (המו"ל). בלבד פרקים ראשי יח).*) (טז, פרשתנו ז.2)ריש יז, יב.3)שם טו.4)שם, פ"ט, עה"ת 5)קה"ר ש"ך ראה

תתכב. ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. א.6)ריש תתכח).7)נב, (ע' שם באוה"ת הובא ו. יג, ראה פ' עה"ת החיים אור ראה

שיט). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ושוטרים שופטים ה"ד.8)ד"ה פ"ג תשובה א.9)הל' א, בראשית ורמב"ן פירש"י

א.10) ה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

'B‚Â EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL1, אלוקיך ה' אשר ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿
צדק  משפט העם את ושפטו לשבטיך לך פירוט ÌiÒÓeנותן אחרי הכתוב ¿«≈

נוספות  מצוות Ea¯wÓכמה Ú¯‰ z¯Ú·e2, נאמר העניין ובהמשך ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
Ï‡¯NiÓ Ú¯‰ z¯Ú·e3. ƒ«¿»»»ƒƒ¿»≈

,‰Êa ÔÈÚ‰Â המשמעות לפי ¿»ƒ¿»»∆
הדברים, של ‡e¯Óהפנימית ‰p‰c¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ4 הכתוב על במדרש ¬»≈«
מעט  בה ואנשים קטנה "עיר בקהלת

ובנה  אותה, וסבב גדול מלך אליה ובא

איש  בה ומצא גדולים מצודים עליה

העיר  את הוא ומילט חכם מסכן

האיש בחכמתו, את זכר לא ואדם

ההוא", Ê‰המסכן - ‰pË˜ ¯ÈÚƒ¿«»∆
,Ûeb‰ נמשל האדם קטנה גוף לעיר «

el‡ - ËÚÓ da ÌÈL‡Â«¬»ƒ»¿«≈
ÂÈ¯·È‡,הגוף ‡ÈÏ‰של ‡·e ≈»»»≈∆»

Ú¯‰ ¯ˆÈ ‰Ê - ÏB„b CÏÓ∆∆»∆≈∆»«
באדם, ·e‰ששוכן d˙B‡ ··ÒÂ¿»«»»»

'eÎ ÌÈ„BˆÓ ‰ÈÏÚ עושה והיצר »∆»¿ƒ
ולכבוש  האדם על להשתלט מאמצים

ממשלתו. תחת Ó‡¯אותו ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿

CÈ¯vL ,EÈ¯ÚL ÏÎa אדם כל ¿»¿»∆∆»ƒ
ÔzÈÏ לקבוע ÌÈËÙBLלתת, ƒ≈¿ƒ

ÌÈ¯ÚM‰ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒ¿»«¿»ƒ
Ú) Ì„‡ ÏL BÙe‚aL¯È ∆¿∆»»ƒ

(‰pË˜5 הרע מהיצר למנוע כדי ¿«»
עליו. המטרה ÈÏÎ˙Â˙לשלוט ¿«¿ƒ

של  ה'‰B·Ú„‰הסופית עבודת »¬»
המאבק  של זה הרע בעניין היצר מול

Ú¯‰ z¯Ú·e ÏÚÙÏ ‡È‰ƒƒ¿…ƒ«¿»»»
È‡˜c ,Ea¯wÓ"ב"הרע שהכוונה ƒƒ¿∆¿»≈

‰¯Ú,היא  ¯ˆi‰ ÏÚ היא והתכלית ««≈∆»«
לגמרי, ולבטלו »¬»¿Ó‡Ók¯לבערו

‡¯Ó‚a Ï"Ê eÈ˙Ba¯ מסכת «≈«ƒ¿»»
‰kÒ6BÏ LÈ ˙BÓL ‰Ú·L À»ƒ¿»≈≈

Ú¯ B‡¯˜ ‰"aw‰ ,Ú¯‰ ¯ˆiÏ«≈∆»««»»¿»«
יצר  "כי הפסוק כך על מובא (ובגמרא

מנעוריו") רע האדם Ê‰לב ÏÚÂ¿«∆

Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e ¯Ó‡7 שנמצא הרע היצר את לבער יש כלומר, ∆¡«ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆
האדם. L¯‚nLבתוך ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂאת Ba¯wÓהאדם Ú¯‰ היצר ¿«¿≈∆∆¿»≈»«ƒƒ¿
הנמצא  Ìbבתוכוהרע ‰NÚהענין בהמשך שנאמר ‰¯Úכפי z¯Ú·e «¬»«ƒ«¿»»»

ÌÏBÚ‰ ÏkÓe Ï‡¯NÈ ˙eÏÏkÓ Ú¯‰ ˙‡ L¯‚nL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆¿»≈∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»»»
·˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ] BÏek¿«∆∆«∆»«

Ì"aÓ¯‰8‰‡¯iL Ì„‡ CÈ¯ˆ »«¿«»ƒ»»∆ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ 'eÎ BÓˆÚ«¿¿≈»»»
'eÎ ·ÈÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ∆¿««¿∆¿«»
ÚÈ¯Î‰ È¯‰ ,˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«
ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿∆»»»

'eÎ ˙eÎÊ ÛÎÏ BÏek מובן ומזה ¿«¿
יכולה  אחד אדם של פעולה שאכן

גם  וכך כולו, העולם מצב על להשפיע

הרע  היצר וביטול ביעור בענייננו

ביעור  לפעול בכוחו האדם של הפרטי

ישראל  מכלל הרע כללות של וביטול

שביעור  לכך והטעם העולם], ומכל

ישראל  כלל ושל פרטי אדם של הרע

הוא  מהעולם הרע כל את מבער

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ¯Á‡Óc¿≈««∆¿ƒ«»»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La שדרש כמו ו – ƒ¿ƒƒ¿»≈

ז"ל  ÏÈ·Laחכמינו ,"˙ÈL‡¯a"¿≈ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ9 ƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ

ישראל  "קודש כנאמר הנביא, (בדברי

תבואתו"), ראשית ŒÏÚלה' È¯‰¬≈«
¯Úa˙Ó Ú¯‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»«ƒ¿«≈

Ï‡¯NiÓ בריאת תכלית שהם ƒƒ¿»≈
Úa˙Ó¯העולם, ‡ÏÈÓa ÈÊ‡¬«¿≈»ƒ¿«≈

.BÏek ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ú¯‰»«ƒ»»
‰Ê ÏÎÂ תחילה הרע ביעור פעולת ¿»∆

ישראל  מכלל ואחרֿכך מהאדם,

העולם È„ÈŒÏÚומכללות ‰NÚ«¬»«¿≈
ÔÈÚc ,"ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL"¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«

'ÌÈËÙBM'‰ של הרוחנית בעבודה «¿ƒ
¯eÈ˙Baהאדם ¯Ó‡Ók ‡e‰¿«¬««≈
Ï"Ê10¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ «¿»«¿ƒ»»≈∆

,Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË:רש"י ופירש «≈∆»«
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h"kyz'dו ,lel` 'a ,mihtey t"y

רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא ה'ּׁשֹוטרים' וענין ְְְְֲִִֵַַַַַַָהרע,

ענין 10ז"ל  עלּֿדר (ׁשּזהּו הּמיתה יֹום לֹו יזּכֹור ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

היֹות  ועם כּו'). העֹונׁש ׁשּנֹותנים ְְְֱִִִֶֶַָהּׁשֹוטרים

מהֿ ּבוּדאי, מֹועיל (ׁשֹוטרים) הענׁש ְְְִִֶֶַַַַַָָֹׁשהזּכרת

הרע  יצר על טֹוב יצר ּדירּגיז הענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאיןּֿכן

מּמאמר  ּכּמּובן ּפעם, ּבכל מֹועיל אינֹו ְְֲִִִֵַַַַַָָ(ׁשֹופטים)

מּוטב, נּצחֹו אם כּו' ירּגיז לעֹולם הּנ"ל ְְְִִִַַַַַָָרז"ל

סדר  מּכלֿמקֹום כּו', לֹו יזּכֹור כּו' לאו ְְִִִֵֶָָָואם

הענין  להיֹות צרי ׁשּבתחלה הּוא ְְְֲִִִִִֶָָָָָָהעבֹודה

אם  ורק (ׁשֹופטים), הרע יצר על טֹוב יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּדירּגיז

העבֹודה  להיֹות צריכה אזי מֹועיל, זה ְְֲֲִִִֵֶַָָָאין

(ׁשֹוטרים). כּו' לֹו ְְְִִּדיזּכֹור

לe‡·e¯ב) ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים הענין ≈ְְְְְְִִִִֶָָ

הּנה  יֹותר, ּבעֹומק - "ׁשערי 11ּבכל ְְְִֵֵֶֶָָ

הּוא 12ּכתיב  ּבעלּה "ּבעלּה", ּבּׁשערים נֹודע ְְְְִִַַַָָָָ

ּביּה13קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּתפיסא מחׁשבה ּדלית , ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּבעלּה",14ּכלל  ּבּׁשערים "נֹודע ּומּכלֿמקֹום , ְְְִִַַָָָָָָ

עלֿידי  הּׂשגה) (ּבבחינת "נֹודע" ְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

הראׁשֹון, ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ּב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשערים,

ׁשיעּורא  לפּום וחד חד לכל מּלׁשֹון ְְְְְִִִַַָָָ"ׁשערים"

אחד 15ּדיליּה ׁשל העבֹודה ּדֹומה אינּה ׁשהרי , ֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מתאימֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל ּדאףֿעלּֿפי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָלחבירֹו,

ּכאחד" ּכללּות 16ו"ּכּולנּו הרי מּכלֿמקֹום , ְְְֲִֵֶָָָָָ

נחלקֹות  יׂשראל נׁשמֹות נׁשמֹות ריּבֹוא לׁשּׁשים ְְְְְִִִִִֵֶָָָ

מתחּלק  ׁשרׁש וכל ׁשרׁשים, ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּפרטּיֹות

כּו' ניצֹוצֹות ריּבֹוא ּדֹומה 17לׁשּׁשים אינֹו ולכן , ְְִִִִֵֵֶָ

העבֹודה  ּוכמֹו לחבירֹו, אחד ׁשל העבֹודה ְֲֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָסדר

ּדׁשמעֹון  והעבֹודה ראּיה, ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּדראּובן

ענין  הּוא ּדלוי והעבֹודה ׁשמיעה, ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָהיא

אלי  איׁשי ּפרׁשת 18ּדיּלוה אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

העבֹודה 19ויחי  (סדר ּב"ׁשערים" זה ּופירּוׁש . ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
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ואילך).11) תתכג (ע' שם אוה"ת גם וראה שם. תרכ"ט סה"מ ראה - לקמן כג.12)בהבא לא, קג,13)משלי זח"א ראה

א).14)א. (יז, בהקדמה תקו"ז שם.15)ראה פל"ב.16)זהר תניא א).17)ראה (מח, פל"ז לד.18)תניא כט, מה,19)ויצא

ואילך. א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ‡e‰ 'ÌÈ¯ËBM'‰ ÔÈÚÂ10 דברי בהמשך ¿ƒ¿««¿ƒ¿«¬««≈«

בן  שמעון רבי אמר חמא בר לוי רבי "אמר שם: הגמרא לשון (וזה חז"ל

אם  תחטאו, ואל רגזו שנאמר הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם לקיש:

מוטב, נצחו אם בלבבכם, אמרו שנאמר בתורה יעסוק לאו ואם מוטב, נצחו

על  שנאמר שמע קריאת יקרא לאו ואם

לאו  ואם מוטב, נצחו אם משכבכם,

ודומו  שנאמר המיתה יום לו יזכור

‰Èn˙‰סלה) ÌBÈ BÏ ¯BkÊÈƒ¿«ƒ»
e‰fL) הרע היצר על הניצחון ∆∆

הוא  אלה, ÔÈÚבאמצעים C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«
LBÚ‰ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯ËBM‰«¿ƒ∆¿ƒ»∆
˙¯kÊ‰L ˙BÈ‰ ÌÚÂ .('eÎ¿ƒ¡∆«¿»«
ÏÈÚBÓ (ÌÈ¯ËBL) LÚ‰»…∆¿ƒƒ

È‡cÂa,הרע היצר Œ‰Óלניצחון ¿«««
¯ˆÈ ÊÈb¯Èc ÔÈÚ‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»ƒ¿»¿«¿ƒ≈∆
(ÌÈËÙBL) Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ ·BË«≈∆»«¿ƒ

ÌÚt ÏÎa ÏÈÚBÓ BÈ‡ בוודאות ≈ƒ¿»««
יצליח  ולא ביצרו יילחם שאדם ויתכן

אותו, Ô·enk¯Ó‡nÓלנצח «»ƒ«¬«
'eÎ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««¿»«¿ƒ
'eÎ Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ BÁv Ì‡ƒƒ¿»¿ƒ»

,'eÎ BÏ ¯BkÊÈ שייתכן כלומר ƒ¿
לניצחון  תביא אלה אמצעים שהפעלת

שלא, וייתכן הרע היצר «ŒÏkÓƒעל
‰„B·Ú‰ ¯„Ò ÌB˜Ó הרגיל‡e‰ »≈∆»¬»

‰ÏÁ˙aL לכתחילהCÈ¯ˆ ∆ƒ¿ƒ»»ƒ
·BË ¯ˆÈ ÊÈb¯Èc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈∆
,(ÌÈËÙBL) Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏÚ«≈∆»«¿ƒ
כדי  בו התלוי את לעשות צריך והאדם

הרע, ביצר Ê‰ללחום ÔÈ‡ Ì‡ ˜¯Â¿«ƒ≈∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÈÊ‡ ,ÏÈÚBÓƒ¬«¿ƒ»ƒ¿
'eÎ BÏ ¯BkÊÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿

(ÌÈ¯ËBL).תועיל שבוודאי ¿ƒ
ÌÈËÙBL"c ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»¿¿ƒ
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»

Y "EÈ¯ÚL לידי בא שהוא כפי ¿»∆
יחיד  כל של ה' בעבודת ביטוי

‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓBÚa11·È˙k12 ¿∆≈ƒ≈¿ƒ
משלי בספר חיל' 'אשת «Ú„Bבמזמור

,dÏÚa ÌÈ¯ÚMa הפירוש ולפי «¿»ƒ«¿»
˜Œ‡L„eהפנימי  ‡e‰ "dÏÚa"«¿»¿»

‡e‰ŒCÈ¯a13, הוא ברוך הקדוש ¿ƒ

ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏc14, יכולה) תופסת מחשבה כל שאין ¿≈«¬»»¿ƒ»≈¿»
בו  ולהשיג) ולהשיג ÌB˜ÓŒÏkÓeכלל להבין לדעת שאיֿאפשר למרות ƒ»»

(ÈÁ·a˙אותו  "Ú„B" ‰NÚpL ,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B"»«¿»ƒ«¿»∆«¬»»ƒ¿ƒ«
(‰‚O‰ בו ו'לתפוס' להבין Êa‰ואפשר LiL ,ÌÈ¯ÚL È„ÈŒÏÚ «»»«¿≈¿»ƒ∆≈»∆

"שערים" המושג a'בביאור
,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt .ÌÈLe¯Èt≈ƒ≈»ƒ
„Á ÏÎÏ ÔBLlÓ "ÌÈ¯ÚL"¿»ƒƒ¿¿»«

dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ15, ¿«¿ƒ»ƒ≈
הוא  שבעצם הוא ברוך הקדוש כלומר,

ידוע  נעשה והשגה, מתפיסה למעלה

השיעור  לפי ואחד אחד לכל ומושג

מסוגל  זה שאדם כמה עד שלו, והמידה

ולהבין לדע  ÓBc‰ת dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»»
‰„B·Ú‰'ה ÏLהרוחנית עבודת »¬»∆

,B¯È·ÁÏ „Á‡ את עובד אחד וכל ∆»«¬≈
שלו, לדרגה בהתאם עניינו, לפי ה'

˙BÓLp‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆»«¿»
˙BÓÈ‡˙Ó לזו זו eÏek"Âשוות «¿ƒ¿»

"„Á‡k16, מסויים כל ובמובן ¿∆»
נחשבות  ישראל בני כל של הנשמות

אחת, עדיין ÌB˜ÓŒÏkÓלמציאות ƒ»»
אחד יש  ולכל לחברו אדם בין הבדלים

ה'שיעור' את המיוחדת יש והדרגה

כי BÓL˙שלו, ˙eÏÏk È¯‰¬≈¿»ƒ¿
Ï‡¯NÈ,אחת מציאות הן שבעצם ƒ¿»≈

¯BaÈ‡כאמור, ÌÈMLÏ ˙B˜ÏÁ∆¿»¿ƒƒƒ
Ì‰L ˙BiË¯t ˙BÓL¿»¿»ƒ∆≈
˜lÁ˙Ó L¯L ÏÎÂ ,ÌÈL¯L»»ƒ¿»…∆ƒ¿«≈
˙BˆBˆÈ ‡BaÈ¯ ÌÈMLÏ¿ƒƒƒƒ

'eÎ17, הבדלים יש שלמעשה ונמצא

בפני  עניין היא נשמה וכל הנשמות בין

Ò„¯עצמו  ‰ÓBc BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆≈∆
‰„B·Ú‰'ה ‡Á„בעבודת ÏL »¬»∆∆»

‰„B·Ú‰ BÓÎe ,B¯È·ÁÏ«¬≈¿»¬»
‰i‡¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰L Ô·e‡¯cƒ¿≈∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔBÚÓLcבאלוקות  ‰„B·Ú‰Â ,¿»¬»¿ƒ¿
‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a ‡È‰,באלוקות ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰ ÈÂÏc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿≈ƒƒ¿«
ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈc18, ליווי ¿ƒ»∆ƒƒ≈«

לאלוקות, «…¿»Ók·‡¯והתחברות
ÈÁÈÂ ˙L¯t '¯B‡ ‰¯B˙'a19 ¿»»»««¿ƒ

לראובן, המיוחדת העבודה פרטי
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ז 'ebe jixry lka jl ozz mixheye mihtey

עם  קׁשּור ּדיליּה) ׁשיעּורא לפּום וחד חד ְְְִִִֵַַָָָּדכל

ּוגבּול, ׁשיעּור מּלׁשֹון ּב"ׁשערים", הּׁשני ְְְִִִִֵֵַַַָהּפירּוׁש

אצלֹו ּכׁשהיא אפילּו אחד, ּכל ׁשל עבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשהרי

הּקּב"ה  לגּבי מּכלֿמקֹום ּגבּול, ּבלי ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבאֹופן

ּומּצב  ּבמעמד ּבהיֹותֹו וכלֿׁשּכן ּבגבּול, זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָהרי

ּומּכלֿמקֹום  ׁשּלֹו. מהגּבלה יצא לא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשעדין

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּבעלּה", ּבּׁשערים ְְְְְִִַַָָָָ"נֹודע

ּדיליּה. ׁשיעּורא לפּום וחד חד לכל ְְְְִִִֵַַַָָָאתידע

ּבעלּה",‡ÌÓג) ּבּׁשערים "נֹודע ׁשּיהיה ּכדי »¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּדֿ העבֹודה הקּדמת להיֹות ְְְְֲִִַַָָָָצריכה

והענין  .ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָׁשֹופטים

ראּיה 20ּבזה  ּדהינּו ּבּנפׁש, ׁשערים ד' יׁש ּדהּנה, , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

היא  ראּיה ּדבחינת העבֹודה ודּבּור. ריח ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָׁשמיעה

ׁשּכתּוב  ּברא 21ּכמֹו מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְְִֵֵֶֶָָָָ

ּכמֹו היא ׁשמיעה ּדבחינת העבֹודה ְְְֲִִִִֵֶַָָָאּלה.

העבֹודה 22ׁשּכתּוב  גֹו'. ׁשמע יׂשראל ועּתה ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו היא ריח קטֹורה 23ּדבחינת יׂשימּו ְְְִִִִֵֶַַָָָ

ענין  הּוא הּדּבּור ּדבחינת והעבֹודה ,ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּבאּפי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וּתעמֹוד 24הּתפלה, גֹו' אֹודה הּפעם ְְֲִֶֶַַַַַַָָ

"ׁשֹופטים  ענין הּוא לזה וההקּדמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָמּלדת.

ׁשּצרי והינּו ,"ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָוׁשֹוטרים

עיניו  עֹוצם ׁשּיהיה הראּיה, ּבענין עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלהגּדיר

ּברע  ּבספרי 25מראֹות ּבאריכּות וכּמבאר , ְְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

ּב'קּונטרס 26מּוסר  ּבחסידּות ּבקיצּור ּגם ּומּובא , ְְְְֲִִֶַַָָ

רּוח,27העבֹודה' ּבקֹור היא ההּבטה ּכאׁשר ׁשּגם , ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָ

איזה  ּבעצמֹו מרּגיׁש אינֹו מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַּובׁשעת

ּגדֹולה  וחקיקה רֹוׁשם עֹוׂשה זה הרי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָהתּפעלּות,

ּבהתּגּלּות  רע התעֹוררּות ּבלי תעבֹור ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַֹּבּנפׁש,

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָרחמנאֿליצלן.

ּדבר  מּׁשמֹוע אזניו אֹוטם להיֹות הּׁשמיעה, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבענין

מּציל  ׁשעלֿידיֿזה הרע, לׁשֹון ּכמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָרע,
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שכד.20) ע' תרכ"ט סה"מ כו.21)ראה מ, ג.22)ישעי' ג, ואתחנן ב. יז, צו לקו"ת וראה א. ד, י.23)ואתחנן לג, ברכה

פפ"ט. האמצעי לאדמו"ר המלות פירוש ובכ"מ.24)וראה טז. ע' תרכ"ט סה"מ וראה לה. כט, טו.25)ויצא לג, ישעי'

ובכ"מ.26) פ"ב. הישר קב פ"ח. הקדושה שער חכמה ראשית פ"ב.27)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המיוחדת השבטים, שאר וכן ÌÈ¯ÚL"a"לו.שמעון ‰Ê Le¯ÈÙe לשון ≈∆«¿»ƒ

וכמות  מידה של במובן ÌeÙÏשיעור „ÁÂ „Á ÏÎc ‰„B·Ú‰ ¯„Ò)≈∆»¬»¿»«¿«¿
dÈÏÈc ‡¯eÚÈL מגיע באלוקות שעלֿידו ו'תפיסה' לידיעה ˜eL¯האדם ( ƒ»ƒ≈»

È¯‰L ,Ïe·‚e ¯eÚÈL ÔBLlÓ ,"ÌÈ¯ÚL"a ÈM‰ Le¯Èt‰ ÌÚƒ«≈«≈ƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿∆¬≈
„Á‡ Ïk ÏL B˙„B·Ú,מישראל ¬»∆»∆»

דרגה, ‡ˆBÏבכל ‡È‰Lk eÏÈÙ‡¬ƒ¿∆ƒ∆¿
,Ïe·b ÈÏa ÏL ÔÙB‡a וכדי ¿∆∆¿ƒ¿

לצאת  עליו כזה באופן ה' את לעבוד

מציאותו, Èa‚Ïמגדרי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«≈
‰"aw‰ גם אמיתי, גבול בלי שהוא «»»

גבול  בלי נחשב האדם שמצד ≈¬‰¯Èמה
B˙BÈ‰a ÔkLŒÏÎÂ ,Ïe·‚a ‰Ê∆ƒ¿¿»∆≈ƒ¿

הוא  האדם vÓe·כאשר „ÓÚÓa¿«¬»«»
BlL ‰Ïa‚‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»»≈«¿»»∆

לעובד  נחשב עדיין במידה והוא ה'

למרות ÌB˜ÓŒÏkÓeמוגבלת. ƒ»»
זאת  בכל מוגבלת, ה' בעבודת שמדובר

,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B"»«¿»ƒ«¿»
Ú„È˙‡ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒƒ¿»«
‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á ÏÎÏ¿»«¿«¿ƒ»

dÈÏÈc את 'מודיע ברוך הקדוש כי ƒ≈
ואחד  אחד לכל ומתגלה) (נראה עצמו'

שהוא  כמה עד שלו, השיעור לפי

ולהבין. לתפוס מסוגל

Ú„B" ‰È‰iL È„k ÌÓ‡ (‚»¿»¿≈∆ƒ¿∆»
,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa המובן לפי «¿»ƒ«¿»

מסויימת  השגה לאדם שתהיה הפנימי,

הפירושים  שני (לפי באלוקות

ומידתו  דרגתו לפי היינו האמורים,

שלו) ההגבלות BÈ‰Ï˙ולפי ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
לזה  ‰B·Ú„‰קודם ˙Óc˜‰«¿»«»¬»

ÌÈ¯ËBLÂהרוחנית  ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒ
.EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzzƒ∆¿¿»¿»∆

‰Êa ÔÈÚ‰Â20'„ LÈ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
,LÙpa ÌÈ¯ÚL'שערים' ארבעה ¿»ƒ«∆∆

ה' את ועובדת פועלת הנפש שדרכם

לאלוקות  להתקרב ¯‡i‰כדי eÈ‰c¿«¿¿ƒ»
¯ea„Â ÁÈ¯ ‰ÚÈÓL ומפרט והולך ¿ƒ»≈«¿ƒ

הוא  אחד שער הרוחני. עניינם את

‰i‡¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ לראות »¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
e˙kL·אלוקות  BÓk ‡È‰21 ƒ¿∆»

‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N באלוקות התבוננות כלומר, ¿»≈≈∆¿ƒ»»≈∆
השני  השער בעיניים. לראייה שדומה ÚÈÓL‰בדרגה ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

·e˙kL BÓk ‡È‰22'B‚ ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ והשגה הבנה ƒ¿∆»¿«»ƒ¿»≈¿«
השלישי  השער לשמיעה. הדומה ‰È‡באלוקות ÁÈ¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«≈«ƒ

·e˙kL BÓk23 רבנו משה בברכת ¿∆»
לוי  EÈt‡aלשבט ‰¯BË˜ eÓÈNÈ»ƒ¿»¿«∆

הקטורת  להקטרת שדומה ה' עבודת

הרביעי  השער ה', «¬«¿B·Ú‰Â„‰לפני
ÔÈÚ ‡e‰ ¯eac‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««ƒƒ¿«

·e˙kL BÓk ,‰ÏÙz‰24ÌÚt‰ «¿ƒ»¿∆»«««
˙„lÓ „BÓÚzÂ 'B‚ ‰„B‡∆««¬ƒ∆∆
שהיא, בדיבור לה' הודאה של העבודה

התפילה. עבודת כאמור,

‰ÊÏ ‰Óc˜‰‰Â'ה את לעבוד כדי ¿««¿»»¿∆
האמורים  ה'שערים' ‰e‡בארבעת

Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆
eÈ‰Â ,"EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ¿¿»¿»∆¿«¿

¯Èc‚‰Ï CÈ¯vL ולשמור להגביל ∆»ƒ¿«¿ƒ
‰¯‡i‰,את ÔÈÚa BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«»¿ƒ»

ÌˆBÚ ‰È‰iLסוגרÂÈÈÚ ∆ƒ¿∆≈≈»
Ú¯a ˙B‡¯Ó25¯‡·nÎÂ , ≈¿¿»¿«¿…»

¯ÒeÓ È¯ÙÒa ˙eÎÈ¯‡a26, עד «¬ƒ¿ƒ¿≈»
דבר  היא אסורים דברים ראיית כמה

eˆÈ˜a¯חמור  Ìb ‡·eÓe»«¿ƒ
Ò¯Ëe˜'a ˙e„ÈÒÁa«¬ƒ¿¿¿∆

'‰„B·Ú‰27,הרש"ב הרבי שכתב »¬»
‰Ëa‰‰ ¯L‡k ÌbL בדבר ∆««¬∆««»»

ÚL·e˙האסור  ,Áe¯ ¯B˜a ‡È‰ƒ¿«ƒ¿«
BÓˆÚa LÈb¯Ó BÈ‡ ‰NÚÓ«¬∆≈«¿ƒ¿«¿

˙eÏÚt˙‰ ‰ÊÈ‡,והתרגשות ≈∆ƒ¿«¬
עליו, השפיע לא המראה ולכאורה

זאת  ¯ÌLBבכל ‰NBÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆
‰ÏB„b ‰˜È˜ÁÂ ועמוקה,LÙpa «¬ƒ»¿»«∆∆

¯B·Ú˙ ‡ÏÂ לא האסורה והראיה ¿…«¬
¯Úתחלוף ˙e¯¯BÚ˙‰ ÈÏa¿ƒƒ¿¿«
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h"kyz'dח ,lel` 'a ,mihtey t"y

ּגם 28ּתליתאי  ּפֹועל ׁשעלֿידיֿזה זאת ועֹוד , ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

רֹוצים  לא עליו, לקטרג ּבאים ׁשּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלקי29לׁשמֹוע, הוי' אבה ולא ְְְֱֲִֶֶַָָָָָֹֹ

היא  מּלמעלה ׁשההנהגה לפי והינּו גֹו', ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלׁשמֹוע

מּדה  ּכנגד ּדמּדה אינֹו30ּבאֹופן הּוא ּכאׁשר ולכן , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּכאׁשר  ּפֹועל אזי חבירֹו, על רע לׁשמֹוע ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַרֹוצה

ׁשֹומעין  אין למעלה, רע עליו לדּבר ְְְְִִֵֵַַַָָָרֹוצים

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָמּלכתחלה.

ּכמאמר  רעים, מהרהּורים להּזהר הריח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּבענין

ז"ל  מעברה,31רּבֹותינּו קׁשים עברה הרהּורי ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ההגּדרה  להיֹות צריכה ּוכמֹוֿכן 'ריחא'. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָוסימני

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו הּדּבּור, ואפילּו32ּבענין ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ּדברים אדם ירּבה לא הּגּוף ואמרּוּבצרכי 33כּו', ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ

וכאׁשר  ׁשתיקה. אּלא טֹוב לגּוף מצאתי ְְֲִִֶֶַַָָָָֹלא

ענין  ׁשּזהּו אּלּו, ענינים ד' ּבכל ההגּדרה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׁשנּה

ׁשעלֿ ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִֶֶֶַָָׁשֹופטים

ועלֿידיֿזה  ,מּקרּב הרע ּובערּת נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָידיֿזה

יכֹול  אזי (ּכּנ"ל), מּיׂשראל הרע ּובערּת ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּגם

ּבעלּה", ּבּׁשערים ּד"נֹודע הענין ְְְְְִִִַַָָָָָלהיֹות

וחד  חד לכל אתידע יהיה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּדיליּה. ׁשיעּורא ְִִֵָלפּום

ּתּתן È„ÈŒÏÚÂד) וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים הענין ¿«¿≈ְְְְְִִִִֶָָ

ׁשהּוא  ּכפי "ׁשערי ּבכל ְְְְִֶֶָָל

ׁשּיהיה  ּפֹועלים מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבעבֹודתֹו

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ְְְְְְְִִִִֶָָָהענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכפׁשּוטֹו, ּגם "34ׁשעריויעצי ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטי ואׁשיבה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכבתחלה,
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ה"ד. פ"ב מי"ז.33)דעות פ"א כו.34)אבות א, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡˙ÈÏz28,הרע מלשון (כמובן הימנעות שלושה של חייהם את מצילה ¿ƒ»ƒ

הורג  תליתאי", "קטיל שהדבר הרע לשון חומרת לגבי ז"ל חכמינו מדברי

עליו) שמדברים מי ואת השומע את המדבר, את Ê‡˙שלושה, „BÚÂ¿…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL,הרע לשון של דיבור מלשמוע נמנע Ìbשהאדם ÏÚBt ∆«¿≈∆≈«

ÌÈ‡a ¯L‡kL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¬∆»ƒ
ÂÈÏÚ ‚¯Ë˜Ï,עצמוÌÈˆB¯ ‡Ï ¿«¿≈»»…ƒ

·e˙kL BÓk ,ÚBÓLÏ29 בתורה ƒ¿«¿∆»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰·‡ ‡ÏÂ¿…»»¬»»¡…∆

,'B‚ ÚBÓLÏ רצויים לא לדברים ƒ¿«
בלעם, ÈÙÏמפי eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰‚‰‰‰L בני עם ∆««¿»»ƒ¿«¿»
k‚„האדם  ‰cÓc ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆
‰cÓ30‡e‰ ¯L‡k ÔÎÏÂ , ƒ»¿»≈«¬∆

למטה  ÚBÓLÏהאדם ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿«
B¯È·Á ÏÚ Ú¯ אזניו אוטם וכאמור, ««¬≈

הרע,מלשמוע  ÏÚBtלשון ÈÊ‡¬«≈
¯L‡kL המקטרגיםÌÈˆB¯ ∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡ ,‰ÏÚÓÏ Ú¯ ÂÈÏÚ ¯a„Ï¿«≈»»«¿«¿»≈
ÓBL.‰ÏÁ˙ÎlÓ ÔÈÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿
‰¯c‚‰‰ והזהירות וההגבלה ««¿»»

¯‰f‰Ï ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈«¿ƒ»≈
¯Ó‡Ók ,ÌÈÚ¯ ÌÈ¯e‰¯‰Ó≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯31‰¯·Ú È¯e‰¯‰ «≈«ƒ¿≈¬≈»
ÌÈL˜ יותר ÚÓ·¯‰חמורים »ƒ≈¬≈»

'¯ÁÈ‡',עצמה  CÈÓÈÒÂ (כלשון , ¿ƒ»»≈»
מעבירה  קשו עבירה "הרהורי הגמרא:

רש"י: ופירש דבישרא", ריחא וסימניך

קשים  נשים תאוות ֿ עבירה "הרהורי

של  מגופו יותר בשרו את להכחיש

בשר  המריח ֿ דבישרא ריחא מעשה.

לו"). שמתאווה מאד ריח לו קשה צלי

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎŒBÓÎe¿≈¿ƒ»ƒ¿
‰¯c‚‰‰ וזהירות ÔÈÚaהגבלה ««¿»»¿ƒ¿«

·˙kL BÓÎe ,¯eac‰«ƒ¿∆»«
Ì"aÓ¯‰32 השתיקה מעלת לגבי »«¿«

‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆

e¯Ó‡Â ,'eÎ ÌÈ¯·c Ì„‡33 אבות בפרקי ז"ל È˙‡ˆÓחכמינו ‡Ï »»¿»ƒ¿»¿…»»ƒ
.‰˜È˙L ‡l‡ ·BË Ûe‚Ï«∆»¿ƒ»

‰¯c‚‰‰ dLÈ ¯L‡ÎÂ עצמו את ומגביל מגדיר  „'שהאדם ÏÎa ¿«¬∆∆¿»««¿»»¿»
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL" ÔÈÚ e‰fL ,el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»

,"EÈ¯ÚL של השערים ארבעת כל ¿»∆
ודיבור  ריח שמיעה, »∆ŒÏÚLראייה,

Ú¯‰ z¯Ú·e ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬»ƒ«¿»»»
,Ea¯wÓ האדם מתוך הרע יצר ביעור ƒƒ¿∆

z¯Ú·eעצמו  Ìb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ«¿»
,(Ï"pk) Ï‡¯NiÓ Ú¯‰ ביעור »»ƒƒ¿»≈««

ישראל, בכללות הרע »¬‡ÈÊוביטול
Ú„B"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»ƒ¿»¿»
Œ‡L„ewL ,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ«¿»∆¿»

Ú„È˙‡ ‰È‰È ‡e‰ŒCÈ¯a הקדוש ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»«
ומושג ידוע יהיה הוא Á„ברוך ÏÎÏ¿»«

„ÁÂ מישראל ואחד אחד ÌeÙÏלכל ¿«¿
dÈÏÈc ‡¯eÚÈL.מידתו לפי ƒ»ƒ≈

ÌÈËÙBL"c ÔÈÚ‰ È„ÈŒÏÚÂ („¿«¿≈»ƒ¿»¿¿ƒ
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»
B˙„B·Úa ‡e‰L ÈÙk "EÈ¯ÚL¿»∆¿ƒ∆«¬»

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL במובן ∆»∆»ƒƒ¿»≈
בפרטיות, לעיל כמבואר הרוחני,

ÔÈÚ‰ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿»
EÏ Ôzz ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL"c¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
,BËeLÙk Ìb "EÈ¯ÚL ÏÎa¿»¿»∆«ƒ¿

e˙kL·בפועל  BÓk34 בייעודי ¿∆»
CÈËÙBLהגאולה  ‰·ÈL‡Â¿»ƒ»¿«ƒ

,‰ÏÁ˙·k CÈˆÚÈÂ ‰BL‡¯·k¿»ƒ»¿…¬«ƒ¿«¿ƒ»
כפי  ויועצים שופטים להיות שיחזרו

(וכמו  קיים המקדש שבית בזמן שהיה

שמונהֿ בתפילת ומבקשים שמתפללים

יום) בכל ‰‡ÈzÓ˙עשרה ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
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ט

.h"kyz'd ,lel` 'a ,mihtey t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הזקן ‡. רבינו של המפורסם הפתגם נאמר (שאודתה השבוע לפרשת בנוגע כמ"פ שצריכים 1דובר
בפרשה, עיקרי הו"ע "שופטים", ובנדו"ד: כולה, הפרשה נקראת שבו הפרשה, ששם הזמן), עם לחיות

נצחית  היא שהתורה השבוע.2וכיון עניני לכל בנוגע עתה, גם  עיקרי ענין זה הרי ,

גו'" לך תתך ושוטרים ד"שופטים המצוה קיום שייך לא שעתה שאע"פ – כי,3ובהקדמה בגשמיות,
בגשמיות, לקיימם אפשר שאי מצוות כמה ישנם אדמתם, על יושבים אינם ובנ"י קיים, ביהמ"ק כשאין
התוקף, ובכל עתה, גם ישנו הרוחנית בעבודה ד"שופטים" הענין מ"מ, שופטים, מינוי מצות גם וביניהם
חלישות  זו הרי דאל"כ, התוקף, ובכל הזמנים, בכל התורה עניני כל ישנם נצחית, היא שהתורה דכיון

התורה. בענין

השופטים  ענין ביאור להקדים יש – הרוחנית בעבודה עתה גם שישנו השופטים ענין להבין כדי אך
כפשוטו.

בזה:·. והענין

בחיים"4כתיב  "ובחרת ולכן, ההיפך, את וגם הטוב", ואת החיים את גו' לפניך נתתי באופן 5"ראה ,
חפשית. בחירה של

עליון  ש"מפי אע"פ כי, גו'", "נתתי הקב"ה אומר והטוב החיים דהיפך הענין על שגם – ובהקדמה
"הטוב" אם כי תצא" ענין 6לא להם נתן לכן הטוב, תכלית לבנ"י ליתן רוצה שהקב"ה כיון מ"מ, ,

דכיסופא" ד"נהמא הענין אצלם יהי' שלא בכדי שאז 7הבחירה, דוקא, עבודה ע"י יהיו עניניהם כל אלא ,
ממארז"ל  כמובן העילוי, תכלית חבירו"8הוא של קבים מתשעה עבודתו) ע"י (שבא שלו בקב רוצה "אדם

שלאח"ז  ברוחניות, הוא שכן ועאכו"כ בגשמיות, שזה כפי אחד, קב רק בידו כשנשאר אפילו שזהו –
בכ"מ  מהמבואר (כמובן חבירו של קבין התשעה את גם ).9מקבל

הדין" את הפוסקים ("דיינים ב"שופטים" צורך יש – בחירה ליהודי שניתנה הסנהדרין,10וכיון שהם ,(
בתדב"א  וכדאיתא בה, ילכו אשר הדרך את בנ"י את ולקשור 11שילמדו לילך (לסנהדרין) להם ש"הי'

. ישראל עיירות בכל ויחזרו מארכובותיהן למעלה בגדיהם ולהגבי' במתניהם ברזל של וילמדו חבלים .
כו'". ישראל את

המשנה  בדין ההסברה גם לשבעים 12וזוהי "אחד אפילו דעה (ויש בשבוע אחד ההורגת ש"סנהדרין
מובן  אינו דלכאורה – חובלנית" נקראת מיתות 13שנה") בחייבי "לדון היא מצוות מתרי"ג א' הרי :

פועלים 14ב"ד" היו כדבעי, הסנהדרין הנהגת היו אילו כי, – "חובלנית"? נקראת למה וא"כ, ,
שחייבים  דבר להעשות יוכל ובעדים ההתראה שלאחר כזו, מציאות תהי' לא מיתה!שמלכתחילה עליו
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חשון).1) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ובכ"מ.2) רפי"ז. תניא
פרשתנו.3) ריש
טו.4) ל, נצבים
יט.5) שם,
לח.6) ג, איכה
ע"ד.7) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

ובכ"מ.

א.8) לח, ב"מ
וש"נ.9) .143 ע' ריש חנ"ד מנחם תורת גם ראה

פרשתנו.10) ריש פרש"י
פי"א.11) – רבה
וש"נ.12) א. ז, מכות
וש"נ.13) .33 ע' חמ"ב מנחם תורת גם ראה
רסתכ"ה.14) טוחו"מ
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לשאול  שיבואו ולהמתין הגזית בלשכת בירושלים לישב לא – הוא הסנהדרין ענין שאמיתית וכאמור,
שיש  כלל יודעים שאינם כאלו ליהודים גם לצאת והיינו, ישראל, עיירות בכל ולחזר לילך אלא שאלה,

מעשה" לידי שמביא תלמוד ו"גדול תורה, וללמדם בדבר, יהיו 15שאלה לא שמלכתחילה יפעלו ועי"ז ,
רצויים. בלתי דברים

בצדיקים  הקב"ה ו"ראה בגוף, נשמה אודות שמדובר יודע שהקב"ה כיון – ה"שופטים" ענין על ונוסף
מועטים" תדבר 16שהם הרוב על והתורה ,17. העם את "הרודין "שוטרים", מינוי על גם צוה לכן עד , .

השופט" דין את עליו .10שיקבל

מארז"ל  .18וע"ד הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז כו'""לעולם לו יזכור לאו ואם מוטב, נצחו אם .
השוטר  שמינוי ובאופן ב"שוטרים", גם צורך יש ה"שופטים" על שנוסף בנדו"ד, ועד"ז העונש). (ענין

התורה. דיני היפך יעשו לא שלכן העונש, יראת לו") ("יזכור פועל כשלעצמו

די – שיהי' באופן ההנהגה להיות צריכה לכתחילה כי, ה"שוטרים", בענין אינה ההתחלה
ב"שוטרים". צורך ויש ב"שופטים", די שלא מצב שיש אלא ב"שוטרים"; צורך יהי' ולא ב"שופטים",

בגשמיות,‚. גו'" לך תתן ושוטרים ד"שופטים הענין אין הזה בזמן אמנם,

מסויימים – דינים מהם ובטלו הגזית, מלשכת סנהדרין גלתה כבר החורבן קודם אפילו ,19שהרי
ושוטרים", ד"שופטים הענין שייך לא מישראל, סמיכה שבטלה לאחרי ועאכו"כ החורבן, לאחר ומכ"ש

אלא 
בטושו"ע  כמבואר דינים, כמה לגבי ורק עבדינן", דקמאי "שליחותייהו –20רק

עתה: גם זה ענין ישנו ברוחניות אבל

חז"ל 21כתיב  ופירשו וגו'", מצודים עלי' ובנה גו' גדול מלך אלי' ובא גו' קטנה קטנה 22"עיר "עיר
. הגוף .זה גדול מלך וכו'.. נגדו ללחום וצריך לכבשה, שרוצה כו'", הרע יצר זה .

מלך  מינוי מצות גם נאמרה [שבה שופטים בפ' נאמר זה מלך"23ועל עליך תשים "שום "כי 24, וכן ,
וגו'" אויבך על למלחמה מלחמה)25תצא עם הקשורים הענינים פרטי "שופטים 26(כל לראש] לכל אבל ,

גם  צורך יש בכך, די  לא ואם להתנהג; צריך כיצד בשו"ע להסתכל – "שופטים" לך": תתן ושוטרים
התורה. עניני היפך לעשות יתיירא שעי"ז העונש, ענין הזכרת – ב"שוטרים"

לך תתן ושוטרים "שופטים יותר: jixryובפרטיות lka במאכלו" גם אלא תומ"צ, בעניני רק לא – "
. דעות ובמשקהו בהל' הרמב"ם שמונה הענינים פרטי (כל ובמתנו" ובמשאו להיות 27. צריכים שכולם ,(

או  ושותה אוכל יהודי כאשר הנה אינםֿיהודים, אצל גם ישנם אלו שענינים שאע"פ והיינו, תורה, ע"פ
תורה. ע"פ – יהודי זאת שעושה ניכר להיות צריך ומתן, במשא עוסק

הצ  את לקיים האמור, באופן שמתנהגים בעבודה ועי"ז שעריך" בכל לך תתן ושוטרים "שופטים יווי
בימינו. במהרה צדקנו, משיח בביאת בגשמיות, גם זאת לקיים זוכים הרוחנית,

***

שייכת „. שופטים שפרשת מובן שמזה ס"א), (כנ"ל הזמן עם לחיות שצריכים הזקן רבינו פתגם ע"פ
נמשכה  אלול, חודש מברכים שבת שלפנ"ז, בשבת כי, אלול, לחודש גם שייך זה הרי – השבוע לעניני
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וש"נ.15) ב. מ, קידושין
פ"א).16) בתניא (הובא ב לח, יומא
פל"ד.17) ח"ג מו"נ ראה
א.18) ה, ברכות
ספי"ד.19) סנהדרין הל' רמב"ם ראה
בתחלתו.20) חו"מ
יד.21) ט, קהלת

ב.22) לב, נדרים
ס"י.23) לקמן גם ראה
טו.24) יז,
א.25) כ,
סי"א.26) לקמן גם ראה
רפ"ה.27)
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ד"ויכולו" הענין נעשה זה הש"ק וביום אלול, חודש על כח השבוע,28נתינת עניני כל של העילוי שזהו ,
בפועל. אלול חודש התחלת גם כולל

בזה: והענין

לפנ"ז, גם הי' כשלעצמו התשובה ענין כי, ברצון, התשובה ענין שהי' – הוא אלול חודש של החידוש
וכפרה סליחה מחילה – בנ"י כל בשליחות – משה ביקש האמצעיים יום שבארבעים מזה עבור וכמובן

כמ"ש  ישראל, (ובפרט29כלל החטא את לקנח וכדי גו'", משה ועונש "ויחל שחטא ישראל חכמי דעת לפי
ומסובב  סיבה בדרך –30הם אלול חודש של והחידוש בנ"י; כל אצל התשובה ענין להיות הוצרך ,(

. ש"נתרצה הקב"ה, על גם הדבר פעל שלכן ברצון, התשובה ענין שהי' – האחרונים יום .ארבעים
. בשמחה למשה לישראל לו "ואמר שלם" (ו)ברצון כדברך"31. ישראל 32סלחתי של שתשובתם כיון ,
כזה. באופן היתה

ברצון  שהיו הראשונים יום ארבעים אפשריות 32וע"ד מצד – החטא ענין הי' שלאחריהם אלא ;
במ  שבטלה הזוהמא חזרה ואז הטוב, בהיפך האמצעיים 33"ת הבחירה יום בארבעים הי' זה על והתיקון ,

ברצון. שהיו האחרונים יום הארבעים באו ואח"כ ברצון, שלא שהיו

אלא  כדברך"), "סלחתי נאמר (שאז יוהכ"פ יום, הארבעים לסיום עד להמתין צריך לא זה ובשביל
חז"ל  מלשון כמובן – ברצון הם הרי אלול, חודש מהתחלת מתחלתם, אף 32כבר ברצון הראשונים "מה

כשם  וא"כ, הראשונים, יום לארבעים  האחרונים יום ארבעים את שמשווים והיינו, ברצון", האחרונים
האחרונים. יום לארבעים בנוגע גם הוא כן מתחלתם, מיד ברצון, כולם היו הראשונים יום שארבעים

שרואים  וכפי החדשה, לשנה טובה וחתימה כתיבה כבר נמשכת אלול חודש שמהתחלת גם מובן ומזה
ישראל  במנהג הוא"34גם איש 35(ש"תורה ששולחים שלומים באגרות כותבים אלול חודש שמהתחלת ,(

אלול. חודש מהתחלת כבר לכאו"א שנמשכת כיון טובה, וחתימה כתיבה ברכת לרעהו

לכך:‰. לב שמו מעטים שרק אלול, לחודש בנוגע שמצינו תמוה דבר  לבאר יש עפ"ז

הטור  בדברי לוחות 36הביאור לקבל עלה שאז ההרה אלי עלה למשה הקב"ה אמר אלול "בר"ח
. במחנה שופר והעבירו שנאמר אחרונות שופר, באותו נתעלה והקב"ה לכן 37. וגו', בתרועה אלקים עלה

תשובה, שיעשו ישראל להזהיר כדי החדש, וכל ושנה שנה בכל אלול בר"ח תוקעין שיהיו חז"ל התקינו
וגו'"38שנאמר  בעיר שופר יתקע אלול 39אם שבחודש לתק"ש שבנוגע אלקים – "עלה הפסוק מביא

ר"ה  על קאי זה שפסוק אף ענין 40בתרועה", עכ"פ) (בהעלם כבר ישנו אלול שבר"ח מובן, שמזה ,
דר"ה  41.129התקיעות ע' ח"ט בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל –
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ובכ"מ.28) א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
יא.29) לב, תשא
אֿב).30) (יב, דוד בית אחרון בית של"ה ראה
כ.31) יד, שלח
יח.32) ט, עקב פרש"י
ח"ב 33) ב. קכו, ב. נב, ח"א זהר וש"נ. רע"א. קמו, שבת

סע"ב. קצג,
הל'34) מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א או"ח אפרים מטה

הנוראים). ימים
נפסל 35) תוד"ה הובא ראה – מהרי"ל ב. כ, מנחות –

שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
סתקפ"א.36) או"ח
ו.37) מז, תהלים
ו.38) ג, עמוס
מרגיש 39) שאינו טוען מישהו כאשר שגם מובן, ומזה

ש"יתקע  מציאות תתכן שלא פוסקת שהתורה לו, אומרים מאומה,
מי  יש חילוקים: בזה שיש אלא יחרדו", לא ועם בעיר שופר
פועלת  שהחרדה מי ויש שברגל, העקב עד עליו פועלת שהחרדה

חרדה. של ענין שישנו בהכרח אבל בהגוף, אחר חלק על
בתרועה 40) אלקים "עלה ג) פכ"ט, (ויק"ר במדרש כדאיתא

בדין  דין, כסא על ועולה יושב שהקב"ה בשעה שופר, בקול ה'
. עולה את הוא נוטלין שישראל ובשעה בתרועה, אלקים עלה .

בכסא  ויושב הדין מכסא עומד הקב"ה, לפני ותוקעין שופריהן
ומרחם  רחמים עליהם ומתמלא שופר, בקול ה' דכתיב רחמים,

לרחמים". הדין מדת עליהם והופך עליהם,
אלול,41) חודש בהתחלת מיד נעשה זה שענין והיינו,

בכל  בפרטיות נמשך שלאח"ז אלא חדא, וברגעא חדא בשעתא
כדברך" ד"סלחתי הענין נעשה שבו ליוהכ"פ, עד ענינו, לפי יום

בגלוי.
מיד  בגלוי מרגיש שאינו לטעון יכול שיהודי שאף ולהעיר,
לגמרי  משתנה חדא וברגעא חדא שבשעתא אלול, חודש בהתחלת
של  שענינו ב) לב, ראה (לקו"ת הזקן רבינו מבאר זה על הנה –
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.Â:שופטים פרשת עם גם קשור – אלול) חודש של החידוש (שזהו ברצון התשובה וענין

כל  כאן ומנה תוכחות, דברי "הן הדברים" "אלה שהרי התשובה, הו"ע דברים ספר כל של ענינו
בהן" המקום לפני שהכעיסו כו'.42המקומות בתשובה שיחזרו כדי ,

ושוטרים  "שופטים הלשון מדיוק כמובן – ברצון התשובה הו"ע שופטים פרשת של החידוש אמנם,
ozz"מלך עליך תשים "שום מלך: במינוי כמו "תשים", [או "תעשה" ולא דייקא, "תתן" כי,24לך", ,[

הוא  עשי' לשון ואדרבה: כפי', בדרך גם להיות יכול זה הרי ברצון, גם להיות שיכול אף עשי', לשון
הב"י  כלשון כפי', מלשון הנותן 43בעיקר "כל הרי ("תתן"), נתינה לשון משא"כ הצדקה"; על "מעשין :

נותן" הוא יפה מדאי"44בעין "יותר שפירושו לך"45, תתן ושוטרים ד"שופטים שהעבודה מובן, ומזה ,
ברצון. תשובה – אלול חודש של ענינו גם וזהו ברצון, היא

.Ê:אלול חודש עם שופטים פרשת של בהשייכות ענין ועוד

וידוע  הדין, הו"ע – וגו'" דין 46"שופטים אין עצמו), את דן שהאדם גם (כולל למטה דין "שכשיש
למעלה".

המלך; אל מיד לגשת ויכולים הפתח, שומרי כל את מסלקים אזי למעלה, דין של ענין שאין וכיון
(כנ"ל  ממוצעים ללא פניו", להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ש"אז אלול, חודש של ענינו זהו והרי

ס"ה).

.Á היא הכוונה אלא לעצמו, בנוגע רק לא להיות צריך גו'" ושוטרים ד"שופטים הענין כללות והנה,
לך תתן ושוטרים "שופטים הכתוב: כהמשך – נוספים יהודים על גם זאת jixryלפעול lka ועד ,"

שדֿי" במלכות עולם "לתקן היא הכוונה שהרי העולם, בכל זאת הקב"ה 47שפועלים שנתאווה כיון ,
בתחתונים  דירה ית' לו .48להיות

שלם, חוזר אזי – ומנצח בעולם חלקו בבירור שעוסק בעולם, וגם בעצמו, זאת פועל יהודי וכאשר
כמ"ש  בממונו, גם אלא ובתורתו, ובנשמתו בגופו רק "שלם 49לא רש"י: ופירש שלם", יעקב "ויבוא

הניצוצות. כל שבירר כיון בממונו", שלם כו' בגופו

שנאמר  ביצי"מ, בה 50וכמו שאין ו"כמצולה דגן" בה שאין כמצודה "שעשאוה מצרים", את "וינצלו
והן 51דגים" שב"מצודה", "דגן" כמו המגולים, הענינים הן הקדושה, ניצוצות כל את שביררו והיינו, ,

שב"מצולה" "דגים" כמו המכוסים, חטאתם)"52הענינים (כל ים ב)מצולות "(ותשליך "ים"53, רק לא –
בכ"מ  (כמבואר ההעלם תכלית על שמורה ים", "מצולות אלא מכוסה, משם 54שהוא גם ואעפ"כ, ,(

מצוה  ולכן צדיקים, של נשמות מגולגלים שבדגים (וכידוע ה"דגים" שהם הטובים, הענינים את מוציאים 
שלישית  בסעודה דגים קבלה 55לאכול בספרי כמבואר ,56,(
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אנשי  יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל ע"פ "יובן אלול חודש
. בשדה פניו ומקבלין לקראתו בחודש העיר עד"מ הענין וכך .

בא  שהמלך והיינו, בשדה", ית' פניו אור להקביל יוצאין אלול
– השדה ובלבושי החול, ימות של ומצב במעמד שהוא כפי אליו
אלא  אלקינו", ו"עיר ד"בית" הענין שזהו תומ"צ, בעניני רק לא

השדה. שזהו"ע הרשות, בעניני גם
אחריו, הולכים הם הרי העירה ש"בלכתו היא שהתכלית ואף
לקו"ש  (ראה בר"ה שזהו כו'", מלכותו להיכל בבואו ואח"כ
אלול  בחודש מעלה יש הרי – וש"נ) .58 הערה 132 ע' שבפנים
מו"ח  כ"ק שמוסיף [וכפי רשאין ש"אז בשדה, המלך נמצא שבו

ה'ש"ת): לבי אמר לך (בסד"ה שרוצה אדמו"ר מי כל "ויכולין"]
פניו", להקביל בסבר לצאת כולם את מקבל "והוא ממוצעים, ללא

לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות פנים
ובפרש"י.42) דברים ר"פ
סרמ"ח.43) יו"ד
וש"נ.44) רע"א. נג, ב"ב ראה

מנחם 45) תורת גם וראה א. עא, שם – אבל ד"ה פרשב"ם
וש"נ. .283 ע' ריש חנ"ז

וש"נ.46) סוסתר"ב. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
נקוה".47) כן "ועל – התפלה נוסח
במדב"ר 48) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
יח.49) לג, וישלח
לו.50) יב, בא
וש"נ.51) ע"ב. ריש ט, ברכות
ער.52) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי גם ראה
יט.53) ז, מיכה
ועוד.54) תשסז. ע' תשמו. ע' יתרו אוה"ת ראה
סקכ"ה.55) פי"ז הכולל שער אדה"ז. סידור ראה
מאמרי 56) ג). (יז, פ"ה התשובה תיקוני שער עמה"מ ראה

תי. ע' ענינים ט. ע' הקצרים אדה"ז
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פרסה" תשאר ש"לא באופן יצי"מ היתה אתם"57ולכן וזהבם ו"כספם בגאולה 58, גם יהי' וכך .
והשלימה. האמיתית

היעוד  יקויים "שופטים 59ואז הציווי בפועל ויקיימו כבתחלה", ויועציך כבראשונה שופטיך "ואשיבה
. שעריך בכל לך תתן ארץ ושוטרים "עתידה (שהרי הי"ג בחלק וגם השבטים, י"ב בכל לשבטיך", .

שבטים" עשר לשלשה שתתחלק משיח 60ישראל של חלקו בהמשך 61), יחזקאל, ספר בסוף כמבואר ,
צדקנו. משיח בביאת בימינו, במהרה שיבנה השלישי, ביהמ"ק לתיאור

***

.Ë ד"ה שיחה) (כעין גו'.מאמר לך תתן ושוטרים שופטים

***

.È:דרגות כמה יש – ס"א) (כנ"ל הפרשה כל של וענינה שמה שזהו – (דיינים) ד"שופטים" בהענין
ועד  כ"ג, של ב"ד שלשה, של ב"ד צריך שבהם ענינים ויש אחד, (שופט) דיין מספיק שבהם ענינים יש

גדולה  סנהדרין שנקראים ע"א, של .62לב"ד

המלך  גם נקרא שופט בשם – יותר יביאם"63ובכללות ואשר יוציאם "אשר הוא שענינו שלכן 64, ,
המלך, בדוד שמצינו כפי דוקא, תורה ע"פ בנ"י את להנהיג שצריך כיון שמים, ירא להיות המלך צריך

בתורה  עוסק הי' שדוד עי"ז במלחמה מנצח הי' .65שיואב "מלוכלכות ידיו והיו כדי , ושליא בשפיר .
לבעלה" אשה הקב"ה 66לטהר זה לבעלה דכנס"י הטהרה גם נעשית שעי"ז ,67.

בפוסקים  (כמבואר תמיד ס"ת עמו שיהא צריך שהמלך הטעם מלך),68וזהו של ס"ת דיני פרטי
ישראל  גדולי כמה אצל שמצינו (כפי ודיבור במחשבה רק לא אצלו הוא התורה שענין – בזה שהחידוש

מגירסא  פומי' פסק דלא הקלף 69ההנהגה על בדיו שנכתב בס"ת במעשה, גם נמשך להיות צריך אלא ,(
כו'.

(כנ"ל  מלך" עליך תשים ד"שום הציווי גם נאמר שופטים בפרשת לכן, שופט, הוא המלך שגם וכיון
המתאים  באופן נעשה הדבר (כאשר התורה  מן מצוה שזוהי ).70ס"ג),

.‡È– העולם כל כיבוש ידו על נעשה אזי ובשלימות, בהתגלות הוא המלך של ענינו כאשר והנה,
נאמר  [עליו המלך בשלמה כמ"ש שלום, של באופן אלא מלחמה, של באופן כסא 71לא על שלמה "וישב

באשלמותא" סיהרא "קיימא המלכות, דספירת השלימות היתה ובימיו .72ה'", מנוחה איש יהי' "הוא [.
בימיו" ישראל על אתן ושקט ושלום שמו יהי' מתנות 73שלמה והביאו רחוקות ממדינות אליו שבאו ועד ,

כו'.

זאת. לפעול כדי מלחמה של בענין צורך הי' אחרים, בזמנים אמנם,

ו)מלחמות" (משפט "לעשות – מלך של השני הענין שנאמרה 63וזהו מלך מינוי למצות בהמשך ולכן, ,
המלחמה. דיני גם בה נאמרו שופטים, בפרשת

וגו'" מהם תירא לא גו' אויבך על למלחמה תצא "כי לראש: .25ולכל
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כו.57) יו"ד, בא
ט.58) ס, ישעי'
כו.59) א, שם
א.60) קכב, ב"ב
ובפרשב"ם.61) שם ב"ב ראה
ה"ג.62) פ"א סנהדרין הל' רמב"ם בתחלתה. סנהדרין
ספ"ד.63) מלכים הל' רמב"ם ראה
יז.64) כז, פינחס
א.65) מט, סנהדרין

א.66) ד, ברכות
וש"נ.67) .272 ע' חל"ח מנחם תורת גם ראה
רפ"ג.68) שם רמב"ם ראה
א.69) פו, ב"מ ע"ב. ריש ל, שבת – לדוגמא – ראה
ע'70) חכ"ד לקו"ש גם וראה ה"ב. פ"א שם רמב"ם ראה

וש"נ. ואילך. 104
כג.71) כט, הימיםֿא דברי
ר 72) קנ, כו.זח"א פט"ו, שמו"ר גם וראה אֿב. רכג, ע"א.
ט.73) כב, שם
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לאחרונה  באריכות המדובר עם קשור זה מתיירא 74וענין יהודי ואם מגוי, להתיירא ליהודי שאסור ,
הגוי  אצל כח מוסיף הוא הרי רז"ל 75מגוי, שאמרו וע"ד הפסוק 76, תשים 77על אשר המשפטים "ואלה

תביאהו  אל ישראל, כדיני אותו דנין שהם אחד בדין ידעת "אפילו עכו"ם", לפני ולא "לפניהם לפניהם",
כפר  כן ואחרי תחלה בהקב"ה כפר עכו"ם, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי ש"כל שלהם", בערכאות

שנאמר  פלילים".78בתורה, ואויבינו צורם כצורנו לא כי

רז"ל  אמרו שהרי מהגוי, יתיירא שיהודי סיבה אין מזה: שזהו 79ויתירה – באומות" עזין "ישראל
עזין  ש"ישראל להבהיר צורך אין (דאל"כ, האומות מפני להתיירא מקום יש לכאורה כאשר אפילו
עמך  אלקיך ה' כי מהם תירא "לא להתיירא, מקום שאין אומרת שהתורה בנדו"ד, ועאכו"כ שבאומות"),

גו'".

ממנו! להתיירא כלל מקום אין כאשר אפילו מהגוי שמתייראים – להיפך רואים לפועל בנוגע אך

באומות"? עזין ש"ישראל בשעה בה המורא, סיבת מהי ולכאורה:

שבידו" מעבירות "ירא האלקית שהנפש בגלל זה הרי דבר של שלאמיתו – הוא הענין ומזה 80אך ,
מהגוי! שירא הבהמית נפש אצל נמשך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר שנפשו 81וע"ד בגלל היא לחם לפרוסת רעב שיהודי לכך שהסיבה ,
יש  מישראל אחד לכל (שהרי ידו על להתברר שצריכים בלחם שישנם הקדושה לניצוצות רעבה האלקית
אבל  בכך, מרגיש אינו זכה, שלא וכיון זאת, מרגיש הי' זכה, ואילו לבררם), שתפקידו קדושה ניצוצות

ללחם. רעבון נה"ב אצל נעשה מזה כתוצאה

של באופן גם להיות יכול זה זהו oeiqp[ענין אם המותר, במאכל אפילו או אסור, מאכל זהו אם –
הזקן  רבינו (כלשון ממש" וחיותו וקיומו הגוף "צורך שהיא לאכילה בנוגע אבל מותרות; של ענין

האלק 82בתניא  שנפשו בגלל היא, דוקא, זו לחם לפרוסת משיכה לו שיש לכך הסיבה הנה נמשכת ), ית
אליו]. שייכים אלו שניצוצות כיון זו, לחם בפרוסת שנמצאים הניצוצות לבירור

שאצל  אלא שבידו", מעבירות ש"ירא מפני היא לכך האמיתית שהסיבה מהגוי, ליראה בנוגע הוא וכן
מהגוי. שירא באופן נמשך זה הרי נה"ב

נאמר  זה על וגו'".83אך לביתו וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש "מי

זה. בפסוק רש"י פירוש על עתה נתעכב – לזה ובהמשך

.·È בקשרי לעמוד יכול שאינו כמשמעו, אומר עקיבא "רבי הלבב", ורך "הירא רש"י, בפירוש הביאור
הלבב" ורך "הירא הלשונות ב' (כנגד שלופה חרב ולראות מעבירות 84המלחמה הירא אומר, הגלילי ר"י .(

שבידם,85שבידו  עבירות בשביל החוזרים על לכסות ואשה, וכרם בית על לחזור תורה לו תלתה ולכך ,
אשה", ארש או כרם נטע או בית בנה שמא אומר חוזר והרואהו עבירה, בעלי שהם יבינו שלא
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ואילך.74) 136 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
שממשיך 75) כיון הכחות, כל במקור כח תשות פועל ועי"ז

ניתן  הבחירה ענין מצד ורק כח, בו אין עצמו שמצד למקום כח
כו'. כח לו

משפטים.76) ר"פ פרש"י ג. משפטים תנחומא
משפטים.77) ר"פ
לא.78) לב, האזינו
ב.79) כה, ביצה
ח.80) כ, פרשתנו פרש"י
ועוד.81) תמה. ע' חי"ד שלו אג"ק ראה
רפ"ז.82)
שם.83) פרשתנו
[ודאי],84) "הירא יד: פ"ז, סוטה התוספתא מדברי ולהעיר

שבחזקים  וחזק שבגבורים גבור שאפי' הלבב, ורך שוב ת"ל מה
מהאויב,וכו'". מתיירא שאינו גיבור שגם י"ל, להיות ועפ"ז יכול

. יכול ש"אינו הלבב", חרב "רך אפילו – שלופה" חרב לראות .
.elyשלופה
הגלילי 85) ר"י שיטת על להקשות יש שלכאורה ולהעיר,

בר"פ  רש"י ממ"ש למלחמה, יוצא אינו שבידו" מעבירות ש"הירא
יצה"ר, כנגד אלא תורה דיברה "לא תואר: יפת לאשת בנוגע תצא
אודות  שמדובר דכיון – באיסור" ישאנה מתירה הקב"ה אין שאם
אויבך  על למלחמה תצא ("כי בה וניצחו למלחמה שיצאו אלו
שיש  מי (שהרי עבירות להם אין בודאי הרי שביו"), ושבית גו'
לומר  אפשר איך וא"כ, למלחמה), יוצא אינו בידו עבירות

באיסור"? ש"ישאנה
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מובן – אינו מדוע 86דלכאורה עיקרי, הכי הו"ע גו'" ילך הלבב ורך הירא האיש "מי שהציווי כיון :
. בית בנה אשר האיש "מי ההכרזה (לאחרי לבסוף רק זה .נאמר כרם נטע בסמיכות . ולא אשה"), ארש .

גו'"? לבבכם ירך ל"אל

רק שמתעורר  פחד אודות מדובר שכאן רש"י מפרש –seqalולכן למלחמה ביותר שמתקרבים ,
כל  כי, לגמרי, מחוור  אינו זה פירוש אבל, שלופה ". חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד יכול "שאינו
מוסיף  ולכן המלחמה. קירבת מפני הפחד את שיחזק דבר ניתוסף לא ובינתיים זו, לאחרי זו היו ההכרזות

ש  – פירוש עוד ואשה,רש"י כרם בית ע"ד ההכרזות לאחרי נאמר ולכן שבידו", מעבירות "הירא על קאי
שבידם". עבירות בשביל החוזרים על "לכסות

"איש  שיהי' יתכן איך הקושי בגלל הוא שבידו" מעבירות ד"הירא בפירוש שהצורך לומר אין [אבל
למלחמה, ילך לא אם גם ייענש רח"ל, מיתה עלי ' שחייבים עבירה עבר אם דממ"נ, הלבב", ורך הירא
יפחד  שאדם יתכן איך לשאלה מקום אין הפשט, בדרך כי, – במלחמה ינזק לא מיתה, מחוייב אינו ואם

שבידו 87ממלחמה  עבירות לולי ,88.[

כמה  הפסוק כולל ר"ע שלשיטת בכ"מ שמצינו – המאמר בעלי לשיטת בהתאם הם הפירושים וב'
מעבירות  הירא (ובנדו"ד: א' פרט על רק קאי הגלילי  ר"י לשיטת ואילו יראה), סוגי כל (ובנדו"ד: פרטים

ולדוגמא  שהוא 89שבידו). אופן בכל או הקדירה" "בתוך רק הוא אם לבישול, בנוגע ל"מי 90: בנוגע ;
ב"למשמרת  נכללים פרה ששתתה חטאת מי גם אם נדה"91נדה", בנערה 92למי קנס לדין ובנוגע ;

בזה  נכללת ונתגרשה שנתארסה נערה גם אם –93המאורסה,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.94הוגה 121 ע' ח"ט בלקו"ש

***
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דכיון 86) – הפסוק בפירוש הצורך לבאר אפשר לכאורה
וגו'", תיראו אל לבבכם ירך אל גו' מהם תירא "לא נאמר שכבר
ילך  הלבב ורך הירא האיש "מי ולהכריז להוסיף הוצרכו למה
יש  שאעפ"כ רש"י, מתרץ זה ועל מעצמו? מובן זה הרי וגו'",
כי, – כו'" המלחמה בקשרי לעמוד יכול שאינו "כמשמעו, לפרשו
וכפי  מורא. שיהי' יתכן עדיין לירא, שלא כמ"פ שנצטוו לאחרי גם
כמ"פ  לו אומרים כאשר שגם בעצמו למקרא חמש הבן שיודע
בנוגע  אמורים הדברים ואם זאת. יעשה שלא יתכן דבר, לעשות
רגש  שהוא המורא לענין בנוגע הוא שכן עאכו"כ בפועל, לעשי'

הלבב"*שבלב  ורך ש"הירא ולצוות לחזור התורה צריכה ולכן .
לאו  – נוסף ציווי גם הרי הא, משום אי אבל: למלחמה. ילך לא
הקב"ה  ש"א"ל במשה, אפילו שמצינו (וכפי פעולתו שיפעל דוקא

סיחון  במלחמת (כמ"ש נתיירא ולבסוף עמך, אהי' ועוג)**כי
אלא  אותו תירא אל אומר אינו אותו, תירא אל משה אל ה' ויאמר

רפע"ו)). (ב"ר שנתיירא" למי
ידי 87) בהרמת צורך שהי' עמלק, במלחמת שמצינו וכפי

נא  בתפלה השמים פרושות שיהיו יז,משה (בשלח ונכונה מנה
הי' זאת, ולולי במלחמה, יהושע ניצח ועי"ז ובפרש"י), יאֿיב

כו'. למורא מקום
ירא 88) משה "שהי' עוג, במלחמת שמצינו ממה גם ולהעיר

יד, לך (לך שנאמר אברהם, של זכותו לו תעמוד שמא להלחם

חוקת), ס"פ (פרש"י כו'" שפלט עוג הוא הפליט, ויבוא יג)
יש  עדיין שבידו", "מעבירות לחשש מקום אין כאשר שגם והיינו,

זכות. איזו לו תעמוד שמא האויב, מפני להתיירא מקום
גם 89) (ראה דוגמאות ג' – "חזקה" של ענין שיהי' וכדי

.(287 ע' חנ"ז מנחם תורת
א.90) עד, פסחים
ובספרי.91) ט יט, חוקת
שאין 92) ואף – זה בענין פלא דבר על אגב דרך להעיר ויש

כדי  זאת, שידעו כדאי כי זאת, להזכיר ברצוני לעניננו, נוגע זה
בזה: ביאור ימצאו והלואי בזה, שיעיינו

"אמר  שם: בספרי איתא – הגלילי ור"י ר"ע לפלוגתת בהמשך
לא  חיות וכל ונגבה וצפונה ימה מנגח האיל ראיתי טרפון, ר'
ד), ח, (דניאל והגדיל כרצונו ועשה מידו מציל ואין לפניו יעמדו

ר  המערב זה מן בא העזים צפיר והנה מבין הייתי ואני עקיבא. '
וגו' עיניו בין חזות קרן והצפיר בארץ נוגע ואין הארץ כל פני על

הגלילי". יוסי ר' זה ואילך), ה (שם,
בנוגע  בדניאל פסוק – זה ענין שייך מה מובן: אינו ולכאורה

הנ"ל?! הגלילי ור"י ר"ע לפלוגתת – הימים לאחרית
א.93) לח, כתובות
תשכ"ז.94) שופטים ש"פ שיחת בשילוב

(*e opgz`e) ieeivl rbepa (64 dxrd 162 'r b"lg mgpn zxeza onqp) enya owfd epiax `iany cibnd axd mbztn xirdle,(d"z` zad`e
jiwl` 'd,"dxe`klc,alay ybx `idy dad` lr ieeiv jiiy ji`,dad`d z` mixxernd mixaca zeppeazdd lr `ed ieeivd `l`.f"cre

dnglna d`xid zlilyl rbepa,y (f"tq mikln 'ld) m"anxd y"nke"'ek aeygi `l,""envr lidane dnglna xdxdle aeygl ligznd lke
'eke,"epiide,d`xi mixxernd mixaca opeazi `ly.
**((zweg t"q `negpze x"acna) lel` ycega dzidy– .dgpdd zniyxa:dkex`a mrt xaecnk,ep`vn `l r"rl) dzr df qtcpe–

.)המו"ל 
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.‚È ביום ובפרט אלול, בחודש כן לנהוג יש ובודאי התשובה, באגרת ענין ללמוד לאחרונה נהוג
באגה"ת  כמובא התשובה, הו"ע עצמו מצד שבת שהרי אלול, שבחודש אותיות 95השבת ש"שב"ת

אלול. שבחודש בשבת ועאכו"כ כולה, השנה שבכל שבת בכל גם שזהו תש"ב",

ס"ה  (כנ"ל בשדה למלך כמשל הוא אלול חודש של שענינו הזקן רבינו של הביאור ע"פ  ),96ובפרט
מדבר, או שדה כמו אדם, בני מושב שאינו במקום נמצא שהמלך והיינו,

–. "למלך במשל הענין dcya.שהרי לשלול אלא ד"מדבר", הענין לשלול הזקן רבינו כוונת אין "
מדבר  או שדה כמו אדם, בני מושב שאינו מקום היינו, מושב", –ד"עיר

שהו"ע  "בית", בו שאין מושב", "עיר שאינו במקום גם לפעול – הוא דתשובה העילוי אמיתית והרי
המצוות  שהו"ע הבית, כלי בו ואין מתומ"צ,97התורה, למעלה שהיא התשובה, עבודת בו נעשית ואעפ"כ ,

והגבלה; ממדידה למעלה היא התשובה עבודת ואילו והגבלה, במדידה הם הרי בכלים, אורות שלהיותם
דלמעלה  העצם את לוקחים שם ולכן אדם, בני דמושב הציור בו שאין ב"שדה", דוקא נפעל זה וענין

והגבלה. מדידה מציור, למעלה שהוא כפי

.„È נכלל – ה"א" וא"ו אותיות הן מעשה או ודיבור "קול בענין ספ"ד, באגה"ת הביאור המשך
ואילך  סי"ד ראה ש"פ .98בשיחת

.ÂË סיפא רישא דלאו – כלל מובן אינו שלכאורה ענין ה' פרק ריש באגה"ת ולבאר להוסיף ויש
רישא: סיפא ולאו

מ"ש  אודות מדובר הפרק הוא 99בהתחלת ויפח מ"ש הכתוב ש"פשט חיים", נשמת באפיו "ויפח
כש  שעד"מ כמו לנו הבל להורות אין בינתיים, ומפסיק חוצץ דבר איזה יש אם מקום, לאיזה נופח האדם

לבחי' האדם  גוף  בין ומפסיק חוצץ דבר יש אם ממש ככה מקום, לאותו כלל ומגיע עולה ladהנופח
העליון".

. ית' לפניו חוצץ ורוחני גשמי דבר שום אין באמת "אך בישעי'וממשיך, כמ"ש אלא אם 100. כי
נגד שהם לפי והטעם אלקיכם, לבין ביניכם מבדילים היו כו'".oevxעונותיכם העליון

ב" שמתחיל הטעם מובן ב"ladואינו ומסיים העליון"?oevxהעליון"

דלמעלה, הענינים על דלמטה מהענינים דוגמא רק הוא ה"הבל" שענין לומר שאין – ובהקדמה
שלמעלה  מהענינים נשתלשלו שלמטה הענינים כל שהרי ההבל), ענין (ולא הרצון ענין הוא ולמעלה
"בחי' – ה"הבל" ענין ישנו למעלה שגם כך, מהן"), "נשתלשלו פ"ג: ראשון בחלק הזקן רבינו (כלשון

העליון". הבל

מדריגות  שהם בשעה בה – העליון" ב"רצון ומסיים העליון" ב"הבל שמתחיל מה מובן אינו ולכן
של  בקוצו "נרמז – העליון רצון ואילו תתאה", ה"א באות "מרומז – העליון הבל לגמרי: זמ"ז חלוקות

עצמה? יו"ד מאות אפילו שלמעלה ביותר נעלית דרגא שזוהי יו"ד",

עליונה, דרגא לגבי משא"כ נמוכה, דרגא לגבי חוצץ אינו מסויים שענין מצינו שלפעמים ולהעיר,
הי' מ"ת, שלפני הגילויים שלגבי למ"ת, בנוגע שמצינו כפי – הגילוי את מונע קטן דבר אפילו הנה
גם  נחשבת מ"ת, שלאחרי הגילויים לגבי משא"כ בלבד, הגסה הערלה הסרת שהוא המילה ענין מספיק

ה  לגבי כי הדקה, הערלה הסרת שהו"ע הפריעה, ענין גם צ"ל ולכן המפסיק, לדבר הדקה ור `הערלה
גם וסותר מונע מ"ת, הדק rשלאחרי ;101ור
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ספ"י.95)
(96.41 הערה
תרל"ו 97) רבים מים המשך א. יו"ד, ואתחנן לקו"ת ראה

ועוד. בסופו.
ואילך.98) 289 ע' חנ"ז מנחם תורת

ז.99) ב, בראשית
ב.100) נט,
אוה"ת 101) ב). (יו"ד, פ"ג מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

.36 ע' ח"כ מנחם תורת גם וראה ועוד. ואילך. תתי ע' יתרו
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להיפך  מצינו זה 102ולפעמים אין אבל ממכ"ע, דבחי' הגילוי לגבי הפסק להיות יכול מסויים שענין ,
. ההמשכה "חבל לענין הפרק בסיום מ"ש (וע"ד בשלימותו שנשאר סוכ"ע דבחי' הגילוי את .מונע

אחת  על ח"ו ש"כשעובר דקים", חבלים מתרי"ג שזור עב "חבל כמשל שהוא מצות", מתרי"ג (ש)כלול
כו'). החיות לכללות בנוגע החבל כללות שע"י הקשר נשאר אעפ"כ אבל הדק", חבל נפסק מהנה

מדריגה  שזוהי העליון, הבל לגבי ההפסק בענין מתחיל – ומפסיק החוצץ לדבר בנוגע כאן, ואילו
ביותר. נעלית מדריגה שזוהי העליון, רצון לגבי ההפסק בענין ומסיים תחתונה,

.ÊË:בזה הביאור לומר ויש

מקור  שהוא סתם הבל שישנו למטה, ה"הבל" מענין כמובן – דרגות כמה יש העליון" "הבל בענין
לנפיחה  ועד בכח לנפיחה סתם נפיחה בין חילוק יש גופא ובזה נפיחה, ע"י שבא הבל וישנו הדיבור,

בדברו" יצאה "נפשי (ע"ד חזק הכי שהוא 103בכח כפי העליון הבל בחי' שישנו – למעלה ודוגמתו ;(
בחי' מצד שהוא כפי ההבל לבחי' ועד וכו', המדות בחי' מצד שהוא כפי או (דיבור), המלכות בחי' מצד

הרצון.

כיון  – ב"ה העליון רצון בענין ומסיים העליון הבל בחי' בענין שמתחיל בכך סתירה אין ולכן
הרצון. בחי' מצד שהוא כפי ההבל לבחי' היא שהכוונה

לבאר כדי זה הרי – ההבל) ענין רק (ולא דוקא הרצון ענין ומדגיש שמדייק לכך mrhdומה
שהם "לפי – ית'" לפניו חוצץ ורוחני גשמי דבר שום אין ש"באמת אף גו'", מבדילים cbpש"עונותיכם

oeilrd oevx בי חילוק יש גופא שבזה (אלא חבל ב"ה" ונפסק "נכרת ידה שעל כרת, בה שיש עבירה ן
החבל). כללות לא אבל הדק", חבל "נפסק ידם שעל כרת בהן שאין לעבירות כו'", ההמשכה

באופן  התשובה מועילה כיצד מובן: אינו דלכאורה – התשובה ענין כללות לביאור גם נוגע זה וענין
חדא" וברגעא חדא חומר 104ש"בשעתא כל כי, – גמור"?! "צדיק להיות הקצה אל הקצה מן יתהפך

מן  איבערשטעלן") ("זיך להשתנות יכול ולכן ב"ה", העליון רצון "נגד היותה בגלל הוא העבירה ענין
הבעש"ט  וכמאמר ב"ה, העליון רצון לקיים – אחד רצון ע"י הקצה אל של 105הקצה שרצונו שבמקום

מציאותו. בכל שם שנמצא נמצא, הוא שם אדם

***

.ÊÈ הפרשה לכללות בהמשך שבא הלבב", ורך הירא האיש "מי הפסוק אודות לעיל להמדובר בהמשך
וגו'" מהם תירא לא גו' למלחמה תצא לחיות 25"כי שצריכים הזקן רבינו של הידוע הפתגם ע"פ הרי –

זה. בזמננו גם נוגע זה שענין מובן, ס"א), (כנ"ל הזמן עם

עם  ורכב סוס וראית אויבך על למלחמה תצא "כי בכתוב: המפורשת ההוראה זו הרי – ובפשטות
"בעיני  יחיד, לשון ורכב", "סוס הכתוב לשון דיוק רש"י שמפרש וכפי וגו'", מהם תירא לא ממך רב
אותם  ועושה מחשיב שאתה כיון רב", הוא "בעיניך ממך", רב "עם וכן כו'", אחד כסוס כולם חשובים

רב". אינו בעיני "אבל ל"מציאות",

למקרא: חמש הבן שואל עדיין אך

"וראי  נאמר אודות zבפסוק אלא "בעיני", – הקב"ה של ראייתו אודות כאן מדובר שלא היינו, ,"
שתורתֿאמת  בשעה בה רב", אינו ש"בעיני העובדה מועילה מה וא"כ, "בעיניך", – יהודי של ראייתו
מהם"?! תירא ש"לא יתכן איך וא"כ, "עור"... אודות מדובר לא והרי רב", הוא ש"בעיניך אומרת עצמה

אינו ש"בעיני כיון הרי רב", הוא ש"בעיניך שאע"פ אחד ועכצ"ל, כסוס כולם "חשובים אלא רב",
מהם". תירא "לא ולכן יהודי, אצל גם כן נעשה כו'",

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

אֿב.102) קמד, המילה שער דא"ח) (עם סידור גם ראה
ו.103) ה, שה"ש

סע"א.104) קכט, זח"א
וש"נ.105) סמ"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה
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של  בכחו אלא עצמו, בכח הולך שאינו כך, עמך", אלקיך ה' "כי הכתוב כהמשך – בזה וההסברה
כו'". אחד כסוס כולם "חשובים אלא רב", אינו ש"בעיני הקב"ה,

רב  "עם זה הרי שבפועל רואה ואז כו', חשבון לעשות שצריך כיון לשאלה: מקום יש עדיין אך
מהם?! יירא לא איך וא"כ, ממך",

לא  היינו, דייקא, "המעלך" – מצרים" מארץ המעלך עמך) אלקיך ה' "(כי הכתוב: ממשיך זה ועל
" "j`ivendרק אלא ומצב, מעמד דרגא, שטח, באותו עדיין נשאר לאח"ז שגם ,"jlrnd,"מצרים מארץ

החשבון  שמצד אע"פ ולכן, החשבון, ענין כללות שייך שלא כך, דמצרים, הענין מכללות לגמרי למעלה
אחד. כסוס אלא אינם דבר של שלאמיתו כיון מהם", תירא "לא מ"מ, ממך", רב "עם זה הרי

לצאת  צורך יש בודאי כלל; במלחמה צורך אין אחד" כסוס כולם ש"חשובים שכיון הכוונה אין אמנם
מיני  כל ועושים עצמם את שמסכנים מרגלים לשלוח וכן כו', גשמיים נשק כלי וליטול למלחמה,
שהעיקר  לדעת צריך אבל וכו', שלו המלחמה כלי השונא, של במחנה שנעשה מה לברר כדי תחבולות
לכללות  מפריעה היראה כי מהם", תירא "לא ולכן מצרים", מארץ המעלך עמך אלקיך ש"ה' הוא

המלחמה.

.ÁÈ שהתנאי ואמר, אחדים, ימים לפני ישראל בארץ שדיבר פלוני של דבריו על מענה גם וזהו
שנאמרו  פסוקים מכמה לדבר ראיות להביא והוסיף מהם", תירא "לא הוא: למלחמה ביציאה הראשון

גו'" אברם תירא "אל להאבות: גו'"106בנוגע תירא "אל נאמר ביצחק וכן עבדי 107, תירא "אל וכן ,
לשאול 108עקב"י  קם לא א' שאף ולפלא ממך", רב מ"עם להתיירא אין אמנם מדוע הסביר לא הוא אבל ;

מהם"! תירא ש"לא הטעם אכן מהו

"כי  – מהם" תירא "לא מדוע והסברה טעם מפורש שבו הפסוק, של השני חציו הוא העיקר ובכן:
הכתובים  וכהמשך מצרים", מארץ המעלך עמך אלקיך לכם 109ה' להלחם עמכם ההולך אלקיכם ה' "כי :

אתכם". להושיע אויביכם עם

עמך"! אלקיך ה' "כי – היא שכל ע"פ היחידה ההסברה מהם"; תירא "לא מדוע אחרת הסברה אין

עם  קשורה שאינה הדרך ואילו אמונה, של בענין צורך יש לתומ"צ שבנוגע שטוענים אלו כמו ולא
להיפך: בדיוק היא האמת כי – שכל של ענין היא תומ"צ

שישנו  ורואים מסביב מסתכלים כאשר הנה התומ"צ, ענין לולי שכן, שבשכל, ענין היא התומ"צ דרך
באמונה; צורך שיש כך, מהם", תירא  "לא מדוע בשכל הסברה ואין להתיירא, צריך ממך", רב "עם

ישנה אזי התומ"צ, דרך מצד מסתכלים כאשר lkyaורק dxaqdd מארץ המעלך עמך אלקיך ש"ה' –
שלפנ"ז  הכתובים ובלשון באותות 110מצרים", במסות גוי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלקים "הנסה :

לעיניך". במצרים אלקיכם ה' עשה אשר ככל וגו' ובמלחמה ובמופתים

להשתנות  אפשר שאי כיון הנה בפיו, שגור שמים שם אין עתה שלעת מי אודות כשמדובר אמנם,
ומזה  מהם", תירא "לא הפסוק: של הראשון חציו את תחילה אומר לכן הקצה, אל הקצה מן אחת בבת
אלקיך  ה' "כי הפסוק: להמשך – בגילוי אצלו גם תבוא שסוכ"ס – שבדבר הכוונה את כבר מבינים

עמך".

.ËÈ בכתוב וגו'":111וממשיך המלחמה אל כקרבכם "והי'

מג  הספר מן לצאתכם "סמוך המלחמה, אל יותר מתקרבים ארצכם"כאשר להתעורר 112בול יכולה אזי ,
מקושר  הוא כאשר רק שייך זה ענין כי, עמך", אלקיך "ה' שיהי' לכך ראוי אינו שאולי מחשבה אצלו
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א.106) טו, לך לך
כד.107) כו, תולדות
ועוד.108) ב. מד, ישעי'
ד.109) כ, פרשתנו
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בֿג.111) כ, פרשתנו
עה"פ.112) פרש"י
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כולם  חשובים הקב"ה שבעיני כיון ולכן, עצמו), בפני מציאות בתור (לא בשליחותו והולך הקב"ה עם
של  ומצב במעמד שהוא בטוח שאינו כיון אבל במלחמה; ומנצח מהם, להתיירא מה לו אין אחד, כסוס

מהם. מתיירא לכן כו', כדבעי הקב "ה עם התקשרות

וגו'":111ועז"נ  ישראל שמע אליהם ואמר העם אל ודבר הכהן "ונגש

לומר  הקדימו בנ"י עם שדיברו פעם שבכל מצינו לא הרי – ישראל" "שמע הלשון מובן אינו לכאורה
אלקינו  "ה' מיד ומתחיל וגו'", ישראל כל אל משה דבר אשר הדברים "אלה ולדוגמא: ישראל", "שמע

וגו'" לאמר בחורב אלינו הלשון 113דבר נאמר וחוקים למצוות בנוגע ורק ישראל"; "שמע הקדמת ללא ,
גו'" המשפטים ואל החוקים אל שמע ישראל "ועתה כמ"ש ישראל", החוקים 114"שמע את ישראל "שמע ,

גו'" המשפטים ישראל"?115ואת "שמע הלשון כאן נאמר למה וא"כ, .

רש"י  מפרש אתכם".116ולכן שיושיע אתם כדאי בלבד שמע  קריאת אלא זכות בכם אין "אפילו :

יהודי, כל אצל בשלימות הוא ישראל" ד"שמע הענין והרי

הידוע – הנמצאים 117וכהסיפור שכל סכנה, של ומצב במעמד בווארשא בהיותו אדמו"ר מו"ח ַמכ"ק
ביוהכ" שאפילו ליהודי עד נשיאנו מרבינו ישראל"...שם, "שמע ביחד זעקו לתומ"צ, שייכות לו אין –פ

כמו  בתחילה ישראל", "שמע לעומתו הוא גם יזעק ואז ישראל", "שמע לו יאמר שמישהו רק צריך
ומאליו. מעצמו גם ואח"כ קול", "בת

למלחמה" היום קרבים "אתם כאשר הנה – ישראל" "שמע – שמע קריאת של הזכות שישנה וכיון
ד" באופן זה ואל lrהרי תחפזו ואל תיראו אל לבבכם ירך "אל ולכן, מאויביכם, למעלה אויביכם",

רש"י  כפירוש מפניהם", שיתייראו 116תערצו כדי כו'" עושים האומות שמלכי דברים ד' כנגד אזהרות "ד' :
אויביכם  עם לכם להלחם עמכם ההולך אלקיכם ה' "כי מזה, להתיירא צריכים אינכם אתם אבל מהם;

אתכם". להושיע

.Î:התפילין ענין אודות לאחרונה להמדובר באים ומכאן

(מהספרים  יקר בכלי איתא – כו'" בלבד ק"ש זכות אלא בידכם אין "אפילו רש"י לפירוש בנוגע
החסידות  בתורת שבראש,118שהובאו התפילין על הוא שהעיקר ונ"ל היא, זוטרתי מילתא ק"ש "אטו :(

בעצמו  שקר עדות כמעיד יהא שלא תפילין, ע"י כ"א קורא אינו מסתמא ק"ש הקורא תפילין 119כי וע"י ,
כמ"ש  האויבים, על ופחד אימתה תפול ויראו 120שבראשו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו

רז"ל  ואמרו מהם".121ממך, וייראו השונאים שיראו במלחמה, צריכין היו זה ולדבר שבראש, תפילין אלו

עליך", נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו ומצב במעמד להיות צריך שיהודי – בזה הענין וכללות
העמים" מכל בחרתנו ש"אתה הרגש אצלו שיהי' כו', ואדרבה בכך, להתבייש גם 122ולא נעשה ועי"ז ,

בכך. צורך יש אם – יראה של להרגש ועד כבוד, של הרגש הגוי אצל

.‡Î להושיע גו' עמכם ההולך אלקיכם ה' כי וגו' מהם תירא ד"לא באופן ההנהגה שתהי' – והעיקר
אתכם",

היעוד  שיקויים כיון במלחמה, צורך יהי' שלא ומצב למעמד שיבואו בארץ",123ועד שלום "ונתתי

לגאולה  ולאח"ז דגאולה, לאתחלתא ונכנסים דמשיחא, עקבתא של התקופה את מסיימים כזה ובאופן
לעולם" להם נשיא עבדי "דוד ע"י – ישראל,124בפועל נדחי ויקבץ במקומו מקדש שיבנה ,
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אֿו.113) א, דברים
א.114) ד, ואתחנן
א.115) ה, שם
ג.116) שם, פרשתנו
(117.12 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
(118.13 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה

ב.119) יד, ברכות
יו"ד.120) כח, תבוא
וש"נ.121) א. ו, ברכות
יו"ט.122) תפלת נוסח
ו.123) כו, בחוקותי
כה.124) לז, יחזקאל
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–. אביו כדוד במצות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך ש"יעמוד ההקדמה כל לאחרי ויכוף .
וקבץ  במקומו מקדש ובנה והצליח עשה "אם ואז, ה'", מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל

בודאי" משיח זה הרי ישראל, –125נדחי

דגאולה  אתחלתא תהי' ידו דידן.126ועל בעגלא והשלימה, האמיתית גאולה – לאח"ז ומיד ,

***

.·Î"תורה של ה"יינה – הלבב" ורך "הירא רש"י בפירוש הביאור "רגיל 127סיום שר"ע שכיון ,*
ישראל" את המס"נ 129לזכות לתנועת בדומה (שהיא תשובה של בתנועה שעומד יהודי מיד זיכה ,130,(

ממלחמה  לחזור צריך שבידו מעבירות שהירא לפרש יכול אינו לחרטה **ולכן מביאה גופא זו יראה כי ,
שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה הנ"ל בשיחה נכלל – גמור צדיק נעשה שעי"ז תשובה והרהור

(וסיים:)

אזי  חדא, וברגעא חדא בשעתא תשובה, עושין ישראל שכאשר – העתידה לגאולה בנוגע הוא וכן
נגאלין" הן ממש.131"מיד בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי

ובירושלמי פשיטא –128"רגיל")* סע"א. לח, יומא וראה א'! פעם על רק והראי' – א' מפעם יותר שזהו
דמעות". עיניו "זלגו ה"א: סוף פ"ה שקלים

שבידו,)** מעבירות הירא ע"ד גם הלבב" ורך "הירא הכתוב מדבר שלר"ע אפ"ל מקרא של שבפשוטו אף
כבפנים. עבירה, ע"ד כאן מדובר אין לר"ע, תורה, של ביינה מ"מ,
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ספי"א.125) מלכים הל' רמב"ם
וש"נ.126) .238 ס"ע חנ"ז מנחם תורת גם ראה
ששייך 127) ענין"), געשמאקער א ("זייער ביותר ערב ַַענין

אלול. לחודש
ישראל 128) את לזכות ר"ע הנהגת הרי השאלה: על מענה

. ישראל רשעי בני ש"קטני שס"ל "חסידותי'", על באים קאי .
על רק שקאי – ב) קי, (סנהדרין לעוה"ב" miphwהם mipa שלהם

e`hg `lyפשיטא עצמן ישראל "רשעי אבל ,oi`c חלק להם
ועשרת  קרח עדת המדבר, לדור בנוגע וכן שם), (פרש"י לעוה"ב"

ס"ל היפך oi`yהשבטים, זה הרי  ולכאורה, לעוה"ב, חלק להם
ישראל. את לזכות ההנהגה

שייך זה שאין שליט"א, אדמו"ר כ"ק llkeוענה llk להמבואר
שם. הש"ס במפרשי ויל"ע בגמרא, שאלה אלא cereבהשיחה,

xwir f"be.(כבפנים) כו'
בפירוש 129) רש"י") אפענע ("א ברש"י להדיא ַָכמפורש

עקיבא  ר' "שבקי' (שם): סנהדרין במסכת הגמרא דברי
("א  ליטאי הוא אם חילוק ללא – אחד שכל כך , ַלחסידותי'",
י"ב  משאר א' או ּפוילישער"), ("א פולין מחסידי ַַליטוואק"),

ש" לראות, יכול – ישראל לזכות ciqgשבטי ש"רגיל מי הוא "
צדיקיםאת אודות מדובר אם חילוק ללא "דור ישראל", אודות או

להו"), מחייב ("והשתא כן הי' לא א' פעם כאשר שלכן, המדבר",
עקיבא  ר' "שבקי' טומל"): גאנצער ("א "רעש" מזה ַַעושים

לחסידותי'"!...
בגמרא 130) כדאיתא עקיבא, ר' של המיוחד ענינו שזהו

הייתי  ימי "כל בפועל: המס"נ לענין בנוגע שאמר ב) סא, (ברכות
(ואתחנן  נפשך בכל זה, פסוק על את מצטער נוטל אפילו ה), ו,

אברהם, כמו (לא ואקיימנו" לידי יבוא מתי אמרתי, נשמתך,
שאף  והיינו, המס"נ), ענין את חיפש לא אבל מס"נ, לו שהיתה
הי' בכלים, דאורות באופן התומ"צ דקיום העבודה אצלו שהיתה

דוקא. בפועל דמס"נ בעבודה רצונו
ק"ש  באמירת – מישראל אחד כל אצל ישנו המס"נ ענין והרי
ר"ע  אצל שהי' כפי זה שאין אלא, יום, בכל המס"נ) (שהו"ע
לאח"ז  שגם באופן היא שהמס"נ אלא גוף, ללא נשמה שנשאר

שנה. ועשרים מאה עד בגוף נשמה נשאר
של  בתנועה עומדים שבסיומה דיוהכ"פ נעילה בתפלת וכמו
שם  ו"ברוך אחד", ה' גו' ישראל "שמע רם: בקול ומכריזים מס"נ

בי"ע  עולמות ג' (כנגד ג"פ ועד" לעולם מלכותו ולאח"ז *כבוד ,(
בירושלים". הבאה "לשנה ומכריזים: בגוף, נשמה נשארים

ה"ה.131) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

*(33 'r e"hg mgpn zxez mb d`x.p"ye.
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לך 1עה"פ ‡. יקים כמוני מאחיך מקרבך "נביא
אמרז"ל  תשמעון", אליו אלקיך, "אליו 2ה'

מכל  אחת על עבור לך אומר אפילו – תשמעון
לפי  הכל הכרמל, בהר אליהו כגון שבתורה, מצוות

לו". שמע שעה,
עה"פ  בכל 3והנה עולותיך תעלה פן לך "השמר

מעלה  אתה "אבל בספרי דרשו תראה" אשר מקום
אליהו  שהעלה כדרך הנביא, לך שיאמר מקום בכל

הכרמל". בהר

כללי  ציווי שישנו מכיון מובן: אינו ולכאורה
אם  הנביא אל לשמוע המחייב תשמעון", ד"אליו

אחת על  "עבור אומר שבתורה",lknהוא מצוות
אליו  לשמוע החיוב גם הוא זה שבכלל מובן הרי
– במות איסור בשעת בבמה להקריב אומר כשהוא
"בכל  דקרא (מדיוקא מיוחד לימוד למהֿלן וא"כ
מקום  בכל מעלה ש"אתה תראה") אשר מקום

הנביא"? לך שיאמר

מביא  הרוגוצ'ובי הגאון שאמרו 4והנה מה
מ"ט,5בירושלמי  בנביא. אלא ניתרת הבמה "אין :

תראה  אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך השמר
איסור  בשעת מקריב ואליהו וגו', במקום כיֿאם

(דבירא) דבורא שמלאי א"ר ובדברך 6הבמות, א"ל
ס"ל 7עשיתי  שהירושלמי ומבאר עשיתי", בדיבורך

בשעת  בבמה להקריב יכולין נביא דעפ"י דין "דזהו

והוה  כלל חוץ שחוטי שם עליו ואין מקדש,
עפ"ז 8קרבן" כן; ס"ל לא הנ"ל הבבלי משא"כ ,

דין  זה הרי הירושלמי dnaלדעת ipica שעפ"י :
"בשעת  בבמות הקרבה של האיסור נפקע הנביא
טרם  מותרות שהיו כמו מותרות הן והרי מקדש",

לירושלים  בנ"י של זה 9ביאתן דין שחידוש ומובן ;
מ"אליו  זאת ללמוד א"א כי מיוחד, לימוד דורש
עפ"י  האיסור עצם הפקעת ענינו שאין תשמעון",

אליו לשמוע החיוב כ"א על xearleהנביא,
הנביא עפ"י גם הרי להבבלי משא"כ l`האיסור.

rwtpגוףxeqi`d דין אלא זה ואין בבמות, דהקרבה
d`eap ipicaחייבים הנביא ציווי שעפ"י ,xearl על

כמו  – זה ענין גם נכלל ובמילא שעה, לפי ד"ת
תשמעון" ד"אליו הכללי בציווי האיסורים, .10שאר

הספרי  לדרשת בנוגע גם בפשטות מובן ועפי"ז
לא  הספרי שלדעת הבבלי, על חולק הוא שגם –
על  כדוגמא הכרמל בהר דאליהו הא להביא יתכן
לך  אומר אפילו – תשמעון ד"אליו הכללי הציווי

xearl."שבתורה מצוות מכל אחת על

את ·. מביא הספרי גם הרי מובן: זה אין אמנם
מביא  וגם תשמעון", "אליו עה"פ הנ"ל הדרשה
הרי  וא"כ הכרמל, בהר מאליהו הדוגמא ע"ז
ד"אבל  הדרשה על חולק זו דדרשה דמ"ד אאפ"ל

וכו'". הנביא לך שיאמר מקום בכל אתה מעלה
לדעת  גם ובמילא זו , לדיעה שגם צ "ל עפ"ז

נביא שע"פ – במה בדיני דין זה הרי zxzenהבבלי
הכלל  עפ"י [ובפרט ה) סעיף דהיכא 11(כדלהלן

הירושלמי  ודעת הבבלי דעת את להשוות שאפשר
דחוק]. בתירוץ אפילו כן אמרינן וכו') (והספרי
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.migaf 'qn meiqe *
טו.1) יח, פרשתנו
עה"פ.2) ספרי ב. צ, יבמות
שם.3) פרש"י וראה יג. יב, ראה
(הובא 4) 124 ע' הי"ח פ"ב עניים מתנות הל' פענח צפנת

יסוה"ת  הל' .7 ע' בהשמטות שם וראה עה"פ). עה"ת בצפע"נ
ע"ב. פ' דף מהדו"ת ב). (ג, ה"א פ"ט

ירושלמי 5) וראה ט. פכ"ב, בויק"ר וכ"ה הי"א. פ"א מגילה
דעת  שכן בפשטות שמפרש נראה בצפע"נ ה"ח. פ"ב תענית
לדרוש  הירושלמי כוונת שאין לפרש יש בדוחק אבל הירושלמי.
פן  לך "השמר שכתוב מכיון וטריא: שקלא כעין כ"א הכתוב, כן
הבמות". איסור בשעת מקריב "אליהו איך א"כ וגו'", תעלה
(ראה  הדבור ע"פ שהי' עשיתי" בדיבורך עשיתי "ובדברך ומתרץ:

"מאי מהלשון אבל שם). בויק"ר מהרז"ו משמע nrh`פ"י ,"
הוא זה הבמהmrhשכתוב "אין לפנ"ז אלא zxzipעמ"ש

בנביא".
אמר 6) הכוונה: לי'" "אמר ולפי"ז שם), (קה"ע שמו" "כך

"מפי הפי': לפי אבל להקב"ה; לעשות"xeaicdאליהו לו נאמר
לאליהו  הקב"ה הכוונה: לי''" "אמר ולפי"ז שם), משה (פני

(בוא"ו)]. "דבורא" הגי' מוכרחת זה [ולפי'
לו.7) יח, א מלכים

כמבואר 8) בביהמ"ק אח"כ להקריב "דיכול הנפק"מ: ומפרש
נפק"מ. עוד ד סעיף לקמן וראה קכ". דף זבחים

ב.9) קיב, זבחים
ס"ל 10) ה"ג) פ"ט יסוה"ת (הל' הרמב"ם שגם ומבאר

בפרש"י  וכ"ה מסיפי'. ד"ה א (ס"ג, בברכות רש"י וכן כהבבלי.
לה' לעשות "עת מ"ש קאי שע"ז דמפרש קכו) קיט, extdתהלים

ממש  דומה אינו הרוגוצ'ובי סברת לפי דאפילו וי"ל תורתך".
דחוי' של באופן הוא דלרש"י הרמב"ם, לשיטת רש"י שיטת

")extdה"ז ולהרמב"ם xn`p("dxzedתורתך"), `l המקריב אלא
אקריב אני אבל משה, שציוה כמו כרת חייב לעולם meidבחוץ

.36 הערה לקמן וראה הבעל"). נביאי להכחיש כדי ה' בדבר בחוץ
ב'11) כללי מלאכי יד ב). פ"ז, (יומא והאמר ד"ה תוס'

ס"י. .p"yeהתלמודים
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מס' בסיום המוקשה בענין ביאור ובהקדים
הבבלי): לדעת גם שכ"ה הוכחה ג"כ (שמזה זבחים

דיני  פרטי כולל ה"ה זו מס' מסיום גדול חלק
שם  מפורש הלא הדבר: תמוה ולכאורה – במה
עוד  להן הי' ולא הבמות נאסרו לירושלים "באו

שחז"ל9היתר" הטעם מהו וא"כ ,epecnil לדעת
meid– שבבמה הדינים את הפרטים, ובאריכות ,

בכ"מ  הש"ס (כקושיית הוה" דהוה "מאי )?12הרי
אפשריות  ישנה בזמה"ז עכשיו שגם מובן ומזה
נחוץ  לנו גם ע"כ אשר בבמה, להקריב הלכה ע"פ

דיני'. פרטי לדעת

בבמה  ההקרבה היתר של אחד אופן והנה
כמרז"ל  הוא רשאין 13בזמה"ז, הזה בזמן "ועכו"ם

אל  דבר דת"ר כו' בבמה) (להקריב כן לעשות
העכו"ם 14בנ"י  ואין חוץ, שחוטי על מצווין בנ"י ,

בונה  ואחד אחד כל לפיכך חוץ, שחוטי על מצווין
כו' שירצה מה כל עלי' ומקריב לעצמו במה לו
ולאורינהו  כו' שליחותן ולעשות לסייען אסור
לעכו"ם  להורות ישראל לבן שמותר ומכיון שרי".
פרטי  לדעת עליו הרי בזה"ז, בבמה להקריב איך

.15הדינים 

הנ"ל  האריכות שכל לומר דוחק עדיין אמנם
ובפרט  לעכו"ם! לאורינהו בשביל היא בגמרא
שקו"ט  ענינים, כו"כ בגמ' שמצינו דאעפ"י
או  ומצוי, רגיל בלתי לדבר בנוגע גם והוראות,

לגמרי  רחוקה במציאות ענינים 16אפילו ה"ה בכ"ז ,
דין  והוראת מצוה בו יש זה דבר יארע שבאם
ולבארם  לפרשם ההכרח מן ולכן – וכו' לחיוב
בפועל); יבוא זה דבר באם לעשות מה דעת (למען
עתיד  ולא הי' ש"לא בענינים אפילו מזה יתירה

נמצא  הי' באם דינו מה דשקו"ט י"ל .17להיות"

לא  רגיל בלתי הדבר יארע אם שגם בענין אבל
(שירצה  בנדו"ד כמו ללאו, או להן חיוב בו יהי'
דיני  ועפ"י בזה"ז בבמה קרבן להקריב עכו"ם
ואפילו  ממציאות, רחוק דבר שהוא דוקא) התורה

שום אין אז גם כזו, מציאות תהי' להורותן aeigאם
"לאורינהו (וכהלשון: גדול ixy"18בזה דוחק (

בש"ס. האריכות כל באה שאעפ"כ לומר

קדימה  בזה יש – לפס"ד שקו"ט לענין 19ועוד:
וכו', גרמא שהזמן

– במה בדיני לפס"ד השקו"ט שכל צ"ל ועפ"ז
ש"ס  דיני בכל כלל ספקות היו שלא בזמן היו

וכו' לבנ"י .20השייכים

מכתובים  נלמדים במה מדיני כמה ועיקר: ועוד
אל "דבר מתחילים l`xyiשהם ipa כשם וא"כ ."

בזה"ז  בבמה להקריב מותר שעכו"ם הדין שכללות
אל "דבר התחלתה שהפרשה מזה ולא i"paנלמד ,"

אלו  במה דיני פרטי שגם צ"ל כמו"כ עכו"ם,
אל "דבר בהם שנאמר מכתובים "),i"pa(הנלמדים

וא"כ  עכו"ם, בבמת ולא ישראל, בבמת רק נוהגים
עומדת  בתקפה הוה" דהוה "מאי הקושיא הרי
מכתובים  הנלמדים במה ודיני להשקו"ט בנוגע

אלה.

להקריב ‚. אפשרות של אופן עוד יש אמנם,
נביא. ציווי ע"פ והוא במות, איסור בזמן גם בבמה

שאמרו  חגי 21ואף האחרונים נביאים "משמתו
מישראל", הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכרי'
– בזה"ז נביא שיקום שא"א לכאורה משמע שמזה

חז"ל  דברי בכ"מ מפורש כי  גם 22אינו, שהיתה
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ובכ"מ.12) ב. ה, יומא
ב.13) קטז, ב. קטו, זבחים
ב.14) יז, אחרי זבחים
זבחים.15) סוף ישראל בתפארת תירץ וכן
כג,16) (ב"ב מדרשא מבי ירמי' לר' דאפקוהו מהא להעיר

ב).
עתיד 17) ולא הי' לא ומורה סורר "בן א): (עא, שבסנה' ואף

ומבאר  להיות", עתידה ולא היתה לא הנדחת עיר כו' להיות
"ולמה מדייק הרי – שכר" וקבל דרוש נכתב "azkp"ולמה

ממנו  בפרט שקו"ט ומצינו שנכתב במה אבל הדין), כל (מעיקרא
שזהו  (וי"ל תושבע"פ בכלל ה"ז – להיות" עתיד ולא הי' "שלא
א). ס"ג, (שבת קראי "למסבר" ע"ד שכר"), וקבל ד"דרוש פי'

(ששייך "למוד" ולא "דרוש" אמרם ג"כ יובן mbועפ"ז

פרטי  ולהבין ד"ה קו"א פ"ה. תניא וראה ואכ"מ. בתושב"כ).
(ק  כלל שכיחי דלא ב).ההלכות נט,

ב"אסור",18) קאי דלפ"ז מפני "שרי" דנקיט לומר ודוחק
בזה. יש חיוב אבל

ס"יֿטו.19) סרמ"ו יו"ד .p"yeשו"ע
כלל 20) ה' מערכת הכללים קונטרס (שד"ח מהכלל להעיר

הוכחה  ה"ז מ"ד, דחד אליבי' שקו"ט בש"ס דכשמצינו וש"נ) קיז
כמותו, נהגו בטח – דילי' דבמתא (אף פלוגתי' כבר הלכה דאין

כמותו). ויפס"ד יותר גדול ב"ד שיקום אפשר הזמן ובמשך
בדעה  שקו"ט דה"ז – מובן שכר" וקבל ל"דרוש החילוק

שהיא נפס"ד מעשה.jtidש(עתה) לידי שמביאה (גדולה) הדעה 
יא,21) סנה' ד. פי"ג, שם תוספתא ב. מח, סוטה ב. ט, יומא

א.
מן 22) לשו"ת בפתיחתו מרגלית להר"ר גילוים פרקי וראה

.p"yeהשמים.
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רוה"ק 23לאח"ז  שאמרו 24השראת דמה ועכצ"ל ;
לא  שמניֿאז הכוונה מישראל" רוה"ק "נסתלקה

לגמרי ievn'היתה שבטלה לא אבל .25כמקודם,
שעלה  במי אלא שורה הנבואה שאין מכיון כלומר:
והכנה  הקדמה שהן גדולות, מעלות לכו"כ והגיע

ברמב"ם  כמבואר דרי 26לנבואה, כשאכשור ולכן ,
כו' אנו כמלאכים הראשונים ואם בני 27(בתמי') אין

גילוי  שנפסק לא אבל – לנבואה ראוים אדם
גזירה של באופן .dlrnlnהנבואה

" הלשון מדוייק מישראל"dwlzqpועפ"ז רוה"ק
שם  בגמרא (כהלשון "פסקה" או "בטלה" ולא

לא כי שבטלו) דברים לכמה wqtpולאlhaבנוגע
שאין  כיון מלמטה, שנסתלק אלא הנבואה, גילוי

הנבואה. לקבלת הראוי בנ"א

תשרה  לקבלתה, הראוי בנ"א יהי' באם אבל
הזה. בזמן גם ונבואה רוה"ק עליו

אף  דהרמב"ם הא ומובן מתורץ הנ"ל ע"פ
מזכיר  אינו לנבואה, בנוגע פרטים כו"כ שמבאר

(עד 28כלל  האחרונים נביאים משמתו נבואה שאין
המשיח  ביאת פרט 29לפני גם שמביא ובפרט ;(

zlilya"תשרה שלא "ואפשר ואעפי"כ 30הנבואה: ,

הזה. בזמן שתשרה שא"א רמז שום בדבריו אין
הנצרכים  תנאים מונה שהוא לאחר ואדרבה:

" מסיים הרי cin31לנבואה עליו", שורה רוה"ק
אלו  בענינים רק תלוי' תנאי 32שהנבואה בשום ולא ,

.33אחר 

להרמב"ם: תימן" ב"אגרת מבואר מזה ויותר
בלעם  שאמר ולישראל 34"שזה ליעקב יאמר כעת

יש  ההיא העת שמן סוד, בו יש אֿל פעל מה
אותה  ועד בראשית ימי מששת שיש כמנין לחשוב
נאמרה  זו ונבואה כו' לישראל הנבואה ותחזור העת
התחלת  ותמצא מארמ"צ, לצאתם הארבעים בשנת
מאות  ארבע אלפיים העת אותה עד החשבון
גאולים, בתפ"ח שהסימן שנה, ושמונה שמונים

הנבו  תחזור הזה והפי' הזה ההיקש אה ולפי
שבעים  מאות תשע אלפים ארבעת בשנת לישראל

ליצירה" דלא 35ושש הרמב"ם דעת מפורשת הרי –
שיש בלבד אלא `zexytזו בזה"ז, הנבואה לגילוי

לישראל". הנבואה ש"תחזור

(באגרת  שם ממשיך הרמב"ם ועיקר: ועוד
על 36תימן  שניבא לזמנו) קרוב (שהי' אחד אודות (

הזה  "המופת ומוסיף: נתקיימו, וכולם דברים כו"כ
שניבא) ההוא האיש אודות – לפנ"ז שם (המבואר

שהוא כל לעיני wtqהוכיח oi`a `iap דלא הרי – "
"שקיבל  הרמב"ם של לאביו קבלה שהי' בלבד זו
שתחזור  הדבר" קיבל והוא אביו ומאבי מאביו
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שהיתה 23) רוה"ק השראת של הדרגא באותה זה* שאין ואף
אף  כו' כזאת "ההיתה (דכ"ב): אגה"ק [וראה הנביאים אצל
כ"א  וכו' ואמוראים כתנאים הראשונים ישראל חכמי לגדולי
וכו'"], הרואה כשמואל בישראל לפנים היו אשר ממש לנביאים

דרגאzellkaמ"מ לא d`eapaה"ז  רז כל  "אשר שם: (וכמ"ש
כותב: בהשלילה וגם דרקיע". שבילי להון ונהירין להו אניס

תימן.ynn"נביאים מאגרת בפנים וראה .("
עזרא24) מר' ד"ה qezd'מבעליiapd`להעיר א) (פח, (גיטין

ועוד). ודלמא
בר"ש 25) וכ"ה אנן. בד"ה כ, (שבת התוס' ממ"ש ובמכ"ש

מקדש  "משחרב (שם) בסוטה שאמרו שמה דכלאים) מ"ב פ"ט
הי'dlhaראשון שלא אלא בטל לגמרי לא לבנה" וזכוכית כו'

כ"כ. נמצא
ח"ב 26) מו"נ שלו. פרקים משמונה פ"ז פ"ז. יסוה"ת הל'

לפה"מ. הקדמתו פל"ב.
ב.27) קיב, שבת
שאמר28) "כמו ה"ב פ"ט יסוה"ת בהל' oexg`dומ"ש

האחרון שהוא בזה הכוונה – למלאכי וכוונתו ztewzcשבהם",
כבר  אחריו כי האחרונים], נביאים בגמרא: [וכהל' הנביאים

שאחריוztewzהתחילה לא אבל הגדולה. כנסת ``"lאנשי
הנביא שאמר כמו לפיה"מ: בהקדמתו לשונו וראה miiqnנביא.

mi`iapd.'כו
להלן.29) המובא תימן אגרת
ה"ה.30) פ"ז יסוה"ת הל'

micegid 'y .ezlgza (l"fix`dl) w"dex 'y d`x dlawd c"r *
.ezlgza

והדעת 31) ד"ה פל"ב (ח"ב ממו"נ מהסתירה השקו"ט ידועה
וזה יתנבא שלא "אפשר שכתב (וראה oevxaהשלישי) אלקי"

רפ"ז). יסוה"ת הל' לח"מ
מצוה 32) "ונוהגת תקטז) (מצוה שכותב החנוך דעת נראה וכן

ואין  בינינו", נביא שימצא הזמן כל בזו"נ לנביא) (דשמיעה זו
וכיו"ב. הבית בזמן רק שנוהג כותב

"וכן 33) ה"בֿג): (פ"ט יסוה"ת בהל' הרמב"ם מל' ולהעיר
יאמרכו'epevאם אם כו'eplוכן צוה אם "וכן (ולא כו'" הנביא

איש  "אילו לפיה"מ: בהקדמתו גם וראה הנביא"). יאמר אם וכן
שנתבררה יאמר`eplvנביא כו' שבתeplנבואתו כו'mewpyביום

חובה `epgpהי' epilr."'וכו
כג.34) כג, בלק
לחשבונו 35) מתאים שאינו (אף הקבלה בשלשלת הוא כן

בסדר  אבל תרי"ט), (ליפסיא, הרמב"ם תשובות ובקובץ שם)
של  בפי' גם הוא וכן תתקע"ב. שצ"ל – בשה"ק – מגי' הדורות
(שבת  בירושלמי וקה"ע יצירה ספר על אלברצלוני יהודה ר'
וצע"ג  תתק"ע. נמצא זו אגרת בכ"י אשר וי"א תתקע"ב. – ספ"ו)
הרמב"ם, באגרת הנכונה בגירסא הספק בכלל, וכן, הסה"ד, הגהת

מוכחי (ולא i`xwשהרי – הארבעים בשנת היתה בלעם דנבואת
זה  פי ועל תפ"ח אלפים ב' בשנת א. ז. מצרים, ליציאת – ל"ח)

אלפים ד' הוא – .e"rwzz"בעת"
נשמט.36) הוצאות בכמה
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גםl`xyilהנבואה שהוא אלא ,cirn לזמנו שקרוב
ספק". באין "נביא הי'

הרי onfעפ"ז lka ויצוה נביא שיבוא אפשר
במה. דיני בפרטי שקו"ט ולכן בבמה, להקריב

ציווי „. בזה: דוחק עדיין הנ"ל ע"פ גם  אמנם
אירע הבמות איסור בשעת בבמה להקריב r"rנביא

ואעפ"כ  שעה", "הוראת בתור אחת, פעם רק
עוה"פ  יארע אולי במה, בדיני בשקו"ט מאריכים

בבמה  להקריב ויצוה נביא ?37שיבוא
בבמה  קרבן להקריב ויצוה נביא כשיבוא ועוד:
בנוגע  גם אליו לשמוע שמצווים פשוט הרי בזה"ז,

dna ipicl כיון ע"ז יצווה באם וכו' לבטל או לשנות
הוא אז ענינה אלא jtidשכללות התורה דיני

התורה,jtidלעשות`fחייביםdryשבהוראת דיני
בנוגע שגם לומר קרוב מקום תהי'ihxtlהרי הענין

שעה. הוראת

השיטה  כאותה ההכרעה ע"י הוא כ"ז וליישב
איסור  בזמן בבמה קרבן להקריב נביא דציווי
נבואה  מדיני ודין ד"ת על העברה זה אין הבמות,
דיני  בכללות פרטי חלק שזהו אלא כו', שנסתלקה

נביא שע"פ מתחלה הדין ניתן שכן mixzenבמה,
בה  וחלים וחוזרים בבמה, להקריב (ומצווים)
שצריכים  מובן ובמילא – במה דיני כל בשעה

דיני'. פרטי כל לדעת

נביא  יבוא (אולי חשש של ענין אינו – ועפי"ז
במה. דיני מפרטי חלק שזהו אלא זה), על ויצוה
כמו  כי רחוקה, מציאות זוהי אם לן איכפת לא ולכן
התורה, דיני כל של הפרטים כל לבאר שצריכים
צריך  כמו"כ רחוקה, למציאות שבנוגע הפרטים גם
רחוקה  מציאות שהיא זה פרט גם (בגמ') לבאר

וכנ"ל. במה. בדיני

מציאות  היא בזמה"ז נבואה קצת: אחר בסגנון
וכו', וחשש רחוקה

הוא  (האוסר) דארי' רק ה"ז – במה משא"כ
עלי' .38דרביע

כל  תחי' "לא למצוות בנוגע מצינו מזה יתרה
ש"אולי  אף מצוות, תרי"ג במנין שנמנית – נשמה"
לדורות", נוהגת שאינה מצוה שזאת חושב יחשוב

הרמב"ם  שנשלם 39וכהסברת הציווי "כי וז"ל:
ידוע  בזמן תלוי זה שיהי' מבלתי תכליתו בהגיע
בכל  נוהג הוא אבל לדורות, נוהג אינו בו יאמר לא

כו'". ההוא הדבר אפשרות בו שימצא דור

בשיטה ‰. קאי הבבלי שגם מובן כהנ"ל ע"פ
גם  כולל להיות מעיקרא דבמה הדין ניתן שכן זו,
שאמרז"ל  ואע"פ נביא. ציווי שע"פ זו מציאות

לך אומר מצוות xear"אפילו מכל אחת על
כגון lnxkdשבתורה, xda 'il` הגמרא כוונת אין – "

xg`l mbc הרי בבמה, להקריב הנביא שציוה
מצוה  על מעשה בשעת עוברים הציווי כשמקיימים

ש  אלא(דבמה) –iegcy'בתורה, הציווי ע"י היא
שהנביא הנ"ל) (כל' אחת xearlלצוותa`כ"א על

הנביא ציווי ע"י אבל שבתורה, מצוות dxzedמכל
נעשית גם מזו, ויתרה בבמה, zaxwdההקרבה zevn

oaxw נלמד וזה – לנביא דלשמוע המצוה על נוסף ,
תראה  גו' .40מהשמר

יכול  שהנביא – החידוש קצת: אחר בסגנון
ושבנ"י  במות, איסור בשעת בבמה להקריב לצוות
מ"אליו  נלמד – בזה אליו לשמוע מחוייבים

בדיני פרט שהוא בשאר d`eapתשמעון", כמו ,
לצוות הנביא של שבכחו התורה xearlמצוות

להקריב  תשמעון" ד"אליו שלמדנו לאחר עליהן.
הלימוד בא מקום dnaaבבמה בכל אתה ד"מעלה

בדיני  פרט – וציווי ההיתר הנביא", לך שיאמר
במה.

.Â בבמה (שבהקרבה לעיל המבואר ע"פ והנה
תשמעון" "אליו [א) ציווים: שני בה יש נביא ע"פ
בבמה  שבהקרבה מובן בבמה]), קרבן הקרבת ב)
בבמה  ההקרבה לגבי יתירה מעלה בה יש נביא ע"י
"בכמות" יתרון רק (ולא הבמות היתר בשעת
של  "איכותה" מצד גם כ"א מצוות, ב' שמקיים

ההקרבה):
בבמה  קרבין אין חובה שאין 41קרבנות היינו ,

על  שישנו שחיוב – וקדושתה בבמה (בהקרבה) די
mc`d ש אף בבמה, לקיימו שאינו zevnיוכל קרבן
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פרטי 37) גם מבארת  שהגמרא להנת"ל כלל דומה זה ואין
זה אין כאן כי – שיארע רחוקה שבמציאות דבר בדין hxtדיני

בעלמא. חשש – הענין כללות כ"א מסויים,
ב.38) עח, עירובין

קפז.39) מ"ע ספהמ"צ
להעמיס40) יש ואדרבה, הרמב"ם. שיטת היא epeylaוכן

ניתן  (שכן לזה גם "שמרמז – `l`מתחילה) xn`p `l המקריב
אקריב אני אבל כו' לעולם שמתחילה meidבחוץ הרי כו'", בחוץ

שאף  שכוונתו שי"ל 10 הערה לעיל ראה אבל זה. על נאסר לא
xaeryה"ז מ"מ ד"ת .dxzedעל
אֿב.41) קיז, זבחים
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בנוגע  רק הוא זה חילוק בבמה. מקיימה בו מחויב
בקרבן  (ופעולות) להעבודות בנוגע – להאדם
(שאינו  קרבן בהקריבו גם הן נעשות הרי – חובה

בבמה. חובה)

– הנביא ציווי ע"פ בבמה כשמקריבים משא"כ
ק  אחר: בסגנון חובה; קרבן (מעין) דושת ה"ז

גם  כ"א בהקרבן, רק לא פועלת ו)הבמה (ההקרבה
mc`daהמוטל ה' ציווי מקיים האדם ,eilr הציווי -

תשמעון". ד"אליו

jxc lre בבמה ההקרבה שבין החילוק כללות
בביהמ"ק: להקרבה

שתתפשט  פועלת אינה בבמה ההקרבה
מצינו  לא הקרבן, הוקרב בו במקום הקדושה
במות; בהם היו שבעבר בהמקומות קדושה
הקרבן  שהקרבת המקדש, בית של במזבח משא"כ

במקומו  גם קדושה בכחו 42פועלת שאין היינו -
וחוצה, ממנו הקדושה להמשיך בבמה קרבן של

בביהמ"ק  קרבן .43משא"כ

oirke בבמה הקרבה שבין החילוק הוא זה
הקרבן  נביא: ע"פ בבמה להקרבה – התירה בשעת
על  – ממנה חוץ גם לפעול בכחה אין סתם בבמה
גם  פועלת נביא ע"פ ההקרבה משא"כ האדם,

בהאדם.

.Ê זבחים מס' בסיום שהסוגיא הנ"ל, וע"פ
בדין  כ"א) סתם, במה בדין (לא בעיקר איירי
של  הקישור גם מובן נביא, ע"פ בבמה הקרבה
שלא  שנזבחו הזבחים "כל להתחלתה: המס' סיום
חובה" לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן

–oexqgdy שאינו הוא לשמה שלא שנזבח בקרבן
את לפעול mc`dפוטר בכוחו שאין היינו מחיובו,

המס') בריש קאי (שבו זה חסרונו הנה – האדם על

בבמה  אפילו המס': סיום דיני ע"י במיוחד נדגש
המס') בסיום בעיקר איירי שבה – נביא (ע"פ
(אעפ"י  המקריב האדם על גם הקדושה נמשכת
אינה  – בכלל דבמה הקדושה ופעולת שהתפשטות
שעיקר  בביהמ"ק כו"כ אחת על שבביהמ"ק), כזו
זה  – (והיחיד) הציבור שעל חובה (קרבנות) ענינו

הקרבן.jiynneשפועל ע"י קדושה
.Á כהביהמ"ק הקרבנות (המצות) קדושת תוקף

– ובמקום באדם ופעולתו וכו' נביא ע"פ ושבבמה
שהם  כיון וביהמ"ד, לביהכ"נ בנוגע הוא זה כעין

"ycwn"כנגד 44מעט (ש"תפילות בהם מתפללים :
תקנום" (וכ"ז45תמידין בהם ולומדים (cinz

נוסף  – וכו' תמיד בו שמקריבים הביהמ"ק בדוגמת
בהם הרי בבמה) גם שישנם הענינים mnvrעל

זמן  לאחר גם שם שנשאר באופן הקדושה נמשכת
שבקדושה  שדבר מובן שמזה – בהאדם גם ופועל

קדושה; תוס' בו יש אלו במקומות הנעשה

טוב  שלכאורה לפועל, בנוגע ההוראה 46ומזה

וביהמ"ד  בביהכ"נ וכו' שבקדושה דבר 47לעשות

במקום  וכו') ההידור באותו שיהי' (אף מלעשותו
קדושה  בו שיש במקום שכשעושהו מכיון אחר,

קדושתו. על קדושה נוספת יתירה,

"מקדש  של הקדושה והתפשטות המשכת וע"י
ביהמ"ק  לבנין נזכה זמה"ג, במשך בעולם, מעט"

הקדושה המשכת ולקבל ע"י epnnהשלישי, ,
שאז  ומכיון בפו"מ; קרבנות בו רוח 48שנקריב "את

הקרבנות  שכל בוודאי הארץ", מן אעביר הטומאה
רצונך" "כמצות "לשמן", קדושת 49יהיו ותומשך

ויתעלו  הקרבנות, מקריבי על גם וכו' הקרבן
בקרבתם  עילוי אחר .51להוי'50בעילוי

(h"kyz `"pn 'k zgiyn)
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ש 42) –dxe`klואף בהקרבנות תלוי' המזבח קדושת אין
שקלים  הל' רמב"ם א. יב, (שבועות מהדין כן, שאינו מוכרח מ"מ
בשביל  ורק אך קרבנות שמקריבים היינו המזבח, דקייץ ה"ט) פ"ד
ע"י  נעשית מעיקרא המזבח קדושת ע"ז: נוסף עצמו. המזבח
וראה  ואילך. י יז, נשא ואילך. שמיני (ר"פ מסויימים קרבנות
– הי"דֿטו) פ"ב הקרבנות מעשה הל' רמב"ם א. מה, מנחות

נמשכת. פעולה שהיא וי"ל אותו, כשחינכו
הט"ז)43) פ"ו הבחירה בית (הל' הרמב"ם ממ"ש ולהעיר

לעולם". בטילה אינה "שכינה וירושלים: המקדש לקדושת בנוגע
א.44) כט, מגילה
ב.45) כו, ברכות

או"ח 46) אדה"ז שו"ע (ראה בבהכ"נ מצוי שהקב"ה וכמרז"ל
(לבד  בפוסקים בפירוש הובא האם חיפוש וצריך סוס"י). ס"צ

מתפלה).
א).47) ח, (ברכות כו' ציון שערי ה' אוהב עה"פ דרז"ל ע"ד
ב.48) יג, זכרי'
ואילך.49) פי"ז וככה המשך ראה
ועוד.50) תרמ"ט. – אחרי ד"ה אחרי. ר"פ אוה"ח עיין
סי'51) הבהיר (ספר שמקרב מפני אלא קרבן איקרי דאמאי

(קט). פע"ח מו ב). (ריא, תענית מס' של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ
פ"ה). התפלה שער
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בראשית מו, כו – כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה 
יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש

קט

המספר דששים ושש מרמז ליעקב ויוסף – בחי' תורה, 
והם כנגד קליפת יון )בגי' ששים ושש( דרצו להשכיחם 

תורתך ח"ו

הששים ושש1 הם לנגד יעקב ויוסף כמ"ש בזוה"ק פ' 

1( ראה אור התורה פרשת ראה עמוד תשעו וז"ל: פי' מאמר הזוהר  

ושש  ששים  יעקב  לבית  הבאה  הנפש  כל  ב(  ט,  דף  )שמות  ע"פ 

ושש.  דצדיק  ולאתערותא  ששים,  דאמצעיתא  דעמודא  לאתערותא 

ופי' לאתערותא דאמצעיתא ששים, הוא, כי יעקב מדת התפארת וזהו 

וי"ו שנק' בריח התיכון שמבריח מן הקצה אל  אות אמת, אמת דא 

כל  דהיינו  ספירות  עשר  יו"ד  בחי'  בו  כשמאיר  הוי"ו  והנה  הקצה. 

ההתכללות דע"ס זהו בחי' ששים הוא יו"ד פעמים וי"ו, והנה הוי"ו 

יש בו מילוי וא"ו כשצריכים להגיד וי"ו בדבור וזהו"ע יעקב ויוסף 

דצדיק  לאתערותא  וזהו  ויסוד.  תפארת  וזה  המילוי  עם  וא"ו  שהוא 

שהוא מדת יסוד הוא ושש, כי יש אתוון רברבין ואתוון זעירין, והוא 

כי הוא"ו כאשר מאיר בו הארת היו"ד התכללות כל הע"ס וגם קוצו 

רברבא  וי"ו  ונק'  בבחי' ששים  הוא  אז  הכתר  והוא הארת  יו"ד  של 

זעירא בחי'  וי"ו  ומילוי הוא"ו הוא  ונק' עשיר בדעת מדת תפארת, 

יסוד, ע"ש.

ובאור התורה פרשת בהעלותך עמוד שצד וז"ל: בזהר איתא בענין 

ע' נפש דיעקב שזהו שכ' כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה כו' ששים 

ושש רזא דעמודא דאמצעיתא הוא ס' ורזא דצדיק הוא וי"ו, והו"ע 

שהוא  יו"ד  שבראשו  היינו  רבתי  וי"ו  כו',  זעירא  וי"ו  רבתי  וי"ו 

החכמה וקוצו ש"י הוא בחי' הכתר העליון הנ"ל, ואז המדות בתכלית 

הגדלות שכלולים כל א' מיו"ד ונק' ס', אבל כשהמדות בקטנות הם 

רק וי"ו, ע"ש.

שמות דף ט' ע"ב. שיעקב הוא בחי'2 תורה כמ"ש 3ויקם 

עדות ביעקב כו', וכן יוסף שהי' לו בן זקנים4 שמסר לו 

ההלכות5 דשם ועבר, וכתיב 6עדות ביהוסף כו'.

יון שמספרו ס"ו הוא הלעומת7 דהששים ושש נפש, 

הרגיל9  ולכן  כו',  תורתך  להשכיחם8  רצו  היונים  הנה 

בנר חנוכה שהוא ההצלה מגזירת היונים הוויין לו בנים 

ת"ח בתורה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיח

"עדות"  עדות: ראה הביאור מ"ש שנקרא   .  . תורה  בחי'  יעקב   )2

ויחי  התורה  )אור  ואילך.  ב'קכד  עמוד  ויקהל  פרשת  התורה  באור 

עמוד תח, ע"ש(

3( תהלים עח, ה “ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל".

4( שם פא, ו “עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים".

5( בראשית רבה פרשה מד, ח: “וישראל אהב את יוסף, ר' נחמי' אמר 

ם ועבר ליעקב מסרן לו". שכל הלכות שמסרו ׁשֵ

6( תהלים פא, ו.

7( פירוש: דיעקב ויוסף הם בחי' תורה – תפארת ויסוד, ומרמז במספר 

ששים ושש, וכנגד זה הוא "יון", ומרומז בו, הן בה"גימטריא" והן 

דיעקב  ושש  הששים  כנגד  ס"ו  הוא  ד"יון"  דגימטריא  בה"תוכן", 

יעקב  הוא  וכנגד  ח"ו,  תורתיך  להשכיחם  רצו  דהיונים  וכן  ויוסף, 

ויוסף בחי' "תורה" כו'.

8( ראה לעיל סימן קח הערה 10.

9( כג, ב: אמר רב הונא הרגיל בנר הוויין לי' בנים תלמידי חכמים. 

מצוה  נר  כי  כג(  ו,  )משלי  דכתיב  חכמים,  תלמידי  בנים  ופרש"י: 

ותורה אור, על ידי מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה, ע"ש. ראה 

גם לעיל סימן עב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oiaexir(iriax meil)

ae`yl ozip `diy ick ,min zexea aiaq zeyrl minkg exizdy
.zaya mdnúBàøéá éqt äîe,ieann lw mpicyLixdïäá äzøzä ©©¥¦¨¤¦©§¨¨¤
ly zevign,ãîBòä ìò äaeøî õeøtmewn lknïäa äzøzä àì ¨§¤©¨¥Ÿ¦©§¨¨¤

dagx `idy dvxitìMî øúBééBáî ,LéìLe änà äøNò Lepicy ¥¦§Ÿ¤§¥©¨§¦¨
,xzei xeng,ãîBòä ìò äaeøî õeøt Ba äzøzä àlLikeBðéàon ¤Ÿ¦©§¨¨§¤©¨¥¥

dBa øézz àlL ïécdagx `idy dvxitìMî øúBéänà äøNò L ¦¤Ÿ©¦¥¦§Ÿ¤§¥©¨
.LéìLe§¦

:miccv ipyn ig` ax ixac lr dywn `xnbdúðúBpä àéäå- §¦©¤¤
ea xzed `ly meyn iean zvxita xingdl `ian dz`y ef `xaq
xnel yi oky ,lwdl zcnlnd `id cnerd lr daexn uext

`weecyúBàøéá éqtxg`n,ãîBòä ìò äaeøî õeøt ïäa äzøzäL ©¥¦¨¤¦©§¨¨¤¨§¤©¨¥
jkitle ,hren 'cner' `l` my oi`y `vnpïäa øézz àìdvxit Ÿ©¦¨¤

dagx `idyìMî øúBé,LéìLe änà äøNò Lla`àlL éBáî ¥¦§Ÿ¤§¥©¨§¦¨¤Ÿ
,ãîBòä ìò äaeøî õeøt Ba äzøzäjkitle ,mezq eaexy `vnp ¦©§¨¨§¤©¨¥

Ba øézzdagx `idy dvxit elit`ìMî øúBéúBnà äøNò L ©¦¥¦§Ÿ¤§¥©
.LéìLe§¦

:ipy ote`a `xnbd dywnénð éàzeywdl yi ok enke -Cãéàì ¦©¦§¦¨
àñébyi oky ,ze`xia iqtn xzei ieana xingdl yiy ,ipy cvl - ¦¨

`weecy xnelàle÷ ãç eäa zìé÷àc úBàøéá éqtmda zlwdy - ©¥¦¨©£¥§§§©¨
,cnerd lr daexn uext xizdl zg` `lewàle÷ eäa ìé÷à£¥§¨

àðéøçàdvxitd z` oecl ,zxg` `lew mb mda lwdl ozip - ©£¦¨
la` ,yilye dn` dxyr yly agexl cr 'gzt'k mdayéBáî̈

,cnerd lr daexn uext xizdl ea zlwd `lyàì ììk ììkoi` - §¨§¨Ÿ
.zen` xyrn xzei dagxd dvxit ea xizdl

mixyr egzt agexy iean xiykdl ozip cvik zx`an `xnbd
:dn`éðz[dpy-]éåìgzt ,`ziixa,änà íéøNò áçø àeäL éBáî ¨¥¥¦¨¤¨¨¤§¦©¨

,dxew e` igla epwzl xyt` i` ok zngneBúéòöîàa äð÷ õòBð- ¥¨¤§¤§¨¦
,gztd rvn`aãåBiipyl gztd wlgzn df dpw ici lry ,jka §©

.dxew e` igla mxiykdl ozipe ,[c xeiv] zen` xyr ly migzt
:`xnbd zxne`dì éðz àeä,ef `ziixa dpyy `ed iel -øîà àeäå ¨¥¨§¨©

dìjk lr xn` envr `ede -äðLî dúBàk äëìä ïéàc`ziixak - ¨§¥£¨¨§¨¦§¨
xg`n ,mipyl ieand gzt z` wlgl liren dpw oi`y itl ,ef
eze` milhan ipyd ecivne dpwd ly cg`d ecivn yiy xie`de

.miiw epi` eli`k
éøîàc àkéà`l` ,ok xn` envr iely eprny `ly ,mixne` yie - ¦¨§¨§¥

.äðLî dúBàk äëìä ïéà ,éåìc déîMî ìàeîL øîà̈©§¥¦§¥§¥¦¥£¨¨§¨¦§¨
:`xnbd zxxanãéáò éëéä àlàmileki ote` dfi`a ,ok m` - ¤¨¥¦¨¦

:`xnbd zx`an .dn` mixyr agx egzty df iean xiykdløîà̈©
,éåìc déîMî ìàeîL§¥¦§¥§¥¦
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כז

ה'  אשר  הארץ  אל  תבוא  כי   – יד-טו  יז, 
אלקיך נותן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת 
סביבותי אשר  הגוים  ככל  מלך  עלי   אשימה 

יבחר ה' אלקיך  שום תשים עליך מלך אשר 
תוכל  לא  מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  בו 

לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא

מגיד  בה.  וישבתה  וירשתה  הארץ  אל  תבוא  כי  א. 
כיבוש  של  שנה  י"ד  אחר  עד  מלך  למנות  רשות  לך  שאין 
אלא  הקב"ה  ולא  כבשם  שהמלך  יאמרו  שלא  כדי  וחילוק 
ככל הגוים, לזה אחר שכבשום וידעו שהקב"ה כבשם כמו 
שאמר )דברים לא, ג( וידעת כי ה' אלקיך הוא עובר לפניך 
הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך, ואמרת אשימה עלי מלך, 
מלך  לנו  שימה  לשמואל  אמרו  כן  כי  כן  שתאמרו  עתידין 
ושימה  לשאול  שימה  תשים,  שום  הגוים.  ככל  לשפטנו 
בחר,  נאמר  בשניהם  יבחר,  אשר  נאמר  אלו  ועל  לדוד, 
בשאול נאמר הראיתם כי בחר בו ה', ובדוד נאמר )תהלים 

עח, ע( ויבחר בדוד עבדו וגו'.
ויש עוד מלך שלישי ולא נאמר בו בחירה אחר שנחלקה 
מלכות בית דוד והמליכו לירבעם בן נבט, ועל זה השלישי 
רמז ואמר מקרב אחיך וגו' שלא הי' במעמד כל ישראל כי 
לא מלך כי אם על עשרה שבטים, עליו נאמר תשים עליך 
מלך, אתה תשים, וכן הי' שנאמר וישלחו ויקראו לירבעם 
וימליכו אותו, ולזה רמז השלישי, ולזה נזכר ב' פעמים מלך 

כנגד מלכי יהודה ומלכי ישראל.
עוד נאמר שאמר מקרב אחיך, רמז לאגריפס המלך שרצו 
ואמו  הואיל  אחיך  מקרב  שדרשו  עד  המלכות  מן  לפסלו 
מישראל מקרב אחיך קרינן בי', לזה אמר מקרב אפילו שאינו 
אחיך  מקרב  נקרא.  אחיך  קורבה  לו  יש  אלא  מישראל  כולו 
ולא  בהכרח  פירוש  עמל,  מאת  ר"ת  לא,  מלך  עליך  תשים 
ברצון ובחירה, וכן הוא אומר אתן לך מלך באפי, אמרו חז"ל 
זה שאול ואקח בעברתי זה צדקיהו מלך יהודה המלך האחרון 
שלקחו נבוכדנצר בעברתו של הקב"ה. עליך איש, ר"ת בגימ' 
ינאי, וקראו נכרי על שעשה מעשה נכרי שהרג חכמי ישראל 
אחיך  לא  אשר  אמר  ולזה  האומר,  פרק  בקידושין  כדאיתא 

שלא עשה מעשה אחיך, איש נכרי אשר, ר"ת גי' בן.
לא אחיך הוא, ר"ת בגימ' כוזבא, שדמו כל חכמי ישראל 
שהוא מלך המשיח, לזה אמר אשר לא אחיך, אינו המשיח 
שאנו מצפים. עליך איש אשר, ס"ת כשר, כלומר מלך כשר 
הוא, לא קראו נכרי אלא בערך שאינו מלך המשיח, ומכאן 

תבין שכל מה שהי' עתיד להיות הכל רמוז בתורה.
שפתי כהן

גבולך  ה' אלקיך את  ירחיב  ואם  יט, ח – 
כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ 

אשר דבר לתת לאבתיך

הבטחה  זו  פרשה  גבולך.  את  אלקיך  ה'  ירחיב  ואם  ב. 
לזרעך  הבתרים:  בין  לאברהם  שנאמר  מה  והוא  לעתיד1, 
נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר 
בימי  השבעה  כבשו  עממין,  עשר  והולך  מונה  ושם  פרת2, 
וקדמוני, שלא כבשום  קנזי,  קיני,  ונשארו שלשה:  יהושע, 
מעולם אבל הם לעתיד. ולשון "ואם" לשון ודאי, ויורה על 
זה מה שאמר "כאשר נשבע", כלומר שבועה יש בדבר זה. 
ודאי,  לשון  שהוא  לי3,  תעשה  אבנים  מזבח  ואם  וכמוהו 
וכן אם כסף תלוה4, וכן ואם תקריב מנחת בכורים5, שהרי 
מצאנום בתורה במקום אחר מצוות בפני עצמן6, וזה יורה 

שלשון "אם" לשון ודאי הוא.
רבינו בחיי

להם  אשר  האנשים  שני  ועמדו   – יז  יט, 
אשר  והשיפטים  הכהנים  לפני  ה'  לפני  הריב 

יהיו בימים ההם

יש  ה'.  לפני  הריב  להם  אשר  האנשים  שני  ועמדו  ג. 
ואליהו עד  ימות המשיח, שיעמדו משה  לפרש דרומז על 
)מלאכי  וכן אליהו מפורש בפסוק  זה משה,  יבא שילה  כי 
ג, י( הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא גו', ואמרו רז"ל 
בברכות פרק אין עומדין )לא:( אר"א אליהו הטיח דברים 
כו'  כלפי מעלה שנאמר ואתה הסיבות את לבם אחורנית 
אנשים  שני  הנה  מעלה,  כלפי  דברים  הטיח  משה  ואר"א 
האנשים  שני  ועמדו  וז"ש  ה'.  עם  ורבו  דברים  הטיחו  אלו 
שלעתיד יעמדו אלו שני האנשים, אשר להם הריב לפני ה' 
שהטיחו דברים ורבו עם ה' מאהבת ישראל. ועל כן בר"ת 
וס"ת ועמדו שני האנשים אשר להם הריב תמצא אותיות 

משה ואליהו.
קול אליהו

1( כפירוש הרמב"ן כאן )עמוד תלא-תלב(.

2( בראשית טו, יח.

וכן שם במכילתא פרשה יא ששלשה דברים הנזכרים כאן בדברי  3( שמות כ, כה. 

רבינו הם כולן חובה.

4( שם כב, כד.

5( ויקרא ב, יד.

6( מבואר במכילתא יתרו פרשה יא, ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שופטים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oiaexir(iying meil)

éâìôéî à÷ àcñçly epica yiwl yixe opgei iax ewlgpe - ¦§¨¨¦§§¥
gztd zxev'y `cqg axk xaeq opgei iax .`cqg ax
xaeq `ed ok lre ,'melk `le dyr `l cvd on d`yry
,cala mi`lk oiprl `l` zay oiprl xizn df spr oi`y
ok lre ,`cqg ax ly epic z` xaeq epi` yiwl yix eli`e

.zayl s` ef dvign xizn `ed
:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna df xe`ia lr dywn `xnbd

éîøån dxizq zeywdl yi -éîøå ,ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøcenke - §¨¥§©¦¨¨©§©¦¨¨§¨¥
n dxizq zeywdl yi okLé÷ì Léø øîàc .Lé÷ì Léøcà Lé÷ì Léøc§¥¨¦©§¥¨¦§¨©¥¨¦

íeMî[mya-],àðéðç éaøa äãeäé éaø ¦©¦§¨§©¦£¦¨
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mihteyכח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k oey`x meil inei xeriy

ß a`Îmgpn e"k oey`x mei ß

æè(çé)éøòL-ìëa Eì-ïzz íéøèLå íéèôLøLà E «Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½£¤̧
éäìà ýåýéì Eì ïúð EéèáLíòä-úà eèôLå E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬¤¨−̈

:÷ãö-ètLî¦§©¤«¤
i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. הּפֹוסקים ּדּינים …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִַַָ

הּדין  טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.את אחר (סנהדרין העם את הרֹודין ִֶַ¿…¿ƒִֶַַָָָ
ּוברצּועה  ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין עד àמצותם, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

הּׁשֹופט  ּדין את עליו (סנהדרין ∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.ׁשּיקּבל ְִֵֵֶֶַַָָ¿»¿»∆
עיר טז) "ּתּתן ∑EÈË·LÏ.ועיר áּבכל על: מּוסב ְִִָָƒ¿»∆ִֶַָ

"לâ ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים , ְְְְְְְִִִִֶֶָָ
ל נתן אלהי ה' אׁשר ׁשערי.EÈË·LÏ∑ מלּמד ְְֱֲֵֶֶֶָֹֹƒ¿»∆ְֵַ

וׁשבט, ׁשבט לכל ּדּינין ועיר ׁשּמֹוׁשיבין עיר .ãּובכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
'B‚Â ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ∑ ממחים ּדּינין äמּנה ¿»¿∆»»¿ְִִֵַַָֻ

צדק  לׁשּפט .וצּדיקים ְְִִִֶֶַֹ
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ׁשֹופטים  ּפרׁשת ּבׁשּבת ּבעמדנּו אחד לכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלימּוד
ּדהּגלּות  האחרֹונים הרגעים האחרֹון, ּבּזמן ּובפרט זה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבדֹורנּו
למּצב  מּדה ּכנגד מּדה ּבהתאם, עבֹודה להיֹות ׁשּצריכה -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְַָהּגאּולה:
- להּגיע אפׁשר ׁשאליהם אּלּו ואצל עצמֹו אצל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלפרסם
ההֹוראֹות  את חֹוזק) (ּביתר עצמם על לקּבל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּצריכים
רּבנן" מלכי "מאן - ׁשּבדֹורנּו "ו"יֹועצי "ּד"ׁשֹופטי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָועצֹות
נׂשיאינּו לרּבֹותינּו ּבהמׁש הּבא - ּדֹורנּו נׂשיא ּובפרט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבכלל,

ּדֹורנּו... ּונביא ּדֹורנּו, ויֹועץ ּדֹורנּו, ׁשֹופט - ְְְִֵֵֵֵֵֶָָׁשּלפניו

הּדֹור, אנׁשי לכל לפרסם ׁשּצריכים ּכּנ"ל, ההֹוראה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
הּוא  ׁשּמּצד־עצמֹו ּבחירה, ּבעל ּומנה ּבחר ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזכינּו
"ה"ׁשֹופטי ׁשּיהיה הּדֹור, מאנׁשי נעלה ּבער ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
ּבנֹוגע  עצֹות ויּתן הֹוראֹות ׁשּיֹורה הּדֹור, ּונביא "ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָו"יֹועצי
עניני  ּבכל זה, ּדדֹור האנׁשים וכל ּבני־יׂשראל ּכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלעבֹודת
ּגם  הּכללית, הּיֹום־יֹום חיי להנהגת ּובנֹוגע ּומצֹות, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּתֹורה

ׁשמים)", לׁשם (יהיּו מעׂשי ו"ּכל (דעהּו)" ּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּב"כל
לגאּולה", ׁש"לאלּתר הּנבּואה - העיקרית הּנבּואה - ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעד

ּבא". (מׁשיח) זה "הּנה מּמׁש ּומּיד ְִִִֵֵֶֶַַַָָָותיכף
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ּתּתן  וׁשֹוטרים "ׁשֹופטים חּיּוב ׁשעיקר ׁשאף להֹוסיף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ...ויׁש
הרמּב"ם  ּכפסק־ּדין ּבארץ־יׂשראל, הּוא "ׁשערי ּבכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָל

עיר  ּובכל ופל ּפל ּבכל ּדינים ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"אין
ּבכל  ל ּתּתן ׁשּנאמר . . ּבלבד ּבארץ־יׂשראל אּלא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועיר
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מה־ּׁשאין־ּכן  ,"לׁשבטי ל נֹותן אלקי ה' אׁשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשערי
ּובחּוץ־ הּגלּות ּבזמן ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָּבחּוץ־לארץ,
חסד, ׁשל ּבמלכּות ה' ּבחסדי ּכׁשּנמצאים ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלארץ,
ּתֹוקף  לּה (ׁשּיׁש הּמדינה מּמלכּות רׁשּות לקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָצריכים
זה  (ואין ּדּינין למּנֹות ּדינא) ּדמלכּותא ּדינא - ּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָעל־ּפי
מּכל־מקֹום  ,("ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ְְְְְְִִִִֶֶָָּבאֹופן
הנהגת  נעׂשית הּתֹורה, ּבכח הּמתאים ּבתֹוקף ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכׁשעֹומדים
ּכּולֹו) העֹולם ׁשּבכל המדינֹות להנהגת (ועד ּכּוּלּה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּמדינה

"ׁשֹופטים  - הּתֹורה על־ּפי ּדיׂשראל לפסק־ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבהתאם
וחמי  מֹורי ּכבֹוד־קדּוׁשת סיּפּור על־ּדר ,"ל ּתּתן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָוׁשֹוטרים
ׁשּבהיֹותֹו צדק', ה'צמח הנהגת אֹודֹות ּדֹורנּו, נׂשיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָאדמֹו"ר
הּבירה  עיר ּבפטרּבּורג, "סדרים" עׂשה ליּוּבאוויטׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבעיר

רּוסיה. מדינת ּכל ְְִֶַָָׁשל
ׁשהּגאּולה  ּבני־יׂשראל ּפֹוסקים הּתֹורה ׁשּבכֹוח - ועיקר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

להיֹות האמּתית צריכה - צדקנּו מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
מּמׁש... ּבפֹועל העֹולם ּבמציאּות ּכן ונעׂשה ּומּיד, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתיכף
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ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים יח)ׁשֹופטים (טז, ְְְְְְִִִֶֶָָ
אׁשר ׁשֹופט הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ועל־ּדר־זה ׁשֹוטריעׂשּון. ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּומנהיגים  ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמבאר
הּתֹורה, על ּבש"ך ּדאיתא מה על־ּפי וימּתק הּמּדֹות. ְְְְִִִֶַַַַַַָָֻאת

' ׁשבעה על קאי 'ׁשערי אזנים,ׁש'ּבכל (עינים, הּגּוף' ׁשערי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
העֹולם  עם אדם מתקּׁשר ׁשעל־ידם ורגלים), ידים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפה,
הּכניסה  על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּסביבֹו.

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ּבׁשערים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּיציאה
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ּתּתן־ל וׁשטרים ְְְְִִִֶֹֹֽֽֽׁשפטים
וכֹופּתין  ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשֹוטרים

הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה יח.ּבמּקל (טז, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רש"י) ובפירוש

ּכמצוה  והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכל
על־זה האחרֹונים והקׁשּו לספר אחת. פערלא הרי"פ (ביאור ְְֲִִֶַַַַָ

ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה לרבי לא המצות ַַֹאּמאי
ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמנאּום

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְִִֶַָּבזה
הענין  יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש

ְְַּבפׁשטּות.
הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה וׁשֹוטרים (א, גֹו' "ואּקח ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

על  ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלׁשבטיכם"
ּפסק  את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ׁשּתפקיד הּדּינין", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּפי

מלקֹות  החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדּינים
ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

היא  ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"מּכין
עצמם  על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹופט",
ּגזר  לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלקּים

עצמֹו. ְִַַהּדין
היה  הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּנה,
ּפסיקת  צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, על־ידי ְְְְִִִִֵֵַַַַַהּדין
ּבפעּלת  לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאבל

ׁש מּובן אם־ּכן נחׁשב הּׁשֹופטים, הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, ספר למצוה (ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

יב) שרש להרמב"ם .המצות
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ּבכל־ׁשערי ּתּתן־ל וׁשטרים יח)ׁשפטים (טז, ְְְְְְִִִֶֶָָֹֹֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד "ואׁשיבה (ּבהפטרת הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּדּוע  לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹׁשֹופטי
."יֹועצי" והֹוסיף "ׁשֹוטרים", הּנביא ְְְֲִִִִִִַַָהׁשמיט

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
הם  וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשֹופטים
ּבמּקל  וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ"הרֹודין

הּדין" את עליו ׁשּיקּבל עד הפסוק)ּוברצּועה על רש"י .(לשון ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האדם  על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונמצא
צריכים  ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ׁשּלא להיֹות יכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלקּימֹו,
ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלׁשֹוטר
ּגזרת  את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָא

"יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול ְְְְֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹופט,
את  לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה לאדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמסּביר

הּׁשֹופט. ְִֵֵַּדברי
הרע  הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמפּתה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה "ואת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לא  הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה
,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי לׁשֹוטר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנצטר
והֹוראֹות  מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשהּׁשֹופטים

."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו ּדבריו נקּים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּתֹורה,
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,xnFl Wi cFre .ziA lr drihp§¦¨©©¦§¥©
,'lM' aizkCn ziA dpFal opiAxnC¦§©¦©§¤©¦¦¦§¦Ÿ

:ziA dpFA ENit` dAxnCak dxez ¦§©¤£¦¤©¦



לי mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k oey`x meil inei xeriy

(áë)éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìåñ :E §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑,אחת אבן מּצבת ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַַַ

לּׁשמים להקריב  אפּלּו ñ.‡Nעליה ¯L‡∑ מזּבח ְְֲִִִֶַַַָָָ¬∆»≈ְִַ
ׂשנא  זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה אדמה ּומזּבח ּכי òאבנים , ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ

לּכנענים  היתה לֹו.ôחק אהּובה ׁשהיתה ואףֿעלּֿפי ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹ
חק  אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, עכׁשו האבֹות, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבימי

.לעבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַַָ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìäéäé øLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧¦«§¤¬
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Báñ :àeä E Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) עלֿידי ּבּקדׁשים למפּגל רע אזהרה ׁשאר öּדּבּור ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד , …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ
קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו .(זבחים ְְִִִַָָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ עבֹודתּֿכֹוכבים לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת .אׁשר «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡÷∑ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ø העדּות .מכּון »ְֵָָֻ

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

minkg izty

(ak)ñ`pU xW`' aizkCn FzgkFde§¨¨¦¦§¦£¤¨¥
zgp did dNgYn rnWnC ,'Lidl` 'd¡Ÿ¤§©§©¦§¦¨¨¨©©
`N` daSn EniwdWM eipirA gEx©§¥¨§¤¥¦©¥¨¤¨
dilr aixwdl i`e ,DzF` `pFU eiWkr©§¨¥¨§¦§©§¦¨¤¨
did iOp dNgYA milil` zcFar mWl§¥£©¡¦¦©§¦¨©¦¨¨

:dfl `pFUò,'`pU xW`' WExiR didie ¥¨¤§¦§¤¥£¤¨¥
.Lidl` 'dl eiWkr d`EpVd `id xW £̀¤¦©§¨©§¨©¡Ÿ¤
DzF` ,''d `pU xW`' ,WxtYW `le§Ÿ¤§¨¥£¤¨¥¨
`l xW` daSn la` ,miwY `l daSn©¥¨Ÿ¨¦£¨©¥¨£¤Ÿ

oi` df ,miwY 'd `pUlM iM ,oFkp ¨¥¨¦¤¥¨¦¨
i"Wx WxtncM ,'d `pU zFaSOd©©¥¨¥§¦§¨¥©¦

:lif`eômB df mrHn ,xn`Y m`e §¨¥§¦Ÿ©¦©©¤©
zFgAfn `dC ,zFxEq` Eidi zFgAfOd©¦§§¦§£§¨¦§§
lirl aizkcM ,`Ed miprpM wg oM mB©¥Ÿ§©£¦§¦§¦§¥
.'mzFgAfn z` mYvYpe' d`x zWxtA§¨¨©§¥§¦©§¤¤¦§§¨

xg`n' i"Wx hwp KklC ,xnFl Wie§¥©¦§¨¨©©¦¥©©
,'milil` zcFarl wgl EN` mE`UrW¤£¨¥§Ÿ©£©¡¦¦
miakFM zcFar Ll oi`C ,xnFl FpFvx§©§¥§£©¨¦
,daSn Dl EUri `NW mlFrA zFlGnE©¨¨¨¤Ÿ©£¨©¥¨
,DzF` `Ed KExA WFcTd `pU okl̈¥¨¥©¨¨¨
oi`W ,wg KM lM opi` zFgAfOd la £̀¨©¦§§¥¨¨¨Ÿ¤¥
,milil` zcFar lkl zFgAfn oiUFr¦¦§§§¨£©¡¦¦
.`Ed KExA WFcTd ozF` `pU `l Kkl§¨Ÿ¨¥¨©¨¨

:m"`x` dxez §¥
æé(`)ölr xidfdl `aC xnFl oi`C§¥©§¨§©§¦©

xW`' aizM `icdA ixdW ,mEn lrA©©¤£¥§¤§¨§¦£¤
lr 'ek dxdf` ,uxznE .'mEn Fa didi¦§¤§¨¥©§¨¨©
lirl ,xnFl FpFvx ,rx xEAC ici§¥¦¨§©§¥
aizM miWFcw zWxtaE `xwIe zWxtA§¨¨©©¦§¨§¨¨©§¦§¦
WxFtn Fpi`e ,lFk`l xEq` lEBiRW¤¦¨¤¡§¥§¨

,e`l m` xaFr m` lBtOW Wi` FzF`¦¤§©¥¦¥¦©
,'rx xaC lM gAfz `l' o`M xn`p okl̈¥¤¡©¨Ÿ¦§©Ÿ¨¨¨
,miWcTA lBtnl dxdf` LcOll§©¤§©§¨¨¦§©¥©¨¨¦
FYaWgn did dhigW zrWA WExiR¥¦§©§¦¨¨¨©£©§
uEg F` FPnfl uEg lFk`l zpn lr©§¨¤¡¦§©
xEAC ici lr EpiidC ,FnFwnl¦§§©§©§¥¦

:rxa dxez ¨
(b)÷rnWn `xwC ,uxzl FpFvx§§¨¥¦§¨©§©

mdl dEv `l `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨Ÿ¦¨¨¤
lrW ,od zEdl` oM m` ,mlFrA EidIW¤¦§¨¨¦¥¡Ÿ¥¤©
Wxtn Kkl ,Fpi` dfe ,E`xap KgxM̈§¨¦§§§¤¥§¨§¨¥
iziEv `NW xnFl FpFvx ,'mcarl'§¨§¨§©¤Ÿ¦¦¦

:cFarlc dxez ©£
(c)øWxtl drhY `NW ,xnFl FpFvx§©¤Ÿ¦§¤§¨¥

Epiid 'xaCd oFkp zn` dPde' `xTd©§¨§¦¥¡¤¨©¨¨©§



mihteyלב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k oey`x meil inei xeriy

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆
'B‚Â∑ׁשערי "אל ּדינ',":הּמתרּגם ּבית 'לתרע ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשנינּו: ׁשּכן ׁשער (ספרי)טֹועה, זה ,"ׁשערי "אל ְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
נאמר  ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעבד

"ׁשערי"ù למעלה "ׁשערי" ונאמר מה ,úלמּטה ְְְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָ
אף  ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי"ְְְֶֶַַַַַָָָָָ

ותרּגּומֹו ּבֹו, ׁשעבד ׁשער  למּטה, האמּור "ׁשערי"à: ְְְְֶֶַַַַַָָָָָ
'לקרוי'. ְְִָ

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ עדּות אם תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ
ׁשלׁשה  להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹּבׁשנים,

עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלׁשנים,
ואין  ּכּלםáאחת, ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין ו)נעׂשין .(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|ïéc-ïéa íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑ הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' ּכל ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

ּומכּסה  נבּדל ׁשהּדבר ÌcŒÔÈa.מּמâּופריׁשה, ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ≈»
Ì„Ï∑(פד סנהדרין טהֹור (ספרי. לדם טמא ּדם .ּבין ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚.ּבין ÔÈ·e ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«

Ú‚Ï∑ טהֹור לנגע טמא נגע ¯È·˙.ּבין È¯·c∑ »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…
וזה  מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו

מחּיב  זה מזּכה ãמטהר, ÈÏÚÂ˙.וזה zÓ˜Â∑ סנהדרין) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»
הּמקּדׁשפו) ׁשּבית הּמקֹומֹות äמלּמד מּכל .ּגבּה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

minkg izty

`Ed oFkPW xnFlM ,milil` zcFar£©¡¦¦§©¤¨
WxiR okl ,milil` zcFar caFrW¤¥£©¡¦¦¨¥¥¥
micrd itA oFkp xnFlM ,zEcrd oEEkn§¨¨¥§©¨§¦¨¥¦

:Yxwg xW`Md dxez ©£¤¨©§¨
(d)ù'LixrW' i`d Epiid ,xnFl FpFvx§©©§©§¨¤

:o`M aizkCú`vOi iM' aizkC ¦§¦¨¦§¦¦¦¨¥
xrW oNdN dn ,'LixrW cg`A LAxwa§¦§§§©©§¨¤©§©¨©©
:FA carW xrWl o`M s` ,FA carW¤¨©©¨§©©¤¨©

àWxtYW `le ,Lxirl WExiR¥§¦§§Ÿ¤§¨¥
LziA zFfEfn lr' mEBxzM 'Krxzl'§©§¨§©§©§¥¤

:'LixrWaEe dxez ¦§¨¤
(e)áxninl Dil ded ,xn`Y m`e§¦Ÿ©£¨¥§¥©

WExiR ied `dC ,'eke oiUrp oi`W¤¥©£¦§¨¥
,FWExiR ikdC xnFl Wie .dlrnNX ©̀¤§©§¨§¥©§¨¦¥
cg` `vnp m`e zg` zEcr mipX dn©§©¦¥©©§¦¦§¨¤¨
s` ,dlhA ozEcr lEqR F` aFxw mdn¥¤¨¨¥¨§¥¨©
cg` `vnp m`e zg` zEcr dWlW§¨¥©©§¦¦§¨¤¨

dlhA ozEcr lEqR F` aFxw mdn¥¤¨¨¥¨§¥¨
cr oinnFf oiUrp oi` mbe ,DNEM¨§©¥©£¦§¦©
mipX dnC ,xnFl FpFvx ,oNEM EnFGIW¤¦¨§©§©§©¦
,mdipW EnFGIW cr oinnFf oiUrp oi ¥̀©£¦§¦©¤¦§¥¤
cr oinnFf oiUrp oi` dWlW s ©̀§¨¥©£¦§¦©

:mYWlW EnFGIWf dxez ¤¦§¨§¨
(g)âoFWl ltM il dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¦¤¤¨

WxiR dNgYnC ,xnFl Wie .hwpC§¨©§¥©§¦§¦¨¥¥
iM ipRn ,dWixtE dlCad oFWl `EdW¤§©§¨¨§¦¨¦§¥¦
Wxtpe lCap EPOn dQEknE mlrPd lM̈©¤§¨§¤¦¤¦§¨§¦§¨
xaCdW xn`e xfg KM xg`e ,EPOn¦¤§©©¨¨©§¨©¤©¨¨
`lRi iM'n oEEkndW ipRn ,'ek lCap¦§¨¦§¥¤©§¨¦¦¦¨¥
dQEknE mlrPW ,iEQM oiprn `Ed 'LOn¦§¥¦§©¦¤¤§¨§¤
FwiYrdl axd KxvEd ikd mEXn ,EPOn¦¤¦¨¦§©¨©§©§¦

:oiprl oiprnãaEzMX dn ,xnFl FpFvx ¥¦§¨§¦§¨§©©¤¨
,xTir lM mircFi `l ,'ebe 'mcl mC oiA'¥¨§¨Ÿ§¦¨¦¨
dn la` ,odn dQEknE lCaEn `N ¤̀¨§¨§¤¥¤£¨©

`N` ,mircFi ,'zFaix ixaC' aEzMW¤¨¦§¥¦§¦¤¨
df i`n ok `l m`C ,'ebe `Ohn dGW¤¤§©¥§¦Ÿ¥©¤
mdn dQEknC rnWn '`lRi iM' aizkC¦§¦¦¦¨¥©§©¦§¤¥¤
azM KM xg`e ,xTir lM mircFi oi`W¤¥§¦¨¦¨§©©¨¨©
dfe xdhn dGW rnWn 'zFaix ixaC'¦§¥¦©§©¤¤§©¥§¤
m"`xde .u"ixdn mWA .'eke `Ohn§©¥§¥©£¦§¨§¥
oiaE wEqRd df oiAW Wxtdde ,WxiR¥¥§©¤§¥¤¥¤©¨¥
'ebe 'mcl mC oiA 'ebe LOn `lRi iM'¦¦¨¥¦§¥¨§¨
`Ed m` Fnvr mCA wtQd mXW ,`Ed¤¨©¨¥©¨©§¦
i`Mf oiC lrAd m` F` ,`nh F` xFdḧ¨¥¦©©©¦©©
lr `Ed wtQd `kd la` ,aiIg F`©¨£¨¨¨©¨¥©
cg`e dMfn cg`W ,xird inkg ixaC¦§¥©§¥¨¦¤¤¨§©¤§¤¨
,iOp i` .KFnql iE`x in lr ,aiIgn§©¥©¦¨¦§¦©¦
KM xg`e ,'`lRi iM' mzq dNgYAW¤©§¦¨¨©¦¦¨¥§©©¨
dfe xdhn dGW 'zFaix ixaC' WxiR¥¥¦§¥¦¤¤§©¥§¤

:'eke `OhnäzFnFwOd lMn ,WExiR §©¥¥¦¨©§
ux`A iwER`l ,zFvx` x`WAW¤¦§¨£¨§©¥§¤¤
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(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו .הּכהנים «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ
לפניו  ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר לׁשמע åאינֹו צרי אּתה , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין .לֹו, ְְֵֵֶֶֶָָ

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְֲִֵַ

ימין  ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ,æימין ְְְִִֶֶַָָֹֹ
ׂשמאל  ועל ימין, - ימין על ל ׁשאֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוכלֿׁשּכן

ׂשמאל  -. ְֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(831 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

ּוׂשמאל ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור יא)לא (יז, ְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
ׂשמאל  ועל ׂשמאל ׁשהּוא ימין על ל אֹומר ְְְְֲִִֵֶַַָֹֹאפילּו

ימין (רש"י)ׁשהּוא ִֶָ

לׂשמאל  הּימין את הֹופ חכמי־יׂשראל ׁשל ּפסק־ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכן
לימין. הּׂשמאל ְְְִֶַָֹואת

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøL-ìà Bà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤

:ìàøNiî òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«
i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל (סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ ,çמּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

minkg izty

FnM ,EPOn DFaB mhir oir did l`xUi¦§¨¥¨¨¥¥¨¨©¦¤§
eitzM oiaE' wEqRA oOwl i"Wx WxiRW¤¥¥©¦§©¨©¨¥§¥¨

:zFtqFY .'okWh dxez ¨¥¨
(h)åKlIW xWt` ike ,xnFl FpFvx§©§¦¤§¨¤¥¥

.mdd minIA Fpi`W htFXd l` mc`̈¨¤©¥¤¥©¨¦¨¥
Fpi` ENit` ,`A LcOll `N ¤̀¨§©¤§¨£¦¥

:'ekei dxez

(`i)æxnF` m` ENit` ,FWExiR ikdC§¨¦¥£¦¦¥
l`nU `EdW xEaq dY`W oini lr Ll§©¨¦¤©¨¨¤§Ÿ
,oini `EdW xEaq dY`W l`nU lre§©§Ÿ¤©¨¨¤¨¦
FA zErHd z` dlzY `le ,Fl rnWYW¤¦§©§Ÿ¦§¤¤©¨
lr FgEx ozFp KxAzi mXd iM ,LA `N ¤̀¨§¦©¥¦§¨¥¥©

lMn mxnWie ,cinY FWCwn izxWn§¨§¥¦§¨¨¦§¦§§¥¦¨
.zn` m` iM mdiRn `vi `NW ,zErḧ¤Ÿ¥¥¦¦¤¦¦¡¤
,KM Wxcnl Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§¦§©¨
xaCd on xEqY `NW FrnWnM `nlC¦§¨§©§¨¤Ÿ¨¦©¨¨
Wie .oinil `le l`nUl `l `Edd©Ÿ¦§Ÿ§Ÿ§¨¦§¥
`l ,ilkU `Ed xaCdW oeiM ,xnFl©¥¨¤©¨¨¦§¦Ÿ
dn EWxC Kkl ,l`nUE oini DiA KiIW©¨¥¨¦§Ÿ§¨¨§©

:EWxCXai dxez ¤¨§
(bi)ç`kdC `pW i`n ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©§¨§¨¨

cr Fl mipiYnOW o`Mn i"Wx WxiR¥¥©¦¦¨¤©§¦¦©
xxFq oA iAB `pW i`nE ,'eke lbxd̈¤¤©§¨©¥¥¥
l`xUi lke' i"Wx WxiRW dxFnE¤¤¥¥©¦§¨¦§¨¥

dfxkd KixSW o`Mn 'E`xie ErnWi¦§§§¦¨¦¨¤¨¦©§¨¨
Kix`de .mW oiIr ,'eke oiC ziaA§¥¦©¥¨§¤¡¦
,DFnzl Wi K` :azM sFQaE ,m"`xd̈§¥©¨©©¥¦§©
'E`xie ErnWi mrd lM'n wiIC `kdC§¨¨¦¥¦¨¨¨¦§§§¦¨
oaA EN`e ,dfxkde dpYnd KixSW¤¨¦©§¨¨§©§¨¨§¦§¥
lk'C `xTn wiIC `l dxFnE xxFq¥¤Ÿ¦¥¦§¨§¨
`lA calA dfxkd `N` 'ebe 'l`xUi¦§¨¥¤¨©§¨¨¦§¨§Ÿ
`kdn rOYWn ikid cFre ,dpYnd©§¨¨§¥¦¦§©©¥¨¨
E`xi mrd lke' `kd aizM in ,dpYnd©§¨¨¦§¦¨¨§¨¨¨¦§
drinWA ,aizM 'E`xie ErnWi' ,'E`xie§¦¨¦§§§¦¨§¦¦§¦¨
df oiIEri .o`M cr ,rnWn DCal§©¨©§©©¨§©¤

:miWxtndAci dxez §©§¨§¦
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ß a`Îmgpn f"k ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מל עלי ּתׂשים טו)ׂשֹום אמרּו(יז, א)רז"ל סב, מנא (ּגיטין ְְִִִֶֶֶָָָָ
וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָֹל
צּוּוי  קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמּובן

ו)הּמׁשנה א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמצליח

לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּכן
רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָאהבת
ּכפּית  ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויגעּת
על  מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ("עׂשה" ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָהּיׁשּות

ימצא. ּבוּדאי ְְְִַַַָָָהּצדקה),

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 104 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

KlOd lW FciwtY zEdn©©§¦¤©¤¤

מל עלי ּתׂשים טו)ׂשֹום (יז, ִֶֶֶָָ
הּנביא  לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָידּועה
מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו י ׂשראל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשּׁשאלּו
יׂשראל  את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדלכאֹורה
מּדּוע  רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכניסתן
יׂשראל  ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת לׁשמּואל הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹצּוה

?מל להם ְֶֶֶַָּולמּנֹות
למעלה  זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמבאר
וכלׁשֹון  ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּזה:
חּיים  רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה "אלמלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמׁשנה
ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלעֹו"
ורק  חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן מסּפיק, זה  אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעדין
ׁשּליט  ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹעל־ידי
אּלא  להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר אין ּבתמידּות, הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל
מּכל  ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּמל
להבין, יכֹולים אינם מּצד־עצמם ׁשהעם ּדברים מבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהעם"
הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָועל־ידי
הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־ּדר־זה

לבני והּמלך  יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,

זקּוקים  ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָא)
ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמל
נעלֹות  ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמל והּיראה, הּבּטּול ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהם
ׁשּלמעלה  ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹיֹותר

מּצד־עצמם. ְְִִֵַַַָָָמּמדרגתם
יהיה  יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובזה
למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאפן
ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָרק
את  "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל"ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ּבלעֹו", חּיים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרעהּו

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ְֲִִֵַַָָָָָולכן
יׂשראל  ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹאמנם
ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּתנה
עליו  ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, סּבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמאיזֹו
יּגיע  ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמלכּותֹו,

.הּמל ּבתפקיד הּׁשנּיה לּדרּגה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָּגם

(æè)íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

ì ïeôñú:ãBò äfä Cøca áeL «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«

CÏיד  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ



לה mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּכדי (סנהדרין èאּלא …«¿∆ƒְֵֶָ

ׁשהּסּוסים  מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא éמרּכבּתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו מּׁשם, י)ּבאים "וּתעלה (מלכיםֿא : ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

וסּוס  ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוּתצא
ּומאה  ."ּבחמּׁשים ֲִִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 'k cenr lirl d`x ,df lka `ixheÎ`lwyl)

dGd onGA mixvnA daiWId xEQ ¦̀©§¦¨§¦§©¦©§©©¤

עֹוד: הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון ִֶֶֶַַָֹֹֽֽלא
לא  ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

ז).תֹוסיפּון הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ִ
הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור לא־תעשה ּבטעם (מצות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכמנהגיהם מ"ו) ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי :ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּתֹורה". לדעת ְְִַַַַָֻהּמגּנים

ּבלּבל  אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּולפי
ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻּכל

הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ (הלכות הּמצרים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
כה) הלכה יב, פרק ביאה הּיׁשיבה אסורי לאּסּור מקֹום עֹוד אין ,ְְִִֵַָָ

ּכיון  מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי מצרים, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבארץ
ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין

מּתר  הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאבל
ׁשּסֹובר  נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלגּור

ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם חל בברכי־יוסף ׁשהאּסּור (ראה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

ועוד) ד. סימן .אבן־העזר
לבֹוא  מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָויׁש

הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן י)ּבקהל סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְֶַַַַַָָָ
ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ"ואף־על־ּגב
אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָקבּוע,
קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמתּגּיר

מּיד". ִִַָֻּומּתרים
מצרים  מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא
מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשארּו

ִָּפריׁש".
ּבּזמן  ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּולפי־זה
ואף  ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָהּזה
ו"ּכל  "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי  מעּוט, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהם
ׁשאינם  ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹקבּוע

ְִִִמצרּיים.

(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

i"yx£ÌÈL BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑ׁש עׂשרה אּלא ,מֹונה ¿…«¿∆»ƒְְֵֶֶֶָ
לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו יב)ׁשּמצינּו :(ש"ב ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

ו  מעט, וכהנה""ואם ּכהנה ּל ÊÂ‰·.אספה ÛÒÎÂ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹ¿∆∆¿»»

„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï∑(כא ליּתן (סנהדרין ּכדי ëאּלא …«¿∆¿…ְִֵֵֶָ
אחרים:לאכסניא .לאפסניא)(ספרים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

(çé)Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ ּכדאי ּכן, עׂשה הּוא אם ¿»»¿ƒ¿ְִֵַָָ

מלכּותֹו ‰ì.‰¯Bzׁשּתתקּים ‰LÓŒ˙‡∑(שם (סנהדרין ְְִֵֶַַ∆ƒ¿≈«»
ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא אחת ּתֹורה: ספרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשּתי

ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַואחת
ודּבּור  ׁשּנּון לׁשֹון "מׁשנה", ּפתר ."ּפתׁשגן". ְְְְִִִֵֶֶַַָ

tÒÎÂ‡יז  daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

BzÎÈÂ·יח  d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

minkg izty

(fh)è`Ed Fl rnWnC ,'Fl' aizkCn¦¦§¦§©§©
,milhA miqEq Fl EidIW ,dAxi `lC§Ÿ©§¤¤¦§¦§¥¦
icM EpiidC ,xYEn Fl KixSd icM la £̀¨§¥©¨¦¨§©§§¥

:FYaMxnémXn mi`A miqEqe li`Fde ¤§©§§¦§¦¨¦¦¨
EidIW eicar mW KlOd glWi i`Ce©©¦§©©¤¤¨£¨¨¤¦§
,miaFh miqEq EglWIW icM mW cinŸ¦¨§¥¤¦§§¦¦
mixC Eidie mixvnl EaEWIW `vnpe§¦§¨¤¨§¦§©¦§¦§¨¦
dOM lr DFnzl Wi la` (b"nq) .mẄ£¨¥¦§©©©¨

Kix`de ,'eke mW mipkFXd zFNdw§¦©§¦¨§¤¡¦
u"iOn xfril` x"xd mXn uxize ,dfÄ¤§¥¥¦¥¡¦¤¤¦¦
dGd KxCA aEWl oEtiqFz `l' xn`W¤¨©Ÿ¦¨©¤¤©¤
,dGd KxCA `N` dxFY dxq` `l 'cFrŸ¨§¨¨¤¨©¤¤©¤
la` ,mixvnl l`xUi ux`n xnFlM§©¥¤¤¦§¨¥§¦§©¦£¨
oFkpe .xYEn zFvx` x`Xn¦§¨£¨¨§¨

:`Edfi dxez

(fi)ë`Ed Fl rnWnC ,'Fl' aizkCn¦¦§¦§©§©

.FNW xvF`l oYil dvFxW ,dAxi `lC§Ÿ©§¤¤¤¦¥¨¨¤
wERiq WExiR ,`ipqk`l oYil icM `N ¤̀¨§¥¦¥§©§©§¨¥¦
lk`nA eicarle eiWxtlE eizFligl§¥¨§¨¨¨§©£¨¨§©£¨
KixSd lke miWEAlnE dYWnaE§¦§¤©§¦§¨©¨¦

:mdlgi dxez ¨¤
(gi)ìdOl 'FYaWk dide' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥§¨¨§¦§¨¨

z` Fl azke' xninl Dil dedC ,il¦©£¨¥§¥©§¨©¤
'dxFYd dpWnokl mcFw i`CeC ,'ebe ¦§¥©¨§©©¤¨¥



mihteyלו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iyily meil inei xeriy

(èé)ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéìéøác-ìk-úà øîL §¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º

:íúNòì älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·cî∑ּכמׁשמעֹו. ƒ¿≈«»ְְַָ

(ë)-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ìò íéîé C ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

ñ :ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑ קּלה מצוה אפּלּו ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִַָָ

נביא  ÌÈÓÈ.ׁשל CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑ אּתה הן מּכלל ִֶָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵַַָ
לאו  ׁשמּואל:,ðׁשֹומע לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, מצינּו וכן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

י) להעלֹות (שמואלֿא אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים ְְֲִִִֵֵֶַַַָ"ׁשבעת
ּוכתיב יג)עֹולֹות", ולא (שם ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְִִִֶַַָֹ

להעלֹות  הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹׁשמר

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל ׁשּבא עד לא (ּכאׁשר)העלה, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לאֿתקּום" ממלכּת ועּתה וגֹו' הא (שם)ׁשמרּת , ְְְְְְַַַַָָָָָֹ

נענׁש נביא, ׁשל קּלה מצוה ׁשּבׁשביל ‰e‡.למדּת, ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ÂÈ·e∑(יא הּוא (הוריות למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם מּגיד »»ְְְִִֶַַָ

אדם  לכל .קֹודם ְֵָָָ

ß a`Îmgpn g"k iyily mei ß

çé(à)÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤
:ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

(á)àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
ñ :Bì-øac øLàk Búìçð©«£¨½©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין, ּבעלי ּבין »≈∆≈ƒְֲִִֵֵֵַ
‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ñ.˜ÏÁמּומין  ÈM‡∑ ִ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈

הּמקּדׁש הּקדׁשים)קדׁשי קדׁשי אחרים: אּלּו∑B˙ÏÁÂ.(ספרים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָָ¿«¬»ֵ
הּגבּול  נחלה :òקדׁשי אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְֲֲֵַַַַָָָ

אחיו". ּבקרב לֹו יהיה "לא ּוב'ּספרי'£[a]ּגמּורה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשאר  נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה .ôּדרׁשּו: ְְְְֲֲִֶַַַָָָֹ

ÂÈÁ‡ ·¯˜a∑.היא מה יֹודע ואיני חמּׁשה. נחלת זֹו ¿∆∆∆»ְֲֲִִִֵֵַַַַָ
נקראת  ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָונראה

È‰BiÁיט  ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

„Ï‡כ  ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

„ÈÂÏא  ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

minkg izty

`N` ,l`xUi x`Xn xzFi aiIEgn Fpi ¥̀§¨¥¦§¨¦§¨¥¤¨
FxVan aEzMdW ,lirN` aqEn `EdW¤¨©§¥¤©¨§©§
miIwzYW oM dUri m`W¤¦©£¤¥¤¦§©¥

:FzEklnhi dxez ©§
(hi)î,FrnWnM df Wxtl KxvEd§©§¨¥¤§©§¨

xEq iYlalE' KM xg` WxiRW mEXn¦¤¥¥©©¨§¦§¦
lW dNw devn lr ENit` 'devOd on¦©¦§¨£¦©¦§¨©¨¤
e`l 'dxFYd ixaC' i` la` ,`iap̈¦£¨¦¦§¥©¨©
on xEq iYlalE' `pin` ded ,FrnWnM§©§¨£¨¨¦¨§¦§¦¦
xnFl FpFvx ,FrnWnM Epiid 'devOd©¦§¨©§§©§¨§©

:WOn dxFY ixaCk dxez ¦§¥¨©¨
(k)ðl`EnW cnl o`Mn ,xnFlM§©¦¨¨©§¥

`l `iaPd zevn lr xaFrdW `iaPd©¨¦¤¨¥©¦§©©¨¦Ÿ

xn`e ,FYklnn lr mini Kix`i©£¦¨¦©©§©§§¨©
:'ebe 'YrnW `l YlMqp' lE`Wl` dxez §¨¦§©§¨Ÿ¨©§¨

çé(`)ñhaW lM' il dOl ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦¨¥¤
mipdMl' eiptl aizMW oeiM 'iel¥¦¥¨¤§¦§¨¨©Ÿ£¦
.'ek mininY oiA zFAxl `N` ,'mIeld©§¦¦¤¨§©¥§¦¦
hErin Kixhvi` dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¦§§¦¦
ev zWxtA lirl `de ,oinEn ilral§©£¥¦§¨§¥§¨¨©©
'dPlk`i oxd` ipaA xkf lM' aizM§¦¨¨¨¦§¥©£ŸŸ§¤¨
mEn lrA ENit` 'xkf lM' i"Wx WxitE¥¥©¦¨¨¨£¦©©
Ewlgi md mBW xnFl FpFvx ,'ek§©¤©¥©§§
mEXnC Elgpi `NW `hiWtE ,zFpAxTA©¨§¨§¦¨¤Ÿ¦§£§¦
,xnFl Wie .zFpAxTA wlg mdl ozPi df¤¦¨¥¨¤¥¤©¨§¨§¥©
dnExY oFbM ,lEaBd iWcTW itl§¦¤¨§¥©§§§¨

WIW ,'eke rFxfE dNge xFkA mixEMiaE¦¦§§©¨§©¤¥
odizFpAxwA d`pd zaFh milrAl©§¨¦©£¨¨§¨§§¥¤
,EvxIW odM dfi`l oYil oilFki mdW¤¥§¦¦¥§¥¤Ÿ¥¤¦§
oilFkIW mininzl oipzFp md aFxle§¨¥§¦¦§¦¦¤§¦
mpi`W oinEn ilral `le aixwdl§©§¦§Ÿ§©£¥¦¤¥¨
ElHIW `pin` ded ,aixwdl oilFki§¦§©§¦£¨¨¦¨¤¦§

:hErin Kixv Kkl ,ux`A wlgòFpFvx ¥¤¨¨¤§¨¨¦¦§
dnE ,lEaBd on oi`iaOW miWcw ,xnFl©¢¨¦¤§¦¦¦©§©

:zFxUrnE zFnExY WxtnE ,mda dxez ¥§¨¥§©©§
(a)ôdidi `l' FA ligzd xaMW ipRn¦§¥¤§¨¦§¦Ÿ¦§¤

WExitE ,'ebe 'dlgpe wlg mipdMl©Ÿ£¦¥¤§©£¨¥
,ux`d zlgp wlg `Ed 'dlgpe'§©£¨¥¤©£©¨¨¤

i`d WFxcl EkxvEd`l dlgpe' `xw §§¦§©§¨§©£¨Ÿ



לז mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iyily meil inei xeriy
עממים: ׁשני ועֹוג, סיחֹון וׁשל עממים, חמּׁשה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶָָָארץ

לרּבֹות  ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, ּוקנּזי öאמֹורי קיני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָ
לאהרן: ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת ּדֹורׁש וכן ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקדמֹוני,
ּוקנּזי  קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ"על
הכ  קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב י וקדמֹוני; ְְְְְְִִִִִִֵַַָָ

נחלת  אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו", "ונחלה ּב'ּספרי': ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגרסינן
נחלת  ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו", "ּבקרב ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָחמּׁשה.

ׁשבטים  ּומּתֹו÷חמּׁשה ׁשבטים, ׁשבעה ונחלת ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָ

לחמּׁשה  אּלא נחלה חּלקּו לא ויהֹוׁשע ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּמׁשה
וחצי  וגד לראּובן הנחיל מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשבטים
ולחצי  ואפרים ליהּודה הנחיל ויהֹוׁשע מנּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשבט
אחרי  מאליהן נטלּו האחרים וׁשבעה מנּׁשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשבט
וׁשבעה  לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; ְְְְְֲִִִִִַַָָָֻמֹות

BÏŒ¯ac.לבד  ¯L‡k∑(יח תנחל "(במדבר לא ּבארצם ְַ«¬∆ƒ∆ְְְִַָָֹ
חלק אני ."וגֹו' ְְְֲִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l jxk zegiy ihewl)

נחלתֹו הּוא ב)ה' (יח, ֲַָ
הרמּב"ם ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות ּבלבד,(סֹוף לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

להּבדל  מדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹלעמד
הרּבים  החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

ּדבר  הּזה ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָויהיה
להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמסּפיק
אּלא  הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשּמּגיע

'ק  הּתאר ׁשהרי גדֹולה, ּכהּנה למעלת נאמר ּגם קדׁשים' דׁש ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול יג)ּבכהן כג, אהרן (דה"א וּיבּדל ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹ

קדׁשים. קדׁש ְְִִֶַָֹֹלהקּדיׁשֹו

(â)éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå§©¥¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡BLŒÌ¯.הּכהנים øולא ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒ

‰NŒÌ‡∑ ּפרטù לחּיה.Ú¯f‰∑ ׁשל הּפרק מן ƒ∆ְְַָָ«¿…«ִֶֶֶַ
ׁשּקֹורין  יד, ׁשל ּכף עד .אשפלדו"ן úארּכּבה ְִֶֶַַַָָֻ

ÌÈÈÁl‰Â∑(קלג הּלׁשֹון (חולין רׁשּומֹות àעם ּדֹורׁשי ;á ¿«¿»«ƒְְִֵַָ

יד' ּתחת 'זרֹוע אֹומרים: ׁשּנאמרâהיּו כה), :(במדבר ְְֱִֶֶַַַַָָ
בידֹו" רמח ׁשּנאמר ∑ÌÈÈÁÏ."וּיּקח ּתפּלה, ּתחת ְִַַַָֹ¿»«ƒְֱִֶֶַַַָ

קו) ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :.‰·w‰Â∑ ּתחת ְְֲִֵַַַַָֹ¿«≈»ַַ
כה) אלֿקבתּה(במדבר "האּׁשה :". ֳִֶָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. זֹו ≈ƒ¿»¿ְְֵַָָֹ
רּבֹותינּו אבל פ"ד)ׁשעּור, עין (תרומות ׁשעּור: ּבּה נתנּו ְֲִִִֵַַָָָ

ּבינֹונית  מּׁשּׁשים, אחד רעה עין מארּבעים, אחד ְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיפה

לפחת  ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאחד
ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מה)מאחד "וׁשּׁשיתם (יחזקאל :ã האיפה ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

סאה äמחמר  חצי האיפה, ׁשּׁשית ,åהּׂשערים". ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹ

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

minkg izty

i"Wxe .'eke x`W zlgp Ff 'Fl didi¦§¤©£©§¨§©¦
itl 'Fl didi `l dlgpe' WxiRW¤¥¥§©£¨Ÿ¦§¤§¦
gzRW iR lr s` ,Dil `xiaq FhEWR§§¦¨¥©©¦¤¨©
,'ebe 'wlg mipdMl didi `l' dNgY FA§¦¨Ÿ¦§¤©Ÿ£¦¥¤

:m"`x .iOp FA miIqe xfgöFpFvx ¨©§¦¥©¦§¥§
z` gihad `Ed KExA WFcTd ,xnFl©©¨¨¦§¦©¤
,minnr dxUr Frxfl oYIW mdxa ©̀§¨¨¤¦¥§©§£¨¨£¨¦
iGpwE ipiwe ,eiWkr mdl ozp draW¦§¨¨©¨¤©§¨§¥¦§¦¦

:`Fal cizrl mdl oYi ipFncwe÷EpAx §©§¦¦¥¨¤¤¨¦¨©¥
,m`d on mig` dXng Wxtn mŸ§¨¥£¦¨©¦¦¨¥
,olEaf xkyVi dcEdi oFrnW oaE`x§¥¦§§¨¦¨¨§ª
hErin Kixv Ez` zg` m`nE li`Fd¦¥¥©©£¨¦¦

:ithb dxez §¥

(b)øzzNn mixEhR mipdMdW¤©Ÿ£¦§¦¦¨¥
mIelde .xg` odkl oYndAn zFpYOd©©¨¦§¤§¨§Ÿ¥©¥§©§¦¦
,`l m` 'mrd' llkA md m` wtqA od¥§¨¥¦¥¦§©¨¨¦Ÿ
Kkitl ,di`xd eilr Fxiagn `ivFOde§©¦¥£¥¨¨¨§¨¨§¦¨
`l Elhp m`e ,zzNn mixEhR md¥§¦¦¨¥§¦¨§Ÿ

:Exifgiùxninl Dil ded ok `l m`C ©£¦§¦Ÿ¥£¨¥§¥©
xFW oiA ,rnWnA lMde mzq 'dndA'§¥¨§¨§©Ÿ§©§©¥
mzq 'dndA' aizM i` ,uxznE .dU oiA¥¤§¨¥¦§¦§¥¨§¨
`id dIg `dC ,rnWnA did dIg mB©©¨¨¨§©§©§¨©¨¦
m` xFW m`' xn`p Kkl ,dndA llkA¦§©§¥¨§¨¤¡©¦¦

:dIgl hxR 'dUúfpMW` oFWlaE ¤§¨§©¨¦§©§§©
:l"iaiey oixFwàFl dOl ok `l m`C ¦§¦Ÿ¥¨¨

.oFWNd mr i`Ce `N` ,igl lW mvrd̈¤¤¤¤¦¤¨©©¦©¨

mipzFp miigNdW oeiM ,il d`xp cFre§¦§¤¦¥¨¤©§¨©¦§¦
,i"Wx WxiRW FnM dNtYd zgY Fl©©©§¦¨§¤¥¥©¦
oFWNd mB mdl mipzFp ikd mEXn¦¨¦§¦¨¤©©¨

:xEACd ilM xTir `EdWá,WExiR ¤¦©§¦©¦¥
:(at sC `Ow `aA) miaEzMd miwEqR§¦©§¦¨¨©¨©

âzgY rFxfl Ekf mipdMd ,xnFl FpFvx§©©Ÿ£¦¨¦§©©©
'gTIe' xn`PW ,qgpiR lW cId©¨¤¦§¨¤¤¡©©¦©

:'ebec dxez

(c)ã:ziXW oFWlä:xFM Epiid §¦¦©§
åmziXWe' aizkE ,oi`q WlW dti`dC§¨¥¨¨§¦§¦§¦¦¤

FWExiRW 'mixFrVd xngn dti`d̈¥¨¥Ÿ¤©§¦¤¥
d`q ivg ixd ,dti`n ziXW E`ivFYW¤¦¦¦¥¥¨£¥£¦§¨
cg` `ivFdl KixSW `vnp ,xFkl§¦§¨¤¨¦§¦¤¨



mihteyלח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iriax meil inei xeriy
מּׁשּׁשים, אחד הרי לכֹור, סאה חצי נֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשאּתה

סאין  ׁשלׁשים ˆ‡E.ׁשהּכֹור Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּכׁשאּתה ְְִִֶַֹ¿≈ƒ≈…¿ְֶַָ
ראׁשית  מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ולא æּגֹוזז לּכהן, ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹ

אחד  ׁשעּור, ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה ְְִִֵֵֶַַָָָָּפרׁש

קלז)מּׁשּׁשים הּגז?(חולין ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה . ְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ׁשּנאמר רחלֹות, כה)חמׁש צאן (ש"א "וחמׁש : ְְֱֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּתים.,çעׂשּויֹות" ּגז", "ראׁשית אֹומר: עקיבא רּבי ְֲֲִִִִֵֵֵַַָ
חמּׁשה  הרי לֹו", "ּתּתן ארּבעה. ,"צאנ". ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß a`Îmgpn h"k iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי) וּדאי לוי ּבבן ׁשאין ,èיכל לוּים יצאּו "וׁשרת", ּתלמּודֿלֹומר: מדּבר? הּכתּוב ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

[fÎe] i"yx£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ִֵַ
נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא חֹובתֹו,éהּכהן אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

על  לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבמׁשמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואפּלּו

ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים ועֹובדין הּכהנים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הרגל ּבקר ּבנֹות מחמת הרגל ëהּבאֹות מּוספי ,ìּכגֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין .ואףֿעלּֿפי ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְִֵֶַ
חּטאֹות  ׂשעירי הּבאים îּובבׂשר ּבדברים אף יכל . ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹ

ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, מחמת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
על  ממּכריו "לבד ּתלמּודֿלֹומר: ּונדבֹות? ְְְְְִִַַַַָָָָּונדרים

ּדוד  ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו מּמה חּוץ ְִִִֵֶַָָָָָָהאבֹות",
טל  לזה: זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּוׁשמּואל,

ׁשּבּתי  אּטל ואני ,ׁשּבּת .אּתה ְֲִִֶַַַַַַָֹ

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

minkg izty

:miXXnælW dpFW`xd dGBdW `l ¦¦¦Ÿ¤©¦¨¨¦¨¤
x`WE ,odMl DNEM oYY dpFW`x dpẄ¨¦¨¦¥¨©Ÿ¥§¨
:zFxEhR dpWe dpW lkAW zFGBd©¦¤§¨¨¨§¨¨§

ço`v Wng Ll WIWM ,xnFl FpFvx§©§¤¥§¨¥Ÿ
,'zFiEUr' i`n (`xnB) .zFiEUr£§¨¨©£
z` zFaIgOW xnFlM ,zFVrOW¤§©§©¤§©§¤
,devOd dUr mEw zFxnF`e odilrA©§¥¤§§£¥©¦§¨
zevO` xnFl oi` ,i`w devn dfi` lre§©¥¤¦§¨¨¥¥©©¦§©
dndA `N` Fl oi`WM s` `dC ,xFkA§§¨©§¤¥¤¨§¥¨
xnFl oi` mbe ,dxFkaA aiIg zg ©̀©©¨¦§¨§©¥©
,'eke odMl oipzFPW zFpYO` i`wC§¨¥©©¨¤§¦©Ÿ¥
zg` dndA `N` Fl oi`WM s` `dC§¨©§¤¥¤¨§¥¨©©

xnFl Kixv KgxM lre ,zFpYnA aiIg©¨§©¨§©¨§¨¨¦©
:fBd ziW`x` i`wCd dxez §¨¥©¥¦©¥

(e)èiwER`l ,WOn iel oaA ,xnFlM§©§¤¥¦©¨§©¥
iOp odkA `nlC xnFl xWt`e .odMŸ¥§¤§¨©¦§¨§Ÿ¥©¦
,`Ed iel oA iOp odM `dC ,ixiin©§¥§¨Ÿ¥©¦¤¥¦

:'eke zxWe xnFl cEnlYf dxez ©§©§¥¥
(f)ézE` lkA' zNOn rOYWn ikdC§¨¦¦§©©¦¦©§¨©©

dvFx FWtp ze`zA FWExiRW ,'FWtp©§¤¥§©£©©§¤
:FYxnWn aEIg cv lr `le aixwdl§©§¦§Ÿ©©¦¦§©§

ëlkM' il dOl ok `l m`C (dix` xEB)©§¥§¦Ÿ¥¨¨¦§¨
xninl Dil ded `l ,'mipdMd eig ¤̀¨©Ÿ£¦Ÿ£¨¥§¥©
`N` ,'FWtp zE` lkA zxWe `aE' `N ¤̀¨¨§¥¥§¨©©©§¤¨

EaixwIW ixii` lbxl mi`Ad mipdkA§Ÿ£¦©¨¦¨¤¤©§¦¤©§¦
mrhlE .zxnWOd ipA mdig` lkM§¨£¥¤§¥©¦§¤¤§©©
zE` lkA' il dOl ,dWw cal ipW¥¦§¨¨¤¨¨¦§¨©©
oFW`x mrhl mB Kixv okl ,'FWtp©§¨¥¨¦©§©©¦
zFacPde mixcPd lr i`w 'zE` lka'C¦§¨©©¨¥©©§¨¦§©§¨
xCpn `Ed 'FWtp zE`'n ixdW ,FNW¤¤£¥¥©©©§§©¥

:aCpnEìitqEn `wecC Wxt` KEnqaE §©¥§¨£¨¥§©§¨§¥
`le ,lbxd zngn oi`AW milbxd̈§¨¦¤¨¦¥£©¨¤¤§Ÿ

:lbxd zngn `NW mixaCg dxez §¨¦¤Ÿ¥£©¨¤¤
(g)îixirU xUaE zFxFr' hwpC `d̈§¨©§©§¦¥

`N` wlg mdl oi`C mEXn ,'zF`Hg©¨¦§¥¨¤¥¤¤¨
zFlFr Epiid 'oitqEn'E ,milbxd itqEnA§§¥¨§¨¦¨¦©§



לט mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iriax meil inei xeriy

(è)éýìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח למד (סנהדרין אּתה אבל …ƒ¿««¬ֲֵַָָָ
הם  ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלהבין

,וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות ְְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻמקלקלים,
העֹובדיּֿכֹוכבים' חק .ׁשזהּו ְִֵֶֶָָֹ

(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑:הּמל עבֹודת הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ֲֶַַֹ
ּבין  ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות ְֲִִִֵֵֶַָָעֹוׂשה

˜ÌÈÓÒ.ׁשּתיהם  ÌÒ˜∑ את האֹוחז קֹוסם? איזהּו ְֵֶ…≈¿»ƒֵֵֵֶֶָ
הּוא  וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֵֵַֹמקלֹו

ד)אֹומר לֹו"(הושע יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי :. ְְְִִִֵֵַַַָ

ÔBÚÓ∑(סה נֹותני (סנהדרין אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ¿≈ְֲִִֵֵֵַָ
להתחיל'. יפה ּפלֹונית 'עֹונה ׁשאֹומרים: ְְְְִִִֶַָָָעֹונֹות,

אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: ∑ð.LÁÓהעינים'וחכמים ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ¿«≈
נפל (ספרי) מקלֹו ,ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּפּתֹו

.מּידֹו ִָ

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אֹו(סנהדרין נחׁשים ׁשּמצרף ¿…≈»∆ְְִֵֶָָ
אחד  למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו ‡B·.עקרּבים Ï‡LÂ∑ ְְְִֶַַַָָָ¿…≈

ּומעלה  מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו מכּׁשפּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹזה
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת עצם ∑ÈÚcÈÂ.את מכניס ְִֵֵֶֶֶַַ¿ƒ¿…ƒְִֶֶַ

עלֿידי  העצם ּומדּבר ּפיו לתֹו יּדּוע ׁשּׁשמּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיה
‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.מכּׁשפּות  L¯B„Â∑ הּמעלה ñּכגֹון ְֵַ¿≈∆«≈ƒְֲֶַַ

והּנׁשאל  .ּבגלּגלת òּבזכרּותֹו, ְְְְְְִֶַַָֹֻ

(áé)úáòBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
éäìà ýåýé älàäéðtî íúBà LéøBî E:E ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְִִֵַ

לֹו ּותצּפה העתידֹות,ôּבתמימּות אחר ּתחקר ולא , ְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֹ
ּתהיה  ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא מה ּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּולחלקֹו .öעּמֹו ְְִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh jxk ycew zexb`)

אלקי ה' עם ּתהיה יג)ּתמים ּׁשאֹומרים ׁשאלה (יח, מה : ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ
אֹודֹות  ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשּבזּוּוגים

ּתהיה  "ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ׂשרטּוטי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמת
?"אלקי ה' ֱִֶֹעם

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

minkg izty

zWxtA aizkcM zF`Hg ixirUE§¦¥©¨§¦§¦§¨¨©
DFaBl lMd oiaixwn zFlFrde ,qgpiR¦§¨§¨©§¦¦©Ÿ©¨©
,zFxFrd `N` mdn mipdMl oi`e§¥©Ÿ£¦¥¤¤¨¨
odMl odn Wi zF`Hg ixirUE§¦¥©¨¥¥¤©Ÿ¥

:xUAdh dxez ©¨¨
(i)ðipir xbFqe fgF` ,i"Wx WxiR¥¥©¦¥§¥¥¥

dUFr EN`M mdl d`xOW ,zFIxAd©§¦¤©§¤¨¤§¦¤
,`lR lW mixaCdUFr Fpi`e §¨¦¤¤¤§¥¤

:mElM`i dxez §

(`i)ñlr zOd dlrOW ,xnFl FpFvx§©¤©£¤©¥©
:mW xAcnE FNW zExkfò,WExiR ©§¤§©¥¨¥

,ux`d lr zlHEOd zOd on zlFBlbA§ª§¤¦©¥©¤¤©¨¨¤
ici lr Fl mil`FXW dn dpFre§¤©¤£¦©§¥
.ixtqA Wxcp `Ed KM ,zEtXkn§©¥¨¦§¨§¦§¥
,`ziixaA `ipY zFzin rAx` wxtaE§¤¤©§©¦©§¨§¨©§¨
l`WPde FxEkfA dlrOd df 'aF`'¤©©£¤¦§§©¦§¨
df 'mizOd l` WxFce' ,zlFBlbA§ª§¤§¥¤©¥¦¤
`de .zFxaTd ziaA ole Fnvr airxOd©©§¦©§§¨§¥©§¨§¨

cEnlY giPde ixtQd i"Wx `iadC§¥¦©¦©¦§¥§¦¦©©§
aFxw xzFi `EdW itlC xnFl Wi ,EpNW¤¨¥©¦§¦¤¥¨

:FhEWtlai dxez ¦§
(bi)ôdUrY l` dY` ,xnFl FpFvx§©©¨©©£¤

minY' `N` ,miFBd oiUFrW FnM§¤¦©¦¤¨¨¦
zEninzA FOr KNdzYW ,'didY¦§¤¤¦§©¥¦¦§¦

:'ek Fl dRvzEö,`xTd WxtY KM §©¤¨§¨¥©§¨
:FwlglE FOr didY minYci dxez ¨¦¦§¤¦§¤§



mihteyמ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iying meil inei xeriy
הּגּוף מענה  ׁשמירת עניני ועל־ּדר הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

ּגם  ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻוהּנפׁש,
ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ּבׁשלחן־ערּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ־כן

על  הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאבל
יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי הּנׁשמֹות ׁשרׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּברים,

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדֹורנּו

ß a`Îmgpn 'l iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל ÷לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ותּמים  .ואּורים ְְִִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ ׁשאני וכן øּכמֹו ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּבù לנביא .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci jxk zegiy ihewl)

אלקי ה' ל יקים . . מּקרּב טו)נביא מּׁשּמתּו(יח, ְְְֱִִִִִֵֶֶָָֹ
מּיׂשראל  הּקדׁש רּוח נסּתּלקה . . אחרֹונים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹנביאים

ב) ט, ואּולם (יומא הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָמׁשמע
ּגם  הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶַַַַָָָָֹֹמפרׁש

ּגּלּו ּפרקי (ראה האחרֹונים הּנביאים להרב לאחר יים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
צרי ועל־ּכרח הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָמרּגלית
לא  אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹומר,

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. אֹונסּתּלקהׁשּבטלה ּבטלה (ולא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קׁשה  אּלא ּפסקה, ולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּפסקה),

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע ׁשּתחזר יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ליׂשראל והרמב"ם הּנבּואה תתקע"ו. אלפים ד' ּבׁשנת ְְְְְֲִִִֵַַָָָָ

הּזה  הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה אדם אֹודֹות ׁשם ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכֹותב
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני ְְִִֵֵֵֵֶַָָֹהֹוכיח

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

minkg izty

(ci)÷iM Ll dWwY l`W ,xnFl FpFvx§©¤©¦§¤§¦
Ll ozp ok `l dY`e' `xwn lW FhEWR§¤¦§¨§©¨Ÿ¥¨©§
lr mcFTn xidfdW rnWn 'Lidl` 'd¡Ÿ¤©§©¤¦§¦¦¤©
,WgpnE opFrnE mqFw FA didi `NW df¤¤Ÿ¦§¤¥§¥§©¥
df lre ,df lr xidfdW Epivn okide§¥¨¨¦¤¦§¦©¤§©¤
l` rnWY `NW Ll dEv dfA ,aiWd¥¦¨¤¦¨§¤Ÿ¦§©¤
dxWd Kkl ixdW ,minqFwe mippFrn§§¦§§¦¤£¥§¨¦§¨
l` rnWYW icM mi`iaPd lr FzpikW§¦¨©©§¦¦§¥¤¦§©¤
`de .minqFwe mippFrnl `le mi`iaPd©§¦¦§Ÿ¦§§¦§§¦§¨
mFwnA '`Ed KExA WFcTd i"Wx hwpC§¨©©¦©¨¨¦§
Kixv oi`W zFxFdl ,'Lidl` 'd'¡Ÿ¤§¤¥¨¦
mFwn lkA dxFOd 'Lidl`' dR xiMfdl§©§¦Ÿ¡Ÿ¤©¤§¨¨

lrA `Ede Lidl` `EdW ,dAQd zpizp§¦©©¦¨¤¡Ÿ¤§©©
l` L`iad xW` dlWnOde gMd©Ÿ©§©¤§¨¨£¤¡¦£¤
'd mr didY minY' FnkE ,ux`d̈¨¤§¨¦¦§¤¦
iE`x Lidl` ip`W cSOW ,'Lidl ¡̀Ÿ¤¤¦©¤£¦¡Ÿ¤¨
,iA wACdlE iOr zFidl lCYWdl§¦§©¥¦§¦¦§¦©¥¦
Kixv oi` mixaC xERiq `EdW `kde§¨¨¤¦§¨¦¥¨¦
E`x' FnM ,'d mWl `N` 'Lidl`' zNnl§¦©¡Ÿ¤¤¨§¥§§
`lC `de .EdFnM miAxe 'mWA 'd `xẅ¨§¥§©¦¨§¨§Ÿ
xSTW aFWgp `NW icM ,'d mW hwp̈©¥§¥¤Ÿ©§¤¦¥

:m"`xd .FpFWlAeh dxez ¦§¨§¥
(eh)ømw `le' aizM `d ,xnFl FpFvx§©¨§¦§Ÿ¨

WxiR okl ,'dWnM l`xUiA cFr `iap̈¦§¦§¨¥§¤¨¥¥¥
:'Lig`n LAxTn ip`W FnM'ù,WExiR §¤£¦¦¦§§¥©¤¥

ihxR `iap lr xAcOW oaEi `NW icM§¥¤Ÿ©¤§©¥©¨¦§¨¦
EWxiRW FnM eixg` mEwl cizrd¤¨¦¨©£¨§¤¥§
`iaPn oke' xn`e siqFd ,mirFHd©¦¦§¨©§¥¦¨¦
`Ed oEknd ixdW ,FzgkFde .'`iapl§¨¦§¨¨¤£¥©§ª¨
,minqFTde mippFrnd on mwigxdl§©§¦¨¦©§§¦§©§¦
mippFrnd l` Kixv Lpi`W xn`e§¨©¤¥§¨¦¤©§§¦
LAxTn Eidi cinY iM ,minqFTde§©§¦¦¨¦¦§¦¦§§
KxhvY `NW xFce xFC lkA mi`iap§¦¦§¨¨¤Ÿ¦§¨¥

:mippFrnlfh dxez ¦§§¦



מי mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iying meil inei xeriy

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל .ּויתיו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ
הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר ∑Óe˙.ההלכה ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈

אדם ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין :(ספרי. ְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ונאמר  לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא מה ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמתנּבא

עבֹודתּֿכֹוכבים  ּבׁשם והּמתנּבא אבל úלחברֹו, . ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
נבּואתֹו את והעֹובר הּכֹובׁש נביא, ּדברי על והעֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עצמֹו ּדברי "אנכי àעל ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן , ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מעּמֹו ."אדרׁש ְִֵֶֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ אּתם לֹומר áעתידין ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִֶַַ
ּומתנּבא עּזּור, ּבן חנניה כז)ּכׁשּיבא ּכלי (ירמיה "הּנה : ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עֹומד  וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה מּוׁשבים ה' ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבית

הּים âוצֹווח  ועל העּמּודים [אל] הּכלים ãעל יתר ועל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּגלּות  עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה עם ּגלּו ְְִִֶֶָָָָָָָֹׁשּלא

.צדקּיהּו ְִִָ

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְֶַָָֹ

יבא  ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא הּדבר äעתיד "הּוא , ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹ
זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", לאּֿדּברֹו ְְֲֲִִֶַַֹֹֹאׁשר

העתידֹות  על ּכå,ּבּמתנּבא 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּפי ,ְְְֲִִִִֵַַָָָָוכ
ּתׁשמע  לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹׁשאם

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

minkg izty

(k)ú,'xAcl eiziEv `l xW`' aizkC¦§¦£¤Ÿ¦¦¦§©¥
xW`' aizkCnE ,rnW `NX dn Epiid©§©¤Ÿ¨©¦¦§¦£¤
Fxiagl la` rnWn 'eiziEv `lŸ¦¦¦©§©£¨©£¥
dxf dcFar mWA `ApzOde ,eiziEv¦¦¦§©¦§©¥§¥£¨¨¨

:'ebe 'xAci xW`e' `icdA aizkCà ¦§¦§¤§¨©£¤§©¥
Dil rnWn Fz`Eap z` WaFMd©¥¤§¨©§©¥
DiA ixw ,'rnWi `l xW`' aizkCn¦¦§¦£¤Ÿ¦§©§¥¥
WaFMW xnFlM ,'rinWi `l xW`'£¤Ÿ©§¦©§©¤¥
oiA `iaPd ixaC lr xaFrde .Fz`Eap§¨§¨¥©¦§¥©¨¦¥

`l xW`' aizkC mixg` oiA `Ed¥£¥¦¦§¦£¤Ÿ
oiA ,'inWA xAci xW` ixaC l` rnWi¦§©¤§¨©£¤§©¥¦§¦¥
yxc` ikp`' aizkE ,`Ed oiaE mixg £̀¥¦¥§¦¨Ÿ¦¤§Ÿ
iciA dzin EpiidC ,'FOrn¥¦§©§¦¨¦¥

:minW`k dxez ¨©¦
(`k)álkA 'ike' zNOW ipRn ,WExiR¥¦§¥¤¦©§¦§¨

FnM ,didIW cizrd lr dxFn mFwn̈¨©¤¨¦¤¦§¤§
oke ,dMIWM FWExiRW 'Wi` dMi ike'§¦©¤¦¤¥§¤©¤§¥
:dfA `vFIM lM oke ,'xFW gBi iM'¦¦©§¥¨©¥¨¤

â:Ktidl xn` ,xnFl FpFvxãFpFvx §©¨©§¥¤§
:dnlW dUrW mi xnFlak dxez ©¨¤¨¨§ŸŸ

(ak)äxg` ixdW ,xEGr oA dippg oFbM§£©§¨¤©¤£¥©©
mr E`aEd dlaA milMd x`W mB KM̈©§¨©¥¦¨¤¨§¦

:EdIwcv zElBåFf dpigA ,xnFl FpFvx ¨¦§¦¨§©§¦¨
oFbM ,zFcizrd `Apzn m` lFRY¦¦¦§©¥¨£¦§
xn`e `AW ixd la` ,xEGr oA dippg£©§¨¤©£¨£¥¤¨§¨©
`Ed KExA WFcTd iRnE ,EUr Kke KM̈§¨£¦¦©¨¨
`NW rcp K`id oM m` ,xnF` ip £̀¦¥¦¥¥¨¥©¤Ÿ



mihteyמב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iying meil inei xeriy
אּלאֿאםּֿכן æלֹו ּגמּור,, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְִִֵֶֶֶַָָֻ

ּבׁשעת  ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
צר לפי הּכל יׂשראל, את לגּדר ּכדי הּבמֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאּסּור

"אליו  נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג .ּתׁשמעּון"çׁשעה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָ
epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) עליו מּללּמד עצמ ּתמנע לא …»ƒ∆ְְְְִִֵַַַָָֹ

ּתירא  ולא עליו èחֹובה, .ליענׁש ְִֵֵָָָָָֹ

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑' על ּכתּוב היה מקלט' מקלט »ƒ¿«∆∆ְְִִַָָָָָ
‡¯ˆE.ּדרכים éּפרׁשת  Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא ְִַָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ

מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְִִִִִִֶַַַָָָָמּתחּלת

מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשעּור
ׁשל  הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַלׁשליׁשית,

יׂשראל  .ëארץ ְִֵֶֶָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑,העץ על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותרּגּומֹו:
העץ. על הּגרזן מּכת ו)להּפיל ׁשמטּו(שמואלֿב "ּכי ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

ּתֹוריא' מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם ÏLÂ.הּבקר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰∑(ז אֹומרים:(מכות מרּבֹותינּו יׁש ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ
הּברזל  ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַנׁשמט

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, העץ מן .לחתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

minkg izty

:'eke xaM df WxtnE ,FxACæ`l m`e ¦§§¨¥¤§¨§¦Ÿ
rnWY m` dcRwd oi` ,LgiCdl `Ä§©¦£¥©§¨¨¦¦§©

:FlçLl `Ed dgnEn m` ,xnFl FpFvx§©¦§¤§
:xEnB wiCveèdN` zWxtaC mEXn §©¦¨¦¦§¨¨©¥¤

lr miWExiR ipW i"Wx WxiR mixaCd©§¨¦¥¥©¦§¥¥¦©
,dqpkd oFWlE `xFn oFWl ,'ExEbz `l'Ÿ¨§¨§©§¨¨
.u"ixdn mWA .zFpFWl iYW hwp Kkl§¨¨©§¥§§¥

WxiR m"`xdexn`n xg` azMX dnC §¨§¥¥¥§©¤¨©©©©£©
'daFg eilr cOlNn Lnvr rpnY `l'Ÿ¦§©©§§¦§©¥¨¨¨

`Ed ,'eilr WprY oR `xiY `le' xn`n©£©§Ÿ¦¨¤¥¨¥¨¨
,'eke 'Lnvr rpnY `l' lr mrh zpizp§¦©©©©Ÿ¦§©©§§
`le 'eke Lnvr rpnY `l' xn` EN`M§¦¨©Ÿ¦§©©§§§Ÿ
o`M cr ,'eilr WprY oR dGn `xiY¦¨¦¤¤¥¨¥¨¨©¨

:FpFWl` dxez §
èé(b)é:mikxC zWxtA drhi `NW¤Ÿ¦§¤§¨¨©§¨¦
ëwlgY dGd wENig itlC xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¦¦©¤¥¨¥

xnFl Wie ,miwlg drAx`l ux`d̈¨¤§©§¨¨£¨¦§¥©
dIpW hlwn xir cr lEaBd zNgYnC§¦§¦©©§©¦¦§¨§¦¨

cr dpFW`xd xird on WIW FnM Wi¥§¤¥¦¨¦¨¦¨©
lEaBd cr dIpW xirnE ,dpFxg`d̈©£¨¥¦§¦¨©©§
Kkl ,ElNd mixEriWM Wi oM mB ipXd©¥¦©¥¥§¦¦©¨§¨
zWxtA iYWxiR oke .WNEWn `xwp¦§¨§¨§¥¥©§¦§¨¨©
wxtA Wxtn cFre .migixA iAB dnExY§¨©¥§¦¦§§¨¥§¤¤
xnFlM 'YWNWe' ,oilFBd od EN ¥̀¥©¦§¦©§¨§©
,FAgxl mirax rAx`l zwNgzOW¤¦§©¤¤§©§©§¨¦§¨§

:mW oiIrec dxez §©¥¨
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(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכì. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìò:Cì ìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ארץ îּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr ck jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עֹוד  ל ויספּת . . את־ּגבל אלהי יהוה ְְְְְְְְֱִִֶֶַַָָָֹֹֻֽואם־ירחיב
ערים ח)ׁשלׁש (יט, ִָָֹ

אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמל ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבימי
ד)הּׁשׁש הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֵַ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על מה (ש"ך ְְְִִֶַַָָ
יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּצר
אֹומר  העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי לעתיד־לבא, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהרֹוצחים

חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא ִִֶֶֶַָָֹהּנביא
ההֹורג  לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹויׁש
ׁשרּבי  ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּבכל ּבׁשגגה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפׁש
אביא  הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו על ּכתב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשמעאל

ׁשמנה". ְֵַָָחּטאת

ּדגֹואל  לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין  ׁשּיסֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּדאף
הּדם  ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָהּדם,
ולא  וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", את ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלהרֹוג
מּגֹואל  לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹקנאה"
להרֹוג  הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה מה והּטעם: ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָהּדם.
אּלא  הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
ּבידי  מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא הרֹוצח ּדדינא ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמעיּקרא
זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה א ּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמים,
ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא לבבֹו" ה"יחם ולכן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּכפׁשּוטּה.
ּׁשּגם  מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
מקלט  לערי לברח הּזה ּדזמן הרֹוצחים יצטרכּו .לעתיד־לבא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 121 'nr cl jxk zegiy ihewl t"r)

xRknE hlFTW onf§©¤¥§©¥

מלכים ּבהלכֹות הרמּב"ם יא)ּכתב ּפרק הּמׁשיח (ריׁש הּמל" ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּומביא  כּו'" ׁשּנאמר עליו העידה הּתֹורה וכּו', לעמֹוד ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעתיד
ּובהלכה  הּמׁשיח. ּביאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבהם ּפסּוקים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה
ירחיב  אם אֹומר, הּוא מקלט ּבערי "אף :ממׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלאחריה

וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ּגבּול את אלקי ְְְְְְֱִֶֶַָָָָֹֹה'
לתֹוהּו". הּקּב"ה צּוה ולא זה ּדבר היה לא ְְִֵֶַָָָָָָָָֹֹּומעֹולם

ׁשהענין  מקלט, ערי מצות נבחרה טעמא מאי ּבאּור, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוצרי
ּדוקא? זֹו ּבמצוה מבֹואר הּמׁשיח ְְְְְִִִַַַַָָָָּדביאת

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

minkg izty

(e)ìikdW rnWn `xTaC ,xnFl FpFvx§©§©§¨©§©¤¨¦
mixrd zg` l` qEpi `Ed ,FWExiR¥¨¤©©¤¨¦
mCd l`FB sCxi oR ,mdA ige dN`d̈¥¤§©¨¤¤¦§Ÿ¥©¨
oiicr `OW ,qPW df lirFO dn ike ,'ebe§¦©¦¤¤¨¤¨£©¦
lW xird cr eixg` mCd l`FB sFCxi¦§¥©¨©£¨©¨¦¤
WxiR okl ,Faal mgi iM FbiVde hlwn¦§¨§¦¦¦¥©§¨¨¥¥¥
,KEnqC 'ebe 'qEpi `Ed'` i`w `NW¤Ÿ¨¥©¨§¨

KxCd Ll oikY' aizkC dlrnN` `N ¤̀¨©§©§¨¦§¦¨¦§©¤¤
'hlwn hlwn' aFYkIW EpiidC ,'YWNWe§¦©§¨§©§¤¦§¦§¨¦§¨
ixr WlW Kixv mbe ,mikxC zWxR lr©¨¨©§¨¦§©¨¦¨¨¥
,'ebe 'sCxi oR' WxtnE ,dOle ,hlwn¦§¨§¨¨§¨¥¤¦§Ÿ
mbe miAx hlwn ixr `Mi`C dYr la £̀¨©¨§¦¨¨¥¦§¨©¦§©
lwA ,'hlwn' mikxC zWxR lkA aEzM̈§¨¨¨©§¨¦¦§¨§©
l`FB lkEi `NW gvFxd lvPdl lFkï§¦¨¥¨¥©¤Ÿ©¥

:FbiVdl mCdf dxez ©¨§©¦
(g)îgihad KxAzi mXd ,WExiR¥©¥¦§¨¥¦§¦©

l`xUil ozp `le ,zFOE` xUr zzl̈¥¤¤§Ÿ¨©§¦§¨¥
ipFncwe iGpwE ipiwe ,zFOE` raW wx©¤©§¥¦§¦¦§©§¦
zFidl micizrW `N` ,ozp `l oiicr£©¦Ÿ¨©¤¨¤£¦¦¦§
zrEaW miIwl dXExi Epl̈§¨§©¥§©

:zFa`dh dxez ¨¨



mihteyמד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iying meil inei xeriy
ּבזה: לֹומר ְֵֶַָויׁש

והּגּנה  ׁשמירה מקֹום - הּוא ּבפׁשטּות מקלט ערי ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָענינם
מקלט, ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג האדם ׁשּבהיֹות הּדם, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּגֹואל

לרעה. ּבֹו לנּגֹוע יּוכל ְְִַַָָֹלא
והּוא  ּבּזמן, הּוא ּכן ּבמקֹום, ה"מקלט" ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
ולא  מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה ׁש"לא הּזמן", ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ"אֹותֹו

ותחרּות" מלכים)קנאה הלכֹות סֹוף הּגאּולה (רמּב"ם זמן - ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָ
הּבלּתי־רצּויים  הענינים מּכל "קליטה" ׁשּתהיה - ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָהעתידה

אדמתם. על ּבטח יֹוׁשבים ויׂשראל הּגלּות, זמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל
ּד"ערי  ׁשהענין וכּידּוע הענינים, ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל־ּדר־זה
"ּגֹואל  ׁשּנקרא הרע' מה'יצר הּקליטה על מֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמקלט"

מׁשּפטים.הּדם" ּפרׁשת להאריז"ל הּפסּוקים וׁשער לּקּוטי־ּתֹורה (ראה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּכי ועֹוד) הּמׁשיח, הּמל לביאת זֹו מצוה ׁשל הּׁשּיכּות וזֹוהי , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
מּיצר־הרע. יׂשראל ׁשל "קליטתן" ּתגמר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאז

נפׁש להֹורג ּכּפרה ּגם היא ּבפׁשטּות מקלט ׁשעיר (ראה ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ובכ"מ) ב. יא, שם - מידי תוד"ה ב. ב, ּברּוחנּיּות,מכות ּגם הּוא ּכן ,ְִֵַָ

ע  ּכי עברה, מעׂשה ּכל על מרּמז נפׁש ּפֹוגם ׁשהֹורג ל־ידּה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל. ׁשל ּכּפרתם ּתּוׁשלם הּמׁשיח ּובימֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבנפׁשֹו,

מקלט, ערי ּבמצות ּדוקא מבֹואר הּמׁשיח ימֹות ׁשענין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזהּו
ּומכּפר, קֹולט מקלט ערי ׁשּמקֹום ּדכׁשם הּדברים. הן  הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכי

ּומכּפר. קֹולט הּמׁשיח ּדימֹות הּזמן ּגם ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכן

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתידֿלבא וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑,ׂשנאתֹו עלֿידי ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְִֵַָ
אדם  עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא ְְִִֵַַָָָָָָָהּוא
לפי  חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, מצוה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹעל

על יט)ׁשעבר לידי (ויקרא לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׂשנא  איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ ּדמים, ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָׁשפיכּות
וארב  איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלרעהּו

נפׁש' והּכהּו .לרעהּו ְְִֵֵֶֶָ

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים' .?ðיׂשראלים ְְֲִִִֵ

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

minkg izty

(bi)ð:d`xzd xg`e cifnA gvFxd lr mc` mEW qFgIW LYrC lr dlrY ike ,xn`wC 'qFgz `l' i`n ,ok `l m`Cci dxez §¦Ÿ¥©Ÿ¨§¨¨©§¦©£¤©©§§¤¨¨¨©¨¥©§¥¦§©©©§¨¨



מה mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iyiy meil inei xeriy

ß lel` '` iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון אחֹור",(ישעיה "נסֹוגּו …«ƒ¿ְָָ

ׂשדה  לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻׁשּמחזיר
"לא  נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב למען ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹחברֹו
על  לּמד תּסיג"? "לא ּתלמּודֿלֹומר: מה ְְִִִֵַַַַַֹֹתגזל",

אף  יכל לאוין. ּבׁשני ׁשעֹובר חברֹו, ּתחּום ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהעֹוקר
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ּתלמּודֿלֹומר: לארץ? ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָּבחּוץ
לארץ  ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוגֹו'",

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר ."אינֹו ְִִֵֵֶָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשּבּתֹורה (סוטה עד ּכל אב: ּבנה זה ≈∆»ֵֶֶַָָָָָ

ׁשנים  -ñ,"אחד" ּבֹו ל ּפרט ŒÏÎÏ.אּלאֿאםּֿכן ְְִִֵֵֶֶַַָָ¿»
˙‡hÁŒÏÎÏe ÔÂÚ∑חברֹו עדּותֹוòלהיֹות על ,ôנענׁש »…¿»«»ְֱֲִֵֵֶַָ

הּוא  קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש לׁשבּועה öלא ְְֲִֶֶָָָָֹֹֹֹ
לֹו:(ספרי) אמר ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: אמר .ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חּיב  לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ'אין
לֹו ÌÈ„Ú.ליּׁשבע ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא ׁשּיכּתבּו(גיטין ולא ִַָ«ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ

ׁשּיעמד ÷עדּותם  ולא לביתּֿדין, ויׁשלחּו ּבאּגרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
הּדּינים øּתרּגמן  ּובין העדים .ּבין ְְִִֵֵֵַַָָָֻ
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ּדבר יקּום . . עדים ׁשני ּפי טו)על מג,ּכתיב(יט, (יׁשעיה ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ּומגּלים י) 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּתם
לא  הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ה' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאת
צריכים  לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹצריכים

ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ּגמּורה; ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעדּות
האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש הּנגלהלבאר -ּדבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי על עבֹודה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהינּו
להתּגּלֹות העׂשּוי נפׁש,ּדבר מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

minkg izty

(eh)ñrnWn o`Mn `nlC ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¦¨©§©
`kd dnC ,`Ed cg` dxFYAW 'cr' lM̈¥¤©¨¤¨§©¨¨
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:zEhxtAôlr mw Fpi` crdW ipRn ¦§¨¦§¥¤¨¥¥¨©
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:Wpril iE`x `EdW in Wprp FzEcr¥¤¡¨¦¤¨¥¨¥
ö'ebe 'mEwi `l' aFYkl ,xnFl FpFvx§©¦§Ÿ¨

oiA rnWnA Dil ied `liOnE mzq§¨¦¥¨¨¥¥§©§©¥
i` ,uxznE .oFnn WpFr oiaE sEB WpFr¤¥¤¨§¨¥¦
,rnWnA did drEaW s` ,mzq aizM§¦§¨©§¨¨¨§©§©
`Ed 'z`Hg lklE oFr lkl' xn`p Kkl§¨¤¡©§¨¨§¨©¨
:drEaWl `Ed mw la` ,mw Fpi`C§¥¨£¨¨¦§¨

÷df i"Wx WxiR `l dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¥¥©¦¤
Wie ,'dWlW F` mipW iR lr' iAB lirl§¥©¥©¦§©¦§¨§¥
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dWw `kd la` ,'iR lr' hwpC `Ed§¨©©¦£¨¨¨¨¤
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:'eke 'EaYkIWømipiICd oi`W oFbM ¤¦§§§¤¥©©¨¦
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:mdiRnfh dxez ¦¦¤



mihteyמו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iyiy meil inei xeriy
ּפרט  ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה
לפי  ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹור

לגמריההלכה. הּנעלם ׁשּום ּדבר ללא נפׁש מסירּות הינּו - ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עבֹודה וחּׁשּובים. העצמי זֹוהגּבלֹות הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר עצמּותֹו עם הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל

ּבעֹולם. ְִֵָָָיתּבר
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xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨¥¥¦¥

ּדבר: יקּום . . עדים ׁשני | טו)על־ּפי (יט, ְִִֵֵַָָָֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה כללי ידּוע פענח צפנת (ראה ְְֲִִֵֶַַַָָָ

ועוד) קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה ׁשניהתורה סּוגי ׁשּיׁשנם ְְֵֵֶֶָ
ֵעדּות:

רק  והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָא'
עדי  ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבררים
הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהלואה
לא  הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּובלעדם

ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָנפעל,
החסידּות: ּדר על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, מציאּות (איוב ּדעל־ידי , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֹ
,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם
ּבעל־ "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים אנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָואין

מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ְְְִִֵֵַַַַָָָָהּבית
הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,צט,א אסתר מגלת (תורה־אור ְְְִִֶַַַָָ

א) ח, שיר־השירים לקוטי־תורה מה ב. האלקּות עּקר זה ֱִֶַַָֹֹ"לא
ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־יתּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשהעֹולמֹות
עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻמרֹומם

אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ׁשּבחינה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹונמצא,
ונגלית. ְְְִִֵֵנראית
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ּדגם (ישעיה ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְִֵֶֶַַַַ

עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבחינה
ּבּזהר על־זה א)ואיתא פו, ג יׂשראל"(חלק "אינּון ּדהעדים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

וארעא". ׁשמּיא ְְְְִַַָָו"אינּון
הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"ׁשמּיא
על  ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָואינם
אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזה

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה במורה־נבוכים ּולמעלה זה בכל (עיין ְְְְִִַַָָָָ
שם  בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר ב, חלק ריש

ואילך) ב .קא,
על  הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹא
ּגּלּוי  ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָמציאּותֹו
הּבריאה  ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר קדּׁשתֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֻוהמׁשכת

הּזה. עֹולם ְְְִֵֶַָועניני

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, 'והלא ùּדבר להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו הייתם .(ספרי)עּמנּו ְְְֱִִִֶַָָ

(æé)éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íää̈¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל ּבעדים (שבועות ¿»¿¿≈»¬»ƒְִֵ

מדּבר  ולּמד úהּכתּוב ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
מעּמד  עדּותן להעיד ‰¯È·.ׁשּצריכין Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ְְְִִִֵֶָָָֻ¬∆»∆»ƒ

ּבעלי  ‰'.הּדין àאּלּו ÈÙÏ∑ להם ּדֹומה יהיה ֲִֵֵַַƒ¿≈ְִֶֶֶָ

ׁשּנאמר הּמקֹום, לפני עֹומדין פב)ּכאּלּו "ּבקרב (תהלים : ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָ
יׁשּפט" ‰‰Ì.אלהים ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה (ר"ה ְֱִִֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈

ּבֹו לנהג אּתה צרי ּבדֹורֹו, ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו ְְְְְִִִִֵַָָָֹיפּתח
.ּכבֹוד  ָ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

minkg izty

(fh)ùmicr ipWA oM oi`X dn©¤¥¥¦§¥¥¦
df micFn `dC ,df z` df miWigkOd©©§¦¦¤¤¤§¨¦¤
mixnF` EN` la` ,dUrOA EidC dfl̈¤§¨©©£¥£¨¥§¦
,did KM mixnF` EN`e dUrOd did KM̈¨¨©©£¤§¥§¦¨¨¨
dGd crd xqEd minnFf micrA la £̀¨§¥¦§¦©¨¥©¤
EpOr mixnF` EN`W ,zEcrd lMn¦¨¨¥¤¥§¦¦¨

dUrOd lv` mziid `le mziid¡¦¤§Ÿ¡¦¤¥¤©©£¤
:Fffi dxez

(fi)úmi`A mipW ike ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦§©¦¨¦
cFre ,oicl mi`A mpi` dWlWE oicl§¦§¨¥¨¨¦§¦§
xninl Dil ded ,il dOl 'miWp`'£¨¦¨¨¦£¨¥§¥©

s` ixdW ,'aixd mdl xW` Ecnre'§¨§£¤¨¤¨¦¤£¥©
KgxM lr `N` ,oicl oi`A miWPd©¨¦¨¦§¦¤¨©¨§¨

:xAcn aEzMd micrAàxn` EN`kE §¥¦©¨§©¥§¦¨©
mdl xW`e miWp`d ipW Ecnre'§¨§§¥¨£¨¦©£¤¨¤

:'aixdgi dxez ¨¦



מז mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iyiy meil inei xeriy

(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ הּמזּמין עלּֿפי ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ
להזּמם áאֹותם  הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

ּובחקירה  LŒ„Ú˜¯.ּבדריׁשה ‰p‰Â∑ מקֹום ּכל ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ
"עד  ּבׁשנים ׁשּנאמר ,"â מדּבר .הּכתּוב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑:אמרּו מּכאן עׂשה, ּכאׁשר ולא «¬∆»«ְְֲִֶַָָָָֹ
נהרגיןãהרגּו ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ מה ְֱִֵֶָָ«¬¿»ƒַ

ּכהן  ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? ְְְִִֵֵֵַַַַָֹּתלמּודֿלֹומר
ׁשהיא  הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנׂשּואה,

ׁשּנאמר כא)ּבחנק, ולא (ויקרא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זמם  ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָּבֹועלּה,

לאחֹותֹו. לעׂשֹות זמם ּכאׁשר ולא לאחיו, ְְֲֲֲֲִֶַַַַַָָֹלעׂשֹות
לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל
ׁשהעידּוה  ּכגֹון איׁש, ּכזֹוממי נהרגין אּׁשה ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶָָָוזֹוממי
נהרגין  הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרגה
ׁשּיׁש ּבמקֹום אּלא אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבמיתתּה,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן .äלקּים ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

(ë)ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
:Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .å'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
ñ :ìâøa ìâø ãéa ãé̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'æממֹון (ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ,". «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

minkg izty

(gi)álr Dpi` z`Gd dWixCd ,WExiR¥©§¦¨©Ÿ¥¨©
mi`Ad lr `N` mipFW`xd micr¥¦¨¦¦¤¨©©¨¦
micrd mihtFXd EWxce ,i`w mOifdl©£¦¨¨¥§¨§©§¦¨¥¦
dPde mipFW`xd z` mifdl mi`Ad©¨¦§¨¦¤¨¦¦§¦¥
xwXW mipFW`xd micrd E`vnp¦§§¨¥¦¨¦¦¤¤¤
,mnf xW`M mdl mziUre ,zEcrd̈¥©£¦¤¨¤©£¤¨©
zxiwgA mipFW`xd E`vnp m` la £̀¨¦¦§§¨¦¦©£¦©
oinnFf EUrp `l mixTWn mdW onvr©§¨¤¥§©§¦Ÿ©£§¦
i"Wx KRdnC `de .dlhA ozEcr `N ¤̀¨¥¨§¥¨§¨¦§©¥©¦
Wi ,`xTd xcq lr `NW WxtnE `xTd©§¨§¨¥¤Ÿ©¥¤©§¨¥
EWxce'C gikFdl cFr `A i"WxC xnFl©§©¦¨§¦©¦§¨§
ipRn ,minifOd lr i`w 'ebe 'mihtFXd©§¦¨¥©©¥¦¦¦§¥
,rnWnA mipW 'cr' xn`PW mFwn lkC§¨¨¤¤¡©¥§©¦§©§©
lr i`w 'EWxce' KgxM lr oM m ¦̀¥©¨§¨§¨§¨¥©
,micrd ipW mifdl oikixSW minifOd©¥¦¦¤§¦¦§¨¦§¥¨¥¦
micrd on cg` `N` EOifd `l EN`C§¦Ÿ¥¦¤¨¤¨¦¨¥¦
'EWxce' i`w i` la` ,minnFf EUrp `lŸ©£§¦£¨¦¨¥§¨§
EWgkEdW mipFW`xd micrd lr 'ebe©¨¥¦¨¦¦¤§£
WigkdW cg` ENit` ,mipW il dOl̈¨¦§©¦£¦¤¨¤¦§¦
zFxiwgA F` zFWixCA Fxiag z ¤̀£¥©§¦©£¦

xEHd azMW FnM dlhA ozEcr¥¨§¥¨§¤¨©©
:zEcr zFkldAâxaMW iR lr s`e §¦§¥§©©¦¤§¨

,o`M df azke xfg ,lirl df WxiR¥¥¤§¥¨©§¨©¤¨
cg` mfEd m`W xnFl drhp l`W¤©¦§¤©¤¦¨¤¨
DiYrC `wlqM bxdp `Ed `di mdn¥¤§¥¤¡¨§¨§¨©§¥
Kkl ,mnFf cr bxdW i`Ah oA dcEdiC¦¨¤©©¤¨©¥¥§¨
m` ,'eke 'mFwn lM' o`M df azke xfg̈©§¨©¤¨¨¨¦
cr oinnFf oiUrp oi` `liOn oM¥¦¥¨¥©£¦§¦©

:mdipW EnFGIWhi dxez ¤¦§¥¤
(hi)ãaiIg bxdPW Wi` FzF` i`CeC§©©¦¤¤¡©©¨

m`C .bxdp KklE ,xg` mFwOn dzin¦¨¦¨©¥§¨¤¡©§¦
`Ed KExA WFcTd d`x dOl ,ok `lŸ¥¨¨¨¨©¨¨
oiC ziA zzin bxdp dGW df zEEr¦¤¤¤¤¡¨¦©¥¦
E`FaIW mXd dxwd `l dOle ,mPgA§¦¨§¨¨Ÿ¦§¨©¥¤¨
`N` ,df bxdIW mcFw oiOifn micr¥¦§¦¦¤¤¥¨¥¤¤¨
xg` mFwOn oiC ziA zzin aiIg i`Ce©©©¨¦©¥¦¦¨©¥
mcFw bxdPW xaCd lBlBzp okle ,did̈¨§¨¥¦§©§¥©¨¨¤¤¡©¤
cFre .oibxdp oi`e ,oinnFf micr E`AW¤¨¥¦§¦§¥¤¡¨¦§
:miWxtndA oiIr mixg` minrh Wi¥§¨¦£¥¦©¥§©§¨§¦

äDzF` `N` bFxdl oi`A `l i` la £̀¨¦Ÿ¨¦©£¤¨¨

F` WtPd z` dbxdW oFbM ,calA¦§¨§¤¨§¨¤©¤¤
oibxdp ,zAXd z` dlNgW¤¦§¨¤©©¨¤¡¨¦

:DzzinAk dxez §¦¨¨
(k)åo`M dPW dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¦¨¨

lke' aizM `le 'mix`WPde' azke§¨©§©¦§¨¦§Ÿ§¦§¨
iAB d`x zWxtA FnM 'ebe 'l`xUi¦§¨¥§§¨¨©§¥©¥
dfxkd KixvC mEXn uxize ,ziqn¥¦§¥¥¦§¨¦©§¨¨
zEcrlE ,'eke ipFlR Wi` oiC ziaA§¥¦¦§¦§¥
ielnE miaPBde miplfBd milEqR§¦©©§¨¦§©©¨¦©§¥
miiEpXd zEcr ilEqR x`WE ziAixA§¦¦§¨§¥¥©§¦
,'l`xUi lM' azM `l okl ,dpWOA©¦§¨¨¥Ÿ¨©¨¦§¨¥
Kixv oi` zEcrl lEqR `EdW iOW oeiM¥¨¤¦¤¨§¥¥¨¦
,lEqR `Ed ikd e`laC oeiM dGn `xil¦¨¦¤¥¨¦§©¨¦¨
,'ebe 'mix`WPde' aizM ikd mEXn¦¨¦§¦§©¦§¨¦
.cirdl mixWMW mix`WPd xnFlM§©©¦§¨¦¤§¥¦§¨¦
mipiYnn `kd i"Wx WxiR `lC `de§¨§Ÿ¥¥©¦¨¨©§¦¦
uxFzn dWxRd zNgzA FnM lbxd cr©¨¤¤§¦§¦©©¨¨¨§¨

:dfA oM mB`k dxez ©¥¨¤
(`k)æ,laFgd wxR Exn`W FnM WxiR¥¥§¤¨§¤¤©¥

,'mnf xW`M Fl mziUre' aizM icMn¦§¦§¦©£¦¤©£¤¨©
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ë(à)ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áø íò áëøåE ¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ יציאת הּכתּוב סמ ƒ≈≈«ƒ¿»»ְִַַַָָ

לכאן, למלחמה יֹוצא çלֹומר אבר מחּסר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻ
אחר  ּדבר מׁשּפט èלּמלחמה. עׂשית אם :ל לֹומר : ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ

נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻצדק,
אֹומר הּוא ּדוד קיט)וכן וצדק (תהלים מׁשּפט "עׂשיתי : ְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

לעׁשקי" ‡E·È.ּבלּֿתּניחני ÏÚ∑ּבעיני יהיּו ְְִִֵַַָֹ«…¿∆ְְִֵֶ

עליהם éּכאֹויבים  ּתרחם אל ,ëעלי ירחמּו לא .ּכי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
·Î¯Â ÒeÒ∑ וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ּבעיני, »∆∆ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
אֹומר ו)הּוא אחד",:(שופטים ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְִִִִֵֶֶָָָ

אֹומר הּוא טו)וכן ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :ì.ÌÚ ְְִֵֵַָֹ«
EnÓ רב ∑¯· הּוא ּבעיניî רב אינֹו ּבעיני אבל ,. «ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ לצאתכם סמּוð מן ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְִֵֶָ
ארצכם  מּגבּול ‰Ô‰k.הּספר LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ְְְְִֶַַָ¿ƒ««…≈ַַָ

הנקרא  והּוא ,לכñ'מלחמה ‡ŒÏ.'מׁשּוח ¯a„Â ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆
ÌÚ‰∑(שם) ּבלׁשֹוןòהּקדׁש. »»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

minkg izty

ci' ,WOn 'ciA ci' KYrC `wlq i`e§¦¨§¨©§¨¨§¨©¨¨
cird i`C ,i"Wx WxitE ,il dOl 'ciA§¨¨¨¦¥¥©¦§¦¥¦
mNWn Fxiag ci rhTW ipFlR Wi`A§¦§¦¤¨©©£¥§©¥
`d FrnWnM i`C ,cil cIn oYiPd oFnn̈©¦¨¦¨§¨§¦§©§¨¨
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מט mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) אּלא זכּות ּבכם אין אפּלּו ¿«ƒ¿»≈ְֲִֵֶֶָָ

ׁשמע  אתכם ôקריאת ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַ«
ÌÎÈ·È‡∑ אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

עליכם  עם öמרחמים יהּודה ּכמלחמת זֹו אין ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּנאמר כח)יׂשראל, ב אׁשרֿנּקבּו(ד"ה האנׁשים "וּיקמּו : ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻבׁשמֹות
וּיׁשקּום  וּיאכילּום וּינעילּום וּילּביׁשּום ְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָמןֿהּׁשלל,
יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֻויסכּום

אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם אצל על עירֿהּתמרים א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
למלחמה  התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם .אֹויביכם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡ ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡«≈«¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«
eˆ¯Úz∑(מב ּדברים (סוטה ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע ««¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבתריסיהם  מגיפין עֹוׂשין, העֹולם אּומֹות ÷ׁשּמלכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה להּקיׁשן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי
אֹותם  ּומצהילין ּבסּוסיהם ורֹומסים וינּוסּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכנגּדן
וצֹווחין  סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַַַלהׁשמיע
קֹול  מׁשמיעי ּומיני ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין .ּבקֹולם, ְְְְְִִִֵֵַָָ

ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡∑ מּצהלֹותø סּוסים.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ «≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿
הּתריסין  הּקרנֹות ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת .מּקֹול ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ְִַָ

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â∑ הּצוחה .מּקֹול ¿«««¿ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,elqk g"dan ,zeclez t"y)

על  ציּוּוי ׁשּי ואי טבעי, ּדבר היא ּבּמלחמה הּיראה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהרי
מּדֹות  ׁשהתעֹוררּות ּדכיון ּבזה, והּבאּור ּתיראּו". "אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָזה

ּומחׁשבּתֹו ּדעּתֹו ּכׁשּיׂשים לכן הּׂשכל, על־ידי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּטבעּיֹות
ּכלל. יפחד ולא ירא ולא לבבֹו יר לא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹּבזה,

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְִִֵֶָ
ּפלׁשּתים  מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּבׂשרֿודם,

ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָּבאּו
ÌÎnÚ.עּמֹו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .ùמחנה ִ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,'חּנּו' ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑נפׁש עגמת ׁשל זה úודבר .הּוא ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  .הּדמים ִִִַַָָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .àיׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«
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:'eked dxez

(d)úm` DiPin `wtp i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨§¨¦¥¦
:xg` F` `Ed EPkpgie dxez ©§§¤©¥
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(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּכאן (סוטה נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒֱֶַָָָ

מדּבר  ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ"ויספּו"?
אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּומׁשמיע
וׁשֹוטר  מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָֹּו"מי

מדּבר ׁשֹוטר וזה, מׁשמיע מׁשמיע; ‰i¯‡.וׁשֹוטר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַ«»≈
C¯Â··l‰∑ יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ¿««≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

רּבי  ׁשלּופה. חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד
ׁשּבידֹו מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי ּולכáיֹוסי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

על  לכּסֹות ואּׁשה, וכרם ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּתלתה
ׁשהם  יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהחֹוזרים
ּבית, ּבנה 'ׁשּמא אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבעלי

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע .אֹו ִֵֶֶַַָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְֲִִִִִֵֶֶַַָ
מי  וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומלאחריהם,
ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות לחזר, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשרֹוצה

את  לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"זקפין",
ולא  הּמלחמה אל 'ׁשּובּו ּבדברים: ּולחּזקם ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּנֹופלים

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת .âּתנּוסּו, ְְִִִֶַָָָ

ß lel` 'a ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' ."הרחקת ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ֲִֵַָ
אּומֹות  מּׁשבעה אּתה ãּבּה להחרימם, ׁשּנצטּוית ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

לקּימם  Ee„·ÚÂ.רּׁשאי ÒÓÏ∑(ספרי)ׁשּיקּבלּו עד ְְַַַָ»««¬»ְְֶַַ
וׁשעּבּוד  מּסים .עליהם ְְֲִִִֵֶ

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

minkg izty

Kl `ni` mlFrlE ,Ff dxiar liaWA¦§¦£¥¨§¨¥¨¨
uxFzn dfaE .`hg `lA dzin oi ¥̀¦¨§Ÿ¥§¨¤§¨
'dnglOA zEni oR' i"Wx WxiR dOl̈¨¥¥©¦¤¨©¦§¨¨
mEXn ,`xwA aEzMd xcqM `l ,sFQA©Ÿ§¥¤©¨¦§¨¦
.Wxtn ililBd iqFi iAxC `AiN`C§©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨¥
WxiRX dn oirM `Ede .u"ixdn mWA§¥©£¦§§¥©¤¥¥

:m"`xdg dxez ¨§¥
(g)áililBd iqFi iAx ,xnFl FpFvx§©©¦¥©§¦¦

oi` m` okle ,`hg `lA dzin oi` xaq̈©¥¦¨§Ÿ¥§§¨¥¦¥
ipRn `xil FN dn FciA zFxiar£¥§¨©¦¨¦§¥
zFxiarn `xIW i`Ce `N` ,dnglOd©¦§¨¨¤¨©©¤¨¥¥£¥
oi`C oeiM ,i"Wxl dWw eiWkre .FciAW¤§¨§©§¨¨¤§©¦¥¨§¥

xn` dOl oM m` ,`hg `lA dzin¦¨§Ÿ¥§¦¥¨¨¨©
,dX`e mxke ziA lr xFfgl `xw xfbe§¨©§¨©£©©¦§¤¤§¦¨
mxke ziA lr mB zFxiar mciA oi` i ¦̀¥§¨¨£¥©©©¦§¤¤
iqFi iAx ixacl oixfFg opi` dX`e§¦¨¥¨§¦§¦§¥©¦¥
mciA oi` i`CeC ,uxznE .ililBd©§¦¦§¨¥§©©¥§¨¨
,ExfgIW `pngx xfBW dnE ,zFxiar£¥©¤¨©©£¨¨¤©§§
liaWA oixfFgd lr zFQkl icM§¥§©©©§¦¦§¦
,i"Wxl dWw Eze .'eke mciAW zFxiar£¥¤§¨¨§¨¤§©¦
xfFg KklC xn`C ililBd iqFi iAxl§©¦¥©§¦¦§¨©¦§¨¥
lr zFQkl icM dX`e mxke ziA lr©©¦§¤¤§¦¨§¥§©©
cg` lkA aizM dOl oM m` ,oixfFgd©§¦¦¥¨¨§¦§¨¤¨
liaWA rnWn ,'dnglOA zEni oR'¤¨©¦§¨¨©§©¦§¦

dzin WiC DPin rnW ,xfFg dzin¦¨¥§©¦¨§¥¦¨
oR' ,xn`w ikdC uxznE .`hg `lA§Ÿ¥§§¨¥§¨¦¨¨©¤

:'eke 'dnglOA zEnih dxez ¨©¦§¨¨
(h)âicil `A qEpIW in lM ,i"Wx zrC©©©¦¨¦¤¨¨¦¥

' xn`PW ,dlitpl`xUi iWp` EqpIe §¦¨¤¤¡©©¨ª©§¥¦§¨¥
ixdA millg ElRIe miYWlR ipRn¦§¥§¦§¦©¦§£¨¦§¨¥

:dhFqA `Ed oke .'rFAlBdi dxez ©¦§©§¥§¨
(`i)ã,`xw il dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¦§¨

'FiaW ziaWe' iEAixn Dil wFRiY¥¥¥¦§¨¦¨¦§
WxitcM ,okFzAW miprpM zFAxl§©§©£¦¤§¨¦§¥¥
ded mzdn i`C ,xnFl Wie .oOwl i"Wx©¦§©¨§¥©§¦¥¨¨£¨
`NW xirA E`vnPWM `weC `pin`̈¦¨©§¨§¤¦§§§¦¤Ÿ
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(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿
‰ÓÁÏÓ∑,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ƒ¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

,ּב להּלחם ותלסֹופּה ּתּניחּנה ä.z¯ˆÂאם ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ¿«¿»

‰ÈÏÚ∑ּולהצמיאּה להרעיבּה מיתת אף ולהמיתּה »∆»ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
.ּתחלּואים  ֲִַ

(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָ

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים אתּֿכלֿזכּורּה"? "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי åלרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו  ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז  ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז  È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

minkg izty

lM z` zFMdl miaiIgW dnilWd¦§¦¨¤©¨¦§©¤¨
aEzMd lwd DkFzAW mixkGd©§¨¦¤§¨¥¥©¨
mr milFSip EidIW DkFzAW miprpMA©§©£¦¤§¨¤¦§¦¦¦
mdW miWp`dW xg`n ,sHde miWPd©¨¦§©©¥©©¤¨£¨¦¤¥
la` ,Ebxdp dxf dcFar icaFr xTir¦©§¥£¨¨¨¤¤§£¨
oNEMW ,dnilWdW xirA E`vnPWM§¤¦§§§¦¤¦§¦¨¤¨
`ni` ,sHde miWPde miWp`d ,oilFSp¦¦¨£¨¦§©¨¦§©©¥¨
md EN`M mipFCip DkFzAW miprpMd©§©£¦¤§¨¦¦§¦¥
ded ,`kdn i`e .ol rnWn `w ,mxirA§¦¨¨©§©¨§¦¥¨¨£¨
x`W lW xirA `vnPWM `weC `pin`̈¦¨©§¨§¤¦§¨§¦¤§¨
zgY mitEtM mdW dnilWdW zFOE`¤¦§¦¨¤¥§¦©©

miprpMA mB aEzMd mdA lwd Epicï¥¥¥¨¤©¨©©§©£¦
lW xirA `vnPWM la` ,DkFzAW¤§¨£¨§¤¦§¨§¦¤
,dnilWd `NW zFOE` x`W§¨¤Ÿ¦§¦¨
Eidi `ni` ,dbixdA md mdiWp`W¤©§¥¤¥©£¦¨¥¨¦§
dbixdA oM mB DkFzAW miprpMd©§©£¦¤§¨©¥©£¦¨
cr .ol rnWn `w ,mxirA Eid EN`M§¦¨§¦¨¨©§©¨©
dn oOwl oiIre .m"`xd oFWl o`M̈§¨§¥§©¥§©¨©

:df lr iYazMXai dxez ¤¨©§¦©¤
(ai)ämilWz `l m`e' ,xn`w ikd̈¦¨¨©§¦Ÿ©§¦

,dngln LOr dUrYW DtFq 'KOr¦¨¨¤©£¤¦§¦§¨¨
:'dilr Yxve' Kklbi dxez §¨§©§¨¨¤¨

(fi)åxMfEd zFOE` WWC ,xnFl FpFvx§©§¥§©
xW`k'e ,xMfEd `l iWBxB la` ,`xTA©§¨£¨¦§¨¦Ÿ§©§©£¤
`NX dnE (o"xdn) .iWBxB dAxn 'LEv¦§§©¤¦§¨¦©¤Ÿ
FA miIwzp `NW ipRn ,WExitA ExMfEd§§§¥¦§¥¤Ÿ¦§©¥
iWBxBd iM ,'ebe 'mnixgY mxgd iM'¦©£¥©£¦¥¦©¦§¨¦
i"Wx WxiRW FnM mdn dptE cnr̈©¨¨¥¤§¤¥¥©¦
KxvEd mFwn lMnE .`Vz iM zWxtA§¨¨©¦¦¨¦¨¨§©
llkA `Ed mFwn lMOW FzF` zFAxl§©¤¦¨¨¦§©
mdn `vnp m`e ,'dnWp lM dIgz `l'Ÿ§©¤¨§¨¨§¦¦§¨¥¤
md mBW zFOE` dXXd KFzA§©¦¨¤©¥

:mzFnMgi dxez §¨
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(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .æהא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּכאן (שבת »ƒְִַ«ƒְִָָֹ

ּפחֹות  ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּו:
לׁשּבת  קדם ימים ּבׁשלֹום çמּׁשלׁשה ׁשּפֹותח ולּמד , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים :(שמואלֿב ְְְִִֵֵַָָֹ
הרׁשּות  ּובמלחמת  ׁשנים", ימים ּבצקלג ּדוד è"וּיׁשב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מדּבר הּכתּוב ‰O„‰.(ספרי)- ıÚ Ì„‡‰ Èk∑ הרי ְֵַַָƒ»»»≈«»∆ֲֵ
הּׂשדה  עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ'ּכי'

מּפני הּמצֹור ּבתֹו רעב להּכנס ּביּסּורי להתיּסר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
העי  ּכאנׁשי ּתׁשחיתּנּוéר וצמא לּמה ,. ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck jxk zegiy ihewl)

הּׂשדה עץ האדם יט)ּכי הרש"ב(כ, הרּבי חנוך ּכתב (קונטרס ִִֵֶַַַָָָָָָָ
(39 עמ' וחי.לנער צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם -ּדֹומם: ִֵֵֵַַָָָָָ

והּדּבּור. הּמחׁשבה ׁשּצֹומחֹות צֹומחאֹותּיֹות הּמּדֹות, - ְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
לגדלּות. ּתחּיה".חימּקטנּות ו"החכמה חכמה, ּבחינת - ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
הּׂשדה  עץ הּוא האדם וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, עּקר : ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹֹֻּבׁשביל

וטֹוב  לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּדֹותיו
וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלּברּיֹות,

טֹוב' ׁשם 'ּכתר ּבספר וכדאיתא רּבי (סכ"ד)הּמּדֹות, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכדי  היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָסעדיה
אדמו"ר  ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹלׁשּבר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּזקן:
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עצּה את תׁשחית לא גֹו' עיר אל תצּור "ּכי ּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
הּׂשדה  עץ האדם ּכי תכרת, לא ואֹותֹו תאכל  מּמּנּו ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹגֹו'

וכרּת" תׁשחית אֹותֹו יט)גֹו' ּבּגמרא(כ, ואיתא א). ז, (תענית ְְְְִִַַָָָָָָ
מּמּנּו ּכי ּדכתיב מּׁשּום אּלא הּוא? ׂשדה עץ האדם ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ"וכי
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הא  וכרּת. תׁשחית אֹותֹו ּוכתיב תכרֹות, לא ואֹותֹו ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹתאכל
לא  ואֹותֹו תאכל מּמּנּו - הּוא הגּון ּתלמיד־חכם אם ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּכיצד,

וכרּת". תׁשחית אֹותֹו - לאו ואם ְְְְִִִַָָָָתכרֹות,
ׂשדה  עץ האדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית מתיּׁשבת ּכיצד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקׁשה,
- לזה זה ּדֹומים ׁשּבהם אחד ּפרט מצינּו אם ּדגם ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא",
ּבלבד, אחד ּבפרט ּדמיֹון זה הרי - הגּון ּתלמיד־חכם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבענין
לעץ  האדם ּבין העיקרית הּׁשּיכּות את זה ּדמיֹון מבּטא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואי

ֶַָהּׂשדה?
מתחּלק  ׁשהעֹולם ׁשּכמֹו הּידּוע על־ּפי זה לבאר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָויׁש
ּבאדם  יׁש ּכ ּומדּבר, חי צֹומח, ּדֹומם, סּוגים, ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלארּבעה
ּבחינת  הן ׁשּבאדם והּמּדֹות אּלּו, סּוגים לארּבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהתחּלקּות

ׁשּבאדם תורת־חיים הּצֹומח א. ד, בראשית תורה־אור זה בכל (ראה ֵֶַַָָָ
מקומות) ובכמה וייצר, ד"ה .בראשית

ׁשהּוא  - הּוא הּסּוגים ג' ׁשאר על האדם ׁשל יתרֹונֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָוהּנה,

ׂשכל. ֵֶַַּבעל
אמת  ּדהן הּוא", ׂשדה עץ אדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוזֹוהי
ה"צֹומח" ׁשהּוא - ׂשדה" ּד"עץ הענין ּגם יׁשנֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבאדם
ׁשל  מעלתֹו זֹוהי האם אבל ׁשּבלּבֹו, מּדֹותיו ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאדם,

ָָָהאדם?
אינּה האדם ׂשכל ׁשּתכלית הּגמרא, מתרצת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעל
הּמּדֹות, על להׁשּפיע אּלא ּבלבד, הׂשּכלֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלהׂשּכיל
מביא  אינֹו לבּדֹו הּׂשכל הּׂשכל. על־ּפי יתנהגּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּמּדֹות

אז ׁשל  הּמּדֹות, על מׁשּפיע הּׂשכל ּכאׁשר רק לאדם, מּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לׁשלמּותֹו. האדם ְִֵָָָָּבא

ׁשל  ׁשּמעלתֹו ּכׁשם מאילן: מׁשל הּגמרא מביאה זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָועל
ּתלמיד  ל"אדם", ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ּפירֹות, ּבנתינת היא ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָאילן
מּדֹותיו, על ּפֹועל ׁשּׂשכלֹו "הגּון", ּבהיֹותֹו היא ּדמעלתֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָחכם,

מצוֹות" ּפירֹות, ּד"מאי "ּפירֹות", סע"א)ּומביא מו, .(סוטה ְְִִֵֵֵַ
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הּׂשדה" עץ האדם "ּכי ּכתּוב יט)ּבפרׁשתנּו והינּו,(כ, . ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּׂשדה. לעץ ּדברים ּבכּמה ּדֹומה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהאדם

הּילדים: ּבחינּו הֹוראה מּזה ללמֹוד ְְְְִִִִֵֶַָָָויׁש
אזי  ּגדל, ׁשּכבר לאחרי ּבאילן ׂשריטה עֹוׂשים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר
אינּה וגם ּבלבד, ׁשּנעׂשתה ּבּמקֹום אּלא אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשריטה
,ר אילן ּבׁשתיל ׂשריטה עֹוׂשים ּכאׁשר אבל נזק. ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגֹורמת
יּתכן  לנטֹוע, ׁשעֹומדים ּבגרעין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּבעל־מּום. אילן יצמח אחת ְְִִִִֶַַַַַָָׁשּמׂשריטה
:החינּו ּבענין הּוא ְְְִִֵַַוכן

ּבחּיים, ּדרּכֹו מחצית עבר ׁשּכבר העמידה, ּבׁשנֹות ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאדם
הּפגיעה  הרי - ּפׁשרֹות על להסּכים מּוכרח ׁשהּוא לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָונדמה
ללא  הּוא חי ׁשנה ארּבעים ּבלבד. אחדֹות ׁשנים למׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהיא
יכֹולֹות  אחת, לׁשנה ּפׁשרה ויעׂשה יּכׁשל ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּפׁשרֹות,

ׁשּיׁשּכח  ּכח לֹו ליתן ׁשּמאחֹוריו הּקֹודמֹות ׁשנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹארּבעים
ׁשלמה. ּביהדּות ויעמֹוד מהּפׁשרה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָמּיד

לחּנ רֹוצים ואֹותם הּצעיר, הּדֹור אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָאבל
לכל  לּיהדּות והּקּנאּות החֹום את מהם נֹוטלים - ּפׁשרֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּבנׁשמתם  ׁשעֹוׂשים והחּסרֹון הּׂשריטה ּבגלל חּייהם. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימי
רחמנא־ ּבעל־מּום יהּודי לגּדֹול אחר־ּכ עלּול ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּבצעירּותם,

ְִָליצלן!
ּביֹותר  קל ׁשינּוי ׁשאפילּו ׁשּמּכיון ּגיסא , לאיד ּגם הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
ּבׁשביל  אפילּו לכן הּקצה, אל מהּקצה ׁשּיתהּפ לגרֹום ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיכֹול
ּולהׁשּתּדל, להׁשּתּדל ּכדאי הּילד, ּבחינּו קּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהטבה
עיקרּיים  ּבענינים ּתיקּון ּדֹורׁש החינּו אם ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָוכל־ׁשּכן

חּייו. ימי ּכל ּבמׁש הּילד על להׁשּפיע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהעלּולים

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ

ô :dzãø ãò äîçìî Enò äNòŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑ רּדּוי לë,לׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

minkg izty

(k)ë:dizFnFg lr `N` ,dcixi oFWl ,miWp` lr dxFOd ,'xir' lr lFRi `l iM ,'LiaiF` axwA dcx' zxfBn` dxez ¦¦§©§¥§¤¤§¤¦Ÿ¦©¦©¨©£¨¦§§¦¨¤¨©¤¨



mihteyנד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 129 'nr c"kg y"ewla xzei jxe`a d`xe .223 'nr l jxk zegiy ihewl t"r)

mihtFWde mipwfd ciwtY©§¦©§¥¦§©§¦

חלל  יּמצא "ּכי ערּופה: עגלה ׁשל ענינּה מבֹואר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּכהּו, מי נֹודע לא ּבּׂשדה נפל . . זקניּבאדמה ויצאּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

גֹו' ּומדדּו גֹו'וׁשפטי העגלה את ההיא העיר זקני והֹורידּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ואמרּו וענּו גֹו' ידיהם את ירחצּו גֹו' ההיא העיר זקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכל

גֹו'" הזה הדם את ׁשפכּו לא ואילך)ידינּו א .(כא, ְֵֶֶַַָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הדברים לבאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָויׁש

ּבהקּב"ה, דביקּותֹו ׁשנפסקה זה הּוא רּוחני ּבמּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ"חלל"
ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשנאמר ּוּכמֹו חיּותֹו, מקֹור ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּוא

היֹום". ּכלכם חיים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם
" נמצא להיֹותֹו הּוא לזה ּבׂשדה")ּבׂשדה והגֹורם ("נֹופל " ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל ּבאהלּהולא מקֹומֹו ׁשם ּובׂשדה ויהדּות. ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָֹ
"ּבׂשדה" ׁשנמצאים לאֹותם ׁשמתנּכל ׂשדה", איׁש . . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ"עׂשו
מקֹור  חיים" ּב"אלקים מדביקּותם חס־וׁשלֹום ְְְְְְֱִִִֵַַַָָָֹלנּתקם
ּבׂשדה", . . "חלל - רחמנא־לצלן חללים ּולהּפילם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָחיּותם
הדבקים  ד"ואּתם הענין את ּבהם להחליׁש על־ּכל־ּפנים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו

גֹו'". אלקיכם ֱֵֶַֹּבה'

" - הּתֹורה הֹוראת ּבאה זה וׁשפטיועל זקני גֹו'",ויצאּו ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל, וׁשֹופטי זקני ׁשל ואחריּותם מּתפקידם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשזהּו
מּכל־וכל  ולׁשלֹול המצב לתקן ּבהם הּתלּוי ּכל את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלעׂשֹות

ּבׂשדה". . . ד"חלל המציאּות ְְִֶֶַַָָָאת
הזה" הדם את ׁשפכּו לא "ידינּו ּבהכרזתם גם ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכמּודגׁש
ּובלא  מזֹונֹות ּבלא ּוּפטרּונּוהו ראינּוהּו "לא רׁש"י ְְְְְִִֵַַָֹֹֹּופירׁש
איׁש ּכל ללוֹות העיר זקני ׁשל חֹובתם ׁשזֹוהי דהינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלויה",
עליו  ּולהגן ּולחזקֹו הׂשדה) (אל מהעיר היֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמיׂשראל

"ּבׂשדה". ּבהיֹותֹו לֹו האֹורבֹות הסּכנֹות ְְִִֶַַַָָָָמּכל
,לדר צידה לֹו ׁשמסּפקים ידי על ּתֹורה מזֹון והּוא זֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וכן ועֹוד), א. יד, חגיגה (ראה מזֹון הם לבּוׁשים ׁשנקראת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ
רּבה אליהּו דבי ּבּתנא ּוכדאיתא הּפסּוק (פכ"ז)המצֹות, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

דברי  ּבֹו ׁשאין אדם ראית "אם - וכסיתֹו" ערֹום תראה ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ"ּכי
כּו' ּוּתפלה ׁשמע קריאת ולמדהּו לבית הכניסהּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָתֹורה,
ׁשאין  מי אלא ּביׂשראל ערּום ל ׁשאין לפי ּבמצֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזרזהּו

ּומצֹות". ּתֹורה ְִָּבֹו

(á)öéåéð÷æ eàéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. מיחדים (סוטה ¿»¿¿≈∆ְִָֻ
אּלּו ,ׁשּבזקניì ּגדֹולה מה)∑e„„Óe.סנהדרי (סוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ»¿

ׁשֹוכב מּמקֹום  î.˙·È·Òׁשהחלל ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡ ִֵֶֶָָָ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…
ÏÏÁ‰∑ לידע וצד, צד קרֹובה ðלכל .איזֹו ∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî̈«§−̈§«Ÿ

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©
i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑ קׁשהñ, נעבד ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿

ּבקֹופיץ  ערּפּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:òקֹוצץ אמר . ְְִֵַַָָָָָ
ותערף  ּפרֹות, עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ּבת עגלה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ'ּתבא

זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבמקֹום
הּניחּוהּו .ּפרֹות'ֹות לעׂשôׁשּלא ֲִִֵֶַֹ

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

minkg izty

àë(a)ìxninl Dil dedCn ,WExiR¥¦©£¨¥§¥©
,'xird ipwf Egwle'C `inEC 'xird ipwf'¦§¥¨¦§¨¦§¨§¦§¥¨¦
micgEind rnWn ,'Lipwf' azke§¨©§¥¤©§©©§¨¦
mW oiIr .oixcdpq Epiide ,LipwfAW¤¦§¥¤§©§©§¤§¦©¥¨

:(ci sC) oixcdpq `xnBAîiR lr s`e ©§¨¨©§¤§¦©§©©¦
`le dcicOd sFq wx dNB `l aEzMdW¤©¨Ÿ¦¨©©§¦¨§Ÿ
W`xC `xAYqn ,dcicOd W`xŸ©§¦¨¦§©§¨§Ÿ

:llgd on `N` Dpi` dcicOdð`l ©§¦¨¥¨¤¨¦¤¨¨Ÿ
lM cr llgd on cFCnl daFg `EdW¤¨¦§¦¤¨¨©¨
rcil `id dcicOd `N` ,xire xir¦¨¦¤¨©§¦¨¦¥©
,llgd l` daFxw xzFId `id dfi ¥̀¤¦©¥§¨¤¤¨¨
xirl KEnq llgd did m` Kkitl§¦¨¦¨¨¤¨¨¨¨¦
l` dPnid daFxw xir oi` i`CeAW¤§©©¥¦§¨¥¤¨¤

:dcicn Kixv oi` ,llgdb dxez ¤¨¨¥¨¦§¦¨

(c)ñwfg oFWl 'ozi`' ,xnFl FpFvx§©¥¨§¨¨
:dWweò'dtixr' 'dtixr' opixnbC §¨¤§¨§¦©£¦¨£¦¨

,sxr lEOn oNdN dn ,sFrd z`Hgn¥©©¨©§©¨¦Ÿ¤
,DRxr Exiqi ,'Etxre' WExitE .o`M s ©̀¨¥§¨§¨¦¨§¨
:dxFnGd Exiqi ,'xFnfY' zNn FnM§¦©¦§¨¦©§¨

ôm`W rnWn df itl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¦¤©§©¤¦
zFxiR oiUFr oi`W qixq F` owf bxdp¤¡©¨¥¨¦¤¥¦¥



נה mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a ycew zayl inei xeriy

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå§¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְִִֵֵֵֶַָָ
ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹּֿדין

אֹומרים  והּכהנים לויה. ּובלא מזֹונֹות "ּכּפר öּבלא : ְְְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹ
יׂשראל  לעּמ". ְְְִֵַָ

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה':

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
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,Fpi` dfe ,dtExr dlbr oi`ian oi`W¤¥§¦¦¤§¨£¨§¤¥
zFxiR ,xnFl Wie .wNgn `l `xw `dC§¨§¨Ÿ§©¥§¥©¥
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mihtey zyxt zlqg

צריכים להשלים ה"פכים קטנים", גם אם הם עבודות פשוטות, כמו עניית אמן יהא שמה רבא באופן פשוט, וכמו כן להיזהר שלא לדבר 
בעת התפילה וכו'.
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éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«
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ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



mildzנח
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åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
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áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiaexir(oey`x meil)

el dzidy,ïàkî äò÷áe ïàkî äò÷amiaxd zeyxl gezt epi`y ¦§¨¦¨¦§¨¦¨
.o`kn dxewe igle o`kn gztd zxeva el ic ok lre ,llk

z` `xnbd d`ian .dagxl uxtpd iean oica dzr oecz `xnbd
yletnd iean oic z` yxit sqei ax :sqei ax ixac meiq

,ax mya dcedi axn ernyy ,zilnxklda íéiñîesqep oic §©¥¨
äãeäé áøc déîMîax el yxit `le ,envr dcedi ax mya ± ¦§¥§©§¨

y ,df oic cnl inn dcediäéä íàdéBáîzeyxl ey`xa geztd ¦¨¨¨
,miaxdäìketeqa gezte miizqn -äáçøìixeg`y xvgl - ¨¤¦§¨¨

,zevign rax` ztwen `idy iptn cigid zeyxk dpicy ,mizad
zeyxl uext did ieand gzt cbpky dagxd lzek m` s` if`
lkn ,dagxd jxc miaxd zeyxl yletn ieandy `vnpe ,miaxd

mewnïéàieandéøöíeìk C,[a xeiv] dagxl geztd ecva ¥¨¦§
epi` ,dagxd jxc `l` miaxd zeyxl yletn epi`y xg`ny
igll `l` wewf epi`e ,`ed mezq iean `l` ,yletn ieank aygp

.miaxd zeyxl geztd ey`xa dxewe
zeyxl yletnd ieany `xnbd dzr dpian dcedi ax ixacn
epic gxkda ixdy .yletnk oecip epi` cigid zeyx jxc miaxd
dyrp `l ok it lr s`e ,miaxd zeyxl dagxd dvxtpyk xen`
ieand dlk xy`k `weecy ,eixacn rnyn cer .yletnk ieand
dwewf dpi`e mixeic da oi` dagxy iptn ,melk jixv epi` dagxl
xvgd ipa eid ,xvgl uxtp ieand did m` j` ,ieand mr axrl
mnir eaxri `l m` ieana lehlhd z` ieand ipa lr mixqe`

.'ze`ean iteziy'a
:df oic dcedi ax xn` in mya dpc `xnbdáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©

äãeäé áøc àä ,óñBé`le ,dcedi ax mya zxn`y ,df xn`n ± ¥¨§©§¨
,dcnl eizeaxn inn yxitàéä ìàeîLceaxn erny i`cea ± ¦§¥¦

,ax eaxn `le ,l`eny
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המשך ביאנמ למס' עימנבין לינם מאשנן עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiaexir(iyily meil)

,dlecbd xvgd jezl miqpkpd jxe`déøzLúåxvgd s`e - §¦§§¦
uegan mi`xpd miigld ici lry ,lehlha zxzen didz dphwd

.dlecbd xvgl d`elna dvext dpi`y zaygp
:uxzl `xnbd dqpnàáeè éâìtîc àîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨§¦©§¥¨

xvgd jezl mikynpd dphwd xvgd ly jxe`d ilzeky xaecny
ly jxe`d ilzekn migth dyelyn xzei miwgexn dlecbd

:`xnbd dgec .dlecbd xvgddén÷ éîéáà øa àcà áø éðz àäå§¨¨¥©©¨©£¦¦©¥
àðéðç éaøc`ziixa `pipg iax iptl inia` xa `c` ax dpy ixde - §©¦£¦¨

d xvgd agexy xaecny ,dpynd lr dtiqeny efäpè÷`ed §©¨
øNòad xvgd agexe ,zen`äìBãb`edäøNò úçàa`vnpe ,zen` §¤¤§¨§©©¤§¥

lka dlecbd xvgd ilzekn miwgexn dphwd xvgd ilzek oi`y
lky oeike ,migth dyy yi dn`a ixdy ,migth dyely cv
cgi miccvd ipyn dphwd xvgd lr dlecbd xvgd ly scerd
xzei agx dlecbd xvgd ly cv lk ok m` ,zg` dn` wx `ed
,xeriydn cixen milzkd iaere ,dphwd xvgdn migth dyelya
xvgd lzekl dphwd xvgd lzek oia geix migth dyely oi`e

`iyewd zxfege ,'ceal' mdipia xnel xyt`e ,[h xeiv] dlecbd
xvgl dvignk aygz dlecbd xvgd jezay 'ceal'd znizqy

.uegan d`xpd igl oick ,dphwd
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàxaecnäæ ìúBkî ïéâìôeîailzek - ¨©¨¦¨§§¨¦¦¤¤

cg` cvn dlecbd xvgd ilzekn miwegx dphwd xvgdíéðLa- ¦§©¦
,migth ipyaäæ ìúBkîeipyd cvdne -äòaøàaxaecne ,migth ¦¤¤§©§¨¨

drax` wegxy cvae ,dar epi` dphwd xvgdn qpkpy lzekdy
epnn 'ceal' xnel mileki oi` dlecbd xvgd lzekn migth
z` df gkn xizdl xyt` i` okle ,dlecbd xvgd ly lzekl

.dphwd xvgd
:`xnbd zl`eyúçà çeøî ãeáì àîéìådf lzekl 'ceal' xn`pe - §¥¨¨¥©©©

wx dlecbd xvgd ly lzekdn wegxy cva dphwd xvgd ly
,migth ipyéøzLúå,df ici lr zxzen didz dphwd xvgde - §¦§§¦

xvgl uegan iglk ceald ynyi df cva ceal yiy jk ici lry
xg`n ,dphwd xvgd ly gztk dvxitd z` aiygpe ,dphwd

.zen` xyrn xzei ef dvxita oi`y
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נט

יום ראשון - כ"ו מנחם־אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט מנחם־אב
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז מנחם־אב
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' מנחם־אב
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח מנחם־אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' אלול
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

ופרקים א-ג

שבת קודש - ב' אלול
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז ופרקים ד-ו

לשבוע פרשת שופטים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



a`Îmgpnס f"kÎe"k ipyÎoey`x mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ו ראשון יום
אגרת ח  ,224 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,biw 'nr cr:'åëå äøàäå

יום ראשוןֿ שני כ "וֿ כ "ז מנחםֿ אב 

מנחםֿאב  כ"ז שני יום
,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,biw 'nr cr:ì"æéøàä

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -ïk-íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥
Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä úcî¦©©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥

.íéðBzçzì älbúé ìáìcvik ,okÎm` .mipezgzd mi`xapl - §©¦§©¤©©§¦
mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d cqg" xi`n

?zelbzdd z` dwiqtnd
éeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
,"àzúìc àúeøòúà"a§¦§¨¨¦§©¨
.dhnlny zexxerzda -
âäðúî íãàä íàL¤¦¨¨¨¦§©¥

úeãéñçazcna - ©£¦
,cqgdíéiç òétLäì§©§¦©©¦

'eë ãñçåozep `edy - ¨¤¤
iprd z` zniiwnd dwcv

,miigaøøBòî Ck̈§¥
,äìòîìjynezy - §©§¨

dlrnly cqgd zcn
,eil` ziwl`d zelbzda
eðéúBaø eøîàL Bîk§¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ7: ¦§¨¦§¨¨
¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥

."Bì ïéããBî da- cqgd zcna bdpzn `ed xy`ke - ¨§¦
.dlrnly cqg el mipzepy ,dlrnln mb jk ez` mibdpzn

,äcnä ïî dðéà Bæ äøBàëìc àlà,oipr eze` ly -íà-ék ¤¨§¦§¨¥¨¦©¦¨¦¦
àeäM äî ãâðk ãáì àaä-íìBòä éiç Bì òétLäì§©§¦©©¥¨¨©¨§©§¤¤©¤

,äfä íìBò éiç òétLîdryay - mi`zn xky dfy - ©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edyely- miinyb miig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprnmlerjkl hxt ,
,`ad mler ,xzei dlrp mlera dfyBì òétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©

] 'ä øBà úøàä éiçøçà çqð,Lnî [àeä-Ceøa óBñ-ïéà : ©¥¤¨©ª¨©¥¥¨©¨
dlrnly ,"seqÎoi`" ly oipr -,"mler"dn ixnbløéàiL¤¨¦

BkLç débéåjyegd - §©¦©¨§
,elyBæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥

úðéça àéäL ,"älôz§¦¨¤¦§¦©
äàlò äáeLz úâøãîe©§¥©§¨¦¨¨
,dpeilr daeyz -

òãBpk8on" df oi` ixd - , ©©
,z`f el ritydl "dcnd

àéä éøäLdaeyz"d - ¤£¥¦
`id "zi`lirdäìòîì§©§¨

-íìBò éiç ìkî äìòî©§¨¦¨©¥¨
eøîàL Bîk ,àaä©¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì9äòL äôé" : ¦§¨¨¨¨¨¨
íéNòîe äáeLúa úçà©©¦§¨©£¦

,"'eë íéáBèmlera - ¦
mlerd iig lkn dfd

,"`adøçà íB÷îa øàaúpL Bîëe10-íìBòc ,úeëéøàa §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦§¨
:'eëå äøàäå åéæ àlà Bðéà àaä,"'d xe`"n dx`d - ©¨¥¤¨¦§¤¨¨§

z` "migwel" daeyz ici lr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd
dlrnl `id dltzd zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd
ici lry "dcnd on" df oi` ixde ,`adÎmler iign dlrn

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcvef?

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦
,oli` epnn gnviy

úìaMäLly - ¤©¦Ÿ¤
,d`eazdúçîBvä©©©

åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäî¥©¤©§¨¦¨¥¨
mignevd -,ïéòøbäî¥©©§¦

ïúeîöòå ïúeäî ïðéà¥¨¨¨§©§¨
,ììk ïéòøbäå òøfä ìL¤©¤©§©©§¦§¨

íúeîöòå íúeäî ék- ¦¨¨§©§¨
,oirxbde rxfd lyäìk̈¤

,õøàa á÷øðåon e` rxfdn d`a dpi` dginvdy ixd - §¦§¨¨¨¤
- `l` oirxbddîöò õøàaL çîBvä çëåly wlgd `l - §Ÿ©©¥©¤¨¨¤©§¨

rxfa dlbzd gnevd gek
gek" `l` ,oirxba e`
ux`a `vnpd "gnevd

,dnvr]:øçà çqð[Bîöò ª¨©¥©§
,ux`ay "gnevd gek" -

,envr `edàéöBnä àeä©¦
úìaMä ìcâîäå`ly - §©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa llk dzidïìéàäå§¨¦¨

.åéúBøôeeid `ly - ¥¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî
ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
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סי a`Îmgpn f"k ipy mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly oipr ,mixac ginvnd iwl` gek `ed "gnevd gek" ,oirxba
m` ,mxa .ipgex gekn inyb xac ,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n yi"
zrixfl miwewf dn myl :dl`yd zl`yp ,mixacd ipt md jk
`l` ,mdn d`a dginvd oi` dk oia ixd - oirxbd e` rxfd

?ux`ay "gnevd gek"n
:`id daeyzdeBðéàL ÷ø©¤¥

,ux`ay "gnevd gek" -
epi`Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ

,ìòtä ìà çkäî õeçì©¥©Ÿ©¤©Ÿ©
dn -zlekiginvdl

,ziynn dginvl ,(geka)
òøfä éãé-ìò íà-ék¦¦©§¥©¤©

ïéòøbäåmilretd - §©©§¦
d gekyzlekiginvdl

`eai - ux`a `vnpd
lreta ginvdl ,ieliba
z` e` d`eazd z`
cvik .eizexite oli`d
?df xac milret md ,ok`
äìëå õøàa ïéá÷øpL¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤

íçk ìkgek"n `ay - ¨Ÿ¨
y drya ux`ay "gnevdmd,gnevd gekn egnvçîBvä çëa§Ÿ©©¥©

,íéãçàì eéäå eãçàúðå ,õøàaLd -hxt"gnevd gek" ly ¤¨¨¤§¦§©£§¨©£¨¦
d mr ,oirxba e` rxfa iehia icil `ayllk"gnevd gek" ly

,cg` xacl miyrp - ux`ayçîBvä çk àéöBî äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦Ÿ©©¥©
eiç òétLîe ,ìòtä ìà Bçk úà,òøfä ïéòk úìaL ìcâì ú ¤Ÿ¤©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤§¥©¤©

ly zleay zgnev - dhg ly `ed rxfd m`y ,ux`a rxfpy -
.dnecke ,dhg,úçà úìaLa ãàî äaøä éeaøa ìáà- £¨§¦©§¥§Ÿ§¦Ÿ¤©©

,zg` zleaya dhg ipirxb daxd mignev cg` dhg oirxbn
,ãçà ïìéà ìò äaøä úBøt ïëåoli`d zexitl xy`ae - §¥¥©§¥©¦¨¤¨

xy`n xzei daxd mdy cala ef `ly ,oipr cer sqeezin
- `l` ,rxfpy oirxbdúBøtä ìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤©¥

Búeîöòå Búeänî äìòî äìòîì íeöòå áø éelòa älòî§ª¨§¦©§¨§©§¨©§¨¦¨§©§
.òeèpä ïéòøbä ìLcg` oirxbny cala ef `ly ixd - ¤©©§¦©¨©

daeh xzei daxd zedna mb mdy `l` ,zexit daxd mignev
aeh mrh ixa zexit mignev - mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe

,d`pdeàðåb éàäk ïëå,jkl dneca -íéìãbä õøàä úBøôa §¥§©©§¨§¥¨¨¤©§¥¦
,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî,ixt dyer oli` ly -íéàeM÷ Bîk ¦¥§¦§¥©§¦¦§¦¦

.àðåb éàäëempi` zexitdy ,jk mda mby ,el dnecde - §©©§¨
,xzeia dlrpe dpey zedn `l` ,rxfd ipirxb ly zedn dze`n
enk ynn zedn dze` `id d`eazdy ,d`eaza enk `ly

.dnecke ,dhg gnve dhg erxf ,erxfy d`eazd ipirxbìkäå§©Ÿ
dlrp zedna mb `l` ax ieaixa wx `l `id dginvdy dn -

,erxfpy rxfd ipirxb xy`n xzeiaLøLå øwòL éðtî ,àeä¦§¥¤¦©§Ÿ¤
ìk úeiç ììBkä ,õøàaL çîBvä çkî òtLð úBøtä úeiç©©¥¦§¨¦Ÿ©©¥©¤¨¨¤©¥©¨

.úBøtämiwewf dn myl ,jk m` ,`l` .zexitd lk ginvne - ©¥
egekay "gnevd gk"n recne ,oirxbd e` rxfd zrixfl
,`l` - ?erxfy oin eze` `wec gnev ,zexit ibeq lk ginvdl
àúeøòúà" ïéòk àlà ïðéà ,õøàa íéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦¨¨¤¥¨¤¨§¥¦§¨¨

,"àzúìczexxerzd" - ¦§©¨
zyxcpy myk ,"dhnln
ick dhnln zexxerzd
zexxerzd jiyndl

,dlrnlníLa úàø÷pä©¦§¥§¥
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

:ì"æ é"øàä éáúëa- §¦§¥¨£¦©
,"lawnd" ,"`awep"dy

" dlrn,"oiawep oiin
eay ilk xvei `ed ,xnelk
,"xkc"dn rty jynei
mb jk .ritynde xkfdn
gek ,eppiprl xywa
gek `ed envr gnevd
ibeq lk llekd ipgex

cvn oke ,zexitdezeipgex
xy`n dlrnl `ed

zexit ginvdlmiinybdf ipgex geky lret ,`eti` ,dne in .
lrety df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie cxi
ginvdl "gnevd gek" zlekiay - lynl getz ly hxtdny
ly dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le getz ieliba gnvi -
gek" z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"'
oin eze` gnviy drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd
dginvd oipry ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt
zednl cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed
,oldl owfd epax xiaqi jka .rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg`
oipr eil` jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji`
itk ,cala ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy
ly miig rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jynei - dfd mlerddf,
mdipy mdyzenleroeik `l` ,zedn dze` od ,miptÎlkÎlr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh dcn daexn"y`addn xear
mler ly oipr rityd `edydfdmc`y dcna" llkl m`zda ,

beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp dfe - "el oiccen da ccen
.zedne dcn

drixfay myk ,oky ."drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`
daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn gnev
,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn dlrnl
wx `l `edy (lirl xiaqdy itk) "d`lir daeyz" ly oipr
dlrn dlrnl `l` ,"mler"dn ixnbl zxg` zedna

:owfd epax oeylae ."mler"dn
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ùã÷ä úøâà
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã
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a`Îmgpnסב g"k iyily mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ח שלישי יום
אגרת ח  ,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

ïéNBòL ä÷ãvä äNòî ìk ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¨©£¥©§¨¨¤¦
"ïéá÷eð ïééî úàìòä" úðéçáa äìòîì äìBò ,ìàøNé¦§¨¥¤§©§¨¦§¦©©£¨©©¦§¦

ì,äìòîì ïäéúBîLð LøLdwcvd `wec df okly -icediy §Ÿ¤¦§¥¤§©§¨
e` rxfay iptn ixd ,dginv ly oipra ,lyna enk ,oky .dyer

epyi mirxefy oirxba
leki okl ,"gnevd gek"n
oiin z`lrd" jkn zeidl
"gnevd gek" l` "oiawep
d`a epnny ux`ay
,lynpa mb jk ,dginvd
icediy drya - dwcva
dler ,cqge dwcv dyer
z`lrd" xeza ,xacd
,eznyp yxeyl "p"n
eznyp ly cqgde
ly cqgdn lylzypy
itk) zepeilrd zexitqd
'b wxta owfd epax xne`y
okly ,oey`xd wlgd ly
,zegk dxyr dnypa yi
elylzyp mdy iptn
el yi (zexitqd xyrn
,dlrnly cqgl zekiiy
"p"n z`lrd" jkn didiy

,mipt lk lr .oldl xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z` jiyndl
dnypd yxeya dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde cqgd

,dlrnlàø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLaxewnd df ,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
z` dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi zenyp ly
"`lirlc l`xyi" ly - zecnd ly miielibde zexe`d
,"zeliv`"d mleray (zecn) "`"f" zpigan ,(dlrnly)

å`xwp ,zenypd yxey"-"äàzz ànà"dbixcnd - §¦¨©¨¨
,"`ni`" zpigaa dpezgzdìa,øäfä ïBLz`xwp "dpia" - ¦§©Ÿ©

- "zekln"e ,"`ni`"a dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`"
,"`ni`"a dpezgzd dbixcnd ,"d`zz `ni`"e`xwp ok -

ìa "äðéëL",àøîbä ïBL,"mipezgza zpkey `idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id12,äìeìkäzqpk" - ©§¨

dlelk ,l`xyi zenyp xewn - "l`xyiìL åéúBcî ìkî¦¨¦¨¤
,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwäzecg`zda - ©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦

,xzeia dlrpd.ãñçä úcî àéä ïúéLàøådcnl ,ixd -ef §¥¦¨¦¦©©¤¤
lycqgdwcve cqgdn "p"n z`lrd" dribn ,dlrnly

ly cqgdne ,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy
yxeydf.cqgd zcn didz dnypay jynpäàìòä éãé-ìòå§©§¥©£¨¨

Bæyxeyay cqga ,dyxeyl dler dnypd ly cqgd zcny -
,"zekln"d,Lnî "'ä ãñç" øøBòúîcqg" dhnl jyniiy - ¦§¥¤¤©¨

`l` ,zenypd yxeyay cqgd zpigan dlrn dlrnly ,"'d
,"mler"dn dlrnly zelbzde cqg `edy ,ynn "'d cqg" df
,Cøaúé BøBà éelb àeäL¤¦¦§¨¥

ähîì øéàäìe ãøéì- ¥¥§¨¦§©¨
mleradfd,úBîLðì§¦§

éelb úðéçáa ,ìàøNé¦§¨¥¦§¦©¦
úòLa íeöòå áø©§¨¦§©

.íéðt-ìk-ìò älôzä- ©§¦¨©¨¨¦
zelbzdd didzy `l m`
ÎlkÎlr didzy ,cinz

.dltzd zrya mipték¦
Búlãâl"L óàl -dlecb ©¤¦§ª¨

`xwp ea myd `edy ,ely
"'d cqg"13,,"ø÷ç ïéà- ¥¥¤

df cqg biydl zlekin
,ef dlecbeàlë"c ãò©§ª¨

"éáéLç àìk dén÷- ©¥§¨£¦¥
,melkl aygp lkd eiabl
jynei cvik okÎm`
xi`dl 'd cqge dlecbdn
zelbzda dhnl dnypl

- ?dbyd lyéøä£¥
àöBî äzà íL ,Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¨©¨¥

"Búeðúåðò14,"d zbixcn cvn `wecy -dlecb"deepr"d dpyi " ©§§¨
,dhn dhnl zelbzda zcxl ,dltydde.'eë ïéãøBiL íéîk§©¦¤§¦

mb ixd jky ,jenpl deab mewnn -dnec dlrnly cqgd
mlera seba dnypl ,dhn dhnl zelbzda `a `ed mby ,minl

.dfdáeúkL eäæå15íeçøå ïepç ,íéøLéì øBà CLça çøæ" : §¤¤¨¨©©Ÿ¤©§¨¦©§©
úB÷ãö" ,"÷écöå íeçøå ïepç" íãàäL éãé-ìòc ,"÷écöå§©¦§©§¥¤¨¨¨©§©§©¦§¨

"áäà,dad`e cqga dwcv dyer `ed -'ä øBàì íøBb ¨¥¥§
,Bôeâa úLaìîä BúîLðì çøæiL,jyega xi`dl `xwp df - ¤¦§©§¦§¨©§ª¤¤§

ãîBòäcnery sebd -.àéåçc àëLî àeäL ,CLçasebd - ¨¥©Ÿ¤¤¨§¨§¦§¨
"`iegc `kyn" `xwp16jyeg ly avna `ed ixd ,(ygpd xer)

z`vnpd dnypa xi`ie gxfi - zelbzdne iwl` xe`n wgexnd
sebadf.'iedn xe`àëtäúà ãk ,"äòeLé" íLa àø÷ð äæå§¤¦§¨§¥§¨©¦§©§¨

.àøBäðì àëBLçdreyi enk ,xe`l jtdp jyegd xy`k - £¨¦§¨
jyeg dfÎiptl did jk ,l"x dxv dzid dfÎiptly ixg` d`ad

.dreyi ef ixd - xe`l jtdp `edeeäæå,"zewcv rxef" ixg` - §¤
`ed jkl xkydy mixne`Bæ äòeLiL ,"úBòeLé çéîöî"©§¦©§¤§¨

õøà" ,äðBéìòä õøàa ïéòøBfL ä÷ãvä úòéøfî úçîBö©©¦§¦©©§¨¨¤§¦¨¨¤¨¤§¨¤¤
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ùã÷ä úøâà
äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî

ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
äàúú àîéàå é"ðë íùá àø÷ðä äìòîì ïäéúåîùð
ìëî äìåìëä àøîâä ïåùìá äðéëùå øäæä ïåùìá
ïúéùàøå úéìëúá ïäá úãçåéîå ä"á÷ä ìù åéúåãî
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä
úåîùðì äèîì øéàäìå ãøéì êøáúé åøåà éåìéâ àåäù
ô"ëò äìôúä úòùá íåöòå áø éåìéâ 'éçáá ìàøùé
éáéùç àìë äéî÷ àìåëã ãò ø÷ç ïéà åúìåãâìù óà éë
àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù íå÷îá éøä
øåà êùçá çøæ ù"æå .'åë ïéãøåéù íéîë åúåðúåðò
íåçøå ïåðç íãàäù é"òã ÷éãöå íåçøå ïåðç íéøùéì
åúîùðì çøæéù 'ä øåàì íøåâ áäà úå÷ãö ÷éãöå
àéåçã àëùî àåäù êùçá ãîåòä åôåâá úùáåìîä
àøåäðì àëåùç àëôäúà ãë äòåùé íùá àø÷ð äæå
ä÷ãöä úòéøæî úçîåö åæ äòåùéù úåòåùé çéîöî åäæå
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סג a`Îmgpn h"k iriax mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ט רביעי יום
אגרת ט  ,226 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà è,ciw 'nr cr.äøåúä

,ìàøNé úñðëe äðéëMä àéä ,"õôç,l`xyi zenyp xewn - ¥¤¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥
a úLaìúnL íL ìò ïk úàø÷pLmi`xap -íéðBzçz ¤¦§¥¥©¥¤¦§©¤¤©©§¦

áeúkL Bîk ,íúBéçäì17Eúeëìî" :`id "zekln"d zpiga - §©£¨§¤¨©§§
."íéîìBò ìk úeëìîzrxfp ef "ux`"ae ,zenlerd lk xewn - ©§¨¨¦

,dyer icediy dwcvd
- dginvd d`a o`kne
ziwl`d zelbzdd
zrya el dxi`nd

.dltzdïî èøôáe¦§¨¦
,èøtä,cgeinae - ©§¨

ïéòøBfLk,dwcv - §¤§¦
äðBzçzä Lãwä õøàa§¤¤©Ÿ¤©©§¨
jxca .l`xyi ux`a -
lk ici lr dyrp df llk
zeevnd lky ,zeevnd

z` zeyrl xenyp ik epl 'idz dwcve" ,"dwcv" mya ze`xwp
"z`fd devnd lk18dwcv zevn ici lr xacd dyrp cgeina ,

ux`a dwcv mirxefyk xacd dyrp hxtd on hxtae ,ynn

zwfgdl dwcv mipzepyk ,l`xyi ux`a ,dhnl ycewd
,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerdúðeëîäux` - ©§ª¤¤

zpeekn ,l`xyi ux` ,dhnly ycewddcâðkux`d cbpk - §¤§¨
,dpeilrdL ,Lnîf` -äòéøfä,dwcvd ly -óëz úèì÷ð ©¨¤©§¦¨¦§¤¤¥¤

,äðBéìòä õøàa ãiîe¦¨¨¨¤¨¤§¨
áekòå äòéðî íeL éìa§¦§¦¨§¦
ïéàL øçàî ,íìBòä¨¥©©¤¥
÷éñôîe õöBç øác íeL¨¨¥©§¦
úBöøà" ïéa ììk§¨¥©§

,"íéiçämiigd ux` - ©©¦
,zenypd xewn ,dlrnly
,dhnly miigd ux`e

,l`xyi ux`äæ" ék- ¦¤
ux`ay ycwnd mewn

,l`xyi"íéîMä øòL19; ©©©¨¨¦
,õøàì-õeça ïk-ïéàM-äîmda yiy mipipr mpyi my - ©¤¥¥§¨¨¤

,dlrnly ux`a dwcvd zrixf zhilwl aekire dripn meyn
:ïéáîì éãå§©©¥¦

.èepax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk

lv` zeidl dkixv `idy itk didz dwcvy ick .dwcvd oipra owfd

`ed el x`ypy dnne eiptl oken lkd xy`k ozep `edy `ly ,icedi

eid owfd epax iciqgy itk ote`a didz dwcvdy `l` - dwcvl ozep

mixne`20mgld zqexta" :

d"awd ,jly wlgd yi ily

,xnelk ,"izervn`a jl ozep

dna wlgzdl daeg yibxdl

dze`a dwcv zzle ,el yiy

ikxvl ozep `edy dcn

epi` dyer mc`y dn lkyk wx zeidl leki df - eiclie ezy`

`edyk mb .miny myl z`f dyer `ed `l` ,envr jxevl ,"'inxbl"

,zeicedi zenyp mdy iptn df ixd eicli z`e ezy` z` qpxtn

el` zenypl didiy be`cl eilre ,lrnn dwel` wlg `id dnypy

.odl jxvpdwwcfdl mikixvy dl` mb ixd ,dfk ote`a bdpzn mc`yk

lrnn dwel` wlg ,zenyp ilra ok mb md dwcvl21mby be`cl eilre ,

eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd lk didi mdl

,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed ,mvra ,j` .mincew

.ezgtyn itlk ezeaiigzda yg `edy dcn dze`a

dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

.oekpd ote`a didz ely dwcvd mb f`y ,miny myl eidi ,'eke ezqpxta

éáeäà .è1,éLôðk øLà éòøå éçàipal azek owfd epax - £©©©§¥©£¤§©§¦

iaxd .eytpk el miaeygd ,eirxe eig` ,eiaed` l`k ,l`xyi
erazay ,zeyecwd eizegiyn zg`a xiaqn r"p v"iixd
iiaed`" oeyla owfd epax ynzyn ,mirx zad`a yxzydl
"iicici iiaed`" miyrp mirx zad` zyikx iciÎlr ik ,"iicici
m`zda .owfd epax ly
,o`k mb xnel xyt` ,jkl
dna diyrd ici lry
oipra raez owfd epaxy
iiaed`" miyrp - dwcvd
.owfd epax ly "iig`

éúàa,df iazkna -éìáä úîcøúa íéðLé øøBòîe øékæîk ¨¦§©§¦§¥§¥¦§©§¥©©§¥
,íéìáäcvn ,oky ."lad" mi`xwp llka miinybd mipiprd - £¨¦

dpeek miinybd mipiprl oi`yke ,ze`ivn mey mdl oi` mnvr
md - dpeekde zilkzd mnvr md `l` - (miny myl) zilrp

,"milad ilad" f`íéøåòä éðéò ç÷ôìådnypd ,oky - §¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
`ide - sebd ici lr zbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp
ztfa oze` miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l dleyn

idknedhey mrk eze` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m
`ed envrlyk mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy okid
`ed - d`ex `ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j` ,oeape mkg
dwel` wlg `idy zexnl ,dnypa mb jk .dheyk aygp
seba zcxei `idy drya j` ,dyecw ly mewnn d`ae ,lrnn
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

é"ðëå äðéëùä àéä õôç õøà äðåéìòä õøàá ïéòøåæù
íúåéçäì íéðåúçúá úùáìúîù ù"ò ïë úàø÷ðù
èøôä ïî èøôáå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ù"îë
ùîî äãâðë úðååëîä äðåúçúä ÷"äàá ïéòøåæùë
íåù éìá äðåéìòä õøàá ãéîå óëéú úèì÷ð äòéøæäù
õöåç øáã íåù ïéàù øçàî íìåòá áåëéòå äòéðî
íéîùä øòù äæ éë íééçä úåöøà ïéá ììë ÷éñôîå

:ì"ãå ì"åçá ë"àùî

ééáåäà èéúàá éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîãøúá íéðùé øøåòîå øéëæîë
úåéäì úåàøì åèéáé íéøåòä éðéò çå÷ôìå íéìáä éìáä
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יג.17. קמה, כה.18.תהלים ו, שם.19.ואתחנן ותרגום ובפרש"י יז כח, תרו.20.ויצא ע' ח' כרך הריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
רפ"ב.21.וש"נ. ˘ËÈÏ"‡:1.תניא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כד (ב"פ), כב טז, אגה"ק לגבי מהשינוי "להעיר



a`Îmgpnסד h"k iriax mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z` xevrl dnypd geka oi`e dnypd lr xizqnd xneg `edy
z` xeern sebdy oexeeird cvn - dvex `edy dn zeyrl sebd
xe`"a df ienica ynzyn "wcv gnv"dy itk - dnypd

xda zyxt seq "dxezd2oexeeird z` xiqdl yiy ixd -
.dnypd ipir z` geztle

úBéäì ,úBàøì eèéaé- ©¦¦§¦§
,didiyíöôçå íòLé ìk̈¦§¨§¤§¨

éiç íäa ìëì íúnâîe§©¨¨§¨¨¤©¥
íçeø3eidiy dl` lk - ¨

micge`ne milelk
"íéiç íéî øB÷î"a- ¦§©¦©¦

xewn" z`xwpd ,zewl`a
,"miig min,íéiçä éiç- ©¥©©¦

`idy zewl`a dpigad
,mnvr miigd iigéîé ìk̈§¥

.øNa ãòå Lôpî ,íäéiç©¥¤¦¤¤§©¨¨
miiytpd mdipipr lk -
mixeyw eidi miixyade
zrya wx `l ,zewl`a
e` dxezd cenil ,dltzd
,zeevnd ziiyr zrya
mipipr mziiyra mb `l`
ok mb eidi ,miinyb

.miigd iige miig min xewn `idy zewl`a mixeywìk ,eðéäc§©§¨
äñðøt é÷ñòå àîìòc élî,dqpxt iwqre mler ipipr lk - ¦¥§©§¨§¦§¥©§¨¨

,eäéîøâì ïéãáòc elàk äéäé àìdl`a enk eidi `l - Ÿ¦§¤§¥§¨§¦§©§©§
`l` miny myl `ly ,cala mnvr ikxvl z`f miyery

,mzia ipa oevxe mpevx ielinle invrd myeniyläéäé àìå§Ÿ¦§¤
íéBbä ìëk ìàøNé úéa4eäéLðì ïéø÷Bîe ïéñðøôîe ïéðæc , ¥¦§¨¥§¨©¦§¨¦§©§§¦§¦§¨©§

,äáäàî eäéðáey -mdipae mdiyp mixiwene miqpxtn ,mipf ¨©§¥©£¨
ade` `ed ,envr z` ade` `edy iptny ,zinvr dad` jezn
didz dad`dy `l` - epnn wlg mzeida eiclie ezy` z`

,zizyecwáéúk "õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éî" ék5, ¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤§¦
õøà éðéðòa íbL eðéäc,miinyb mipipra -eãéøôé àìz` - §©§¤©§¦§§¥¨¤Ÿ©§¦

,mipiprd]øçà çqð[eãøté :ipipra miwqerd micedidy - ª¨©¥¦¨§
micxtp eidi `l mlerd,"úîàä ãçà"îzecg`dn - ¥¤¨¨¡¤

,xac mey miiw `l zewl` icrlay ,zizin`d,íBìLå-ñç©§¨
,ø÷áå áøò òîL úàéø÷a ,íBìLå-ñç ø÷L úeãò ãéòäì§¨¦¥¤¤©§¨¦§¦©§©¤¤¨Ÿ¤

f` xne` `edy -úBçeø òaøàa ãçà 'ä ,úBøeâñ íéðéòa§¥©¦§¤¨§©§©
,úçzî õøàáe ìònî íéîMáe"cg`" dlnd yexit dfy -6, ©¨©¦¦©©¨¨¤¦©©

rax`a 'cae ,ux`e miriwx dray mdy ,'ga cg` `ed 'dy
"d mr micge`ne milha mlek md ,mlerd zegexsl`mr ,"

mby cirn `edy ixd ,mler ly etel` seqÎoi`ux`aipipra ,
."cg`" 'd - ux`díéøåòä éðéò ç÷ôáe-zexeepeqn mdipiry ¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦

,sebd ipiprnéòúä""éðéò ó.íBìLå-ñç "epðéàå Ba E- £¨¦¥¤§¥¤©§¨
ipipr z`e mlerd z` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin ,xnelk
myl `ly mlerd ipipra wqere - mnvrl ze`ivnk mlerd

.miny,eðì úBàé úàæa Cà,epl dni`zn ef dbdpd -úBéäì ©§Ÿ¥¨¦§
]øçà çqðìk [úBéäa : ª¨©¥¦§¨

àîìòc élîa eðé÷ñò¦§¥§¦¥§©§¨
,eäéîøâì àìdiy -di Ÿ§©§©§

:ipyd gqepd itl e`)
ipipra epwqr lk (didiyk
,cala epnvrl `l mler
úBLôð úBéçäì íà-ék¦¦§©£©§

,úe÷ìà é÷ìçzeigdl - ¤§¥¡Ÿ
mdizenypy l`xyi ipa
,"lrnn dwel` wlg" od
íäéøBñçî úàlîìe§©Ÿ©§¥¤
eðà äæaL ,ípç ãñça§¤¤¦¨¤¨¤¨

äøevä ïénãî,ytpd - §©¦©¨
øLà ,ãçà 'ä ,døöBéì§§¨¤¨£¤
,"íBiä ìk ìà ãñç"¤¤¥¨©

,úîà ìL ãñçila - ¤¤¤¡¤
,jk lr xky zxfgd
Bàìîe íìBòä úBéçäì§©£¨¨§Ÿ

,òâøå òâø ìëaixd - §¨¤©¨¤©
mc`d lr jk ,mi`xapd z` digne cqg dyer d"awdy myk
zilkz dfy ,mixg` miyp` qpxtle zeigdle cqg zeyrl ok mb
qpxtl ecia didiy ick - dqpxt ipipra ezceare ezewqrzd
dwcv zzle qpxtl eilr did jkl m`zda .zeicedi zenyp
ipa mr cqg dyere qpxtn `edy dcn dze`a mixg`l
`edy iptl ezgtynl ozep `ed recn ,jk m` ,`l` ,ezgtyn

:owfd epax jk lr xne` - ?mixg`l ozepåéðáe BzLàL ÷ø©¤¦§¨¨
äøBzä ét-ìò ìkì ïéîãB÷ íãà ìL7.eilr deevn dxezd - ¤¨¨§¦©Ÿ©¦©¨

qpxtle dwcv zzl okn xg`le eiclile ezy`l dligza zzl
owfd epax) dtqed o`k dpyi "oewizd gel"a) .mixg` micedi
lcprn mgpn iax miwicvl xywa el` ycewÎzexb` azk ixd
micinlzde "`ixag"de wqil`wn mdxa` iax ,wqahien

:(owfd epax o`k siqed - l`xyi ux`a f` eidy ,mdlyõeç
,åéðáì ïéîãB÷ ïäL øBcaL íé÷écvîxecd wicvl dpizpd - ¦©¦¦¤©¤¥§¦§¨¨

,eiclil dpizpd iptl ,dxezd it lr ,d`aõøàaL íé÷écöå§©¦¦¤§¤¤
àlL úàfî ãáì ,õøàì õeçaL íé÷écöì ïéîãB÷ ìàøNé¦§¨¥§¦©©¦¦¤§¨¨¤§©¦Ÿ¤Ÿ

õøàì õeça ïúBîk eçépämiwicvd lr xne` owfd epax - ¦¦§¨§¨¨¤
nk exi`yd `ly ,l`xyi ux`l erqpy mixen`duega mze

mdly zewcvd zpigan ,zepiga izyn miticr mde ,ux`l
,l`xyi ux`a mzeid zpigane.ïéáîì éãådtqedd o`k cr - §©©¥¦

.("oewizd gel"a
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ùã÷ä úøâà
øå÷îá íçåø ééç íäá ìëì íúîâîå íöôçå íòùé ìë
øùá ãòå ùôðî íäééç éîé ìë íééçä ééç íééç íéî
åìàë äéäé àì äñðøô é÷ñòå àîìòã éìéî ìë åðééäã
ïéðæã â"òåòë ìàøùé úéá äéäé àìå åäééîøâì ïéãáòã
êîòë éî éë äáäàî åäééðáå åäééùðì ïéø÷åîå ïéñðøôîå
õøà éðéðòá íâù åðééäã áéúë õøàá ãçà éåâ ìàøùé

] åãéøôé àìà"ðúåãò ãéòäì å"ç úîàä ãçàî [åãøôé
ãçà 'ä úåøåâñ íéðéòá ø÷åáå áøò ù"÷á å"ç ø÷ù
éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
] úåéäìà"ðàì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá

úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

òâø ìëá åàåìîå íìåòä úåéçäìåúùàù ÷ø òâøå
.äøåúä éô ìò ìëì ïéîãå÷ íãà ìù åéðáå
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קצא.אוה"ת2. ע' א כרך ˘ËÈÏ"‡:3.ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"א ח"א התיקון"4."ראה ב"לוח אבל "כעוע"ג", לפנינו: בתניא
כבפנים. כא.5.תוקן יז, הסמ"ק).6.דה"א (בשם סס"א או"ח ב"י וש"נ.7.ראה סרנ"א. יו"ד שו"ע ראה
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מנחםֿאב  ל' חמישי יום
,ciw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,228 'nr cr:'åë ïåéö
íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦
øaãà ät ìà ät 'ä äöøé íàå) ãàî äøö÷a íéøîàpä©¤¡¨¦¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤¤¤¤£©¥

éà ,(äkøàa íaeìlä íézòa 'ä úãBáò øwò ìk úBéä C ¨¨£ª¨¥¡¨¦©£©¨¦¦©¨
àçéLî úBáwòa"zeawr" ly ,dl` mipnfa dceard xwir - §¦§§¦¨

,giynúãBáò àéä¦£©
eøîàL Bîk ,ä÷ãvä©§¨¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì8ìàøNé ïéà" : ¦§¨¨¥¦§¨¥
."ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨
eðéúBaø eøîà àìå§Ÿ¨§©¥
ãeîìz" äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨©§
ãâðk ìe÷L äøBz¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9dxez cenlze" :
cenlzy ,"mlek cbpk
lk cbpk `ed dxez
,my mipnpd mixacd
,micqg zelinb mb llek
z`f exn` `l md ixd
,íäéîéa àlà¤¨¦¥¤
äéä äøBz-ãeîìzL¤©§¨¨¨
,íìöà äãBáòä øwò¦©¨£¨¤§¨
íéîëç eéä ïk ìòå§©¥¨£¨¦
íéàpz íéìBãb§¦©¨¦

,àçéLî úBá÷òa ïk-ïéàM-äî .íéàøBîàåz`ia inia - §¨¨¦©¤¥¥§¦§§¦¨
,giyndäìôpLzpiga -íéìâø úðéça ãò "ãåc úkñ" ¤¨§¨ª©¨¦©§¦©©§©¦

äiNò úðéça àéäL ,íéá÷òå`idy "zeliv`c zekln" - ©£¥©¦¤¦§¦©£¦¨
diyr ,dxivi ,d`ixa zenlera zyalznd "dpiky"d zpiga

ixd `ed cec oky ,"cec zkeq" ok mb z`xwpd -jln,l`xyi
dbixcnl cr dltpe dcxi - "zeliv`c zekln"l dakxn

,"diyr" ly dpezgzdúîàa da ä÷áãì Cøc ïéà¥¤¤§¨§¨¨¤¡¤
àëBLç àëtäìe,mlerd jyeg jetdle -dìéc àøBäðì- §©§¨£¨¦§¨¦¨

,dly xe`l]:øçà çqð[déìéc,ely xe`l -úðéçáa íà-ék ª¨©¥¦¥¦¦¦§¦©
,ïk-íb äiNòly oipr wx `l ,diyr - dyrn ly oipr - £¦¨©¥

,dxezd cenila enk xeaice lky,ä÷ãvä äNòî àéäL- ¤¦©£¥©§¨¨

zeevnd lk ixd - dwcv ly dyrnd zpiga `wec recn ,j`
epax jk lr xne` - ?diyr ly oipr od zexg`d zeiyrnd

:owfdúe÷ìàa äiNò úðéçaL ,íéìékNnì òeãikefi` - ©¨©©©§¦¦¤§¦©£¦¨¨¡Ÿ
?diyr ly dpigaa zpiievn ziwl` drtydúðéça àéä¦§¦©

úëLîäå úòtLä©§¨©§©§¨©
ähî ähîì úeiçä©©§©¨©¨
déì úéìc ïàîì§©§¥¥

.íeìk déîøbîinl - ¦©§¥§
envr lyn el oi`y
drtyd dpyi .melk
zenlera ziwl`
mya zpiievnd

"daygn"dpyie ,
mya zpiievnd drtyd

"xeaic"drtyd efi` j` ,
mya zpiievn"diyr"-

drtyd dze` ef ixd
,dhn dhnl zkynpd
mey llk ea oi`y mewnl
dfe ,ziwl` zelbzd

mlerdiyrdixd ,
dyrnyoeekn dwcvd

ly dpigad cbp ynn
df ,oky .zewl`a diyr
,dwcvd oipr ixd

.melk elyn el oi`y iprl ritydlBøöé úà çáBfä ìëå§¨©¥©¤¦§
äæa,dwcvd oipra -Bááìe Bãé çúBôecia dwcv zzl - ¨¤¥©¨§¨

,agx al ly ybxae dgeztàøçà-àøèñ àéôkúàzitkp - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl (zetilw) "`xg` `xhq"d dfÎiciÎlrCtäîe§©¥

àëBLçjyegd z` jtdne -ïëBMä ,Cøaúé-íMä øBàì £¨§©¥¦§¨¥©¥
,àçéLî úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìòzeawr" ly onfa - ¨¥¦§¦©£¦¨§¦§§¦¨

,"giyn:'eë ïBiö 'ä áeLa ïéòa ïéò úBàøì äkæéåf`y - §¦§¤¦§©¦§©¦§¦
,d`ex dlrnly oirdy itk ,zewl` zinybd oird d`xz
dlbzz eay diyr ly oipr - zinyb oir ly di`x ef didze

ly ote`a zewl`di`xdlrnl `id day zezn`zddy ,
.dpade lky ly oipr ici lr xy`n dlrn
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
íéìåãâ íéîëç åéä ë"òå íìöà äãåáòä ø÷éò äéä ú"úù
äìôðù àçéùî úåá÷òá ë"àùî .íéàøåîàå íéàðú
äéùò 'éçá àéäù íééá÷òå íéìâø 'éçá ãò ãåã úëåñ
àøåäðì àëåùç àëôäìå úîàá äá ä÷áãì êøã ïéà

] äìéãà"ðäùòî àéäù ë"â äéùò 'éçáá à"ë [äéìéã
àéä úå÷ìàá äéùò 'éçáù íéìéëùîì òåãéë ä÷ãöä
ïàîì äèî äèîì úåéçä úëùîäå úòôùä 'éçá
äæá åøöé úà çáåæä ìëå íåìë äéîøâî äéì úéìã
øåàì àëåùç êôäîå à"ñ àéôëúà åááìå åãé çúåôå
àçéùî úåá÷òá äéùò 'éçáá åðéìò ïëåùä ú"éùä

:'åë ïåéö 'ä áåùá ïéòá ïéò úåàøì äëæéå
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סנה'8. א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כתוב שם דהרי - א) דעולא Ù„‰צח, מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .

(שם)] להלשון‡ÔÈבש"ס - מקומות בכו"כ - להתוכן.·„ÂÈ˜כוונתם כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .
רק  מזכירים ה"ה - בגמ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" והגירסא "ישראל", לומר Ú"ÚÏתיבת יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא
"נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם

כצ"ל)". - א'.9.(ואדרבא משנה א' פרק



`lelסו '` iyiy mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  א' שישי יום
אגרת י  ,228 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íééçå ù"ãà é,ehw 'nr cr:'åë

úòîBL ïæà øéòé éøác çút ,íéiçå íBìL úLéøc øçà .é©©§¦©¨§©¦¤©§¨©¨¦Ÿ¤©©
íéiç 'ä çéëBä øLà ,íéiç úçëBz,igd 'd -Bàéáð éãé ìò1, ©©©¦£¤¦©©¦©§¥§¦

,dinxi -"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :øîàå2,yexitd - §¨©©§¥¦Ÿ¨§§
dxe`kly `l` .micqgd lr aqen "epnz `l ik"y `ed heytd

àì ék" øîéîì-déì-éåäå©£¥¥§¥©¦Ÿ
íéøîBàL Bîk ,"enú3: ©§¤§¦

xnel mivexy drya -
`l jly micqgdy

:mixne` ep` ,eniizqdék"¦
éãñç enú àì."'eëå E- Ÿ©£¨¤§

o`k aezk recn okÎm`
,o"epa ,"epnz `l ik"
`l epgp`y ezernyny
owfd epax xiaqi ?epnz
ok` `id dpeekdy ,oldl
dlnde ,"epgp`" lr mb
- mrh zpizp `id "ik"
"'d icqg"l wwcfdl yiy
iptn ,"epnz `l"y iptn
mininz ep` oi`y
epax oeylae .minlye

:owfdäî ét-ìò ïáeéå§¨©¦©
LBãwä øäfa áeúkM4: ¤¨©Ÿ©©¨
,ãñç úéàå ãñç úéà"- ¦¤¤§¦¤¤

,cqga zebixcn izy opyi
'eë íìBò ãñç úéà¦¤¤¨
àeäc äàlò ãñç úéàå§¦¤¤¦¨¨§

."'eë ãñç áødlrp cqg epyie ,mler zpiga ly cqg epyi - ©¤¤
cqg" ,oky .leab ilae ieaixa cqg ,"cqg ax" zpiga ,xzei
ly oipr ,"mlerd" oipr ixd dfy ,laben cqg ixd `ed "mler
lky oeeike .dlabd ila cqg `ed "cqg ax" eli`e ,dlabd

r ici lr mikynp ixd dlrnly mipiprdicedi ly ezcea
zpiga dkiynn dcear efi` ,oldl owfd epax xiaqi ,dhnl
ax" zpiga dkiynn dcear efi`e ,labend cqgd ,"mler cqg"

:laben izlad cqgd ,"cqg,úàæ úòãeî äpä ék,reci ixd - ¦¦¥©©Ÿ
äøBzä5,"æò" úàø÷ðmigaf zkqna zxne` `xnbdy itk -6 ©¨¦§¥Ÿ

weqtd lr7,dxezl dpeekd "fer"y ,"ozi enrl fer 'd" :àeäL¤
ìäëøáì-íðBøëæ eðéîëç eøîàL Bîëe ,äøeáb ïBL8: §§¨§¤¨§£¨¥¦§¨¦§¨¨

â"éøz",613 -;"äøeábä étî éðéqî äLîì eøîàð úBöî ©§©¦§¤¤§§Ÿ¤¦¦©¦¦©§¨

`ed okl xy`e ,dxeab zpigaa dlbzn `edy itk d"awdn -
,"dxeab" `xwp:áéúëãëeaezky enke -9:úc Là Bðéîéî" §¦§¦¦¦¥¨

,"Bîìy`e ,y`a dazkpy dxezd mdl dpzip zipnid ecin - ¨
,dxeab ly oipr ixd `idLeøtweqtd ixd dxe`kl ,oky - ¥

`ed oinie ,"epinin" xne`
`id dxezy) cqg ly oipr

"cqg zxez" ixd10,(
y`" xne` okn xg`le
y` ly oipr dfy - "zc

?dxeabedøB÷î äøBzäL¤©¨§¨
éãñç ÷ø àeä dLøLå§¨§¨©©§¥
íLa íépëîä ,'ä©§ª¦§¥

,"ïéîé",cqg `ed oini - ¨¦
úðéça úëLîä eðéäc§©§©§¨©§¦©
äøàäå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¤¨¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
úBîìBòä ìà àeä¤¨¨
-ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©
éLînä íãàä éãéC §¥¨¨¨©©§¦

íei÷a ,Bîöò ìò øBàä̈©©§§¦
meiw ici lr -ç"îø- §¨

,248ïäL ,äNò úBöî- ¦§£¥¤¥
,od dyrd zeevnç"îø- §¨

,248àkìîc íéøáà11,- ¥¨¦§©§¨
,(dlrnly) jlnd ixa`

:Leøtixa` g"nx - ¥
dpeekd ,jlndç"îø- §¨

,248óBñ-ïéà øBàî [äøàääì] äøàäì íéLeáìe íéìk¥¦§¦¨¤¨¨§¨¤¨¨¥¥
ïäa Laìîä àeä-Ceøayeale ilk `id devn lky ,zeevna - ¨©§ª¨¨¤

lky myk ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n zcgein dx`d zhilwl
ofe`d ,di`xd gekl - oird ,ytpdn cgein gekl ilk `ed xa`

,dnecke ,drinyd gekl -Bì CLîé äæ øBàîe)mc`l - ¥¤ª§©
,devnd z` miiwndeîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -ìëa §¦§¦§¨

.(òãBpk äåöî,cqg ly oipr od dizeevne dxezy ixd - ¦§¨©©
,zewl`n dkyndúcîa älçz äLaìúð Bæ äëLîäL ÷ø©¤©§¨¨¦§©§¨§¦¨§¦©

,"Là" íLa äpëîä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb- §¨¤©¨¨©§ª¨§¥¥
,dxeab ly dpiga `idyúeiçäå øBàä íeöîö úðéça àéäL¤¦§¦©¦§¨§©©

Laìúäì ìëezL éãk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úBëLîpä©¦§¨¥¥¨§¥¤©§¦§©¥
úéöéök ,íéiøîç íéøáãa íä ïlëk ïaøL ,úBönä äNòîa§©£¥©¦§¤ª¨§ª¨¥¦§¨¦¨§¦¦§¦¦
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà éúòîåù ïæà øéòé éøáã çúô íééçå

íééç 'ä çéëåä øùà íééç úçëåú
éë ì"ìäå 'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç øîàå åàéáð é"ò
é"ôò ïáåéå .'åâå êéãñç åîú àì éë ù"îë åîú àì
'åë íìåò ãñç úéà ãñç úéàå ãñç úéà ÷"äåæá ù"î
úòãåî äðä éë .'åë ãñç áø àåäã äàìéò ãñç úéàå
åøîàù åîëå äøåáâ ïåùì àåäù æåò úàø÷ð äøåúä úàæ
äøåáâä éôî éðéñî äùîì åøîàð úåöî â"éøú ì"æç
äøå÷î äøåúäù 'éô åîì úã ùà åðéîéî áéúëãëå
åðééäã ïéîé íùá íéðåëîä 'ä éãñç ÷ø àåä äùøùå
ä"á ñ"à øåàî äøàäå 'úé åúåäìà 'éçá úëùîä
êéùîîä íãàä é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìà
íéøáà ç"îø ïäù ò"î ç"îø íåé÷á åîöò ìò øåàä

] äøàäì íéùåáìå íéìë ç"îø 'éô .àëìîãì"öã 'øð

äæ øåàîå) ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî [äøàääì
åæ äëùîäù ÷ø (òãåðë äåöî ìëá ø"åã åì êùîåé
äðåëîä ä"á÷ä ìù åúøåáâ úãîá äìçú äùáìúð
úåëùîðä úåéçäå øåàä íåöîö 'éçá àéäù ùà íùá
äùòîá ùáìúäì ìëåúù éãë ä"á óåñ ïéà øåàî
úéöéöë íééøîåç íéøáãá íä ïìåëë ïáåøù úåöîä
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È·‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה מצות ‚„ÏÂ‰הם - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).

שהוא כו') לבוש שום כו'ÔÂ˘Ïבלי בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו (ולא
לקמן". ראה א.6.- יא.7.קטז, כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז



סז lel` 'a ycew zay mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ב' קודש שבת יום
,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîäù éôì äðäå,ehw 'nr cr.äøåúä úåöî

,inyb xnva -ïélôúe,inyb slwa -úBðaø÷å,miig ilraa - §¦¦§¨§¨
,miinyb mnece mignv.ä÷ãöemiinyb mixaca e` sqka - §¨¨

.dwcvl mipzepya ïäL úBöî óàåBîk ,íãàä úeiðçeø §©¦§¤¥§¨¦¨¨¨§
äáäàå äàøé,zeipgex zecne zeybx ixd ody -ïë-ét-ìò-óà ¦§¨§©£¨©©¦¥

ïä,ok mb -ìeáb úðéçáa ¥¦§¦©§
-ïéà úðéçáa àìå äcîe¦¨§Ÿ¦§¦©¥
äaø äáäà ék ,ììk óBñ§¨¦©£¨©¨
äcîe ìeáâe õ÷ éìa 'äì©§¦¥§¦¨
dìáñì ìBëé íãàä ïéà ¯¥¨¨¨¨§¨§¨

úBéäìå ,Baìadze`a - §¦§¦§
,dryeléôà Bôeâa íi÷©¨§£¦

eðéúBaø øîàîëe ,òâø¤©§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ12, ¦§¨¦§¨¨

,äøBz ïzî úòLaL¤¦§©©©¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàå Cøaúé Búeäìà úelbúä äúéäL¤¨§¨¦§©¡Ÿ¦§¨¥§¥¨

úelbúäå øeac úðéçáadyrn enk ,dyrn ly oipra `l - ¦§¦©¦§¦§©
,zelbzde xeaic ly dpiga m`Îik ,zeevnd:'eë ïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨

xifgd d"awd `l` ,seba x`yidl zeleki eid `l mdizenyp -
oeeik ,dnvr cvn eli`e ,miznd ziigz ly lha mdizenyp mdl
dzid `l ,"seqÎoi`" `edy xe`e zewl` ly zelbzd ef dzidy
dad`ay oeeike .cg` rbxl elit` seba x`yidl dnypd dleki
,seba dnypd zx`yp ,ef
dcecn `idy ixd
d`xia mb jk ;zlabene
ici lr ze`ad dad`e
ziwl`d zelbzdd
,lirl xkfpk ,zeevnay
dkynddy iptn df lke
,zeevne dxezay ziwl`d
,dxeab zpigaa zyaeln
epinin" yexit edfe ,'eke
dcxi `id j` ,cqge "oini"n `id dxezd yxeyy ,"enl zc y`
zeevna yalzdl lkezy ick ,dxeabe "y`" zpigaa dyalzpe

.milaben mipipr ici lr `ed oneiwy

úcîa úeLaìúä éãé-ìò eðì eðzð úBönäL éôì ,äpäå§¦¥§¦¤©¦§¦§¨©§¥¦§©§§¦©
,'eë äøàää íeöîöå äøeáb,zeevnay zelbzdde -áø ïëì §¨§¦§©¤¨¨¨¥Ÿ

íöîöî øeòL ïäì Lé úBönä13á"é úéöévä Cøà Bîk , ©¦§¥¨¤¦§ª§¨§Ÿ¤©¦¦
ïéìcb14ïélôzäå ,- ª¨¦§©§¦¦

zeidl zekixvíéòaöà¤§¨©¦
íéòaöà ìòzrc itl - ©¤§¨©¦

Îogleya `aenk ,mipe`bd
owfd epax jexr15,
à÷åc úBòaøîe16, §ª¨©§¨

áìeläåexeriy - §©¨
íéçôè äòaøà17, ©§¨¨§¨¦

äkqäådxeriy -äòáL §©ª¨¦§¨
íéçôè18øôBMäå ,- §¨¦§©¨
exeriyçôè19äå÷näå , ¤©§©¦§¤

dxeriy -íéòaøà©§¨¦
äàñ20;olek ody ixd - §¨

.dcne xeriy zelraíöîöî øeòL ïäì Lé úBðaø÷a ïëå§¥§¨§¨¥¨¤¦§ª§¨
,ïîæì,oaxwl eze` miaixwny igÎlrad didi onf dnk oa - ¦§©

äðL éða íéNák Bîk21íézL éða íéìéàå ,22'eë íéøôe ,23. §§¨¦§¥¨¨§¥¦§¥§©¦¨¦
zepaxwd lky ixd -
zepy xeriya milaben

,mdiig onfeäNòîa ïëå§¥§©£¥
íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä©§¨¨§¦£¨¦
àéäL óà ,BðBîîa§¨©¤¦
íìBòäL íéãenòäî¥¨©¦¤¨¨

íäéìò ãîBò24, ¥£¥¤
:áéúëãëee -enk §¦§¦

aezky25:ãñç íìBò"¨¤¤
Lé éëä-elôà ,"äðaé¦¨¤£¦¨¦¥
Lîç :áeö÷ øeòL dì̈¦¨Ÿ¤

øçánä ïî äåöîì26,- §¦§¨¦©ª§¨
devnd miiwl mivexyk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåéðçåøá ïäù úåöî óàå ä÷ãöå úåðáø÷å ïéìéôúå
äãîå ìåáâ 'éçáá ïä ë"ôòà äáäàå äàøé åîë íãàä
õ÷ éìá 'äì äáø äáäà éë ììë ñ"à 'éçáá àìå
íéé÷ úåéäìå åáìá äìáåñì ìåëé íãàä ïéà äãîå ìåáâå
äúéäù ú"î úòùáù ì"æøàîëå òâø åìéôà åôåâá
úåìâúäå øåáéã 'éçáá ä"á ñ"ààå 'úé åúåäìà úåìâúä

:'åë ïúîùð äçøô

äðäåúãîá úåùáìúä é"ò åðì åðúéð úåöîäù éôì
úåöîä áåø ïëì 'åë äøàää íåöîöå äøåáâ
ïéìãåâ á"é úéöéöä êøåà åîë íöîåöî øåòéù ïäì ùé
áìåìäå à÷åã úåòáåøîå íéòáöà ìò íéòáöà ïéìéôúäå
ïëå äàñ 'î äå÷îäå çôè øôåùäå è"æ äëåñäå è"ã
íéùáë åîë ïîæì íöîåöî øåòéù ïäì ùé úåðáø÷á
äùòîá ïëå 'åë íéøôå íéúù éðá íéìéàå äðù éðá
íìåòäù íéãåîòäî àåäù óà åðåîîá ç"îâå ä÷ãöä
äì ùé ä"ôà äðáé ãñç íìåò áéúëãëå íäéìò ãîåò
äãîì øùòîå øçáåîä ïî äåöîì ùîåç áåö÷ øåòéù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ בההוספה
(חסד "שיעור") אמר שכבר (לאחרי ולאÚÌÏÂ"מצומצם" ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - (וכהדגשתוËÓÏֿ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי (צ"ע ווינציקער" "נישט באופן Î"ÂÎÂבהתרגום צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף פעמים
שיעור יש ג"כ ה' -ËÓÏ‰דחסדי בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף פרוטה -

מוסיףÈ‚שציצית אינו הציציתÌÂÏÎגודלין ששיעור„È·על ז.א. ˘·ˆÈˆÈ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין ועד"ז
סי"ד.14. סי"א או"ח סל"ט.15.שו"ע סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' ˘ËÈÏ"‡:16.או"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אינו "לכאורה

כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈמסוג - בציצית‰‚·Ï‰כלל וגם וכיו"ב). עגולה עוד ˘ÈÙÏ'(לא ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו ישנן הגבלות כו"כ -
) בכללו דיש קצוות) ויותר שש (ובעל מחומש דממעט וי"ל הגבלות. -ÂÏ„‚Âכו"כ רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,

איזו דלכאורה "דוקא", ההוספה תומתק תרנ.17.שולל".˜Ò"„ועפ"ז ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו שו"ע 20.שם
סר"א. הי"ד.21.יו"ד פ"א מעה"ק הל' שם.22.רמב"ם מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א אבות

ג.25. פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד שו"ע



`lelסח 'a ycew zay mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,geeixdn yneg zzl mikixv ,xzei dlrp ote`aäcîì øNòîe©£¥§¦¨
'eë úéðBðéa.50`ly ,zipepia dcna devnd z` miiwl - ¥¦

ixd ,geeixdn xyrn zzl mikixv - ax xecida `lye mevnva
,xeriye dcn yi dwcvly,"íìBò ãñç" àø÷ð äæåcqgd - §¤¦§¨¤¤¨
ici lr jynpd dlrnly
,dwcv zpizp ly df ote`
`xwp - xeriyae dcna

,"mler cqg":Leøt¥
"íBiä ìk ì-à ãñç"27, ¤¤¥¨©

úBîìBòa Laìúnä©¦§©¥§¨
-ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©
,àzúìc àúeøòúà éãé§¥¦§¨¨¦§©¨
"dhnln zexxerzd" -
ici lr xxern mc`dy

,ezcearúåöî àéä¦¦§©
.äæ íò äæ íãà éða íéNBòL ãñçå ä÷ãvädwcvdy - ©§¨¨¨¤¤¤¦§¥¨¨¤¦¤

yalziy dlrnly cqgd z` mikiynn mdly cqgde
,zenleraõøàäî ¯ äcîe ìeáb úðéçáa àeä íìBòäL éôìe§¦¤¨¨¦§¦©§¦¨¥¨¨¤

òé÷øì ãòjldn -÷"ú500 -äðL28òé÷øì òé÷øî ïëå , ©¨¨¦©¨¨§¥¥¨¦©§¨¦©
,'eëezcn miaygn l"f epinkgy itk ,dpy (500) w"z jldn -

,mewne dcn ly leab - ,riwxl riwxne riwx lk lyúéLå§¦
'eë àîìò éåä éðL éôìà29meiw zepy od dpy itl` zyy - ©§¥§¥¨¥¨§¨

ly dcne leab - ,mlerd
mlerdy oeeike .onf

,labenøeòL ïzð ïëì̈¥¦¨¦
úåöîì ïk íb äcîe¦¨©¥§¦§©
äøBzaL ãñçäå ä÷ãvä©§¨¨§©¤¤¤©¨

ì BîkúBöî øàL §¦§¨¦§
.äøBzäodl yiy - ©¨

.lirl xkfpk ,dcne xeriy
dlrnly cqgdy myk
jixv dfd xacdy
ly cqg" `ed ,jiyndl
okl ,dcnae xeriya mlera yalzdl ezlekiay cqg ,"mler
zcear - dlrnly cqgdn ef dkynd d`iand dceard mb

.dcnae xeriya ok mb `id - mc`d ly cqge dwcv
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ùã÷ä úøâà
íåéä ìë ìà ãñç 'éô íìåò ãñç '÷ð äæå 'åë úéðåðéá
àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä
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íâ äãîå øåòéù ïúéð ïëì 'åë àîìò éåä éðù éôìà
úåöî øàùì åîë äøåúáù ãñçäå ä÷ãöä úåöîì ïë
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ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ר"ה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oiaexir(iyiy meil)

.miqt ipy jixvd minrte cg` qta xizd minrty ,l`eny
:`xnbd zvxzneúà éke`a xy`k -áøc déøa àðeä áøå àtt áø ¦¨©¨¨§©¨§¥§©

áø éaî òLBäé,daiyid on -äeLøétd z` eayii -jke ,dxizq §ª©¦¥©¥§¨
qt dyer m` ,exn`úçà çeøîjixv ,gztd ly cg` cvn - ¥©©©

`diyaagexäòaøàqt dyer m` la` ,migthúBçeø ézMî- §©§¨¨¦¥
dyriy ic ,miccv ipyn.ïàëì 'eäMî'e ïàëì 'eäMî'©¤§¨©¤§¨

:otecd aexa qt zeyrl jixvdy l`eny ixac z` zxxan `xnbd
éì àéL÷ éà ,àtt áø øîà,l`eny ixac lr zeywdl il yi m` - ¨©©¨¨¦©§¨¦

éì àéL÷ àä,zeywdl il yi jk -øa äéððç áøì ìàeîL déì øîàc ¨©§¨¦§¨©¥§¥§©£©§¨©
àcáeò ãéáòz àì zà ,àìéLxvg xizdl dyrn dyrz l` dz` - ¦¨©§Ÿ©£¦§¨

,dilr xq`py mewnl dvextda Bà àlàznizqáBødïôBcly ¤¨§¤
,xvgd zvxit.ïéqt éðLa Bà,denzl yi jk lreél änìrecn - ¦§¥©¦¨¨¦

z` mezql jixváBød,ïôBcixdaziiyrñtagx `edyäòaøà ¤§©©§¨¨
migthébñ.ic -àîéz éëå,xnele ayiil dvxz m`e -áBøa éàî ©¦§¦¥¨©§

ïôBc,otecd aex z` mezql l`eny jixvd ote` dfi`a -ïôBãa ¤§¤
dagex lk xeriyyäòáL,migthäòaøàácmigtháBø déì äåä ¦§¨¦§©§¨¨£¨¥

,ïôBcjixv oi` xzeie migth dpeny dagx `idy oteca la` ¤
yi oiicr mewn lkn ,drax` qta ic `l` daex z` mezql

migth dray dagexy oteca ,denzlél änì`edy qt zeyrl ¨¨¦
agxäòaøàixd ,daex z` mezql jixv recn ,xnelk ,migth ©§¨¨

aeagexy qtìLäLmigthébñ 'eäMî'e,ic -,éìçà áø øîà àäc §§Ÿ¨©¤©¦§¨¨©©©§©
àîéúéàå[z`f xn`y mixne` yie-],ìàéçé áøgzt xeriyy §¦¥¨©§¦¥

`ed oewiz jixvdäòaøà ãòoi` df xeriyn zegta la` ,migth ©©§¨¨
dray dagex xvgd otec xy`ky ,`vnpe ,llk oewiz jixv
z` hrnl ick 'edyn'e migth dyly ly qt zeyrl ic migth

.oewiz cer my jixv oi` aeye ,migth drax`n xvgd gzt
:mipte` ipya `xnbd zvxznàîéà úéòaéàxen` dvxz m` - ¦¨¦¥¨

,df ote`aïàkexn`p l`eny ly eixac -,øöça,zraexn `idy ¨¤¨¥
,dkxe` lr xzi dagex e`ïàkxn`p ilg` ax ly epic eli`e - ¨

,éBáîaoi`y ilg` ax xn`y oicd ,xnelk .eagex lr xzi ekxe`y §¨
,ieana wx xn`p migth drax`n zegt eagexy gzt owzl jixv
,dfk ote`a mb oewiz jixvdle xzei xingdl yi xvga la`
qt zeyrl ic oi` migth dray `ed otecd agex xy`k jkitle

.otecd aex z` mezql jixv `l` ,edyne migth dyly ly
àîéà úéòaéàåax ly epic ok`y ,xg` ote`a xen` dvxz m`e - §¦¨¦¥¨

`l` ,xvga mb xn`p ilg`àéä éàpz déôeb éìçà áøcdf oic - §©©§©¥©¨¥¦
dfa miwlegd yie ,cner `ed mi`pz zwelgna ilg` ax xn`y
oi`yk s` ,mlerl oewiz mikixv iean oiae xvg oiay mixaeqe

.migth drax` agx mgzt
:mil dvxtpy xvg oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaì,øöçì ñðëpä íé ïBLotec z` mid in evxty ,epiidc §¨©¦§¨¤¨¥
,[d xeiv] d`elna otecd dvxtp `l j` ,dkezl eqpkpe xvgdïéà¥

epîéä ïéàlîîmin [mid oeyl on-]úaLaxg`n ,xvgay ziad l` §©§¦¥¤§©¨
,cigid zeyx `ed ziade zilnxkk epic mide(ùé) ïk íà àlà¤¨¦¥

íéçôè äøNò dBáb ävéçî Bì [eNò]z` xecbl ick ,xvgd gzta ¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦
.zen` xyrn dagx `dz `ly lzekd zvxitíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

k ,oewiz `la min ze`lnl xeq`yBúöøétLdagxøNòî øúBéa ¤¦§¨§¥¥¤¤
,zen`ìáà`l` dagx dpi` m`øNòzen`éøö ïéàíeìk Cmey - £¨¤¤¥¨¦§

.dvxitd iciv ipyn xvgd oteca xeiy yie xg`n ,oewiz
:`xnbd zwiicn ,`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàeä àìîî¦§¨

ïðéàlîî àìcxeq` zen` xyrn xzeia xvgd dvxtpy ote`a - §Ÿ§©§¦¨
lhlhn ixdy ,xvgay ziad l` mid oeyln min ze`lnl

,cigid zeyxl zilnxknïðéìèìèî éìeèìè àä`ed i`yx la` - ¨©§¥§©§§¦¨
.cigid zeyxk `id zipecip oiicr oky ,xvgd jeza lhlhl

,jk lr denzl yi dxe`kleàäåixde -äöøôðddàBìîa øöç §¨¦§§¨¨¥¦§¨
ì`edy ,midì øeñàä íB÷îxq`zy did oicd on ok m`e ,lehlha ©¨¨¨¨

.lehlha dlek xvgd
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סט היום יום . . . 

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון 
סיפור יצ"מ בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א 
פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור 
בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען 

דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶמת  ַקּיֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ִמְצַרִים"  "יִציַאת  ּבִ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקלֹט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרֵכי ַהּנַֹעם ׁשֶ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ם  ּגַ הּוא  ן  ּכֵ ַהֶחְסרֹונֹות..  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזַמן  ַמן  ִמּזְ ָצִריְך  ַרב,  ֶרַוח  ן  ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָ ָכל ַהּשׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֵעֶסק,  ַעל  ַהּבַ ְוֵהן  ֹאֶהל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵהן 
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ

ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאָבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאָבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ

ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ
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היום יום . . . ע

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא –  ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ַרב  "ֶזֶכר  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ּוְלֻדְגָמא:  ְקָצִרים.  ַמֲאָמִרים  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ָ ּשׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ַהּכִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום  ר  דּוַע, ֲאׁשֶ ַהּיָ ם מֹורֹו  ׁשֵ ּבְ ם טֹוב(  ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים: ט  ה ּפְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹשִׁ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ לֹשָׁ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יֹאְמרּו ּבְ
רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשׁ ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ַיְתִחיל ּבְ

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ְוִיְרָאתֹו  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא,  רּור  ּבָ ָבר  ּדָ עֹוֵרר.  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּלּוי  ּגִ ַבר  ּדְ ְוֵאין  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות 
לּוי  ן ֲהלֹא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ּוַמְכִריָחם  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ַהּגֹוֵזר  ֶעְליֹון  ּכַֹח  הּוא  ָהָרצֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֵהן  ַעְצמֹו  ּבְ ֵהן  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָהָרצֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ
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עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  אב מנחם כ"ו ראשון יום מותרת  והטמנה אסורה הטמנה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïîèì ,äéä ïécä ïî ïëå§¥¦©¦¨¨¦§Ÿ
éñBî BðéàL øáãa ìéLázäíéîëç eøñà ìáà ;dîöò úaLa ,ó ©©§¦§¨¨¤¥¦§©¨©§¨£¨¨§£¨¦

,Là ìL úBöBöéð Ba äéäéå ,õîøa ïéîèé ànL äøæb ¯ äæ øác̈¨¤§¥¨¤¨©§¦§¤¤§¦§¤¦¤¥
.íéìçba äúBç àöîðå§¦§¨¤©¤¨¦

כדי שתוך  הוא החשש  כי לכאורה  נראה  הרמב "ם  מלשון 

ברמץ  חם)ההטמנה  בגחלים .(אפר לחתות  משים  מבלי  יבוא 

להלן משנה ': ה 'לחם  ה)והקשה  את(הל' העביר  שאם  נפסק

להטמינו, מותר  אחר, לכלי בו שהתבשל מהכלי התבשיל 

בכל  שהרי  טעם , לכך  אין  לכאורה כאן  הרמב "ם דברי ולפי

ההטמנה ! כדי תוך בגחלים  שיחתה החשש  קיים  אופן

בלא שיחתה  החשש  אין  כי משנה ', ה 'לחם  מבאר  ולכן 

לשמור היא  התבשיל בהטמנת ומטרתו  שמאחר  אלא  כוונה ,

לחתות  יבוא שמא  חוששים  חומו, אתdpeekaעל להגביר כדי 

לכלי התבשיל את שהעביר  לאחר קיים אינו זה  וחשש  החום ,

מקפיד  שאיננו  דעתו  גילה  בכך כי  נשמר  פחות  החום  שבו שני 

התבשיל. חום על

לשם נעשה לא  התבשיל כיסוי  כאשר גם היתר נובע  ומזה 

זו והטמנה  וכדומה, ולכלוך מאבק כהגנה אלא החום שמירת 

בגחלים  לחתות  שיבוא  חשש  בה  אין כי סי'מותרת  או"ח (שו"ע

הר"ן) ע"פ ס"ב .רנז

על  מבושל יבש  דבר מניחים  שכאשר  ללמוד  יש  ומכאן 

לחממו  בכדי הפלטה  על  המונח מאחר סיר  בישול איסור בזה (שאין

מבושל) כבר על והוא המונחת במגבת  לכסותו שלא  להקפיד יש 

כסף בנייר  לכסותו  מותר  אך  האסורה , הטמנה  זו  שהרי הסיר ,

החום שמירת  לצורך  ולא  וחרקים מאבק  לשומרו  כדי  וכדומה 

י) ט, מכתב ח"א השבת .(מאור

אחר : באופן הרמב "ם  שיטת  את  שביארו ויש 

בגחלים יחתה  ההטמנה  כדי תוך שמא  הוא  החשש  אם  גם 

גזרו לא כי שני , כלי הטמנת אסרו  לא מכלֿמקום  משים , בלא 

להטמין הרגילות  ואין ומאחר  מצוי, שאינו  דבר  על  חכמים 

כך על גזרו לא  שני, לכלי שהועבר לאחר המשנה)דבר  .(מרכבת

ה'תש"פ  אב מנחם כ"ז שני יום תולדה? או מלאכה אב - 'זומר'

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰òèBpä Bà ,íéòøæ òøBfä©¥©§¨¦©¥©
,úBëàìî úBáàî ïä ãçà áà elà ìk ¯ øîBfä Bà ...úBðìéà¦¨©¥¨¥¨¤¨¥¥£§¨

.ïekúî àeä øác çnöì ¯ ïäî úçà ìkL ;àeä ãçà ïéðòå§¦§¨¤¨¤¨©©¥¤§©¥©¨¨¦§©¥
את "הזומר  כי  מלאכה  אב הוא ה 'זומר ' הרמב "ם  לדעת

הזורע " מעין זה  הרי  שיצמח כדי ה"ב)האילן  פ"ח וביאר(להלן .

משנה ' בדמיון(ה"ד)ה 'מגיד לאב  דומה  שהיא  מלאכה  "כל :

באיכות או  הפעולה  באיכות  ממנה  שחלוקה  אלא  גמור 

שה'זומר ' הוסיף  משנה ' וה'לחם  כמותה". אב  זו הרי הנפעל ,

ה 'זומר' כוונת  כי  הפעולה , באיכות ל'זורע' ענפים דומה (קציצת

האילן) מן בפעולותישנים הפכים  שהם  אע "פ  שיצמח , כדי היא

מהמחובר) כריתה היא הזומר ופעולת הקרקע, עם חיבור הוא .(הזורע

כולן)ורש "י ד"ה ב, עג, של (שבת תולדה היא  שזמירה  כתב 

האילן. את  להצמיח כדי היא  הזמירה  כי  נוטע ,

טל' ה 'אגלי ד)ומבאר אות ביניהם :שא(זורע מחלוקת  ין 

רש "י קטןכתב מקרסמין)(מועד ד"ה א יבשיםג, ענפים  שחיתוך

'קירסום '. נקרא אילנות  משאר  וחיתוך  'זימור ', הוא הגפן מן

המשנה  בפירוש  הרמב "ם  מדברי מ"ה)אך פ"ד משמע(שביעי

כדי רעים  עשבים  עקירת  כמו הוא  יבשים  ענפים  שחיתוך 

יותר  יצמחו 'xnef'שהטובים  `xwp epi`e('מנכש' כאשר(אלא ורק  ,

האילן כח שיתחזק כדי ידוע , במקום  נעשים והחיתוך הכריתה 

אילנות . בשאר  והן בגפנים  הן  'זימור ' זה  הרי לרוב , פריו ויתן

רק הוא  והרמב"ם  רש "י  בין שהחילוק לומר יש  זה  ולפי 

מלאכה , אב  הוא  ש 'זומר ' האומר  הרמב "ם 'זומר ': בפירוש 

מ  וזהו הצומח, כח שיתחזק  כדי בכריתה drihpdמדבר  xcq
רש"י). לדעת גם מלאכה אב היא כזו (וזמירה

יבשים ענפים  "מחתך שהוא  בזימור מדובר  לרש "י ואילו

גפן " 'קירסום').של נקרא אילנות מ'סדר(ובשאר שאינו וכיון 

הענפים את  לקצץ  צורך  שיש  משום נעשה אלא  הנטיעה '

זמירה הטובים , הענפים  לצמיחת יפריעו שלא  כדי שהתייבשו 

תולדה  רק  היא  הרמב"ם)זו  לדעת .(גם

ה'תש"פ  אב מנחם כ"ח שלישי יום בשבת  אותיות שעליהם מאפה דברי אכילת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úðî ìò áúk ÷çBnä©¥§¨©§¨
.áiç ,úBúBà ézL ÷çnä íB÷îa ázëì¦§Ÿ¦§©§¨§¥©¨

הרמ"א  ס"ג)כתב  שמ סי' שכתב(א"ח עוגה לשבר  "אסור :

דהוי לאכילה , רק  מכוין שאינו פי על אף אותיות , כמין  עליה 

מה 'מרדכי ' ומקורו  שסט)מוחק ". סי' שאינו(שבת אף  שכתב,

איכא". דרבנן  "איסורא  לכתוב , מנת  על  מוחק

סק"ב)והט"ז זה :(שם על  הקשה 

'אב ואפילו  אכילה , דרך היא  בפה  האותיות  שבירת 

אכילה לצורך עושהו אם  טוחן , או  בורר כגון  ממש , מלאכה '

מנת על שלא  מוחק  לאסור שאין  וכלֿשכן מותר , זה  הרי 

מדרבנן שאיסורו !לכתוב 

לתמוה : הוסיף  מרבבה' וה 'דגול 

שזהו ואף  האותיות , את  למחוק  כוונה אין העוגה  באכילת 

'מקלקל' גם  הוא  מתכוון שאינו לכך בנוסף הרי רישא ', 'פסיק 

לכתוב) מנת על שלא לכל (מוחק ובזה  יד ', 'כלאחר  זאת עושה  וכן

להתיר . יש  הדעות 

אברהם ' ה 'מגן  סק"ו)אך ואסר(שם הרמ"א  לדברי  הסכים 

מהר "ש דעת  את והביא  אותיות . עליה שצוירו  עוגה  אכילת
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אבל  אחר, מחומר  הן  האותיות  אם  רק הוא שהאיסור  הלוי,

עצמה מהעוגה  הן בולטות)אם  או אך (חקוקות לשוברן, מותר 

בדבר . מסתפק  עצמו  אברהם ' ה'מגן 

ברורה ' סקט"ו)וה'משנה  שאם(שם הלוי כמהר "ש  פסק 

כתיבה שם  "דאין לשוברן  מותר  עצמה  מהעוגה  הן האותיות

הזקן  אדמו "ר אבל  מחיקה ". בזה  שייך לא וממילא  (שם עליה ,

מפניס"ד) אותיות ... כמין עליה  "שעשו  עוגה  לשבור אסר 

לאותיות חקוקות  אותיות בין  חילק  ולא  מוחק ", שהוא 

פסח בהלכות  וגם  אחר , מחומר  ס"ח)העשויות  תנח כתב(סי'

לשוברן אסור  דפוס", ידי "על אותיות  ובהן שמצות במפורש ,

לאכלם". אלא למחקם מתכוון שאין  פי  על "אף  טוב  ביום

הרמ "א  בשו"ת קי ומקורו של ט)(סי' מצות  על "לכתוב  שאסר 

עצמה . במצה  היא שהכתיבה  אף  אותיות ", פסח

כהלכתה' שבת 'שמירת לא)ובספר  הערה על (פי"א, העיר

עוגה אכילת התיר  שכאן ברורה', ה 'משנה  בדברי הסתירה 

ובמצה עצמה , מהעוגה  הן  סקמ"ז)כשהאותיות  תעה כתב(סי'

משום טוב  ביום  לשוברה  אסור  במצה  אותיות נעשו שאם 

מוחק !

ה'תש"פ  אב מנחם כ"ט רביעי יום המים  על הצף כלי מתוך חפץ הוצאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éab ìò óö éìk äéä íà¦¨¨§¦¨©©¥
àéöBäå ,úBøtä ïî ç÷ìå Bãé èLôe ,éìkä éab ìò úBøôe ,íénä©©¦¥©©¥©§¦¨©¨§¨©¦©¥§¦

.øeèt ¯¨
ב)בגמרא  ה, גבי(שבת על  הצף מכלי  אגוז  נטל הסתפקו :

נטילתו בכלי  נח שהאגוז  ומאחר  אזלינן' אגוז  'בתר  האם  מים ,

על  נע  שהכלי ומאחר  אזלינן ' כלי 'בתר  או  כ'עקירה ' נחשבת 

'עקירה '. נחשבת  אינה  האגוז נטילת נח, ואינו  המים פני 

הכלי אחר  שהולכים  הרמב "ם  ופסק  בספק . נשארת  הגמרא 

שלא כיון פטור  הפירות את המוציא  נח, אינו שהכלי וכיון 

'עקירה ' משנה)עשה  .(מגיד

דומה  ענין מצינו  א)והנה , סד, על (נזיר שצפה טומאה  ספק :

טהור  - המים  טמא)פני שספיקו היחיד, ברשות וב 'ספק(אפילו

ב האםilkטומאה ' מסתפקת  הגמרא  המים , פני על הצף 

וספיקו צף והכלי אזלינן ' כלי  'בתר  כי  צפה  טומאה  נחשב 

אלא צפה  לא והטומאה הטומאה , אחר  הולכים  או טהור 

טמא . וספיקו בכלי  מונחת 

ראש ' ה 'ברכת  ישראל והקשה  בתפארת וכ"ה שם. פ"ד,(נזיר טהרות

סק"י) :בועז

הרמב "ם  פסק זו  ה"ד)בהלכה  פי"ד אבה"ט שאר "שרץ(הל'

אלא צף נחשב  אינו המים " פני על צף  וכלי  בכלי  מונח  שהיה 

טמא". - היחיד ברשות  שספיקו הארץ  על  כמונח זה  "הרי 

אינו המים  פני  על  הצף  שבכלי הפרי  - שבת  לענין ואילו 

את הוציא  ואם המים , על הנע  הכלי אחר  הולכים  כי כ'מונח',

מקום גבי  מעל עקר  "לא  כי  פטור  אחרת  לרשות  הפרי 

ארבעה "!

ומבאר :

מונח  שמוציא  החפץ  כאשר רק  הוא  בשבת  הוצאה  חיוב 

ונד נע  שאינו  דבר  'הנחה',על נחשבת אינה המהלך אדם על חפץ (והנחת

אגוז) ד"ה שם שבת נעתוס' הוא  הרי  הכלי, אחר הולכים  אם  ולכן

'עקירה '. כאן  אין  כי  פטור והמוציא נח, ואינו  המים  פני  על

היא אם  וגם  'מונחת ' שתהא צורך  אין בטומאה, ואילו

ספיקו המיטלטל , בדבר  תלויה טמא (ברה"י)נוגעת  בטומאה (ורק

טהור) ספיקו המים פני על צפה או האםבאויר הוא בגמרא והספק  .

הטומאה והרי  למים  הטומאה  בין  המפסיק  הכלי אחר הולכים 

אחר הולכים  או טמא וספיקו המים  פני  על  צפה אינה

מהווה אינו והכלי המים  פני על כצפה ונחשבת  הטומאה

צף)הפסק  הוא גם היא(כי שההלכה  ומכיון טהור . וספיקו

פני על כצפה  נחשבת הטומאה אין  הכלי, אחר שהולכים 

– היחיד  ברשות  ו "ספיקו מוצק  דבר על כמונחת אלא  המים 

טמא".

ה'תש"פ  מנ"א ל' חמישי יום הרבים  ברשות לשתות ורוצה היחיד ברשות העומד

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úeLøa íãà ãîòé àìŸ©£Ÿ¨¨¦§
Løa äzLéå ,ãéçiä,Baøå BLàø ñéðëä ïk íà àlà ...íéaøä úe ©¨¦§¦§¤¦§¨©¦¤¨¦¥¦§¦Ÿ§ª

äúBL äéäLa ?íéøeîà íéøác äna .äúBL àeäL íB÷nì©¨¤¤©¤§¨¦£¦§¤¨¨¤
éøö àeäL íéàð íéìëa.íàéöBé ànL ,äøæb ¯ íäì C §¥¦¨¦¤¨¦¨¤§¥¨¤¨¦¥

אחרת לרשות ראשו  להושיט לו  אסור  אחת  ברשות  העומד

שנמצא לרשות הכלי  את  יביא  שמא גזירה  מכלי, שם  ולשתות 

רוב את לשם היטה  אם אך  'הוצאה ', איסור  על  ויעבור בה 

לרשותו הכלי  את  שיביא  חשש  אין  א)גופו  צט, .(עירובין

לו' הצריכים  'בחפצים  רק  כן שגזרו  בגמרא ומבואר

לו חשוב שאינו  ובכלי  נאים ", "כלים שהיינו הרמב "ם  ומפרש 

לרשותו. שיביאנו  חששו לא 

מותר  הרמב "ם, לדעת משנה ': ה 'מגיד  חפץlhlhlומוסיף 

ורק בה , שעומד מזו אחרת כיzezylברשות  אסור , שם 

את אליו  שיביא  לחשוש  ויש  לפיו המשקה  את  מקרב  בשתיה 

ולא אחרת , ברשות  לטלטל  התיר הקודמת  בהלכה  ולכן הכלי .

הכלים . בין  חילק 

רש"י  בחפיצין)אבל ד"ה לו'(שם, הצריכים  ש 'חפצים  פירש 

שיעבירם חששו  ובהם עכשיו, לשתות  שרוצה  למים הכוונה 

לרשות . מרשות

" אמרו  למה  כן, אם  רוקח ': ה 'מעשה  זה  על mivtgוהקשה 
" ולא  לו " כוונתminהצריכים  ותירץ: בהם "? רוצה  שהוא 

צורך  בהם  לו  שיש  במים רק  לא שגזרו  להשמיענו  הגמרא 

חפצים גם  אחרת  ברשות  לטלטל אסרו אלא  עכשיו , גדול 

אותו. המשמשים

ערוך' ס"א)וה 'שולחן שנ סי' רש "י(א"ח דעת  את גם  הביא

דעת וגם לו, הצריך דבר  כל אחרת  ברשות  לטלטל האוסר

הזקן  ואדמו"ר  נאים '. ב 'כלים  שתיה רק  האוסר  (שם הרמב "ם

רובס"ב) דעת  ש "היא  הראשונה  הדעה את  רק  להלכה  הביא 
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אותם צריך שהוא  דבר  כל לטלטל שאסור  הפוסקים ",

לאלו צריך  שהוא "שכיון  המים, שתיית  וכדוגמת במקומו,

אליו, ויביאם  ישכח שמא  לחוש  יש  dfaהמים  `veik lk oke"

סק"א) שם בקו"א ברורה '(ועיין ה 'משנה  כתב  וכן סק"ח). בשם(שם

הראשונה . כסברא  שהעיקר  רבה ', ה'אליה

ה'תש"פ  אלול א' שישי יום שבת  בליל בטלית יציאה

:Î ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úöiöîä úélè ìáà£¨©¦©§ª¤¤
úéöévä ïéàL ;äìéla ïéa íBia ïéa ,da úàöì øzî ¯ dúëìäk§¦§¨¨ª¨¨¥¨¥©¥©©§¨¤¥©¦¦

.åéñéñëhîe ãâaä éàBpî àéä éøä àlà ,éBàOî äøeîbä©§¨©¤¨£¥¦¦©¤¤¦©§¦¨
הרי "ף  רצט)לדעת סי' בטלית(שו"ת בשבת  לצאת  ההיתר ,

והחוטים בציצית  חייבים אין בלילה כי  בלילה , ולא  ביום  הוא 

שאין בזמן  גם  הרמב"ם  לדעת אך  כבגד , ולא  כמשא  נחשבים 

כי וטעמו, מהבגד . כחלק  החוטים נחשבים  בציצית  חייבים 

בשעה אף ממנו חלק  נחשב  הבגד לשימוש  הנעשה  דבר כל 

נחשבים שבוודאי לבגד, התפורים  כיסים וכגון צורך , בו  שאין 

אי שבשבת  אע"פ  בשבת  עמו לטלטלם  ומותר מהבגד חלק

הציצית חוטי וכן  חפצים , להוצאת  בהם  להשתמש  אפשר

אף ממנו  חלק  נחשבים  ביום , הבגד  את לשמש  המיועדים 

ק)בלילה  סי' או"ח יעקב חלקת .(שו"ת

קטן בטלית  דווקא שבת  בליל  לצאת  מותר כי  שכתבו  ויש 

רק לצאת  מותר  גדול בטלית  אך  בלילה, גם  ללבשה  שדרך

שבת בלילות  אך בה, להתעטף  נהוג  שאז הכיפורים  יום  בליל

קח)אסור שא, או"ח השולחן כי(ערוך התיר אויערבך  הגרש "ז  אך  .

בזמנים גם  בו לצאת  מותר  מסוים , בזמן שלובשים  בגד כל 

וכד' בקיץ  חורף  במעיל לצאת  ומותר  ללבשו , דרך  שאין 

קנז) הערה יח, כהלכתה שבת .(שמירת

בטלית אפילו בשבת  לצאת  מותר  כי הפוסקים  כתבו ועוד

אם הרי  הציצית , מן  פטורה  שאולה שטלית ואף שלו  שאינה

וממילא עליה, ומברך מצוה  מקיים  ציצית  בה  להטיל רוצה 

בשבת בה  לצאת ויכול  הבגד כנוי  יד נחשבת  סי' ברורה (משנה

תמיד) עולת בשם איןסק"ט השואל לגבי  אם אף  כי שהוסיפו, ויש  .

חלק החוטים  נחשבים  מצוה , יש  ולבעלים מאחר  מצוה , בזה 

צח)מהבגד  סי' ח"ב תשובה התעוררות סק"ד. יד, סי' מרדכי מאמר .(ראה

שדייקו יש  הגר"ח אמנם  בשם 4 הערה יג סי' תשובות פסקי (ראה

הציצית מבריסק) "שאין  הרמב"ם  אלאdxenbdמלשון  משאוי

גם בה  כשיש  רק  בה  לצאת  שמותר  הבגד " מנוי היא  הרי

בטלית לצאת  אסור  תכלת  לנו  שאין הזה ובזמן תכלת , פתיל

בשבת .

ערוך' ב 'שולחן  נפסק  להלכה  ס"ב)אך יג לצאת(סי' שמותר

אינם הלבן  וחוטי  התכלת חוטי כי הזה, בזמן גם  בטלית

מהבגד  חלק הם  עצמם  בפני הלבן וחוטי זה , את  זה  מעכבים 

מצוה  בהם  מקיימים  שם)שהרי  ברורה .(משנה

ה'תש"פ  אלול ב' קודש שבת בשבת  הטבילה לאחר המגבת שטיחת

:Î ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰åéìk eøLpL éî ïëå§¥¦¤¦§¥¨
ì Bì øeñà . . Cøcaøîàé ànL äøæb ;Búéa CBúa elôàå ,ïçèL ©¤¤¨§¨§¨©£¦§¥§¥¨¤¨Ÿ©

.'dLaéì dçèLe ,úaLa Búeñk ñak äæ éøä' ,äàBøä̈¤£¥¤¦¥§§©¨§¨¨§©§¨
בשבת במקווה  שהטובלים  לכאורה נראה זה  פי על

חז"ל  שהרי  לייבוש , המגבת  את לשטוח  שלא להיזהר  צריכים 

בשבת שכיבסם  שיאמרו מחשש  רטובים  בגדים לשטוח אסרו 

קסו) ס"ק שא סי' ברורה משנה .(ראה

יציב ' ב 'דברי קמג)אך סי' או"ח זה(שו"ת שדין מכך  דייק 

שנשרו מי לגבי דוקא אין(בגדיו)eilkנאמר  שבמגבת במים ,

אברהם ' ה 'מגן  דברי  פי על  הוא  והטעם  שא איסור. סי' (או"ח

שישסנ"ה) משום  מרובים  במים  הספוג  בבגד  רק  היא  שהגזירה 

לדעת ואף מים . במעט  בגד לנקות  שמותר  הסוברים 

בזה גזרו לא  ולכן  מדרבנן  הוא  שהאיסור נראה  המחמירים ,

העין. מראית משום  השטיחה על

שעיקר משום  הוא מגבת  לשטוח להתיר  נוסף וטעם

אותה שכיבסו הרואים  שיאמרו חשש  ואין לניגוב  הוא  ייעודה 

ורק בה , התנגבו כי לייבוש  אותה  ששטחו יבינו  בוודאי אלא

בכך. יחשדו כיבוס  לצורך אלא להרטיבם  הדרך  שאין  בבגדים 

יציב' ב'דברי כתב  נוסף  היתר  המבואר(שם)וצד פי על  ,

מותר שבת  מערב  הבגדים  את  שטח שאם  ערוך ' ב 'שלחן

רק חל האיסור  כי הדבר  בטעם שכתבו ויש  בשבת , להשאירם 

כשרואים אך עתה , זה  שכיבסם  שנראה משום  השטיחה  בעת

שכיבסם לחשוד יבואו לא  שטוחים , הבגדים את  מכן לאחר 

ספ"ד)בשבת  שם שבת תוספת סמ"ה, שא סי' לבוש גם(ראה זה, ולפי  ,

העין מראית  חשש  אין  השטיחה  ובשעת  בשבת  כששוטח

מותר . הדבר מהטבילה , עתה שבא  עליו נראה שהרי

הזקן  אדמו"ר  סנ"ו)אך שא סי' האיסור :(או"ח בטעם כתב 

"abpl migehy mze` d`exdyונראה בשבת ", שכיבסם  יאמר 

זמן כל אלא השטיחה  בשעת רק  לא  חל  שהאיסור  מדבריו 

לא השבת  קודם  בהיתר  שטח  שאם  אלא  שטוחים  שהם 

אסור עצמה שבשבת  מסתבר  ולדעתו  להורידם . עליו  החמירו

כיבסם  שלא  ניכר  השטיחה  בעת  אם  גם  מגדנות (לשטוח ראה

(402 הע' שא סי' תשובות פסקי לא, ב, .אליהו
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ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ו ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

בשבת. נגמרת

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»

ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zxnbp `idy t"r` zay axra dk`ln ligzdl xzen"
."'ek zaya dil`n

מקום  שכל ה"ד) (פ"א שבת הלכות בתחילת למדנו וכבר
לכתחילה. מותר זה הרי לעשות", "מותר שנאמר

המלאכה  שעניין הרוחנית, בעבודה זו הלכה לבאר ויש
שתוכנה  הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו היינו בכלל,
ותכלית  (שבת), קדושה החול) (ימי החולין מענייני לעשות
שבת  שכולו "יום השבת ביום יהיה זו בעבודה השלמות
בערב  שטרח "מי יתקיים שאז העולמים", לחיי ומנוחה

בשבת". יאכל שבת
תיגמר  שלא עבודה יש אם שאף זו, הלכה של תוכנה וזהו
בכל  בשבת, מאליה נגמרת תהיה שהיא אלא הגלות בזמן
יהיה  המלאכה שגמר ובהכרח אותה, להתחיל יש זאת
מהגלות  ישראל בני כל את יוציא כאשר הקב"ה על־ידי

ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו "אתם של באופן
(c oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.·ÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»
ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ

¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ

˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈

¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆

‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ
‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח
ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול

ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈
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חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות

כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.ÁBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«

.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.ËB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח
השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,
יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת
כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו

להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.ÈL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
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B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ

˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו
דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה

האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.‡È‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ
L‡‰ ÏÚ48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49 «»≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ ,da»¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד

משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי

לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.·È˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ
¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈
‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



עז zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn e"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח

שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה
בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש

ירוחם). רבינו

.ËÈ‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים

א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית
הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.

.‡ÎBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
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Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈

Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆
˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.·Î˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע

תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.‡ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆

ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן
הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת
וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד

וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה
ביןֿ קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן
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בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
והכסףֿ הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא

לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל
הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל

ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם
סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.ÂÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«

˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ
.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.‡˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ
Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»ƒ¿…

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡3˙ÏÈË B‡ «¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈¿ƒ«
‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â . »«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ¿∆»

˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7elÙ‡ .˙aLa »ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»¬ƒ
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡8ÔÓL Á˜BÏÂ , ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«∆∆

C¯·Ï ·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe9 «¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»¿»≈
Ì„˜10ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ …∆«¿»»»«»¡…≈∆∆»»

‡eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11.˙aLŒÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆«»
Ì‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»»∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ12. ƒƒ¿≈¿ƒ

וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות
על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
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ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין
אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות

עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם
ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף

עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת
תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא
מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל

אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות
שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר
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רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆

¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט  ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת

שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.ÂÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈
ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈
ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.Ê¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«
ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»

˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆
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,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿

.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום

רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.ÁÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.Ë·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈

Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆
ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו
נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא
שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין

נדלקין".

.ÈÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»

.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆
ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ

¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»
BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿

Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿
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ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆
.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל
מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית

גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה

טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש

.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…

epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו

.ÊÈ¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…
e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»

˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆
‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆

‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»
ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»

LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.ÁÈÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.ËÈ˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿

ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈

˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
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את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.Î‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי
להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו

המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה
שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך

שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
ביוםֿ ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.‡ÎÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
אצלנו  יחול לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
שהיו  בזמן אבל שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום
יום  שיחול אפשרות היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים
עירובין  מהלכות (פ"ח שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים

י). כו:108)הלכה בחולין ומשנה קיד: בשבת גמרא
במלאכה.109) ואסור כשבת קדוש הכיפורים שיום משום

ממלאכה. העם להבטיל לתקוע צורך אין 110)אין
חמורה  הכיפורים יום קדושת כי "הבדלה", אומרים
מקדושה  כשיוצאים אלא מבדילים ואין השבת, כקדושת

קלה. לקדושה חמורה מקדושה או להבטיל 111)לחול
בשבת. ואסורה ביוםֿטוב המותרת נפש אוכל ממלאכת

היוצא.112) היום מקדושת חמורה הנכנס, היום שקדושת
הנכנס.113) היום מקדושת חמורה היוצא היום שקדושת

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ז שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
גוי 1) עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל

ושכירותו  הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו
נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.

שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או
בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות
מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.·ÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא

ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.‚B¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ
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Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי
והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.„¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו

בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,

(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין
שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין

א). עמוד קכא דף

.‰˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆
ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ

¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈
‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«

ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
È„Îa ÔÈzÓiL ,‡e‰Â .¯Á‡ Ï‡¯NÈ Ba ¯a˜Ï ¯zÓeÀ»ƒ¿…ƒ¿»≈«≈»∆«¿ƒƒ¿≈

‰NÚiL17.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆¿≈…«≈»∆

הוא 14) שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה
בשבילו  בפרסום שבת שנתחלל בקבר להיקבר לישראל
א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן

מחללים 15) והיו בצידו, ונקבים נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר הרבים.16)בו דרך רחוב,

את 17) ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
לנכרי  יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין
מכיוון  כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו, לעשות
אין  לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר
בשבילו. נעשה שלא מכיוון שיעשה, בכדי אחר על לאסור

.ÂÈ¯Î18ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÓÏ ˙aLa ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬ƒƒ¿«»¿≈««ƒ
È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ ÔÈzÓÈ - ‰ÓBÁ‰ „vÓ Ô‡È·‰L∆¡ƒ»ƒ««»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿≈
‡nL ;Ô‰a e„tÒÈ Ck ¯Á‡Â ,·B¯˜ ÌB˜nÓ ‡B·iL∆»ƒ»»¿««»ƒ¿¿»∆∆»
¯˜a·e ,‰ÓBÁ‰ „Ú ¯Á‡ ÌB˜nÓ Ìe‡È·‰ ‰ÏÈla««¿»¡ƒƒ»«≈««»«…∆

Ô‰a eÒÎ19ÈBÏt ÌB˜nnL È‡cÂa Ú„È Ì‡Â . ƒ¿¿»∆¿ƒ»«¿««∆ƒ¿¿ƒ
ÌB˜Ó B˙B‡Ó e‡B·iL È„Îa ÔÈzÓÈ - ˙aLa Ìe‡È·‰¡ƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆»≈»
‡ÈË¯Òa ¯·c‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aM‰ ¯Á‡20 ««««»»∆…¿≈«»»ƒ¿«¿»

.e¯Ó‡L BÓk ,‰ÏB„‚¿»¿∆»«¿

א).18) עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ואף 19)(משנה
רק  הוא אמה אלפיים שבת ותחום לקולא, דרבנן שספק
אפשר  שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן,
להיכנס  צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין
שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק

התימנים).20) יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
(שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים שדין נמצא
היא  שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים

בצינעא. וחלילים בפרהסיא וקבר שארון

.Ê¯ÈÚ21da ‰˙È‰Â ,dÎB˙a ÔÈ¯c ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯NiL ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»¿»»
˙ˆÁ¯n‰ ıÁ¯Ó22·¯ Ì‡ :˙aLa23¯zÓ - ÌÈ¯Î ∆¿»««¿∆∆¿«»ƒ…»¿ƒÀ»

- Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ;„iÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»≈«»ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈
;enÁe‰ ·¯‰ ÏÈ·LaL ,ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»…«

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ24ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ -25ÔÎÂ . ∆¡»¿∆¡»«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

ה.21) משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה שרוחצים
המתרחצים 23) האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה במרחץ
נעשה.24) שניהם לרחיצה.25)בשביל מים

.ÁBÊ ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿»¿ƒ«¬¿»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa26 ¿«»««ƒ∆»««ƒ«««¿

ÔÈzÓiL ¯Á‡ ·¯ÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯zÓ -À»≈»¿»¿»»»∆∆««∆«¿ƒ
È„Îa ÔÈzÓiL ÌB˜Ó ÏÎa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰NÚzL È„Îaƒ¿≈∆≈»∆¿…»¿¿»»∆«¿ƒƒ¿≈

ÈtÓ ‡l‡ eNÚiL27¯zÓ ‡‰È ¯Ó‡z Ì‡L :‰Ê ¯·c ∆«¬∆»ƒ¿≈»»∆∆ƒ…«¿≈À»
¯·c‰ ‡ˆÓÈÂ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡nL ,„iÓƒ»∆»…«¿»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«»»
,eNÚiL È„Îa ÔÈzÓiL „Ú e¯Ò‡L ÔÂÈÎÂ .„iÓ ÔÎeÓ»ƒ»¿≈»∆»¿«∆«¿ƒƒ¿≈∆«¬
¯kzNÓ BÈ‡ È¯‰L ;BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿»¿ƒ«¬∆¬≈≈ƒ¿«≈
¯·c ‰NÚiL È„Îa ·¯ÚÏ ·kÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌeÏk¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿≈∆≈»∆»»

.˙aLa ‰NÚpL ‰Ê∆∆«¬»¿«»
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ג.26) הלכה א פרק למעלה לא 27)ראה זה טעם לפי
שבשבילו  ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו
ביאר  רש"י אבל לא; אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה
ייהנה  שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם
בין  הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל

.Ë‰Î‡ÏÓ BÈ‡L ¯·c28˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , »»∆≈¿»»¿≈»«¬¿«»
˙e·L ÌeMÓ ‡l‡29È¯ÎÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ∆»ƒ¿À»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

˙ˆ˜Ó ÌL ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙aLa B˙BNÚÏ30B‡ ,ÈÏÁ «¬¿«»»∆ƒ¿∆»ƒ¿»…ƒ
‰ÂˆÓ ÈtÓ B‡ ,‰a¯‰ C¯ˆ ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È31. ƒ¿∆»ƒ«»»…∆«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»

ע 28) סח דף ב עמוד סז דף עירובין שאין (מסכת א) מוד
דבר  הוא ואם ועושהו, לנכרי אומר דרבנן, איסור אלא בו

לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן חומרא 29)שאסור
גמורה. מנוחה לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת

צרכיו 30) כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי
אף  מותר דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על
לדבר  דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על
שהתירו  מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני

משנה). (מגיד מחצר 31)חכמים" חמים מים להביא
מצוות  לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר

י. הלכה ראה מילה.

.ÈÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙aLa È¯ÎÏ Ï‡¯NÈ ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»«¬»ƒ»
B‡ ¯ÙBL BÏ ‡È·‰Ï È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËeLÏ B‡»«¿≈««ƒ¿≈¿»ƒ»
·e¯Ú ÔÈ‡L ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ BÏ ‡È·Ó B‡ ,‰ÏÈÓÏ ÔÈkÒ«ƒ¿ƒ»≈ƒ≈»≈¿»≈∆≈≈

¯ÚËˆÓe ÔË˜ Ì‰a ıÈÁ¯‰Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ Ô‰ÈÈa32ÔÎÂ . ≈≈∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿≈
Ïk33.‰Êa ‡ˆBik …«≈»∆

התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: בנוסחה
במילה 33) שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה שמילה כיוון התירו

.‡È˙Èa Á˜Bl‰34¯zÓ - È¯Îp‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡a «≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»¿ƒÀ»
‰¯ÈÓ‡L ;˙aLa ¯ËL BÏ ·zÎÏ È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ BÏ««»¿ƒƒ¿…¿»¿«»∆¬ƒ»
ı¯‡ ·eMÈ ÌeMÓe ,Ì‰È¯·cÓ ‰¯eÒ‡ ˙aLa È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿«»¬»ƒƒ¿≈∆ƒƒ∆∆

‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡Ï Ï‡¯NÈ35Ì‰Ó ˙Èa Á˜Bl‰ ÔÎÂ . ƒ¿»≈…»¿¿»»∆¿≈«≈««ƒ≈∆
‡È¯eÒa36‰Ê ¯·„Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡k ‡È¯eqL ,37. ¿¿»∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆

בארץ 34) בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא (מסכת
מכירה) (שטר אונו עליו כותבין בשבת.ישראל אפילו

בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת
ישראל  ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא
הלכה  ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
מן  בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד):
לקנות  מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו: אמר הנכרי?
(כיוון  עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)?
דינרין  של כיסין לו מראה כסף)? לו מוסר היהודי שאין
ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר

משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.·È˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆

˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

מרוויח 44) אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
שהיהודי  וסובר השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו
למלאכתו  יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח
אם  אבל כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם
אם  או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו
גם  השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת

.‚È‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬

.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר
בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין

בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה
ירוחם). (רבינו

.„ÈCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
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‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן
אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על

נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם
ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.ÂËÔÎÂ51e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈
,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯ÎÏ¿»¿ƒ««ƒ∆¿»¿¿»¿«»

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô˙ ∆»∆≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«
Ô‰Ï54ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML ¯·„Â . »∆¿»»∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈

BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡ ·¯ C¯c∆∆…«¿≈«»¿«¿ƒƒ¿
˙eÒÈ¯‡a55È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ -56È¯Îp‰L ÈtÓ ; «¬ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ

ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰NBÚ∆¿«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«
ÂÈÏÚa Ï‡¯Ni‰ ÌL57. ≈«ƒ¿»≈¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא

בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון

כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור
הפרק. בתחילת

.ÊË¯zÓ58ŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ e‡59Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . »¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿
ÈtÓ ,¯eÒ‡ -60‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»

.„·ÚÂ»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא א): עמוד
שמאי  בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר",
כביתֿ שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על מצּווה ְֶשאדם
וסוברים  עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; הלל
מלאכת  שכר כנוטל שנראה אסור, לנו גם בשכירות כי

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת,
שורך 60) ינוח "למען יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב

על  אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש ְֶוחמורך,
פרק  שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת
מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה ה
(השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא
זה  אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם ואוכל", הקרקע מן תולש

לשור. נוח

.ÊÈÛzzLn‰61B‡ ‰¯BÁÒa B‡ ‰Î‡ÏÓa È¯Îp‰ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‰lÁza e˙‰ Ì‡ :˙eÁa62˙aM‰ ¯ÎN ‰È‰iL «¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿«««»

‰a¯‰ Ì‡ ËÚÓ Ì‡ ,Bc·Ï È¯ÎpÏ63¯Á‡ ÌBÈ ¯ÎNe , «»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿≈¿««≈
‡Ï Ì‡Â .¯zÓ - Bc·Ï Ï‡¯NÈÏ ˙aM‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆««»¿ƒ¿»≈¿«À»¿ƒ…
¯ÎN È¯Îp‰ ÏËB ,˜ÏÁÏ e‡B·iLk - ‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿∆»«¬…≈«»¿ƒ¿«
BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,Bc·Ï Ôlk ˙B˙aM‰««»À»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ64ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ÌBÈ „‚k ƒ¿¿∆∆««»∆»ƒ≈
ÔÈc - ˙eÙzLa ‰„N eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»∆¿À»ƒ

.‡e‰ „Á‡∆»

א).61) עמוד כב דף זרה עבודה הנכרי 62)(מסכת אין
ישראל. של בשליחותו כעושה שם:63)נחשב בברייתא

מת  התנו אסור","ואם - לחשבון באו ואם מותר, - חילה
מלכתחילה: התנו אם אפילו היא, שהכוונה רבינו וסובר
בעת  כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול
יום  בעד ואני וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון
והיהודי  שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול

הרבה. בין מעט בין אחר, יום נסתפקו:64)שכר בגמרא
ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
משכר  רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק
שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק הרא"ש אבל החול;

הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק

.ÁÈ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯ÎN‰ ˜ÏÁÏ e‡·e ,e˙‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»«¬…«»»¿…»»
Bc·Ï ÏËB È¯Îp‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - Úe„È ˙aL ¯ÎN¿««»»«≈»∆ƒ∆«»¿ƒ≈¿«

˙ÈÚÈ·L65˙BÚÓ Ô˙Bp‰ .ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,¯ÎN‰ ¿ƒƒ«»»¿«¿»¿ƒ«≈»
‡NB È¯Îp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆««ƒ∆«»¿ƒ≈

˜ÏBÁ ,˙aLa Ô˙BÂ66‰ÂLa ¯ÎNa BnÚ67e¯B‰ ÔÎÂ . ¿≈¿«»≈ƒ«»»¿»∆¿≈
.ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ

אבל 65) למעלה. כמבואר בסתמא שהחמיר רבינו לדעת זהו
את  להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת

כלל. השבת שרירא 66)יום רב בשם הגאונים תשובת

יוסף). (בית ישראל 67)גאון על מוטלת זו מלאכה שאין
ישראל, של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה,

העסק. מי של ניכר אין וגם

.ËÈ‡Ï68È¯Î Ôn‡Ï ÌÈÏk ˙aL ·¯Úa Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿∆∆«»≈ƒ¿À»»¿ƒ
˜ÒtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˙BNÚÏ69‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,BnÚ «¬»««ƒ∆»«ƒ∆»ƒ¿≈∆≈≈
‰ÎLÁL Ì„˜ B˙ÈaÓ Ô‰a70Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . »∆ƒ≈…∆∆»≈»¿≈…ƒ¿…»»

epÂÏÈ ‡ÏÂ epÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ ,È¯ÎÏ ÂÈˆÙÁ71‡ÏÂ ¬»»¿»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿…«¿∆¿…
‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,‰zÓa BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ,epkLÓÈ¿«¿¿∆¿…ƒ≈¿«»»∆»ƒ¿≈∆≈≈
ÔÓÊ ÏkL .˙aM‰ Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ ıÙÁ B˙B‡a¿≈∆ƒ∆«≈…∆««»∆»¿«
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‡ˆiLÎe ;BÏ Ô˙ È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ,B˙È·a ‡e‰L∆¿≈≈»»≈«≈»«»«¿∆≈≈
ÈÓk ‰‡¯È ,B„Èa Ï‡¯NÈ ıÙÁÂ ˙aLa B˙ÈaÓ È¯Îp‰«»¿ƒƒ≈¿«»¿≈∆ƒ¿»≈¿»≈»∆¿ƒ
BÏ ¯ÎÓ B‡ BnÚ ˜Òt B‡ BkLÓ B‡ È¯ÎpÏ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»«»¿ƒƒ¿¿»«ƒ»«

.˙aLa¿«»

ב).68) עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת כמבואר 69)(מסכת
המלאכה  עושה הנכרי אם אף שמותר יב בהלכה למעלה

יום.70)בשבת. יחשוב 71)מבעוד שהרואה הדבר, טעם
בו  לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא מלאכה,

.ÎÔ˙Bp‰72Ì‡ :˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ ˙¯b‡ «≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ
ıˆ˜73·¯Ú BÏ d˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - ‰ÎÏB‰ ¯ÎN BnÚ »«ƒ¿«»»À»«¬ƒ¿»»∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL74Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ da ‡ˆiL ,‡e‰Â . «»ƒ¬≈»»∆≈≈»ƒ∆«≈…∆
‰È„na LÈ Ì‡ :ıˆ˜ ‡Ï Ì‡Â .˙aM‰75Úe·˜ Ì„‡76 ««»¿ƒ…»«ƒ≈«¿ƒ»»»»«

‰È„Ó ÏÎÏ Ì˙B‡ ÁÏBLÂ ˙B¯b‡‰ ıa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»ƒ¿¿≈«»¿»¿ƒ»
.˙¯b‡‰ È¯ÎpÏ ÔzÏ ¯zÓ - ÂÈÁeÏL ÌÚ ‰È„Óe¿ƒ»ƒ¿»À»ƒ≈«»¿ƒ»ƒ∆∆
CeÓq‰ ˙ÈaÏ ÚÈbiL È„k ÌBia ˙e‰L ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«ƒ«««ƒ«»

‰ÓBÁÏ77˙B¯b‡‰ Ïa˜nL ‰Ê ‡nL ;˙aM‰ Ì„˜ «»…∆««»∆»∆∆¿«≈»ƒ¿
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ ‰ÓBÁÏ CeÓÒ B˙Èa ,ÔÁÏBLÂ¿¿»≈»«»¿ƒ≈»»»
‡e‰ ˙¯b‡‰ BÏ ÔÈ˙BpL È¯Îp‰ ‡l‡ ,CÎÏ Úe·»̃«¿»∆»«»¿ƒ∆¿ƒ»ƒ∆∆

¯eÒ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏBnL78È¯Î „Èa ÁÏLÏ ∆ƒ»¿ƒ«∆∆»ƒ¿…«¿«»¿ƒ
.ÌÈÓc BÏ ıˆ˜ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙¯b‡‰»ƒ∆∆¿»∆»ƒ≈»«»ƒ

א).72) עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע קצב,
ב).74) עמוד יז דף שבת מסכת אחרת:75)(משנה בנוסחה

(מער"ק). במדינה" במתא"76)"עימו דואר בי "דקביע
דוא  ולשלחם (קבוע מכתבים לקבל ממונה ואדם בעיר) ר

המכתב.77)למטרתם. לשם שנשלח העיר לחומת
ביד 78) ידו כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו

א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי

.‡ÎÈ¯Î79˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ˙aLa ÂÈˆÙÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬»»¿«»¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ80- BÊ ˙ÈÂÊa ÔÁÈp‰ :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â .¯zÓ - ƒ¿»≈À»«¬ƒ»««ƒ»¿»ƒ

ÔÈnÊÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰81ÔÈ˙BÂ ˙aLa È¯Îp‰ ˙‡ ¬≈∆À»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ¿«»¿¿ƒ
ÔÏË Ì‡Â ;ÔÏÎ‡Ï ˙BBÊÓ ÂÈÙÏ82ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ¿»»¿¿»¿»¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

ÔÈ˙B ÔÎÂ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ83˙BBÊÓ ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¿≈¿ƒ¿
.BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ÔÏË Ì‡Â ;¯ˆÁa ·Ïk‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿»≈¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

לא 79) הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא
מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא אתה תעשה

א 80) פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. שעשאוה במלאכה טו כא 81)הלכה דף ביצה (מסכת

בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד
ישראל  בשביל רק טוב ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת

טו). הלכה א פרק טוב יום ידו 82)(הלכות לתת אבל
(ירושלמי). אסור - עמוד 83)שיוציא יט דף שבת (מסכת

א).

.·ÎÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈

Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות
לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ, פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.‚ÎÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין

תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו
נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא

בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.„Î˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»
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ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים
ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.‰Î¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆
B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈

˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא

.‡˙BÎ‡ÏÓ23‰ÏÈ˜Ò Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4˙¯ÎÂ4,„ÈÊÓa ¿»∆«»ƒ¬≈∆¿ƒ»¿»≈¿≈ƒ
Ôa¯˜ B‡4˙B·‡ Ô‰Ó - ‰‚‚La ˙‡hÁ5Ô‰Óe6 »¿««»ƒ¿»»≈∆»≈∆

˙B·‡ Ïk ÔÈÓe .˙B„ÏBz7¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡ - ˙BÎ‡ÏÓ »ƒ¿«»¬¿»«¿»ƒ»≈
˙Á‡8‰LÈ¯Á‰ :Ô‰ el‡Â .9‰ÚÈ¯f‰Â .10‰¯Èˆw‰Â .11. ««¿≈≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
‰ÈÁh‰Â16‰„˜¯‰‰Â .17‰LÈl‰Â .18‰iÙ‡‰Â .19. ¿«¿ƒ»¿««¿»»¿«ƒ»¿»¬ƒ»
‰ÊÈÊb‰Â20Ôeal‰Â .21ıetp‰Â .22‰ÚÈ·v‰Â .23. ¿«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»
‰iÂh‰Â24ÔÈ¯Èp‰ ˙iNÚÂ .25‰Îqn‰ ˙ÎÒ‰Â .26. ¿«¿ƒ»«¬ƒ««ƒƒ¿«¿»«««≈»

‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»
‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»

BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿
‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿

א.2) עג, או 3)שבת אומנות, בו שיש בדבר העוסק
מלאכה. עושה - מתקנו או מחדשו גלמי, חומר ְֶַַהמׁשנה
בשם  נזכרה וב'תוספות' חשובה. מלאכה אינה הוצאה
מהמקרא: הוצאה איסור דרשו חז"ל אבל גרועה", "מלאכה
יעשו  אל ואשה איש לאמר: במחנה קול ויעבירו משה "ויצו
(שמות  מהביא" העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד
בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש

וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,
נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו
בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ

אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.
מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק

החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת

ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה
דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
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ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם
רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון

קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור
אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת

חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד
ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים

ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה
דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין

בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת
תיקונו. לשם תקוע עץ שעל35ֿ)המפרק פעולה עשיית

בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה
בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת

שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:
ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה

השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג
כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת

(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי
הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון

רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת
על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור

להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת
הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.

המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי
אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
הדולק. מנר שמן לרשות 47)הנוטל היחיד מרשות הוצאה

ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים.

.·Ïk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈
„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»

‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«
,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«

.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה

היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות
שבת'). ('כלכלת במשכן

.‚ÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם

אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.„ÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.‰‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל
הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן
תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית

שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח
להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט

דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.ÂÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»
Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»
˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆

.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ
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א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.Ê„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ

„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.ÁÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.Ë‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
מלאכות  עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון
המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש,

.‡L¯BÁ‰2‡e‰L Ïk3·iÁ -4LkÓ‰ .5È¯wÚa «≈»∆«»«¿«≈¿ƒ¿≈
ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆

ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆
Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈

‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈

‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈
˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו
וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.·Ú¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆

·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»
‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.‚¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆
¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ

˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿
‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ

Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»
ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈

È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈
.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, הלכה 21)שבת להלן רבינו לדעת א. צא, שבת
ביצה. שליש שהיא מחיותו,22)ה' מבדילו שאתה "כל

שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו בכלי,23)יש - "קצירה
(לחםֿמשנה). ביד" - ב.24)תלישה קז, צמח 25)שבת

וסנה. קוצים על הצומח פתילים ב.26)בצורת קז, שבת
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רוקח'). ('מעשה "בספינה" אחר: חרס 27)בנוסח כלי
לנטיעה. העשוי

.„Ú¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«

„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.‰LÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»

ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.Â‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.ÊLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,
גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.Ë‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆
¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,
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שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.ÈËÁBq‰59·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»
˜¯ÙÓ ÌeMÓ60ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ

ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚k ËÁqL∆»«ƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ˙ÎÈ¯c61ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ¿ƒ«≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú ÏL∆¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
מהֿ אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות

.‡È‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»
ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈

B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
‰Î‡ÏÓ ÏkL ÈtÓ ?‰LÏLa71ÔÈBÓ ÔkLna ‰È‰L ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»»∆»»«ƒ¿»ƒ

.dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡»ƒ¿≈«¿»

א.65) צה, מהגרעינים.66)שבת המוץ מסיר
יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה

שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת
המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה

ב.71) עג, שבת

.·È¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא

הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.‚È¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.„È¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ
˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆

ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»

ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…
‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈

Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆
ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«

Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿
‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆
ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…

.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת
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האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.ÂËÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ
Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆

ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈
.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.ÊË„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 96)שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר

גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ח שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.‡‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ

„Á‡ ÔÈÚ Ïk‰ - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ B‡4.‡e‰ «¿«≈∆««ƒ«…ƒ¿»∆»
ıÁ¯Ï È„k - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ ¯eÚL5Ô‰a ƒ«¿«≈∆««ƒ¿≈ƒ¿…»∆

ÔË˜ ¯·‡6ÔÈÓÓÒ ÏM·Ó ¯eÚLÂ .7eÈ‰iL È„k - ≈∆»»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿
.BÏ Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL ¯·cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«»»∆¿«¿ƒ»

בישול 2) מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת
בישול  זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת (לצבע סממנים
שבת  מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא
נקראת  במשכן שהייתה מלאכה שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק
המשנה  כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב
אבות  בין "אופה" שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת
התנא  נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות
אפיית  עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה (תוספתא 3)הפת,
ג. הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת

דבר 4) לשנות או להרתיח האש כוח באמצעות פעולה
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות

חדש).5) (פרי לרחיצה מים מחמם קטנה 6)סתם אצבע
ב  הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של

חדש). פרי לעשות 7)- ראוי שיהיה באיכות, השיעור זהו
יש  המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור
ח  הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות שמניחות

י). פרק שבת בתוספתא והמקור

.·Ô˙Bp‰8ÌÁn‰ „ˆa ‰ˆÈa9ÏbÏb˙zL ÏÈ·La10, «≈≈»¿««≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
- ¯e‡‰ ˙„ÏB˙a ÏM·Ó‰L ;·iÁ - ‰ÏbÏb˙Â¿ƒ¿«¿¿»«»∆«¿«≈¿∆∆»

ÔÎÂ .dÓˆÚ ¯e‡a ÏM·Ók11‚c ÔÈnÁa ÁÈ„n‰ ƒ¿«≈»«¿»¿≈«≈ƒ«¿«ƒ»
ÔLi‰ ÁÈÏÓ12ÔÈtÒ‡‰ ÒÈÏB˜ B‡13˜c ‚c ‡e‰Â , »ƒ««»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»«

‰Ê ÔÈnÁa Ô˙Á„‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈa C¯Â¿«¿≈¬≈∆«»∆¬»»»¿«ƒ∆
¯Ób ‡e‰14.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏeMa ¿«ƒ»¿≈…«≈»∆

ב).8) עמוד לח דף שבת (מסכת הכלי 9)משנה "שם
ג). פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו

(שם).10) קצת" שתתבשל (מסכת 11)"תתערב, משנה
ב). עמוד קמה דף הישן"12)שבת "מליח כתוב במשנה

משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו
ברמב"ם  וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י הפרדס ובספר

"דג". המלה חסרה התימנים יד ספרד 13)כתב מארץ דג
לאכילה. אותו ומולחים רכה שאי 14)שקליפתו מכיוון

הדחתם  נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר
במים  הדחה ידי על לאכלם שאפשר דברים אבל כבישול,

חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים,

.‚ÚÈ˜Ùn‰15˜·‡·e ÏBÁa B‡ ÌÁ „‚·a ‰ˆÈa‰ ˙‡ ««¿ƒ«∆«≈»¿∆∆«¿«¬«
LÓM‰ ÈtÓ ÌÈnÁ Ô‰L ÌÈÎ¯c16ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ∆≈«ƒƒ¿≈«∆∆««ƒ

¯eËt - ˙ÈÏˆpL17˙B„ÏB˙k ÌÈ‡ ‰nÁ ˙B„ÏBzL ; ∆ƒ¿≈»∆¿«»≈»¿¿
L‡‰18ÔÎÂ .¯e‡‰ ˙B„ÏBz ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ e¯Êb Ï·‡ , »≈¬»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿»¿≈

‰È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰19¯eËt - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20. «¿«≈¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆»
ÏM·Ó‰21Bk¯ˆ Ïk ÏM·Ó ‰È‰L ¯·c ¯e‡‰ ÏÚ22 «¿«≈«»»»∆»»¿À»»»¿

¯eËt - ÏÏk ÏeMa CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„ B‡23. »»∆≈»ƒƒ¿»»

את 15) שובר המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת
בשמש.16)הביצה. אסור 17)שנתחממו אבל מעונש,

התורה.18)מדרבנן. מן דף 19)האסורות שבת (מסכת
עלֿיד  כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות ב) עמוד מ

או 20)טבריה. בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין
א). עמוד לט דף שבת מסכת (רש"י חמה" בתולדות
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ב).21) עמוד קמה דף שבת (מסכת דעת 22)משנה
אין  צרכו כל נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א
חצי  שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו
(ראה  רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו

ג). בפרק בישול;23)למעלה אחר בישול שאין משום
בין  מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל
וצלייה, אפייה אחר בישול שיש סובר הסמ"ג הראשונים,
בלילה  מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו
(רבינו  נתבשלה כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון
בשם  המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות

ש  שלעניין כתב וצלייה ראבי"ה אפייה אחר בישול אין בת
רבינו  שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח
אף  השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, עכשיו שהוא פי על

.„„Á‡24¯e‡‰ ˙‡ Ô˙25,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ∆»»«∆»¿∆»»«∆»≈ƒ
‰¯„w‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â26,ÌÈn‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ¿∆»»«∆«¿≈»¿∆»»«∆««ƒ

‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â¿∆»»«∆«»»¿∆»»«∆««¿ƒ»
ÒÈ‚‰Â „Á‡27ÏkL ;ÏM·Ó ÌeMÓ ÌÈ·iÁ Ìlk - ∆»¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿«≈∆»

Ï·‡ .ÏM·Ó ‰Ê È¯‰ ,ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ¯·„ ‰NBÚ‰28 »∆»»ƒ»¿≈«ƒ¬≈∆¿«≈¬»
Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,‰lÁz ‰¯„w‰ ˙‡ „Á‡ ˙ÙL Ì‡ƒ»«∆»∆«¿≈»¿ƒ»»«≈¿»«
¯Á‡ ‡·e ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈn‰ ˙‡∆««ƒ»«≈¿»«∆«»»»«≈
‡·e ,¯e‡‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙Â¿»«∆««¿ƒ»«≈¿»«∆»»
- ÒÈ‚‰Â ¯Á‡ ‡·e ,¯e‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ Ô˙Â ¯Á‡«≈¿»«≈ƒ«»»«≈¿≈ƒ

ÌÈL29.ÏM·Ó ÌeMÓ ÔÈ·iÁ „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰ ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿««»ƒƒ¿«≈

לד.)24) דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת (תוספתא
כך 25) אחר שנעשה מה כל בתחילה, האש את שהביא כיוון

(רש"י). חייבים וכולם היא בישול הראב"ד 26)מלאכת
הקדירה  את השופת שחיוב (שם) הגמרא מדברי כאן השיג
ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא
חילקה  לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל

שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בכף 27)בין בחש
לבשל. וסייע הייתה 28)הקדירה האש כשהבאת

פטורים. לה הקודמים מהבאת 29)האחרונה, שעסקו אלה
אבל  רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש
קס"ב  משנת יד ובכתב מבעיר משום חייב האור את המביא
זה  ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא
בירב  יעקב הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא
כולם  ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר
"ובא  זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך
רק  בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר

משנה). (כסף האחרונים

.‰ÁÈp‰30‰Ïˆ Ì‡ :ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ¯Na31Ba ƒƒ«»»««≈∆»ƒƒƒ¿»
elÙ‡ ,˙¯‚B¯‚k32·iÁ - ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe ÌÈLa33; ƒ¿∆∆¬ƒƒ¿«ƒ¿»¿«»

Blk ÏMa˙ Ï·‡ ,˙¯‚B¯‚k Ba ‰Ïˆ ‡Ï34ÈˆÁ35 …ƒ¿»ƒ¿∆∆¬»ƒ¿«≈À¬ƒ
·iÁ - ÏeMa36- „Á‡ „vÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ ; ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒƒƒ«∆»

ÈMÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ÈÂ Ba CÙ‰iL „Ú ,¯eËt»«∆«¬»¿ƒ¿«≈¬ƒƒƒ¿≈
ÁÎL .ÔÈ„„ˆ37¯kÊÂ ,˙aLa ¯ep˙a ˙t ˜Èa„‰Â38- ¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»¿ƒ¿«

¯zÓ39BÏ40È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰Ù‡zL Ì„˜ d˙Bc¯Ï À»ƒ¿»…∆∆≈»∆¿»ƒ≈
.‰Î‡ÏÓ¿»»

א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת צלייה
שניים 32) בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא

מקומות. שלושה בכך.33)או צלייה כל 34)שדרך
ראש 35)החתיכה. דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים
פנאי 36)בישולם. לו שאין למי הוא בישול שדרך

לגמרי. שיתבשל עד עמוד 37)להמתין ד דף שבת (מסכת
ויתחייב 38)א). הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, שהיום

סקילה. - במזיד ואם חטאת, - בשוגג את 39)אם להוציא
מדרבנן  הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת
לעבור  חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא דרבנן איסור על

התנור 40) מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
מטעם  סקילה, או חטאת איסור לידי המדביק יבוא שלא כדי
לאדם  לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו

חבירך". שיזכה כדי ֲֵחטא

.ÂCÈzn‰41B‡ ,‡e‰L Ïk ˙BÎzÓ ÈÈnÓ „Á‡ ««ƒ∆»ƒƒ≈«»»∆
‰ÌnÁÓ42‰Ê È¯‰ - ˙ÏÁ‚ ‰NÚzL „Ú ˙BÎzn‰ ˙‡ «¿«≈∆««»«∆≈»∆«∆∆¬≈∆

ÔÎÂ .ÏM·Ó ˙„ÏBz43‚Bc‰ ˙‡ ÒqÓÓ‰44˙‡ B‡ ∆∆¿«≈¿≈«¿«≈∆««∆
¯Ùk‰Â ˙Ùf‰ ˙‡ B‡ ·ÏÁ‰45˙È¯Ùb‰Â46Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆∆«∆∆¿«…∆¿«»¿ƒ¿«≈»∆
ÏM·Ó ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -47ÈÏk ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ , ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈«¿«≈¿≈

‰Ó„‡48BÏÏk .ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ - Ò¯Á eNÚiL „Ú ¬»»«∆≈»∆∆«»ƒ¿«≈¿»
Ûe‚ ‰L˜‰L B‡ L‡a ‰L˜ Ûe‚ ‰t¯L ÔÈa :¯·c ÏL∆»»≈∆ƒ»»∆»≈∆ƒ¿»

.ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - C«̄¬≈∆«»ƒ¿«≈

"המתיך 41) ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
עמוד  ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר

"המחמם 42)ב). אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי
תולדת  זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את

א). הלכה י"ב בפרק להלן (רבינו (מסכת 43)מבעיר"
ב). עמוד עד דף זפת.45)שעווה.44)שבת כעין

באדמה.46) הנמצא שריפה שהוא 47)חומר פי על אף
(ר"ן). בו ניכר הבישול ואין ומתקשה (מסכת 48)חוזר

לאתונא, סיכתא דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת
הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב
יתד  "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי "מבשל

שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך עץ של

.ÊÊÊBb‰49ÔÓ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa - ¯ÚN B‡ ¯Óˆ «≈∆∆≈»≈ƒ«¿≈»≈ƒ
‰iÁ‰50ÔÓ elÙ‡ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa , ««»≈ƒ««≈ƒ«≈¬ƒƒ
ÁÏM‰51˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nk .·iÁ - Ô‰lL «∆«∆»∆«»«»ƒ¿≈ƒ¿

ËÈq‰ ·Á¯k Bk¯‡L ËeÁ epnÓ52·Á¯ ‰nÎÂ .ÏeÙk ƒ∆∆»¿¿…««ƒ»¿«»…«
Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«

·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»
˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆

ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»
CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈

.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור
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דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק
אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)

כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.ÁÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב
הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח
כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה

.ËB¯ÚN ÏËBp‰65ÈzL ?·iÁ ‰È‰ÈÂ ÏhÈ ‰nk ,ÈÏÎa «≈¿»ƒ¿ƒ«»ƒ…¿ƒ¿∆«»¿≈
elÙ‡ ,˙B¯ÁL CBzÓ ˙B·Ï ËwÏ Ì‡Â .˙B¯ÚN¿»¿ƒƒ≈¿»ƒ¿…¬ƒ

˙Á‡66·iÁ -67ÔÈˆÈˆÂ da¯ ‰L¯tL Ô¯tˆ .68¯BÚ ÏL «««»ƒ…∆∆≈¿»À»¿ƒƒ∆
Ôa¯ eL¯tL69˙B¯ÚˆÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk eL¯t Ì‡ : ∆≈¿À»ƒ≈¿¿«≈«¿»¿«¬

B„Èa Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ - B˙B‡70Ì‡Â ;ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ , À»ƒ…»¿»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ

elÙ‡ - B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eËt - ÈÏÎa ÔÏË¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿«¬¬ƒ
B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ elÙ‡ ,Ôa¯ eL¯t ‡Ï Ì‡Â .¯eÒ‡ „ia«»»¿ƒ…≈¿À»¬ƒ¿«¬

.·iÁ - ÈÏÎa ÔÏË Ì‡Â ;B„Èa ÔÏËÏ ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»

ב).65) עמוד צד דף שבת כדי 66)(מסכת כן עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא

אשה"67) שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף
זה  על להקפיד הנשים שדרך ה), פסוק כב פרק (דברים
י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו

סביב 68) האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י הן 69)הציפורן שאז

כבר. נתלשו וכאילו להינתק לא 70)קרובות צערו משום
בכלי  כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו
מדרבנן. אלא אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון

.ÈÔaÏÓ‰71ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡72 «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
.·iÁ - ÔaÏ˙‰Ï Ôk¯cM ‰nÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ«∆«¿»¿ƒ¿«≈«»
Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»»¿

ËÈq‰ ·Á¯ ‡ÏÓk73‰Úa¯‡ C¯‡ ‡e‰L ,ÏeÙk ƒ¿……««ƒ»∆…∆«¿»»
.ÌÈÁÙË¿»ƒ

הצמר 71) את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת משנה
לבן. שיהיה הגזיזה לפני 72)אחרי תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה מבואר

.‡ÈÔaÏÓ ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ - ÌÈ„‚a ÒaÎÓ‰74.·iÁÂ , «¿«≈¿»ƒ¬≈∆∆¿«≈¿«»
ËÁBq‰Â75ÌÈn‰ ‡ÈˆBiL „Ú „‚a‰ ˙‡76‰ - BaLÈ¯ ¿«≈∆«∆∆«∆ƒ««ƒ∆¬≈

ÈÎ¯vÓ ‰ËÈÁq‰L ;·iÁÂ ,ÒaÎÓ ‰Ê77,‡È‰ Òeak ∆¿«≈¿«»∆«¿ƒ»ƒ»¿≈ƒƒ
¯ÚNa ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡Â .ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰Ò‚‰‰L BÓk78. ¿∆«¬»»ƒ»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»

¯BÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â79.B˙ËÈÁÒ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ¿«ƒ¿∆≈«»ƒ«¿ƒ»

אחת.74) מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת תוספתא
טו.75) הלכה כב בפרק להלן ראה סחיטה "אמר 76)דיני

ב). עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא
הבישול 77) את מקרבת שההגסה כמו הליבון, את מקרבת

המשנה). ב)78)(מרכבת עמוד קכח דף שבת (מסכת
(רש"י). בולע" ואינו קשה דף 79)"שהוא זבחים (מסכת

א). עמוד צד

.·ÈıtÓ‰80ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81˙BÂËÏ ¿«≈»∆«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿

˙‡ ıtÓ‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓƒ∆∆»»¿«¿»»¿»ƒ¿«¿«≈∆
ÌÈ„Èb‰82È¯‰ - Ô˙B‡ ˙BÂËÏ È„k ¯Óˆk eNÚiL „Ú «ƒƒ«∆≈»¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈

.·iÁÂ ,ıtÓ ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆¿«≈¿«»

את 80) ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
מפסולת. לנקותו ביד ז.81)הצמר בהלכה למעלה כמו

ועיין 82) ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
רוקח. מעשה

.‚ÈÚ·Bv‰83¯·„ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡L ËeÁ «≈«∆»¿«¿»»¿»ƒ»»
Ú·Bv‰ ÔÈ‡Â .·iÁ - ‰Êk ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆«»¿≈«≈«

Ìi˜˙n‰ Ú·ˆ ‡‰iL „Ú ·iÁ84BÈ‡L Ú·ˆ Ï·‡ . «»«∆¿≈∆««ƒ¿«≈¬»∆«∆≈
˜¯Ò ¯È·Ú‰L ÔB‚k ,ÏÏk Ìi˜˙Ó85¯LL B‡86Èab ÏÚ ƒ¿«≈¿»¿∆∆¡ƒ»»»«««≈
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¯eËt - BÚ·ˆe ˙LÁ B‡ ÏÊ¯a87B¯È·ÚÓ ‰z‡ È¯‰L ; «¿∆¿∆¿»»∆¬≈«»«¬ƒ
BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;ÌeÏk Ú·Bˆ BÈ‡Â ,B˙ÚLÏƒ¿»¿≈≈«¿¿…∆≈¿«¿

.¯eËt - ˙aLa ˙Ói˜˙Óƒ¿«∆∆¿«»»

ב).83) עמוד קה דף שבת (מסכת וכדברי 84)משנה
חייב  "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו
דבר  על ויכתוב ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד
פרק  שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים
של  דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב):
בשאר  גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
הכלל  "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות,
אבל  חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה העושה כל
מלאכה  העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן
להוסיף  צורך ואין שהיא כמות אותה שמקיימים בשבת,
ראייה  משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה,
הוא  הרמב"ם שמקור כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת
אוסרים  "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא
כיוון  צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת)

מתקיים. אינו הכחל צהוב.85)שצבע צבע 86)צבע
יד). פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר

אם 87) אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג ודעת
מדברי  ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא
חייב" מה משום "שוחט א): עמוד עה דף שבת (מסכת רב
אינו  הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום -

מתקיים.

.„ÈÚ·Bˆ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ú·v‰ ÔÈÚ ‰NBÚ‰88, »∆≈«∆«¬≈∆∆∆≈«
ÌBz˜˜ Ô˙pL ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁÂ89ÈÓ CB˙Ï ¿«»≈«¿∆»««¿«¿¿≈

‡ˆÙÚ90ÒÈËÒ‡ Ô˙pL B‡ ;¯ÁL Ïk‰ ‰NÚpL ,91 «¿»∆«¬»«…»…∆»«ƒ¿ƒ
Ìk¯k ÈÓ CB˙Ï92‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜¯È Ïk‰ ‰NÚpL , ¿≈«¿…∆«¬»«…»…¿≈…«≈

Bk¯‡L ËeÁ Ba ÚaˆÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .‰Êa»∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿…«∆»¿
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

דבריו,88) על השיג הראב"ד א) עמוד יח דף שבת (מסכת
בכך  צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו
רבינו, דברי ביאר פענח" וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא
צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת
צבע  נוצר המינים שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת
חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש,

להשחירה.89) כדי בדיו ששמים הנחושת פרי 90)חומצת
בו  ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון,

לצביעת 91)עורות. כחול צבע עושים שממנו צמח
ריח 92)בגדים. שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ְִָזעפרן,

נודף.

.ÂË‰ÂBh‰93‰ÂËp‰ ¯·c ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ «∆…∆«¿»»¿»ƒƒ»»»«ƒ¿∆
B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ „Á‡ .·iÁ -«»∆»«∆∆«∆∆∆«ƒ¿»
Ïk ÔÎÂ ÔÈ„Èb‰ ˙‡ B‡ ¯ÚN‰ ˙‡ B‡ ‰ˆBp‰ ˙‡∆«»∆«≈»∆«ƒƒ¿≈…

„·l‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ .Ô‰a ‡ˆBik94˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «≈»∆»∆∆«∆∆¬≈∆∆∆
˙BÂËÏ ¯LÙ‡L ¯·c „aÏiL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,‰ÂBË∆¿«»»∆¿«≈»»∆∆¿»ƒ¿

.ÈBÈa È·Úa ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ epnÓƒ∆…∆«¿»»¿»ƒ¿…ƒ≈ƒ

ב).93) עמוד קה דף שבת מסכת טרוף 94)(משנה צמר

עשיית  מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג; בלתי וכבוש
מלובן  צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד
שנעשה  עד מוך על מוך ונותן בגד, גבי על ושוטחו ומנופץ,
עד  ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה,
כמגבן  שהוא יותר ונראה הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר
עשיית  שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת
החלקים  את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד
תולדת  - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים

הטווה.

.ÊË‰NBÚ‰95ÔÈ¯È Èza ÈL96‰Ù ‰NBÚ‰ .·iÁ -97 »∆¿≈»≈ƒƒ«»»∆»»
‰¯·k B‡98‰Î·Ò B‡ ÏÒ B‡ ,99‰hÓ ‚¯qL B‡ , ¿»»«¿»»∆»«ƒ»
ÌÈÏ·Áa100ÔÈ¯È ‰NBÚ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -101; «¬»ƒ¬≈∆∆∆∆ƒƒ

Ïk ÔÎÂ .·iÁ - el‡ ÏkÓ „Á‡a ÌÈza ÈL ‰NÚiMÓeƒ∆«¬∆¿≈»ƒ¿∆»ƒ»≈«»¿≈»
ÌÈza B˙B‡ ÔÈNBÚL ¯·„a ÔÈ¯È Èza ÈL ‰NBÚ‰»∆¿≈»≈ƒƒ¿»»∆ƒ»ƒ

.·iÁ - el‡ ÔB‚k ÌÈza»ƒ¿≈«»

ב).95) עמוד קה דף שבת חוטי 96)(מסכת המכניס
השתי  חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
כדי  השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם

בשתי. הערב חוטי נקבים 97)להכניס עשוייה רשת
והפסולת. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים,

הנפה.98) משל גדולים הראש,99)נקביה על מכסה
רשת. מעשה דבר.100)עשוי ובכל בתבן או

בראשונה 101) מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
את  בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - האורך חוטי ִֶַאת
החוטים  שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" ֶֶַחוטי
של  קליעה העושה וכן ניר, בתי שני עושה נקרא במסכת
ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני
ולא  חוטין שני יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה

.ÊÈC¯c102C¯‡a ‰lÁz ÔÈËeÁ‰ ÔÈÁ˙BnL :ÔÈ‚¯B‡‰ ∆∆»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿…∆
,Ô‡kÓ ‰ÊÂ Ô‡kÓ ‰Ê ÔÈÊÁB‡ ÌÈLe ,daÁ¯·e ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿»¿«ƒ¬ƒ∆ƒ»¿∆ƒ»

Ë·La Ë·BL „Á‡Â103‰Ê Ô˙B‡ Ôw˙Óe ÔÈËeÁ‰ ÏÚ ¿∆»≈¿≈∆««ƒ¿«≈»∆
È˙L dlk ‰NÚzL „Ú ‰Ê „ˆa104·¯Ú ‡Ïa105. ¿«∆«∆≈»∆À»¿ƒ¿…≈∆

˙ÎÒ‰ ‡È‰ ,ÔÈ‚¯B‡‰ C¯„k ÔÈËeÁ‰ ˙ÁÈ˙Óe¿ƒ««ƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»«
˙Îqn‰106ÔÈÏÙBkLÎe .CÒÓ ‡¯˜ Á˙Bn‰ ‰ÊÂ . ««∆∆¿∆«≈«ƒ¿»≈≈¿∆¿ƒ

.‚¯B‡ ‡¯˜ - ·¯Úa È˙M‰ ÒÈÎ‰Ï ÏÈÁ˙Óe d˙B‡»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿»≈

ב).102) עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
יסתבכו 103) שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חובט

ולמטה. למעלה שבאריג 104)בתנועותיהם האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם היסוד חוטי חוטי 105)הם

שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.ÁÈCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈
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„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו

להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת
ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת

חגורה.111)

.ËÈ˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד

.ÎÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ

¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆
.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה
ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת

א).

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ז 1) פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

המכה  הסותר, הבונה, הקורע, התופר, המתיר, [הקושר,
והצד]. בפטיש

.‡¯LBw‰2‡ÓÈ˜ ÏL ¯L˜3Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰Â4- «≈∆∆∆¿»»¿«¬≈À»
ÔÈÏnb‰ ¯L˜ :ÔB‚k .·iÁ5ÔÈtq‰ ¯L˜Â6È¯L˜Â , «»¿∆∆««»ƒ¿∆∆««»ƒ¿ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚˆ¯‰ ÔÈ¯LBwL ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¿̄ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿«
ÏL ¯L˜ ¯LBw‰ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ô˙iNÚ¬ƒ»»¿≈…«≈»∆¬»«≈∆∆∆

¯eËt - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ˜7BÈ‡L ¯L˜Â .8ÏL ¿»»¿≈«¬≈À»»¿∆∆∆≈∆
.‰lÁzÎÏ B¯L˜Ï ¯zÓ - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ¿̃»»¿≈«¬≈À»À»¿»¿¿«¿ƒ»

ב.2) קיא, שבת קיום 3)משנה, זמן כל להתקיים העומד
האומנים.4)החפץ. כקשרי ואמיץ חזק קשר שהוא

שבנקב 5) בטבעת בחבל וקושרים בחטמו, לגמל נוקבים
קיימא. של אל 6)קשר הספינה חברי של חזק קשר

הרא"ש 7)התורן. רש"י, שיטת אבל רבינו. דעת זוהי
הדיוט  מעשה הוא אפילו קיימא של קשר שכל היא, וה'טור'

חייב. ופירש 8)- מחוזא", בני של "כגון מובא: בגמרא
ונעליהם  לבושיהם על ומקפידים לבב, רחבי "שהם רש"י:
להתירו  וצריך בדוחק, אותו וקושרים מכוונים, להיות
קשר  שכל פורת, רבינו בשם הביא ב'מרדכי' אבל ערבית",
של  שאינו קשר הוא ימים, שבעה בתוך להתירו העשוי

לכתחילה. ומותר קיימא

.·„ˆÈk9Ï·Á‰ ˜ÒÙ ,d¯L˜e ‰Úeˆ¯ BÏ ‰˜ÒÙ ? ≈«ƒ¿¿»¿»¿»»ƒ¿««∆∆
ÔÒ¯ ¯LwL B‡ ,ÈÏ„a Ï·Á ¯LwL B‡ ,B¯L˜e¿»∆»«∆∆ƒ¿ƒ∆»«∆∆

‰Ó‰a10el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆»¿≈…«≈¿≈
Ô˙B‡ ¯LB˜ Ì„‡ ÏÎÂ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ Ô‰L ,ÌÈ¯Lw‰«¿»ƒ∆≈«¬≈∆¿¿»»»≈»
¯L˜ B¯L˜ Ì‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ÏÎÂ .‡ÓÈ˜Ïƒ¿»»¿»∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿»∆∆

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôn‡À»¬≈∆»

אומן?9) מעשה שאינו קיימא של קשר נקרא מה
כך 10) שיתקיימו ורוצה להתירם, דרכו אין אלו שכל

אומן. מעשה אינם הקשרים אבל לעולם,

.‚˙¯LB˜11LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜eÏÁ‰ ÈÁzÙÓ ‰M‡ ∆∆ƒ»ƒ¿¿≈∆»««ƒ∆≈
ÌÈÁ˙t ÈL BÏ12‰Î·Ò ÈËeÁÂ ;13‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿≈¿»ƒ¿≈¿»»««ƒ∆

ÈeÙ¯14ÔÈ¯LBwL ,ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¯e ;dL‡¯a »¿…»¿ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ
LeaÏÓ ˙ÚLa Ï‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡15,ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙B„BÂ ; »«»∆∆ƒ¿««¿¿«ƒ»∆∆
ÌÈÊ‡ ÈzL BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡16¯Na ÏL ‰¯„˜e ;17, ««ƒ∆≈¿≈»¿«ƒ¿≈»∆»»

.¯Lw‰ ¯Èzz ‡ÏÂ ¯Na‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿ƒ«»»¿…«ƒ«∆∆
‰ÁÈLÓa ÈÏc ÔÈ¯LB˜Â18Ba ‡ˆBiÎÂ Ë·‡a B‡19, ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈¿«≈

dÏ‚¯a B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ÔÈ¯LB˜Â .Ï·Áa ‡Ï Ï·‡¬»…¿∆∆¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿«¿»
ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡ˆz ‡lL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆≈»¿≈

˙B¯q‡20Ï·ÁÂ .21‰¯ta ¯eL˜ ‰È‰L22B¯LB˜ , ƒ»¿∆∆∆»»»«»»¿
Òe·‡a23‡Ï Ï·‡ .‰¯ta B¯LB˜ ,Òe·‡a ¯eL˜ ‰È‰ ; »≈»»»»≈¿«»»¬»…

Òe·‡·e ‰¯ta ¯L˜ÈÂ B˙Èa CBzÓ Ï·Á ‡È·È24Ì‡Â . »ƒ∆∆ƒ≈¿ƒ¿…«»»»≈¿ƒ
Èc¯b Ï·Á ‰È‰25BÏËÏËÏ ¯znL26‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »»∆∆«¿ƒ∆À»¿«¿¿¬≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Lw‰ el‡ ÏkL ÈtÓ .Òe·‡·e ‰¯ta ¯LB˜Â¿≈«»»»≈ƒ¿≈∆»≈«¿»ƒ
¯LB˜ ÌÚt ‡l‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL ÔÈ‡Â Ô‰ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ«¬≈∆¿≈¿≈»∆¿»»∆»««≈
.‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ CÎÈÙÏe ,¯ÈzÓ ÌÚÙe«««ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…»¿«¿ƒ»

˙BÏ˙BÁ27¯ÈzÓ - ˙B¯‚B¯b ÏLÂ ÌÈ¯Óz ÏL28 »∆¿»ƒ¿∆¿»«ƒ
ÚÈ˜ÙÓe29C˙BÁÂ30.ÏÎB‡Â ÏËBÂ , «¿ƒ«¿≈¿≈¿≈

ב.11) קיא, שבת חלוקה 12)משנה, שפת שקושרת
שיכולה  ואף ימין, בכתף ושבשמאל שמאל, לכתף שבימין
שדרכה  משום - מותר הקשר, התרת בלי בדוחק לפשוט
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(רש"י). יום בכל הקשר הראש,13)להתיר על מכסה
רשת. מעשי התרת 14)עשוי בלא משם להסירה ויכולה

על  חסה שאשה לקשרה, לה מותר זאת בכל הקשר,
שם). (גמרא, ההסרה לפני הקשר ותתיר שערותיה

אומן 15) קשר ולא קיימא, של קשר אינם בוודאי שאלו
אחד,16)(שם). קשר בהתרת בדוחק היין להוציא ויכול

קיימא  של קשר לעולם ישאר השני שהקשר אומרים אין
דד 17)(שם). כמין נקב הקדרות בצד לעשות היה "דרכם

בגד  הקדירה פי על וקושרים והבשר, המרק ממנו להוציא
כל  להוציא יכול הדחק ידי ועל נמלים, בה יכנסו שלא כדי
פי  שעל הקשר אין ואףֿעלֿפיֿכן מהדד, שבקדירה מה

רוקח'). ('מעשה קיימא" של קשר דק 18)הקדירה חבל
וכדומה. פשתים אלא 19)של מבטלו שאינו דבר בכל

שימוש. לאחר שני 20)מתירו שקושרים יש קשרים.
את  שמוציאים ובעת מזה, למעלה זה הפתח ברוחב חבלים
לצאת  יכולה והיא התחתון החבל את מתירים - הבהמה
לתמיד  השני הקשר את ישאיר שמא חוששים ואין בדוחק,

רוקח'). א.21)('מעשה קיג, יתיר 22)שבת שבוודאי
הקשר. לבהמה.ב 23)אותו מספוא בו שנותנים לי

קיים.24) ישאר אחד שקשר חוששים אורג.25)שאנו
קשר 26) ואינו החבל מבטל שאינו מפני הוא ההיתר עיקר

אפשר  היה לא בטלטול, אסור היה שאם אלא קיימא, של
טלטול. איסור מצד ולקשור א.27)להביא קמו, שבת

רעים  תמרים בתוכם ומניחים תמרים, מכפות עשויים סלים
(רש"י). בחבל.28)שיתבשלו קשור הכיסוי אם ביד,

(רש"י).29) בכלי החבל שרשרות בכלי.30)סותר

.„Ïk31B˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯L …∆»¿«¬«¿≈»À»ƒ¿…
˙ÈÏÓ¯Îa BÏcÒ ˙Úeˆ¯ ‰˜ÒÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙aLa32 ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿¿»¿««¿»¿«¿¿ƒ

ÏËB -33ÈÓb34C¯BÎÂ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯‰ ÁÏ ≈∆ƒ«»»¿«¬«¿≈»¿≈
‰ËÓL .ÈÓb‰ ¯LB˜Â ,ÂÈÏÚ35ÏÚÓ ˙Úeˆ¯ BÏ »»¿≈«∆ƒƒ¿¿»¿«ƒ¿»

¯zÓ - Ï‚¯‰ ·¯ ËÓLpL B‡ ,ÏcÒÂ36¯ÈÊÁ‰Ï ¿«¿»∆ƒ¿«…»∆∆À»¿«¬ƒ
.¯L˜È ‡lL „·Ï·e ,ÔÓB˜ÓÏ ˙BÚeˆ¯‰»¿ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿…

א.31) קיב, בשבת 32)שבת אליו להוציא שאסור מקום
(להלן  הרבים כרשות ולא היחיד כרשות לא שאינו מדרבנן,

ה"ד  רק 33)).פי"ד הוא ההיתר כי נאמר בגמרא
סנדלו, יאבד השבת אחר עד שם יניחנו שאם בכרמלית,
בנוסח  אולם הסנדל, את לקשור אסור הנשמרת בחצר אבל
ונראה  "ככרמלית", תיבת חסרה רוקח') ('מעשה כת"י
בלא  לילך לאדם הוא גנאי "כי בחצר גם להתיר רבינו שדעת
אברהם' ('מגן הבריות" כבוד משום לקשרו והתירו מנעל,

שח). לקשירה.34)סי' חבלים ממנו שעושים צמח סוף,
פי"ג.35) שבת עשויים 36)תוספתא היו שלהם מנעלים

ומרחיבן  אותן שמהדק רצועות ידי על ומחוברים פרקים.
ממקומו, הרגל רוב שעל המנעל חלק וכשנשמט הצורך, לפי
סי' רבה (אליה הרצועות ידי על המנעל את ומהדק מחזיר

שיז).

.‰‰·ÈÚ‰37˙¯zÓ -38˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡L ÈÙÏ , »¬ƒ»À∆∆¿ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆
ÈL ıa˜Ó - ˜ÒÙpL Ï·Á‰ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈL˜aƒ¿ƒ»¿ƒ»«∆∆∆ƒ¿«¿«≈¿≈

.‰·ÈÚ ·BÚÂ ,‰ÁÈLÓ ÂÈÏÚ C¯BÎÂ ,ÂÈ˙Bˆ¿̃»¿≈»»¿ƒ»¿≈¬ƒ»

להתירו.37) שקל הדק, בלי רופף קשר א. קיג, שבת
('משנה 38) תמיד כך שתתקיים ודעתו יפה מהדקה אפילו

שיז). סי' ברורה'

.Â¯zÓ39¯·„Ï ‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ¯L˜Ï À»ƒ¿…∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿«
‰ÂˆÓ40.‰¯Bz‰ È¯eÚMÓ ¯eÚL „cÓÏ ¯L˜iL ÔB‚k , ƒ¿»¿∆ƒ¿…ƒ¿…ƒƒƒ≈«»

˜ÒÙpL ¯Bpk ˙ÓÈ41ÔÈ¯LB˜ -42d˙B‡43,Lc˜na ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
‡‰È„na ‡Ï Ï·44‰lÁzÎÏ ‡ÓÈ ¯L˜È ‡ÏÂ .45 ¬»…«¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ»¿«¿ƒ»

.Lc˜na elÙ‡¬ƒ«ƒ¿»

רבי 39) של אביו בימי "מעשה מ"ה: פכ"ד שבת משנה,
המאור  את שפקקו בטנית, בן שאול אבא ובימי צדוק,
שתיה) (כלי המקידה את וקשרו חרס) (כלי בטפיח (החלון)
(ומביאה  טפח פותח גדול) (כד בגיגית יש אם לידע בגמי,
שפוקקין  למדנו: ומדבריהם הבית), אל הטומאה את
מצוה). של וקשירה (מדידה בשבת וקושרין ומודדין

התירו 40) - מדרבנן שאסור אומן מעשה הוא הקשר אם
מותר  קיימא של ואינו הדיוט מעשה הוא שאם מצוה, לצורך
קיימא", של קשר לקשור "מותר אחר: ובנוסח לכתחילה,

מפאנו). (רמ"ע אומן מעשה אינו אם מיתר 41)והכוונה
בשיר  להמשיך הלויים יוכלו ולא בשבת, שנפסק הכינור

ב.42)שלהם. קב, עירובין קרבן 43)משנה, מכשירי כי
השבת. את  למקדש.44)דוחים נפסק 45)מחוץ אם

שבת  מערב לעשותם שאפשר מצוה מכשירי כי שבת, מערב
(רע"ב). השבת את דוחים אין

.Ê¯L˜ Ïk46ÔÈ·iÁL47ÏÚ ÔÈ·iÁ Ck ,B¯eM˜ ÏÚ »∆∆∆«»ƒ«ƒ»«»ƒ«
¯Èzn‰ Ck ,¯eËt B˙B‡ ¯LBw‰L ¯L˜ ÏÎÂ .B¯z‰∆≈¿»∆∆∆«≈»»««ƒ

¯L˜ ÏÎÂ .¯eËt B˙B‡48¯zÓ Ck ,B¯L˜Ï ¯znL »¿»∆∆∆À»¿»¿»À»
.B¯Èz‰Ï¿«ƒ

כך 46) קישורן, על חייב שהוא "כשם ב: קיא, שבת משנה,
היתרן". על חייב כתבו 47)הוא עג.) (שבת ב'תוספות'

לקשור  מנת על אלא במתיר חייב שאינו חננאל, רבינו בשם
על  אלא בפותר חייב שאינו כמו קיימא, של קשר במקומו
רבינו  ומדברי הרא"ש; דעת וכן טו) הל' (להלן לבנות מנת
התירו", על חייבין "כך אומר: שהרי ר"ח, כדעת שלא יוצא
('מעשה  המתיר כן אחת, בפעולה חייב שקושר כמו כלומר:

א.48)רוקח'). בהלכה כמבואר

.ÁÏ˙Bt‰49ÔÈˆe‰‰ ÔÓ ÌÈÏ·Á50ÛÏÁ‰ ÔÓe51B‡ , «≈¬»ƒƒ«ƒƒ«≈∆
‡ˆBiÎÂ ¯ÚN ÈËeÁ B‡ ÔzLÙ ÈËeÁÓ B‡ ¯Óˆ ÈËeÁÓƒ≈∆∆ƒ≈ƒ¿»≈≈»¿«≈
È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆
Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈

.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.Ë¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
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zayק zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא
מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.ÈÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו
בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש
על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה

רוקח'). ('מעשה פתיחתה"

.‡ÈÔÏB˜a ˙B¯BÚ B‡ ˙B¯È ˜a„Ó‰64ÌÈ¯ÙBÒ ÏL «¿«≈¿»¿»∆¿ƒ
·iÁÂ ,¯ÙBz ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ65ÔÎÂ . ¿«≈¬≈∆∆∆≈¿«»¿≈

˜¯ÙÓ‰66È˜e·c ˙B¯È‡ÏÂ ,ÔÈ˜e·c ˙B¯BÚ B‡ Ô «¿»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿…
Ôek˙67„·Ïa Ï˜Ï˜Ï68,Ú¯B˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«¬≈∆∆∆≈«

.·iÁÂ¿«»

מקמח.64) העשוי אינו 65)דבק חתומה, אגרת הפותח
לרבינו  ואף לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא חייב,
אינו  כי פטור, כאן לגופה, צריכה שאינה במלאכה המחייב
מצד  בא והתיקון מקלקל. אלא הנייר, בגוף מאומה מתקן

לט). סי' צבי' 'חכם (שו"ת האגרת קריאת - דעת 66)אחר
מנת  על נתכוין לא אם אף לתקן, מנת על קורע שאם רבינו
מנת  על "הקורע במשנה: שנאמר ומה חייב, - לתפור
אין  אבל קלקול, ולא תיקון בקריעה שיהיה הכוונה לתפור",
ו'משנה  אדם' ('חיי לתפור מנת על דוקא שתהיה צורך

זה 67)ברורה'). הרי לקלקל, נתכוין "ולא אחר: בנוסח
אברבנאל). (כ"י לתקן" מנת על שבת 68)קורע משנה,

ב. קב,

.·È‰Ba‰69‰ÂLn‰ .·iÁ - ‡e‰L Ïk70Ú˜¯w‰ Èt «∆»∆«»««¿∆¿≈««¿«
˙Èaa71‡È‚ B‡ ‡n‚ ‡lÓ B‡ Ïz ÏÈtL‰L ÔB‚k ,72- ««ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ≈À»«¿

„Á‡ .·iÁÂ ,‰Ba ‰Ê È¯‰73Ô˙ „Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ Ô˙ ¬≈∆∆¿«»∆»»«∆»∆∆¿∆»»«
ËÈh‰ ˙‡74Ca„p·e .·iÁ ËÈh‰ Ô˙Bp‰ -75,ÔBÈÏÚ‰ ∆«ƒ«≈«ƒ«»«ƒ¿»»∆¿

ÏÚ‰ elÙ‡ËÈh‰ Èab ÏÚ dÁÈp‰Â Ô·‡‰ ˙‡ ‰76- ¬ƒ∆¡»∆»∆∆¿ƒƒ»««≈«ƒ
ÏÚ ‰Ba‰Â .¯Á‡ ËÈË ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ«»∆¬≈≈«ƒƒ»∆»ƒ«≈¿«∆«

ÌÈÏk Èab77.¯eËt - «≈≈ƒ»

ב.69) עג, משום 70)שבת אלו על חייב - בשדה אבל
ה"א. ח' פרק למעלה ראה עמוקה.71)חורש, חפירה

פי"ב.72) שבת האבן 73)תוספתא שאין הבנין, באמצע
העיקר. הוא הטיט נותן לכן טיט, בלא טור 74)מתקיימת

בבנין. לבנים או "הדימוס"75)אבנים אחר: בנוסח
בבנין. אבנים טור ותוספתא) רוקח' ('מעשה

(76- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
אומרת) (זאת אמרה הדא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
על  בונה (ואינו הם כקרקע אדנים בנין? כלים, גבי על בנין

א.77)הכלים)". קלח, שבת

.‚È‰NBÚ‰78Úe·˜ Ï‰‡79,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - »∆…∆»«¬≈∆∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ80˙È·ÁÂ ¯epz ÔB‚k ,‰Ó„‡ ÈÏk ‰NBÚ‰81 ¿«»¿≈»∆¿≈¬»»¿«¿»ƒ

eÙ¯NiL Ì„˜82‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -83ÔÎÂ .·iÁÂ , …∆∆ƒ»¿¬≈∆∆∆∆¿«»¿≈
Ôa‚Ó‰84BÈ‡Â .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰È·b‰ ˙‡ «¿«≈∆«¿ƒ»¬≈∆∆∆∆¿≈

˙¯‚B¯‚k Ôa‚iL „Ú ·iÁ85ÒÈÎn‰ .86Ìc¯w‰ „È «»«∆¿«≈ƒ¿∆∆««¿ƒ«««¿…
Ïk ÔÎÂ .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BlL ıÚ‰ CB˙a¿»≈∆¬≈∆∆∆∆¿≈…

Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .Ba ‡ˆBik87Ú˜zL ÔÈa - ıÚa ıÚ «≈¿≈«≈«≈¿≈≈∆»«
È¯‰ - „Á‡˙pL „Ú BÓˆÚ ıÚa Ú˜zL ÔÈa ,¯ÓÒÓa¿«¿≈≈∆»«»≈«¿«∆ƒ¿«≈¬≈

.·iÁÂ ,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆∆¿«»

(78- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
(בנין  היתה לשעה ולא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
ע"פ  ונוסעים חונים שהיו כיון יוסי רבי אמר - ארעי)?

קבוע). (בנין לעולם" שהוא כמי עד,79)הדיבור, שבת
ויניציא).80)ב. (דפוס וחבית" כיריים "תנור אחר: בנוסח

ומכה 81) מבשל משום גם בו יש בכבשן, שרפו שאם
אם 82)בפטיש. הכוונה בכלים, בנין אין שאמרו ומה

מחדש  הכלי את כשעושה אבל לתיקונו, מפורק כלי החזיר
הגאונים). בשם (מגידֿמשנה בנין משום בו יש -

א.83) צה, שם.84)שבת ב.85)שבת, קב, שם,
א.86) מז, ב.87)שם, קב, שם,

.„È‰NBÚ‰88,ÌÈÏB‚¯z ÏL ÏeÏa ‡e‰L Ïk ·˜ »∆∆∆»∆¿∆«¿¿ƒ
‰¯B‡‰ Ô‰Ï ÒkiL È„k89.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - ¿≈∆ƒ»≈»∆»»«»ƒ∆
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¯ÈÊÁn‰90˙ec ÏLÂ ¯Ba ÏL ˙Ïc91ÚÈˆÈ ÏLÂ92- ««¬ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ«
‰Ba ÌeMÓ ·iÁ93. «»ƒ∆

משום 88) חייב - אור להכניס רק ומשמש קטן כשהנקב
להכניס  עשוי שהוא נקב עושה אם אבל חלון, כעושה בונה,
גמר  שזהו בפטיש מכה משום חייב ההבל, ולהוציא האורה

פר"ח). - ה"א פכ"א (להלן ב.89)מלאכתו קב, עירובין
אבנים.90) בנויות שדפנותיו מכותל 91)בור בולט בנין

בחוץ. או בפנים בתוך 92)הבית בנינים שהם מכיון
(רש"י). כבנין דלת החזקת גם נחשבת - הקרקע

א.93) עג, שבת משנה,

.ÂË¯˙Bq‰94ÏÚ ¯zÒiL ,‡e‰Â .·iÁ - ‡e‰L Ïk «≈»∆«»»∆ƒ¿…«
˙B·Ï ˙Ó95‰˙ÁL‰ C¯c ¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ;96.¯eËt - ¿»ƒ¿¬»ƒ»«∆∆«¿»»»

Ï‰‡ ¯˙Bq‰97‰Ê È¯‰ - Úe˜z ıÚ ˜¯tL B‡ ,Úe·˜ «≈…∆»«∆≈«≈»«¬≈∆
„ÏBz·iÁÂ ,¯˙BÒ ˙98.Ôw˙Ï Ôek˙iL ,‡e‰Â . ∆∆≈¿«»»∆ƒ¿«≈¿«≈

חייב 94) - במקומו לבנות מנת על "סותר ב: לא, שבת
מלאכות  כל (הרי) מכדי לעולא: רבה לו אמר סתירה. משום
על  סותר (שם) והתם ממשכן, אותם) (לומדים להו ילפינן
בחניה  אותו סותרים (שהיו הוא במקומו שלא לבנות מנת
אמר  אותו)? ומקימים וחוזרים אחר למקום ונוסעים אחת,
יחנו", ה' פי "על יח): ט, (במדבר שכתוב כיון עולא: לו

הוא". במקומו לבנות מנת על למעלה 95)כסותר כמבואר
הי"ז. על 96)פ"א חייב בונה, משום עשייתו על שחייב

במקומו. לבנות - לתקן כוונתו אם סותר, משום סתירתו
בו 97) יש יג) בהלכה (כמבואר בנין בו שיש מה "שכל

(מגידֿמשנה). א.98)סתירה" עג, שבת משנה,

.ÊË‰kn‰99LÈhÙa100ÏÎÂ .·iÁ - ˙Á‡ ‰‡k‰ ««∆¿«ƒ«»»«««»¿»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·„ ‰NBÚ‰101 »∆»»∆¿«¿»»¬≈∆∆∆

,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa ÁtÓ‰ ?„ˆÈk .·iÁÂ ,LÈhÙa ‰kÓ«∆¿«ƒ¿«»≈««¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯eˆ ÈÏÎa ¯v‰Â102„¯‚Ó‰Â ,‰¯ev‰ ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ,103 ¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»«»¿«¿»≈

ÔÈa ,ıÚa ÔÈa - ‡e‰L Ïk ·˜ ‰NBÚ‰Â ,‡e‰L Ïk»∆¿»∆∆∆»∆≈¿≈≈
‰ - ÌÈÏÎa ÔÈa ,ÔÈ·a ÔÈa ,˙ÎzÓa‰kÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯ ¿«∆∆≈¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¬≈∆∆∆«∆

Á˙t ÏÎÂ .·iÁÂ ,LÈhÙa104ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ BÈ‡L ¿«ƒ¿«»¿»∆«∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‡ÈˆB‰Ïe105.B˙iNÚ ÏÚ ¿ƒ≈«»ƒ«¬ƒ»

מכה 99) האומן שכן מלאכה, גמר משום חייב רש"י, לדעת
שהאומן  פירש חננאל ורבינו מלאכה, גמר בשעת הסדן על
אבן  על וכן עקמימותו, להשוות הכלי, על בפטיש מכה
מלאכה. גמר משום חייב ולכן לחברותיה, להשוותה הבנין

(אמרו 100) תרוייהו דאמרי זירא ורבי "רבה ב: עה, שבת
מכה  משום חייב - מלאכה גמר בו שיש מה כל שניהם)

ב.101)בפטיש". עה, משנה'102)שבת ה'מגיד גירסת
מעשה  העושה והוא ברי"ש, "והמגרר" ה"י) פי"א (להלן
קרנות  הוא חותך בדלי"ת, "המגרד" ואילו האבן. בגוף

שם. ועיין מהאבן. א.103)היוצאות קמו, שבת
אף 104) חייב - בונה משום אבל בפטיש, מכה משום

יד). הלכה למעלה (ראה מזה א.105)בפחות קז, שבת

.ÊÈÒÈÙn‰106ÔÈÁL107,‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï È„k ˙aLa «≈ƒ¿ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒƒ««»
‰‡eÙ¯a ÔÈek˙Ó Ô‰L ,ÔÈNBÚ ÔÈ‡ÙB¯‰L C¯„k¿∆∆∆»¿ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï108‰kÓ ÌeMÓ ¿«¿ƒƒ««»¬≈∆«»ƒ«∆
dÒÈÙ‰ Ì‡Â .‡ÙB¯‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BfL ,LÈhÙa¿«ƒ∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¡ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - daL ‰Ál‰ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï109. ¿ƒƒ∆»«≈»∆»¬≈∆À»

שכח).106) סי' ברורה' ('משנה ככלי אותו מבקע
כלי,107) מתקן או בונה משום חייב קז.) (שבת רש"י לדעת

כלי. כמתקן המכה לא 108)שריפוי וחולי, צער שבמקום
ואפילו  לגופה: צריכה שאינה מלאכה על חכמים גזרו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה ה"ז בפ"א רבינו לשיטת
בה  ואין מלאכה, גמר זה אין ליחה להוציא כשמפיס חייב,

שכח). סי' אברהם' ('מגן בפטיש מכה שבת,109)משום
אותה  ומחליק המלאכה, המיישר החרש הוא "מסתת ב. קב,

המשניות). בפירוש (רבינו אצלנו" הידוע בכלי

.ÁÈ˙zÒÓ‰110ÌeMÓ ·iÁ - ‡e‰L Ïk Ô·‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»∆∆»∆«»ƒ
„cˆÓ‰ .LÈhÙa ‰kÓ111,ÔÈa‰ „BÒÈa Ô·‡‰ ˙‡ «∆¿«ƒ«¿«≈∆»∆∆ƒ«ƒ¿»

·iÁ - dÏ Èe‡¯‰ ÌB˜na d·ÈLB‰Â ,B„Èa dw˙Â¿ƒ¿»¿»¿ƒ»«»»»»«»
Ë˜Bl‰ .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ112Èab ÏÚL ˙Ï·È ƒ«∆¿«ƒ«≈¿…∆∆««≈

˙BÏB·È‰ el‡ ÔB‚k ,B„Èa ÌÈ„‚a113- ¯Óˆ ÈÏÎaL ¿»ƒ¿»¿≈«¿∆ƒ¿≈∆∆
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜iL ,‡e‰Â .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ114; «»ƒ«∆¿«ƒ»∆«¿ƒ¬≈∆

˜ÒÚ C¯c Ô¯ÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡115.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¬»ƒ¡ƒ»∆∆≈∆¬≈∆»
¯ÚÓ‰116‰L„Á ˙ÈlË117d˙B‡Ï È„k ‰¯ÁL «¿«≈«ƒ¬»»¿…»¿≈¿»»

Ô·l‰ ¯Óv‰ ¯ÈÒ‰Ïe118ÔÈn‡‰L C¯„k ,da ‰Ï˙p‰ ¿»ƒ«∆∆«»»«ƒ¿∆»¿∆∆∆»À»ƒ
¯zÓ - „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ ·iÁ - ÔÈNBÚ119. ƒ«»«»¿ƒ≈«¿ƒÀ»

יסוד 110) בקרקעית שמתיישבת עד ומצדדה "מושיבה
(רש"י). יפה" ב.111)הבנין עה, קש 112)שבת

בבגד. שנארגו דקים, הבגד 113)וקסמים את לובש שאינו
שמסירן. כוונה.114)עד חייב 115)בלי א. קמז, שבת

וכסףֿמשנה). (ר"ח בפטיש מכה או (רש"י) מלבן משום
ואפילו 116) כחדשה, והיא הרבה בה נשתמש שלא זמן כל

שב). סי' או"ח מגדים' 'פרי אברהם', ('מגן נכבסה אם
רומי 117) (דפוסי הלבן" הצהוב "ולהסיר אחר: בנוסח

ואין 118)וויניציאה). נקי, בגדו אם לו איכפת שלא
ליבון. על א.119)לחייבו קו, א. עג, (שבת

.ËÈ„v‰120.·iÁ - B˙B‡ „eˆÏ BÈÓ C¯cL ¯·c «»»»∆∆∆ƒ»«»
Ô˙B‡ „eˆiL ,‡e‰Â .ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ :ÔB‚k¿«»¿¿»ƒ»∆»»
Û„¯L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰„Èˆ ¯qÁÓ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿À«ƒ»≈«¿∆»«
,¯ˆÁÏ B‡ ‰È‚Ï B‡ ˙È·Ï BÒÈÎ‰L „Ú È·ˆ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»≈
BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ

‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»
ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«

¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»
„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ

È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ
‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»

.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
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כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ÎÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆

.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.‡Î„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»

ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈
·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.·ÎÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»
„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«

·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»
.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.‚ÎÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
ÔÈ¯eËt - ÌÈL e‰eÏÚ136,ÏÚÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»¿«ƒ¿ƒƒ≈∆»»ƒ¿…
ÔÈ·iÁ - ÌÈL e‰eÏÚe137‡ÏÂ Á˙t‰ ÏÚ „Á‡ ·LÈ . ¿»¿«ƒ«»ƒ»«∆»««∆«¿…

·LÈ .·iÁ ÈM‰ - e‰‡lÓe ÈM‰ ·LÈÂ ,e‰‡lÓƒ¿»¿»««≈ƒƒ¿»«≈ƒ«»»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Bcˆa ·LÈÂ ÈM‰ ‡·e ,e‰‡lÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒ¿»«¿ƒ««ƒ
‡Ï ÈM‰Â ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - BÏ CÏ‰Â ÔBL‡¯‰ „ÓÚL∆»«»ƒ¿»«»ƒ«»¿«≈ƒ…
,·¯Ú‰ „Ú BÓB˜Óa ·LÈÏ BÏ ¯zÓe .ÌeÏk ‰NÚ»»¿À»≈≈ƒ¿«»∆∆

B¯ÓLÏ B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ .È·v‰ Á˜BÏÂ138 ¿≈««¿ƒ¿»∆∆¿≈≈¿»¿
‰ÒÎ .ÌeÏk ‰NÚ ‡lL ,BÎB˙a ¯eÓL È·ˆ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆…»»¿ƒ¿¿»

ÂÈÙk ˙Áz ¯Btˆ BÏ139„Ú d¯nLÓe ·LBÈ - ƒ««¿»»≈¿«¿»«
.¯zÓe ,CLÁzL∆∆¿«À»

לצידה.134) נחשבת הדלת סגירת בידים, צדהו שלא אף
לעשותה 135) יכול אחד שכל אחת מלאכה שעשו שנים כי

הט"ו). פ"א (למעלה פטורים אין 136)לבדו, "אם כי
שניהם  שנים, שיצטרפו עד המלאכה לעשות לבדו יכול אחד

ה"טז). שם (רבינו צבי.137)חייבים" שם שיש ידע ולא
בפניה,138) שננעל לצאת יכולה ואינה כסותו כנפי תחת

עד  לשמרה לו מותר אלא שתצא חלון לה לפתוח צריך אינו
(רש"י). ב.139)שתחשך קו, שבת

.„Î„v‰140¯bÁ B‡ Ô˜Ê È·ˆ141‰ÏBÁ B‡142B‡ «»¿ƒ»≈ƒ≈∆
ÔË˜143ÔÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˜¯ÙÓ‰ .¯eËt - »»»«¿»≈¿≈»«»»ƒ

¯eËt - ‰„eˆn‰144,B˙eL¯aL ÛBÚÂ ‰iÁ „v‰ . «¿»»«»«»»∆ƒ¿
¯eËt - ‰iÏÚ ÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡ :ÔB‚k145„v‰ . ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬ƒ»»«»
ÔÈfb‰ ÌÈ·‚Á :ÔB‚k ,‰„Èˆ BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c146ÔÈÚ¯ˆ »»∆≈¿ƒƒ»¿¬»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈLBÚ¯Ùe ÔÈLezÈÂ¿«ƒ«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆»

אלא 141)פיסח.140) פטור אינו (שם) רש"י לדעת
לנצוד, ונחשב לברוח יכול שאינו עייפות, מחמת בחולה

חילק. ולא סתם ה"א,142)ורבינו פי"ד שבת 'ירושלמי'
לרוץ  עדיין יכול שאינו היינו, וקטן, פי"ג). שבת ותוספתא

כניצודים 143)('המאירי'). נחשבים שהם שם. תוספתא,
מדרבנן. אסור אבל צידה, מלאכת עכשיו עשה ולא

כן 144) לעשות אסור אבל צידה, משום לכתחילה ומותר
'מעשה  הכ"ו; פכ"ה (להלן הן מוקצים חיים שבעלי משום

דבורה.145)רוקח'). ב.146)מין קו, שבת

.‰ÎÌÈNÓ¯147ÌÈLÁ :ÔB‚k ,ÔÈ˜Èfn‰148ÌÈa¯˜ÚÂ ¿»ƒ««ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
Ôek˙iL ,‡e‰Â .˙aLa Ì˙B‡ „eˆÏ ¯zÓ - ÔÈÎLBÂ¿¿ƒÀ»»»¿«»»∆ƒ¿«≈
ÈÏk ‰ÙBk ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ô˙ÎÈLpÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ
.e˜ÈfÈ ‡lL È„k ,Ô¯LB˜ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒ¬≈∆¿»¿≈∆…«ƒ

בשבת,147) ועקרב נחש לו נזדמנו שאם מובא בגמרא
בבירור  רואין כשאנו רבינו כוונת וכאן מיד, להרגם מצוה
שטז). סי' ברורה' ('משנה לנשכו האדם אחר רודפים שאין

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ז 1) פרק רביעיות הנמנות מלאכות ח' ביאור בו כלל

הכותב, המחתך, הממחק, המעבד, המפשיט, [השוחט,
והמשרטט]. המוחק

.‡ÁBM‰Ë2Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ËÁBL ‡ÏÂ .·iÁ - «≈«»¿…≈ƒ¿«∆»»
‰ÓL ÏËBp‰3ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï «≈¿»»¿∆»ƒ»ƒ≈«»¿≈»¿

‰¯ÈÁa B‡ ‰ËÈÁLa ÔÈa ,ı¯LÂ ‚„Â4- ‰‡k‰a B‡ ¿»¿∆∆≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«»»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙eÓiL „Ú ÈÁ‰ ˙‡ ˜BÁ‰ .·iÁ«»«≈∆«««∆»¬≈∆∆∆

CÎÈÙÏ .ËÁBL5ÌÈÓ ÏL ÏÙqÓ ‚„ ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,6 ≈¿ƒ»ƒ∆¡»»ƒ≈∆∆«ƒ
„Ú ‡ÏÂ .˜BÁ ÌeMÓ ·iÁ - ˙nL „Ú BÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆≈«»ƒ≈¿…«

ÚÏÒk Ba L·iL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙eÓiL7- ÂÈ¯ÈtÒ ÔÈa ∆»∆»≈»∆»«¿∆«≈¿«ƒ»
ËÈLB‰ .˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ „BÚL ,·iÁ8ÈÚÓÏ B„È «»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏcÏ„Â ‰Ó‰a‰9·iÁ - ‰ÈÚÓaL ¯aÚ10. «¿≈»¿ƒ¿≈À»∆¿≈∆»«»
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א.2) עג, שבת משום 3)משנה, שוחט א. עה, שבת גמרא,
אמר  רב המשכן), במלאכת שחיטה מצאנו (במה חייב? מה
וצביעה  השחיטה, בית צואר את בדם (שצובע צובע משום
נטילת  משום אמר: ושמואל במשכן). חשובה מלאכה היתה
תחש  מאדמים, אילים לשחוט או להרוג (שהוצרכו נשמה
מפורש  שהרי כאן, הקשו הרמב"ם מפרשי וחילזון);
הכלל  ולפי צובע", משום "אף שחייב סובר רב כי בתלמוד,
וכשמואל  באיסורין, כרב "הלכה מט:): (בכורות לנו שיש
- צובע? משום גם שחייב רבינו כתב לא למה בדינין",
עד  חייב הצובע "אין הי"ג): (פ"ט רבינו דברי לפי אולם
פטור", - מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא
מתקיים  אינו הדם צבע שהרי כלל צובע דין בשחיטה אין

בצואר.4)(אחרונים). דקירה ידי על החי המתת
ב.5) קז, מן 6)שבת הדג את הוציא שאם צידה, בו שאין

למעלה  ראה ב. שם, ('תוספות' צידה משום חייב - המים
הי"ט). (רש"י).7)פ"י סלע ב.8)כרוחב קז, שבת

בגוף.9) חיבורו ממקום העובר את נטילת 10)ניתק משום
רבינו. בשם ברמב"ן וכ"ה נשמה.

.·ÌÈNÓ¯11ÔÈ¯t Ô‰L12B‡ ,‰·˜e ¯ÎfÓ ÔÈ·¯Â ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»¿≈»
ÔÈÂ‰13ÔÈLBÚ¯t‰ BÓk ,¯ÙÚ‰ ÔÓ14- Ô˙B‡ ‚¯B‰‰ , ∆¡ƒƒ∆»»¿««¿ƒ«≈»
·iÁ15ÔÓ Ô˙ÈÂ‰L ÌÈNÓ¯ Ï·‡ .‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚¯B‰k «»¿≈¿≈»¿«»¬»¿»ƒ∆¬»»»ƒ

ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eLÈ‡·‰L ˙B¯t‰ ÔÓe ÌÈÏÏb‰«¿»ƒƒ«≈∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿
Ô‚¯B‰‰ ,˙BiËw‰ CB˙aL ÌÈÚÏB˙Â ¯Na ÏL ÌÈÚÏBz»ƒ∆»»¿»ƒ∆¿«ƒ¿ƒ«¿»

¯eËt -16. »

ב.11) קז, בעלי 12)שבת הריגת על אלא חייב שאינו
בעורותיהם  שהשתמשו מאדמים, לאילים הדומים חיים

(שם). ורבים פרים שהם המשכן נבראים,13)במלאכת
חייב  "ואינו רבינו: כתב פי"ד) (שבת המשניות ובפירוש

ונקבה". מזכר הנולד על ומנתר.14)אלא העוקץ רמש
שאינה 15) שמלאכה הסובר ה"ז) (פ"א רבינו לדעת זהו

הראשונים  שאר לדעת אבל עליה, חייב לגופה צריכה
חייב  אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה

לצורך. הורגם אם הרי 16)אלא - פטור שנכתב מקום כל
פ"א  (למעלה מדרבנן כן לעשות אסור אבל מעונש, פטור זה

ה"ג).

.‚‰lÙÓ‰17ÂÈÏk18ÌÈpk‰ ˙‡ ÏÏBÓ - ˙aLa «¿«∆≈»¿«»≈∆«ƒƒ
¯zÓe .Ô˜¯BÊÂ19Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¿¿»À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

.‰Úf‰ ÔÓƒ«≈»

א.17) יב, מבגדיו.18)שבת כינים "אסור 19)מבער
הלל  ובית שמאי, בית דברי בשבת, המאכולת את להרוג

מקום. בכל הלל כבית והלכה מתירין".

.„‰iÁ20:ÔB‚k ,È‡cÂ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈÎLB Ô‰L NÓ¯Â «»»∆∆∆≈¿ƒ¿ƒƒ««¿
·È„ÁaL ·¯˜ÚÂ ,‰ÂÈaL ‰Ú¯ˆÂ ,ÌÈ¯ˆÓaL ·e·Ê21, ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈¿«¿»∆¿«¿»

- ÌB˜Ó ÏÎa ‰ËBL ·ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL LÁÂ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆∆¿»»
e‡¯iLk ˙aLa Ô‚¯B‰Ï ¯zÓ22¯‡Le .23:ÔÈ˜Èfn‰ Ïk À»¿¿»¿«»¿∆≈»¿»»««ƒƒ
¯zÓ - ÂÈ¯Á‡ ÔÈˆ¯ eÈ‰ Ì‡24ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â ,Ô‚¯‰Ï ƒ»»ƒ«¬»À»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ

¯eÒ‡ - ÂÈÙlÓ ÔÈÁ¯Ba B‡ ÔÓB˜Óa25Ì‡Â .Ô‚¯‰Ï ƒ¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ
Bnz ÈÙÏ ÔÒ¯Bc26.¯zÓ - Ô‚¯B‰Â BÎel‰ ˙ÚLa ¿»¿ƒÀƒ¿«ƒ¿¿»À»

ב.20) קכא, הנוסח:21)שבת הרי"ף, בהגהות
(ר"ן).22)"שביריחו". מזיקים רבי "אמר23)שסתם

(שבת  בשבת" נהרגין (ההורגין) המזיקין כל לוי: בן יהושע
הונא:24)קכא:). בר רבא (לפני) קמי תנא (שנה) "תני

הימנו  נוחה חסידים רוח אין בשבת, ועקרבים נחשים ההורג
בעיניהם  הגון שאין עמו, מעורבת אינה חסידים של (דעתם
רוח  אין חסידים ואותם - לתנא) (רבא לו אמר שעשה), מה
החסידים  מאותם נוחה חכמים רוח (אין מהם נוחה חכמים

בשבת)". נחשים להרוג היזקם 25)החוששים אין אלה כי
(הר"ן). הראשונים כמו כך כל "לא 26)מצוי פירש: רש"י

עקרב  או נחש הולך היה שאם אלא ויהרגנו, עליו שיעמוד
דבר  כי והולך, דורסו אלא ממנו, להשמט צריך אינו לפניו,
מותר". נזק במקום שאסר, למי ואפילו מותר. מתכוין שאינו
אפילו  משמע "דורסו" הלשון כי עליו, השיג הר"ן אבל
צריכה  שאינה מלאכה שהיא משום מותר וכאן בכוונה,
"לפי  ואמר לכתחילה. מותר - נזק ובמקום ופטור. לגופה

משנים. - לשנות אפשר אם כי תומו",

.‰ËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29- ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈«
ÔÎÂ .·iÁ30- ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ «»¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈«

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â .·iÁ31ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , «»¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰ „eaÚ32ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ

Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i »¿≈«¬»≈««»¿≈∆≈∆
„Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN ¯È·Ún‰««¬ƒ≈»«∆∆≈«»««ƒ»«

.¯BÚ‰ Èt ˜ÈÏÁiL∆«¬ƒ¿≈»

א.27) עה, שבת הקמיע 28)משנה, את בו לכסות
לסגולה 29)(רע"ב). ופסוקים שמות בו שכתובים קלף

הנעשות 30)ולרפואה. המלאכות בכל הוא הזה השיעור
(מגידֿמשנה). היינו 31)בעור מולח, "היינו ב: עה, שבת

(רש"י). היא עיבוד צורך שמליחה - בר 32)מעבד" "רבה
אמר: רבא מעבד. משום חייב - בשר המולח אמר: הונא רב
ה'תוספות' וכתבו כרבא. והלכה באוכלין", עיבוד אין
לפני  כשמולחם מדרבנן, אוכלין למלוח אסור שמכלֿמקום
לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו

שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆
˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈

Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ «¬»≈««»«≈«»¿«¿«
,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆

„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
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ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה
העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת

חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו
מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש

ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה
ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב

הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,
שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת

להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק
העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.ÊCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»

ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב
זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב

ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר
עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא

ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא
(לעיל  מגרר או מסתת אבל הכלונסאות. בגוף מעשה עשה
אלא  חייב אינו האבן, בגוף מעשה שעושה הט"זֿיח) פ"י
מפירוש  שם רוקח' 'מעשה (הקדמת בפטיש מכה משום
שבת). מס' לתלמוד בפירושו רבינו בשם פרחיה רבינו

א.45) לג, בהמה.46)ביצה למאכל ראוי שאינו
חרש 47) על הקודמת בהלכה כמו מגידֿמשנה) (עיין בכלי

בכלי. העובדים מתכת וחרש האוכל 48)עץ שירי להוציא
השיניים. מבין

.ÁÏk49Ô·z :ÔB‚k ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ¯·c »»»∆»¿«¬«¿≈»¿∆∆
ÔÈˆe‰Â ÌÈÁÏ ÌÈ·NÚÂ50ÌË˜Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 «¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆À»ƒ¿…

La Ô˙B‡ÌÈÏk Ôewz Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙a52¯zÓe .53 »¿«»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ≈ƒÀ»
ÌË˜Ï54ÁÈ¯‰Ï ÌÈÓN· ÈˆÚ55Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ƒ¿…¬≈¿»ƒ¿»ƒ«»∆««ƒ∆≈
ÌÈL˜56ÁMÙÓe .ÔÈL·ÈÂ57ÔÈa ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó »ƒƒ≈ƒ¿«≈«≈∆»«∆ƒ¿∆≈

ÏB„b ıÚ ÁMtL58.ÔË˜ ıÚ ÁMtL ÔÈa ∆ƒ«≈»≈∆ƒ«≈»»

ב.49) לג, התמר.50)ביצה ענף בסכין.51)עלי אפילו
שהוא  כיון מחתך, משום בזה אין המדה, על מקפיד אם וגם

שכב). סי' (או"ח לאוכל "תיקון 52)ראוי אחר: ובנוסח
רוקח'). ('מעשה פ"ו.53)כלום" שבת תוספתא

כדי 54) אצבעותיו בין ומוללו בכלי. ולא ביד לחתוך
ריחו. כמבואר 55)להוציא אסור, - שיניו בו לחצוץ אבל

שלפנינו. מכיוון 56)בהלכה כלי, ומתקן מחתך שהוא אף
מותר. לזה מתכוון (ביצה 57)שאינו תלושים ענפים שובר

ברש"י). ורבין 58)לג: אדא רב בר "רבא ב: לג, ביצה
רב  בי הוינן כד אמרו) (שניהם תרווייהו דאמרי אדא רב בר
רב  אצל (כשהיינו אלותא" אלותא לן מפשח הוי יהודה

מקלות). מקלות בשבילנו מסעף היה יהודה,

.Ë·˙Bk‰59ÏÚ ·˙k ˜ÁBn‰ .·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL «≈¿≈ƒ«»«≈¿»«
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˜Án‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙Ó¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿≈ƒ«»

ÌÈzLk ‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ ·˙Bk‰60˙B‡ ˜ÁÓ .¯eËt - «≈««¿»ƒ¿«ƒ»»«
·iÁ - ÌÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈÂ ‰ÏB„b ˙Á‡61. ««¿»¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿«ƒ«»

˙Á‡ ˙B‡ ·˙k62ÌÈÏL‰Â63·iÁ - ¯Ùq‰ ˙‡ da64. »«««¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆«»
·˙Bk‰65B·eiÁ ÔÈ‡L ;·iÁ - ¯BÚ‰ Ï˜Ï˜Ï ˙Ó ÏÚ «≈«¿»¿«¿≈»«»∆≈ƒ

‰ ÌB˜Ó ÏÚÏÚ ˜ÁBn‰ Ï·‡ .·˙k‰ ÏÚ ‡l‡ ,·˙k «¿«¿»∆»««¿»¬»«≈«
¯eËt - Ï˜Ï˜Ï ˙Ó66˜ÁÓe ¯ÙÒ Èab ÏÚ BÈ„ ‰ÏÙ . ¿»¿«¿≈»»¿»¿««≈≈∆»«

Ì‡ ,d˙B‡ ˜ÁÓe Ò˜t‰ Èab ÏÚ ‰ÂÚL ‰ÏÙ ,d˙B‡»»¿»«¬»««≈«ƒ¿»»«»ƒ
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈ≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿≈ƒ«»

א.59) עג, שתים 60)שבת המשכן, שבקרשי ב. עה, שבת
כותב  אם לכן לזווגם, כדי בזה ואחת בזה אחת כותבין היו
(רש"י). ופטור המשכן למלאכת דומה אינו משתים, פחות

לכתוב,61) מנת על אלא חשובה מחיקה מלאכת "שאין
(רש"י). אותיות" שתי לכתוב כדי בה יש בנוסח 62)והרי

רוקח'). ('מעשה והשלים גדולה אחת אות כתב אחר:
ב.63) קד, משום 64)שבת אומרים ויש כותב. משום 

מגדים'). ('פרי בפטיש פי"ב:65)מכה שבת תוספתא
(בענין  מבכותב במוחק חומר יוסי, ברבי מנחם רבי  "אמר
מקלקל). (לענין מבמוחק בכותב וחומר גדולה), אחת אות
ובירושלמי  פטור". לקלקל והמוחק חייב, לקלקל שהכותב

להיפך. הובאה ה"ב דשבת ונראה 66)פ"ז שם. תוספתא
שהוא  כתוב היה כגון תיקון, היה עצמה במחיקה שאם מזה
במחיקה  חייב למחקו, עכשיו וצריך להיפך, או לחבירו חייב
מגדים'). ('פרי אותיות שתי עליו לכתוב כדי היה שלא אף

.È·˙Bk‰67„Á‡ ÌL ‡e‰Â ,ÌÈÓÚt ‰ÏeÙk ˙B‡68, «≈¿»«¬«ƒ¿≈∆»
„c :BÓk69.·iÁ - ÁÁ ,ÒÒ ,LL ,¯¯ ,‚b ,˙z , ¿«≈«»≈»»«»

·˙k ÏÎa ·˙Bk‰Â70ÈMÓ elÙ‡Â ,·iÁ - ÔBLÏ ÏÎ·e ¿«≈¿»¿»¿»»«»«¬ƒƒ¿≈
˙BiÓÈÒ71. ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"...gg qq yy xx bb zz cc enk cg` my `ede..."

וכתב  גדולה תיבה לכתוב כשהתכוון גם הוא זה חיוב
אחר, במקום כתיבה מתקיימת מקצת ואותו מקצתה,
אחד  שם והן כפולות אותיות שתי אלא כתב לא ואפילו

חייב.
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קה zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בכל־כך  הרמב"ם הפליג מדוע תמוה, עניין להבין וצריך
הדבר  הרי אחד", "שם שהיא כפולה לאות דוגמאות הרבה
הרבות. הדוגמאות בהבאת הרמב"ם רצה ומה לכל, ברור
הנ"ל, מהדוגמאות חלק הובאו גם־כן שבגמרא אמת הן
לזה, צריך אין הלכות" "הלכות ספר שהוא ברמב"ם אבל
- שבגמרא הדוגמאות על עוד שהוסיף מה תמוה וביותר

ו"סס". "דד"
חייב  אינו ש"כותב פענח' ה'צפנת דברי להבין, צריך עוד
דומים  אם או לזה, זה דומים שאינם אותיות שתי או רק

רש"י דברי ביאר ועפ"ז משמעות". איזה בהם יש (שבת אם

ע"ב) חייב ק"ד יהיה - זיינין" שני ועשאו חי"ת  של לגג "נטלו
כאן, אין כותב משום כי לכך, צריך היה הסופר אם רק
עצמה. בפני תיבה בו ואין דומות אותיות שתי דהוה
של  משמעות בהן יש זיינין שתי והרי תמוה, שלכאורה

וכד'. משם" זז "לא - עצמה בפני תיבה
(b 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב.67) קג, מיוחד.68)שבת מובן לו בנוסח 69)שיש
לרסן  טבעת - חח "ריר"; מלשון "רר" גג"; תת "רר אחר:

בצמר. הנמצא קטן תולע - סס ולמשכה; של 70)הבהמה
ועי' פי"ב, שבת המשניות בפירוש (רבינו ואומה אומה  כל

שמ). סי' אברהם' קג.):71)ב'מגן (שבת פירש רש"י
שהיה  כנראה בהיר)". אדום (צבע בסיקרא ואחת בדיו "אחת
האי  ורבינו הב"ח; הגיה וכן סממניות", "בשני הנוסח לפניו
נונין  כגון בכתב, ידועות שאינן אותיות שהן פירש גאון
המשניות  בפירוש כתב ורבינו מספרים). ציוני (או הפוכות
סימנים  והם סימן, של רבים לשון הם "סימניות (שם):
שיורה  וב' אחד, על שיורה א' לכתוב: אדם בני שרגילים

כתיבה". ובכל לשון בכל שנים, על

.‡È·˙Bk‰72CeÓÒ ˙Á‡ ˙B‡73ÏÚ ·˙k B‡ ,·˙kÏ «≈««»«¿»¿»«
Èab74·˙k75ÈL ·˙ÎÂ ˙"ÈÁ ·zÎÏ Ôek˙n‰Â ; «≈¿»¿«ƒ¿«≈ƒ¿…≈¿»«¿≈

Ô"ÈÈÊ76·˙Bk‰Â ;˙Bi˙B‡ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ , «¿ƒ¿≈«≈»∆ƒ¿»ƒ¿«≈
ı¯‡a ˙Á‡ ˙B‡77ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯Bwa ˙Á‡ ˙B‡Â ««»»∆¿«««»∆¬≈≈

ÔÈb‰78ÈLa ˙Bi˙B‡ ÈzL ·˙kL B‡ ;‰Ê ÌÚ ‰Ê79 ∆¿ƒ∆ƒ∆∆»«¿≈ƒƒ¿≈
Ô·˙k .¯eËt - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ ÔÈ‡Â ,Ò˜t Èt„«≈ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ∆ƒ∆»¿»»

˙ÈÂÊ ÈÏ˙k ÈLa80Èt„ ÈLa B‡81ÔÈb‰ Ô‰Â ,Ò˜t ƒ¿≈»¿≈»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»¿≈∆¿ƒ
.·iÁ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆«»

ב.72) קד, שבת אחת 73)משנה, אות כתובה שהיתה
התיבה. ונשלמה בצידה אחת אות וכתב מאתמול,

וחידשן,74) כבר הכתובות אותיות על הקולמוס שהעביר
מבתחילה. יפה נעשה שהכתב גבי 75)אף על דיו ודוקא

אחת  - שתים חייב סיקרא, גבי על דיו העביר אם אבל דיו,
טז). בהלכה (להלן מוחק משום ואחת כותב משום

יחד.76) המחברן גג עשה גבי 77)שלא על אחת אות
התקרה. על אחת ואות יחד.78)רצפה נקראות אין

הלוח.79) של עבריו נוגעים 80)בשני שהכתלים בזוית
בזה. שבספר.81)זה סמוכים גליונות שני על שכתבן

.·ÈÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««

‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ ÌBi‰ B˙B‡a CÏ‰Â ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÓÊaL ;·iÁ - ˙¯Á‡ ‰l‚Óa ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆«»∆ƒ¿«

NÚÓ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ Ô·¯˜nL‰84 ∆¿»¿»∆¿ƒ∆ƒ∆¿≈»¿À»ƒ«¬∆
.Ô˙·È¯˜Ïƒ¿ƒ»»

בטבריה 82) אחת אות כתב אמי, ר' "אמר ב: קד, שבת
שמחוסרת  אלא היא כתיבה חייב, בציפורי אחת ואות

מלחוהו 83)קריבה". שערו, שהעבירו לאחר בהמה עור
ה"ו). פ"א תפילין הל' (רבינו גויל נקרא ועיבדוהו

שלמעלה,84) מהלכה סתירה תהיה שלא זה דין מנמק רבינו
פטור, שהוא בקורה אחת ואות בארץ אחת אות בכותב
יהיו  מיד יחד, יקרבן אם וכאן לקרבן, מעשה מחוסר ששם

שם). (בגמרא, נקראות

.‚È·˙Bk‰85‰pnÓ ÌÈ¯BwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ «≈««««ƒ∆ƒƒ∆»
‰ÓÏL ‰·z86Ïk‰Â ,Ó ·˙kL ÔB‚k ?„ˆÈk .¯eËt - ≈»¿≈»»≈«¿∆»«¿«…

È¯‰L ,ÔÈÓ ÌB˜Óa d·˙kL B‡ ;¯NÚÓ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»«¬≈∆¿»»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
dÈbn‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ·˙kL BÓk ‡È‰87 ƒ¿∆»««¿»ƒ¬≈∆»««ƒ«

˙"ÈÁ‰ ‚b ˜lÁL ÔB‚k ,ÌÈzL d˙B‡ ‰NÚÂ ˙Á‡ ˙B‡««¿»»»¿«ƒ¿∆ƒ≈««≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - Ô"ÈÈÊ ÈL ‰NÚÂ¿«¬»¿≈«¿ƒ«»¿≈…«≈»∆

ב.85) קד, שבת -86)משנה, נוטריקון אחת אות "כתב
זה  ידי ועל האות, על נקודה סימן "עשה פוטרים"; חכמים
כתב  - נוטריקון וביאור (רש"י); שלימה" כתיבה נקראת
ודרכם  נוטארי, לסופר: קורים ורומי יון בלשון כי - התישבי
דרך  כלומר נוטריקון, לסימנים קוראים לכן בקצרה, לכתוב

רוקח'). ('מעשה עוד:87)סופרים אמרו ושם ב. קד, שבת
את  בזה והגיה רי"ש", ועשאו דל"ת של תגו שנטל "כגון
ודומה  הספר, תיקון וזהו הואיל חייב מועט ובדבר הספר,
קד:). שבת (רש"י שחייב הספר את והשלים אחת אות לכותב

.„ÈBÏ‡ÓNa ·˙Bk‰88B„È ¯Á‡Ï B‡89ÂÈÙa ,BÏ‚¯a , «≈ƒ¿…¿««»¿«¿¿ƒ
B˜t¯Ó·e90¯eËt -91¯h‡ .92‡È‰L ,BÈÓÈa ·˙kL ¿«¿≈»ƒ≈∆»«ƒƒ∆ƒ

- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈
ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈

¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו

של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.ÂË·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



zayקו zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿
ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«

.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»
BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»

·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»
„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.ÊË·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««

Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈
Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»

¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»
¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»

ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ
¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈

.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין
חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
שיכתבו  (הדין) מה הגט), (על לחתום יודעים שאין עדים
כתב  (נחשב) עליון כתב בדיו, עליו ויחתמו בסיקרא  להם
הלא  לו: אמר כתב. אינו לו: אמר לא? או גיטין לענין
אמר  שבת? לענין כתב (נחשב) עליון כתב רבינו, לימדתני
רש"י: ופירש מעשה? נעשה - מדמין שאנו מפני וכי לו,
נעשה  לבנו, מאומד שבת לענין מחמירים שאנו מפני "וכי
לא  המקדש בית בזמן שבת, לענין אפילו להקל? מעשה
מדברי  מוכח לעזרה". חולין להביא עצמי על סומך הייתי
רבינו  פסק ואיך כתב, שהוא אמרו לחומרא שרק הגמרא,
פ"ג) גיטין ('ירושלמי' העדה' ב'קרבן חייב? שהוא בפשטות
ודאי  שבת לענין אלא כרש"י, שלא הגמרא דברי את מבאר
וב'בנין  לשבת. גיטין לדמות שאין הגמרא וכוונת שחייב,
סיקרא  - זה באופן כתב גבי על כתב שבאמת מבאר, שלמה'
וגבי  חייב, שבת ולענין כתב נחשב - להיפך או דיו גבי על
משום  ופסול חוצץ התחתון שהכתב משום פסול גיטין

א.109)חציצה. יט, גיטין

.ÊÈÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
¯LL·e Ï˙Bka ˙B¯eˆÂ ÌÈÓL¯112C¯„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«∆¿»«¿«≈»∆¿∆∆

ÔÈ¯iv‰L113ÔÎÂ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLB¯ ∆««»ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ≈¿≈
,˜ÁBÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ÌeL¯‰ ˙‡ ˜ÁBn‰«≈∆»»¿«≈¬≈∆∆∆≈

ËË¯NÓ‰ .·iÁÂ114˙Áz ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k ¿«»«¿«¿≈¿≈ƒ¿…¿≈ƒ««
ËeÁ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈˆÚ‰ ÈL¯Á .·iÁ - ËeË¯N B˙B‡ƒ¿«»»»≈»≈ƒ∆«¬ƒƒ
È¯‰ - ‰ÂLa ¯ÒiL È„k ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò ÏL∆ƒ¿»««≈«»¿≈∆ƒ¿…¿»∆¬≈

ÌÈÏab‰ ÔÎÂ .ËË¯NÓ ˙„ÏBz ‰Ê115Ôk ÌÈNBÚL ∆∆∆¿«¿≈¿≈««»ƒ∆ƒ≈
ËË¯NÓ‰ „Á‡Â .‰ÂLa Ô·‡‰ ÏvÙiL È„k ÌÈ·‡a»¬»ƒ¿≈∆¿«≈»∆∆¿»∆¿∆»«¿«¿≈

Ú·ˆa116.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú·ˆ ‡Ïa B‡ ¿∆«¿…∆«¬≈∆«»

א.110) קג, מעצמו.111)שבת שבדה סימן רושם אפילו
בהיר.112) אדום ה"ג:113)צבע פ"ז שבת 'ירושלמי'

חייב  בדיו) או באבר הציור (שעושה הראשון צורה, "הצר
משום  חייב עליו) הצבע (המעביר והשני כותב, משום

ב.114)צובע". עה, על 115)שבת אבנים; מסתת
העצים  ויכינו והגבלים שלמה... בוני "ויפסלו הפסוק:
הרד"ק: פירש לב) ה, (מלכיםֿא הבית" לבנות והאבנים
בשרטוט  משרטטים או ובמידה... בקו האבן פוסלי "הם

האבן". יפסלו בלא 116)ומשם או "באצבע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אצבע"

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ט רביעי יום

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
והמכבה]1) [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור  בו כלל

עד  מרובים, וענייניה לרשות, מרשות ההוצאה מהן ואחרונה
זה  בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא

תולדותיה. ומהות מהותה קצת

.‡¯ÈÚ·n‰2‡e‰L Ïk3CÈ¯ˆ ‡‰iL ,‡e‰Â .·iÁ - ««¿ƒ»∆«»»∆¿≈»ƒ
¯Ù‡Ï4ÈtÓ ,¯eËt - ‰˙ÁL‰ C¯c ¯ÈÚ·‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈∆¬»ƒƒ¿ƒ∆∆«¿»»»ƒ¿≈

¯ÈÚ·n‰Â .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L5B‡ B¯·Á ÏL BLÈ„b ∆¿«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ∆¬≈
;˙ÈÁLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - B˙¯Èc Û¯BN‰«≈ƒ»«»««ƒ∆«¿ƒ
BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰Â ,B‡BNÓ Ì˜p‰Ï B˙ekL ÈtÓƒ¿≈∆«»»¿ƒ»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»¿»«¿
B˙ÓÁa B‡ B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜k ‰NÚÂ ,B˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ¿»¿»¬»¿«¬∆¿≈««≈«¬»
el‡ ÏkL ,‰·È¯Ó ˙ÚLa B¯·Áa Ï·BÁÎe ,·iÁ ‡e‰L∆«»¿≈«¬≈ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÏ„n‰ ÔÎÂ .Ú¯‰ Ô¯ˆÈ Ïˆ‡ Ô‰ ÌÈw˙Ó6¯p‰ ˙‡ ¿«¿ƒ≈≈∆ƒ¿»»»¿≈««¿ƒ∆«≈
‰Ê È¯‰ - ¯È‡‰Ï ÔÈa ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa ,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ B‡∆»≈ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿»ƒ¬≈∆

ÌnÁÓ‰ .·iÁ7BÙ¯ˆÏ È„k ÏÊ¯a‰ ˙‡8ÌÈna9È¯‰ - «»«¿«≈∆««¿∆¿≈¿»¿««ƒ¬≈
¯ÈÚ·Ó ˙„ÏBz ‰Ê10.·iÁÂ , ∆∆∆«¿ƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

m` la` ,xt`l jixv `diy `ede ,aiig `edy lk xirand"
."lwlwn `edy iptn ,xeht dzgyd jxc xirad

הוא  מבעיר מלאכת שגדר הרמב"ם בדעת אדה"ז שיטת
אינו  שהמבעיר "דאע"פ האש", שמרבה או האש "הוצאת
משום  אינו החיוב עיקר אעפ"כ לאפר, צריך אא"כ חייב
זאת  ומוכיח האש". ריבוי משום אלא העצים וכליון שריפת
הברזל  את "המחמם זו: הלכה בסיום הרמב"ם שכתב ממה
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אע"פ  וחייב", מבעיר תולדת זה הרי במים, לצרפו כדי
גם  משמע שכן וממשיך כליון. שום אין הברזל שבחימום
שא"צ  אע"פ הנר "דהמדליק כאן) ברמב"ם (שהובא מהדין

חייב". לאפר
להתחיל  לו היה הרמב"ם, סובר כך אם להבין, וצריך
שחמימות  הנר...כו'" את "המדליק אח"כ שהביא מהדוגמא
"צריך  של מהדוגמא מתחיל ומדוע הגוף, צורך הוא ואור
י"ל  בפשטות העצים. כליון על־ידי נוצר שהאפר לאפר"
שלא  מבעיר במלאכת שתנאי להדגיש רוצה שהרמב"ם
צריך  "שיהא באופן בהבערה התחיל ולכן מקלקל, יהיה
של  עניין שום כאן שאין יותר מודגש בזה כי לאפר"
החיוב  שעיקר כיון סוף־סוף הרי מ"מ וקלקול, השחתה
מלאכת  תיאור להתחיל לו היה האש, ריבוי מצד הוא

זו. מלאכה של למהותה המתאים באופן מבעיר
שנאסרו  המלאכות ל"ט העניינים: פנימיות על־פי והביאור
מובן  גופא ומזה במשכן, שנעשו המלאכות הן בשבת,
הן  ומקורן בשורשן מ"מ חול, של עבודות שהן שאף
איש  של העיקריות העבודות הן אלו מלאכות בקדושה.
לה', ומשכן דירה מהעולם לעשות לקונו בעבודתו ישראל
שבת  מלאכות של והגדרים התנאים בפרטי הוא וכן
ועיקרם  יסודם עליה. שחייבים מלאכה היא מה הקובעים
ומהם  לקונו. האדם בעבודת מלאכות שהן כפי הוא
אלו  וגדרים תנאים שבלי שבת, למלאכות אח"כ השתלשל

בשבת. עליה שחייבים מלאכה היא אין
הנשמה, נר הדלקת עניינה ה', בעבודת מבעיר מלאכת
ב"תניא" ומבואר לה'. אש כרשפי באהבה בוער שיהיה

בטב  למעלה תמיד "מתנענע הנר שאור משום שכשם עו
אף  למעלה, בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד שחפץ
בשורשו  למעלה וגם למטה, כלום יאיר לא שעל־ידי־זה
חפצה  האדם... נשמת כך בשורשו... במציאות אורו יתבטל
בשורשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
מבעיר  מלאכת מדוע הפנימי הביאור זהו בה'", ומקורה
התנועה  היא ה' בעבודת כי שיעור, לה ואין בכלשהו היא
כל  יש בכלשהו גם כי שיעור בה אין ולכן נפש, למסירות

הנפש. נקודת של) (האיכות
גם  יהיה "מבעיר" שכל צריך ה' בעבודת זה, עם יחד אבל
דבר  שבכל חומרי היותר החלק הוא האפר כי לאפרו, צריך
שורפים  שכאשר אדה"ז ומסביר יסודות, מארבעה המורכב
והלכו  "חלפו שבו ומים רוח אש היסודות ג' שכל הרי עץ,
שבו  העפר הוא הנשאר, האפר משא"כ בעשן". וכלו להם
קיים... הנשאר הוא בו שולטת האש ואין למטה, היורד

מכולן". יותר חומרי הוא
מהגוף  להיפרד בכדי לא היא הנשמה אש הבערת תכלית
תוספת  בו תביא אש כרשפי באהבה שההתעוררות אלא

כאן  בגוף נשמה בהיותו המצוות, ובקיום ה' בעבודת חיזוק
הוא  מבעיר במלאכת גדול תנאי לכן הגשמי. הזה בעולם

לאפרו. צריך שיהיה
(187 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

אש 2) תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה כתוב
(מסכת  ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל
ל"ט  (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא א) עמוד ע דף שבת
ולמה  מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות
ללאו  הבערה סובר יוסי רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת
אלא  מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת
כל  בכלל "הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים
אליה  (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות
מלאכה  אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר
בפני  לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה וחייב
עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה),
בשוגג  עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן
ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה
ומכאן  עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף
הרבה  בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק
אף  ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות
כל  המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם
לפי  - (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא
יהא  אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח
ולעשות  החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי
יהיו  מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת? מדורה
שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות
לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל מלאכות שמותרות כמו
מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא
(מצוה  המצוות" וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל
החוטא  על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב)
תבערו  לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר
שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי
תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,
הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
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יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות
פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא

.·‰aÎÓ‰11·iÁ - ‡e‰L Ïk12˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡ . «¿«∆»∆«»∆»«¿«∆∆
‰aÎÓ‰ Ï·‡ .ıÚ ÏL ˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡Â ¯p‰«≈¿∆»«¿«∆∆««∆∆∆≈¬»«¿«∆

¯eËt - ˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb13;·iÁ - Û¯ˆÏ Ôek˙ Ì‡Â . «∆∆∆«∆∆»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»
„Ú ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÌÈnÁÓ :ÌÈNBÚ ÏÊ¯a‰ ÈLËBÏ ÔkL∆≈¿≈««¿∆ƒ¿«ƒ∆««¿∆«
e‰ÊÂ .BÓÒÁÏ È„k ÌÈna B˙B‡ ÔÈaÎÓe ,˙ÏÁ‚ ‰NÚiL∆≈»∆«∆∆¿«ƒ««ƒ¿≈¿»¿¿∆
.‰aÎÓ ˙„ÏBz ‡e‰Â ,·iÁ B˙B‡ ‰NBÚ‰L ,Û¯ˆÏ¿»≈∆»∆«»¿∆∆¿«∆

¯zÓe14˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb ˙BaÎÏ15,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿««∆∆∆«∆∆ƒ¿»«ƒ
Ô˙Bp‰ .ÌÈa¯ da e˜BfÈ ‡lL È„k16¯p‰ CB˙Ï ÔÓL ¿≈∆…ƒ»«ƒ«≈∆∆¿«≈

ÔÓM‰ ÔÓ ˜tzÒn‰Â ,¯ÈÚ·Ó ÌeMÓ ·iÁ - ˜ÏBc‰«≈«»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ«∆∆
‰aÎÓ ÌeMÓ ·iÁ - ¯paL17. ∆«≈«»ƒ¿«∆

ב).11) עמוד כט דף שבת (פרק 12)(מסכת סובר רבינו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה  א
לגוף  צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב,
מפני  או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,
ובכללם  - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה,
פסקו  - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור הרשב"א הרמב"ן,
כן  אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי
כיבוי  או פחמין, לעשות כדי כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו
הוא  שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של
פטור. - הנ"ל לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך

התורה 13) מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם
עיקר  מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי
לדבר  ישתנה וכשיכבה אש שתחילתו דבר כל כי זה: דבר
אבל  מדאורייתא, האסור הכיבוי הוא זה פחם ותעשה אחר
מתכת  היא וכשתכבה מתכת שתחילתה מתכת של גחלת
זה  שאין לפי התורה מן כיבוייה אין בתחילה כשהייתה
(שהוא) [ה]ברזל אלא בברזל נתלית האש גוף שאין כיבוי
כיבוי  הילכך צונן ברזל הוא הכיבוי אחר ועכשיו היה חם
אוקספורד) יד (כתב בפירושו פרחיה (רבינו מדרבנן [זה]
בפירושו  הרמב"ם רבינו בשם א עמוד מב דף שבת למסכת
רוקח). מעשה ספר בהקדמת הובא וכן לתלמוד

רבנן.14) גזרו לא לרבים נזק שבמקום לכתחילה,
שם.15) שבת א).16)מסכת עמוד כב דף ביצה (מסכת
(הרא"ש),17) הכיבוי את ממהר זה ידי שעל משום

ד), הלכה (להלן ומותר כיבוי גרם רק שזה כתבו והתוספות
קצת  מכבה ממנו שמסתפק שעה "דבאותה הוא הטעם אלא

בנר". שמן מעט כשיש יפה הנר אור שאין אורו, ומכסה

.‚„ea‡ ÈtÓ d˙B‡ ‰aÎÓ‰ ,˙aLa ‰ÏÙpL ‰˜Ïc¿≈»∆»¿»¿«»«¿«∆»ƒ¿≈ƒ

·iÁ - ÔBÓÓ18‡l‡ ,˙aL ‰ÁBc ÔBÓÓ „ea‡ ÔÈ‡L ; »«»∆≈ƒ»∆«»∆»
˙BLÙ „ea‡19‡lL È„k Ì„‡ Èa e‡ˆÈ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿¿≈»»¿≈∆…

B˙¯Èc Ïk ˙Ù¯BN elÙ‡Â ,Ë‰Ïz L‡‰ eÁÈpÈÂ ,e˙eÓÈ»¿«ƒ»≈¿«≈«¬ƒ∆∆»ƒ»
.dlkÀ»

לרוב 18) אבל יהודה, כרבי שפסק למעלה רבינו לסברת
צריכה  שאינה במלאכה שמעון כרבי הסוברים הפוסקים

דרבנן. איסור רק כאן אין דבר 19)לגופה, לך שאין
ובמה  א. הלכה ב בפרק וראה נפש, פיקוח בפני העומד
כתבו  כולה" המדינה כל שורפת "ואפילו רבינו שכתב
אבל  אדמתם, על שישראל בזמן אלא אינו שזה הפוסקים
שיש  מפני בשבת דליקה לכבות מותר הגויים בין שהם בזמן
חוטפים  הם מתגברת שכשהדליקה נפשות סכנת בה
חיים  (אורח אותו הורגים נגדם עומד וכשאדם ושוללים
גויים  שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן
לברוח  יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר שמא מותר

ברורה). (משנה

.„¯zÓ20ÌÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ÏÎa ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»¿»«≈ƒ≈¿≈ƒ
ÈÏk elÙ‡ .‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k ,ÌÈ˜È¯ ÔÈa≈≈»ƒ¿≈∆…«¬…«¿≈»¬ƒ¿≈
,‰vÁÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á N¯Á∆∆¬»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ≈∆¿ƒ»
Èeak Ì¯bL ;ÔÈaÎÓe ÔÈÚwa˙Ó È‡ceL ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒ

¯zÓ22‰¯Ú˜ ÔÈÙBÎÂ .23‡lL ÏÈ·La ¯p‰ Èab ÏÚ À»¿ƒ¿»»««≈«≈ƒ¿ƒ∆…
.‰¯Bwa ÊÁ‡z…««»

א).20) עמוד קכ דף שבת מסכת הדין 21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות "לא 22)בשאר

שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה
המרדכי  וכתב ב). עמוד קכ דף שבת מסכת - מותר (=גרם
גרם  אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם

א).23)אסור. עמוד קכא דף שבת (מסכת

.‰‰·z24‰cL25Ïc‚Óe26‡È·Ó - ¯e‡‰ Ô‰a ÊÁ‡L ≈»ƒ»ƒ¿»∆»«»∆»≈ƒ
È„b ¯BÚ27˙Ë‰ÏÓ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿«∆∆

‡lL È„k ,Û¯N ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ˆw‰ ÏÚ BN¯BÙe ,Ô˙B‡»¿««»∆∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆…
L‡‰ ÌL ¯·Úz28. «¬…»»≈

א).24) עמוד קכ דף שבת מסכת קטנה 25)(משנה תיבה
לרמב"ם). המשניות מן 26)(פירוש הנפתחת גבוהה תיבה

לשמירה. דברים בה ושמים עור 27)הצד פריסת "תועלת
אל  מהגיע האש וימנע יתלהב ולא יתחרך הוא כי - גדי של

המשניות). (פירוש עיון 28)העץ" צריכים רבינו [דברי
וכל  מותר כיבוי שגרם ד בהלכה למעלה כתב כבר שהרי
זו]. הלכה להביא הוצרך ולמה הדליקה לעכב שמותר שכן

.Â˙ÈlË29,da ‰qk˙Óe dËLBt - ¯e‡‰ da ÊÁ‡L «ƒ∆»«»»¿»ƒ¿«∆»
‰˙·k - ‰˙·k Ì‡Â30¯e‡‰ Ba ÊÁ‡L ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿»»¿»¿≈≈∆»∆»«»

Ô˙BÂ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,Ba ‡¯B˜Â BËLBt -31ÌÈÓ ¿¿≈¿ƒ»»»»¿≈«ƒ
- ‰˙·k Ì‡Â ,¯e‡‰ Ba ‰Ï˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL „v‰ ÔÓƒ««∆¬«ƒ…ƒ¿»»¿ƒ»¿»

ÁÎL .‰˙·k32¯ÚÓ - ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ˜eÏc ¯33˙‡ »¿»»«≈»««≈«¿»¿«≈∆
BÁÈp‰ Ï·‡ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,ÏÙB ‡e‰Â ‡Ï·h‰««¿»¿≈¿ƒ»»»»¬»ƒƒ

BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯ÚaÓ34. ƒ»∆∆««ƒ∆»»»¿«¿¿
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י"ד).29) פרק שבת מסכת כיבוי 30)(תוספתא שגרם
א).31)מותר. עמוד קכ דף שבת (מסכת 32)(מסכת

ב). עמוד קכ דף כשמנער 33)שבת הרי הקשו: הראשונים
הנר  מן שמן שהמחסר למעלה כתב ורבינו השמן, נשפך
"פסיק  זה הרי לזה מתכוון אינו אם וגם מכבה, משום חייב
הערוך, בעל נתן רבינו לדעת אולם א)? בפרק (ראה רישיה"
מותר, מהדבר) נהנה (שאינו לו ניחא שלא רישיה שפסיק
אומרים  ויש מהשמן. נהנה אינו שהרי לנער מותר כאן גם
שמנו. שכלה בנר או שעווה, של בנר מדובר שכאן

במניח 34) אבל בשוכח, אלא שנו לא ינאי: רבי דבי "אמרי
לדבר  בסיס נעשתה (הטבלא אסור" לדבר בסיס נעשה
דף  שבת מסכת רש"י - לנערה כדי לטלטלה ואסור האסור,

ב). עמוד קכ

.ÊÈ¯Î35ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL36'‰ak' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ »¿ƒ∆»¿«≈¿ƒ«≈
Ï‡'Â37ÔË˜ Ï·‡ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,'‰aÎz ¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¬»»»

‰NBÚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL∆»¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÂÈ·‡ ˙Úc ÏÚ38ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚ ˙ÚcÓ Ï·‡ ; «««»ƒ¬»ƒ«««¿≈≈ƒ

ÔÈeˆÓ39¯ÓBÏ e¯Èz‰ ‰˜Ï„·e .BLÈ¯Ù‰Ï40Ïk : ¿Àƒ¿«¿ƒƒ¿≈»ƒƒ«»
.„ÈÒÙÓ BÈ‡ ‰aÎÓ‰«¿«∆≈«¿ƒ

א).35) עמוד קכא דף שבת מסכת ש"אמירה 36)(משנה
א. הלכה ו פרק למעלה כמבואר שבות", אין 37)לנכרי

עצמו  דעת על עושה הנכרי כי תכבה, אל לו לומר צריך
יעשה. אם יפסיד שלא בדעתו עצמו, שיודע 38)להנאת

(מסכת  בשבילו. ועושה לאביו נוח הזה שהכיבוי להבחין
שם). מעשה 39)שבת א) עמוד קיד דף יבמות (מסכת

המדרש  בית מפתחות לו שאבדו ביסני בר יצחק ברבי
לעשות  מה (לשאול פדת רבי לפני בא הרבים, ברשות
שם  שישחקו ותינוקת תינוק לשם הנהג לו: אמר בשבת)
נבלות  אוכל "קטן מינה: שמע לך, ויביאו המפתחות וימצאו
ישמעאל  דרבי ובמכילתא להפרישו". מצּווין דין בית ְִאין
- נאמר? למה מקדשכם, ד' אני כי "לדעת מובא: (תשא)
אני  שומע השבת, את ישראל בני ושמרו אומר שהוא לפי
לא  - ד' אני כי לדעת לומר תלמוד וקטן, שוטה חרש אפילו

דעת". לו שיש במי אלא (מסכת 40)אמרתי הגויים בפני
א). עמוד קכא דף שבת

.Á‰‡ˆB‰41‰ÒÎ‰Â42‰Î‡ÏÓ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó »»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿»»
Ïk ÌÚ ‰Ê ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‡È‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó≈¬¿»ƒ¿««ƒ∆»»∆ƒ»
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,e¯Ó‡ ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ ‰¯Bz ÈÙeb≈»ƒƒ∆ƒƒ«∆∆¿¬≈≈
˙Óe¯˙Ï ‰Î‡ÏÓ „BÚ eNÚÈ Ï‡ ‰M‡Â LÈ‡ :‰¯Bza«»ƒ¿ƒ»««¬¿»»ƒ¿«

z„ÓÏ ‡‰ ;‡È·‰Ó ÌÚ‰ ‡ÏkiÂ ,L„w‰43‰‡·‰‰L , «…∆«ƒ»≈»»≈»ƒ»»«¿»∆«¬»»
d˙B‡ ‡¯B˜ ‰Î‡ÏÓ -44‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ÔÎÂ .45, ¿»»≈»¿≈»¿ƒƒ«¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯È·Ún‰L46ÛBÒÏ ∆««¬ƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ««¿«¿
.·iÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡e‰ È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»

הלכה 41) א (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
העם  וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א)
לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא,
כך  לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא העם שנמנעו וכשם
ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו

הוצאה 42) (איסור הוצאה "מצינו אמרו: שם בגמרא
הרבים  (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות
מרשות  (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות
שהרי  קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות
שהכנסה  נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו
"והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד בכתב אולם אב.

משנה). במגיד נראה עמוד 43)(וכן צו דף שבת (מסכת
במסכת 44)ב). הסוגיא בפירוש חננאל רבינו כשיטת

ואף  וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת
כמבואר  מלאכות, כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת
אלא  חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא
אל  ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על
לא  ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו...
את  הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו
היחיד  מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע, מעגלה הקרשים
עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות
דומה  (שאינה שאני הוצאה - בכתוב? רמז לנו שאין אף
השכל  ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר
שהיא  מהכתוב ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב
מסכת  (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שלא 45)שבת דבר
מפי  איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב
"הלכה  הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש
כז  דף ראשונים הוצאת - המאור" ("ספר מסיני" למשה

א). א).46)עמוד עמוד צז דף שבת (מסכת

.Ë‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈¿ƒ¿«»«∆ƒ
¯eÚLk47„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÏÈÚBn‰48B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¿ƒ«ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

¯˜ÚÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó49BÊ ˙eL¯Ó ≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿«¬…≈¿
Ï·‡ .‰iL ˙eL¯a ÁÈpÈÂ50B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ»¬»ƒ»«¿…ƒƒ«

˙BÁt ‡ÈˆB‰L B‡ ,¯˜Ú ‡ÏÂ ÁÈp‰51- ¯eÚMkÓ ƒƒ«¿…»«∆ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯eËt52Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ¯È·Ún‰ »¿≈««¬ƒƒ¿ƒ««¿«¿«¿«

‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י"ד פרק להלן ראה
והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.È˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆
„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).
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.‡È‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ ˙BÚÓa ‡ˆiL B‡ ,B˜ÈÁ CB˙a65- ¿≈∆»»¿»¿ƒƒ¿ƒ

‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÈB‡Nn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - BÙ˙k ÏÚ«¿≈«»««ƒ∆««¿«¿»

ÔkL ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ66‡NÓ ‰È‰ ≈¬»»¿»ƒƒ¿»«ƒ∆≈»»«»
Û˙ka :¯Ó‡pL ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔkLna ˙‰˜ Èa¿≈¿»«ƒ¿»¿«¿»≈¬»»∆∆¡««»≈

Ô˙B‡ ÔÈ„ÓBÏ ÔkLnÓ ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ ,e‡NÈ67. ƒ»¿»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»

א).63) עמוד צב דף שבת במסכת בתלמוד 64)(משנה
פרק  (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי
המאור  שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד,
המאור  שמן המשחה", ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטורת
יום  של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו -

בזרועו". עמוד 65)תלוייה קמז דף שבת במסכת (ברייתא
עד 66)א). אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר

פרק  (להלן פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה
לסבלים  אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד
עבודה  בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא
רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם הקודש עבודת "כי

ז.67) בפרק ראה

.‚È‡ÈˆBn‰ Ï·‡68ÂÈÙa BÏ‚¯a ,B„È ¯Á‡Ï69 ¬»«ƒ¿««»¿«¿¿ƒ
ÈÙe B„‚·a ¯eÙzL ÒÈÎ·e ,B¯ÚN·e BÊ‡a ,B˜t¯Ó·e¿«¿≈¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

‰hÓÏ ÒÈk‰70BÏÚÓa ,B„‚· ÈÙa ,„‚·Ï „‚a ÔÈa , «ƒ¿«»≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
.ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt - BÏcÒ·e¿«¿»»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ

א).68) עמוד צב דף שבת במסכת בדבר 69)(משנה
הוציאו  אם אף חייב אוכל שהוא בדבר אבל אוכל, שאינו
משנה"). ("מגיד א עמוד קב דף שבת במסכת הוא וכן בפיו,

שאין 70) פטור, ממנו נופל החפץ שאין צר הכיס אם אף
בכך. הוצאה דרך

.„È‡ÈˆBn‰71ÈB‡NÓ ‰È‰ Ì‡ :BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ «ƒ««…ƒ»»«

,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Óe ‰·z B‡ ‡ÏÓ ˜N ÔB‚k ,„·k»≈¿«»≈≈»ƒ¿»¿«≈»∆
ÔkL ;·iÁ - B„Èa NÙB˙Â BL‡¯ ÏÚ ÌÈNÓ ‡e‰L∆≈ƒ«…¿≈¿»«»∆≈
.B„Èa B‡ BÙ˙k ÏÚ ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈¿»
¯ÙÒ B‡ „‚a ÁÈp‰L ÔB‚k ,Ï˜ ıÙÁ Á˜Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆«¿∆ƒƒ«∆∆≈∆
B„Èa ÊÁB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,B‡ÈˆB‰Â BL‡¯ ÏÚ ÔÈkÒ B‡72 «ƒ«…¿ƒ¿≈≈¿»

ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ∆≈
ÏÚ ÔÈÁpÓ ÔÈˆÙÁ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÌÏBÚ‰ ·¯ C¯c∆∆…»»¿ƒ«¬»ƒÀ»ƒ«

¯È·Ún‰ .Ì‰ÈL‡¯73Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ıÙÁ »≈∆««¬ƒ≈∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«
BL‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ B¯È·Ú‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««ƒ∆∆¡ƒ¿«¿»≈…

.·iÁ -«»

המוציא 71) חייא: רבי "אמר א) עמוד צב דף שבת (מסכת
- כן עושין הוצל אנשי שכן חייב, בשבת ראשו על משאוי
אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא הוצל וכי
אנשי  לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא
רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם בטלה - כן? עושין הוצל
חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא
בתלמוד  ועיין ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא

ג. הלכה י פרק שבת מסכת אין 72)ירושלמי כלומר:
פירושו  שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי

משנה). (לחם ראשו על דף 73)שהמשאוי שבת (מסכת
לסוף  ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט
אבל  חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים, ברשות ארבע
ונוטל  במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד

שמאלו. בצד ונותנו ימינו מצד חפץ

.ÂË¯zÓ74ÏËÏËÏ Ì„‡Ï75CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿»»¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿
LÈÂ ,Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆≈¿ƒ»¿≈

BlL ‰n‡·e .‰f‰ Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ76.ÔÈ„„BÓ ¿«¿≈¿»«¿À»«∆¿«»∆¿ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - ÂÈ¯·È‡a Òp ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»¿≈»»¿ƒ«¿««

˙BiBÈ·k77‰fL ,e¯Ó‡ ‰Ïaw‰ ÈtÓe .Ì„‡ Ïk ÏL ¿≈ƒ∆»»»ƒƒ««»»»¿∆∆
"ÂÈzÁz LÈ‡ e·L" ‰¯Bza ¯Ó‡pL78ÏËÏËÈ ‡lL - ∆∆¡««»¿ƒ«¿»∆…¿«¿≈

C¯‡ ˙cÓk ‡e‰L ,‰Ê Úa¯Óa ‡l‡ ;‰Ê Úa¯ÓÏ ıeÁƒ¿À»∆∆»ƒ¿À»∆∆¿ƒ«…∆
.ÏËÏËÏ LÈ „·Ïa Ba ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiLk Ì„‡»»¿∆ƒ¿…»»¿«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈

י.74) הלכה י"ג פרק להלן במסכת 75)ראה משנה
ובלבד  - הרבים ברשות "ומטלטל ב עמוד צח דף עירובין
ברשות  לטלטל שמותר הרי אמות", מארבע חוץ יוציא שלא
ח  דף שבת במסכת נראה (וכן אמות ארבע בתוך הרבים
טלטול  ידי על אמות מארבע חוץ להוציא ואילו א). עמוד
שהחשיך  במי אלא התירו לא אמות מארבע פחות פחות
באורח  משנה ומגיד ראב"ד ועיין ז). הלכה כ פרק (להלן

א. קטן סעיף שמט סימן הזה 76)חיים האיש היה ואם
אדם. בני שאר משל גדולות אמותיו ד' ביותר, ארוך

הלכה 77) י"ז פרק להלן כמבואר טפחים, שישה בת אמה
ובמכילתא)78)ל"ו. א עמוד מח דף עירובין (מסכת

אורך י  - "תחתיו" כשיעור תהיה השבת ביום איש כל שיבת
ידיו  לפשוט כדי אמה ועוד אמות, שלוש שהוא גופו כל
ממקום  חפצים לטלטל אדם יכול זה ובשיעור ורגליו,

שמט). סימן חיים (אורח למקום

.ÊËeÈ‰79ÌÈL80CB˙Ï ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ ˙ˆ˜Ó , »¿«ƒƒ¿»«¿««∆∆¿
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.ÚˆÓ‡a ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ‡È·Ó - ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ»∆¿«

.B¯·Á ÏL CB˙Ï BlL CBzÓ ‰Ê ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ∆ƒ∆¿∆¬≈
ÚÏ·Ó ÈÚˆÓ‡‰Â ,‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â81‡e‰ - ÌÈ˙Èa ¿ƒ»¿»¿»∆¿»ƒÀ¿»≈¿«ƒ

ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ,BnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â Ô‰nÚ ¯zÓÀ»ƒ»∆¿≈À»ƒƒ¿«ƒ«ƒƒ
ÌÈ¯eÒ‡82.‰Ê ÌÚ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆

א).79) עמוד מה דף עירובין (מסכת אחד 80)משנה שכל
אמה, שש הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש
אלו. בתוך אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא

מונח 81) ידו ועל האמות, שמונה באמצע עומד שהוא
שניהם. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל,

אמות.82) לארבע חוץ יוציאו שלא

.ÊÈCÎÈÙÏ83¯zÓ84ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ ¯˜ÚÏ Ì„‡Ï ¿ƒ»À»¿»»«¬…≈∆≈¿»«ƒ
CB˙a BnÚL B¯·ÁÏ BzÏÂ85B¯·Á ÔÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿««¿≈¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BcˆaL ¯Á‡‰ B¯·ÁÏ«¬≈»«≈∆¿ƒ¬ƒ≈≈»¿««ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk CÏB‰ ıÙÁ‰L86ÈtÓ ,¯zÓ - ˙aLa ∆«≈∆≈«»ƒƒ¿«»À»ƒ¿≈

˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡ ÏËÏË ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆…ƒ¿≈∆»¿«¿««
.BlL∆

אמות.83) ארבע תוך הרבים ברשות חפץ לטלטל שמותר
א).84) עמוד צה דף עירובין (מסכת הוא 85)משנה אם

אחת  מרשות להוציאו אסור אבל אחת, רשות בתוך
הוא  שאז אמות, ארבע בתוך אף אחרת לרשות ולהעבירו
כן  "על אסור. לכרמלית ואפילו לרשות מרשות מוציא
שנותנים  בשבת, קהילות באיזה שראיתי מה על תגר, קראתי
מארבע  בפחות הרחוב דרך והולכים הכנסת לבית תורה ספר
לרחוב, הבית מן שמוציאים במה איסור ועושים אמות,
שמט). סימן זהב (טורי הושטה" מועילה לא שלזה

מותר 86) שלבעליו ממה יותר חפץ להוליך שאסור ואף
קונים  הפקר שחפצי נורי בן יוחנן כרבי רבינו דעת ללכת,
הלכה  ה פרק טוב יום בהלכות להלן (ראה במקומם שביתה

י).

.ÁÈÏÈ‡B‰87Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ Ì„‡Ï BÏ LÈÂ ƒ¿≈»»»¿«¿≈¿»«¿À»
ÏËÏËÓ ‡ˆÓ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡e‰L∆«¿««««¿««ƒ¿»¿«¿≈
‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ ‰Ê Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡ C¯‡a¿…∆¬«¿∆¿À»∆»≈«¿»

‰n‡ ÈLÓÁ88˙eL¯a ˜¯Bf‰ B‡ ¯È·Ún‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . À¿≈«»¿ƒ»≈««¬ƒ«≈ƒ¿
·iÁ ÌÈa¯‰89‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁÏ ıeÁ ¯È·ÚiL „Ú »«ƒ«»«∆«¬ƒ¿»≈«¿»
‰n‡ ÈLÓÁ90Úa¯‡ ˙lÁzÓ :e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . À¿≈«»¿»»∆»«¿ƒ¿ƒ««¿«

‡e‰ - ·iÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯È·Ún‰ :B‡ ,Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«««¬ƒ«¿«««»
BÙBÒ „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL ÔBÒÎÏ‡‰ ˙lÁzÓ91Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«»¬«¿∆«¿«««¿ƒ

.¯eËt - ‰fÓ ˙BÁt ¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ∆»

א).87) עמוד נא דף עירובין "כל 88)(מסכת הכלל לפי
אמה  (כל באלכסונא" חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא
מסכת  - באלכסונה חמישיות ושתי אמה היא - בריבועה

א). עמוד נז דף בפחות 89)עירובין אף יש איסור אבל
ד'90)מזה. מעביר כשהוא הסוברים מהראשונים ויש

בלבד. אמות בד' אף חייב פניו, כנגד היינו,91)אמות
החפץ  מקצת אם אבל זה, לשיעור מחוץ תהיה שההנחה

ארבע  החפץ העביר לא שהרי פטור, זה שיעור בתוך מונח
יא. בהלכה כמבואר בשלימות, ואלכסונן הן אמות

.ËÈıÙÁ ¯˜BÚ‰ ?„ˆÈk :˙BcÓ LÏL Ô‡k ‡ˆÓƒ¿»»»ƒ≈«»≈≈∆
¯Á‡ ÌB˜Óa BÁÈp‰Â ‰Ê ÌB˜nÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ»∆¿ƒƒ¿»«≈
„Ú ˙BÓB˜n‰ ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»»≈¿≈«¿«
Úa¯‡Ó ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¬≈∆À»»»≈≈∆»≈≈«¿«
ÈLÓÁ ‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ CB˙a Ô‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Bn‡««¬«ƒ≈¿»≈«¿»À¿≈

¯eËt - ‰n‡92‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ Ô‰ÈÈa ‰È‰ ; «»»»»≈≈∆»≈«¿»
n‡ ÈLÓÁ¯È·Ú‰ È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂLa ‰ À¿≈«»¿»∆¬≈∆«»∆¬≈∆¡ƒ

.Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡Ï ıeÁ ıÙÁ‰«≈∆«¬«¿∆¿À»

נא 92) דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
הן  שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד
כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי ואלכסונן"
עמוד  ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת
אמות  מארבע בפחות לטלטל לכתחילה אף שמותר נראה א
פחות  בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה
חומשים  ושלושה חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין

עׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בהם 1) המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר

והפטור.

.‡ÔÈ‡2¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3 ƒ¿»«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ıÙÁ4ÌÈÁÙË5ÏÚ ≈∆≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ«
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡6LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ «¿»»¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»¿»ƒ

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.·B„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,
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ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«
ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ

¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.„„ÓBÚ ‰È‰14B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a »»≈¿««ƒ¿≈¿À»«»
‰‡ÏÓ ‡n‚ Èab ÏÚÓ ÌÈÓ ÌMÓ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ»«ƒ≈««≈À»¿≈»

·iÁ - Ô‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ15‰ el‡k Ôlk ÌÈn‰L ,ÔÈÁpÓ Ô «ƒ¿ƒ»«»∆««ƒÀ»¿ƒ≈À»ƒ
ÌÈÓ Èab ÏÚ Ûˆ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ı¯‡‰ ÏÚ16 «»»∆¬»ƒ»»¿ƒ»««≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙a ˙B¯Ùe17˙B¯t‰ ÔÓ Á˜ÏÂ B„È ËLÙe , ≈¿«¿ƒ»«»¿»«ƒ«≈
Èab ÏÚ ˙B¯t‰ eÁ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ»∆¬≈…»«≈««≈
.‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ¯˜Ú ‡lL ‡ˆÓÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆…»«≈««≈¿«¿»»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â18Èt ÏÚ ÔÈÙˆ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«≈»ƒ«¿≈
¯eËt ‡e‰L ,Ì‡ÈˆB‰Â ÌÈn‰19ÔÓL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿ƒ»∆»¿≈ƒ»»∆∆

- B‡ÈˆB‰Â ÔÓM‰ ÔÓ ËÏ˜Â ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Û»̂«¿≈««ƒ¿»«ƒ«∆∆¿ƒ
¯eËt20. »

ב.14) ה, במצב 15)שבת היו לא בידו שנטל שהמים אף
(רש"י). זורמים אלא מנוחה הסתפקו 16)של שם, בגמרא

שאנו  או הכלי, בתוך הנח הפרי אחרי הולכים אנו אם
פסק  ולכן בתיקו, והעלו - נח שאינו הכלי אחרי הולכים

(מגידֿמשנה). מספק שפטור על 17)רבינו אחר: בנוסח
התימנים). (כ"י הכלי ספק,18)גבי שום היה לא בזה כי

ש"אמר  כמונחים, יחשבו מים גבי על הצפים שהפירות
הנחתו". זו) (אין היינו לאו מים, גבי על אגוז רבא,

שהוא 19) דוקא העפר יסוד על הנחה להיות "שצריכה
(הרש"ש). נוזל" שהוא המים יסוד על ולא גושי,

נורי.20) בן יוחנן דרבי כרבנן ב. ה, שבת

.‰·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈«ƒ≈¿ƒ¿«»
ÁÈp‰ B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÁÈpÈÂ ¯˜ÚiL „Ú«∆«¬…¿«ƒ«¬»ƒ»«¿…ƒƒ«ƒƒ«

CÎÈÙÏ .¯eËt - ¯˜Ú ‡ÏÂ21˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ , ¿…»«»¿ƒ»ƒ∆»»≈¿««
,B„Èa ıÙÁÂ ‰iL ˙eL¯Ï B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓƒ¿≈¿À»«»ƒ¿¿ƒ»¿≈∆¿»
¯ÈÊÁ‰Â ,ıÙÁ B„ÈÏ ¯Á‡ Ô˙pL B‡ ;epnÓ ¯Á‡ BÏËe¿»«≈ƒ∆∆»««≈¿»≈∆¿∆¡ƒ

ÁÈp‰ ‰ÊÂ ¯˜Ú ‰fL ,ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÂÈÏ‡ B„È22. »≈»¿≈∆¿ƒ∆∆»«¿∆ƒƒ«

ידו 21) את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב, שבת
מתוכה  הבית בעל ונטל היחיד), (לרשות לפנים חפץ) (ובה

פטורים". שניהם אדם 22)- כשהתחיל אצלנו: העיקר "כי
אותה  וגמר אחר אדם ובא אותה, גמר ולא בשבת מלאכה
ידי  על נגמרת שהמלאכה לפי פטורים, שניהם מלאכה,
מה  וזה גמורה, מלאכה מהם אחד עשה ולא שניהם,
שעשאוה  שנים חייב, אותה ועשה "יחיד הגמרא: שאמרה
- "בעשותה" ה'ֿיתברך: מאמר זה על והרמיזה פטורים",
בפירוש  (רבינו מקצתה" העושה ולא כולה את העושה

שם). המשניות

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23‰ÏÚÓÏ B„È ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿«¿»
‰LÏMÓ24ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏL CB˙a B„È ‰˙È‰ Ï·‡ , ƒ¿»¬»»¿»»¿¿»»»»∆

·iÁÂ ,ı¯‡a ÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ -25. ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ«»»∆¿«»

אחרת.23) לרשות שהכניס חפץ מידו אחר נטל אם שפטור
אבל 24) החפץ, את והכניס השניה לרשות ידו שנכנסה אף

הנחה. נעשתה פחות 25)לא הנמצא חפץ א. צב, שבת
דומה. בארץ כמונח לארץ, טפחים משלשה

.Ê‰È‰26ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
„ÓBÚ‰ ‰Ê „iÓ ıÙÁ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ó „È B¯·Á¬≈»≈¿¿ƒ»¿»«≈∆ƒ«∆»≈
,BÏˆ‡Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L B‡ ;BÏˆ‡ BÒÈÎ‰Â ,BÊ ˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿∆ƒ≈∆≈∆¿

ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï „ÓBÚ‰ ‰Ê - „ÓBÚ‰ ‰Ê „Èa ÁÈp‰Â27, ¿ƒƒ«¿«∆»≈∆»≈…»»¿
B„Èa Ô˙ È¯‰L28È¯‰L ,·iÁ B¯·ÁÂ ;B„iÓ ÏË B‡ ∆¬≈»«¿»»«ƒ»«¬≈«»∆¬≈

.ÁÈp‰Â ¯˜Ú»«¿ƒƒ«

א.26) ב, שבכל 27)שבת ואף פטור, אמרו: במשנה
אבל  מעונש פטור הכוונה "פטור", שבת בדיני שנאמר מקום
פטור  כאן ה"ג), פ"א (למעלה כן לעשות מדרבנן אסור
כל  את עשה חבירו אלא כלום, עושה שאיננו כיון ומותר
מכלֿמקום  אולם ג.); (שבת וההנחה העקירה - המלאכה
(ויקרא  מכשול" תתן לא עור "לפני משום כן, לעשות אסור
יסבב  או לעבירה שיעזור מי את כולל זה "שלאו יד) יט,
ובעזרתו  לעוון, ההוא האיש את יביא הוא כי אותה,

רצט). מל"ת המצוות' ב'ספר (רבינו בנוסח 28)הכשילו"
התימנים). (כ"י בידו נתן חבירו שהרי אחר:

.ÁÈ˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰B¯·Á Ô˙Â ,el‡ ˙BiL¯ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈¿»«¬≈
ÂÈab ÏÚ B‡ B„Èa ıÙÁ29˙eL¯Ï ıÙÁ‰ B˙B‡a ‡ˆÈÂ , ≈∆¿»««»¿»»¿«≈∆ƒ¿

ıÙÁa BÙeb ˙¯È˜ÚL ÈtÓ ;·iÁ - ÌL „ÓÚÂ ,‰iL¿ƒ»¿»«»«»ƒ¿≈∆¬ƒ«¿≈∆
B˙„ÈÓÚÂ ,˙eL¯ d˙B‡Ó ıÙÁ ˙¯È˜Úk - ÂÈÏÚL∆»»«¬ƒ«≈∆≈»¿«¬ƒ»
.da „ÓÚL Ú˜¯wa ıÙÁ‰ ˙Áp‰k - ıÙÁ‰ B˙B‡a¿«≈∆¿«»««≈∆««¿«∆»«»

CÎÈÙÏ30‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ B‡ B„ÈaL ıÙÁa ‡ˆÈ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈∆∆¿»««»¿…
,B„Èa ‡e‰Â ÒÎÂ ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰iL ˙eL¯a „ÓÚ»«ƒ¿¿ƒ»∆»»«¿ƒ¿«¿¿»
- ÌBi‰ ‡ˆiL „Ú Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆÈ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ¿«»«À«∆»»«
Ôw˙Ï „ÓÚ elÙ‡Â .ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜ÚL ÈÙÏ ,¯eËt»¿ƒ∆»«¿…ƒƒ««¬ƒ»«¿«≈

¯eËt ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈÏÚL ÈB‡Nn‰31„ÓÚiL „Ú , ««∆»»¬«ƒ»«∆«¬…
.ÁeÏ»«

והוציאם 29) ומשקין אוכלין חבירו "הטעינו א: ג, שבת
ממקומו  חפץ כעקירת גופו שעקירת חייב, רבי: אמר לחוץ,
מלאכה  שהיא והנחה עקירה בעצמו הוא ועשה הוא,
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ונתן  לחוץ, וגופו לפנים (הפשוטה לידו דומה ואינו שלימה,
מאי  לחוץ), שהוציאה לעני אף בו שפטר לתוכה הבית בעל
הוציאה  כי הלכך - נחה (לא נייח לא ידו טעם?) (מה טעמא
והנחה). עקירה בלא הוצאה דרך ואין דבר, שום עקר לא

עקירה). וזוהי קרקע, גבי (על נייח" גופו שבת 30)אבל
ב. (רש"י).31)ה, עמידה זו שאין

.ËÔÎÂ32elÙ‡ da ı¯Â BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·Á ‰˙È‰L ÈÓ ¿≈ƒ∆»¿»¬ƒ»«¿≈¿»»¬ƒ
ı¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .„ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk»«≈«»«∆«¬…»∆ƒ¿∆»
¯˜BÚk ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ;da»¬»ƒ»«¿«¿«¬≈∆¿≈

¯eÒ‡Â ,ÁÈpÓe33ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„wL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆»«»»«
d˜¯BÊÂ B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú da ı¯ - BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·ÁÂ«¬ƒ»«¿≈»»«∆«ƒ«¿≈¿¿»

„È ¯Á‡Ïk ÌL34. »ƒ¿««»

ב.32) קנג, אף 33)שבת שהרי חייב, אינו מדרבנן אבל
כמבואר  לנוח, שיעמוד עד פטור משאו לתקן כדי עמד אם

ח'. ולאחוריו 34)בהלכה מכתפיו כגון זריקה, בדרך שלא
כדרך  הניחה אם אבל הי"ג), (פי"ב פטור שהוא (רש"י)
כן  ואם מבחוץ, קצת עמד שלא שאיֿאפשר חייב, הנחה

שם). (גמרא, והנחה עקירה עשה

.È¯˜Ú35˙BÁt Ba CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ »««≈∆≈¿»«ƒ¿»«»
Úa¯‡Ó ˙BÁt CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««¿»«¿»«¿»«»≈«¿«

¯eËt - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡36‰na . «¿»«¬ƒ»«À»«∆
Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ „ÓÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»«¬»ƒ»«¿«≈
Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiLÎe ,Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - B‡NÓ«»¬≈∆ƒ¿«≈¿∆«¬…¿«¿«
˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiL ,‡e‰Â .·iÁ - ˙Bn‡37 ««»»∆«¬…¿«¿««

‡e‰ ÔÈ„Ú - B‡NÓ Ôw˙Ï „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ»«¬»ƒ«¬…¿«≈«»¬«ƒ
Úa¯‡Ï ıeÁ ÁeÏ „ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Cl‰Ókƒ¿«≈¿≈«»«∆«¬…»«¿«¿«

.˙Bn‡«

ב.35) ה, הט"ו.36)שבת פי"ב למעלה כמו 37)ראה
לרשות. מרשות במוציא ח' בהלכה

.‡È‰È‰38,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ »»»∆…«¿«≈À»«»»∆
,ı¯‡a ÁpÓ ÈM‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,„Á‡‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â¿ƒ¿ƒ««»∆»∆»¿»»«»∆«≈ƒÀ»»»∆
‰È‰L ÈM‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿ƒ««»∆«≈ƒ∆»»
¯È·Ú‰L „Ú ,BÊ C¯c ÏÚ ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â ı¯‡a ÁpÓÀ»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»»«∆∆«∆∆¡ƒ
ıÙÁ‰ ¯˜Ú ‡lL ÈÙÏ ,¯eËt - ÔÈÏÈÓ ‰nk ıÙÁ‰«≈∆«»ƒƒ»¿ƒ∆…»««≈∆

ı¯‡‰ Èab ÏÚÓ Blk39Ì‡Â .40Ú B¯¯‚e ıÙÁ‰ CLÓÏ À≈««≈»»∆¿ƒ»««≈∆¿»«
,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿««»

ÏbÏ‚Ó‰L41‡e‰ ¯˜BÚ42. ∆«¿«¿≈≈

ב.38) ח, כזה 39)שבת באופן להעבירם הדרך שזו ואף
('תוספות'). פטור מכלֿמקום למשא, קלים שאינם מפני

ב.40) צא, ('מעשה 41)שבת "שהמגרר" אחר: בנוסח
מגלגל 42)רוקח'). אבל כמגרר, שהוא חייב חבית ומגלגל

קצת  נחה תהא שלא אפשר שאי פטור, מרובעת תיבה
('תוספות').

.·È¯˜Ú43˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰Ï BÊ ˙ÈÂfÓ ıÙÁ‰44, »««≈∆ƒ»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«∆∆
CÏÓÂ ,˙¯zn‰ ‰¯È˜Ú ‰¯È˜Ú‰ BÊ ˙‡ˆÓpL45C¯ca ∆ƒ¿≈»¬ƒ»¬ƒ»«À∆∆¿ƒ¿««∆∆

‰iL ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â46¯eËt -47‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ; ¿ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈∆…»¿»

‡Ïa ‰Áp‰ Ô‡k ˙‡ˆÓÂ ,CÎÏ ‰BL‡¯ ‰¯È˜Ú¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿≈»«»»¿…
ÔÎÂ .‰¯È˜Ú48‡e‰Lk B¯·Á ÏÚ BÁÈp‰Â ıÙÁ ¯˜BÚ‰ ¬ƒ»¿≈»≈≈∆¿ƒƒ«¬≈¿∆

Èab ÏÚÓ BÏË „ÓÚÏ B¯·Á ‰ˆ¯iL ˙Ú·e ,Cl‰Ó¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¬≈«¬…¿»≈««≈
‡Ïa ‰¯È˜Ú Ô‡k LÈ È¯‰L ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯·Á¬≈¬≈∆»∆¬≈≈»¬ƒ»¿…

.‰Áp‰«»»

ב.43) ה, היחיד.44)שבת רשות חזר 45)באותה
הראשונה. הרבים.46)מדעתו היתה 47)לרשות "שלא

לזוית  אלא חיוב, במקום בחוץ להוציאן בכוונה עקירה
חננאל). (רבינו חיוב" בה "אמר 48)שאין ב: קנג, שבת

בעצמו  עשה (אילו חטאת חייב שבגופו כל פפא, רב
חבירו  עם המלאכה עשה (אם בחבירו עליה), חייב המלאכה

אסור". אבל פטור - ביחד)

.‚È˜¯Bf‰49˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ50Úa¯‡ ˙lÁzÓ B‡ «≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¿«
¯Á‡ BËÏ˜ ÁeiL Ì„˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«ƒ¿»«ƒ¿…∆∆»«¿»«≈

BËÏ˜ B‡ ,B„Èa51ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - Û¯N B‡ ,·Ïk ¿»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈
˙ÚLa Ôek˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏ Ôek˙pL ‰Áp‰ BÊ«»»∆ƒ¿«≈»¿ƒ»ƒƒ¿«≈ƒ¿«

CÎÏ ‰˜È¯Ê52·iÁ -53. ¿ƒ»¿»«»

א.49) קב, אמות.50)שבת ארבע תוך אפילו
עומד 51) האחר שאם (רש"י), וקיבלה ממקומו אחר שנעקר

שלמה, מלאכה שעשה הזורק חייב וקיבלה, במקומו
טו. בהלכה כבשן.52)כמבואר בפי או כלב בפי שינוח

בהלכה 53) כמבואר ארבעה, מקום גבי על לנוח שצריך ואף
היה  כאילו ונחשב למקום", אותו עושה "מחשבתו כאן א',

ארבעה. מקום

.„È˜¯Bf‰54Ï·Áa ¯eL˜ ‰È‰Â ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ «≈≈∆≈¿ƒ¿¿»»»¿∆∆
;¯eËt - BÏˆ‡ ıÙÁ‰ CLÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,B„Èa B„‚‡Â¿¬»¿»ƒ»ƒ¿…«≈∆∆¿»

‰Áp‰ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L55¯˜ÚL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓ‚ ∆¬≈≈»«»»¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»«
.ÁÈp‰ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«

א.54) קב, לחם55ֿ)שבת (ראה כאן יש עקירה אבל
משנה).

.ÂË˜¯Bf‰56„ÓÚ Ì‡ :B¯·Á ÏL B„È CB˙a ‰ÁÂ «≈¿»»¿»∆¬≈ƒ»«
·iÁ ˜¯Bf‰ - dÏa˜Â BÓB˜Óa B¯·Á57¯˜Ú È¯‰L , ¬≈ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»∆¬≈»«

¯eËt - dÏa˜Â BÓB˜nÓ B¯·Á ¯˜Ú Ì‡Â ;ÁÈp‰Â58. ¿ƒƒ«¿ƒ∆¡«¬≈ƒ¿¿ƒ¿»»
B„Èa BÏa˜Â ıÙÁ‰ ¯Á‡ BÓˆÚ ˜¯Bf‰ ı¯Â ,˜¯Ê»«¿»«≈«¿«««≈∆¿ƒ¿¿»

¯eËt - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ B‡ ˙¯Á‡ ˙eL¯a59el‡k , ƒ¿«∆∆¿«¿««»¿ƒ
ÁeiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰Áp‰‰ ÔÈ‡L .BÏa˜Â ¯Á‡ ¯˜Ú∆¡««≈¿ƒ¿∆≈««»»¿»«∆»«

ÌB˜na ıÙÁ‰.‰¯È˜Ú ˙ÚLa Ba ÁeÏ BÏ ‰È‰L «≈∆«»∆»»»«ƒ¿«¬ƒ»

א.56) ה, ביד 57)שבת שתנוח נתכוון לא "שאפילו
העומד  חבירו ביד לנוח סופה זריקתו שעלֿידי מכיון חבירו,
ארבעה, על כארבעה חשובה אדם של שידו מפני חייב, שם
לנוח  סופה שהיה וקיבלה, חבירו כשנעקר מהֿשאיןֿכן
אחרת  הנחה זו הרי בידו, נחה עקירתו ידי ועל בארץ,
רוקח'). ('מעשה פטור" ולכן העקירה, אחר שנתחדשה

את 58) עשה והשני עקירה, רק הנחה עשה שלא הזורק,
(רש"י). ונעקר 59)ההנחה חפץ זרק יוחנן: רבי "בעי

כאדם  - אחד באדם כחות שני מהו? וקיבלה, וחזר ממקומו
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(כלומר: ופטור? דמי אדם בני כשני או וחייב, דמי אחד
למקומו, להגיע החפץ את הניח ולא בהילוכו, שחטפו כיון
עשה  שהוא מכיון או ופטור, הוא אחר אדם קיבלו כאילו
רבינו  בפירוש וחייב). הוא אחד כאדם - והנחה עקירה
כאילו  - וחייב דמי אדם בני "כשני אחר: נוסח מובא חננאל,
או  - בעצמו קיבלה אם גם כך וקיבל, במקומו חבירו עמד
לשמאלו  מימינו כנותן שהוא - ופטור הוא אחד כאדם
לא  הבעיה פטור": אמות ארבע שהעבירה שאףֿעלֿפי
דרכו  כך כי שפטור, רבינו ופסק ב"תיקו" ונשארה נפשטה

(מגידֿמשנה). בספיקות לפסוק

.ÊË˜¯Bf‰60˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰61¯ÈÂ‡a ıÙÁ‰ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚˆÓ‡a »«ƒ»∆¿«««ƒ∆»««≈∆«¬ƒ

¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯62‰ÏÚÓÏ ¯·ÚiL ,‡e‰Â . ¿»«ƒ»»∆«¬…¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ63 ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ¿»

¯˜ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»««≈«∆««ƒ∆∆¡«
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙ B‡64˙eL¯Ï ƒ¿«¿≈¿»»«≈∆≈¿«»ƒƒ¿

˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ „ÈÁi‰«»ƒ«∆∆¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈa¯‰65ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰ »«ƒ¿ƒ»«»¿≈«≈≈¿»«ƒ

Ì‡Â .¯eËt - ÚˆÓ‡a „ÈÁi‰ ˙eL¯e ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿«»ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa ıÙÁ‰ ¯·Ú»««≈∆¿»ƒ¿»»»»∆¿»«
˙eL¯Ï ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙Â ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab«≈«∆««ƒ∆»«¿ƒ¿«¿≈¿»»ƒ¿
˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿ƒ»¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿

.·iÁ CÎÈÙÏe ,„ÈÁi‰«»ƒ¿ƒ»«»

א.60) צו, שבת כי 61)משנה, טפחים, עשרה בתוך
הבאה) הערה (להלן עקיבא לרבי אף פטור מזה למעלה
ה"ז. פי"ד להלן כמבואר פטור" "מקום אלא שאינו

(כמו)62) כמי "קלוטה משום חייב, עקיבא רבי לדעת
כאילו  נחשב באויר שנקלט חפץ - (דומה)" דמיא שהונחה
ברשות  והנחה היחיד ברשות עקירה עשה כן ואם שם, נח
היחיד, ברשות והנחה הרבים ברשות עקירה ושוב הרבים,
על  החולקים כחכמים פסק רבינו אבל שתים. חייב זה ולפי

ופטור. עקיבא פחות 63)רבי שכל מסיני, למשה הלכה
(ראה  ממש הקרקע אל (מחובר) כ'לבוד' – טפחים משלושה

לב). בדף 'ראשונים' הוצאת - המאור' בנוסח 64)'ספר
(ויניציה). אחרת" "לרשות א.65)אחר: צז, שבת

.ÊÈ¯È·Ún‰66ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡67ÌÚ BÊ ««¬ƒ«¿««ƒ¿»«ƒƒ
˙Bn‡ Úa¯‡L ÈtÓ ;·iÁ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿≈∆«¿««
Á ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈa¯‰ ˙BiL¯ ÈzLaƒ¿≈¿À»«ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆…»

.Ô‰ÈÈaL ˙eL¯a ıÙÁ‰«≈∆ƒ¿∆≈≈∆

הרבים 66) מרשות בזורק הדין נשנה ושם א. צח, שבת
חייב, אמות ארבע - באמצע היחיד ורשות הרבים לרשות

למ  זה דין השווה ורבינו מצטרפות, רשויות ארבע כי  עביר
משלשה 67)אמות. למטה אבל טפחים. משלשה למעלה

כנח. הוא הרי - טפחים

.ÁÈËÈLBn‰68˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
¯ÈÂ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ËÈLB‰ elÙ‡Â .·iÁ - ÚˆÓ‡a ÌÈa¯‰»«ƒ»∆¿««»«¬ƒƒ¿«¿»≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯69:ÔkLna ÌiÂÏ‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkL . ¿»«ƒ∆≈»¿»¬««¿ƒƒ«ƒ¿»

ÔÈËÈLBÓ70˙eL¯e ,‰Ï‚ÚÏ ‰Ï‚ÚÓ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ƒƒ∆«¿»ƒ≈¬»»«¬»»¿
˙eL¯ ‰Ï‚ÚÂ ‰Ï‚Ú ÏÎÂ ,˙BÏ‚Ú‰ ÈzL ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿≈»¬»¿»¬»»«¬»»¿

.‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ

א.68) צז, שבת טפחים,69)משנה, מעשרה למעלה
אלא  חייב מושיט שאין משמע ד.) (שבת ה'תוספות' מדברי
למטה  מושיט במשכן מצאנו שלא כיון מעשרה, למעלה
מדברי  אבל עשרה; גבוהות היו הלויים שעגלות מעשרה,
שכלֿ נראה הרבים", רשות מאויר למעלה "ואפילו רבינו

חייב. שהוא מעשרה למטה (שבת 70)שכן ב'ירושלמי'
שנים  ידי על בלבד מיישא. רבי בשם אחא "רבי ה"ב): פי"א
אחד  אבל לזה, זה מושיטים כששנים דוקא חייב, (מושיט
(בכל  אמר את אתר בכל פטור), - למקום ממקום המושיט
אמר  את והכא פטורים, שעשו שנים אומר) אתה מקום
(כאן  היא שניי - חייבין? שעשו שנים אומר) אתה (וכאן
(שנים  מועד באוהל הלויים עבודת היתה שכך שונה),

העגלות)". על קרשים לזה, זה מושיטים

.ËÈ‰na71ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72˙BiL¯ ÈzL eÈ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¿À
˙BÎl‰Ó ˙BÏ‚Ú‰L BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯‡a „ÈÁi‰«»ƒ¿…∆¿»«ƒ¿∆»¬»¿«¿
ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««¬»ƒ»¿≈
ËÈLBn‰ Û‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ˙BiL¯‰»¿Àƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ««ƒ

¯eËt dc‚kL „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó73. ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ∆¿∆¿»»

א.71) צו, שבת המושיט.72)משנה, שלא 73)שחייב
ורשות  היחיד, לרשות היחיד מרשות הושטה במשכן מצאנו

צו.). בשבת רש"י (ראה ביניהם מפסיק ברוחב הרבים

.ÎÁÎL74d‡ÈˆB‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â B„È ËLÙe »«»«»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»
Ì„˜ ¯kÊÂ ,dcˆaL ¯ˆÁÏ dÒÈÎ‰Ï BÊ ¯ˆÁÓ≈»≈¿«¿ƒ»¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«…∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰ÈeÏz B„È È¯‰Â ,ÒÈÎiL75- ∆«¿ƒ«¬≈»¿»«¬ƒ¿»«ƒ
¯zÓ76d˙B‡Ï dÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;B¯ˆÁÏ ÂÈÏ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï À»¿«¬ƒ»≈»«¬≈¬»¿«¿ƒ»¿»

Bz·LÁÓ ‰NÚÈ ‡lL È„k ,¯eÒ‡ - ‰iM‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒ»»¿≈∆…«¬∆«¬«¿
‰‚‚L ˙ÚLa ·LÁL77B„È ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .78- „ÈÊÓa ∆»«ƒ¿«¿»»¿ƒƒ»¿≈ƒ

B˙B‡ eÒ˜ ‡l‡ ,BÏˆ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¬ƒ»∆¿∆»»¿
.CLÁzL „Ú ‰ÈeÏz B„È ‡‰zL∆¿≈»¿»«∆∆¿»

ב.74) ג, מעשרה 75)שבת למעלה כי טפחים, עשרה תוך
ה"ז. בפי"ד כמבואר פטור, מקום רק הרבים רשות אויר אין

לרשות 76) להוציא היחיד ברשות עקירה איסור שעשה אף
עשה. שבשוגג כיון - חכמים קנסוהו לא זאת בכל הרבים,

מותר 77) הרבים, לרשות להוציא חשב בתחילה אם אבל
('מגן  מחשבתו נעשתה לא שהרי אחרת, לחצר להכניס
נתקיימה  שעלֿכלֿפנים כיון אסור, רש"י ולדעת אברהם').

מחצרו. החפץ לפנות שרצה בזה לדעת 78)מחשבתו
שבת, מערב ידו שהוציא כאן מדובר והרשב"א הרמב"ן
שבת, חילול לידי יבוא לא מידו הפירות ישליך אם שאפילו
רבנן, קנסוהו לא בשבת הוציאו אם אבל רבנן. קנסוהו לכן
הפירות  שישליך חטאת, חיוב לידי יבוא עלֿידיֿזה שמא
בתנור, פת הדביק שאם ה"ה בפ"ט למעלה כמבואר מידו,

איסור. לידי יבוא שלא לרדותה לו התירו

.‡ÎÔek˙n‰79,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ ‰ÓL ˜¯ÊÏ «ƒ¿«≈ƒ¿…¿…∆«ƒ¿»«ƒ
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קטו zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯eÚLk ‰NÚ È¯‰L ,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿«¿««»∆¬≈«¬»¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ,Bz·LÁÓ ˙ÈNÚÂ ;‰Î‡Ïn‰«¿»»¿«¬≈«¬«¿∆«»»»«∆≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÏÚ ¯·ÚiL „Ú ‰BÓL ÛBÒÏ ÚÈbÓ ıÙÁ‰«≈∆«ƒ«¿¿∆«∆«¬…«»»

‰ÓM‰ ÏkÓ ÌB˜Óe80,Úa¯‡ ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»«¿…∆¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿«
ÌB˜Óa ÁpL ÈÙÏ ;¯eËt - ‰ÓL ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿¿…∆»¿ƒ∆»¿»

CÎÈÙÏ .ÁezL ÔkL ÏÎÂ ,Ba ¯·ÚzL ·LÁ ‡lL81, ∆…»«∆«¬…¿»∆≈∆»«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ıÙÁ‰ ÁeiL ‰˜È¯Ê ˙Úa ·LÁ Ì‡ƒ»«¿≈¿ƒ»∆»««≈∆¿»»

‰ˆ¯iL82.·iÁ - ∆ƒ¿∆«»

ב.79) צז, "פשיטא,80)שבת שם): (שבת בגמרא לפנינו
משמעון  שם כתב הרי ארבע, וזרק שמונה לזרוק נתכוין
על  ומקשה מזה, הגמרא בה חזרה ולבסוף חטאת]". [וחייב
זה  (האם דמי מי משמעון, שם כתב הרי "ומדקאמרת זה:
שמעון  ליה מכתיב לא שם כתיב דלא כמה התם דומה?)
שם  יכתוב שלא כמה כל משמעון, שם בכתב ָ(ֿׁשם
לא  ארבע זריק דלא כמה הכא שמעון), לכתוב איֿאפשר

שלא כמה כל כאן, ֿ) תמני ליה בארבעה Á‰מיזדרקו
מה  נדחה זה ולפי שמונה?). לזרוק אפשר אי האם - אמות,
שמונה  לזרוק נתכוון שאם הדבר שפשוט בתחילה, שאמרו
רבינו  פירשו כן שפטור. היא והמסנקא - שחייב, ארבע וזרק
שמה  הגאונים, דעת אבל שם. ו'תוספות' ורש"י חננאל
קושיא, בלשון ולא שאלה בלשון "ענינו - דמי" "מי שאמרו
כתב  דלא כמה התם וכו' משמעון לשם דמיון מה וביאורו:
לא  ארבע זריק דלא כמ[ה] נמי והכא שמעון, כתוב לא שם
בסוף  שתנוח איֿאפשר כלומר - ('מאירי') תמני" זריק

כן אם אלא היא Ú·¯‰שמונה וזו (רשב"א), ארבע בתוך
שם). (רשב"א רבינו תלוי 81)דעת שהדבר מכיון

שחייבים  מלאכה שיעור עשה אם בזה ולא במחשבתו,
מחשבה 82)עליה. קיום יש הרי לו, איכפת שלא "וכיון

(רש"י). אופן" בכל

.·Î˜¯Ê83Úa¯‡Ï ıeÁ ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï »«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈¿«¿«
¯eËt - ˙Bn‡84ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê . «»»«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈

ıeÁ e‰MÓ Èab ÏÚ Á Ì‡ :˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï¿«¿««ƒ»««≈«∆
Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎÂ ÏbÏb˙ Ck ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿««»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«¿«

Á ‡Ï Ì‡Â ;·ÈÁ - ˙Bn‡85.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ««»¿ƒ…»¿»¬≈∆»

א.83) ק, שבת של 84)משנה, לזריקה נתכוון לא "שהרי
מחשבת". "מלאכת בזה ואין (רע"ב). זוהי 85)חיוב"

רש"י  אבל משהו, גבי על ממש נח להיות שצריך רבינו דעת
על  מעט באויר נתעכב אם שמספיק סוברים פוסקים ושאר

הרוח. ידי

עׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
וההעתקה 1) הוצאה תהיה בהן אשר הרשויות מהות לבאר

קצת  בהכרח לזה ונמשך גדריהן. ולבאר לרשות, מרשות
ההוצאה. מתולדות תולדתה איכות לבאר דינים

.‡˙BiL¯ Úa¯‡2˙aLÏ3„ÈÁi‰ ˙eL¯ :4˙eL¯e , «¿«¿À¿«»¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰5˙ÈÏÓ¯ÎÂ ,6˙eL¯ ‡È‰ BÊ È‡ .¯eËt ÌB˜Óe , »«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿

˙B¯a„Ó ?ÌÈa¯‰7˙B¯ÈÚÂ8ÌÈÎ¯„e ÌÈ˜ÂLe9 »«ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»ƒ
ÔÈLlÙÓ‰10LL C¯c‰ ·Á¯ ‰È‰iL „·Ï·e .Ô‰Ï «¿À»ƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆…««∆∆≈

‰¯NÚ11‰n‡12‡ÏÂ ,13BÊ È‡Â .‰¯˜z ÂÈÏÚ ‰È‰È ∆¿≈«»¿…ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯14Ïz ?15·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL ¿«»ƒ≈∆»«¬»»¿»ƒ¿»»

.Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«≈
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»…¬»»¿»»«¿»»«
Úa¯‡ ÛwÓ ‡e‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡«¿»»»≈«≈¿≈»∆À»«¿«
B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ Ô‰·b ,˙BvÁÓ¿ƒ»¿»¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»

ÔÈÏÈÓ ‰nk Ba LÈ elÙ‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È16Ûw‰ Ì‡ , »≈«≈¬ƒ≈«»ƒƒƒÀ«
‰È˙B˙ÏcL ‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ‰È„Ó ÔB‚k ,‰¯È„Ï¿ƒ»¿¿ƒ»«À∆∆»∆«¿∆»

‰ÏÈla ˙BÏÚ17˙B‡B·Óe ,18‰LÏL Ô‰Ï LiL ƒ¿»««¿»¿∆≈»∆¿»
¯È„Â ¯ˆÁ ÔÎÂ ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ÈÁÏe ÌÈÏ˙k19¯‰ÒÂ20 ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»««

‰¯È„Ï eÙw‰L21‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ôlk -22.Ô‰ ∆À¿¿ƒ»À»¿«»ƒ¿»≈

א.2) ו, "מקום 3)שבת רבינו: מביא ה"א) (פט"ז להלן
גינות  כגון לאויר, תשמישו שיהיה אלא לדירה הוקף שלא
כרשות  הוא הרי סאתים בית על יתר בו היה אם ופרדסים,
או  הרבים לרשות ממנו והזורק המוציא לחייב היחיד,
אמות  בארבע אלא בו לטלטל ואסור לתוכו, הרבים מרשות
רשויות  חמש שנמנה עצמה בפני רשות זו אין ככרמלית"
שלענין  אלא היחיד, רשות באמת שהיא משום לשבת,
וכרמלית  ברה"י נכללת היא והרי ככרמלית, דינה - טלטול

שם). (רבינו 4)('תוספות' שבת" בדיני המקומות "שינויי
המשניות). רבים"5)בפירוש בו דורכים שאין "מקום

שם".6)(שם). דורכים העם וכל לרבים, מעבר "מקום
ולא 7) הרבים רשות תנאי לא בו נשלמו לא אשר "מקום

זו  כאלמנה - כארמלית השם ואמיתת היחיד. רשות תנאי
המשניות), בפירוש (רבינו בעל" בעולת ולא בתולה שאינה
וכרמלו, יערו יח) י, (ישעיה "לשון פירש: ג:) (שבת ורש"י
היחיד", רשות תשמיש ולא לרבים תמיד הילוך לא שאינו
רך  - כרמל חייא רבי "תני ה"א): פ"א (שבת וב'ירושלמי'
הכתוב  כרמל - בינוני" אלא יבש ולא לח לא אינו מלא,
אלא  לגמרי, יבש ולא לח אינו יד), ב, (ויקרא בתורה
רשות  אינה "כרמלית וכך מתרכך, הוא ביד אותו כשמוללים

הרבים". רשות ולא ב 8)היחיד ברייתא יסוד גמרא על
שם  בגמרא אולם הרבים, כרשות הוא שמדבר ו.) (שבת
ואמר  ככרמלית, הוא שהמדבר אחרת ברייתא גם מובאה
השניה); על אחת מברייתא קושיא (אין קשיא "לא אביי:
הרבים, רשות (חשוב במדבר שרויין שישראל בזמן כאן
מקום  (אינו הזה" בזמן כאן רש"י). בו. הולכים רבים שהרי
ודינו  בו, שכיחים אין מדברות שהולכי לרבים, הילוך
שמדבר  הפוסק רבינו על תמהו המפרשים רש"י). ככרמילת.
בן  אברהם רבי ופירש בזמננו, גם הרבים רשות הוא
היו  שישראל בזמן כי הגמרא, את אחר באופן הרמב"ם
כבוד), ענני (ומוקפים בו סדורים ומחנותיהם במדבר, חונים
שאין  הזה בזמן אבל ושדה, כבקעה - ככרמלית דינו היה
דינו  בתוכו, ועובר הולך שירצה מי כל אלא בו דרים ישראל
אבל  (כסףֿמשנה). רבינו של טעמו הוא וזה הרבים, כרשות
לומר  אפשר איך כי זה. טעם על תמהו הרמב"ם מבארי
רשות  ישראל מחנה היה לא במדבר ישראל שהיו שבזמן
והושטה  וזריקה והכנסה הוצאה איסור עיקר הלא הרבים,
שבת  (ראה במדבר שהיתה המשכן ממלאכת למדים אנו
מקרקע  הקרשים את (במשכן) העלו "הם וצו.): מט:
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הם  היחיד. לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה,
תוציאו  לא ואתם לקרקע, מהעגלה הקרשים את הורידו
(שמות  התורה אזהרת וכן הרבים", לרשות היחיד מרשות
פירשו  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל כט): טז,
המן  את ללקוט בידו הכלי עם איש יצא אל יז:): (עירובין
"ויצו  ו) לו, (שמות שכתוב מה וכן הוצאה, איסור משום
עוד  יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה קול ויעבירו משה
(שבת  פירשו מהביא", העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה
משה  שאמר התורה, מן בשבת הוצאה לאיסור מכאן צו:)
חז"ל  אמרו וכן למשכן, להביא מביתם יוציאו שלא לישראל
לב) טו, (במדבר השבת" ביום עצים "מקושש כי צו:) (שבת
נראה  זה מכל הרבים", ברשות אמות ארבע "מעביר היה
בו, שרויין היו שישראל בזמן הרבים רשות היה שהמדבר
בכל  שהכוונה [ונראה שמה). סי' (או"ח מגדים' ב'פרי וראה
והוא  בו סדורים ישראל מחנות היו שלא לויה למחנה אלה
"ומחנה  שם: בשבת מפורש וכן הדיעות, לכל הרבים רשות

הרבים"]. רשות ויערים 9)לויה "מדברות אחר: בנוסח
אחר: ובנוסח התימנים). (כ"י המפולשין" ודרכים ושדות

ודרכים "מדברות  ושווקים ויערות וכרמים ושדות
לים  דומה היער "ואין רוקח') ('מעשה להן" המפולשים
כיער, נוח תשמישו אין שהים ככרמלית, שדינם ובקעה
כרמלית, כן גם שהן זוויות וקרן והאצטוונית והבקעה
צורך  להם אין לתוכן, להכנס לרבים רשות שיש אףֿעלֿפי
כמדבר" עליו דרך ולהם לעצים, צריכים שהכל כיער בהן

לשואל 10)(כסףֿמשנה). ענה הרמב"ם בן אברהם רבי
שהרחיב  אלא הדרכים הן "השווקים זו: הלכה על
סי' הרמב"ם בן ר"א (תשובות לשניהם אחד ודין בדברים",

פריימן). הוצאת שאפשר 11)קיא עבריהם משני פתוחים
בהם. שבת 12)לעבור ובגמרא ב. צט, בבאֿבתרא משנה

זו  הולכות היו עגלות שתי המשכן: ממלאכת למדו א צט,
לעגלה  עגלה ובין אמות. חמש עגלה כל ורוחב זו, בצד
ההולך  לוי לבן רווח אמה ועוד ט"ו, הרי עגלה כמלא רווח
ביחד  הרי שעליהן, הקרשים את לסדר וביניהן העגלה אחרי
אמה  עשרה שש של מהתנאי, שחוץ אומרים ויש אמה. ט"ז
אלף) מאות (ֿשש רבוא ששים שיהיו תנאי עוד יש רוחב,
ו:). שבת ו'תוספות' גדולות' ו'הלכות (רש"י בו בוקעים
הרבים  רשות הוא הזה בזמן שמדבר הרמב"ם ולדעת
תנאי. אינו הנזכר שהתנאי כרחנו על - ז) הערה (למעלה
(רמב"ן  בתלמוד מקום בשום זה דבר הוזכר לא ובאמת
חוברת  כז שנה האמריקאי ב'הפרדס' [וראה נט.). בעירובין
ו. שבת בגמרא חדש קטע לפי זה לתנאי מקור שיש ו'
מינכן, כתבֿיד בגליון גם והיה רומי, בכתבֿיד שנשמר
.[276 עמוד ר"א סי' ובראבי"ה שם ב'מאירי' והובא

לו).13) הלכה יז פרק (להלן טפחים ששה היא אמה כל
מקורה 14) הרבים ברשות אמות ארבע "המעביר א: ה, שבת

מדבר". לדגלי דומה שאינו פטור, לטלטל 15)– שמותר
חייב. - הרבים לרשות מתוכו והמוציא והמכניס בתוכו,

א.16) ו, אמה.17)שבת אלפים הוא עירובין 18)מיל
ננעלות  דלתותיה אלמלא ירושלים יוחנן, רבי "אמר ב: ו,
שרשות  הרי הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה,
שדלתותיה  עלֿידיֿזה היחיד רשות נעשית גמורה הרבים
היא  שירושלים קא.) (עירובין שאמרו ומה בלילה. ננעלות

רבינו  שכתב למה סותר אינו - בה לטלטל ואסור כרמלית
היא  - בלילה ננעלות שדלתותיה המוקפת "שמדינה כאן
לא  בעיר דיורים הרבה שישנם שכיון גמורה", היחיד רשות
עירבו  שלא זמן וכל חצרות, עירובי שצריכה חצר אלא תהא
רש"י  פירש וכן ככרמלית, בה לטלטל אסור - אותה

(כסףֿמשנה). קא. פרק 19)בעירובין בתחילת להלן ראה
הצאן.20)יז. לעדר שמירה מוקפת 21)מקום רחבה

לצאן. גדרה כעין המשמשת שבעיר, לא 22)גדר אם אבל
בתוכם  לטלטל אסור - היחיד רשות שהם אף לדירה, הוקפו

ה"א). בפט"ז (להלן אמות לארבע מחוץ

.·elÙ‡23Ïc‚Ó B‡ ‰ÈÙÒ ÔB‚k ,ÌÈÏk24ıÚ ÏL ¬ƒ≈ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»∆≈
˙¯eÎÂ25‡ˆBiÎÂ26Ô‰a27‰Úa¯‡ Ô‰a LÈ Ì‡ ,28ÏÚ ¿«∆∆¿«≈»∆ƒ≈»∆«¿»»«

‰Úa¯‡29Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯NÚ d·‚a30 «¿»»¿…«¬»»»≈«∆¬≈≈
.‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿»

בכולם.23) לטלטל גם ב.24)שמותר ק, שבת
א.25) לד, לעשיית 26)עירובין דבורים משכן א. ח, שבת

ועגולים 27)דבש. ומגדל, כספינה מרובעים כלים
הרבים.28)ככוורת. ברשות עומדים בכוורת 29)אפילו

חומשי  וג' טפחים חמשה בחללה להיות צריך עגולה, שהיא
ראה  ח.); (שבת ד' על ד' מחללה לרבע אפשר שאז טפח,

הי"ח. פי"ב הרקיע 30)למעלה עד גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר

.‚È·Ú31;„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏL ÌÈÏ˙k‰ √ƒ«¿»ƒ∆¿«»ƒƒ¿«»ƒ
¯ÈÂ‡ .ÔkLŒÏk ‡Ï BÓˆÚÏ ,‰vÁÓ ‰NBÚ ÌÈ¯Á‡Ï32 «¬≈ƒ∆¿ƒ»¿«¿…»∆≈¬ƒ
Ï·‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ,„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯33 ¿«»ƒƒ¿«»ƒ«»»ƒ«¬»

„Ú ‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡¬ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿»«ƒ∆»«
˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ¿«¿»≈¬»»«¬ƒ¿

‡e‰ ¯eËt ÌB˜Ó ,ÌÈa¯‰34. »«ƒ¿¿

ב.31) צט, היחיד 32)שבת ברשות קנה נעץ א. ז, שבת
חייב. - גביו על ונח הרבים מרשות וזרק אמה, מאה גבוה

א.33) ק, שבת שם.34)משנה, להשתמש ומותר

.„‡È‰ BÊ È‡35˙ÈÏÓ¯k36‰Úa¯‡ Ba LiL Ïz ?37ÏÚ ≈ƒ«¿¿ƒ≈∆≈«¿»»«
‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ B‰·‚Â Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡38. «¿»»»≈«≈¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

dÈ‡Â ,‰¯NÚ „Ú ‡l‡ ˙NÙBz dÈ‡ ˙ÈÏÓ¯k‰L∆««¿¿ƒ≈»∆∆∆»«¬»»¿≈»
˙BÁt ‰·Á¯39LiL ıÈ¯Á ÔÎÂ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¿»»»≈«¿»»««¿»»¿≈»ƒ∆≈

‰LÏMÓ ˜ÓÚÂ Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»»≈«≈¿»…ƒ¿»
Ô‰·b ,˙BvÁÓ Úa¯‡a Ûw‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰¯NÚ „Ú«¬»»¿≈»∆À«¿«¿«¿ƒ»¿»

LÏMÓB‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ „ÚÂ ‰ ƒ¿»¿«¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È»≈«≈¿≈∆∆»ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ

ÛwnL ÌB˜n‰ ‡e‰Â40˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰Â ˙BvÁÓ LÏL ¿«»∆À»»¿ƒ¿»«»¿ƒƒ
‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ BÏ ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔB‚k ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ¿»∆≈¿ƒ»

ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a41˙BÓÈa ÔÈa ,‰Ú˜a‰Â ÌÈni‰ ¿«¿ƒƒ¿≈««ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ
.Ô‰ ˙ÈÏÓ¯k el‡ Ïk - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ‰nÁ‰««»≈ƒ«¿»ƒ»≈«¿¿ƒ≈

א.35) ו, בתוכה 36)שבת לטלטל אסור שמדרבנן
בה"א. ראה אחרת, לרשות ולהוציא טפחים.37)ולהכניס

דין 38) לה יש - ארבעה ורחבה עשרה גבוהה היא שאם
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בה"א. כמבואר היחיד, פחותה 39)רשות היא שאם
פטור. מקום נקראת משלשה, ולמעלה מארבעה

הרבים 40) לרשות שנפרצה "חצר א: צד, עירובין משנה,
או  הרבים לרשות מתוכה חכמים, אמרו אחת), (מרוח
ככרמלית" שהיא מפני - פטור לתוכה, הרבים מרשות
דין  לה יש התורה שמן אחרים, מפרשים ודעת  (הגר"א).

(מגידֿמשנה). חייב לתוכה והזורק היחיד, "כל 41)רשות
הרבים  רשות הוא כך שבת, לענין הרבים רשות שהוא מקום
הגשמים, בימות גדר המוקפת הבקעה אבל טומאה, לענין
הרי  מוקפת, היתה לא ואם ולטומאה. לשבת היחיד רשות
אבות  בהל' (רבינו בלבד" לטומאה היחיד רשות היא

ו). ה"א, פ"כ הטומאה

.‰¯ÈÂ‡42‰¯NÚ „Ú ˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯k‰ ¬ƒ««¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ«¬»»
˙ÈÏÓ¯k‰ ¯ÈÂ‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ«¬ƒ««¿¿ƒ

ÙÏ .¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰CÎÈ43ÏÚÓ ,44ÌÈn‰ Èt ¬≈¿¿¿ƒ»≈«¿≈««ƒ
¯ÈÂ‡k - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú :˙B¯‰paLÂ ÌÈniaL∆««ƒ¿∆«¿»«¬»»¿»ƒ«¬ƒ
Ïk Ï·‡ .¯eËt ÌB˜Ó - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»¿¿¬»»

˜ÓÚ‰45.‰·Ú Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÓ ‰‡Ïn‰ »…∆«¿≈»«ƒ¬≈¿«¿«»∆

ב.42) ז, ב.43)שבת ק, עשרה 44)שבת מודדים שאין
(ראה  ולמעלה המים מפני אלא הים מקרקעית טפחים

סז). סי' פריימן הרמב"ם' מאה 45)'תשובות עמוק אפילו
כרמלית. לגבי בטל שהוא ארבעה, רחב ואינו אמה

.Â˜ÓÚ elÙ‡ ,˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎaL ¯Ba∆¿«¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ¬ƒ»…
ÔÈ‡ Ì‡ ,‰n‡ ‰‡Ó46‰Úa¯‡ Ba47ÌÈa¯‰ ˙eL¯ . ≈»«»ƒ≈«¿»»¿»«ƒ
‰¯˜z ‰ÈÏÚ ‰˙È‰L48‰¯NÚ LL daÁ¯a ÔÈ‡L B‡ , ∆»¿»»∆»ƒ¿»∆≈¿»¿»≈∆¿≈

‡aËˆ‡ .˙ÈÏÓ¯Îk ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡49ÔÈaL50 «»¬≈ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«»∆≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈ„enÚ‰51‡È‰ È¯‰ - »«ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈ƒ

ÈcˆÂ .˙ÈÏÓ¯Îk52ÌÈa¯‰ ˙eL¯53Ï·‡ .˙ÈÏÓ¯Îk - ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿ƒ¬»
Ô‰ÈÈa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa54È¯‰ - ≈»«ƒƒ¿«ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ô‰≈¿»«ƒ

יש 46) "אפילו כתוב היה הראב"ד, שלפני ההלכה בנוסח
רוחב  בו שיש שכיון רבינו, על תמה לכן ארבעה", בו
ולא  היחיד רשות זה הרי מעשרה, יותר ועמוק ארבעה
אין  "אם שלפנינו בנוסח אבל א. בהלכה כמבואר כרמלית,
כיון  פטור למקום נחשב ולא ככרמלית, דינו ולכן ד'" בו
שאנו  עשר, עד רק כרמלית אין שהרי מעשר, יותר שהוא
נמצא  שהבור (כיון וניעור" מינו את מין "מצא  אומרים:
הי"א. בפי"ז להלן ראה ככרמלית), דינו בכרמלית,
כתב  לוניל לחכמי יט) סי' (פריימן, הרמב"ם' וב'תשובות
שלכם  בספר שיש מדבריכם, לי "יראה זו: הלכה על רבינו
הוא  הרי שבכרמלית בור הספר: נוסח וזה דברים, חסרון
הואיל  ארבעה, בו אין אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

לעצמ  רשות חלק תשובה ולא ובאותה ככרמלית". הוא הרי ו
בבור  "נתנו לב: בעירובין זו להלכה המקור גם נמסר
ובגמרא  עירוב". עירובו - אמה מאה עמוק אפילו (לעירוב
שדינו  שבכרמלית בבור המשנה את מעמידים לד:

ורחב 47)בכרמלית. אמה מאה עמוק אפילו אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אמה (וראה 48)מאה א. צח, שבת

.(71 עמ' סט סי' הרמב"ם ידי 49)תשובות על אבנים בנין

עליו. לשבת ספסל כעין שאיֿאפשר 50)הקיר א. ז, שבת
ברווח. שם ותולים 51)ללכת ברחבה, עמודים "שהיו

לפניהם  היו אצטבאות וגם סחורותיהם, את הסוחרים בהם
(רש"י). שם" צד.)52)לשבת הסמוך 53)(עירובין בית

הרבים  רשות בני את ומעכבים בולטים שכתליו לרה"ר
תדיר. שם לעמוד 54)להלוך עמוד בין שאין "אףֿעלֿפי

שם, הולכים שרבים כיון הרבים, רשות נחשב - אמה ט"ז
('תוספות'). אמה" ט"ז רחב העמודים לבין ומחוץ

.Êe‰Ê È‡55˙BÁt Ba LiL ÌB˜Ó ?¯eËt ÌB˜Ó ≈∆¿¿»∆≈»
‰Úa¯‡Ó56,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰LÏL B‰·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ≈«¿»»««¿»»¿»¿¿»«»»ƒ«

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL57elÙ‡ .ı¯‡k ‡e‰ È¯‰58 ∆»»ƒ¿»¬≈»»∆¬ƒ
ÌÈˆB˜59ÌÈ˜¯·e60ÌÈÏÏ‚ B‡61Ô‰·b ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»«ƒ»¿»

Ô‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯ ÔÈ‡Â ‰LÏL¿»¿≈»¿»«¿»»««¿»»¬≈≈
È¯Á ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜ÓÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ı ¿¿¿≈»ƒ∆≈«¿»»«

‰Úa¯‡62ÌB˜Ó ÔÎÂ .ÌB‰z‰ „Ú ‰LÏMÓ B˜ÓÚÂ «¿»»¿»¿ƒ¿»««¿¿≈»
Bk¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L Ûwn‰«À»∆≈«¿»»««¿»»¬ƒ»»»¿
B‰·‚Â ,‰¯BÚN ˙BÁt ‰Úa¯‡ BaÁ¯Â ÏÈÓ ÛÏ‡∆∆ƒ¿»¿«¿»»»¿»¿»¿
¯ÈÂ‡ ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ‰LÏMÓƒ¿»¿«¿»¬≈∆¿¿¿≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯63˙ÈÏÓ¯k ¯ÈÂ‡ B‡64‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»«ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»
¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰ -65. ¬≈¿¿

א.55) ו, אמה,56)שבת מאה ארוך ואפילו רוחב,
אברהם'). ('מגן מרובעים ארבעה על ארבעה שצריכים

הלכה 57) - לקרקע) (מחובר כלבוד הוא הרי משלשה פחות
מסיני. או 58)למשה הדוקרים אלה אפילו כלומר,

שלשה  בגובהם יש אם אלא פטור מקום אינם המאוסים
א.59)טפחים. ז, (שופטים 60)שבת עקצים מלא  שיח

ז). בקר.61)ח, נחשב 62)צואת ארבעה בו היה שאם
היחיד. א.63)לרשות ק, שבת ב.64)משנה, ז, שבת,

או 65) הרבים ברשות רק פטור למקום מציאות אין אולם
כיון  פטור, מקום דין אין היחיד ברשות אבל בכרמלית,
החלל  כל את וממלאה לרקיע עד עולה היחיד שרשות

(מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Ó66,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈÁÙË ‰ÚLz B‰·‚a LiL »∆≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿À¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï…»¿…»≈ƒ¿»«ƒ¬≈

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k67˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓ ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿≈«¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ«
ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯L ÈtÓ ,¯ˆ˜ ÔÈa ·Á¯ ÔÈa ,BaÁ¯68 »¿≈»»≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ69Ì‡ :˙BÁt B‡ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»»»≈«ƒ¿»»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ‰È‰»»«¿»»««¿»»»≈¬≈
‡e‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»¬≈

¯eËt ÌB˜Ó70. ¿¿

א.66) ח, דעת 67)שבת אבל רש"י, דעת גם זוהי
ארבעה. רחב אם לרה"ר נחשב אז שרק הראב"ד

כתפיהם.68) שעל המשא את לתקן שם ונסמכים עומדים
בין 69) רחב בין הוא הרבים רשות לרבים, בו שצורך וכיון

(רש"י). הוא 70)קצר ארבעה, ורחב עשרה גבוה היה ואם
היחיד. רשות

.Ë‚b71ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓq‰ ««»ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»ƒ
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zayקיח zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÏÚ ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ -72‚ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ , ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¿≈«»
Úe·˜ ÌlÒ Bl ‰NÚiL „Ú73„enÚ .B¯Èz‰Ï74˙eL¯a «∆«¬∆À»»«¿«ƒ«ƒ¿

˙eL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰»«ƒ»«¬»»¿»»«¿»»¬≈∆¿
B‰·‚a ıÚ .„ÈÁi‰75dÈ‡ elÙ‡ ,‡e‰L Ïk „˙È «»ƒ»«¿»¿»≈»∆¬ƒ≈»

‰‰B·‚76„˙ia ˙BÏ˙Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‰LÏL ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«»≈
.˙ÈÏÓ¯k ‰NÚÂ BËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - Ba LnzL‰Ïe¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¬¿«¬∆«¿¿ƒ
elÙ‡Â .‰ÏÚÓÏe „˙i‰ ÔÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ«»≈¿«¿»«¬ƒ

Blk e‰‡ÏÓ77È¯‰L ,B‰·b ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B„˙È ƒ¿»À¿≈¬≈∆¿«≈»¿∆¬≈
.Ô‰a ÌÈLnzLÓe ˙B„˙È‰ Ô˙B‡a ÔÈÏBzƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆

ב.71) פד, נראה 72)עירובין ולפיכך בו. משתמשים
הרבים. את 73)כרשות סילק ובזה לשבת, בין לחול בין

(רשב"א). לו מיוחד הגג ונעשה ממנו, עירובין 74)הרבים
א. לרש"י 75)עח, (בניגוד לארץ למטה לצידו כלומר,

גביו). על כלומר בראשו, בו נעץ שפירשו והראב"ד
שאינה 76) אע"פ אמר, אשי "רב שם: חננאל רבינו כגירסת

משנה'. 'מגיד ועיין מידי", ביה [דתלי] אפשר ג' גבוה
(מגידֿמשנה,77) שלשה גבוהים ואינם לארץ למטה כלומר,

לחםֿמשנה). ועיין

.ÈÈ¯BÁ78„ÈÁi‰ ˙eL¯79.„ÈÁi‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈¿«»ƒ¬≈≈ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ È¯BÁ Ï·‡80,ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÌÈ‡ - ¬»≈¿»«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

˙eL¯ „ˆa ¯BÁ ?„ˆÈk .Ô˙cÓ ÈÙk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈¿ƒƒ»»≈«¿«¿
‰¯NÚ dB·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈa¯‰»«ƒƒ≈«¿»»««¿»»¿»«¬»»

;„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ -81- ‰¯NÚ dB·b ÔÈ‡ Ì‡Â ¬≈¿«»ƒ¿ƒ≈»«¬»»
- ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙ÈÏÓ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»
ÏkL ;‰LÏL dB·bL ,‡e‰Â .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿»∆»«¿»∆»

ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏMÓ ˙BÁt‰82. «»ƒ¿»¬≈»»∆

ב.78) ז, או 79)שבת היחיד, רשות לצד שבכותל חורים
לעבר. מעבר מפולשים לצד 80)שהם שבכותל חורים

לפנים. מפולשים ואינם הרבים כרמלית 81)רשות וחורי
(רשב"א). מדתם כפי ג"כ לבוד.82)נידונים ונקרא

.‡È˙eL¯83ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¯eËt ÌB˜Óe „ÈÁi‰ ¿«»ƒ¿¿À»¿«¿≈
ÔÈÏÈÓ ‰nk Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ .ÔlÎa¿À»¬ƒ»»…∆»««ƒ¿≈∆«»ƒƒ
- ˙ÈÏÓ¯k‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ï·‡ .dlÎa ÏËÏËÓ -¿«¿≈¿À»¬»¿»«ƒ¿««¿¿ƒ
¯È·Ú‰ Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ô‰a ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡≈¿«¿¿ƒ»∆∆»¿«¿««¿ƒ∆¡ƒ
˙eL¯a :˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê B‡ ËÈLB‰ B‡ƒ»«¿«¿««ƒ¿

¯eËt - ˙ÈÏÓ¯Î·e ,·iÁ - ÌÈa¯‰84¯eq‡L . »«ƒ«»¿«¿¿ƒ»∆ƒ
‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÏÓ¯k‰85˙eL¯Ï ««¿¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÛlÁ˙z ‡nL ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ
ÔB‚k ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï86ıB˜ ¯È·Ú‰L …»»»ƒ¿«»»¿∆∆¡ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿≈∆…ƒ«ƒ¬≈∆À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Bn‡ ‰nk B¯È·Ú‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ«»«¿≈…«≈»∆

א.83) ו, "ומי 84)שבת רבינו: כותב המשניות ובפירוש
יתחייב  מהם, לאחד משם או לכרמלית, מהם מאחד שיוציא
(שבת  מכלום" פטור שוגג הוא ואם מזיד, הוא אם מלקות
פ"א): (שבת טוב' יום ב'תוספות זה על וכתב מ"א); פ"א
ארבעים  מלקות לומר שרוצה ותחשוב תטעה "ואל

ורגיל  ה"ג), בפ"א (ראה מדרבנן מרדות מכת אלא שבתורה,
מלקות". בשם דרבנן מרדות למכת לקרוא בזה 85)רבינו

מחיצות. לו קוץ 86)שאין רבינא: "אמר א: מב, שבת
(עד  אמות מארבע פחות פחות מוליכו הרבים ברשות
אמות  מד' פחות לטלטל כי הרבים, רשות לצדי שיסלקנו
שטלטול  (יותר, טובא אפילו ובכרמלית מדרבנן) איסור הוא

אחת)". בעקירה יעבירנו מדרבנן שלו

.·ÈÌLk87Ck ,¯eËt ÌB˜Ó ÏÎa ÏËÏËÏ ¯znL ¿≈∆À»¿«¿≈¿»¿¿»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï epnÓ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯Ó BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿«¿¿ƒƒƒ≈¿
ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Óe „ÈÁi‰«»ƒ≈¿»«ƒ¿≈»ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯k‰««¿¿ƒ

א.87) ו, שבת

.‚ÈÌLk88¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿«¿≈¿»««¿¿ƒ»»
B‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ˙ÈÏÓ¯kÏ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ««¿¿ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«ƒ

.¯eËt - ÒÈÎ‰ B‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿ƒ»

שם.88)

.„È‡ÈˆBn‰89B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ
- ÚˆÓ‡a ˙ÈÏÓ¯ÎÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿«

¯eËt90˙ÈÏÓ¯ÎÂ BÊÏ BfÓ ˜¯Bf‰ B‡ ËÈLBn‰ ÔÎÂ . »¿≈«ƒ«≈ƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBn‰ .¯eËt - ÚˆÓ‡a91ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ »∆¿«»«ƒ≈∆≈¿»«ƒ

˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ
˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈∆»

חפץ"89) המוציא או "המושיט אחר: בנוסח א; צז, שבת
רוקח'). ביחד 90)('מעשה רה"ר בשתי העביר לא אם

הכרמלית  צירוף בלא - בשתיהן העביר אבל אמות, ארבע
בפי"ג  כמבואר מצטרפות, שרשויות - חייב אמות ארבע -

היחיד)91)הי"ז. (רשות מחנות "המוציא ב: ה, שבת
(מכיון  חייב (כרמלית), סטיו דרך הרבים) (רשות לפלטיא
כעומד)". (מהלך - פוטר עזאי ובן בכרמלית), עמד שלא

הניח. וכלֿשכן לרבנן אף פטור - עמד אבל

.ÂË‡ÈˆBn‰92¯·ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿»«
,·iÁ - B˙ÎÈÏ‰a Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯eËt ÌB˜Ó ÏÚ«¿¿∆»»≈≈∆«¬ƒ»«»

˜¯BÊa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .„ÓBÚk BÈ‡ Cl‰nL93, ∆¿«≈≈¿≈¿≈»ƒ«¿≈
ÁpL ÈÓk ·eLÁ BÈ‡L ,¯eËt ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ¯·ÚL∆»««≈∆ƒ¿¿∆≈»¿ƒ∆»

‰È‰ .ÌL94˙eL¯Ó ıÙÁ ÏËÂ ,¯eËt ÌB˜Óa „ÓBÚ »»»≈ƒ¿¿¿»«≈∆≈¿
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÈp‰Â ,ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡Ó B‡ „ÈÁi‰«»ƒ≈»»»≈»¿ƒƒƒ¿»«ƒ
ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt - ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡ „Èa B‡¿«»»»≈»»¿≈ƒƒ¿ƒ
¯eËt ÌB˜Óa „ÓÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ¿¿

.¯eËt -»

דומה,93)שם.92) כעומד מהלך הסובר עזאי בן שאפילו
ו.). (שבת שחייב ארבע לסוף ארבע מתחילת בזורק מודה

ב.94) ח, שבת
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.ÊË„enÚ95·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a «ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»»
B¯wÚa ÔÈ‡Â ,‰Úa¯‡96LÈÂ ,‰Úa¯‡97d·ba98¯ˆw‰ «¿»»¿≈¿ƒ»«¿»»¿≈«…««»»

˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏL BlL∆¿»¬≈¿«»ƒ¿ƒ»«
Ïz .·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó99ËwÏ˙n‰100 ≈¿»«ƒ¿»««»«»≈«ƒ¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡ C¯‡ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b101È¯‰ - …«¬»»¿»ƒƒ…∆«¿««¬≈
ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ»«≈¿»«ƒ¿»«

.·iÁ - ÂÈab«»«»

א.95) קא, בארץ.96)שבת הנוגע בדפוס 97)בחלקו
"ואין". הנוסח: בקצר 98)שונצינו, "ויש שם: בגמרא

וזהו  שלשה". גובה בו "יש רש"י: ופירש שלשה", שלו
שכלה  ממקום "לבוד" כאן לומר שאין שאףֿעלֿפי החידוש
שאנו  מפני היחיד רשות הוא זאת בכל לקרקע, רחבו
למטה. המחיצה והוריד (ֿמשוך מחיצתא אחית גוד אומרים
הקצר  בגובה אין אם זה, ולפי שם). רש"י דברי מתוכן
'לבוד'. בו שאומרים מפני היחיד רשות הוא בוודאי שלשה,

שיש היינו שלשה" שלו בקצר "יש מפרשים ·È·ÂÚויש
הם  הגמרא דברי זה, ולפי ('תוספות'). שלשה הקצר
אחית'. 'גוד בו אומרים לא שלשה שם אין שאם בדווקא,

א.99) ק, מעט 100)שבת ומתלקט והולך במדרון שהוא
כאילו  הוא הרי אמות. ד' מתוך עשרה שמגביה עד מעט
מרשות  זרק ואם גבהו, במקום היחיד רשות והוא כולו זקוף

(רש"י). חייב - גביו על ונח היה 101)הרבים אם אבל
הרבים, כרשות הוא הרי אמות, חמש מתוך עשרה הגובה

(רש"י). שם להלוך אפשר שהרי

.ÊÈıÚ102‰‡Ó dB·‚ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˜ »«»∆ƒ¿«»ƒ¬ƒ»«≈»
·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯ÊÂ ,‰n‡103, «»¿»«≈¿»«ƒ¿»««»«»

ÔÏÈ‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚ „ÈÁi‰ ˙eL¯L104‡e‰L ∆¿«»ƒ»«»»ƒ«ƒ»∆
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ËB BÙBÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚ≈ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ

˜¯ÊÂ105BÙB ÏÚ ÁÂ106CÏB‰ ÛBp‰ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¿»«¿»«»∆≈«≈
.¯wÚ‰ ¯Á‡««»ƒ»

ב.102) קז, גבי 103)שבת על והנחה עקירה שצריך ואף
רש"י  מדברי נראה ה"א), (פי"ג ארבעה על ארבעה מקום
מקום  צריך אין - היחיד ברשות שבהנחה גאונים, וקצת

ארבעה. על א.104)ארבעה ח, מרשות 105)שבת
ענפיו.106)הרבים.

.ÁÈıÚ107Ï˜Ò¯Ë BL‡¯·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜108, »«»∆ƒ¿»«ƒ¿…¿«¿»
‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,¯eËt - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ˜¯ÊÂ¿»«¿»««»»∆≈¿»«ƒ∆»

‰¯NÚ „Ú109˜¯Bf‰ .110,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ «¬»»«≈«¿««ƒ¿»«ƒ
·ÏÁ ˜¯fL ÔB‚k ,Ï˙Îa ıÙÁ‰ ÁÂ111B‡˜a„Â ˜ˆa ¿»«≈∆¿…∆¿∆»«≈∆»≈¿ƒ¿«

˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜a„ Ì‡ :Ï˙Îa¿…∆ƒƒ¿«¿«¿»≈¬»»¿»ƒ¿≈
ÌB˜Ó ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ,¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆¿«¿»≈¬»»ƒ¿»«ƒ¿
˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ˜a„ ;‡e‰ ¯eËt¿ƒ¿«¿«»≈¬»»¿»ƒ¿≈
Ïk ¯BÁa ÁÂ ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Ê .·iÁÂ ,ı¯‡a»»∆¿«»»«¿«¿»≈¬»»¿»¿»

¯eËt - ‡e‰L112. ∆»

א.107) קא, עשרה 109)סל.108)שבת ש"גבוה ואף
(הלכה  היחיד" לרשות נחשב הרבים ברשות ארבעה ורחב
כאן  אבל למטה, גם ארבעה רחב הוא אם רק זהו א').

אין  למעלה, הוא והסל דק קנה רק יש עשרה שבתוך
" ÈÁÓˆ˙‡אומרים ˙ÈÁ‡ „Â‚ בוקעים שהגדיים מחיצה שכל "

מחיצה. אינה - א.110)בה ק, שבת שם 111)משנה,
שהואֿהדין  רבינו וסובר שנינו", שמינה "בדבילה נאמר:

הנדבק. דבר ארבעה,112)בכל רחב החור שאין שכיון
פטור. כמקום אלא היחיד כרשות נחשב אינו

.ËÈ˜¯Ê113‰˜114Ú˜˙Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÁÓ¯ B‡ »«»∆…«≈¿«»ƒ¿ƒ¿«
B˙ˆ˜Ó È¯‰L ,¯eËt - „ÓBÚ ‡e‰Lk ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿∆≈»∆¬≈ƒ¿»

¯eËt ÌB˜Óa115˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÈÏk ˜¯Ê . ƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿
ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈÂ ÏB„b ÈÏk B˙B‡ ‰È‰Â ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿ƒ»¿≈«¿»»«
˙eL¯ ‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ;¯eËt - ‰¯NÚ d·‚a ‰Úa¯‡«¿»»¿…«¬»»»ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈¿«»ƒ

„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï116. ƒ¿«»ƒ

א.113) ח, עשרה.114)שבת חייב 115)גבוה שאינו
(רש"י). הרבים ברשות כולו נח אם דעת 116)רק גם זוהי

אמות  ארבע הכלי את העביר שאם מזה ויוצא ה'תוספות',
זה  "שכלי אחרת: הסביר רש"י אבל חייב. – הרבים ברשות
זורקים  שהיו למדים, ממשכן ואנו לעצמו. רשות הוא
פטור  אופן ובכל רשויות". זורקים היו ולא לזה זה מחטים

כאן.

.Î¯Ba117‰ÚLz118‡ÈÏÁ ¯˜ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a119 ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»«À¿»
‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Â B˙ÈÚ˜¯wÓ120˙¯È˜ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»»««ƒ∆¬ƒ«

ÈtÓ ,¯eËt - ˙Á‡k ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˙iNÚÂ ıÙÁ‰«≈∆«¬ƒ««¿ƒ»»ƒ¿««»ƒ¿≈
¯Ba‰ ‰È‰ .‰lÁza ‰¯NÚ ‰vÁn‰ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»«¿ƒ»¬»»«¿ƒ»»»«

‰¯NÚ121CÈÏL‰Â ,122‰¯NÚÓ BËÚÓe ‡ÈÏÁ Ba123- ¬»»¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¬≈¬»»
ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˜elÒÂ ıÙÁ‰ ˙Áp‰ È¯‰L ,¯eËt»∆¬≈«»««≈∆¿ƒ«¿ƒ»»ƒ

˙Á‡k124. ¿∆»

ב.117) צט, כרמלית.118)שבת עפר 119)שהוא
הרבים. לרשות והשליכו משפתו, או הבור מקרקעית

היחיד.120) רשות נעשה רשות 121)ועכשיו שהוא
הרבים.122)היחיד. נעשה 123)מרשות ועכשיו

אם 124)כרמלית. בגמרא נסתפקו אלה, מקרים בשני
שפטור  רבינו פסק - הבעיה נפשטה שלא וכיון לא, או חייב

מספק.

.‡Î˜¯Bf‰125Ûc126˙B„˙È Èab ÏÚ ÁÂ127˙eL¯a «≈«¿»««≈¿≈ƒ¿
Èab ÏÚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¬»¿«»ƒ¬ƒ»»¿ƒ««≈

Ûc‰128¯eËt -129˙Áe ÌÚ ‰vÁn‰ ˙iNÚ È¯‰L , ««»∆¬≈¬ƒ««¿ƒ»ƒ«
.˙Á‡k ÔÈ‡a ÈÏk‰«¿ƒ»ƒ¿∆»

ב.125) צט, ארבעה.126)שבת שהיו 127)רחב דקות,
- ארבעה הרחב זה ודף ארבעה, רחבות ואין עשרה גבוהות

(רש"י). היחיד רשות הדף 128)עשאה נח שבוודאי ואף
החפץ. נח ואחריֿזה היתדות על בעיה 129)תחילה זוהי
מספק. פטור ולכן בגמרא, נפשטה שלא

.·Î¯Ba130‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L131‰ÓL ·Á¯Â ∆»…¬»»¿»»¿…»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙ÏˆÁÓ ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a132 ƒ¿»«ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿»«ƒ

¯eËt - ÌÈLÏ BaÁ¯a ¯Ba‰ ‰˜lÁÂ133ÌÚ È¯‰L ; ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ
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Ô‰Ó ÌB˜Ó Ïk ‰NÚÂ ,˙BvÁn‰ eÏËa ÈÏk‰ ˙Áp‰«»««¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬»»»≈∆
.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»««¿»»

א.130) ק, היחיד.131)שבת רשות בנוסח 132)שהוא
רוקח'). ('מעשה נכון והנוסח הרבים", "מרשות אחר:

משנה'.133) 'מגיד ועיין (שם). יוחנן כרבי ולא כאביי

.‚Î¯Ba134‰¯NÚ ˜ÓÚ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a135·Á¯Â ƒ¿»«ƒ»…¬»»¿»»
ıÙÁ BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ ÌÈÓ ‡lÓ ,‰Úa¯‡136Èab ÏÚ ÁÂ «¿»»ƒ≈«ƒ¿»«¿≈∆¿»««≈

‰È‰ .˙BvÁn‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,·iÁ - ÌÈn‰««ƒ«»∆≈««ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»»
˙B¯t ‡ÏÓ137eËÚÓ È¯‰L ,¯eËt - BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ »≈≈¿»«¿»∆¬≈ƒ¬

B¯eÚL ˙‡ ˙B¯t‰138. «≈∆ƒ

א.134) ק, היחיד.135)שבת רשות כבד 136)שהוא
(רש"י). אבן כגון בתוכו נח אלא גביו על צף שאינו

שאסור 137) טבל, של בפירות כאן מדובר הרשב"א לדעת
את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם

שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה
(מגידֿ כפירות דינם יבשים דברים אבל מחיצות, מבטל

משנה).

.„ÎÌÈÓ ˜˜¯139ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚ ‡e‰L ¿««ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÎl‰Ó140È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡ Ì‡ :Ba ¿«¿ƒƒ≈¿»¿¬»»¿»ƒ¬≈

Úa¯‡ elÙ‡ ·Á¯ ‰È‰L ÔÈa ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ‡e‰ƒ¿»«ƒ≈∆»»»»¬ƒ«¿«
˙Bn‡141‡lL ÔÈa ,142,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a ‰È‰ «≈∆…»»¿»¿«¿»»¿»ƒ

,BÎB˙a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈ‚l„Ó ÌÚ‰ ·¯ È¯‰L∆¬≈…»»¿«¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»¿¬»»¬≈¿»«ƒ
˙ÈÏÓ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰¯NÚ B˜ÓÚa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈¿»¿¬»»»≈¬≈¿«¿¿ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ,‡e‰Â .ÌÈni‰ ¯‡Lkƒ¿»««ƒ»∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ
.‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ˙ÈÏÓ¯k ÔÈ‡L ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡»≈«≈∆≈«¿¿ƒ¿»≈«¿»»

מים 139) בצה, שם) חננאל רבינו ופירוש ב. ק, שבת משנה,
בהם. עוברים שרבים בעפר מעורבים עמוקים לא

ברגל.140) בו ללכת אלא 141)רגילים בו מהלכים ואין
הדחק. מדלגים 142)עלֿידי או בתוכו עוברים אדם ובני

עליו.

ה'תש"פ  מנחםֿאב ל' חמישי יום

עׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ההוצאה 1) בדיני דבריהם של גזירות בו נתבארו

באפשר  (שהיה שמותר מה ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.
שם. כמבואר להם), דמיון קצת לו מהיות לו לחוש

.‡„ÓBÚ2ÏËÏËÓe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡3˙eL¯a ≈»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙eL¯a ÏËÏËÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚÂ .dlk „ÈÁi‰«»ƒÀ»¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿≈ƒ¿
Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«¿««¿ƒ

¯eËt - ‡ÈˆB‰4ÈtÓ ,5ÔÎÂ .˙¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L6 ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈
Á˙BÙe „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓBÚ7,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ≈»»ƒ¿«»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ

Á˙BÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a8‰Ó‰a .„ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿«»ƒ¿≈»
da¯ ‰˙È‰L10ÔÈÒ·B‡ - ÌÈÙa dL‡¯Â ıeÁa11 ∆»¿»À»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÏÓ‚·e ;d˙B‡12,ÌÈÙa Ba¯Â BL‡¯ ‡‰iL „Ú - »¿»»«∆¿≈…¿Àƒ¿ƒ
C¯‡ B¯‡eˆÂ ÏÈ‡B‰13. ƒ¿«»»…

ב).2) עמוד צח דף עירובין במסכת דברים 3)(משנה
הלכה  להלן (ראה הרבים לרשות יוציאם שמא לחוש שאין

שבגמרא 4)ב). שמכיוון רבינו, על כאן השיג הראב"ד
ארבע  מתחילת חפץ "המעביר רבא: לדברי זה דין דימו
ההלכה  ונפסקה חייב", - עליו דרך והעבירו ארבע לסוף
כאן  גם ולכן - י"ד הלכה י"ב בפרק למעלה כמובא - כרבא
אחר: נוסח מביא משנה" ה"מגיד ובעל חייב, להיות צריך
"אף  לכתוב: צריך היה זה שלפי אלא חייב" הוציא "ואם

משנה). (מגיד אחרת" ברשות שהוא פי כן 5)על כתב
הלכה  י"ב בפרק למעלה שכתב למה מכאן הסתירה ליישב
אחרת  ברשות שהוא שכאן שלמעלה) בהערה (ראה י"ד
במסכת  התוספות שכתבו (וכמו פטור כמקום ידו נחשבת
מרכבת  - יעמוד) לא המתחיל דיבור א עמוד כ דף עירובין

"מעשה 6)המשנה. א עמוד קא דף עירובין במסכת משנה
שהיה  למכירה) עופות (המפטמים ּפטמים של ִַָבשוק
ברשות  ועומדים חנותם (פתח נועלים שהיו בירושלים,
הפתח" גבי שעל בחלון המפתח את ומניחים הרבים),

משנה"). ("מגיד כחכמים המפתח 7)והלכה נוטל
(רש"י). החנות את שם ופותח הרבים במפתח 8)שברשות

שם. ב).9)המונח עמוד כ דף עירובין (מסכת
יד 10) (כתב בחוץ" שהייתה "בהמה אחרת: בנוסחה

ואין 11)אברבנאל). כורחה, על הרבה אותה מאכילים
החוצה  הדלי את ויוציא פרתו אחרי יימשך שמא חוששים

הרבים. לפיו,12)לרשות המאכל את (מכניסים מלעיטים
שבת  (מסכת שנינו שהרי להחזיר). יכול שהוא למקום עד
(תוספות). מלעיטין" אלא הגמל את אובסים "אין קנה:) דף

אם 13) הרבים לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר יימשך
(מער"ק). בפנים ורובו ראשו אין

.·‡Ï14˙eL¯a ‰zLÈÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓÚÈ …«¬…»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿
‡l‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰zLÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ∆»
‰na .‰˙BL ‡e‰L ÌB˜nÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈ƒ¿ƒ…¿À«»∆∆«∆
‡e‰L ,ÌÈ‡ ÌÈÏÎa ‰˙BL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈ƒ»ƒ∆

Ô‰Ï CÈ¯ˆ15ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì‡ÈˆBÈ ‡nL ‰¯Êb , »ƒ»∆¿≈»∆»ƒ≈¬»ƒ»≈ƒ
¯Ba‰ ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ,ÌÈ‡ ÔÈ‡L∆≈»»ƒ∆≈»ƒ»∆∆»»«

˙ÈÏÓ¯Îa16ÒÈÎÓ - ÌÈ‡ ÌÈÏk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡17 ¿«¿¿ƒ««ƒ∆«≈ƒ»ƒ«¿ƒ
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÓB˜Óa ‰˙BLÂ „·Ïa BL‡…̄ƒ¿«¿∆ƒ¿¿««ƒ∆…

.Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À

א).14) עמוד צט דף עירובין במסכת דעת 15)(משנה
דבר  בכל להרשב"א אבל נאים. בכלים אלא גזרו שלא רבינו
כן  אם אלא לרשותו, יכניסם שמא חוששים לו, צריך שהוא
("מגיד  שותה שהוא למקום ורובו ראשו יכניס או יוציא

לרשות 16)משנה"). דומה שהיא "מפני איסורה שעיקר
י"ד  בפרק (רבינו הרבים" ברשות תתחלף שמא הרבים,
שנאמר  "משום לגזירה, גזירה גוזרין ואין י"א), הלכה
כלומר: למשמרתי. משמרת עשו משמרתי, את ושמרתם
ביצה  מסכת (רש"י למשמרת" משמרת ולא לתורתי, גזירה
ב) עמוד י"א דף שבת (מסכת כרבא וזהו ב) עמוד ב דף
גזירה  לגזור ב"הוצאה" שהחמירו שסובר כאביי ולא

א).17)לגזירה. עמוד יא דף שבת (מסכת

.‚„ÓBÚ18ËÏB˜Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡19¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ≈»»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»¬ƒ
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,Ï˙k‰ ÔÓ B‡ ¯Bpv‰ ÔÓ ÔÈÁl˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿«¿ƒƒ«ƒƒ«…∆
‰˙BLÂ20ÚbÈ ‡lL „·Ï·e .21ËÏ˜ÈÂ Ï˙ka B‡ ¯Bpva ¿∆ƒ¿«∆…ƒ««ƒ«…∆¿ƒ¿…

‰ÏÚÓÏ Ba Ú‚pL ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ :Ú‚ Ì‡Â .Ôab ÏÚÓ≈««»¿ƒ»«ƒ»»»∆»«¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ‰¯NÚÓ22CeÓÒ‰Ê È¯‰ - ‚bÏ ≈¬»»¿»ƒ¿»»«»¬≈∆

¯˜BÚk ‡ˆÓpL ;¯eÒ‡23˙eL¯ ‡e‰L ,‚b‰ ÏÚÓ »∆ƒ¿»¿≈≈««»∆¿
ÔÈa ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ¯Bpva ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„ÈÁi‰«»ƒ¿≈ƒ»»«ƒ«¿»»««¿»»≈

CB˙a ¯Bpv‰ ‰È‰L24‰ÏÚÓÏ ‰È‰L ÔÈa ‰¯NÚ25 ∆»»«ƒ¿¬»»≈∆»»¿«¿»
‰ÓÏÂ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ epnÓ ËÏ˜Â ,‰¯NÚÓ≈¬»»¿»«ƒ∆«ƒ¬≈∆»¿»»

·iÁ BÈ‡26ÈtÓ ?27eÁ ‡lL28Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈn‰ ≈«»ƒ¿≈∆…»««ƒ∆»¬≈≈
.ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ב).18) עמוד צט דף עירובין במסכת תופס 19)(משנה
הנזחלים. המים מן בכלי למעלה 20)ומקבל אוויר כי

בפרק  (ראה הוא פטור מקום הרבים ברשות טפחים מעשרה
רשות  שהיא מעשרה למטה הוא אם ואפילו ז), הלכה י"ד
היא. הרבים ברשות כן גם ידו הלא גמורה, הרבים

לצינור.21) הכלי את משלושה 22)לקרב פחות שכל
הגג מן קלט כאילו הוא והרי (כמחובר), רשות כלבוד שהוא

מרשות 23)היחיד. הוציא כאילו נחשב לא מקום ומכל
ההלכה). בסוף (כמבואר של 24)היחיד מקום שכל

עשרה, ועד משלושה הגבוה הרבים ברשות טפחים ארבעה
הרבים  לרשות בה להשתמש מדרבנן ואסור ככרמלית, דינו

י"ג). הלכה י"ד ורחב 25)(פרק עשרה גבוה שמקום
היחיד. רשות הוא הרבים ברשות אם 26)ארבעה חטאת,

מים. ממנו וקלט בצינור מסכת 27)נגע ירשלמי (תלמוד
ו). הלכה י פרק מרשות 28)עירובין במוציא חייב ואינו

בפרק  כמבואר החפץ, שנח ממקום עקר אם אלא לרשות,
ד. הלכה י"ג

.„ÊÈÊ29˙eL¯ ÏÚL ¯ÈÂ‡a ‡ˆBÈ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ƒ∆ƒ¿≈««≈»¬ƒ∆«¿
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈa¯‰30¯zÓ - ÌÈÁÙË »«ƒƒ»»¿«¿»≈¬»»¿»ƒÀ»

LnzL‰Ï31‡l‡ ˙ÒÙBz ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ¿ƒ¿«≈»»∆≈¿»«ƒ∆∆∆»
¯zÓ CÎÈÙÏ .ÌÈÁÙË ‰¯NÚ32Ï˙k‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¬»»¿»ƒ¿ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿»«…∆

.ÌÈBzÁz‰ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú«¬»»¿»ƒ««¿ƒ

ד 29) עירובין במסכת היוצא (משנה "קצה ב). עמוד צח ף
בפירוש  (רבינו זולתם" או אבן או עץ או מבניין הכותל , מן

פטור.30)המשניות). מקום בהלכה 31)שהוא כמבואר
הלכה 32)ז. י"ד (פרק להשתמש מותר פטור" ב"מקום כי

ז).

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33‡ˆBÈ „Á‡ ÊÈÊ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ∆»≈
‰Ê ÔÈÊÈÊ ÈL Ï˙ka ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a»¬ƒ¬»ƒ»¿ƒ«…∆¿≈ƒƒ∆
,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰fÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆««ƒ∆¿≈∆¿«¿»≈¬»»
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ÔBÈÏÚ‰ ÊÈfa LÈ Ì‡ƒ≈«ƒ»∆¿∆ƒ¿≈««…««¿»»«
˙eL¯ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿≈∆¿

˙¯Á‡ ˙eL¯ ÂÈzÁzL ÊÈf‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa34‰Ê e¯Ò‡Â , ƒ¿≈«¿¿«ƒ∆«¿»¿«∆∆¿»¿∆
.˙Á‡ ˙eL¯a ˙BLnzLÓ ˙BiL¯ ÈzL ÔÈ‡L .‰Ê ÏÚ«∆∆≈¿≈¿Àƒ¿«¿ƒ¿∆»

עירובין 33) (מסכת ירושלמי תלמוד בזיז; להשתמש שמותר
אסור  בשתיים אבל באחד, אלא אמר "לא ד ): הלכה י פרק

אחת". ברשות משתמשות רשויות שתי "הזיזין 34)שאין

שבזכות  שלו, אינם הרבים רשות כלפי הכותל מן הבולטים
רשות  אוויר אין התורה שמן ואף עומדים, הרבים רשות בני
הזיזים  אותם כל מקום מכל מעשרה, למעלה עולה הרבים
הרבים  רשות מבני אחד לכל רשות ויש הם, שלהם
רשות  בני מזה, למעלה זה זיזים שני וכשיש בהם, להשתמש
רק  וכשיש העליון), על (ואוסרים בתחתון משתמשים הרבים
בו" תדיר שתשמישם החלון לבני הוא הרי אחד זיז
רבינו  דברי את משווה משנה" ב"מגיד אולם (הריטב"א);
לשני  השייכים זיזים בשני מדובר שכאן הרשב"א, לשיטת

מותר. אחד באדם אבל זה, על זה אוסרים ולכן אדם בני

.ÂÔÈ‡35- ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡ ÔBÈÏÚa ≈»∆¿«¿»»¿≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú Ï˙k‰ ÏÎa ÔÎÂ ,Ô‰ÈLa LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿»«…∆«¬»»¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰36Ba ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ·e ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ‰È‰ . ««¿ƒ»»««¿«¿»»»∆¿≈
BBlÁ „‚k ‡l‡ ÔBÈÏÚa LnzLÓ BÈ‡ - ‰Úa¯‡37 «¿»»≈ƒ¿«≈»∆¿∆»¿∆∆«

¯eÒ‡ - ÔBlÁ‰ È„„ˆ ÈLaL ÊÈf‰ ¯‡La Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿≈««»
BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁL ÂÈzÁzL ‰Ê ÈtÓ ,LnzL‰Ï38. ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆«¿»∆»«¿¿«¿

ב).35) עמוד צח דף עירובין מקום 36)(מסכת שהוא
ודינו 37)פטור. (רש"י) והרחבתו החלון כזווית שהוא

י. הלכה י"ד פרק למעלה כמבואר היחיד, רשות כחורי
"לפי 38) החלון, כנגד שלא להשתמש העליון על ואוסר

לרקיע, עד עולה היחיד רשות שהוא התחתון שאוויר
למוציא  - דומה? הדבר למה תחתון, של באווירו והעליון
בתוך  ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור חבירו, לחצר זיז

ח. בהלכה וראה (רשב"א) שיערבו" עד ביתו

.ÊÏk39ÊÈÊ40¯znL ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡ ÏÚ ‡ˆBi‰ »ƒ«≈«¬ƒ¿»«ƒ∆À»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Ba LnzLÓ ‡e‰Lk ,ÂÈÏÚ LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»»¿∆ƒ¿«≈≈¿ƒ
˙ÈÎeÎÊe Ò¯Á ÈÏk ‡l‡ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈¿ƒƒ∆∆»¿≈∆∆¿ƒ
;e¯·MÈ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏtÈ Ì‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆ƒƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»¿

ÌÈ¯eÒ‡ - ÔÈÏÎ‡Â ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡41eÏtÈ ‡nL , ¬»¿»≈ƒ»√»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿
.Ì‡È·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒƒ≈

ב).39) עמוד צח דף עירובין רחב 40)(מסכת שהוא בין
ארבעה. רחב שאינו בין וכיוצא 41)ארבעה בזיז ודווקא

הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו,
אורח  ערוך ושולחן (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר

שנג). סימן חיים

.ÁÈL42˜¯Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza43BfÓ ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ»«ƒ
¯eËt - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÏ44Ì‰ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â . »¿«¿»≈¬»»»»∆ƒ¿¿≈∆

·e¯Ú Ì‰ÈÈa ‰È‰iL B‡ BlL45ÈÏÎe ÌÈ„‚a elÙ‡Â . ∆∆ƒ¿∆≈≈∆≈«¬ƒ¿»ƒ¿≈
˙BÎzÓ46˜¯ÊÏ ¯zÓ47‡ÏÂ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»À»ƒ¿…¿ƒ»»∆¿«¿»ƒ∆¿…

ÏtÈ ‡nL ,Ba ‡ˆBiÎÂ „‚a ˜¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÂLa ‰È‰»»¿»∆»ƒ¿…∆∆¿«≈∆»ƒ…
ep‡È·ÈÂ48.˜¯BÊ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á ÈÏk Ï·‡ ; ƒƒ∆¬»¿≈∆∆¿«≈»∆≈

ב).42) עמוד פה דף עירובין אחרת:43)(מסכת בנוסחה
(מער"ק  פטור" והוא מעשרה למעלה לזו מזו "זורק

שמותר 44)ושונצינו). נכון וכן מותר אחרת: בנוסחה

אדם 45)לכתחילה. בני לשני שייכים הבתים היו שאם
היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו ולא

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק אף 46)כמבואר
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ירד  שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים לרשות יפלו שאם
אליו. זה,47)ויביאם מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון

למטה  החפץ יפול שלא לזריקה ידיו לאמן צריך אינו
הרבים 48)(בגמרא). רשות היה לא שביניהם המקום ואם

("מגיד  מחבירו גבוה אחד בית אפילו מותר כרמלית, אלא
הרשב"א). בשם משנה"

.Ë¯Ba49ÔBlÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a50¯Ba‰ - ÂÈab ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿«««»«
B˙ÈÏÁÂ51.˙aLa epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓe ,‰¯NÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ ¿À¿»ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿«¿ƒƒ∆¿«»

CB˙a Ï˙kÏ CeÓÒ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«…∆¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡52Ï·‡ ;ÌL ¯·ÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L , «¿»»¿»ƒ∆≈»»»«¬…»¬»

ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‚ÏÙÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆»ƒ≈
‡ˆiLk ,ÈÏc‰ ‡ˆÓpL ;‰¯NÚ ‰‰B·b B˙ÈÏÁ ‰˙È‰»¿»À¿»¿»¬»»∆ƒ¿»«¿ƒ¿∆»»

¯eËt ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ ,‡ÈÏÁ‰ ÔÓ53. ƒ«À¿»»»ƒ¿¿

ד 49) עירובין במסכת מכונסים.(משנה מים א) עמוד צט ף
אחרת:50) בנוסחה אבל במשנה, הוא וכן הבור, מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על העפר 51)"וחוליא צבור
הבור. לשפת מסביב מארבעה 52)אשר פחות שבהפסק

פטור. למקום ונחשב רבים, שם הולכים ומותר 53)אין
פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל

.È‰tL‡54‰¯NÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a55ÌÈÁÙË «¿»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»¿»ƒ
˙aLa ÌÈÓ dÏ ÔÈÎÙBL - dab ÏÚ ÔBlÁÂ56‰na . ¿«««»¿ƒ»«ƒ¿«»«∆

dk¯c ÔÈ‡L ,ÌÈa¯ ÏL ‰tL‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆«ƒ∆≈«¿»
‡nL ;‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - „ÈÁÈ ÏL Ï·‡ ;˙Bt‰Ï¿ƒ»¬»∆»ƒ≈¿ƒ»∆»∆»

‰pt˙z57Ôk¯„k ÔÈÎÙBL e‡ˆÓÂ ,58.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ

ב).54) עמוד צט דף עירובין במסכת אבל 55)(משנה
הרבים  מרשות לזרוק ואסור כרמלית, היא מעשרה פחותה

לרשות 56)לכרמלית. היחיד מרשות לטלטל שמותר
פטור. מקום דרך לפני 58)בחול.57)היחיד כהרגלם

הפינוי.

.‡È˙n‡59ÌÈn‰60˙¯·BÚ ‡È‰L61LÈ Ì‡ :¯ˆÁa ««««ƒ∆ƒ∆∆¿»≈ƒ≈
d‰·‚a62¯˙BÈ B‡ ,‰Úa¯‡ daÁ¯·e ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ¿»¿»¬»»¿»ƒ¿»¿»«¿»»≈

˙Bn‡ ¯NÚ „Ú Ôk ÏÚ63,˙aLa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - «≈«∆∆«≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ dÏ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

‰‡ÈˆÈ·e ‰ÒÈka64ÔÈ‡L B‡ ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ≈¿»¿»¬»»∆≈
‰vÁÓ ‡Ïa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ - ‰Úa¯‡ daÁ¯a65. ¿»¿»«¿»»¿«¿ƒƒ∆»¿…¿ƒ»

א).59) עמוד פז דף עירובין במסכת תעלה 60)(משנה
מהמעיין. היוצאת רחבה האחד 61)לא מצד לחצר נכנסת

הכתלים. שתחת בתעלה השני מצד בעומק 62)ויוצאת
לעצמם 63)המים. כרמלית רשות המים נעשו זה בשיעור

ממנה. מים למלא ואסור החצר, בתוך כמבואר 64)גם
יג. (של 65)בהלכה גביו שעל כותל אומר: יהודה "רבי

מיוחדת), במחיצה צורך (ואין מחיצה משום תדון החצר)
מאבל  באה שהייתה המים באמת מעשה יהודה: רבי אמר
פי  על בשבת הימנה ממלאין והיו לציפורי, מקום) (שם
(שלא  כשיעור בה היה שלא מפני חכמים: לו אמרו הזקנים.
רשות  חולקת שאינה ארבעה ורחבה עשרה עמוקה הייתה

היחיד)". רשות בתוך כרמלית להיות לעצמה

.·È‰È‰66daÁ¯a67ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Bn‡ ¯NÚÓ ¯˙È »»¿»¿»»≈≈∆∆«««ƒ
„Ú ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L∆≈¿»¿»¬»»≈¿«¿ƒƒ∆»«
,‡È‰ ‰ˆ¯t - ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ÏkL .‰vÁÓ dÏ ‰NÚiL∆«¬∆»¿ƒ»∆»»≈«∆∆ƒ¿»ƒ
Ì‡ ?¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ e‰Óe .˙BvÁn‰ ˙„ÒÙÓe«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿≈¿»∆»≈ƒ

Òt ‰ˆ¯t‰ „vÓ ¯‡L68ÏÎa Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ ƒ¿«ƒ««ƒ¿»«ƒ»«ƒ»¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt B‡ ,‡e‰L∆«…««¿»»¿»ƒ≈«««
˙‡lÓÏ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿≈¿»∆»≈¿≈»∆»¿«…

„·Ïa ‰n‡‰ ÔÓ69- ÏÏk Òt ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»«»ƒ¿«¬»ƒ…ƒ¿««¿»
ÌÈÏ ¯ˆÁ ‰ˆ¯Ù È¯‰L ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡»¿«¿≈¿»∆»≈∆¬≈ƒ¿¿»»≈¿»

.˙ÈÏÓ¯k ‡e‰L∆«¿¿ƒ

לחצר 66) הנכנס ים "לשון א): עמוד יב דף עירובין (מסכת
כן  אם אלא בשבת, הימנו ממלאין אין הכותל) פירצת (דרך
אמורים, דברים במה טפחים, עשרה גבוהה מחיצה לו יש
כלום", צריך אין עשר אבל אמות, מעשר ביותר שפירצתו
שיש  הראב"ד דעת אבל אלה, עניינים שני השווה ורבינו
ים  לשון לבין בחצר העוברת המים אמת דין בין חילוק
בחצר  ועוברת ממעיין הזורמת המים שאמת לחצר, הנכנס
מיוחדות, מחיצות צריכה ולכן עצמה, בפני רשות היא
לכללה  כדי תחתיהן, עוברת שהיא החצר מחיצות מלבד
מכיוון  לחצר, הנכנס ים בלשון כן שאין מה היחיד, ברשות
ואינם  שנשפכו כמים הם הרי בחצר, עומדים שהמים
יכולות  שאינן החצר, מחיצות נפרצו אלאֿאםֿכן אסורים
וב"מגיד  ראשונים, ושאר הריטב"א דעת וכן אותם, להתיר
בהם". להאריך כדי מצויים אלה דברים "ואין כתב: משנה"

המשמש 67) כפתח הפירצה נחשבת אמות עשר עד כי
הלכה  ט"ז (פרק המחיצות פריצת כאן ואין ויציאה, לכניסה

נקרא 68)ט"ז). במבוי מחיצה, להיכר הנעשה עמוד
יב  דף עירובין במסכת (תוספות "פס" נקרא ובחצר "לחי"

א). למחיצה 69)עמוד נחשב הפס אם הקשו: בתוספות
למלא  להתיר מחיצה ייחשב לא למה בחצר, טלטול לעניין
לבני  ניכרת המחיצה טלטול שלעניין ותירצו: ממנו? מים
שהבתים  אסור, לבתים ולהכניס מים למלא אבל החצר,

להתיר. היכר ואין מהמחיצה רחוקים

.‚ÈC‡È‰Â70‰˙È‰ Ì‡ ?ÌÈna ‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿≈««¬ƒƒ∆«¿ƒ»««ƒƒ»¿»
‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»

„¯BÈ71˙„¯BÈ dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰ CB˙a72 ≈¿««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»∆∆
‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈

‰ÏÚÓÏ73¯ˆÁaL ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ¿«¿»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ∆∆»≈
„Ú ˙ÚbÓ ‰vÁn‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»««««

Ú˜¯w‰74BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ««¿«ƒ¿≈»¬»»¿»ƒ¬≈
;„·Ïa ÌÈÓa ‡l‡ ‰ÈeÏz ‰vÁÓ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒƒ¿ƒ»¿»∆»¿«ƒƒ¿«
‰vÁÓa el˜‰Â ,Ì‰È¯·cÓ - ÌÈÓa ÏeËÏË ¯eq‡L∆ƒƒ¿¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈ƒ¿ƒ»

.¯k‰ ˙BNÚÏ È„k ‡l‡ dÈ‡L∆≈»∆»¿≈«¬∆≈

א).70) עמוד פו דף עירובין כדי 71)(מסכת בתוכם שוקע
שבפנים. למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין לחלק

(מער"ק).72) המים" בתוך "כולה אחרת: בנוסחה
המפסיקה.73) המחיצה ניכרת ונקראת 74)שתהיה
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קכג zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn 'l iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תלוייה  מחיצה "אין בגמרא: ואמרו תלוייה", "מחיצה
במים". חכמים שהקילו הוא קל במים, אלא מתרת

.„È˙n‡75˙B¯ˆÁ‰ ÔÈa ˙¯·BÚ‰ ÌÈn‰76˙BBlÁÂ ««««ƒ»∆∆≈«¬≈¿«
¯eÚMk da ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÏ‡ ˙BÁe˙t77ÔÈÏLÏLÓ - ¿≈∆»ƒ≈»«ƒ¿«¿¿ƒ

‰na .˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓe ˙BBlÁ‰ ÔÓ ÈÏc¿ƒƒ««¿«¿ƒƒ∆»¿«»«∆
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ dÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ¬»ƒ»¿»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
ÔÈqt eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË¿»ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»∆»ƒ≈»«ƒ
‰n‡‰ ‡ˆÓpL ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒ»∆ƒ¿»»«»

.¯ˆÁ‰ CB˙a ˙¯·BÚ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ∆∆¿∆»≈

א).75) עמוד פז דף עירובין מכאן 76)(מסכת ובתים
שפתה. על שאינה 77)ומכאן ארבעה ורוחב עשרה עומק
כרמלית. נחשבת

.ÂË‰¯ˆeˆk78‡È‰L79ÔBlÁÂ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿¿»∆ƒ¿«¿»ƒ«»¿«
˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ dÎB˙a80, ¿»««≈««ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»

ÏÚ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ«
ÔBlÁ‰ „‚k ÌÈn‰ Èab81‰È‰z B‡ ;‰¯ˆeˆkaL «≈««ƒ¿∆∆««∆«¿¿»ƒ¿∆

˙„¯BÈ ‰vÁn‰82ÔÈ‡B¯Â ,ÌÈn‰ „‚k ‰¯ˆeˆk‰ ÔÓ «¿ƒ»∆∆ƒ«¿¿»¿∆∆««ƒ¿ƒ
ÌÈn‰ „Ú ‰Ú‚Â ‰„¯È el‡k d˙B‡83ÌLÎe . »¿ƒ»¿»¿»¿»«««ƒ¿≈

‰pnÓ ÔÈÎÙBL Ck ,‰vÁÓ dÏ eNÚL BfÓ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒƒ∆»»¿ƒ»»¿ƒƒ∆»
˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÚ È¯‰L ,Ìi‰ ÏÚ84.ÔÈÎÙBL Ô‰ ««»∆¬≈«««¿¿ƒ≈¿ƒ

"גזוזטרה":78) ובמשנה "כצוצטרה" התימנים: בכתבֿיד
מעיינות  על היחיד רשות מכותל יוצא מקורה מקום "והוא
וממלאים  נקב בו ונוקבים זיז, או עץ כמו והנהרות המים
בפירוש  (רבינו הנהר" או המעיין מן הנקב מאותו

ב).79)המשניות). עמוד פז דף עירובין במסכת (משנה
היחיד.80) לרשות כרמלית שהוא הים מן לטלטל שאסור
והעלה 81) משוך - מחיצתא" אסיק "גוד אומרים אנו שאז

המחיצה  הגיעה "וכאילו הגזוזטרא עד למעלה המחיצה את
תוך  השאיבה ותהיה בה, ודבקה שבגזוזטרא הנקב אל

(שם). אחית 82)המחיצה" "גוד אומרים אנו שאז
בספר  (ראה הנחל עד המחיצה את והורד משוך - מחיצתא"

לב). דף ראשונים הוצאת כתבו,83)המאור בתוספות
כיוון  המים, בתוך המחיצה טפח שיהיה צריך אין שכאן
טפח  שיהיה צריך אבל בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש
בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש כיוון המים, בתוך המחיצה
משמע, שנה) סימן חיים (אורח יוסף" ה"בית מדברי אבל
התנאים  כל להיות צריכים אלו שבמחיצות רבינו שדעת

רוקח). (מעשה יג בהלכה למעלה וכיוון 84)המבוארים
זו  במחיצה די מדרבנן רק הוא לכרמלית השפיכה שאיסור

(שם). בלבד

.ÊË¯ˆÁ85Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‡È‰L »≈∆ƒ¿»≈«¿««««¿«
˙aLa ÌÈÓ dÎB˙a ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ˙Bn‡86Ô‰L ÈtÓ , «≈¿ƒ¿»«ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

˙BNÚÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰¯‰Óa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿≈»¿ƒ»»ƒ«¬
ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‡nb87˙eL¯a B‡ ,¯ˆÁ‰ CB˙a À»«¬∆∆»«ƒ¿∆»≈ƒ¿

ÌÈˆa˜ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,¯ˆÁ‰ „ˆa ÌÈa¯‰»«ƒ¿«∆»≈¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ
dÎB˙a88‰tk ‰ÈÏÚ ˙B·Ï CÈ¯ˆÂ .89È„k ,ıeÁaÓ90 ¿»¿»ƒƒ¿»∆»ƒ»ƒ«¿≈

‰˜eÚ‰ ‰‡¯z ‡lL91¯ˆÁ‰Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙‡f‰ ∆…≈»∆»»«…ƒ¿»«ƒ¿∆»≈
‡e‰ ‰nÎÂ .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰¯„ÒÎ‡‰Â¿»«¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿««¿«»
‰n‡ ÈˆÁ ÏÚ ‰n‡ ÈˆÁ ?ÌÈ˙‡Ò ˜ÈÊÁnL ÌB˜n‰«»∆«¬ƒ»«ƒ¬ƒ«»«¬ƒ«»

.‰n‡ ÈLÓÁ ‰LÏL Ìe¯a¿¿»À¿≈«»

א).85) עמוד פח דף עירובין במסכת שיערו 86)משנה
מים  סאתיים יום בכל לתשמישו צריך אדם שכל חכמים
החצר  אם אבל אמות, ד' של בקרקע נבלע זה ושיעור בערך,
הרבים  ברשות שותתים "המים זה משיעור פחותה היא

המשניות). בפירוש (רבינו הוא 87)מכוחו" סאה שיעור
ובמידת  האיפה, שלישית ביצים, קמ"ד שהם קבים שישה

בערך. ליטר 13 לרשות 88)זמננו יצאו אם אפילו ואז
לכך. כוונתו אין שהרי כלום, בכך אין כיסוי 89)הרבים

קשת. בצורת שעל90ֿ)עשוי הסבירו והריטב"א הראב"ד
שדינם  היחיד, רשות כחורי הגומא נעשית הכיסוי ידי
וב"דרכי  המים, את שמה לשפוך ומותר היחיד כרשות
לא  כיסוי, לעשיית טעם נתן שנז) סימן חיים (אורח משה"
הרבים  ברשות בור תקלת משום אלא שבת, איסור משום

בה. ייכשלו שם 91)שלא שמתקבצים "החפירה הגומא,
(שם). המים"

.ÊÈ‰˙È‰92dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˜eÚ‰ »¿»»»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
d‡BÏÓa93elÙ‡ dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‰˙È‰ . ƒ¿»»¿»«¬∆∆»«ƒ¿ƒ»¬ƒ

ÌÈÓ ÏL ‰‡Ò ÌÈML94e¯ab˙È ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ıeÁÏ ‡nb‰ ÏÚÓ eˆeÙÈÂ¿»≈««À»««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BÏ˜Ï˜˙Ó ˙B¯ˆÁ‰L ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa95Ì˙Òe , ƒ«¿»ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿¿¿»
‰fL ¯ÓBÏ ÌÈ‡B¯‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ¿…»»ƒ«∆∆
BÁkÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿ƒƒ…
‰˙È‰ Ì‡ :‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¬»ƒ««»ƒ»¿»
;ÌÈ˙‡Ò ‡l‡ dÏ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆»«ƒ≈¿ƒ»∆»»«ƒ

ÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰¯wÚ Ïk dÏ Ô96. »¿»¿»ƒ»«ƒ≈¿ƒ»»ƒ»

ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין עד
אם 94) גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון

את  ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק הרבים, לרשות יצאו
ולא  היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים

ואינו 95)ישכח. חצירו לכלוך על מקפיד אדם ואין
החוצה. שיצאו כמידה 96)מתכוון לא ואפילו כלל,

שיעור  - סאתיים לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה
ליום. בינוני אדם של תשמישו

.ÁÈ·Èa97ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ BÏ ÔÈÎÙBML ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯Bpˆ ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ Ú˜¯w‰ ˙Áz««««¿«¿¿ƒƒ¿»«ƒ¿≈ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ Ï˙k‰ ÏÚ ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««…∆¿¿ƒ
C¯c‰ C¯‡ B‡ Ï˙k‰ C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¬ƒ»»…∆«…∆…∆«∆∆

¯eÒ‡ - ‰n‡ ‰‡Ó ı¯‡‰ ˙ÁzL98Èt ÏÚ CtLÏ ∆««»»∆≈»«»»ƒ¿…«ƒ
BÁkÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰L ÈtÓ ,¯Bpv‰ Èt ÏÚ B‡ ·Èa‰«ƒ«ƒ«ƒƒ¿≈∆««ƒ¿ƒƒ…
ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,·ÈaÏ ıeÁ CÙBL ‡l‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ∆»≈«ƒ¿≈¿ƒ

.·ÈaÏ«ƒ

הרבים 97) לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ
א). עמוד פח דף עירובין במסכת פוסק 98)(רש"י רבינו
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אליעזר  כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים,
ברשות  אמות ארבע (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן
האחרונים  דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים

שנז). סימן חיים (אורח

.ËÈ‰na99Ï·‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
Ì˙qL ;ÚÓ BÈ‡Â ‰BLÂ CÙBL - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈¿∆¿≈ƒ¿»∆¿»
ÌÈn‰ eÚÏaiL ‰ˆB¯ Ì„‡Â ,Ô‰ ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ≈¿»»∆∆ƒ»¿««ƒ

‰È‰ .ÔÓB˜Óa100ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ·Èa‰ Èt ÏÚ CÙBL ƒ¿»»»≈«ƒ«ƒ¿««ƒ¿ƒ
‡lL ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒƒ««»∆…

˙ÈÏÓ¯Îa BÁk ÏÚ e¯Ê‚101ÏÚ CtLÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . »¿«…¿«¿¿ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…«
ÌiÏ ÔÈ„¯BÈ Ì‰Â ,‰ÈÙq‰ ÈÏ˙k102. »¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»

יז.99) בהלכה ב).100)כמבואר עמוד ק דף שבת (מסכת
מותר 101) יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי

הקודמת. בהלכה כמבואר הרבים ברשות "ומותר 102)גם
או  לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך
הרמב"ם  (תשובות גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר,

סז). סימן פריימן

.Î‡Ï103‡lÓÈ104Ìi‰ ÔÓ ÌÈÓ Ì„‡105CB˙a ‡e‰Â …¿«≈»»«ƒƒ«»¿¿
‰ÈÙq‰106ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,107‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ‰NÚ108ÏÚ «¿ƒ»∆»ƒ≈»»»«¿»»«

ÌÈ¯·c ‰na .Ìi‰ ÏÚ ‰ÈÙq‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‰Úa¯‡«¿»»≈ƒ«¿ƒ»««»«∆¿»ƒ
,‰¯NÚ CBz ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ¬ƒ¿∆»»¬»»¬»ƒ»»¿«¿»

Ìi‰ ÔÓ ‰¯NÚÓ109ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ -110‡e‰L Ïk ≈¬»»ƒ«»ƒƒ»∆
C¯c È¯‰L ;‡lÓÓe111BÈ‡Â ,‡lÓÓ ¯eËt ÌB˜Ó ¿«≈∆¬≈∆∆¿¿¿«≈¿≈

.¯k‰ ÌeMÓ ‡l‡ ‰Ê ÊÈÊÏ CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆≈

ב).103) עמוד ק דף שבת אחרת:104)(מסכת בנוסחה
התימנים). (כתבֿיד כן" אם אלא הספינה מן ימלא "לא

כרמלית.105) "והטלטול 106)שהוא היחיד. רשות שהיא
בין  גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר הספינה בכל
סימן  פריימן הרמב"ם" ("תשובות בעמידתה" בין בהליכתה

שיעור 107)סז). אחת דעה לפי דעות, שתי יש בגמרא
מן  נמדד ד) הלכה י"ד (פרק טפחים עשרה עד הכרמלית
הוא  מעשרה למעלה שהוא המים שטח זה ולפי הקרקע,
דרך  היחיד לרשות מכרמלית מטלטל והרי פטור מקום
סוברת  לפנינו, להלכה שנפסקה אחרת, ודעה פטור. מקום
אסור  עשרה ובתוך המים, משפת נמדדים טפחים שעשרה

היחיד. לרשות מכרמלית המקום 108)לטלטל צדדי
והכול  המים עד למחיצות ונמשכים למטה נכפפים כאילו
מחיצות  הצריכו טו) (הלכה שלמעלה ואף היחיד, רשות
ביכולתו  ואין בביתו הוא שאין כיוון הקילו, בספינה עשרה,
עירובין  (מסכת חנניה שיטת על סמכו כראוי, הכול לסדר
חוקק  אמות ד' על ד' בה שיש "גזוזטרא ב) עמוד פז דף

גאון). האי (רב וממלא" ד' על ד' מטלטל 109)בה שאז
פטור. מקום דרך היחיד לרשות בו 110)מכרמלית ועושה

רוקח). (מעשה באמצעיתו,111)נקב חלול שהזיז משמע
דעת  אבל משנה"), ("מגיד וממלא כליו משלשל ודרכו
שכל  כיוון שנה) סימן חיים באורח ועוד, (הב"ח האחרונים
במקומו. שלא אפילו למלא יכול להיכר, רק הוא הזיז עיקר
על  "ההולך רבינו: כתב סז) (סימן הרמב"ם" וב"תשובות

מן  הנהר או הים ממי לדלות אסור כרמלית שהוא מים
לפי  לים, הספינה מן זולתו או מים לשפוך או הספינה,
לרשות  מכרמלית או לכרמלית היחיד מרשות טלטול שהוא
עד  שהוא כל זיז שיוציא אלא אסור הוא ולפיכך היחיד,
ובין  הזיז בין שיהא ובלבד עליו, וישתמש היתר בו שיהא
התשמיש  שיהיה כדי טפחים מעשרה יותר המים שטח
שטח  ובין הזיז בין היה אם אבל פטור, למקום מכרמלית
ד', על ד' בו להיות צריך פחות או טפחים עשרה המים
מים  שופך או באמצעיתו, מים לדלות מותר יהיה כך ואחר

לים". ממנו

.‡Î‡¯Bw‰112ÏbÏb˙Â ,˙ÈÏÓ¯Îa ¯ÙÒa113˙ˆ˜Ó «≈¿≈∆¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¯Ùq‰114ÏbÏb˙ Ì‡ :B„Èa B˙ˆ˜Óe «≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈

ıeÁÏ115BÎÙB‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï116;BÁÈpÓe ·˙k‰ ÏÚ ¿¿«¿««¿««¿»«ƒ
.˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,B„iÓ Blk ËÓMÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ»≈Àƒ»¿«¬ƒ∆«¿««
Ì‡ ÔÎÂ .BÏˆ‡ BÏÏBb - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈¿«¿««¿∆¿¿≈ƒ
‡¯B˜ ‰È‰ .BÏˆ‡ BÏÏBb - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»≈
da Á Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«ƒƒ»»

·˙k‰ ÏÚ BÎÙB‰ -117ÈeÏz ‰È‰ ‡l‡ ,Á ‡Ï Ì‡Â ; ¿««¿»¿ƒ…»∆»»»»
ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a118BÏÏBb - «¬ƒ¿»«ƒ¿…ƒƒ«»»∆¿

.BÏˆ‡∆¿

ב).112) עמוד צז דף עירובין (במסכת משנה
תורה 113) כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים

שם.114)שלנו. שאפילו 115)ונח והטור הרא"ש דעת
ספק  וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם

שנב. סימן חיים אורח ערוך פי 116)בשולחן על אף
עמוד  צח דף עירובין (מסכת הקודש כתבי את להפוך שאסר
(שם). מזה גדול בזיון למנוע כדי כאן להפוך התירו - א)

היחיד.117) לרשות הרבים מרשות אצלו להביאו שאסור
חשוב 118) לארץ סמוך טפחים שלושה תוך הגיע ואם

(הרמב"ן). הארץ על כמונח

.·Î¯È·Ún‰119ıB˜120Ì‡ :ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ««¬ƒ¿≈∆…ƒ«ƒƒ
BÎÈÏBÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰121Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt »»ƒ¿»«ƒƒ»»≈«¿«

˙Bn‡122;˙ÈÏÓ¯Îa ‰È‰ Ì‡Â123Bk¯„k BÎÈÏBÓ -124 «¿ƒ»»¿«¿¿ƒƒ¿«¿
ÔÎÂ .‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡125¯˙È ‰fa˙Â ÁÈ¯Ò‰L ˙Ó ¬ƒ≈»«»¿≈≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»≈
ÌÈÎL eÏÎÈ ‡ÏÂ ,ÈcÓ126„ÓÚÏ127B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ«¿…»¿¿≈ƒ«¬…ƒƒ

„¯Bi‰ .˙ÈÏÓ¯ÎÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó128,Ìia ıÁ¯Ï ≈¿«»ƒ¿«¿¿ƒ«≈ƒ¿…«»
ÌÈÓ ¯È·ÚÈ ‡nL ,BÓˆÚ ·bÓ - ‰ÏBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿«≈«¿∆»«¬ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯Îa ˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈÏÚL∆»»«¿««¿«¿¿ƒ

א).119) עמוד מב דף שבת למעלה 120)(מסכת ראה
ז. הלכה א הרבים"121)פרק רשות לצידי שיסלקנו "עד

(רש"י).122)(רש"י). דרבנן איסור רק שהוא
מדרבנן.123) בה טלטול אחת.124)שאיסור בעקירה
ב).125) עמוד צד דף שבת אחרת:126)(מסכת בנוסחה

(מער"ק). עימו" לעמוד שכנים יכלו "ונמצא 127)"ולא
הבריות  כבוד וגדול ממנו, מתבזים והם החיים בין מתבזה
אשר  הדבר מן תסור לא שהוא שבתורה, תעשה לא שדוחה
לכן  כ"ג) הלכה כ"ו בפרק (להלן ושמאל" ימין לך יגידו

זה. בלאו הנכלל דרבנן איסור כאן (מסכת 128)התירו
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ריבוי  יש הרחיצה מן שהעולה לפי א). עמוד קמא דף שבת
עליו  סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל גופו על מים
אורח  ערוך (שולחן מועטים שעליו שהמים בו, הקפידו לא

ז). סעיף שכו סימן חיים

עׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
כגון 1) הרשויות, מקצת בדיני דבריהם של גזירות נתבארו

ומה  והפרדסים, והגינות לדירה, הוקפו שלא הקרפפות
ביאור  לזה ונמשך התורה. משפטי על מוסף בהן, שגדרו

ועניינן. המחיצות גדרי

.‡ÌB˜Ó2‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL3BLÈÓLz ‰È‰iL ‡l‡ , »∆…À«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb ÔB‚k ,¯ÈÂ‡Ï4ÔÓ ÌB˜Ó ÛÈwn‰ ÔB‚Îe , «¬ƒ¿««¿≈ƒ¿««ƒ»ƒ

˙BvÁn‰ d·‚a LÈ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,B¯ÓLÏ ı¯‡‰»»∆¿»¿¿«≈»∆ƒ≈¿…««¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯k ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ5, ¬»»¿»ƒ»≈¬≈ƒ¿«»ƒ

˙eL¯Ï epnÓ ËÈLBn‰Â ˜¯Bf‰Â ‡ÈˆBn‰ ·iÁÏ¿«≈«ƒ¿«≈¿«ƒƒ∆ƒ¿
ÔÈ‡Â .BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰6ÔÈÏËÏËÓ »«ƒ≈¿»«ƒ¿¿≈¿«¿¿ƒ

˙Èa Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BlÎa7˙BÁt B‡ ÌÈ˙‡Ò8; ¿À∆»ƒ≈≈≈»«ƒ»
ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈«≈»«ƒ»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯Îk ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba∆»¿«¿««¿«¿¿ƒ

א.2) כג, עירובין וליציאה 3)משנה, לכניסה אדם לדירת
כב.). עירובין (רש"י לשמירת 4)תמיד רק המוקפים

שבתוכם. ה"א.5)הפירות פי"ד חכמים 6)כמבואר
הוקף  ולא גדול מגרש שהוא מכיון בתוכו, לטלטל אסרו
('לבוש'). ולכרמלית הרבים לרשות ודומה דירה, לשם

(71572 זמנינו ובמדת טפחים. וארבעים אמה שבעים שהוא
בערך. מרובעים מטרים שבת 8)מאה מלאכות "כל

מקום  כל לפיכך המשכן, ממלאכת למדים אנו והלכותיו,
כמו  בתוכו טלטול לאסור חכמים סמכו לדירה, הוקף שלא
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך בו: שכתוב המשכן. בחצר

כ  (שמות בחמשים" בית חמשים בלי סאתים שהוא יח), ז,
הוקף  שלא מקום כל כן כמו קלעים, של בהיקף כיֿאם דירה
אלא  בתוכו לטלטל גמורה היחיד רשות נחשב לא לדירה,

שנח). סי' ('טור' זה" שיעור עד

.·ÔÎÂ9„Ú ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL „enÚ10˙Èa ¿≈«∆»«¬»»¿»ƒ¿»»«≈
·Á¯ ‰È‰ ;Blk ÏÚ ÔÈÏËÏËÓ ,ÌÈ˙‡Ò11˙Èa ÏÚ »«ƒ¿«¿¿ƒ«À»»»»«≈

ÚÏÒ .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò12 »«ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««∆«
ÔÈÏËÏËÓ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt dB·‚ ‰È‰ :ÌiaL13 ∆«»»»»«»≈¬»»¿«¿¿ƒ

‰È‰ ;˙ÈÏÓ¯k Ïk‰L ,BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓƒ«»ƒ«»¿∆«…«¿¿ƒ»»
‰¯NÚ dB·‚14„Ú ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»»ƒ»»»¿≈«¿»»¿»ƒ«

ÔÈ‡ ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa≈»«ƒƒÀ»¿«¿≈¿À≈
BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌiÏ BÎBzÓ ‡Ï ÔÈÏËÏËÓ15‰È‰ ; ¿«¿¿ƒ…ƒ«»¿…ƒ«»¿»»

,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È»≈ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿«¿≈∆»¿«¿««

,˙ÈÏÓ¯ÎkÌi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓ ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»¿«¿≈ƒ«»ƒ«»
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰fL ;BÎB˙Ï16Ba e¯Êb ‡ÏÂ ,‡e‰17. ¿∆∆»»∆≈»¿…»¿

א.9) פט, סאתים"10)עירובין בית "ורחב אחר: בנוסח
דינו  סאתים שבית א' בהלכה כתוב וכן רוקח'). ('מעשה

מיימוניות'). ('הגהות על 11)כפחות "יתר אחר: בנוסח

ויניציאה). (דפוס סאתים" ב.12)בית סז, עירובין
אמות.13) ארבע היחיד.14)תוך רשות נחשב שזה
(פי"ד 15) לכרמלית היחיד מרשות לטלטל מדרבנן שאסור

לים"16)הי"ג). סמוך סאתים מבית יותר קרפף "שיהיה
התירו 17)(הריטב"א). בים רק שלא ה'תוספות' דעת אבל

הוקף  שלא רחב (מגרש קרפף בין מקום בכל אלא כך,
על  יתרה בגינה רבינוֿתם התיר "ומכאן לכרמלית, לדירה)
לחוץ, מתוכה לטלטל לדירה, הוקפה שלא סאתים בית
עוברת  ורחובות) (כשווקים גמורה הרבים רשות ואין הואיל
שעומד  אף הגינה. בתוך המפתח להטמין והתיר לפניה,
היה  שאם מיימוניות'), ('הגהות הגינה" לתוך ונותן בחוץ
רשויות  ארבע אין ולהיפך, לכרמלית מקרפף לטלטל אסור

רשויות. מוסיפים ואין חמש, כיֿאם לשבת

.‚‰nk18ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ?‰‡Ò ˙Èa ‡È‰ «»ƒ≈¿»¬ƒƒ«»«¬ƒƒ
Bz¯aL˙a LiL ÌB˜Ó - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡ˆÓ .‰n‡19 «»ƒ¿»≈»«ƒ»∆≈¿ƒ¿»¿

‰cnk Ba LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ¬≈∆¬»ƒ«»¿»»∆≈«ƒ»
‰n‡ ÌÈÚ·L ‡e‰L ,Úa¯Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙‡f‰«…≈∆»»¿À»∆ƒ¿ƒ«»

ÌÈ¯ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ÏÚ ÌÈ¯ÈLe20,Ï‚Ú ‰È‰L ÔÈa , ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ≈∆»»»…
˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÈa21.ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»«¬≈∆ƒ¿»≈»«ƒ

ב.18) כג, הנדסה 19)עירובין לפי שטחו כמות בחשבון
(ויניציאה  "בשיעורו" אחר: בנוסח לד); א' מו"נ (ראה
אמות  2500 - אמה נ' על אמה נ' סאה בית שטח ושונצינו),

מרובעות. אמות 5000 - סאתים ובית חמש 20)מרובעות,
70 5/7 על 70 5/7 תכפיל ואם (מגידֿמשנה) שביעיות

בערך. 5000 התוצאה יתר 21)תהיה ארכו היה אם אבל
בהלכה  כמבואר זה, בשיעור אף בו לטלטל אסור רחבו, על

ד'.

.„ÌB˜Ó22:ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ba LiL ,‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL »∆…À«¿ƒ»∆≈≈»«ƒ
ÌÈL Èt Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡23BaÁ¯k24‰‡Ó ‰È‰iL È„k , ƒ»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿∆≈»

;Blka ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÔkLn‰ ¯ˆÁk ÌÈMÓÁ ÏÚ«¬ƒƒ«¬««ƒ¿»À»¿«¿≈¿À
elÙ‡ BaÁ¯k ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»¿»≈«¿«ƒ¿»¿¬ƒ

‰n‡25Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ -26;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ «»≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
¯‡Lk ¯ÈÂ‡Ï BLÈÓLzL ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eNÚ ‡lL∆…»≈»«ƒ∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿»

.ÔkLn‰ ¯ˆÁÓ ‡l‡ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈∆»≈¬««ƒ¿»

א.22) כג, עירובין אפילו 23)משנה, אומר: יוסי "רבי
על  מאה ארכה שהיה המשכן (כחצר כרחבה שנים פי ארכה
אסור". מזה יותר היה ואם בתוכה, מטלטלין חמשים) רוחב

התימנים).24) (כת"י ברחבו" כשנים "ארכו אחר: בנוסח
מותר 25) - מאמה בפחות רחבו על יתר ארכו היה ואם

הרבים 26)(הרא"ש). ברשות מתחלף גדול שטח שכל
('לבוש').

.‰ÌB˜Ó27ı¯t Ì‡ ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L28Ba »∆À«∆…¿≈ƒ»ƒ»«
d·‚a ˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t29ÌÈÁÙË ‰¯NÚ30, ƒ¿»»≈«∆∆«¿…«¬»»¿»ƒ

¯„‚Â31‰¯Èc ÌLÏ da32‰¯NÚ „Ú33ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿»«»¿≈ƒ»«¬»»À»¿«¿≈
elÙ‡Â .dlÎa34ı¯Ùe ,‰¯Èc ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡ ı¯t ¿À»«¬ƒ»««»¿»»¿≈ƒ»»«

¯NÚÓ ¯˙ÈÏ dÓÈÏL‰L „Ú ,‰¯È„ ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡«»¿»»¿≈ƒ»«∆ƒ¿ƒ»¿»≈≈∆∆
‰nk Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ -À»¿«¿≈¿À»««ƒ∆≈«»

ÔÈÏÈÓ35. ƒƒ
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א.27) כד, כלשון 28)עירובין לכתחילה, לפרוץ ומותר
מעשר, יותר פירצה לו פורץ עושה? הוא "כיצד הגמרא:

עשר". על ומעמידו כל 29)וגודרו לפרוץ צריך ואינו
עשרה  גובה ישאר שלא עד אלא למטה, עד הכותל גובה

מחיצות.30)טפחים. לו אין כאילו "וסתם 31)ודומה
ולבסוף  כפתח, היא והרי עשר, על והעמידה הפירצה אותה

(רש"י). לו" שנפתחה לדירה בתוכו,32)הוקף לדור כדי
(מותר  דירה דעת על נעשו אם הגדרים בכוונת תלוי "והכל

(מגידֿמשנה). בתוכו)" ובכת"י 33)לטלטל טפחים.
עשרה". "עד ליתא כל 34)התימנים גדר ולא פרץ לא אם

אמות  עשר יש שעכשיו כיון אחת. בבת האמות עשר
בתוכו. לטלטל מותר - דירה לשם הוא 35)מוקפות מיל

סז.). (יומא אמה אלפיים

.ÂÌB˜Ó36Ì‡ :‰¯È„Ï Ûw‰L ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È »»≈ƒ≈»«ƒ∆À«¿ƒ»ƒ
¯eÒ‡Â ‰p‚k ‡e‰ È¯‰ - Ba¯ Ú¯Ê37BlÎa ÏËÏËÏ38; ƒ¿«À¬≈¿ƒ»¿»¿«¿≈¿À

Ó Ú¯ÊBËeÚ39¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa epnÓ Ú¯Ê Ì‡ : ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒ∆≈»«ƒÀ»
BlÎa ÏËÏËÏ40˙ÈaÓ ¯˙È Úe¯f‰ ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿≈¿À¿ƒ»»«»«»«»≈ƒ≈

BlÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ˙‡Ò41Ba¯ ÚË .42È¯‰ - »«ƒ»¿«¿≈¿À»«À¬≈
BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ¯ˆÁk ‡e‰43‡lÓ˙ .44,ÌÈÓ ¿»≈À»¿«¿≈¿Àƒ¿«≈«ƒ

LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ :‰a¯‰ ÌÈwÓÚ eÈ‰ elÙ‡45 ¬ƒ»¬Àƒ«¿≈ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÌÈÚËk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒÀ»¿«¿≈¿À¿ƒ≈»

Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯46Úa¯‡a ‡l‡ ¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿«
.˙Bn‡«

ב.36) כג, הדירה,37)עירובין את מבטלים הזרעים כי
זרעים. בגינת לדור אדם בני דרך שלא 38)שאין בחלק גם

הוקף 39)נזרע. מכלל המגרש את מוציא נזרע מיעוט אין
בכולו. לטלטל ומותר הזרעים,40)לדירה, במקום אף

לדירה. נחשב (רש"י).41)שהכל ככרמלית שנעשה
כולו.42) נטועים 43)ואפילו אינם האילנות ואפילו

אדם  בני שדרך הדירה, את מבטלים אין שורות, שורות
(רש"י). בצילם להסתופף כדי בחצרות אילנות לנטוע

א.44) כד, (הרשב"א),45)עירובין לכביסה או לשתיה
אדם. לשתיית ראויים להיות שצריכים רש"י ודעת

שנח).46) סי' (או"ח כזרעים ודינם

.ÊÌB˜Ó47˙Èa Ba LiL ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L »∆À«∆…¿≈ƒ»∆≈≈
ÔÈ‡Ò LÏL48;B¯ÈzÓ BÈe¯˜ - ‰‡Ò ˙Èa Ba e¯˜Â , »¿ƒ¿≈≈¿»≈«ƒ

Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z ÈtL49ı¯Ù .50,¯ˆÁÏ B‡BÏÓa ∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿»≈
‰ˆ¯ÙÂ51,‰˙È‰Lk ˙¯zÓ ¯ˆÁ - Bc‚k ¯ˆÁ ¿ƒ¿¿»»≈¿∆¿»≈À∆∆¿∆»¿»

‡ Ût¯w‰ÂB¯ÈzÓ ¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L ;‰È‰Lk ¯eÒ52. ¿««¿≈»¿∆»»∆≈¬ƒ∆»≈«ƒ

א.47) כה, מארבע 48)עירובין יותר בו לטלטל שאסור
המכוסה,49)אמות. הסאה בין מפסקת מחיצה וכאילו

בית  אלא שם שאין ונמצא מקורות, שאינן הסאתים ובין
לטלטל. ומותר מדובר 50)סאתים כאן ב. כה, עירובין

הפירצה  (מגידֿמשנה). סאתים מבית יותר בו שיש בקרפף
זה: מי'51)כבציור ביותר אבל כפתח, שהוא מי' בפחות

('תוספות'). אסורה החצר רבינו 52)גם שיטת זוהי
שכאן  סוברים, ראשונים ושאר הרשב"א אבל זו, בהלכה
לדירה, מוקף היה שלא מצומצם סאתים בית בקרפף מדובר

סאתים, מבית יותר בו שאין כיון בתוכו לטלטל מותר שהיה
ונעשה  מיּתרו מחיצה מקום כי נאסר, לחצר שנפרץ ְְַועכשיו
אבל  במלואו נפרץ הקרפף רק וכאן סאתים, מבית יותר
(שאריות  גפופים ונשארו מהקרפף, רחבה היתה החצר
פחותה  היא והפירצה הצדדים, מן הגדולה) מהמחיצה
ומותר  פתח, כיֿאם פירצה זאת אין החצר לגבי ולכן מעשר.

שלפנינו): בציור (כמו בתוכה לטלטל

.Á‰È‰53˙BÏÈ‡a BËÚÓÏ ‡·e ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È54 »»»≈ƒ≈»«ƒ»¿«¬¿ƒ»
BÈ‡ -55ËeÚÓ56dB·b Ï˙k‰ „ˆa „enÚ Ba ‰a . ≈ƒ»»«¿««…∆»«

ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰LÏL ·Á¯Â ‰¯NÚ57˙BÁt , ¬»»¿»»¿»»≈¬≈∆ƒ»
„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;ËeÚÓ BÈ‡ - ‰LÏMÓƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»

ÈÓc58‰NÚÂ ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . »≈¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…∆¿»¿»»
ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰vÁÓ59‰NÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁt , ¿ƒ»¬≈∆ƒ»ƒ¿»…»»

ÌeÏk60. ¿

א.53) כה, מבית 54)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהא לנטוע 55)סאתים אדם בני שדרך

קרפף. לגבי בטלים הם ולפיכך בקרפיפות, אילנות
ארבעה,56) ורוחב עשרה גובה באילנות יש אפילו

(הרשב"א). לעצמם רשות דרכו 57)שחולקים שאין מכיון
שטחו. את ממעט לכן בקרפף, להיות עמוד דומה 58)של

'מאמר 59)למחובר. בשם (מ"ב "הועיל" אחר: בנוסח
אלא  הזה הכותל תוך גם מסאתים יותר וכשיש מרדכי').
בסמוך. ועיין התל", מן ב"הרחיק וכדלהלן לדירה, כשעשאו

מהא 60) בזה, והקשו הראשון. הכותל על כמוסיף זה שהרי
(עיין  מיעוט" זה הרי - בטיט הכותל את "טח דלקמן
מיושב  "הועיל" הנוסחא ולפי ומגידֿמשנה). כסףֿמשנה

היטב.

.ËÁË61ËÈËa Ï˙k‰ ˙‡62BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆«…∆¿ƒ««ƒ∆≈
ÏBÎÈ63ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ64˜ÈÁ¯‰ . »«¬…ƒ¿≈«¿¬≈∆ƒƒ¿ƒ

Ïz‰ ÔÓ65‰vÁÓ ‰NÚÂ ‰LÏL66‰NÚ .ÏÈÚB‰ - ƒ«≈¿»¿»»¿ƒ»ƒ»»
‰NBÚ‰L ;ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Ïz‰ ˙ÙN ÏÚ ‰vÁÓ¿ƒ»«¿««≈≈ƒ∆»∆

‰ÚÏ· .ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰vÁÓ Èab ÏÚ ‰vÁÓ67‰vÁÓ ¿ƒ»««≈¿ƒ»≈ƒƒ¿¿»¿ƒ»
‰BzÁz‰68˙ÈNÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆ƒ¿«¬≈

,‡È‰ ‡l‡ ‰‡¯ ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ‰¯Èc ÌLÏ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈ƒ»«¬≈≈»ƒ¿∆∆»ƒ
dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰69. ¬≈∆ƒÀ»¿«¿≈¿À»

א.61) כה, מבית 62)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהיה להתקיים 63)סאתים, הטיט

עצמה. בפני פוסק 64)כמחיצה שנח) (סי' בשו"ע אבל
בפני  (כמחיצה) לעמוד ראוי אם אלא ממעט שאינו כרבא,

מבית 65)עצמו. יותר המחיצה עד התל מן ויש שבקרפף,
(רש"י). התל" אצל לדירה מחיצה "ועשה סאתים,

בתל.66) ולהשתמש ותחוח,67)לדור רך העפר "שהיה
(רש"י). בשבת" בבתֿאחת הכותל שבנה 68)ונחבט

קיימת. העליונה ונשארה לדירה, הוקפה ולא מקודם
עכשיו.69) שעשה העליונה המחיצה באויר דר שהרי

.È‰·Á¯70- ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ‰¯˙È ÌÈza È¯BÁ‡L ¿»»∆¬≈»ƒ¿≈»«≈»«ƒ
Úa¯‡a ‡l‡ da ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡71Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈¿«¿¿ƒ»∆»¿«¿««¬ƒ»»∆«
‰ Á˙t Ì‡Â .dÎB˙Ï Áe˙t ˙Èa‰Ck ¯Á‡Â ÌLÏ Á˙t ««ƒ»«¿»¿ƒ»««∆«¿»¿««»
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ÏËÏËÏ ¯zÓe ‰¯È„Ï ˙ÙwÓk BÊ È¯‰ - dÙÈw‰ƒƒ»¬≈¿À∆∆¿ƒ»À»¿«¿≈
dlÎa72. ¿À»

א.70) כד, לדירה.71)עירובין הוקפה שלא כיון
(רמ"א 72) לדירה" מוקפות סתמן הזה, בזמן שלנו "וחצרות

שנט). סי'

.‡È‰·Á¯73‰È„ÓÏ ‰Áe˙t‰74„vÓe ,„Á‡ „vÓ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ«∆»ƒ«
ÈÁÏ dÏ ‰NBÚ - ¯‰Ï ÚÈbn‰ ÏÈ·LÏ ‰Áe˙t ¯Á‡«≈¿»ƒ¿ƒ««ƒ«¿»»∆»¿ƒ
dÎBzÓe ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰È„n‰ „vÓƒ««¿ƒ»¿ƒ¿∆À»¿«¿≈¿À»ƒ»

.dÎB˙Ï ‰È„n‰ ÔÓe ,‰È„nÏ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»

הוקפה 73) ולא סאתים מבית יותר שהיתה ב. כד, עירובין
כפום 74)לדירה. היתה רחבה מעשה: היה כך לעיר;

(למבוי  לעיר פתוח היה אחד שצידה המקום), (שם נהרא
לשביל  פתוח היה השני וצידו זו), לרחבה שנגמר שבעיר
טלטול  להתיר תקנה בגמרא ומצאו לנהר. המגיע כרמים של
המדינה. מצד לחי ידי על זה, על זה יאסרו שלא בכולם,

(מגידֿמשנה). בהם" להאריך מצויים אינם אלה "ודינים

.·È„ÈÁÈ75‰Ú˜·a ˙·ML76‰vÁÓ ‰NÚÂ ,77·È·Ò »ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»»ƒ
„Ú da LÈ Ì‡ :BÏ78ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ƒ≈»«≈»«ƒÀ»¿«¿≈

BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â ,dlÎa¿À»¿ƒ»¿»»≈«≈»«ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ da ÏËÏËÓ79.ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿≈»∆»¿«¿««¿≈ƒ»¿«ƒ

e˙·ML Ô‰ÈÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ‰LÏL Ï·‡¬»¿»ƒ¿¿≈ƒ»≈¬≈∆∆»¿
‡¯ÈL Ô‰ È¯‰ - ‰Ú˜·a80ÏÎa ÏËÏËÏ Ì‰Ï ¯zÓe , ¿ƒ¿»¬≈≈«»»À»»∆¿«¿≈¿»

ÔÓ ¯‡MÈ ‡lL ,‡e‰Â .ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ Ôk¯»̂¿»¬ƒ«»ƒƒ»∆…ƒ»≈ƒ
ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eÙÈw‰L ‰vÁn‰81Ï·‡ ; «¿ƒ»∆ƒƒ≈»«ƒ»¿…≈ƒ¬»

eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«≈»«ƒ»¿…≈ƒ¿…»
ÌÈ¯eÒ‡ - BÏ ÌÈÎÈ¯ˆ82‡l‡ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ»∆»
ÔÈ‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a83ÔËw‰84.‡¯ÈLÏ ÌÈÏLÓ ¿«¿««¿≈«»»«¿ƒ¿«»»

א.75) יז, ב. טז, אלא 76)עירובין בישוב, הואֿהדין
מגדים'). ('פרי כך לעשות רגילים שבבקעה בהווה, שדיבר

יח.77) בהלכה להלן כמבואר ערב, של או שתי של גרועה
בכלל.78) עשה 79)ועד שלא לזה חכמים החמירו

גרועות. אלא שלימות דרך,80)מחיצות הולכי קבוצת
ערבאי". "שירת אונקלוס: בתרגום ישמעאלים", "אורחת

רוקח').81) ('מעשה כלום" "בלא אחר: בנוסח
המחיצה 82) את חושבים ואנו צרכם, מכדי יותר שהקיפו

אינה. ה"י.83)כאילו פ"א עירובין וכל84ֿ)'ירושלמי'
שם). ('ירושלמי' מצטרף הנכרי שאין שכן

.‚È‰LÏL85Ôk¯ˆ È„k eÙÈw‰L86‰˙È·L e˜Â87, ¿»∆ƒƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»
ÏËÏËÏ ÔÈ¯zÓ Ì‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈∆»≈∆¬≈≈À»ƒ¿«¿≈

dlÎa88¯Á‡Â ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙Èa ‰˙È·L ÌÈL e˜ . ¿À»»¿«ƒ¿ƒ»¿»≈ƒ≈»«ƒ¿««
ÔÈ¯eÒ‡ - ÈLÈÏL Ì‰Ï ‡a Ck89Úa¯‡a ‡l‡ ÏËÏËÏ »»»∆¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈∆»¿«¿«

‰˙È·M‰L ;‰Ê ‡B·iL Ì„˜ eÈ‰Lk ,˙Bn‡90‡È‰ «¿∆»…∆∆»∆∆«¿ƒ»ƒ
˙Ó¯Bb‰91.ÔÈ¯eic‰ ‡Ï , «∆∆…«ƒƒ

א.85) יז, יב.86)עירובין בהלכה למעלה כמבואר
השבת.87) כשנכנס השמשות שבכניסת 88)בין כיון

שלשה. היו שנים 89)השבת רק היו השבת שבכניסת כיון

עוד  בשבת נוסף אם גם לטלטל ואסורים שיירה, אינם
השבת.90)שלישי. ולא 91)בכניסת כשיירה, להחשב

השבת. כניסת אחר שנוספו הדיירים

.„È‰LÏL92˙BÓB˜Ó93ÔÈÙwn‰94‰¯Èc ÌLÏ ‡lL95 ¿»¿«À»ƒ∆…¿≈ƒ»
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈL :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙Ùe ,‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆¿ƒ∆»∆¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ·Á¯96ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÏ e‡ˆÓpL ,¯ˆ˜ ÈÚˆÓ‡‰Â ¿»ƒ¿»∆¿»ƒ»»∆ƒ¿¿«¿«ƒ«ƒƒ
ÔÈqt97‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ‰È‰Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ «ƒƒ»ƒ»¿»»»ƒ»∆¿»ƒ»∆

‰Êa „ÈÁÈÂ98‡¯iLk eNÚ -99;Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ¿»ƒ»∆«¬¿«»»¿¿ƒ»∆»»¿»
‡ˆÓpL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ·Á¯ ÈÚˆÓ‡‰ ‰È‰»»»∆¿»ƒ»»¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÔÈqÙa ÈÚˆÓ‡‰100 »∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿≈»¬≈À¿»
„ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ˙·L Ì‡ :CÎÈÙÏ ,ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÓƒ¿«ƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ»«»ƒ»∆¿»ƒ
Ïk ‡l‡ ,Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa»∆¿»ƒ»∆≈¿ƒ»∆»»¿»∆»»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡101BÓB˜Óa102‰È‰ ; ∆»¿∆»≈≈»«ƒƒ¿»»
‰Êa ÌÈL B‡ ,ÈÚˆÓ‡a ÌÈLe ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿«ƒ»∆¿»ƒ¿«ƒ»∆

Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B - ÈÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰Êa ÌÈLe103. ¿«ƒ»∆¿∆»»∆¿»ƒ¿ƒ»∆»»¿»

א.92) צג, הגמרא 93)עירובין בלשון נקראים
בהלכה 94)"קרפיפות". להלן כמבואר גרועה, במחיצה

בשיירה 95)יח. הקילו דירה לשם שלא היקף לענין שגם
ה"ה). פ"ב עירובין שהוא 96)('ירושלמי' האמצעי מן

(גפופיהם) מחיצותיהם ועמודי במלואו, לשניהם פרוץ
.1 כציור עליו, למחיצה.97)עודפים המשמשים עמודים

אחד.98) איש נמצא קרפף החיצונים 99)בכל שני
אחת. רשות הם וכאילו לאמצעי, במחיצה 100)מצטרפים

פתוחים  והם מהם, רחב שהאמצעי החיצונים, מהשנים
.2 כציור במלואם בית 101)לאמצעי יהיה שלא ובלבד

משנה"). ("מגיד יב בהלכה כמבואר מכלים פנוי סאתים
אחת.102) לשיירה מצטרפים ששנים 103)ואינם

שיירה. להחשב לאמצעי מצטרפים מהחיצון

.ÂËÏk104Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«
‰ÈeˆÓ105‰vÁÓ dÈ‡ -106ÏÎÂ .107dÈ‡L ‰vÁÓ ¿»≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»

˙ÁÏ ‰ÈeNÚ108ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ -109dÈ‡L ‰vÁÓ ¬»¿««≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»
˙eÚÈˆÏ ‡l‡ ‰ÈeNÚ110„·Ïa111ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ - ¬»∆»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿ƒ»¿»

dÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈¿»¿»¬»»¿»ƒ≈≈»
‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ112„ecb .113- ‰MÓÁ ‰vÁÓe ‰MÓÁ ¿ƒ»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÔÈÙ¯ËˆÓ114. ƒ¿»¿ƒ

ב.104) כד, (רש"י).105)סוכה ומביאה מוליכה שהרוח
(תוספות 106) רוח שם שאין בביתו אותה עושה אפילו

א.107)שבת). כו, להניח 108)עירובין עשויה שאינה
פירש: חננאל ורבינו (מגידֿמשנה); שם לנוח או דבר עליה
אלא  לעולם קבוע כבנין להיות לנחת, עשויה "שאינה
מחיצה  "כל כאן: הנוסח והראב"ד, רש"י לדעת ארעי".
שם  להניח שנעשתה כלומר: מחיצה". אינה - לנחת העשויה

דירה. לשם ולא "מחיצת 109)חפצים א: כו, עירובין
מחיצה". שמה לא - (בנאים) שנעשתה 110)אדריכלים

דירה. לשם ולא אכילתם בשעת בצילה לנוח בנאים ידי על
(או"ח 111) בתוכה חפצים לשמירת רק נעשתה אם וכן
רשות 112)שם). חולקת היא אבל בתוכה, טלטול להתיר

(מגידֿמשנה). כרמלית ב.113)לעשותה צג, עירובין
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(ויניציאה). "גידור" אחר: בנוסח גבשושית; בליטה,
שם).114) או"ח (שו"ע גמורה כמחיצה ונחשבים

.ÊËÏk115- „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t da LiL ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»»¿À∆«»≈
„ÓBÚk ıe¯t ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰vÁÓ dÈ‡116BÊ È¯‰ - ≈»¿ƒ»¬»ƒ»»»¿≈¬≈

‡È‰L ‰ˆ¯t ˙Bˆ¯t‰ Ô˙B‡a ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¿»∆ƒ
˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È117‡È‰ È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚ Ï·‡ ; »≈«∆∆«¬»∆∆«¬≈ƒ

Á˙t ˙¯eˆ BÊ ‰ˆ¯ÙÏ ‰È‰ Ì‡ .Á˙Ùk118ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«ƒ»»¿ƒ¿»«∆«««ƒ
˙„ÒÙÓ dÈ‡ ,¯NÚÓ ¯˙BÈ da LiL119;‰vÁn‰ ∆≈»≈≈∆∆≈»«¿∆∆«¿ƒ»

„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â120. »∆…¿≈«»¿À∆«»≈

ב.115) טו, על 116)עירובין מרובה הפרוץ שאין כיון
מחיצה. דין לו יש עשר 117)העומד, על יתרה פירצה
המחיצה. את מבטלת יט.118)אמות בהלכה ביאורו ראה

לפתח.119) אלא לפירצה נחשבת אינה דעת 120)כי
אם  אפילו הפתח, צורת לה יש שאם והרשב"א ה'תוספות'
נחשבת  - הרוחות ארבע בכל העומד על מרובה הפרוץ

שסב. סי' או"ח בשו"ע וכן גמורה. למחיצה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121˙Bˆ¯t‰L ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«¿»
Ïk ˙Bˆ¯t‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÁÙË ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»»
,˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰LÏMÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ‰ˆ¯tƒ¿»≈∆¿»ƒ¿»¬≈À∆∆
˙BÁt ÏkL ;„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ122. ƒ¿»¬≈¿»

א.121) טז, נחשבות 122)עירובין והפירצות כמחובר.
הפרוץ. על מרובה שהעומד ונמצא כסתומות,

.ÁÈ„ˆÈk123È¯‰ ?124‰˜ ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜a ÛÈw‰L ≈«¬≈∆ƒƒ¿»ƒ¿≈≈»∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰L B‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ«¬≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ«¬»ƒ¿≈
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ Ï·Á ÔÈa≈∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¬≈¿ƒ»

È˙L ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯eÓ‚125·¯Ú ‡Ïa126B‡ ¿»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿…≈∆
B‡ ,‰¯NÚ ‰w‰ d·‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ .È˙L ‡Ïa ·¯Ú≈∆¿…¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆…««»∆¬»»
ÔBÈÏÚ‰ Ï·Á‰ È·Ú ÛBÒ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»∆«√ƒ«∆∆»∆¿

‰¯NÚ127‰˙eÁt ‰vÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰ Ì‡ , ¬»»ƒƒƒ«¬»ƒ∆≈¿ƒ»¿»
ÏÎÂ .‰¯NÚÓ128‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ≈¬»»¿»«ƒƒ»≈¬»»¿∆

.Ô‰ ÈÈqÓƒƒ«≈

כלבוד.123) משלשה פחות כל משנה,124)אמרו,
ב. טז, באורך.125)עירובין ברוחב.126)הקנה החבל

משהויין 127) ושלשה טפח - ביחד החבלים שלשת ועובי
(שם). טפחים לעשרה להשלים א.128)כדי פ, יומא

.ËÈ˙¯eˆ129elÙ‡ ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Á˙t «∆«»¬»¿»»ƒ¬ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰˜130.Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â Ô‡kÓ »∆¿«≈ƒ»¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆

ÌÈÈÁl‰ ÈL d·b131ÌÈÁÙË ‰¯NÚ -132.¯˙È B‡ …«¿≈«¿»«ƒ¬»»¿»ƒ»≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚL Ba ‡ˆBiÎÂ ‰w‰Â¿«»∆¿«≈∆««≈∆««ƒ∆≈
- ˙Bn‡ ‰nk Ô‰ÈÈa LÈ ‡l‡ ,ÌÈÈÁl‰ ÈLa Ú‚B≈«ƒ¿≈«¿»«ƒ∆»≈≈≈∆«»«
.Á˙t ˙¯eˆ BÊ È¯‰ ,‰¯NÚ ÌÈÈÁl‰ d·‚Â ÏÈ‡B‰ƒ¿…««¿»«ƒ¬»»¬≈«∆«

Á˙t ˙¯eˆÂ133‰‡È¯a ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L134 ¿«∆«∆»¿¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»
.L˜ ÏL ˙Ïc elÙ‡ ,˙Ïc Ïa˜Ï¿«≈∆∆¬ƒ∆∆∆«

ב.129) יא, שסב).130)עירובין סי' (או"ח חבלים כגון

גם 131) ונקרא מחיצה, במקום המשמש העמוד הוא לחי
קנה. או בכיפה.132)פס ה"כ דלהלן מהא נלמד

ואנו 133) העליון, הקנה כנגד מכוונים להיות וצריכים
למעלה. עד עולים וכאילו אסיק' 'גוד אומרים

שעל 134) הקנה אבל הלחיים, - שבצדדים לעמודים הכוונה
ברוח גביהם  יפול שלא ובלבד גמי, אפילו שהוא בכל ראוי

שם). (או"ח מצויה

.ÎÁ˙t135‰tk B˙¯evL136ÈÏ‚¯ C¯‡a LÈ Ì‡ ,137 ∆«∆»ƒ»ƒ≈¿…∆«¿≈
˙¯eˆÂ .Á˙t ˙¯eˆ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰tk‰«ƒ»¬»»¿»ƒ¬≈∆«∆«¿«

„v‰ ÔÓ d˙B‡ ‰NÚL Á˙t138ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ - ∆«∆»»»ƒ««≈»¿∆≈
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,˙ÈÂÊ Ô¯˜a ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ˙t‰ C¯c139. ∆∆«¿»ƒƒ¿¿∆∆»ƒ∆»»∆¿«

ב.135) יא, "מזוזה 136)עירובין כקשת. למעלה עשויה
במקום  המזוזות שתי על קשת כמין וכיפה ומכאן, מכאן

ה"ד). פ"ו מזוזה בהל' (רבינו לפני 137)המשקוף"
מצטרף. אינו העיגול מקום כי להתעגל, שמתחילה

לקרן]"138) [סמוך כותל של מצדו שעשאה כגון "פירוש,
הצד  מן מפרשים ויש ב'מאירי'. ועיין ברי"ף. גאון האי רב -
לה. הל' פי"ז להלן ועיין (רש"י). גביהם על ולא הקנים של

האי.139) רב כפירוש

.‡ÎÏka140ÌÈÏÎa ÔÈa - ‰vÁÓ ÔÈNBÚ141ÔÈa , «…ƒ¿ƒ»≈¿≈ƒ≈
‰iÁ ÈÈÓ ¯‡Le ‰Ó‰·a elÙ‡ ,Ì„‡a ÔÈa ,ÌÈÏÎ‡a»√»ƒ≈¿»»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ≈«»

eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÛBÚÂ142ÌÈ˙eÙk143.e„eÈ ‡lL È„k , »»∆ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»

א.140) טו, אחר 141)עירובין להנטל שעתידים אף
אינו 142)השבת. אדם כי מאדם, חוץ חיים בעלי שאר

כג. בהלכה כמבואר כפות, להיות קשורים 143)צריך
שבת. מערב

.·Î‰vÁÓ144.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰ÈÏ‡Ó ˙„ÓBÚ‰ ¿ƒ»»∆∆≈≈∆»¬≈¿≈»
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰vÁÓe145Ì‡Â ; ¿ƒ»««¬≈¿«»¬≈¿ƒ»¿ƒ

‰‚‚La ˙ÈNÚ146.˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ ¯zÓ , «¬≈ƒ¿»»À»¿«¿≈»¿»«»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏËÏËÓ‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰NÚzL ,‡e‰Â»∆≈»∆∆…¿«««¿«¿≈¬»ƒ
ÏËÏËÏ È„k ˙aLa ‰NÚzL ‰vÁn‰ BÊÏ Ì„‡ Ôek˙ƒ¿«≈»»¿«¿ƒ»∆≈»∆¿«»¿≈¿«¿≈
,‰‚‚La ‰NBÚ‰ d˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,da»««ƒ∆»»»»∆ƒ¿»»

¯eÒ‡147ÔÎÂ .˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ148˙ÈNÚ Ì‡ »¿«¿≈»¿»«»¿≈ƒ«¬≈
È¯‰ ,da ÏËÏËÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÊÓa¿≈ƒ««ƒ∆…ƒ¿«≈∆¿«¿≈»¬≈

.da ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¿≈»

א.144) טו, לענין 145)עירובין היחיד רשות ונחשבת
מחיצה  תוך לטלטל אסור אבל חטאת, חייב לתוכה שהזורק

כדלהלן. במזיד, נעשתה אם שהיום 146)זו ידע שלא
בשבת. מחיצה לעשות שאסור ידע שלא או שבת,

אדם 147) אותם יעמיד "ולא כג: הלכה דלהלן מהא נלמד
עיי"ש. זו", במחיצה להשתמש רוצה שהוא

(שמחיצה 148) שנו לא נחמן, רב "אמר (כה.): בעירובין
אבל  לזרוק, אלא מחיצה) שמה - במזיד בשבת שנעשתה

אסור". לטלטל

.‚Î¯zÓ149,˙aLa Ì„‡ Èa ÏL ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»∆¿≈»»¿«»
eÚ„È ‡lL „·Ï·e ,‰Ê „ˆa ‰Ê „ÓÚiL150el‡ ∆«¬…∆¿«∆ƒ¿«∆…≈¿≈

‡ÏÂ .Ô„ÈÓÚ‰ ‰vÁÓ Ô˙BNÚÏ ÏÈ·LaL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ»∆¡ƒ»¿…
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„ÈÓÚÈ151‰vÁÓa LnzL‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L Ì„‡ Ô˙B‡ «¬ƒ»»»∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»
.BzÚ„Ï ‡lL ¯Á‡ Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡l‡ ,BÊ∆»«¬ƒ»«≈∆…¿«¿

משכתיה 149) חנילאי דרבי בריה "נחמיה ב: מג, עירובין
רב  ליה אמר לתחום, חוץ ויצא בהלכה) (השתקע שמעתיה
לו  (שאסור בצער שרוי תלמידך נחמיה נחמן: לרב חסדא
כמבואר  אמות, ארבע אלא לו ואין התחום לתוך לחזור
אדם  בני של מחיצה עשה לו: אמר הי"א). בפכ"ז להלן
מחיצה  לעשותם שבשביל האנשים ידעו שלא (באופן ויכנס

הועמדו). למחיצה,150)- שהעמידום יודעים הם שאם
ואסור. בשבת מחיצה כעושים הם דבר 151)הרי מקור

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין מד: דעירובין מהא זה,

.„ÎÔÏÈ‡152CÒÓ ‡e‰L153ÔÈ‡ Ì‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ƒ»∆≈≈«»»∆ƒ≈
BÙB154ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ dB·b155ÔÈa ‡lÓÓ , »«ƒ»»∆¿»¿»ƒ¿«≈≈

„Ú ı¯‡a Ô¯LB˜Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L˜Â Ô·z ÂÈÏÚÂ ÂÈca«»¿»»∆∆»«¿«≈»∆¿¿»»»∆«
˙Áz ÏËÏËÓe ,„„˙È ‡ÏÂ ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚiL∆«¬…¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿«¿≈««

Blk156ÌÈ˙‡Ò ˙Èa „Ú ÂÈzÁz eÈ‰iL ,‡e‰Â .157Ï·‡ ; À»∆ƒ¿«¿»«≈»«ƒ¬»
¯˙È ‰È‰ Ì‡158ÂÈzÁz ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ƒ»»»≈ƒ≈»«ƒ≈¿«¿¿ƒ«¿»

‡lL ÌB˜Ó - ÂÈzÁzL ÈtÓ ;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡∆»¿«¿««ƒ¿≈∆«¿»»∆…
.‡e‰ ‰¯È„Ï Ûw‰À«¿ƒ»

ב.152) צט, צד.153)עירובין מכל למטה נוטים שענפיו
שבאילן.154) לארץ.155)הענפים ומחובר כ'לבוד' הוא
נטעו 156) לא ואפילו שסב). סי' (או"ח עשרה גבוה הוא אם

מאליה. העומדת כמחיצה והוא לכך, מתחילה
א.157) הלכה או 158)כדלעיל מאד, ארוכים ענפיו שהיו

לזה. זה סמוכים אילנות הרבה שהיו

עׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הרשויות 1) מקצת בדיני דבריהם, של דינין בו נתבארו

וכיוצא  ומחיצותֿהבורות, והחצרות המבואות הן ופרטיהן,
מדבריהם. הם באלו שנזכר מה כל ורוב בהן,

.‡ÈB·Ó2ÌÈÏ˙k ‰LÏL BÏ LiL3‡¯˜p‰ ‡e‰ - »∆≈¿»¿»ƒ«ƒ¿»
„·Ïa ÌÈÏ˙k ÈL BÏ LiL ÈB·Óe ,Ìe˙Ò ÈB·Ó4‰Ê »»»∆≈¿≈¿»ƒƒ¿«∆

- dc‚kLa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÔÈÒÎ ÌÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿∆¿∆¿»
.LlÙÓ‰ ÈB·Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»«¿À»

קדם 2) בימי כד). א, (שופטים העיר" "מבוא מלשון
ומן  החצר, בתוך מוקפים היו הבתים המזרח, ובארצות
נכנסים  המבוי ודרך "מבוי", שנקרא לרחוב נכנסים החצרות
הרבים. רשות שהוא - לשוק והבתים החצרות בני

פתוח 3) והוא רוחות, משלש המבוי את מקיפות החצרות
בלבד. אחד מצד הרבים נמצאות 4)לרשות שהחצרות

מפולשים  האחרים צדדיו ושני רוחותיו, משתי בהקבלה
הרבים. לרשות ופתוחים

.·C‡È‰5ÔÈ¯ÈzÓ6Áe¯a BÏ ‰NBÚ ?Ìe˙q‰ ÈB·Ó ≈««ƒƒ»«»∆¿«
ÈÁÏ ˙ÈÚÈ·¯7„Á‡8ÂÈÏÚ ‰NBÚ B‡9;Bi„Â - ‰¯B˜ ¿ƒƒ¿ƒ∆»∆»»»¿«

Áe¯ Ì˙Ò el‡k ÈÁÏ B˙B‡ B‡ ‰¯B˜ d˙B‡ ·LÁ˙Â¿≈»≈»»¿ƒ¿ƒ»««
˙ÈÚÈ·¯10ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÈÂ , ¿ƒƒ¿≈»∆¿«»ƒ¿ƒ¿∆À»¿«¿≈
BlÎa11¯zÓ „·Ïa ˙BvÁÓ LÏLa - ‰¯Bz ÔÈcL . ¿À∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«À»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe ,ÏËÏËÏ12˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰ ‡È‰13, ¿«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ»«»¿ƒƒ
.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa dÏ Èc CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ¿ƒ»

ב.5) יא, עירובין בו 6)משנה, להשתמש מותר "שיהיה
המשניות). בפירוש (רבינו עירוב" עשיית "קרש 7)אחר

שסג). סי' (רמ"א חד" לוחא יונתן: בתרגום מצד 8)אחד,
ה"ט). (להלן רביעית" ברוח כמחיצה הוא הרי "שהלחי אחד

מלמעלה.9) המבוי כנ"ל,10)בקצה  כמחיצה הלחי
לרה"ר. משם יוציאו שלא היכר משום אחרי 11)והקורה

בהל' כמבואר מבואות", "שיתופי הנקרא עירוב עשיית
הי"ז. פ"א ה"ג.12)עירובין בפ"א חכמים 13)מבואר

יטלטל  שמא מחיצות, שלש בו שיש במבוי לטלטל אסרו
הרבים. ברשות גם

.‚C‡È‰Â14ÈB·Ó ÔÈ¯ÈzÓ15LlÙÓ16˙¯eˆ BÏ ‰NBÚ ? ¿≈««ƒƒ»¿À»∆«
Á˙t17ÈB·Óe .Ô‡kÓ ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏe ,Ô‡kÓ18Ì˜Ú19 ∆«ƒ»¿ƒ»ƒ»»»…

LlÙÓk B˙¯Bz20. »ƒ¿À»

(שם 14) יהודה רב וכאוקימתת כתנאֿקמא א. ו, עירובין
כתנאֿקמא. הלכה דאמר וכרב ברחבו 15)ע"ב) כשאין

בפי"ד  כמבואר הרבים, כרשות נחשב ואינו אמה עשרה שש
אחד 16)ה"א. ראשו או הרבים, לרשות ראשיו משני

פתוחים  ראשיו ששני או לכרמלית, והשני הרבים לרשות
תה). סי' (ריב"ש כסתום 17)לכרמלית נעשה שעלֿידה

שדי  צדדים, מג' סתום כמבוי הוא והרי זה, מצד במחיצה
הי"ט. בפט"ז כמבואר קורה, או בלחי ו,18)לו עירובין

כבציור 19)א. הרבים, לרשות מפולשים ראשיו ששני
רבינו 20)שלפנינו. קורה; או ולחי הפתח צורת שצריך

בראשו  שיעשה הרשב"א כדעת שדעתו ונראה דבריו, סתם
מבוי  כדין קורה, או לחי השני ובראשו הפתח, צורת אחד
שצריך  שסד), סי' (ובשו"ע פוסקים שאר דעת אבל מפולש,
בציור), (ראה כמפולש דינו ששם בעקמומיתו הפתח צורת

קורה. או לחי אחד לכל עושה ראשיו ובשני

.„ÈB·Ó21ÔB¯„Óe BÎBzÓ ‰ÂL ‡e‰L22˙eL¯Ï »∆»∆ƒƒ¿ƒ¿
BÎB˙Ï ÔB¯„Óe ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÂL B‡ ,ÌÈa¯‰23- »«ƒ»∆ƒ¿»«ƒƒ¿¿

‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡24Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰L , ≈»ƒ…¿ƒ¿…»∆¬≈À¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó25. ≈¿»«ƒ

א.21) ק, גבוה 22)שבת המבוי קרקע שהיה שיפוע;
פתחו  אצל משופע להיות ומתחיל הרבים, רשות מקרקע

(רש"י). הרבים רשות גבוה 23)לצד הרבים רשות "שהיה
הרבים  רשות לקרקע שוה המבוי כניסת וגם המבוי, מקרקע
לצד  מדרון נעשה הוא כך ואחר פחות, או אמה ברוחב

(רש"י). שכאן 24)פנים" ביארו, ובראשונים בתוספתא
אמות" ארבע מתוך טפחים עשרה מתלקט "אם מדובר
לגובה  שמגיע עד לאט, לאט ומשופע והולך מדרון (שהוא
כולו, כזקוף הוא והרי אמות, ארבע מתוך טפחים עשרה

מגידֿמשנה). היחיד. כרשות ושינויו 25)ודינו שגבהו
אחר. בתיקון צורך ואין כמחיצה, הם הרבים מרשות

.‰ÈB·Ó26BcvL27ÌiÏ ‰Ïk „Á‡28‰Ïk „Á‡ BcˆÂ »∆ƒ∆»»∆«»¿ƒ∆»»∆
‰tL‡Ï29ÏL ‰tL‡L ;ÌeÏk CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÏL ¿«¿»∆«ƒ≈»ƒ¿∆«¿»∆
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‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙Bpt˙‰Ï dÈeNÚ dÈ‡ ÌÈa«̄ƒ≈»¬»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆»
ÔBË¯N Ìi‰ ‰ÏÚÈ30. «¬∆«»ƒ¿

ב.26) צט, א. ח, שצידו 27)עירובין אחד, במבוי "מעשה
לפני  מעשה ובא לאשפה, כלה אחד וצידו לים כלה אחד
בה  אמר לא איסור איסור, ולא היתר לא בה אמר ולא רבי,
בה  אמר לא והיתר מחיצות, עומדות) (שהרי קיימי דהא -
המבוי  (ונמצא שרטון" הים ויעלה האשפה תינטל שמא -
כי  רבינו) נוסח (לפי בגמרא אחרֿכך ומבואר מחיצות), בלי
אין  וגם משם, תינטל שמא לחשוש אין רבים של באשפה
בגמרא  שלנו נוסח אולם שרטון, הים יעלה שמא חוששים

שרטון". הים שיעלה (חוששים) "חיישינן עומק 28)הוא
כמחיצה. חשוב - בשפתו טפחים הגבוהה 29)עשרה

כמחיצה. ונחשבת הקרקע מן טפחים חול 30)עשרה
נחשבת  הנהר ששפת בנהרות, הדין וכן שפתו; אצל ואבנים
ביהודה' 'נודע בעל ולדעת עשרה; גבוהה היא אם למחיצה
רבים  בו שמהלכים הגשר למקום כלה המבוי ראש אם

הגשר. במקום הפתח צורת לעשות צריך השני, לעברו

.ÂÈB·Ó31‰·Á¯ ÚˆÓ‡Ï ‰Ïk ‡e‰L LlÙÓ32ÏL »¿À»∆»∆¿∆¿«¿»»∆
Á˙t „‚k ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :ÌÈa¯33È¯‰ - ‰·Á¯‰ «ƒƒ…»»¿À»¿∆∆∆«»¿»»¬≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌeÏk ‰·Á¯‰ „vÓ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ìe˙Òk ‰Ê∆¿»¿≈»ƒƒ«»¿»»¿¬»ƒ
È„„ˆÏ ‰Ïk ‰È‰34ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - ‰·Á¯‰ »»»∆¿ƒ¿≈»¿»»»¿ƒ»¿»∆

,„Á‡ „vÓ ‰Ba ÌÈÓÚt ;¯eÒ‡ dÚˆÓ‡Ï Û‡ - „ÈÁÈ»ƒ«¿∆¿»»»¿»ƒ∆ƒ«∆»
.‰·Á¯ ÏL dcˆÏ ‰Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆¿ƒ»∆¿»»

א.31) ח, (ֿחצר 32)עירובין לרחבה ונכנס פרוץ כלומר,
הבתים). בכותל 33)שאחורי והוא הרבים, לרשות הפותח

כמפולש. המבוי ואין הנ"ל, לפירצה שכותל 34)שממול
אפילו  או כמפולש שהוא הרחבה מכתלי לאחד שוה המבוי

(רש"י). עקום כמבוי שהוא הפתח כנגד הפירצה אין

.ÊÔÈ‡35¯z ÈB·n‰36ÁÏaeÈ‰iL „Ú ‰¯B˜ B‡ È ≈«»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿
˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ ÌÈza37Úa¯‡Ó Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,BÎB˙Ï »ƒ«¬≈¿¿¿ƒ¿∆»¿≈«¿«

‰ÏÚÓÏe ˙Bn‡38Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,39BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È40Ï·‡ . «¿«¿»¿ƒ¿∆»¿»≈«»¿¬»
BaÁ¯k Bk¯‡L ÈB·Ó41¯z BÈ‡Â ,¯ˆÁk ‡e‰ È¯‰ »∆»¿¿»¿¬≈¿»≈¿≈ƒ»

,e‰MÓa ÈÁÏ Ïk ,ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÌÈÈÁÏ ÈLa ‡l‡∆»ƒ¿≈¿»«ƒƒ¿≈»»¿ƒ¿«∆
ÒÙa B‡42˙Á‡ Áe¯Ó ‰Úa¯‡ ·Á¯43. ¿«»»«¿»»≈«««

א.35) ה, שעשוי 36)עירובין מה כל "כי הוא הטעם
ולפיכך  גמורות, מחיצות צריך צנע, ולתשמישי לדירה
צנע, בתשמישי בהן להשתמש אדם בני של שדרכם החצרות
דייריהם  לתוכם, פתוחים וחצרות בתים שאין מבואות וכן
מחיצות  צריכים זה משום יותר, בהם ומשתמשים מועטים
מתמעט  דיירים, יותר בהם שיש מבואות אבל גמורות,
או  לחי של שהיא כל במחיצה די לכן המבוי, תשמיש

(הרשב"א). ה"א:37)קורה" פ"א עירובין 'ירושלמי'
משני  פחותה אינה חצר חצרות, משני פחות אין "מבוא

כחצר.38)בתים". אלא כמבוי חשוב אינו מזה, שבפחות
למבוי.39) כניסתו להיות 40)דרך המבוי דרך שכן

מימרא 42)מרובע.41)('לבוש'). יב: בעירובין הוא כן
נחמן. שלנו 43)דרב המבואות כל לתקן עכשיו ונוהגים

עלֿיד  הפתח וצריך בצורת מבוי, של לרחבו הקשור חבל י

תחת  מכוונים עשרה גבוהים קנים שני החבל תחת להעמיד
מקום  ובכל מפולש, במבוי אפילו מועיל זה ותיקון החבל,

שסג). סי' או"ח (רמ"א הפתח צורת שצריכים

.Á¯ˆÁ44dk¯‡L45¯˙È46daÁ¯ ÏÚ47‡È‰ È¯‰ - »≈∆»¿»»≈«»¿»¬≈ƒ
ÌÈza ÔÈ‡L ÈB·Óe .‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa ˙¯zÂ ,ÈB·Ók¿»¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»»∆≈»ƒ
˙Èa ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔB‚k ,BÎB˙Ï ˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ«¬≈¿¿¿∆…»»∆»«ƒ
Úa¯‡ Bk¯‡a ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔÎÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁ B‡ „Á‡∆»»≈««¿≈»∆≈¿»¿«¿«

˙Bn‡48‡l‡ ¯z BÈ‡ -49ÒÙa B‡ ÌÈÈÁÏ ÈLa «≈ƒ»∆»ƒ¿≈¿»«ƒ¿«
.e‰MÓe ‰Úa¯‡«¿»»«∆

ב.44) יב, הכניסה 45)עירובין דרך נחשב ארכה
שם).46)(רשב"א). (גמרא רחבה 47)במשהו אם אבל

(רשב"א). כחצר ונידונה כמרובעת היא הרי ארכה, על יתר
חצר.48) כדין והנוסח 49)דינו כאן, יש הדפוס טעות

כמו  ארבעה" בפס או משהו של לחיים בשני "אלא הנכון:
בכתבֿיד. הנוסח וכן הקודמת, בהלכה

.ËBaÁ¯a ÔÈ‡L ÈB·Ó50CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL »∆≈¿»¿¿»¿»ƒ≈»ƒ
˙BÁt ÏkL ;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï…¿ƒ¿…»À»¿«¿≈¿À∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ51ÈB·Ó .52B¯ÈLÎ‰L ƒ¿»¬≈¿»»∆ƒ¿ƒ
¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯B˜a53˙eL¯k BlÎa ÏËÏËÏ ¿»««ƒ∆À»¿«¿≈¿Àƒ¿

˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,„ÈÁi‰«»ƒ«≈ƒƒ¿»«ƒ≈¿
‡È‰ ¯k‰ ÌeMÓ - ‰¯Bw‰L ;¯eËt - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰»«ƒ¿»∆«»ƒ∆≈ƒ
BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,ÈÁÏa B¯ÈLÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÈeNÚ¬»¬»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ
;·iÁ - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ≈¿»«ƒ¿«»

.˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ‰vÁÓk ‡e‰ È¯‰ ÈÁl‰L∆«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒƒ

יותר 50) יש שבחללו אף טפחים, שלשה של בפתחו
כלל.51)(כסףֿמשנה). מבוי כאן ואין כמחובר,

הזורק 52) - בלחי הכשירו יהודה: רב "אמר ב: יב, עירובין
לחי  פטור, לתוכו הזורק - בקורה הכשירו חייב, לתוכו

היכר". משום וקורה מחיצה, סובר 53)משום רבינו
את  לחייב היחיד, רשות דין התורה שמן ה"ד) (בפי"ד
ארבע  לה כשיש רק הוא הרבים, מרשות לתוכה הזורק
שמותר  כרמלית דין לה יש מחיצות ובשלש מחיצות,
או  לחי של תיקון הצריכו חכמים אבל בתוכה, לטלטל
היחיד  רשות מחיצות בשלש כי סובר והראב"ד קורה;

לתוכה. הזורק את לחייב היא, גמורה

.È‰ ˙eL¯a ÌÈÏ˙k ÈLÌÈ¯·BÚ ÌÚ‰Â ,ÌÈa¯ ¿≈¿»ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ
Ô‡kÓ ˙B˙Ï„ ‰NBÚ ?Ì‰ÈÈa ¯ÈLÎÓ „ˆÈk ,Ì‰ÈÈa≈≈∆≈««¿ƒ≈≈∆∆¿»ƒ»

Ô‡kÓ ˙B˙Ï„e54˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰NÚÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»ƒ»¿««»≈»∆≈≈∆¿
BÈ‡Â .„ÈÁi‰55‰ÏÈla ˙B˙Ïc‰ ÏÚÏ CÈ¯ˆ56Ï·‡ , «»ƒ¿≈»ƒƒ¿…«¿»««¿»¬»

,¯ÙÚa ˙BÚwLÓ eÈ‰ .ÏÚp‰Ï ˙BÈe‡¯ eÈ‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»≈»¿À»¿»»
ÈÁÏ B‡ ,Á˙t ˙¯eˆ Ï·‡ .ÏÚp‰Ï Ôw˙Óe Ô˙B‡ ‰pÙÓ¿«∆»¿«¿»¿ƒ»≈¬»«∆«¿ƒ

ÔÈ‡ ,‰¯B˜Â57.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯LÎ‰a ÔÈÏÈÚBÓ ¿»≈»ƒƒ¿∆¿≈¿»«ƒ

ה"ג)54) (למעלה הרבים לרשות המפולש במבוי שדווקא
רשות  אבל מכאן, קורה או ולחי מכאן הפתח בצורת מספיק
(עירובין  רש"י וכפירוש דלתות, שתי צריכה גמורה הרבים
רשות  דרך שמערבין הלל, דבית אליבא הגמרא בקושיית ו:)
אמר  "והא - מכאן וקורה ולחי מכאן דלת בעשיית הרבים
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דלתותיה  אילמלא ירושלים יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה
הרי  הרבים", רשות משום עליה חייבין - בלילה ננעלות
הדלת  מנעילת מקשה ולא רש"י), (עיין דלתות שתי שצריך
ירושלים  שדלתות יוחנן רבי בדברי גם לפרש שאפשר מפני
שם  'תוספות' ועיין מפולש. במבוי כמו להינעל ראויות

משנה'. שם.55)ו'כסף רש"י לפי שמקורו נג, הערה ראה
רוקח').56) ('מעשה "בלילה" המלה חסרה אחר, בנוסח
נג.57) הערה ראה

.‡È¯zÓ58ÔÈa B‡ ‰¯Bw‰ ˙Áz ÈB·Óa ÏËÏËÏ À»¿«¿≈¿»«««»≈
ÌÈÈÁl‰59CeÓÒ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»

¯Ï- ˙ÈÏÓ¯ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL ƒ¿»«ƒ¬»ƒ»»»¿«¿¿ƒ
‰¯Bw‰ ˙Áz ÏËÏËÏ ¯eÒ‡60„Ú ÌÈÈÁl‰ ÔÈa B‡ »¿«¿≈«««»≈«¿»«ƒ«

‡ˆÓ È¯‰L ;Á˙t‰ CBz ¯Èz‰Ï ¯Á‡ ÈÁÏ ‰NÚiL∆«¬∆¿ƒ«≈¿«ƒ«∆«∆¬≈»»
¯BÚÂ BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ61. ƒ∆ƒ¿≈

א.58) ט, במבוי.59)עירובין לטלטל המתירים
מותר 60) - בקורה טפחים ארבעה יש שאם הרשב"א ודעת

וסותם  יורד תקרה פי אומרים שאנו תחתיה, לטלטל
מרשות 61)(מגידֿמשנה). קלה כרמלית מקום שבכל אף

מצטרפת  הלחיים שבין שהכרמלית אומרים, כאן הרבים,
מתעוררת  - "וניעור" לה, שמחוצה לכרמלית למינה,
בין  טלטול להתיר מיוחד לחי וצריכה ידה, על ומתחזקת

הלחיים.

.·ÈÏka62Áe¯ Ba LiL ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈÈÁÏ ÔÈNBÚ «…ƒ¿»«ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ63‰È‰ È¯eq‡a elÙ‡Â .64ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú -65 «ƒ«¬ƒ¿ƒ≈¬»»¬«»ƒ

‰¯L‡ B‡ dÓˆÚ ˙BÏfÓe66- ÈÁÏ d˙B‡ ‰NÚL «»«¿»¬≈»∆»»»¿ƒ
¯Lk67‡e‰L Ïk BÈ·Ú ÈÁl‰L ;68ÔÈ‡ ÈÁl‰ d·b . »≈∆«¿ƒ»¿»∆…««¿ƒ≈

‡e‰L Ïk BÈ·ÚÂ BaÁ¯ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt69. »≈¬»»¿»ƒ»¿¿»¿»∆

א.62) טו, עירובין שלא 63)משנה, כפותים שיהיו "והוא
הכ"א. בפט"ז כמבואר ליהנות 64)ינודו" שאסור ואף

גופא  ובלחי מחיצה, לצורך אלא שאינו מכיון אולם מהלחי,
עלֿידו  הבאה הטלטול היתר הנאת אין משתמש, אינו

מאיר'). ('בית להנאה פ"ג 65)נחשבת עירובין 'ירושלמי'
ב.66)ה"א. פ, "ואשריהם 67)עירובין שכתוב ואף

בה  ואין כשרופה ונחשבת ג), יב, (דברים באש" תשרפון
ללחי. כשרה שיעוריה") מיכתת ("כתותי ואף 68)שיעור

- וברוחב טפחים, עשרה - בגובה שיעור צריך לחי שגם
לא  קטן, שיעור שמספיק מכיון ה'תוספות' ביארו משהו,

משנה'. ב'מגיד ועיין בו. יד,69)החמירו בעירובין משנה,
ב.

.‚È‰¯L‡a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜ ÔÈNBÚ Ïka70LiL ÈÙÏ ; «…ƒ»¬»…«¬≈»¿ƒ∆≈
ÔÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ ,¯eÚL ‰¯Bw‰ ·Á¯Ï¿…««»ƒ¿»«ƒƒ¬ƒƒ

ÔÎÂ .‰¯L‡‰71dÈ·ÚÂ ,ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰¯Bw‰ ·Á¯ »¬≈»¿≈…««»≈»ƒ∆«¿»¿»
‡e‰L Ïk72‰‡È¯a ‰È‰zL ,‡e‰Â .73ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï74, »∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿«≈»ƒ«

‡e‰L75ÈˆÁ76‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏL ‰·Ï ∆¬ƒ¿≈»∆¿»¿»ƒ«¿»
È„k ÔÈ‡È¯a eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ‰¯B˜ È„ÈÓÚÓe .ÌÈÁÙË¿»ƒ«¬ƒ≈»¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈

.‰·Ï ÈˆÁÂ ‰¯B˜ Ïa˜Ï¿«≈»«¬ƒ¿≈»

"בכל 70) רבינו: בדברי שגרס משנה' ה'מגיד מדברי [נראה

הנאה, באיסורי בדבריו) להיות צריך (כן אפילו קורה עושין
שעומדת  מפני עושין אין באשרה שרק באשרה", לא אבל
וכל  באש", תשרפון "ואשריהם שנאמר משום לשריפה
שיעוריה" מיכתת ו"כתותי הוא, כשרוף להשרף העומד
הנאה  איסורי אבל פ:), עירובין - הוא וחסר שיעורו (ֿכתות
קיים]. שיעורם - לשריפה עומדים שאינם אחרים

ב'מגיד 71) הוא וכן (ויניציאה). רוחב" "וכמה אחר: בנוסח
במשנה.72)משנה'. ב יג, כן,73)עירובין לא "שאם

שעה  שלפי הרבים רשות בני שסבורים היכר, בה יהיה לא
ניכר  אריח, לקבל וחזקה בריאה כשהיא אבל שם, הניחה
טעם: ועוד (רש"י); שם" הניחוה בנין שלקביעות לכל
קורה  תהיה שלא כדי אריח, לקבל בריאה להיות שצריכה

שברי"ף). (רש"י ברוח קטנה.74)הניטלת לבנה
כשיעור 75) עליה מונחים אריחים שורת להחזיק שתוכל

המבוי. פתח טפח,76)רוחב רק הקורה ברוחב שאין ואף
צד  מכל טפח רבע לחבר אפשר ומחצה, טפח הוא והאריח

שם). (גמרא, האריח את ויחזיק בטיט, שבו

.„È‰nk77B¯ÈLÎ‰Ï Èc ‰È‰ÈÂ ÈB·n‰ Á˙t ‰È‰È «»ƒ¿∆∆««»¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ
‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - B‰·b ?‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa78ÌÈÁÙË ƒ¿ƒ»»¿≈»≈¬»»¿»ƒ

‰n‡ ÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ79¯NÚ „Ú - BaÁ¯Â , ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿«∆∆
˙Bn‡80a .˙¯eˆ BÏ ‰È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰n ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…»»«

dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ - Á˙t ˙¯eˆ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Á˙t∆«¬»ƒ»»«∆«¬ƒ»»»«
‰¯NÚÓ ˙BÁt B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó81È¯‰ - ‰‡Ó ·Á¯ B‡ , ≈»«»»≈¬»»»»≈»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

למעלה 77) גבוה שהוא "מבוי א: ב, עירובין משנה,
ואם  ימעט, - אמות מעשר והרחב ימעט, - אמה מעשרים
- אמות מעשר רחב שהוא אףֿעלֿפי הפתח, צורת לו יש

למעט". צריך נחשב 78)אין מעשרה, נמוך הוא שאם
מעשרה. פחותה מחיצה שאין מחיצות, למבוי אין כאילו

היא 79) שקורה כיון בקורה, שהכשירו במבוי מדובר כאן
שאין  היכר, אין מעשרים ולמעלה ט), (הלכה היכר משום
בלחי, המבוי את הכשיר אם אבל שם, שולטת האדם עין
מעשרים. ללמעלה אמה עשרים תוך בין הבדל אין

או 80) לחי ואין פתח, שם עליו אין יותר, רחב הוא שאם
להתיר. מועילים צורת 81)קורה שאין הרשב"א דעת

יש  רבינו ולשיטת טפחים, מעשרה לפחות מועילה הפתח
('הקובץ'). פ"א שבת מה'ירושלמי' ראיה

.ÂËÔÎÂ82¯eik ÈB·Ó ÏL ‰¯B˜a ‰È‰ Ì‡83„Ú ¯eiˆÂ ¿≈ƒ»»¿»∆»ƒ¿ƒ«
da ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰ eÈ‰iL84ÈtŒÏÚŒÛ‡ -‡È‰L ∆ƒ¿«…ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ85ÌeMÓ ‰¯Bw‰L .‰¯Lk ,‰n‡ ¿«¿»≈∆¿ƒ«»¿≈»∆«»ƒ
dÈ‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡Â ,‰ÈeNÚ ¯k‰∆≈¬»¿ƒ»¿»¿«¿»≈∆¿ƒ≈»
‡ˆÓÂ ,da ÌÈÏkzÒÓ ¯eiÎÂ ¯eiˆ da LÈ Ì‡Â ;˙¯kƒ∆∆¿ƒ≈»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»

.¯k‰ ÌL»∆≈

א.82) ג, או 83)עירובין שוקעות שונות, צורות קישוטי
לקורה 84)בולטות. סמוך עשה שאם הרשב"א דעת

- להסתכלות המביא דבר כל או חשובות, ארז חתיכות
(מגידֿמשנה). מעשר 85)מועיל רחב המבוי היה אם אבל

(כסףֿמשנה). להתיר מועילים הציורים אין אמות,
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.ÊËÈB·Ó86‰¯B˜ ˙ÈÚ˜¯˜ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ B‰·‚ ‰È‰L »∆»»»¿ƒ»»∆««¿»ƒ»
- ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰¯Bw‰ È·ÚÂ ,‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»»√ƒ«»¿«¿»≈∆¿ƒ

¯Lk87BËÚÓÏ ‡·e ,ÌÈ¯NÚÓ ¯˙È B‰·‚ ‰È‰ . »≈»»»¿»≈≈∆¿ƒ»¿«¬
daÁ¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰hÓÏ d˙B‡ ÁÈpnL ,‰¯B˜a¿»∆«ƒ«»¿«»»ƒƒ¿¿»¿»

ÁÙË88‰¯B˜k89˜˜BÁ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt B‰·‚ ‰È‰ . ∆«¿»»»»¿»≈¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ CLÓ Ba90È„k ˜ÈÓÚÓe , ∆∆«¿«««¿«««¬ƒ¿≈
.‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«¬»»

ב.86) ג, יותר 87)עירובין תופש אינו המבוי שחלל מכיון
את 88)מעשרים. יראה טפח אותו על יעמוד שאם

היכר. ויש "כקורה"89)הקורה, חסר אחר, בנוסח
רוקח'). בטפח,90)('מעשה די לא וכאן א. ה, עירובין

שיעור  לחקוק וצריך דופן, נחשב לא מעשרה שבפחות כיון
(רש"י). דופן להחשב ח) (כבהלכה אמות ארבע שהוא מבוי

.ÊÈı¯Ù91BL‡¯ ÈtÏk BcvÓ ‰ˆ¯t Ba92¯‡L Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿«≈…ƒƒ¿«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt BL‡¯a „ÓBÚ93;¯zÓ - ≈¿…«…««¿»»¿»ƒÀ»
¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t‰ ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â94‡Ï Ì‡Â ; »∆…ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«∆∆¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡ Òt ¯‡L95‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿«««¿»»»∆»ƒ≈»¿»
.„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ˆ¯t‰«ƒ¿»»ƒ¿»∆»»ƒ¿»¿»

א.91) ה, לקורה.92)עירובין או ללחי סמוך הכניסה בצד
כי 93) ח) (בהלכה שכתב ואף במבוי, חשוב שיעור שזהו

עשיית  בהתחלת רק זהו אמות, ארבע הוא מבוי שיעור
ה  שכבר כאן אבל די המבוי, נסתר, שאחרֿכך אלא מבוי יה

טפחים. בארבעה פתח,94)בפס נחשב עשר רוחב שעד
צורת  לעשות או לסתמה וצריך פירצה, נחשב מזה יותר אבל

(הריטב"א). נקרא 95)הפתח אמות מעשר שבפחות אף
הכניסה  את המבוי בני יעזבו שמא חוששים כאן פתח,
המבוי  הכשר את יראו ולא זו, פירצה דרך וילכו הראשונה

(רש"י).

.ÁÈı¯Ù96B‡BÏÓa ÈB·n‰97¯ˆÁ ‰ˆ¯ÙÂ ,¯ˆÁÏ98 ƒ¿««»ƒ¿¿»≈¿ƒ¿¿»»≈
‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Bc‚k¿∆¿ƒ¿»«ƒ¬≈∆»ƒ¿≈∆

LlÙÓ ÈB·Ó99˙¯zÓ - ¯ˆÁ‰Â .100ÌÈa¯L ¯ˆÁ‰L ; »¿À»¿∆»≈À∆∆∆∆»≈∆«ƒ
˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - BÊa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊa ÔÈÒÎÂ da ÔÈÚ˜Ba¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿¿ƒ»¬≈ƒ¿

.‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»

א.96) ח, נשארו 97)עירובין אם כי הדופן, רוחב כל
בלחי. הם הרי צדדים משני מחיצות) (שארית גפופים

גפופים.98) נשארו אבל אמות, עשר מבואר 99)כשיעור
ג. בהלכה החצר 100)למעלה את אוסר מבוי שאין

כמבואר  המבוי, את אוסרות חצרות אבל לו, הפתוחה
פ"ה. עירובין ובהלכות ה"ז, בפט"ז

.ËÈÈB·Ó101ÌÈÏÈ·L BÏ eÈ‰L102ÌÈÏÈ·Le ‰Ê „vÓ »∆»¿ƒƒƒ«∆¿ƒƒ
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈLlÙÓ e‡ˆÓpL ,¯Á‡ „vÓƒ««≈∆ƒ¿¿¿À»ƒƒ¿»«ƒ
„Á‡ Ïk È¯‰ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÔÈeÎÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿À»ƒ∆¿∆∆∆¬≈»∆»

‰NBÚ ?B˙B‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ „ˆÈk .LlÙÓ ÈB·Ó Ô‰Ó103 ≈∆»¿À»≈««¿ƒƒ∆
„vaL ÌÈÏÈ·M‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Á˙t ˙¯eˆ«∆«¿»∆»¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆««
ÌÈÏÈ·M‰ ÏÎÏ ‰NBÚÂ ,ÏB„b‰ Á˙tÏ ÔÎÂ ,„Á‡‰»∆»¿≈«∆««»¿∆¿»«¿ƒƒ

.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ ÈM‰ „vaL∆«««≈ƒ¿ƒ»

ב.101) ח, "מבוי 102)עירובין הגמרא בלשון נקרא
המבוי  אל שפתוחים רגלים), מרבה (=כשרץ כנדל" העשוי
כנגד  זה מכוונים ואינם צדדיו, משני קטנים מבואות הגדול

('תוספות'). עקום.103)זה במבוי ג בהלכה כמבואר

.ÎÈB·Ó104Í¯‡ „Á‡ BcvL105- ¯ˆ˜ ÈM‰ BcˆÂ »∆ƒ∆»»…¿¿ƒ«≈ƒ»»
¯ˆw‰ „‚k ‰¯Bw‰ ˙‡ ÁÈpÓ106„ÈÓÚ‰ .107ÈˆÁa ÈÁÏ «ƒ«∆«»¿∆∆«»»∆¡ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÈÓÈt‰ ÈB·n‰108¯zÓ - ÈÁl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L109 «»«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ«∆ƒÀ»
Ba ÏËÏËÏ110ÈÁÏ‰ ÔÓ ıeÁ ‡e‰L ÔBˆÈÁ‰ ÈˆÁ‰Â ,111 ¿«¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆ƒ«∆ƒ

.¯eÒ‡ -»

ב.104) חף יותר 105)עירובין הרבים לרשות נמשך כתלו
שלפנינו. כבציור השני הכותל משום 106)מן שהקורה

שמשתמשים  והרואה היכר, אין ובאלכסון ט), (הלכה היכר
הרבים. ברשות גם להשתמש יבוא כנגדו דופן שאין בצד
במחיצה  או אלא תקנה לו אין האלכסון, להכשיר בא ואם

(רשב"א). הפתח בצורת זוהי 107)או ב. יד, עירובין
לקודמת. קשר לה שאין חדשה אחר:108)הלכה בנוסח

(ויניציאה). הפנימי" המבוי מחצי מבוי ואין 109)"בחצי
(גמרא). ללחי שמחוץ המבוי בחלק ישתמש שמא חוששים

למעלה 110) כמבואר מבוי, שיעור מקום באותו יש אם
בלחי 111)(רשב"א). המבוי הוכשר אם בין הבדל ואין

(רשב"א). בקורה או

.‡ÎÈB·Ó112Òt ‰NBÚ - ‰n‡ ÌÈ¯NÚ ·Á¯ ‡e‰L »∆»»∆¿ƒ«»∆«
‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ CLÓa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b»«¬»»¿»ƒ¿∆∆«¿««∆

ÚˆÓ‡a B„ÈÓÚÓe ,ÈB·n‰ CLÓ ¯eÚL113‡ˆÓÂ ; ƒ∆∆«»«¬ƒ»∆¿«¿ƒ¿»
¯NÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk Á˙Ùa LiL ˙B‡B·Ó ÈLkƒ¿≈¿∆≈¿∆«»∆»≈∆∆∆

˙Bn‡114Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Ó B‡ .115Òt „ÈÓÚÓe ««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ«
˙Bn‡ LÏL116Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Óe ,117„ÈÓÚÓe »««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ

¯NÚ ÈB·n‰ Á˙t ‡ˆÓÂ ;Ô‡kÓ ˙Bn‡ LÏL Òt«»«ƒ»¿ƒ¿»∆««»∆∆
„ÓBÚ È¯‰L ,ÔÈÓe˙Òk Ô‰ È¯‰ ÔÈ„„v‰Â ,˙Bn‡118 «¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈

‰a¯Ó119.ıe¯t‰ ÏÚ ¿À∆««»

א.112) י, הפתח,113)עירובין בצורת להכשירו יכול וכן
בהי"ד. משני 114)כמבואר אחד בכל שיהיה וצריך

וחצרות  בתים ביניהם, מפסיק שהפס האלה המבואות
(רשב"א). מבוי דיני שאר וכל אחד, כל לתוך פתוחים

המבוי.115) הרי 116)מקיר - האמות שתי חלל ידי על
אמות. חמש שמשני 117)ביחד נמצא השני, מהצד

אמות. עשר ופסים חלל - ביחד הפסים 118)הצדדים
רוחב  פרוץ, - והפס הקיר שבין והחלל עומד, נקראים
אמות. ארבע שהוא - מהחלל יותר אמות, שש - הפסים

הפרוץ 119) אם שגם מובא הט"ז) (פט"ז שלמעלה ואף
(גמרא). החמירו - נוספת פירצה שיש כאן מותר, כעומד

.·ÎÈÁÏ120ËÏBa‰121.¯Lk - ÈB·Ó ÏL BÙcÓ ¿ƒ«≈ƒ»¿∆»»≈
ÈÁÏe122ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰123Ì„wÓ ÂÈÏÚ eÎÓÒ Ì‡ - ¿ƒ»≈≈≈»ƒ»¿»»ƒ…∆

¯Lk ,˙aM‰124‰‡¯ ‡e‰L ÈÁÏe .125ÌÈÙaÓ126 ««»»≈¿ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ
‰‡¯ ‰È‰L B‡ ;ÈÁÏ ‰‡¯ BÈ‡ ıeÁaÓe ,ÈÁÏ¿ƒƒ«≈ƒ¿∆¿ƒ∆»»ƒ¿∆

ıeÁaÓ127el‡Îe ‰ÂL ‡e‰L ‰‡¯ ÌÈÙaÓe ,ÈÁÏ ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿∆∆»∆¿ƒ
ÈÁÏ .ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBc ‰Ê È¯‰ - ÈÁÏ ÌL ÔÈ‡≈»∆ƒ¬≈∆ƒƒ∆ƒ¿ƒ
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B‰Èa‚‰L128ÌÈÁÙË ‰LÏL Ú˜¯w‰ ÔÓ129B‡ , ∆ƒ¿ƒƒ««¿«¿»¿»ƒ
B‚ÈÏÙ‰L130Ï·‡ ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ∆ƒ¿ƒƒ«…∆¿»…»»¿¬»

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;¯Lk - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»¿»ƒ»≈∆»»ƒ¿»
BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa - ‰a¯‰ ·Á¯ ‰È‰L ÈÁÏ .„e·Ïk¿»¿ƒ∆»»»»«¿≈≈∆»»»¿
·Á¯ ÈˆÁk BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa ,ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ…««»≈∆»»»¿«¬ƒ…«
¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBcÂ ,¯Lk - ÈB·n‰«»»≈¿ƒƒ∆ƒ¬»ƒ»»»≈
ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚ ÌeMÓ ÔBc - ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁ ÏÚ«¬ƒ…««»ƒƒ≈¿À∆«

.ıe¯t‰«»

א.120) ה, עשה 121)עירובין ולא המבוי, רוחב "לתוך
לשם  ביתו בפאת מבניינו בליטה הוציא אלא לחי לשם

(רש"י). הבנין " א.122)חיזוק טו, שלא 123)עירובין
המבוי. תיקון לשם גם 124)נקבע מועיל גמורה במחיצה

שסג). סי' (או"ח שבת מערב עליו סמכו לא אם
(כת"י 125) בפנים" "עומד אחר: בנוסח א. י, עירובין

ארכו 126)אברבנאל). לצד רחבו הלחי את שהעמיד כגון
השווה  אלא חוץ, כלפי בולט ארכו קצה ואין מבוי, של

.1 כציור המבוי, כותל לעבי החיצון שהעמיד 127)חודו
עבי  אצל עומד הפנימי וחודו למבוי, מחוץ הלחי כל את

.2 כציור ב.128)הכותל, יד, שהלחי 129)עירובין
תחתיה  (עוברים) בוקעים שהגדיים ומחיצה מחיצה, משום

מחיצה. אינה הרחיקו.130)-

.‚Î‰¯B˜131ˆÁÓ ‰ÈÏÚ Ò¯tL,dÏha È¯‰ - ˙Ï »∆≈«»∆»«¿∆∆¬≈ƒ¿»
˙ÏˆÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯k dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»««¿∆∆
dÈ‡ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙˜lÒÓ¿À∆∆ƒ»»∆¿»¿»ƒ»≈≈»

ıÚ .‰vÁÓ132ıeÁaÓ ÈB·Ó ÈÏ˙k ÈLa ˙B„˙È ÈzL ¿ƒ»»«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ«
CÈ¯vL ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«¬≈∆«»…»»¿∆»ƒ

ÈB·n‰ Èab ÏÚ ‰¯Bw‰ ˙BÈ‰Ï133.BÏ CeÓÒ ‡Ï , ƒ¿«»««≈«»…»

גבי 131) על קורה הניח ששת, רב "אמר א: יד, עירובין
קורה  שלשה, הקרקע מן והגביה מחצלת, עליה ופרס מבוי,
היא  שהרי - כאן אין קורה כאן; אין מחיצה כאן, אין
שהגדיים  מחיצה היא שהרי - כאן אין מחיצה מכוסה,
תלויה  מחיצה והיא מהארץ, שלשה (שגבהה בה בוקעים

מתרת)". ב.132)ואינה  ח, ומכיון 133)עירובין
היכר. כאן אין מהכותל, מרוחקת שהקורה

.„Î‰¯B˜134Ï˙ka ˙Ú‚B dÈ‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBi‰ »«¿»ƒ…∆∆¿≈»«««…∆
˙Á‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ ˙Á‡ ,˙B¯B˜ ÈzL ÔÎÂ ;ÈM‰«≈ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ…∆∆¿««
˙BÁt :BÊÏ BÊ ˙BÚÈbÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ…∆∆¿≈»«ƒ¿»

‰LÏMÓ135˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -136‰È‰ , ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ»«∆∆»»
˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰LÏL Ô‰ÈÈa137. ≈≈∆¿»»ƒ¿»ƒ»«∆∆

א.134) יד, לכותל.135)עירובין מחוברת - 'לבוד' היא
עץ 136) שנעץ כגון הכתלים, משני מרוחקת היתה ואפילו

משני  וגם כ'לבוד', היא קורה עליה והניח המבוי, באמצע
(פוסקים). (רבינו 137)צדדים בקרש הרווח את ימלא או

חננאל).

.‰ÎÔÎÂ138˙BÓÈ‡˙n‰ ˙B¯B˜ ÈzL139È„k BÊa ‡Ï , ¿≈¿≈««¿ƒ…»¿≈
ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï140LÈ Ì‡ - ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k BÊa ‡ÏÂ ¿«≈»ƒ«¿…»¿≈¿«≈»ƒ«ƒ≈

Ô‰ÈzLa141‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k ƒ¿≈∆¿≈¿«≈»ƒ«≈»ƒ¿»ƒ»

¯Á‡‰ÏÚÓÏ ˙Á‡Â ‰hÓÏ ˙Á‡ ‰˙È‰ .˙142ÔÈ‡B¯ - «∆∆»¿»««¿«»¿««¿«¿»ƒ
‰hÓÏ ‡È‰ el‡k ‰BÈÏÚ‰ ˙‡143‰BzÁz‰Â ,144 ∆»∆¿»¿ƒƒ¿«»¿««¿»

‰BÈÏÚ ‰È‰z ‡lL „·Ï·e ;‰ÏÚÓÏ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿∆∆¿»
‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰BzÁz ‡ÏÂ ,ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ145; ¿«¿»≈∆¿ƒ¿…«¿»¿«»≈¬»»

Ô‰ÈÈa ‰È‰È ‡ÏÂ146d˙B‡ ÔÈ‡B¯Lk ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ¿…ƒ¿∆≈≈∆¿»¿»ƒ¿∆ƒ»
‰eÎa BÊ ‰˙ÏÚÂ BÊ ‰„¯iL147.BÊ „ˆa BÊ eNÚiL „Ú ∆»¿»¿»¿»¿«»»«∆≈»¿«

א.138) יד, כמו 139)עירובין זו אצל זו "שהשכיבן
(רש"י). יג.140)תאומים" בהלכה ביחד 141)כמבואר

(הגר"א). טפח מחברתה.142)רוחב גבוהה שאחת
יותר 143) שתיהן בין בגובה המרחק יהיה שלא ובלבד

הכ"א): (פ"ה סוכה בהלכות רבינו כדברי טפחים, משלשה
טפחים". שלשה היורד ובין העולה בין יהיה שלא "ובלבד

(רש"י).144) התחתונה נמצאת 145)או הקורה שאם
לצרפה. אפשר אי למבוי, פסול ברוחב.146)במקום

זו.147) בצד זו מכוונות ששתיהן כלומר,

.ÂÎ‰˙È‰148‰n˜Ú ‰¯Bw‰149el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »¿»«»¬À»ƒ»¿ƒ
‰ËeLt ‡È‰150‰l‚Ú ,151‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»¬À»ƒ»¿ƒƒ

da LÈ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL dÙw‰a ‰È‰ Ì‡Â .˙Úa¯Ó¿À««¿ƒ»»¿∆≈»¿»¿»ƒ≈»
ÁÙË ·Á¯152ıeÁ ‰n˜ÚÂ ÈB·n‰ CB˙a ‰¯Bw‰ ‰˙È‰ . …«∆«»¿»«»¿«»«¬À»

B‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,ÈB·nÏ«»∆»¿»¬À»¿«¿»≈∆¿ƒ
ÌewÚ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»ƒ…∆ƒƒ»≈»ƒ
BÈ‡ - ‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡ ,‰ÈL‡¯ ÈL e¯‡MÈÂ¿ƒ»¬¿≈»∆»≈≈∆»∆¿»≈
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«∆∆¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ‰¯B˜»«∆∆

ב.148) יג, עירובין מחוץ 149)משנה, נוטה ועקמומיתה
למבוי.150)למבוי. מחוץ שישתמש חוששין ואין

(רש"י).151) עליה לעמוד יכול אריח "אין 152)שאין
"כל  כי ('תוספות'), המידות" חכמי לפי מדוקדק החשבון
אמות  שלש יהיה אמה, שלו באלכסון שיהיה עיגול
אלא  לעולם יושג לא שזה ולפי (בערך), בקירוב ושביעית
בהיקפו  שיש כל ואמרו: הגדול בחשבון הם לקחו בקירוב,
המשניות). בפירוש (רבינו טפח רוחב בו יש טפחים, שלשה

.ÊÎ¯‡a153ÓL dÏ ‰NÚL˙BiÂÊ Úa¯‡Ó ÔÈqt ‰B154, ¿≈∆»»»¿»«ƒ≈«¿«»ƒ
‰vÁÓk el‡ È¯‰ - ˙ÈÂÊ ÏÎa ÔÈ˜e·c ÔÈqt ÈL155. ¿≈«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»

Áe¯ ÏÎa „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈¿»«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B„ÓBÚ ˙BiÂf‰ Úa¯‡Â ÏÈ‡B‰ ,Áe¯Â156 »«ƒ¿«¿««»ƒ¿¬≈∆À»

‰È‰È ‰nÎÂ .‰Ó‰aÏ ˙B˜L‰Ïe ¯‡a‰ ÔÓ ˙‡lÓÏ¿«…ƒ«¿≈¿«¿«¿≈»¿«»ƒ¿∆
‰¯NÚ ?Ô‰Ó Òt Ïk d·‚157‰ML ?BaÁ¯Â .ÌÈÁÙË …«»«≈∆¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈÁÙË158˙B˜·¯ ÈzL ‡ÏÓk - ÒÙÏ Òt Ïk ÔÈ·e .159 ¿»ƒ≈»«¿«ƒ¿…¿≈¿»
.‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙ÒÎ ˙Á‡ ,¯˜a ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL∆«¿»»«¿»»»»««ƒ¿∆∆¿««¿»
.LÈÏLe ‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙È ÔÈ‡ ‰Ê ·Á¯ ¯eÚLƒ…«∆≈»≈«¿∆¿≈«»¿ƒ

ב.153) יז, עירובין הרבים 154)משנה, שברשות בארות
מהן  למלא ואסור היחיד, כרשות דינן עשרה, העמוקות
בארבע  (עמודים) פסין עושין לכן הרבים, לרשות ולהוציא
כדי  ולהוציא מים למלא לו מותר ואז לבאר, מסביב זויות

שלפנינו: כבציור הבהמות, את זוית 155)להשקות לכל
הזויות. בין ורווח אמה כנגד אמה אמות, שתי
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ל.156) בהלכה להלן בפחות 157)כמבואר מחיצה שאין
עשרה. מחיצה 158)מגובה נקראת ז) (בהלכה למעלה

מחיצות  שלוש שיש כיון טפחים, ארבעה רוחב בפס
כאן  אבל טפחים, ארבעה רחב פס ברביעית מספיק שלימות,
יום  ('תוספות טפחים ששה להיות צריך - פרוץ שרובו

עגלי 159)טוב'). כא) מו, (ירמיה מגזרת הבקר, עדת "הן
המשניות). בפירוש (רבינו מרבק"

.ÁÎ‰È‰160˙ÈÂÊ ÏÎa B‡ ˙BiÂf‰ ÔÓ „Á‡ ÌB˜Óa »»¿»∆»ƒ«»ƒ¿»»ƒ
‰ÏB„b Ô·‡ ÔzÚa¯‡Ó161ËwÏ˙n‰ Ïz B‡ ÔÏÈ‡ B‡ ≈«¿«¿»∆∆¿»ƒ»≈«ƒ¿«≈

- ÌÈ˜ ÏL ‰ÏÈ·Á B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CBzÓ ‰¯NÚ¬»»ƒ«¿««¬ƒ»∆»ƒ
‰n‡Â Ô‡ÎÏ ‰n‡ Ba LÈÂ ˜ÏÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿≈«»¿»¿«»
ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÔBc ,‰¯NÚ d·‚a Ô‡ÎÏ¿»¿…«¬»»ƒƒ»ƒ∆≈»¿≈

‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜ ‰MÓÁ .ÔÈqt162LÈÂ , «ƒ¬ƒ»»ƒ¿≈≈∆»∆¿»¿≈
Ô‰ÈÈa163- Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰MLÂ Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ≈≈∆ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»

.ÔÈqt ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÌÈBcƒƒƒ»ƒ∆≈»¿≈«ƒ

ב.160) יט, ואינה 161)עירובין אמה, על אמה מרובעת
כמרזב, ותעשה שבאמצע עובי שינטל חקיקה, אלא מחוסרת
לחצבה  שאפשר עגולה, אבן או לכאן, ודופן לכאן דופן

אמה  צד.ולעשותה כמחוברים.162)לכל הם והרי
יחד.163) בכולם

.ËÎ¯zÓ164.¯‡aÏ el‡‰ ˙BiÂf‰ Úa¯‡ ·È¯˜‰Ï À»¿«¿ƒ«¿««»ƒ»≈«¿≈
ÌÈÙÏ da¯Â dL‡¯ ‰¯t ‰È‰zL ,‡e‰Â165ÔÈqt‰ ÔÓ »∆ƒ¿∆»»…»¿À»ƒ¿ƒƒ««ƒ

‰˙BLÂ166ÌÚ ‰Ó‰a‰ L‡¯ ÊÁ‡È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿»««ƒ∆……«…«¿≈»ƒ
ÌÈn‰ BaL ÈÏk‰167,ÌÈÙa da¯Â dL‡¯Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ∆««ƒƒ¿…»¿À»ƒ¿ƒ
ÏÓ‚Ï elÙ‡ ¯zÓ168eÈ‰ .169¯eÒ‡ - ‰fÓ ¯˙È ÌÈ·B¯˜ À»¬ƒ¿»»»¿ƒ»≈ƒ∆»

.ÌÈÙÏ ÒÎ Blk ‡e‰L ,È„‚Ï elÙ‡ Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¬ƒƒ¿ƒ∆Àƒ¿»ƒ¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ¯zÓe170ÌÈqÙa ‰a¯iL „·Ï·e ,‡e‰L Ïk À»¿«¿ƒ»∆ƒ¿«∆«¿∆¿«ƒ

‡lL È„k ,Áe¯Â Áe¯ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,ÌÈËeLt¿ƒ∆«ƒƒ»¿»«»«¿≈∆…
‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ B¯·ÁÏ Òt ÔÈa ‡‰È¿≈≈««¬≈≈«¿∆¿≈«»

.LÈÏLe¿ƒ

ב.164) יז, עירובין בחוץ,165)משנה, תהיה הפרה שאם
למחיצות  מחוץ הדלי ויוציא פרתו, אחר שימשך חוששים

אמות"166)הפסים. שתי - פרה? של ורובה ראשה "כמה
ב.167)(גמרא). כ, וכולו 168)עירובין ארוך שהוא
ה"ב.169)מבחוץ. פ"ב עירובין את 170)'ירושלמי'

יח. יז: (עירובין לבאר מסביב רחב היקף ולעשות הפסים
במשנה).

.Ï‡Ï171Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‡l‡ el‡‰ ÌÈqt‰ e¯Èz‰ …ƒƒ««ƒ»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚ ˙Ó‰·Ïe172¯‡a ‰È‰iL ,‡e‰Â ; ¿∆¡«≈¿»ƒƒ¿«»∆ƒ¿∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL ÌÈiÁ ÌÈÓ173Ì„‡ - ˙Bˆ¯‡ ¯‡La Ï·‡ . «ƒ«ƒ∆«ƒ¬»ƒ¿»¬»»»
˙ÙwÓ ,‰vÁÓ BÏ ‰NÚÈ B‡ ,‰zLÈÂ ¯‡aÏ „¯È≈≈«¿≈¿ƒ¿∆«¬∆¿ƒ»«∆∆
‰Ï„ÈÂ dÎB˙a „ÓÚÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ,¯‡aÏ«¿≈¿»¬»»¿»ƒ¿«¬…¿»¿ƒ¿∆
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ·Á¯ ¯‡a‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ»»«¿≈»»«¿≈∆≈»»»

ÔÈqt‰ ÔÈa ‰zLÈÂ ‰Ï„È ‰Ê È¯‰ - Ba „¯ÈÏ174. ≈≈¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈««ƒ

א.171) כא, מעיר 172)עירובין ההולכים לתלמידים "וגם
לעולי  אלא התירו לא ביראות פסי כי תורה, ללמוד לעיר

(רש"י). מצוה" לדבר ההולכים בהם וכיוצא רגלים
בגמרא.173) כג. ושם במשנה. ב כב, כיון 174)עירובין

לאדם. גם התירו אחר, באופן לשתות שאיֿאפשר

.‡Ï¯Ba ÔÎÂ175ı¯‡a elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ¯‡·e ÌÈa¯‰ ¿≈»«ƒ¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ô‰Ï eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡lÓÓ ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿ƒ≈∆∆»ƒ≈»»∆

.ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

חיים";175) מים "באר נובעים חיים מים בה שיש - באר
המשניות). (פירוש מכונסים מים - בור

.·Ï‡lÓÓ‰176Ô˙BÂ ‡lÓÓ ,ÌÈqt‰ ÔÈa BzÓ‰·Ï «¿«≈ƒ¿∆¿≈««ƒ¿«≈¿≈
‰ÈÙÏ ÈÏÎa177Òe·‡ ‰È‰ Ì‡Â .178ÔÈ·Ï ÒÎ BL‡¯ ƒ¿ƒ¿»∆»¿ƒ»»≈…ƒ¿»¿≈

ÌÈqt‰179‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â , ««ƒ¿»»»«¬»»¿»»«¿»»…
‰ÈÙÏ ÔzÈÂ ‡lÓÈ180‡ÈˆBÈÂ ,Òe·‡‰ Ï˜Ï˜˙È ‡nL , ¿«≈¿ƒ≈¿»∆»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ú˜¯˜Ï Òe·‡‰ ÔÓe Òe·‡Ï ÈÏc‰181; «¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿«¿»«ƒ
.‰ÈÏ‡Ó ‰˙BL ‡È‰Â ,CÙBLÂ ‡lÓÓ ‡l‡∆»¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈∆»

ב.176) כ, הפסים.177)עירובין מסודר 178)בין כלי
לבהמה. אוכל בו "כשהבהמה 179)לשים מדובר כאן

ברשות  הבית יד על לפניה לה מתוקן ואבוס בבית, עומדת
ונותן  היחיד, רשות שהוא ארבעה ורחב עשרה גבוה הרבים,
נכנס  האבוס וראש היחיד, מרשות ומספוא תבן באבוס לה

שלפנינו: כבציור (רש"י). הפסים" ימלא 180)לבין שלא
וילך  האבוס, ראש על הדלי ויגביה הפסים שבין הבור מן
לפני  האבוס על הדלי את ויטלטל הרבים רשות דרך

הדל  את להוציא מבלי (רש"י).הבהמה, הרבים לרשות י
הדלי 181) את להוציא יוכל לא באבוס, קלקול ידי שעל

היחיד), לרשות היחיד (מרשות לאבוס הפסים מבין ישר
הרבים  לרשות מהאבוס הדלי את להוציא יצטרך אלא

באיסור. לרשות מרשות ויוציא

.‚Ï˜¯Bf‰182;·iÁ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿»«ƒ¿≈««ƒ«»
da LiL ,‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ ˙ÈÂÊÂ ˙ÈÂÊ ÏÎa LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»∆≈»
Úea¯‰ È¯‰Â ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¯˙BÈÂ ‰¯NÚ d·b…«¬»»¿≈≈«¿»»««¿»»«¬≈»ƒ«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ÈÈaL Ïk ‰NÚÂ ,‰‡¯Â ¯kƒ»¿ƒ¿∆¿«¬»…∆≈≈∆¿«»ƒ
È¯‰L ;¯‡a Ì‰ÈÈa ÌL ÔÈ‡Â ,‰Ú˜·a ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿≈»≈≈∆¿≈∆¬≈
eÈ‰ elÙ‡Â .Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ Òt Áe¯Â Áe¯ ÏÎa¿»«»««ƒ»«ƒ»«¬ƒ»
eÏËa ‡Ï ,ÔÈqt‰ ÔÈa ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÚ˜Ba ÌÈa«̄ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««ƒ…»¿

˙BvÁn‰183,Ô‰a ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯‰L ˙B¯ˆÁk Ô‰ È¯‰Â , «¿ƒ«¬≈≈«¬≈∆»«ƒ¿ƒ»∆
Ô‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ˙B˜L‰Ï ¯zÓe .·iÁ ÔÎB˙Ï ˜¯Bf‰Â¿«≈¿»«»À»¿«¿«¿≈»≈≈∆

.¯‡a Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆¿≈

א.182) כ, אם 183)עירובין שאף המחיצות כח גדול
היחיד  רשות את לבטל ביכולתם אין ביניהם, רבים עוברים

שביניהם.

.„Ï¯ˆÁ184¯zÓ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÒÎ „Á‡ dL‡¯L »≈∆…»∆»ƒ¿»¿≈««ƒÀ»
Ï.dÎB˙Ï ÔÈqt‰ ÔÈaÓe ,ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï dÎBzÓ ÏËÏË¿«¿≈ƒ»¿≈««ƒƒ≈««ƒ¿»

˙B¯ˆÁ ÈzL eÈ‰185e·¯ÚiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡ -186eL·È . »¿≈¬≈¬ƒ«∆¿»¿»¿
‡lL ;ÔÈqt‰ ÔÈa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa ÌÈn‰««ƒ¿«»»¿«¿≈≈««ƒ∆…

ÌÈn‰ ÌeMÓ ‡l‡ ÔÎB˙a ÏËÏËÏ ‰vÁÓ e·LÁ187. ∆¿¿¿ƒ»¿«¿≈¿»∆»ƒ««ƒ
Ô‰ÈÈa ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aLa ÌÈÓ BÏ e‡a188ÏkL ; »«ƒ¿«»À»¿«¿≈≈≈∆∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



קלה zay zekld - mipnf xtq - lel` '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈB·Ó .‰vÁÓ dÓL - ˙aLa ˙ÈNÚpL ‰vÁÓ189 ¿ƒ»∆«¬≈¿«»¿»¿ƒ»»
BÈÁÏ B‡ B˙¯B˜ ‰ÏhpL190¯eÒ‡ - ˙aLa191ÏËÏËÏ ∆ƒ¿»»∆¡¿«»»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯ÎÏ ı¯ÙpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ba««ƒ∆ƒ¿«¿«¿¿ƒ

שלפנינו:184) כבציור א. כ, לבין 185)עירובין נכנסות
עירובין 186)הפסים. בהלכות כמבואר חצרות, עירובי
א'. השבת,187)פרק בתחילת שהותר מכיון אומרים ואין

הבאר. שיבשה אחרי גם מותר שהמחיצה 188)כבר אף
(רש"י). המים בוא עם מאליה משנה,189)נעשית

א. צד, שלו.190)עירובין הפתח צורת ואין 191)או
לכולה. מותר יהא שבת, למקצת שהותר כיון אומרים

.‰Ï‰¯„ÒÎ‡192‰Ú˜·a193,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿«¿»¿ƒ¿»À»¿«¿≈¿À»
˙BvÁÓ LÏL ˙a ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â194;‰¯˜˙Â ¿««ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»

Áe¯ Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z Èt el‡k ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈¿≈«
¯eËt - dÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰Â .˙ÈÚÈ·¯195, ¿ƒƒ¿«≈≈¿»«ƒ¿»»

¯ˆÁ B‡ ˙Èa .‰¯B˜ BÏ LiL Ìe˙Ò ÈB·ÓÏ ˜¯BÊk¿≈¿»»∆≈»«ƒ»≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚa dlL ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ı¯ÙpL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆»¿∆∆«¬≈∆»
„Ú ‡È‰L ‰ˆ¯t ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BlÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿À««ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ«

˙ÈÂÊ Ô¯˜a Á˙t ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,Á˙Ùk - ˙Bn‡ ¯NÚ196. ∆∆«¿∆«≈ƒ∆«¿∆∆»ƒ
- ‰ˆ¯t‰ C¯‡ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰¯B˜ ÌL ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»ƒ¿«¿»«…∆«ƒ¿»
;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰Ó˙ÒÂ ‰„¯iL d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»∆»¿»¿»¿»À»¿«¿≈¿À

ÔBÒÎÏ‡a ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â197. »∆…ƒ¿∆«¬«¿

א.192) כה, אכסדרה 193)עירובין ובה כרמלית, הבקעה
קורות  בצדה ונותנים חלקה. שתקרתה מחיצות שלש בעלת

וסותם. היורד תקרה פי בתוכה 194)שהן לטלטל ואסור
רביעית. רוח תיקון בהלכה 195)בלי כמבואר רבינו, דעת

שמותר  התורה מן כרמלית דין להן יש מחיצות שלש כי ט',
אבל  פטור, הרבים מרשות לשם והזורק בתוכה, לטלטל
והזורק  גמורה, היחיד רשות שהיא וסובר חולק הראב"ד
בתוכו. הטלטול נאסר חכמים מדברי ורק חייב, לתוכה

נאמר 196) זה שכל אומרים ויש כ'. הלכה פט"ז לעיל עיין
הפתח, צורת לה עשה אם אבל בלבד, פירצה לענין רק
(רשב"א). לטלטל ומותר עליה פתח שם בוודאי

יורד 197) תקרה פי אומרים אין שוה, הקירוי אין שאם
פתח, כעין החלל למטה נעשה תקרה פי עלֿידי "כי וסותם
חסרות  אחר, בנוסח (הרא"ש). זוית" בקרן עושין אין ופתח

התימנים). (כת"י באלכסון" תהיה שלא "והוא המלים:

.ÂÏÚaˆ‡‰198‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa da ÔÈ¯ÚLnL , »∆¿«∆¿«¬ƒ»¿»»ƒ
Ï„eb‰ ·Á¯199„È ÏL200.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ÁÙh‰Â . …««»∆»¿«∆««¿«∆¿»

ÔÈa ,˙aLa ÔÈa - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰n‡ ÏÎÂ¿»«»»¬»¿»»≈¿«»≈
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡ ‡È‰ - ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒa201. ¿À»¿ƒ¿«ƒƒ«»«ƒ»¿»ƒ

˙B˜eÁc ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»¿»ƒ¿
‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe ,BÊÏ BÊ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»

˙B˜ÁBN202?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÊÂ ‰ÊÂ .˙BÁeÂ¯e ¬¿¿∆»∆¿«¿ƒ≈«
˙B˜ÁBN ˙Bn‡ Úa¯‡a - ÈB·Ó CLÓ203- B‰·‚Â , ∆∆»¿«¿««¬¿»¿

˙Bn‡ ¯NÚ - ‰ˆ¯t‰ ·Á¯ .˙B·ˆÚ ‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»¬≈…««ƒ¿»∆∆«
˙B·ˆÚ204.ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒ ÔÈÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ . ¬≈¿«≈»∆¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«ƒ

ב.198) מא, בכל 199)מנחות האמור הגודל "רוחב

- הבינוני אריה) בן - (כצ"ל הגודל רוחב הוא - השיעורין
זו  בינוניות שעורות שבע רוחב ומצאנוהו בשיעורו דקדקנו
בהל' (רבינו ברווח" שערות שתי כאורך והן בדוחק, זו בצד
שני  בערך הוא האגודל שיעור ה"ט). פ"ט ספרֿתורה

פ"ה). ח"א יושר (אמרי יד 200)סנטימטרים בוהן והיא
ה"ד). פט"ו תפלה בהל' (רבינו בתורה האמור

ב.201) ג, העצב,202)עירובין על השוחק יתרון "ושיעור
(רשב"א). אמה" לכל אצבע חצי שהוא לי יראה

בהן 204)מרווחת.203) שאין אף ודחוקות, מצומצמות
שוחקות. אמה עשרים

ה'תש"פ  אלול א' שישי יום

עׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
אחד 1) כל כמות המוצאים, הדברים שיעורי בו נתבארו

הוא  שם שנזכר מה וכל תורה, דבר הן השיעורין וכל בפרט,
תורה. דבר גמור בחיוב

.‡‡ÈˆBn‰2B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ¯·„ «ƒ»»≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
„Ú ·iÁ BÈ‡ - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ≈«»«

ÌeÏk ÏÈÚBnL ¯eÚL epnÓ ‡ÈˆBiL3È¯eÚL Ô‰ el‡Â . ∆ƒƒ∆ƒ∆ƒ¿¿≈≈ƒ≈
˙¯‚B¯‚k - Ì„‡ ÈÏÎ‡ ‡ÈˆBn‰ :‰‡ˆB‰‰4; «»»«ƒ»¿≈»»ƒ¿∆∆

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe5ÔÓ ˙¯‚B¯‚k ‰È‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ
ÌÈtÏw‰ ÔÓ ıeÁ ,BÓˆÚ ÏÎ‡‰6ÔÈÈÚ¯b‰Â7ÔÈˆ˜Ú‰Â8 »…∆«¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»À¿ƒ

ÔÈaq‰Â9ÔÒ¯n‰Â10. ¿«Àƒ¿«À¿»

ב).2) עמוד עו דף שבת התורה 3)(מסכת מן אסור אבל
מן  אסור שיעור "חצי כי משיעור, פחות אפילו להוציא
שבת  באיסורי גם א) עמוד עד דף יומא (מסכת התורה"

א). עמוד עד דף שבת מסכת "לא 4)(רש"י יבשה, תאנה
משנה  י"ז פרק כלים (מסכת בינונית" אלא קטנה, ולא גדולה
עמוד  פ דף שבת (מסכת תרנגולת מביצת פחותה והיא ז),
רבינו  ודעת א), עמוד צא דף שבת (מסכת מזית וגדולה ב)
בביצה". משליש אחד הוא "הגרוגרת ה) הלכה ח (בפרק

לחייב.5) גרוגרת לשיעור מצטרפים אדם מאכל מיני שני
השיעור.6) את משלימה ואינה אוכל אינה העליונה הקליפה
המשניות).7) בפירוש (רבינו הפרי" בתוך שהם "הקשים
והענ 8) התאנים עוקצי כגון באילן, בהם תלוי בים "שהפרי

שהן  המשניות) (פירוש וזולתם" והאתרוגים והאפרסקים
(רש"י). כפרי ולא ממנו 9)כעץ הנופלת הקמח פסולת

אותו. היוצאה 10)כשמנפים העבה העליונה "הקליפה
המשניות). (פירוש תחילה" בנפה

.·ÔÈÈ11Ú·¯ È„k -12˙ÈÚÈ·¯13Le¯˜ ‰È‰ Ì‡Â .14- «ƒ¿≈…«¿ƒƒ¿ƒ»»»
˙ÈÊÎa15‰ÚÈÓ‚ È„k - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ .16·ÏÁÂ , ƒ¿«ƒ¬≈¿≈»¿»¿≈¿ƒ»«¬≈
‰‡ÓË17ÏÁÎÏ È„k -18·ÏÁ .˙Á‡ ÔÈÚ19Ô·ÏÂ ‰M‡ ¿≈»¿≈ƒ¿…«ƒ««¬≈ƒ»¿…∆

‰ÙÈLÓa ÔzÏ È„k - ‰ˆÈa20CeÒÏ È„k - ÔÓL .21 ≈»¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»∆∆¿≈»
Úaˆ‡22˜ÏË .BÓBÈ Ôa ÔË˜ Ï‚¯ ÏL ‰pË23È„k - ∆¿«¿«»∆∆∆»»∆«¿≈
ÛeLÏ24.ÌÈÓa ÛeLÏ È„k - ¯BÏÈ˜Â .ÔÈ¯BÏÈw‰ ˙‡ »∆«ƒƒ¿ƒ¿≈»¿«ƒ

‰ÎB„Ó Èt ıÁ¯Ï È„k - ÌÈÓe25L·c .26ÔzÏ È„k - «ƒ¿≈ƒ¿…¿≈¿»¿«¿≈ƒ≈
27˙È˙k‰ L‡¯ ÏÚ28ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡Le Ìc . «…«»ƒ»¿»»««¿ƒ¿»

ÔÈÎÙBM‰29˙ÈÚÈ·¯ È„k -30. «¿ƒ¿≈¿ƒƒ
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כדי 11) יין "המוציא ב) עמוד עו דף שבת במסכת (משנה
הכוס  לתוך חי יין לתת נוהגים שהיו (כשיעור הכוס" מזיגת
רש"י). בהם. אותו למזוג כדי מים, עליו ולהוסיף

א)13)רבע.12) עמוד קט דף (פסחים - הלוג רביעית
לעניין  ברכה של כוס שיעור והוא ומחצה, ביצה כשיעור
של  רובע השיעור וכאן והבדלה, קידוש המזון, ברכת
ולמזוג  להוסיף ואפשר ביצה, שמיניות שלוש שהן רביעית,
מזוג. יין שיהיה כדי מים רביעיות שלוש עוד ברובע

בכזית".14) יבש "יין א): עמוד עז דף שבת (מסכת
עמוד 15) ד דף עירובין (מסכת כזית הם תורה שיעורי רוב

שמן". זית "ארץ ח): פסוק ח פרק (דברים שנאמר ב)
ושיעור  (רש"י); כזית כולם וכדומה ונותר ודם חלב ואכילת
אגור  (ששמנו אגורי זה בינוני אלא קטן ולא גדול "לא זית
ח); משנה י"ז פרק כלים מסכת - צורכו" כל וגדל בתוכו
הוא  כזית ט) הלכה א פרק עירובין (הלכות רבינו לדעת
פ  דף עירובין (מסכת התוספות ולדעת ביצה, לשליש קרוב

בקליפתה. ביצה חצי ב) עז 16)עמוד דף שבת (מסכת
בפירוש  (רבינו אחת" בבת אדם בליעת "כדי א) עמוד
מכגרוגרת. יותר שהוא כתבו ובתוספות המשניות)

לשתייה.17) ראוי או 18)שאינו לרפואה העין על לשים
"הדא  א): הלכה ח פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד ליופי
טמאה  בהמה בחלב אבל טהורה, בהמה בחלב אמר דאת

אחת". עין לכחול ב).19)כדי עמוד עז דף שבת (מסכת
לשופו 20) שרגילים עיניים) לכאב (משחה קילור "של

(רש"י). אשה" אבר 21)בחלב לסוך "כדי אחרת: בנוסחה
בגמרא. וכן התימנים) יד (כתב קטנה" אצבע שהוא קטן

"אחד 22) פירש: רש"י א). עמוד עח דף שבת (מסכת
ב). עמוד עז דף שבת (מסכת קטנה" אצבע מפרקי

ח).23) פרק שבת מסכת ירושלמי לשפשף.24)(תלמוד
דקים.25) לעשותם יבשים דברים בו שדכים כלי
ב).26) עמוד עו דף שבת במסכת בנוסחה 27)(משנה

בגמרא, וכן (מער"ק) הכתית" ראש פי על "ליתן אחרת:
הבשר  בעור היוצא ששחין מברטנורא, עובדיה רבי ופירש
כתית. פי הנקרא למעלה ראש עושה להתבשל כשמגיע

פרק 28) שבת (מסכת ירושלמי בתלמוד הבהמה, שבגב מכה
ראוי  שאינו ישן (דבש בעתיקא אמר דאת "הדא ח)
אדם), לאכילת הראוי חדש (דבש דידן בהן אבל לאכילה),
לא  בבלי בתלמוד אבל הביצה". בתוך ליתן כדי שיעורו
ח  פרק רע"ב (ועיין רבינו השמיטו ולכן זה חילוק נזכר

א). משנה לשתייה 29)דשבת ראויים שאינם מים
(גמרא).30)ולבישול. טיט בהם לגבל הראויים

.‚Ô·z31- ˙BiË˜ Ô·z .‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰‡e·z ∆∆¿»ƒ¿…ƒ»»∆∆ƒ¿ƒ
ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk32BÏÈÎ‡‰Ï ˙BiË˜ Ô·z ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»»¿ƒƒ∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ

- ˜Ác‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÎ‡‰L ;‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰¯ÙÏ¿»»ƒ¿…ƒ»»∆»¬ƒ»«¿≈«¿»
¯ÈÓÚ .‰ÏÈÎ‡ dÓL33- ÌÈ·NÚ .‰ÏË Èt ‡ÏÓk - ¿»¬ƒ»»ƒƒ¿…ƒ»∆¬»ƒ

eÈ‰ Ì‡ :ÌÈÏˆa ÈÏÚÂ ÌeL ÈÏÚ .È„‚ Èt ‡ÏÓkƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈«¬≈¿»ƒƒ»
ÌÈÁÏ34ÌÈL·ÈÂ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯‚B¯‚k -35 «ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ≈ƒ

¯eÓÁÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â .È„‚ Èt ‡ÏÓk -ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆∆»
Ô‰aL ÏwÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ï·‡ ,Ô‰aL36‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk . ∆»∆¬»ƒ¿»¿ƒ««∆»∆≈«ƒ

‰¯t Èt ‡ÏÓk Ì‰ÈLa LÈ Ì‡ :˙ÈË˜Â ‰‡e·z Ô·z∆∆¿»¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿…ƒ»»

¯eËt -37‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk , »ƒ¿…ƒ»»«»¿≈…«≈»∆
.˙aM‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»

א).31) עמוד עו דף שבת במסכת שתבן 32)(משנה
פי  "מלוא משיעור גדול זה ושיעור לפרה, ראוי אינו קטניות

שיבולים.33)פרה". אדם.34)קש למאכל ראויים
אדם.35) למאכל ראויים אם 36)שאינם כי לחייב שלא

קל  הוא גדול ששעורו "מי שבשניהם. הגדול השיעור על
החשוב  אבל חשוב, אינו שהרי חמור, להשלים מצטרף ואינו

(רש"י). לשעורו" הקל את קטניות 37)משלים תבן שהרי
גמל. פי כמלוא וחיובו תבואה מתבן גדול שיעורו

.„‡ÈˆBn‰38È„k - ÌÈˆÚ39ÏM·Ï40˙ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k «ƒ≈ƒ¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈«
‰Ùe¯Ë ,ÌÈÏB‚¯z‰41ÒtÏ‡a ‰e˙e ÔÓLa42. ««¿¿ƒ¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

‡ÈˆBn‰43ÒBÓÏ˜ ˙BNÚÏ È„k - ‰˜44ÚÈbn‰ «ƒ»∆¿≈«¬À¿««ƒ«
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯Ï45‰·Ú ‰È‰ Ì‡Â .46ıv¯Ó B‡47- ¿»≈∆¿¿»¿ƒ»»»∆¿À»

B¯eÚL.ÌÈˆÚk ƒ¿≈ƒ

ב).38) עמוד פט דף שבת במסכת "המוציא 39)(משנה
ש"אין  תרנגולת, ביצת והיא קלה" ביצה לבשל כדי עצים
שבת  (מסכת תרנגולת" מביצת יותר להתבשל קלה ביצה לך

ב). עמוד פ בינוני 40)דף חימום כבר חם האלפס ויהיה
המשניות). בפירוש מחבת.42)מעורבת.41)(רבינו

ב)43) עמוד פ דף שבת מקנה.44)(מסכת עשוי עט
אם 45) אשי רב ובעי אצבעותיו" "לקשרי שם: בגמרא

לקשר  או האצבעות ראשי דהיינו העליון לקשר הכוונה
רוקח). (מעשה לקולא רבינו ופסק שאינו 46)האמצעי,

לכתיבה. ורצוץ.47)ראוי שבור

.‰‡ÈˆBn‰48ÔÈÏ·z49‰ˆÈa Ïa˙Ï È„k -50; «ƒ¿»ƒ¿≈¿«≈≈»
ÏtÏt .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe51Ô¯ËÚ .‡e‰L Ïk -52 ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

·BË ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -53Ú¯ ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -54Ïk - »∆≈«»∆≈««»
ÔÓb¯‡ .Ô‰L Ïk - ÌÈÓNa ÈÈÓ .‡e‰L55·BË56Ïk - ∆ƒ≈¿»ƒ»∆≈«¿»»»

„¯e‰ ˙Ïe˙a .‡e‰L57,ÌÈLw‰ ˙BÎzÓ ÈÈÓ .˙Á‡ - ∆¿««∆∆««ƒ≈«»«»ƒ
ÏÊ¯·e ˙LÁ ÔB‚k58ÁaÊn‰ ¯ÙÚÓ .Ô‰L Ïk - ¿¿∆«¿∆»∆≈≈¬««ƒ¿≈«

ÁaÊn‰ È·‡Óe59˜˜nÓe60˙BÁtËÓ ˜˜nÓe ÌÈ¯ÙÒ ≈«¿≈«ƒ¿≈«ƒ∆∆¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»
‰ÊÈ‚Ï Ì˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;Ô‰L Ïk - Ô‰lL61. ∆»∆»∆≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»

˙ÏÁb62¯eËt - ˙·‰ÏL ‡ÈˆBn‰Â .‡e‰L Ïk -63. «∆∆»∆¿«ƒ«¿∆∆»

ב').48) עמוד פ"ט דף שבף שלא 49)(מסכת "והזהר
המרקחת  אלא תבלין נקראים שאין דעתך, על יעלה
אינו  ודומיהם, והפלפל הזנגביל כמו טוב, שריחם והדברים
השומים  כגון התבשיל, את בו שמתבלין דבר כל אלא כן,
כשאדם  תבלין, נקראים כולם והיין והחומץ ושומן והבצלים
המשניות  (בפירוש ותבשילו קדרתו בהם לתבל מתכוון

י'). משנה ב' פרק ערלה לגרוגרת 50)מסכת הכוונה
פענח"). ("צפנת א')51)מביצה עמוד צ' דף שבת (מסכת

וכן  התימנים) (כת"י "פלפלת" בנ"א: הפה; לריח ראוי
למאור.52)במשנה. ומשמש רע שריחו עץ שרף

בהלכה 53) ונזכרים טוב ריח להם שיש וארגמן ורד עלה
(רש"י).54)כאן. לרפואה ותינוקות חולים בשביל לעשן
(רש"י).55) לריח אדום מצבע חסר 56)חומר , בנ"א

(מער"ק). וסתומה.57)"טוב" אדומה שושנה עלה
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קטן.58) כלי מהן לעשות קדושתם 59)שראוי שמחמת
בכל  חיובם שעור גם זה משום שהם, כל אותם גונזים

שבלו"60)שהוא. ממטפחות או מספרים הנופל "רקב
רושם" אלא בו נשאר ולא ונתעפש הכלה "הדבר (רע"ב);

המשניות). טעונים 61)(פירוש קדושה תשמישי שכל
א').62)גניזה. עמוד ל"ט דף ביצה שאין 63)(מסכת

שמשות. בה

.ÂÈBÚ¯Ê ‡ÈˆBn‰64Ô¯eÚL - Ì„‡Ï ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ «ƒ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿»»ƒ»
˙BÁt65˙¯‚B¯‚kÓ66ÌÈL - ÔÈ‡eM˜ Ú¯fÓ .67Ú¯fÓe . »ƒƒ¿∆∆ƒ∆«ƒƒ¿«ƒƒ∆«

ÔÈÚeÏc‰68È¯ˆn‰ ÏBt Ú¯fÓ .ÌÈL -69.ÌÈL - «¿ƒ¿«ƒƒ∆««ƒ¿ƒ¿«ƒ
·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ÏÚ ÔzÏ È„k - ÔÈaÒ ‡ÈˆBn‰70. «ƒÀƒ¿≈ƒ≈«ƒ∆¿≈»»

ÔÒ¯Ó ‡ÈˆBn‰71,˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «ƒÀ¿»ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆
ÚaˆÏ È„k - ‰ÚÈ·ˆÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿…«

ÔË˜ „‚a72È·ÏeÏ .73ÔÈ„¯Ê74‡lL „Ú :ÔÈ·e¯Á‰Â ∆∆»»¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…
˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ75e˜ÈzÓiMÓe ,76.È„‚ Èt ‡ÏÓk - «¿ƒƒ¿∆∆ƒ∆«¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ

- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â Ûel‰ Ï·‡¬»«¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
.˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ÔÈa ,e˜ÈzÓiL ÔÈa≈∆«¿ƒ≈«∆…«¿ƒƒ¿∆∆

א').64) עמוד צ' דף שבת מסכת שכל 65)(משנה "אף
שיעורם  לזרוע 66)האכלים שראוי מה כפי אחד "כל

(המאירי). גרגרים.67)ממנו" פרי 68)שני דלעת,
החלמון. מצבע קטנית.69)אדמה "מדרך 70)מין

(רבנו  ההתכה" בעת הכור פני על הסובין להשליך הצורפים
פחמים  שאין במקום כי פירש ורש"י המשניות), בפירוש
הכור. שפת – פיֿכור סובין; של באש זהב צורפים

י"ט).71) פרק שבת מסכת שלש 72)(תוספתא בגודל
רוקח). (מעשה בגד נקרא לא מזה פחות אצבעות,

רכים.73) בערבת 74)ענפים הצומחים קטנים  עצים
אדומים. גרגרים בעלי עד 75)הירדן בתחלתם "החרובים

בהמה, למאכל ולא אדם למאכל ראויים אינם ימתיקו, שלא
(מער"ק). כגרוגרת" שעורם ולפיכך לרפואה רוב 76)אלא

(שם). בהמה למאכל החרובים פרי

.Ê‡ÈˆBn‰77ÓÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÈÚ¯‚L78Ì‡Â , «ƒ«¿ƒƒƒ«¬ƒ»»≈¿ƒ
ÔBaLÁÏ Ì‡Â ,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰˜q‰Ï79Ì‡Â ,ÌÈzL - ¿«»»¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿¿«ƒ¿ƒ

·BÊ‡ ‡ÈˆBn‰ .ÌÈzL - ‰ÚÈ¯ÊÏ80,˙¯‚B¯‚k - ÌÈÏÎ‡Ï : ƒ¿ƒ»¿«ƒ«ƒ≈»√»ƒƒ¿∆∆
ÌÈˆÚ‰ ¯eÚLk - ÌÈˆÚÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk - ‰Ó‰·Ï81, ƒ¿≈»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ

‰Èf‰Ï82.‰Èf‰ ¯eÚLk - ¿«»»¿ƒ«»»

הלכה 77) ח' פרק וירושלמי ט' פרק שבת מסכת (תוספתא
(ויניציאה).78)ב'). כגרוגרת" לאכילה "אם בנ"א:
ישתמשו 80)המנין.79) המרובים ממיניו הריח טוב צמח

ולאכילה. ד'.81)לרפואה, הלכה למעלה כמבואר
ד').82) פסוק י"ד פרק (ויקרא מצרעתו המטהר על להזות

.Á‡ÈˆBn‰83ÔÈÊB‚‡ ÈtÏ˜84ÒÈËÒ‡ ,ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e85 «ƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿ƒ
‰‡eÙe86ÔË˜ „‚a Ô‰a ÚaˆÏ È„k - ÔÈÚ·v‰ ¯‡Le »¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿…«»∆∆∆»»
‰Î·Òk87‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ƒ¿»»∆«ƒƒ«»«»≈∆¿≈«ƒ

‡i¯cÒkÏ‡ ¯˙ B‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ Ôa ÌÈÏ‚¯ ÈÓ88B‡ , ≈«¿«ƒ∆«¿»ƒ∆∆¬∆¿«¿¿ƒ»
‡ÈBn˜ ,˙È¯Ba89‚ÏL‡Â90È„k - ÔÈwÓ‰ Ïk ¯‡Le ƒƒ¿»¿«¿»¿»»«¿«ƒ¿≈

- ÔÈÈe¯L ÔÈnÒ ‡ÈˆB‰ .‰Î·Òk ÔË˜ „‚a Ô‰a ÒaÎÏ¿«≈»∆∆∆»»ƒ¿»»ƒ«»ƒ¿ƒ
‡Ó‚c Ô‰a ÚaˆÏ È„k91‡¯È‡Ï92. ¿≈ƒ¿…«»∆À¿»¿ƒ»

א').83) עמוד פ"ט דף שבת מסכת הקליפה 84)(משנה
לצבע. ראויה לחה בעודה האגוז שעל צמח 85)הירוקה
בגדים. לצביעת כחול צבע עשים צמח 86)שממנו

אדום. צבע עושים הראש.87)שמשרשיו מין 88)כסוי
מביאים  שהיו מלכלוך, וטיהור לכבוס חריף מלח כעין עפר

מצרים. של לכביסה.89)מאלכסנדריה מיובש עשב מין
הרוחצים 90) "מינים אלה וכל צמחים, מעפר המוצא חומר

המשניות). (פירוש ומלבנים" כדרך 91)בחוזק "מעט,
(רש"י). רוצה" אתה כזה לומר לדוגמא שמראים

אריגה 92) לשם גפן צמר או צמר של קטנה חתיכה
(מער"ק). לאורג בנ"א: (ר"ח). במטפחת

.Ë‡ÈˆBn‰93·zÎÏ È„k B¯eÚL - ÒBÓÏw‰ ÏÚ BÈ„ «ƒ¿««À¿ƒ¿≈ƒ¿…
a BÈc‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÈzL epnÓÈÙ ƒ∆¿≈ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ¿≈

ÂÓˆÚ94˙Ò˜a B‡95- ‰Ê ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰iL CÈ¯ˆ , «¿…¿∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»≈«∆
ÈzL ·zÎÏ È„k ÒBÓÏw‰ ÏÚ epnÓ ‰ÏÚiL È„k¿≈∆«¬∆ƒ∆««À¿¿≈ƒ¿…¿≈
È„k ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k ˙Òwa ‰È‰ .˙Bi˙B‡ƒ»»«∆∆¿≈«««À¿¿≈
ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k Bc·Ï BÈca B‡ ,˙Á‡ ˙B‡«««¿¿«¿≈«««À¿

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ È„k96˙Bi˙B‡ ÈzL ‡ÈˆB‰ . ¿≈««¬≈∆»≈ƒ¿≈ƒ
·iÁ - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ô·˙Îe97‡È‰ BÊ Ô˙·È˙k ; ¿»»¿∆¿«≈«»¿ƒ»»ƒ

˙B‡ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,d·˙Îe ˙Á‡ ˙B‡ ‡ÈˆB‰ .Ô˙Áp‰«»»»ƒ««¿»»¿»«¿ƒ
‰¯ÒÁ ¯·kL ;¯eËt - d·˙Îe ‰iL98˙B‡‰ ¿ƒ»¿»»»∆¿»¬≈»»

.‰BL‡¯‰»ƒ»

ב').93) עמוד ע"ח דף שבת מסכת (ירושלמי 94)(משנה
בקולמוס  אם דיו, "הוציא ג'): הלכה ח' פרק שבת מסכת
אפשר  (שאי יותר צריך בכלי אם אותיות, שתי לכתוב בכדי
בה  מלכתוב שנתמעט ונמצא בצדדים, הדיו מן ידבק שלא

אותיות)". דיו.95)שתי בו שנותנים בגמרא 96)כלי
לא. או לשיעור מצטרפים אם עמד 97)מסופקים שלא אף

הוא  הכתב על הדיו הנחת שעיקר חייב, נח לא וגופו לפוש
השניה.98)(רש"י). האות שנכתבה טרם יבשה

.È‡ÈˆBn‰99ÏBÁk100ËÈLÎ˙Ï ÔÈa ,‰‡eÙ¯Ï ÔÈa - «ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .˙Á‡ ÔÈÚ ÏÁÎÏ È„k -¿≈ƒ¿…«ƒ««ƒ»∆≈«¿»
B‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÈÚ ÈzL ˙ÏÈÁÎa ‡l‡ ËM˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿ƒ«¿≈≈«ƒ¿ƒ

ÌÈÈÚ ÈzL ÏÁÎÏ È„k ‡ÈˆBiL „Ú - ËM˜˙‰Ï101. ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈ƒ¿…¿≈≈«ƒ
˙È¯Ù‚Â ˙ÙÊ102·˜ ˙BNÚÏ È„k -103È„k - ‰ÂÚL . ∆∆¿»¿ƒ¿≈«¬∆∆«¬»¿≈

L‡¯a ÔzÏ È„k - ˜·c .ÔË˜ ·˜ Èt ÏÚ ÔzÏƒ≈«ƒ∆∆»»∆∆¿≈ƒ≈¿…
ÛLÙM‰104··¯ .105˜È˜¯ ˙Áz ÁLÓÏ È„k -106 ««¿»¿»¿≈ƒ¿…«««»ƒ

ÚÏÒk107. ¿∆«

ב').99) עמוד ע"ח דף שבת מסכת מבואר 100)(משנה
(שונצינו). כוחל בנ"א ב'; דף 101)בהלכה שבת (מסכת

שהולכות  – אחת" עין כוחלות "צנועות א') עמוד פ'
עין  רק וכוחלות לראות אחת עין אלא מגלות ואין מעוטפות
שאין  כך, כל צניעות צריכות אינן – כפרים בנות אבל אחת,
וכוחלות  פניהן מכסות אינן שם, מצוים ראש וקלות שחוק

(רש"י). עיניהן" חי,102)שתי כסף בו שנותנים "כלי
דק, נקב הסתימה בתוך ונוקב בגפרית או בזפת פיו סותם

(רש"י). חי" הכסף ממנו להוציא שבמגופת 103)כדי נקב
שמן. משל דק שהוא יין של בנ"א:104)חבית
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ונותנים  קנה בראש קטן נסר "שמים (שונצינו) "השבשבת"
ורבנו  (רש"י); בו" ונדבק עליו יושב והעוף דבק, עליו
ידבק  בו הנוגע אדם כל בידי עשוי דבר הוא "דבק פירשו:
קושרים  הדבק נותנים שבראשיה הגמא הוא ושבשבת בו,
ומוציאים  העופות בקיני אותה ומכניסים בקנה, אותה

המשניות). (פירוש דף 105)האפרוחים" שבת (מסכת
(רש"י). שמן או שומן ב') עמוד נתונה 106)ע"ח עוגה

(רש"י). בשומן ומטוגנת סלע.107)בתנור של בגודל

.‡È‡ÈˆBn‰108‰Ó„‡109.˙¯b‡‰ Ì˙BÁ ˙BNÚÏ È„k - «ƒ¬»»¿≈«¬«»ƒ∆∆
¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - ËÈË110È„k - ˜c ÏBÁ B‡ Ï·Ê . ƒ¿≈«¬ƒ∆∆«¿≈

‰L¯k ÏaÊÏ111ÏL Ûk ‡ÏÓ ÌÚ ·¯ÚÏ È„k - Òb ÏBÁ . ¿«≈¿≈»«¿≈¿»≈ƒ¿…«∆
ÔÈ„iÒ112˙ÈÒ¯Á .113ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - «»ƒ«¿ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈

ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ ËÈË Ïa‚Ï È„k - ¯ÚN .·‰Ê»»≈»¿≈¿«≈ƒ«¬ƒ∆¿≈
·‰Ê114˙BaaL ‰pË˜ Úaˆ‡ „eÒÏ È„k - „ÈÒ .115. »»ƒ¿≈»∆¿«¿«»∆«»
¯ÙÚ116‰pË˜ ¯Btˆ Ìc ˙BqÎÏ È„k - ¯Ù‡Â117¯B¯ˆ . »»»≈∆¿≈¿««ƒ¿«»¿

‰¯NÚ Ï˜LÓ ‡e‰Â ,LÈb¯˙Â ‰Ó‰·a ˜¯ÊÏ È„k - Ô·‡∆∆¿≈ƒ¿…ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿«¬»»
ÌÈÊeÊ118˙ÈÚÈ·¯ Ba Ïa˜Ï È„k - Ò¯Á .119. ƒ∆∆¿≈¿«≈¿ƒƒ

ב').108) עמוד פ' דף שבת מסכת "טיט 109)(משנה
בהם  ששמים השקים על חותמות ממנו עושים אדום,
ממנו  יעשו כן וכמו מרצופים, הנקראים ממונם, הסוחרים

המשניות). (פירוש המכתבים" על שפת 110)חותמות
הצורפים. של לבצל,111)הכור דומה נאכל, ירק

פירוש  – ה' פסוק י"א פרק (במדבר חציר" נקרא "בעברית
כן 112)המשניות). אם אלא הבית את "לסוד שאסור

אבלות  להזכיר כדי צרכו, כל לבן יהיה (שלא חול" בו עירב
וברש"י). ב' עמוד פ' דף שבת מסכת – ירושלים חורבן על

כתושה.113) ו'.114)לבנה בהלכה כמבואר
בו 115) למשוח מנהגם והיה שרופות, מאבנים "נעשה

להן  להביא וכוונתם מלבוש, כמו בשרם כל על הנערות
בפירוש  (רבנו הבשר" ולהנעים הבגרות ולמהר הנדות

ד').116)המשניות). הלכה ח' פרק שבת (מסכת ירושלמי
דם 117) "איזהו פ"ט): (שבת בתוספתא השחיטה. אחר

דרור". (צפור) זה – קטנה? של 118)צפור דינר הוא זוז
י"ב). הלכה א' (פרק עירובין רבנו בדברי כמבואר כסף

ב'.119) בהלכה מבואר

.·È‡ÈˆBn‰120ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k - Ï·Á121‰t˜Ï122. «ƒ∆∆¿≈«¬…∆¿À»
ÈÓb123È‡Ïz ˙BNÚÏ È„k -124.‰¯·ÎÏÂ ‰ÙÏ ∆ƒ¿≈«¬¿«¿»»¿ƒ¿»»

ÔÈˆe‰125‰ÙÈÙÎÏ ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k -126.˙È¯ˆÓ ƒ¿≈«¬…∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
·ÈÒ127ÔÈÈ ÏL ÔË˜ CtLÓ Èt ÏÚ ÔzÏ È„k -128. ƒ¿≈ƒ≈«ƒ«¿≈»»∆«ƒ

ÔÈÎeÓ129È„k - ÌˆÚ .ÊB‚‡k ¯eck Ba ˙BNÚÏ È„k - ƒ¿≈«¬«∆¡∆∆¿≈
„Â¯z ˙BNÚÏ130.L‡¯ da „¯‚Ï È„k - ˙ÈÎeÎÊ «¬«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿…»…

¯k¯k‰131Â‡ ,132ÚvÙiL „Ú133ÔÈÓÈ ÈzL134.˙Á‡k «ƒ¿»…«∆¿¿«¿≈ƒƒ¿««

א').120) עמוד ע"ח דף שבת מסכת לאחוז 121)(משנה
קופסא.122)בה. או במים 123)תבה הגדל צמח

חבלים. ממנו יד.124)עושים התמר.125)בית עלי
התמר.127)סל.126) עץ לקליפת שמתחת החוטים
מהפסולת.128) גפן 129)לסננו צמר כצמר, רך דבר כל

רופאים 130)וכדומה. כף א') עמוד פ"א דף שבת (מסכת

המשניות). (פירוש שובט 131)קטנה שהאורג מחט כעין
בחברו, חוט יסתבך שלא המתוחים השתי חוטי בו

בזכוכית. מחדדו ראשו בברייתא 132)וכשנשבר הוא כן
שם. מהערב.133)בשבת השתי חטי מסיר

חוטים.134)

.‚È‡ÈˆBn‰135‰¯t‰ ·fÓe Òeq‰ ·fÓ ÔÈÓÈ ÈzL «ƒ¿≈ƒƒƒ¿««ƒ¿««»»
·ÈÁ -136‰Lw‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡ÈˆB‰ .137.·iÁ - ¯ÈÊÁaL «»ƒ««ƒ«»∆∆«¬ƒ«»

Ô‰Â ,Ï˜„ È¯BÁ .ÌÈzL - ıÚ‰ ÈËeÁ Ô‰Â ,Ï˜„ È¯ˆƒ¿≈∆∆¿≈≈»≈¿«ƒ≈∆∆¿≈
˙Bi¯Á‰ ÈtÏ˜138ÔÙb ¯ÓvÓ .˙Á‡ -139¯ÓvÓe ¿ƒ≈«¬ƒ««ƒ∆∆∆∆ƒ∆∆

CÏk140¯‡Le ,ÌiaL ‰iÁÂ ÌÈ·¯‡Â ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ , »»¿∆∆¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆«»¿»
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ ˙BÂËÏ È„k - ÔÈÂËp‰ Ïk»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…∆«¿»»¿»ƒ
- ¯BÚ‰ ÔÓ B‡ ˜N‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆBn‰«ƒƒ«∆∆ƒ««ƒ»
- „‚a‰ :‰‡ˆB‰Ï Ô¯eÚL Ck ‰‡ÓËÏ Ô¯eÚLk¿ƒ»¿À¿»»ƒ»¿»»«∆∆

‰LÏL141,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ - ˜N‰ ,‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»«««¿»»««¿»»
.‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰»¬ƒ»«¬ƒ»

ב').135) עמוד צ' דף שבת אותן 136)(מסכת שמצניעים
(גמרא). עופות בהן הקשים 137)לצוד מהחוטים

נפרדים.138)שבשדרתו. שעליהם דקל ענפי
(מעשה 139) לפסולת הכוונה מוכין, על הקודמת בהלכה

גס.140)רוקח). השעורים 141)משי שאר וכן טפחים
א'). עמוד ע"ט דף שבת (מסכת בטפחים

.„È‡ÈˆBn‰142ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÏÏk „aÚ˙ ‡lL ¯BÚ «ƒ∆…ƒ¿«≈¿»∆»¬«ƒ
¯ˆÏ È„k B¯eÚL - C¯ ‡e‰143‰pË˜ ˙Ï˜LÓ «ƒ¿≈»…ƒ¿…∆¿«»

‰È‰ .Ï˜L dÏ˜LnL144‰NÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁeÏÓ ∆ƒ¿»»∆∆»»»««¬«ƒ…«¬»
‡ÏÂ ÁÓ˜a145‰ˆÙÚa146.ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k B¯eÚL - ¿∆«¿…¿«¿»ƒ¿≈«¬»≈«

B¯eÚL - ‰ˆÙÚa „aÚ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁÓ˜a ÈeNÚ ‰È‰»»»¿∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈¿«¿»ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„kB¯eÚL - B„eaÚ ¯Ó‚ .Ëb‰ ¿≈ƒ¿…»»∆«≈ƒ¿«ƒƒ
‰MÓÁ147.‰MÓÁ ÏÚ ¬ƒ»«¬ƒ»

א').142) עמוד ע"ט דף שבת "דרך 143)(מסכת
לפי  תפחת, שלא כדי עופרת של משקלות לצור הסוחרים

(רש"י). ונפחתת" תמיד נשחקת כיצד 144)שהמתכת
ומעבירים  חיה או בהמה עור "לוקחין – העור? את מעבדים
ואחרֿכך  במלח אותו מולחין ואחרֿכך תחלה, ממנו היער
מדברים  בו וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין
מהלכות  א' בפרק (רבנו אותו" ומחזיקין העור את שמכווצין

ו'). הלכה (ויניציאה).145)תפילין בעפצא" "או בנ"א:
העורות 146) את בו ומעבדים בדיו הניתן האלון פרי

טפחים.147)לחזקם.

.ÂË‡ÈˆBn‰148˙L¯t ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - „aÚÓ ÛÏ˜ «ƒ¿»¿À»¿≈ƒ¿…»»»»«
'ÚÓL'149'EÈ¯ÚL·e' „Ú150ÒBËÒeÒÎec .151È„k - ¿««ƒ¿»∆¿¿¿≈

‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ·zÎÏ152ÈzL ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - ¯È . ƒ¿…»»¿»¿»¿≈ƒ¿…»»¿≈
ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡153˙Bi˙B‡Ó ˙BÏB„b Ô‰L , ƒ∆∆∆¿ƒ∆≈¿≈ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ‡ÈˆBn‰ .elL∆»«ƒ∆∆¿ƒ«»««ƒ
‡È‰ ‰È‡¯ È¯‰L ;Ba ¯ËÙÂ ÒÎBnÏ e‰‡¯‰ ¯·kL154 ∆¿»∆¿»«≈¿ƒ¿«∆¬≈¿»»ƒ

Úe¯t ¯ËL ‡ÈˆBn‰ .ÌÏBÚÏ155È„k - ˜eÁÓ ¯Èe ¿»«ƒ¿»»«¿»»¿≈
ÔBËÈÏt ÏL ‰pË˜ ˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ C¯ÎÏ156LÈ Ì‡Â . ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿«»∆«¿»¿ƒ≈
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קלט zay zekld - mipnf xtq - lel` '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k BlL Ô·la«…∆∆¿≈ƒ¿…¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ
.·iÁ -«»

ב').148) עמוד ע"ח דף שבת מסכת "שמע 149)(משנה
ד'ֿט'. פסוקים ו' פרק בדברים פרשה 150)ישראל" היא

קלף. על הכתובה שבתפילין שהעבירו 151)קטנה "אחר
החלק  לשנים, בעביו אותו מחלקין העור, מן השער את
ובעפצא, בקמח במלח, שעבדו אחר הבשר, שממול העבה
ז'). הלכה א' פרק תפילין (הלכות דוכסוסטוס" נקרא

הדוכסוסטוס"152) על מזוזה לכתוב מסיני למשה "שהלכה
ח'). הלכה לוקחי 153)(שם שכותבים הסימן "הוא

שנתחייב". מה פרע שזה להודיע והמכס, המעשר
ועליו 154) הסימנים), (כת"י לעולם" לו היא "ראיה בנ"א:

המכס. את לו ששלם להוכחה הקשר על לשמור
שאינו 155) שטר הוא ואם חובו; לגבות לו צריך שאינו

(גמרא). שהוא בכל חייב בה 156)פרוע, ששמים צלוחית
ורדים. מעלי הנעשה בושם שמן

.ÊË‡ÈˆBn‰157Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a «ƒ¿≈»«»»««ƒ∆≈
·iÁ - ÌÈiÁ158ÈB‡NÓ BÈ‡ ÈÁ Ì„‡ Ï·‡ .159Ì‡Â . «ƒ«»¬»»»«≈«¿ƒ

‰M‡‰Â .·iÁ B˙B‡ ‡ÈˆBn‰ - ‰ÏBÁ B‡ ˙eÙk ‰È‰»»»∆«ƒ«»¿»ƒ»
‰c„Ó160˙Á‡ ÏËBpL ÔÓÊa da ˙‡161.˙Á‡ ÁÈpÓe ¿«»∆¿»ƒ¿«∆≈«««ƒ«««

ãycew zegiyn zecewpã

mc` la` .aiig - miig ody t"r` ,sere dig dnda `ivend"
."ie`yn epi` ,ig

שאר  אבל עצמו, את נושא שאדם משום הוא והטעם
להשמיט  עצמן ומכבידין נפשייהו" "דמשרבטי בעלי־חיים

הנושאן. מיד
הנפש  היינו ש'אדם' הרוחנית, בעבודה ההלכה וביאור
הבהמית. הנפש על מרמזים בעלי־חיים ואילו האלוקית,
כפי  הבהמית הנפש של בהמיותה את מדגיש 'בהמה'

הבירור. לפני בתקפה שהיא
שבנפש  שהחומריות היינו החיות, התגברות על מורה 'חיה'
האדם  מעבודת כתוצאה כל־כך, בתוקף אינה הבהמית

הנה"ב. בבירור
- הבהמית הנפש של יותר נעלה בירור על מורה ו'עוף'
זו  ומעלה לארץ, המשיכה טבע היפך - יעופף" "ועוף
או  אחד סימן מספיק שבעוף השחיטה, בדיני גם מודגשת
רובן. או סימנים לשני צריך וחיה בבהמה אבל סימן, רוב

הנפש  את האדם שיברר לאחר שגם ההוראה: וזוהי
הנפש  על 'לסמוך' לו אין 'עוף', לדרגת עד שלו הבהמית
היורדת  הבהמה ש"רוח בטבעה נשארת עדיין כי הבהמית,
כי  בעבודתי", הועלתי "מה לחשוב לו אל ולאידך, למטה".
הקצה, אל הקצה מן הוא ועוף חיה בהמה בין החילוק
בשם  קראם ולא ביחד, הרמב"ם כללם לא גם זה ומטעם

'בעלי־חיים'. - כולל
ההוצאה  עניין בהם שייך האם לדגים, בנוגע הדין לברר ויש
כבעלי־חיים  דינם האם מים, בו שיש כלי בתוך

את  שנושא חי כאדם או מטה" כלפי עצמן ש"משמיטין
עצמו.

(i oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

א').157) עמוד צ"ד דף שבת בזה 158)(מסכת אמרו ולא
כלפי  נשמטים שהם לפי באדם, כמ עצמו" את נושא "החי

הנושאם. על ומכבידים את 159)מטה נושא "חי כי
שח). (או"ח מדרבנן אסור אבל ופטור עצמו"

בזרועותיו 160) אוחזתו ב'). עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
(רש"י). והולך רגליו מניע והוא שהתינוק 161)ומסייעתו

את  לגרור אבל אחת, מניח אחת רגל כשמגביה רגליו מניע
(רש"י). אותו שנושאת מפני אסור הילד

.ÊÈÈÁ ˜BÈz ‡ÈˆBn‰162·iÁ - B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎÂ «ƒƒ«¿ƒ»¿«»«»
ÒÈk‰ ÌeMÓ163Ì‡ Ï·‡ .˜BÈzÏ ‰ÏÙË ÒÈk‰ ÔÈ‡L ; ƒ«ƒ∆≈«ƒ¿≈»«ƒ¬»ƒ

ÂÈÏÎa LaÏÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏB„b‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«»««ƒ∆¿À»¿≈»
¯eËt - B„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ164eÈ‰ .BÏ ‰ÏÙË Ïk‰L ; ¿«¿»¿»»∆«…¿≈»»

BÙ˙k ÏÚ ÔÈÏt˜Ó ÂÈÏk165.·iÁ B˙B‡ ‡NBp‰ - ≈»¿À»ƒ«¿≈«≈«»

בסיוע 162) ללכת היכול ב') עמוד קמ"א דף שבת (מסכת
את 163)אמו. נושא שחי משום פטור, התינוק על אבל

ועל 164)עצמו. עצמו, את נושא חי כי האדם, על
לו. טפלים שהם משום לבישה.165)החפצים כדרך שלא

.ÁÈ‡ÈˆBn‰166·‚Á167‡e‰L Ïk - ÈÁ :168˙Óe ,169- «ƒ»»«»∆≈
ÌÈÓ¯k ˙¯tˆ .˙¯‚B¯‚k170Ïk - ‰˙Ó ÔÈa ,‰iÁ ÔÈa - ƒ¿∆∆ƒ…∆¿»ƒ≈«»≈≈»»

Ïk ÔÎÂ .‰‡eÙ¯Ï d˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;‡e‰L∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿»¿≈…
˙n‰ .da ‡ˆBik171Ô˙‡ÓË ¯eÚLk - ı¯M‰Â ‰Ï·p‰Â «≈»«≈¿«¿≈»¿«∆∆¿ƒÀ¿»»

Ô˙‡ˆB‰ ¯eÚL Ck172‰Ï·e ˙Ó :173- ı¯LÂ ,˙ÈÊk - »ƒ»»»≈¿≈»¿«ƒ¿∆∆
.‰L„Úk«¬»»

ב').166) עמוד צ' דף שבת מסכת ממיני 167)(משנה
(פירוש 168)הארבה. ביותר" קטן הוא אם אף "הכוונה

בו. לשחק לתינוק שמצניעו מכיון ככל 169)המשניות),
ומותרים  שחיטה טעונים אינם חגבים כי אוכלים, שיעורי

בכרמים.170)באכילה. המצוי ארבה (משנה 171)מין
ב'). עמוד צ"ג דף שבת א'172)מסכת (פרק פסק רבנו

חייב  לגופה צריכה שאינה מלאכה כי יהודה כרבי ז') הלכה
שפסקו  הראשונים לשיטת אבל שחייב, כאן סובר לכן עליה,
טוב" יום "תוספות בעל ודעת פטור; כאן גם שמעון, כרבי
בשביל  להצניע ראויים ושרץ שנבלה אופן, בכל חייב שכאן

חתול. או כזית.173)כלב בשיעור מטמאים

.ËÈ‰È‰174ÈˆÁk epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÌL »»»¿«ƒ¿À¿»¿ƒƒ∆«¬ƒ
¯eÚM‰ ËÚÓ˙pL ,ÂÈNÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ;·iÁ - ˙ÈÊ«ƒ«»∆¬≈ƒ¿«¬»∆ƒ¿«≈«ƒ
‰ˆÁÓe ˙ÈÊkÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nËlÓƒ¿«≈¬»ƒƒ«¬ƒ«ƒƒ¿«ƒ∆¡»

¯eËt -175.˙B‡Óh‰ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆ƒ¿»«À¿

ב').174) עמוד צ"ד דף שבת נשאר 175)(מסכת שהרי
לטמא. כזית עוד

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na176ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«»∆»«
‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;Ì˙Ò ‡ÈˆB‰Lk ?¯eÚMk ‰‡ˆB‰‰«»»«ƒ¿∆ƒ¿»¬»«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



zayקמ zekld - mipnf xtq - lel` '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ú¯ÊÏ177ÏÎÏe ‡Ó‚c epnÓ ˙B‡¯‰Ï B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿∆«ƒ¿»¿«¿ƒ∆À¿»¿…
‡e‰L ÏÎa ·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik178. «≈»∆«»¿»∆

ב').176) עמוד צ' דף שבת מסכת שנשמרו 177)(משנה
כך. לשם אחד.178)במיוחד גרעין אפילו

.‡ÎÚÈˆn‰179B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ¯·c ««¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‡Ó‚„Ï180·iÁ - Ì˙Ò B‡ÈˆB‰Â ,BÚÈˆ‰ ‰ÓÏ ÁÎLÂ , ¿À¿»¿»«»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»

‰BL‡¯ ‰·LÁÓ ˙Úc ÏÚL ;‡e‰L ÏÎa ÂÈÏÚ»»¿»∆∆««««¬»»ƒ»
Ì„‡‰ ¯‡Le .‡ÈˆB‰181‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ƒ¿»»»»≈«»ƒ»»∆»

B¯eÚLk182¯ˆB‡‰ CB˙Ï ¯·k ‡ÈˆB‰L ‰Ê ˜¯Ê .183, ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»¿»»
Bz·LÁÓ ‰ÏËa ¯·k ,¯k BÓB˜nL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ»¿»»¿»«¬«¿

BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰BL‡¯‰184·iÁ BÈ‡ - »ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈«»
.¯eÚMk ÒÈÎiL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ

ב').179) עמוד צ' דף שבת דברים 180)(מסכת אבל
מהם  והצניע ולרפואה, לדוגמא לזרע, צורך שום בהם שאין
(משנה  ופטור אדם כל אצל דעתו בטלה משיעורם, פחות

ולדוגמא.181)למלך). לזרע אותו הצניע שלא
ו'.182) בפרק להצניעם 183)הבמואר דעתו והסיח

הוציאו.184)לדוגמא. או

.·Î¯·c185Èe‡¯ BÈ‡Â BÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L »»∆≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ¿≈»
B‡ÈˆB‰Â „Á‡ BÚÈˆ‰ Ì‡ ,‰cp‰ Ìc ÔB‚k ,ÚÈˆ‰Ï¿«¿ƒ«¿««ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ì„‡‰ ¯‡Le ,·iÁ -186ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ; «»¿»»»»¿ƒ»»∆≈«»ƒ
¯Lk‰ ¯·c ˙‡ˆB‰ ÏÚ ‡l‡187ÔÈÚÈˆÓe ÚÈˆ‰Ï ∆»«»«»»«»≈¿«¿ƒ««¿ƒƒ

Â‰BÓk188. »

ב').185) עמוד ע"ה דף שבת מסכת שהרי 186)(משנה
משנה"). ("מגיד דבר לשום ראוי הראוי 187)אינו

לאבוד. נזרק ואינו מה שיעור 188)לשמוש יש שבכמותו
להצניע. ראוי

.‚Î‡ÈˆBn‰189Á¯eËt - ¯eÚL Èˆ190Ïk ÔÎÂ . «ƒ¬ƒƒ»¿≈»
.¯eËt - ¯eÚL ÈˆÁ ˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ«¿»¬ƒƒ»

‡ÈˆB‰191ÈˆÁ‰ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
·iÁ - ¯Á‡‰192ÔBL‡¯‰ ÈˆÁ‰ dÈa‚‰Â Ì„˜ Ì‡Â . »«≈«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

.¯eËÙe Û¯NpL ÈÓk ‰NÚ - ÈM‰ ÈˆÁ‰ ˙Áp‰ Ì„…̃∆«»««¬ƒ«≈ƒ«¬»¿ƒ∆ƒ¿«»
¯Á‡ ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒ«≈

‰LÏL CB˙a ÔBL‡¯‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Â193;·iÁ - ¿∆¡ƒ«»ƒ¿¿»«»
Ì‡ Ï·‡ .e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÈp‰L ÈÓk - ¯È·Ún‰L∆««¬ƒ¿ƒ∆ƒƒ«««≈«∆¬»ƒ

B˜¯Ê194.e‰MÓ Èab ÏÚ ÌL ÁeiL „Ú ·iÁ BÈ‡ , ¿»≈«»«∆»«»««≈«∆

ב').189) עמוד צ"ג דף שבת מסכת "ולא 190)(משנה
יש  איסור אבל וכרת, חטאת לחיוב אלא שיעורים נאמרו

ש"א). סימן או"ח (טור שהוא" שבת 191)בכל (מסכת
א'). עמוד פ' בהעלם 192)דף מצטרפים החצאים ששני

הראשון.193)אחד. לחצי מחובר כלבוד שהוא
הראשון.194) לחצי סמוך בידו העבירו ולא

.„Î‡ÈˆB‰195¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
˙Á‡ ÌÏÚ‰a196:˙BiL¯ ÈzLÏ ;·iÁ - ˙Á‡ ˙eL¯Ï : ¿∆¿≈««ƒ¿«««»ƒ¿≈¿À

¯eËt - ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙eL¯ Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡197‰˙È‰ ; ƒ≈≈≈∆¿∆«»ƒ»∆»»»¿»

˙ÈÏÓ¯k Ô‰ÈÈa198·iÁÂ ˙Á‡ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈≈∆«¿¿ƒ¬≈≈ƒ¿««¿«»
.˙‡hÁ«»

א').195) עמוד פ' דף שבת לו 196)(מסכת נודע שלא
אינן 197)בינתיים. היחיד, רשות הפסק ביניהן שיש כיון

אחת. רשות להחשב פרק 198)מצטרפות למעלה ראה
על  טפחים ארבעה בו שיש תל היא שכרמלית ד' הלכה י"ד
עשרה, עד טפחים משלשה וגבהו יותר, או טפחים ארבעה
היחיד  מרשות או לכרמלית הרבים מרשות והמוציא
בין  להפסיק חשובה אינה ולפיכך פטור. – לכרמלית
אחד. שלם לשעור שיעורים חצאי שני ומצטרפים הרשויות,

.‰Î‡ÈˆBn‰199¯eÚMkÓ ˙BÁt200BÁÈpiL Ì„˜Â , «ƒ»ƒ«ƒ¿…∆∆«ƒ
Át˙201Ì„˜Â ,¯eÚMk ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ ;¯eÚMk ¯ÊÁÂ ƒ¿«¿»««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿…∆

¯eËt - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ¯ÊÁÂ ˜Óˆ ÁÈpiL202. ∆«ƒ«»«¿»«»ƒ«ƒ»

א').199) עמוד צ"א דף שבת בשעת 200)(מסכת
מכשיעור. פחות היה ונתרחב.201)העקירה התנפח

המלאכה 202) מתחילת כשיעור בו שיהיה עד חייב שאינו
י"ג  (פרק למעלה כמבואר ובהנחה בעקירה סופה, ועד

ה'). הלכה

.ÂÎ‡ÈˆBn‰203‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k204Ì„˜ «ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»…∆
BÈ‡L ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ,‰Áp‰«»»¿ƒ≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈
.‰Áp‰ ˙Ú ÏL Bz·LÁÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚL CÈ¯»̂ƒƒ¬≈∆«»¿«¬«¿∆≈«»»

‰ÚÈ¯ÊÏ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt ‡ÈˆB‰205¯ÊÁ ‰Áp‰ Ì„˜Â , ƒ»ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿…∆«»»»«
¯eËt - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ206Ì„˜ ‰ÁÙz Ì‡Â . ¿ƒ≈»∆»«¬ƒ»»¿ƒ»¿»…∆

‰Áp‰207‰ÈÏÚ CÏniL Ì„˜ ˙¯‚B¯‚k ˙NÚÂ «»»¿«¬»ƒ¿∆∆…∆∆ƒ»≈»∆»
ÏÚ ·iÁ˙Ó ‰È‰ ·MÁ ‡Ï elÙ‡L ;·iÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«»∆¬ƒ…ƒ≈»»ƒ¿«≈«

‰‡ˆB‰‰ ˙·LÁÓ208. «¬∆∆«»»

א').203) עמוד צ"א דף שבת לפחות 204)(מסכת
שעור.205)מכשיעור. צריכה שבשעת 206)שאין

הדרוש. כשעור בו היה לא כשעור 207)הנחה בו והיה
בהנחה. ובין בעקירה במקרים 208)בין מסופקם בגמרא

לפסוק  רבנו של ודרכו לא, או חטאת חיוב בהם יש אם אלה
מוכיח  זה סגנון כי שבתלמוד, לומר" תמצא "אם כדעת

משנה"). ("מגיד מדרשם בבית נפשט שהדבר

.ÊÎ‡ÈˆB‰209‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k210‰¯ÊÁÂ , ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»¿»¿»
‰ÁÙ˙Â211˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Áp‰ Ì„˜212 Ì‡B‡ ‰Á„ ¿»¿»…∆«»»¬≈∆»≈ƒƒ¿»

ÌÈÏL‰Â ,‡ÓË ˙È·Ï ÔÈÏÎ‡ ˙ÈÊk ˜¯Ê .‰Á„ ‡Ï…ƒ¿»»«¿«ƒ√»ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ¿ƒ
ÌL eÈ‰L ÌÈÏÎ‡Ï ‰Ê ˙ÈÊk213‰ˆÈ·k Ïk‰ ‰NÚÂ , ¿«ƒ∆»√»ƒ∆»»¿«¬»«…¿≈»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -214ÈtÓ ,˙ÈÊk ÏÚ ·iÁ˙ Ì‡ ¬≈∆»≈ƒƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿≈
.·iÁ˙ ‡Ï B‡ ,‰‡ÓË ÔÈÚÏ ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«À¿»…ƒ¿«≈

א').209) עמוד צ"א דף שבת לפחות 210)(מסכת
מהשעור.211)מכשעור. לענין 212)חסרה דחוי "יש

(כשחסרה  שעה באותה הניחה ש"אלו דחוי" אין או שבת,
לו  שנדחה נאמר עכשיו גם חטאת, חייב אינו בינתים),
לכשיעור  תפחה וכאשר עקירה, לה ובטלה חטאת, מחיוב

(רש"י). עקירה" בלא הנחה עשה אוכל 213)והניחה, אין
היה  לא שם שהיו והאוכלין מכביצה, בפחות טומאה מקבל
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כביצה. טומאה,214)בהם לענין דריקה הך "מדחשיב
כגרוגרת  שיעור בזה היה כאילו שבת, לענין נמי  חשיב

(רש"י). לא" או ומחויב

.ÁÎ‡ÈˆBn‰215˙BÁt216ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eÚMkÓ «ƒ»ƒ«ƒ««ƒ
B˙ek ÔÈ‡Â ,BÏ ‰ÏÙË ÈÏk‰L ;¯eËt - ÈÏÎa B‡ÈˆB‰L∆ƒƒ¿ƒ»∆«¿ƒ¿≈»¿≈«»»
ÔÈ‡ È¯‰Â ,BÎB˙aM ‰Ó ˙‡ˆB‰Ï ‡l‡ ,ÈÏk‰ ˙‡ˆB‰Ï¿»««¿ƒ∆»¿»««∆¿«¬≈≈

˙eÙk BÈ‡L ÈÁ Ì„‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯eÚMk Ba217 «ƒ¿ƒ»ƒƒ»»«∆≈»
ÔÎÂ .BÏ ‰ÏÙË ‰hn‰L ;‰hn‰ ÏÚ Û‡ ¯eËt - ‰hÓa¿ƒ»»«««ƒ»∆«ƒ»¿≈»¿≈

ÌÈÏÎB¯‰ ˙t˜ ‡ÈˆBn‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk218ÈtŒÏÚŒÛ‡ - …«≈»∆«ƒÀ«»¿ƒ««ƒ
BÈ‡ - Btk CB˙a Ô‡ÈˆB‰ elÙ‡Â ,‰a¯‰ ÔÈÈÓ da LiL∆≈»ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»¿«≈

‡È‰ ˙Á‡ ‰‡ˆB‰ ÌL ;˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ219. «»∆»««≈»»««ƒ

א').215) עמוד צ"ג דף שבת (מסכת במשנה 216)משנה
מביא  והראב"ד בכלי", . . . אוכלין "המוציא כתוב
ידועים  אוכלים במיני טפלה,אלא הכלי שאין מהירושלמי
דיעה  לשלול "אוכלין" תיבת השמיט ורבינו לכלי, שצריכים
לגביה, ליה שמוטל דבר כל "כי המגיד הרב שכתב וכמו זו,

רוקח). (מעשה פטור" לו, צריך שאינו שאינו 217)אף
י"ז). בהלכה (ראה עצמו" את נושא "חי כי הוצאתו על חייב

קטנות 218) קופות להם ויש נשים, לקשוטי בשמים "מוכרי
(רש"י). בשמים" מחלקים 219)לצרורות המינים ואין

(ירושלמי). מהם אחד כל על חטאת לחייב

עׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דרך 1) שהן מפני בהן, לצאת שמותר הדברים לבאר

ההוצאה  חשש מפני חכמים שאסרו והדברים מלבוש,
בהם  שהיוצא דברים, מקצת ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.

תורה. דבר חייב

.‡ÔÈ‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk2Ì‡Â .˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ …¿≈«ƒ¿»»≈¿ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÔBÈ¯L ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c Ô‰L ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ :‡ˆÈ3 »»ƒ»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿ƒ¿

Ú·BÎÂ4ÌÈÙbÓe5Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚL ¿««»«ƒ∆«»«¿«ƒ¬≈∆»¿ƒ
ÁÓ¯ ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c ÔÈ‡L ÌÈÏÎa ‡ˆÈ6ÛÈÒÂ7 »»¿≈ƒ∆≈»∆∆«¿¿…«¿«ƒ

˙L˜Â8‰l‡Â9ÒÈ¯˙e10.·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆¿«»¿ƒ¬≈∆«»

המלחמה)2) כלי (כל אומר אליעזר "רבי א: סג, בשבת
על  חרבך "חגור ד'): מה, (תהלים [שנאמר לו, הן תשכיטין
לגנאי, אלא אינן אומרים וחכמים והדרך"], הודך גבור ירך
וחניתותיהם  לאתים חרבותם "וכתתו ד): ב, (ישעיה שנאמר
עוד  ילמדו ולא חרב גוי אלא גוי ישא לא למזמרות,
לימות  בטלים הן מה מפני לו, הן תכשיטין [ואם מלחמה"

כחכמים. והלכה ברזל.3)המשיח?"], עשוי מלבוש
"קסדא".4) המשנה ובלשון המשניות), (פירוש ברזל של
(פירוש 5) רגליו" על יירו שלא כדי הרגלים יכסו "מברזל

מ"ח). פי"א כלים חרב.7)כידון.6)המשניות
חצים.8) בה המשניות).9)לירות (פירוש עגול מגן

רבינו 10) שדעת ולפי המשניות). (פירוש משולש מגן
בתריס, בקשת, "בסייף, המשנה: מסדר שינה "מגן", שניהם

ביחד. ותריס אלה והביא ברומח", באלה,

.·ÔÈ‡11¯nÒÓ ÏcÒa ÔÈ‡ˆBÈ12B˜fÁÏ B¯nqL13. ≈¿ƒ¿«¿»¿À»∆ƒ¿¿«¿
¯zÓe .Ba ‡ˆÈ ‡lL ÂÈÏÚ e¯Êb ·BË ÌBÈa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿»»∆…≈≈À»

˙‡ˆÏ14ÛÒk ÏL ˙BÚe·˜ ˙BÎÈ˙Á ÂÈÏÚ LiL Ë·‡a »≈¿«¿≈∆≈»»¬ƒ¿∆∆∆
‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈNBÚ ÌÈÎÏn‰L BÓk ,·‰Ê ÏLÂ¿∆»»¿∆«¿»ƒƒƒ¿≈∆

¯zÓ - ËÈLÎz ‡e‰L ÏÎÂ ,ËÈLÎz15‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿…∆«¿ƒÀ»»∆…
.B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÏtÈ ‡nL ;ÈeÙ¯ ‡‰È¿≈»∆»ƒ…ƒ¿»«ƒ¿»«¬ƒ

א.11) ס, שבת וטעם 12)משנה, מסמרים. עם עץ מנעל
לתפילה  מתקבצים היו הצרות מן צרה בזמן כי איסורו,
שמא  וסברו המון קול ושמעו במערות, שמע וקריאת
זה  את זה ודרסו זה את זה דחקו האויבים, בהם הרגישו
אסרו  ולפיכך רבים, מהם ומתו המסומרים, הסנדלים באותן
כניסה  ימי שהם לפי ויוםֿטוב בשבת מסומר בסנדל לצאת

המשניות). (פירוש אלא 13)וכנופיא חכמים אסרו שלא
הסנדלים. לחיזוק מסומרים היו ושם שהיה, המעשה כעין

בסמוך).14) (ראה גוזרין 15)לאיש "שאין ב: נט, שבת
לפי  אשה גבי שגזרו כמו יראם, שמא האיש, בתכשיטי
(מגידֿמשנה). האשה" כמו בתכשיטיו מתפאר אינו שהאיש

ד. הלכה להלן וראה

.‚˙ÚaË16,‡È‰ LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL «««∆≈»∆»»ƒ«¿ƒ≈»ƒƒ
- Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡LÂ ;‰M‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ»¿∆≈»∆»»
:CÎÈÙÏ .LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â ,‰M‡ ÈËÈLÎzÓƒ«¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚaËa ˙‡ˆiL ‰M‡17‡ˆiL LÈ‡Â ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ƒ»∆»»¿«««∆≈»∆»»¿ƒ∆»»
Ô‰ ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ·iÁ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa¿«««∆≈»∆»»«»ƒƒ¿≈»≈

ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡lL Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ È¯‰Â ?ÔÈ·iÁ18- «»ƒ«¬≈ƒ»∆…¿∆∆«ƒƒ
‰Èe‡¯‰ ˙ÚaË ‡l‡ BÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï LÈ‡‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆»«««»¿»
˙ÚaË ‡l‡ dÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï dk¯c ÔÈ‡ ‰M‡‰ ÔÎÂ ,BÏ¿≈»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿∆¿»»∆»«««

ÈtÓ - dÏ ‰Èe‡¯‰19BzÚaË LÈ‡‰ Ô˙B ÌÈÓÚtL »¿»»ƒ¿≈∆¿»ƒ≈»ƒ««¿
˙Úa dÚaˆ‡a d˙B‡ ˙ÁpÓe ,˙Èaa dÚÈˆ‰Ï BzL‡Ï¿ƒ¿¿«¿ƒ»««ƒ«««»¿∆¿»»¿≈
Ïˆ‡ dw˙Ï dÏÚ·Ï dzÚaË ˙˙B ‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰ÎÏB‰»»¿≈»ƒ»∆∆««¿»¿«¿»¿«¿»≈∆
˙eÁ „Ú ‰ÎÏB‰ ˙Úa BÚaˆ‡a d˙B‡ ÁÈpÓe ,Ôn‡‰»À»«ƒ«»¿∆¿»¿≈»»«¬
,Ô‡ÈˆB‰Ï Ôk¯cL C¯„k Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰L e‡ˆÓÂ ;Ôn‡‰»À»¿ƒ¿¿∆ƒ»¿∆∆∆«¿»¿ƒ»

.ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ

וסב.16) נז. באצבע.17)שבת כמבואר 18)כשהיא
הי"ג. פי"ב א.19)למעלה סב, שבת

.„‡Ï20,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿«««∆≈»∆»»
d‡ÈˆBz ‡nL ‰¯Êb ;‰ÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆ƒ«¿ƒ∆»¿≈»∆»ƒ»

ÌÈLp‰L C¯„k ,‰È˙B¯·ÁÏ ˙B‡¯‰Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«¿¿«¿∆»¿∆∆∆«»ƒ
da ˙‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓz ˙BNBÚ22LÈ‡‰ Ï·‡ .‰¯eËt - »ƒ¿ƒ»»»¿»¬»»ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaËa ˙‡ˆÏ ¯zÓÀ»»≈¿«««∆≈»∆»»ƒ¿≈∆
e‚‰Â .˙B‡¯‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â ËÈLÎz23‡lL ÌÚ‰ Ïk «¿ƒ¿≈«¿¿«¿¿»¬»»»∆…
.ÏÏk ˙ÚaËa e‡ˆÈ≈¿¿«««¿»

א.20) נז, שבת שהנשים 21)משנה, מאצבעה. תפשטנה
ומסירות  ה"א) פ"ו שבת (ירושלמי בתכשיטיהן מתגאות
ארבע  ומעבירות ושוכחות לחברותיהן, להראות תמיד, אותם

הרבים. ברשות באצבעה.22)אמות מנהג 23)כשהיא
(מגידֿמשנה). הוא חסידים

.‰‰M‡24‰·e˜ ËÁÓa ‰‡ˆiL25˙·iÁ -26, ƒ»∆»¿»¿««¿»«∆∆
LÈ‡‰Â27‰·e˜ dÈ‡L ËÁÓa ‡ˆiL LÈ‡Â .¯eËt - ¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿««∆≈»¿»
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·iÁ -28,‰ÈËÈLÎzÓ ‡È‰L ÈtÓ ;‰¯eËt - ‰M‡‰Â , «»¿»ƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ∆»
‰Ê .‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯z ‡nL ‰¯Êb ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡Â¿≈»¬»∆»¿≈»∆»«¿∆¿«¿∆»∆
C¯c BÈ‡Â ÂÈËÈLÎzÓ BÈ‡L ¯·„a ‡ˆBi‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»«≈¿»»∆≈ƒ«¿ƒ»¿≈∆∆

ÈˆB‰Â ,LeaÏÓ;·iÁ - ¯·„ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL C¯„k B‡ «¿¿ƒ¿∆∆∆ƒƒ»»«»
,ÈeÙ¯ ‰È‰Â ÂÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ¯·„a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ¿»«≈¿»»∆ƒ«¿ƒ»¿»»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ‰¯‰Óa ÏtiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆ƒ…ƒ¿≈»¿»«¬ƒƒ¿»«ƒ
Ô˙B‡ ÛÏLÏ Ôk¯cL ÔÈËÈLÎ˙a ˙‡ˆiL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»»¿«¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿…»
‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ô˙B‡¯‰Ïe¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿»»»∆
‰Ê È¯‰ - B˙B‡¯‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ,ÏÙB BÈ‡Â ËÈLÎz«¿ƒ¿≈≈¿≈«¿»¿«¿¬≈∆

CÎÈÙÏ .Ba ˙‡ˆÏ ¯zÓ29d˙B‡ ÔÈÁÈpnL ‰„Úˆ‡ , À»»≈¿ƒ»∆¿»»∆«ƒƒ»
˙aLa da ÔÈ‡ˆBÈ - ˜BMa B‡ ÚB¯fa30,‡e‰Â ; «¿««¿ƒ»¿«»»

ËÓMz ‡ÏÂ ¯NaÏ ‰˜e·„ ‰È‰zL31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿»«»»¿…ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

א.24) סב, שבת בגדים.25)משנה, לתפור העשויה
בידה,26) ולא במלבושיה אותה שמוציאה אףֿעלֿפי

רגילה  ביתה, בגדי ולתקן לתפור ואומנותה שדרכה שאשה
(ראה  אומן מחייט יותר בבגדיה תחובה מחט להוציא
ואם  ד"ה ב' יא, שבת וב'תוספות' כא, הלכה ולהלן בסמוך,

למעלה.27)יצא). וראה כא), הלכה (להלן חייט אפילו
להצניע 28) נקובה שאינה מחט לו נותנת אשתו שלפעמים

ראה  הוצאה, כדרך שהוציא ונמצא בבגדו אותה ותוחב לה,
ס"ט). פ"ו נתנאל (קרבן ה"ג סג,29)למעלה שבת משנה,

תגלה 30)ב. לא שהרי בשוק, שתסירה לחוש שאין
ברשות 31)בשרה. תיפול שמא לחוש יש כן, לא שאם

(כדלעיל). להביאה ותבוא הרבים

.Â‡Ï32B‡ ÔzLt ÈËeÁa B‡ ¯Óˆ ÈËeÁa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿≈∆∆¿≈ƒ¿»
ıÏÁz ‡nL ;dL‡¯ ÏÚ dÏ ˙B¯eLw‰ ˙BÚeˆ¯aƒ¿«¿»«…»∆»«¬…

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa d˙B‡33‡ÏÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a d¯È·Ú˙Â »ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…
ıÈˆa34ÌÈÈÁÏa ‡ÏÂ ,‰ÈÈÚ ÔÈa ˙ÁpnL35·‰Ê ÏL ¿ƒ∆«««≈≈∆»¿…ƒ¿»«ƒ∆»»

ÔÈ¯eÙz ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ ıÈv‰ ÔÓ ÔÈ„¯BiL∆¿ƒƒ«ƒ«¿»∆»ƒ¿«∆≈»¿ƒ
‰Êa ‰Ê36dL‡¯a ˙ÁpnL ·‰Ê ÏL ‰¯ËÚa ‡ÏÂ .37. ∆»∆¿…«¬»»∆»»∆À««¿…»

È„k ,Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ Ô‰a ÔÈ‡ˆBiL ÌÈÏ·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«»¿«¿≈∆¿≈
e„ÈÒÙÈ ‡lL ,‰q‚ ‰ÚÈÒt eÚÈÒÙÈ ‡lLÔ‰ÈÏe˙a38. ∆…«¿ƒ¿ƒ»«»∆…«¿ƒ¿≈∆

eÏtÈ ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˙‡ˆÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk39 »≈¬ƒ»≈»∆¿«»∆»ƒ¿
.d„Èa Ô‡È·˙e¿ƒ≈¿»»

א.32) נז, שבת על 33)משנה, כשהם לטבול  שאסורה
ה"ה. מקוואות מהלכות בפ"ב כמבואר חציצה, משום ראשה

"בטוטפת".34) המשנה: המשנה:35)בלשון בלשון
ועל  הצדעים על הציץ מן הנתלה "תכשיט "בסרביטין"
המשניות). (פירוש לחיים" נקרא ולפיכך הלחיים,

רק 36) מותר רש"י ולדעת מותר, בזה זה תפורים אם אבל
לשבכה. תפורים זהב",37)אם של "עיר המשנה: בלשון

ירושלים. צורת בצורת 38)ועליה "עכסים ב: סג, שבת
הבתולות  והיו שלשלאות, ביניהם מטילין והיו אצעדה,
ויגיע  גסה, פסיעה יפסעו שלא כדי הכבלים באלו מתקשטות

המשניות). (פירוש בבתוליהן" היזק טעם 39)להן וזהו
תראה  שמא שהטעם אףֿעלֿפי זהב, של לעטרה גם

י' הלכה להלן רבינו שכתב כמו בה, שייך לא לחברותיה
זהב. של בכליל

.Ê‡Ï40‡ÏË˜a ‰M‡ ‡ˆz41ÈÓÊa ‡ÏÂ .d¯‡eˆaL …≈≈ƒ»¿«¿»∆¿«»»¿…¿ƒ¿≈
Û‡‰42ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ‡ÏÂ .43‰Úe·w‰44ÏÚ »«¿…ƒ¿ƒ∆«¿»«¿»«

ÒÈka ‡ÏÂ .dÚB¯Ê45ÔÓL Ba ÔÈÁÈpnL Ï‚Ú‰ ÔËw‰ ¿»¿…«ƒ«»»∆»…∆«ƒƒ∆∆
˙Ï·Bk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Bh‰46,¯ÚN ÏL ‰‡Ùa ‡ÏÂ . «¿«ƒ¿»∆∆¿…¿≈»∆≈»

‡ÏÂ .‰a¯‰ ¯ÚN ˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k dL‡¯ ÏÚ ˙ÁpnL∆««««…»¿≈∆≈»∆«¿«≈»«¿≈¿…
Ïe·Îa47‡ÏÂ .‰ÈÙÏ ·È·Ò B˙B‡ ˙ÙwnL ,¯Óˆ ÏL ¿»∆∆∆∆«∆∆»ƒ¿»∆»¿…

ÏL ÔLa ‡ÏÂ .ÏÙpL ÔL ÌB˜Óa ‰ÈÙa ˙ÁpnL ÔLa¿≈∆«««¿ƒ»ƒ¿≈∆»«¿…¿≈∆
‰ÈpLa LiL Ì„‡ B‡ ¯ÁL ÔL ÏÚ ˙ÁpnL ,·‰Ê48Ï·‡ . »»∆««««≈»…»…∆≈¿ƒ∆»¬»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk .¯k BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÛÒk ÏL ÔL≈∆∆∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ»»≈¬ƒ
‡nL ,Ô‰a ˙‡ˆÏ49ıÏÁz B‡ ,d„Èa Ì‡È·˙e eÏtÈ »≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ≈¿»»«¬…

.‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯˙Â¿«¿∆¿«¿∆»

א.40) נז, שבת בהם 41)משנה, שעורכים חוטים "היא
כאדם בדוחק, הצואר על אותה וקושרים זהב, החונק גרגרי

הצואר: על קישוט וברומאית, המשניות). (פירוש עצמו" את
(רש"י).42)"קאטלא". מותר אוזן, בנזמי שמן 43)אבל ֶַָ

טוב. ריח ונותן ורד, מעלי אחר:44)העשוי בנוסח
רוקח'). ('מעשה "בכוס".45)"הקשורה" אחר: בננוסח

או 46) מכסף קטן כלי והוא כוכלת, הנוסח: "וב'ערוך'
(פירוש  הנשים" בה יתעדנו טובה, משיחה בו ונותנים מזהב,

שקושרים 47)המשניות). מצנפת כמו בגד של "חתיכה
הציץ  יזיק שלא כדי עליה הציץ ונותנים המצח, על אותה

המשניות). (פירוש המצח" שמשונה 48)את מתוך "שמא
מפיה  ׁשנּה ותקח ותתבייש, יבזוה שיניים, משאר ִָבמראה
(גמרא). הרבים" ברשות אמות ארבע ותעבירנה

כו'"49) יפלו ו"שמא ותראה", תחלוץ "שמא אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ליתא

.ÁÏk50¯Ï Ba ˙‡ˆÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L,ÌÈa¯‰ ˙eL …∆»¿¬»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ
˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁa elÙ‡ Ba ˙‡ˆÏ BÏ ¯eÒ‡51; »»≈¬ƒ¿»≈∆≈»¿…∆∆

Ô‰a ˙‡ˆÏ ¯znL ,¯ÚN ÏL ‰‡Ùe Ïe·kÓ ıeÁƒ»≈»∆≈»∆À»»≈»∆
dÏÚa ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁÏ52. ¿»≈∆≈»¿…∆∆¿≈∆…ƒ¿«∆««¿»

˙‡ˆBi‰Â53ÌNa da ÔÈ‡L ,ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ¿«≈ƒ¿ƒ∆«¿»∆≈»…∆
˙·iÁ - ÏÏk54. ¿»«∆∆

ב.50) סד, רבינו 51)שבת ודעת "לחצר", אמרו בגמרא 
ביחד, עירבו ולא יהודים שני בה שדרים לחצר שהכוונה
שאם  עירובין), מהל' (פ"א בתוכה לטלטל מדרבנן שאסור
בו  לצאת "אסור שאמרו וממה כבית, היא הרי במעורבת

(מגידֿמשנה). מותר שבבית מבואר סד,52)לחצר" שבת
ב.53)ב. סב, אינה 54)שבת בושם בה  שאין שמכיון

משא. אלא תכשיט

.Ë‰‡ˆBÈ55ÏÚ dÏ ÌÈ¯eLw‰ ¯ÚN ÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿≈≈»«¿ƒ»«
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ;dL‡¯56ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â57, …»ƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ

‡nL ¯Ê‚pL „Ú ,‰ÏÈ·Ë dÏ Ú¯‡ Ì‡ ÔzˆÏBÁ dÈ‡Â¿≈»«¿»ƒ≈«»¿ƒ»«∆ƒ¿…∆»
ÔÈa ,dlL ÔÈËeÁ‰ eÈ‰L ÔÈa .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì‡È·z¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈∆»«ƒ∆»≈
ÏLa ‰˜f‰ ‡ˆz ‡ÏÂ .‰Ó‰a ÏL ÔÈa ,dz¯·Á ÏL∆¬∆¿»≈∆¿≈»¿…≈≈«¿≈»¿∆

‰cÏÈ58Ì‡¯˙Â ıÏÁz ‡nLÂ ,dÏ Ô‰ Á·ML ; «¿»∆∆«≈»¿∆»«¬…¿«¿≈
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‰˜Ê ÈËeÁa ˙‡ˆBÈ ‰cÏÈ Ï·‡ .‰È˙B¯·ÁÏ59ÏÎÂ .60 ¿«¿∆»¬»«¿»≈¿≈¿≈»¿…
dL‡¯ ÏÚ Ba ˙‡ˆBÈ ,‚e¯‡ ‡e‰L61. ∆»≈«…»

ב.55) סד, שבת ו.56)משנה, בהלכה כי 57)ראה
(פ"ב  מקוואות בהלכות כמבואר חוצצים, אין שיער חוטי

תצא 59)צעירה.58)ה"ה). שלא "ובלבד אמרו בגמרא
זקנה  בשלמא והקשו: ילדה". בשל וזקנה זקנה, בשל ילדה
לחברותיה  להראות (שתרצה לה הוא שבח ילדה, בשל
הוא  גנאי אמאי, זקנה בשל ילדה אלא ברה"ר), ותעבירנו
בשל  ש"ילדה ותירצו: ברה"ר)? תראה לא (ובוודאי לה
ועיין  ובמגידֿמשנה, מינכן בכתבֿיד (כן נסבא כדי זקנה"
שבאמת  נשנה, ולחינם הוא מיותר כלומר כסףֿמשנה),

הוא. א.60)מותר נז, אינם 61)שבת ארוגים שחוטים
(רש"י). חציצה בהם ואין לראשה הדוקים

.È‰‡ˆBÈ62dÈ‡L ÈtÓ ;d¯‡eˆaL ÔÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿ƒ∆¿«»»ƒ¿≈∆≈»
- ÔÈÚe·ˆ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ∆∆«¿»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡ˆBÈÂ .‰È˙B¯·ÁÏ Ô˙B‡ ‰‡¯z ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡63‰M‡ ¬ƒ∆»«¿∆»¿«¿∆»¿¿»ƒ»
ÏÈÏÎa64‰M‡ ‡l‡ Ba ‰‡ˆBÈ ÔÈ‡L ;dL‡¯a ·‰Ê ÏL ƒ¿ƒ∆»»¿…»∆≈¿»∆»ƒ»

ıÈˆa ‰‡ˆBÈÂ .˙B‡¯‰Ïe ıÏÁÏ dk¯c ÔÈ‡L ,‰·eLÁ65 ¬»∆≈«¿»«¬…¿«¿¿¿»¿ƒ
ÏÚL ‰Î·Na ÔÈ¯eÙz Ô‰L ÔÓÊa ·‰Ê ÏL ÌÈÈÁÏ·eƒ¿»«ƒ∆»»ƒ¿«∆≈¿ƒ«¿»»∆«

.Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÏtÈ ‡lL È„k dL‡…̄»¿≈∆…ƒ…¿≈…«≈»∆

סה.)62) (שבת המשנה על רבינו בפירוש ועיין נז. שם
שבצוארה". בחוטין אשה ב.63)"יוצאה נט, שבת

לאוזן"64) מאוזן וקושרת פדחתה, על שמנחת זהב של "טס
שכאן  ו) הלכה (למעלה זהב של מעטרה היא ושונה (רש"י).

תיפול. שמא חשש א.65)אין נז, שבת

.‡È‰‡ˆBÈ66CBÓa ‰M‡67‰È‰iL ,‡e‰Â ;dÊ‡aL ¿»ƒ»¿∆¿»¿»»∆ƒ¿∆
dÏcÒaL CBÓ·e .dÊ‡a ¯eL˜68‰È‰iL ,‡e‰Â ; »¿»¿»¿∆¿«¿»»»∆ƒ¿∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,d˙cÏ ‰È˜˙‰L CBÓ·e .dÏcÒa ¯eL»̃¿«¿»»¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««ƒ
„È ˙Èa BÏ ‰˙NÚ elÙ‡Â ,¯eL˜ BÈ‡L69- ÏÙ Ì‡L ; ∆≈»«¬ƒ»¿»≈»∆ƒ»«

.B˙eÒÈ‡Ó ÈtÓ ,B˙B‡ ‰‡È·Ó dÈ‡≈»¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ

ב.66) סד, שבת גפן.67)משנה, וצמר כצמר רך דבר
הרגל.68) תלחץ מבגד 69)שלא ביתֿיד לידה "עשתה

חננאל). (רבינו בנגיעה" תטנף שלא כדי אותה, שיכסה

.·È‰‡ˆBÈÂ70¯·c ÏÎ·e ÁÏÓ ¯Èb¯‚·e ÏtÏÙa71 ¿¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«¿»»»
‰t‰ ÁÈ¯ ÈtÓ ‰Èt CB˙Ï ÔzzL72Ôzz ‡ÏÂ . ∆ƒ≈¿ƒ»ƒ¿≈≈««∆¿…ƒ≈

ÔÈÓÒÈ˜a ÌÈLp‰ ˙B‡ˆBÈ .˙aLa ‰lÁzÎÏ73 ¿«¿ƒ»¿«»¿«»ƒ¿≈»ƒ
˙BÏÚ¯·e ,Ô‰ÈÊ‡aL74,Ô˙eÒÎaL B‡ Ô¯‡eˆaL ∆¿»¿≈∆ƒ¿»∆¿«»»∆ƒ¿»

„È„¯·e75Ûe¯t‰76˙Ù¯BÙe .77‰lÁza78ÏÚ ˙aLa ƒ¿ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿«»«
Ô·‡‰79ÏÚ Û¯Ù˙Â ÌÈ¯Úz ‡ÏÂ .‰‡ˆBÈÂ ,ÊB‚‡‰ ÏÚÂ »∆∆¿«»¡¿¿»¿…«¬ƒ¿ƒ¿…«

ÏÚ Û¯Ùz ‡Ï ÔÎÂ .ÔËw‰ d·Ï B‡ÈˆB‰Ï È„k ÊB‚‡‰»¡¿≈¿ƒƒ¿»«»»¿≈…ƒ¿…«
Ì‡Â .BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ÚaËn‰««¿≈«¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆»¿«¿¿¿ƒ

‰Ù¯t80.Ba ‰‡ˆBÈ - »¿»¿»

ב.70) סד, שבת שמשתמשים 71)משנה, בשמים מיני כל
(גמרא). שיניים ולכאב הפה לריח (שבת 72)בהם בגמרא

לדורשוני" מלח גלגל הפה, לריח "פלפל מפורש סה.)
"לדורשוני" מפרש רבינו אבל השיניים". "לחולי ופירש"י

וב'אוצר  ד, דר ערך ב'ערוך' שכתוב (כמו השיניים לעיקר
בריח  שניהם פירש ולפיכך ר'), סי' התשובות הגאונים'
רוקח'). 'מעשה (ועיין שלו המשנה בפירוש נראה וכן הפה.

להן 73) עושים ואין אזניהן, את מנקבות קטנות "בנות
שלא  באזניהם קסמין או חוטים ונותנים שיגדלו, עד נזמים

(רש"י). הנקב" מעוטפות 74)יסתם להיות ערביות דרך
בישעי' שנזכרו הרעלות והן העיניים, מן חוץ ופניהן ראשן
או  פעמונים "כמו פירש: המשניות) (בפירוש ורבינו יט ). (ג,

ערבי. קישוט מין והוא ורחב 75)זגים", דק אשה בגד
הגוף. כל את "כי 77)הכרוך.76)לעטוף מכפתרת,

קשה, דבר על יחד וכנפותיו הרדיד שולי אוספות היו הנשים
המשניות). (פירוש מלמעלה" וקושרות עץ או אבן כמו

(ויניציאה).78) "לכתחילה" אחר: שהכין 79)בנוסח
מוקצה. ואינה שבת מערב לכך שבת 80)אותה מערב

שג). סי' יוסף' ו'בית מיימוניות' ('הגהות

.‚È‡ˆBÈ81ÂÈpLaL ÌÒÈ˜a Ì„‡82BÏcÒaLÂ83 ≈»»¿≈»∆¿ƒ»¿∆¿«¿»
‚BÙq·e CBÓ·e .¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÏÙ Ì‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿ƒ»«…«¬ƒ¿ƒ¿
B‡ ËeÁ Ô‰ÈÏÚ C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL∆««≈««»ƒ¿«∆…ƒ¿…¬≈∆

‰ÁÈLÓ84,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ ‰ÁÈLn‰Â ËeÁ‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«¿«¿ƒ»¬ƒ∆¿
‰knÏ ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ‡Â85ÌeM‰ ˙tÏ˜a ‡ˆBÈÂ . ¿≈»ƒƒ««»¿≈ƒ¿ƒ««

,‰kn Èab ÏÚL „‚‡·e ,‰kn‰ ÏÚL Ïˆa‰ ˙tÏ˜·eƒ¿ƒ««»»∆«««»¿∆∆∆««≈«»
B¯ÈzÓe B¯LB˜Â86˙ÈÏtÒ‡·e .˙aLa87‡Ó‚ÏÓe88 ¿¿«ƒ¿«»¿ƒ¿¿»ƒ¿À¿»

‰iË¯e89ÚÏÒ·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL90˙Èpv‰ ÏÚL91, ¿ƒ»∆««≈««»¿∆«∆««ƒƒ
ÏBb¯Á‰ ˙ˆÈ··e92ÏÚeM‰ ÔL·e ,93¯ÓÒÓ·e , ¿≈«««¿¿≈«»¿«¿≈

·eÏv‰94‰‡eÙ¯ ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏBzL ¯·c ÏÎ·e ,95; «»¿»»»∆ƒƒ¿»
.ÏÈÚBÓ ‡e‰L ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡iL ,‡e‰Â»∆…¿»¿ƒ∆ƒ

פ"ו.81) שבת, ('חסדי 82)תוספתא השיניים כאב נגד
רוקח'). ('מעשה "שבאזניו" אחר: ובנוסח דוד').

('חסדי 83) לרגל להדקו בצד קיסם שמים רחב, כשהסנדל
דק.84)דוד'). את 85)חבל בהם שכורך החוטים אבל

רוקח'). ('מעשה מותר המכה מן יפלו שלא והספוג, המוך
קיימא.86) של קשר חשוב מכה.87)שאינו על תחבושת
לחממה.88) המכה על לחה תחבושת 89)תחבושת

המכה. את לרכך סממנים סה,90)משוחה שבת משנה,
סלע 91)א. בה וקושר הרגל, פרסת תחת שהיא "מכה

(רש"י). ארבה 92)לרפואה" מין א. סז, שבת משנה,
היריכים" עצבי לחולשת סגולה "והוא כב) יא, (ויקרא

המשניות). שועל )93(פירוש של שן שיקח ומי "לשינה,
(פירוש  תקיצו" - שנתו שארכה מי על אותה ויתלה חי

מסמר 94)המשניות). כשיוקח כי הסגולות, בעלי "יזמו
קדחת  בו שיש מי גרגרת על אותו ויתלה הצלוב מעץ

המשניות). (פירוש לו" יועיל גם 95)שלישית בזה ואין
שכל  אצלנו שהעיקר תלכו". לא "ובחוקותיהם של איסור
"ולא  הכתוב אמר לא זה על רפואה. משום בו שיש דבר
פי"א  ועי' המשניות). (פירוש הגויים" בחוקות תלכו

עכו"ם. מהלכות

.„È˙‡ˆBÈ96‰Óe˜z Ô·‡a ‰M‡‰97Ô·‡ Ï˜LÓ·e ≈»ƒ»¿∆∆¿»¿ƒ¿«∆∆
BÏ˜Le Ôek˙pL ,‰Óe˜z98‰¯aÚ ‰M‡ ‡ÏÂ .‰‡eÙ¯Ï ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»¿…ƒ»À»»

¯aÚ˙z ‡nL ;ÌÈLp‰ ¯‡L elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ¿«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



zayקמד zekld - mipnf xtq - lel` '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ‡ˆBÈÂ .ÏÈt˙Â99ÚÈÓ˜a100‡e‰ ‰Ê È‡Â .‰ÁÓÓ ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈«À¿∆¿≈∆
B‡ ,Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ ‡t¯L ‰Ê ?‰ÁÓÓ ÚÈÓ»̃≈«À¿∆∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈»»
ÔÈÚÈÓ˜a Ì„‡ Èa ‰LÏL ‡t¯L Ì„‡ e‰NÚL∆»»»»∆ƒ≈¿»¿≈»»ƒ¿≈ƒ
;¯eËt - ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ˆÈ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ»»¿»≈«∆≈À¿∆»
- ÔÈlÙza ‡ˆBi‰ ÔÎÂ .LeaÏÓ C¯c B‡ÈˆB‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆∆«¿¿≈«≈ƒ¿ƒƒ

¯eËt101. »

ב.96) סו, מעוברות 97)שבת נשים אותה שנושאות אבן
(רש"י). תפלנה שלא נגד 98)לסגולה דבר איזה "שוקלים

מועיל  האבן, למשקל מכוון החפץ נמצא ואם התקומה, אבן
(מהרש"ל). תקומה" א.99)כאבן ס, שבת משנה,

זמן 101)לסגולה.100) שאינו בשבת גם כמלבוש שהן
סא.). (שבת תפילין

.ÂËÈÓ102È„ÈÁÈ ÏcÒa ‡ˆBÈ ,‰kÓ BÏ‚¯a LiL ƒ∆≈¿«¿«»≈¿«¿»¿ƒƒ
¯a‰ BÏ‚¯a‰‡È103‡ˆÈ ‡Ï ,‰kÓ BÏ‚¯a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«¿«¿ƒ»¿ƒ≈¿«¿«»…≈≈
„ÈÁÈ ÏcÒa104ÏB„b ÏÚÓa ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .105Ï·‡ , ¿«¿»»ƒ¿…≈≈«»»¿ƒ¿»»¬»

ÏB„b ˜eÏÁa ‡e‰ ‡ˆBÈ106‰M‡ ‡ˆz ‡ÏÂ .107ÏÚÓa ≈¿»»¿…≈≈ƒ»¿ƒ¿»
ÈeÙ¯108˙Á‡ ‰ÚL Ba ‰‡ˆÈ ‡lL ,L„Á ÏÚÓa ‡ÏÂ , »¿…¿ƒ¿»»»∆…»¿»»»««

ÌBÈ „BÚaÓ109ÔÈ‡Â .110Úhw‰111·wa ‡ˆBÈ112.BlL ƒ¿¿≈«ƒ≈«≈««∆
ÔÈÓË˜‡113ÈtÓ ,˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ıÚ ÏL «¿«¿ƒ∆≈≈¿ƒ»∆¿«»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËt - e‡ˆÈ Ì‡Â .LeaÏn‰ ÈÎ¯cÓ ÔÈ‡L114. ∆≈»ƒ«¿≈««¿¿ƒ»¿¿ƒ

א.102) ס, שבת (שבת 103)משנה, רב בר חייא כדעת
ברגל  בסנדל שיוצא שם, הונא רב כדעת פוסקים ויש סא.)

מכה. בה תחת 104)שיש השני את נושא כי שיחשדוהו
שיתבייש  טעם: ועוד ה"ב). פ"ו שבת ('ירושלמי' כנפיו
אבל  (רש"י). הרבים ברשות בידו ויביאנו ברבים כך ללכת
אין  - הבריאה ברגלו יחידי בסנדל ויוצא מכה ברגלו יש אם

בושה. ואין מרגליו 105)חשד שיפול ב. קמא, שבת
בידו. ברחוב.106)ויביאנו ערום ילך לא שהרי

מתאים 107) שיהיה מנעלה על יותר מקפדת שהאשה
רגלה. ברשות 108)למידת בידה ותביאנו תחלצנו שמא

בידה.109)הרבים. ותביאנו רגלה מידת לפי אינו שמא
ב.110) סה, שבת כרותה.111)משנה, רגל 112)שרגלו

מעץ. עשויה (פירוש 113)הקטע עץ" של מנעל "כמו
שידיו  לגדם עץ של יד פירושו: ר"ח, לדעת המשניות).

ללכת 114)כרותות. לו אפשר אי שאם הפוסקים, ודעת
(מגידֿמשנה). בשבת בהם לצאת מותר - הקביים בלי

.ÊËÔÈ‡ˆBÈ115ÔBi¯˜Ùa116‰tÈˆ·e117ÈÏÚa ÈL‡¯aL ¿ƒ¿À¿¿¿ƒ»∆¿»≈«¬≈
ÔÓLa ÔÚ·vL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈËËÁ118B‡ ,ÔÎ¯Îe ¬»ƒ≈»«ƒ¿«∆¿»»¿∆∆¿»»

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌBÈ „BÚaÓ ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰a ‡ˆiL∆»»»∆»»««ƒ¿¬»ƒ…
¯eÒ‡ - ˙aM‰ Ì„˜ Ô‰a ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,‰NÚÓ Ô‰a ‰NÚ»»»∆«¬∆¿…»»»∆…∆««»»

Ô‰a ˙‡ˆÏ119. »≈»∆

א.115) נ, קרח 116)שבת לאדם שעושים נכרית פאה
האי). (רב ראשו (רש"י).117)לכסות מנופץ צמר

מהרש"ל 118) מחקו וכן "בשמן", ליתא שוונצינו בדפוס
(שם). שבת כמלבוש.119)בגמרא נחשבים שאינם

.ÊÈÔÈ‡ˆBÈ120ÒB‚Ò·e ‰ÚÈ¯È·e ‰·Ú ˜Na121‰·Ú ¿ƒ¿«»∆ƒƒ»¿»»∆
‰ÏÈÓÁ·e122ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,123‰·˙a ‡Ï Ï·‡ ;124 «¬ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬»…¿≈»

¯k‰ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,˙ÏˆÁÓa ‡ÏÂ ‰t˜a ‡ÏÂ125 ¿…¿À»¿…¿«¿∆∆ƒ¿≈«¿»ƒ««
¯zÓ - ÌÈ„‚a‰ BÓk ÔÈw„Â ÔÈk¯ eÈ‰ Ì‡ :˙Òk‰Â¿«∆∆ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒÀ»
Ì‡Â ;LeaÏÓ C¯c ˙aLa BL‡¯ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»À»ƒ«…¿«»∆∆«¿¿ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡Â ÈB‡NÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÈL˜ eÈ‰»»ƒ¬≈≈¿««¬ƒ

פ"ו.120) שבת בו 121)תוספתא שהשתמשו עבה בגד
-בלילה יוונית (מלה בו מארג Sagum.((122לישון בגד

ארמית. מלה והיא כמלבוש;123)עבה, לובשם שהוא
שבת  בלילי שיצא טרפון ברבי מעשה יהודה, רבי "אמר
מפני  ויצא ידיו בשתי ואחזו סדין לו ונתנו המדרש, לבית

פ"ו). שבת (תוספתא תיבה 124)הגשמים" יכוף "שלא
נדרים  (רש"י משא" כנושא שנראה הגשמים, מפני ראשו על

ב.125)נה:). קמו, שבת

.ÁÈÔÈ‡ˆBÈ126ÔÈ‚BÊa127‡ˆBÈÂ .ÌÈ„‚·a ÔÈ‚e¯‡‰ ¿ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ¿≈
„·Ú‰128B¯‡eˆaL ËÈË ÏL Ì˙BÁa129‡Ï Ï·‡ , »∆∆¿»∆ƒ∆¿«»¬»…

ÛhÚ˙n‰ .ep‡È·ÈÂ ÏtÈ ‡nL ;˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁa130 ¿»∆«∆∆∆»ƒ…ƒƒ∆«ƒ¿«≈
B˙ÈlËa131:BÙ˙k ÏÚ B‡ B„Èa Ô‡kÓe Ô‡kÓ dÏt˜Â , ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»«¿≈

‡lL B‡ eÚ¯wÈ ‡lL È„k ÂÈÙk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ƒƒ¿«≈¿«≈¿»»¿≈∆…ƒ»¿∆…
eÎÏÎÏ˙È132Ô‰a ˙B‡˙‰Ï Ôˆa˜ Ì‡Â ;¯eÒ‡ - ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»∆

.¯zÓ - ÔLeaÏÓa ÌB˜n‰ ÈL‡ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿≈«»¿«¿»À»

ב.126) סו, שבת בהם 127)משנה, שאין קטנים פעמונים
קול. משמיעים ואין וטבל 128)ענבל, שמל כנעני "עבד

כל  והן בהן, חייבים שהעבדים מצוות וקיבל עבדות, לשם
ולמנעם  לשמרם עלינו מצוה - חייבות שנשים המצוות
וחמורך  שורך ינוח למען שנאמר: בשבת, מלאכה מעשיית

הי"ד). בפ"ב להלן (רבינו אמתך" בן בחותם 129)וינפש
העבד. בעל האדון שם חקוק א.130)היה קמז, שבת

אחת 131) כיריעה שהיו שלהם בטליתות מדובר "כאן
שלנו  במלבושים אבל שלנו), (כטליתותֿתפילה מרובעת
(או"ח  זה" איסור אין מתוכם, ידיו ומוציא בהם לבוש שהוא

שא). (מגידֿמשנה).132)סי' מהר ללכת שיוכל כדי או

.ËÈ‡ˆBi‰133- BÙ˙k ÏÚ ˙ÁpÓe ˙Ït˜Ó ˙ÈlËa «≈¿«ƒ¿À∆∆À«««¿≈
·iÁ134¯„eÒa ‡e‰ ‡ˆBÈ Ï·‡ .135ŒÏÚŒÛ‡ ,BÙ˙k ÏÚL «»¬»≈¿»∆«¿≈««

BÚaˆ‡a BÏ ‰¯eL˜ ‡ÓÈ ÔÈ‡L Èt136¯„eÒ ÏÎÂ . ƒ∆≈ƒ»¿»¿∆¿»¿»»
Ba ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ ,Ba¯Â BL‡¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L137‰˙È‰ . ∆≈∆…¿À»»≈»¿»

˙ÈÎÒ138‰ÈL‡¯ ÈL ¯LB˜ - ‰·Á¯ dÈ‡L ‰¯ˆ˜ «¿ƒ¿»»∆≈»¿»»≈¿≈»∆»
.da ˙‡ˆÏ ¯zÓe ,Ë·‡ BÓk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÙ˙kÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈À»»≈»

א.133) קמז, לצאת 134)שבת כסות מוכרי של שדרכם
מלבוש. דרך זה ואין שדרך 135)כך, גדולה מטפחת
בחול. גם בקיפול מעשה 136)לבישתו יהודה: רבי אמר

בסודר  שיצא הורקנוס בן אליעזר רבי של בנו בהורקנוס
באצבעו  לו כרוכה (חוט) שנימא אלא בשבת, כתיפו שעל
אמרו: חכמים לפני הדבר וכשבא כתפיו), מעל יפול (שלא
קמז.). (שבת מותר" - באצבעו לו כרוכה נימא אין אפילו

אבל 137) גופו, רוב בו להתלבש העשוי לסודר הכוונה
צורך  אין הכתף, על מקופלים ללבשם שהדרך שלנו סודרים

(הגר"א). זה אחר:138)כשיעור בנוסח ב. קמז, שבת
את  לעטוף וצר ארוך צמר "בגד התימנים), (כת"י "סבנית"

(מגידֿמשנה). המרחץ מבית כשיוצאים והכתפיים הראש
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.Î¯zÓ139ÏÏÓ ‰È˙B˙ÙNa LiL ˙ÈlËa ÛhÚ˙‰Ï140, À»¿ƒ¿«≈¿«ƒ∆≈¿ƒ¿∆»¿»
ÈB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÔÈk¯‡ ÔÈËeÁ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈ƒ¬Àƒ¿««ƒ∆≈»
„Èt˜Ó BÈ‡Â ,˙Èlh‰ Èa‚Ï ÌÈÏËa Ô‰L ÈtÓ ;˙Èlh‰««ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿«≈««ƒ¿≈«¿ƒ
˙ÈlËa ‡ˆBi‰ ,CÎÈÙÏ .eÈ‰ ‡Ï ÔÈa eÈ‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈»≈…»¿ƒ»«≈¿«ƒ

d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ dÈ‡L141Ô˙B‡L ÈtÓ ;·iÁ - ∆≈»¿À∆∆¿ƒ¿»»«»ƒ¿≈∆»
ÌÈÏLiL „Ú ,Ô‰ÈÏÚ BzÚ„Â ,BÏˆ‡ Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÔÈËeÁ‰«ƒ¬ƒ≈∆¿¿«¿¬≈∆«∆«¿ƒ

lË Ï·‡ .˙ÈˆÈˆ eNÚÈÂ ÔB¯ÒÁ- d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ‰ ˙È ∆¿»¿≈»ƒƒ¬»«ƒ«¿À∆∆¿ƒ¿»»
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa da ˙‡ˆÏ ¯zÓ142˙ÈˆÈv‰ ÔÈ‡L ; À»»≈»≈«≈««¿»∆≈«ƒƒ

„‚a‰ ÈBpÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÈB‡NÓ ‰¯eÓb‰«¿»«∆»¬≈ƒƒ«∆∆
‡¯Ó‡‰ BÓk ,ÂÈÒÈÒÎzÓe143el‡Â .da ‡ˆBiÎÂ144eÈ‰ ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«≈»¿ƒ»

‰È‰ ,ÈB‡NÓ d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ ‡È‰L ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ≈«ƒƒ∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿»»«»»
elÙ‡ da ‡ˆBi‰ ·iÁ145˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ;˙aM‰ ÌBÈa «»«≈»¬ƒ¿««»∆≈ƒ¿«

.˙aL ‰ÁBc ˙¯k da ÔÈ‡L ‰NÚ¬≈∆≈»»≈»«»

ב.139) קלט, בקצות 140)שבת התלויים יתרים חוטים
הטלית 141)הבגד. כנפי בשלוש ציצית שתלה "כגון

(ר"ח). הרביעית" ולא 142)והניח ביום הציצית "שחובת
בהל' (רבינו ראיה" בשעת - אותו וראיתם שנאמר: בלילה,

ה"ז). פ"ג שפתו.143)ציצית או הבגד תפר על חיפוי
מצוייצת 144) בטלית שבת בליל לצאת שאסור הרי"ף דעת

כמשא, הטלית נחשבת ציצית, זמן שאינו שכיון כהלכתה,
אסור  היה השבת ביום גם זו, שיטה שלפי סובר ורבינו

ציצית, מצות שמקיים אף כי בה, לדחות לצאת בכוחה אין
תעשה' 'לא דוחה 'עשה' שאין בכרת, שהוא שבת איסור
הרי"ף, דעת נגד מיוחדת תשובה כתב ורבינו כרת; בו שיש
יצא  ובין משוי אינה כהלכתה מצוייצת "וכשהיתה וסיים:
קטן  או אשה בה יצא בין יצא, לא בין ציצית חובת ידי זה
("תשובות  היום" גדול בה שיצא בין בלילה איש או

ס'). סי' פריימן המילה 145)הרמב"ם" חסרה אחר, בנוסח
רוקח'). ('מעשה "אפילו"

.‡Î‡Ï146‡ˆÈ147BÏ ‰·eÁz‰ ËÁÓa ˙aLa ËiÁ‰ …≈≈««»¿«»¿«««¿»
Èc¯‚ ‡ÏÂ .BÊ‡aL ÌÒÈ˜a ¯b ‡ÏÂ .B„‚·a148 ¿ƒ¿¿…«»¿≈»∆¿»¿¿…«¿ƒ

‡¯È‡a149˜¯BÒ ‡ÏÂ .BÊ‡aL150.BÊ‡aL ‰ÎÈLÓa ¿ƒ»∆¿»¿¿…≈ƒ¿ƒ»∆¿»¿
ÈÁÏL ‡ÏÂ151B¯‡eˆaL ¯È„a152Úaˆ ‡ÏÂ . ¿…À¿»ƒ¿ƒ»∆¿«»¿…«»

‡Ó‚„a153¯eËt - ‡ˆÈ Ì‡Â .BÊ‡aL154ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿À¿»∆¿»¿¿ƒ»»»««ƒ
C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtÓ ,B˙en‡ C¯c ‡ˆiL∆»»∆∆À»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆

.ÔÈ‡ÈˆBn‰«ƒƒ

ב.146) יא, אותם 147)שבת שמים כאן השינויים "כל
הם  אומנות מאיזו שיכירו כדי לשוק, בצאתם אומנות בעלי

(רש"י). למלאכה" חתיכת 149)אורג.148)וישכרום
עמ' ו' כרך ("סיני" התלמוד בפירוש ורבינו (רש"י). צמר
והיא  מסורקת, ערבי בלשון נקראת "אירא כתב: קיג)

קנה". של קטנה ויוצא 150)שפופרת הצמר, או הפשתן
אומנותו. על לדוגמא (בחוט) מחליף 151)במשיחה

כספים. (שונצינו).152)ופורט "שבאזנו" אחר: בנוסח
שחור 153) צבוע צמר ומעט אדום, צבוע צמר "מעט

(רש"י). יהודה:154)לדוגמא" ורבי מאיר רבי בזה נחלקו
מאיר  ורבי אומנותו, דרך שהוציא אומן מחייב יהודה רבי

"רבי  המקובל: הכלל נגד מאיר, כרבי רבינו ופסק פוטר.
מגידֿמשנה). (ועיין יהודה" כרבי הלכה - יהודה ורבי מאיר

.·Î·f‰155ÒÈka ‡ˆiL156ÔÈ‡L ÈtÓ ;·iÁ - BlL «»∆»»«ƒ∆«»ƒ¿≈∆≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙‡f‰ C¯ck ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ‰Ê ÒÈk C¯c∆∆ƒ∆¿ƒ∆»«∆∆«…¿««ƒ
eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ‡l‡ ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«»»∆»¿≈∆…ƒ¿«¿¿

‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î‡Ïn‰L ;ÂÈ„‚a·iÁ - dÙe ¿»»∆«¿»»∆≈»¿ƒ»¿»«»
‰ÈÏÚ157. »∆»

ב.155) יא, בגדיו.156)שבת יתלכלכו שלא קשור
שהלכה 157) הראשונים רוב דעת אבל ה"ז, בפ"א כדעתו

עליה. פטור - לגופה צריכה שאינה מלאכה כי שמעון, כרבי

.‚Î‡ˆBn‰158ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLa ÔÈlÙz159„ˆÈk , «≈¿ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ≈«
Ôk¯„k ÔL·BÏ ?‰NBÚ ‡e‰160,B„Èa „È ÏL ÁÈpÓ - ∆¿»¿«¿»«ƒ«∆»¿»

¯ÊBÁÂ ,˙Èaa ÔˆÏBÁÂ ÒÎÂ - BL‡¯a L‡¯ ÏL∆…¿…¿ƒ¿»¿¿»««ƒ¿≈
.Ôlk ˙‡ ÒÈÎiL „Ú ,ÔˆÏBÁÂ ,ÈL ‚eÊ L·BÏÂ ,‡ˆBÈÂ¿≈¿≈≈ƒ¿¿»«∆«¿ƒ∆À»
ÔÒÈÎ‰Ï È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,‰a¯‰ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¿ƒ»

Ì‰ÈÏÚ CÈLÁÓ ‰Ê È¯‰ - LeaÏÓ C¯c161ÔÒÈÎÓe , ∆∆«¿¬≈∆«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»
‰¯Êb‰ ÈÓÈa ‰È‰ Ì‡Â .˙aL È‡ˆBÓa162‡¯È˙nL , ¿»≈«»¿ƒ»»ƒ≈«¿≈»∆ƒ¿»≈

ÔqÎÓ - ÌÈ˙ek‰ ÈtÓ ·¯Ú‰ „Ú Ô¯ÓLÏe ·LÈÏ≈≈¿»¿»«»∆∆ƒ¿≈«ƒ¿«»
.CÏB‰Â ÔÁÈpÓe ÔÓB˜Óaƒ¿»«ƒ»¿≈

א.158) צה, עירובין שמירה.159)משנה, ובלי בבזיון
תפילין 160) בהל' (כמבואר תפילין זמן אינו ששבת ואף

לשם  ללבשן מתכוון שאינו כיון ללבשן מותר - ה"י) פ"ד
כוונה. צריכות מצוות שהרי מבזיון, להצילן כיֿאם מצוה,
בראשו, ראש של "מניח ההמשך: התימנים, כת"י ובנוסח
כך  ואחר תחילה, יד של "מניח דו"ו: ובנוסח בידו" יד ושל

ונכנס". ראש כולן 161)של להכניס יספיק שלא כיון
הערב. עד בשדה ימתין אלא כלל ילבשן לא יום, מבעוד

מצוות.162) בקיום סכנה כשיש שמד, גזירת

.„Î‰È‰163ÌÈËÒl‰ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ‡¯È˙Ó »»ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt ÔÎÈÏBÓe ˙Á‡k Ôlk ˙‡ ÏËB -≈∆À»¿««ƒ»»»≈«¿«

˙Bn‡164B¯·ÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a B¯·ÁÏ Ô˙B B‡ ; «¿»«¬≈¿«¿«««¬≈
B¯·ÁÏ165‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbnL „Ú ,166‰na . «¬≈«∆«ƒ«∆»≈«ƒ»«∆

Ô‰Â Ô‰È˙BÚeˆ¯ Ô‰a eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈∆¿≈
Ï·‡ ;Ô‰ ÔÈlÙz È‡ceL ,ÔÈlÙz ÏL ¯L˜ ÔÈ¯M˜Ó¿À»ƒ∆∆∆¿ƒƒ∆««¿ƒƒ≈¬»

Ô‰Ï ˜˜Ê BÈ‡ - ˙B¯M˜Ó Ô‰È˙BÚeˆ¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡167. ƒ…»¿≈∆¿À»≈ƒ¿»»∆

א.163) צז, אמות,164)עירובין לארבע שיגיע "קודם
אמות  ארבע העברת כאן ואין פעם, בכל וכן לנוח. יעמוד
כך. לעשות התירו התפילין קדושת ומשום (רש"י), יחד"

רק 165) בזה ויש שלימה, מלאכה עשה לא מהם אחד שאף
הט"ו). בפ"א (כמבואר מדרבנן המקום 166)איסור שהוא

ה  התפילין.המשתמר את בו לשים שיטת 167)ראשון זוהי
ומתיר  בחדשות, אוסר יהודה "רבי התלמוד: בדברי רבינו
קמיעות, רק תפילין שאינן לחשוש יש בחדשות בישנות",
ושאר  הראב"ד לדעת אבל דרבנן. איסור בשבילן התירו ולא
קמיעות, ולא תפילין שהן ספק אין בחדשות גם הראשונים,
שאינן  מפני זוג, זוג להכניסן בחדשות התירו שלא והטעם
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את  לקשור שאסור להכניסן, יוכל ולא ברצועות מקושרות
בשבת. התפילין

.‰Î‡ˆBn‰168‰¯Bz ¯ÙÒ169B¯nLÓe ·LBÈ - «≈≈∆»≈¿«¿
‰kq·e .ÂÈÏÚ CÈLÁÓe170Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BÁÈpÓ - «¿ƒ»»««»»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓL‚ eÈ‰171‰qÎÓe ¯ÊBÁÂ ,¯BÚa ÛhÚ˙Ó - »¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿≈¿«∆
.Ba ÒÎÂ ,B˙B‡¿ƒ¿»

ח.168) פרק "ספר".169)תוספתא הנוסח: בתוספתא,
קודש. כתבי בשאר שהואֿהדין מזה סכנת 170)ונראה

בזיון 171)לסטים. שיש סכנה, במקום שלא מדובר כאן
עליו. היורדים הגשמים משום הספר

.ÂÎ‡Ï172ËiÁ‰ ‡ˆÈ173B„Èa BËÁÓa174‡ÏÂ , …≈≈«¬»¿«¬¿»¿…
¯Ï·l‰175‡nL ;‰ÎLÁÏ CeÓÒ ˙aL ·¯Ú ,BÒBÓÏ˜a ««¿»¿À¿∆∆«»»«¬≈»∆»
ÁkLÈ176·iÁÂ .‡ÈˆBÈÂ177·¯Ú B„‚·a LÓLÓÏ Ì„‡ ƒ¿«¿ƒ¿«»»»¿«¿≈¿ƒ¿∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL‡ˆÈÂ ÁeÎL ¯·c ÌL ‰È‰È ‡nL , «»ƒ¬≈»∆»ƒ¿∆»»»»«¿≈≈
;‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ÔÈlÙ˙a ˙‡ˆÏ ¯zÓ .˙aLa Ba¿«»À»»≈ƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¬≈»
BÈ‡ ,˙Ú ÏÎa ÂÈlÙ˙a LÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔÁÎBL178ÁÎL .179¯kÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô‰a ‡ˆÈÂ ¿»»«¿»»»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«
‰qÎÓ - BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ LiL180„Ú BL‡¯ ˙‡ ∆≈¿ƒƒ¿…¿«∆∆…«

.L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ B˙È·Ï ÚÈbnL∆«ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»

א.172) יא, שבת אדם 173)משנה, בשאר והואֿהדין
בכך. שדרכו משום אלא חייט אמרו ולא בידו, חפץ האוחז

חכמים,174) גזרו לא בבגדו, תחובה המחט היתה אם אבל
שלא  כיון פטור, – הרבים לרשות כך יצא אם שאפילו כיון
כ"א). בהלכה (כמבואר המוציאים כדרך הוציא

שישכח 176)הסופר.175) או שבת שהיום ישכח
ישכח  אם אבל חטאת, ויתחייב בשבת אסורה שהוצאה
כמבואר  מתעסק, נקרא שזה מחטאת פטור - בידו שהמחט

הי"א. אדם 177)בפ"א חייב אומר, "חנניא א: יב, שבת
יוסף: רב אמר חשיכה. עם שבת ערב בבגדו למשמש
מאיסור  להפרישו כאן יש גדול (דבר לשבתא" רבתי הלכתא

רש"י). - זמן 178)שבת כל בתפילין למשמש אדם חייב
אחד, רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלא עליו, שהם
שם  אלא בו אין שהציץ הציץ, מקדושת גדולה שקדושתן
וכמותן  ראש, בשל שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד,
יסיח  שלא תמיד, מצחו על והיה נאמר: ובציץ יד, בשל

הי"ד). פ"ד תפילין בהל' (רבינו ממנו" ביצה 179)דעתו
א. מפני 180)טו, לביתו בידו אותן לשאת שאיֿאפשר

בזיון  מפני איֿאפשר בחוץ ולהשאירן השבת, קדושת
כשהם  מלבוש דרך עליו לקחתן לו התירו לכן התפילין,

בשבת. תפילין בראשו נושא יראוהו שלא מכוסים

עׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לזה 1) ונמשך מלאכותיה. ואיסור הבהמה דיני בו נתבארו

ורוב  מלאכה. העושה בהמה לגוי למכור שלא שגזרו מה
ונסתיים  בהן. והאסור המותר הוצאת בדיני הפרק ענייני
לבהמות, בכתוב שהוקשו העבדים שביתת בחיוב הפרק

והגר. אמתך בן וינפש וחמורך, שורך ינוח למען באמרו:

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï »¿ƒ«»««¿≈»¿«»

¯Ó‡pL3- EzÓ‰a ÏÎÂ E¯BÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ : ∆∆¡«¿««»«¿«¬¿¿»¿∆¿∆
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡4Ì‡Â .5 ∆»«¬¿∆»»¿≈»«»»¿ƒ

ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ««¿≈»««ƒ∆¿À∆«
‰NÚ ÏÏkÓ ‡a B¯eq‡L ÈÙÏ ;‰˜BÏ BÈ‡ ,d˙˙È·L6. ¿ƒ»»≈∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¬≈

¯nÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ7‰ÈÏÚ ‰È‰Â ,˙aLa BzÓ‰a ¯Á‡ ¿ƒ»«¿«≈««¿∆¿¿«»¿»»»∆»
¯eËt - ÈB‡NÓ8. «»

ה"ב).2) פ"ה (שבת פסוקים 3)'ירושלמי' שני הם
כג, (שמות וחמורך" שורך ינוח "למען מהפסוק: נפרדים;
ומהפסוק: בהמה, שביתת דין שם) ('ירושלמי' למדים יב)
לרבות  נד.) (בבאֿקמא למדים יד) ה, (דברים בהמתך" "וכל
בהמתך" "וכל המלים חסרות אחר, ובנוסח ועוף; חיה

רוקח'). שכתוב 4)('מעשה ממה ב. נד, בבאֿקמא
מלאכה  כל תעשה "לא יד) ה, (דברים האחרונות בדברות
חיה  לרבות בהמתך", וכל וחמורך שורך וכו' ובנך אתה

בהם. כיוצא ב.5)ועוף קנד, איסורו 6)שבת שנכתב
על  אלא לוקים ואין שורך", ינוח "למען 'עשה': בלשון
סנהדרין  בהל' כמבואר תעשה', 'לא בלשון שנכתב איסור

וב'. ה"א ומזרזה 7)פי"ח הבהמה, או החמור אחר הולך
משום 8)בהליכה. התורה מן אסור אבל מלקות, מעונש

"פטור" כשאר אינו זה ו"פטור" מלאכה", כל תעשה "לא
לחםֿמשנה). (ועיין מדרבנן אלא אסור שאינו רבינו שבדברי

.·‡Ï‰Â9‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ Â‡Ï «¬…»¿…»«»∆∆¡«…«¬∆
EzÓ‰·e E˙Ó‡Â Ec·ÚÂ Ez·e E·e ‰z‡ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ»¿»»«»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿«¬»¿¿∆¿∆

‰LÈ¯Áa ‡ˆBiÎÂ da L¯ÁÈ ‡lL -10Â‡Ï ‡ˆÓÂ . ∆…«¬»¿«≈«¬ƒ»¿ƒ¿»«
.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»

אחר 9) מחמר על לוקים אין למה דבריו, לבאר רבנו כוונת
בתורה? מפורש תעשה') ('לא "לאו" יש והלא בהמתו,

ביחד 10) המלאכה עושה כשהאדם נאמר, זה לאו כלומר:
מלאכה  כל תעשה "לא הכתוב: משמעות שכן הבהמה, עם

מיתה. חייב ובזה בהמתך, עם אתה ובהמתך", . . . אתה

.‚¯eÒ‡11¯ÈkN‰Ï B‡ ÏÈ‡L‰Ï Ï‡¯NÈÏ12‰Ó‰a »¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»
‰q‚13È¯‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ da ‰NÚÈ ‡lL ;È¯ÎÏ «»¿»¿ƒ∆…«¬∆»¿»»¿«»«¬≈

e¯Ò‡ .BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰14¯kÓÏ ÌÈÓÎÁ ¿À∆«¿ƒ«¿∆¿»¿¬»ƒƒ¿…
Ì‡Â .¯ÈkNÈ B‡ ÏÈ‡LÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ‰q‚ ‰Ó‰a15 ¿≈»«»¿»¿ƒ∆»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ¯ÎÓ16.d¯ÈÊÁÓe ‰ÈÓ„a ‰¯NÚ „Ú »«¿ƒ«¬»»¿»∆»«¬ƒ»
‰¯e·L elÙ‡Â17¯zÓe .ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡18ÏÚ Ì‰Ï ¯kÓÏ «¬ƒ¿»≈¿ƒÀ»ƒ¿…»∆«

ÏÈ‡LÓ BÈ‡Â ¯ÈkNÓ BÈ‡ ¯eÒ¯q‰L ;¯eÒ¯Ò È„È19. ¿≈«¿∆««¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

א.11) טו, זרה שהשכירה 12)עבודה אף - ישראל בהמת
לנכרי  מכרה לא אם בהמתו, שביתת משום בה יש לנכרי,

שם). ('תוספות' מלאכה.13)לצמיתות העושה
א.14) נג, פסחים א.15)משנה, מד, לפדות 16)גיטין

(רש"י). הנכרי מיד הבהמה ראויה 17)את שאינה
(גמרא  שלימה ימכור שמא גזירה - מוכרים אין למלאכה,

א.18)שם). טו, זרה כשבעל 19)עבודה "מדובר
ישאיל  לא הסרסור כי הבהמה, יד על מצוי יהיה לא הבהמה

שם). המשניות (פירוש שלו" שאינה לפי ישכיר ולא

.„¯zÓe20‡l‡ „ÓBÚ Òeq‰ ÔÈ‡L ;ÒeÒ Ì‰Ï ¯kÓÏ À»ƒ¿…»∆∆≈«≈∆»
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‡NB ÈÁ‰Â ,ÈB‡NÓÏ ‡Ï ,Ì„‡ ˙·ÈÎ¯Ï21.BÓˆÚ ˙‡ ƒ¿ƒ«»»…¿«¿««≈∆«¿
C¯„Îe22Ck ,È¯ÎÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L¯kÓÏ e¯Ò‡ ¿∆∆∆»¿ƒ¿…¿»¿ƒ»»¿ƒ¿…

¯zÓe .È¯ÎÏ ¯kÓÏ „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ23Ì‰Ï ¯kÓÏ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…¿»¿ƒÀ»ƒ¿…»∆
ËÁBLÂ ,‰ËÈÁLÏ ‰¯t24¯kÓÈ ‡ÏÂ .ÂÈÙa B˙B‡ »»ƒ¿ƒ»¿≈¿»»¿…ƒ¿…

ÌËt ÏL ¯BL elÙ‡ ,Ì˙Ò25‡‰LÈ ‡nL ,26B˙B‡ ¿»¬ƒ∆¿»∆»«¿∆
.Ba „·ÚÈÂ¿«¬…

א.20) צד, שבת א. נג, פסחים למעלה 21)משנה, מבואר
הט"ז. א.22)בפי"ח טו, זרה כ,23)עבודה זרה עבודה

פ"ב. ע"ז ותוספתא שמוכר 24)ב. בזה מספיק לא כלומר:
להלן  (ועיין שוחט שיראהו צריך אלא לשחוט, מנת על לו
שובת"). ואינו לשבות עמו "ופוסק יג: הלכה ל' פרק

(רש"י).25) למלאכה" ראוי ואינו מאד, ושמן "מפוטם
(שם 26) זבידא לי אמר אשי: רב "אמר א: טו, זרה עבודה

אותו  (משהים ליה משהינן מפוטם) (שור תוראה בר פטם)
שוורים  כשני (ועובד תרין חד על ועביד שיכחיש), עד

אחרים)".

.‰ÌB˜Ó27‰w„ ‰Ó‰a Ô‰Ï ¯kÓÏ e‚‰pL28- »∆»¬ƒ¿…»∆¿≈»«»
¯kÓÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ;ÔÈ¯ÎBÓ29.ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»∆»¬∆…ƒ¿…≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎ·e30ÔÈ‡L BÓk ,‰q‚ ‰iÁ Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ¿»»≈¿ƒ»∆«»«»¿∆≈
.¯eÒ¯Ò È„È ÏÚ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»∆¿≈»«»∆»«¿≈«¿

א.27) נג, פסחים מלאכה.28)משנה, עושה שאינה
בהמה 29) להם למכור יבואו שמא עצמם על "שהחמירו

(רע"ב). ב.30)גסה" טז, זרה עבודה

.ÂÈÓ31C¯ca CÈLÁ‰L32È¯Î BnÚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,33ÔziL ƒ∆∆¿ƒ«∆∆¿…»»ƒ»¿ƒ∆ƒ≈
BÒÈk BÏ34‰ÈÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ‰Ó‰a BnÚ ‰˙È‰Â , ƒ¿»¿»ƒ¿≈»«ƒ«ƒ»∆»

;‰ÈÏÚÓ BÏËB „ÓÚÏ ‰ˆ¯zLÎe ,˙Îl‰Ó ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿∆«¬…¿≈»∆»
ÌL ‰È‰z ‡lL È„Îe ,‰ÈÏÚ ‡e‰Â „ÓÚz ‡lL È„k¿≈∆…«¬…¿»∆»¿≈∆…ƒ¿∆»

‰Áp‰ ‡ÏÂ ‰¯È˜Ú ‡Ï35elÙ‡Â d‚È‰‰Ï BÏ ¯eÒ‡Â . …¬ƒ»¿…«»»¿»¿«¿ƒ»«¬ƒ
¯nÁÓ ‰È‰È ‡lL È„k ;‰ÈÏÚ ÒÈk‰L ÔÓÊ Ïk ÏB˜a¿»¿«∆«ƒ»∆»¿≈∆…ƒ¿∆¿«≈

˙aLa36Èab ÏÚ BÒÈk ÁÈpÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e . ¿«»¿≈«¬»ƒƒ∆…«ƒ«ƒ««≈
È¯Î BnÚ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ,‰Ó‰a37. ¿≈»∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ

א.31) קנג, שבת עליו 32)משנה, וקדש בדרך בא היה
עמו. ומעות הכ"ב.33)השבת בפ"ו למעלה כמבואר

(התירו 34) לא מציאה אבל (התירו), כיסו דוקא רבא: "אמר
שם). (גמרא, החמור)" על בפי"ג 35)להניח כמבואר

אלא 36)ה"א. עליה נותן שאינו מכיון הרשב"א: ודעת
קנג:) (שבת אמרו שכלל מחמר, דין בו אין מהלכת, כשהיא
חטאת, חייב מלאכה) עושה עצמו (שהוא שבגופו "כל
וכל  אסור, אבל פטור הי"ב) בפי"ג (מבואר בחבירו
לכתחילה". מותר בבהמתו אסור, אבל פטור שבחבירו

על 37) התורה) (מן מצּווה אתה חמור - טעמא? ֶ"מאי
שביתתו" על התורה) (מן מצּווה אתה אין נכרי ֶשביתתו,

שם). (גמרא,

.Ê‰È‰38L¯Á BnÚ39‰ËBL40ÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ÔË˜Â »»ƒ≈≈∆¿»»«ƒ«ƒ«
Ì„‡ Ô‰L ÈtÓ ;Ô‰Ó „Á‡Ï B˙B BÈ‡Â ,¯BÓÁ‰«¬¿≈¿¿««≈∆ƒ¿≈∆≈»»

‰ËBLÂ L¯Á BnÚ ‰È‰ .Ï‡¯NiÓ41‰Ó‰a BnÚ ÔÈ‡Â , ƒƒ¿»≈»»ƒ≈≈¿∆¿≈ƒ¿≈»

ÔË˜Â ‰ËBL .‰ËBMÏ B˙B -42.‰ËBMÏ B˙B - ¿«∆∆¿»»¿«∆
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï B˙B - ÔË˜Â L¯Á43‰˙È‰ ‡Ï . ≈≈¿»»¿¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆…»¿»

Cl‰Ó - el‡ ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ È¯Î ‡ÏÂ ‰Ó‰a BnÚƒ¿≈»¿…»¿ƒ¿…∆»ƒ»≈¿«≈
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt Ba44‰‡ÈˆÓ elÙ‡Â .45 »»≈«¿«««¬ƒ¿ƒ»

;˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt da Cl‰Ó ,B„ÈÏ ‰‡aL∆»»¿»¿«≈»»»≈«¿««
- ‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B„ÈÏ ‡B·zL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆»¿»ƒ»¿«¿ƒ»∆»

ÁÓÚa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt dÎÈÏBÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,CÈL «¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»≈«¿«
.˙Bn‡«

א.38) קנג, מקום,39)שבת בכל האמורים וחרשת "חרש
שמדבר  מי אבל מדברים, ולא שומעים שאין האילמים הם
אדם" ככל הוא הרי מדבר, ואינו שומע או שומע ואינו

הכ"ו). פ"ב אישות בהל' דעת 40)(רבינו לו אין "שוטה
(רש"י). קצת" דעת לו יש חרש אבל בנוסח 41)כלל,
התימנים). (כת"י וקטן" ושוטה "חרש שהקטן 42)אחר:

השוטה. מהֿשאיןֿכן כשיגדל, דעת לכלל שכל 43)יבא
יבוא  וקטן קצת, דעת עכשיו לו יש חרש מעלה: לו יש אחד

כשיגדל. דעת שם.44)לכלל היתה אחרת (תקנה) "עוד
לגלותה, חכמים רצו ולא אמות, מארבע פחות מוליכו
תורה  דבר להסתיר (מותר דבר" הסתר אלהים "כבוד משום:
שלימות  אמות ארבע יוליכנו שלא שמים), כבוד משום

קנג:). (שבת הרבים" ונתנו 45)ברשות נשאו זו בהלכה
קנג) (שבת מבואר בגמרא שהרי והקשו: הרמב"ם, מפרשי
השיב  הרמב"ם לא". במציאה אבל התירו, בכיסו ש"דוקא
ז"ל  שבבבל הישיבות ראשי "גם לוניל: לחכמי בתשובה
שזה  לי ויראה החיבור... אליהם כשהגיע זו פיסקא על תפסו
המציאה  ליתן אלא חילק לא למציאה, כיסו בין רבא שחילק
פחות  להוליכה אבל חמור, גבי על להוליכה או לנכרי,
יש  גדולה צינעה ההולכה שזו מותר... אמות מארבע פחות
יכיר  ולא לסייעו אחר איש ולא אחר דבר צריך ואינו בה,
ארבע  יעבירנו שמא נחוש ולא נחפז, יהיה ולא אדם בו
נז). סי' פריימן הרמב"ם (תשובת הרבים ברשות אמות
מקור  הראו ג) אות משבת כ"ד (פרק נתנאל' ו'קרבן והגר"א
גיורא  איסור בדברי ע.) זרה (עבודה בגמרא רבינו לדברי
כיס  ש"המוצא מכיון בשבת, אבודים ארנקים נמצאו שלא
בנוסח  אולם אמות". מארבע פחות פחות מוליכו בשבת

"המוצא". ולא "המוציא" כתוב: בראשונים, שהובא

.Á¯zÓ46CLÓÏ47‚˙Óa ‰Ó‰a‰ ˙‡48ÔÒ¯Â49dlL À»ƒ¿…∆«¿≈»¿∆∆»∆∆∆»
.ÔÒ¯‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»∆∆

¯ÈL :ÔB‚k50¯ÒÙ‡Â ,ÒeÒÏ51ÌËÁÂ ,ÏÓ‚Ï52 ¿≈¿¿«¿»¿»»«¬»
‰˜‡Ï53¯‚eÒÂ ,54‰Ó‰a ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÎÏ ¿»»¿«¿∆∆¬»ƒƒ¿≈»

;Òeq‰ ÈÙa Ï·Á ¯LwL ÔB‚k ,˙¯nzLÓ ÔÈ‡L ‚˙Óa¿∆∆∆≈ƒ¿«∆∆¿∆»«∆∆¿ƒ«
˙BÁÙa ˙¯nzLÓ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‚˙Óa B‡¿∆∆∆≈»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆∆¿»
Ïe˙Á B‡ ,ÒeÒ ÏL ¯ÈLa ¯BÓÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ,epnÓƒ∆¿∆ƒ¬¿≈∆»
B‡ ‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ÏkL ;ÈB‡NÓ ‰Ê È¯‰ - ¯‚eÒa¿«¬≈∆«∆»¿ƒ»¿À»

dÏ ‡e‰ ÈB‡NÓ ‰˙eÁt ‰¯ÈÓL55. ¿ƒ»¿»«»

ב.46) נא, שבת לצאת 47)משנה, הבהמה שדרך בדברים
בשבת  גם מותר משא, לשם ולא שמירה לשם בחול. בהם

כתכשיטים. נחשבים בפי 48)שהם ששמים ברזל שרשרת
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להנהיגה. לקשרה 49)הבהמה, הבהמה בלחי נתון חבל
שלה" ואפסר "ורסן אחר: בנוסח במהלכה; ולהטותה

רוקח'). המשניות).50)('מעשה (פירוש המתג" "הוא
המשניות).51) (פירוש הגמלים" פיות על שקושרים "חבל
(פירוש 52) הלחיים" על אותו שקושרים ברזל של "טס

בתוכו  ומכניס חטמה את "נוקב רש"י ולדעת המשניות).
טבעת". נקבה.53)כמין ברזל,54)גמל של צוארון

בו. תלויה נחשב 55)ושלשלת בכך, דרכם שאין שכיון
תכשיט. ואינו כמשא

.Ë‡Ï56eÈ‰ elÙ‡ .CLÓÈÂ ‰Êa ‰Ê ÌÈlÓb ¯L˜È …ƒ¿…¿«ƒ∆»∆¿ƒ¿…¬ƒ»
Ï·‡ .˙aLa ÔÈÎLÓ ÔÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ¯eL¿̃ƒ≈∆∆«»≈»ƒ¿»ƒ¿«»¬»

B„È CB˙Ï ÌÈÏ·Á ‡e‰ ÒÈÎÓÏ·Á ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¬»ƒ¿»»∆…≈≈∆∆
ÁÙË B„È CBzÓ57ÈtnL Ï·Á‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ƒ»∆«¿»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆ƒƒ

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ dB·b B„È „Ú ‰Ó‰a‰58. «¿≈»«»»«ƒ»»∆∆«≈
‰Ó ÈtÓe59?‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eLw‰ ÌÈlÓb‰ CLÓÈ ‡Ï ƒ¿≈»…ƒ¿…«¿«ƒ«¿ƒ∆»∆

Ba ÔÈ¯ÎBnL ˜eMÏ ÔÎÈÏBnL ÈÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆ƒ»«∆¿ƒ
ÔÈ˜ÁNnL B‡ ,˙BÓ‰a‰60‰Ê ÈtÓe .ÌL Ô‰a61‡Ï «¿≈∆¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈∆…

‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz62d¯‡eˆaL63˜e˜t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈≈¿≈»¿∆¿«»»«¬ƒ»»»
.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈

א.56) נד, שבת ולא 57)משנה, בידו, כנושאו "שדומה
(רש"י). הגמל" אפסר שהוא נראה 58)ניכר שיהא "כדי

(רש"י). זה" בחבל נמשכת שם.59)שהבהמה שבת,
בפ"י 60) רבינו והעתיקו (כה:) בסנהדרין שאמרו כמו

ואומר  ועוף, חיה בבהמה "המשחקים ה"ד: עדות מהלכות
זה  והרי שניהם", את בעליו יטול - חבירו את הקודם כל
הי"ז. פכ"ג להלן רבינו שכתב וכמו בשבת, וממכר כמקח

ב.61) נד, "ולא 63)בפעמון.62)שבת שם: במשנה,
בזוג  שהמדובר משום) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו בזוג",
מעליה  יפול שמא חשש גם יש כן לא  שאם לבגד, הארוג
רבינו  שכתב וממה הרבים. ברשות להוליכו ויבוא

בבגד. ארוג שאינו נראה "שבצוארה",

.È‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz ‡Ï64Ì˙BÁa ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL65 …≈≈¿≈»¿∆ƒ¿»¿…¿»
d¯‡eˆaL66‰Úeˆ¯a ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL Ì˙BÁa ‡ÏÂ , ∆¿«»»¿…¿»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»

‡ˆBÈ ¯BÓÁ ÔÈ‡Â .d¯‡eˆaL ÌÏeÒa ‡ÏÂ ,dÏ‚¯aL∆¿«¿»¿…¿»∆¿«»»¿≈¬≈
˙Úc¯Óa67·¯ÚÓ BÏ ‰¯eL˜ ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿««∆»ƒ≈»¿»¿»≈∆∆

˙ÏhËÓa ÏÓ‚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL68BÏ ‰ÈeÏz‰ «»¿…≈≈»»ƒ¿À∆∆«¿»
BzLa¯Îa69‰¯eL˜ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B·Êa B‡ ¿«¿«¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»¿»

Bz¯ËBÁÂ B·Êa70‡ÏÂ „È „e˜Ú ÏÓb‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿«¿¿…≈≈«»»¬»¿…
Ï‚¯ „e˜Ú71.˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ . ¬∆∆¿≈¿»»«¿≈

שבכסותה"64) בזוג ולא שבצוארה "בזוג אחרות בנוסחאות
ט'. בהלכה כן כתב כבר שהרי מיותר, וזה רוקח') ('מעשה

אחר 65) חומר או ממתכת עשויה מטבע כעין א. נח, שבת
על  או הבהמה צואר על קושרים שהיו הבעלות לסימן

שם). (רש"י תתלכלך שלא עשויים 66)כסותה "עצים
לגבו  ראשו יחזיר שלא כדי החמור, צואר על וערב כשתי

המשניות). (פירוש חבורתו" ששמים 67)לחכך קשה כסת
לחממו. כדי החמור בזנבו 68)על קשורה בגד "חתיכת

המשניות). (פירוש החטוטרת,69)לסימן" הגבוה, המקום
(שונצינו). "בדבשתו" אחר: ובנוסח הגמל. גב שעל

הגמל.70) גב שעל הגבנון "עקידת 71)חטוטרתו,
לבהמה, גדול צער שזה נד.), (שבת ורגל" יד (קשירת)
שמא  גזירה אחר: טעם ועוד אדם'). ('חיי לה הוא ומשוי

(תניא). בידו ויביאנו רגליו מעל החבל יפול

.‡ÈÔÈ‡72ÔÈËeÁa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÏB‚¯z‰73˙BÚeˆ¯a ‡ÏÂ ≈««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿
Ì‰ÈÏ‚¯aL74È‡ˆBÈ ÔÈN·k‰ ÔÈ‡Â .˙ÁzL ‰Ï‚Úa Ô ∆¿«¿≈∆¿≈«¿»ƒ¿ƒ«¬»»∆««

Ô‰lL ‰ÈÏ‡75ÌÈˆÚa ˙B‡ˆBÈ ˙BN·k‰ ÔÈ‡Â . «¿»∆»∆¿≈«¿»¿¿≈ƒ
eÏtÈÂ eLhÚ˙iL È„k ÔÓËÁa Ô‰Ï ÌÈÁÈpnL∆«ƒƒ»∆¿»¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿

ÔÁÓaL ÔÈÚÏBz‰76ÔË˜ ÏÚa ‡ˆBÈ Ï‚Ú‰ ÔÈ‡Â . «»ƒ∆¿…»¿≈»≈∆≈¿…»»
ÁB ‰È‰ÈÂ ÚkiL È„k B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««»¿≈∆ƒ»«¿ƒ¿∆«

‰Î·Na ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ¯ÁÏ77dÏ ÔÈÁÈpnL «¬ƒ»¿…≈≈¿≈»ƒ¿»»∆«ƒƒ»
‰¯t‰ ‡ˆz ‡Ï .ÏÎ‡z ‡lL B‡ CMz ‡lL È„k ‰ÈÙa¿ƒ»¿≈∆…ƒ…∆……«…≈≈«»»

¯tw‰ ¯BÚa78˜ÈÈ ‡lL È„k ‰Ècc ÏÚ dÏ ÔÈÁÈpnL ¿«À»∆«ƒƒ»««∆»¿≈∆…ƒ«
ÔÈaL ‰Úeˆ¯a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ ‡È‰Lk ı¯M‰ ‰pnÓƒ∆»«∆∆¿∆ƒ¿≈»¿…≈≈ƒ¿»∆≈

ÈBÏ ÔÈa - ‰È¯˜79.¯nLÏ ÔÈa ,80ÊÚ81dÏ ˜˜ÁL «¿∆»≈¿≈¿«≈≈∆»«»
Ì‡Â .˙aLa ˜˜Áa ¯eLw‰ ¯ÒÙ‡a ‰‡ˆBÈ ,‰È¯˜a¿«¿∆»¿»¿«¿»«»«¬»¿«»¿ƒ
B„Èa ep‡È·ÈÂ ,epÁzz ‡nL ;¯eÒ‡ - d˜Êa B·Áz¿»ƒ¿»»»∆»¿«¿∆ƒƒ∆¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿≈…«≈»∆

ב.72) נד, שבת שיכירום 73)משנה, לסימן שברגליהם
הכלים.74)הבעלים. את ישברו תיפצע 75)שלא שלא

הקרקע. על כשנגררת וטרשים בסלעים וכל 76)האליה
ויביאם  יפלו שמא הרבים, ברשות בהם לצאת אסורים אלה

הרבים. ברשות כדי 77)בידו הבקר פי על נקשר מחסום
"חסום". נג.) (שבת בברייתא ונקרא החיטים, מן תאכל שלא

כמחט.78) חדים ששערותיו זה 79)שרץ שאין מכיון
להלן  (מגידֿמשנה מלבוש זה אין - כולם אצל מקובל

דרכה 80)הי"ג). שאין שימור, צריכה הפרה שאין מפני
הי"ח). (למעלה הוא משאוי מעולה שמירה וכל לברוח,

לצאת 81) ודרכה שמירה צריכה שעז מפני א. נב, שבת
באפסר.

.·ÈÌÈ¯Îf‰82Ô˙e¯ÎÊ ÏÚ Ô‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚa ÌÈ‡ˆBÈ «¿»ƒ¿ƒ¿«»»∆««¿»
ÏÚ Ì‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚ·e ,˙B·˜p‰ ÏÚ eÏÚÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¬««¿≈¿«»»∆«

Ì‰ÈaÏ83˙BiÏËÓ·e ,ÌÈ·‡Ê Ì‰ÈÏÚ eÏtÈ ‡lL È„k84 ƒ≈∆¿≈∆…ƒ¿¬≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a Ô˙B‡ ÔÈtÈnL ˙BÓw¯Ó‰85˙B‡ˆBÈ ˙BÏÁ¯‰Â . «¿À»∆¿«ƒ»»∆¿»¿≈¿

eÏÚiL È„k Ôab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰¯eL˜ Ô‰lL ‰ÈÏ‡Â¿«¿»∆»∆¿»¿«¿»««»¿≈∆«¬
eÏÚÈ ‡lL È„k ‰hÓÏ ‰¯eL˜ B‡ ,ÌÈ¯Îf‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¿»ƒ¿»¿«»¿≈∆…«¬

˙BÙtÏÓ ˙B‡ˆBÈÂ .ÌÈ¯Îf‰ Ì‰ÈÏÚ86È„k ˙BiÏËÓa ¬≈∆«¿»ƒ¿¿¿À»¿«¿»ƒ¿≈
Ô‰Èc„Â ˙B‡ˆBÈ ÌÈfÚ‰ .È˜ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆»ƒ»ƒƒ¿¿«≈∆

˙B¯eL˜87Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÁ‰ Ô‰Ó L·ÈiL È„k ¿¿≈∆ƒ«≈∆∆»»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - ·¯ÚÏ B˙B‡ ·ÏÁiL „Ú ·ÏÁ‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈∆»»«∆«¬…»∆∆¬≈

e‡ˆÈ ‡Ï el‡88. ≈…≈¿

ב.82) נב, שבת בגד.84)לבם.83)משנה, חתיכות
שגם 85) מובא י"א בהלכה למעלה שהרי השיג, הראב"ד

דינו  לכן יותר, ונהוג מקובל זה שנוי נראה אבל אסור. לנוי
בחתולים.86)כמלבוש. יפה 87)כרוכות מהודקות
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תיפול. שהמטלנית חשש לשם 88)שאין המטלית שאין
בידו. ויביאנה תיפול ושמא יפה, מהודקת זה

.‚ÈÔÈ‡89Ûk‡a ‡ˆBÈ ¯BÓÁ90BÏ ¯eLwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈¬≈¿À»««ƒ∆»
ÏÚeL ·Êa Òeq‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL ·¯ÚÓ91‡ÏÂ , ≈∆∆«»¿…≈≈«ƒ¿«»¿…

˙È¯B‰Êa92ÏËÒ¯˜a ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .ÂÈÈÚ ÔÈaL93 ƒ¿ƒ∆≈≈»¿…≈≈¿≈»ƒ¿«¿»
dÏ‚¯aL ÏcÒa ‡ÏÂ ,‰ÈÙaL94BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ÏÂ , ∆¿ƒ»¿…¿«¿»∆¿«¿»¿…¿»≈«∆≈

Èab ÏÚL „‚‡a ‡È‰ ‰‡ˆBÈ Ï·‡ .‰Ó‰·Ï ‰ÁÓÓÀ¿∆ƒ¿≈»¬»¿»ƒ¿∆∆∆««≈
ÌÈN˜N˜·e ,‰kn‰95ÏL·e ,¯·M‰ Èab ÏÚL‰È96 ««»¿«¿«ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ¿»

˜˜BÙe .da ˙ÏcÏ„Ó‰97˙ÏiËÓe ,d¯‡eˆaL ‚BÊ dÏ «¿À¿∆∆»≈»∆¿«»»¿«∆∆
¯ˆÁa Ba98˙Úc¯Ó Ô˙BÂ .99ÏiËÓe ˙aLa ¯BÓÁ‰ ÏÚ ∆»≈¿≈«¿««««¬¿«»¿«≈

¯ˆÁa100ÏËÒ¯˜ dÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡ Ï·‡ .101.˙aLa ‰ÈÙa ∆»≈¬»≈ƒ»¿«¿»¿ƒ»¿«»

א.89) נג, מלבוש.90)שבת אינו - מחממו שאינו כיון
לחממו. שהיא מותר, שמרדעת י הלכה לעיל ועיין

(רש"י).91) רעה עין בו תשלוט שלא עיניו בין שתולים
שאינו 92) נוי שכל למעלה וראה לנוי, אדום מצבע משי

מלבוש. אינו - ומקובל "לטרסקל"93)נהוג אחר: בנוסח
בצוארה  שתולים שעורים מלא סל והוא רוקח'). ('מעשה
תצטרך  שלא לה, הוא ותענוג ואוכלת, לתוכו נתון ופיה

(רש"י). לארץ צוארה שמא 94)לשוח גזירה תינגף, שלא
בידו. ויביאנו מרגליה סביב 95)יפול קשורים לוחות שני

העצם. שיתרפא עד אותם תניד שלא השבורה, העצם
הלידה.96) אחרי בבהמה התלוי הולד את 97)כיס סותם

קול. ישמיע שלא שמוליכה 98)הפעמון יחשדוהו שלא
י. בהלכה כמבואר - אסור בשוק אבל בשוק. למכור

קר 99) שהרי בשבת, יתירה טירחא משום איסור כאן ואין
תמוז. בתקופת אפילו הרבים,100)לו ברשות לא אבל

לו. קשורה שאינה בעלמא,101)כיון לתענוג אלא שאינו
היא  והרי לארץ, צוארה לשוח תטריח שלא הבהמה בשביל

בשבת. מיותרת טירחא

.„ÈÌLk102,˙aLa BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ Ì„‡L ¿≈∆»»¿À∆«¿ƒ«¿∆¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .B˙Ó‡Â Bc·Ú ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck»¿À∆«¿ƒ««¿«¬»¿««ƒ
eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔÈNBÚ ÔÓˆÚ ˙Ú„Ïe ˙Ú„ Èa Ô‰L∆≈¿≈««¿«««¿»ƒƒ¿»»≈
:¯Ó‡pL ;˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÓ ÔÚÓÏe Ô¯ÓLÏ¿»¿»¿»¿»≈¬ƒ«¿»»¿«»∆∆¡«
.¯b‰Â E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ ,E¯ÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ¿««»«¿«¬…∆¿ƒ»≈∆¬»¿¿«≈
ÌÈ„·Ú Ì‰ ,Ô˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L ‰Ó‡Â „·Ú∆∆¿»»∆»¿Àƒ«¿ƒ»»≈¬»ƒ
ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ eÏa˜Â ˙e„·Ú ÌLÏ eÏ·ËÂ eÏnL∆»¿»¿¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿∆»¬»ƒ

Ô‰a ÔÈ·iÁ103,eÏ·Ë ‡ÏÂ eÏÓ ‡lL ÌÈ„·Ú Ï·‡ ; «»ƒ»∆¬»¬»ƒ∆…»¿…»¿
„·Ïa Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡l‡∆»ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«ƒ¿«

·LBz ¯‚k Ô‰ È¯‰ -104‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓe , ¬≈≈¿≈»À»ƒ«¬¿»»
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa Ï‡¯NÈk ‡ÈÒ‰¯Ùa ÔÓˆÚÏ ˙aLa¿«»¿«¿»¿«¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿…¿≈¿«¿ƒ
·LBz ¯‚Â ÏÈ‡B‰ .‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b≈»∆»ƒ¿«∆«≈≈ƒ¿≈»

BÓˆÚÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ105‡e‰ È¯‰ ˜„ˆ ¯‚Â ,˙aLa ∆¿»»¿«¿¿«»¿≈∆∆¬≈
E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ" ¯Ó‡ ÈÓa - ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯NÈk¿ƒ¿»≈¿»»»¿ƒ∆¡«¿ƒ»≈∆¬»¿

BËÈ˜Ï ‡e‰L ·LBz ¯b ‰Ê ?"¯b‰Â106ÏL B¯ÈÎNe ¿«≈∆≈»∆¿ƒ¿ƒ∆
Ï‡¯NÈÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL ;B˙Ó‡ Ôa BÓk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¬»∆…«¬∆¿»»¿ƒ¿»≈
‰Ê ¯b‰ ‰È‰ elÙ‡Â .‰NBÚ BÓˆÚÏ Ï·‡ ,˙aLa Ba«̄¿«»¬»¿«¿∆«¬ƒ»»«≈∆

Bc·Ú107BÓˆÚÏ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ -108. «¿¬≈∆∆¿«¿

ãycew zegiyn zecewpã

`ed jk ,zaya eznda zziay lr deevn mc`y myk"
dk`ln zeyrl oixzene ,'ek ezn`e ecar zziay lr deevn

."lega l`xyik `iqdxta mnvrl zaya

בשבת  מלאכה לעשות שמותרין משכתב הרי להבין, וצריך
במילים  להוסיף רצה ומה צרכו, כל הדין מובן בפרהסיא,

בחול". "כישראל
הובאו  בה המשנה, לשון שהוא לתרץ היה אפשר לכאורה
לעצמו  מלאכה לעשות מותר תושב גר "ת"ר דעות: שלוש
אומר  עקיבא רבי האבד), (בדבר מועד של בחולו כישראל
כישראל  אומר... יוסי רבי נפש), (אוכל ביו"ט כישראל
אינו  זה שתירוץ אלא יוסי. כרבי הרמב"ם ופסק בחול",
צריך  אינו יוסי, כרבי הרמב"ם שכשפסק כיון מספיק,
הדעות, שאר הביא לא שהרי בחול" "כישראל להוסיף
שלא  הנוספות, הדעות את לשלול צריך אין גם וממילא

בזה. השונות הדעות להביא שצריכה הגמרא כמו
שגם  להרמב"ם, הכללים בספרי מבואר בזה: והביאור
הביאו  שלא מיוחד לימוד ישנו המשנה בלשון כאשר
אף  המשנה, בלשון וכותב מדייק מכל־מקום הרמב"ם,
מה  יובן ועפ"ז שבמשנה. הדיוק לתוכן כוונתו כשאין
בחול", כישראל בפרהסיא מלאכה לעשות "ומותרין שכתב
מ"מ  לטעות, מקום היה לא זו תוספת ללא שגם הגם

המשנה. לשון את העתיק
בהם  שמחמירים עניינים וכמה כמה מצינו להוסיף: ויש
בית  "משחרב ולדוגמא החיוב, זמן שהגיע טרם עוד
אסור  כולו בניסן ט"ז יום שיהיה ריב"ז התקין המקדש,
לא  אשתקד ויאמרו המקדש יבנה מהרה כי חדש, לאכול
יש  ועפ"ז כו'". ניכול נמי השתא המזרח, בהאיר אכלנו
בשבת  מלאכה מעשיית אסור יהיה זה שעבד לומר סברא
מקום  יש ישראל, בבית עבד שהוא מכיון כי בפרהסיא,
יש  ואז ולטבול, למול יסכים דבר של שבסופו להניח
בשבת  מלאכתי עשיתי אשתקד שיאמר לחשוש
בשפחה, ועאכו"כ היום, גם כן אעשה לא ומדוע בפרהסיא,
רפואה  שיתרפא עד אותו "משהים למול שצריך עבד שכן
שיכולה  שפחה משא"כ אותו", מטבילין ואח"כ שלימה
לעשות  שמותרים הרמב"ם משמיענו לכן מיד, לטבול
והסייגים  התקנות כל כי בפרהסיא, לעצמם בשבת מלאכה

לישראל. בנוגע אלא אינם חכמים שעשו
(119 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)

ב.102) מח, בהן,103)יבמות חייבת שאשה המצוות כל
אבל  עבדות, לשם וטבל מל אם ודווקא חייב. כנעני עבד גם
מצוות, עול עליו לקבל רוצה שאינו עובדֿכוכבים ערל עבד
ה"ו). פ"י עכו"ם בהל' ורבינו (מגידֿמשנה להחזיקו אסור
ואמה  לעבד התורה כוונת שאין וסובר כאן, חולק והראב"ד

ע  לשם וטבלו שלא שמלו התושבים ואמה לעבד אלא בדות,
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שאמירה  הוא, בעלמא שבות תאמר שלא מלאכתו, יעשו
להעבידם. אסור אלא שבות, בהל'104)לנכרי כמבואר

הן: נח בני שנצטוו מצוות שבע וי"א. ה"י פ"ח מלכים
גזל, דמים, שפיכות עריות, גילוי ה', ברכת אלילים, עבודת

מןֿהחי. ואבר משום 105)דינים אסור ישראל לצורך אבל
הי"ב. בפ"ו למעלה כמבואר שמלאכתו 106)שבות,
ישראל. בשביל בשדה ולעבוד ישראל 107)ללקוט של

מובא  וכן גמור. כישראל הוא עברי עבד אבל לעצמו, עובד
גר  זה - והגר אמתך בן "וינפש (משפטים): ב'מכילתא'
אשר  וגרך אומר: כשהוא צדק, גר אלא אינו או תושב.
עבד  זה - אמתך בן "וינפש אמור"; צדק גר הרי בשעריך,
ואמתך  עבדך אומר: כשהוא ברית, בן אלא אינו או ערל.

אמור". ברית בן הרי אסור 108)(שמותר), לרבו אבל
אותם  לשעבד ירבה ולא התורה כוונת שיבין ומי לשעבדו,
רבים  מים כשאיבת המותר בדבר ואפילו וגרים), (עבדים
משנתם, אותם לעורר או וקושי, טורח שבה גדולה ועבודה
כמוך", ואמתך עבדך ינוח "למען אמר: יתברך שהוא לפי
רוקח' ('מעשה המנוחה" בענין שהיא "כמוך" מילת והבן

מהרמב"ם). כתבֿיד בשם

ה'תשע"ט  אלול ב' קודש שבת יום

ועׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
לעשות 1) יבוא פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו

מה  ביאור לזה ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה
דמיון  לו שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה שמותר
שנאסרו  הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים
מחמת  שנאסרו הדברים אותן כך ואחר הראשונה, מחמת
שבותין  שאין מלאכות אבות ויש הסדר, על וכן השנייה,
המבוארות  מלאכות עשר שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן.

שמיני. בפרק

.‡"˙aLz" ‰¯Bza ¯Ó‡2ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ elÙ‡ - ∆¡««»ƒ¿…¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»
Ô‰Ó ˙aLÏ ·iÁ ‰Î‡ÏÓ3e¯Ò‡L Ô‰ ‰a¯‰ ÌÈ¯·„e . ¿»»«»ƒ¿…≈∆¿»ƒ«¿≈≈∆»¿

˙e·L ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ4.ÈtÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Ó ¬»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰¯Êb ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Óe ,˙BÎ‡ÏÓÏ ÌÈÓBc Ô‰L∆≈ƒƒ¿»≈∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»

Ô‰ el‡Â .‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ Ô‰Ó ‡B·È ‡nL5: ∆»»≈∆ƒ¿ƒ»¿≈≈

תשבות"2) השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת
י"ב). פסוק כ"ג, פרק "אין 3)(שמות פ"ז) (אחרי בספרא

יעלה  שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי
שאם  מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן
הוא  עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל
לתורה  בפירושו הרמב"ן דעת וכן שבתון של עשה במצות
י"ב  הלכה כד בפרק ולהלן כ"ד). פסוק כ"ג, פרק (ויקרא
להגביה  ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב
אבנים  להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כליו ולתקן
דבר  ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן, וכיוצא
בתורה: שנאמר הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק

א'. הלכה א' פרק לעיל ועיין ינוח" הנקרא 4)למען הוא
הכוונה  שאין בתשובה רבנו וכתב דחול", "עובדין בתלמוד:
כדרך  יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור
אסרו  שלא בחול, שמיסב כדרך יסב ולא בחול, אוכל שהוא

מי  כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא חכמים
שמא  לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה
לתוך  יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו סחיטה, לידי יבוא
בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל
הרמב"ם  (תשובות עימור" לידי יבוא שמא לו תתיר שאם

ס"ד). סימן מלאכות 5)פריימן אבות ל"ט של סדרם לפי
ז'. מפרק החל למעלה, שנפרטו

.·Ïk6˙Bn‚ ‰ÂLn‰7.L¯BÁ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »««¿∆À¬≈∆«»ƒ≈
CÎÈÙÏ8‰¯Èp‰ ‰„Na ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡9‰¯Êb ,˙aLa ¿ƒ»»¿ƒ»¿»∆«ƒ»¿«»¿≈»

‰pÙÓ‰ .˙Bn‚ ‰ÂLÈ ‡nL10ÈtÓ ˙aLa ¯ˆB‡‰ ˙‡ ∆»«¿∆À«¿«∆∆»»¿«»ƒ¿≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L11ÌÈÁ¯B‡ Ba ÒÈÎiL ÔB‚k , ∆»ƒƒ¿«ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ

‡nL ,¯ˆB‡‰ Ïk ˙‡ ¯Ó‚È ‡Ï - L¯„Ó Ba Úa˜È B‡ƒ¿«ƒ¿»…ƒ¿…∆»»»∆»
ËÈË .˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·È12BÁp˜Ó - BÏ‚¯ Èab ÏÚL »¿«¿Àƒ∆««≈«¿¿«¿

˙BÂL‰Ï ‡B·È ‡nL ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜a B‡ Ï˙Îa¿…∆¿»¬»…¿«¿«∆»»¿«¿
‰ÂLÈ ‡nL ,BÏ‚¯a ÛeLÈÂ Ú˜¯˜a ˜¯È ‡Ï .˙BnbÀ…»…¿«¿«¿»¿«¿∆»«¿∆

¯zÓe .˙Bn‚13ÈÙÏ CÏB‰Â Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ˜¯‰ Ò¯„Ï ÀÀ»ƒ¿…»…∆««≈«¿«¿≈¿ƒ
Bnz14. À

ב').6) עמוד ע"ג דף שבת שכתוב 7)(מסכת כמו בשדה,
אבל  א', הלכה ח' פרק לעיל שכתב וכמו בסמוך, להלן
הלכה  י' פרק (לעיל בונה משום חייב בבית גומות המשווה

ב').8)י"ב). עמוד פ"א דף שבת שדה 9)(מסכת
רגבים  בה ומצויים הזריעה, לפני הראשונה בפעם שנחרשה

שם). (גמרא קכ"ו 10)וגומות דף שבת (מסכת משנה
ב'). ט"ו.11)עמוד הלכה כ"ו פרק להלן ראה

א').12) עמוד קמ"א דף שבת שבת 13)(מסכת (מסכת
ב'). עמוד קכ"א גומות.14)דף להשוות מתכוון כשאינו

.‚ÌÈL15,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡a ˙B˜ÁNÓ‰ »ƒ«¿«¬∆¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
˙BÂL‰Ï e‡B·È ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˜ÁNÏ ˙B¯eÒ‡¬¿«≈»∆¿«»∆»»¿«¿

˙Bnb16¯eÒ‡Â .17‰ÂLÈ ‡nL ,Ú˜¯w‰ ˙‡ „aÎÏ À¿»¿«≈∆««¿«∆»«¿∆
ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙Bn‚18ÛlÊÏ ¯zÓe . À∆»ƒ≈»»»«¬»ƒÀ»¿«≈

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ÌÈÓ19‰ÂLÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , «ƒ««≈««¿«¿≈≈∆»«¿∆
ÔÈÎÒ ÔÈ‡ .CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;˙Bn‚20˙‡ À∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»≈»ƒ∆

ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ elÙ‡Â ,Ú˜¯w‰21ÔÈÁÙB ÔÈ‡Â . ««¿««¬ƒ»»»«¬»ƒ¿≈¿ƒ
ÔkLŒÏk ,·BË ÌBÈa elÙ‡ B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈¿ƒƒ¬ƒ¿»∆≈
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .˙aLa¿«»∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»
BÈ‡L ÌB˜Óa Ôk ‰NBÚ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Bnb ˙BÂL‰Ï¿«¿Àƒ¿«∆∆≈¿»∆≈

.Ûeˆ»̄

א').15) עמוד ק"ד דף עירובין דרך 16)(מסכת "שיכין
האגוז". א').17)לגלגל עמוד צ"ה דף שבת (מסכת

האבק.18) יעלה שלא מים אינה 19)להזות אפילו
שנכנס 20)מרוצפת. מאיר רבי של בתלמידו "מעשה

אין  לו: אמר קרקע, לו להדיח ובקש המרחץ לבית אחריו
שבת  (מסכת סכין" אין לו: אמר קרקע, לו לסוך מדיחין;

ב'). עמוד מ' א')21)דף עמוד ס"ד דף פסחים (מסכת
בשבת  מעשהו כך בחול, פסח) קרבן (הקרבת "כמעשהו
(במים) מדיחים שהכהנים אלא בשבת), פסח ערב חל (אם
ובעזרה  חכמים". ברצון שלא הקרבנות) (מדם העזרה את
יום  (תוספות חכמים אסרו זאת ובכל שיש של רצפה היתה
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בכיבוד  אבל והדחה, ניפוח סיכה, אלא אסרו ולא טוב).
משנה). (מגיד יותר צורך בו שיש משום גזרו, לא הבית

.„¯ˆÁ22Ô·z ‡È·Ó ,ÌÈÓLb‰ ÈÓÈÓa Ï˜Ï˜˙pL23 »≈∆ƒ¿«¿≈¿≈≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆
‰c¯Óe24ÏÒa ‡Ï ‰c¯È ‡Ï - ‰c¯Ó ‡e‰LÎe .da ¿«∆»¿∆¿«∆…¿«∆…¿«

‰tw‰ ÈÏeLa ‡l‡ ,‰t˜a ‡ÏÂ25C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ; ¿…¿À»∆»¿≈«À»∆…«¬∆¿∆∆
.˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…¿»¿«¿À

א').22) עמוד ק"ד דף עירובין הראוי 23)(מסכת דבר
ובדעתו  שם מבטלו שאינו אחר, לצורך או בהמה למאכל
שי"ג). חיים (אורח אסור וצרורות חול בטיט, אבל לפנותו,

בקופה 25)שוטח.24) או בסל מרדה אינו מרדה "כשהוא
ונשארו  הקופה (שנשברה הקופה בשולי אלא חול) (כדרך

שם). (גמרא השולים)"

.‰‰˜Ln‰26.Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ««¿∆∆«¿»ƒ«»ƒ≈«
CÎÈÙÏ27ÏbÏ‚a ¯Ba‰ ÔÓ ·‡LÏ ¯eÒ‡28‡nL ‰¯Êb , ¿ƒ»»ƒ¿…ƒ«¿«¿«¿≈»∆»

ÏL ¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê ÈtÓe .B˙a¯ÁÏe B˙p‚Ï ‡lÓÈ¿«≈¿ƒ»¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ»»«∆
¯ˆÁa ÏbÏb29.ÏbÏ‚a epnÓ ˙‡lÓÏ ¯zÓ - «¿«∆»≈À»¿«…ƒ∆¿«¿«

ב').26) עמוד ב' דף קטן מועד (מסכת 27)(מסכת
א'). עמוד ק"ד דף להוריד 28)עירובין הבור שעל אופן

הרבה  שממלאים גדולים בגלגלים ודווקא הדלי, ולהעלות
אלא  בהם ממלאים שאין שלנו (קטנים) בגלגלים אבל מים,

תם). (רבנו מותר גינה 29)מעט סביבתו שאין מקום ובכל
משנה). (כסף חורבה או

.ÂLÏBz‰30CÎÈÙÏ .¯ˆB˜ ÌeMÓ ·iÁ -31¯eÒ‡ «≈«»ƒ≈¿ƒ»»
LÏB˙k ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa ˙¯ekÓ L·c ˙Bc¯Ï32. ƒ¿¿«ƒ«∆∆¿«»ƒ¿≈∆¿≈

ÔÈ‡33ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â - L·È ÔÈa ,ÁÏ ÔÈa - ÔÏÈ‡a ÔÈÏBÚ ≈ƒ»ƒ»≈«≈»≈¿≈ƒ¿ƒ
ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .ÔÏÈ‡a ÔÈÎÓÒ ÔÈ‡Â ,ÔÏÈ‡a»ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿…«¬∆ƒ¿
¯aÁÓa ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ·LÈÏ≈≈»»«À¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿À»

.LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÏÏk Ú˜¯wÏ««¿«¿»¿≈»∆»ƒ¿

ב').30) עמוד ק"ז דף שבת דף 31)(מסכת שבת (מסכת
א'). עמוד חיבורו 32)צ"ה ממקום הדבש את שעוקר

נתלש  אבל לכוורת, ומחובר דבוק כשהדבש ודווקא בכוורת,
משנה"). ("מגיד מותר גביה על צף (מסכת 33)או משנה

ב'). עמוד ל"ו דף ביצה

.Ê˙B¯t34È‡ˆBÓ „Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa e¯LpL ≈∆»¿¿«»»¿»¿»«»≈
˙aL35LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,36Ò„‰ .37¯zÓ - ¯aÁÓ‰ «»¿≈»∆»ƒ¿¬««¿À»À»

BÁÈ¯ È¯‰Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ‡l‡ B˙È‰ ÔÈ‡L ;Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«∆≈¬»»∆»¿»ƒ««¬≈≈
ÈeˆÓ38- ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÏÎÂ Áet˙Â ‚B¯˙‡ Ï·‡ . »¬»∆¿¿««¿»»»«¬ƒ»

B˙B‡ ı˜È ‡nL ‰¯Êb ;¯aÁÓa Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡»¿»ƒ«ƒ¿À»¿≈»∆»»…
.BÏÎ‡Ï¿»¿

א').34) עמוד ג' דף ביצה להמתין 35)(מסכת צורך ואין
מעצמם, נשרו רק מלאכה בהם נעשה שלא כיון שיעשו, כדי
בכדי  בערב אסורים ישראל לצורך בשבת גוי לקט אם אבל

ב'. הלכה ו' בפרק כמבואר אילן 36)שיעשו בפירות דוקא
ולפת  צנון אבל לתלשם, יכול שבקלות מכיון זה, טעם שייך
(תוספת  שבת שהיום יזכור בודאי במעדר אותם שמוציאים

ב').37)שם). עמוד ל"ז דף סוכה ויכול 38)(מסכת
במחובר. גם בו להריח

.ÁÔÏÈ‡39‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·b ÂÈL¯L eÈ‰L ƒ»∆»»»»¿ƒƒ»»∆¿»
Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ÌÈÁÙË40ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿»ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ≈»¿ƒ

ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL41‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ‡a eÈ‰ . ¿»¬≈≈»»∆»»ƒƒ¿«¿»
‰LÏL CB˙Ï ‰LÏMÓ42Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ -43eÈ‰ . ƒ¿»¿¿»À»¿ƒ¿«≈»∆»

,ı¯‡Ï ‰ÂL „Á‡ ÔcvL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰LÏL ÔÈ‰B·‚¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ»∆»»∆»»∆
.Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ‰LÏL Ô‰ÈzÁz ÏÏÁ LiL B‡∆≈»»«¿≈∆¿»»≈≈¬≈∆

ב').39) עמוד צ"ט דף עירובין (מסכת משום 40)משנה
ו'. בהלכה כמבואר באילן משתמשים ומותר 41)שאין

עליהם. ונכפפו.42)לישב חזרו שהוגבהו שלאחר
שלשה.43) גבוהים שאין במקום

.ËÔÈ‡44‡nL ‰¯Êb ,˙aLa ‰Ó‰a Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ≈¿ƒ««≈¿≈»¿«»¿≈»∆»
‰¯BÓÊ CzÁÈ45‰Ó‰·a ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â .d‚È‰‰Ï46‡ÏÂ . «¿…¿»¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿…

ÔÈ‡Â .˙aLa ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ47 «¬∆ƒ¿≈≈»∆»¿«»¿≈
ÔÈÎÓÒ48ÔÈ„„ˆ ÈcˆÂ ,‰Ó‰a ÈcˆÏ49‰ÏÚ .ÔÈ¯zÓ50 ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈»¿ƒ≈¿»ƒÀ»ƒ»»

¯eÒ‡ „ÈÊÓa ,„¯ÈÏ ¯zÓ - ‚‚BLa :˙aLa ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿«»¿≈À»≈≈¿≈ƒ»
¯Úˆ ÌeMÓ ,„¯È - „ÈÊÓa elÙ‡ ,‰Ó‰··e .„¯ÈÏ≈≈ƒ¿≈»¬ƒ¿≈ƒ≈≈ƒ««

ÌÈiÁ ÈÏÚa51ÔÎÂ .52‰Ó‰a‰ ÏÚÓ ÈB‡Nn‰ ÔÈ˜¯Bt «¬≈«ƒ¿≈¿ƒ««≈««¿≈»
.ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,˙aLa¿«»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').44) עמוד ל"ו דף ביצה (מסכת מן 45)משנה ענף
קוצר. תולדות שהוא תולש משום וחייב כמו 46)האילן

משנה"). ("מגיד נאסרו אחד מטעם ושניהם באילן,
א').47) עמוד ק' דף עירובין דף 48)(מסכת שבת (מסכת

א'). עמוד בו 49)קנ"ה ותלה באילן יתד שנעץ "כגון
– והכלכלה צדדין נקרא – היתד יום, מבעוד (סל) כלכלה
משנה"). ("מגיד בזה" כיוצא כל וכן צדדין צדי

א').50) עמוד ק' דף עירובין (מסכת 51)(מסכת ירושלמי
על  רוכב היה אמרו: מה "מפני ב'): הלכה ח' פרק ביצה

מצווה  שהוא – רד? לו אומרים בהמה בהמה גב שביתת על
וחמורך"; שורך ינוח למען כג): פרק (שמות כמוהו
צער". לה יהא שלא (מנוחה), נייח לבהמה תן ובמכילתא:

ב').52) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת

.È?„ˆÈk53ÛÈÏL ‰eÚË BzÓ‰a ‰˙È‰54‰‡e·z ÏL ≈«»¿»¿∆¿¿»»ƒ∆¿»
‡e‰Â ,¯Á‡ „ˆÏ B˜lÒÓe ,ÂÈzÁz BL‡¯ ÒÈÎÓ -«¿ƒ…«¿»¿«¿¿««≈¿
BzÓ‰·e ˙aL ÏÈÏa C¯c‰ ÔÓ ‡a ‰È‰ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB≈≈≈»»»»ƒ«∆∆¿≈«»¿∆¿
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏËB ,‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbiLk - ‰eÚË¿»¿∆«ƒ«∆»≈«ƒ»≈∆«≈ƒ
ÌÈÏ·Á‰ ¯ÈzÓ - ÔÈÏh ÔÈ‡LÂ ;˙aLa ÔÈÏhp‰«ƒ»ƒ¿«»¿∆≈»ƒ»ƒ«ƒ«¬»ƒ

ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â55:ÌÈ¯azLn‰ ÌÈ¯·c ÔÈwNa eÈ‰ . ¿««ƒ¿ƒ»««ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ
ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - ÌÈpË˜ ÔÈwN eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÌÈ¯k‰ ÏÚ ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿««ƒ¿ƒ««»ƒ∆¬≈ƒƒ¿∆
,ÌÈl˜Â ÌÈpË˜ ÌÈwN‰L ÈtÓ ,ÛÏBL - ¯k‰ ÛÏLÏƒ¿…««≈ƒ¿≈∆««ƒ¿«ƒ¿«ƒ

BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïha ‡lL ‡ˆÓÂ56‰eÚË ‰˙È‰ . ¿ƒ¿»∆…ƒ≈«¿ƒ≈∆≈»¿»¿»
˙BiLLÚ57;ÔÈÏÙB Ô‰Â ÌÈwN‰ ¯ÈzÓ - ˙ÈÎeÎÊ ÏL ¬»ƒ∆¿ƒ«ƒ««ƒ¿≈¿ƒ

È¯‰L ,ÏB„b „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - e¯·MiL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ»¿≈¿»∆¿≈»∆¬≈
‡Ï ËÚeÓ „ÒÙ‰Ïe ,„ÓBÚ ‰Îz‰Ï Ïk‰eÈ‰ .eLLÁ «…¿«»»≈¿∆¿≈»…»¿»
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- Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÌÈ‡ÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈwN‰««ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆
˙Áa ˜¯Bt58Èab ÏÚ ÌL ÔÁÈpÈ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓe . ≈¿««ƒ»»…«ƒ≈»««≈

ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰Ó‰a59. ¿≈»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').53) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת משא.54)פורקים
בידיו.55) בהם יגע ג'.56)שלא הלכה כ"ה בפרק מבואר
לטלטל 58)פנסים.57) התירו מרובה  הפסד שמפני

משנה"). ("מגיד מהיכנו כלי התורה 59)ולבטל מן שהוא
משאו  תחת רבץ שונאך חמור תראה "כי ה'): כ"ג, (שמות
את  לפרק מצוה – עמו" תעזב עזוב לו, מעזוב וחדלת
עמוד  ל"ב דף מציעא (בבא חיים בעלי צער משום המשא

א').

.‡È˙B¯t ˜a„Ó‰60·iÁ - „Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú «¿«≈≈«∆≈»∆»«»
CÎÈÙÏ .¯nÚÓ ÌeMÓ61B¯ˆÁa ˙B¯t BÏ e¯ft˙pL ÈÓ , ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈

ÏÎB‡Â „ÈŒÏÚ „ÈŒÏÚ ËwÏÓ -62‡Ï ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈«»«»¿≈¬»…ƒ≈…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,‰tw‰ CB˙Ï ‡ÏÂ Ïq‰ CB˙Ï¿««¿…¿«À»¿∆∆∆∆
‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÏÁa¿…∆ƒ«¬∆¿∆∆∆∆¿…∆»

¯enÚ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰tw‰ CB˙a B„Èa ÌLaÎÈ63ÔÎÂ .64 ƒ¿¿≈¿»¿«À»¿»ƒ≈ƒ¿≈
‰‡¯pL ÈtÓ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÏn‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆«¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

¯nÚÓk65. ƒ¿«≈

ו'.60) הלכה ח' בפרק למעלה דף 61)ראה שבת (מסכת
ב'). עמוד לאכול 62)קמ"ג צורך אין התוספות לדעת

לתוך  ורק כסותו", או "כפו לתוך ולתת לקבץ ומותר מיד,
ללקטם  אסור וצרורות, עפר לתוך נפלו אם אבל אסור; סל
ואוכל  יד על יד על מלקט אם רק היתר ואין בורר, משום

של"ה). והגר"א יוסף" (מסכת 63)("בית התוספות לדעת
גידולם  במקום אלא עימור חיוב אין א') עמוד ל"א דף ביצה

הגה"מ). ב').64)(עי' עמוד ע"ג דף שבת (מסכת
אלא 65) עימור אין כי ממש, מעמר ולא כמעמר נראה

ה'. הלכה ח' פרק למעלה כמבואר קרקע, בגידולי

.·È˜¯ÙÓ66ÌÈ˙ÈÊ ËÁBq‰Â ,Lc ÌeMÓ ·iÁ - ¿»≈«»ƒ»¿«≈≈ƒ
˜¯ÙÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ·ÚÂ67CÎÈÙÏ .68ËÁÒÏ ¯eÒ‡ «¬»ƒ«»ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…

ÌÈËÁBÒ Ì„‡ Èa ˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ezƒ¿ƒƒƒƒ¿»¿≈»»¬ƒ
ÌÈ˙ÈÊ ËÁÒÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊk Ì˙B‡»¿≈ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿…≈ƒ

ÔÈLÈ¯t ÔB‚k ,˙B¯t ¯‡L Ï·‡ .ÌÈ·ÚÂ69ÌÈÁet˙Â «¬»ƒ¬»¿»≈¿¿ƒƒ¿«ƒ
ÔÈ„¯ÊÚÂ70˙aLa ÔËÁÒÏ ¯zÓ -71Èa ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿À¿»ƒÀ»¿»√»¿«»ƒ¿≈∆≈»¿≈

.‰ËÈÁÒ¿ƒ»

ז'.66) הלכה ח' בפרק למעלה משום 67)מבואר
למשקין. להסחט דף 68)שעומדים שבת (מסכת משנה

ב'). עמוד חי 69)קמ"ג נאכל גדול, תפוח כעין עץ פרי
חבוש. גם נקרא קטן.70)ומבושל, כתפוח עץ, פרי מין

שם 71) אין למשקין, ולא לאכילה עומדים שהם משום
מתוך  אוכל למפריד ודומה מהם, היוצא המיץ על משקה

אוכל.

.‚ÈÔÈL·k72˙B˜ÏLe73ÔÙeb Ck¯Ï Ì‡ :ÔËÁqL74- ¿»ƒ¿»∆¿»»ƒ¿«≈»
ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï Ì‡Â ,¯zÓ75 À»¿ƒ¿ƒ≈≈∆»¿≈¿«¿ƒ

‚ÏM‰ ˙‡76CB˙Ï ‡e‰ ˜q¯Ó Ï·‡ ;ÂÈÓÈÓ e·eÊiL , ∆«∆∆∆»≈»¬»¿«≈¿
¯Òa‰Â ÌeM‰ .ÒBk‰ CB˙Ï B‡ ‰¯Úw‰77˙BÏÈÏn‰Â78 «¿»»¿««¿«…∆¿«¿ƒ

Ô˜q¯L79Ì‡ :ÌBÈ „BÚaÓ80‰ÎÈc ÔÈ¯qÁÓ81¯eÒ‡ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒƒ»»
- „ia ‰˜ÈÁL ÔÈ¯qÁÓ Ì‡Â ;˙aLa Ô˙ÎÈc ¯Ó‚Ïƒ¿…ƒ»»¿«»¿ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«»
¯Ó‚Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ .˙aLa Ô˙˜ÈÁL ¯Ó‚Ï BÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…¿ƒ»»¿«»¿ƒ»À»ƒ¿…

˙BÙÈ¯‰ ˙˜ÈÁL82¯e¯t‰ ıÚa83‰¯„w‰ CB˙a ¿ƒ«»ƒ¿≈«»¿«¿≈»
˙aLa84L‡‰ ÏÚÓ d˙B‡ ÔÈ„È¯BnL ¯Á‡85. ¿«»««∆ƒƒ»≈«»≈

כבושים 72) וירקות פירות א') עמוד קמ"ה דף שבת (מסכת
ובמלח. ונשארו 73)בחומץ השבת קודם ששלקן ירקות

(ר"ח). בהם למימיהם 74)מימיהם צריך שאינו שכיון
סחיטה. משום אסור (מסכת 75)אינו לרסיסים כותשים

כתבו  שהרי סוחט, משום ואיסורו ב') עמוד נ"א דף שבת
משום  שאיסורו אומרים ויש סחיטה. הלכות בתוך רבינו

שם). רש"י (עיין בשבת חדש דבר "את 76)מוליד בנ"א:
רוקח). (מעשה הברד" ואת בתחילתם 77)השלג "ענבים

שהוא  לפי בשר, בו לטבל משקה מהם מוציא דקים, כשהן
(רש"י). להחמיץ" וקורב כל 78)חזק בשלו שלא "שבלים

מהן" שזב במשקה ומטבל מיץ מהם להוציא מרסקם צרכם
דיכה 79)(רש"י). עדיין ומחוסרים שמנם מהם להוציא

ב').80)ושחיקה. עמוד י"ט דף שבת (מסכת
ולעשותם 81) לשברם יבשים דברים בה שדכים במדוכה

במכתש.82)דקים. כתושות שעורים כף 83)מאכל
כל 84)גדולה. ונתבשל במדוכה אותם דכו שכבר "כיון

("תשובות  ועירוב" שחיקה מעט אלא מחוסרים ואין צרכם,
ס"ג). סימן פריימן יש 85)הרמב"ם" האש על ובעודה

כל  נתבשל שכבר פי על אף מבשל משום שאסור אומרים
ע"ט). קטן סעיף שכ"א סימן ברורה (משנה צרכו

.„ÈÏÏBn‰86˙BÏÈÏÓ87ÈepLa ÏÏBÓ -88‡lL È„k , «≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆…
‰‡¯È89˜Bi‰ .L„k90ÁB‚ ‰È‰ Ì‡Â .¯eËt - ÂÈÙa91 ≈»∆¿»«≈¿ƒ»¿ƒ»»≈«

¯Á‡Ïk ˜¯ÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÙa ˜ÈÏ BÏ ¯zÓ -À»ƒ…¿ƒƒ¿≈∆¿»≈ƒ¿««
„È92ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e¯Ê‚ ‡Ï B¯Úˆ ÌeMÓe , »ƒ«¬…»¿¿««ƒ∆≈»

‰kÒ93. «»»

אצבעותיו.86) בן מחכך א') עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
("מגיד 87) הקשין מן להוציאו ובין האוכל את לרכך בין

שם).88)משנה"). (גמרא אצבעותיו בראשי מעט
(תניא).89) בכלי ולא ביד שמולל כיון ממש דש אינו אבל
א').90) עמוד ס' דף כתובות בקושי 91)(מסכת משתעל

מהבהמה. חלב לינק שאינו 92)שרפואתו שינוי, ידי על
צער. במקום והתירו מדרבנן, אלא במקום 93)אסור כי

א'. הלכה ב' בפרק כמבואר גמורה מלאכה אף הותרה סכנה

.ÂË˙B¯t94e·fL95ÌÈ˙ÈÊ Ì‡ :˙aLa ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ≈∆»≈∆«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ96„Ú ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - Ô‰ «¬»ƒ≈»ƒ¿»««¿ƒ«

;˙aLa Ô˙B‡ ËÁÒÈÂ Ôek˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aL È‡ˆBÓ»≈«»¿≈»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿…»¿«»
Ô‰ ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez Ì‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

- ÔÎ¯„Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»
.˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆¬ƒ«»≈«»

ב').94) עמוד קמ"ג שבת (מסכת מעצמם.95)משנה
לסחיטה,96) עומדים שרובם כיון לאכילה, עומדים אפילו

בשבת. יסחוט שמא ורק 97)חוששים לאכילה סתמם
לסחיטה. לפעמים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



קנג zay zekld - mipnf xtq - lel` 'a ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊËÌÈ˙ÈÊ98Ô‰Ó e‡ˆÈÂ ,˙aL ·¯ÚÓ Ô˜q¯L ÌÈ·ÚÂ ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»≈∆∆«»¿»¿≈∆
L·c ˙BlÁ ÔÎÂ ;ÔÈ¯zÓ - ÔÓˆÚÓ ÔÈ˜LÓ99Ô˜q¯L «¿ƒ≈«¿»À»ƒ¿≈«¿«∆ƒ¿»

;ÔÈ¯zÓ ˙aLa Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿«»À»ƒ
‰¯Ê‚Ï ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡L100.·¯ÚaÓ Ô˜q¯ ¯·kL , ∆≈»»ƒ¿≈»∆¿»ƒ¿»ƒ»∆∆

ב').98) עמוד קמ"ג דף (שבת כמו 99)משנה הדבש
בכוורת. יזוב 100)שהוא שרסקן כיון בשבת, יסחט שמא

בידים. יסחט אם גם חטאת חיוב ואין מאליו, המשקה

.ÊÈ‰¯BÊ101Ô‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯¯B·e102,CÎÈÙÏ . ∆≈≈¬¿»≈¿ƒ»
,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ˙BÏÈÏÓ ÏÏÓÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À»ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆¿¿»

‡e‰Lk103˙Á‡ B„Èa ÁtÓ - ÁtÓ104,BÁk ÏÎa ¿∆¿«≈«¿«≈«¿»««¿»…
ÔB˜a ‡Ï Ï·‡105ÈeÁÓ˙a ‡ÏÂ106‰tÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¬»…¿»¿…¿«¿¿≈»∆»¿«∆

¯nLÓ‰Â .·iÁ ‡e‰L ,‰¯·Î·e ‰Ùa107- ÌÈ¯ÓL ¿»»ƒ¿»»∆«»¿«¿«≈¿»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „w¯Ó B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz∆∆≈¿«≈¿ƒ»««ƒ

ÔÈ¯„eÒa ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÏeÏˆ ÔÈÈ ÔpÒÏ ¯znL108B‡ ∆À»¿«≈«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa109¯„eqa ‡n‚ ‰NÚÈ ‡Ï ,110‡lL ; ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¬∆À»«»∆…

¯nLÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈
¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙¯nLÓa111˙¯nLÓ‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï112C¯„k ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ¿∆«¿«∆∆¿∆∆

ıaÁÓ‰ ÔÎÂ .¯nLÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L113 ∆∆¿…∆»»¿«≈¿≈«¿«≈
ÔÈ˙BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ ¯¯Ba ˙„ÏBz -∆∆≈¿ƒ»««ƒ∆¿ƒ

ÌˆaÁÈ ‡Ï ,L·„Ï ÌÈÊB‚‡Â ÔÈÓLÓL114.B„Èa À¿¿ƒ∆¡ƒƒ¿«…¿«¿≈¿»

המוץ.101) מן לנקותו ברוח הנדוש הדגן את זורק
י"א.102) הלכה ח' בפרק דף 103)כמבואר ביצה (מסכת

ב'). עמוד ולנפח 104)י"ב יחד לדבקן ידיו, בשתי אבל
אסור. מהמוץ לנקותן כדי כמרזב,105)בהן עשוי "כלי

(רש"י). בכלי" נשארת והפסולת יוצא והאוכל בו מנענע
גדולה.106) היא 107)קערה – ב"משמרת" יין המסנן

וצלול, זך ממנו יורד והיין היין שמרי בתוכו שנותנים שק
לתלות  חכמים ואסרו השמרים, את קולטת והמשמרת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא בשבת, הכלי על (המשמרת)
תולדת  הוא מלאכה עושה בשבת שמרים והמסנן בחול,
א') משנה כ' פרק שבת המשניות (פירוש מרקד" או בורר

י"ד. הלכה ח' פרק כיבוס 108)וראה מצד איסור כאן ואין
י"ט). ס"ק שי"ט (הגר"א לכך מתכוון שאינו כיון הסודרין

דקל.109) מנצרי עשוי קל"ט 110)סל דף שבת (מסכת
סחיטה. לידי יבא שמא בחול כמו הכלי בפי ב') עמוד

ב').111) עמוד קל"ז דף שבת (מסכת משנה
בעיגול 112) צד לכל פיה ומותח יין שמרי בה "שמסננים

בתשובה: כתב ורבינו (רש"י); הכלי" חלל על כאהל ונעשה
עושה  שהוא מפני המשמרת תליית באיסור הטעם "אין
שהוא  כדרך יעשה שלא מדרבנן, תלייתה אסור אלא אהל,
ס"ד). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות בחול" עושה

וסכסוכו.113) החלב טריפת ידי על חמאה עושה
"ובלבד 114) ווין כ"י לפני י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא

יגבל" שלא "ובלבד הדפוס נוסחת לפי אבל יחבוץ" שלא
י"ט). ס"ק שי"ט מג"א (ועיין לש משום שאיסורו נראה

.ÁÈCzÁÓ‰115˜¯i‰ ˙‡116BÏM·Ï È„k ˜c ˜c117- «¿«≈∆«»»««¿≈¿«¿
‡Ï ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .·iÁÂ ,ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…

˙ÁM‰ ˙‡118ÔÈa - ‰Ó‰a ÈÙÏ ÔÈ·e¯Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ ∆«««¿…∆∆»ƒƒ¿≈¿≈»≈

ÔÁBËk ‰‡¯pL ÈtÓ - ‰qb ÔÈa ,‰wc119Ï·‡ . «»≈«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¬»
ÔÈÎzÁÓ120ÔÈÚeÏc‰ ˙‡121‰Ï·p‰ ˙‡Â ,‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿∆«¿≈»

˙B¯Ùa ‰ÈÁË ÔÈ‡L ;ÌÈ·Ïk‰ ÈÙÏ122ÔÈ¯ÈzÓe .123 ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈¿ƒ»«≈«ƒƒ
¯ÈÓÚ ÏL ˙BnÏ‡124ÒtÒÙÓe ,‰Ó‰a ÈÙÏ125B„Èa126 ¬À∆»ƒƒ¿≈¿≈»¿«¿≈¿»

Á¯h‰ ÈtÓ ,˙BÏB„b ˙BnÏ‡ ‡Ï Ï·‡ ,˙BpË˜ ˙BnÏ‡¬À¿«¬»…¬À¿ƒ¿≈«…«
.Ô‰aL∆»∆

ב').115) עמוד ע"ד דף שבת התלוש.116)(מסכת
(כסף 117) דק דק לחתכו מותר מיד אוכלו אם אבל בערב.

כ'. הלכה להלן וראה תבואה 118)משנה) של ירק
בהמה. למאכל בישולה גמר לפני שכיון 119)הנקצרת

לצורך  שלא כמחתך זה הרי ריסוק בלי לאכול יכולים שהם
ה'). ס"ק שכ"ד סימן (ט"ז טוחן משום שחייב אכלה

א').120) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת פרי 121)משנה
תלושים. אותם ומחתכם ("קירביס") האבטיח מין אדמה

השחת 122) את מרסקין "אין למעלה: שנאמר למה מוסב
זה  ועל אינו, ממש טוחן ואילו כטוחן" שנראה מפני וכו'
כיון  כלומר משנה). (כסף בפירות" טחינה "שאין כתב:

מיד. לאכול קנ"ה 123)שהוא דף שבת (מסכת משנה
א'). מקומות.124)עמוד בכמה הקשור לבהמה חציר

(פירוש 125) הידים" שתי בין אותם שמחתך מפרך
העשבים 126)המשניות). לבהמה שמפזרים דרך "שכן

מריחה  ואינה מתחממים דחוקים שכשהם לאכלם, לה ויפים
(רש"י). בהם" וקצה כך כל ריחם

.ËÈÈÏÈ·Á127‰‡t128·BÊ‡Â129˙È¯B˜Â130‡ˆBiÎÂ ¬ƒ≈≈»¿≈¿»ƒ¿«≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÒÈÎ‰L ,Ô‰a131.Ô‰Ó ˜tzÒÓ - »∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆

ÏÎB‡Â ÌËB˜Â132B„Èa ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ¿≈¿≈¿»≈∆¿¿»¬»…¿»
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;‰a¯‰«¿≈∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»

˜„Ï133. »…

א').127) עמוד קכ"ח דף שבת צמח 128)(מסכת
כ"א. הלכה להלן ועיין אדום. צבע משרשיו שעושים

טוב.129) ריח לו שיש קטן ריח 130)צמח בעל צמח
למאכל  וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב. חריף

מחשבתו. אחר הולך הכל לפיכך וסתמם 131)בהמה,
מבואר  לעצים הכניסם ודין שכ"א). (מג"א בהמה למאכל

י"ח. הלכה כ"ו בפרק למאכל 132)להלן גם ראויים שהם
דף 133)אדם. שבת (מסכת לכתשם דקים, לעשותם

א'). עמוד קמ"א

.ÎCB˙Ï ÔzÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏtÏt ˜„Ï CÈ¯v‰«»ƒ»…ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿
˙aLa ÏÎ‡n‰134ÔÈkq‰ „Èa L˙Bk ‰Ê È¯‰ -135 ««¬»¿«»¬≈∆≈¿«««ƒ

‰¯Ú˜·e136ÈtÓ ,˙LzÎÓa ‡Ï Ï·‡ ;137‡e‰L ƒ¿»»¬»…¿«¿∆∆ƒ¿≈∆
˙B‡t¯˙‰Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁBË138,˙aLa ≈¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿«»
.ÔÈÓÓq‰ ˜ÁLÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿…««¿»ƒ

למעלה 134) (ראה ביום בו זמן לאחר אלא מיד לאכול ולא
י"ח). המיוחד 135)הלכה העלי הוא בבוכנא, ולא

בקערה. כותשו אם אפילו במכתשת,136)לכתישה, ולא
שינויים. שני להיות שצריכים הסכין ביד כותשו אם אפילו

(כ"י 137) טוחן" משום חייב במכתשת "אבל בנ"א:
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למעלה 138)התימנים). וראה בשבת, רפואה סמי לקחת
בשבת. רפואה על פ"ב

.‡Î?„ˆÈk139ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡È ‡Ï ≈«……«¿»ƒ∆≈»«¬«
ÔBÈ·BÊ‡ ÔB‚k ,ÌÈ‡È¯a140‰‡Ùe141ÌÈ¯·c ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿≈¿≈»¿…¿»ƒ
‰ÚÏ ÔB‚k ,ÌÈÏLÏLÓ‰142‡Ï ÔÎÂ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«¿¿ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿≈…

ÔB‚k ,Ô˙BzLÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰zLÈƒ¿∆¿»ƒ∆≈∆∆«¿ƒƒƒ¿»¿
.ÌÈ·NÚÂ ÔÈÓÓÒ Ô‰a eÏMaL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ«¬»ƒ

ב').139) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת עז 140)משנה צמח
שבמעיים. התולעים את הממית בנ"א:141)הריח

ולפי  ב'). עמוד ס"ו דף שבת (מסכת לרפואה והוא "ופואה"
שקוטם  י"ט בהלכה למעלה שכתב ממה קשה נוסחתנו

פיאה. חבילי משקה 142)ואוכל ממנו שעושים מר עשב
לרפואה.

.·ÎÏÎB‡143ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ Ì„‡ ≈»»√»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒ
‡¯aÒk‰ ÔB‚k ,Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï144˙eLk‰Â145 ¿»¿»¿ƒ¿»¿«À¿»»¿«¿

È„k ÔÏÎB‡Â ÔÈ‡t¯Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;·BÊ‡‰Â¿»≈««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿¿»¿≈
.ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ - Ì‰a ˙B‡t¯˙‰Ï¿ƒ¿«¿»∆À»ƒ¿≈«¬«¿ƒƒ

˙ÈzÏÁ ‰˙L146˙aM‰ Ì„wÓ147‰˙BL ‡e‰ È¯‰Â , »»ƒ¿ƒƒ…∆««»«¬≈∆
˙BÓB˜Óa [elÙ‡] ,˙aLa B˙BzLÏ ¯zÓ - CÏB‰Â¿≈À»ƒ¿¿«»¬ƒƒ¿

ÌÈ‡È¯a‰ e‚‰ [‡lL]148ÔÈ˙BLÂ .˙ÈzÏÁ‰ ˙BzLÏ ∆…»¬«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯ˆn‰ ÌB˙ÈÊ149.ÌB˜Ó ÏÎa ≈«ƒ¿ƒ¿»»

ב).143) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת הוא 144)משנה
טוב  שזרעו צמח ל"א). פסוק ט"ז, פרק (שמות גד" "זרע

ולתבלים. לרפואה ישמש 145)הריח, הטעם, מר צמח
תמרים. שכר ולעשות ק"מ 146)לרפואה דף שבת (מסכת

מי  את ושותים אותו, שורים הריח חריף צמח א'). עמוד
לרפואה. שלשה 147)השריה לשתותו רפואתו שדרך

רצופים. כתוב:148)ימים ישנים ודפוסים בנוסחאות
משנה" ב"מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות
הביא  כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי שלנו, כנוסח הגיה
"אפילו  הנוסח ולפי לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו
דרך  שאין אף מותר שכאן הכוונה הבריאים", נהגו שלא
(מער"ק). יפסיק אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים

מדברי,149) כרכום וזרע שעורים וקמח מלח "לוקחים
פרק  פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים

לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג'

.‚ÎÔÎÂ150¯zÓ - Ô‰a CeÒÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÌÈÓL ¿≈¿»ƒ∆∆∆«¿ƒƒ»»∆À»
.‰‡eÙ¯Ï Ôek˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aLa Ô‰a CeÒÏ»»∆¿«»¿««ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»
LLBÁ‰ .ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ÔÈÎÒ ÌÈ‡È¯a‰ ÔÈ‡LÂ¿∆≈«¿ƒƒ»ƒ»∆¬ƒ«≈

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï - ÂÈ˙Óa151˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , ¿»¿»…»«ƒ»…∆¬»»∆
ÔÓM‰152„¯Â ÔÓL ‡ÏÂ ;153ÌÈ‡È¯a‰L ÌB˜Óa ‡l‡ , «∆∆¿…∆∆∆∆∆»ƒ¿∆«¿ƒƒ

¯zÓe .B˙B‡ ÔÈÎÒ154.ÌB˜Ó ÏÎa ÁÏÓÂ ÔÓL CeÒÏ »ƒÀ»»∆∆»∆«¿»»
‰Ùb155¯ B‡ B„Èd˙ÓBˆ - BÏ‚156d˙ÓBˆ BÈ‡Â ,ÔÈÈa ƒ¿»»«¿¿»¿«ƒ¿≈¿»

ıÓÁa157¯eÒ‡ ÔÈÈa Û‡ - ‚Ú ‰È‰ Ì‡Â .158. ¿…∆¿ƒ»»»…«¿«ƒ»

א').150) עמוד קי"א דף שבת (מסכת שאין 151)משנה
החולים. אלא בו ולא 152)סוכים בו, סכים הבריאים שגם

לרפואה. שהוא סך 153)יכירו אדם ואין יקרים, שדמיו

לרפואה. אלא ב').154)בו עמוד ס"ו דף שבת (מסכת
כמו:155) ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט דף שבת (מסכת

רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן
(רש"י).156) הדם לשכך היין ידי על אבל 157)מכווצה

מותר  והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם
ה'. הלכה ב' בפרק כמבואר סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל

(רש"י 158) וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין שגם
שם).

.„ÎÚn‚È ‡Ï - ÂÈpLa LLBÁ‰159ıÓÁ‰ ˙‡ Ô‰a «≈¿ƒ»…¿««»∆∆«…∆
ËÏÙÈÂ160BB¯‚a LLBÁ‰ .ÚÏB·e ‡e‰ Ún‚Ó Ï·‡ ,161 ¿ƒ¿…¬»¿«≈«≈««≈ƒ¿

epÚ¯ÚÈ ‡Ï -162,‰a¯‰ ÔÓL ‡e‰ ÚÏBa Ï·‡ ;ÔÓLa …¿»¿∆¿∆∆¬»≈«∆∆«¿≈
ÈÎËÒn‰ ˙‡ ÔÈÒÚBÏ ÔÈ‡ .‡t¯˙ - ‡t¯˙ Ì‡Â163ÔÈ‡Â ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈≈¬ƒ∆««¿¿≈¿≈

ÔÈÙL164Ôek˙pL ÔÓÊa ,˙aLa ÌÒa ÌÈpM‰ ˙‡ »ƒ∆«ƒ«ƒ¿«¿«»ƒ¿«∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - ‰t‰ ÁÈ¯Ï Ôek˙ Ì‡Â ;‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿≈««∆À»

יגרגר.159) – רוח בשאיפת נראה 160)ישתה כי
לרפואה. י"ג).161)שגמיעתו פרק שבת (מסכת תוספתא

עמוד  פ"ג דף יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר
מועיל 163)ישטפנו.162)א']. מעץ, הנוטף שרף

(ערוך). הפה ולריח משפשפים.164)לרפואה

.‰ÎÔÈ‡165ÔÈÚ‰ CB˙Ï ÔÈÈ ÔÈ˙B166‡e‰ Ô˙B Ï·‡ , ≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¬»≈
ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ167ÏÙz ˜¯Â .168ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ elÙ‡ - ««»«ƒ¿…»≈¬ƒ««»«ƒ

¯eÒ‡169¯BÏÈ˜ .170- ˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ‰¯ML »ƒ∆»»≈∆∆«»
LLBÁ BÈ‡Â ,˙aLa BÈÚ ·b ÏÚ B¯È·ÚÓ171ÈÓ . «¬ƒ««≈¿«»¿≈≈ƒ

ÈÓb ÂÈÏÚ C¯ÎÈ ‡Ï - BÚaˆ‡a ‰˜lL172,B˙‡t¯Ï È„k ∆»»¿∆¿»…ƒ¿…»»∆ƒ¿≈¿«…
ˆB‰Ï È„k B„Èa ep˜Á„È ‡ÏÂÌc epnÓ ‡È173. ¿…ƒ¿»∆¿»¿≈¿ƒƒ∆»

ב').165) עמוד ק"ח דף שבת כנותן 166)(מסכת שנראה
עיניו.167)לרפואה. את כרוחץ "שלא 168)שנראה

ביאה  אסורי בהל' ורבינו (רש"י משנתו" משנעור כלום טעם
ל"ח). הלכה ט' אין 169)פרק מאוס, שהוא מכיון

לרפואה. אלא בו לעין.170)משתמשים משחה
שבת.171) מערב שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ שנראה
צמח 172) – הגמא הוא ב'). עמוד ק"ג דף (עירובין משנה

המשניות). (פירוש למכה ומועיל במים הגדל
שלקה 173) "כהן שנינו: ב' עמוד ק"ג דף עירובין במסכת

נראית), שמכתו המקדש בבית לעבוד יכול (ואינו באצבעו
לבטל  במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך
שבות, איסור ברפואה (שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן
את  (שמהדק דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה
מלאכה: אב (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי

חובל)".

.ÂÎÔÈ‡174‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚ ÔÓLÂ ÔÈnÁ ÔÈ˙B ≈¿ƒ«ƒ»∆∆««≈««»¿…
BzÏ CBÓ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚL CBÓ Èab ÏÚ««≈∆««≈««»¿…««≈ƒ¿

˙aLa ‰kn‰ ÏÚ175,‰knÏ ıeÁ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ . «««»¿«»¬»≈««»
L·È CBÓ ÔÈ˙BÂ .‰knÏ „¯BÈÂ ˙˙BLÂ176Èab ÏÚ ¿≈¿≈««»¿¿ƒ»≈««≈

˜ÈzÚ ‰È‰ Ì‡Â .‰kn‰177¯eÒ‡ -178‡e‰L ÈtÓ , ««»¿ƒ»»«ƒ»ƒ¿≈∆
‰iË¯k179. ƒ¿ƒ»

ב').174) עמוד קל"ד דף שבת משום 175)(מסכת שאסור
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סממנים. שלא 176)שחיקת כדי אלא לרפואה, שאינו
המכה. את הבגדים שהוא 178)ישן.177)יסרטו

על 179)מרפא. ששמים בסממנים משוחה תחבושת
לרככה. המכה

.ÊÎ‰iË¯180ÈÏk Èab ÏÚ ‰L¯tL181ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»∆»¿»««≈¿ƒ«¬ƒƒ
¯eÒ‡ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‰L¯t Ì‡Â ;d˙B‡»¿ƒ»¿»««≈«¿«»

d¯ÈÊÁ‰Ï182ÔÈÁÈpÓe .183‰kn‰ Èab ÏÚ ‰iË¯ ¿«¬ƒ»«ƒƒ¿ƒ»««≈««»
Lc˜na ‰lÁzÎÏ184.Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L ; ¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆≈ƒ¿«ƒ¿»

˙‡ ÔÈÁp˜Ó ÔÈ‡Â ,‰kn‰ Èt ÔÈÁp˜Ó ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»¿«¿ƒƒ««»¿≈¿«¿ƒ∆
.Á¯ÓÈ ‡nL ,‰iË¯‰»¿ƒ»∆»ƒ¿«

ב').180) עמוד ק"ב דף עירובין שהיא 181)(מסכת
להחזירה. מותר ולכן ממקומה שכיון 182)כהוחלקה

בשבת  בתחלה כמניחה הוא הרי קרקע גבי על שנפלה
שם). בעירובין (רש"י ימרח שמא בנ"א:183)שאסור

אבל  קרקע, גבי על שנפלה רטיה להחזיר והיינו "ומחזירים"
שבת, מערב עליו היתה שלא מכה גבי על רטיה להניח
וכן  משנה). (מגיד הראב"ד שכתב כמו במקדש אף אסור

שם. בעירובין המשנה בפירוש רבינו כהן 184)כתב
בין  חציצה משום מכתו, מעל הרטיה להסיר צריך העובד
כי  שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו
אבל  מעבודה, ימנע שלא – תחילתם משום סופם התירו
רוקח). (מעשה שבות רק שהוא אף אסור, עובד שאינו כהן

.ÁÎÔÈÎÒ185ÔÈLÓLÓÓe186.˙aLa ÌÈÚÓ È·a »ƒ¿«¿¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«»
‰NÚÈ ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙·a LÓLÓÈÂ CeÒiL ,‡e‰Â»∆»ƒ«¿≈¿«««¿≈∆…«¬∆

ÔÈÏnÚ˙Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k187.˙aLa ¿∆∆∆∆¿…¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«»
„Ú ÁÎa BÙeb ÏÚ ÌÈÒ¯BcL ‰Ê ?ÏnÚ˙Ó ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ«¿…««

iL „Ú Cl‰iL B‡ ,ÚÈfÈÂ Ú‚ÈiL¯eÒ‡L ;ÚÈfÈÂ Ú‚È ∆ƒ«¿«ƒ«∆¿«≈«∆ƒ«¿«ƒ«∆»
‡È‰L ÈtÓ ,˙aLa ÚÈfiL È„k BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÏ¿«≈«∆«¿¿≈∆«ƒ«¿«»ƒ¿≈∆ƒ

‰‡eÙ¯188˙ÈÒBÓÈc Ú˜¯˜a „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .189 ¿»¿≈»«¬…¿«¿«ƒƒ
.˙‡t¯Óe ˙ÏnÚnL ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿«∆∆¿«≈

בשמן"185) "מושחים א'). עמוד קמ"ז דף (שבת משנה
המשניות). וגרירה,186)(פירוש משיחה "ענינו

(פירוש  בחוזק" האדם בשר על הידים וגוררים שמושכים
שיעמול 187)המשניות). עמל, מגזרת והוא "מתייגעים,

המשניות). (פירוש והיגיעה העמל והוא א') (קהלת האדם
להתעמל".188) כדי רצין אין יז: שבת מסכת (תוספתא

ב'). עמוד קמ"ז דף שבת מרחץֿריפוי 189)ר"ח
ומרפא" מחמם שבו המלוח והטיט מלוחים "שמימיו

(רש"י).

.ËÎËÈËa ‡ÏÂ ,ÔÈÏLÏLnL ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ ÔÈ‡≈¬ƒ¿«ƒ∆¿«¿¿ƒ¿…¿ƒ
Ba ÔÈÚ·BhL190ÌÈa ‡ÏÂ ,ÌÈLe‡a‰ ‰¯LÓ ÈÓa ‡ÏÂ , ∆¿ƒ¿…¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿…¿»

ÌB„Ò191ÏkL ÈtÓ ;ÏB„b‰ ÌiaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈna ‡ÏÂ , ¿¿…««ƒ»»ƒ∆«»«»ƒ¿≈∆»
‚Ú ˙aMÏ ˙‡¯˜Â :·e˙ÎÂ ,Ô‰ ¯Úˆ el‡192,CÎÈÙÏ . ≈««≈¿»¿»»»««»…∆¿ƒ»

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - „iÓ ‰ÏÚ ‡l‡ ,Ì‰a ‰‰zL ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«»»∆∆»»»ƒ»««ƒ
ÔÈËËÁ BÏ LiL193.¯zÓ ,BL‡¯a ∆≈¬»ƒ¿…À»

וברייתא 190) ב') עמוד קמ"ז דף שבת (מסכת משנה
מים  בה שיש "בקעה א'): עמוד ק"ט קף שבת (מסכת

שמא  חוששים שם אדם ירד ואם דבק, כמו טיט ותחתיהם
שמתקבצים  עד לעלות יכול ואינו וידבק, טיט באותו יטבע
הרוחץ  שאומר: מי ויש משם. אותו ומעלים אדם בני
– מעיו בני משלשלים המים ואותם מצטנן בקעה באותה
("מגיד  הטוב" כמנהגו רבנו כתב האלה הפירושים ושני

המלח.191)משנה"). הוא 192)ים הטעם רש"י ולדעת
ואסור. לרפואה כן שעושה שמוכח מכת 193)משום

העור. על שחין

.ÏÔÈ‡194ÔÈ„¯b˙Ó195˙„¯‚Óa196ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆∆¿ƒ»»»
Bk¯„k „¯Bb - ËÈËa B‡ ‰‡Bˆa ˙BÎÏÎÏÓ197BÈ‡Â ¿À¿»¿»¿ƒ≈¿«¿¿≈

ÔÈÎÒ .LLBÁ198ÔÈÎ¯ÙÓe199‡Ï Ï·‡ ,‚ÚÏ Ì„‡Ï ≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿…∆¬»…
‰Ó‰·Ï200¯zÓ - ¯Úˆ dÏ ‰È‰ Ì‡Â .201d¯Úˆ ¯ÈÒ‰Ï ƒ¿≈»¿ƒ»»»««À»¿»ƒ«¬»

ÔÈÈL¯k ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a .Ce¯Ùe ‰ÎÈÒa202‰a¯‰203- ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»«¿ƒƒ«¿≈
dÊÁ‡ Ì‡Â .‡t¯˙zL ÏÈ·La ¯ˆÁa d˙B‡ ÔÈˆÈ¯Ó¿ƒƒ»∆»≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»

Ìc204ÔÈ‡Â ,ÔpËˆzL ÏÈ·La ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - »«¬ƒƒ»¿«ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈
ÔÈnÒ dÏ ˜ÁLÈ ‡nL ÔÈLLBÁ205. ¿ƒ∆»ƒ¿«»«»ƒ

ב').194) עמוד קמ"ז דף שבת "בלשון 195)(מסכת
המשניות). (פירוש מתחככים" כלי 196)חכמים:

חול  כמעשה יעשה שלא במרחץ. הגב את בו שמגרדין
(לבוש).197)(רש"י). חול כמעשה נראה שאינו

ב').198) עמוד נ"ג דף שבת משפשפים 199)(מסכת
(רש"י). מכה עונג 200)גלדי משום בשבת לטרוח שאסור

י'.201)בהמה. בהלכה כמבואר חיים בעלי צער משום
לבהמה.202) מאכל והוא לעדשים דומה "ועל 203)צמח

ורפואתה  (רש"י) מעים" חולי אחזה המרובה האכילה ידי
ותנועות. ריצה ידי דם.204)על במחלת חלתה

(ט"ז 205) בהמתו בשביל סמנין לשחוק כך כל בהול שאינו
ב'). ס"ק של"ב

.‡ÏÔÈ‡206ÌÈ¯·c ‰na .˙aLa ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡È˜Ó ≈¿ƒƒ∆»…∆¿«»«∆¿»ƒ
ÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;ÔÈnÒ ˜ÁLÈ ‡nL ,ÌÒa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¬»¿«¿ƒ
BÒ¯k ˜Á„Ï ¯eÒ‡Â .¯zÓ - ‡È˜‰Ïe ÂÈt CB˙Ï B„È»¿ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ¿…¿≈
‡B·È ‡nL ,BlL ÈÚ¯‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ˜BÈz ÏL∆ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ∆∆»»

¯zÓe .ÔÈÏLÏLÓ‰ ÔÈnÒ B˙B˜L‰Ï207ÒBk ˙BtÎÏ208 ¿«¿«»ƒ«¿«¿¿ƒÀ»ƒ¿
˜pÁÏ ¯zÓ ÔÎÂ .B˙BÏÚ‰Ï È„k ˙aLa ¯eah‰ ÏÚ209, «««¿«»¿≈¿«¬¿≈À»¿«≈

ÛtÏÏe210ÌÈÊ‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,ÔËw‰ ˙‡211,„ia ÔÈa - ¿«≈∆«»»¿«¬»¿«ƒ≈«»
ÈÏ˜‡ ˙BÏÚ‰Ïe - ÈÏÎa ÔÈa212‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ; ≈ƒ¿ƒ¿«¬«¿¿ƒ∆»≈¿«≈

,‰˜ÈÁLÏ LeÁÏ È„k ÔÈnÒa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»
.Ô‰Ó ¯Úˆ BÏ LÈÂ¿≈««≈∆

נחמן 206) רב ינוקי "אסובי א'. עמוד קכ"ג דף שבת מסכת
(מ"מ). רבינו מפרשה וכן אסור" שבת 207)אמר (מסכת

ב'). עמוד ס"ו על 208)דף וכופהו חמין ממנו "שעירו
(רש"י). לרפואה". במעיו שחש למי "מי 209)הטבור

תולים  בגרונו, ונופל צוארו מפרקת של חוליא שנפרקה
(רש"י). נפשט" צוארו שיהא בראשו לכרכו 210)אותו

בחבלי  ונשמטים רכים שהם אבריו פרקי לישב בבגדים
(רש"י). עמוד 211)הלידה כ"ח דף זרה עבודה (מסכת

י'. הלכה ב' פרק למעלה וראה ב'212)ב') בפרק מבואר
י'. הלכה
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.·Ï„w¯Ó‰213CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó -214ÔÈ‡ «¿«≈≈¬¿»¿ƒ»≈
ÔÈ¯·Bk215LiL ‰¯·k‰ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .‰¯·Îa Ô·z‰ ˙‡ ¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»»¿…«ƒ««¿»»∆≈

ın‰ „¯iL ÏÈ·La dB·b ÌB˜Óa Ô·z da216ÈtÓ , »∆∆¿»»«ƒ¿ƒ∆≈≈«…ƒ¿≈
CÈÏBÓe ‰¯·Îa Ô·z‰ ÏËB Ï·‡ .„w¯Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¬»≈«∆∆ƒ¿»»ƒ

Òe·‡Ï217‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ın‰ „¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,218; »≈««ƒ∆≈≈«…ƒ¿«»»
CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L219. ∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»

י"ג.213) הלכה ח' בפרק למעלה משנה 214)מבואר
קמ"ו). דף שבת לנקות 215)(מסכת כברה דרך מעבירים

ומוץ. מפסולת התבן המודק"216)את "המוץ בנ"א:
התימנים). את 217)(כ"י מאכילין – שאובסים "מקום

המשניות). (פירוש הכברה.218)הבהמות נקבי דרך
א'.219) בפרק כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר

.‚ÏÏa‚Ó220CÎÈÙÏ .LÏ ÌeMÓ ·iÁ -221ÔÈÏa‚Ó ÔÈ‡ ¿«≈«»ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ
ÈÏ˜ ÁÓ˜222BÈ‡L ÁÓ˜ LeÏÏ ‡B·È ‡nL ,‰a¯‰ ∆«»ƒ«¿≈∆»»»∆«∆≈

ËÚÓ ËÚÓ ÈÏw‰ ˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .ÈÏ˜223Ï·‡ . »ƒÀ»¿«≈∆«»ƒ¿«¿«¬»
Ck ¯Á‡Â d˙B‡ eÏwL ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z¿»∆…≈ƒ»¿ƒ∆»»¿««»

ÏÁk ‡e‰ È¯‰L ,‰q‚ ‰ÈÁË d˙B‡ eÁË224‡È‰Â , »¬»¿ƒ»«»∆¬≈¿…¿ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ıÓÁa ‰pnÓ Ïa‚Ï ¯zÓ - ˙ÈzL ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈»ƒÀ»¿«≈ƒ∆»¿…∆¿«≈
- ‰L˜ Ï·‡ ;C¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙Á‡ ˙·a ‰a¯‰«¿≈¿«««»∆ƒ¿∆«¬»»∆

¯eÒ‡225?„ˆÈk .˙BpLÏ CÈ¯ˆÂ ,LÏk ‰‡¯pL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿«≈«
.ıÓÁ‰ ˙‡ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ˙È˙M‰ ˙‡ Ô˙B≈∆«»ƒ¿««»≈∆«…∆

בצק,220) כעין מהם ועושה עפר או בקמח מים השם
ט"ז. הלכה ח' בפרק דף 221)כמבואר שבת (מסכת

ב'). עמוד לקליות 222)קנ"ה שנתייבשה תבואה של קמח
הוא  שהרי רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין בתנור

ורק באפר. ומעורב ללוש שרוף יבא שמא אסרו מדרבנן
קלי. שאינו גזרו.223)קמח  לא דעת 224)במעט זוהי 

ובמורסן  גס וחול שבאפר ט"ז הלכה ח' בפרק הסובר רבינו
שבאפר  ודעתו שם השיג הראב"ד אבל גיבול. איסור אין

במים. האפר נתינת משעת לש משום הרבה,225)חייב
קלי. בקמח כמו מותר מעט אבל

.„ÏÔÒ¯n‰226Ïea‚Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,227, «À¿»««ƒ∆≈»¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ‰ Ïa‚Ï ‡B·È ‡nL ,B˙B‡ ÔÈÏ·Bb ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»ƒ¿…∆»»¿«≈

„Â¯z‰ Ba CÈÏBÓe ,ÔÒ¯Ó Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .Ba228 ¿¿ƒ«ƒ««≈À¿»ƒ««¿»
È˙L229·¯ÚÂ230Ò¯ÓÓ BÈ‡ Ï·‡ ;231‡lL ,B„Èa ¿ƒ»≈∆¬»≈¿»≈¿»∆…

„Ú ÈÏÎÏ ÈÏkÓ B¯ÚÓ - ·¯Ú˙ ‡Ï Ì‡ .LÏk ‰‡¯È≈»∆¿»ƒ…ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
ÈÙÏ B‡ ÔÈÏB‚¯z‰ ÈÙÏ Ô˙BÂ ,·¯Ú˙iL.ÌÈ¯ÂM‰ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿≈««¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ

˜lÁÓe ,„Á‡ ÈÏÎa BÊ C¯c ÏÚ ÔÒ¯n‰ ·¯ÚÏ ¯zÓeÀ»¿»≈«À¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆»¿«≈
.‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÈÙÏ Ô˙BÂ ,‰a¯‰ ÌÈÏÎa B˙B‡¿≈ƒ«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈»

¯Bk elÙ‡ „Á‡ ÈÏÎa ·¯ÚÓe232.ÌÈ¯Bk elÙ‡Â ¿»≈ƒ¿ƒ∆»¬ƒ«¬ƒ«ƒ

גסים.226) סובין ב'), עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת משנה
רוחב.230)אורך.229)הכף.228)ללישה.227)
חול.231) ממעשה לשנות כדי בידו, ומגיס מערב
ולחים.232) יבשים לדברים מדה

.‰ÏÔÈ‡233C¯„k ˙aLa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÏÈÎ‡Ó ≈«¬ƒƒ¿≈»«»»¿«»¿∆∆
,˙BiË˜ ˙LÈ˙k È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ÏÈÎ‡Ó ‡e‰L∆«¬ƒ¿…∆»»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿ƒ

ÏÈÎ‡È ‡Ï ?„ˆÈk .Ba ‡ˆBiÎÂ ,ÁÓ˜ ˙LÈÏ È„ÈÏ B‡ƒ≈ƒ«∆«¿«≈≈«…«¬ƒ
ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ÏÎ‡Ó ˙aLa ÏÓb‰234‡ÏÂ . «»»¿«»«¬«¿»«¿»»»ƒ¿…

BÎB˙Ï ÔzÈÂ ,ÂÈt ÁzÙÈÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú ıÈa¯È«¿ƒ≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿
˙Á‡ ˙·a ÌÈÓÂ ÔÈÈL¯k235ÌÈBÈ Èt CB˙Ï ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ . «¿ƒƒ»«ƒ¿«««¿≈…ƒ≈¿ƒƒ

¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÌÈÏB‚¯˙Â236Ï·‡ . ¿«¿¿ƒ¿»∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¬»
,„nÚÓ d˙B‡ ‰˜LÓe ,„nÚÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡e‰ ÏÈÎ‡Ó«¬ƒ∆«¿≈»≈À»«¿∆»≈À»
ÈÙa ÔÈÈL¯ÎÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ ‰Èt CB˙Ï Ô˙B B‡≈¿ƒ»«ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒƒƒ¿≈
ÛBÚ‰ ÏÈÎ‡Ó ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÏBÎiL ÌB˜Óa ÔÓˆÚ«¿»¿»∆¿»¿«¬ƒ¿≈«¬ƒ»
ÔziL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎiL ÌB˜Óa B„Èa¿»¿»∆»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ≈

.ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â Ô‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿≈¿ƒ

ב').233) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת בלשון 234)משנה
"שלא  רבינו: וביאר הגמל" את אובסין "אין המשנה
המספוא) (מקום אבוס לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה

המשניות). (פירוש מעיה" המשנה:235)בתוך בלשון
המים" עם הבהמה למעי המאכל "זריקת – "מאמירין"

המשניות). לפנים 236)(פירוש לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י). הבליעה" מבית

.ÂÏ‰na237,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊnL ÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆¿»»»
;ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡Â ˙Èa‰ ÈBÈÂ B˙iÁÂ BzÓ‰a ÔB‚k¿¿∆¿¿«»¿≈««ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ
C·BL ÈBÈÂ ¯ÈÊÁ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈¿»»»¿¬ƒ¿≈»

ÌÈ¯B·„e238.ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔBÊÓ ‡Ï Ì‰ÈÙÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈∆…»¿…«ƒ
¯zÓe239ÌÈ·NÚ Èab ÏÚ BzÓ‰a „ÈÓÚ‰Ï Ì„‡Ï À»¿»»¿«¬ƒ¿∆¿««≈¬»ƒ

[ÌÈ¯aÁÓ]240˙ÏÎB‡ ‡È‰Â241d˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿À»ƒ¿ƒ∆∆¬»…«¬ƒ»
a „ÓBÚ Ï·‡ ;‰ˆ˜‰L ¯·„ Èab ÏÚÈ„k ,‰ÈÙ ««≈»»∆À¿»¬»≈¿»∆»¿≈

ÌBÈa ÔÎÂ .epnÓ ÏÎ‡˙Â ‰ˆ˜n‰ ¯·cÏ ‰Èt ¯ÈÊÁzL∆«¬ƒ»∆»«»»«À¿∆¿…«ƒ∆¿≈¿
.·BË

ב').237) עמוד קנ"ה דף שבת "ויוני 238)(מסכת בנ"א:
(מער"ק). ודבורים" עליה ויונה שבת 239)שובך (מסכת

א'). עמוד קכ"ב "מחוברים"240)דף המלה חדרה בנ"א:
ינוח",241)(ויניציאה). "למען כ"ג): פרק (שמות "כתוב

ינוח, למען לומר: תלמוד – ואוכל? תולש יניחנו לא יכול
משפטים). (מכילתא צער אלא נוח זה ואין

ועׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאין 1) ולפי אחריהן. של המלאכות שבותי בו נתבארו

הביאור  נשלם שהזכרתי, כמו המלאכות, כל בכלל שבותין
שיש  והמלאכות ועשרים. השבעה המלאכה עד הפרק בזה

שמונה. הן בזה הנזכרות שבותין להן

.‡˙i„¯2˙t‰3‰Î‡ÏÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,4e¯Ò‡ , ¿ƒ«««««ƒ∆≈»¿»»»¿
¯ep˙a ˙t ˜Èa„n‰ .˙BÙ‡Ï ‡B·È ‡nL ,ÌÈÓÎÁ d˙B‡»¬»ƒ∆»»∆¡««¿ƒ«¿«

ÌBÈ „BÚaÓ5ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,6ÔBÊÓ ‰pnÓ ÏÈvÓ - ƒ¿¿»«»»««ƒƒ∆»¿
˙BcÚÒ LÏL7ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â ,8. »¿À¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆

- ÏÈvÓ ‡e‰Lk ,‰Î‡ÏÓ dÈ‡ ‰i„¯‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»¿ƒ»≈»¿»»¿∆«ƒ
‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï9.˙BpLÏ È„k ,ÔÈkÒa ‡l‡ , …ƒ¿∆¿«¿∆∆»¿«ƒ¿≈¿«

חכמים 2) אסרו דברים איזה לפרש, רבינו ממשיך זה בפרק
דברי  מהם שבות, משום מלאכה, שאינם אף ם בשבת

שאסרום  דברים ומהם למלאכות, שדומים משום האסורים
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בתחילת  כמבואר סקילה, לאיסור מהם יבוא שמא גזירה -
כמו 3)פכ"א. התנור, בדפני הפת את מדביקים היו בזמנם

בתנורים  אבל הפת", את "המדביק בסמוך רבינו שכתב
ברדייה  איסור אין התנור, בשולי דבוקה הפת שאין שלנו

רנד). סי' כל 4)(או"ח שמואל: דבי "תנא ב: קלא, שבת
הפת  רדיית יצתה א) כט, (במדבר תעשו לא עבודה מלאכת

מלאכה". ואינה חכמה שבת.5)שהיא והרי 6)ערב
בשבת",7)שבת. סעודות שלש לאכול אדם "שחייב

ה"ט. ל' בפרק מזון 8)כמבואר מהתנור יקח אחד שכל
סעודות. הפת 9)שלש את בו ומפרידים שרודים "כלי

(רש"י). התנור" בכותל הדבוקה

.·ÈtÓ10ıÁ¯Óa ÒkÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ‰Ó11?˙aLa ƒ¿≈»»¿¬»ƒƒ»≈¿∆¿»¿«»
ÔÈla‰ ÈtÓ12:ÔÈ¯ÓB‡Â ˙aLa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ eÈ‰L , ƒ¿≈««»ƒ∆»¿«ƒ«ƒ¿«»¿¿ƒ

enÁe‰ ˙aL ·¯ÚÓ13Ì„‡ ÒkÈ ‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ . ≈∆∆«»«¿ƒ»»¿∆…ƒ»≈»»
Ïk ÛhzLÈ ‡lL e¯Ê‚Â .ÚÈf‰Ï elÙ‡ ˙aLa ıÁ¯ÓÏ¿∆¿»¿«»¬ƒ¿«ƒ«¿»¿∆…ƒ¿«≈»
;˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa BÙeb¿«ƒ«¬ƒ¿«ƒ∆«≈∆∆«»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡¬»»»»»¿«¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ
‡È¯·Ë ÈnÁa Ï·‡ ;ıÁ¯Ó ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯e‡‰ ÈnÁa¿«≈»¿≈»ƒ∆¿»¬»¿«≈¿∆¿»
¯eÒ‡Â .BÙeb Ïk Ô‰a ÛhzL‰Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆À»¿ƒ¿«≈»∆»¿»

˙B¯ÚnaL ÔÈnÁ ÌÈÓa ıÁ¯Ï14LÈ ‰¯Ún‰L ÈtÓ ; ƒ¿…¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆«¿»»≈
.ıÁ¯Ók ˙‡ˆÓÂ ,‰ÚÊ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ,Ï·‰ da»∆∆¿»ƒ≈≈»¿ƒ¿≈¿∆¿»

א.10) מ, שבת.11)שבת מערב מימיו שהוחמו
המרחץ.12) בית (בשבת)13)בעלי רוחצין היו "בתחילה

בשבת, להחם הבלנים התחילו שבת, מערב שהוחמו בחמין
(לגמרי) החמין את אסרו הוחמו, שבת מערב ואומרים:
(שהוחמו  בחמין רוחצין היו ועדיין הזיעה; את והתירו
הזיעה, את להן אסרו אנחנו, מזיעין ואומרים: שבת) מערב
רוחצים  היו ועדיין טבעי); (שחומם טבריא חמי והתירו
חמי  להן אסרו רחצנו, טבריה בחמי ואומרים: האור, בחמי
(שאין  עומד הדבר שאין ראו הצונן; את להן והתירו טבריה
התירו  הכל), את להם שאסרו מכיון לקבל, יכול הציבור
(שם). עומדת" במקומה זיעה (ואיסור) טבריה, חמי להם

יוצא"14) חומם ואין שהוחמו מקוה "מי א: קמז, שבת
(רש"י).

.‚ÌnÁ˙Ó15ÛhzLÓe ‡ˆBÈÂ ,‰¯e„n‰ „‚k Ì„‡ ƒ¿«≈»»¿∆∆«¿»¿≈ƒ¿«≈
ÔBˆa BÙeb Ïk ÛhzLÓ BÈ‡ Ï·‡ .ÔBˆa BÙeb Ïk»¿≈¬»≈ƒ¿«≈»¿≈
ÌÈÓ ¯ÈLÙnL ÈtÓ ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁ˙Óeƒ¿«≈¿∆∆«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«ƒ

a BÙeb Ïk ıÁB¯k ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚLÔÈnÁ16‡È·n‰ .17 ∆»»¿ƒ¿»¿≈»¿«ƒ«≈ƒ
ÈnÁ CB˙a elÙ‡ ,ÔÈnÁ ÌÈÓ CB˙a ÔBˆ ÏL ÔBÏÈÒƒ∆≈¿«ƒ«ƒ¬ƒ¿«≈
ÔÈ¯eÒ‡Â ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁk el‡ È¯‰ - ‡È¯·Ë¿∆¿»¬≈≈¿«ƒ∆«¿«»«¬ƒ

.‰i˙L·e ‰ˆÈÁ¯aƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ב.15) מ, משום 16)שבת בה שאין איסור, אין ובהפשרה
שם. ה'תוספות' כתבו וכן ד) הלכה (להלן בישול

טבריה,17) אנשי שעשו "מעשה ב: לח, שבת משנה,
אמה  לתוך צונן של מחרס) עשוי עגול (צינור סילון והביאו
הצוננים), המים שיתחממו (כדי חמין של צרה) (תעלה
בשבת, שהוחמו כחמין - בשבת אם חכמים: להם אמרו

ובשתיה". ברחיצה ואסורים

.„‡È·Ó18ÔB˙È˜ Ì„‡19„‚k BÁÈpÓe ÌÈÓ ÏL ≈ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿∆∆
enÁiL ÏÈ·La ‡Ï ;‰¯e„n‰20‚eÙzL È„k ‡l‡ ,21 «¿»…ƒ¿ƒ∆≈«∆»¿≈∆»

È„k ‰¯e„n‰ „‚k ÔÓL ÏL Ct ÁÈpÓ ÔÎÂ .Ô˙pƒ̂»»¿≈«ƒ««∆∆∆¿∆∆«¿»¿≈
ÔÓLa B‡ ÌÈÓa B„È Ì„‡ CÒÂ .ÌÁiL ‡Ï ,¯LtiL∆ƒ»≈…∆≈«¿»»»»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈn‰ enÁÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁÓe¿«≈¿∆∆«¿»»∆…≈«««ƒ

Ô‰a ˙ÈÂÎ ˜BÈz ÏL BÒ¯k ‡‰zL „Ú B„È ÏÚL22. ∆«»«∆¿≈¿≈∆ƒƒ¿≈»∆
ÌÈÚÓ Èab ÏÚ BÁÈpÓe „‚a ÌnÁÓe23˙aLa24. ¿«≈∆∆«ƒ««≈≈«ƒ¿«»

ב.18) מ, לרחיצה.19)שבת או לשתיה כלי
רבינו,20) דעת גם וזוהי (רש"י). שיחמו" עד שם "שיניחם

יתבשל  רב זמן המדורה כנגד מונח יהיה שאם שאףֿעלֿפי
אלא  מונח יהיה שלא נזהר שהוא כיון מותר, - לגמרי
ההפשרה, את התירו שלא הרשב"א ודעת הפשרה. כשיעור
בישול. לידי לבוא לעולם שאיֿאפשר במקום אלא

יא)21) מח, (ירמיה נמר" לא "וריחו כמו: צינתם, שתתחלף
סמוך  שהמקום ואע"פ (רש"י), פג" לא "וריחיה מתרגמים:
אסרו  לא - בישול לידי יבוא רב זמן יעמוד ואם לאש,
נראה  וכן צינתו. שתפוג כדי מועט לזמן שם להעמיד חכמים
תינוק". של כריסו שתהא "עד שכתב בסמוך, רבינו בדברי
לבוא  יכול שאינו במקום במעמיד מדובר שכאן אומרים ויש

ור"ן). (רשב"א הצינה הפגת לידי נקרא 22)אלא וזה
בו". סולדת "יד ובפוסקים: חש 23)בתלמוד "כשהוא

(רש"י). ומועיל" שם ומניחו בגד או כלי לו מחממים במעיו,
ב.24) מ, שבת

.‰ÈËaÓ‡25ÌÈnÁ ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ıÁ¯Ó ÏL26- «¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿≈»«ƒ«ƒ
ÔBˆ ÌÈÓ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡27ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ È¯‰L , ≈¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈¿«¿»«¿≈¿≈

.BÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÓL ÏL Ct dÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿»«∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÔBˆ ÏL ÈËaÓ‡ CB˙Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡28. ¬»≈«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ∆≈

האדם.25) גוף לרחיצת כלי א. מב, שעירו 26)שבת
"כלי  הנקרא האש, על שנתחמם מבלי חמים לתוכה
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שני", "כלי נקראת זו ואמבטי ראשון".
סתמם  לרחיצה, הם שהמים שכיון צוננין, מים לה  נותנין
וזהו  בהם, הנתונים הצוננים ומתחממים הרבה מחוממים
שיח  סי' (הגר"א הרבה" מחממן "שהרי וכתב רבינו שדקדק

לז). הרבה 27)ס"ק נותן אם אבל שם. שיתחממו מועטים
סי' (או"ח מותר - פושרים נעשים החמים שהמים עד מים

העליונים,28)שיח). את מצננים התחתונים שהמים
(שם). גבר" "תתאה

.ÂÌÁÓ29BÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓ - ÔÈnÁ ÌÈÓ epnÓ ‰ptL ≈«∆ƒ»ƒ∆«ƒ«ƒÀ»ƒ≈¿
ÔBˆ ÌÈÓ30Ô¯ÈLÙ‰Ï È„k31ÔÈnÁ ÌÈÓ ˜BvÏ ¯zÓe . «ƒ≈¿≈¿«¿ƒ»À»ƒ«ƒ«ƒ

‡lL ,‡e‰Â .ÔÈnÁ‰ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,ÔBˆ ÌÈÓ CB˙Ï¿«ƒ≈≈¿««ƒ»∆…
ÔBL‡¯ ÈÏÎa eÈ‰È32ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;33 ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆¿«¿»«¿≈¿≈

‡Ï ,L‡‰ ÏÚÓ d„È¯B‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á˙B¯ ‰¯„¿̃≈»««««ƒ∆ƒ»≈«»≈…
ÔzÈ34ÔÈÏ·z dÎB˙Ï35;ÁÏÓ dÎB˙Ï Ô˙B Ï·‡ . ƒ≈¿»«¿ƒ¬»≈¿»∆«

‰ÏB„b L‡ Èab ÏÚ ‡l‡ ÏMa˙Ó BÈ‡ ÁÏn‰L36Ì‡Â . ∆«∆«≈ƒ¿«≈∆»««≈≈¿»¿ƒ
Á˙B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Ú˜Ï ‰¯„wÓ ÏÈL·z‰ ˜ˆÈ»«««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»»««ƒ∆≈«
ÈL ÈÏkL ;ÔÈÏ·z ‰¯Úw‰ CB˙Ï ÔzÏ BÏ ¯zÓ ,‰¯Úwa«¿»»À»ƒ≈¿«¿»»«¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ
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המים.29) בו לחמם כלי א. מא, שבת משנה,
סולדת 30) היד שתהא עד שיתחממו מועטים אבל מרובים,

ד'. בהלכה כמבואר אסור, - בא 31)בהם שעלֿידיֿזה אף
את  מחמים עושים: הברזל לוטשי "שכן צירוף, לידי הכלי
לחסמו, כדי במים אותו ומכבים גחלת, שיעשה עד הברזל
(רבינו  מכבה" תולדת והוא חייב אותו שהעושה לצרף וזהו
לזה, מתכוון שאינו כיון מותר מכלֿמקום ה"ב), בפי"ב
ואף  ה"ה). בפ"א (כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר
מוכרחת  תוצאה היא (=שהמלאכה רישיה" ש"בפסיק
אינו  שלפעמים רישיה" "פסיק זה אין כאן חייב, מעבודתו)

האש.32)מצרף. על א.33)שרתח מב, שבת משנה,
להתבשל.35)בשבת.34) קלים ב:36)שהם מב, שבת

דתורא" כבישרא בישולא צריכא מילחא נחמן, רב "אמר
השור). כבשר בישול צריך (מלח

.ÊÔÈ‡37˙ÈzÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯BL38ÔÈa ,ÔÈ¯LBÙa ÔÈa - ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈
ÔBˆa39ıÓÁ‰ CB˙a B˙B‡ ‰¯BL Ï·‡ ;40Ì‡Â .41 ¿≈¬»∆¿«…∆¿ƒ

˙aLa ‰¯BL ‰Ê È¯‰ - ÈMLÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈa e‰˙L»»¿¬ƒƒ¿ƒƒ¬≈∆∆¿«»
‰nÁa BÁÈpÓe ,ÔBˆa42‡lL È„k ;‰˙BLÂ ,ÌÁiL „Ú ¿≈«ƒ««»«∆≈«¿∆¿≈∆…

.˙BzLlÓ ˜Òt Ì‡ ‰ÏÁÈ∆¡∆ƒ»«ƒƒ¿

א.37) קמ, שבת "ושורין 38)משנה, הריח חריף צמח
(רש"י). לרפואה" המים את ושותים בפושרין אותו

שם).39) (גמרא, חול" "מעשה שהוא "ומטבל 40)משום
(רש"י). מאכלו" הכ"ב.41)בו בפכ"א ראה 42)מבואר

ט. הלכה להלן

.Á¯·c43ÔÈnÁa ‰¯L B‡ ,˙aM‰ Ì„˜ ÏMa˙pL »»∆ƒ¿«≈…∆««»ƒ¿»¿«ƒ
¯zÓ ,ÔBˆ ÂLÎÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»««ƒ∆«¿»≈À»

LÏ˙aLa ÔÈnÁa B˙B¯44,B¯wÚÓ ÔBˆ ‡e‰L ¯·„Â . ƒ¿¿«ƒ¿«»¿»»∆≈≈ƒ»
ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó - ÌÏBÚÓ ÔÈnÁa ‡a ‡ÏÂ45 ¿…»¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«ƒ

BzÎ‡ÏÓ ¯Ób B˙Á„‰ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,˙aLa46Ï·‡ , ¿«»ƒ…»¿»¬»»¿«¿«¿¬»
.ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ

ב.43) קמה, שבת בישול,44)משנה, אחר בישול שאין
שהורידו  (לאחר ראשון בכלי אף לשרותו מותר ולפיכך

האש). מן אבל 45)אותו שני, מכלי חמין עליו מערה
מפרשים  ויש כמבשל. שנראה אסור שני בכלי אף - לשרותו
שעירוי  לט.) שבת ב'תוספות' (ר"ת ראשון בכלי - "בחמין"
לשרות  אפילו מותר שני ובכלי מבשל, אינו ראשון מכלי

שם). ב'תוספות' ה"ב.46)(רשב"א בפ"ט כמבואר

.Ë¯zÓ47‰nÁa ÌÁ‰Ï48¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,49 À»¿»≈««»««ƒ∆»
‰nÁ ˙B„ÏB˙a ÌÁ‰Ï50‰nÁÓ ˙BÚËÏ ‡a BÈ‡L ; ¿»≈¿¿«»∆≈»ƒ¿≈«»

¯e‡Ï51È„k LÓMa ÔBˆ ÌÈÓ ÔzÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . ¿¿ƒ»À»ƒ≈«ƒ≈«∆∆¿≈
ÌÈÙÈ ÌÈÓ ÔÈ˙B ÔÎÂ .enÁiL52ÌÈÚ¯ ÌÈÓ CB˙Ï ∆≈«¿≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ»ƒ

ÏÈ·La ¯Ba‰ CB˙Ï ÏÈL·z ÔÈ˙BÂ .eviL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆ƒ»¿¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯eÓL ‡‰iL53. ∆¿≈»

ב.47) קמו, שבת א.49)בשמש.48)משנה, לט, שבת
תולדות  מפני עליהם "שגזרו ה"ג: בפ"ט למעלה מבואר

סודר 50)האור". על ביצה (שוברים) מפקיעים "אין
(רש"י). הסודר" מחום שתצלה כדי בחמה, שהוחם

באש.51) לחמם יבוא בשבת לחמם נתיר שאם גוזרים אין
שאינם 52) מים לתוך לשתיה ראויים מים מלא כלי שמים

שאלו: קמו:) (שבת ובגמרא לצננם. כדי לשתיה, ראויים
אבל  נשנתה. אחרת הלכה שאגב ותירצו, שמותר. פשיטא
סוף  אורחֿחיים ל'טור' ב'דרישה' (ועיין צ"ע רבינו בדברי

שיח). חוששים 53)סי' ואין החום מחמת יבאש שלא
קמו:). (שבת גומות ישווה שמא

.È·¯ÚÓ54B‡ Bzt Ba Ï·BËÂ ,ÔÓLÂ ÁÏÓe ÌÈÓ Ì„‡ ¿»≈»»«ƒ∆«»∆∆¿≈ƒ
ÏÈL·z‰ CB˙Ï B˙B55Ï·‡ ;ËÚÓ ‰NÚiL ,‡e‰Â . ¿¿««¿ƒ»∆«¬∆¿«¬»

‰Î‡ÏÓ ‰NBÚk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÏÈL·z‰ ˙Î‡ÏnÓ56,ÔÈfÚ ÁÏÓ ÈÓ ‰NÚÈ ‡Ï ƒ¿∆∆««¿ƒ¿≈…«¬∆≈∆««ƒ

‰‡¯pL ÈtÓ ,ÌÈÓ LÈÏLe ÁÏÓ ÈLÈÏL ÈL Ô‰Â¿≈¿≈¿ƒ≈∆«¿ƒ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÒÈ¯eÓ ‰NBÚk57‰ˆÈa ÁÏÓÏ ¯zÓe .58ÔBˆ Ï·‡ ; ¿∆¿»À»ƒ¿…«≈»¬»¿

ÌÈL·k L·BÎk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ
ÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ L·Bk‰Â ;˙aLa59¯zÓe . ¿«»¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈À»

.ÏÎB‡Â ,ÁÏÓa Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ ÏaËÏ¿«≈¿¿«≈¿∆«¿≈

ב.54) קח, שבת שהכובש 55)משנה, בסמוך, שכתב כמו
לכבוש. שרוצה שנראה כאן אסרו ולכן כמבשל, הוא הרי

ב.56) קח, הרי 57)שבת וכובש במלח. כבושים דגים
בסמוך. שכתב כמו כמבשל, לכבוש 58)הוא דרך שאין

ה). ס"ק שכא סי' אברהם' ('מגן אמרו 59)הביצים כן
(חולין  כמבושל" הוא הרי "שכבוש בש"ס מקומות בכמה
ידי  על אלא בבישול חיוב אין שבשבת ואף נסמן). ושם צז:
ברורה' ('משנה כמבשל שהוא כבוש גם רבנן אסרו - האור

שכא). סי'

.‡È¯zÓ60ÔÏÎ‡Ï ˙aLa ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ·¯ÚÏ61; À»¿»≈«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»¿»¿»
ÌÈÓe ÔÈÈ Ï·‡62‰Ê ÔÈ‡L ;¯eÒ‡ - ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLÂ ¬»«ƒ«ƒ¿∆∆¬«¿¿»∆≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯63. »«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈…«≈»∆

א.60) קמ, בריאים.61)שבת מאכל שהוא מפני
שזהו 62) סובר ורבינו צלולין". ומים ישן "יין שם: בגמרא

רוקח'. 'מעשה ועיין דוקא, משום 63)לאו שהוא דבר וכל
סממנים, שחיקת משום גזירה לעשותו, חכמים אסרו רפואה,

ה"כ. בפכ"א כמבואר

.·ÈÏc¯Á64BÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL65ÔÈa «¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«≈
Û¯ËÈ ‡ÏÂ .L·c BÎB˙Ï Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ÔÈa „ia66‡l‡ , «»≈«¿ƒ¿≈¿¿«¿…ƒ¿…∆»

·¯ÚÓ67ÌÈÏÁL .68Ô˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÙ¯hL ¿»≈«¬«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿»»≈
.·¯ÚÓ ‡l‡ ,Û¯ËÈ ‡ÏÂ .ÔÈÏ·˙Â ıÓÁÂ ÔÓL BÎB˙Ï¿∆∆¿…∆¿«¿ƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈
CB˙Ï B˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ B˜q¯L ÌeL∆ƒ¿≈∆∆«»¿»»¿¿

.·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜ÁLÈ ‡ÏÂ .ÔÈÒÈ¯b‰«¿ƒƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈

ובהשחקם 64) ומרים, חריפים שגרעיניו צמח א. קמ, שבת
האוכל. את ללפת בהם וישתמשו במים ממיס 65)יערבום

ביין. או במים בכח.66)אותן ובנוסח 67)יערב בנחת .
שבת. מערב כלומר התימנים), (כת"י מבערב" "אלא אחר:

במים.68) אותו ושוחקים חריף, שטעמו ירק

.‚ÈÏËBp‰69.ÊÊBb ÌeMÓ ·iÁ - Ì„‡‰ ÛebÓ ¯ÚN «≈≈»ƒ»»»«»ƒ≈
CÎÈÙÏ70˙‡ ¯ÈMnL ¯·„a ÌÈ„i‰ ˙‡ ıÁ¯Ï ¯eÒ‡ ¿ƒ»»ƒ¿…∆«»«ƒ¿»»∆«ƒ∆
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È‡cÂ ¯ÚN‰71‰Ï‰‡ ÔB‚k ,72ÛÁÏ ¯zÓe .Ba ‡ˆBiÎÂ73 «≈»««¿¬»»¿«≈À»»…
‰B·Ï ¯ÙÚa ÌÈ„i‰ ˙‡74¯ÙÚÂ ÔÈÏtÏt ¯ÙÚÂ ∆«»«ƒ«¬«¿»«¬«ƒ¿¿ƒ«¬«

ÔÈÓÒÈ75¯ÚN ¯ÈMÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿≈≈∆»«ƒ≈»
Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;B„È ÏÚL76¯ÈMnL ¯·c ·¯Ú . ∆«»∆¬≈≈ƒ¿«≈≈«»»∆«ƒ

Ì‡ :È‡cÂ ¯ÈMÓ BÈ‡L ¯·c ÌÚ È‡cÂ ¯ÚN‰ ˙‡77 ∆«≈»««ƒ»»∆≈«ƒ««ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ;Ba ÛÁÏ ¯eÒ‡ - ¯ÈMn‰ ¯·cÓ ·¯‰ ‰È‰»»»…ƒ»»««ƒ»»…¿ƒ»

.¯zÓ -À»

ה"ח.69) בפ"ט ב.70)כמבואר נ, שאין 71)שבת ואף
ודבר  הזוהמא, את להעביר אלא השער את להשיר כוונתו
לו  יש השער, את מעביר שוודאי כיון מותר, מתכוון שאינו

ה"ו. בפ"א כמבואר רישיה" "פסיק של טוב 72)דין צמח
לכביסה. בו שמשתמשים חריף שרף ממנו ויוצא הריח,

ולנקות.73) לבינתא,74)לשפשף עפר שם: בגמרא
שם  שפירש האי כרב רבינו ודעת לבונה. כתישת ופירש"י
ישמעאל" בלשון לבאן כנדאר ונקראת לבונה של "עפר

משנה). ופירש 75)(מגיד דיסמין". "כוספא שם בגמרא
אותה  שכובשים שומשמין "פסולת כספן) (ערך ה'ערוך'
בהם  ורוחצים אותם, ושוחקים ומייבשים יסמין, של בוורד
נראה  יסמין", "עפר שכתב רבינו ולדעת מזוהמות". ידים

עצמו. היסמין כתישת מתכוין 76)שהוא שאינו ודבר
השיער. את שמשיר ודאי שאינו כיון היה 77)מותר, "אם

אסור" לאו ואם בו, לחוף מותר משיר שאינו מדבר הרוב
כנוסחתנו, הכריע משנה' וה'מגיד שוניצינו). (ויניציאה,
אהלא, רובא דליכא היכא "כל שם: בגמרא שאמרו ממה
- משיר שוודאי מאהלא רוב שאין כמה (כל דמי" שפיר

מותר).

.„È¯eÒ‡78˙ÎzÓ ÏL ‰‡¯Óa ˙B‡¯Ï79‰¯Êb ,˙aLa »ƒ¿¿«¿»∆«∆∆¿«»¿≈»
elÙ‡Â ,¯ÚN‰ ÔÓ ÔÈÏcÏ„Ó‰ ÔÈÓÈ da ¯ÈMÈ ‡nL∆»«ƒ»ƒƒ«¿À¿»ƒƒ«≈»«¬ƒ

Ï˙ka Úe·˜80˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰‡¯Ó Ï·‡ .81- »««…∆¬»«¿»∆≈»∆«∆∆
.‰Úe·˜ dÈ‡ elÙ‡ ,da ˙B‡¯Ï ¯zÓÀ»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»

ב.78) קמט, וחוששים 79)שבת כאיזמל, חדה ששפתה
שאינן  (=שערות המדולדלים הנימין את במראה יגלח שמא

ראשו). שאר עם שער,80)שוות בה להשיר יוכל שלא
בגזירותיהם. חכמים חילקו זכוכית 81)שלא של כגון

ואין  בשפתה, חדה כשאינה מתכת, של אפילו או כשלנו,
ויבוא  שילך שעד שערו, להשיר מספרים יקח שמא חוששים

שם). (גמרא, היום ששבת ייזכר

.ÂËÒaÎÓ‰82- ˙eÒk ËÁBq‰Â .ÔaÏÓ ÌeMÓ ·iÁ - «¿«≈«»ƒ¿«≈¿«≈¿
CÎÈÙÏ .ÒaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ83˜Á„Ï ¯eÒ‡ «»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»»ƒ¿…

‰LÈL‡‰ ÈÙa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CBÓ B‡ ˙ÈÏËÓ84‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»¬ƒ»¿«≈
‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,dÓ˙ÒÏ È„k da85ÔÈ‡Â .86 »¿≈¿»¿»∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈

‚BÙÒa ÔÈÁp˜Ó87,‰ÊÈÁ‡ ˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ≈≈≈¬ƒ»
ËÁÒÈ ‡lL88ÔÈ‡Â .89ÌÈÓ ÏL ˙È·Á ÔÈqÎÓ90‡ˆBiÎÂ ∆…ƒ¿…¿≈¿«ƒ»ƒ∆«ƒ¿«≈

.ËÁÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,dÏ ÔÎeÓ BÈ‡L „‚·a da»¿∆∆∆≈»»¿≈»∆»ƒ¿…

הי"א.82) בפ"ט א.83)כמבואר קמא, פך 84)שבת
צר. רישיה",85)שפיו "פסיק של במצב זהו שלפעמים

ייסחט. שוודאי א.86)כלומר קמג, שבת משנה,

בו"87) ומסתגפים המים ושואב הים בחוף נעשה "צמר
המשניות). אחיזה,88)(פירוש בית בו אין "שאם

זה  על והקשה (רש"י); אצבעותיו" בין נסחט כשאוחזו
לקנח  איֿאפשר אחיזה בית בו יש אם גם הרי - הראב"ד
אחיזה, בית לו שיש שכיון אחרת פירש ולכן סחיטה, בלי
מים. ממנה שמריק מים מלאה כצלוחית הוא הרי

א.89) מח, "מים",90)שבת נזכר לא שם, בגמרא
שלא  אומרים ויש "מים", בגמרא גם גורס משנה ' וב'מגיד
משקין  בשאר אבל הבגד, את שמלבנים במים אלא גזרו
הבגד  את יסחוט שמא ומשום גזרו, לא מלבנים שאינם
כן  גם דש), משום בזה (שחייב האלו המשקין את לשתות
אחר  ובנוסח סקי"א). שיט סי' אברהם' ('מגן חששו לא

ויניציאה). (שונצינו, יין" של "חבית רבינו: בדברי

.ÊË‰¯aL91‰Ó ‰pnÓ ÏÈvÓ - ˙aLa ˙È·Á BÏ ƒ¿¿»»ƒ¿«»«ƒƒ∆»«
˙aMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M92‡lL „·Ï·e ,ÂÈÁ¯B‡Ïe BÏ ∆»ƒ««»¿¿»ƒ¿«∆…

‚tÒÈ93ËÈ B‡ ÔÈÈaÁt94C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÔÓLa ƒ¿…¿«ƒƒ¿«¿∆∆∆ƒ«¬∆¿∆∆
„ˆÈÎÂ .‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈«

‰ÈzÁz ÁÈpÓe ÈÏk ‡È·Ó ?‰pnÓ ÏÈvÓ95‡È·È ‡ÏÂ . «ƒƒ∆»≈ƒ¿ƒ«ƒ««¿∆»¿…»ƒ
ËÏ˜ÈÂ ¯Á‡ ÈÏk96Û¯ˆÈÂ ¯Á‡ ÈÏk ,97‡nL ‰¯Êb ; ¿ƒ«≈¿ƒ¿…¿ƒ«≈ƒ»≈¿≈»∆»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c ÈÏk ‡È·È98- ÌÈÁ¯B‡ BÏ encÊ . »ƒ¿ƒ∆∆¿»«ƒƒ¿«¿¿ƒ
ËÏB˜Â ¯Á‡ ÈÏk ‡È·Ó99.ÔBL‡¯Ï BÙ¯ˆÓe ¯Á‡ ÈÏk , ≈ƒ¿ƒ«≈¿≈¿ƒ«≈¿»¿»ƒ

.ËÏ˜È Ck ¯Á‡Â ÔÈÓÊÈ ‡l‡ ,ÔÈÓÊÈ Ck ¯Á‡Â ËÏ˜È ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿««»«¿ƒ∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿…
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â100¯zÓ - ‰Ê ¯·„a101. ¿ƒ∆¡ƒ¿»»∆À»

ב.91) קמג, שבת סעודות 92)משנה, שלש צריך אם
– שתים אלא צריך שאינו בשחרית סעודות, שלש מציל

ה"כא). פ"כג (להלן אחת - ובמנחה "לשים 93)שתים,
(רש"י). בכלי" ולהטיפו ולחזור היין במקום הספוג

הכלי.94) בשפת ומקנחה בה, נדבק והשמן ידו מכניס
גגו.95) מראש החבית נשברה אם ב. קיז, שבת
האויר.96) מן הנופל שיזוב 97)קילוח לגג סמוך כלי יניח

(רש"י). בידו הכלי אוחז והוא לכלי, הגג מתוך 98)מן
שהיום  ישכח המשקה, את להציל הרבה, כלים מחפש שהוא

הרבים. רשות דרך כלי ויביא שצריך 99)שבת כמה
האורחים. צורך 100)בשביל להם שאין אורחים להזמין

בשבילו. שישאירו וכוונתו שבחבית, המשקה בכל
ההפסד,101) מן כלים להציל מותר - הדין שמצד כיוון

אם  אבל ממונו, על בהול שהוא מתוך גזרו שחכמים אלא
יבוא  ולא יזכור - מערים הוא אם גם אורחים, בשביל מביא

שבת. לחלל

.ÊÈËÈË102BÒkÒÎÓ - B„‚a Èab ÏÚL103,ÌÈÙaÓ ƒ∆««≈ƒ¿¿«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÒaÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;ıeÁaÓ BÒkÒÎÓ BÈ‡Â104¯zÓe . ¿≈¿«¿¿ƒ«¿≈»∆»¿«≈À»

B„¯‚Ï105Ô¯tˆa106.BaÏÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , ¿»¿¿ƒ…∆¿≈≈∆»¿«¿
ÒkÒÎÓ‰107¯„eq‰ ˙‡108‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - «¿«¿≈∆«»»ƒ¿≈∆

‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ˜eÏÁ‰ Ï·‡ ;BaÏÓ¿«¿¬»∆»À»ƒ¿≈∆≈«»»∆»
.BÎk¯Ï¿«¿

א.102) קמא, שהטיט 103)שבת עד מבפנים משפשפו
מבחוץ.105)במים.104)נופל. או 106)אפילו

לח, עדיין הוא אם רק לגרד מותר ה'תוספות' ולדעת בסכין,
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כטוחן. שהוא ביבש לא כביסה 107)אבל אחר משפשף
לצחצחו. גפן,108)בכדי מצמר העשויה הצואר מטפחת

כוונתו  שאין מותר, פשתן העשוי (הכתונת) בחלוק אבל
מותר. בסודר שגם הראב"ד ודעת לרככו, אלא ללבנו

.ÁÈÏÚÓ109- ‰‡Bˆ·e ËÈËa CÏÎÏ˙pL ÏcÒ B‡ ƒ¿»«¿»∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
BÎLÎLÏ ¯zÓ110ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - BÒaÎÏ Ï·‡ ,ÌÈÓa111 À»¿«¿¿¿«ƒ¬»¿«¿»¿≈

ÔÈ„¯‚Ó112ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ ÌÈÏÚÓ ‡Ï113Ï·‡ , ¿»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿…«¿»ƒ¬»ƒ¬»
(Ì˙B‡) ÔÈÎÒ114ÌÈLÈ‰ ˙‡ ÔÈÁp˜Óe115¯k .116B‡ »ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«

BÁp˜Ó - ÛepË B‡ ‰‡Bˆ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰L ˙Òk∆∆∆»»¬≈∆»ƒ¿«¿
¯BÚ ÏL ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËeË¯ÓÒa117‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - ƒ¿«¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»∆»
.‰ÏÎzL „Ú ÌÈÓ«ƒ«∆ƒ¿∆

ב.109) צד, שיכלה 110)זבחים עד מים עליו לתת 
כדלהלן. כיבוס זה אין שבעור לפי שבת 111)הלכלוך,

ב. בציפורן.112)קמא, או וכלֿשכן 113)בסכין
עושה  הוא והרי יותר, שנשחקים ישנים לגרד שאסור
משנה'). ו'מגיד 'מאירי' ועיין רוקח', ('מעשה ממחק מלאכת
אבל  סנדלים, ולא מנעלים לא מגרדין "ואין אחר: ובנוסח
עיון, צריך אבל התימנים). (כת"י אותם" ומקנחין סכין
סיכת  בענין חילוק שיש מפורש ה"י) כג (פרק להלן שהרי

מותר. ובישנים אסור שבחדשים למחוק 114)נעלים, יש
למעלה  כמובא ישנים נעלים אלא סכין אין שהרי זו, תיבה

רוקח'). ה"י.115)('מעשה בפכ"ג משנה,116)ראה
ב. קמב, ששרייתו 117)שבת מפני אסור, בגד של אבל

צד:). (זבחים כיבוסו זהו במים

.ËÈÈÓ118·Êa dÁp˜Ó - ËÈËa B„È ‰ÎÏÎÏ˙pL ƒ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«
da ÊÁ‡Ï ‰ÈeNÚ‰ ‰Lw‰ ‰tn·e ‰¯t‰ ·Ê·e Òeq‰«ƒ¿««»»««»«»»»¬»∆¡…»

ÌÈ„i‰ ˙‡ da ÔÈÁp˜nL ‰tÓa ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈˆBw‰119; «ƒ¬»…¿«»∆¿«¿ƒ»∆«»«ƒ
ÒaÎÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈

.‰tn‰ ˙‡∆««»

פי"ז.118) שבת לכלוכה,119)תוספתא על שמקפיד
בשבת. לכבסה ויבוא

.ÎÈÓ120‚tzÒÓ - ÌÈna ıÁ¯L121B˙ÈËeÏ‡a122 ƒ∆»«««ƒƒ¿«≈«¬¿ƒ
ÈÓ ÔÎÂ .ËÁÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,B„Èa ‰‡È·Óe¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈ƒ

e¯LpL123ÌÈÓa ÂÈÏk124ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a Cl‰Ó - ∆»¿≈»¿«ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
ÔÁËLÏ BÏ ¯eÒ‡Â .ËÁÒÈ ‡nL125CB˙a elÙ‡Â , ∆»ƒ¿…¿»¿»¿»«¬ƒ¿

B˙eÒk Òak ‰Ê È¯‰ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ;B˙Èa≈¿≈»∆»…«»∆¬≈∆ƒ≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .dLaÈÏ dÁËLe ˙aLa¿«»¿»»¿«¿»¿»»∆»¿¬»ƒ
.¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»

א.120) קמז, עצמו.121)שבת את מגבת.122)מנגב
שנפלו 123) - "נשרו שם: רש"י ופירש ב. קמו, שבת משנה,

המשנה, בפירוש ורבינו "נשר". משורש - בשבת" למים
לנקד: וצריך שרה. משורש ושורין" משרה "מגזרת כתב:

נפעל). של (כניקוד בחיריק הנו"ן אחר:124)נשרו בנוסח ִ
התימנים). (כת"י נגד 125)בדרך השרויים בגדיו "לשטוח

המשניות). (פירוש שיתייבשו" החמה

.‡ÎÈzL126˙B¯‰ËÓ127˜˜t‰ ˙‡ ÏËB - BÊ ·b ÏÚ BÊ ¿≈¿«¬««≈∆«¿»

Ô˜ÈMÓe ÌÈ˙ÈaÓ128;BÓB˜ÓÏ ˜˜t‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe , ƒ≈¿«ƒ«ƒ»«¬ƒ∆«¿»ƒ¿
e‡ˆiL BzÚ„ È¯‰L ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»ƒ≈¿ƒ»∆¬≈«¿∆≈¿

·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜BÙe .ÌÈn‰129¯·c ÏÎ·e ÔÈ¯„eÒa ««ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»»»
ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÙeˆÈ ‡lL È„k ÏËÏhn‰«ƒ«¿≈¿≈∆…»««ƒ«»√»ƒ¿«

ÌÈÏk‰130e„¯iL È„k ·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡ Ï·‡ , «≈ƒ¬»≈¿ƒ∆«ƒ¿≈∆≈¿
¯BaÏ ÌÈn‰131˜ÁBcL ˙Úa ËÁÒÈ ‡nL ;132È¯‰L ,133 ««ƒ«∆»ƒ¿…¿≈∆≈∆¬≈

.ÌÈna Èe¯L ˜˜t‰«¿»»««ƒ

פ"ח.126) עירובין נפרדות 127)תוספתא מקוואות כמין
מזו  המים יתערבו שלא ופוקקים לשניה, אחת בין צינור ויש
מהצינור. הפקק את נוטל - לחברן וכשרוצה לזו,

וכשמחזיר 128) המטהרות, שתי לחבר "וכוונתו מחברן.
ויסחוט, בנקב הפקק את שידחוק לחוש אין למקומו הפקק
כדי  הנקב, כל את יסתום לא שהפקק היא כוונתו כל שהרי

(כסףֿמשנה). יפסק" לא שיורדים 129)שהחיבור חפירה
השופכין. יצאו 130)לתוכה שלא אלא פוקק אינו שהרי

אינו  ולפיכך מועטים, למים חושש אינו אבל מרובים, מים
(כסףֿמשנה). סחיטה לידי יבוא ולא הרבה הפקק את דוחק

הביב.132)שבחצר.131) את נותן 133)סותם הראב"ד
יצאו  שלא הגג מן היורדים המים על מקפיד "שהוא טעם:
שבחצר, הבור לתוך יכנסו אלא הביב, דרך הרבים לרשות
לידי  ויבוא ביותר, מהודק שיהיה הפקק על מקפיד לכן

סחיטה".

.·Î¯eÒ‡134Ì¯aLÏe ÌÈ„‚a ÏL „È ˙Èa Ôw˙Ï »¿«≈≈»∆¿»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯·L ÌÈ¯·L135ÌÈ„‚a‰ ÏÁa ÔÈw˙nL C¯„k , ¿»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆¿«¿ƒ¿…«¿»ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnLk136ÌÈ„‚a‰ ÌÈÏt˜Ó ÔÈ‡137 ¿∆¿«¿ƒ»¿≈≈¿«¿ƒ«¿»ƒ
.Ô˙B‡ eÒaÎiLk ÌÈ„‚aa ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,˙aLa¿«»¿∆∆∆ƒ¿…«¿»ƒ¿∆¿«¿»

BÏt˜Ï ¯zÓ - BÙÈÏÁ‰Ï ¯Á‡ ÈÏk BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â138 ¿ƒ…»»¿ƒ«≈¿«¬ƒÀ»¿«¿
˙aLa Ba ‰‡˙iL È„k ,Ba ˙Bqk˙‰Ïe BËMÙÏe139. ¿«¿¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»∆¿«»

Ô·Ï L„Á „‚a ‰È‰iL ,‡e‰Â140CÚÓ˙Ó ‡e‰ È¯‰L ; »∆ƒ¿∆∆∆»»»»∆¬≈ƒ¿«≈
LÈ‡ ‡l‡ Ït˜È ‡Ï - Ït˜iLÎe .„iÓ CÏÎÏ˙Óeƒ¿«¿≈ƒ»¿∆¿«≈…¿«≈∆»ƒ

¯eÒ‡ - ÌÈLa Ït˜Ï Ï·‡ ;„Á‡141. ∆»¬»¿«≈ƒ¿«ƒ»

א.134) כג, בחלוקי 135)ביצה שעושים כמו "לקמטם
עץ  על אותם ושמים הידיים, ובתי השוקיים בבתי הנשים

(רש"י). ואסור" אומן מעשה והוא שבת 136)חלק משנה,
א. הכלים"137)קיג, את מקפלים "אין אחר: בנוסח

התימנים). בגד 138)(כת"י בשבת ללבוש נאה שלא
אסור.139)מקומט. - בשבת ללבשו בדעתו אין אם אבל

חשוב.140) תיקון הקיפול אין בני 141)שבו בשני כי
גמור. תיקון ונחשב לגמרי, הקמטים מתפשטים אדם

.‚ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú·Bv‰142¯eÒ‡ «≈«≈¬¿»¿ƒ»»
˜¯Ò ¯È·Ú‰Ï ‰M‡Ï143‡È‰L ÈtÓ ,‰Èt ÏÚ ¿ƒ»¿«¬ƒ¿»«»∆»ƒ¿≈∆ƒ

CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯ÙBz‰Â .˙Ú·Bˆk144¯eÒ‡ ¿««¿«≈≈¬¿»¿ƒ»»
ÔÈÎBÓa ÌÈL„Á‰ ˙Òk‰Â ¯k‰ ˙‡lÓÏ145‡nL ‰¯Êb , ¿«…««¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿≈»∆»

- ˙Òk‰ ÔÓ B‡ ¯k‰ ÔÓ e¯LpL ÔÈÎBÓ Ï·‡ .¯t˙Èƒ¿…¬»ƒ∆»¿ƒ««ƒ«∆∆
.˙aLa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿«»

א.142) צה, אדום.143)שבת א.144)צבע מח, שבת
"מוך".145) נקרא בגדים, ופקיעי גפן כצמר רך דבר כל
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.„ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú¯Bw‰146ÈÓ , «≈«≈¬¿»¿ƒ»ƒ
‰Úˆa ÔLÈ¯ÙÓ - ÌÈˆB˜a ÂÈ„‚a eÎazÒpL147, ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»

·iÁ BÈ‡ - eÚ¯˜ Ì‡Â .Ú¯wÈ ‡lL È„k dÓ‰Ó˙Óeƒ¿«¿≈«¿≈∆…ƒ»≈«¿ƒƒ¿¿≈«»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk148¯zÓe .149ÌÈ„‚a LaÏÏ ¿∆¬≈…ƒ¿«≈À»ƒ¿¿»ƒ

ÌÈL„Á150eÚ¯˜ Ì‡Â ,151ÔÈÚˆBt .eÚ¯˜ -152˙‡ ¬»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ∆
˙ÈÏËÓa ÊB‚‡‰153Ú¯wz ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,154. »¡¿«¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈

ה"ב.146) פ"ז שבת אדם,147)'ירושלמי' יראהו שלא
העדה'). ('קרבן כמתקן שהוא נתכוין 148)כיון ואילו

על  כשקורע אלא חייב אינו שהקורע ואף חייב. - לקרוע
לתקנו  כוונתו כאן גם - ה"י) בפ"י (כמבואר לתפור מנת
רוקח'). ('מעשה הקוצים את שיסיר אחר ולתפרו

ה"ב.149) פ"ז שבת אם 150)'ירושלמי' יודע שאינו אף
בלבישתו. שיקרעו ואפשר כמידתו, שאינו 151)הם כיון

לכך. ביצה 152)מתכוון במס' ברייתא והיא שוברים.
יוםֿטוב. לענין אבן,153)(לד.) או עץ על במטלית מכה

(הר"ן). אחת בבת אגוזים הרבה לשבור כיון 154)כדי
לתפור. מנת על קורע זה שאין ועוד: לקרוע, מתכוון שאינו

.‰ÎÚ˜Bz‰155‰Ba ÌeMÓ ·iÁ -156CÎÈÙÏ .157Ïk , «≈««»ƒ∆¿ƒ»»
‡ÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÏËB ‡Ï - Ú˜¯wÏ ˙B¯aÁÓ‰ ˙B˙Ïc‰«¿»«¿À»««¿«…¿ƒ»¿…

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÔÈ¯ÈÊÁÓ158‰cL ˙Ïc Ï·‡ .159 «¬ƒƒ¿≈»∆»ƒ¿«¬»∆∆ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z160‡ÏÂ ÔÈÏËB - ÌÈÏk‰ ˙B˙Ïc ¯‡Le , ≈»ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈÊÁÓ161Ì‡Â .162¯Èˆ ËÓL163- Ô‰lL ÔBzÁz‰ «¬ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ««¿∆»∆
BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÁBc164Lc˜n·e .165ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¬ƒƒ

B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ËÓLpL ÔBÈÏÚ‰ ¯Èˆ Ï·‡ .B˙B‡¬»ƒ»∆¿∆ƒ¿«»¿«¬ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa166.Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb , ¿»»¿≈»∆»ƒ¿«

נועץ.155) הי"ג.156)תוחב, פ"י למעלה ראה
ב.157) קכב, יתקע"158)שבת "שמא אמרו שם בגמרא

אבל  בכלים, בנין שאין מפני ומגדל תיבה שידה דלת על
רבינו  שכתב וכמו בונה, משום חייב לקרקע במחוברים
נוטלין  כו' שידה של דלת הביא והרי"ף הי"ד). (פ"י לעיל
מחזירין  ולא נוטלין לא תרנגולים של לול של מחזירין, ולא
שמא  "גזירה שכתב שמה הר"ן, וכתב יתקע. שמא גזירה
מגידֿ (ועיין שידה" של "דלת להרישא שייך זה יתקע"
יתקע" שמא "גזירה אלו מילים כתובות היו [ואולי משנה).
ומגדל, תיבה שידה דלת של הבבא בסוף רבינו בדברי
נשתרבבו  מחזירין" "ולא - מחזירין" "ולא הדומות ובטעות
שח]. סי' וב"ח וב"י מגידֿמשנה ועיין למעלה, האלו המלים

תיבה.159) לשים 160)מין מהצד, נפתחת גבוהה תיבה
לשמירה. דברים למעלה.161)בה ראה יתקע, שמא

ב.162) קב, עירובין שבדלת 163)משנה, ברזל של יתד
על  תסוב "הדלת עליה. סובבת והדלת ולמטה, למעלה

יד). כו, (משלי שנשאר 164)צירה" כיון להחזירה, שנוח
העליון. שבות 165)הציר שאין יתקע, שמא גזרו לא

הט"ז. פ"א פסח קרבן בהל' כמבואר "מפני 166)במקדש,
בעץ, או במסמר לחזקו יצטרך ושמא טורח, בו שיש
לא  בכלים, בנין שאין ואףֿעלֿפי בונה, משום ויתחייב
והחזירם  מפורקים היו שאם אלא בכלים, בנין אין אמרו
- מסמר או עץ בהם תקע אם אבל בונה, משום חייב אינו

('מעשה  טורח" בו אין התחתון הציר אבל בונה. משום חייב
רוקח').

.ÂÎÔÈ‡167ÔÈÏ„Bb168ÔÈÒ˜Bt ÔÈ‡Â ,L‡¯‰ ¯ÚN ˙‡169 ≈¿ƒ∆¿«»…¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;B˙B‡170‰¯BÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈«¬ƒƒ¿»

ÏvÙÓ‰ ‡qk ‡ÏÂ ,˙BÈÏÁ ÏL171ÔÁÏL ‡ÏÂ , ∆À¿¿…ƒ≈«¿À»¿…À¿»
Ì‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÏvÙÓ‰«¿À»¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎa ÔÈa ÔÈ‡L ;¯eËt - ¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ»∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈¿ƒ»

¯zÓ - ÈeÙ¯ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÏÎa172ÔÈ‡Â .B¯ÈÊÁ‰Ï173 ¿≈ƒ¿ƒ»»»À»¿«¬ƒ¿≈
ÔË˜ ÏL ‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁ ÔÈw˙Ó174,BÊ „ˆa BÊ ¿«¿ƒÀ¿∆ƒ¿»∆»»¿«
.‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆

שסובר 167) אליעזר כרבי ולא וכרבנן ב. צד, שבת משנה,
חטאת. חייבת ופוקסת הראש.168)שגודלת שער לקלוע

הצדעים.169) אצל ולכאן לכאן הראש שער לחלק
א.170) מז, ואפשר 171)שבת פרקים, פרקים העשוי

לחברם. ולחזור לחלקים בן 172)לפרקו שמעון כרבן
מז:). (שם ב.173)גמליאל קמז, שבת משנה,

ביום 174) אבל אותן, מיישרים אין שנתפרקו שדרתו חוליות
הי"ד). פ"ב (לעיל מותר - בדבר סכנה שיש הלידה

.ÊÎ‰NBÚ‰175Úe·˜ Ï‰‡176.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - »∆…∆»««»ƒ∆
CÎÈÙÏ177‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈ƒ…∆¬«¿«¿ƒ»¿…

Ï‰‡ ¯zÒÈ B‡ ‰NÚÈ ‡nL ‰¯Êb ;È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ…∆¬«¿≈»∆»«¬∆ƒ¿……∆
Ò B‡ ‰NÚ Ì‡Â .Úe·˜.¯eËt - È‡¯Ú Ï‰‡ ¯˙ »«¿ƒ»»»«…∆¬«»

¯zÓe178˙ÈlË ?„ˆÈk .˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï À»¿ƒ«…∆¬«¿«»≈««ƒ
‰˙È‰Â ,ÌÈÏ˙k‰ ÏÚ B‡ ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ‰Òe¯t ‰˙È‰L∆»¿»¿»«»«ƒ««¿»ƒ¿»¿»

ÁÙË ‚b ‰pnÓ ¯‡L Ì‡ - ˙aM‰ Ì„˜ ‰Îe¯k179 ¿»…∆««»ƒƒ¿«ƒ∆»«∆«
‰NÚiL „Ú ˙aLa dlk ˙‡ Á˙BÓ ‰Ê È¯‰ - Áe˙Ó»«¬≈∆≈«∆À»¿«»«∆≈»∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Ï‰‡…∆»¿≈…«≈»∆

הי"ג.175) בפ"י ימים 176)כמבואר להתקיים העשוי
במשכן, היתה בנין "מה ה"ב): פ"ז (שבת 'ירושלמי' רבים;
(בנין  לשעה לא וכי אדנים, גבי על קרשים נותנים שהיו
ונוסעים  חונים שהיו מכיון יוסי: רבי אמר - היתה? ארעי)

לעולם". שהיא כמו הדיבור, פי ב.177)על קלז, שבת
א.178) קב, בו 179)עירובין יש - טפח שנשאר שכיון

אוהל. דין

.ÁÎÔÈ‡180‰lk‰ ˙‡ ÔÈÏBz181‰ÈzÁz ˙ÈNÚ È¯‰L , ≈ƒ∆«ƒ»∆¬≈«¬≈«¿∆»
Ï˜Ò¯Ëe ‡qÎÂ ‰hÓ ÁÈp‰Ï ¯zÓe .È‡¯Ú Ï‰‡182, …∆¬«À»¿«ƒ«ƒ»¿ƒ≈¿«¿»

C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ;Ï‰‡ Ô‰ÈzÁz ‰NÚiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆«¿≈∆…∆∆≈∆∆∆
È‡¯Ú ‡ÏÂ Ú·˜ ‡Ï ,Ï‰‡ ˙iNÚ183. ¬ƒ«…∆…∆«¿…¬«

א.180) קלח, עשוי 181)שבת המיטה, סביב אוהל כעין
הזבובים. מפני למחסה רגלים.182)מארג שלש בעל כסא

(מגידֿמשנה).183) שתחתיו באויר משתמש שאינו לפי

.ËÎÏk184‡ÏÂ ÁÙË Bb‚a ÔÈ‡L ,ÚtLÓ Ï‰‡ »…∆¿À»∆≈¿«∆«¿…
‰Ê È¯‰ - ÁÙË ·Á¯ Bb‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿»»¿«…«∆«¬≈∆
.¯eËt - ˙aLa ‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‰NBÚ‰Â ,È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿»∆¿«¿ƒ»¿«»»

‰ÏeÙk ˙ÈlË185ÔÈËeÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ,186‰ÈeÏz ‡È‰L «ƒ¿»∆»»∆»ƒ∆ƒ¿»
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¯zÓ - ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰a187.d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ »∆≈∆∆«»À»ƒ¿»À»¿»¿»
˙Î¯t‰ ÔÎÂ188. ¿≈«»…∆

ב.184) יט, שם:185)סוכה ופירש"י א. קלח, שבת 
וראשיו  תחתיה, לישן יתדות ארבעה גבי על טליתו "שוטח
מן  להגן דפנות והם הארץ, לצד ולכאן לכאן מתכפלים
הלכות  עם ביחד זו הלכה רבינו שכתב ממה אבל החמה".
על  פרוסה שהטלית מדובר כאן שגם נראה משופע, אוהל
משנה'. ה'מגיד כתב וכן טפח. בגגה שאין באופן אחד מוט

למשכה 186) כדי יום, מבעוד בחוטין הטלית את כרך אם
(רש"י). ולכאן לכאן ולפרוס החוטים 187)בהם ידי על

על  כמוסיף אלא ארעי אוהל כעושה ואינו בשבת, למשכה
שמותר. ארעי ולא 188)אוהל בגג אלא אוהל איסור שאין

לב. הלכה להלן וראה במחיצה.

.Ï˙lk189ÌÈ˙Á190˙BÁÙa ÔÈ‡Â ÁÙË db‚a ÔÈ‡L , ƒ«¬»ƒ∆≈¿«»∆«¿≈¿»
‡È‰L ÏÈ‡B‰ - ÁÙË ·Á¯ db‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«»…«∆«ƒ∆ƒ

CÎÏ ˙w˙Ó191,‡e‰Â .d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ ¯zÓ , ¿À∆∆¿»À»ƒ¿»À»¿»¿»»
ÁÙË ‰hn‰ ÏÚÓ ˙ÏLÏLÓ ‡‰z ‡lL192˜˜t .193 ∆…¿≈¿À¿∆∆≈««ƒ»∆«¿«

Ôw˙Ó ‡e‰L ÔÓÊa - ÔBlÁ‰194ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÏ ««ƒ¿«∆¿À»¿»««ƒ
.ÔBlÁ‰ Ba ˜˜ÙÏ ¯zÓ - ÈeÏz BÈ‡Â ¯eL˜ BÈ‡L∆≈»¿≈»À»ƒ¿…««

ב.189) קלח, כילות,190)שבת לשאר דומה "אינה
שהוא  גג להן ויש קנים, ארבעה על פרוסות כילות ששאר
אלא  שאינם (עמודים) נקליטין גבי על חתנים ושל כאוהל,
נתונה  והיריעה עליהם, נתון וקנה המיטה, באמצעית שנים
אינה  לפיכך טפח, גג לה ואין ולכאן, לכאן ונופלת עליו

(רש"י). שבת.191)אוהל" מערב יש 192)מוכנה שאם
מן  שלמעלה השיפוע נחשב ואז כמחיצה הוא הרי טפח,
בשבת. לעשותו שאסור ממש וכאוהל כגג המיטה

כנגד 193) שתולים המפה והיא ב. קכה, שבת משנה,
המשניות). (פירוש אורם להסתיר שחישב 194)החלונות

(הרשב"א). החלון את בו לסתום שבת מערב עליו

.‡ÏÚ·Bk195‰ÙN BÏ LÈÂ ,L‡¯‰ ÏÚ ÔÈNBÚL «∆ƒ«»…¿≈»»
BLe·Ï ÏÚ Ï‰‡ BÓk Ïˆ ‰NBÚ ‡È‰L ,˙ÙwÓ196- «∆∆∆ƒ»≈¿…∆«¿

BL·ÏÏ ¯zÓ197BL‡¯Ï ·È·Ò „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . À»¿»¿¿ƒƒƒ«∆∆»ƒ¿…
Ï‰‡ BÓk ÂÈt „‚k B‡198,BL‡¯ ÏÚ ˜c‰Ó ‰È‰Â , ¿∆∆»»¿…∆¿»»¿À»«…

,¯eÒ‡ - ‚‚ BÓk ¯˙BÈa ‰L˜ d‡ÈˆB‰L ‰ÙN‰ ‰È‰Â¿»»«»»∆ƒ»»»¿≈¿«»
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NBÚ ‡e‰L ÈtÓ199. ƒ¿≈∆∆…∆¬«

ב.195) קלח, "לובשו".196)שבת תימן: בכת"י
אין 197) - קשה השפה שאין כיון טפח, ברחבו יש אם אף

אוהל. שהוא 198)זה כדרך ראשו על טליתו "הניח
(רש"י). טפח" מראשו להלן והרחיקה ראשו, על מתעטף

אינו 199) כן לא שאם טפח, ברחבו בשיש מדובר בוודאי
אוהל.

.·Ï‰ËBp‰200Ï CÈ¯ˆ - da ‡ˆBiÎÂ ˙Î¯t,¯‰f‰ «∆»…∆¿«≈»»ƒ¿ƒ»≈
‰ËBpL ‰ÚLa Ï‰‡ ‰NÚÈ ‡lL201Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆…«¬∆…∆¿»»∆∆¿ƒ»ƒ

ÌÈL d˙B‡ ÔÈÏBz - ‰ÏB„b ˙Î¯t ‰˙È‰202Ï·‡ , »¿»»…∆¿»ƒ»¿«ƒ¬»
‰lk ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - „Á‡203‚b dÏ LiL204- ∆»»¿ƒ»¿»ƒ»∆≈»«

‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;‰¯NÚ elÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÁ˙BÓ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ¬»»∆ƒ∆¿»∆…
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NÚ˙Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ËÚÓ da‚z205. ƒ¿«¿«≈«»»∆¿≈»∆…∆¬«

ב.200) קלח, בתלייתה,201)שבת שעוסק בשעה כי
משום  בה יש טפח, הכפל יהיה ואם מרחבה, מעט מתקפל

אוהל. בבת 202)עשיית לתלותה יכולים ששנים מפני
תתקפל. שלא כח.203)אחת בהלכה מבואר

שטעם 205)טפח.204) וסובר כאן, השיג הראב"ד
יוכל  לא אחד יעשה אם כי הוא, לשנים אחד בין ההבדל
כמתקנו  ונראה קיפולו וישנה היתדות, כנגד הלולאות לכוון
עשרה  שאפילו גג, לה שיש בכילה והואֿהדין לכתחילה,

קיפולו. את לשנות שלא לכוון יכולים אין

.‚Ï„‚a206‰qÎnL207˙È·Á‰ Èt Ba208‰qÎÈ ‡Ï - ∆∆∆¿«∆ƒ∆»ƒ…¿«∆
Ï‰‡ ‰NÚpL ÈtÓ ,dlk ˙‡ Ba209‡e‰ ‰qÎÓ Ï·‡ ; ∆À»ƒ¿≈∆«¬∆…∆¬»¿«∆

˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa ÔpÒÓ‰ .‰Èt ˙ˆ˜Ó210dÈa‚È ‡Ï - ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¿ƒ«
ÁÙË ÈÏk‰ ÔÓ ‰ÙÈÙk‰ ˙ÈÚ˜¯˜211‰NÚÈ ‡lL È„k , «¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆…«¬∆

.˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿«»

ב.206) קלט, שאם 207)שבת בו, לכסות שמוכן כלומר,
טו). הלכה (למעלה יסחוט שמא אסור כן לא

(כמו 208) טפח חלל לבגד המים בין ויש מלאה, כשאינה
(הרשב"א). בסמוך) והרשב"א 209)שכתב הראב"ד ודעת

"עובדין  משום אסור וכאן אוהל, דין כלים בכיסוי שאין
הי"ד). פ"ח (ראה כמשמרת שנראה של 210)דחול", סל

מטפח.211)נצרים. בפחות אוהל שאין

ועׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שבותין,1) להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי נתבארו

הסדר. על וכולן ארבע, והן

.‡‰NBÚ‰2- ‡ÈˆB‰Ïe ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ·˜ »∆∆∆∆»¿«¿ƒ¿ƒ
ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ,ÔÈÏB‚¯z‰ ÏeÏaL ·˜ ÔB‚k¿∆∆∆¿««¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

Ï·‰‰ ‡ÈˆB‰Ïe ‰¯B‡‰3‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»¿ƒ«∆∆¬≈∆«»ƒ«∆
LÈhÙa4ÈeNÚ ‰È‰ elÙ‡ - ·˜ Ïk ÏÚ e¯Êb CÎÈÙÏ . ¿«ƒ¿ƒ»»¿«»∆∆¬ƒ»»»

˙BNÚÏ ‡B·È ‡nL - „·Ïa ÒÈÎ‰Ï B‡ „·Ïa ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ¿«∆»»«¬
·˜ ˙È·Áa ÔÈ·˜B ÔÈ‡ ‰Ê ÈtÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ·˜∆∆∆«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»ƒ∆∆
ÔLÈ ·˜ ÔÈÁ˙Bt Ï·‡ .Ba ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,L„Á5. »»¿≈ƒƒ¬»¿ƒ∆∆»»

Ì‡L ;ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·˜p‰ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â»∆…ƒ¿∆«∆∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆ƒ
˜fÁÏ ÈeNÚ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‰È‰6, »»¿«»ƒ«¿»ƒ¬≈∆»¿«≈

.BÁ˙ÙÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿

א.2) קמו, ימותו 3)שבת שלא רע וריח חום אדי
טז.4)התרנגולים. והלכה יד הלכה י' פרק למעלה ראה

ונסתם.5) מכבר שם שהיה יצא 6)נקב שלא הכלי, את
נשען  היין כובד שכל שוליו, אצל השמרים מן למטה יינו
כפותח  חשוב כשפותחו, לפיכך מעולה, סתימה וצריך שם,

(רש"י). חדש נקב

.·‰Ùe‚Ó ÔÈ·˜B7,ÔÈÈ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙È·Á ÏL ¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ∆»«ƒ
dcvÓ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏÓ ‰p·˜iL „·Ï·e8,¯eÒ‡ - ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»ƒ¿«¿»¬»ƒƒ»»

¯·BL .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ9˙È·Á‰ ˙‡ Ì„‡ ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»»∆∆»ƒ
¯‚ ‰pnÓ ÏÎ‡Ï˙BNÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙B¯‚B ∆¡…ƒ∆»¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬
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ÈÏk10dL‡¯ ˙‡ ÊÈzÓe ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì„‡ ‡È·Óe . ¿ƒ≈ƒ»»»ƒ∆«ƒ«ƒ∆…»
ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ ÛÈÒa11LLBÁ BÈ‡Â ,12B˙ek ÔÈ‡L ; ¿«ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈≈∆≈«»»

BaÏ ˙·È„ ˙B‡¯‰Ï ‡l‡13. ∆»¿«¿¿ƒ«ƒ

וכשלא 7) מטיט, עשויה היתה החבית סתימת א. קמו, שבת
כל  את מסירים היו לא שבחבית, היין לכל צריכים היו
חור  נוקבים היו אלא מתקלקל, מגולה יין כי המגופה,

המגופה. המגופה,8)בראש את לפתוח רוצה כשאינו
הצד. מן פתח בה עושה ביין, פסולת או עפר יפלו שלא

א.9) קמו, שבת (רש"י).10)משנה, נאה בפה יפה לנקבה
רוקח').11) ('מעשה האורחין" "לצורך אחר: בנוסח
עושה 12) אם (רש"י) בשבת" איסור שום במקלקל "שאין

(ר"ן). שבת לצורך הכלי.13)כן לתקן כוונתו ואין

.‚ÌLÎe14·˜ Ïk ÁzÙÏ ¯eÒ‡L15ÌzÒÏ ¯eÒ‡ Ck , ¿≈∆»ƒ¿…«»∆∆»»ƒ¿…
elÙ‡Â ,˙È·Á‰ ·˜ ÌzÒÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .·˜ Ïk»∆∆¿ƒ»»ƒ¿…∆∆∆»ƒ«¬ƒ

Á¯Ó˙Ó BÈ‡L ¯·„a16ÔB‚k ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ¿»»∆≈ƒ¿»≈«¿≈»ƒ≈¿ƒ»¿
ÔË˜ ¯B¯ˆa B‡ ÌÒÈ˜a ÌzÒiL17ÌL ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿…¿≈»ƒ¿»»¬»ƒƒƒ«»

¯zÓe .¯zÓ - ÌzÒ ·˜p‰ ‡ˆÓÂ ,BÚÈˆ‰Ï È„k ÏÎ‡…∆¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»À»À»
‰Ê ¯·„a ÌÈ¯Ú‰Ï18. ¿«¬ƒ¿»»∆

ב.14) קלט, ולהוצ 15)שבת להכניס עשוי אינו יא,אפילו
בה"א. וכיוצא 16)כמבואר זפת או בשעוה "ממרח אם כי

משום  חייב - פניהם שיחליק עד המתמרחים מדברים בהן
ה"ו). בפי"א (רבינו המילה 17)מוחק" חסרה אחר, בנוסח

רוקח'). ('מעשה אסור 18)"קטן" שאינו בדבר הערמה כי
הט"ז  בפכ"ב מבואר וכן קלט:). (שבת מותר - מדרבנן רק

ה"ח. פ"ז יוםֿטוב ובהלכות

.„ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿«¿»»«»»»ƒ
LÈhÙa ‰kÓ19¯¯Bb‰ ,‰Ê ÈtÓe .20B‡ ‡e‰L Ïk «∆¿«ƒƒ¿≈∆«≈»∆

¯·„ ‰ÊÈ‡a ÈÏk Ôw˙Ó‰21CÎÈÙÏ .·iÁ - Ôw˙iL22 «¿«≈¿ƒ¿≈∆»»∆¿«≈«»¿ƒ»
,¯ÈL ÈÏÎa ÔÈa - ˙aLa ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ«∆ƒ¿«»≈ƒ¿≈ƒ
elÙ‡ .ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈa ,ÌÈÏ·e ˙B¯Bpk ÔB‚k¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬ƒ
˙Á‡ B‡ ,Áel‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ Úaˆ‡a ˙Bk‰Ï¿«¿∆¿««««¿««««««
ÊB‚‡‰ ˙‡ L˜L˜Ï B‡ ,ÌÈ¯¯BLÓ‰ C¯„k ,˙Á‡ „‚k¿∆∆««¿∆∆«¿¿ƒ¿«¿≈∆»¡

‚BÊa Ba ˜ÁNÏ B‡ ,˜BÈ˙Ï23‰Ê Ïk .˜zLiL È„k , «ƒ¿«≈¿¿≈∆ƒ¿…»∆
.¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ

הסדן 19) על בקורנס מכה האומן "שכן א: עג, שבת
פירש: חננאל ורבינו (רש"י), מלאכה" בגמר להחליקו
על  וכן עקמימותו, להשוות הכלי על בפטיש מכה "שהאומן
מלאכה". גמר וזהו לחברותיה, להשוותה שבבניין האבן

(20- ממחק משום שחייב רש"י לדעת ובניגוד ב. קג, שבת
אחר: ובנוסח בפטיש. מכה משום חייב רבינו לדעת

הט"ז. בפ"י מובא וכן (ויניציאה). בנוסח 21)"הגורד"
רוקח'). ('מעשה חייב" משתיהם דבר "באיזה אחר:

א.22) קד, פעמון.23)עירובין

.‰ÔÈ‡24ÔÈ˜tÒÓ25ÔÈÁtËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ26 ≈¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
¯Á‡Ïk ˜tÒÏe .¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa¿«»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿««

¯zÓ - „È27b ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL ÔÈ‡ .‡nL ‰¯Ê »À»≈»ƒ«¿≈««ƒ¿≈»∆»

Ôw˙È28ÔÈËiL ÏL ˙È·Á29‰Î¯a .30¯zÓ - ¯ˆÁaL ¿«≈»ƒ∆«»ƒ¿≈»∆¿»≈À»
.ÔÈËiL ÏL ˙È·Á ˙BNÚÏ ‡a BÈ‡L ;dÎB˙a ËeLÏ»¿»∆≈»«¬»ƒ∆«»ƒ
‰pnÓ ¯˜ÚÈ ‡lL ,˙ÙwÓ ‰ÙN dÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆»»»À∆∆∆…≈»≈ƒ∆»

Ìi‰ ÔÈ·e dÈa L¯Ù‰Â ¯k‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈn‰31. ««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿∆¿≈≈»≈«»

אמרו:24) ז) פרק (אחרי וב'ספרא' ב. לו, ביצה משנה,
לומר: תלמוד - ירקד ולא יטפיח ולא יספוק שלא "מנין

(פירוש 25)שבתון". בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
הירך. על ביד להכות (שם) רש"י ולדעת המשניות).

המשניות).26) (פירוש יד" על יד 'ירושלמי'27)"ההכאה
בנו, שמעון לרבי אשה משיא היה "רבי ה "ב: פ"ה ביצה
מאיר  רבי שם עבר בשבת, ידיהם באחורי מטפחים  והיו
השבת? הותרה רבותינו! אמר: מטפחים, שהם קולם ושמע
רבי  שמע משנה'). 'כסף – כדרכם שמטפחים (=חשב
שמע  - ביתינו? בתוך (לייסרנו) לרדותינו שבא זה מי ואמר:

וברח". רבי של קולו מאיר "יעשה"28)רבי אחר: בנוסח
רוקח'). לשייט 29)('מעשה חבית, כעין ארוג גומא כלי

המים. פני על לשחות בו ב.30)ללמוד מ, שבת
של 31) חבית יעשה שמא בה גזרו שלא כאמבטיא, ודינה

שייטין.

.ÂÔÈ‡32‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL ÔÈÎ˙BÁ33‡e‰L ÈtÓ , ≈¿ƒ¿∆∆∆»∆ƒ¿≈∆
dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Îe˙Á ‰˙È‰ .ÈÏk Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ»¿»¬»««ƒ∆≈»

‰ ·˜a dÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ˙w˙Ó‡ÈˆB‰Ï ˙aLa ˙È·Á ¿À∆∆À»¿«¿ƒ»¿∆∆∆»ƒ¿«»¿ƒ
ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .Ôw˙È ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈ ‰pnÓƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«≈¿»¿«ƒ«

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ34˙È·Á ÏL ·˜p‰ CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ »∆∆¬«¿«≈¿«∆∆∆»ƒ
·Ê¯Ó ‰NBÚk ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈi‰ ˙‡ Ál˜iL È„k¿≈∆¿««∆««ƒƒ¿≈∆¿∆«¿≈

˙aLa35ÔÈ‡Â .36˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,Ò¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ¿«»¿≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆
¯Èp‰37.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

ב.32) קמו, כדי 33)שבת החבית בנקב שנותנים חלול,
מתוכה. היין את של 34)להוציא הנקב על "שנותנים

החבית" בדפני שותת יהיה ולא היין בו מקלח להיות חבית,
הוא 35)(ר"ח). האיסור שטעם אשי, כרב הרא"ש ודעת

ובמקום  תלוש, לו יהיה לא אם הדס של עלה יקטום שמא
שיד). (סי' מותר קטומים הרבה לו ביצה 36)שיש משנה,

ב. שוברים 37)לב, או קנים חותכים דגים, "כשצולים
הנייר  את ומסדרים במים ושורים נייר, חותכים או חרסים
(רש"י). הדג" את תשרוף לא שהמתכת כדי התנור, גב על

.Ê‰¯BÓÊ38ÁÈÙËa ‰¯eL˜ ‡È‰L39da ÔÈ‡ÏÓÓ - ¿»∆ƒ¿»¿»ƒ«¿«¿ƒ»
‰¯Êb ;da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â ,˙aLa¿«»¿ƒ≈»¿»≈¿«¿ƒ»¿≈»

‰Ú˜˙ÈÂ d˙B‡ ÌË˜È ‡nL40¯eÒ‡ .41ÛÁÏ42ÛÒÎ ÈÏk ∆»ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»»»…¿≈∆∆
ÔB˜z¯‚a43ÔÈn‡‰L C¯„k ÔaÏÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«¿¿ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆∆»À»ƒ

.˙aLa BzÎ‡ÏÓ ¯ÓB‚Â ÈÏk Ôw˙Ók ‡ˆÓÂ ,ÔÈNBÚƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«¿¿«»
¯˙·e ÏBÁa B˙B‡ ÔÈÙÙBÁ Ï·‡44ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ . ¬»¿ƒ¿¿∆∆¿≈»«≈ƒ
¯eÒ‡Â .¯·c ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÙÙBÁ45˙B¯Ú˜ ÁÈ„‰Ï ¿ƒ»¿»»»¿»¿»ƒ«¿»

ÔÈÒtÏ‡Â46Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ47‡l‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆»
.˙aL d˙B‡a ˙¯Á‡ ‰cÚÒ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÁÈ„‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈¡ƒ»∆¡…»∆¿À»«∆∆¿»«»
¯zÓ - ˙BB˙È˜Â ˙BÒBk ÔB‚k ,‰i˙L ÈÏk Ï·‡¬»¿≈¿ƒ»¿¿ƒÀ»

ÔÈ‡Â .‰i˙LÏ Ú·˜ ÔÈ‡L ;˙Ú ÏÎa ÔÁÈ„‰Ï48ÔÈÚÈvÓ «¬ƒ»¿»≈∆≈∆«ƒ¿ƒ»¿≈«ƒƒ
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˙aL È‡ˆBÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ˙aLa ˙Bhn‰ ˙‡49, ∆«ƒ¿«»¿≈ƒ…¬≈∆¿»≈«»
.˙aLÏ ˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈÚÈvÓ Ï·‡¬»«ƒƒƒ≈≈«»¿«»

ארוך.38) גפן ענף ב. קכה, שבת קטן,39)משנה, פך
ולשאוב  לדלות כדי בדלי, חבל כעין בו קשורה שהזמורה

מהמעיין. או מהבור שיש 40)מים אלא קשורה אינה "אם
הטפיח, את בו לתלות ראוי מזלג כעין בראשה עקמומית
כלי, עושה ונמצא רכה שהיא מתוך יתקנה שמא חוששים
"שמא  אחר: ובנוסח (רש"י). בפטיש" מכה משום וחייב

(ויניציאה). ויתקננה" אותה א.41)יקטום נ, שבת
ולצחצח.42) כרתים,43)לשפשף מאי לבן טיט

כסף. כלי בו חריף,44)שמצחצחים מלח כעין עפר מין
כתמים. להסיר בו "קערות 45)משתמשים א: קיח, שבת

שחרית, שחרית; בהם לאכול מדיחן ערבית, בהם שאכל
בהן  לאכול מדיחן בצהרים, ; בצהרים בהן לאכול מדיחן

מדיח". אינו שוב - ואילך המנחה מן מחבות 46)במנחה;
ובישול. לטיגון (מגיד47ֿ)עמוקות חול יום לצורך

א.48)משנה). קיג, לחול.49)שבת משבת טורח שהוא

.Á¯eÒ‡50ÈtÓ ,˙aLa ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï »¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈
,ÏaËÏ ¯zÓ ‡ÓË Ì„‡ Ï·‡ .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»»»≈À»ƒ¿…

¯˜Ók ‰‡¯pL ÈtÓ51ÔÈ‡Â .52ÔÈfÓ53.˙aLa ÂÈÏÚ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈≈¿≈«ƒ»»¿«»
ÏÈaËn‰54,Ô‰a LnzLÈ - ‚‚BLa :˙aLa ÌÈÏk ««¿ƒ≈ƒ¿«»¿≈ƒ¿«≈»∆

˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï - „ÈÊÓa55. ¿≈ƒ…ƒ¿«≈»∆«¿»≈«»
¯zÓe56„ˆÈk .˙aLa ÌÈ‡Óh‰ ÌÈn‰ ˙‡ ÏÈaË‰Ï À»¿«¿ƒ∆««ƒ«¿≈ƒ¿«»≈«

ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa Ô˙B ?‰NÚÈ«¬∆¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ
ÌÈ·‡57ÈÓ ‰ÏÚiL „Ú ,‰Â˜Óa ÌÈÏk‰ ÏÈaËÓe , ¬»ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»«∆«¬∆≈

n‰.e¯‰ËÈÂ Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜ «ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¬

ב.50) יז, ביצה ולא 51)משנה, ולהצטנן, לתענוג רוחץ
מטומאתו. ('מעשה 52)להטהר ב סה, בפסחים משנה

מת 53)רוקח'). טמא לטהר ושביעי שלישי הזאת
יט). (במדבר מ"ג.54)מטומאתו פ"ב תרומות

הכ"ג.55) בפ"ו הטבלה 56)כמבואר ב. יז, ביצה משנה,
ונטמאו, לשתות יפה מים לו שיש "מי "השקה", נקראת זו
מים  שמשיק עד מים, במקוה ונותנים אבן כלי מהם ממלא
ובטלים  מקוה, למי ומחוברים זרועים אלו ונמצאו למים,

שם). (רש"י ונטהרים" אותם 57)בהם נותן היה "שאילו
שמקבלים  הכלים מן בו וכיוצא עץ בכלי הטמאים המים
שבתוכו" הטמאים המים באותם הכלי נטמא היה טומאה,

המשניות). (פירוש

.ËÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡58ÈtÓ ,˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿¿«»ƒ¿≈
.Ôw˙Ó ‰È‰ ‡lL ¯·c Ôw˙Ók ‰‡¯pL∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»»∆…»»¿À»

ומעשרות.58) תרומות מפרישים אין ב. לו, ביצה משנה,

.ÈCk¯Ó‰Â .‡e‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - „aÚÓ59¯BÚ ¿«≈≈¬¿»¿«¿«≈
,„aÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈNBÚ ÌÈ„aÚ‰L C¯„k ,ÔÓMa¿∆∆¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆¿«≈

CÎÈÙÏ .·iÁÂ60CB˙a ‡e‰Â ÔÓLa BÏ‚¯ Ì„‡ CeÒÈ ‡Ï ¿«»¿ƒ»…»»»«¿¿∆∆¿¿
ÏÚn‰61˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ;ÌÈL„Á‰ Ïcq‰ CB˙a B‡ «ƒ¿»¿««¿»«¬»ƒ¬»»∆

L·BÏÂ ÔÓL BÏ‚¯62Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏcÒ B‡ BÏÚÓ «¿∆∆¿≈ƒ¿»«¿»««ƒ∆≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe ÔÓL BÙeb Ïk CÒÂ .ÌÈL„Á¬»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·Ë˜63ÌÈ¯·c ‰na .LLBÁ BÈ‡Â ,‰L„Á ¿«¿¿»¬»»¿≈≈«∆¿»ƒ
¯BÚ‰ ÁˆÁˆiL È„k ,ËÚeÓ ÔÓM‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆∆»¿≈∆¿«¿«»
Ck¯iL È„k ,‰a¯‰ ÔÓL B¯N·a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ»»ƒ¿»∆∆«¿≈¿≈∆¿«≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰64Ïk‰Â .B„aÚÓk ‡e‰L ÈtÓ , »¬≈∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«…
ÌÈLÈa Ï·‡ ,ÌÈL„Áa -65.¯zÓ - «¬»ƒ¬»ƒ»ƒÀ»

וה"ו.59) ה"ה בפי"א ב.60)מבואר קמא, שבת
(רש"י).61) מעבדו" ונמצא ממנו נהנה שהמנעל "מפני
מותר.62) - בעור השמן נגע לא הסיכה שבשעת כיון
ולמיטה"63) לשולחן משטחות ממנו שעושים "עור

שם).64)(רש"י). (גמרא, לזה מתכוון שאינו אף
עיבוד.65) חשש משום בהם אין

È.‡Á¯ÓÓ‰66˙‡ ˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa ‰iË¯ «¿»≈«¿ƒ»¿«»«»ƒ≈∆
‰ÂÚLa ·˜ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯BÚ‰67,da ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»≈¿ƒ∆∆¿«¬»¿«≈»

Á¯ÓÈ ‡nL68,·˜p‰ ˙‡ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ ÔÓeL· elÙ‡Â . ∆»¿»««¬ƒ¿∆≈¿ƒ∆«∆∆
.‰ÂÚL ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒ«¬»

ה"ו.66) בפי"א "ואם 67)כמבואר א: קמו, שבת משנה,
אמר  ממרח. שהוא מפני שעוה עליה יתן לא נקובה, היתה
(שם  בערב זכאי בן יוחנן רבן לפני בא מעשה יהודה, רבי
השעוה  מירח (שמא מחטאת לו חוששני ואמר: מקום),

הנקב)". סביב הכלי בדפני איסור 68)לדבקה מלבד
חייב  - בשעוה סתמו אם ג', בהלכה שנזכר הנקב סתימת

(כסףֿמשנה). ממרח משום גם

.·ÈCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ·˙Bk69ÏÁÎÏ ¯eÒ‡70 ≈≈¬¿»¿ƒ»»ƒ¿…
CeÙa71·˙BÎk ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa Ba ‡ˆBiÎÂ72. ¿¿«≈¿«»ƒ¿≈∆¿≈
¯eÒ‡Â73·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ,˙BÂÏ‰Ïe ˙BÂÏÏ74ÔÎÂ . ¿»ƒ¿¿«¿¿≈»∆»ƒ¿…¿≈

¯kÓÏÂ ˙B˜Ï ¯eÒ‡75‡nL ‰¯Êb ,¯ÈkN‰Ïe ¯kNÏÂ »ƒ¿¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»
‡Ï .·zÎÈ76¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙aLa ÌÈÏÚBt Ì„‡ ¯kNÈ ƒ¿……ƒ¿…»»¬ƒ¿«»¿……«

- ÏÈ‡L‰Ïe Ï‡LÏ Ï·‡ .ÔÈÏÚBt BÏ ¯kNÏ B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿…¬ƒ¬»ƒ¿…¿«¿ƒ
¯zÓ77Ï‡BL .78,ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÓ Ì„‡ À»≈»»≈¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆

."ÈÂÏ‰" BÏ ¯Ó‡È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆……««¿≈ƒ

ב.69) צד, שבת כחול,71)לצבוע.70)משנה, אבק מין
עיניהן. סביבות הנשים המכחול 72)שנותנות "שמוליך

וכן  (רש"י); האות" סביב קולמוס המוליך כאדם העין, סביב
[וכן  ככותב הוא הרי כוחל כי המשנה, בפירוש רבינו כתב
"כוחלת  מינכן) כת"י לפי צה. (שבת הגמרא מסקנת היא

כותבת"]. א.73)משום קמח, שלא 74)שבת החוב את
ישבו 75)ישכח. "והצורים טזֿיז) (יג, בנחמיה מפורש וכן

יהודה  לבני בשבת ומוכרים מכר וכל דג מביאים בה,
מה  להם: ואומרים יהודה, חורי את ואריבה וירושלים,
השבת"; יום את ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע הדבר
מגיד  - לכם" היא קודש "כי תשא): (פרשת ובמכילתא
חנותו  שפלוני מה ישראל, על קדושה מוספת שהשבת
שאמר  למי מעיד . . . השבת את משמר שהוא - נעולה?
ביום  ונח ימים בששה עולמו את שברא העולם והיה

א.76)השביעי". קנ, לזמן 77)שבת היא השאלה
לזמן  היא הלוואה אבל יכתוב, שמא גזרו לא ולכן מועט,

אלפס'). ('רב יכתוב שמא וחוששים משנה,78)מרובה,
א. קמח, שבת
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.‚È„Á‡79‰ta ¯ÎBn‰80¯eÒ‡Â] .¯eÒ‡ - ‰¯ÈÒÓa B‡ ∆»«≈«∆ƒ¿ƒ»»¿»
L ÔÈa ,ÌÈÊ‡Óa ÔÈa - [Ï˜LÏÌLÎe .ÌÈÊ‡Óa ‡l81 ƒ¿…≈¿…¿«ƒ≈∆…¿…¿«ƒ¿≈

„cÓÏÂ ˙BÓÏ ¯eÒ‡ Ck ,Ï˜LÏ ¯eÒ‡L82ÈÏÎa ÔÈa - ∆»ƒ¿…»»ƒ¿¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒ
.Ï·Áa ÔÈa ,„ia ÔÈa ,‰cÓƒ»≈«»≈¿∆∆

וב'.79) הי"ט פ"ד יוםֿטוב הל' על 80)ראה שהחליטו
לו. מסרו ולא ב.81)המקח קנז, שבת אבל 82)משנה,

של  כלי שהוא אף זה, כלי לי מלא לחבירו: לומר מותר
יו"ט  מהלכות (פ"ד מידה שם לו מזכיר שאינו כיון מידה,

כא). הלכה

.„ÈÔÈ‡83ÔÈc84ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,˙aLa85ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ86 ≈»ƒ¿«»¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ
ÔÈLc˜Ó ‡ÏÂ87ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â .·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;88 ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿…¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ89ÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ90ÁwÓk ‡e‰L ÈtÓ , ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»

¯kÓÓe91‰fL ,˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ¿««¿∆∆
LÈc˜ÓÏ ‰ÓB„92ÈtÓ ,„BÚÂ .LÈ¯Ù‰L ˙B¯t Ô˙B‡ ∆¿«¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙aLa Ô˙B‡ Ôw˙Ók ‡e‰L93˙‡ ÔÈ¯NÚÓ ∆ƒ¿«≈»¿«»¿≈¿«¿ƒ∆
‰Ó‰a‰94‡¯˜Òa ÌL¯È ‡nL ‰¯Êb ,95LÈc˜Óe .96 «¿≈»¿≈»∆»ƒ¿…¿ƒ¿»«¿ƒ

BÁÒt Ì„‡97˙aLa98B˙‚È‚ÁÂ ,99- BfL ;·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿«»«¬ƒ»¿∆
ÔÈ‡ Ck ,ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡L ÌLÎe .‡È‰ ÌBi‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

˙‡hÁ ÈÓ ÔÈLc˜Ó100. ¿«¿ƒ≈«»

ב.83) לו, ביצה פסקֿדין.84)משנה, יכתוב שמא
אחיו 85) אשת את לייבם רוצה שאינו היבם, נעל חליצת

חליצה. שטר יכתוב שמא ואסור יכתוב 86)המת, שמא
ליבמה. כתובה אירוסין 87)שטר שטר יכתוב שמא אשה,

לה'.88)וקידושין. של 89)חפץ נפשו ערך להעריך
כז). (ויקרא שנותיו לפי להקדש הרי 90)הנודר האומר:
המקדש. בית לבדק - חרם זו הכוונה 91)בהמה אין

וממכר  מקח שהרי וממכר, מקח לידי יבוא שמא שאסרו
שטעם  אלא לגזירה, גזירה גוזרים ואין היא, חכמים גזירת

יכתוב. שמא וממכר: למקח שוה באלה, ראה 92)האיסור
לארץ  חוץ לתרומת זה טעם הוסיף [וכאן ט הלכה למעלה
הטעם  בה ואין כז.) (בכורות מפריש כך ואחר והולך שאוכל
ט.]. ביצה עיין מקדיש, משום להפרישה ואסור מתקן, של

ב.93) נז, בכורות מעשר 94)משנה, "וכל בהמה מעשר
קודש  יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר

לב). כז, (ויקרא את 95)לה'" בו שרושמים אדום צבע
בפ  שיצא כבכל העשירי בזה אסרו שלא (ומה הדיר תח

סקרא). משום ד"ה ח. חגיגה 'תוספות' עיין מקדיש,
ב.96) קמח, הפסח.97)שבת פסח 98)קרבן בערב

השבת. את דוחה הפסח שהקרבת בשבת, שחל
ביוםֿטוב 99) שלמים שיקריב היא בתורה האמורה "חגיגה

פ"א  חגיגה (הל' המקדש" לבית בבואו חג של הראשון
"צפנת 100)ה"א). - סה פיסקא בהעלותך (פ' 'ספרי'

הנקרא  הוא שנתמלאו המים על הפרה אפר "נתינת פענח");
הנקראים  הם האפר עליהם שניתן האלה והמים "קידוש",
הטמאים  את מטהרים היו ובהם מקודשים", ומים חטאת מי

ה"א). פ"ו אדומה פרה בהל' (רבינו

.ÂËdÈa‚n‰101ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ««¿ƒ«¿««¿¿«»¿
‡Ï - „ÈÊÓa ,ÔÈ˜˙‰M ‰nÓ ÏÎ‡È - ‚‚BLa :·BË¿≈…«ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ…

˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÏÎ‡È102Ôwz Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .103 …««»≈«»≈»≈»ƒ≈
LÈc˜n‰ ÔÎÂ .˙B¯t‰ ˙‡104ÌÈ¯Án‰ B‡ CÈ¯Ún‰ B‡ ∆«≈¿≈««¿ƒ««¬ƒ««¬ƒ

;ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa - ˙aLa¿«»≈¿≈≈¿≈ƒ«∆»»»
‰˜n‰ ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â105B¯·ÁÏ ¿≈»ƒ«¿¿≈««¿∆«¬≈

ÔÈ¯NÚÓ .‰˜ - ˙aLa106È‡Óc‰ ˙‡107ÔÈa ¿«»»»¿«¿ƒ∆«¿«≈
˙BLÓM‰108È‡ce‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,109. «¿»¬»…∆«««

מ"ג.101) פ"ב ח.102)תרומות בהלכה כמבואר
טבל.103) מכלל בשם 104)שיצאו ה פרק ביצה רי"ף

א.105)ה'ירושלמי'. ע, שבת 106)בבאֿקמא משנה,
א. שמעון 107)לד, אחר שהיה גדול כהן יוחנן "בימי

ישראל, גבול בכל ובדקו הגדול ביתֿדין שלחו הצדיק,
אבל  אותה, ומפרישים גדולה בתרומה זהירים שהכל ומצאו
הארץ  עמי היו עני, ומעשר שני ומעשר ראשון מעשר
לפיכך  אותם, מפרישים היו ולא לעצמם מקילים מישראל
נאמנים, אנשים אלא המעשרות על נאמנים יהיו שלא גזרו
מעושרין  לומר נאמנים ואין ספק פירותיהן הארץ עמי אבל
וראה  ה"א). פ"א מעשר בהל' (רבינו דמאי" הנקרא וזהו הן,

ה"כ. ברכות מהל' פ"א לילה 108)למעלה ספק יום ספק
בזמן  ספק שיש משום בו גזרו ולא ה"ד), בפ"ה (כמבואר

טבל.109)ובפירות.

.ÊËÈÓ110ÌL ‡¯wL111¯NÚÓ ˙Óe¯˙Ï112È‡Óc ÏL ƒ∆»»≈ƒ¿««¬≈∆¿«
ÌÏhÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏL ÈÚ ¯NÚÓÏ B‡113,˙aLa ¿«¿«»ƒ∆««…ƒ¿≈¿«»

Ô‰ È¯‰Â ,˙aM‰ Ì„wÓ ÔÓB˜Ó „ÁiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈¿»ƒ…∆««»«¬≈≈
ÈÚ B‡ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯t‰ „ˆa ÔÈÁpÓe ÔÈÚe„È¿ƒÀ»ƒ¿««≈¿ƒ»»…≈»ƒ

ÌÈ„eÓÏ114„·Ï·e ;eÏÎ‡ÈÂ e‡B·È - BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¿ƒ∆¡…∆¿»¿…¿ƒ¿«
ÍÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,Ô‰kÏ ÚÈ„BiL,¯NÚÓ ˙Óe¯z ∆ƒ««…≈∆∆¬ƒ«¬ƒ¿»¿««¬≈

ÚÈ„BÈÂ115.ÈÚ ¯NÚÓ EÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,ÈÚÏ ¿ƒ«∆»ƒ∆∆¬ƒ«¬ƒ¿«¿«»ƒ

מ"ד.110) פ"ד שאני 111)דמאי מה שבת: בערב שאמר
הפירות, צבור של בדרומו או בצפונו יהיה להפריש חייב
אחר. למקום והמעשרות התרומות את הוציא לא אבל

שהוא 112) ממעשר לכהן תרומה להפריש צריך שהלוי
מיד  לתתה רגילים גדולה תרומה אבל מישראל, מקבל
שם  שקרא אחר ישראל בבית להשאירה הדרך ואין לכהן,

המתנות 113)עליה. לתת שאסור לעני, או לכהן ליתנם
שם). המשניות בפירוש (רבינו לאכול 114)בשבת רגילים

שולחנו. שמשלו 115)על סבורים הם מודיעם, אינו שאם
ומעשרות  תרומות לאורחיו להאכיל ואסור מאכילם, הוא
הבריות  דעת שגונב ועוד: ורע"ב). המשניות (פירוש

ישראל'). ('תפארת

.ÊÈ¯eÒ‡116ÒÈÙ‰Ï117‡È·˜a ˜ÁNÏe118ÈtÓ ,˙aLa »¿»ƒ¿«≈¿À¿»¿«»ƒ¿≈
Èa ÌÚÂ ÂÈa ÌÚ Ì„‡ ÒÈÙÓe .¯kÓÓe ÁwÓk ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿≈

B˙Èa119ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰pË˜ ‰Ó „‚k ‰ÏB„‚ ‰Ó ÏÚ ≈«»»¿»¿∆∆»»¿«»ƒ¿≈∆≈
ÔÈ„Èt˜Ó120. «¿ƒƒ

ב.116) קמח, שבת גורלות.117)משנה, להטיל
בעצמות 118) או בצרורות או בעצים שמשחקים "אלו

חבירו  את הנוצח שכל ביניהם תנאי ועושים בהן, וכיוצא
גזילה  מהל' בפ"ו (רבינו וכך" כך ממנו יקח שחוק, באותו
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מדבריהם  גזל משום אסור בחול אף זה ודבר ה"י) ואבידה
(פירוש 119)(שם). בשבת השולחן יד על משחק דרך

שהרי 120)המשניות). ומשקל, מדה לידי יבואו ולא
משלו. הכל להם נותן אביהם

.ÁÈ¯eÒ‡121,Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ,˙BBaLÁ ·MÁÏ »¿«≈∆¿∆»ƒ»∆
˙aLa122‰¯Êb - ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ÔÈa ,¯·ÚL ÔÈa - ¿«»≈∆»«≈∆»ƒƒ¿¿≈»

¯zÓ - C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ˙BBaLÁ ,CÎÈÙÏ .·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…¿ƒ»∆¿∆≈»∆…∆À»
‰La eÏ ‰È‰ ‰‡e·z ÔÈ‡Ò ‰nk ?„ˆÈk .Ô·MÁÏ¿«¿»≈««»¿ƒ¿»»»»¿»»
‡ˆBiÎÂ ,Ba ˙e˙Áa ‡ÈˆB‰ ÔÈ¯Èc ‰nk ,˙ÈBÏt¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«¿¿¿«≈
C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ,‰ÏËa ‰ÁÈN ÏÏÎa Ô‰L ;el‡a»≈∆≈ƒ¿«ƒ»¿≈»∆≈»∆…∆

ÏÁa ·MÁÓk - ˙aLa Ô˙B‡ ·MÁÓ‰ .ÏÏk123. ¿»«¿«≈»¿«»ƒ¿«≈¿…

א.121) קנ, מתייחסת 122)שבת "בשבת" המילה
צריך  שהוא חשבונות לחשב בשבת אסור ההלכה: לתחילת
רוקח'). ('מעשה להיות לעתיד בין לשעבר בין להן,

(מגיד123ֿ) חטא ליראי ראויה בטלה שיחה אין אבל
משנה).

.ËÈ¯eÒ‡124˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ˙B¯˜Ï125;˙aLa »ƒ¿ƒ¿»≈∆¿¿«»
‰BÓ .˜ÁÓÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁ C¯„k ‡‰È ‡lL126Ì„‡ ∆…¿≈¿∆∆…¿»ƒ¿…∆»»

ÂÈ˙B¯t¯t127ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈtÓ ÂÈÁ¯B‡ ˙‡Â «¿¿»¿∆¿»ƒƒ¬»…ƒ
·˙k‰128,CÎÈÙÏ .˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ‡¯˜È ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿¿ƒ»

- Ï˙k‰ ÏÚ B‡ ‡Ï·h‰ ÏÚ ÔÈ˜e˜Á ˙BÓM‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«≈¬ƒ«««¿»««…∆
¯eÒ‡Â .¯ËLa ÛlÁ˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,Ô˙B¯˜Ï ¯zÓ129 À»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»¿»

‰¯ev‰ ˙Áz Cl‰Ó‰ ·˙Îa ˙B¯˜Ï130È˜BÈc‰ ˙Á˙Â ƒ¿ƒ¿»«¿«≈«««»¿«««¿¿ƒ
˙aLa131ÌÈ·e˙ka ˙B¯˜Ï Û‡ .132˙Èa ˙ÚLa ˙aLa ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

L¯„n‰133;L¯„n‰ ˙Èa Ïeha ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - «ƒ¿»»¿≈»ƒƒ≈«ƒ¿»
˙ÈaÓ ÚnÈÂ ,‡¯B˜Â B˙È·a ·LBÈ „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆»≈¿≈¿≈¿ƒ»«ƒ≈

.L¯„n‰«ƒ¿»

ב.124) קטז, וחשבונות.125)שבת חובות שטרי
ב.126) קמז, שבת מעדנים.127)משנה, "כי 128)מיני

ויוםֿ בשבת לקרוא אסור ופירושיהן, הנבואות ספרי לבד
(פירוש  החכמות" מן בחכמה הספר אותו היה ואפילו טוב,

א.129)המשניות). קמט, אדם 130)שבת בני "כגון
אדם  בני של דיוקנות או משונות, חיות בכותל המציירים
זו  תחתיה: וכותבין וגלית, דוד מלחמת כגון מעשים, של
(רש"י). ופלונית" פלוני דיוקנית וזו פלונית, חיה צורת

להסתכל 131) בחול אף אסור עבודהֿזרה לשם עשאם ואם
(גמרא  האלילים" אל תפנו "אל ד) יט, (ויקרא שנאמר בהם,

שם). יקרא 132)ו'תוספות' שלא לומר, "רוצה
ואחד  אחד כל ועוד) ואיוב משלי (תהלים ב"כתובים"
הקריאה  אסרו ולא המדרש, בית יבטל שלא כדי בביתו,
המשניות). (פירוש בלבד" המדרש בשעת אלא בהם

ומלמדים 133) בשבתות, לעם דורשים שהיו היה "דרכם
לכולם  גדולה תועלת והיתה ותורותיו, האלהים חוקי לעם
החכמים  על ואפילו אכילה, קודם עושים היו וזה בזה,
דבריו, לשמוע באים היו כשלא מקפיד הרב היה הגדולים
גדריו  ושמירת הדת חיזוק היה עם ברוב ההוא שהקיבוץ לפי

(מגידֿמשנה).

.Î‰ÏÙ134¯ˆÁa ‰˜Ï„135Ïk ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙aLa »¿»¿≈»¿»≈¿«»≈«ƒ»

,ÈB·Ó‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ¯ˆÁa LiM ‰Ó«∆≈∆»≈¿»≈«∆∆∆¿«»
È„k ‰˜Ïc‰ ‰aÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;e·¯ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿¿≈»∆»¿«∆«¿≈»¿≈
,e¯Êb CÎÈÙÏ .BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,ÏÈviL∆«ƒƒ¿≈∆»»»«»¿ƒ»»¿
,˙aL B˙B‡Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ‡l‡ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ∆»»∆»ƒ¿«»
ÏBÎiL ÌÈ„‚·e ,˙aLa Ô‰a LnzL‰Ï CÈ¯vL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«»¿»ƒ∆»

;LaÏÏÈ„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ,Ïk‰ ÔÓ L‡È˙Ó ‡ˆÓpL ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ«…¿≈»ƒ≈
.ÏÈvÓ BÈ‡ ÂÈÏÎÂ BBÊÓ Û‡ - e·¯Ú ‡Ï Ì‡Â .Èeakƒ¿ƒ…≈¿«¿¿≈»≈«ƒ

ב.134) קיז, שבת שאין 135)משנה, אחרת בחצר אבל
הדליקה  מחשש הכל להציל ומותר בהול, אינו הדליקה בה

(מגידֿמשנה). הסמוכה שבחצר

.‡Î‰Óe136‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ?BBÊÓÏ ÏÈvÓ ‡e‰ ««ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈»
˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ˙aL ÈÏÈÏa137Èe‡¯‰ , ¿≈≈«»«ƒƒ¿»¿À»»

Ì„‡Ï - Ì„‡Ï138‰Ó‰·Ï - ‰Ó‰·Ï Èe‡¯‰Â ,139; ¿»»¿»»¿»»«¿≈»«¿≈»
˙È¯ÁLa ‰ÏÙ140;˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - »¿»¿«¬ƒ«ƒƒ¿¿≈¿À

.˙Á‡ ‰cÚÒ ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ‰ÁÓa¿ƒ¿»«ƒƒ¿¿À»««

ב.136) קיז, שבת שלש 137)משנה, לאכול אדם שחייב
ה"ט. בפ"ל כמבואר בשבת, שלש 138)סעודות מזון

מגדים'). ('פרי ביתו מבני אחד כל עבור סעודות
עצמן"139) לסעודת והעבדים הבהמות מזון "שמקדימים

ה"ח). פ"ט עבדים בהל' הסעודה 140)(רבינו לפני
השניה.

.·Î‰na141‰a¯‰ ÌÈÏÎa ÏÈvÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c142, «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ«¿≈
‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ ,‰¯ÚÓe B‡ÈˆBÓe ÈÏk ‡lÓÓ ‰È‰L B‡∆»»¿«≈¿ƒƒ¿¬∆¿≈¿«≈
CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‡l‡ ÏÈvÓ ÔÈ‡L ‡e‰ - ˙ÈL B˙B‡≈ƒ∆≈«ƒ∆»«∆»ƒ
ŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ‰‡ˆB‰a „Á‡ ÈÏk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ¬»ƒƒ¿ƒ∆»¿»»««««

.¯zÓ - ˙BcÚÒ ‰nk Ba LiL Ètƒ∆≈«»¿ÀÀ»

א.141) קב, שבת אחת.142)משנה, בפעם אפילו

.‚ÎLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯kÎ ‡ÏÓ ÏÒ ÏÈvÓ ?„ˆÈk≈««ƒ«»≈ƒ»««ƒ∆≈
‰Ï·c ÏL ÏebÚÂ ,˙BcÚÒ ‰nk Ba143.ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁÂ , «»¿À¿ƒ∆¿≈»¿»ƒ∆«ƒ

ÏBÎiM ‰Ó Ïk da ıa˜Â B˙ÈlË N¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««ƒ¿ƒ≈»»«∆»
.¯zÓ - ˙Á‡ ˙·a ‰‡ÏÓ d‡ÈˆB‰Â ,‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿«««À»

עיגול.143) בצורת כבושות מיובשות תאנים

.„Î¯ÓB‡Â144ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï145ÏÎÂ ! ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆¿»
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ÏÈvÓ „Á‡Â „Á‡146ÈÏk B‡ , ∆»¿∆»«ƒ»∆»ƒ¿ƒ

.ÏÈvÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â .ÏB„b ¯·c elÙ‡ ˜ÈÊÁnL „Á‡∆»∆«¬ƒ¬ƒ»»»«¬≈∆«ƒ
¯zÓ - ÂÈÏÚ·Ï B˙e BzÁ˜Ï ÏÈvn‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»««ƒ¿«¿¿»ƒ¿»»À»

BÏÓÚ ¯ÎN ˙aM‰ ¯Á‡ epnÓ ÏhÏ BÏ147‰Ê ÔÈ‡Â ; ƒ…ƒ∆««««»¿«¬»¿≈∆
˙aL ¯ÎN148,¯eq‡ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¿««»∆¬≈≈»¿»»¿…ƒ

·¯ÚÓ ÌB˜Óa ‡l‡ B‡ÈˆB‰ ‡lL149. ∆…ƒ∆»¿»¿…»

א.144) קב, שבת שלא 145)משנה, בשבילו, לא אבל
סעודות. שלש אלא לו בואו 146)הותרו שאמר: כיון

הכל. את הפקיר לכם, שם:147)והצילו במשנה כמפורש
השבת. אחר חשבון עמו עושין פקחין, היו "ואם

שלו,148) הוא הרי הכל - לעצמו לקחת המציל רצה שאילו
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עבודת  שכר נוטל אינו והוא ההפקר, מן בכל זכה שהרי
(גמרא  מרצונו מחזירם שהוא החפצים שכר כיֿאם ההצלה,

המשניות). כמו 149)ופירוש הדבר הרי אחרים, שלגבי
הכ"ב) פ"ו למעלה (ראה איסור שום בה התירו שלא מציאה
שם. השקל' ו'מחצית סקי"ג של"ד סי' אברהם' 'מגן ועיין

.‰ÎÏÈv‰150‰i˜ ˙t151˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ƒƒ«¿ƒ»≈≈«ƒ«
- ‰i˜ dÈ‡L ˙t ÏÈv‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰i˜ dÈ‡L∆≈»¿ƒ»¬»ƒƒƒ«∆≈»¿ƒ»
‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÈvÓe .‰i˜ ˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ≈«ƒ«¿ƒ»«ƒ¿«ƒƒ«
·¯Úa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰È‰ Ì‡ ,˙aLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M∆»ƒ¿«»ƒ»»«ƒƒ¿∆∆

˙aL152ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ˙aLa ÏÈvÓ BÈ‡ Ï·‡ ;153, «»¬»≈«ƒ¿«»¿«ƒƒ
˙aMÏ BÊ ˙aMÓ ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿¿…ƒ«»««»

‰‡a‰154‰Ó Ïk L·BÏ - LaÏÏ ÏÈvÓ ‡e‰M ‰Óe . «»»«∆«ƒƒ¿≈»«
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó Ïk ÛËBÚÂ ,LaÏÏ ÏBÎÈ ‡e‰M∆»ƒ¿¿≈»«∆»
eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â .‡ÈˆBÓe ,ÛËÚÏ«¬…ƒ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ
,ÂÈÏÎa ÛhÚ˙Óe L·BÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ !ÌÎÏ»∆¿»∆»¿∆»≈ƒ¿«≈¿≈»
ÔÓ È¯‰L ,ÏÎ‡n‰ BÓk BlL ‡e‰ È¯‰Â .‡ÈˆBÓeƒ«¬≈∆¿««¬»∆¬≈ƒ

.ÔÈÎBÊ Ô‰ ¯˜Ù‰‰«∆¿≈≈ƒ

ב.150) קיז, הדין 151)שבת וכן סעודות. שלש מזון
אחד, מין כבר הציל אם אוכלין, מיני ושאר ודגים בבשר
שלד). סי' (או"ח חפץ אני השני במין לומר יכול

אין 152) בזמננו אבל הראיה, פי על מקדשים שהיו בזמן
בשבת, באחד ולא שבת בערב לא חל הכיפורים יום

ה"א. פ"ז החודש קידוש בהל' יום 153)כמבואר למוצאי
משום  להתיר, טעם שיש אףֿעלֿפי (רש"י). הכיפורים
שם). ('תוספות' הכיפורים יום במוצאי לאכול שמצוה

בשבילו.154) אוכל להכין זמן לו יש שהרי

.ÂÎ¯zÓ155L„w‰ È·˙k Ïk ÏÈv‰Ï156¯ˆÁa LiL À»¿«ƒ»ƒ¿≈«…∆∆≈∆»≈
;e·¯Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈB·n‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ¿»≈«∆∆∆¿«»¿««ƒ∆…≈¿

„Á‡ ÈÁÏe ˙BvÁÓ LÏL ÈB·nÏ ‰È‰iL „·Ï·e157. ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿ƒ¿ƒ∆»
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k eÈ‰iL ,‡e‰Â158Ï·‡ ;L„w‰ ÔBLÏ·e »∆ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿«…∆¬»

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ·˙Îa B‡ ÔBLÏ ÏÎa ÔÈ·e˙k eÈ‰ Ì‡ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿»«≈≈«ƒƒ
Ì‰a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ÏÁ·e .·e¯Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ ,Ô˙B‡159, »¬ƒ»»»≈¿…»ƒ¿»∆
.Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈ„a‡˙Ó Ô‰Â Û¯z‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒ»ƒ¿«…∆¿≈ƒ¿«¿ƒ≈¬≈∆

א.155) קטו, שבת וכתובים.156)משנה, נביאים תורה
ה"ב.157) בפי"ז שבספרי 158)כמבואר הכתב הוא

שלנו. חלפתא 159)התורה באבא "מעשה א: קטו, שבת

יושב  שהיה ומצאו לטבריה, בריבי גמליאל רבן אצל שהלך
בו. קורא והוא תרגום, איוב ספר ובידו . . . שולחנו על
על  עומד שהיה אביך, אבי גמליאל ברבן אני זכור לו: אמר
ואמר  תרגום, איוב ספר לפניו והביאו בהרֿהבית, מעלה גבי
הוא  אף הבנין), אבני (שורת הנדבך תחת שקעהו לבנאי:
במקום  מניחן - אומר יהודה ברבי יוסי רבי וגנזו. עליו ציוה

מאליהן". מרקיבין והן גלוי) (=מקום התורפה

.ÊÎeÈ‰160ÌÒa ÔÈ·e˙k161‡¯˜Ò·e162ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »¿ƒ¿«¿ƒ¿»««ƒ
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡Ói˜ ÏL ·˙k BÈ‡L∆≈¿»∆«»»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

ÔBÈlb .Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - L„˜ ÔBLÏ·e163,ÌÈ¯ÙÒ ÏL ƒ¿…∆«ƒƒ»ƒ»∆¿»ƒ
Ûc ÔÈaLÂ ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaLÂ ‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿∆¿«»¿∆≈»»»¿»»»¿∆≈«
ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Ùq‰ ÛBÒaLÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aLÂ Û„Ï¿«¿∆ƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«≈∆≈«ƒƒ

˙BÎ¯a‰ .Ô˙B‡164ÔÈÚÓw‰Â165Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »«¿»¿«¿≈ƒ««ƒ∆≈»∆
ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰a¯‰ ˙BÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆≈≈ƒ¿»«¿≈∆»≈

.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»

ב.160) קטו, לכתיבה.161)שבת אדום 162)צבע צבע
תורה. ספר לכתיבת כשרים אינם ושניהם בהיר,

הכתב.163) את המקיף כתוב, הבלתי "מטבע 164)החלק
ברכות" ושאר עשרה' 'שמונה כגון חכמים, שתיקנו הברכות

שלנו. תפילה סידורי כעין - בהם 165)(רש"י) שכתובים
ולרפואה. לסגולה תורה של (פרשיות) מעניינות פסוקים

.ÁÎ¯ÙÒ166‰¯Bz167LÓÁÂ ÌÈBÓL ËwÏÏ Ba LiL ≈∆»∆≈¿«≈¿ƒ¿»≈
¯‚È" ÔÏÏÎa elÙ‡Â ,˙BÓÏL ˙B·z CBzÓ ˙Bi˙B‡ƒƒ≈¿≈«¬ƒƒ¿»»¿«

"‡˙e„‰N168da ÔÈ‡L ‰L¯t da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¬»¿≈ƒ»¿»»»»»∆≈»
ÈÂ ˙Bi˙B‡ LÓÁÂ ÌÈBÓL˙B¯kÊ‰ da L169ÔB‚k , ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»«¿»¿

Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ"170.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - " «¿ƒƒ¿…«»»…«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»
˜Èz ÔÈÏÈvÓe171ÌÚ ÔÈlÙz ˜È˙Â ,¯Ùq‰ ÌÚ ¯Ùq‰ «ƒƒƒ«≈∆ƒ«≈∆¿ƒ¿ƒƒƒ

ÔÎB˙a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈlÙz‰172.˙BÚÓ «¿ƒƒ««ƒ∆≈¿»»

א.166) קטז, ולא 167)שבת האותיות, צורות שנטשטשו
בנסוע" "ויהי כמו אותיות, וחמש שמונים אלא נשארו
אלא  בה ואין עצמה, בפני כספר החשובה לה), י, (במדבר

אותיות. וחמש לשון 168)שמונים ולא תרגום שהוא אף
אותיות 169)הקודש. פ"ה בהם שאין אף קדושים, שמות

קטו:). כמה 170)(שבת זו מפרשה ונטשטשו שנמחקו
מתשמישי 171)אותיות. שהתיק ב. קטז, שבת משנה,
התיק.172)קדושה. לגבי בטלות שהמעות התיק, בתוך
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי לקרוא שלא

.‡„Á‡ „·ÚÏ ‡lL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa Èeev‰ ¯wÚƒ««ƒ«¬«»ƒ∆…«¬…∆»
C‡ÏÓ ‡Ï - ÌÈ‡e¯a‰ ÏkÓ2ÏbÏ‚ ‡ÏÂ3,·ÎBÎ ‡ÏÂ ƒ»«¿ƒ…«¿»¿…«¿«¿…»

˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‡ÏÂ4ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ , ¿…∆»≈«¿»»«¿¿…∆»ƒ»
Ô‰Ó ÌÈ‡¯·p‰5‡e‰ '‰L Ú„BÈ „·BÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «ƒ¿»ƒ≈∆¿««ƒ∆»≈≈«∆

„·ÚL C¯c ÏÚ ‰f‰ ‡¯·p‰ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆«∆∆∆»«
‰lÁz B¯B„ ÈL‡Â LB‡6.ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¡¿«¿≈¿ƒ»¬≈∆≈»ƒ

‰Ê ÔÈÚÂ7ÔÙe" :‰¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰L ‡e‰ ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»»»¿»¿»∆
¯L‡ ,'B‚Â LÓM‰ ˙‡ ˙È‡¯Â ‰ÓÈÓM‰ EÈÈÚ ‡Nzƒ»≈∆«»«¿»¿»ƒ»∆«∆∆¿¬∆
‡nL :¯ÓBÏk ;"ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁ»«¡…∆…»¿…»«ƒ¿«∆»

ËeLz8EaÏ ÔÈÚa9ÌÈ‚È‰n‰ Ô‰ el‡L ‰‡¯z ,10˙‡ »¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆≈≈««¿ƒƒ∆
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ì˙B‡ '‰ ˜ÏÁL Ì‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿≈∆»«»¿»»»ƒ¿

ÌÈÂ‰Â ÌÈiÁ11ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡Â12ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ók13, «ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Ô„·ÚÏe Ì‰Ï ˙BÁzL‰Ï Èe‡¯L ,¯Ó‡˙Â14ÈÚ·e .Ô ¿…«∆»¿ƒ¿«¬»∆¿»¿»»ƒ¿»

;"ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ e¯ÓM‰" :¯Ó‡Â ‰eˆ ‰f‰«∆ƒ»¿»«ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆¿«¿∆
˙BÈ‰Ï ,el‡ „·ÚÏ ·l‰ ¯e‰¯‰a eÚË˙ ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…ƒ¿¿ƒ¿«≈«¬…≈ƒ¿

¯eÒ¯Ò15.‡¯Ba‰ ÔÈ·e ÌÎÈÈa «¿≈≈∆≈«≈

פרק 2) התורה, יסודי הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב). כוכבי לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני, הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ"ם -
התשיעי  הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב הכל את המקיף

עפר.4)פ"ג). מים, רוח, אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי  כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי
המקור  פ"ד). (שם, כמבואר מדבר, חי, צומח, דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי
כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם  אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי

.·,d˙„B·Úa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ - ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰È¯·cÓ ¯·„· ‡ÏÂ da ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰¯ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰Ï16eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L¯„z ÔÙe" :¯Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚ·e ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL - "e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡ ¯Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,d„·BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók17."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :¯Ó‡pL , ¿»∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¡∆≈«»ƒ

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט.). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,

אפילו  תפנו אל יהודה: רבי אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י). ל"ת,

.‚el‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ18‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…
‰tÈ19‰È¯Á‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»

‰NÚÓ B· ‰NBÚ ‡e‰L C¯„a20‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…
‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡L ‡e‰ „·Ïa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»

Ì¯B‚ ‡e‰L ‰·LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰·LÁÓa21Ì„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»
¯wÚ ¯˜ÚÏ22‡lL e‡ ÔÈ¯‰ÊÓ ,‰¯Bz‰ È¯wÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…

ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰Ï23·LÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…
È¯e‰¯‰ ¯Á‡ CLnÂ24Ì„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,·l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»

‰¯ˆ˜25ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«
BÈ¯a26,BaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‡ˆÓ27„ˆÈk .BzÚc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ,28? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ¯e˙È ÌÈÓÚt29·LÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…

„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»
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˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ
BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא
עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,

עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו
הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה

האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ
יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא

על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯ÙBk ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»

Ì„‡Ó ,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó43ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ44, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»
."ÌÎÈ˙¯„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆

‰„BÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ45‰¯Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»
,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk ¯wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי ח.): הוריות שלח; (ספרי,

עבודהֿזרה. זו אומר: הוי - המצוות? בו:43)כל שכתוב
טז). ב, (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך

בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח): (ה"ספרי",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט) פ"ז, (סנהדרין ובירושלמי וגו'.
ידו  אחד פשט ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.‰ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL Ï‡¯NÈ46‡e‰ È¯‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈
ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚÎ47¯·BÚL Ï‡¯NÈÎ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈

‰ÏÈ˜Ò da LiL ‰¯·Ú48,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÓeÓ . ¬≈»∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ
dlÎ ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰49ÌÈÈn‰ ÔÎÂ .50 ¬≈»¿»«»À»¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï Ï‡¯NÈk ÔÈ‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
ÌÏBÚÏ ‰·eL˙a Ì˙B‡ ÌÈÏa˜Ó51Ïk" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆∆¡«»

"ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ Ôe·eLÈ ‡Ï ‰È‡a52. »∆»…¿¿…«ƒ»¿«ƒ
˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ ÌÈ¯z‰ Ì‰ - ÌÈÈn‰Â¿«ƒƒ≈«»ƒ«««¿¿ƒ»¿ƒ¿

e¯Ó‡L ÌÈ¯·c53ÈÙeb ÏÚ ÌÈ¯·BÚ e‡ˆÓpL „Ú ,54 ¿»ƒ∆»«¿«∆ƒ¿¿¿ƒ«≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯B˙55LÙa Ë‡La ,56‰Ó¯ „Èa ,57, »¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿»»»

¯tÒÏ ¯eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â58Ô‰nÚ ¿¿ƒ∆≈»∆»¿»¿«≈ƒ»∆
Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe‰·eLz59·¯˜z Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÏÏk ¿»ƒ¬≈∆¿»¿»∆∆¡«¿«ƒ¿«

‰·LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡60- ÒB¯B˜Èt‡ ÏL ∆∆«≈»«¬»»∆∆ƒ
.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב. שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי על כלומר:49)שאף
עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק עבודהֿזרה שעבד ישראל
בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ"א) פ"א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי

אבן). (טורי זה פירוש בני 50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני "מינים", וקראום המלה את קטעו  וחז"ל
לעיל, שהזכרנו כמו לוי, החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב. והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי אותם מקבלים כלומר:
פ"ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני העומד דבר לך ושאין כב), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע שסורם מפני הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים
מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב"ם  בלשונות הרדב"ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי"ח). אלף מאחר 52)מ"ה "וכי יז.): (עבודהֿזרה אמרו
כשישובו  אפילו אלא חיים? ארחות ישיגו מהיכן שבו, שלא
המינות  מן הפורש שכל לך: לומר חיים. ארחות ישיגו לא -
וכפיית  צרה מתוך למות "שממהרים לומר: רצה מת", -
יז.). ע"ז (רש"י, עליהם" המלך גזירת וזוהי יצרם

ג).53) (הלכה עיקריות.54)למעלה את 55)מצוות
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תאוה  שנפשם גופנית הנאה או תועלת, איזו לשם לא השם;
הכתוב:56)לה. כלשון בנפשם, הנטוע בוז מתוך

לד) כה, (בראשית הבכורה את עשו ויבז טו). כה, (יחזקאל
ּבכרּותא. ית עשו ושט מצח 57)תרגומו: ובזדון.בעזות ְֵֵַָָָ

ימשכו 58) פן דברים, ואריכות בשיחה אתם להיכנס
כז:). (ע"ז פ"ב,59)אחריהם (אבות שאמרו פי על ואף

נכרי, במין אלא זה אין - לאפיקורוס" שתשיב מה "ודע ד):
ידי  שעל מפני באולתו", כסיל תען "אל ישראל במין אבל

לח:). (סנהדרין יותר עוד מתפקר הוא (חולין 60)הוויכוח
שחט  אם ולפיכך בה; מעייניו וכל אחריה כרוך הוא יג:)
בהנאה; ואסורה לעבודהֿזרה כתקרובת היא אסורה - בהמה
שספר  בעוד אזכרותיה, עם תישרף - תורה ספר כתב ואם
כמבואר  שריפה, לא אבל גניזה, טעון גוי שכתב תורה

ה"ח). פ"ו, התורה יסודי (הלכות

.ÂŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ó‡ ‡È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„Bn‰ Ïk»«∆«¬«»ƒ∆ƒ¡∆««
ÌM‰ ˙‡ Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,d„·Ú ‡lL Ètƒ∆…¬»»¬≈∆¿»≈¿«≈∆«≈

„Á‡Â .‡¯Bp‰Â „aÎp‰61„Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰ «ƒ¿»¿«»¿∆»»≈¬«»ƒ¿∆»
„È· ‰NÚz ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,'‰ ˙‡ Ûc‚Ó‰«¿«≈∆∆∆¡«¿«∆∆¬∆«¬∆¿»

"Ûc‚Ó ‡e‰ '‰ ˙‡ ,¯b‰ ÔÓe Á¯Ê‡‰ ÔÓ ‰Ó¯62. »»ƒ»∆¿»ƒ«≈∆¿«≈
CÎÈÙÏ63ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÔÈÏBz64ÔÈÏBzL BÓk , ¿ƒ»ƒ≈¬«»ƒ¿∆ƒ

Ûc‚Ó‰ ˙‡65ÈzÏÏk ‰Ê ÈtÓe .ÔÈÏ˜Ò Ì‰ÈLe ,66ÔÈc ∆«¿«≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»«¿ƒƒ
Ûc‚Ó‰67ÌÈ¯ÙBk Ì‰ÈML ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a «¿«≈¿ƒ¿¬«»ƒ∆¿≈∆¿ƒ

.Ì‰ ¯wÚa»ƒ»≈

להם.61) המגיע והעונש העוון בחומר שוים שניהם
העובד 62) את התורה שהשוותה הרי ה'. ומקלל מחרף

שוים.63)למגדף. והם הסקילה 64)הואיל אחר עץ על
נתלים  אינם הנסקלים ששאר בעוד השמש, בוא עד

מה:). כי 65)(סנהדרין ככתוב: אצלו, מפורשת שהתלייה
ה' שקילל זה כלומר: כג), כא, (דברים תלוי אלהים קללת

עבודהֿזרה.66)תלוי. הלכות בתוך אותו הכנסתי
על 67) אף טז), כד, (ויקרא בתורה דינו שנזכר השם מגדף

אברהם, רבי של פירושו פי (על עבודהֿזרה עובד שאינו פי
ד). תשובה "ברכתֿאברהם" ז"ל, רבינו של בנו

.Ê,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ Ûc‚Ó‰ ÔÈ‡ :Ûc‚Ó‰ ÈÈc Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ≈«¿«≈≈«¿«≈«»¿ƒ»
L¯ÙiL „Ú68,˙BÈ˙B‡ Úa¯‡ ÏL „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ˙‡ «∆¿»≈∆«≈«¿À»∆«¿«ƒ

„"eÈ Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡ ‡e‰L69C¯·ÈÂ ,70ÌLa B˙B‡ ∆»∆»∆ƒ»≈¿≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ÔÓ71ÌL ·˜Â" :¯Ó‡pL , ƒ«≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…≈≈

'‰72¯‡L ÏÚÂ ,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ÏÚ - "««≈«¿À»«»¿ƒ»¿«¿»
ÌÈÈepk‰73‰¯‰Ê‡a74ÈÓ LÈÂ .75·iÁ BÈ‡L ,L¯ÙnL «ƒƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆¿»≈∆≈«»

‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ÌL ÏÚ ‡l‡76,¯ÓB‡ È‡Â . ∆»«≈≈»≈«¬ƒ≈
Ì‰ÈL ÏÚL77.Ï˜Ò ‡e‰ ∆«¿≈∆ƒ¿»

שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי ואדני, הוי"ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי, אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב בתורה: נאמר נו.):

בשם, השם את שיברך עד חייב אינו - טז) כד, (ויקרא
פלוני. שם את פלוני שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם

בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה
הלוי. מאיר רבי בשם שם 76)ב"כסףֿמשנה" על לא אבל

עד 77)אדנות. חייב "אינו ס.): (סנהדרין שאמרו מפני
- אותיות" שתי בן לאפוקי אותיות, ארבע בן שם שיברך

הוא. אותיות ארבע בן שם בכלל אדנות ושם

.ÁÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰¯‰Ê‡78‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙79: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"80Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡81ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

Le¯Ùa zÚÓMM ‰Ó ¯Ó‡ :BÏ82,¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰Â83ÔÈÚ¯B˜Â84‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :¯ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó85 ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ - ÌÈa¯ ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â86!ÈzÚÓL ‰Êk :¯ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי על ואף
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי

זכאי, הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינוייֿחול,
מפני  אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף לומר,
יוסי  "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב שאינו
לשמות  כינוי בתור "יוסי" דווקא ומדוע יוסי". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע בו שיש מפני - המיוחדים?
שב"אלהים". האותיות כחשבון פ"ו, עולה שלו והגימטריא

והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
המשפט. את לחרוץ את 81)השעה להשמיע שלא כדי

ברבים. השם כל 82)ברכת בלי ששמעת כמו בדיוק,
עדות  יסוד על מות משפט איש לשפוט אין כי כינוי,

ס.).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה
בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע אצלו: שכתוב
וגידף. שחירף אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי את

ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני שדי פי על אף

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף לפסוח

.Ë¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁL Ûc‚Ó87ÌeÏÎ BÈ‡ ,88; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„Úa89ÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa90ÌÈÚ‚Bt91Ba ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙È·Ï ‡·e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚¯‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈
˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa C¯·iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡ - ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈

ÌÈ„ÁÈÓ‰92. «¿À»ƒ

רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
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(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה
פז.). ה"כסף89ֿ)נדרים בעל סובר - התראה בלא אפילו

בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈

"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף.95)(ישעיה

אמור).97)ס.). המגדף 98)(ספרא, המקלל, ראש  על
הפסוק. שבראש

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ז שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»

לאנוס.2) (הלכות 3)פרט רבינו דברי השווה לשוגג. פרט
ה"טו). פ"ג, ביאה תשובה 4)איסורי (הלכות להלן מבואר

ה"ב). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה ועיין ה "א): פ"ח,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע שלא או היא, שעבירה

ה"ב). פ"ב, עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב"מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס"ז),

נג.). סנה' ב.: (כריתות שלפנינו

.·ÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÚ·˜ ‰a¯‰ ˙B„B·Ú8 ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰¯eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ9˙„B·Úk dÈ‡ ‰Ê ˙„B·ÚÂ ,‰¯eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
¯BÚt ÔB‚k .‰Ê10¯ÚBtL ,B˙„B·ÚL ,11BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿
ÒÈÏe˜¯Óe ;BÏ12L ,B˙„B·ÚL ,B‡ ÌÈ·‡ BÏ ˜¯Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ

ÏwÒÈ13ÌÈ·‡ ÂÈÙlÓ14el‡ ÔB‚k ˙B„B·Ú ‰a¯‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈
BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ¯‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿

¯eËt ,¯BÚÙÏ Ô·‡ ˜¯fL B‡ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ15„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«
e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡" :¯Ó‡pL ,B˙„B·Ú C¯c B˙B‡ „·ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿

Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰16"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â17. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ
ÈÎ¯c Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈

˙B„B·Ú‰18eÚ„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿
.B˙„B·Ú C¯c ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי 8) מעשה - מתכת יצוק או אבן, חצוב עץ, מחוטב פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

מעשי 9) בציור ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. מואב 10)ידי בני אליל שבתורה, פעור בעל זהו

"הפוער  סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר
פיה  ופערה כמו: פה, פתוח והוראתו: פעור". לבעל  עצמו

יד). ה, לפניו.11)(ישעיה רעי מרקוריוס,12)ומתריז
והרומים. היוונים אצל והדרכים המסחר אליל מרקור, או
הנטויה  ובידו אבן עשוי זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת
אבן  מקימים היו ידו על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה
שם  משליכים היו דרכים ועוברי אחרות, שתים על אחת

זה). ערך ב"ערוך" (מוספיא לכבודו מלשון:13)אבנים
ופינוים, אבנים סילוק ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו

השר  את לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן שים.כמו:
יסלק. אחרת: הנוטלה 14)ונוסחה "אחד סד.): (סנהדרין

- לפניה) אבן (הזורק הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל
הוא  מלפניה, אבנים ומסלק מסקל שהוא בזה שהרי חייב",
אבניהם. ויזרקו שיבואו לאחרים פנוי ומקום ריוח מניח

סא.).15) (סנהדרין עבודתו דרך זו כדרך 16)שאין
הם. על 17)עבודתם אלא תורה הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי אותה האלילים 18)העובד כל של
למיניהם.

.‚el‡ ˙B„B·Ú ÏL ‰¯‰Ê‡Â19‰Ó ‡e‰ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»»∆¬≈¿«≈»∆«
"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :·e˙kM20ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21? ∆»¿…»»¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯ÈË˜Óe Á·BÊÂ ‰ÂÁzLnÓ ıeÁ ,˙B„B·Ú ¯‡Laƒ¿»¬ƒƒ¿«¬∆¿≈««¿ƒ
CqÓe22el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a „·BÚ‰ Ï·‡ ; ¿«≈¬»»≈¿««≈«¿«¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·iÁ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ»ƒ≈¬«»ƒ«»¿««ƒ
¯BÚÙÏ CqpL È¯‰ ?„ˆÈk .CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¬»¿»≈«¬≈∆ƒ≈ƒ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê" :¯Ó‡pL ,·iÁ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ Á·fL B‡23 ∆»«¿«¿ƒ«»∆∆¡«…≈«»¡…ƒ
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Ì¯ÁÈ24‰„B·Ú ÏÏÎa ‰ÁÈ·Ê - "Bc·Ï '‰Ï ÈzÏa ,25 »√»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«¬»
,˙„ÁÈÓ ‰ÁÈ·f ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ?˙‡ˆÈ ‰nÏÂ ,‰˙È‰»¿»¿»»»»«¿«¿ƒ»¿À∆∆

ÌMÏ da ÔÈ„·BÚL26‰ÏÈ˜Ò ¯Á‡ Ï‡Ï Á·Bf‰ ·iÁÂ , ∆¿ƒ»«≈¿«»«≈«¿≈«≈¿ƒ»
dÈ‡ B‡ ‰ÁÈ·Êa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰ ÔÈa ,‰ÈÏÚ»∆»≈»¿»∆∆¬»ƒ¿ƒ»≈»

ÌMÏ ˙„ÁÈÓ ‡È‰L ‰„B·Ú Ïk Û‡ - ‰ÁÈ·Êa27Ì‡ , ƒ¿ƒ»«»¬»∆ƒ¿À∆∆«≈ƒ
CÎa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰L ÔÈa ,¯Á‡ Ï‡Ï da „·Ú»«»¿≈«≈≈∆»¿»∆∆¬»¿»
‡Ï" :¯Ó‡ CÎÏ .‰ÈÏÚ ·iÁ ,CÎa dÈ‡L ÔÈa≈∆≈»¿»«»»∆»¿»∆¡«…

"¯Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙28‰ÈÂÁzL‰‰ ÏÚ ·iÁÏ ,29elÙ‡ ƒ¿«¬∆¿≈«≈¿«≈««ƒ¿«¬»»¬ƒ
ÔÈc‰ ‡e‰Â ;CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡30.CqÓe ¯h˜ÓÏ ≈∆∆¬»¿»¿«ƒƒ¿«≈¿«≈

CqÓe ˜¯BÊÂ31.‡e‰ „Á‡ ¿≈¿«≈∆»

כלומר:19) עבודתן. כדרך שעשאון למעלה, כאן שהזכרנו
באבנים  וסקלתם שמענו: עבודהֿזרה עובדי של העונש את
הזהירה  איפה מנין? האזהרה אבל ה), יז, (דברים ומתו
מזהירין? כן אם אלא עונשין אין הלא לעבדה, שלא התורה

למיניהן.20) אלילים עבודות חייב 21)כל העובד שאין
בכך? עבודתה דרך היתה כן אם ארבע 22)אלא אלא

במקדש. ה' לעבודת מיוחדות היו לאלהים 23)העבודות
לא  שהרי בזביחה: עבודתם דרך שאין לאלה גם אחרים,
משמע  שהיה יחרם", בזביחה לאלהים "עובד תורה: אמרה

ס:). סנהדרין (רש"י, עבודתה דרך היא יומת.24)שזביחה
ה).25) יז, (דברים אחרים אלהים ויעבוד בבית26ֿ)וילך

פנים. עבודת הן 27)המקדש, שגם ומנסך מקטר כגון:
רבי  של המידות משלשֿעשרה אחת והיא פנים. עבודות היו
ויצא  בכלל שהיה דבר כל בהן: נדרשת שהתורה ישמעאל
עצמו  על ללמד לא - דידן) בנידון "זביחה" (כמו הכלל מן
וניסוך). קיטור על (גם יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא,

ארבע 28) בין "משתחוה" למעלה כאן שמנה רבינו
עשאון  אם סקילה עליהן שחייבים לה', המיוחדות העבודות
להשמיענו  רצונו עבודתה, כדרך שלא אפילו זרה, לעבודה

לומדים אנו מפני שאין הנ"ל, המידה פי על "משתחוה"
אלא  - האחרות העבודות כשלש פנים מעבודות לא שהיא
כבר  שהרי זאת, לומדים אנו מיותר שהוא אחר ממקרא
ד), יז, (דברים וישתחו אחרים אלהים ויעבוד וילך נאמר:

אחר?" לאל תשתחוה "לא לי: אינה 29)ולמה שהיא אף
פנים. מה 30)עבודת לסיים ממנו לשלמעלה חוזר

ומנסך  מקטר אף - וכו' מיוחדת זביחה מה שהתחיל:
הן. פנים וגם 31)עבודות הדם זריקת גם כולל - ניסוך

וכן  נסיכם: יין ישתנו לח): לב, (דברים ככתוב היין, ניסוך
ס:). (סנהדרין מדם נסכיהם אסיך בל ד): טז, (תהלים

.„˙ÙÒ32ËÈ·Ú dÏ CqpL B‡ ‰‡Bˆ dÏ33ÏL »«»»∆ƒ≈»»ƒ∆
·iÁ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ34¯eËt - ·‚Á dÏ ËÁL .35, ≈«¿«ƒ«»»«»»»»

dÏ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .CÎa d˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»¿»¬»»¿»¿≈ƒ»«»
¯eËt ,¯·‡ ˙¯qÁÓ ‰Ó‰a36C¯c ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈»¿À∆∆≈∆»∆»ƒ≈»¿»∆∆

d˙B‡ ÔÈ„·BÚL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .CÎa d˙„B·Ú¬»»¿»¬«»ƒ∆¿ƒ»
ÏwÓa37·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ ¯·L -38˙¯Ò‡Â ,39˜¯Ê ; ¿«≈»««≈¿»∆»«»¿∆¡∆∆»«

·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ40˙¯Ò‡ dÈ‡Â ,41˙˜È¯Ê ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«
‡e‰L BÓk Ïwn‰ È¯‰L ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê ÔÈÚk Ïwn‰42, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆

ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .¯ft˙Ó Ìc‰Â˙„B·Ú È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«
ÌÈ·ÎBk43‰ÏÈ˜Ò ·iÁ ,dBÏ‡a44dÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«

‰·Ï45¯ea„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ
ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁ elÙ‡Â .·iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈

ÌeÏk B˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - !ÈÏ‡ ‰Ê46.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסףֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי על האכילה נ:) (ע"ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י,
ליכלכה  כלומר: פט:), (ב"מ במלח יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח בפניו פער פעור: גבי ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי 35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין
בבמה 36) נח לבני אפילו להקריב אסור אבר שמחוסר

ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח בני אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב, - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע"ז לפניה כי 38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע"ז (רש"י, "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב
ועיין  נא.). ע"ז (רש"י, נאסרת - עבודהֿזרה לפני שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב). (פ"ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ"ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסףֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע"ז ורסיסים לעבודה43ֿ)לטיפות כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס.) (סנהדרין
אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא

אתה! אלי לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח שכן חייב: כן גם בעלמא באמירה כי דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
שרבינו  ומפני מ"ב). פ"א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב גם חיוב, מיני בכל הפרק את התחיל
הספרדים). (חכמי מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי
לבינה, זקף כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ"ח, להלן כדי 46)המבואר "תוך ההלכה: פי על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ - כדיבור דיבור

ה"ט). (פ"ב,

.‰C¯c ‰NÚ elÙ‡Â ,dk¯„k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfa47·iÁ -48È„k ¯BÚÙÏ BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙Bf·Ï È„k ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê B‡ ,B˙Bf·Ï49- ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«
ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ,·iÁ ,CÎa B˙„B·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«

B˙‚‚L50. ƒ¿»

לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף
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הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
עבודתֿ כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈

,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈
‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈

Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»
e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»

·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם
מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
עבודהֿ מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
וגו' האלה" הגויים יעבדו מ"איכה אנו למדים "שכדרכה"

ס:). סנהדרין (רש"י,

.ÊıB˜ BÏ ·LÈ65‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ BÏ‚¯a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…
ÁeLÈ66‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ67. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»

ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ e¯ft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒ¯Á‡Â ,·LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ לו יב.).67)יתכופף.66)נתחב (ע"ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.Á˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆ¯t68ÈÙa ÌÈÓ69ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï -…«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˜MÓk70. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י, פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני 70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.ËBÓˆÚÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰71ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„·Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙72˙„B·Ú ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï B„Èa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ

"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ73. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆
‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆

.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב"י במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב שהרי לעצמכם,
אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא

תעשו". אל

.È˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡74dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ

ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙B¯eˆ :¯ÓBÏk75- ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿
˙„B·ÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰· eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„·Ïa76‡ÏÂ „ÈÒ· ‡ÏÂ ıÚ· ‡Ï ,ÌÈ¯iˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙¯eˆ ,Ô·‡·¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

¯eik‰Â ¯eiv‰ ÔB‚k77Ì‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜¯ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ
‰˜BÏ - ¯ˆ78B‡ ˙Ú˜LÓ ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««

ÔÈnÒ ÏL ‰¯eˆ79˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙B¯ev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«
˙BiÏ·h‰Â80el‡ È¯‰ - ‚È¯‡a ÔÈÓ˜B¯L ˙B¯eˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈

˙B¯zÓ81. À»
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רבינו.74) שמסיים כמו אדם, יתדו)75)צורות (מכילתא,
עושים  שאחרים כדרך לנוי עושה הריני תאמר: "שלא
רבינו: מסיים ד) (ל"ת, המצוות" וב"ספר וכו'. במדינות"
עבודהֿ עובדי הסכלים שיחשבו כמו בהם יחשבו "שלא

כחות". לצורות כי כל 76)זרה, תניא: מג:) (ע"ז
תעשון  "לא ודרשו: אדם. מפרצוף חוץ מותרים הפרצופים
נגלה  אני שבה אדם בדמות כלומר: אותי, תעשון לא - אתי"
בכל  שלמה צורה ודווקא קמא). יו"ד (ש"ך, לנביאים
אין  - ראש בלא גוף או גוף בלא ראש צורת אבל איבריה,

שם). (טור, איסור הקיר 77)בה על מחוקקים ציורים
סקולפטור. מעשה שהם נג:), ב"ב שעבר 78)(רשב"ם,

אתי". תעשון "לא ושל 80)צבעים.79)על עץ של
בולטות. הצורות שאין מג:).81)שיש (ע"ז

.‡ÈÌ‡ - Ì„‡ ˙¯eˆ ‡e‰L Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaË«««∆≈»∆»»∆«»»ƒ
dÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰˙È‰82ÌzÁÏ ¯zÓe , »¿»«»∆∆»¿«ƒ»À»«¿…

da83,dÁÈp‰Ï ¯zÓ - ˙Ú˜BL ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; »¿ƒ»¿»«»««À»¿«ƒ»
‰¯ev‰ B· ‰NÚz ÌzÁp‰L ÈtÓ ,da ÌzÁÏ ¯eÒ‡Â¿»«¿…»ƒ¿≈∆«∆¿»≈»∆«»

˙ËÏBa84,‰·Ïe ‰nÁ ˙eÓc ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈»»¿«»¿»»
ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÏfÓ ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«¿»ƒ∆∆¡«…«¬

‰ ÈLnL ˙eÓ„k eNÚ˙ ‡Ï - "Èz‡ÈÙÏ ÔÈLnLÓ ƒƒ…«¬ƒ¿«»««¿«¿ƒ¿»«
ÌB¯na85Áel‰ ÏÚ elÙ‡Â86¯‡Le ˙BÓ‰a‰ ˙B¯eˆ ; «»«¬ƒ««««¿≈¿»

ÌÈ‡L„e ˙BÏÈ‡‰ ˙B¯eˆÂ ,Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ‰iÁ LÙ∆∆«»ƒ»»»¿»ƒ»¿»ƒ
Ì˙B‡ ¯eˆÏ ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ87‰˙È‰ elÙ‡Â , ¿«≈»∆À»»»«¬ƒ»¿»

˙ËÏBa ‰¯ev‰88. «»∆∆

שלא 82) החשד, מפני - בביתו להשהותה או באצבעו,
עבודהֿזרה. עובד שהוא שהצורה 83)יחשדוהו מפני

ומשוקעת  - משוקעת נעשית הנייר על בחתימתה הבולטת,
-84)מותר. בשוה שוה שאפילו וסובר משיג הראב"ד

לעשותה. לישראל כן גם מג.).85)אסור צורות 86)(ע"ז
ולא  בולטות לא - שוות הן אפילו במרום המשמשים
מותר. - בולטת אינה אם אדם צורת ורק אסור: - שוקעות
לנו  נראים אינם במרום שהמשמשים מפני - והטעם
(כסףֿמשנה). אופן בכל לעשותם אסור ולכן כבולטים,

(87- בצורתא" אלא רב דבי לגינתא קני לא "דרב נד.) (ב"ב
ידי  על אלא ביתֿמדרשו שלפני הגינה את קנה לא רב
בלי  שמת גר של (בגינה בה להחזיק בתוכה שצייר הצורות

שם). ידובר דמות 88)יורשים לעשות שאסור הרמ"ך, כתב
במרום: המשמשים פנים ארבעה כדמות ביחד, פנים ארבעה
היא  שזו - שוקעת בצורה ואפילו ונשר, ואריה ואדם שור
שכל  להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). במרום המשמשים צורת
כשהן  ואפילו מותר - להתלמד נעשו אם האסורות הצורות
תלמד  לא שאמרו: וכמו ד), סעיף קמא, יו"ד (שו"ע, בולטות
אתה  אי "לעשות" - ט) יח, (דברים הגויים כתועבות לעשות

סח.). (סנהדרין ולהורות להבין למד אתה אבל לומד,

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ח שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר דיני

מקלט. וערי

.‡ÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„·ÚL „Ú Ì¯ÈÚ È·LBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰ ÔÈÁcn‰5˙„B·Ú e„·ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈ·ÎBk6‰¯‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilwqp el` ixd ,l`xyin xir igicn"

את  תכה ("הכה בחרב הוא הנידחת עיר ליושבי מיתה דין
העיר  בני רוב הודחו ואם חרב"), לפי ההיא העיר יושבי
והפכה  היחידים של מציאותם שפקעה מצד כולם, נהרגין
בסייף, כולם ודין עבודה־זרה, שעבד ציבור של למציאות
של  ציבור שהם מצד אינו המדיחים של המיתה חיוב אבל
אין  ולכן ואחד, אחד כל על פרטי חיוב אלא הנידחת עיר

נסקלין. אלא בסייף דינם
(21 dxrd 109 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים פי 3)הנידחת" על אף פט:) (סנהדרין

מ"גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
לעבודהֿ היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח כשהוא - מדיח זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב,5)סקילה

(שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה  ככתוב:
סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה,

(פרק 6)פט). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר:
ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה  מקיש

ס:). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן
(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח?

סג:).8)פא.). (סנהדרין

.·eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ¯ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿
dÎBzÓ ‰ÈÁÈcÓ9Ë·M‰ B˙B‡Óe10:¯Ó‡pL , «ƒ∆»ƒ»≈«≈∆∆∆¡«

Ea¯wÓ"11eÈ‰iL „ÚÂ ;"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ƒƒ¿∆««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿
ÌÈL ‰ÈÁÈcÓ12e‡ˆÈ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ¯˙È B‡ «ƒ∆»¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿

ÌÈL‡13"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ· Èa14„ÚÂ ; ¬»ƒ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«
da¯ eÁÈciL15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16ÏL Ba¯ ∆«ƒÀ»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆

Ë·L ÏL Ba¯ Ác‰ Ì‡ Ï·‡ .Ë·L17Ì˙B‡ ÔÈc , ≈∆¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»
ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ ¯Ùk ‡Ï - "¯ÈÚ‰ È·LÈ" :¯Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»

ÏB„b E¯Î ‡ÏÂ19ÔË˜ ¯Ùk - ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»
ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b E¯Î - Ë·L ÏL Ba¯Â21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
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dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»

Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ

ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ÔÈ‚¯‰ ÌÈa¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,¯ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא
ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,

(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין
טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆

ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט
והראב"ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי  העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם,

- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט ערי מסעי:
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ"באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב:). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב"ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש;
כליו  נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי שהן וגליל",
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של

.‰‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa¯ ÔBLÏa35„·ÚÂ CÏ :Ô‰Ï e¯Ó‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !¯ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙Á‡· B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d˙B‡ e„·ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„B·Ú38‡lL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓ·e d· eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ¯˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,e„·ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון

היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,
בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט או

"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה ואלה
הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה"
למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי על אף עליהם וחייבים

כ). הלכה ג, כל 38)(פרק אבל בפועל, כעבודה זה שגם
המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים,
"כי  אצלו: שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח
המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה

כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי הדרושים
(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין

קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה)
אבד". ממונם ולפיכך -

.Â‰Èe‡¯ ‰È‰zL ÔÓÊa ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc C‡È‰Â¿≈«ƒƒ«ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»
ÔÈÁÏBL ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ?˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙BNÚ‰Ï¿≈»ƒ«ƒ««≈ƒ«»¿ƒ
‰¯e¯· ‰È‡¯a eÚ„iL „Ú ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â41 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆≈¿ƒ¿»»¿»

˙„B·ÚÏ e¯ÊÁÂ da¯ B‡ ¯ÈÚ‰ Ïk ‰Ác‰L∆À¿»»»ƒÀ»¿»¿«¬«
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È„ÈÓÏz ÈL Ì‰Ï ÌÈÁÏBL CkŒ¯Á‡ .ÌÈ·ÎBk»ƒ««»¿ƒ»∆¿≈«¿ƒ≈
Ì¯ÈÊÁ‰Ïe Ì¯È‰Ê‰Ï ÌÈÓÎÁ42eNÚÂ e¯ÊÁ Ì‡ . ¬»ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ»¿¿»

·ËeÓ - ‰·eL˙43ÔÈcŒ˙Èa - ÔzÏe‡· e„ÓÚÈ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««¿¿ƒ«¿»≈ƒ
ÔÈ¯ˆ Ô‰Â .‡·vÏ Ô‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÈeˆÓ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈«¬¬≈∆«»»¿≈»ƒ
.¯ÈÚ‰ Ú˜azL „Ú ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈÎ¯BÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒƒ»∆ƒ¿»»«∆ƒ»«»ƒ

ÔÈa¯Ó „iÓ ,Ú˜azLk44ÌÈ„Â ÔÈÈ„ŒÈza Ì‰Ï ¿∆ƒ»«ƒ»«¿ƒ»∆»≈ƒƒ¿»ƒ
„·ÚL ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e‡aL ÈÓ Ïk .Ì˙B‡»»ƒ∆»»»¿≈≈ƒ∆»«
ÔÈLÈ¯ÙÓ ,B˙B‡ e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú45 ¬«»ƒ««∆ƒ¿«¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒ - dËeÚÓ ÌÈ„·BÚ‰ ÏÎ e‡ˆÓ .B˙B‡ƒ¿¿»»¿ƒƒ»¿ƒ
Ô˙B‡46ÔÈÏÚÓ - da¯ e‡ˆÓ .ÏBv ¯ÈÚ‰ ¯‡Le , »¿»»ƒƒƒ¿¿À»«¬ƒ

ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·Ï Ô˙B‡47,ÌÈc ÌL ÔÈ¯ÓB‚Â »¿≈ƒ«»¿¿ƒ»ƒ»
Ïk ˙‡ ÔÈkÓe .ÛÈÒa e„·ÚL el‡ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ»≈∆»¿¿«ƒ«ƒ∆»

ÌÈLÂ ÛË ,·¯Á ÈÙÏ da ¯L‡ Ì„‡ LÙ48Ì‡ , ∆∆»»¬∆»¿ƒ∆∆«¿»ƒƒ
ÌÈ„·BÚ‰ e‡ˆÓ Ì‡Â .dlk ‰Ác‰ÌÈkÓ - da¯ À¿»À»¿ƒƒ¿¿»¿ƒÀ»«ƒ

.·¯Á ÈÙÏ ÌÈ„·BÚ ÏL ÌÈLÂ Ûh‰ Ïk ˙‡ÔÈ·e ∆»««¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ»∆≈
˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ,da¯ ‰Ác‰L ÔÈa ,dlÎ ‰Ác‰L∆À¿»À»≈∆À¿»À»¿ƒ∆

‰ÈÁÈcÓ49dÏÏL Ïk ÔÈˆa˜Óe ,50CBz Ï‡51.d·BÁ¯ «ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»»∆¿»
d·BÁ¯ ‰È‰ .·BÁ¯ dÏ ÔÈNBÚ - ·BÁ¯ dÏ ÔÈ‡≈»¿ƒ»¿»»¿»
ÒkiL „Ú epnÓ ıeÁ ‰ÓBÁ ÔÈBa - dl ‰ˆeÁ»»ƒ»ƒ∆«∆ƒ»≈

CBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,dÎB˙Ï52Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ."d·Á¯ ¿»∆∆¡«∆¿…»¿¿ƒ»
da ¯L‡ ‰iÁ LÙ53ÌÚ dÏÏL Ïk ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ , ∆∆«»¬∆»¿¿ƒ∆»¿»»ƒ

d˙Ù¯Ne .L‡a ‰È„n‰54:¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - «¿ƒ»»≈¿≈»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
k ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡· zÙ¯NÂ"."dÏÏL Ï ¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

."ahen - daeyz eyre exfg m`"

התראה  לאחר מועלת תשובה אין "שהרי בראב"ד הקשה
בית־דין  במיתת מועילה תשובה שאין וכידוע ומעשה",
לדיין  לו אין שהרי שמים, בידי מיתות בחייבי רק אלא

רואות. שעיניו מה אלא
עשו  ש"אם הרמב"ם שכתב שמה הרוגוצ'ובי, ומתרץ
עיר  יושבי של דין להם שאין לעניין הוא מוטב" - תשובה
נהרגין  בה אשר חיה נפש וכל וטפם נשיהם שגם הנידחת,
חייבים  עדיין אבל בה, אשר הצדיקים נכסי כולל עמם,

עבודה־זרה. שעבדו אלה כל סקילה
הנדחת  עיר מגדר להוציאם - זה עניין גם כי קשה, ועדיין
לדיין  לו אין כי לבית־דין נמסר לא תשובה , שעשו בגלל -

ללב. המסור עניין היא ותשובה רואות, שעיניו מה אלא
בית־דין  מיתת חיובי שני האדם על יש שאם קשה, ובפרט
שבתחילה  יוצא כאן ואילו שביניהם, בקשה שחייב הוא
נהרגים  ועתה עמם, נהרגים וטפם נשיהם שגם הדין היה

הם. רק
שמה  מסדום, זה דין הגמרא שלומדת מה להבין, צריך וגם
אם  היינו וגו" הכצעקתה.. ואראה נא "ארדה הקב"ה שאמר
מתן  מלפני דין למדים שאין הוא הכלל והלא תשובה, עשו

מסדום. ללומדו אפשר והיאך תורה,

עבדו  הנידחת עיר של יושביה שרוב ברגע לומר: ויש
היחיד, מציאות ואחד אחד מכל הופקעה עבודה־זרה,
ולכן  הנידחת", "עיר של אחת למציאות כולם והפכו
להפקיע  הוא תשובה שמועילה ומה מיתה. כולם חייבים
תשובה  שעשו ומרגע הנידחת, עיר גדר את בחזרה ממנה

יחיד. של ב"מעמד" לעצמו ואחד אחד כל נידון
מעיר  זה דין ללמוד אפשר מדוע גם יובן ועל־פי־זה
על  לימוד אלא בדין, חידוש לא הוא הלימוד כי הנידחת,
על  ולימוד ציבור, של אחרת מציאות היא שעיר כך

תורה. מתן מלפני גם ללמוד אפשר מציאות
(106 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי" כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי אולי - אלה רבינו לדברי המקור

אלעזר  בן פינחס את ישראל בני ששלחו כב), פרק (יהושע,
גד  ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב"ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": באמרו:
(עבודת  פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים
לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין

הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,
שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב

העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ"ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים
העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה
שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח
חומר  את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק
הן  צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין
- שדיים ביונקי ולא - הם אף שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן
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‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
- הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
התורה  על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב גזירת
בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז) יג, (דברים
משמע  מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים לרבות -
בתוספתא  כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו שבנשים
ולא  הייתה לא הנידחת "עיר אמרו: י"ד פרק דסנהדרין
שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא נכתבה ולא להיות עתידה

בביאורנו). ט"ו (הלכה לקמן הודחה 49)עיין לא אם אבל
מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים, מדיחיה אין - רובה
או  כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה ולא הואיל והטעם:
משנה). (כסף מיתה חייבים אינם - ככולם רובם

אנשי 51)רכושה.50) לאסיפת ומיוחדת גדולה כיכר
קיא:).52)העיר. רבינו 53)(סנהדרין לדברי המקור

ביברין  שם "היו ו). הלכה י, פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא:
שהובאה  ובמכילתא וכו'. דגים" ושל עופות, ושל חיה, של
למה  - חרב" לפי בהמתה ואת (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש
אני  שומע שללה", כל את "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר?
חיים, רוח בו שאין דבר ובין חיים רוח בו שיש דבר בין
חרב". לפי "בהמתה לומר: תלמוד - בשריפה הכול
הכלל  על ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה"
נידונית  ואינה חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו:

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף נידון אלא יהא לא חיים ח
בסייף. ושריפתם.54)אלא קושטא: בדפוס

.Ê¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים
מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.ÁeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ¯ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk - ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È¯‰L ,Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ ¯È˜Ù‰ ¯·k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d· ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc ¯Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È· dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb d˙BNÚÏ ¯zÓeÀ»«¬»««¿≈ƒ∆∆¡«…ƒ»∆

‰È„Ó ‰a˙ ‡Ï - "„BÚ63‰˙È‰L BÓk64. …ƒ»∆¿ƒ»¿∆»¿»

עדי 59) כי להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי 62)והחרם על שאף

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי יודע? מי חשב:
שבתוכה  הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב.63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.Ë‡¯iL65¯ÈÚa ‰¯·Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡ - dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„·‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰66Ô‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי נקראים: אינם יום משלושים ופחות
(סנהדרין  העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה
ש"השיירה  שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי קיב.),
רוב  חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את מצילה
חטא  שלא המיעוט את משלימה והשיירה העיר יושבי
נחרבת  העיר אין אזי - צדיקים של רוב אותו ועושה

כיחידים. נידונים כיחידים.67)והחוטאים

.È‰È„Ó ÈL‡ ÈÒÎ68dÎB˙a ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L ˙¯Á‡69 ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»«∆∆∆»À¿»ƒ¿»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -70ÔÈÙ¯N ÔÈ‡ ,71, ««ƒ∆ƒ¿¬≈∆«¬»≈ƒ¿»ƒ

Ô‰ÈÏÚ·Ï e¯ÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :¯Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L eÁc‰L ÌÈÚL¯‰ ÈÒÎ .dz¯·Á ÏÏL¿«¬∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ∆À¿∆»À¿»ƒ

dnÚ eˆa˜ Ì‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙ¯N , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
Ì˙B‡ ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â74e˙pÈ ‡l‡ , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»ƒ»¿

.Ì‰ÈL¯BÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל
קיב.). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו

השלל. שריפת האומר:74)לפני (שם) חסדא רב כדברי
אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה". "ובנקבצים
אבל  עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
אין  בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם אם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל זה

.‡È¯ÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙¯Á‡75‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÎB˙· ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙¯zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי

עיר  של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה
שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
פי  על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה,

הקודמים.77)רש"י). כאלה שותפים לשני משותפת
ואין 78) מתחילה היא חלוקה כאילו אותה רואים ולפיכך

השני. החלק עם מעורב האסור החלק
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.·È‰ËÁLpL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL ‰Ó‰a79‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ«ƒ««∆ƒ¿¬»¬»
ËÁLpL Ï˜Òp‰ ¯BLk ,‰‡‰a80L‡¯‰ ¯ÚN .81- «¬»»««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»…

‰‡‰a ¯zÓ - daL ÌÈL ÏL ÔÈa ÌÈL‡ ÏL ÔÈa82; ≈∆¬»ƒ≈∆»ƒ∆»À»«¬»»
˙È¯Î ‰‡t ÏL Ï·‡83dÏÏL ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ , ¬»∆≈»»¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»»

¯eÒ‡Â84. ¿»

להיחרב.79) העיר דין שנגמר דינו 80)אחר שנגמר שור
- ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה
כב:), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה הוא שאסור
לפי  בהמתה "ואת בה: דכתיב הנידחת, עיר בהמת גם כן
שחט. הרוגה בהמה - ושחטה הקדים אם חרב",

עדיין.81) נגזז ולא הדין גמר בעת לראש המחובר
שאינו 82) מי - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ שנאמר:

קביצה  תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר
שם). (סנהדרין, זרים 83)ושריפה שערות של גידול

לנוי. קביצה 84)שעושים רק ומחוסר מחובר, שאינו מפני
(שם). ושריפה

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t85:¯Ó‡pL ,ÔÈ¯zÓ ,dÎB˙aL ≈«¿À»ƒ∆¿»À»ƒ∆∆¡«
ıea˜ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - "zÙ¯NÂ ıa˜z"ƒ¿…¿»«¿»ƒ∆≈¿À»∆»ƒ
‰LÈÏz ÔÈ¯qÁÓ Ô‰L ,ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯Ù e‡ˆÈ ;‰Ù¯Ne¿≈»»¿≈«¿À»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒ»

L‡¯‰ ¯ÚNÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ù¯Ne ıea˜Â86ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»¿«ƒƒ¿«»…¿≈
ÌÈ¯zÓ Ô‰L ,ÔÓˆÚ ˙BÏÈ‡‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ87Ô‰ È¯‰Â , »ƒ«»ƒ»«¿»∆≈À»ƒ«¬≈≈

Ì‰ÈL¯BÈ ÏL88dÎB˙aL ˙BLc˜‰‰ .89ÁaÊÓ ÈL„˜ : ∆¿≈∆«∆¿≈∆¿»»¿≈ƒ¿≈«
e˙eÓÈ90˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ;"‰·ÚBz ÌÈÚL¯ Á·Ê" - »∆«¿»ƒ≈»»¿≈∆∆««ƒ
e„tÈ91Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BN CkŒ¯Á‡Â ,92:¯Ó‡pL , ƒ»¿««»¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈÓL ÏÏL ‡ÏÂ ,"dÏÏL"93. ¿»»¿…¿«»»ƒ

שהבאנו 86)לאילן.85) הראש שער של הדין גם כלומר:
אלה  כמו ושרפת" "תקבוץ מתוך הוצאנו הקודמת בהלכה

קיג.).87)(כסףֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני 89)או שני

- מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש
המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין
הבית  בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של
אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי
גדלם  לפי רק מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב:). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי עם 92)על יחד
ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.„È¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«

ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ
ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈

˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.ÂËÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים
כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה
הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.ÊË‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :¯Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…

Û‡ŒÔB¯Á ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
‰Î¯a Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe ;"Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ"¿««»≈¬«≈ƒ¬≈∆¿»»

ÌÈÓÁ¯Â107EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
¯‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
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קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו
עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ט רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯NiÓ „Á‡3- ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰¯B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙Òen‰5.„·ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È· ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8- ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב

(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.·BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
.Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa¯ ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»

„·Ú‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈ·ÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈
„·ÚÂ CÏ !„·Ú‡Â16d˙B‡ C¯cL ,˙ÈBÏÙ ‰„B·Úa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»

!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „·Ú‰Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!¯h˜e CÏ .¯h˜‡Â CÏ‡ .¯h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈
CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈

‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È¯‰ - ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ
˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È¯‰ -20B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï ¯Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ
.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח" לכלל ונכנס "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב אינו ומדיח
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי רוב הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח פי על אף כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט, וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ"ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט:); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק נידון הוא - העיר אנשי רוב אחריו
והדיוט: ה"ה). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי רוב אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח" ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס"מ). פה שמחוסר פי על ואף אחרי. ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע על

עבודהֿ של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן

מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס לפי ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.

פח:). (סנהדרין התראה צריך המסית

.‚„Á‡Ï ¯Ó‡ .‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰ - ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
¯ÓB‡22ÌÈ¯ÚÓe !CÎa ÌÈˆB¯ ÌÈ¯·Á ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚¯‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ -26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡È·Ó ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ¯·„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡¯iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó ¯Ó‡ :˙ÈÒnÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl z¯Ó‡M28˙Òen‰Â .BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :B·ÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ¯ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ·‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „·ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙·BÁ ‡È‰ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯eËt - ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ˜BÁ¯a ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ - !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙È·Ï29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני בו, להעיד יכול אינו וזה
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המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם
בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי

עליו.25)שיהרגוהו. יעידו פן לו 26)מיראתו לשים
וישמעו  יראם, שלא עדים עליו להטמין כלומר: מארבים,
ליה. ויכמן תרגומו: יא) יט, (דברים לו וארב הסתתו. דברי
עמוד  תנאים", (ב"מדרש מצינו - לו? להכמין שמצוה ומנין
יסיתך? כי נאמר: כבר והלא לי, למה - לאמר" "בסתר :(56
או  בסתר היתה ההסתה אם מינה, נפקא מאי (כלומר:
- להיתפש) שלא (וזהיר ערום רשע היה אם אלא: בגלוי)?

המלך). (עבודת עדים" לו למה 27)מכמינים תאמר: ואם
כבר  אולם - שנים? ויהיו עמו ויצטרף אחד יביא שנים,
אם  נפשות שבעדי ה"א), פ"ד, עדות (הלכות רבינו הורה
מחלון  העבירה) את עובר כשהוא הנידון (את ראהו אחד
העדים  שני היו אם אחר: מחלון ראהו השני והעד זה,
מצטרפים. אין לאו ואם מצטרפים; - זה את זה רואים
במקום  במסתרים לו יושב המוכמן שהאורב כאן ולפיכך
אינו  המוסת העד גם הרי יראהו, לא שהמסית כדי אפל,
עדים  שני להכמין המוסת על ולכן - מצטרפים ואינם רואהו

הסמ"ג). על בפירושו (מהרש"ל, ביחידות,28)מבחוץ
מה  לומר אתה ויכול אתנו איש "אין עצמנו. לבין בינינו

סז.). סנהדרין (רש"י, לי" סז.).29)שאמרת (סנהדרין

.„‰È‰z E„È" :¯Ó‡pL ,B‚¯‰Ï ˙Òen‰ „Èa ‰ÂˆÓƒ¿»¿««»¿»¿∆∆¡«»¿ƒ¿∆
·‰‡Ï ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â .'B‚Â "B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡¯· Ba»ƒ»«¬ƒ¿¿»«»∆¡…

‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ˙‡30ÈÙÏe ."BÏ ∆«≈ƒ∆∆¡«……∆¿ƒ
‰z‡ ÏBÎÈ - "BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :‡BNa ¯Ó‡pL∆∆¡««≈»…«¬…ƒ»«»

·ÊBÚ31."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰ÊÏ ≈»∆«¿«¿…ƒ¿«≈»
È‡ ÏBÎÈ - "EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ÈÙÏe¿ƒ∆∆¡«¿…«¬…««≈∆»ƒ
‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰Ê ÏL BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈«»∆∆«¿«¿…
,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ»̇≈¿»»¿»«»¿«≈»»¿
BÈ‡ ,‰·BÁ BÏ Ú„È Ì‡Â ."ÏÓÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…«¿…¿ƒ»«»≈

‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰pnÓ ˜zLÏ È‡M¯32."ÂÈÏÚ ««ƒ¿…ƒ∆»∆∆¡«¿…¿«∆»»
ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ ˙ÈÒn‰ ËBÈ„‰Ï ‰¯‰Ê‡Â¿«¿»»¿∆¿«≈ƒƒ«ƒ∆∆¡«¿»

"e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈ33. ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»

התורה).30) על (רש"י, תאהבנו לא לו; תאב תהא לא
גם 31) ולעזור לעזוב אותנו חייבה התורה שהרי לזה, עוזר

תעזוב  עזוב שונאך... חמור תראה "כי ככתוב: לשונא,
ראה).32)עמו". (ספרי, אלה כל (סנהדרין 33)מקור

טז). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו דברי והשווה סג:).

.‰B„·ÚÏ ÌÈ¯Á‡ ˙ÈÒn‰34- !Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â «≈ƒ¬≈ƒ¿»¿¿»«»∆ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰e„·Ú ‡Ï Ì‡Â .Ï˜Ò ,e‰e„·Ú Ì‡ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ…¬»««ƒ

Ï˜Ò BÈ‡ - Ô‰ e¯Ó‡Â epnÓ eÏawL35Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈ƒ¿»¬»ƒ
˙„B·Ú ÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙„B·ÚÏ ˙ÈÒ‰≈ƒ«¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¬«
!„·ÚÂ CÏ ,Ô‰ :¯Ó‡Â epnÓ Ïa˜ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒƒ≈ƒ∆¿»«≈≈≈¿«¬…
˙ÈÒn‰ ,ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - „·Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬«ƒ…»«¿≈∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ
,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»

·iÁ ,‰·‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק שהם

הוא  ומי כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים
סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי שלא פי על אף

.Â‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰ ‡È·»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
·ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡ :¯ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
- ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ¯‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

¯B‰h‰37,˜Á ‰Ê È¯‰ ,ÌÈL ÈÙa B· e¯˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â" :¯Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈

ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡È·p‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈
"e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט.).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב:). (סנהדרין חנק שמעון 39)היא דרבי (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי)
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.Ê‰·eL˙e ÔÈc C¯ÚÏ ¯eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ¯‰¯‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a ·MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡È·p‰ È¯·c Ï‡43¯˜M‰ ‡È· ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú¯‚ ‡ÏÂ46¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰ C‡" :¯Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡ ˙‡ ÈÓLa ¯·c47‡È·p‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי ה' בשם כמתנבא לא
להווכח  כדי הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
ה"א). פ"י, התורה יסודי (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת

"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי לחשוב
צ.), (סנה' לו" תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד
עינים. ואחיזת כישוף ידי על נעשו שאותותיו ספק שאין

ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח בנביא מדבר זה מקרא אמנם,
בנביא  שאף רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא
(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא

כמבואר 44)חכמים). שמע, שלא מה ה' בשם המתנבא
(ה"ח). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על

מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק, - מיתה וסתם
הירושלמי  כדברי יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ"יא, (סנהדרין

שמח). (אור שקר"

.Á‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê ¯·cL ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‡È· È¯·c ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - B· ‡a˙ ‡e‰Â ¯Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח, (דברים וגו' בשמי דבר לדבר יזיד אשר ככתוב:
אבל 49) צויתי, לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב:

צויתי. חבירו פט.).50)את (סנהדרין
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קפי m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn 'l iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈtÓ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ È¯‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È¯‰ - «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈

‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈
"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈

ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ

dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿
„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ
dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»

dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון

סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב שמא נכרי, עם
כה,65) (בראשית לי השבעה מ"ו). פ"ז, (סנהדרין שיישבעו

לי. קים - אונקלוס: מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ

ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי
זה 67)מלקות. על משיג והראב"ד סג.). (סנהדרין

בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי  יוסי רבי משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב) רע או ברע טוב (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסףֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע הכתוב לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע הדין הוא - מעשה בו שאין פי על

ה'תש"פ  מנחםֿאב ל' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני

במקדש. עץ נטיעת ואיסור

.‡‰NBÚ‰2·B‡3ÈBÚcÈ B‡4BBˆ¯a5ÔB„Êa6·iÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙¯k7Ï˜Ò - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL9˙‡hÁ ‡È·Ó -10‰Úe·˜11‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?·B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈ·¯L ÊÁB‡Â12¯a„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈

ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ¯·„a Ë‡la13ÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«
Ï‡BM‰14BnÚ ¯a„Ó „Á‡ el‡k15‰Ó ÏÚ B·ÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««

ı¯‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ¯·„a Ï‡BL ‡e‰M16„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«
‰·LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï ¯k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»

LÈb¯Ó17dÏ ¯ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe18˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL19‰NÚÓ el‡ Ïk - B·ÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ ·B‡20.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני.2) אוב החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
ז). כח, (שמואלֿא שאול של אוב בעלת כאשת והמתים

עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע המתיימר מכשף
לאנוס.5) לשוגג.6)פרט בתורה 7)פרט כמפורש

הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:
ו). כ, (ויקרא עמו מקרב אותו באבן 8)והכרתי ככתוב:

כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ"ג, למעלה מבואר
על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר

ידעוני. ועל ה"א).11)אוב (פ"ג, לעיל מניע 12)מבואר
והנה. הנה לחש.13)אותו לשאול 14)מיני שבא זה

האוב.15)באוב. בעל והיה 16)עם הכתוב: כלשון
ד). כט, (ישעיה קולך מארץ כאן 17)כאוב אין כלומר:

ודמיונו  השואל הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול
המשנה  בפירוש רבנו, דברי והשוה לשמוע. המדמה
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי כוזבת, שמועה היא - ושומע" "מדבר
הרבה  אדם לבני שיארע וכמו הדמיון), (בכח במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי, במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם
היד  אצילי (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים
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פרקי  (בין הפרקים בין ויושב המת את שמעלה  סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף). עצמות
מאד  ומעניינים יב). כח, (שמואלֿא בפירושו הרלב"ג דעת
מ"ז) פ"ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי
אלגאזי  שלמה רבי הגאון שכתב מה להודיע מצוה האומר:
שבהם  הימים, לאחרית קרוב "שעתה החיים": "עץ בספרו
אין  כי בשר, כל וראו בשר כל על האלוהי האור יתפשט
וכבר  ובא. ומאיר הבקיע כבר הזה האור לכן מלבדו. עוד
האומנויות  בעלי וכל הטומאה, כחות ונתבטלו בשטן ה' גער
ולנשף. לכשף בידו כח אשר אחד גם ואין ידם, יבשה האלה
במוחות  אלא תקנן לא הכישוף ובכח באלה והאמונה
הדור, גדולי בשם הנ"ל הגאון והעיד והתינוקות. השוטים
ולא  הארץ קצוות בכל וביראה בתורה שם אנשי חיפשו כי
נאמן  איש וכל אלה. בדברים ממשות שמץ אפילו מצאו
"כך  אומר: מהם אחד אין אבל שמעתי", "כך רק: יאמר

סה:).20)ראיתי". (סנהדרין מבוארים והם

.·ÛBÚ ÌˆÚ ÁÈpÓ ?ÈBÚci‰ ‰NÚÓ „ˆÈk21BÓML , ≈««¬≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆∆¿
¯ÈË˜Óe ,ÂÈÙa ,Úe„È22ÌÈ¯Á‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ,23„Ú , ««¿ƒ«¿ƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ«

‰tÎk ÏtiL24.˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ÂÈÙa ¯a„ÈÂ ∆ƒ…¿ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
Ô‰lL ‰¯‰Ê‡Â .Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ,el‡ ÏÎÂ¿»≈ƒ≈¬«»ƒ≈¿«¿»»∆»∆

eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ25Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ ƒ«ƒ∆∆¡««ƒ¿∆»……¿∆
."ÌÈBÚcÈ‰«ƒ¿ƒ

נמשכים 21) המפרשים רוב חיה. מין (שם): רש"י ולדעת
רבינו, כשיטת מפורש בלק) (פ' בזוהר אך רש"י, אחרי בזה
ומה  בצפור. מכשף שהיה - בןֿצפור" "בלק דבריו: ואלה
זו  בצפור המכשפים אלה וכל ידוע. - זו? צפור של שמה

בלק". שידע כמו לכשף ידעו וכן 22)לא סה.): (שם,
זו. לציפור קטורת שהקטירו (שם) ב"זוהר" נאמר

דעתו.23) את וטורפים מוחו את המבלבלים מוזרים,
הנופלים.24) במחלת לשואל 25)החולה אזהרה זו שאין

(ת"כ, עצמם וידעוני אוב לבעלי אלא אחריהם, לפנות שלא
יח, (דברים מפורש לשואל ואזהרה שם). בנוספות קדושים,

ה"יד). (פ"יא לקמן וכמבואר י),

.‚CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰26;˙¯k ·iÁ ,ÔB„Ê·e BBˆ¯a «≈ƒ«¿«…∆ƒ¿¿»«»»≈
ÌÈ„Ú· ‰NÚ Ì‡Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿ƒ»»¿≈ƒ
CÏnÏ BÚ¯fÓ ÔzÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,Ï˜Ò ,‰‡¯˙‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆∆¡«¬∆ƒ≈ƒ«¿«…∆
:¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â .'B‚Â "˙ÓeÈ ˙BÓ»¿¿«¿»»∆ƒ«ƒ∆∆¡«

Ôl‰Ïe ,"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe"27‡e‰ ƒ«¿¬…ƒ≈¿«¬ƒ«…∆¿«»
„ˆÈk ."L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯ÓB‡≈…ƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈≈«
˙ˆ˜Ó Á˜BÏÂ ,‰ÏB„b L‡ ˜ÈÏ„Ó ?ÌÈNBÚ eÈ‰28 »ƒ«¿ƒ≈¿»¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡Â ,L‡‰ È„·BÚ Ì‰È‰ÎÏ B¯ÒBÓe BÚ¯Ê«¿¿¿…¬≈∆¿≈»≈¿»«…¬ƒ
ÔÈ˙B29B¯È·Ú‰Ï Ô„Èa ¯ÒÓpL ¯Á‡ ÂÈ·‡Ï Ôa‰ ¿ƒ«≈¿»ƒ««∆ƒ¿«¿»»¿«¬ƒ

B˙eL¯a L‡·30‡e‰ Ôa‰ È·‡Â ;31ÏÚ Ba ¯È·ÚnL »≈ƒ¿«¬ƒ«≈∆«¬ƒ¿«
ÂÈÏ‚¯a B¯È·ÚÓe ,ÌÈ‰k‰ ˙eL¯a L‡‰32‰Ê „vÓ »≈ƒ¿«…¬ƒ«¬ƒ¿«¿»ƒ«∆

˙·‰ÏM‰ CB˙a ¯Á‡ „ˆÏ33CÏnÏ BÙ¯BN ‡e‰L ‡Ï . ¿««≈¿««¿»∆…∆¿«…∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì‰È˙B·e Ì‰Èa ÔÈÙ¯BNL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿≈∆¿≈∆«¬«»ƒ

˙¯Á‡34„·Ï· ‰¯·Ú‰a ‡l‡ ,35BÊ ‰„B·Ú ‰˙È‰ «∆∆∆»¿«¬»»ƒ¿«»¿»¬»

CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML36˙„B·ÚÏ BÊ ‰„B·Ú ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«
¯eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ÌÈ·ÎBk37. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו
מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני

חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.
שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה

אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו
כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".

.„˙¯k ·iÁ BÈ‡38‰ÏÈ˜Ò B‡39Ba ¯ÒÓiL „Ú , ≈«»»≈¿ƒ»«∆ƒ¿…¿
‰¯·Ú‰ C¯c L‡a ÂÈÏ‚¯· B¯È·ÚÈÂ CÏnÏ40¯ÒÓ .41 «…∆¿«¬ƒ¿«¿»»≈∆∆«¬»»»«
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¯È·Ú‰Â ¯ÒnL B‡ ,¯ÒÓ ‡ÏÂ ¯È·Ú‰ ,¯È·Ú‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒ∆¡ƒ¿…»«∆»«¿∆¡ƒ
C¯„· ‡lL42¯ÒÓiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .¯eËt - ‰¯·Ú‰ ∆…¿∆∆«¬»»»¿≈«»«∆ƒ¿…

Ô˙ BÚ¯fÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙ˆ˜Ó ÁÈpÈÂ BÚ¯Ê ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿¿«ƒ«ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ«¿»«
BlÎ ‡ÏÂ B˙ˆ˜Ó - "CÏnÏ43. «…∆ƒ¿»¿…À

התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו

- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך
(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או

.‰ÏeÒt Ú¯Ê „Á‡Â ¯Lk Ú¯Ê „Á‡44ÂÈa „Á‡ ; ∆»∆«»≈¿∆»∆«»∆»»»
‡e‰ BÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÏÚ - Ì‰È· È·e Ì‰Èa ,ÂÈ˙B·e¿»¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿≈¿≈
B‡ ÂÈÁ‡ ¯È·Ú‰ Ì‡ Ï·‡ .BÚ¯Ê Ô‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆≈«¿¬»ƒ∆¡ƒ∆»
.¯eËt ,BÓˆÚ ¯È·Ú‰L B‡ ,ÂÈ˙B·‡ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡«¿»¬»∆∆¡ƒ«¿»

‡ÓeÒ ‰È‰L B‡ ÔLÈ ‡e‰Â BÚ¯fÓ „Á‡ ¯È·Ú‰45- ∆¡ƒ∆»ƒ«¿¿»≈∆»»»
.¯eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)

.ÂÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰L ÔÈ· ‡È‰ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L ‰·vÓ«≈»∆»¿»»ƒƒ¿»∆«…ƒ¿«¿ƒ
'‰ ˙‡ „·ÚÏ elÙ‡Â ,dÏˆ‡46‰È‰ ÔkL ,47È„·BÚ C¯„ ∆¿»«¬ƒ«¬…∆∆≈»»∆∆¿≈

ÏÎÂ ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¿»
˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ,‰·vÓ ÌÈ˜n‰48‰¯eÓ‡‰ «≈ƒ«≈»∆¿≈∆∆«¿ƒ»¬»

'‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÂÁzLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz·49, «»««ƒ∆ƒ¿«¬∆»∆»«
ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ

‰ÈÙÏ Ô·‡ ÁÈp‰Ï50ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰51. ƒ¿«¬»»»¬»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxfÎdcear icaer jxc did oky"

שמים  בידי נעשו שאבנים הוא, ללבנים אבנים בין ההבדל
יד  בהתערבות הם לבנים ואילו אדם, ידי התערבות ללא

אדם.
המרמזים  הם כי דווקא, מאבנים המקדש בית נבנה לכן
נאסרה  זה ומטעם בקדושה. יותר נעלית דרגה על

דווקא  אבנים רצפת על ורגלים ידים בפישוט השתחוויה
לבנים. ברצפת ולא

הוא  עבודה־זרה, עובדי דרך היא שכך שמה לומר, ויש
היא  באבן ע"ז שעבדו והסיבה במקדש. היה שכך מפני
במצבה  שמצינו ועל־דרך בקודש, עבודה שזו משום
על  אהובה ש"היתה ברמב"ם) משכית אבן לדין (שקדמה

כב.)האבות" טז, דווקא (שופטים זה שמפני לומר שיש
כאן  הרמב"ם כוונת גם וזוהי לעבודה־זרה, חוק עשאוה
בדוגמת  כך שעשו כו'" עבודה־זרה עובדי דרך היה "שכן

שבמקדש. האבנים
(31 dxrd 16 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

שופטים):46) (ספרי, חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
(כסףֿ לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח, (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב"ם כב:).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני הכתוב: על חז"ל וסמכו
י), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני נבוא
כב:). (מגילה ורגלים ידים פישוט זו - שהשתחוויה מכאן

.Ê‡") ˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰52ÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¯zÓ Lc˜na Ï·‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ¯‡a - "ÌÎˆ¯‡a" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡‰53Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰54Lc˜na55‰Ê ÈtÓe .56ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡¯NÈ57˙B‡ÏˆÁÓ58˙BÙeˆ¯‰ ˙BiÒÎŒÈz·a ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈ·e Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,Ô·˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ·‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
ÌÈ·‡‰59ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ¯·c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»ƒ¿ƒ…»»»»«¿ƒ≈≈

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô·‡‰60ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«
‰hÓe Bcˆ61.Ô·‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כלומר:53)כנוסח
שבארצכם. המקומות שאר במגרה 54)בכל המגוררות

ה"ח). פ"א, הבחירה בית (הלכות רבינו כלשון ומסותתות,
הרצפה 55) על אפים ויכרעו ג): ז, הימיםֿב דברי ככתוב

האבן.56)וישתחוו. על להשתחוות שאסור
דקים.58)לשטוח.57) קנים או קש קלועים שטיחים
ויוםֿהכיפורים 59) בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים רצוף 60)בתפילת שאינו
ורבא 61)אבנים. אביי שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה

.Á‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙ62B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ63„Á‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ï·‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»
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ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ
ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ - ÌÈÏ‚¯Â64Ï˜Ò ,Ú˜¯wa65. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ"ו, התורה יסודי (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים
הרמב"ם). בדעת ("כסףֿמשנה" בקרקע דבוקות

הקרקע.64) כלפי ופניו ראשו ומרכין קומתו כופף כשהוא
כפיפת 65) - לעכו"ם השתחוויה לעניין כי ד.). (הוריות

סה.). (סנהדרין מעשה היא קומה

.Ë‰¯ÊÚ‰ ÏÎa B‡ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔÏÈ‡ ÚËBp‰66ÔÈa - «≈«ƒ»≈∆«ƒ¿≈«¿»»¬»»≈
˜¯Ò ÔÏÈ‡67B‡NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÈa , ƒ«¿»≈ƒ««¬»««ƒ∆¬»

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÏ ÈÙÈÂ Lc˜nÏ ÈBÏ¿«ƒ¿»¿…ƒ¬≈∆∆∆∆¡«…
Ïˆ‡ ,ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙68;"EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆

ÚËB ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰Ê ‰È‰L ÈtÓ˙BÏÈ‡ ÔÈ ƒ¿≈∆»»∆∆∆¿≈»ƒ¿ƒƒ»
.ÌÚ‰ ÌL eˆa˜˙iL È„k ,dlL ÁaÊÓ „ˆa¿«ƒ¿≈«∆»¿≈∆ƒ¿«¿»»»

המקדש 66) בית חצר היא - והמזבח ההיכל את שהכילה
מאה  ורחבה: אמה, ושבע ושמונים מאה שארכה: הפנימית,
פ"ב, (מדות ישראל" "עזרת ונקראת: אמה וחמש ושלשים

פירות.67)מ"ו). עושה שאינו פי 68)אילן על ואף
כח:), (תמיד חז"ל למדו מזבח", "אצל אמרה: שהתורה
'ספרי', (וכן עץ. של בנין ולבנות לנטוע אסור העזרה שבכל

שופטים).

.È˙B‡¯„ÒÎ‡ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡69C¯„k Lc˜na ıÚ ÏL »«¬«¿«¿»∆≈«ƒ¿»¿∆∆
ıÚ BÈ‡Â ÔÈa· ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈««ƒ∆«ƒ¿»¿≈≈
‡l‡ ."ıÚ Ïk" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰¯˙È ‰˜Á¯‰ - ÚeË»««¿»»¿≈»ƒ∆∆¡«»≈∆»

˙BÎ·q‰Â ˙B‡¯„ÒÎ‡‰ Ïk70ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ »»«¿«¿»¿«¿»«¿ƒ«¿»ƒ
.ıÚ ÏL ‡Ï ,eÈ‰ Ô·‡ ÏL ,Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»∆∆∆»…∆≈

כולה,69) פתוחה הרביעית והרוח רוחות משלש סגור אולם
לאכסדרה, דומה הזה העולם כט:): (מנחות שאמרו כמו

יוצא. רעה) (לתרבות לצאת הרוצה כנוסח 70)שכל
זיזים  סככות: ופירוש והסבכות. דפוסים: ובשאר אוקספורד.
החמה  מפני ולמחסה לסוכך להיות הבנין מקירות היוצאים

וכדומה.

ה'תש"פ  אלול א' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
של 1) אליל בין מה וממשמשיה; מעבודהֿזרה הנאה איסור

ישראל. של לאליל גוי

.‡ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï ‡È‰ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿«≈¬«»ƒ
‰ÈLnLÓe2„a‡" :¯Ó‡pL ,dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ¿«¿∆»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆∆¡««≈

"˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z3‰k Ì‡ Èk" :¯Ó‡Â , ¿«¿∆»«¿…¿∆¡«ƒƒ…
Ï‡¯NÈŒı¯‡·e ."eˆzz Ì‰È˙ÁaÊÓ Ì‰Ï eNÚ«̇¬»∆ƒ¿¿…≈∆ƒ…¿∆∆ƒ¿»≈
.eˆ¯‡ ÏkÓ d˙B‡ „a‡pL „Ú ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«¬∆»«∆¿«≈»ƒ»«¿≈
‡l‡ ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ıeÁa Ï·‡¬»¿»»∆≈»¿Àƒƒ¿…«¬∆»∆»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïk „a‡ ,B˙B‡ LaÎpL ÌB˜Ó Ïk»»∆ƒ¿¿«≈»¬«»ƒ

ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :¯Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡¯NÈŒı¯‡a - "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı¯‡Ï ıeÁa Ô‰È¯Á‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן שמנסכים הכוסות "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,
נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו

לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,
אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.·˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5ÏÎÂ ,dlL ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.‚ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»
dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»

¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

לעבודת8ֿ) שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם
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.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ
ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ11:¯Ó‡pL , ≈»ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«
‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt"¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡ BÏ¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»
¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«

ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה

את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף
גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי
שלא  כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי  מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י). משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.ÂÔÈ¯zÓ ,ÈBÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡ - ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
¯Btˆ B‡ ÏwÓ ˙¯eˆ ‰¯ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ¯ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰¯ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.¯zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי על מיוסד זה

.ÊÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,˙B‡Ëe¯b‰ CB˙· B‡29CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ

Ô‰ÈÓÏˆ È¯·L ¯ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï·‡ .31˙¯evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«
- CÏLÓ ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ B‡ dÏ‚¯ B‡ ÏfÓ B‡ ·ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»
¯·‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,d¯eq‡a ‡È‰ È¯‰ ,˙„·Úp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»

‰eÏha ‰È„·BÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
ייתכן  כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי, אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח). הלכה ח, (פרק עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי
"ספקֿספיקא". מכוח ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
(עבודהֿ המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל
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ב). משנה ג, פרק מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,
"ולא  ומשום: ביתיך", אל תועבה תביא "לא משום: עובר

וגו'. מאומה" בידך ידבק

.Á‰nÁ ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚÂ ÌÈÏÎ ‡ˆBn‰33‰·Ïe «≈≈ƒ«¬≈∆««»¿»»
ÔB˜¯„e34ÈL È„‚· B‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ -35, ¿»ƒ»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈÓÊp‰ ÏÚ ÌÈ˜e˜Á eÈ‰L B‡36È¯‰ ,˙BÚah‰ ÏÚÂ ∆»¬ƒ««¿»ƒ¿«««»¬≈
ÔÈ¯eÒ‡ el‡37ÌÈÏk‰ ¯‡L ÏÚÂ ;38ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ , ≈¬ƒ¿«¿»«≈ƒÀ»ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô˙˜ÊÁL39Ïk ÏÚ ˙B‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÎÂ . ∆∆¿»»¿¿≈¿»««ƒ¿»«»

ÌÈÏk‰40.ÔÈ¯zÓe ÈBÏ Ô˙˜ÊÁ , «≈ƒ∆¿»»¿À»ƒ

ב)33) משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
צורה  שמצא עניינה אין ולבנה, חמה של זו "צורה יאמר:
אלא  לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה
מייחסים  טלאס"ם בערבית הנקראים הצלמים בעלי
שחור; זקן היא: "שבתי" צורת ויאמרו: צורות לכוכבים
צורת  היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת
הכוכבים  לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב מעוטר המלך
"צורת  (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות
- נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה אין חמה",
או  לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל
ח). קטן סעיף קמא, יורהֿדעה (ש"ך, כאן ידובר ללבנה

בחוליות 34) וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא
לחלק  זו צורה מייחסים והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו

הלבנה. אדום.35)מגלגל צבע הצבועים יקרים משי בגדי
והאוזניים.36) האף נעבדות 37)תכשיט אלו צורות כי
וחשובים.38)הן. יקרים לעבודהֿזרה 39)שאינם ולא

המכובדים  "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב:): (שם,
מותרים". - המבוזים שעל אסורים: אפילו 40)-

מכובדים.

.Ë,dlL ˙·¯˜z‰ ÏÎÂ ‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿«¿∆»¿»«ƒ¿…∆∆»
Ô‰LŒÏÎa ÌÈ¯ÒB‡41ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»∆≈≈«¬«»ƒ

ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÈB ÏL ˙B¯eˆa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿∆¬ƒ««¿«»¬»ƒ
ÒBk ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ -42ÏL ƒ«…¿»«∆«¿≈ƒƒ¿»≈∆

¯Na‰ ÔÓ ‰ÎÈ˙Á B‡ ,˙BÒBÎ ‰nÎa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú43 ¬«»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«»»
.ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ - ˙BÎÈ˙Á ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬ƒƒ«…¿»«∆«

·e·Ï ¯BÚ ÔÎÂ44¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙B¯BÚ ‰nÎa ·¯Ú˙pL ¿≈»∆ƒ¿»≈¿«»«…»
‰‡‰a45„Á‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ¯·Ú . «¬»»»«»«¬«»ƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓc‰ È¯‰ - dlL ˙·¯˜˙ B‡ ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»ƒ¿…∆∆»¬≈«»ƒ¬ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úk ,Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,‰‡‰a«¬»»¿¿ƒ¿»∆≈«¬«»ƒ
‡È·Ó ‰z‡M ‰Ó Ïk - "e‰Ók Ì¯Á ˙ÈÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»≈∆»……«»«»≈ƒ
È¯‰ ,dz·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÏkÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒƒ»¿«¿∆»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰BÓÎ ‡È‰46. ƒ»»

עד.).41) "משמשי 42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
(זבחים  בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת עבודהֿזרה"
ונקבה. זכר משמש משותף: שם - כוס עד.).

לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע עור
השור  לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.È¯eÒ‡ d¯Ù‡ ,‰Ù¯NpL ‰¯L‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»

˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת
אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
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אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
משנהֿ עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
(כסףֿ עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰¯L‡‰55˙„·Ú ‰˙È‰L ÔÈa -56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57Ïˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚È¯N‰ Ïˆa ·LÈÏ ¯zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙¯Á‡ C¯c BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz ¯·BÚ - ˙¯Á‡ C¯c ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı¯ ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(עבודה57ֿ) תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח:)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב

אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת
(כסףֿמשנה). חשוב כאדם

.·Èd· epwL ÌÈÁB¯Ù‡62Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â63- ∆¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈˆÈa‰Â ÌÈÁB¯Ù‡‰Â ;ÔÈ¯zÓ64, À»ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ï ÒÈÒ· BÓk ‰¯L‡‰ È¯‰L ,ÔÈ¯eÒ‡65Ôw‰Â . ¬ƒ∆¬≈»¬≈»¿»ƒ»∆¿«≈
dÓˆÚ66ÂÈˆÚ ‡È·Ó ÛBÚ‰L ÈtÓ ,¯zÓ dL‡¯aL «¿»∆¿…»À»ƒ¿≈∆»≈ƒ≈»

¯Á‡ ÌB˜nÓ67. ƒ»«≈

הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף. יבואו 65)יכולים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן,

קינו.66)שם). את העוף בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב"הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.‚È‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,¯epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰ - Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B· ‰Ù‡ .B· ‰Ù‡ÈÂ ¯z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙B¯Á‡a ‰·¯Ú˙ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70¯‡Le ,d· ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈ¯zÓ ˙B¯kk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק
הראשון  ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק
הואיל  כי זו, כמשנה הלכה אין כי זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק
באיסור  שנגמר התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל
מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד
פירושו  בסוף רבינו שכותב ממה לזה, וראייה יםֿהמלח.
בים  בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב"ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי, המלח",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים
לעניין  המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
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בניֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד
המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח" "ים נאמר
"בים  אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא,
תקלה. חשש ואין שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח",

וחכמים 71) מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת
וכל  לעבודהֿזרה" פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים
כרבי  ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות

אליעזר.

.„È¯k¯k ‰pnÓ ÏË72¯eÒ‡ - „‚a‰ ˙‡ Ba ‚¯‡Â »«ƒ∆»«¿»¿»«∆«∆∆»
B˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚·a ·¯Ú˙ .‰‡‰a«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈

ÌÈ„‚a‰ Ïk ¯‡Le ,ÁÏn‰ ÌÈÏ „‚a‰73¯zÓe .ÔÈ¯zÓ «∆∆¿»«∆«¿»»«¿»ƒÀ»ƒÀ»
ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa - ˙B˜¯È ‰ÈzÁz ÚhÏƒ««¿∆»¿»≈ƒ««»∆≈¿ƒƒ

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ,ÏˆÏ74,‰¯L‡‰ ÏvL ÈtÓ , ¿≈≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆≈»¬≈»
ÔÈÓ¯Bb ,˙¯Ò‡ dÈ‡L ,Ú˜¯w‰ ÌÚ ,¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ««¿«∆≈»∆¡∆∆¿ƒ
¯zÓ ¯·„Â ¯eÒ‡ ¯·cL ÏÎÂ ;ÁÓˆÏ el‡ ˙B˜¯ÈÏƒ»≈ƒ¿…«¿…∆»»»¿»»À»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,BÏ ÔÈÓ¯Bb75‰„N CÎÈÙÏ . ¿ƒ¬≈∆À»¿»»¿ƒ»»∆
,d˙B‡ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï·Êa dÏafL∆ƒ¿»¿∆∆¬«»ƒÀ»ƒ¿…«»

ÈÈL¯Îa dÓhtL ‰¯Ùe76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77ÏÎ‡z78, »»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬«»ƒ≈»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חוט 72) את בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא
השתי. חוטי בין לזרקו מוכר 73)הערב אינו אבל (שם);

עצמו. בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים שהאילן 74)כל
החמה. זהרי את מהם שמעכב להם, מח:).75)קשה (שם,

ונזכר 76) בהמה, למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק מין
ה). משנה א, פרק (שבת עבודה77ֿ)במשנה תקרובת של

מט.). שם, רש"י (לשון שעבדום או כי 78)זרה, (שם)
גם  נתפטמה הלא והפרה מותר", - גורם וזה "זה היא: הלכה

מותרת. לפיכך - היתר בכרשיני

.ÂËÌ·È¯˜‰Ï ÌeÈÎ‰L ,˙B¯Ù B‡ ÔÈÈ B‡ ¯Na»»«ƒ≈∆¡ƒ¿«¿ƒ»
‰‡‰a e¯Ò‡ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ79ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¬«»ƒ…∆∆¿«¬»»««ƒ

Ìe·È¯˜iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ÌeÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ«∆«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;˙·¯˜z eNÚ - ‰ÈÙÏ Ìe·È¯˜‰ .‰ÈÙÏ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»«¬ƒ¿…∆¿««ƒ

Ìe‡ÈˆB‰Â e¯ÊÁL80ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,81ÏÎÂ . ∆»¿¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·a ‡ˆÓp‰82ÌÈÓ elÙ‡ ,83,ÁÏÓe «ƒ¿»¿≈¬«»ƒ¬ƒ«ƒ∆«

‡e‰LŒÏk epnÓ ÏÎB‡‰Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡‰a ¯eÒ‡84, »«¬»»ƒ«»¿»≈ƒ∆»∆
‰˜BÏ85. ∆

הואיל 79) אוסרתם, גרידא הכנתם אין כי כט:) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש אחרי 80)ו"אין

והוציאום. בהם חזרו לעבודהֿזרה (שם,81)שהקריבום
לעבודתה.82)כט:). המיוחד לנוי 83)במקום שאינם

להקריבו  המלח דרך אין כי להקרבה, מיוחדים אינם ואף
ניסוך  ואפילו - לבדם לניסוך באים אינם המים וגם לבדו,
ניסוך  עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים
עבודתה  במקום ונמצאו הואיל כי אסורים, זאת בכל - היין

וודאי  - עבודהֿזרה לפני הפרוס הוילון מן לפנים שהוא
הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת

נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו
בידך ידבק "ולא הכתוב: החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן

אלא 85) שתיים, שלוקה ב) (הלכה לעיל רבינו כתב וכבר
(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך

א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel `edy lk epnn lke`de"

אתה  במקצתו תופס כשאתה שה'עצם', - הכלל ידוע
בכל  הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו, תופס
היא  שבו ונקודה נקודה כל הרי ב'עצם', כשמדובר זאת

ככולו.
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי בעניין פוגע כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו",
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו,
של  המציאות ישנו קטן, הכי חלק שבכל הוא השני והאופן

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה, הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(154 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

.ÊË˙„B·Ú L‡¯a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔBÈfa C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,„B·k C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«
B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««

ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…̄¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡¯· ‡ˆÓ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa C¯c ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ B· ‡ˆBikL ¯·„89‰Ê È¯‰ - »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
¯eÒ‡90ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»

ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙„B·Ú ÌB˜ÓÏ92C¯c ÔÈa - ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
¯·c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÔÈa ,ÔBÈfa C¯c ÔÈa „B·k»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk - Èe‡¯ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜¯Óe ¯BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈
¯eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡¯p‰ Ô·‡ -96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי פרט
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. לעבודה90ֿ)נתונים תקרובת מהם עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
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עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני שאין 93)הפרוסה
הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב). הלכה ג, למקום 95)(פרק חוץ - המבוזים באלה כי

נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
עבודהֿ מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,
יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
לעבודהֿ נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
שעבודהֿ אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו

אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני

(שם).105)

.ËÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È¯‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆
¯zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰· ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»

˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈
ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È¯‰Â111.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ

Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,¯Na da CzÁÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ
„ÒÙ‰ C¯c C˙Á113.¯zÓ - ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל באכילה, מותר הנשחט
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסףֿמשנה; מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין
הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

ה'תש"פ  אלול ב' ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.‡Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïk2e‰NÚ ‡ÏÂ3,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„·ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡4CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»

Î È„·BÚ˙BÚ·b‰ ˙‡Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚ‰ ÌÈ·ÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â5˙B¯ÙÏ Ô˙lÁzÓ6˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈa¯Ï ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚn‰7‰Ó‰a‰ ˙‡Â8el‡ È¯‰ - ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„·ÚpL ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe ,‰‡‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿
Ô˙ÏÈ„b ÌB˜Óa9¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«

˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰10˙¯zÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆
‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„·ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»

d·È¯˜‰Ï11˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,12ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌLÏ ‰NÚÓ d· ‰NÚ ‡lLa ?˙¯Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d· ‰NÚ Ï·‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .d¯Ò‡13˙„B·ÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈ·ÎBk14;d¯Ò‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ15˙„B·Ú ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
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ÌÈ·ÎBk16ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .17;BÓˆÚ ˙Ó‰·a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿
B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL18ÌÏBÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .19¯ÙÁ .d¯Ò‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ,˙B¯Ba da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

d¯Ò‡20. ¬»»

בידי 2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
פי 3)אדם. על אף חיים, בעלי ושאר בהמה כגון

בידי  עשייתם אין אבל אדם, בידי ונתפסים הם שתלושים
תאבדון 4)אדם. אבד ב): יב, (דברים שנאמר מה.) (ע"ז

על  אלהיהם את הגויים... שם עבדו אשר המקומות כל את
אלהיהם, ההרים ולא אסורים, ההרים על אלהיהם - ההרים
נאסרים, אינם חיים" "בעלי וכן נאסר. ה"מחובר" אין כי
לקרבן, נעבד חי בעל למעט מיוחד בפסוק צורך שהיה מתוך
- ב) א, (ויקרא הבקר" "מן כח:): (תמורה שדרשו כמו
אילו  כי באכילה; להדיוט שמותר מכלל הנעבד, את להוציא
לקרבן  הוא פסול ממילא הרי באכילה, להדיוט נאסר היה
המותר  מן - טו) מה, (יחזקאל ישראל ממשקה הכלל: פי על

כט.). (תמורה האסור מן ולא תקריב, על 5)לישראל אף
הקרקע  כי אדם", "עשהו בכלל: הם אין אדם, שנטעם פי

(כסףֿמשנה). אותן המגדלים הם הם פרט 6)והמים
זוהי  שהרי שנאסרים, עבודהֿזרה לשם מתחילה לנטעם
תשרפון  "ואשריהם בצוותה: תורה, שאסרתה ה"אשרה"

יג). יב, (דברים ואינם 7)באש" הם מחוברים שהרי
יש  כי אסורים, יחיד של מעיינות אבל אדם; בידי נתפסים
נאסרו  ואז עבודהֿזרה לשם הבור את חפר שמא לחוש
לשם  מעשה בו כשעושה נאסר ה"מחובר" גם כי מימיו,
הרבים  במעיינות אבל בסמוך; שיתבאר כמו עבודהֿזרה,
אינם  ולפיכך עבודהֿזרה, לשם חפרום שרבים לחוש אין
ראה  קמה; יו"ד טור (פרישה, "מחובר" כל כדין נאסרים

ג). ס"ק שם, יו"ד בו 8)ט"ז, שיש "דבר כח:): (תמורה
מותר". - חיים על 9)רוח ואף באילן, מחוברים כשהם

כ"תלוש". נחשבים אינם מהאילן להיתלש שסופם פי
נעבדה.10) לא ועדיין לעבודהֿזרה תקרובת 11)שייחדוה

אפילו 12)לעבודהֿזרה. אסור לעבודהֿזרה מוקצה אין כי
לשם  אותו שיגזזו כגון: מעשה, בו שיעשו עד לגבוה,
עבודהֿזרה  לשם עבודה איזו בו יעבדו או עבודהֿזרה,

כט.). או 13)(תמורה הוושט השחיטה: סימני משני
מ.). (חולין עבודהֿזרה תקרובת משום אותה ואסר הגרגרת

נד:).14) (ע"ז בבהמה והחליפו אליל לו שהיה
אותו 15) הרי אחר, בחפץ המוחלפת הבהמה את כשהחליף

חליפין". "חלופי נקרא: משום 16)החפץ ואסורים,
שאתה  כך - כמוהו" חרם "והיית כו): ז, (דברים שנאמר

(שם). כמוהו הוא הרי ממנו נאסרת 17)מהיה שהבהמה
מעשה. ידי אלא 18)על אמורים הדברים ואין מ:) (חולין

לאסרה  מתכוון הוא אין הוא וכשר שהואיל סתם, בישראל
גוי  או מומר, ישראל אבל בעלמא; חברו את לצער אלא
(שם, כמבואר אסרה, - לעבודהֿזרה ישראל בהמת ששחט
וקיצר  ה"כב) (פ"ב, שחיטה בהלכות ביארו ורבינו מא.).
ומניין  (כסףֿמשנה). שם שכתב מה על שסמך מפני  כאן,

של  מכלים - מעשה? ידי על שלו שאינו דבר אוסר שאדם
הכלים  כל "ואת יט): כט, הימיםֿב (דברי בהם שנאמר אחז,
והקדשנו". הכּנּו במעלו, במלכותו אחז המלך הזניח ֵַאשר
להדיוט; אף נאסרו כי שגנזנום, - הכנו חז"ל: ואמרו
המקדש  כלי והלא תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו
מתוך  אלא במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה
נאסרו  - לעבודהֿזרה בהם והשתמש מעשה בהם שעשה

נד:). תלוש 19)(ע"ז עפר הביאו שלא טבעית, קרקע
יש  הרי תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי אחר; ממקום
(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה

מז:). לסנה' בה 20)"המאירי" ועשה הואיל נד:) (ע"ז
מעשה.

.·Ô¯Ò‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô¯˜ÚL ÌÈÓ21. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
Ô¯Ò‡ - Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË22¯‰ È·‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpL23ÌÓB˜Óa Ô„·ÚÂ24ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B¯zÓ - ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a25. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי על נתלשו לא כי
נט.). הם 22)(ע"ז רבים של אלה מים אם משיג: הראב"ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי"ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב"ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי חייא רבי בני בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק זה והרי - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי  (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ"ג, (ע"ז מהירושלמי
המתירים  חייא ר' שבני הרי - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)

ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק

.‚‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰·Ï Û˜fL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
d¯Ò‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e ,dÏ26 »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ - d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a27‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ .28, «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e29C˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«

d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc30‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»
‰¯ÚÓ ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ31‰Ê È¯‰ - B· «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆

¯eÒ‡32„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓ33ÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
¯eÒ‡ ,„·Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„·Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»

‰‡‰a34‰È‰ .‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰¯L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»
BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡35BÏÒÙe36ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ37, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ

CÈ¯·‰ elÙ‡38·Èk¯‰Â39‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ
ÌÈ‚È¯N40ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚È¯N‰ ˙‡ ˙¯Bk - »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ

¯zÓ ÔÏÈ‡‰ ¯‡Le ,‰‡‰a41,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb ¯Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡42ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯N‰ Ïk - ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·Ïel‰Â43,„·Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰44È„·BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÂÈ˙B¯t ˙‡ ÔÈ¯nLÓ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ¯ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
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ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ¯ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰¯L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»

‰¯L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙B¯Ùa ÔÈNBÚ45. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrn dztiwfy ,d`pda dxq`"

והלא  במעשה, צורך שיש הרמב"ם לקח מנין להקשות, יש
בגמרא הוא הדין נג:)מקור מו. גליא (ע"ז לבנה, ש"כשזקף

ופלח  עכו"ם דאתו וכיון בעבודה־זרה, ליה שניחא דעתי'
דעת  גילוי שמספיק והיינו קעביד", דידי' שליחותא לי'

מעשה. צריך ואין
בגמ' שמקורו לומר נג:)ויש שם הפסוק (ע"ז על ששואלת

של  אשיריהם זה אין הלא באש", תשרפון "ואשיריהם
והלא  ישראל, עם ירושת היא ישראל ארץ שהרי הגויים,
שפלחו  ש"כיון ומתרצת שלו", שאינו דבר אוסר אדם "אין
בעבודה־זרה". להו דניחא דעתייהו גלו לעגל, ישראל
ביחד  לבוא חייב להו" "דניחא דעת שגילוי מוכח ומכאן

לעגל. שעבדו כאן כמו מעשה, עם
את  אהרן עשה היאך כללית, שאלה תתורץ זה, פי על
כו' הזהב נזמי "פרקו לישראל שאמר שתירצו שיש העגל,
אותו  קנה שלא והיינו לי"), "ותנו אמר (ולא אלי" והביאו
שאינו  דבר אוסר אדם "אין הרי שלו שאינו וכיון מידם,
ש"ניחא  דעת גילוי כאן היה הרי קשה, זה תירוץ ועל שלו".
שלא  ומדוע העגל, לעשות רצו שהרי בעבודה־זרה, להם"
הנ"ל  שע"פ אלא אליו. שהביאו הזהב את לאסור יוכל
כי  אהרן, שם על להקרא יכול לא העגל שמעשה יתורץ
גם  צריך כי מספיק, אינו להו" ד"ניחא דעתם שגילו מה

י  וכשפנו לא מעשה, עדיין העגל, את שיעשה לאהרן שראל
ואתי  מעשה, עם דעת גילוי כאן היה ולא עבודה־זרה עבדו
אדם  "אין כי הזהב, את לאסור היה יכול לא שאהרן שפיר

שלו". שאינו דבר אוסר
היכא  לי' "מיבעי שם הגמרא המשך גם יובן על־פי־זה
עכו"ם  ובא לה, השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה שזקף
דמינכרא  הוא "לבינה לא, או אסורה לה והשתחווה
ולכאורה  שנא". לא דילמא או לא. ביצה אבל זקיפתה,
הכל  והרי לא, או זקיפתה ניכרת אם מינה' 'נפקא למאי
על  גם להעשות  יכול וזה הזוקף, של הדעת בגילוי תלוי
אם  הגמ' ששאלת יתורץ, ועל־פי־זה ביצה. זקיפת ידי
שאינו  זוטא מעשה אלא זה אין שאולי זקיפתה" "מינכרא
כי  מספיק אינו - דעת גילוי בזה יש שבוודאי ואף נחשב,

מעשה. גם צריך
(147 cenr `i wlg y"ewl itÎlr)

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה

על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה
מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף

הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף
לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה

אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני החצי אל מחובר
נעבד.32) הבלתי השני בית 33)החצי כמו לאוכל, יד בית

גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי; יד
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני החצי
כדין  מספק" "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה
דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל

עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי תפיסת בו היתה שהרי
שאינו  עבדו ולסוף שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.

ש  בשעה כי (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו
אבל  לה; ומחובר בארץ הוא מושרש שהרי "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע"ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח.). ויש 36)קיצץ פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי 37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף
משם  ותצמח שתשריש כדי אחר, מצד מוציאים הם ראשה
הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי: חדשה, ְַָָכגפן

יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף הביא
פ"ב, (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,

ענפים.40)מ"ו). מעשה 41)הצמיח שעשה פי על אף
עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ"ד). פ"ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע"ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח.).

.„ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡46- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a ¯eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

¯zÓ ‰Ê È¯‰47.„·Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
‰Ê È¯‰ - Èea ˙È·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„·Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡48B„iÒÂ ,Èe· ‰È‰ .49B¯iÎÂ50ÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈
,LcÁM ‰Ó ÏËB - LcÁ˙pL „Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈
,B„·ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿

¯zÓ ˙Èa‰ ¯‡Le51CB˙Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿
˙Èa‰52;‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk - ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»

˙Èa‰ ¯z‰ - d‡ÈˆB‰53d·ˆÁL Ô·‡ ÔÎÂ .54‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ,d„·ÚÏ55d¯iˆÂ ,‰·eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»

d¯iÎÂ56Ûe‚a ¯iÎÂ ¯iˆ elÙ‡ - „·ÚzL57,Ô·‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆
‰ÈÏÚ ¯ik Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â58ÏËB -59‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«

,„·ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈
¯zÓ Ô·‡‰ ¯‡Le60. ¿»»∆∆À»
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נאסר 46) אינו כן לא אם כי כך, לשם מתחילה נטוע שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף שנטעו מאילן גרוע אינו שהרי -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי על שאף פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:
שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי על אף
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף "תלוש
בארץ, מעורים ושרשיו הואיל נאסר שאינו לאילן דומה
ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, מבית יותר "מחובר" הוא שהרי

בסיד.49) אותו או 50)טח בולטות צורות בו עשה
אבל 51)שוקעות. עצמו; לבית עבד לא שהרי מז): (ע"ז,

כדין  בהנאה נאסר עצמו, הבית את עבד שחידשהו אחרי אם
לבית. לפי 52)המשתחוה אלא לעבודהֿזרה, הקצהו שלא

שעדיין 55)מההר.54)(שם).53)שעה. פי על אף
מיד. בהנאה נאסרת נכרי של עבודהֿזרה כי עבדה, לא

וציצים.56) ציורים בה גופה.57)שפסל באבן בה שחקק
גופה.58) באבן בה.59)ולא להשתמש ישראל כשבא
(שם).60) נעבדה לא עצמה שהאבן

.‰‰ÈÏÚ „ÈÓÚ‰L Ô·‡61BÊ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ∆∆∆∆¡ƒ»∆»¬«»ƒ¬≈
˙¯zÓ Ô·‡‰ - d˜lÒ .‰ÈÏÚ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk ‰¯eÒ‡62. ¬»»¿«∆ƒ»∆»ƒ¿»»∆∆À∆∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ CeÓÒ B˙È· ‰È‰L ÈÓ63¯eÒ‡ - ÏÙÂ ƒ∆»»≈»«¬«»ƒ¿»«»
B˙B·Ï64BlL CB˙Ï ÒBk ?‰NÚÈ „ˆÈk .65,‰B·e ƒ¿≈««¬∆≈¿∆∆

‡lL È„k ,‰‡Bˆ B‡ ÌÈˆB˜ e‰‡ÏÓÓ ÁÂ¯‰ B˙B‡Â¿»∆«¿«¿≈ƒ»¿≈∆…
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ·ÈÁ¯È66ÏLÂ BlL Ï˙k‰ ‰È‰ . «¿ƒ¿≈¬«»ƒ»»«…∆∆¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú67‰ˆÁÓ :‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ¬«»ƒƒ∆¡»¿∆¡»∆¡»
BlL68¯eÒ‡ Ïk‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏLÂ ,‰‡‰a ¯zÓ ∆À»«¬»»¿∆¬«»ƒ«…»

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚ ,ÂÈ·‡ .‰‡‰a69. «¬»»¬»»≈»«¬»«…»«¬»»

זמני.61) את 62)באופן הקצה מתחילה אם אבל (שם)
אסורה  היא הרי - בקביעות לאליל בסיס שתשמש האבן
(ה"ט). בסמוך כמבואר הנכרי, שיבטלנה עד כעבודהֿזרה

עבודהֿזרה.63) לבית קיר משמש מכתליו אחד שהיה
שהיה 64) מפרש: ובירושלמי לעבודתֿזרה. בית בונה שהרי

אסור  הרי כן, לא שאם עבודהֿזרה, לבית קודם ביתו בנין
עבודהֿזרה. בית בקיר ביתו לסמוך כנוסח 65)לישראל

אמות  ארבע שלו בתוך כונס מ"ו): פ"ג, (ע"ז המשנה
אברבנאל. כתבֿיד הרמב"ם וכן מז.).66)ובונה"; (ע"ז

ישראל.67) של וחציו זרה עבודה של חציו הכותל, שעובי
שלו;68) הן אבנים איזו שמכיר וכגון מותרות, שלו האבנים

לנכרי  למכור שיכול אלא אסורות, - מכירן אינו אם אבל
שם). הירושלמי, בשם (ר"ן, שהוא מקום בכל חלקו

אוקספורד.69) כנוסח

.Â„a‡Ó „ˆÈk70ÌÈ¯·c ¯‡Le ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ≈«¿«≈¬«»ƒ¿»¿»ƒ
?dlL ˙·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÔB‚k ,dÏÏ‚a ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒƒ¿»»¿¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

Áe¯Ï ‰¯BÊÂ ˜ÁBL71ÁÏn‰ ÌÈÏ ÏÈËÓe Û¯BN B‡ ,72. ≈¿∆»«≈≈ƒ¿»«∆«

ה"א).70) (פ"ז, לעיל כמבואר לאבדה, עליו שמצוה
חוששים 71) אין - לקרקע ותועיל זבל שתיעשה פי על ואף

הצמחים, את מגדלים המותר והקרקע האסור הזבל כי לה,

מותר". - גורם וזה כ"שזה ה"יא): (פ"ז, לעיל נתבאר וכבר
כח.),72) פסחים רש"י, (מלשון שם עוברות ספינות שאין

כשהוא  לים לזרקו אבל ה"יג). (פ"ז, לעיל בבאורנו וראה
לצדדים: רבינו דברי מפרשים ויש מג:). (ע"ז אסור - שלם
ואין  לשרפו שאפשר עץ של לאליל הכוונה שורף", "או
של  ואליל המלח; לים בהטלתו או לרוח, בזרייתו צורך
בלי  המלח לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי מתכת
ישחקנו  המלח, לים ללכת לטרוח רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח, ויזרנו
לים  הטלה או עץ, של אליל שריפת לרוח, וזרייה שחיקה
דברי  השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח

פ"ג). ומצה, חמץ (הלכות רבינו

.ÊÌÈ¯‰ ÔB‚k ,„·ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
¯zÓ BÓˆÚ „·Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰·e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a73‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a ¯eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚ74ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈetˆ ÏÎÂ .75ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ76. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב וכסף זהב. או כסף ההר את ציפה אם
לנוי. ציפוי מיני כל שכל 74)אלא היא: הכתוב גזירת

מה.). (ע"ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",
שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי ששאר פי על ואף
מחובר  נעבד של הציפוי אין ה"ב), (פ"ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב"; כסף תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב). תלושים.75)ל"ת, אלילים עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי ביטל

(ה"ט). בסמוך

.ÁÌ„˜ ÌÈ¯Î ‰eÏhaL ÌÈ¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77 ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ È„ÈÏ ‡·zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È¯‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï·‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈

ÔÈ¯zÓ78. À»ƒ

ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי באה כבר אם כי
בסמוך. נב.)78)כמבואר ע"ז פ"ו; דע"ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי "מנין דרשו:
כסף  תחמוד "לא כתוב: (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב: עליהם", וזהב

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.ËÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú79. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da È¯ÎÏ ‰È‰ elÙ‡80ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk81. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ „ÈÏ ˙‡aL È¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ - È¯Î‰ dÏha CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡82Ïh·Ó Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú83. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ
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˙„B·Ú Ïh·Ó BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈ·ÎBk84ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏhaL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁ¯k ÏÚa ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿
;‰ÏË· BÊ È¯‰ - Ck ÏÚ Ï‡¯NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ Ïh·Ó‰ È¯Îp‰ ‡‰iL „·Ï·eƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha85‰ÈLnLÓ Ïha - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïh·Ó‰ .86. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯zÓ ‰ÈLnLÓ - ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«

ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש  יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין  אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי

ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,

(שם).

.‡È·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈
- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»

ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ

ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ

‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»

ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד כי 100)ואין

שבור, ככלי נידון זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול

.·ÈÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»

dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
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ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,
מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,

אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,
כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש

מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.



zeevnd xtq m"anx ixeriylel` 'aÎa`Îmgpn e"k -t"yz'd

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ו ראשון יום

קנד. עשה מצות
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ז שני יום

שכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ח שלישי יום

שכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ט רביעי יום

שכב. תעשה לא מצות
― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" "לאֿתבערּו b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ

(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
`l`יצאת" dilr oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewlnנתקּים ולא ,(dkldl df cenil) ְְִֵַֹ
iptn)אּלא `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn),יצאת לחּלק ְֵֶַָָָ

ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ׁשּיהא ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוהּוא
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. oixcdpqׁשּנתּבאר inlyexi) ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

(e dkld c wxtרּבי ּבׁשם אילא רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבּׁשּבת". ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיּנאי:

ה'תש"פ  מנחםֿאב ל' חמישי יום

שכב. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ חמישי כ "וֿ ל 'מנחםֿ אב 

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

"לאֿתבע אׁש"יתעּלה: b)רּו ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ

(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר אתֿהּׁשּבת". r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ

ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".
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קצה lel` 'aÎ'` ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תש"פ  אלול א' שישי יום

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תש"פ  אלול ב' ש"ק יום

שכא. תעשה לא מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש א ֿ'ב 'אלול 

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ

ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא
ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oiaexir(iyiy meil)

:raexn iean oica dreny d`ian `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
Baçøk BkøàL éBáî,eagex zcinl dey ekxe` zciny -øzéð Bðéà ¨¤¨§§¨§¥¦¨

éçìaeagexyeäMî`l` ,edyn igla xzipy iean x`yk ,cala §¤¦©¤
ekxe`y oeiky ,migth drax` agexa qt ey`xa zeyrl jixv
qta `l` ,edyn igla zxzip dpi`y xvgk epic dyrp ,eagexk

.oldl x`eaiy itke ,drax` agexa
:raexn iean oica ztqep dreny,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©

Baçøk BkøàL éBáîcinl dey ekxe` zciny -,eagex zøzéð Bðéà ¨¤¨§§¨§¥¦¨
äøB÷adagexyçôè,gth dagexy dxewa xzipy iean x`yk §¨¤©

epice li`ed ,migth drax` agexa qt ey`xa zeyrl jixv `l`
itke ,drax` agexa qta `l` ,gth dxewa zxzip dpi`y xvgk

.oldl x`eaiy
:zepeekn el` zerenyy x`an `xif iaxänk ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨©¨

éáñc àzòîL ïðåeëîel` mipwf exn`y zerenyd zepeekn dnk - §©§¨§©§¨§¨¥
,ax myaBkøàc ïåékdf iean lydéì äåä ,Baçøkly epic dyrp - ¥¨§¨§§¨§£¨¥

k df ieanå ,éçìa úøzéð dðéà øöçå ,øöça zxzip dpi` ok,äøB÷ ¨¥§¨¥¥¨¦¤¤§¤¦§¨
àlàwx,äòaøà ñôa.oldl x`eaiy itke ¤¨§©©§¨¨

:ax ixac lr `xif iax dywnàéL÷ àä ,éì àéL÷ éà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¦©§¨¦¨©§¨
éì,df `ed ,o`k il dywy dn -éøzLðå eäMî ñôk éçì éàä éåäéì ¦¤¡¥©¤¦§©©¤§¦§§¦

z` xizie ,edyn eagexy qtk oecip igldy mixne` oi` recn -
.qt oicn eagexk ekxe`y ieand

:`xif iax ziiyew z` dgec `xnbdàä déúèénzLéàdgkyp - ¦§©¦§¥¨
ef dreny `xif iaxn,øöç éqt ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©¥¨¥

ïäa àäiL ïéëéøöagexäòaøàzcrein xvgdy oeiky ,migth §¦¦¤§¥¨¤©§¨¨
ekxe`y ieany oeike ,ieann xzei dxcebl jixv ,`rpiv iyinyzl
qta xzip epi`e drax` qt jixv `ed s` ,xvgk epic eagexk

.edyn eagexy
zxzip xvg efi`e ,dxewa e` igla xzip iean dfi` zx`an `xnbd

:drax` qtaïðéè÷ð ,ïîçð áø øîà,epizea`n epicia zxeqn - ¨©©©§¨©§¦¨
å ,éçìa øzépL éBáî eäæéàa mb xzip okìò øúé BkøàL ìk ,äøB÷ ¥¤¨¤¦¨§¤¦§¨¨¤¨§¤¤©

,BëBúì íéçeút úBøöçå íézáe ,Baçøzexivg izyy ,xnelk ¨§¨¦©£¥§¦§

eid jky ,xvgl gezty cg` zia yi xvg lkae ,ieanl zegezt
.xvg dzid zia lk iptly ,mdizexicúøzéð dðéàL øöç àéä Bæéàå§¥¦¨¥¤¥¨¦¤¤

å ,éçìaa zxzip dpi` okàlà ,äøB÷zxzipìk ,äòaøà ñôa §¤¦§¨¤¨§©©§¨¨¨
úòaeønLdpi`y xvg la` ,dagex zcinl dey dkxe` zciny - ¤§©©

.dxewa e` igla zxzip ,zraexn
xvgy `id ongp ax zpeek m`d :`xnbd zxxanïéà úòaeøîok - §©©¥

xvg la` ,drax` qta zxzipàì äleâòick drax` qt dkixv £¨Ÿ
edyn eagexy igla zxzip ,`id dlebry meyn ike ,dxizdl

.cala
:`xnbd zx`anøîà÷ éëä,ongp ax zpeek jk -øúé dkøà éà ¨¦¨¨©¦¨§¨¤¤

éBáî déì äåä daçø ìò,dagexn lecb xvgd ly dkxe` m` - ©¨§¨£¨¥¨
,ieank dpicàéâñ äøB÷å éçìa éBáîeigla ic iean xizdl icke - ¨§¤¦§¨©§¨

.dxewa e` igla zxzip ef xvg s`e ,dxewa e`àì éàåoi` m`e - §¦Ÿ
,dagexn lecb xvgd ly dkxe`dì äåäx`yk dpic ixd -,øöç £¨¨¨¥

ax zpeek oi`e .dxizdl ick migth drax` agexa qt dkixve
lr xzi dkxe`y xvg hrnl `l` ,dlebr xvg hrnl ongp
igla zxzipe ieank dpic `l` drax` qt dkixv dpi`y ,dagex

.cala dxewa e`
:`xnbd zxxanänëåoi`y xn`py dagex lr xzi dkxe` didi §©¨

.cala edyn eagexy igla zxzipe xvgk dpic
:`xnbd zx`anøîéîì ìàeîL øáñ,[xnel-]àkéàc ãò[didiy-] ¨©§¥§¥©©§¦¨

dkxe`,daçøa íéðL étmipy it dkxe` m` wxe ,xvgk zpecip ¦§©¦§¨§¨
.ieank zpecip ,dagexn

:dfa wlg `iig iaxy `xnbd d`ianáø déì øîà,l`enyléëä ¨©¥©¨¦
éáéáç øîà,`iig iax icec xn` jk -eléôàlr xzi dkxe` m` ¨©£¦¦£¦

a dagexeäMî.dxewa e` igla zxzipe ,ieank dpic ,cala ©¤
dpyna epipy(:`i lirl):'åë ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨

`edy iean lr lld ziae i`ny zia ewlgp `l ,`aiwr iax iptl
dn lr ,dxewa e` igla e` xzip `edy zen` rax`n zegt
,mixne` i`ny ziay ,xyr cre zen` rax`n agx lr ,ewlgp

,dxew e` igl e` ,mixne` lld ziae ,dxewe igl
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anÎ`nקצו wxt dinxi - mi`iap

àî-÷øô äéîøégiÎbi

âé:eçîNiå Bzà øLà íéìéçä éøN-ìk úàå çø÷-ïa ïðçBé-úà ìàòîLé-úà øLà íòä-ìk úBàøk éäéå©§¦À¦§³¨¨¨Æ£¤´¤¦§¨¥½¤«¨¨Æ¤¨¥½©§¥²¨¨¥¬©£¨¦−£¤´¦®©¦§¨«
ãé:çø÷-ïa ïðçBé-ìà eëìiå eáLiå ätönä-ïî ìàòîLé äáL-øLà íòä-ìk eañiååèìàòîLéå ©¨Ÿ ÆÆ¨¨½̈£¤¨¨¬¦§¨¥−¦©¦§¨®©¨ªÆÆ©¥´§½¤«¨−̈¤¨¥«©§¦§¨¥´

:ïBnò éða-ìà Cìiå ïðçBé éðtî íéLðà äðîLa èìîð äéðúð-ïaæèíéìéçä éøN-ìëå çø÷-ïa ïðçBé çwiå ¤§©§À̈¦§©Æ¦§Ÿ¨´£¨¦½¦§¥−«¨®̈©¥−¤¤§¥¬©«©¦©Á¨¨̧¤¨¥¹©§¨¨¥¯©£¨¦´
äéìãb-úà äkä øçà ätönä-ïî äéðúð-ïa ìàòîLé úàî áéLä øLà íòä úéøàL-ìk úà Bzà-øLà£¤¦À¥´¨§¥¦³¨¨Æ£¤´¥Â¦¥¥̧¦§¨¥³¤§©§¨Æ¦©¦§½̈©©´¦½̈¤§©§−̈

:ïBòábî áéLä øLà íéñøñå óèå íéLðå äîçìnä éLðà íéøáb í÷éçà-ïaæéúeøâa eáLiå eëìiå ¤£¦®̈§¨¦º©§¥´©¦§¨À̈§¨¦³§©Æ§¨´¦¦½£¤¬¥¦−¦¦§«©¥§À©¥«§Æ§¥´
:íéøöî àBáì úëìì íçì úéa ìöà-øLà íäîk (íäåîë)çéäkä-ék íäéðtî eàøé ék íécNkä éðtî ¦§½̈£¤¥−¤¥´¨®¤¨¤−¤¨¬¦§¨«¦¦§¥Æ©©§¦½¦¬¨§−¦§¥¤®¦«¦º̈

:õøàa ìáa-Cìî ãé÷ôä-øLà í÷éçà-ïa eäéìãb-úà äéðúð-ïa ìàòîLé¦§¨¥´¤§©§À̈¤§©§Æ̈Æ¤£¦½̈£¤¦§¦¬¤«¤¨¤−¨¨«¤
áî-÷øô äéîøéhÎ`

à:ìBãb-ãòå ïèwî íòä-ìëå äéòLBä-ïa äéðæéå çø÷-ïa ïðçBéå íéìéçä éøN-ìk eLbiåáeøîàiå ©«¦§Æ¨¨¥´©£¨¦½§«¨¨Æ¤¨¥½©¦«©§−̈¤©«§¨®§¨¨−̈¦¨¬Ÿ§©¨«©Ÿ§º
éðôì eðúpçú àð-ìtz àéápä eäéîøé-ìàéýìà ýåýé-ìà eðãòa ìltúäå Eúàfä úéøàMä-ìk ãòa E ¤«¦§§¨´©¨¦À¦¨¨³§¦¨¥ÆÆ§¨¤½§¦§©¥³©£¥ÆÆ¤§¨´¡Ÿ¤½§©−¨©§¥¦´©®Ÿ

éðéò øLàk äaøäî èòî eðøàLð-ék:eðúà úBàø Eâéýìà ýåýé eðì-ãbéåda-Cìð øLà Cøcä-úà E ¦«¦§©³§§©Æ¥«©§¥½©£¤¬¥¤−Ÿ¬Ÿ¨«§©¤Æ̈Æ§¨´¡Ÿ¤½¤©¤−¤£¤´¥«¤¨®
:äNòð øLà øácä-úàåãíëéýìà ýåýé-ìà ìltúî éððä ézòîL àéápä eäéîøé íäéìà øîàiå §¤©¨−̈£¤¬©£¤«©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§§¨³©¨¦Æ¨©½§¦¦§¦¯¦§©¥²¤§¨¬¡Ÿ¥¤−

:øác íkî òðîà-àì íëì ãébà íëúà ýåýé äðòé-øLà øácä-ìk äéäå íëéøáãkäeøîà änäå §¦§¥¤®§«¨¿̈¨«©¨¨Á£¤©£¤̧§¨³¤§¤Æ©¦´¨¤½«Ÿ¤§©¬¦¤−¨¨«§¥Æ¨Æ¨§´
éýìà ýåýé EçìLé øLà øácä-ìëk àì-íà ïîàðå úîà ãòì eða ýåýé éäé eäéîøé-ìàïk eðéìà E ¤«¦§§½̈§¦³§¨Æ½̈§¥−¡¤´§¤¡¨®¦¿Ÿ§¨©Â¨¨£¤̧¦«§¨£¹§¨¯¡Ÿ¤²¥¥−¥¬

:äNòðåïòîì òîLð åéìà Eúà íéçìL eðçðà (åðà) øLà eðéýìà ýåýé | ìB÷a òø-íàå áBè-íà ©£¤«¦´§¦½̈§´§¨´¡Ÿ¥À£¤̧£©¹§Ÿ§¦¬Ÿ§²¥−̈¦§¨®§©Æ©Æ
:eðéýìà ýåýé ìB÷a òîLð ék eðì-áèéé øLàæ:eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéå íéîé úøNò õwî éäéå £¤´¦«©½̈¦´¦§©½§−§¨¬¡Ÿ¥«©§¦¾¦¥−£¤´¤¨¦®©§¦¬§©§−̈¤«¦§§¨«

ç:ìBãb-ãòå ïèwîì íòä-ìëìe Bzà øLà íéìéçä éøN-ìk ìàå çø÷-ïa ïðçBé-ìà àø÷iå©¦§À̈¤«¨¨Æ¤¨¥½©§¤²¨¨¥¬©£¨¦−£¤´¦®§¨̧¨½̈§¦¨¬Ÿ§©¨«

i"yx
(ÊÈ).íäîë úåøâá בספר שנאמר כמו אבשלום ממלחמת כששב גלעדאה, ברזילי בר לכמהם דוד דיהב בגרות

יט ) וגו':(ש "ב  כמהם יעבור אתי

cec zcevn
(‚È).ÌÚ‰ ÏÎ:בשבי הנשבהÂ·ÂÒÈÂ.(È„)שהוליך  העם 

יוחנן : אל  והלכו  מישמעאל ושבו ברח ËÏÓ.(ÂË)סבבו 
אנשים: שמונה עם  נפשו ‰ÙˆÓ‰.(ÊË)ומלט  ÔÓשבה אשר 

גדליה: את שהכה  אחר המצפה  מן ÂÎÂ'.ישמעאל ÌÈ¯·‚
מגבעון השיב אשר וכו' יוחנן ויקח  המקרא תחלת  על מוסב

ישמעאל: אחר Ì‰ÓÎ.(ÊÈ)ברדפו ˙Â¯‚·שם גר אשר במקום
אחר דוד עם שחזר בש"ב המוזכר הגלעדי ברזילי בן כמהם 

אבשלום: למצרים:ÎÏÏ˙.שנהרג לבוא  המהלך  ‰ÌÈ„˘Î.(ÁÈ)בדרך  ÈÙÓ:הכשדים מפני שמה ללכת ÂÎÂ'.רצו ‰Î‰ ÈÎ
למרידה: תחשב המלך פקיד  והריגת  כולם  בהסכמת  היה שזה לומר הכשדים  יעלילו  פן וחששו

(·).‡ ÏÙ˙:' ה אל  בעדם  להתפלל  ממנו  ‡Â˙Â.בקשו ˙Â‡Â¯ ÍÈÈÚ ¯˘‡Î:מספר מתי ÂÏ.(‚)שאנחנו  „‚ÈÂהתפילה ר"ל 
כאן: להשאר או למצרים  ללכת  אם וכו' הדרך את לנו שיגיד ÂÎÂ'.תהיה ¯·„‰ ˙‡Â:במ "ש הדבר  קבלתי˘È˙ÚÓ.(„)כפל 

מתפלל : והנני שאלתכם:‡˙ÌÎ.אמריכם על  ‡ÚÓ.ר "ל  ‡Ï:להגידה דבר:„·¯.מבלי והעם:Ó‰Â‰.(‰)שום ÚÏ„השרים 
.ÔÓ‡Â ˙Ó‡להפרע עלינו נאמן ויהיה בשמו לנו שתאמר כפי לעשות  עצמנו  על שקבלנו אמת  לעד  בנו יהיה  המקום ר "ל 

נעשה : כן  וכו' הדבר  ככל לא אם  ÂË·.(Â)מאתנו Ì‡:'ה בקול  נשמע בעינינו רע  שיהיה בין בעינינו  טוב הדבר שיהיה בין
.ÔÚÓÏ:בקולו נשמע  כאשר לנו  ייטב  זה  ı˜Ó.(Ê)בעבור È‰ÈÂ:'ה פני  לחלות  ממנו ששאלו מעת 

oeiv zcevn
(„È).Â·ÂÒÈÂ:סיבוב שבי:˘·‰.מלשון ËÏÓ.(ÂË)מלשון

והצלה: השמטה וכן·˘Ó‰.ענין עם  במקום  היא  הבי"ת 
ה ' דבר  במשה אך  י"ב)הרק  אנשים:‚·¯ÌÈ.(ÊË):(במדבר

.ÌÈÒÈ¯ÒÂ:שררה ומדור:·‚¯Â˙.(ÊÈ)מין  גרות  מל '
(‡).Â˘‚ÈÂ:הקריבו(·).ÏÙ˙:נטיה עתה:‡.ענין 

(„).‰ÚÈ:ותשובה עניה מסוף:ı˜Ó.(Ê)מלשון

e wxt l`ipc - miaezk

å-÷øô ìàéðãdkÎfi

æééc Cäìà ìàiðãì øîàå àkìî äðò àúåéøà éc àaâì Bîøe ìàiðãì åéúéäå øîà àkìî ïéãàa¥©¹¦©§¨´£©À§©§¦Æ§¨´¦¥½§¾§ª−̈¦´©§¨¨¨®¨¥³©§¨Æ§¨©´§¨¦¥½¡¨À̈¦´
páæéLé àeä àøéãúa dì-çìt zðà (äúðà):Cçéàkìî dîúçå àab ít-ìò úîNå äãç ïáà úéúéäå ©³§§¨©«¥Æ¦§¦½̈−§¥§¦¨«§¥Æ̈¦Æ¤´¤£½̈§ª©−©ª´ª¨®§©§©̧©§¹̈

:ìàiðãa eáö àðLú-àì éc éäBðáøáø ú÷æòáe dú÷æòaèéïåçãå úåè úáe dìëéäì àkìî ìæà ïéãà §¦§§¥À§¦§¨Æ©§§¨½¦¦²¨¦§¥¬§−§¨¦¥«¡Â©¦£©̧©§¨³§¥«§¥Æ¨´§½̈§©£−̈
:éäBìò úcð dzðLå éäBîã÷ ìòðä-àìëàaâì äìäaúäáe àäâða íe÷é àøtøtLa àkìî ïéãàa ¨©§¥´¨«¨®¦§¦§¥−©©¬£«¦¥©´¦©§½̈¦§©§¨−̈§´§¨§¨®§¦̧§§¨½̈§ª¨¬

:ìæà àúåéøà-éãàëdáø÷îëeãáò ìàiðc ìàiðãì øîàå àkìî äðò ÷òæ áéöò ì÷a ìàiðãì àaâì ¦«©§¨¨−̈£©«§¦§§¥´§ª½̈§¨´¦¥½§¨¬£¦−§¦®¨¥̧©§¹̈§¨©´§¨¦¥À¨«¦¥Æ£¥Æ
ì ìëéä àøéãúa dì-çìt zðà (äúðà) éc Cäìà àiç àäìà:àúåéøà-ïî CúeáæéLáëìàiðc ïéãà ¡¨¨´©½̈¡¨À̈¦´©³§§¨«©¥Æ¦§¦½̈©§¦¬§¥¨−̈¦©§¨¨¨«¡©Æ¦Æ¨¦¤½

:ééç ïéîìòì àkìî ìlî àkìî-íòâëéc ìá÷-ìk éðeìaç àìå àúåéøà ít øâñe dëàìî çìL éäìà ¦©§−̈©¦®©§−̈§¨§¦¬¡¦«¡¨¦º§©´©§£¥À«£©²ª¬©§¨¨−̈§¨´©§®¦¨¢¥À¦³
:úãáò àì äìeáç àkìî Cîã÷ (êéîã÷) óàå éì úçëzLä eëæ éäBîã÷ãëáàè àébN àkìî ïéãàa ¨«¨Æ¦Æ¨Æ¦§§©´©¦½§©³¨«¨¨Æ©§½̈£−̈¨¬©§¥«¥©´¦©§À̈©¦Æ§¥´

ïîéä éc da çëzLä-àì ìáç-ìëå àab-ïî ìàiðc ÷qäå àab-ïî ä÷ñðäì øîà ìàiðãìe éäBìò£½¦§¨´¦¥½£©−§©§¨¨´¦ª¨®§ª©̧¨¦¥¹¦ªÀ̈§¨£¨Æ¨¦§§©´¥½¦−¥¦¬
:däìàaäëïBäéða ïepà Bîø àúåéøà áâìe ìàiðã éc éäBöø÷ eìëà-éc Clà àiøáb åéúéäå àkìî øîàå ¥¨¥«©£©´©§À̈§©§¦ºª§©¨³¦¥Æ¦«£©³©§Æ¦Æ¦´¨«¦¥½§³Ÿ©§¨¨¨Æ§½¦−§¥´

:e÷cä ïBäéîøb-ìëå àúåéøà ïBäá eèìL-éc ãò àab úéòøàì Bèî-àìå ïBäéLðe§¥®§¨«§º§©§¦´ªÀ̈©Â¦«§¦³«§Æ©§¨´̈½̈§¨©§¥−©¦«
i"yx

(ÁÈ).äãç ïáà úéúéäå ארץ בכל אחת אבן והובאת
לבנים  נלבנה הבה כמ"ש לבנים כיֿאם אבן אין בבל
שעה  ולפי בבבל אבן שאין למדנו יא) (בראשית
על  בראשית במעשה התנה אם מא"י מלאכים הביאוה
לחנניה  שיצטנן האש ועל ישראל לבני שיקרע הים
זריקת  על התנה לא לדניאל מהזיק האריות ועל וחביריו
האריות  מעם אמר והמלך באדם. יזיק שלא וזיין אבן
מהזקת  בו אזדהר גזירה נגזרה שכבר לסלקו אפשר אי

סא"א: יבא יבא אם והנס àáåâ.אדם íåô ìò úîùå
הגומא: פי על יזיזוה äéú÷æòá.הושמה שלא בטבעתו

להרגו: אבנים עליו וישליכו åáöממקומו àðùú àì éã
.ìàéðãá היזק לו יעשו שלא כלומר רצונו, ישתנה שלא

כרצונם): (ס"א כרצונו úåè.(ËÈ)שלא úáå לן

לא ïåçãå.בתענית: דונש פתר כך במשנה ושולחן.
לאכול: שלחן לפניו éäåìò.הכניסו úãð äúðùå נדדה

בתרגום àøôøôùá.(Î)שנתו: יש והרבה שחר בעלות
àäâðá.יונתן: íå÷é שעות בשלש ולא הבוקר לאור עמד

מלכים: ìæà.כשאר àúåéøà éã àáåâì äìäáúäáå
אזל: האריות לחפירת úãáò.(Î‚)ובבהלה àì äìåáç

עשיתי: לא ושקר כיעור דבר áàè(Î„)שום àéâù
.éäåìò:בעיניו הוטב צוה ìàéðãìå.הרבה דניאל ואת

הבור: מן äéäìàá.להעלות ïîéä éã האמין אשר
÷éäåöø.(Î‰)באלהיו: åìëà éã:עליו הלשינו אשר

.àáåâ úéòøàì åèî àìå עד הבור לתחתיות הגיעו לא
הדיקו: עצמותיהם וכל האריות בהם שמשלו

cec zcevn
(ÊÈ).ÔÈ„‡· אל ולהשליכו  דניאל את להביא המלך  אמר  אז

האריות: של אלהך Ú‰.בור  לדניאל  ואמר קול  המלך  הרים
יצילך : הוא עת בכל  אותו עובד  אתה È˙È‰Â˙.(ÁÈ)אשר

הבור: פי על  אותו ושמו אחת אבן יוכלוÓ˙ÁÂ‰.הובא לבל 
המלך  טבעת  בחותם  מלמעלה  חתמה ממקומה האבן את לזוז

מהשלכת ימיתוהו כי רצונו ישנו  פן וחשש בחייו היה המלך  רצון כי בדניאל הרצון תשתנה לא אשר שריו טבעות  ובחותם 
באיזה האריות מן ישמרהו או הבור  מן יעלהו כי  רצונם ישנה  המלך פן וחששו במיתתו היה  השרים  ורצון וכדומה  אבנים

נדדה‡„ÔÈ.(ËÈ)תחבולה: ושנתו וזמר  שמחה  כלי לפניו הכניסו ולא אכילה בלא  ולן  היכלו אל  המלך הלך  שחתמו אחר אז
האריות:·‡„ÔÈ.(Î)ממנו: של הבור  אל  בחפזון והלך היום בהאיר  בשחר  ממשכבו  המלך  עמד  וכאשרÓÎÂ˜¯·‰.(Î‡)אז

חיים: אלהים עבד  דניאל  לו ואמר  קול  והרים עצב  בקול דניאל  אל צעק הבור  אל  קרוב  עובד ‡Í‰Ï.בא אתה אשר האלהים 
האריות : מן  להצילך היה יכול  האם  עת בכל  יחיה :‡„ÔÈ.(Î·)אליו  לעולם המלך  אליו ואמר המלך  עם דיבר ˘ÁÏ(Î‚)אז

.‰Î‡ÏÓ:שכרי את קפח  ולא זכות  לפניו לי נמצא  אשר בעבור אותי השחיתו  ולא  האריות  פי וסגר  מלאכו שלח Û‡Âאלהי
.ÍÓ„˜:בכבודו חייבים ואתה אני כי למרד  יחשב לא  התפלה  בדבר הנה  וכאומר השחתה דבר עשיתי לא  המלך  לפניך ואף 
(„Î).ÔÈ„‡·:הבור מן דניאל את להעלות  ואמר  המלך על  הדבר  הוטב מאוד  הרבה ולאÒ‰Â˜.אז  הבור  מן  דניאל  והועלה 

תפלתו: הסיר ולא באלהיו האמין  אשר על  ופצע  חבלה  כל  בו הלשינוÂÈ˙È‰Â.(Î‰)נמצא  אשר האלה האנשים  את  והביאו
ונשותיהם: ובניהם  המה  האריות בור אל  והושלכו  דניאל  על ÂËÓ.מלשינות  ‡ÏÂבהם משלו אשר  עד  הבור  לתחתיות הגיעו לא

דק: דק כתתו עצמותם ואף אותם ואכלו באויר עודם  האריות

oeiv zcevn
(ËÈ).˙ÂË ˙·Âטות ובת  בדרז "ל  וכן  הערב סעודת מבלי  לן 

הבדיל : שלא על  בלילה אכל  לא  ר "ל  קז ) (פסחים  הבדיל  ולא
.ÔÂÁ„Â:זמר כלי שמחת ור"ל חדון מן הפוך  הוא

(Î).‡¯Ù¯Ù˘·:השחר על ת"י ואורה:·‚‰‡.כן נוגה  מל '



קצז anÎ`n wxt dinxi - mi`iap

àî-÷øô äéîøégiÎbi

âé:eçîNiå Bzà øLà íéìéçä éøN-ìk úàå çø÷-ïa ïðçBé-úà ìàòîLé-úà øLà íòä-ìk úBàøk éäéå©§¦À¦§³¨¨¨Æ£¤´¤¦§¨¥½¤«¨¨Æ¤¨¥½©§¥²¨¨¥¬©£¨¦−£¤´¦®©¦§¨«
ãé:çø÷-ïa ïðçBé-ìà eëìiå eáLiå ätönä-ïî ìàòîLé äáL-øLà íòä-ìk eañiååèìàòîLéå ©¨Ÿ ÆÆ¨¨½̈£¤¨¨¬¦§¨¥−¦©¦§¨®©¨ªÆÆ©¥´§½¤«¨−̈¤¨¥«©§¦§¨¥´

:ïBnò éða-ìà Cìiå ïðçBé éðtî íéLðà äðîLa èìîð äéðúð-ïaæèíéìéçä éøN-ìëå çø÷-ïa ïðçBé çwiå ¤§©§À̈¦§©Æ¦§Ÿ¨´£¨¦½¦§¥−«¨®̈©¥−¤¤§¥¬©«©¦©Á¨¨̧¤¨¥¹©§¨¨¥¯©£¨¦´
äéìãb-úà äkä øçà ätönä-ïî äéðúð-ïa ìàòîLé úàî áéLä øLà íòä úéøàL-ìk úà Bzà-øLà£¤¦À¥´¨§¥¦³¨¨Æ£¤´¥Â¦¥¥̧¦§¨¥³¤§©§¨Æ¦©¦§½̈©©´¦½̈¤§©§−̈

:ïBòábî áéLä øLà íéñøñå óèå íéLðå äîçìnä éLðà íéøáb í÷éçà-ïaæéúeøâa eáLiå eëìiå ¤£¦®̈§¨¦º©§¥´©¦§¨À̈§¨¦³§©Æ§¨´¦¦½£¤¬¥¦−¦¦§«©¥§À©¥«§Æ§¥´
:íéøöî àBáì úëìì íçì úéa ìöà-øLà íäîk (íäåîë)çéäkä-ék íäéðtî eàøé ék íécNkä éðtî ¦§½̈£¤¥−¤¥´¨®¤¨¤−¤¨¬¦§¨«¦¦§¥Æ©©§¦½¦¬¨§−¦§¥¤®¦«¦º̈

:õøàa ìáa-Cìî ãé÷ôä-øLà í÷éçà-ïa eäéìãb-úà äéðúð-ïa ìàòîLé¦§¨¥´¤§©§À̈¤§©§Æ̈Æ¤£¦½̈£¤¦§¦¬¤«¤¨¤−¨¨«¤
áî-÷øô äéîøéhÎ`

à:ìBãb-ãòå ïèwî íòä-ìëå äéòLBä-ïa äéðæéå çø÷-ïa ïðçBéå íéìéçä éøN-ìk eLbiåáeøîàiå ©«¦§Æ¨¨¥´©£¨¦½§«¨¨Æ¤¨¥½©¦«©§−̈¤©«§¨®§¨¨−̈¦¨¬Ÿ§©¨«©Ÿ§º
éðôì eðúpçú àð-ìtz àéápä eäéîøé-ìàéýìà ýåýé-ìà eðãòa ìltúäå Eúàfä úéøàMä-ìk ãòa E ¤«¦§§¨´©¨¦À¦¨¨³§¦¨¥ÆÆ§¨¤½§¦§©¥³©£¥ÆÆ¤§¨´¡Ÿ¤½§©−¨©§¥¦´©®Ÿ

éðéò øLàk äaøäî èòî eðøàLð-ék:eðúà úBàø Eâéýìà ýåýé eðì-ãbéåda-Cìð øLà Cøcä-úà E ¦«¦§©³§§©Æ¥«©§¥½©£¤¬¥¤−Ÿ¬Ÿ¨«§©¤Æ̈Æ§¨´¡Ÿ¤½¤©¤−¤£¤´¥«¤¨®
:äNòð øLà øácä-úàåãíëéýìà ýåýé-ìà ìltúî éððä ézòîL àéápä eäéîøé íäéìà øîàiå §¤©¨−̈£¤¬©£¤«©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§§¨³©¨¦Æ¨©½§¦¦§¦¯¦§©¥²¤§¨¬¡Ÿ¥¤−

:øác íkî òðîà-àì íëì ãébà íëúà ýåýé äðòé-øLà øácä-ìk äéäå íëéøáãkäeøîà änäå §¦§¥¤®§«¨¿̈¨«©¨¨Á£¤©£¤̧§¨³¤§¤Æ©¦´¨¤½«Ÿ¤§©¬¦¤−¨¨«§¥Æ¨Æ¨§´
éýìà ýåýé EçìLé øLà øácä-ìëk àì-íà ïîàðå úîà ãòì eða ýåýé éäé eäéîøé-ìàïk eðéìà E ¤«¦§§½̈§¦³§¨Æ½̈§¥−¡¤´§¤¡¨®¦¿Ÿ§¨©Â¨¨£¤̧¦«§¨£¹§¨¯¡Ÿ¤²¥¥−¥¬

:äNòðåïòîì òîLð åéìà Eúà íéçìL eðçðà (åðà) øLà eðéýìà ýåýé | ìB÷a òø-íàå áBè-íà ©£¤«¦´§¦½̈§´§¨´¡Ÿ¥À£¤̧£©¹§Ÿ§¦¬Ÿ§²¥−̈¦§¨®§©Æ©Æ
:eðéýìà ýåýé ìB÷a òîLð ék eðì-áèéé øLàæ:eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéå íéîé úøNò õwî éäéå £¤´¦«©½̈¦´¦§©½§−§¨¬¡Ÿ¥«©§¦¾¦¥−£¤´¤¨¦®©§¦¬§©§−̈¤«¦§§¨«

ç:ìBãb-ãòå ïèwîì íòä-ìëìe Bzà øLà íéìéçä éøN-ìk ìàå çø÷-ïa ïðçBé-ìà àø÷iå©¦§À̈¤«¨¨Æ¤¨¥½©§¤²¨¨¥¬©£¨¦−£¤´¦®§¨̧¨½̈§¦¨¬Ÿ§©¨«

i"yx
(ÊÈ).íäîë úåøâá בספר שנאמר כמו אבשלום ממלחמת כששב גלעדאה, ברזילי בר לכמהם דוד דיהב בגרות

יט ) וגו':(ש "ב  כמהם יעבור אתי

cec zcevn
(‚È).ÌÚ‰ ÏÎ:בשבי הנשבהÂ·ÂÒÈÂ.(È„)שהוליך  העם 

יוחנן : אל  והלכו  מישמעאל ושבו ברח ËÏÓ.(ÂË)סבבו 
אנשים: שמונה עם  נפשו ‰ÙˆÓ‰.(ÊË)ומלט  ÔÓשבה אשר 

גדליה: את שהכה  אחר המצפה  מן ÂÎÂ'.ישמעאל ÌÈ¯·‚
מגבעון השיב אשר וכו' יוחנן ויקח  המקרא תחלת  על מוסב

ישמעאל: אחר Ì‰ÓÎ.(ÊÈ)ברדפו ˙Â¯‚·שם גר אשר במקום
אחר דוד עם שחזר בש"ב המוזכר הגלעדי ברזילי בן כמהם 

אבשלום: למצרים:ÎÏÏ˙.שנהרג לבוא  המהלך  ‰ÌÈ„˘Î.(ÁÈ)בדרך  ÈÙÓ:הכשדים מפני שמה ללכת ÂÎÂ'.רצו ‰Î‰ ÈÎ
למרידה: תחשב המלך פקיד  והריגת  כולם  בהסכמת  היה שזה לומר הכשדים  יעלילו  פן וחששו

(·).‡ ÏÙ˙:' ה אל  בעדם  להתפלל  ממנו  ‡Â˙Â.בקשו ˙Â‡Â¯ ÍÈÈÚ ¯˘‡Î:מספר מתי ÂÏ.(‚)שאנחנו  „‚ÈÂהתפילה ר"ל 
כאן: להשאר או למצרים  ללכת  אם וכו' הדרך את לנו שיגיד ÂÎÂ'.תהיה ¯·„‰ ˙‡Â:במ "ש הדבר  קבלתי˘È˙ÚÓ.(„)כפל 

מתפלל : והנני שאלתכם:‡˙ÌÎ.אמריכם על  ‡ÚÓ.ר "ל  ‡Ï:להגידה דבר:„·¯.מבלי והעם:Ó‰Â‰.(‰)שום ÚÏ„השרים 
.ÔÓ‡Â ˙Ó‡להפרע עלינו נאמן ויהיה בשמו לנו שתאמר כפי לעשות  עצמנו  על שקבלנו אמת  לעד  בנו יהיה  המקום ר "ל 

נעשה : כן  וכו' הדבר  ככל לא אם  ÂË·.(Â)מאתנו Ì‡:'ה בקול  נשמע בעינינו רע  שיהיה בין בעינינו  טוב הדבר שיהיה בין
.ÔÚÓÏ:בקולו נשמע  כאשר לנו  ייטב  זה  ı˜Ó.(Ê)בעבור È‰ÈÂ:'ה פני  לחלות  ממנו ששאלו מעת 

oeiv zcevn
(„È).Â·ÂÒÈÂ:סיבוב שבי:˘·‰.מלשון ËÏÓ.(ÂË)מלשון

והצלה: השמטה וכן·˘Ó‰.ענין עם  במקום  היא  הבי"ת 
ה ' דבר  במשה אך  י"ב)הרק  אנשים:‚·¯ÌÈ.(ÊË):(במדבר

.ÌÈÒÈ¯ÒÂ:שררה ומדור:·‚¯Â˙.(ÊÈ)מין  גרות  מל '
(‡).Â˘‚ÈÂ:הקריבו(·).ÏÙ˙:נטיה עתה:‡.ענין 

(„).‰ÚÈ:ותשובה עניה מסוף:ı˜Ó.(Ê)מלשון

e wxt l`ipc - miaezk

å-÷øô ìàéðãdkÎfi

æééc Cäìà ìàiðãì øîàå àkìî äðò àúåéøà éc àaâì Bîøe ìàiðãì åéúéäå øîà àkìî ïéãàa¥©¹¦©§¨´£©À§©§¦Æ§¨´¦¥½§¾§ª−̈¦´©§¨¨¨®¨¥³©§¨Æ§¨©´§¨¦¥½¡¨À̈¦´
páæéLé àeä àøéãúa dì-çìt zðà (äúðà):Cçéàkìî dîúçå àab ít-ìò úîNå äãç ïáà úéúéäå ©³§§¨©«¥Æ¦§¦½̈−§¥§¦¨«§¥Æ̈¦Æ¤´¤£½̈§ª©−©ª´ª¨®§©§©̧©§¹̈

:ìàiðãa eáö àðLú-àì éc éäBðáøáø ú÷æòáe dú÷æòaèéïåçãå úåè úáe dìëéäì àkìî ìæà ïéãà §¦§§¥À§¦§¨Æ©§§¨½¦¦²¨¦§¥¬§−§¨¦¥«¡Â©¦£©̧©§¨³§¥«§¥Æ¨´§½̈§©£−̈
:éäBìò úcð dzðLå éäBîã÷ ìòðä-àìëàaâì äìäaúäáe àäâða íe÷é àøtøtLa àkìî ïéãàa ¨©§¥´¨«¨®¦§¦§¥−©©¬£«¦¥©´¦©§½̈¦§©§¨−̈§´§¨§¨®§¦̧§§¨½̈§ª¨¬

:ìæà àúåéøà-éãàëdáø÷îëeãáò ìàiðc ìàiðãì øîàå àkìî äðò ÷òæ áéöò ì÷a ìàiðãì àaâì ¦«©§¨¨−̈£©«§¦§§¥´§ª½̈§¨´¦¥½§¨¬£¦−§¦®¨¥̧©§¹̈§¨©´§¨¦¥À¨«¦¥Æ£¥Æ
ì ìëéä àøéãúa dì-çìt zðà (äúðà) éc Cäìà àiç àäìà:àúåéøà-ïî CúeáæéLáëìàiðc ïéãà ¡¨¨´©½̈¡¨À̈¦´©³§§¨«©¥Æ¦§¦½̈©§¦¬§¥¨−̈¦©§¨¨¨«¡©Æ¦Æ¨¦¤½

:ééç ïéîìòì àkìî ìlî àkìî-íòâëéc ìá÷-ìk éðeìaç àìå àúåéøà ít øâñe dëàìî çìL éäìà ¦©§−̈©¦®©§−̈§¨§¦¬¡¦«¡¨¦º§©´©§£¥À«£©²ª¬©§¨¨−̈§¨´©§®¦¨¢¥À¦³
:úãáò àì äìeáç àkìî Cîã÷ (êéîã÷) óàå éì úçëzLä eëæ éäBîã÷ãëáàè àébN àkìî ïéãàa ¨«¨Æ¦Æ¨Æ¦§§©´©¦½§©³¨«¨¨Æ©§½̈£−̈¨¬©§¥«¥©´¦©§À̈©¦Æ§¥´

ïîéä éc da çëzLä-àì ìáç-ìëå àab-ïî ìàiðc ÷qäå àab-ïî ä÷ñðäì øîà ìàiðãìe éäBìò£½¦§¨´¦¥½£©−§©§¨¨´¦ª¨®§ª©̧¨¦¥¹¦ªÀ̈§¨£¨Æ¨¦§§©´¥½¦−¥¦¬
:däìàaäëïBäéða ïepà Bîø àúåéøà áâìe ìàiðã éc éäBöø÷ eìëà-éc Clà àiøáb åéúéäå àkìî øîàå ¥¨¥«©£©´©§À̈§©§¦ºª§©¨³¦¥Æ¦«£©³©§Æ¦Æ¦´¨«¦¥½§³Ÿ©§¨¨¨Æ§½¦−§¥´

:e÷cä ïBäéîøb-ìëå àúåéøà ïBäá eèìL-éc ãò àab úéòøàì Bèî-àìå ïBäéLðe§¥®§¨«§º§©§¦´ªÀ̈©Â¦«§¦³«§Æ©§¨´̈½̈§¨©§¥−©¦«
i"yx

(ÁÈ).äãç ïáà úéúéäå ארץ בכל אחת אבן והובאת
לבנים  נלבנה הבה כמ"ש לבנים כיֿאם אבן אין בבל
שעה  ולפי בבבל אבן שאין למדנו יא) (בראשית
על  בראשית במעשה התנה אם מא"י מלאכים הביאוה
לחנניה  שיצטנן האש ועל ישראל לבני שיקרע הים
זריקת  על התנה לא לדניאל מהזיק האריות ועל וחביריו
האריות  מעם אמר והמלך באדם. יזיק שלא וזיין אבן
מהזקת  בו אזדהר גזירה נגזרה שכבר לסלקו אפשר אי

סא"א: יבא יבא אם והנס àáåâ.אדם íåô ìò úîùå
הגומא: פי על יזיזוה äéú÷æòá.הושמה שלא בטבעתו

להרגו: אבנים עליו וישליכו åáöממקומו àðùú àì éã
.ìàéðãá היזק לו יעשו שלא כלומר רצונו, ישתנה שלא

כרצונם): (ס"א כרצונו úåè.(ËÈ)שלא úáå לן

לא ïåçãå.בתענית: דונש פתר כך במשנה ושולחן.
לאכול: שלחן לפניו éäåìò.הכניסו úãð äúðùå נדדה

בתרגום àøôøôùá.(Î)שנתו: יש והרבה שחר בעלות
àäâðá.יונתן: íå÷é שעות בשלש ולא הבוקר לאור עמד

מלכים: ìæà.כשאר àúåéøà éã àáåâì äìäáúäáå
אזל: האריות לחפירת úãáò.(Î‚)ובבהלה àì äìåáç

עשיתי: לא ושקר כיעור דבר áàè(Î„)שום àéâù
.éäåìò:בעיניו הוטב צוה ìàéðãìå.הרבה דניאל ואת

הבור: מן äéäìàá.להעלות ïîéä éã האמין אשר
÷éäåöø.(Î‰)באלהיו: åìëà éã:עליו הלשינו אשר

.àáåâ úéòøàì åèî àìå עד הבור לתחתיות הגיעו לא
הדיקו: עצמותיהם וכל האריות בהם שמשלו

cec zcevn
(ÊÈ).ÔÈ„‡· אל ולהשליכו  דניאל את להביא המלך  אמר  אז

האריות: של אלהך Ú‰.בור  לדניאל  ואמר קול  המלך  הרים
יצילך : הוא עת בכל  אותו עובד  אתה È˙È‰Â˙.(ÁÈ)אשר

הבור: פי על  אותו ושמו אחת אבן יוכלוÓ˙ÁÂ‰.הובא לבל 
המלך  טבעת  בחותם  מלמעלה  חתמה ממקומה האבן את לזוז

מהשלכת ימיתוהו כי רצונו ישנו  פן וחשש בחייו היה המלך  רצון כי בדניאל הרצון תשתנה לא אשר שריו טבעות  ובחותם 
באיזה האריות מן ישמרהו או הבור  מן יעלהו כי  רצונם ישנה  המלך פן וחששו במיתתו היה  השרים  ורצון וכדומה  אבנים

נדדה‡„ÔÈ.(ËÈ)תחבולה: ושנתו וזמר  שמחה  כלי לפניו הכניסו ולא אכילה בלא  ולן  היכלו אל  המלך הלך  שחתמו אחר אז
האריות:·‡„ÔÈ.(Î)ממנו: של הבור  אל  בחפזון והלך היום בהאיר  בשחר  ממשכבו  המלך  עמד  וכאשרÓÎÂ˜¯·‰.(Î‡)אז

חיים: אלהים עבד  דניאל  לו ואמר  קול  והרים עצב  בקול דניאל  אל צעק הבור  אל  קרוב  עובד ‡Í‰Ï.בא אתה אשר האלהים 
האריות : מן  להצילך היה יכול  האם  עת בכל  יחיה :‡„ÔÈ.(Î·)אליו  לעולם המלך  אליו ואמר המלך  עם דיבר ˘ÁÏ(Î‚)אז

.‰Î‡ÏÓ:שכרי את קפח  ולא זכות  לפניו לי נמצא  אשר בעבור אותי השחיתו  ולא  האריות  פי וסגר  מלאכו שלח Û‡Âאלהי
.ÍÓ„˜:בכבודו חייבים ואתה אני כי למרד  יחשב לא  התפלה  בדבר הנה  וכאומר השחתה דבר עשיתי לא  המלך  לפניך ואף 
(„Î).ÔÈ„‡·:הבור מן דניאל את להעלות  ואמר  המלך על  הדבר  הוטב מאוד  הרבה ולאÒ‰Â˜.אז  הבור  מן  דניאל  והועלה 

תפלתו: הסיר ולא באלהיו האמין  אשר על  ופצע  חבלה  כל  בו הלשינוÂÈ˙È‰Â.(Î‰)נמצא  אשר האלה האנשים  את  והביאו
ונשותיהם: ובניהם  המה  האריות בור אל  והושלכו  דניאל  על ÂËÓ.מלשינות  ‡ÏÂבהם משלו אשר  עד  הבור  לתחתיות הגיעו לא

דק: דק כתתו עצמותם ואף אותם ואכלו באויר עודם  האריות

oeiv zcevn
(ËÈ).˙ÂË ˙·Âטות ובת  בדרז "ל  וכן  הערב סעודת מבלי  לן 

הבדיל : שלא על  בלילה אכל  לא  ר "ל  קז ) (פסחים  הבדיל  ולא
.ÔÂÁ„Â:זמר כלי שמחת ור"ל חדון מן הפוך  הוא

(Î).‡¯Ù¯Ù˘·:השחר על ת"י ואורה:·‚‰‡.כן נוגה  מל '



cקצח dpyn ipy wxt milk zkqn

‚ñøç éìëaL ïéøBähä:æaæì dì ïéàL äìáè,äzçîeäöeøt,ïéàl÷ ìL áeaàå,úBðBìéñå;ïéôeôk ét ìò óà, ©§¦¤¦§¥¤¤©§¨¤¥¨¦§¥©§¨§¨§©¤©¨¦§¦©©¦§¦
ïéìa÷î ét ìò óà;útä ìñì BàNòL ákáëå,íéáðòì Bðé÷úäL éôèe,ïéèiL ìL úéáçå,éìeLa äðeôc úéáçå ©©¦§©§¦§©§¨¤£¨§©©©§¦¤¦§¦¨£¨¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§¨§¥

õçnä,ähnäå,àqkäå,ìñôqäå,ïçìMäå,äðéôqäå,ñøç ìL äøBðnäå–íéøBäè elà éøä.ììkä äæ:ïéàL ìk ©©©§©¦¨§©¦¥§©©§¨§©ª§¨§©§¦¨§©§¨¤¤¤£¥¥§¦¤©§¨¨¤¥
ñøç éìëa CBz Bì,íéøBçà Bì ïéà. ¦§¥¤¤¥£©¦

„ïîL ìea÷ úéa Ba LiL ñpt–àîè;Ba ïéàLå–øBäè.da çúBt àeäL ïéøöBiä úôeâî–äøBäè;àeäLå ©¨¤¤¥¦¤¤¨¥§¤¥¨§©©§¦¤¥©¨§¨§¤
da øîBb–äàîè.íézá éìòa ìL CtLî–øBäè;ïéìëBø ìLå–àîè,äcî ìL àeäL éðtî;éøácäãeäé éaø ¥¨§¥¨©§¥¤©£¥¨¦¨§¤§¦¨¥¦§¥¤¤¦¨¦§¥©¦§¨

b.qxg ilkay mixedhdåäá áéúëã ,íéøåäè ïäù ñøç éìë éèåùô(à"é àø÷éå):øåäè êåú åì ïéàù úà àîè êåú åì ùéù úà ,åëåú ìà íäî ìåôé øùà
.fafl dl oi`y dlah:áéáñ äôù åì ïéàù ÷ìç çåì.dzgne:íéìçâ äá íéúåçù.dvext:úåðôã äì ïéàù.mi`lw ly aea`úåéðè÷ åá íéìå÷ù ñøç éìë

:ùàá éåì÷ åîë .íéàì÷ .åá úèìåù øåàä àäúù éãë åéìåùá äøáëë á÷åðîå ,ìåáé÷ úéá àìá àåä èåùôå .ùàä éáâ ìò.zepeliqe:úåáæøîit lr s`
.oitetk:úåøåøö ìåáé÷ úéá ïäá ÷÷ç àìù àåäå .ïäéãö éðùî ïéôåôëù éô ìò óà.akakåúåà ïéôåëù .óëôë ïéñøåâ ùéå .úô ìù íéìñ åá íéñëîù éìë

:øåäè ,ñøç éìëá éåôë ùîùîä ìëù .øåäè ,ìåáé÷ úéá åì ùé åìéôàå .ìñä éáâ ìò.ithdeçëåî éëäã ,äàîåè ìá÷îå ìåáé÷ úéá åì ùéù ñøç éìë àåä
äùòð àìå äéì éòá à÷ íéáðò åá úåñëìã çéëåî ,éåðéù åá äùòå íéáðòì åðé÷úäã íåùî ,àëä øåäèã éàäå .à÷øô êãéàá ïî÷ì:äìá÷ì.oihiiy ly ziag

.äìá÷ì äéåùò åðéà ,ìåáé÷ úéá äì ùéù ô"òàå .äá èåùì ïéãîìå äéìò íéðòùðå .íéîá úò÷ùð àäú àìù éãë ,äô äì ïéàå àéä äîåúñå ,äìåìç úéáç ïéîë
:äàîåè ìá÷î åðéà ìåáé÷ úéá åì ùéù ô"òà äìá÷ì äéåùò äðéàù ìëå.ugnd ileya dpetc ziageåì éåùò úéáç ïéòëå ñøç ìù ìåãâ éìë àåä õçî

:äàîåè úìá÷î äðéà ,äìá÷ì åæ úéáç úéùòð àìù éôìå .õçîä äéáâäì äöåøùë äëåúì åãé íéùî íãàù åéìåùá.dpetc:äðåîè.lqtqde `qkde dhnde
:äìá÷ì ïééåùò ïéà åìà ìë.dpitqdeáéúëã äì ïðéôìé úáù úëñîáå .äøåäè ,ñøç ìù àéä åìéôàå äìá÷ì äéåùòù ô"òà('ì éìùî),íé áìá äéðà êøã

:äøåäè äéðà óà øåäè íé äî êì øîåì àìà ,àéä íéá äéðàã àèéùôå.miixeg` el oi` qxg ilka jez el oi`y lkåàîèéù ïéàîè ïé÷ùî ìò åøæâ íéîëç
àìå åéøåçà åàîèð éìëä éøåçàá åòâð íàå íéøôåñ éøáãî íéìë íéàîèî ,äàîåèì ïåùàø ïä àúùäã õøù úîçî àìà ïé÷ùîä åàîèð àìù ô"òàå ,íéìë
ïé÷ùî åòâð íàå ,íééøåçà úàîåè åì ïéà êåú åì ïéàù ìë ìáà .êåú åì ùéù ñøç éìëá àìà úâäåð íééøåçà úàîåè ïéàã ì"î÷ àúùäå .åëåú àîèð

:éìëä éøåçà åàîèð àì åéøåçàî íéàîè
c.qpt:çåøä äðáëé àìù äëåúá øðä íéçéðîå ,úàöåé äøåàä ïäîù äéúåðôãá íéá÷ð äéåùò ñøç ìù úéùùò ïéîë.el oi`yúéáô"òà .ïîù ìåáé÷

:øð ìåáé÷ úéá åì ùéù.xedh:åéìò çðåî øðä àìà êåú åì ïéà øð ìåáé÷ úéáù.mixveid ztebn:ïäéìò íéìëä íéùåò íéøöåéäù ñøç ìù íéðáà ïéòë
.da gzet `edy z`:éìëä úøåö åéãéá äéìò çúôîå èéèä äéìò êéìùî øöåéäù äôåâîä øîåìë.dxedh:êåú ïàë ïéàå áéáñ äôù äì ïéàù éôì`edye

.da xnebïäî ùéå äôåâî àø÷ðù íéøöåéì éìë ùéù ,åùøéô éúåáøå .äàîè àéä êëìå ,êåú åì ùé åúøåö äøîâðù øçàì éìëä äéìò ãéîòîù äôåâîäå
àåäùå .ñøç éìë éîìåâë àéåäå äúëàìî äøîâð àì ïééãòù ,äøåäè ,äçúô áéçøäì ãéúòù øîåìë äá çúåô àåäù úà ,áçø ïäéçúôù ùéå øö ïäéçúôù
éøîàã ïðáøë àìå .ïúëàìî äøîâðù äòùî äàîåè íéìá÷î éúîéàî ñøç éìë øîàã àéä øéàî éáø ïéúéðúîå .äàîè ,øö çúôá êë äçéðîù ,äá øîåâ

:ø÷éò éì äàøð ïåùàø ùåøéôå .ïùáëá åôøöéùî.jtyn:ïîù åà ïéé åúåàìîì ïéöåøùë ãåðä éô ìò åà úéáç éô ìò ïéðúåðù éìë.milkex lyeïè÷ àåäù
ìù åéìëì ãøåé ïîùäå åòáöà øéñîå ,ïîù åá ããåîå á÷ðä ãâðë åéúçúî åòáöà çéðî ìëåøäå íéâåì éðù åà âåì ÷éæçîå ,íéðè÷ ïéëôì ïîù ñéðëäì éåùòå

`xephxa yexit
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טומאה. מקבלים שאינם חרס כלי  פשוטי מונה משנתנו

ñøç éìëaL ïéøBähä,טומאה מקבלים שאינם חרס כלי  הם אלו  – ÇÀÄÆÄÀÅÆÆ
דבר : לקבל  העשוי "תוך" להם שאין חרס,äìáèמשום של  לוח – ÇÀÈ

æaæì dì ïéàL;סביב זר  מסגרת, –äöeøt äzçîe מחתה – ÆÅÈÄÀÅÇÀÈÀÈ
הגחלים  שם דרך  לחתות כדי פרוץ האחד וצידה גחלים, בה שחותים

÷ïéàlוהאפר; ìL áeaàåגבי על  בו  שקֹולים מנוקב חרס כלי – ÀÇÆÇÈÄ
בהם; וכיוצא אגוזים או  שיבלים צינורות;úBðBìéñåהאש  –óà ÀÄÇ

ïéôeôk ét ìò,הצדדים מן כפופים שהם אף –ïéìa÷î ét ìò óà ÇÄÀÄÇÇÄÀÇÀÄ
מקום  מכל והצרורות, הקשים את המקבל  גומא כעין להם שיש  –

טהורים; והם לקבלה, העשוי כדבר  נחשב זה מכסה,ákáëåאין – ÀÇÀÈ
útä ìñì BàNòLפי על אף פת, של הסל על  אותו  לכפות – ÆÂÈÀÇÇÇ

כלי על לכפותו אלא לקבלה עשוי  ואינו הואיל  קיבול, בית לו  שיש 

טומאה; מקבל  אינו פך ,éôèeאחר , מין  –íéáðòì Bðé÷úäL– ÀÄÆÄÀÄÈÂÈÄ
ענבים; בו ïéèiLלכסות ìL úéáçåעל בה שוחים שהשייטים – ÀÈÄÆÇÈÄ

עשויה  אינה מקום מכל קיבול , בית לה שיש  פי על ואף המים, פני

טומאה, מקבלת אינה ולכן äðeôcלקבלה, úéáçå, כדופן מחוברת – ÀÈÄÀÈ
õçnä éìeLaכדי בשוליו, לו  עשוי  חבית וכעין  גדול; כד היינו  – ÀÅÇÇÇ

שלא  ולפי המחץ, להגביה כשרוצה לתוכה ידו  להכניס אדם שיוכל 
טומאה, מקבלת אינה לקבלה, זו חבית àqkäå,נעשתה ,ähnäåÀÇÄÈÀÇÄÅ

ïçìMäå ,ìñôqäå אינם "תוך ", להם ואין הואיל  חרס, של  – ÀÇÇÀÈÀÇËÀÈ
טומאה, ועשויה äðéôqäåמקבלים קיבול  בית לה שיש פי על  אף – ÀÇÀÄÈ

שלמדים כמו טומאה, מקבלת אינה מקום מכל  ב )לקבלה, ט , (שבת

טהורה; אניה אף טהור, ים מה – ים" בלב אניה "דרך הפסוק מן

ñøç ìL äøBðnäå המנורה את עליו שמושיבים חרס של  כן – ÀÇÀÈÆÆÆ
ישראל"); במשנתנו,("תפארת שנימנו אלו  íéøBäèכל elà éøä– ÂÅÅÀÄ

טומאה. מקבלים ñøç,אינם éìëa CBz Bì ïéàL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÅÄÀÅÆÆ
íéøBçà Bì ïéà,מבואר במפרשים אחוריים. טומאת לו  אין  – ÅÂÇÄ

בטומאה  והקלו  הכלים, כל שיטמאו  טמאים משקים על גזרו שחכמים

תוכו , נטמא ולא אחוריו  נטמאו  הכלי , באחורי נגעו המשקים שאם זו ,
בכלי אלא נוהגת אחוריים טומאת שאין להשמיענו, המשנה ובאה

ולכן  אחוריים, טומאת לו אין תוך  לו  שאין  כלי  אבל תוך, לו  שיש 
הכלי אחורי נטמאו לא מאחוריו, טמאים משקים נגעו  (רמב"ם ;אם

ברטנורא ).
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ñptחרס של –àîè ,ïîL ìea÷ úéa Ba LiL;טומאה מקבל – ÇÈÆÆÅÄÆÆÈÅ
Ba ïéàLå, לתוכו נר  מכניסים אלא שמן , קבול  בית –øBäè אינו – ÀÆÅÈ

אלא  לקבלה עשוי  אינו  דפנות, לו  שיש  פי על ואף טומאה; מקבל 

הרוח. מפני  האש על ïéøöBiäלהגן  úôeâî חרס של אבניים כעין – ÀÇÇÀÄ
הכלים, את עליהם עושה daשהיוצר çúBt àeäL המגופה – ÆÅÇÈ
הכלי, צורת עליה לעשות לפיäøBäèשמתחיל "תוך ", לה שאין  – ÀÈ

סביב; שפה לה daשאין øîBb àeäLå עליה שמעמיד והמגופה – ÀÆÅÈ
לגומרו , כשבא הכלי שלא äàîèאת קיבול, בית לה שיש לפי – ÀÅÈ

מעליה. הקדירות øBäèיפלו ,íézá éìòa ìL CtLîלפי – ÇÀÅÆÇÂÅÈÄÈ
קיבול; בית לו  äcîשאין ìL àeäL éðtî ,àîè ,ïéìëBø ìLåÀÆÀÄÈÅÄÀÅÆÆÄÈ

בו  למדוד  במשפך  הרוכל  משתמש  ופעמים מסוימת, מידה בו שיש –
וממלא  הנקב תחת מלמטה אצבעו  את שמניח ללוקח, המשקה את

של לכליו  יורד והמשקה אצבעו  את מסלק כך  ואחר המשפך , את
טומאה; מקבל ולכן לקבלה, הוא שעשוי  נמצא éaøלוקח; éøácÄÀÅÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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àøéúa ïa.àáé÷ò éaøøîBà:Bcö ìò eähî àeäL éðtî,ç÷Blì Ba çéøîe. ¤§¥¨©¦£¦¨¥¦§¥¤©¥©¦¥¦©©¥©
‰ïîL écëå ïéé éck éeqk,úBøéð úBiáç éeqëå–ïéøBäè.LéîLúì Bðé÷úä íàå–íéàîè.ñôlä éeqk:ïîæa ¦©¥©¦§©¥¤¤§¦¨¦§¨§¦§¦¦§¦§©§¦§¥¦¦©§¨¦§©

áe÷ð àeäL,ãecç Bì Léå–øBäè;ãecç Bì ïéàå áe÷ð Bðéà íà–àîè,÷øiä úà BëBúì úðpñî àéäL éðtî. ¤¨§¤¦¨¦¥¨§¥¦¨¥¦§¥¤¦§©¤¤§¤©¨¨
÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:é÷ðeøä úà åéìò úëôBä àéäL éðtî. ©¦¤§¨¨©¨¥¦§¥¤¦¤¤¨¨¤¨§¦

ÂïLáka úàöîpL àøèñb,dzëàìî äøîâð àHL ãò–äøBäè;dzëàìî äøîâpMî–äàîè.ñBøèè– ¦§§¨¤¦§¥©¦§¨©¤¦§§¨§©§¨§¨¦¤¦§§¨§©§¨§¥¨¦§
÷Bãö øa øæòìà éaøøäèî;éñBé éaøànèî,úBèeøt àéöBîk àeäL éðtî. ©¦¤§¨¨©¨§©¥©¦¥§©¥¦§¥¤§¦§

:äàîåè ìá÷îå àåä äìá÷ì éåùòå .ç÷åì.ecv lr edhny iptn xne` `aiwr iaxéðôî ,àîèéî íìåòì íéìëåø ìù êôùî ,äãî ìù åðéà åìéôà øîåìë
:àáé÷ò éáøë äëìäå .äìá÷ì éåùò àöîðå ,ç÷åìä åá çéøéù éãë èòî åá ìá÷ì åãö ìò åäèîù

d.'eke oii ick ieqik:àåä äéãéã êåú åàì éàäå ,áéúë åëåúã ,øåäè ,ñøç éìëá éåñéë ùîùîä ìëå.zeixiip zeiag ieqkeå .ïîå÷î íù ìòàúåáøì
:úéçåìöä éô ïäá íéñëîù úåøééðä ,øîåìë ,úåøééðäå éñøâã úéàå .ìåáé÷ úéá ïäìù úåéáç éåñéëì äéäù éðôî ,åäðéè÷ð.qtldäìåãâ úáçî .ñôìà åîë

ìáà ,ãåãéçä éðôî áùéì ìåëé ïéà ãåãéç åì ùéå áå÷ð åðéà åìéôàå ,íåìëì éåàø åðéà áå÷ð àåäùëå .ñøç ìù éåñë äì íéùåòå ,÷øéå øùá äá íéìùáîù
:íéîä åðîî úåöîäì åððñì ÷øé åëåúá úðúåð äùàå ,åáéùåäìå åëôäì éåàøù ,àîè ,ãåãéç åì ïéà óàå áå÷ð åðéàùë.iwpexdåìùáúðù øçàì úå÷øéä

:úéðåé äìî àéäå .é÷ðåø íéàø÷ð ãçà óåâ íéùòðå äæá äæ íé÷åáãå
e.`xhqb:éøú éñéâ ,àøèñâ ïåùìå .àøèñâ éåø÷ íéðùì ÷ìçðù øáãå .ñøç éìë øáù.oyaka z`vnpyäòùáå ïùáëá óøöðù íãå÷ øáùð íà ïðéòãé àìå

äëåúåïéåù äéøáù åéä íà ïéàåø ,øáãä úà íéøøáî ãöéëå .àîèîå øáùð êë øçà åà ,àøèñâ íåùî àîèî àì åúå åéìò éìë úøåú äéä àì åúëàìî äøîâðù
:äðîî óèåðä ä÷ùîä ìá÷ì úéáçä úçú àøèñâ úúì êøãù ,ìåáé÷ì ãéáòã ,äàîèîå ,äøáùð ë"çàå äúëàìî äøîâðù òåãéá ,íéãàî.qexhihéìë

íãàå íéî åúåà íéàìîîùëå ,åá úååè íéùðäù êìô åðééäã ,ùåë àåìîë ãçà á÷ð äìòîìîå èçî á÷ð àåìîë íé÷ã äáøä íéá÷ð äèîìî á÷åðî àåäù
:íéàöåé íéîä åòáöà øéñîùëå ,äèîìù íé÷ã íéá÷ðä ïî úàöåé úçà äôè ïéà çåøä åá èåìùé àìù äìòîìî á÷ðá åòáöà íéùîwecv xa xfrl` 'x

.xdhn:ä÷ùî ñðåëá áå÷ðù éôì.`nhn iqei iaxeáé÷ úéá áéùçå ,åùéîùú êøã àåä êëùàìá åìéôàå ,òáöà úçðä éãé ìò íéãîåò íéîäå ìéàåä ìå
:éñåé 'øë äëìäå .êëá øäèéì ä÷ùî ñðåëë áå÷ð áéùç àì éëä íåùîå ,äôè øçà äôè èòî èòî úåèåøô àéöåîë àìà íéàöåé íéîä ïéà òáöà úçðä
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eähî àeäL éðtî :øîBà àáé÷ò éaø .àøéúa ïa äãeäéÀÈÆÀÅÈÇÄÂÄÈÅÄÀÅÆÇÅ
ç÷Blì Ba çéøîe ,Bcö ìòמכל מידה, של המשפך אין  אפילו  – ÇÄÅÄÇÇÅÇ

משקה, מעט בו לקבל  צידו על  שמטהו  לפי  טומאה, מקבל הוא מקום
לקבלה. הוא שעשוי והרי בו , להריח ללוקח ליתן  iaxkכדי  dklde

.`aiwr
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úBøéð úBiáç éeqëå ,ïîL écëå ïéé éck éeqk נקראו כך – ÄÇÅÇÄÀÇÅÆÆÀÄÈÄÀÈ
שאף  לרבותא, אלו כיסויים המשנה ונקטה מקומן ; שם על החביות,

מקום מכל  קיבול, בית להם שיש פי  מקבלים ïéøBäèעל אינם – ÀÄ
גורסים: יש  בלבד. לכיסוי  אלא לקבלה עשויים שאינם כיון  טומאה,

zexiipdeהעשוי שכלי  פי על שאף מנייר, העשויים כיסויים היינו –
טומאה מקבל  הריהו קיבול, בית לו  יש  אם "תפארת מנייר, (עיין

אחרונה"), "משנה  ישישראל", אפילו מנייר, העשוי  כיסוי  מקום מכל
טומאה. מקבל  אינו קיבול , בית Bðé÷úäלו  íàå,המכסה את – ÀÄÄÀÄ

LéîLúìהקיבול לבית שהוא מה ליתן  גם אלא לכיסוי רק לא – ÀÇÀÄ
טומאה.íéàîèשלהם, מקבלים הם הרי  –ñôlä éeqk,האילפס – ÀÅÄÄÇÀÈ

áe÷ðהמחבת, àeäL ïîæa,לכלום ראוי  שאינו  ונמצא –Bì Léå ÄÀÇÆÈÀÆ
ãecçחידוד קיבולו  בית כנגד  מאחוריו  לו  שיש או –,zccegn dhila) Ä
,(uwer,חידודו מפני ולהושיבו להפכו אפשר  מקבלøBäèואי  אינו – È

ãecçטומאה; Bì ïéàå áe÷ð Bðéà íà נקוב אינו הכיסוי  אם – ÄÅÈÀÅÄ
ולהושיבו, להפכו  שאפשר חידוד , לו  אין מקבלàîèואף הוא הרי  – ÈÅ

øiä÷טומאה, úà BëBúì úðpñî àéäL éðtî נותנת שהאשה – ÄÀÅÆÄÀÇÆÆÀÆÇÈÈ
המים מן  לסננו הירק את שמסננת (ברטנורא );לתוכו מפרשים, ויש 

שבקדרה מהירק המים את אחרונה ").לתוכו "משנה ישראל"; ("תפארת

úà åéìò úëôBä àéäL éðtî :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÈÅÄÀÅÆÄÆÆÈÈÆ
é÷ðeøä וממצים הקדירה מן  אותם כשמוציאים שנתבשלו הירקות – ÈÀÄ

"רונקי ". נקראים מימם את
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àøèñb קצת אלא נשבר  לא ואפילו ממנו, קצת שנשבר  חרס כלי  – ÄÀÀÈ

ויש "גיסטרא". נקרא ממנו , ניטלו בלבד  אזניו  אפילו  או  משפתו ,
לשניים שנחלק חרס כלי ixz),מפרשים: iqib = `xhqib) מקום ומכל

עוסקת  שמשנתנו  אלא טומאה, מקבל והוא קיבול  בית עדיין לו  יש
`xhqibaïLáka úàöîpL נצרף שלא זמן  כל  חרס, כלי והרי  – ÆÄÀÅÇÄÀÈ

הלכך כלי, תורת עליו אין  dzëàìîבכבשן , äøîâð àHL ãò– ÇÆÄÀÀÈÀÇÀÈ
כך ואחר נשברה, מלאכתה, גמר שהוא בכבשן, שנצרפה קודם אם

מלאכתה äøBäèנצרפה, שנגמרה שבשעה טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
עליה; כלי  תורת היתה dzëàìîלא äøîâpMî נשברה ואם – ÄÆÄÀÀÈÀÇÀÈ

בכבשן, שנצרפה שבשעה äàîèלאחר  טומאה, מקבלת הריהי  – ÀÅÈ
ודרך קיבול, בית לה שיש וכיון  שלם, כלי  היתה כבר  שנשברה

ממנה, הנוטף המשקה את לקבל המטפטפת, חבית תחת להעמידה
טומאה מקבלת היא dxaypלפיכך m` mixxan cvik ,miyxtna oiir)

.(dtxvpy xg`l e` dtxvpy mcewñBøèè מלמטה מנוקב שהוא כלי  – ÄÀ
את  וכשמניחים אחד, נקב יש הצר בראשו ולמעלה הרבה נקבים
הנקבים  דרך  יוצא שבתוכו המשקה אין שלמעלה, הנקב  על האצבע

øäèîשלמטה, ÷Bãö øa øæòìà éaøדרך יוצא המשקה שהרי  – ÇÄÆÀÈÈÇÈÀÇÅ
שבית  ונמצא שלמעלה, הנקב את סותמים אין  אם שלמטה הנקבים

קיבול בית חשוב אינו ànèî(רש"י );קיבולו éñBé éaøיוסי רבי  – ÇÄÅÀÇÅ
על האצבע הנחת ידי  ועל  שהואיל טומאה, מקבל שהטיטרוס סובר,

קיבול, בית לו שיש כלי זה הרי יוצאים, אינם המים שלמעלה הנקב
úBèeøt àéöBîk àeäL éðtî,האצבע הנחת בלא שאף כלומר  – ÄÀÅÆÀÄÀ

מעט מעט אלא הנקבים מן  יוצאים המים ברטנורא ;אין ראב"ד ; (רמב "ם;

פרוטרוט , מלשון "פרוטות " לתיבת פירוש שמביא טוב ", יום  "תוספות  עיין

מוציא  שהוא מפני היא: הראב "ד גירסת  ואמנם טיפה ; אחר טיפה היינו

במשנתנופרוטות ). המחלוקת miyxtnd),להבנת itl),להוסיף יש 

בו  נעשה אם למשקים, העשוי חרס שכלי מבואר, ג) (פרק שלהלן 
שאם  כלומר משקה", ב"כונס הוא הכלי  את לבטל  הנקב שיעור  נקב,

את  מבטל זה נקב הרי הכלי , לתוך משקים נכנסים הנקב אותו דרך 
טמא; היה הכלי  אם מטומאתו , להיטהר  או  טומאה, לקבל שלא הכלי ,

אלעזר רבי שלדעת יוסי, ורבי  צדוק בר אלעזר  רבי של המחלוקת וזוהי
זה  אין יוסי  רבי  ולדעת משקה", ב"כונס נקוב הטיטרוס צדוק בר 

לעיל. שהבאנו  מהטעמים משקה", ב"כונס נקוב כלי  נחשב
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‚ñøç éìëaL ïéøBähä:æaæì dì ïéàL äìáè,äzçîeäöeøt,ïéàl÷ ìL áeaàå,úBðBìéñå;ïéôeôk ét ìò óà, ©§¦¤¦§¥¤¤©§¨¤¥¨¦§¥©§¨§¨§©¤©¨¦§¦©©¦§¦
ïéìa÷î ét ìò óà;útä ìñì BàNòL ákáëå,íéáðòì Bðé÷úäL éôèe,ïéèiL ìL úéáçå,éìeLa äðeôc úéáçå ©©¦§©§¦§©§¨¤£¨§©©©§¦¤¦§¦¨£¨¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§¨§¥

õçnä,ähnäå,àqkäå,ìñôqäå,ïçìMäå,äðéôqäå,ñøç ìL äøBðnäå–íéøBäè elà éøä.ììkä äæ:ïéàL ìk ©©©§©¦¨§©¦¥§©©§¨§©ª§¨§©§¦¨§©§¨¤¤¤£¥¥§¦¤©§¨¨¤¥
ñøç éìëa CBz Bì,íéøBçà Bì ïéà. ¦§¥¤¤¥£©¦

„ïîL ìea÷ úéa Ba LiL ñpt–àîè;Ba ïéàLå–øBäè.da çúBt àeäL ïéøöBiä úôeâî–äøBäè;àeäLå ©¨¤¤¥¦¤¤¨¥§¤¥¨§©©§¦¤¥©¨§¨§¤
da øîBb–äàîè.íézá éìòa ìL CtLî–øBäè;ïéìëBø ìLå–àîè,äcî ìL àeäL éðtî;éøácäãeäé éaø ¥¨§¥¨©§¥¤©£¥¨¦¨§¤§¦¨¥¦§¥¤¤¦¨¦§¥©¦§¨

b.qxg ilkay mixedhdåäá áéúëã ,íéøåäè ïäù ñøç éìë éèåùô(à"é àø÷éå):øåäè êåú åì ïéàù úà àîè êåú åì ùéù úà ,åëåú ìà íäî ìåôé øùà
.fafl dl oi`y dlah:áéáñ äôù åì ïéàù ÷ìç çåì.dzgne:íéìçâ äá íéúåçù.dvext:úåðôã äì ïéàù.mi`lw ly aea`úåéðè÷ åá íéìå÷ù ñøç éìë

:ùàá éåì÷ åîë .íéàì÷ .åá úèìåù øåàä àäúù éãë åéìåùá äøáëë á÷åðîå ,ìåáé÷ úéá àìá àåä èåùôå .ùàä éáâ ìò.zepeliqe:úåáæøîit lr s`
.oitetk:úåøåøö ìåáé÷ úéá ïäá ÷÷ç àìù àåäå .ïäéãö éðùî ïéôåôëù éô ìò óà.akakåúåà ïéôåëù .óëôë ïéñøåâ ùéå .úô ìù íéìñ åá íéñëîù éìë

:øåäè ,ñøç éìëá éåôë ùîùîä ìëù .øåäè ,ìåáé÷ úéá åì ùé åìéôàå .ìñä éáâ ìò.ithdeçëåî éëäã ,äàîåè ìá÷îå ìåáé÷ úéá åì ùéù ñøç éìë àåä
äùòð àìå äéì éòá à÷ íéáðò åá úåñëìã çéëåî ,éåðéù åá äùòå íéáðòì åðé÷úäã íåùî ,àëä øåäèã éàäå .à÷øô êãéàá ïî÷ì:äìá÷ì.oihiiy ly ziag

.äìá÷ì äéåùò åðéà ,ìåáé÷ úéá äì ùéù ô"òàå .äá èåùì ïéãîìå äéìò íéðòùðå .íéîá úò÷ùð àäú àìù éãë ,äô äì ïéàå àéä äîåúñå ,äìåìç úéáç ïéîë
:äàîåè ìá÷î åðéà ìåáé÷ úéá åì ùéù ô"òà äìá÷ì äéåùò äðéàù ìëå.ugnd ileya dpetc ziageåì éåùò úéáç ïéòëå ñøç ìù ìåãâ éìë àåä õçî

:äàîåè úìá÷î äðéà ,äìá÷ì åæ úéáç úéùòð àìù éôìå .õçîä äéáâäì äöåøùë äëåúì åãé íéùî íãàù åéìåùá.dpetc:äðåîè.lqtqde `qkde dhnde
:äìá÷ì ïééåùò ïéà åìà ìë.dpitqdeáéúëã äì ïðéôìé úáù úëñîáå .äøåäè ,ñøç ìù àéä åìéôàå äìá÷ì äéåùòù ô"òà('ì éìùî),íé áìá äéðà êøã

:äøåäè äéðà óà øåäè íé äî êì øîåì àìà ,àéä íéá äéðàã àèéùôå.miixeg` el oi` qxg ilka jez el oi`y lkåàîèéù ïéàîè ïé÷ùî ìò åøæâ íéîëç
àìå åéøåçà åàîèð éìëä éøåçàá åòâð íàå íéøôåñ éøáãî íéìë íéàîèî ,äàîåèì ïåùàø ïä àúùäã õøù úîçî àìà ïé÷ùîä åàîèð àìù ô"òàå ,íéìë
ïé÷ùî åòâð íàå ,íééøåçà úàîåè åì ïéà êåú åì ïéàù ìë ìáà .êåú åì ùéù ñøç éìëá àìà úâäåð íééøåçà úàîåè ïéàã ì"î÷ àúùäå .åëåú àîèð

:éìëä éøåçà åàîèð àì åéøåçàî íéàîè
c.qpt:çåøä äðáëé àìù äëåúá øðä íéçéðîå ,úàöåé äøåàä ïäîù äéúåðôãá íéá÷ð äéåùò ñøç ìù úéùùò ïéîë.el oi`yúéáô"òà .ïîù ìåáé÷

:øð ìåáé÷ úéá åì ùéù.xedh:åéìò çðåî øðä àìà êåú åì ïéà øð ìåáé÷ úéáù.mixveid ztebn:ïäéìò íéìëä íéùåò íéøöåéäù ñøç ìù íéðáà ïéòë
.da gzet `edy z`:éìëä úøåö åéãéá äéìò çúôîå èéèä äéìò êéìùî øöåéäù äôåâîä øîåìë.dxedh:êåú ïàë ïéàå áéáñ äôù äì ïéàù éôì`edye

.da xnebïäî ùéå äôåâî àø÷ðù íéøöåéì éìë ùéù ,åùøéô éúåáøå .äàîè àéä êëìå ,êåú åì ùé åúøåö äøîâðù øçàì éìëä äéìò ãéîòîù äôåâîäå
àåäùå .ñøç éìë éîìåâë àéåäå äúëàìî äøîâð àì ïééãòù ,äøåäè ,äçúô áéçøäì ãéúòù øîåìë äá çúåô àåäù úà ,áçø ïäéçúôù ùéå øö ïäéçúôù
éøîàã ïðáøë àìå .ïúëàìî äøîâðù äòùî äàîåè íéìá÷î éúîéàî ñøç éìë øîàã àéä øéàî éáø ïéúéðúîå .äàîè ,øö çúôá êë äçéðîù ,äá øîåâ

:ø÷éò éì äàøð ïåùàø ùåøéôå .ïùáëá åôøöéùî.jtyn:ïîù åà ïéé åúåàìîì ïéöåøùë ãåðä éô ìò åà úéáç éô ìò ïéðúåðù éìë.milkex lyeïè÷ àåäù
ìù åéìëì ãøåé ïîùäå åòáöà øéñîå ,ïîù åá ããåîå á÷ðä ãâðë åéúçúî åòáöà çéðî ìëåøäå íéâåì éðù åà âåì ÷éæçîå ,íéðè÷ ïéëôì ïîù ñéðëäì éåùòå
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טומאה. מקבלים שאינם חרס כלי  פשוטי מונה משנתנו

ñøç éìëaL ïéøBähä,טומאה מקבלים שאינם חרס כלי  הם אלו  – ÇÀÄÆÄÀÅÆÆ
דבר : לקבל  העשוי "תוך" להם שאין חרס,äìáèמשום של  לוח – ÇÀÈ

æaæì dì ïéàL;סביב זר  מסגרת, –äöeøt äzçîe מחתה – ÆÅÈÄÀÅÇÀÈÀÈ
הגחלים  שם דרך  לחתות כדי פרוץ האחד וצידה גחלים, בה שחותים

÷ïéàlוהאפר; ìL áeaàåגבי על  בו  שקֹולים מנוקב חרס כלי – ÀÇÆÇÈÄ
בהם; וכיוצא אגוזים או  שיבלים צינורות;úBðBìéñåהאש  –óà ÀÄÇ

ïéôeôk ét ìò,הצדדים מן כפופים שהם אף –ïéìa÷î ét ìò óà ÇÄÀÄÇÇÄÀÇÀÄ
מקום  מכל והצרורות, הקשים את המקבל  גומא כעין להם שיש  –

טהורים; והם לקבלה, העשוי כדבר  נחשב זה מכסה,ákáëåאין – ÀÇÀÈ
útä ìñì BàNòLפי על אף פת, של הסל על  אותו  לכפות – ÆÂÈÀÇÇÇ

כלי על לכפותו אלא לקבלה עשוי  ואינו הואיל  קיבול, בית לו  שיש 

טומאה; מקבל  אינו פך ,éôèeאחר , מין  –íéáðòì Bðé÷úäL– ÀÄÆÄÀÄÈÂÈÄ
ענבים; בו ïéèiLלכסות ìL úéáçåעל בה שוחים שהשייטים – ÀÈÄÆÇÈÄ

עשויה  אינה מקום מכל קיבול , בית לה שיש  פי על ואף המים, פני

טומאה, מקבלת אינה ולכן äðeôcלקבלה, úéáçå, כדופן מחוברת – ÀÈÄÀÈ
õçnä éìeLaכדי בשוליו, לו  עשוי  חבית וכעין  גדול; כד היינו  – ÀÅÇÇÇ

שלא  ולפי המחץ, להגביה כשרוצה לתוכה ידו  להכניס אדם שיוכל 
טומאה, מקבלת אינה לקבלה, זו חבית àqkäå,נעשתה ,ähnäåÀÇÄÈÀÇÄÅ

ïçìMäå ,ìñôqäå אינם "תוך ", להם ואין הואיל  חרס, של  – ÀÇÇÀÈÀÇËÀÈ
טומאה, ועשויה äðéôqäåמקבלים קיבול  בית לה שיש פי על  אף – ÀÇÀÄÈ

שלמדים כמו טומאה, מקבלת אינה מקום מכל  ב )לקבלה, ט , (שבת

טהורה; אניה אף טהור, ים מה – ים" בלב אניה "דרך הפסוק מן

ñøç ìL äøBðnäå המנורה את עליו שמושיבים חרס של  כן – ÀÇÀÈÆÆÆ
ישראל"); במשנתנו,("תפארת שנימנו אלו  íéøBäèכל elà éøä– ÂÅÅÀÄ

טומאה. מקבלים ñøç,אינם éìëa CBz Bì ïéàL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÅÄÀÅÆÆ
íéøBçà Bì ïéà,מבואר במפרשים אחוריים. טומאת לו  אין  – ÅÂÇÄ

בטומאה  והקלו  הכלים, כל שיטמאו  טמאים משקים על גזרו שחכמים

תוכו , נטמא ולא אחוריו  נטמאו  הכלי , באחורי נגעו המשקים שאם זו ,
בכלי אלא נוהגת אחוריים טומאת שאין להשמיענו, המשנה ובאה

ולכן  אחוריים, טומאת לו אין תוך  לו  שאין  כלי  אבל תוך, לו  שיש 
הכלי אחורי נטמאו לא מאחוריו, טמאים משקים נגעו  (רמב"ם ;אם

ברטנורא ).

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ñptחרס של –àîè ,ïîL ìea÷ úéa Ba LiL;טומאה מקבל – ÇÈÆÆÅÄÆÆÈÅ
Ba ïéàLå, לתוכו נר  מכניסים אלא שמן , קבול  בית –øBäè אינו – ÀÆÅÈ

אלא  לקבלה עשוי  אינו  דפנות, לו  שיש  פי על ואף טומאה; מקבל 

הרוח. מפני  האש על ïéøöBiäלהגן  úôeâî חרס של אבניים כעין – ÀÇÇÀÄ
הכלים, את עליהם עושה daשהיוצר çúBt àeäL המגופה – ÆÅÇÈ
הכלי, צורת עליה לעשות לפיäøBäèשמתחיל "תוך ", לה שאין  – ÀÈ

סביב; שפה לה daשאין øîBb àeäLå עליה שמעמיד והמגופה – ÀÆÅÈ
לגומרו , כשבא הכלי שלא äàîèאת קיבול, בית לה שיש לפי – ÀÅÈ

מעליה. הקדירות øBäèיפלו ,íézá éìòa ìL CtLîלפי – ÇÀÅÆÇÂÅÈÄÈ
קיבול; בית לו  äcîשאין ìL àeäL éðtî ,àîè ,ïéìëBø ìLåÀÆÀÄÈÅÄÀÅÆÆÄÈ

בו  למדוד  במשפך  הרוכל  משתמש  ופעמים מסוימת, מידה בו שיש –
וממלא  הנקב תחת מלמטה אצבעו  את שמניח ללוקח, המשקה את

של לכליו  יורד והמשקה אצבעו  את מסלק כך  ואחר המשפך , את
טומאה; מקבל ולכן לקבלה, הוא שעשוי  נמצא éaøלוקח; éøácÄÀÅÇÄ
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àøéúa ïa.àáé÷ò éaøøîBà:Bcö ìò eähî àeäL éðtî,ç÷Blì Ba çéøîe. ¤§¥¨©¦£¦¨¥¦§¥¤©¥©¦¥¦©©¥©
‰ïîL écëå ïéé éck éeqk,úBøéð úBiáç éeqëå–ïéøBäè.LéîLúì Bðé÷úä íàå–íéàîè.ñôlä éeqk:ïîæa ¦©¥©¦§©¥¤¤§¦¨¦§¨§¦§¦¦§¦§©§¦§¥¦¦©§¨¦§©

áe÷ð àeäL,ãecç Bì Léå–øBäè;ãecç Bì ïéàå áe÷ð Bðéà íà–àîè,÷øiä úà BëBúì úðpñî àéäL éðtî. ¤¨§¤¦¨¦¥¨§¥¦¨¥¦§¥¤¦§©¤¤§¤©¨¨
÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:é÷ðeøä úà åéìò úëôBä àéäL éðtî. ©¦¤§¨¨©¨¥¦§¥¤¦¤¤¨¨¤¨§¦

ÂïLáka úàöîpL àøèñb,dzëàìî äøîâð àHL ãò–äøBäè;dzëàìî äøîâpMî–äàîè.ñBøèè– ¦§§¨¤¦§¥©¦§¨©¤¦§§¨§©§¨§¨¦¤¦§§¨§©§¨§¥¨¦§
÷Bãö øa øæòìà éaøøäèî;éñBé éaøànèî,úBèeøt àéöBîk àeäL éðtî. ©¦¤§¨¨©¨§©¥©¦¥§©¥¦§¥¤§¦§

:äàîåè ìá÷îå àåä äìá÷ì éåùòå .ç÷åì.ecv lr edhny iptn xne` `aiwr iaxéðôî ,àîèéî íìåòì íéìëåø ìù êôùî ,äãî ìù åðéà åìéôà øîåìë
:àáé÷ò éáøë äëìäå .äìá÷ì éåùò àöîðå ,ç÷åìä åá çéøéù éãë èòî åá ìá÷ì åãö ìò åäèîù

d.'eke oii ick ieqik:àåä äéãéã êåú åàì éàäå ,áéúë åëåúã ,øåäè ,ñøç éìëá éåñéë ùîùîä ìëå.zeixiip zeiag ieqkeå .ïîå÷î íù ìòàúåáøì
:úéçåìöä éô ïäá íéñëîù úåøééðä ,øîåìë ,úåøééðäå éñøâã úéàå .ìåáé÷ úéá ïäìù úåéáç éåñéëì äéäù éðôî ,åäðéè÷ð.qtldäìåãâ úáçî .ñôìà åîë

ìáà ,ãåãéçä éðôî áùéì ìåëé ïéà ãåãéç åì ùéå áå÷ð åðéà åìéôàå ,íåìëì éåàø åðéà áå÷ð àåäùëå .ñøç ìù éåñë äì íéùåòå ,÷øéå øùá äá íéìùáîù
:íéîä åðîî úåöîäì åððñì ÷øé åëåúá úðúåð äùàå ,åáéùåäìå åëôäì éåàøù ,àîè ,ãåãéç åì ïéà óàå áå÷ð åðéàùë.iwpexdåìùáúðù øçàì úå÷øéä

:úéðåé äìî àéäå .é÷ðåø íéàø÷ð ãçà óåâ íéùòðå äæá äæ íé÷åáãå
e.`xhqb:éøú éñéâ ,àøèñâ ïåùìå .àøèñâ éåø÷ íéðùì ÷ìçðù øáãå .ñøç éìë øáù.oyaka z`vnpyäòùáå ïùáëá óøöðù íãå÷ øáùð íà ïðéòãé àìå

äëåúåïéåù äéøáù åéä íà ïéàåø ,øáãä úà íéøøáî ãöéëå .àîèîå øáùð êë øçà åà ,àøèñâ íåùî àîèî àì åúå åéìò éìë úøåú äéä àì åúëàìî äøîâðù
:äðîî óèåðä ä÷ùîä ìá÷ì úéáçä úçú àøèñâ úúì êøãù ,ìåáé÷ì ãéáòã ,äàîèîå ,äøáùð ë"çàå äúëàìî äøîâðù òåãéá ,íéãàî.qexhihéìë

íãàå íéî åúåà íéàìîîùëå ,åá úååè íéùðäù êìô åðééäã ,ùåë àåìîë ãçà á÷ð äìòîìîå èçî á÷ð àåìîë íé÷ã äáøä íéá÷ð äèîìî á÷åðî àåäù
:íéàöåé íéîä åòáöà øéñîùëå ,äèîìù íé÷ã íéá÷ðä ïî úàöåé úçà äôè ïéà çåøä åá èåìùé àìù äìòîìî á÷ðá åòáöà íéùîwecv xa xfrl` 'x

.xdhn:ä÷ùî ñðåëá áå÷ðù éôì.`nhn iqei iaxeáé÷ úéá áéùçå ,åùéîùú êøã àåä êëùàìá åìéôàå ,òáöà úçðä éãé ìò íéãîåò íéîäå ìéàåä ìå
:éñåé 'øë äëìäå .êëá øäèéì ä÷ùî ñðåëë áå÷ð áéùç àì éëä íåùîå ,äôè øçà äôè èòî èòî úåèåøô àéöåîë àìà íéàöåé íéîä ïéà òáöà úçðä

`xephxa yexit

eähî àeäL éðtî :øîBà àáé÷ò éaø .àøéúa ïa äãeäéÀÈÆÀÅÈÇÄÂÄÈÅÄÀÅÆÇÅ
ç÷Blì Ba çéøîe ,Bcö ìòמכל מידה, של המשפך אין  אפילו  – ÇÄÅÄÇÇÅÇ

משקה, מעט בו לקבל  צידו על  שמטהו  לפי  טומאה, מקבל הוא מקום
לקבלה. הוא שעשוי והרי בו , להריח ללוקח ליתן  iaxkכדי  dklde

.`aiwr

i p y m e i
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úBøéð úBiáç éeqëå ,ïîL écëå ïéé éck éeqk נקראו כך – ÄÇÅÇÄÀÇÅÆÆÀÄÈÄÀÈ
שאף  לרבותא, אלו כיסויים המשנה ונקטה מקומן ; שם על החביות,

מקום מכל  קיבול, בית להם שיש פי  מקבלים ïéøBäèעל אינם – ÀÄ
גורסים: יש  בלבד. לכיסוי  אלא לקבלה עשויים שאינם כיון  טומאה,

zexiipdeהעשוי שכלי  פי על שאף מנייר, העשויים כיסויים היינו –
טומאה מקבל  הריהו קיבול, בית לו  יש  אם "תפארת מנייר, (עיין

אחרונה"), "משנה  ישישראל", אפילו מנייר, העשוי  כיסוי  מקום מכל
טומאה. מקבל  אינו קיבול , בית Bðé÷úäלו  íàå,המכסה את – ÀÄÄÀÄ

LéîLúìהקיבול לבית שהוא מה ליתן  גם אלא לכיסוי רק לא – ÀÇÀÄ
טומאה.íéàîèשלהם, מקבלים הם הרי  –ñôlä éeqk,האילפס – ÀÅÄÄÇÀÈ

áe÷ðהמחבת, àeäL ïîæa,לכלום ראוי  שאינו  ונמצא –Bì Léå ÄÀÇÆÈÀÆ
ãecçחידוד קיבולו  בית כנגד  מאחוריו  לו  שיש או –,zccegn dhila) Ä
,(uwer,חידודו מפני ולהושיבו להפכו אפשר  מקבלøBäèואי  אינו – È

ãecçטומאה; Bì ïéàå áe÷ð Bðéà íà נקוב אינו הכיסוי  אם – ÄÅÈÀÅÄ
ולהושיבו, להפכו  שאפשר חידוד , לו  אין מקבלàîèואף הוא הרי  – ÈÅ

øiä÷טומאה, úà BëBúì úðpñî àéäL éðtî נותנת שהאשה – ÄÀÅÆÄÀÇÆÆÀÆÇÈÈ
המים מן  לסננו הירק את שמסננת (ברטנורא );לתוכו מפרשים, ויש 

שבקדרה מהירק המים את אחרונה ").לתוכו "משנה ישראל"; ("תפארת

úà åéìò úëôBä àéäL éðtî :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÈÅÄÀÅÆÄÆÆÈÈÆ
é÷ðeøä וממצים הקדירה מן  אותם כשמוציאים שנתבשלו הירקות – ÈÀÄ

"רונקי ". נקראים מימם את

ו ה נ ש מ ר ו א ב

àøèñb קצת אלא נשבר  לא ואפילו ממנו, קצת שנשבר  חרס כלי  – ÄÀÀÈ

ויש "גיסטרא". נקרא ממנו , ניטלו בלבד  אזניו  אפילו  או  משפתו ,
לשניים שנחלק חרס כלי ixz),מפרשים: iqib = `xhqib) מקום ומכל

עוסקת  שמשנתנו  אלא טומאה, מקבל והוא קיבול  בית עדיין לו  יש
`xhqibaïLáka úàöîpL נצרף שלא זמן  כל  חרס, כלי והרי  – ÆÄÀÅÇÄÀÈ

הלכך כלי, תורת עליו אין  dzëàìîבכבשן , äøîâð àHL ãò– ÇÆÄÀÀÈÀÇÀÈ
כך ואחר נשברה, מלאכתה, גמר שהוא בכבשן, שנצרפה קודם אם

מלאכתה äøBäèנצרפה, שנגמרה שבשעה טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
עליה; כלי  תורת היתה dzëàìîלא äøîâpMî נשברה ואם – ÄÆÄÀÀÈÀÇÀÈ

בכבשן, שנצרפה שבשעה äàîèלאחר  טומאה, מקבלת הריהי  – ÀÅÈ
ודרך קיבול, בית לה שיש וכיון  שלם, כלי  היתה כבר  שנשברה

ממנה, הנוטף המשקה את לקבל המטפטפת, חבית תחת להעמידה
טומאה מקבלת היא dxaypלפיכך m` mixxan cvik ,miyxtna oiir)

.(dtxvpy xg`l e` dtxvpy mcewñBøèè מלמטה מנוקב שהוא כלי  – ÄÀ
את  וכשמניחים אחד, נקב יש הצר בראשו ולמעלה הרבה נקבים
הנקבים  דרך  יוצא שבתוכו המשקה אין שלמעלה, הנקב  על האצבע

øäèîשלמטה, ÷Bãö øa øæòìà éaøדרך יוצא המשקה שהרי  – ÇÄÆÀÈÈÇÈÀÇÅ
שבית  ונמצא שלמעלה, הנקב את סותמים אין  אם שלמטה הנקבים

קיבול בית חשוב אינו ànèî(רש"י );קיבולו éñBé éaøיוסי רבי  – ÇÄÅÀÇÅ
על האצבע הנחת ידי  ועל  שהואיל טומאה, מקבל שהטיטרוס סובר,

קיבול, בית לו שיש כלי זה הרי יוצאים, אינם המים שלמעלה הנקב
úBèeøt àéöBîk àeäL éðtî,האצבע הנחת בלא שאף כלומר  – ÄÀÅÆÀÄÀ

מעט מעט אלא הנקבים מן  יוצאים המים ברטנורא ;אין ראב"ד ; (רמב "ם;

פרוטרוט , מלשון "פרוטות " לתיבת פירוש שמביא טוב ", יום  "תוספות  עיין

מוציא  שהוא מפני היא: הראב "ד גירסת  ואמנם טיפה ; אחר טיפה היינו

במשנתנופרוטות ). המחלוקת miyxtnd),להבנת itl),להוסיף יש 

בו  נעשה אם למשקים, העשוי חרס שכלי מבואר, ג) (פרק שלהלן 
שאם  כלומר משקה", ב"כונס הוא הכלי  את לבטל  הנקב שיעור  נקב,

את  מבטל זה נקב הרי הכלי , לתוך משקים נכנסים הנקב אותו דרך 
טמא; היה הכלי  אם מטומאתו , להיטהר  או  טומאה, לקבל שלא הכלי ,

אלעזר רבי שלדעת יוסי, ורבי  צדוק בר אלעזר  רבי של המחלוקת וזוהי
זה  אין יוסי  רבי  ולדעת משקה", ב"כונס נקוב הטיטרוס צדוק בר 

לעיל. שהבאנו  מהטעמים משקה", ב"כונס נקוב כלי  נחשב

izdw - zex`ean zeipyn
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Êñøç éìëaL ïéàîhä:æaæì dì LiL äìáè,äîìL äzçîe,úBøò÷ äàìî àéäL äìáèå.íäî úçà úàîèð ©§¥¦¤¦§¥¤¤©§¨¤¤¨¦§¥©§¨§¥¨§©§¨¤¦§¥¨§¨¦§¥©©¥¤
õøLa–ílk eàîèð àG.óãBò æaæì dì Lé íà,íäî úçà äàîèð–ïlk eàîèð.ñøç ìL ïéìáz úéa ïëå, §¤¤¦§§ª¨¦¤¨¦§¥¥¦§§¨©©¥¤¦§§ª¨§¥¥©§¦¤¤¤

úîàúnä íéøîì÷å.ä÷Lîa ãçà àîèpL õò ìL ïéìáz úéáe–Bøáç àîèð àG.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:ïé÷ìBç §©§¨¦©ª§¤¤¥©§¦¤¥¤¦§¨¤¨§©§¤¦§¨£¥©¦¨¨¤¦¥§¦
Béáò úà,àîhì LnLîä–àîè;øBähì LnLîä–øBäè.óãBò æaæì Bì Lé íà,íäî ãçà àîèð–àîèð ¤¨§©§©¥©¨¥¨¥©§©¥©¨¨¦¤¦§¥¥¦§¨¤¨¥¤¦§¨

Bøáç. £¥
Áãétlä–àîè.øð ìL Bò÷L úéáe–øéåàa ànhî.øeöøö ìL ÷øñnä–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåïéànèî. ©©¦¨¥¥¦§¤¥¦©¥¨£¦©©§¥¤©§©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦

fdnily dzgne fafl dl yiy `lahàìà ,íéàîè êðäã ïðéòîù äåä ñøç éìëáù íéøåäèäã àùéøîå .ìåáé÷ úéá ïäì ùéù ,íéàîè ,úåðôã äì ùéù
úåôéøè åìàå ÷øôá ïðúãë ,éëä àðúã äéçøåà[â"î óã]:äðùîá àáåè àëéà éëäå ,úåøùë åìàå.`lah:ñøç ìù.zexrw d`ln `idyúåøò÷ äéåùò àéäù

:äá ïéøáåçîå äôåâî ïä úåøò÷äå ,úåøò÷.scer fafl dl yi m`e:úåøò÷ ìù ïäéôî øúåé äìòîì äìåòå óãåò áéáñ àìáèä úôù íàodn zg` d`nhp
.olek e`nhpäìåë àìáèä úàîèðùëå ,åøéåàî àîèî ñøç éìëã ,àìáèä ìë úàîèðå ,áéáñ óãåòä æáæìä øéåàá ñðëð øáë äøò÷ä éôá õøùä ñðëðùëã

:äôåâî ïäù úåøò÷ä ìë åàîèð.oilazd zia:äæá äæ åáøòúé àìå ïéìáú ìù ãçà ïéî òåáøå òåáø ìëá úúì ,íéòåáø íéòåáø éåùò ñøç éìëmixnlw
.zen`ezndíäì íéøå÷å ,äáøä íäî åðöøàáå ,íéîåàú íéòåáø íéòåáø àåä íâ éåùòå .øôåñì íéëéøöä íéìëäå ñåîìå÷äå åéãä åëåúá úúì éåùò éìë

:é"øîì÷ æ"òìá.ur ly oilaz zia:óãåò æáæì åì ïéàå íéòåáø íéòåáø àåä íâ éåùòù.dwyna odn cg` `nhpyúîçî íéàáä íé÷ùîä ìò åøæâ ïðáøã
íé÷ùîá åéøåçà åàîèðù éìëù ,åøáç àîèð àì ä÷ùîá àîèðùë à÷åãå .àúééøåàã íéìë íéàîèî íäù ,äáæå áæ ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë àîèì õøù

àúééøåàã õøù úàîåèá ìáà .åøáç àîèð àìå åøáç ìù åéøåçà àîèä ìù ïôåã éåä ïé÷ùîá ïäî ãçà àîèðùë êëìä ,åëåú àîèð àìòâðã àëéä ìëã
àìà åáâî äàîåè ìá÷î åðéàã ñøç éìëáå .åéøåçàî åá úòâåð äàîåèäù ,åøáç àîèð ïäî ãçà àîèð íà ,åìåë àîèð åëåúî ïéá åéøåçàî ïéá õò éìëá
åáâî àîèéî õò éìë ìáà .åáâî àîèéî ïéà ñøç éìëå ,åøéáçì áâ äùòð äæ ìù åëåúã,.åøéáç àîèð àì ïäî ãçà àîèð íà õøù úàîåèá åìéôà ,åëåúî

:åìåë àîèð úåéäì ïé÷ùî úàîåèá àì ìáà ,õøù úàîåèá.eiar z` miwlegàñéâ éàäì àâìôå àñéâ éàäì àâìô ïðéîø ,íéòåáøä éðù ïéáù áçøå áò ïôåã
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .øåäè øåäèä ãöìù ïôåãä éáåò éöçå ,ïðáøã íé÷ùî úàîåèá

g.citldïéäéáâîå ïé÷éìãîå ïøèòå ïîùå ãâá úåëéúç íéðúåð äøò÷ äúåà êåúáå ,ñãðå÷ ùàøá äãåãéç íéáçåúå äèîìî úããåçî ñøç ìù äøò÷ ïéòë
ï÷åúî äáùåî íå÷îå ìéàåäã ì"î÷ ,àîèéú àìù àðéîà êúòã à÷ìñ äîöò éðôá ãåîòì äìåëé äðéàå úããåçî àéäù éðôîå .÷åçøîì äøéàî àéäå äìòîì

:äàîèéî åæ éøä ñãðå÷ä ùàøá äáéùåäì ãçåéîå.xp ly erwy ziae:åá ò÷åùîå áùåé øðä úåéäì éåùò ñøç éìë.xie`a `nhnàîèì êåúë áéùçã
:åðîî èòî íà éë åá ò÷åùî øðä ìë ïéàù éô ìò óà ,øéåàá.xevxv ly wxqnåðîî äøòîäå úùø äùòî øáëî ïéîë äëáù åéô ìò íéùåòù ñøç éìë

ïúåà íéùåòù ,÷øñîä éðéùë íéðéù íéèìåá äëáù äúåà áéáñå ,êë íééåùò ìàòîùé õøàá íéî íäá ïéúåùù íéìëä áåøå ,äáøä úåîå÷îî íéîä ìéèî
:ïéàîèîå êåú äì éáùçã íéîëçë äëìäå .àì éà ñøç éìë êåú áéùç éà ïðáøå øæòéìà éáø äá éâéìô íéðéù ïúåà øéåàá õøù äìúð íàå .éåðì

`xephxa yexit
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ñøç éìëaL ïéàîhä:טומאה המקבלים חרס כלי  הם אלו  – ÇÀÅÄÆÄÀÅÆÆ
äìáèæaæì dì LiL,שפה מסגרת, לו שיש חרס של לוח – ÇÀÈÆÆÈÄÀÅ

äîìL äzçîeש דפנות– לה hxtnיש dn meyn ,miyxtna oiir) ÇÀÈÀÅÈ
,(b dpynn md mirnypy s` .el` milk `pzdäàìî àéäL äìáèåÀÇÀÈÆÄÀÅÈ

úBøò÷,בטבלה מחוברות שהקערות היינו  –íäî úçà úàîèð ÀÈÄÀÅÇÇÅÆ
õøLa,מהקערות אחת בתוך  השרץ שנכנס –ílk eàîèð àG– ÀÆÆÄÀÀËÈ

עצמו . בפני  כלי  היא קערה שכל הקערות, שאר æaæìכל dì Lé íàÄÆÈÄÀÅ
óãBò,הקערות מכל  למעלה בולט הטבלא שבשפת שהלזבז  – Å

íäî úçà äàîèð,אחת קערה –ïlk eàîèðהקער כל ות,– ÄÀÀÈÇÇÅÆÄÀÀËÈ
אחד  ככלי כולן  נעשו שמסביבן  הלזבז ידי úéa(הר "ש).שעל ïëåÀÅÅ

ñøç ìL ïéìáz תא בכל ליתן  כדי  לתאים, המחולק חרס כלי  – ÇÀÄÆÆÆ
תבלין , של  אחר úîàúnäמין íéøîì÷å בה שיש  כפולה קסת – ÀÇÀÈÄÇËÀÆÆ

תא  נטמא שאם הוא, הדין  באלו אף לקולמוסים; ותאים דיותות שתי

הבולטת  מסביב שפה להם יש ואם כולם, נטמאו לא בשרץ, מהם אחד 
כולם. נטמאו מהם, אחד  נטמא התאים, מכל ïéìázלמעלה úéáeÅÇÀÄ

ä÷Lîa ãçà àîèpL õò ìL חכמים שכן  שרץ, מחמת הטמא – ÆÅÆÄÀÈÆÈÀÇÀÆ
משום  גזירה כלים, שיטמאו שרץ מחמת הטמאים המשקים על  גזרו

זב של  eilbx),משקים ine eaefe ewex epiid) ומטמאים הטומאה, אב שהם

בית  של  התאים אחד שאם ללמד , המשנה ובאה התורה, מן  כלים
שרץ, מחמת הטמא במשקה נטמא מעץ העשוי àîèðהתבלין  àGÄÀÈ

Bøáç שנטמא וכלי מגבו, אלא השני  בתא נגע לא הטמא שהמשקה – ÂÅ
נטמא  בשרץ, אחד  תא נטמא אם אבל  תוכו, נטמא לא במשקים גבו

הרי אחד , תא וכשנטמא מגבו , טומאה מקבל עץ כלי  שהרי  חברו ,

השני . התא של בגבו  הטומאה øîBà:נגעה éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ
Béáò úà ïé÷ìBç תאים שני שבין  בדופן  טמאים משקים נגעו  אם – ÀÄÆÈÀ

הדופן, עובי  את מחלקים עץ, של  התבלין  àîhì,בבית LnLîäÇÀÇÅÇÈÅ
àîè;טמא שנטמא התא שבצד  הדופן חצי  –,øBähì LnLîä ÈÅÇÀÇÅÇÈ
øBäè. טהור השני התא שבצד  הדופן  וחצי –opgei iaxk dkld oi`e È
.ixep oaóãBò æaæì Bì Lé íàלכל המקפת שפה לו  יש אם – ÄÆÄÀÅÅ

מכולם, למעלה בולטת והיא íäîהתאים ãçà àîèðàîèð , ÄÀÈÆÈÅÆÄÀÈ
Bøáç.אחד כלי נחשבים שכולם – ÂÅ
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ãétlä,וזפת ושמן פתילות בתוכה שנותנים חרס של קערה כעין  – ÇÇÄ
הקונדס, שבראש  בחור חידודה ותוחבים מלמטה, מחודדת והיא

המשנה  ובאה למעלה; אותן ומגביהים הפתילות את ומדליקים
בעצמו , לישב יכול ואינו מחודד  שהלפיד  פי  על  שאף להשמיענו,

הקונדס, בראש  ומיוחד  מתוקן מושבו ומקום הואיל מקום àîèÈÅמכל 
טומאה. מקבל הוא הרי –øð ìL Bò÷L úéáe השקוע המקום – ÅÄÀÆÅ

חרס, של øéåàaבנר  ànhîפי על אף כ"תוך ", נחשב שהשקע – ÄÇÅÈÂÄ
ממנו מעט אם כי  בו  משוקע הנר כל  ברטנורא).שאין øñnäÇÇÀÅ÷(הר "ש;

øeöøö ìL–xevxv מכוסה שפיו  חרס של  בקבוק או  כד כעין  הוא ÆÇÀ
שרץ  נתלה ואם המסרק, שיני כעין שיניים לרשת ומסביב ברשת

המסרק, של השיניים øäèîבאוויר øæòéìà éaøאליעזר רבי  – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
"תוך", נחשב המסרק אויר  שאין  טומאה, מקבל  שאינו íéîëçåÇÂÈÄסובר,

ïéànèî המסרק שיני  שבין לפי טומאה, שמקבל  סוברים, חכמים – ÀÇÀÄ
עצמו . הכלי כ "תוך" נחשב

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øähì ñøç éìk øeòL:ïéìëàì éeNòä–íéúéæa BøeòL.ïé÷Lîì éeNòä–ïé÷Lîa BøeòL.Cëìe Cëì éeNòä ¦§¥¤¤¦©¥¤¨§Ÿ¨¦¦§¥¦¤¨§©§¦¦§©§¦¤¨§¨§¨
–íéúéæa Bøîçì BúBà ïéìéhî. ©¦¦§ª§§¥¦
·úBøâBøâa døeòL úéáç;éøácïBòîL éaø.äãeäé éaøøîBà:íéæBâàa.øéàî éaøøîBà:íéúéæa.äøãwäå ñôlä ¨¦¦¨¦§§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥¤¡¦©¦¥¦¥§¥¦©§¨§©§¥¨
–íéúéæa ïøeòL.éôhäå Ctä–ïîLa ïøeòL.øeöøväå–íéîa BøeòL.aøïBòîL éøîBà:ìLíéðBòøæa ïzL. ¦¨§¥¦©©§©§¦¦¨§¤¤§©©§¦§©¦©¦¦§¥§¨§¨§¥§¦
øð–ïîLa BøeòL.øæòéìà éaøøîBà:äpè÷ äèeøôa.åét ìhpL øð–øBäè;äìéúta åét ÷qäL äîãà ìLå ¥¦§¤¤©¦¡¦¤¤¥¦§¨§©¨¥¤¦©¦¨§¤£¨¨¤ª©¦©§¦¨
–øBäè. ¨

b`.xdhil qxg ilk xeriyäúéä åìéôà .äéãéã êåú áåùç àìå äéúìéîì éæç àì åúã ,åìåë øáùð åìéàë øäè àîè äéä íàå ,äàîåè ìá÷î àì åúã
äá ìá÷ì äãçéå øæç ìáà ,ïäá àöåéëå íéðåîø äá ìá÷ì ë"çà äãçéå øæç àìù ïîæ ìë ,äøåäè ,úéæ àéöåîá äá÷éðå ,íéæåâàìå úåøâåøâì úãçåéî åæ úéáç

:äàîåè úìá÷î äðéà áåù ïåîø àéöåîá äá÷éðùîå ,ïåîø àéöåîá á÷ðúù ãò äàîè ,íéðåîø.oiwyna exeriyïé÷ùî éáâ ìò éìëä ïéîéùîùëù á÷ðá
:ä÷ùî àéöåîî ìåãâ á÷ð àåäå ,éìëä êåúì á÷ð åúåà êøã ïé÷ùîä ïéñðëð.jkle jklàìá ìëåà äá ïéçéðî ïéàù ô"òà .øùá äá íéìùáîù äøã÷ ïåâë

:íéúéæ àéöåîá á÷ðúù ãò äøåäè äðéàå ,àøîåçì äá ïðéìæà éëä åìéôà ,ä÷ùî ñðåëá äá÷éð éøäù àéæç àì ä÷ùîìå ,ä÷ùî
a.zexbexba dxeriy ziag:úéáçá úåøâåøâ çéðäì åéä íéìéâø.mizifa xne` xi`n iaxïéàå ú÷åìçî êë øçàå íúñ éåäå .ìéòìã ïéúéðúî íúñë

:äãåäé éáøë äëìäå .íúñë äëìä.mizifa oxeriy dxicwde qtld:ìéòì àðùéøôãë .øéîçäì.ithde jtdêëì ,ãàî øö åéô éôèäù àìà .ïä ïîù éìë
:ìéòì àðùéøôãë íéáðò ìù ìñ åá úåñëì åðé÷úäùë åðééä ,øåäè àåäù ìéòìã ïé÷øôá ïðúã éôèå .ïéôè ïéôè àìà åðîî ãøåé ïéàù éôè àø÷ð.onyaåðééä

:ïîù ÷éæçî åðéà ïéé åà íéî ÷éæçîù éìë éøäù ÷ã ïîù ìùã ,íéîì äåù åøåòéù ïéàå .ïîù ìù ä÷ùî ñðåë.xevxvdåéô ìòå íéî åá úåúùì éåùò éìë
:ïé÷ùîä åôðèéå òø øáã åëåúì ñðëé àìù úùø äùòîë äëáù.ozyly.íéðåôà ïåâë ,íéðåòøæ àéöåî á÷ðá ïøåòéù ,øåöøöäå éôèäå êôäïåòîù éáø øáñã

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åøîåçì åúåà ïéìéèîã ìéòìã êëìå êëì éåùòä åîë ååäå ,éãéáò éîð íéðåòøæìã.onya exeriy xpíúñã .ïîù ìù ä÷ùî ñðåëá
:ãéáò ïîùì øð.dphw dhexta xne` oerny iax:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åøîåçì åúåà ïéìéèîå ,úåèåøô äéá éçåðàì éîð ãéáò øáñã.eit lhpy xp

:åðîî øð íù ìèá.dnc` lye,ïùáëá óøöð åìéàë êëá áéùç àì ,ú÷ìåãä äìéúôá øðä éô ÷ñåäù ô"òàå .ïùáëá óøöð àìù ïîæ ìë äàîåè ìá÷î åðéà
:øåäèå

`xephxa yexit

i r i a x m e i
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הכלי את המטהר הנקב, שיעור מהו בשוליהם, שניקבו  חרס בכלי  דנה משנתנו
מטומאתו.

ñøç éìk øeòLהנקב שיעור חרס,– עלøähìבכלי  שיתטהר  – ÄÀÅÆÆÄÇÅ
טומאה: יקבל שלא וכן  כולו, נשבר כאילו  מטומאתו , éeNòäÆÈידו 

ïéìëàì,אוכלים בו להחזיק העשוי  כלי  –íéúéæa BøeòL– ÀÙÈÄÄÀÅÄ
הכלי. מן  זית לצאת יכול  הנקב שדרך היינו זית, במוציא משיינקב

ïé÷Lîì éeNòä,משקים בו  להחזיק העשוי כלי –ïé÷Lîa BøeòL ÆÈÀÇÀÄÄÀÇÀÄ
משקים  גבי על אותו  מניחים שאם היינו  משקה, בכונס משיינקב –

הנקב. אותו  דרך  לכלי המשקים Cëìeנכנסים Cëì éeNòä– ÆÈÀÈÀÈ
רוטב, עם בשר  בה שמבשלים קדירה כגון ולמשקים, ïéìéhîÇÄÄלאוכלים

íéúéæa Bøîçì BúBà אם אלא טהור  שאינו  לחומרה, בו  הולכים – ÀËÀÀÅÄ
זית. במוציא ניקב כן

ב ה נ ש מ ר ו א ב

להיטהר . חרס בכלי הנקב בשיעור  ללמד מוסיפה משנתנו

døeòL úéáç, להיטהר בחבית הנקב שיעור  –úBøâBøâa שיהא – ÈÄÄÈÄÀÀ
גרוגרת, דרכו  שתצא עד  גדול ïBòîLהנקב éaø éøácשהולך – ÄÀÅÇÄÄÀ

לגרוגרות. שהיה שימושה רוב אחר  íéæBâàaהוא :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÆÁÄ
הולך אגוזים, גם לתוכה ומכניסים שהואיל  אגוז , מוציא שהנקב –

לחומרה האגוזים אחר יהודה øîBà:(הגר"א);רבי  øéàî éaøÇÄÅÄÅ
íéúéæa ב החבית משתינקב הקודמת,– משנתנו  כסתם זית, מוציא ÀÅÄ

זית. במוציא שיעורו לאוכלים, העשוי חרס כלי האילפס,ñôläשכל – ÇÀÈ
äøãwäå,לבישול העשויים –íéúéæa ïøeòL במוציא משיינקבו – ÀÇÀÅÈÄÈÀÅÄ

הקודמת: במשנה ששנינו  כמו לחומרה, בהם שהולכים "ieyrdזית,
."mizifa exnegl eze` oilihn jkle jkléôhäå Ctäכלי שניהם – ÇÇÀÇÀÄ

אלא  ממנו  יוצא השמן  ואין מאד  צר פיו  שהטפי  אלא לשמן, חרס

"טפי ", נקרא ולכך  טיפין, ïîLaטיפין  ïøeòL בכונס משיינקבו  – ÄÈÀÆÆ
טהורים. הם הרי  לכלי, שמן להיכנס יכול הנקב שדרך היינו שמן ,

øeöøväåשכבר כמו  ברשת, מכוסה ופיו למים, העשוי  כד כעין  – ÀÇÇÀ
ח), (ב, לעיל  íéîaבארנו BøeòL היינו מים, בכונס משיינקב – ÄÀÇÄ

לתוכו. מים להיכנס יכולים הנקב ïzLìLשדרך  :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈÀÈ
והצרצור, והטפי הפך  –íéðBòøæa המוציא בנקב להיטהר שיעורם – ÀÅÀÄ

לחומרה. בהם הולכים לזרעונים גם בהם ומשתמשים שהואיל  זרעונים,
.oerny iaxk dkld oi`eøð,והפתילה השמן  לתוכו ונותנים חרס, של – Å

BøeòLïîLa.שמן הכונס בנקב –eøôa :øîBà øæòéìà éaøäè ÄÀÆÆÇÄÁÄÆÆÅÄÀÈ
äpè÷בנר נותנים גם שהיו לפי קטנה, פרוטה המוציא בנקב – ÀÇÈ

לחומרה. בו הולכים הלכך `xfril.פרוטות, iaxk dkld oi`eìhpL øðÅÆÄÇ
åét,בתוכו שהפתילה –øBäè;נר שם ממנו  שבטל –äîãà ìLå ÄÈÀÆÂÈÈ

פי  על אף בכבשן , נצרף ולא אדמה ממין העשוי  נר  –åét ÷qäLÆËÇÄ
הנר, פי –äìéúta,הפתילה באש –øBäè נצרף שלא זמן שכל  – ÇÀÄÈÈ

להשמיע, באה משנתנו טומאה. לקבלת כלי  נחשב אינו  בכבשן הנר כל

מכל העיקר , הוא הנר שפי והרי טהור, פיו  שניטל שנר פי  על שאף
טומאה  לענין כלי שייחשב כדי  בלבד  פיו  הסקת מועילה לא מקום

אחרונה "). "משנה (הגר"א ;

שנינו: משנתנו של  dcediברישא iax ;oerny iax ixac ,zexbexba dxeriy ziag"
."mizifa :xne` xi`n iax ;mifeb`a :xne`יהודה רבי  של טעמו itובארנו lr)

,(`"xbd יהודה רבי הולך  לפיכך  אגוזים, גם החבית לתוך ומכניסים שהואיל
לחומרה. האגוזים אחר 

לבאר אפשר  האם מאיר? רבי  של  טעמו  מה אבל מגרוגרת. גדול שאגוז  מכאן,
דבר והרי מאגוז? גדול  שזית כלומר  יהודה, מרבי  יותר  מחמיר מאיר שרבי
שהולך הגר "א, פירש לא מאיר  רבי של בטעמו ואמנם מסתבר. אינו זה
חבית  אף בזיתים שיעורם אוכלים כלי  ורוב הואיל שלדעתו  אלא לחומרה,
לקולה. או  לחומרה זה אם לציין מבלי  במשנה, בארנו גם וכך בזיתים. שיעורה
(גמרא  מכזית יתירה שהגרוגרת מצינו  כותב: טוב" יום "תוספות בעל ברם,
ומכאן, א). פא, שם (שם מזית גדול שהאגוז  כן  גם ומצינו  א), צא, שבת

יפה. סידורם עולה וכך  מקודמו. מקל  אחד  כל אלו  שתנאים

i y i n g m e i
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פעם  שטהר  כיון טומאה, המקבל  חרס כלי ששבר משנתנו , של ההלכתי היסוד 

izdw - zex`ean zeipyn
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Êñøç éìëaL ïéàîhä:æaæì dì LiL äìáè,äîìL äzçîe,úBøò÷ äàìî àéäL äìáèå.íäî úçà úàîèð ©§¥¦¤¦§¥¤¤©§¨¤¤¨¦§¥©§¨§¥¨§©§¨¤¦§¥¨§¨¦§¥©©¥¤
õøLa–ílk eàîèð àG.óãBò æaæì dì Lé íà,íäî úçà äàîèð–ïlk eàîèð.ñøç ìL ïéìáz úéa ïëå, §¤¤¦§§ª¨¦¤¨¦§¥¥¦§§¨©©¥¤¦§§ª¨§¥¥©§¦¤¤¤

úîàúnä íéøîì÷å.ä÷Lîa ãçà àîèpL õò ìL ïéìáz úéáe–Bøáç àîèð àG.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:ïé÷ìBç §©§¨¦©ª§¤¤¥©§¦¤¥¤¦§¨¤¨§©§¤¦§¨£¥©¦¨¨¤¦¥§¦
Béáò úà,àîhì LnLîä–àîè;øBähì LnLîä–øBäè.óãBò æaæì Bì Lé íà,íäî ãçà àîèð–àîèð ¤¨§©§©¥©¨¥¨¥©§©¥©¨¨¦¤¦§¥¥¦§¨¤¨¥¤¦§¨

Bøáç. £¥
Áãétlä–àîè.øð ìL Bò÷L úéáe–øéåàa ànhî.øeöøö ìL ÷øñnä–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåïéànèî. ©©¦¨¥¥¦§¤¥¦©¥¨£¦©©§¥¤©§©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦

fdnily dzgne fafl dl yiy `lahàìà ,íéàîè êðäã ïðéòîù äåä ñøç éìëáù íéøåäèäã àùéøîå .ìåáé÷ úéá ïäì ùéù ,íéàîè ,úåðôã äì ùéù
úåôéøè åìàå ÷øôá ïðúãë ,éëä àðúã äéçøåà[â"î óã]:äðùîá àáåè àëéà éëäå ,úåøùë åìàå.`lah:ñøç ìù.zexrw d`ln `idyúåøò÷ äéåùò àéäù

:äá ïéøáåçîå äôåâî ïä úåøò÷äå ,úåøò÷.scer fafl dl yi m`e:úåøò÷ ìù ïäéôî øúåé äìòîì äìåòå óãåò áéáñ àìáèä úôù íàodn zg` d`nhp
.olek e`nhpäìåë àìáèä úàîèðùëå ,åøéåàî àîèî ñøç éìëã ,àìáèä ìë úàîèðå ,áéáñ óãåòä æáæìä øéåàá ñðëð øáë äøò÷ä éôá õøùä ñðëðùëã

:äôåâî ïäù úåøò÷ä ìë åàîèð.oilazd zia:äæá äæ åáøòúé àìå ïéìáú ìù ãçà ïéî òåáøå òåáø ìëá úúì ,íéòåáø íéòåáø éåùò ñøç éìëmixnlw
.zen`ezndíäì íéøå÷å ,äáøä íäî åðöøàáå ,íéîåàú íéòåáø íéòåáø àåä íâ éåùòå .øôåñì íéëéøöä íéìëäå ñåîìå÷äå åéãä åëåúá úúì éåùò éìë

:é"øîì÷ æ"òìá.ur ly oilaz zia:óãåò æáæì åì ïéàå íéòåáø íéòåáø àåä íâ éåùòù.dwyna odn cg` `nhpyúîçî íéàáä íé÷ùîä ìò åøæâ ïðáøã
íé÷ùîá åéøåçà åàîèðù éìëù ,åøáç àîèð àì ä÷ùîá àîèðùë à÷åãå .àúééøåàã íéìë íéàîèî íäù ,äáæå áæ ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë àîèì õøù

àúééøåàã õøù úàîåèá ìáà .åøáç àîèð àìå åøáç ìù åéøåçà àîèä ìù ïôåã éåä ïé÷ùîá ïäî ãçà àîèðùë êëìä ,åëåú àîèð àìòâðã àëéä ìëã
àìà åáâî äàîåè ìá÷î åðéàã ñøç éìëáå .åéøåçàî åá úòâåð äàîåèäù ,åøáç àîèð ïäî ãçà àîèð íà ,åìåë àîèð åëåúî ïéá åéøåçàî ïéá õò éìëá
åáâî àîèéî õò éìë ìáà .åáâî àîèéî ïéà ñøç éìëå ,åøéáçì áâ äùòð äæ ìù åëåúã,.åøéáç àîèð àì ïäî ãçà àîèð íà õøù úàîåèá åìéôà ,åëåúî

:åìåë àîèð úåéäì ïé÷ùî úàîåèá àì ìáà ,õøù úàîåèá.eiar z` miwlegàñéâ éàäì àâìôå àñéâ éàäì àâìô ïðéîø ,íéòåáøä éðù ïéáù áçøå áò ïôåã
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .øåäè øåäèä ãöìù ïôåãä éáåò éöçå ,ïðáøã íé÷ùî úàîåèá

g.citldïéäéáâîå ïé÷éìãîå ïøèòå ïîùå ãâá úåëéúç íéðúåð äøò÷ äúåà êåúáå ,ñãðå÷ ùàøá äãåãéç íéáçåúå äèîìî úããåçî ñøç ìù äøò÷ ïéòë
ï÷åúî äáùåî íå÷îå ìéàåäã ì"î÷ ,àîèéú àìù àðéîà êúòã à÷ìñ äîöò éðôá ãåîòì äìåëé äðéàå úããåçî àéäù éðôîå .÷åçøîì äøéàî àéäå äìòîì

:äàîèéî åæ éøä ñãðå÷ä ùàøá äáéùåäì ãçåéîå.xp ly erwy ziae:åá ò÷åùîå áùåé øðä úåéäì éåùò ñøç éìë.xie`a `nhnàîèì êåúë áéùçã
:åðîî èòî íà éë åá ò÷åùî øðä ìë ïéàù éô ìò óà ,øéåàá.xevxv ly wxqnåðîî äøòîäå úùø äùòî øáëî ïéîë äëáù åéô ìò íéùåòù ñøç éìë

ïúåà íéùåòù ,÷øñîä éðéùë íéðéù íéèìåá äëáù äúåà áéáñå ,êë íééåùò ìàòîùé õøàá íéî íäá ïéúåùù íéìëä áåøå ,äáøä úåîå÷îî íéîä ìéèî
:ïéàîèîå êåú äì éáùçã íéîëçë äëìäå .àì éà ñøç éìë êåú áéùç éà ïðáøå øæòéìà éáø äá éâéìô íéðéù ïúåà øéåàá õøù äìúð íàå .éåðì

`xephxa yexit
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ñøç éìëaL ïéàîhä:טומאה המקבלים חרס כלי  הם אלו  – ÇÀÅÄÆÄÀÅÆÆ
äìáèæaæì dì LiL,שפה מסגרת, לו שיש חרס של לוח – ÇÀÈÆÆÈÄÀÅ

äîìL äzçîeש דפנות– לה hxtnיש dn meyn ,miyxtna oiir) ÇÀÈÀÅÈ
,(b dpynn md mirnypy s` .el` milk `pzdäàìî àéäL äìáèåÀÇÀÈÆÄÀÅÈ

úBøò÷,בטבלה מחוברות שהקערות היינו  –íäî úçà úàîèð ÀÈÄÀÅÇÇÅÆ
õøLa,מהקערות אחת בתוך  השרץ שנכנס –ílk eàîèð àG– ÀÆÆÄÀÀËÈ

עצמו . בפני  כלי  היא קערה שכל הקערות, שאר æaæìכל dì Lé íàÄÆÈÄÀÅ
óãBò,הקערות מכל  למעלה בולט הטבלא שבשפת שהלזבז  – Å

íäî úçà äàîèð,אחת קערה –ïlk eàîèðהקער כל ות,– ÄÀÀÈÇÇÅÆÄÀÀËÈ
אחד  ככלי כולן  נעשו שמסביבן  הלזבז ידי úéa(הר "ש).שעל ïëåÀÅÅ

ñøç ìL ïéìáz תא בכל ליתן  כדי  לתאים, המחולק חרס כלי  – ÇÀÄÆÆÆ
תבלין , של  אחר úîàúnäמין íéøîì÷å בה שיש  כפולה קסת – ÀÇÀÈÄÇËÀÆÆ

תא  נטמא שאם הוא, הדין  באלו אף לקולמוסים; ותאים דיותות שתי

הבולטת  מסביב שפה להם יש ואם כולם, נטמאו לא בשרץ, מהם אחד 
כולם. נטמאו מהם, אחד  נטמא התאים, מכל ïéìázלמעלה úéáeÅÇÀÄ

ä÷Lîa ãçà àîèpL õò ìL חכמים שכן  שרץ, מחמת הטמא – ÆÅÆÄÀÈÆÈÀÇÀÆ
משום  גזירה כלים, שיטמאו שרץ מחמת הטמאים המשקים על  גזרו

זב של  eilbx),משקים ine eaefe ewex epiid) ומטמאים הטומאה, אב שהם

בית  של  התאים אחד שאם ללמד , המשנה ובאה התורה, מן  כלים
שרץ, מחמת הטמא במשקה נטמא מעץ העשוי àîèðהתבלין  àGÄÀÈ

Bøáç שנטמא וכלי מגבו, אלא השני  בתא נגע לא הטמא שהמשקה – ÂÅ
נטמא  בשרץ, אחד  תא נטמא אם אבל  תוכו, נטמא לא במשקים גבו

הרי אחד , תא וכשנטמא מגבו , טומאה מקבל עץ כלי  שהרי  חברו ,

השני . התא של בגבו  הטומאה øîBà:נגעה éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ
Béáò úà ïé÷ìBç תאים שני שבין  בדופן  טמאים משקים נגעו  אם – ÀÄÆÈÀ

הדופן, עובי  את מחלקים עץ, של  התבלין  àîhì,בבית LnLîäÇÀÇÅÇÈÅ
àîè;טמא שנטמא התא שבצד  הדופן חצי  –,øBähì LnLîä ÈÅÇÀÇÅÇÈ
øBäè. טהור השני התא שבצד  הדופן  וחצי –opgei iaxk dkld oi`e È
.ixep oaóãBò æaæì Bì Lé íàלכל המקפת שפה לו  יש אם – ÄÆÄÀÅÅ

מכולם, למעלה בולטת והיא íäîהתאים ãçà àîèðàîèð , ÄÀÈÆÈÅÆÄÀÈ
Bøáç.אחד כלי נחשבים שכולם – ÂÅ

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ãétlä,וזפת ושמן פתילות בתוכה שנותנים חרס של קערה כעין  – ÇÇÄ
הקונדס, שבראש  בחור חידודה ותוחבים מלמטה, מחודדת והיא

המשנה  ובאה למעלה; אותן ומגביהים הפתילות את ומדליקים
בעצמו , לישב יכול ואינו מחודד  שהלפיד  פי  על  שאף להשמיענו,

הקונדס, בראש  ומיוחד  מתוקן מושבו ומקום הואיל מקום àîèÈÅמכל 
טומאה. מקבל הוא הרי –øð ìL Bò÷L úéáe השקוע המקום – ÅÄÀÆÅ

חרס, של øéåàaבנר  ànhîפי על אף כ"תוך ", נחשב שהשקע – ÄÇÅÈÂÄ
ממנו מעט אם כי  בו  משוקע הנר כל  ברטנורא).שאין øñnäÇÇÀÅ÷(הר "ש;

øeöøö ìL–xevxv מכוסה שפיו  חרס של  בקבוק או  כד כעין  הוא ÆÇÀ
שרץ  נתלה ואם המסרק, שיני כעין שיניים לרשת ומסביב ברשת

המסרק, של השיניים øäèîבאוויר øæòéìà éaøאליעזר רבי  – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
"תוך", נחשב המסרק אויר  שאין  טומאה, מקבל  שאינו íéîëçåÇÂÈÄסובר,

ïéànèî המסרק שיני  שבין לפי טומאה, שמקבל  סוברים, חכמים – ÀÇÀÄ
עצמו . הכלי כ "תוך" נחשב

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øähì ñøç éìk øeòL:ïéìëàì éeNòä–íéúéæa BøeòL.ïé÷Lîì éeNòä–ïé÷Lîa BøeòL.Cëìe Cëì éeNòä ¦§¥¤¤¦©¥¤¨§Ÿ¨¦¦§¥¦¤¨§©§¦¦§©§¦¤¨§¨§¨
–íéúéæa Bøîçì BúBà ïéìéhî. ©¦¦§ª§§¥¦
·úBøâBøâa døeòL úéáç;éøácïBòîL éaø.äãeäé éaøøîBà:íéæBâàa.øéàî éaøøîBà:íéúéæa.äøãwäå ñôlä ¨¦¦¨¦§§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥¤¡¦©¦¥¦¥§¥¦©§¨§©§¥¨
–íéúéæa ïøeòL.éôhäå Ctä–ïîLa ïøeòL.øeöøväå–íéîa BøeòL.aøïBòîL éøîBà:ìLíéðBòøæa ïzL. ¦¨§¥¦©©§©§¦¦¨§¤¤§©©§¦§©¦©¦¦§¥§¨§¨§¥§¦
øð–ïîLa BøeòL.øæòéìà éaøøîBà:äpè÷ äèeøôa.åét ìhpL øð–øBäè;äìéúta åét ÷qäL äîãà ìLå ¥¦§¤¤©¦¡¦¤¤¥¦§¨§©¨¥¤¦©¦¨§¤£¨¨¤ª©¦©§¦¨
–øBäè. ¨

b`.xdhil qxg ilk xeriyäúéä åìéôà .äéãéã êåú áåùç àìå äéúìéîì éæç àì åúã ,åìåë øáùð åìéàë øäè àîè äéä íàå ,äàîåè ìá÷î àì åúã
äá ìá÷ì äãçéå øæç ìáà ,ïäá àöåéëå íéðåîø äá ìá÷ì ë"çà äãçéå øæç àìù ïîæ ìë ,äøåäè ,úéæ àéöåîá äá÷éðå ,íéæåâàìå úåøâåøâì úãçåéî åæ úéáç

:äàîåè úìá÷î äðéà áåù ïåîø àéöåîá äá÷éðùîå ,ïåîø àéöåîá á÷ðúù ãò äàîè ,íéðåîø.oiwyna exeriyïé÷ùî éáâ ìò éìëä ïéîéùîùëù á÷ðá
:ä÷ùî àéöåîî ìåãâ á÷ð àåäå ,éìëä êåúì á÷ð åúåà êøã ïé÷ùîä ïéñðëð.jkle jklàìá ìëåà äá ïéçéðî ïéàù ô"òà .øùá äá íéìùáîù äøã÷ ïåâë

:íéúéæ àéöåîá á÷ðúù ãò äøåäè äðéàå ,àøîåçì äá ïðéìæà éëä åìéôà ,ä÷ùî ñðåëá äá÷éð éøäù àéæç àì ä÷ùîìå ,ä÷ùî
a.zexbexba dxeriy ziag:úéáçá úåøâåøâ çéðäì åéä íéìéâø.mizifa xne` xi`n iaxïéàå ú÷åìçî êë øçàå íúñ éåäå .ìéòìã ïéúéðúî íúñë

:äãåäé éáøë äëìäå .íúñë äëìä.mizifa oxeriy dxicwde qtld:ìéòì àðùéøôãë .øéîçäì.ithde jtdêëì ,ãàî øö åéô éôèäù àìà .ïä ïîù éìë
:ìéòì àðùéøôãë íéáðò ìù ìñ åá úåñëì åðé÷úäùë åðééä ,øåäè àåäù ìéòìã ïé÷øôá ïðúã éôèå .ïéôè ïéôè àìà åðîî ãøåé ïéàù éôè àø÷ð.onyaåðééä

:ïîù ÷éæçî åðéà ïéé åà íéî ÷éæçîù éìë éøäù ÷ã ïîù ìùã ,íéîì äåù åøåòéù ïéàå .ïîù ìù ä÷ùî ñðåë.xevxvdåéô ìòå íéî åá úåúùì éåùò éìë
:ïé÷ùîä åôðèéå òø øáã åëåúì ñðëé àìù úùø äùòîë äëáù.ozyly.íéðåôà ïåâë ,íéðåòøæ àéöåî á÷ðá ïøåòéù ,øåöøöäå éôèäå êôäïåòîù éáø øáñã

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åøîåçì åúåà ïéìéèîã ìéòìã êëìå êëì éåùòä åîë ååäå ,éãéáò éîð íéðåòøæìã.onya exeriy xpíúñã .ïîù ìù ä÷ùî ñðåëá
:ãéáò ïîùì øð.dphw dhexta xne` oerny iax:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åøîåçì åúåà ïéìéèîå ,úåèåøô äéá éçåðàì éîð ãéáò øáñã.eit lhpy xp

:åðîî øð íù ìèá.dnc` lye,ïùáëá óøöð åìéàë êëá áéùç àì ,ú÷ìåãä äìéúôá øðä éô ÷ñåäù ô"òàå .ïùáëá óøöð àìù ïîæ ìë äàîåè ìá÷î åðéà
:øåäèå

`xephxa yexit

i r i a x m e i
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הכלי את המטהר הנקב, שיעור מהו בשוליהם, שניקבו  חרס בכלי  דנה משנתנו
מטומאתו.

ñøç éìk øeòLהנקב שיעור חרס,– עלøähìבכלי  שיתטהר  – ÄÀÅÆÆÄÇÅ
טומאה: יקבל שלא וכן  כולו, נשבר כאילו  מטומאתו , éeNòäÆÈידו 

ïéìëàì,אוכלים בו להחזיק העשוי  כלי  –íéúéæa BøeòL– ÀÙÈÄÄÀÅÄ
הכלי. מן  זית לצאת יכול  הנקב שדרך היינו זית, במוציא משיינקב

ïé÷Lîì éeNòä,משקים בו  להחזיק העשוי כלי –ïé÷Lîa BøeòL ÆÈÀÇÀÄÄÀÇÀÄ
משקים  גבי על אותו  מניחים שאם היינו  משקה, בכונס משיינקב –

הנקב. אותו  דרך  לכלי המשקים Cëìeנכנסים Cëì éeNòä– ÆÈÀÈÀÈ
רוטב, עם בשר  בה שמבשלים קדירה כגון ולמשקים, ïéìéhîÇÄÄלאוכלים

íéúéæa Bøîçì BúBà אם אלא טהור  שאינו  לחומרה, בו  הולכים – ÀËÀÀÅÄ
זית. במוציא ניקב כן

ב ה נ ש מ ר ו א ב

להיטהר . חרס בכלי הנקב בשיעור  ללמד מוסיפה משנתנו

døeòL úéáç, להיטהר בחבית הנקב שיעור  –úBøâBøâa שיהא – ÈÄÄÈÄÀÀ
גרוגרת, דרכו  שתצא עד  גדול ïBòîLהנקב éaø éøácשהולך – ÄÀÅÇÄÄÀ

לגרוגרות. שהיה שימושה רוב אחר  íéæBâàaהוא :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÆÁÄ
הולך אגוזים, גם לתוכה ומכניסים שהואיל  אגוז , מוציא שהנקב –

לחומרה האגוזים אחר יהודה øîBà:(הגר"א);רבי  øéàî éaøÇÄÅÄÅ
íéúéæa ב החבית משתינקב הקודמת,– משנתנו  כסתם זית, מוציא ÀÅÄ

זית. במוציא שיעורו לאוכלים, העשוי חרס כלי האילפס,ñôläשכל – ÇÀÈ
äøãwäå,לבישול העשויים –íéúéæa ïøeòL במוציא משיינקבו – ÀÇÀÅÈÄÈÀÅÄ

הקודמת: במשנה ששנינו  כמו לחומרה, בהם שהולכים "ieyrdזית,
."mizifa exnegl eze` oilihn jkle jkléôhäå Ctäכלי שניהם – ÇÇÀÇÀÄ

אלא  ממנו  יוצא השמן  ואין מאד  צר פיו  שהטפי  אלא לשמן, חרס

"טפי ", נקרא ולכך  טיפין, ïîLaטיפין  ïøeòL בכונס משיינקבו  – ÄÈÀÆÆ
טהורים. הם הרי  לכלי, שמן להיכנס יכול הנקב שדרך היינו שמן ,

øeöøväåשכבר כמו  ברשת, מכוסה ופיו למים, העשוי  כד כעין  – ÀÇÇÀ
ח), (ב, לעיל  íéîaבארנו BøeòL היינו מים, בכונס משיינקב – ÄÀÇÄ

לתוכו. מים להיכנס יכולים הנקב ïzLìLשדרך  :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈÀÈ
והצרצור, והטפי הפך  –íéðBòøæa המוציא בנקב להיטהר שיעורם – ÀÅÀÄ

לחומרה. בהם הולכים לזרעונים גם בהם ומשתמשים שהואיל  זרעונים,
.oerny iaxk dkld oi`eøð,והפתילה השמן  לתוכו ונותנים חרס, של – Å

BøeòLïîLa.שמן הכונס בנקב –eøôa :øîBà øæòéìà éaøäè ÄÀÆÆÇÄÁÄÆÆÅÄÀÈ
äpè÷בנר נותנים גם שהיו לפי קטנה, פרוטה המוציא בנקב – ÀÇÈ

לחומרה. בו הולכים הלכך `xfril.פרוטות, iaxk dkld oi`eìhpL øðÅÆÄÇ
åét,בתוכו שהפתילה –øBäè;נר שם ממנו  שבטל –äîãà ìLå ÄÈÀÆÂÈÈ

פי  על אף בכבשן , נצרף ולא אדמה ממין העשוי  נר  –åét ÷qäLÆËÇÄ
הנר, פי –äìéúta,הפתילה באש –øBäè נצרף שלא זמן שכל  – ÇÀÄÈÈ

להשמיע, באה משנתנו טומאה. לקבלת כלי  נחשב אינו  בכבשן הנר כל

מכל העיקר , הוא הנר שפי והרי טהור, פיו  שניטל שנר פי  על שאף
טומאה  לענין כלי שייחשב כדי  בלבד  פיו  הסקת מועילה לא מקום

אחרונה "). "משנה (הגר"א ;

שנינו: משנתנו של  dcediברישא iax ;oerny iax ixac ,zexbexba dxeriy ziag"
."mizifa :xne` xi`n iax ;mifeb`a :xne`יהודה רבי  של טעמו itובארנו lr)

,(`"xbd יהודה רבי הולך  לפיכך  אגוזים, גם החבית לתוך ומכניסים שהואיל
לחומרה. האגוזים אחר 

לבאר אפשר  האם מאיר? רבי  של  טעמו  מה אבל מגרוגרת. גדול שאגוז  מכאן,
דבר והרי מאגוז? גדול  שזית כלומר  יהודה, מרבי  יותר  מחמיר מאיר שרבי
שהולך הגר "א, פירש לא מאיר  רבי של בטעמו ואמנם מסתבר. אינו זה
חבית  אף בזיתים שיעורם אוכלים כלי  ורוב הואיל שלדעתו  אלא לחומרה,
לקולה. או  לחומרה זה אם לציין מבלי  במשנה, בארנו גם וכך בזיתים. שיעורה
(גמרא  מכזית יתירה שהגרוגרת מצינו  כותב: טוב" יום "תוספות בעל ברם,
ומכאן, א). פא, שם (שם מזית גדול שהאגוז  כן  גם ומצינו  א), צא, שבת

יפה. סידורם עולה וכך  מקודמו. מקל  אחד  כל אלו  שתנאים

i y i n g m e i
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פעם  שטהר  כיון טומאה, המקבל  חרס כלי ששבר משנתנו , של ההלכתי היסוד 
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‚úôæa dàNòå äáwpL úéáç,äøaLðå,úéòéáø ÷éæçî úôfä íB÷îa Lé íà–äàîè,éìk íL ìèa àHL éðtî ¨¦¤¦§¨©£¨¨§¤¤§¦§§¨¦¥¦§©¤¤©£¦§¦¦§¥¨¦§¥¤¨©¥§¦
äéìòî.úôæa BàNòå áwpL ñøç,÷éæçî ét ìò óàúéòéáø–øBäè,åéìòî éìk íL ìèaL éðtî. ¥¨¤¨¤¤¤¦©©£¨§¤¤©©¦©£¦§¦¦¨¦§¥¤¨©¥§¦¥¨¨

„íéììâa dìôèe äòòBøúpL úéáç,àeäL ét ìò óàíéìôBð íéñøçäå íéììbä úà ìèBð–äàîè,éðtîàHL ¨¦¤¦§£¨§¨¨¦§¨¦©©¦¤¥¤©§¨¦§©£¨¦§¦§¥¨¦§¥¤
äéìòî éìk íL ìèa.ïéñøç äpnî ÷aãå äøaLð,íéììâa ïìôèe øçà íB÷nî ïéñøç àéáäL Bà,àeäL ét ìò óà ¨©¥§¦¥¨¤¨¦§§¨§¦¥¦¤¨£¨¦¤¥¦£¨¦¦¨©¥§¨¨¦§¨¦©©¦¤

íéãîBò ïéñøçäå íéììbä ìèBð–äøBäè,äéìòî éìk íL ìèaL éðtî.úéòéáø ÷éæçî ñøç da äéä–ànhî dlk ¥©§¨¦§©£¨¦§¦§¨¦§¥¤¨©¥§¦¥¨¤¨¨¨¨¤¤©£¦§¦¦ª¨¦©¨
òbîa,øéåàa ànhî Bcâðëe. §©¨§¤§¦©¥¨£¦
‰àéøaä ñøç éìk ìôBhä–ïBòîL éaøå øéàî éaøíéànèî;íéîëçåíéøîBà:àéøaä úà ìôBhä–øBäè, ©¥§¦¤¤©¨¦©¦¥¦§©¦¦§§©§¦©£¨¦§¦©¥¤©¨¦¨

òeòøä úàå–àîè.äéeøwä ÷ecça ïëå. §¤¨¨©¨¥§¥§¦©¥¨

b.dawipy ziag:àáäìå ïàëî äàîåè úìá÷î ,úôæá äàùòå øæçùë ,äøäèå ,úéæ àéöåîá.dxaype dxfgúôæä åá ùéù øáùä åúåà .äáøä íéøáùì
äîéúñ ïéàù ô"òàå .úéòéáøá äàñ ãòå âåìî ìéòìã ïé÷øôá ïðúãë ,ïðé÷ñò äàñ ãòå âåìî ú÷æçîä úéáçáå .àîè ,êîåñî àìù áùåéå úéòéáø ÷éæçî
ùøåôä ñøç ìáà ,äøäèù ô"òà äéìò úéáç íù äá÷éðù úéáçã .äðîî éìë íù ìèáù íãå÷ úéùòðù äîéúñ êä éðàù ,äøéáù øçàì àáä á÷ðì úìòåî

:åìù á÷ðá äîéúñ úìòåî ïéà êëéôì ,á÷éð àìù ô"òà åéìòî éìë íù ìèá úéáçä ïî
c.drrexzpy ziagàéä äøåäèå .éøîâì øáùú äëåúá úåøâåøâ á÷ éöçå äåìèìèé íàù êë ìë äòåòø àéä ìáà äéñøç åìôð àìù .òåòø ìúåë åîë

ïé÷øô êãéàá ïî÷ì ïðéøîàãë[á"î]:.dlthe:äéðô çèù.millba:íéñøçä åìôé àìù éãë.dxaypåà .íéøôåñ ìù ïìå÷á íéøáùä ÷áéãå íéñøçä åìôðù
:ïùáëá äôøöå øæç àìù ïîæ ìë ,èéèá ïìôè ïéãä àåäå .äøåäè ,íéììâá ïìôè êë øçàå ï÷áãå øçà íå÷îî íéñøç àéáäù.ziriax wifgn qxgïåâëå

:ìéòì àðùéøôãë úéòéáøá äøåòéùã ,äàñ ãòå âåìî ú÷æçîä úéáçî àá ñøçäù.rbna oi`nhn olek.ãé íåùî ïéàîèîå ,ñøç åúåàì ãé íéùòð ïìåëã
:ñøç éìë ãéì øéåà ïéàã ,øéåàá àîèî ãáìá åãâðëå

d.`ixad qxg ilk:øåáù àìå òåòø àì åðéàù.oi`nhnéìëë äáåùç àéäù éðôî ,äìéôèá åòâðù íé÷ùîå íéìëåà íéàîè ,åøéåàî éìëä àîèð íà
:åîöò.xedh `ixad z` ltehdìáà ,àîè éìëäùë äá íéòâåðä íéìëåàä åàîèðå éìëë äìôèä äáéùçã àåä äìéôè äúåàì êéøöù òåòø éìëä à÷åãã

:íéîëçë äëìäå .éìëë äáåùç äðéà àéøáä úìéôè.diexw weciga oke÷åãéçá å÷ìçð êë àéøáä úìéôèá íéîëç íò ïåòîù éáøå øéàî éáø å÷ìçðù íùë

`xephxa yexit

אין שסתמו, פי  על  אף השבר ניקב אם ומכאן , לעולם; טומאה לו אין  שוב אחת,
את  וסתם שניקב, שלם חרס כלי אבל טומאה. מקבל  ואינו  לו , מועילה הסתימה
סתימת  בו שיש השבר אותו אף נשבר , ואם טומאה; ומקבל  הכלי חוזר הרי  הנקב,

במשנה. כמבואר  לכך, הראוי  כשיעור  בו  יש  אם טומאה, מקבל  הנקב

äáwpL úéáç,הקודמת במשנה ששנינו כפי וטהרה, –dàNòå ÈÄÆÄÀÈÇÂÈÈ
úôæa,טומאה מקבלת שוב והיא בזפת, הנקב את וסתם –äøaLðå ÀÆÆÀÄÀÀÈ

הרבה; לשברים –úéòéáø ÷éæçî úôfä íB÷îa Lé íà אם – ÄÅÄÀÇÆÆÇÂÄÀÄÄ
מסּומך , שלא ויושב רביעית מחזיק הזפת בו שיש השבר äàîèÀÅÈאותו 

טומאה, מקבל השבר  כלומר  –äéìòî éìk íL ìèa àHL éðtîÄÀÅÆÈÇÅÀÄÅÈÆÈ
לה  מועילה הנקב וסתימת עליה, חבית שם עדיין  שניקבה, שחבית –
מקבלים  רביעית המחזיקים שבריה גם הלכך טומאה, ולקבל  לחזור

la`áwpLטומאה. ñøç,שניקב חרס כלי שבר  –úôæa BàNòå ÆÆÆÄÇÇÂÈÀÆÆ
בזפת, שלו הנקב את וסתם –úéòéáø ÷éæçî ét ìò óàשהשבר – ÇÇÄÇÂÄÀÄÄ

טומאה, לקבל  וראוי רביעית טומאה,øBäèמחזיק מקבל אינו  – È
åéìòî éìk íL ìèaL éðtî שם עליו  אין  חרס כלי  ששבר  – ÄÀÅÆÈÇÅÀÄÅÈÈ

וסתימת  לעולם, טומאה מקבל אינו שוב ונטהר, ניקב אם הלכך  כלי ,
כלל. לו  מועילה אינה הנקב
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לו מועיל  כלי  שם מעליו  בטל  שלא זמן  שכל חרס, בכלי  ללמד  מוסיפה משנתנו
לו. מועיל תיקון  כל אין כלי שם מעליו  משבטל ואילו תיקונו ,

äòòBøúpL úéáç כלהלן) גרוגרות קב בחצי  ליטלטל  יכולה ואינה – ÈÄÆÄÀÂÈ
תישבר ויטלטלוה, גרוגרות קב חצי  בתוכה יכניסו שאם דהיינו ב), ד ,

היא, טהורה זה שבכגון  íéììâaלגמרי, dìôèe וחיזקה טחה – ÀÈÈÄÀÈÄ
בקר , בגללי  íéñøçäåבחוץ íéììbä úà ìèBð àeäL ét ìò óàÇÇÄÆÅÆÇÀÈÄÀÇÂÈÄ

íéìôBð,נופלים החרסים היו  ממנה הגללים את מוריד היה שאילו  – ÀÄ
מקבלים  אינם גללים כלי גם והרי מתפרקת, היתה שהחבית היינו 

מקום מכל  טומאה,äàîèטומאה, מקבלת החבית –àHL éðtî ÀÅÈÄÀÅÆ
äéìòî éìk íL ìèaולקבל לחזור התיקון  לה מועיל  הלכך  – ÈÇÅÀÄÅÈÆÈ

החבית,äøaLðטומאה. –ïéñøç äpnî ÷aãå חרסים ודיבק – ÄÀÀÈÀÄÅÄÆÈÂÈÄ
כלי , מהם ועשה החבית øçàמן íB÷nî ïéñøç àéáäL BàÆÅÄÂÈÄÄÈÇÅ

íéììâa ïìôèe,מתוקנת חבית ועשה –ìèBð àeäL ét ìò óà ÀÈÈÄÀÈÄÇÇÄÆÅ

íéãîBò ïéñøçäå íéììbä החרסים הגללים, יטול  אם שגם – ÇÀÈÄÀÇÂÈÄÀÄ
דבוקים, טומאה,äøBäèיישארו מקבלת המתוקנת החבית אין – ÀÈ

äéìòî éìk íL ìèaL éðtî אינה ושוב שנשברה, בשעה – ÄÀÅÆÈÇÅÀÄÅÈÆÈ
טפלן  אם דווקא שלאו  מבואר , במפרשים לעולם. טומאה מקבלת
בכבשן , וצרפה חזר  שלא זמן  כל  בטיט, טפלן  אפילו אלא בגללים,

חדש ככלי  שנעשה לפי מועיל, בכבשן  צירוף ברם, תקנה. לה אין 

אחרונה"). "משנה ברטנורא; da(ר"ש ; äéä,ותוקנה שנשברה בחבית – ÈÈÈ
úéòéáø ÷éæçî ñøç,טומאה מקבל שהוא –òbîa ànhî dlk ÆÆÇÂÄÀÄÄËÈÄÇÈÀÇÈ

בה  נגעה שאם במגע, מתטמאה מהחרסים שתוקנה החבית כל  –

לחרס  "יד " משמשים החרסים שכל  לפי טמאה, כולה מתוכה, הטומאה
אינה  אבל במגע, מיטמאה חרס בכלי "יד " וכל  טומאה, המקבל 

חרס; כלי ל"יד " אוויר  שאין  באוויר , כנגדBcâðëeמיטמאה אבל  – ÀÆÀ
רביעית, שמחזיק øéåàaהחרס ànhî תלויה הטומאה אם שאף – ÄÇÅÈÂÄ

בפני כלי  שהוא מפני  נטמא, זה הרי  החרס, אותו כנגד החבית באויר 

(רמב"ם ).עצמו 
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לכלי כמחובר  נחשב הטיח אם מבחוץ, אותו  שטחו  שלם חרס בכלי  דנה משנתנו
לא. או 

àéøaä ñøç éìk ìôBhä אלא לתיקון , זקוק שאינו השלם, – ÇÅÀÄÆÆÇÈÄ
hih)שטפלו  zaky uegan eilr wiacd),חזק יותר  שיהא éaøÇÄכדי

íéànèî ïBòîL éaøå øéàîהכלי נטמא שאם הטיפול , את – ÅÄÀÇÄÄÀÀÇÀÄ
הנוגעים  ומשקים אוכלים ומטמא טמא, שבחוץ הטיפול  אף מתוכו,

עצמו; ככלי ודינו לכלי  כחיבור חשוב שהטיפול מפני  íéîëçåÇÂÈÄבו,
øBäè ,àéøaä úà ìôBhä :íéøîBà חשוב שאינו  לפי  הטיפול , – ÀÄÇÅÆÇÈÄÈ

כלל; לו  זקוק הכלי ואין  הואיל  לכלי, òeòøäחיבור  úàåאבל – ÀÆÈÈÇ
הרעוע, הכלי  את צריךàîèהטופל והכלי  שהואיל  הטיפול, – ÈÅ

הוא  אף הכלי  נטמא שאם ככלי , ודינו  לו  חיבור הוא הרי לטיפול,
לעיל. בארנו  שכבר כמו בו, הנוגעים ומשקים אוכלים ומטמא טמא,

äéeøwä ÷ecça ïëå בה דולים שהיו  חלולה יבשה דלעת היינו  – ÀÅÀÄÇÅÈ
מאיר רבי לדעת לחזקה, כדי (חגורה) חידוק לה ועשה הבור , מן מים

izdw - zex`ean zeipyn
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Âïéñhtä da ïéìôBhL úéìaé,da òâBpä–àîè.øeaç dðéà úéáç úôeâî.øepz ìL Bìetèa òâBpä–àîè. ©§¦¤§¦¨©¦¨¦©¥©¨¨¥§©¨¦¥¨¦©¥©§¦¤©¨¥
Êúéñøçáe øîça BìôhL íçî,øîça òâBpä–àîè,úéñøçáe–øBäè.úôæa BàNòå áwpL íe÷î÷–éaø ¥©¤§¨§Ÿ¤§©§¦©¥©©Ÿ¤¨¥©©§¦¨ª§¤¦©©£¨§¤¤©¦

éñBéøäèî,ïðBök ïénçä úà ìa÷ì ìBëé BðéàL.úôæ éìëa øîBà äéä ïëå:ïúôfL úLçð éìk–ïéøBäè.ïééì íàå ¥§©¥¤¥¨§©¥¤©©¦§¥§¥¨¨¥¦§¥¤¤§¥§Ÿ¤¤§¨¨§¦§¦§©¦
–ïéàîè. §¥¦
Ádkøvî øúé úôæa dàNòå äáwpL úéáç,dkøöa òâBpä–àîè,dkøvî øúé–øBäè.ìò äôèpL úôæ ¨¦¤¦§¨©£¨¨§¤¤¨¥¦¨§¨©¥©§¨§¨¨¥¨¥¦¨§¨¨¤¤¤¨§¨©

úéáçä,da òâBpä–øBäè.úôæa B÷÷tL ñøç ìLå õò ìL CtLî–äéøæò ïa øæòìà éaøànèî.àáé÷ò éaø ¤¨¦©¥©¨¨©§¥¤¥§¤¤¤¤§¨§¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥©¦£¦¨

éáøå øéàî éáøã .ïáàá óåâú íà øáùú àìù éãë ìæøá ìù åà õò ìù ìåâòá äéúåáéáñ ÷ãäì íéìéâøå ,íéî äá ïéáàåùù äìåìçå äùáé úòìã àéäå ,äéåø÷
áéùç àì äæ ìâåòì äëéøö äðéàå äàéøá äéåø÷ä äúéä íà íéøîåà íéîëçå .äàéøá äéåø÷ä äúéä åìéôàå ,åæá óà ïéàîèî àéøáä úìéôèá ïéàîèîã ïåòîù

:ìâåòä àîèð àì äéåø÷ä úàîèð íàå ,äéåø÷ ìù äôåâë ìâåòä
e.zilai:ïéòéæîù ïééä åèìôé àìù úåìåãâä úåãëä åá çåèì ïéìéâøå .àìáé åîùù áùò ïéî.oiqhtäöéá úëñîáã ïéñèô éìòá åììä åîë .úåìåãâ úåãë

[:åè óã]:
f.mgin:íéîä åá íéîîçîù éìë.xnega:áò èéè.ziqxg:íéñøç úùéúë ,íéùøôî ùéå .ñøçë ÷ã.`nh xnega rbepdøáçúîå ÷áãð àåäù éôì

:íéàîè øîåçá íéòâåðä íéìëåàäå ,åúåîë åáéáñù øîåçä àîèð íçéîä àîèð íà êëìä ,éìë ìù åîöòë áåùçå íçéîá.xedh ziqxgaeåðéà úéñøçã
:éìë ìù åîöòë áéùç àìå ,ìéôðå êéøôîå ÷áãð.mewnew:å"îå÷îå÷ åì ïéàøå÷ æ"òìáå .íçéîî ìåãâ øúåé.oingd z` lawl leki epi`yñîðå êúéð úôæäù

:øåäèå éìë áåùç åðéà ïðåöä úà ìá÷ì ìåëéù ô"òàå .ïéîç íéîá.ztf ilka xne` did okeïéìåëé ïéàå ìéàåä ,ïéøåäè ïäù ,åîöò úôæä ïî íéåùòä íéìë
åà íãà òâðå íéàîè íéìëä åéä íà .íéøåäè ïúôæù úùåçð éìë ,ãöéë ìéæàå ùøôîå ,íéúåôæä íéìëá ,úôæ éìëá ,åùøéô éúåáøå .ïðåöë ïéîçä úà ìá÷ì

:éìë ìù åîöòë áùçð åðéàå øåáéç úôæä ïéàã ,íéøåäè ,úôæá ïé÷ùîå ïéìëåà.oiil m`eïéîçá ïäá ùîúùäì åúòã ïéàå ïéé ïëåúá íåùì äìçúî ïúôæ íàå
:ììë.oi`nh:øåáéç úôæ éåäå úôæì êéøö éìëä éåä æàã
g.dkxvn xzeiøúåé ,ùøéô í"áîøå .úéáçì êéøö àìã ïåéë ,øåáéç áéùç àìå ,äëøöî øúåé éåä á÷ðä ãâðë àìù àåäù äîå ,äëøåö àåä á÷ðä ãâðë

:á÷ðä ãâðë ìëä åìéôàå ,äîåúñ øàùúå äðîî ìèðäì ìëåéù ãò øúåéá äáò äîéúñä äùòù ïåâë äëøöî.ziagd lr dthpy ztf:äáå÷ð äðéàùrbepd
.da:úôæä úôéèá.xedh:äì äëéøö úéáçä ïéàù ïåéë úéáçì øåáéç úôæä ïéàù .äàîè úéáçäù ô"òà.ztfa owwtyéåùòä êôùîä ìù á÷ðä éô íúñù
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חכמים  ולדעת טמא, החידוק אף נטמאה הקירויה אם שמעון  ורבי 

נחשב  החידוק אין  לחידוק, צריכה ואינה בריאה שהקירויה בזמן 
משנתנו  החידוק. נטמא לא הקירויה נטמאה אם ולכן  לה, כחיבור

וצריכה  להישבר  עלולה שהקירויה פי על  שאף בסיפא, להשמיע באה
לחידוק, זקוקה ואינה היא, בריאה ועכשיו  הואיל  מקום מכל חיזוק,

נטמא החידוק שאין  היא, חכמים (הגר"א ).דעת
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úéìaé,עשב מין  –ïéñhtä da ïéìôBhL,הגדולות החביות – ÇÀÄÆÀÄÈÇÄÈÄ
da òâBpä,ביבלית –àîè אף מתוכו, הפיטס נטמא אם כלומר – ÇÅÇÈÈÅ

שהואיל בה, הנוגעים והמשקים האוכלים את ומטמאה טמאה היבלית
חכמים  לדעת אף ידלפו, שלא כדי  הפיטסים, את בה לטוח ורגילים

לכלי . חיבור היא úéáçנחשבת úôeâîש כיסוי  פי– שעל  חרס ל ÀÇÈÄ
לחבית, בטיט מדובק שהוא פי  על  אף øeaçחבית, dðéà,לחבית – ÅÈÄ

טמאה. המגופה אין החבית נטמאה ואם לינטל; עומדת שהיא מפני

øepz ìL Bìetèa òâBpä ומשקים אוכלים ונגעו התנור, נטמא אם – ÇÅÇÀÄÆÇ
בו, שטחוהו  שהתנורàîèבטיח לפי טמאים, ומשקים האוכלים – ÈÅ

לתנור. חיבור  נחשב הטיח הלכך בו, יישמר שחומו כדי לטיח, צריך 
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íçî,מים בו שמחממים חרס, של –øîça BìôhLשטחֹו – ÅÇÆÀÈÀÙÆ
עבה, ממנו úéñøçáeבטיט שעושים מעפר שהוא דק טיט מין  – ÀÇÀÄ

חומר כמו  מתדבק ואינו  חרס, àîè(הגר"א ),כלי ,øîça òâBpäÇÅÇÇÙÆÈÅ
הנוגעים  משקים או ואוכלים נטמא, החומר  אף המיחם, נטמא אם –

לו , חיבור ונעשה במיחם יפה מתדבק שהחומר לפי  טמאים, בחומר
המיחם; מגוף כחלק הוא בחרסית,úéñøçáeוהרי הנוגע אבל – ÇÇÀÄ

øBäè אינה הלכך ונופלת, נפרכת והיא יפה נדבקת אינה שהחרסית – È
למיחם. חיבור  ד ּוד ,÷íe÷îנחשבת מין  והוא חרס, של –áwpL ËÀÆÄÇ

úôæa BàNòå,בזפת הנקב את שסתם –øäèî éñBé éaø את – ÇÂÈÀÆÆÇÄÅÀÇÅ
ïðBökהקומקום, ïénçä úà ìa÷ì ìBëé BðéàL שהזפת לפי  – ÆÅÈÀÇÅÆÇÇÄÀÅ

מכל צוננים, מים בו  להכניס שאפשר פי  על  ואף חמים; במים נמסה

כלי חשוב אינו  לפיכך חמים, מים בו  להכניס אפשר  ואי הואיל  מקום
טומאה. מקבל øîBàואינו  äéä ïëå,יוסי רבי –úôæ éìëa– ÀÅÈÈÅÄÀÅÆÆ

לכלי, חיבור הזפת אין חמים, בהם משתמשים שאם המזופתים, בכלים
כיצד? החמים. את לקבל  יכולה הזפת שאין ïúôfL,מפני  úLçð éìkÀÅÀÙÆÆÀÈÈ

ïéøBäè ועשויים שהואיל  טהורה, הזפת הכלים, נטמאו  אם – ÀÄ
לעיל ; שבארנו  מהטעם לכלי , חיבור  הזפת אין בחמים, בהם להשתמש 

ïééì íàå,חמים ולא יין לתוכם ליתן כדי  מתחילה זיפתם ואם – ÀÄÀÇÄ
ïéàîè לכלי חיבור היא שחשובה טמאה, הזפת אף ויש(ר"ש).– ÀÅÄ

ztfמפרשים: ilka xne` did oke שהם מזפת, העשויים בכלים –
החמים את לקבל יכולים ואינם הואיל zyegp(רמב"ם );טהורים, ilk

oztfy,אותם לחזק כדי –mixedh בזפת הנוגעים הכלים, נטמאו  אם –
חיבור חשובה היא ואין  לזפת, צריכים הללו  הכלים שאין  לפי טהורים,

oiilלכלים. m`e,יתקלקל שלא יין בשביל זיפתם ואם –mi`nh–

זו  הרי  לזפת וצריכים שהואיל נטמאה, הזפת אף הכלים, נטמאו אם
לכלים חיבור אחרונה ").חשובה "משנה עיין רבא "; "אליהו (רמב"ם ;
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úéáç,חרס של –úôæa dàNòå äáwpL,בזפת הנקב את וסתם – ÈÄÆÄÀÈÇÂÈÈÀÆÆ
dkøvî øúé הנקב כנגד שלא גם היינו הצורך, מן יותר  זפת שנתן – ÈÅÄÈÀÈ

ממנה (ר "ש), להסיר ואפשר ביותר  עבה הסתימה שעשה מפרשים, ויש

סתום הנקב יישאר ועדיין  dkøöa(רמב"ם ),זפת òâBpä בזפת – ÇÅÇÀÈÀÈ
לחבית, חשובה àîèהנצרכת הזפת שאותה החבית, נטמאה אם – ÈÅ

הזפת, נטמאה החבית וכשנטמאה לחבית, dkøvîחיבור øúé– ÈÅÄÈÀÈ
לחבית, נצרכת שאינה בזפת הנוגע יתירøBäèאבל  שהיא שהזפת – È

טמאה, היא אין  החבית, נטמאה ואם לחבית, חיבור  אינה מצרכה
טהור . בה הנוגע úéáçäהלכך ìò äôèpL úôæ,שנטמאה – ÆÆÆÈÀÈÇÆÈÄ

da òâBpä,הזפת בטיפת –øBäè,לחבית חיבור הזפת שאין  – ÇÅÇÈÈ
לה. צריכה החבית ואין ñøçהואיל ìLå õò ìL CtLî או – ÇÀÅÆÅÀÆÆÆ

חרס, úôæaשל B÷÷tL,בזפת הנקב פי  את שסתם –øæòìà éaø ÆÀÈÀÆÆÇÄÆÀÈÈ
ànèî äéøæò ïa יפה סתימה הזפת שסתימת לפי המשפך, את – ÆÂÇÀÈÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚úôæa dàNòå äáwpL úéáç,äøaLðå,úéòéáø ÷éæçî úôfä íB÷îa Lé íà–äàîè,éìk íL ìèa àHL éðtî ¨¦¤¦§¨©£¨¨§¤¤§¦§§¨¦¥¦§©¤¤©£¦§¦¦§¥¨¦§¥¤¨©¥§¦
äéìòî.úôæa BàNòå áwpL ñøç,÷éæçî ét ìò óàúéòéáø–øBäè,åéìòî éìk íL ìèaL éðtî. ¥¨¤¨¤¤¤¦©©£¨§¤¤©©¦©£¦§¦¦¨¦§¥¤¨©¥§¦¥¨¨

„íéììâa dìôèe äòòBøúpL úéáç,àeäL ét ìò óàíéìôBð íéñøçäå íéììbä úà ìèBð–äàîè,éðtîàHL ¨¦¤¦§£¨§¨¨¦§¨¦©©¦¤¥¤©§¨¦§©£¨¦§¦§¥¨¦§¥¤
äéìòî éìk íL ìèa.ïéñøç äpnî ÷aãå äøaLð,íéììâa ïìôèe øçà íB÷nî ïéñøç àéáäL Bà,àeäL ét ìò óà ¨©¥§¦¥¨¤¨¦§§¨§¦¥¦¤¨£¨¦¤¥¦£¨¦¦¨©¥§¨¨¦§¨¦©©¦¤

íéãîBò ïéñøçäå íéììbä ìèBð–äøBäè,äéìòî éìk íL ìèaL éðtî.úéòéáø ÷éæçî ñøç da äéä–ànhî dlk ¥©§¨¦§©£¨¦§¦§¨¦§¥¤¨©¥§¦¥¨¤¨¨¨¨¤¤©£¦§¦¦ª¨¦©¨
òbîa,øéåàa ànhî Bcâðëe. §©¨§¤§¦©¥¨£¦
‰àéøaä ñøç éìk ìôBhä–ïBòîL éaøå øéàî éaøíéànèî;íéîëçåíéøîBà:àéøaä úà ìôBhä–øBäè, ©¥§¦¤¤©¨¦©¦¥¦§©¦¦§§©§¦©£¨¦§¦©¥¤©¨¦¨

òeòøä úàå–àîè.äéeøwä ÷ecça ïëå. §¤¨¨©¨¥§¥§¦©¥¨

b.dawipy ziag:àáäìå ïàëî äàîåè úìá÷î ,úôæá äàùòå øæçùë ,äøäèå ,úéæ àéöåîá.dxaype dxfgúôæä åá ùéù øáùä åúåà .äáøä íéøáùì
äîéúñ ïéàù ô"òàå .úéòéáøá äàñ ãòå âåìî ìéòìã ïé÷øôá ïðúãë ,ïðé÷ñò äàñ ãòå âåìî ú÷æçîä úéáçáå .àîè ,êîåñî àìù áùåéå úéòéáø ÷éæçî
ùøåôä ñøç ìáà ,äøäèù ô"òà äéìò úéáç íù äá÷éðù úéáçã .äðîî éìë íù ìèáù íãå÷ úéùòðù äîéúñ êä éðàù ,äøéáù øçàì àáä á÷ðì úìòåî

:åìù á÷ðá äîéúñ úìòåî ïéà êëéôì ,á÷éð àìù ô"òà åéìòî éìë íù ìèá úéáçä ïî
c.drrexzpy ziagàéä äøåäèå .éøîâì øáùú äëåúá úåøâåøâ á÷ éöçå äåìèìèé íàù êë ìë äòåòø àéä ìáà äéñøç åìôð àìù .òåòø ìúåë åîë

ïé÷øô êãéàá ïî÷ì ïðéøîàãë[á"î]:.dlthe:äéðô çèù.millba:íéñøçä åìôé àìù éãë.dxaypåà .íéøôåñ ìù ïìå÷á íéøáùä ÷áéãå íéñøçä åìôðù
:ïùáëá äôøöå øæç àìù ïîæ ìë ,èéèá ïìôè ïéãä àåäå .äøåäè ,íéììâá ïìôè êë øçàå ï÷áãå øçà íå÷îî íéñøç àéáäù.ziriax wifgn qxgïåâëå

:ìéòì àðùéøôãë úéòéáøá äøåòéùã ,äàñ ãòå âåìî ú÷æçîä úéáçî àá ñøçäù.rbna oi`nhn olek.ãé íåùî ïéàîèîå ,ñøç åúåàì ãé íéùòð ïìåëã
:ñøç éìë ãéì øéåà ïéàã ,øéåàá àîèî ãáìá åãâðëå

d.`ixad qxg ilk:øåáù àìå òåòø àì åðéàù.oi`nhnéìëë äáåùç àéäù éðôî ,äìéôèá åòâðù íé÷ùîå íéìëåà íéàîè ,åøéåàî éìëä àîèð íà
:åîöò.xedh `ixad z` ltehdìáà ,àîè éìëäùë äá íéòâåðä íéìëåàä åàîèðå éìëë äìôèä äáéùçã àåä äìéôè äúåàì êéøöù òåòø éìëä à÷åãã

:íéîëçë äëìäå .éìëë äáåùç äðéà àéøáä úìéôè.diexw weciga oke÷åãéçá å÷ìçð êë àéøáä úìéôèá íéîëç íò ïåòîù éáøå øéàî éáø å÷ìçðù íùë

`xephxa yexit

אין שסתמו, פי  על  אף השבר ניקב אם ומכאן , לעולם; טומאה לו אין  שוב אחת,
את  וסתם שניקב, שלם חרס כלי אבל טומאה. מקבל  ואינו  לו , מועילה הסתימה
סתימת  בו שיש השבר אותו אף נשבר , ואם טומאה; ומקבל  הכלי חוזר הרי  הנקב,

במשנה. כמבואר  לכך, הראוי  כשיעור  בו  יש  אם טומאה, מקבל  הנקב

äáwpL úéáç,הקודמת במשנה ששנינו כפי וטהרה, –dàNòå ÈÄÆÄÀÈÇÂÈÈ
úôæa,טומאה מקבלת שוב והיא בזפת, הנקב את וסתם –äøaLðå ÀÆÆÀÄÀÀÈ

הרבה; לשברים –úéòéáø ÷éæçî úôfä íB÷îa Lé íà אם – ÄÅÄÀÇÆÆÇÂÄÀÄÄ
מסּומך , שלא ויושב רביעית מחזיק הזפת בו שיש השבר äàîèÀÅÈאותו 

טומאה, מקבל השבר  כלומר  –äéìòî éìk íL ìèa àHL éðtîÄÀÅÆÈÇÅÀÄÅÈÆÈ
לה  מועילה הנקב וסתימת עליה, חבית שם עדיין  שניקבה, שחבית –
מקבלים  רביעית המחזיקים שבריה גם הלכך טומאה, ולקבל  לחזור

la`áwpLטומאה. ñøç,שניקב חרס כלי שבר  –úôæa BàNòå ÆÆÆÄÇÇÂÈÀÆÆ
בזפת, שלו הנקב את וסתם –úéòéáø ÷éæçî ét ìò óàשהשבר – ÇÇÄÇÂÄÀÄÄ

טומאה, לקבל  וראוי רביעית טומאה,øBäèמחזיק מקבל אינו  – È
åéìòî éìk íL ìèaL éðtî שם עליו  אין  חרס כלי  ששבר  – ÄÀÅÆÈÇÅÀÄÅÈÈ

וסתימת  לעולם, טומאה מקבל אינו שוב ונטהר, ניקב אם הלכך  כלי ,
כלל. לו  מועילה אינה הנקב
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לו מועיל  כלי  שם מעליו  בטל  שלא זמן  שכל חרס, בכלי  ללמד  מוסיפה משנתנו
לו. מועיל תיקון  כל אין כלי שם מעליו  משבטל ואילו תיקונו ,

äòòBøúpL úéáç כלהלן) גרוגרות קב בחצי  ליטלטל  יכולה ואינה – ÈÄÆÄÀÂÈ
תישבר ויטלטלוה, גרוגרות קב חצי  בתוכה יכניסו שאם דהיינו ב), ד ,

היא, טהורה זה שבכגון  íéììâaלגמרי, dìôèe וחיזקה טחה – ÀÈÈÄÀÈÄ
בקר , בגללי  íéñøçäåבחוץ íéììbä úà ìèBð àeäL ét ìò óàÇÇÄÆÅÆÇÀÈÄÀÇÂÈÄ

íéìôBð,נופלים החרסים היו  ממנה הגללים את מוריד היה שאילו  – ÀÄ
מקבלים  אינם גללים כלי גם והרי מתפרקת, היתה שהחבית היינו 

מקום מכל  טומאה,äàîèטומאה, מקבלת החבית –àHL éðtî ÀÅÈÄÀÅÆ
äéìòî éìk íL ìèaולקבל לחזור התיקון  לה מועיל  הלכך  – ÈÇÅÀÄÅÈÆÈ

החבית,äøaLðטומאה. –ïéñøç äpnî ÷aãå חרסים ודיבק – ÄÀÀÈÀÄÅÄÆÈÂÈÄ
כלי , מהם ועשה החבית øçàמן íB÷nî ïéñøç àéáäL BàÆÅÄÂÈÄÄÈÇÅ

íéììâa ïìôèe,מתוקנת חבית ועשה –ìèBð àeäL ét ìò óà ÀÈÈÄÀÈÄÇÇÄÆÅ

íéãîBò ïéñøçäå íéììbä החרסים הגללים, יטול  אם שגם – ÇÀÈÄÀÇÂÈÄÀÄ
דבוקים, טומאה,äøBäèיישארו מקבלת המתוקנת החבית אין – ÀÈ

äéìòî éìk íL ìèaL éðtî אינה ושוב שנשברה, בשעה – ÄÀÅÆÈÇÅÀÄÅÈÆÈ
טפלן  אם דווקא שלאו  מבואר , במפרשים לעולם. טומאה מקבלת
בכבשן , וצרפה חזר  שלא זמן  כל  בטיט, טפלן  אפילו אלא בגללים,

חדש ככלי  שנעשה לפי מועיל, בכבשן  צירוף ברם, תקנה. לה אין 

אחרונה"). "משנה ברטנורא; da(ר"ש ; äéä,ותוקנה שנשברה בחבית – ÈÈÈ
úéòéáø ÷éæçî ñøç,טומאה מקבל שהוא –òbîa ànhî dlk ÆÆÇÂÄÀÄÄËÈÄÇÈÀÇÈ

בה  נגעה שאם במגע, מתטמאה מהחרסים שתוקנה החבית כל  –

לחרס  "יד " משמשים החרסים שכל  לפי טמאה, כולה מתוכה, הטומאה
אינה  אבל במגע, מיטמאה חרס בכלי "יד " וכל  טומאה, המקבל 

חרס; כלי ל"יד " אוויר  שאין  באוויר , כנגדBcâðëeמיטמאה אבל  – ÀÆÀ
רביעית, שמחזיק øéåàaהחרס ànhî תלויה הטומאה אם שאף – ÄÇÅÈÂÄ

בפני כלי  שהוא מפני  נטמא, זה הרי  החרס, אותו כנגד החבית באויר 

(רמב"ם ).עצמו 
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לכלי כמחובר  נחשב הטיח אם מבחוץ, אותו  שטחו  שלם חרס בכלי  דנה משנתנו
לא. או 

àéøaä ñøç éìk ìôBhä אלא לתיקון , זקוק שאינו השלם, – ÇÅÀÄÆÆÇÈÄ
hih)שטפלו  zaky uegan eilr wiacd),חזק יותר  שיהא éaøÇÄכדי

íéànèî ïBòîL éaøå øéàîהכלי נטמא שאם הטיפול , את – ÅÄÀÇÄÄÀÀÇÀÄ
הנוגעים  ומשקים אוכלים ומטמא טמא, שבחוץ הטיפול  אף מתוכו,

עצמו; ככלי ודינו לכלי  כחיבור חשוב שהטיפול מפני  íéîëçåÇÂÈÄבו,
øBäè ,àéøaä úà ìôBhä :íéøîBà חשוב שאינו  לפי  הטיפול , – ÀÄÇÅÆÇÈÄÈ

כלל; לו  זקוק הכלי ואין  הואיל  לכלי, òeòøäחיבור  úàåאבל – ÀÆÈÈÇ
הרעוע, הכלי  את צריךàîèהטופל והכלי  שהואיל  הטיפול, – ÈÅ

הוא  אף הכלי  נטמא שאם ככלי , ודינו  לו  חיבור הוא הרי לטיפול,
לעיל. בארנו  שכבר כמו בו, הנוגעים ומשקים אוכלים ומטמא טמא,

äéeøwä ÷ecça ïëå בה דולים שהיו  חלולה יבשה דלעת היינו  – ÀÅÀÄÇÅÈ
מאיר רבי לדעת לחזקה, כדי (חגורה) חידוק לה ועשה הבור , מן מים
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Âïéñhtä da ïéìôBhL úéìaé,da òâBpä–àîè.øeaç dðéà úéáç úôeâî.øepz ìL Bìetèa òâBpä–àîè. ©§¦¤§¦¨©¦¨¦©¥©¨¨¥§©¨¦¥¨¦©¥©§¦¤©¨¥
Êúéñøçáe øîça BìôhL íçî,øîça òâBpä–àîè,úéñøçáe–øBäè.úôæa BàNòå áwpL íe÷î÷–éaø ¥©¤§¨§Ÿ¤§©§¦©¥©©Ÿ¤¨¥©©§¦¨ª§¤¦©©£¨§¤¤©¦

éñBéøäèî,ïðBök ïénçä úà ìa÷ì ìBëé BðéàL.úôæ éìëa øîBà äéä ïëå:ïúôfL úLçð éìk–ïéøBäè.ïééì íàå ¥§©¥¤¥¨§©¥¤©©¦§¥§¥¨¨¥¦§¥¤¤§¥§Ÿ¤¤§¨¨§¦§¦§©¦
–ïéàîè. §¥¦
Ádkøvî øúé úôæa dàNòå äáwpL úéáç,dkøöa òâBpä–àîè,dkøvî øúé–øBäè.ìò äôèpL úôæ ¨¦¤¦§¨©£¨¨§¤¤¨¥¦¨§¨©¥©§¨§¨¨¥¨¥¦¨§¨¨¤¤¤¨§¨©

úéáçä,da òâBpä–øBäè.úôæa B÷÷tL ñøç ìLå õò ìL CtLî–äéøæò ïa øæòìà éaøànèî.àáé÷ò éaø ¤¨¦©¥©¨¨©§¥¤¥§¤¤¤¤§¨§¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥©¦£¦¨

éáøå øéàî éáøã .ïáàá óåâú íà øáùú àìù éãë ìæøá ìù åà õò ìù ìåâòá äéúåáéáñ ÷ãäì íéìéâøå ,íéî äá ïéáàåùù äìåìçå äùáé úòìã àéäå ,äéåø÷
áéùç àì äæ ìâåòì äëéøö äðéàå äàéøá äéåø÷ä äúéä íà íéøîåà íéîëçå .äàéøá äéåø÷ä äúéä åìéôàå ,åæá óà ïéàîèî àéøáä úìéôèá ïéàîèîã ïåòîù

:ìâåòä àîèð àì äéåø÷ä úàîèð íàå ,äéåø÷ ìù äôåâë ìâåòä
e.zilai:ïéòéæîù ïééä åèìôé àìù úåìåãâä úåãëä åá çåèì ïéìéâøå .àìáé åîùù áùò ïéî.oiqhtäöéá úëñîáã ïéñèô éìòá åììä åîë .úåìåãâ úåãë

[:åè óã]:
f.mgin:íéîä åá íéîîçîù éìë.xnega:áò èéè.ziqxg:íéñøç úùéúë ,íéùøôî ùéå .ñøçë ÷ã.`nh xnega rbepdøáçúîå ÷áãð àåäù éôì

:íéàîè øîåçá íéòâåðä íéìëåàäå ,åúåîë åáéáñù øîåçä àîèð íçéîä àîèð íà êëìä ,éìë ìù åîöòë áåùçå íçéîá.xedh ziqxgaeåðéà úéñøçã
:éìë ìù åîöòë áéùç àìå ,ìéôðå êéøôîå ÷áãð.mewnew:å"îå÷îå÷ åì ïéàøå÷ æ"òìáå .íçéîî ìåãâ øúåé.oingd z` lawl leki epi`yñîðå êúéð úôæäù

:øåäèå éìë áåùç åðéà ïðåöä úà ìá÷ì ìåëéù ô"òàå .ïéîç íéîá.ztf ilka xne` did okeïéìåëé ïéàå ìéàåä ,ïéøåäè ïäù ,åîöò úôæä ïî íéåùòä íéìë
åà íãà òâðå íéàîè íéìëä åéä íà .íéøåäè ïúôæù úùåçð éìë ,ãöéë ìéæàå ùøôîå ,íéúåôæä íéìëá ,úôæ éìëá ,åùøéô éúåáøå .ïðåöë ïéîçä úà ìá÷ì

:éìë ìù åîöòë áùçð åðéàå øåáéç úôæä ïéàã ,íéøåäè ,úôæá ïé÷ùîå ïéìëåà.oiil m`eïéîçá ïäá ùîúùäì åúòã ïéàå ïéé ïëåúá íåùì äìçúî ïúôæ íàå
:ììë.oi`nh:øåáéç úôæ éåäå úôæì êéøö éìëä éåä æàã
g.dkxvn xzeiøúåé ,ùøéô í"áîøå .úéáçì êéøö àìã ïåéë ,øåáéç áéùç àìå ,äëøöî øúåé éåä á÷ðä ãâðë àìù àåäù äîå ,äëøåö àåä á÷ðä ãâðë

:á÷ðä ãâðë ìëä åìéôàå ,äîåúñ øàùúå äðîî ìèðäì ìëåéù ãò øúåéá äáò äîéúñä äùòù ïåâë äëøöî.ziagd lr dthpy ztf:äáå÷ð äðéàùrbepd
.da:úôæä úôéèá.xedh:äì äëéøö úéáçä ïéàù ïåéë úéáçì øåáéç úôæä ïéàù .äàîè úéáçäù ô"òà.ztfa owwtyéåùòä êôùîä ìù á÷ðä éô íúñù
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חכמים  ולדעת טמא, החידוק אף נטמאה הקירויה אם שמעון  ורבי 

נחשב  החידוק אין  לחידוק, צריכה ואינה בריאה שהקירויה בזמן 
משנתנו  החידוק. נטמא לא הקירויה נטמאה אם ולכן  לה, כחיבור

וצריכה  להישבר  עלולה שהקירויה פי על  שאף בסיפא, להשמיע באה
לחידוק, זקוקה ואינה היא, בריאה ועכשיו  הואיל  מקום מכל חיזוק,

נטמא החידוק שאין  היא, חכמים (הגר"א ).דעת

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úéìaé,עשב מין  –ïéñhtä da ïéìôBhL,הגדולות החביות – ÇÀÄÆÀÄÈÇÄÈÄ
da òâBpä,ביבלית –àîè אף מתוכו, הפיטס נטמא אם כלומר – ÇÅÇÈÈÅ

שהואיל בה, הנוגעים והמשקים האוכלים את ומטמאה טמאה היבלית
חכמים  לדעת אף ידלפו, שלא כדי  הפיטסים, את בה לטוח ורגילים

לכלי . חיבור היא úéáçנחשבת úôeâîש כיסוי  פי– שעל  חרס ל ÀÇÈÄ
לחבית, בטיט מדובק שהוא פי  על  אף øeaçחבית, dðéà,לחבית – ÅÈÄ

טמאה. המגופה אין החבית נטמאה ואם לינטל; עומדת שהיא מפני

øepz ìL Bìetèa òâBpä ומשקים אוכלים ונגעו התנור, נטמא אם – ÇÅÇÀÄÆÇ
בו, שטחוהו  שהתנורàîèבטיח לפי טמאים, ומשקים האוכלים – ÈÅ

לתנור. חיבור  נחשב הטיח הלכך בו, יישמר שחומו כדי לטיח, צריך 

y c e w z a y
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íçî,מים בו שמחממים חרס, של –øîça BìôhLשטחֹו – ÅÇÆÀÈÀÙÆ
עבה, ממנו úéñøçáeבטיט שעושים מעפר שהוא דק טיט מין  – ÀÇÀÄ

חומר כמו  מתדבק ואינו  חרס, àîè(הגר"א ),כלי ,øîça òâBpäÇÅÇÇÙÆÈÅ
הנוגעים  משקים או ואוכלים נטמא, החומר  אף המיחם, נטמא אם –

לו , חיבור ונעשה במיחם יפה מתדבק שהחומר לפי  טמאים, בחומר
המיחם; מגוף כחלק הוא בחרסית,úéñøçáeוהרי הנוגע אבל – ÇÇÀÄ

øBäè אינה הלכך ונופלת, נפרכת והיא יפה נדבקת אינה שהחרסית – È
למיחם. חיבור  ד ּוד ,÷íe÷îנחשבת מין  והוא חרס, של –áwpL ËÀÆÄÇ

úôæa BàNòå,בזפת הנקב את שסתם –øäèî éñBé éaø את – ÇÂÈÀÆÆÇÄÅÀÇÅ
ïðBökהקומקום, ïénçä úà ìa÷ì ìBëé BðéàL שהזפת לפי  – ÆÅÈÀÇÅÆÇÇÄÀÅ

מכל צוננים, מים בו  להכניס שאפשר פי  על  ואף חמים; במים נמסה

כלי חשוב אינו  לפיכך חמים, מים בו  להכניס אפשר  ואי הואיל  מקום
טומאה. מקבל øîBàואינו  äéä ïëå,יוסי רבי –úôæ éìëa– ÀÅÈÈÅÄÀÅÆÆ

לכלי, חיבור הזפת אין חמים, בהם משתמשים שאם המזופתים, בכלים
כיצד? החמים. את לקבל  יכולה הזפת שאין ïúôfL,מפני  úLçð éìkÀÅÀÙÆÆÀÈÈ

ïéøBäè ועשויים שהואיל  טהורה, הזפת הכלים, נטמאו  אם – ÀÄ
לעיל ; שבארנו  מהטעם לכלי , חיבור  הזפת אין בחמים, בהם להשתמש 

ïééì íàå,חמים ולא יין לתוכם ליתן כדי  מתחילה זיפתם ואם – ÀÄÀÇÄ
ïéàîè לכלי חיבור היא שחשובה טמאה, הזפת אף ויש(ר"ש).– ÀÅÄ

ztfמפרשים: ilka xne` did oke שהם מזפת, העשויים בכלים –
החמים את לקבל יכולים ואינם הואיל zyegp(רמב"ם );טהורים, ilk

oztfy,אותם לחזק כדי –mixedh בזפת הנוגעים הכלים, נטמאו  אם –
חיבור חשובה היא ואין  לזפת, צריכים הללו  הכלים שאין  לפי טהורים,

oiilלכלים. m`e,יתקלקל שלא יין בשביל זיפתם ואם –mi`nh–

זו  הרי  לזפת וצריכים שהואיל נטמאה, הזפת אף הכלים, נטמאו אם
לכלים חיבור אחרונה ").חשובה "משנה עיין רבא "; "אליהו (רמב"ם ;

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç,חרס של –úôæa dàNòå äáwpL,בזפת הנקב את וסתם – ÈÄÆÄÀÈÇÂÈÈÀÆÆ
dkøvî øúé הנקב כנגד שלא גם היינו הצורך, מן יותר  זפת שנתן – ÈÅÄÈÀÈ

ממנה (ר "ש), להסיר ואפשר ביותר  עבה הסתימה שעשה מפרשים, ויש

סתום הנקב יישאר ועדיין  dkøöa(רמב"ם ),זפת òâBpä בזפת – ÇÅÇÀÈÀÈ
לחבית, חשובה àîèהנצרכת הזפת שאותה החבית, נטמאה אם – ÈÅ

הזפת, נטמאה החבית וכשנטמאה לחבית, dkøvîחיבור øúé– ÈÅÄÈÀÈ
לחבית, נצרכת שאינה בזפת הנוגע יתירøBäèאבל  שהיא שהזפת – È

טמאה, היא אין  החבית, נטמאה ואם לחבית, חיבור  אינה מצרכה
טהור . בה הנוגע úéáçäהלכך ìò äôèpL úôæ,שנטמאה – ÆÆÆÈÀÈÇÆÈÄ

da òâBpä,הזפת בטיפת –øBäè,לחבית חיבור הזפת שאין  – ÇÅÇÈÈ
לה. צריכה החבית ואין ñøçהואיל ìLå õò ìL CtLî או – ÇÀÅÆÅÀÆÆÆ

חרס, úôæaשל B÷÷tL,בזפת הנקב פי  את שסתם –øæòìà éaø ÆÀÈÀÆÆÇÄÆÀÈÈ
ànèî äéøæò ïa יפה סתימה הזפת שסתימת לפי המשפך, את – ÆÂÇÀÈÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn



gרד dpyn iyily wxt milk zkqn

õò ìLa ànèî,ñøç ìLa øäèîe.éñBé éaøíäéðLa øäèî. §©¥§¤¥§©¥§¤¤¤©¦¥§©¥¦§¥¤

:úéáçì ïéé åðîî ñéðëäì.`nhn dixfr oa xfrl` iax:ñøç ìùá ïéá õò ìùá ïéá ,äîéúñ äéì áéùçã.ur lya `nhn r"xe,åðéî àåä úôæäù éðôî
:õòä ïî àöåé úôæäù.qxg lya xdhneéôáù á÷ðäù éôì ,øåáéç áéùçã úéáçä á÷ð úîéúñì êôùîä éô úîéúñ éîã àìå .øåáéç áéùç àìå åðéî åðéàù

äåùå ÷ìç úåéäì á÷ðì øùôà éà ïùáëá ä÷ñåäù øçàì äá÷éðù úéáç ìáà ,íéé÷úî åðéàå åðîî úôæä óì÷ðå àåä ÷ìç äìçúî øöåéä åàùòù êôùîä
éôì õò ìù êôùîá àìà äîéúñ àáéùç àì êëìä ,úéáçá ïéé êåôùì äöøéùë åúîéúñ øéñäì åôåñ êôùîä éôáù á÷ð ,éîð éà åðîî óì÷ð úôæä ïéàå

:äîéúñä øéñäì åôåñ ïéà äá÷éðù úéáç ìáà ,åðéî àåäù.mdipya xdhn iqei iaxíúñð àì åìéàë àåä éøäå ,äîéúñ àáéùç àì êôùîä éô úîéúñã
:ò"øë äëìäå .ìåá÷ úéá åì ïéàå
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ש במשפך  כאן ומדובר קיבול; בית לו שיש  כלי  זה והרי בעליהיא, ל

קיבול. בית לו  שאין  משום טהור , שהוא ד), (ב, לעיל ששנינו  בתים,
פקוק אינו  אפילו טמא, לעולם רוכלין של משפך epxe`aאבל oiir)

.(myõò ìLa ànèî àáé÷ò éaø,העץ ממין  היא שהזפת לפי – ÇÄÂÄÈÀÇÅÀÆÅ
ñøç ìLa øäèîe,סתימה חשובה ואינה מינו, הזפת שאין – ÀÇÅÀÆÆÆ

לכלי, חיבור íäéðLaשאינה øäèî éñBé éaø סתימת שלדעתו  – ÇÄÅÀÇÅÄÀÅÆ
יוציאו  למשפך יצטרכו  שאם מאחר סתימה, נחשבת אינה המשפך  פי 

הסתימה ישראל "),את בית ("תפארת  לו  ואין  נסתם לא כאילו זה והרי 

aiwr`.קיבול . iaxk dklde

המשפך אם היא התנאים ומחלוקת בתים, בעלי של  במשפך  הסיפא את בארנו 
רוכלים, של  במשפך אף מפרשים יש אבל הפקק. ידי על  קיבול לכלי  נעשה
לכלי, חיבור  חשוב הוא אם הפקק, לענין אלא המשפך, לענין  אינה והמחלוקת

לא או טמא, הוא אף המשפך  `dpexg").וכשנטמא dpyn" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiaexir(ipy meil)

xewdy oeike ,ieand gzt `ed dxewd zgz,zen` xyrn dkex` d
agxd gzta dliren dxew oi`e ,xyrn agx ieand gzt ixd

.zen` xyrn
:dxewd zgzy mewnd ly epic dn zx`an `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§

,ey`xa dxew ici lr owezy iean ,daiyid ipa ewtzqdeäî©
äøBwä úçz LnzLäìzgz ea ynzydl xzen m`d ,epic dn ± §¦§©¥©©©¨

.dizgz `le dxewd cr `l` ynzydl xzed `l `ny e` ,dxewd
:xaca mi`xen` ewlgpøzeî ,eøîà ïðçBé éaøå àéiç éaøå áø©§©¦¦¨§©¦¨¨¨§¨

LnzLäìs` ieana.äøBwä úçzeli`eéaø øa ïBòîL éaøå ìàeîL §¦§©¥©©©¨§¥§©¦¦§©©¦
.äøBwä úçz LnzLäì øeñà ,eøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤¨¦¨§¨§¦§©¥©©©¨

:mzwelgn z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àîéìxn`p m`d ± ¥¨§¨¨¦§§¥
,ewlgp jkayøáñ øîczgz ynzydl xzen' mixne`dy ± §©¨©

gipdl minkg zpwzy mixaeq 'dxewdäøB÷`idíeMîda yiy ¨¦
økéälhlhl e`eai `ly ,miaxd zeyxl ieand oia licadl ¤¥

,dxewl zgzn mb miiw xkidde ,miaxd zeyxaøáñ øîeeli`e ± ©¨©
y mixaeq 'dxewd zgz ynzydl xeq`' mixne`däøB÷dliren ¨

ieand z` xizdlíeMîk dpicy,ävéçîdxewd ly iniptd dcege ¦§¦¨
xzed `l oky oeike ,gex dze` z` mzeqe cxeiy ink oecip

.dxewd zvignl uegn `edy iptn ,dxewd zgz ynzydl
:xg` ote`a zx`ane `xnbd dgecàì,ewlgp jkay gxkd oi` ± Ÿ

xyt` ixdyàîìò éleëcy mixaeqàäa àëäå ,økéä íeMî äøB÷ §¥¨§¨¨¦¤¥§¨¨§¨
éâìôéî÷,jka ewlgp o`ke ±øáñ øîcxeq`' mixne`dy ± ¨¦§§¥§©¨©

mixaeq 'dxewd zgz ynzydl'åéâlî àøékéä',miptan xkiddy ± ¤¥¨¦§©
ipa xear `ed miaxd zeyxl ieand oia licadl jxevd oky
ipa iable ,miaxd zeyxa lehlh xizdl e`eai `ly ick ,ieand
,mdil` dpetd dxewd ly iniptd dciv ici lr `ed xkidd ieand
ipal xkid oi` myy oeik ,dxewd zgz ynzydl xeq` okle

.ieandøáñ øîe'dxewd zgz ynzydl xzen' mixne`de ± ©¨©
mixaeq'øálî àøékéä'oia licadl jxevd oky ,uegan xkiddy ± ¤¥¨¦§©

erhi `ly ,miaxd zeyx ipa xear `ed miaxd zeyxl ieand
ipa iable ,ieana lhlhl xzeny myk da lhlhl xzeny xnel
dpetd dxewd ly oevigd dciv ici lr `ed xkidd miaxd zeyx
lhlhl xzene ieand jezk df ixd dxewd zgz s` okle ,mdil`

.my
:mzwelgn xe`iaa ztqep zexyt` `xnbd dtiqenàîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨

,jk mzwelgn z` x`az dvxz m`e ±àîìò éleëcdxewy mixaeq §¥¨§¨
dlirenøáñ øîc ,éâìôéî÷ àäa àëäå ,ävéçî íeMîmixne`dy ± ¦§¦¨§¨¨§¨¨¦§§¥§©¨©

y mixaeq 'dxewd zgz ynzydl xeq`'éîéðtä Bceçdxewd ly ©§¦¦
y ink oecip,íúBñå ãøBéuegn `ed dxewd zgzy mewndy `vnpe ¥§¥

.dvignløáñ øîe'dxewd zgz ynzydl xzen' mixne`de ± ©¨©
y mixaeqïBöéçä Bceçy ink oecipíúBñå ãøBé`vnpe ,[e xeiv] ©¦¥§¥

.dvignd jeza `ed dxewd zgzy mewndy
oi` ,dxewd zgz yeniy oica ewlgpy mi`xen`d ixacny `vnp

.dvign meyn e` xkid meyn dxew mzrcl m`d gxkd lk
:igld cbpky mewnd ly epic dn zx`an `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

øeñàL íééçì ïéáa íéãBî ìkäm` lirl ewlgpy mi`xen`d lk ± ©Ÿ¦§¥§¨©¦¤¨
`le igla epwizy ieana micen ,dxewd zgz ynzydl xzen
oi`y oeiky .[f xeiv] igld cbpk ea ynzydl xeq`y ,dxewa
yi ,edyn elit` agx ezeyrl xyt`e igld agexl xeriy
`ivedl e`eai ,igld cbpk ynzydl xzen `di m`y yeygl
dkixvy ,dxewa la` .hren xac `edy meyn ,miaxd zeyxl

.df yyg jiiy `l ,gth zegtd lkl dagx zeidl
:ieanl uegn zgpend dxew oica dpc `xnbdøa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©

,àcñç áøî àîçlr dgipd `l j` ,dxew ici lr iean owzl `ad ¨¨¥©¦§¨
`l` ,ieand ilzek iabéìúBk éðLa úBãéúé ézL õòðd,éBáîiaera ¨©§¥§¥¦§¥§¥¨

milzkd,õeçaî,miaxd zeyxl zehlea zecizidy ote`açépäå ¦©§¦¦©
d z`,ïäéab ìò äøB÷zeyx xie` lrn zgpen dxewd z`vnpe ¨©©¥¤

,[g xeiv] ieanl cenv iniptd dcive ,miaxdeäî,ieand oic dn ± ©
.`l e` ezxizn dxewd m`d

déì øîà,`cqg axøéznä éøáãìmixaeqd mi`xen`d zrcl ± ¨©¥§¦§¥©©¦
`ed mnrhe ,dxewd zgz ynzydl xzen iean lkay lirl
dxewa o`k ,dvignk oecip dxewd ly oevigd dcivy meyn

gpend,uegan ieanl jenqa zøeñàcr ,df ieana llk ynzydl ¨
`idy dxewd zvigny iptn ,oick zgpend dxewa eppwziy
wiqtn miaxd zeyx xie`e ,ieanl dkenq dpi` oevigd dcivn

eli`e .mdipiaøñBàä éøáãì,dxewd zgz iean lka ynzydl §¦§¥¨¥
zgpen dxewdy o`k ,mzeqe cxei dxewd ly iniptd dcegy iptn

,uegan ieanl jenqaøzeîzvigny iptn ,ieand lka ynzydl ¨
.mteqa ieand ilzkl dweac dxewd

:zwleg drc d`ian `xnbdøeñà énð øñBàä éøáãì ,øîà àáø± ¨¨¨©§¦§¥¨¥©¦¨
iptn ,dxewd zgz ynzydl xeq` iean lkay xaeqd zrcl s`
ieanl jenqa zgpend dxewa o`k ,dvignk oecip iniptd dcegy
dxewd zvigny s` lr ,ieand lka ynzydl xeq` ,uegan

c meyn ,jka ic oi` ,uegan ieanl dweacïðéòamikixv ep` ± §¦¨
d `dzyäøB÷zgpenéab ìòd xie`àkéìå ,éBáîmiiwzn `l o`ke ± ¨©©¥¨§¥¨

.miaxd zeyx xie` iab lr zgpen dxewd ixdy ,df i`pz
:`xnbd dywn,àáøì äðúî øa àcà áø déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¨©©§¨§¨¨
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רה g dpyn iyily wxt milk zkqn

õò ìLa ànèî,ñøç ìLa øäèîe.éñBé éaøíäéðLa øäèî. §©¥§¤¥§©¥§¤¤¤©¦¥§©¥¦§¥¤

:úéáçì ïéé åðîî ñéðëäì.`nhn dixfr oa xfrl` iax:ñøç ìùá ïéá õò ìùá ïéá ,äîéúñ äéì áéùçã.ur lya `nhn r"xe,åðéî àåä úôæäù éðôî
:õòä ïî àöåé úôæäù.qxg lya xdhneéôáù á÷ðäù éôì ,øåáéç áéùçã úéáçä á÷ð úîéúñì êôùîä éô úîéúñ éîã àìå .øåáéç áéùç àìå åðéî åðéàù

äåùå ÷ìç úåéäì á÷ðì øùôà éà ïùáëá ä÷ñåäù øçàì äá÷éðù úéáç ìáà ,íéé÷úî åðéàå åðîî úôæä óì÷ðå àåä ÷ìç äìçúî øöåéä åàùòù êôùîä
éôì õò ìù êôùîá àìà äîéúñ àáéùç àì êëìä ,úéáçá ïéé êåôùì äöøéùë åúîéúñ øéñäì åôåñ êôùîä éôáù á÷ð ,éîð éà åðîî óì÷ð úôæä ïéàå

:äîéúñä øéñäì åôåñ ïéà äá÷éðù úéáç ìáà ,åðéî àåäù.mdipya xdhn iqei iaxíúñð àì åìéàë àåä éøäå ,äîéúñ àáéùç àì êôùîä éô úîéúñã
:ò"øë äëìäå .ìåá÷ úéá åì ïéàå

`xephxa yexit

ש במשפך  כאן ומדובר קיבול; בית לו שיש  כלי  זה והרי בעליהיא, ל

קיבול. בית לו  שאין  משום טהור , שהוא ד), (ב, לעיל ששנינו  בתים,
פקוק אינו  אפילו טמא, לעולם רוכלין של משפך epxe`aאבל oiir)

.(myõò ìLa ànèî àáé÷ò éaø,העץ ממין  היא שהזפת לפי – ÇÄÂÄÈÀÇÅÀÆÅ
ñøç ìLa øäèîe,סתימה חשובה ואינה מינו, הזפת שאין – ÀÇÅÀÆÆÆ

לכלי, חיבור íäéðLaשאינה øäèî éñBé éaø סתימת שלדעתו  – ÇÄÅÀÇÅÄÀÅÆ
יוציאו  למשפך יצטרכו  שאם מאחר סתימה, נחשבת אינה המשפך  פי 

הסתימה ישראל "),את בית ("תפארת  לו  ואין  נסתם לא כאילו זה והרי 

aiwr`.קיבול . iaxk dklde

המשפך אם היא התנאים ומחלוקת בתים, בעלי של  במשפך  הסיפא את בארנו 
רוכלים, של  במשפך אף מפרשים יש אבל הפקק. ידי על  קיבול לכלי  נעשה
לכלי, חיבור  חשוב הוא אם הפקק, לענין אלא המשפך, לענין  אינה והמחלוקת

לא או טמא, הוא אף המשפך  `dpexg").וכשנטמא dpyn" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כט במשנה:דף åëå'.שנינו øBëæ äiðMa©§¦¨¨

שבת: בערב חל אם íéøetמחלוקת ,øîzéàאדר בי"ד áøòaדפרזים úBéäì ìçL ¦§©¦¤¨¦§§¤¤
'øBëæ' úLøt ïéîéc÷î ,øîà áø ,úaL.שלפניה ïéøçàîלשבת øîà ìàeîLe ©¨©¨©©§¦¦¨¨©¨§¥¨©§©£¦

שלאחריה. לשבת קריאתה

המחלוקת: äiNòטעמי íBc÷éz àìc éëéä ék ,ïéîéc÷î øîà áø שמחה - ©¨©©§¦¦¦¥¦§Ÿ¦§£¦¨
בפורים  שיש מנות ומשלוח שהפסוקäøéëæì,ומשתה עמלק, מחיית כח)של ט (אסתר ¦§¦¨

הא  לעשיה.'והּימים זכירה הקדים ונעׂשים' נזּכרים øîàּלה ,ïéøçàî øîà ìàeîLe ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ§¥¨©§©£¦¨©
àkéàc ïåék ,Eì ה éãáòcאת ïéôweîפורים,øñéîçaשאצלם äiNòנמצא §¥¨§¦¨¨¦§¨§¥§©¥©£¦¨

,ïééúà à÷ éããä éãäa äøéëæe פרשת יקראו וגם היום מצות את גם יעשו שהרי §¦¨©£¥£¨¥¨©§¨
.זכור 

ממשנתינו: לשמואל øBëæ.קושיא äiðMa ,ïðz של באופן שמדובר הגמרא הבינה §©©§¦¨¨
ומקשה, בשבת, חודש ראש שחל úaMa,הרישא àçøé Léø òì÷éî ék àäå§¨¦¦§©¥©§¨©©¨

,'øBëæ' äiðMa éðz÷å ,úaL áøòa íéøet òì÷éî,פורים שקודם בשבת דהיינו ¦§©¦§¤¤©¨§¨¨¥©§¦¨¨
כשמואל. ושלא

הגמרא: äiðLמתרצת éàî ,àtt áø øîàהכוונה המשנה, ìשאמרה äiðL שבת ¨©©¨¨©§¦¨§¦¨§
,ä÷ñôä,השבוע באמצע חודש ראש שחל המשנה, שהביאה השני באופן שמדובר ©§¨¨

קוראים  לה שניה ובשבת שאחריו, בשבת ומפסיקים שלפניו, בשבת 'שקלים' שקוראים 

ושמואל. רב מחלוקת של באופן כלל מדובר ולא 'זכור',

מברייתא: נוספת äiðLקושיא úaL Bæéà ,òîL àz,'זכור' בה ìçLשקוראים ìk ¨§©¥©¨§¦¨¨¤¨
eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøetחל åàìאם éàî .úaL áøòa ב'אפילו הכוונה ¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©¨

dëBúcב  àéîec 'úaL áøò,השבוע באמצע -äî ב חל óàאם ,ïéîéc÷î dëBz ¤¤©¨§¨§¨©¨©§¦¦©
חל ïéîéc÷î,אם úaL áøò.לשמואל וקשה ¤¤©¨©§¦¦

הגמרא: ìàeîL,מתרצת øîàאלא השבוע באמצע הכוונה אין בשבת da'בתוכה' - ¨©§¥¨
זכור. פרשת בה קוראים שבת בערב חל אם וכן בשבת וכשחל éácעצמה, àðz ïëå§¥¨¨§¥

ìàeîLלהיות פורים שחל 'כל בברייתא da'.במפורש §¥¨
נוסף: באופן דנה דפרזיםìçהגמרא àðeä,פורים áø øîà .dîöò úaMa úBéäì ¨¦§©©¨©§¨¨©©¨

ìkä éøáãìלרב ïéîéc÷îואף ïéà בפורים קוראים אלא הקודמת, לשבת זכור פרשת §¦§¥©Ÿ¥©§¦¦
לזכירה  קודמת עשיה אין זו בקריאה שגם כיון àéä.עצמו, ïééãò ,øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©£©¦¦

,ú÷Bìçî.פרזים של לעשיה זכירה להקדים כדי מקדימים, זה באופן שאף סבר ורב ©£¤
עצמו: רב מדברי נחמן לרב éaøראיה øîà àaà øa àéiç éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

äøáòL úaLa àøB÷å íéc÷î ,úaMa úBéäì ìçL íéøet ,áø øîà àaà©¨¨©©¦¤¨¦§©©¨©§¦§¥§©¨¤¨§¨
.'øBëæ'¨

במשנה: åëå'.שנינו äneãà äøt úéLéìMa©§¦¦¨¨£¨
זה: דין המבארת úéLéìLברייתא úaL àéä Bæéà ,ïðaø eðz,'פרה' בה שקוראים ¨©¨¨¥¦©¨§¦¦

äéøçàî íéøeôì äëeîqL ìk.:בזה אמורא éaøaדעת àîç éaø ,øîzéà ¨¤§¨§¦¥©£¤¨¦§©©¦¨¨§©¦
,øîà àðéðç ב אותה ïñéðקוראים LãBç Làøì äëeîqä úaL.:הגמרא מבארת £¦¨¨©©¨©§¨§Ÿ¤¦¨

àä ,éâéìt àìåנאמרו חנינא ברבי חמא רבי דברי -ïñéð LãBç Làø òìwéàc §Ÿ§¦¥¨§¦§©Ÿ¤¦¨
,úaMa בשבת ולא מלפניו לו הסמוכה בשבת קוראים ו'פרה' 'החודש', קוראים ובו ©©¨

ו  הפסח, לפרשת טמאים טהרת  פרשת לסמוך כדי פורים , הברייתא àäשלאחר דברי - ¨
ניסןòìwéàcנאמרו חודש úaLראש òöîàa בשבת 'החודש' וקוראים [-השבוע] §¦§©§¤§©©¨

פורים. לאחר שהיא שלפניה לשבת 'פרה' פרשת ומקדימים שלפניו,

i"yx

äééùò íåã÷éì àìã éëéä éë
.äøéëæìøåëæ äéðùá ïðúÐ`w

xc` yceg y`x` jzrc `wlq
ixiinc ,i`w zaya zeidl lgy

.oizipznc `yix diaäéðù
ä÷ñôäìÐ`yix` e`l :xnelk

lg :ipzwc ,i`w `tiq` `l` ,i`w
zayd jeza zeidlÐoinicwn

.d`ad zayl oiwiqtne xaryl
xg` ly zaya :xn`e i`w dlre
reay jezae ,"xekf" oixew dwqtd

.mixet `di dixg`lyàéä åæéà
äéðù úáùÐly zay :xnelk

."xekf" zyxt ,dipy dyxt
äëåúáÐlg elit`e ,dixg`l

.zay axra mixetäáÐmeia
ixew envr zay,meia ea dyxtd o

lenz` zay axra lg elit`eÐ
epiide ,xgnly zayl lg eli`k

.l`enykúáùá íéøåô úåéäì ìç
Ð"xekf" oixew oi` lkd ixac

dncw `l `zyd `dc ,xaryl
dncw oitwen iabe ,dxikfl diiyr

.diiyrl dxikfú÷åìçî àéä ïééãò
Ðick ,oinicwn ax xn` efa s`

.zexiirc diiyrl dxikf mcwzy
úéùéìù úáù àéä åæéàÐoixewy

.ziyily dyxt daòì÷éàã àä
úáùä íåéá ïñéð ùãåç ùàøÐ

zyxt micwdl jxved `ly
opixw ,dxary zayl ycegd
iaxk dnec` dxt dxary zayl
dkenqa `le .`pipg iaxa `g`
mi`nh zxdf` jenql ,mixetl
oqip yceg y`x lgc `kide .gqtl
zexwl epkxvedy ,zay rvn`a

diptly zaya ycegd zyxtÐ
dxt zyxt micwdl epwwfed
`idy ,[ef] zay iptly zayl

.dixg`n mixetl dkenqïðáø åðú
'åëÐdlrnl zyxetn ef `ziixa

,dil zi`ck axl ,oibexiqa
.dil zi`ck l`enyle



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiaexir(oey`x meil)

ìB÷ úáa çbLî àìc àéä òLBäé éaøådkld weqtl oi`y xaeqd - §©¦§ª©¦§Ÿ©§©§©
.lew za it lr

:sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåzia zewelgna mpn` §¦¨¦¥¨
ziak dwqtp dkldy oeik i`ny ziak bedpl oi` lld ziae i`ny

,dyer i`ny ziak zeyrl dvexdy dxn`y dpynde ,lldéëä̈¦
øîà÷,zyxtzn `id jk ±úçkLîc àëéä ìk`vnzy mewn lk - ¨¨©¨¥¨§©§©©

éàøBîà éøúe éàpz éøzmi`xen` ipy e` mi`pz ipy -éâéìôc §¥©¨¥§¥¨¨¥¦§¦¥
ìlä úéáe éànL úéa ú÷Bìçî ïéòk éããäàmdipia ewlgpy - ©£¨¥§¥©£¤¥©©¥¦¥

dfe xingn df cg` oicay ,lld ziae i`ny zia zwelgnl dneca
,xingn dfe lwin df xg` oicae lwinéëå øîc déle÷ ék ãáòéì àìŸ¦£©¦¥§©§¦

øîc déle÷,df ly `lewk mbe df ly `lewk mb bedpl oi` -àìå ¥§©§Ÿ
øîc déøîeç éëå øîc déøîeçk,mdipy ly zexnegk `l s`e - §§¥§©§¦§¥§©

àlà,bedpl yi jkãéáò déøîeçëe øîc déle÷ ék Bàzrck e` - ¤¨¦¥§©§§¥¨¦
,eizexnegae eizelewa cg`dãéáò déøîeçëe øîc déle÷k Bàe` - §¥§©§§¥¨¦

.eizexnegae eizelewa ipyd zrck
ieand zece` `iyewl zxfeg `xnbd ,`ziixad dx`azdy xg`l
,eiy`x ipya miaxd zeyxl yletne mewr didy `rcxdpay

egk mb ea exingdyedywn .l`eny zxnegk mbe ax zxn
:`xnbdàéL÷ íB÷î ìkîzvxzn .ok zeyrl oi`y x`azd `ld ¦¨¨©§¨
:`xnbd÷çöé øa ïîçð áø øîà`rcxdpa exingd `l ¨©©©§¨©¦§¨

`l` ,l`enye ax ly mdizexnegkdeãáò áøk déleklkd eyr - ¥§©£¨©
,zezlc jixvy ax xaeq yletn iean oewiz oipra mbe ,ax ixack

,áø øîà àðeä áø øîàcmpn`äëìäyletn ieanay `nw `pzk §¨©©¨¨©©£¨¨
e` igle cg` cvn gztd zxeva ic `l` zezlc oewiza jxev oi`

,ipyd cvdn dxewïk ïéøBî ïéàå,dyrnl dkld zexedl la` ± §¥¦¥
`rcxdpa ebdpy `vnpe ,zezlc jixvy dippgk `l` mixen oi`

.ax zrck
:`xnbd dywnäëìä øîàc áø øîà äáäà øa àcà áøìe`pzk §©©¨©©£¨¨©©§¨©£¨¨

zezlc jixv oi` yletn ieany `nwïk ïéøBîeok oixen s`e - ¦¥
,dyrnl dkldøîéîì àkéà éàîebdpy bdpnd z` ayiip ji` ± ©¦¨§¥©

zvxzn .l`eny ly `xnegk mbe ax ly `xnegk mb `rcxdpa
:`xnbdéøz éác éøîeçk ïðéãáò àì ék ,éáæéL áø øîàefi`a ± ¨©©¦§¦¦Ÿ©§¦¨§§¥§¥§¥

,miwlegd ipy ly mdizexnegk xingdl oi`y xn`p zwelgn
`weecéããäà éøúñc àëéä,ef z` ef zexzeq zexnegdy mewna - ¥¨§¨§¥©£¨¥

oica `lewl daiq `ed cg` oica xingnd ly mrhdy xnelk
lwi m`e ,liqk `ed ixd mipicd ipya xingi m` okl ,ipyd

.dxez ixeqi`a lflfn `ed ixdy ryx `ed ixd mdipya
:z`fk zwelgnl `nbec d`ian `xnbdúìBbìeâå äøãL ïBâkly §¦§¨§§¤

,minly mdyk znd ld`a mi`nhny znïðúcdpyna epipyy - ¦§©
(b"n a"t zeld`),eøñçL úìBbìebäå äøãMämd oi` ,minly mpi`e - ©¦§¨§©§¤¤¨§

,dpynd zx`an .`ynae rbna wx `l` ld`a mi`nhnänëå§©¨
äøãMa ïBøñç,ld`a `nhz `le dxcyd xqgzy jixv dnk - ¤§©¦§¨

,úBéìeç ézL ,íéøîBà éànL úéa`ileg wx dpnn xqgp m` la` ¥©©§¦§¥§
.ld`a d`nhne dnly dxcyd zaygp oiicr ,zg`ìlä úéáe¥¦¥

e miwlegíéøîBàwx dxcydn xqg m` s`yúçà àéìeçdpi` §¦§¨©©
.ld`a cer d`nhn,úìBbìeâáecer `nhz `le dpnn xqgi dnk §§¤

,ld`açc÷î àìîk ,íéøîBà éànL úéaiaer ly exeriyk - ¥©©§¦¦§Ÿ©§¥©
.rlq xeriyn xzei `ede ,[miawp ea migcewy ilk-] gcwndúéáe¥

úeîéå éçä ïî ìèpiL éãk ,íéøîBà ìläzleblebdn xqgp m` - ¦¥§¦§¥¤¦¨¥¦©©§¨
e` mc` ly zleblebn z`fk zenk zlhip dzid m`y z`fk zenk
dpi` aey ,rlq xeriy `ede ,ok zngn mizn eid miig dnda

.ld`a z`nhnãeäé áø øîàåäôéøè ïéðòì ïëå ìàeîL øîà ä± §¨©©§¨¨©§¥§¥§¦§©§¥¨
epiide .dtixh oiprl mzwelgn ok ld` z`neh oiprl mzwelgnk
i`ny zial ,dnda ly dzxcya zg` `ileg dxqgp m`y
zaygp oiicr dxcydy mixaeqe ld` z`neh oipra mixingnd
dpi` dndade `lew ef didz dtixh oiprl ,dfk oexqga dnily
oexqgay mixaeqe ld` z`neha miliwny lld ziale .dtixh
ef didz dtixh oiprl ,dxiqgl dxcyd zaygp zg` `ileg ly

.jk ici lr ztxhp dndade `xneg

zial ,rlq ly xeriy dnda zleblebn xqgp m` ,zlebleba oke
rlq ly oexqgay mixaeqe ld` z`neh oipra mixingnd i`ny
`lew ef didz dtixh oiprl ,dnily zleblebd zaygp oiicr
ld` z`neha miliwny lld zial eli`e .dtixh dpi` dndade
z`nhn dpi`e dxiqg zleblebd zaygp rlq xeriyay mixaeqe

.ztxhp dndade `xneg ef `dz dtixh oiprl ,ld`a
oica `xnegd z` zxzeq cg` oica `xnegy z`fk zwelgn lr
lld ziak zna oebk] mdipya lwindy `ziixaa xn`p ipyd
ixeqi`a lflfn `edy oeik ,ryx `xwp [i`ny ziak dtixhae
mdipya xingnde .ef z` ef zexzeqd zelew izya lwine dxez
epi`y liqk `xwp [i`ny ziak znae lld ziak dtixha oebk]

,ef z` ef zexzeq eizebdpdy oianéããäà éøúñ àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ¨§¥©£¨¥
ïðéãáòoebke ,ef z` ef zexzeq zexnegd oi`y zwelgna la` - ©§¦¨

z` xzeq epi` ,yletnk epic mewr ieany ax ly epicy ,eppipra
ozip ,zezlc jixvy yletn ieana dippgk wqty l`eny ly epic

.`rcxdpa eyr oke ,mdipy ly zexnegk xingdl
:`xnbd dywnïðéãáò àì éããäà éøúñc àëéäåbedpl oi` mpn`d ± §¥¨§¨§¥©£¨¥Ÿ©§¦¨

.ef z` ef zexzeqd zexneg izyaáéúîdywd -,àiLøLî áø ¨¦©§©§¦¨
èwélL àáé÷ò éaøa äNòîd urn zexitèáLa ãçàa âBøúàly ©£¤§©¦£¦¨¤¦¥¤§§¤¨¦§¨
dhinyl ziyilyd dpydïéøeOéò éðL Ba âäðåt z` xyir ±eizexi §¨©§¥¦¦

dnexz caln] ,ipr xyrn mbe ipy xyrn mb ,zexyrn izya
xyrn .[oey`x xyrne dlecbãçà[ipr xyrn-]éànL úéa éøáãk ¤¨§¦§¥¥©©

,zexitd z` `aiwr iax hwl eay meid ,haya cg`ay mixaeqd
bdepy ziyilyd dpyd dligzn df meiae ,oli`l dpyd y`x lg

.ipr xyrn zexitdn xyir okle ,ipr xyrn daexyrnãçà¤¨
[ipy xyrn-]ìlä úéa éøáãky`x lg haya e"hay mixaeqd §¦§¥¥¦¥

hwl `edy oeike ,ziyilyd dpyd dligzn f` wxe ,oli`l dpyd
dipyd dpyd oiicr ef lld zia zrcly haya cg`a zexitd z`
`aiwr iaxy `vnp .ipy xyrn xyir okl ,ipy xyrn da bdepy
da bdepy dpy oi` ixdy ,ef z` ef zexzeqd zexneg izya bdp

.ipr xyrn mbe ipy xyrn mb
:`xnbd zvxznàáé÷ò éaømb xingdl dvxy meyn `l ,jk bdp ©¦£¦¨

e ,lld ziak bedpl dvx `l` ,lld ziak mbe i`ny ziakdéøîb§¨¥
déì ÷étzñéà,ecenila el did wtqe -ãça ìlä úéa éà òãé àìå ¦§©¥¥§Ÿ¨©¦¥¦¥§©

øeîà èáLacg`a lg oli`l dpyd y`xy exn` lld zia m`d - ¦§¨¨
,hayaøeîà èáLa øñéîça éàxyr dynga mzrcl lgy e` - ¦©£¥©¦§¨¨
,hayaàøîeçì àëäå àøîeçì àëä ãáòåipyk xingd okle - §¨©¨¨§§¨§¨¨§§¨

.miccvd
dippge `nw `pz zwelgna oecl day `xnbd(.e lirl)xykda

:yletn ieanøîà÷å áéúéå àðeä áøc dén÷ óñBé áø áéúéax ayi - ¨¦©¥©¥§©¨§¨¦§¨¨©
,xn`e `ped ax iptl sqeiú÷Bìçî ,áø øîà äãeäé áø øîà`pz ¨©©§¨¨©©©£¤

wx dxn`p ,miyletnd ze`ean oica dippge `nwaieandy ote` §
dzidy oebk ,eiccv ipyn miaxd zeyxl gezt didàéèøñjxc-] §©§¨

[da mikled mc` ipayå ,ïàkî àéèøñe ,ïàkîdzid m` okàéèìt ¦¨§©§¨¦¨§§©§¨
[miweey ly aegx-]ìáà ,ïàkî àéèìôe ,ïàkîeciv did m` ¦¨§©§¨¦¨£¨

dzidy oebk ,opaxcn dxeqi`y ,zilnxkl gezt ieand ly cg`d
,àéèøñmiaxd zeyx `idyäò÷áe ,ïàkî`idy ,zecy ly §©§¨¦¨¦§¨

,[` xeiv] zilnxkBà ,ïàkîmigezt miccvd ipy eid m` ¦¨
dzidy oebk ,zilnxkl,ïàkî äò÷áe ïàkî äò÷amicen mlek if` ¦§¨¦¨¦§¨¦¨

yïàkî çútä úøeö äNBò,ieand ly cg`d cva -äøB÷å éçìå ¤©©¤©¦¨§¤¦§¨
ïàkî.jka ice ,ipyd ecvn - ¦¨

:sqei ax ixac lr zl`ey `xnbd,àzLäyi xy`k dneàéèøñ ©§¨§©§¨
,ïàkî äò÷áe ïàkîy zxn`éçìå ïàkî çútä úøeö Bì äNBò ¦¨¦§¨¦¨¤©©¤©¦¨§¤¦

,ïàkî äøB÷ålr s`,miaxd zeyxl gezt ieand ly cg` cvy it §¨¦¨
dzidy ,zilnxkl migezt eiccv ipy xy`käò÷áe ïàkî äò÷a¦§¨¦¨¦§¨

àéòaéî ,ïàkîo`kn gztd zxeva el icy xnel jxev yi ike ± ¦¨¦©§¨
.ef `nbec xikfdl sqei ax wwfp dn myle ,o`kn dxewe igle

:`xnbd daiynøîà÷ éëäm` ,sqei ax ixac zpeek `id jk - ¨¦¨¨©
dzidäNòð ,ïàkî äò÷áe ïàkî àéèøñdf iean ly epickin §©§¨¦¨¦§¨¦¨©£¤§
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המשך בעמנד וח

izni`n` cenr f sc ± oey`x wxtoiaexir
òùåäé éáøå.(a,hp) `rivn `aaa "adfd" wxta Ðàîéà úéòáéàåzeyrl dvexd Ð

ipzwc`l` .carinl ira lld ziak jigxk lr ,hwp `weec lld ziae i`ny zia e`l Ð

ziac zwelgn el` oebk ,ilin x`ya `nlra ibiltc ,i`w `nlra i`pz x`yc `zbelt`

.ozwelgn ixaca lld ziae i`ny zia ibiltc ikid ik :xnelk .lld ziae i`nyìëî
íå÷îircxdpl `iywe ,dvxzn (`l) `ziixa Ð

.ixneg ixzk cearcäëìä.`nw `pzk Ðïéàå
ïë ïéøåî.zezlc irac ,dippgk `l` Ðïøúñã

éããäàxne xingn xn ,ibiltc i`pz ixz Ð

`lew ied i`da xnc dixnegc `nrhe ,lwin

ied i`da xnc dilewc `nrhe ,izixg` `zkeca

izixg` `zkeca `xnegjpda carc o`n Ð

cg `dc ,liqk ixwin `xnegl izkec ixz

.`lew ied `kde `xneg ied `kdc `ed `nrh

dil `xiaq `nrh `edd i`edilewk ciaril Ð

.dixnegkeúìåâìåâå äøãù ïåâë,zn ly Ð

`l` oexqg ied `l i`ny zialc .da ebilti`c

zg` `ileg dxqg m`e ,zeileg izyaoiicr Ð

,oexqg ied `l inp dtixh iabe ,ld`a `nhn

iabl `xneg i`ny ziac `nrh iede .dxiyke

`ed oexqg ixn`c lld ziale .znied Ð

ziak dtixha ciarc o`ne dtixh iabl `xneg

oixzq `dc ,liqk ied zna i`ny ziake lld

ied `l `kde ,oexqg ied `kdc .iccd` icaer

.oexqgúìåâìåâäå äøãùäld` z`neh iab Ð

zxezn `vze ,dxcya oexqg dnk :opz zna

epi`y dxeryk mvr x`yk oecize dxcy

.ld`a `nhnçã÷î àìîëon lhpiy icke Ð

.iyily wxta zexekaa edl yxtn ,zenie igd

éããäà éøîåç ïøúñ àìã àëéä ìáàoebk Ð

xn ,`nrh ixza oiilzc ilin ixza ibiltc ,`kd

,yletn `da xingn xne mewr `da xingn

iccd` ixneg oxzq `le.opicar Ðè÷éìù
âåøúà.bexz` iexw oli`d lk Ðïéøåùéò éðùÐ

dipy dpy i`ed ,zqpkp ziyilye d`vei dipy

xyrn ziyilyde ,ipye oey`x xyrn dhinyl

.ipr xyrne oey`xéàîù úéá éøáãë ãçàÐ

xake ,oli`l dpyd y`x haya cg`a ixn`c

.ziyily zqpkpììä úéá éøáãë ãçàåÐ

,dpyd y`x ied `l ea xyr dyng cr ixn`c

.`id dipy oiicreäéì ÷éôúñéà äéøîâÐ

.car lld ziak dilekeú÷åìçîze`eanc Ð

.dippge `nw `pzc oiyletndàéèìôå àéèøñ
opixn`ck ,miaxd zeyx odizy Ðze`ivi"a

miaxd zeyx edfi` :(`,e zay) "zaydÐ

`ihxq .`ihlte `ihxq.mc` ipa jelid jxc Ð

`ihltoiy`x ipyc `kide .miweeyl aegx Ð

xn`e ,dippg biltc `ed miaxd zeyxa oiyletn

.zlc iraäò÷á`xeqi`e ,`id zilnxk Ð

.`ed opaxcäá íééñîå,dagxl dlk miaxd zeyxl yletnd dfd ieand seq did m`c ,meiq i`d law inn sqei axl dcedi ax el yxit `le ,`nzq dcedi axc dinyn sqei ax Ð

dagx .miaxd zeyxl ecbpky dagxd lzek uxtpy yletn ieand did dagxd jxce.zevign rax` ztwen ,dagx ixw miza ixeg`y xvg swid Ðíåìë êéøö ïéàdze` owzl Ð

miaxd zeyxl ecbpky lzeka ieand zvxt cbpk dagx inp dvxtpca jigxk lre .mezq iean zxezk dxew e` igl jixv miaxd zeyxl yletnd y`x `l` ,dagxd cv ly dgizt

ixnbl dnezq dagxa i`c .i`w lirlc oiyletn`e ,opireny`l `z`ixq` `lc opireny`l jixhvi` dagx ipa meync xninl `kil `de .`id `ziilrn dnizq `dc ,`hiyt Ð

odnr eaxir `l elit`e ,iean ipa`:(`,dk oiaexir) ipy wxta opixn`ck ,xicz dyinyz oi`e ,`ale z`vl oixeic da oi` dagx mzqc ,iaexrl `ira `l dagxc `hiyt inp `dc Ð

dkezl ieand on ilehlhl ixyc o`n,iria ,`vne`n xa `lewl `piaxk `zklde ,`lewl `piaxe `xnegl `g` ax dxezd lka ol `niiwc ,dizeek `zklde .oixeic da zilc meyn Ð

,eaxre oixeic da yiy xvgl oicd `ede ,hwp `wec e`l dagxe .iwixfnemizac d`ivie dqipk lk 'ek `zerxc `xeca ded `caer :onwl opixn`ck ,dzid dagxa `caer `l`

.mizad iptl xvge ,`ed xvgd jxc cenlzday÷çöé åðéáøã àäaxc dinyn dizlinc `yixa yxtnck ,dxnb o`nn jl yxit `le dcedi axc dinyn zniiqc `d Ð`neiq i`d Ð

.dxnb diax l`enyn jgxk lr
åàåìîá
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ïåâëzia ixn`w i`n :xn`z m`e .i`w ediiexz` dtxhl okec rnyn Ð zleblebe dxcy

iya ziin inp i`ny zial ,zenie igd on lhpiy ick lld`w i`n :cere !edcic `xer

`ed zelibxc :xnel yie !da ziinc oeik ,zlebleb oiprl dtxhl oke xn`c dcedi ax ol rnyn

oileg) "zetxh el`"ae :xn`z m`e .ilege daiwx ici lrn hren oexqga dlihp ici lr zenl

,`zzrny aye x"bqa `ki`de :jixtc (a,an

inp jixt `l i`n`e .dxcya oexqg ied j"nqde

Ð dtixhc zlebleb oexqgc :xnel yie ?zleblebn

iede ,wqtil gen ly mexwd seqc meyn epiid

ied `l dxcy la` .zetixh dxyr dpeny llka

zeyxtn dhnl elit`c ,wqtil hegd seqc meyn

.ixii` ,hegd zwiqta zetxh `kilc

lhipy mc` ipa dnk edine) (mipyi zetqez)

.eige mexwd awip `le mzlbleb mvrn daxd

mexw mr ied zleblebd oexqgc :xnel jixve

dndaac xn`c o`nl `ki`c ab lr s`e .oeilrd

Ð dtixh oeilrd mexw zaiwpa `peeb i`dka

oi` mc`a la` .wqtil oezgzd seqc meyn epiid

xzei mc`a wfge dyw `edy itl ,wqtil eteq

o`nl la` .mvrd oexqg jixv jkle ,dndan

,miey dndae mc` Ð d`zz aiwpi`c cr xn`c

mexwd mr mvrd wqtp ik dndaa oia mc`a oiac

.(mipyi zetqez o`k cr) .(wqtil oezgzd seq Ð

âäðåxyiry inlyexia yxtn .mixeyir ipy ea

.miiprl epzpe ,ellge ,i`pz lr

äò÷á`le Ð `irain o`kn drwae o`kn

ira ikd elit`c opireny`l `z`c dil rnyn

zxeva ibqc opireny`l iz` `l` ,gztd zxev

.gztdíà.'ek jixv epi` dagxl dlk iean did

`l m`c ,ixii` ecbpk dagx dvxtpc :i"yx yxit

dagx oi`c opireny`lc ?opireny` i`n Ð ok

da zil dagxc ,jixhvi` `lÐ ieand lr zxqe`

dagx iab (a,ck) ipy wxta opixn`ck ,oixeic

da zilc meyn Ð ixyc o`n ,`xdp meta dedc

jixv oi`c :cere .`lewl `piaxk `zklde .oixeic

.dia ixii`c yelit xeqi`` i`wc rnyn Ð melk

hwpc `de .ixii` ecbpk dvxtpac d`xp jkl

oi` xninl irac meyn Ð xvg hwp `le dagx

dia zi`c xvg la` .eaxir `l elit` ,melk jixv

uegan d`xp xaqc ,eaxriy cr xeq` Ð oixeic

dlkae ,gzte igl meyn oecip epi` miptan deye

Ð yletnk dil aiyg `le .ixii` dagx rvn`l

o`kl zehpl mewn yi ieand on ez`iviac meyn

.yletn ixyinl iz` `le ,o`kle
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úéae éànL úéa ú÷Bìçî ïéòk éããäà éâéìôc éàøBîà£¨¥¦§¦¦©£¨¥§¥©£¤¥©©¥
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izni`n` cenr f sc ± oey`x wxtoiaexir

òùåäé éáøå.(a,hp) `rivn `aaa "adfd" wxta Ðàîéà úéòáéàåzeyrl dvexd Ð

ipzwc`l` .carinl ira lld ziak jigxk lr ,hwp `weec lld ziae i`ny zia e`l Ð

ziac zwelgn el` oebk ,ilin x`ya `nlra ibiltc ,i`w `nlra i`pz x`yc `zbelt`

.ozwelgn ixaca lld ziae i`ny zia ibiltc ikid ik :xnelk .lld ziae i`nyìëî
íå÷îircxdpl `iywe ,dvxzn (`l) `ziixa Ð

.ixneg ixzk cearcäëìä.`nw `pzk Ðïéàå
ïë ïéøåî.zezlc irac ,dippgk `l` Ðïøúñã

éããäàxne xingn xn ,ibiltc i`pz ixz Ð

`lew ied i`da xnc dixnegc `nrhe ,lwin

ied i`da xnc dilewc `nrhe ,izixg` `zkeca

izixg` `zkeca `xnegjpda carc o`n Ð

cg `dc ,liqk ixwin `xnegl izkec ixz

.`lew ied `kde `xneg ied `kdc `ed `nrh

dil `xiaq `nrh `edd i`edilewk ciaril Ð

.dixnegkeúìåâìåâå äøãù ïåâë,zn ly Ð

`l` oexqg ied `l i`ny zialc .da ebilti`c

zg` `ileg dxqg m`e ,zeileg izyaoiicr Ð

,oexqg ied `l inp dtixh iabe ,ld`a `nhn

iabl `xneg i`ny ziac `nrh iede .dxiyke

`ed oexqg ixn`c lld ziale .znied Ð

ziak dtixha ciarc o`ne dtixh iabl `xneg

oixzq `dc ,liqk ied zna i`ny ziake lld

ied `l `kde ,oexqg ied `kdc .iccd` icaer

.oexqgúìåâìåâäå äøãùäld` z`neh iab Ð

zxezn `vze ,dxcya oexqg dnk :opz zna

epi`y dxeryk mvr x`yk oecize dxcy

.ld`a `nhnçã÷î àìîëon lhpiy icke Ð

.iyily wxta zexekaa edl yxtn ,zenie igd

éããäà éøîåç ïøúñ àìã àëéä ìáàoebk Ð

xn ,`nrh ixza oiilzc ilin ixza ibiltc ,`kd

,yletn `da xingn xne mewr `da xingn

iccd` ixneg oxzq `le.opicar Ðè÷éìù
âåøúà.bexz` iexw oli`d lk Ðïéøåùéò éðùÐ

dipy dpy i`ed ,zqpkp ziyilye d`vei dipy

xyrn ziyilyde ,ipye oey`x xyrn dhinyl

.ipr xyrne oey`xéàîù úéá éøáãë ãçàÐ

xake ,oli`l dpyd y`x haya cg`a ixn`c

.ziyily zqpkpììä úéá éøáãë ãçàåÐ

,dpyd y`x ied `l ea xyr dyng cr ixn`c

.`id dipy oiicreäéì ÷éôúñéà äéøîâÐ

.car lld ziak dilekeú÷åìçîze`eanc Ð

.dippge `nw `pzc oiyletndàéèìôå àéèøñ
opixn`ck ,miaxd zeyx odizy Ðze`ivi"a

miaxd zeyx edfi` :(`,e zay) "zaydÐ

`ihxq .`ihlte `ihxq.mc` ipa jelid jxc Ð

`ihltoiy`x ipyc `kide .miweeyl aegx Ð

xn`e ,dippg biltc `ed miaxd zeyxa oiyletn

.zlc iraäò÷á`xeqi`e ,`id zilnxk Ð

.`ed opaxcäá íééñîå,dagxl dlk miaxd zeyxl yletnd dfd ieand seq did m`c ,meiq i`d law inn sqei axl dcedi ax el yxit `le ,`nzq dcedi axc dinyn sqei ax Ð

dagx .miaxd zeyxl ecbpky dagxd lzek uxtpy yletn ieand did dagxd jxce.zevign rax` ztwen ,dagx ixw miza ixeg`y xvg swid Ðíåìë êéøö ïéàdze` owzl Ð

miaxd zeyxl ecbpky lzeka ieand zvxt cbpk dagx inp dvxtpca jigxk lre .mezq iean zxezk dxew e` igl jixv miaxd zeyxl yletnd y`x `l` ,dagxd cv ly dgizt

ixnbl dnezq dagxa i`c .i`w lirlc oiyletn`e ,opireny`l `z`ixq` `lc opireny`l jixhvi` dagx ipa meync xninl `kil `de .`id `ziilrn dnizq `dc ,`hiyt Ð

odnr eaxir `l elit`e ,iean ipa`:(`,dk oiaexir) ipy wxta opixn`ck ,xicz dyinyz oi`e ,`ale z`vl oixeic da oi` dagx mzqc ,iaexrl `ira `l dagxc `hiyt inp `dc Ð

dkezl ieand on ilehlhl ixyc o`n,iria ,`vne`n xa `lewl `piaxk `zklde ,`lewl `piaxe `xnegl `g` ax dxezd lka ol `niiwc ,dizeek `zklde .oixeic da zilc meyn Ð

,eaxre oixeic da yiy xvgl oicd `ede ,hwp `wec e`l dagxe .iwixfnemizac d`ivie dqipk lk 'ek `zerxc `xeca ded `caer :onwl opixn`ck ,dzid dagxa `caer `l`

.mizad iptl xvge ,`ed xvgd jxc cenlzday÷çöé åðéáøã àäaxc dinyn dizlinc `yixa yxtnck ,dxnb o`nn jl yxit `le dcedi axc dinyn zniiqc `d Ð`neiq i`d Ð

.dxnb diax l`enyn jgxk lr
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ïåâëzia ixn`w i`n :xn`z m`e .i`w ediiexz` dtxhl okec rnyn Ð zleblebe dxcy

iya ziin inp i`ny zial ,zenie igd on lhpiy ick lld`w i`n :cere !edcic `xer

`ed zelibxc :xnel yie !da ziinc oeik ,zlebleb oiprl dtxhl oke xn`c dcedi ax ol rnyn

oileg) "zetxh el`"ae :xn`z m`e .ilege daiwx ici lrn hren oexqga dlihp ici lr zenl

,`zzrny aye x"bqa `ki`de :jixtc (a,an

inp jixt `l i`n`e .dxcya oexqg ied j"nqde

Ð dtixhc zlebleb oexqgc :xnel yie ?zleblebn

iede ,wqtil gen ly mexwd seqc meyn epiid

ied `l dxcy la` .zetixh dxyr dpeny llka

zeyxtn dhnl elit`c ,wqtil hegd seqc meyn

.ixii` ,hegd zwiqta zetxh `kilc

lhipy mc` ipa dnk edine) (mipyi zetqez)

.eige mexwd awip `le mzlbleb mvrn daxd

mexw mr ied zleblebd oexqgc :xnel jixve

dndaac xn`c o`nl `ki`c ab lr s`e .oeilrd

Ð dtixh oeilrd mexw zaiwpa `peeb i`dka

oi` mc`a la` .wqtil oezgzd seqc meyn epiid

xzei mc`a wfge dyw `edy itl ,wqtil eteq

o`nl la` .mvrd oexqg jixv jkle ,dndan

,miey dndae mc` Ð d`zz aiwpi`c cr xn`c

mexwd mr mvrd wqtp ik dndaa oia mc`a oiac

.(mipyi zetqez o`k cr) .(wqtil oezgzd seq Ð

âäðåxyiry inlyexia yxtn .mixeyir ipy ea

.miiprl epzpe ,ellge ,i`pz lr

äò÷á`le Ð `irain o`kn drwae o`kn

ira ikd elit`c opireny`l `z`c dil rnyn

zxeva ibqc opireny`l iz` `l` ,gztd zxev

.gztdíà.'ek jixv epi` dagxl dlk iean did

`l m`c ,ixii` ecbpk dagx dvxtpc :i"yx yxit

dagx oi`c opireny`lc ?opireny` i`n Ð ok

da zil dagxc ,jixhvi` `lÐ ieand lr zxqe`

dagx iab (a,ck) ipy wxta opixn`ck ,oixeic

da zilc meyn Ð ixyc o`n ,`xdp meta dedc

jixv oi`c :cere .`lewl `piaxk `zklde .oixeic

.dia ixii`c yelit xeqi`` i`wc rnyn Ð melk

hwpc `de .ixii` ecbpk dvxtpac d`xp jkl

oi` xninl irac meyn Ð xvg hwp `le dagx

dia zi`c xvg la` .eaxir `l elit` ,melk jixv

uegan d`xp xaqc ,eaxriy cr xeq` Ð oixeic

dlkae ,gzte igl meyn oecip epi` miptan deye

Ð yletnk dil aiyg `le .ixii` dagx rvn`l

o`kl zehpl mewn yi ieand on ez`iviac meyn

.yletn ixyinl iz` `le ,o`kle
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רח
izni`na cenr f sc ± oey`x wxtoiaexir

åàåìîá.elek ipt lr irvn` lzek Ðåãâðë øöç äöøôðå.xyrn zegta Ðúøúåî øöç
migzt dcic iabl jkitl .o`kne o`kn oitetib da exiizype ,d`elna ied `l dciclc Ð

iean ipa dlr ixq` `le ,edpipzexivg la` .el oigeztd zexivg lr xqe` iean oi`y Ð

geztd xvgc ,dlr xq` `l inp miaxd zeyxe .eilr mdilbx zqixc ixdy ,ieana oixqe`

.`ed gztk eløåñà éåáîåwlq `w Ðjzrc `

ieank ifginc meyn ecbpk xvg dvxtpe hwpcn

.xvgl uxtpc meyn e`le ,dil xq` `w yletn

meync opirny` dagx hwpcn ,dcedi axe

oixeic `kil dagxae ,xqzin `l yletn

xvgl dlk ded i` la` .dilr exqzilcÐ

epiide .ediinrh yxtn onwle .dilr ixq`

i` yletn meyn i` ,izxza axc` axc `iywc

,xvg ipa dilr ixq`e xvgl uxtpd meyn

.el dxeq`d zeyxl e`elna ieand uxtpcàì
àðòãé.dxnb o`nn Ðàúåòøã àøåãáxtk Ð

.mirexäáçøì äìëùlzeka dvxtp dagxe Ð

.dcbpkyêì àøáñà`pxinbc ,axc dizlin Ð

.dipin dlåáøéò àìù ïàë åáøéòù ïàëÐ

welig yi ax xn`wc xeq` iean i`d :xnelk

ipa eaxir .xzen minrte xeq` minrty ,xaca

iean ipa mr xvgd`dc ,oixzen iean ipa Ð

ax dil xq`ci`de .df cbpk `ly dfa onwl opinwenck ,dil xq`w yletn meyn e`l Ð

ecbpk xvg dvxtpoi`veie efa dl oiqpkp miaxc ab lr s`c ,hwp xvgc `zeax meyn Ð

efa dlla` .xvg gztk aiygc ,xyrn zegta dvxtpe li`ed ,`ixy ikd elit` Ð

dilr ixq` xvg ipac meyn `l` ,`ed ecbpky lzekc [dvxit] meyn e`l iean xeqi`

e`eln ied diciclc oeikc .eaxir `l ik`ede ,eilr oixqe` xvg ixeice ,`ed dvxit Ð

xqe` epi`dlecb xvg iab (`,av oiaexir) "xird zebb lk" wxta opixn`ck .odilr

dlhac ,`ed edcicc ,dphwa mixqe` :xnelk ,dphwa dlecb ixeic :dphwl dvxtpy

dlecba dphw ixeic oi`e .dablodipia yiy zexivg izye ,`ed gzt dlecb iablc Ð

xyr cr lzekd uxtp :(a,er oiaexir) "oelg" wxta opixn`ck ,iccd` oxq` `l gzt

evx m` ,zen`evx m`e ,mipy oiaxrn Ðmdipye ,gztk `edy iptn ,cg` oiaxrn Ð

.dfa df oixzenéù÷éú àì éîð áøãà áøãdcedi axc xninl opivn `zydn :xnelk Ð

o`ke eaxiry o`k opixn`ck ,decar axk `zerxc `xecaeaxir `ly`kil dagxae ,

.iean` ixqinl oixeic
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éàãxvg ecbpk xvg dvxtpe xvgl e`elna uxtpy iean ax xn`c izxza axc` `iyw axc

dxq` `l inp miaxd zeyxe ,dlr mzqixc oi`c dlr Ð ixq` `l iean ipac Ð zxzen

d`ex ieana cnerdc ,yelit meyn xeq` ieane .gzt iede ,xyrn xzei dvxt ied `lc Ð

Ð ecbpk xvg dvxtp hwpcne .o`kle o`kl zehpl lekiy d`ex epi`e ,ecbpk miaxd zeyx

meyn ,xeq` ecbpk xvg dvxtpy `wec rnyn

`l m` elit` ,dvxtp `l m` la` .yletnk iedc

e`elna ieand uxtpc ab lr s` ,xzen Ð eaxir

miptan deye uegan d`xp :xaqwc meyn ,xvgl

dlecbc oizipzne ,gzte igl meyn oecip Ð

ilzek oiqpkpa dl iwen Ð dxeq` dphwe zxzen

yletn meyn xeq`c xninl`kile .dlecbl dphw

m`c Ð xn`w eaxir `le e`elna uxtpy meyne

xeq`c rnyn dedc ,dagx hwpinl dil ded ok

`le dagx hwpcn rnyn ded mbe yletn meyn

,xg` xeqi` cer yi xvgac llkn xvg hwp

xvg hwpc `zyd la` .eaxir `ly meyn epiidc

xvga jiiyc eaxir `lc xeqi` elit` rnyn Ð

epiide .ecbpk xvg dvxtpy meyn `l` ,`kil

meyn oecip xaq axc ,izxza axc` axc `iywc

xaq dcedi axe ,yletn meyn xeq`e gzte igl

deye uegan d`xpe ,yletn meyn xeq` oi`c

mrhn xq` `l ax :xnelk .eaxiry o`k jl `xaq` .gzte igl meyn oecip epi` Ð miptan

oiqpkp miaxc ab lr s` ,xvgc `zeixy meyn `l` Ð ecbpk xvg dvxtp hwp `le ,yletn

meyn ,ecbpk xvg dvxtp `l elit` ,xeq` Ð iean la` .`ixy Ð efa dl oi`veie efa dl

`weece .gzte igl meyn oecip epi` Ð uegan d`xp :xaqe .eaxir `le xvgl e`elna uxtpc

dpi`c oeik ,eaxir `lc ab lr s` ,ixy Ð e`elna uxtp ded `l i` la` ,e`elna uxtp

ieana hwpinl ivn dedc oicd `ede .ea dlibx dpi`c rnyn Ð uxtpe xn`ck .ea dlibx

ded `l ikd hwp i` `l` .e`elna ied `lc ab lr s` ,ea dlibxc oeik ,xeq`c xvgl gezt

.`zvign ilhane miax ez` `lc `hiyt Ð `ed xenb gztc oeikc ,icin ax ol rnyn `w

xvg ipale li`ed ,ixy ded ea dlibxc ab lr s`c ,xvgl gezta hwpinl ivn ded `l :inp i`

`aa opixn`ck ,mecq zcn lr eze` oitek ef oebkc Ð iean `la miaxd zeyxl jxc mdl yi

ze`ean ipy oiay xvg iab (`,hn onwl) "ede`ivedy i`rivn.

åáøéòáaxc dizlin yxtn sqei axe .dagx rvn`l dlk epiidc Ð sqei axca ibltinw

ax inia evxiz `l Ð eaxira o`kc uexize .melk jixv oi` xn`c `d dcedi

`ail` `xwirn jzrc `wlqck ,igl meyn oecip axl uegan d`xpc sqei ax xaqe .sqei

xeq`c epiide ycgl sqei ax `ay dna exii` `le li`ed ,sqei axca ibltinw xninl jiiy `lc :dyw j` .igl meyn oecpc axc dicinlz `edc ,`ped axc dizlnn sqei ax wiic inp ikde .axc

zeyx cr yletn cg` ecivy ,`zerixl izxz `ki`c `kid dagx iciva l`eny ixy ikid dyw dede ,dagx iciva inp ibiltc `pin` ded sqei axc dizlin e`l i`c :xnel yie !dagx iciva

ded inp axl mbe .`zerixl izxz ied `lc ,ibilt dagx rvn`l dlkac sqei axc `iadl jxved jkl !igl meyn oecip oi`c l`eny xn`d Ð uegan d`xpc ab lr s` ,inp ipyd ecive miaxd

,`nlr ilekl xeq` Ð dagx icivl dlkac ,`ilz `da `d e`lc ,sqei axc iziin jkle .`ilz `da `dc xnel `xaq dedc ?yletn meyn xq` i`n` Ð igl meyn oecipc xaqe li`ed ,dyw

o`ke df cbpk dfa o`k e` ,cvd on dlka axce ,rvn`l dlka dcedi axc lirl ipyn `lc `de .dcedi iaxl `l` igl ipdn `l yletnlc meyn ,`nrhe .igl meyn oecip xn`c o`nl elit`

dagxk `ied `l `kdc dagxc :yxtn wgvi epiaxe .i"yx zhiy itl yxtl yi jk .ecia dzid dlaw `l` ,uxiz `iyw zngn `l zyy ax `dc ,el uxiz zn`dc meyn Ð df cbpk `ly dfa

zi`ca ixiin `l` ,drwal dlk ded ok m`cÐ ok epi` `kdc dagx la` .rax`a `l` da oilhlhn oi`e ,zilnxk `iede dxicl swed `le miz`q zian dxizia ixiin mzdc ,(a,ck) ipy wxtc

jzrc `wlqc e`l i` dxeq` dzide .daxegn ith oixeic dia zi`c dagx oky lk ,xeq`c (`,cr oiaexir) "xcd" wxta xn`c ,daxegn rxb `lc eaxir `l oiae eaxir oia biltncn ,oixeic da

elit`e ecbpk xvg dvxtpe dagx icivl dlk elit` ,oipr lka ixyc rnynÐ`zeixya dcedi ax biltn `lcn `zyd jzrc `wlq `we .igl meyn oecip uegan d`xp dcedi ax xaqc `zyd

pa dcedi ax ixii`cn :cere .eaxir `lÐ igl aiyg `l i`c ,igl meyn oecp miptan deye uegan d`xp dil `xiaq jgxk lr ok m` Ð yletn ied `lc opireny`l jixhvi`e ecbpk dvxt

`l `d Ð uegan d`xpc idp inp ipyd ecive ,miaxd zeyx cr yletn cg` ecivy :`zerixl izxz `ki` ok m`e ,yletn ied `lc `hiyt dagx rvn`lc ?dagx icivl dlka ixy i`n`

`ede ,ded ikd `caerc meyn dagx hwpe .ixzyze zg` gexn ceal `nile :(`,h) onwl xn`ck ,cg` cvn igl [aiygc] `zerixl izxz ied `l `zyde ,igl aiyg i`cee `l` .igl aiyg

`zyd .xeq` ieane zxzen xvg .`pwqnd itl ied epy `l `eddÐ xeq` dagx iciva la` ,dagx rvn`l dlka onwl dl iwen `ede dcedi axc dinyn xn`w sqei axc ab lr s` .xvg oicd

dlka elit` ,eaxir `lya xeq`e ecbpk xvg uxtpe xn`wcn ,yelit meyn xeq`l `xaq oi` rvn`l dlkac .eaxir elit` ecbpk dvxtpe ,xvg icivl dlka yletn meyn xeq` jzrc `wlq

elit`c ,e`elna uxtpe `ix` i`n Ð eaxirae dvxtpa i`c .ecbpk dvxtp `lcae ,eaxir `la epiidc ,e`elna uxtpc meyn xeq`c rnyn "e`elna" hwpcn .ecbpk xvg dvxtp `le rvn`l

xeq` `l i`c :cere .xeq`l inp `a xvgay oixeic meyn rnyn Ð oixeic da zilc stxw hwp `le xvg hwpcn :cere .gztd zxev `ki`c cr igl ipdn `le ,yletnk ied e`elna uxtp `l

epi` Ð miptan deye uegan d`xp :xaqe ,eaxir `lc meyn xeq`e ,ixiin inp rvn`l dlkac rnyn Ð ikd hwp `lcn .xvg icivl e`elna uxtpy iean :xninl dil ded ,yelit meyn `l`

elit` ,`nlr ilekl dagx iciva xq` sqei ax `dc ,yletn ied igl meyn oecip elit`c ,igl meyn oecip epi`c xaqc gikedl oi` Ð yelit meyn xvg iciva xq`cn ,edine .igl meyn oecip

ediiexzc oeikc ,yegl oi` Ð `zeixya biltn `lc ab lr s` sqei ax yxtnck ,rvn`l dlka dcedi axc `d :yexit .eaxira o`k dyw `l inp axc` axc .igl meyn oecip xn`c o`nl

sqei axc ab lr s` .`zerixl izxz ied cvd on dlkac .dagx rvn`l dlka ixii`c yxtl yg `l ,igl ied `l uegan d`xp ax xaqc oeik :cere .o`k yxit o`k mzqy dn axc dizlin

sqei axl d`xpe ,axc dinyn xn` eixac zlgz dcedi axc meyn ,eaxira dcedi axc dizlin iwe` mewn lkn Ð `ped axc dizlnn onwl wiicck ,igl meyn oecip uegan d`xp dil zi`

i ax xn` mzqy it lr s` axc dinyn ied inp meiqdcxaq axe ,ax ixacn df mby el d`xp did mewn lkn ,dcedi axc dinyn mzqa xn` sqei ax oke .xn` in myn yxit `le 'ek dced

axe ,sqei axk df cbpk df elit` ixy dcedi axc ,sqei axca ibltin `wc xity iz`c ayiin l`ppg epiax ,edine .ycgl sqei ax `ay dna ibltnwc xity iz` `zyde .igl meyn oecip epi`

.ediipia `ki` sqei axce daxc xninl dil ded ,edin .xeq` df cbpk df xn`c daxle :jixtc ,sqei axc` bilt daxc rnyn inp onwle .df cbpk `ly df irac daxk
oiwxef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

áøc éàc¯áø øîàc .ézøúa áøcà áøc àéL÷ §¦§©©§¨§©©§©§©§¥§¨©©
BàBìîa õøôpL éBáî :áø øîà ,àaà øa äéîøé¦§§¨©©¨¨©©¨¤¦§©¦§

Bcâðk øöç äöøôðå ,øöçì¯éBáîe úøzeî øöç ¤¨¥§¦§§¨¨¥¤¤§¨¥¤¤¨
:déì øîà !äáçøì äìkL éBáîk éåäéì ?éànàå .øeñà̈§©©¤¡¥§¨¤¨¤¨§¨¨£©¥
éBáî àúåòøc àøeãa äåä àcáeò ;àðòãé àì àðà£¨¨¨©§¨§¨£¨§¨§©£¨¨¨
àìå äãeäé áøc dén÷ì àúàå ,äåä äáçøì äìkL¤¨¤¦§¨¨£¨©£¨§©¥§©§¨§¨

áøc déîMî àéL÷ éàå .écéî àìå déëøöà¯éåäéz ©§©¥§¨¦¥§¦©§¨¦§¥§©¤¡¥
déì øîàc àzLä .écéî àéL÷ àìå ,ìàeîLc déîMî¦§¥¦§¥§¨©§¨¦¥¨§¨©£©¥
áøì déì éøîàå ,àaà øa ìàeîL áøì úLL áø©¥¤§©§¥©©¨§¨§¦¥§©

ïàk ,Cì àøañà :àaà øa óñBé¯ïàk ,eáøéòL ¥©©¨©§§¨¨¨¤¥§¨
¯ïàk ,àéL÷ àì éîð áøcà áøc .eáøéò àlL¯ ¤Ÿ¥§§©©§©©¦¨©§¨¨

,éBáî éða íò øöç éða eáøéòLïàk¯.eáøéò àlL ¤¥§§¥¨¥¦§¥¨¨¤Ÿ¥§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oiaexir(oey`x meil)

áøc éàc,axn df oic rnyy xn`z m`y ±ézøúa áøcà áøc àéL÷ §¦§©©§¨§©©§©§©§¥
,mipiipr ipya xg` mewna eixac z` ax ixac exzqi -áø øîàc§¨©©

éBáî ,áø øîà àaà øa äéîøé,miaxd zeyxl gezt ey`xyõøôpL ¦§§¨©©¨¨©©¨¤¦§©
uext `ed dzre ,elek ipt lr eteqay irvn`d lzekdBàBìîa¦§

øöçìuvgy lzekdn dne`n xzep `ly ,ieand seqa z`vnpy ¤¨¥
.xvgl epiaäöøôðåd s`øöçefdBãâðk,ieand lenny lzeka ± §¦§§¨¨¥§¤§

yletn ieandy `vnpe ,miaxd zeyxl xvgdn gzt dzr yie
d ,[xeiv d`x] xvgd jxc miaxd zeyxlçúøzeî øö,lehlha ¨¥¤¤

dizevxt eid `l ,ieanle miaxd zeyxl `id dvexty it lr s`y
iciv ipyny lzekd on miixiy oda exzepe ,zen` xyr lr zexizi
,ieanle miaxd zeyxl migeztd 'migzt'k opic ok lre ,dvxitd
xqe` epi` ieand s`e .dizevigna migzt zngn zxq`p xvg oi`e
zqixc oi` ieanly iptn ,enr daxir `ly it lr s` xvgd z`

.dxqe`l egeka oi`e ,xvga lbxåd eli`øeñà éBáîiptn lehlha §¨¨
miaxd zeyxl xarn yi eteqa ixdy ,yletnd ieank oecip `edy

.xvgd jxc
zeyx jxc miaxd zeyxl yletnd ieany cenll yi ax ixacn
xvgl uxtpy ieany eixacn rnyn cer .yletnk oecip cigid
xy`k wx xeq` ieandy xn` okle ,xvgd ipa mr axrl wewf epi`
dzid `lnl`y rnyne ,'yletn' oicn ,ecbpk xvgd dvxtp

.ieand xq`p did `l ,miaxd zeyxl zvxtp xvgd
:l`eny mya exn`p dcedi ax ixacy ezgked z` miiqn iia`

éànàå,yletn iean oicn xvgl uxtpy ieana lhlhl ax xq` §©©
éåäéìepic didiy ±,äáçøì äìkL éBáîkieank oecip epi`y ¤¡¥§¨¤¨¤¦§¨¨

yletn `ed dagxd jxcy s` lr ,dcedi ax xn`y itk ,yletn
z` xeq`l ax lr did mpn`e .eiccv ipyn miaxd zeyxl
ipae ,xvgl uext `edy iptn ,xg` mrhn j` ,ieana lehlhd
itk ,mdipia eaxir `ly onf lk ieana lehlhd z` mixqe` xvgd

.dcedi ax ixacn rnyny
ixd ,axn epic z` cnl dcedi ax ok` m`y `vnpemixzeq eixac

dcedi ax ixacay ,yletn iean oica .` ,mizya mnvr z`
eli`e ,yletnk aygp epi` cigid zeyx jxc yelity x`ean
iaexir oica .a .yletn iean oick xeq` ieandy x`ean ax ixaca
xq`p xvgl uxtpy ieany rnyn dcedi ax ixacny ,zexivg
oi`y rnyn ax ixacn eli`e ,xvgd mr eaxriy cr dzngn
ax ixacy xnel gxkdd on ok lre .xvgd zngn xq`p ieand
.el` mipic ipya l`enye ax ewlgpe ,l`eny mya exn`p dcedi

:iia` ixacl dcen sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàðòãé àì àðà ¨©¥£¨Ÿ¨©§¨
c ,izrci z`f `l` ,dcedi ax drny inn rcei ipi` -äåä àcáeò§¨£¨

àúåòøc àøeãa,mirex ly cg` xtka dyrn rxi` jk ±éBáî §¨§©£¨¨¨
äåä äáçøì äìkLzeyxl dvxtpy dagxl dlkd iean my did - ¤¨¤¦§¨¨£¨

,miaxdäãeäé áøc dén÷ì àúàå,dcedi ax iptl dyrn `ae ±àìå §¨¨§©¥§©§¨§Ÿ

éãéî àìå déëøöà`edy lk oewiz zeyrl dcedi ax jixvd `le - ©§§¥§Ÿ¦¦
.dagxl ieand oiay gztaáøc déîMî àéL÷ éàådpyi m`e - §¦©§¨¦§¥§©

,ax mya df oic xn` dcedi axy xn`z xy`k `iyewéåäéz¤¡¥
éãéî àéL÷ àìå ìàeîLc déîMîmya mixen` mixacd eidi ± ¦§¥¦§¥§Ÿ©§¨¦¦

.llk mdilr dywi `le l`eny
mya exn`p dcedi ax ixacy xnel gxkd oi`y ,dgec `xnbd

:l`enydéì øîàc àzLäxn`y dzr -øa ìàeîL áøì úLL áø ©§¨§¨©¥©¥¤§©§¥©
déì éøîàå ,àaàzyy ax z`f xn`y mixne` yie -øa óñBé áøì ©¨§¨§¥¥§©¥©

Cì àøañà ,àaàeitn izrnyy itk ,ax ixac z` jl x`a` - ©¨©§§¨¨
,ecbpk xvg dvxtpe xvgl uxtpy iean oic xe`ia,eáøéòL ïàk̈¤¥§

eáøéò àlL ïàkmr xvgd ipa eaxir m` oia df oica welig yiy ± ¨¤Ÿ¥§
z` ax xq` xy`ky iptn ,eaxir `ly dxwn oial ,ieand ipa
dxaqy itk ,exq` 'yletnd iean' oicn `l ,ieana lehlhd
mixqe` xvgd ipay ,'aexir oexqg' oicn `l` ,dligzn `xnbd
ipa mr xvgd ipa eaxir xy`k okle .enir eaxir `lyk ieand z`
xvgd ,eaxir `lyke ,xvga oiae ieana oia lhlhl xzen ,ieand
dxwna eixac z` ax hwpy mrhde .xeq` ieande zxzen
ycgl ywia axy iptn ,miaxd zeyxl ecbpk xvg dvxtpy
ick da mixaer miaxd zeyx ipa xy`k s` zxzen xvgdy

.ieanl ribdl
:dcedi ax ixac miayein zyy ax ixac itly zniiqn `xnbd
zngn `ed 'ieanl dvxtpy xvg' oica ax ly enrhy xg`n
axy xnel xyt` dzrn ,yletnd iean oicn `le ,aexir oexqg

e ,axn epic z` cnl dcediàéL÷ àì énð áøcà áøcax ixac oi` - §©©§©©¦Ÿ©§¨
,mnvr z` mixzeqïàk,dagxl dlkd ieana dcedi ax ly epic - ¨

dxwnl dnec,éBáî éða íò øöç éða eáøéòLcvn xeqi` ea oi`y ¤¥§§¥¨¥¦§¥¨
eli`e .aexir dkixv dpi`e oixeic da oi` dagx ixdy ,aexir ipic

ïàkxaecn ,xvgl uxtpy ieana ,`a` xa dinxi ax ly epic - ¨
ote`aeáøéò àlLlr mixqe` md ixde ,xvgd ipa mr ieand ipa ¤Ÿ¥§

ipya ,yletn iean ipic cvn la` .ieana lehlhd z` ieand ipa
zeyx jxc `ed eyelity iptn ,yletnk oecip ieand oi` mixwnd

.cigid
zeyx jxc miaxd zeyxl yletnd ieany ,xen`d on dlerd
dxewe igla el ice ,yletnk `le ,mezq ieank oecip cigid
m` oia welig oi`e .eteqa `edy lk oewizl wewf epi`e ,ey`xa

.dagx jxc e` xvg jxc yletn `ed
`le xvgl uxtpy iean ,ze`ean iteziye zexivg iaexir oicne
,dilr ieanl lbx zqixc oi`y iptn zxzen xvgd ,mdipia eaxir
m`e .aexira ea etzzyp `ly xvgd ipa iptn ,xeq` ieande
,oixeic da oi`y dagxl geztd ieane .mixzen mdipy ,eaxir

.aexirl miwewf mpi`e dxwn lka mixzen mdipy
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oiaexir(oey`x meil)

áøc éàc,axn df oic rnyy xn`z m`y ±ézøúa áøcà áøc àéL÷ §¦§©©§¨§©©§©§©§¥
,mipiipr ipya xg` mewna eixac z` ax ixac exzqi -áø øîàc§¨©©

éBáî ,áø øîà àaà øa äéîøé,miaxd zeyxl gezt ey`xyõøôpL ¦§§¨©©¨¨©©¨¤¦§©
uext `ed dzre ,elek ipt lr eteqay irvn`d lzekdBàBìîa¦§

øöçìuvgy lzekdn dne`n xzep `ly ,ieand seqa z`vnpy ¤¨¥
.xvgl epiaäöøôðåd s`øöçefdBãâðk,ieand lenny lzeka ± §¦§§¨¨¥§¤§

yletn ieandy `vnpe ,miaxd zeyxl xvgdn gzt dzr yie
d ,[xeiv d`x] xvgd jxc miaxd zeyxlçúøzeî øö,lehlha ¨¥¤¤

dizevxt eid `l ,ieanle miaxd zeyxl `id dvexty it lr s`y
iciv ipyny lzekd on miixiy oda exzepe ,zen` xyr lr zexizi
,ieanle miaxd zeyxl migeztd 'migzt'k opic ok lre ,dvxitd
xqe` epi` ieand s`e .dizevigna migzt zngn zxq`p xvg oi`e
zqixc oi` ieanly iptn ,enr daxir `ly it lr s` xvgd z`

.dxqe`l egeka oi`e ,xvga lbxåd eli`øeñà éBáîiptn lehlha §¨¨
miaxd zeyxl xarn yi eteqa ixdy ,yletnd ieank oecip `edy

.xvgd jxc
zeyx jxc miaxd zeyxl yletnd ieany cenll yi ax ixacn
xvgl uxtpy ieany eixacn rnyn cer .yletnk oecip cigid
xy`k wx xeq` ieandy xn` okle ,xvgd ipa mr axrl wewf epi`
dzid `lnl`y rnyne ,'yletn' oicn ,ecbpk xvgd dvxtp

.ieand xq`p did `l ,miaxd zeyxl zvxtp xvgd
:l`eny mya exn`p dcedi ax ixacy ezgked z` miiqn iia`

éànàå,yletn iean oicn xvgl uxtpy ieana lhlhl ax xq` §©©
éåäéìepic didiy ±,äáçøì äìkL éBáîkieank oecip epi`y ¤¡¥§¨¤¨¤¦§¨¨

yletn `ed dagxd jxcy s` lr ,dcedi ax xn`y itk ,yletn
z` xeq`l ax lr did mpn`e .eiccv ipyn miaxd zeyxl
ipae ,xvgl uext `edy iptn ,xg` mrhn j` ,ieana lehlhd
itk ,mdipia eaxir `ly onf lk ieana lehlhd z` mixqe` xvgd

.dcedi ax ixacn rnyny
ixd ,axn epic z` cnl dcedi ax ok` m`y `vnpemixzeq eixac

dcedi ax ixacay ,yletn iean oica .` ,mizya mnvr z`
eli`e ,yletnk aygp epi` cigid zeyx jxc yelity x`ean
iaexir oica .a .yletn iean oick xeq` ieandy x`ean ax ixaca
xq`p xvgl uxtpy ieany rnyn dcedi ax ixacny ,zexivg
oi`y rnyn ax ixacn eli`e ,xvgd mr eaxriy cr dzngn
ax ixacy xnel gxkdd on ok lre .xvgd zngn xq`p ieand
.el` mipic ipya l`enye ax ewlgpe ,l`eny mya exn`p dcedi

:iia` ixacl dcen sqei axdéì øîà,iia`l sqei axàðòãé àì àðà ¨©¥£¨Ÿ¨©§¨
c ,izrci z`f `l` ,dcedi ax drny inn rcei ipi` -äåä àcáeò§¨£¨

àúåòøc àøeãa,mirex ly cg` xtka dyrn rxi` jk ±éBáî §¨§©£¨¨¨
äåä äáçøì äìkLzeyxl dvxtpy dagxl dlkd iean my did - ¤¨¤¦§¨¨£¨

,miaxdäãeäé áøc dén÷ì àúàå,dcedi ax iptl dyrn `ae ±àìå §¨¨§©¥§©§¨§Ÿ

éãéî àìå déëøöà`edy lk oewiz zeyrl dcedi ax jixvd `le - ©§§¥§Ÿ¦¦
.dagxl ieand oiay gztaáøc déîMî àéL÷ éàådpyi m`e - §¦©§¨¦§¥§©

,ax mya df oic xn` dcedi axy xn`z xy`k `iyewéåäéz¤¡¥
éãéî àéL÷ àìå ìàeîLc déîMîmya mixen` mixacd eidi ± ¦§¥¦§¥§Ÿ©§¨¦¦

.llk mdilr dywi `le l`eny
mya exn`p dcedi ax ixacy xnel gxkd oi`y ,dgec `xnbd

:l`enydéì øîàc àzLäxn`y dzr -øa ìàeîL áøì úLL áø ©§¨§¨©¥©¥¤§©§¥©
déì éøîàå ,àaàzyy ax z`f xn`y mixne` yie -øa óñBé áøì ©¨§¨§¥¥§©¥©

Cì àøañà ,àaàeitn izrnyy itk ,ax ixac z` jl x`a` - ©¨©§§¨¨
,ecbpk xvg dvxtpe xvgl uxtpy iean oic xe`ia,eáøéòL ïàk̈¤¥§

eáøéò àlL ïàkmr xvgd ipa eaxir m` oia df oica welig yiy ± ¨¤Ÿ¥§
z` ax xq` xy`ky iptn ,eaxir `ly dxwn oial ,ieand ipa
dxaqy itk ,exq` 'yletnd iean' oicn `l ,ieana lehlhd
mixqe` xvgd ipay ,'aexir oexqg' oicn `l` ,dligzn `xnbd
ipa mr xvgd ipa eaxir xy`k okle .enir eaxir `lyk ieand z`
xvgd ,eaxir `lyke ,xvga oiae ieana oia lhlhl xzen ,ieand
dxwna eixac z` ax hwpy mrhde .xeq` ieande zxzen
ycgl ywia axy iptn ,miaxd zeyxl ecbpk xvg dvxtpy
ick da mixaer miaxd zeyx ipa xy`k s` zxzen xvgdy

.ieanl ribdl
:dcedi ax ixac miayein zyy ax ixac itly zniiqn `xnbd
zngn `ed 'ieanl dvxtpy xvg' oica ax ly enrhy xg`n
axy xnel xyt` dzrn ,yletnd iean oicn `le ,aexir oexqg

e ,axn epic z` cnl dcediàéL÷ àì énð áøcà áøcax ixac oi` - §©©§©©¦Ÿ©§¨
,mnvr z` mixzeqïàk,dagxl dlkd ieana dcedi ax ly epic - ¨

dxwnl dnec,éBáî éða íò øöç éða eáøéòLcvn xeqi` ea oi`y ¤¥§§¥¨¥¦§¥¨
eli`e .aexir dkixv dpi`e oixeic da oi` dagx ixdy ,aexir ipic

ïàkxaecn ,xvgl uxtpy ieana ,`a` xa dinxi ax ly epic - ¨
ote`aeáøéò àlLlr mixqe` md ixde ,xvgd ipa mr ieand ipa ¤Ÿ¥§

ipya ,yletn iean ipic cvn la` .ieana lehlhd z` ieand ipa
zeyx jxc `ed eyelity iptn ,yletnk oecip ieand oi` mixwnd

.cigid
zeyx jxc miaxd zeyxl yletnd ieany ,xen`d on dlerd
dxewe igla el ice ,yletnk `le ,mezq ieank oecip cigid
m` oia welig oi`e .eteqa `edy lk oewizl wewf epi`e ,ey`xa

.dagx jxc e` xvg jxc yletn `ed
`le xvgl uxtpy iean ,ze`ean iteziye zexivg iaexir oicne
,dilr ieanl lbx zqixc oi`y iptn zxzen xvgd ,mdipia eaxir
m`e .aexira ea etzzyp `ly xvgd ipa iptn ,xeq` ieande
,oixeic da oi`y dagxl geztd ieane .mixzen mdipy ,eaxir

.aexirl miwewf mpi`e dxwn lka mixzen mdipy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiaexir(ipy meil)

xvgd dvxtp xy`k mby ,dpynd on cnlp epi`y yecig siqed
epi` df xace ,zxzen `id ,ieanle miaxd zeyxl ,diccv ipyn

c ,dpyndn rnypàðéîà äåä ,íúäî éàmiywan epiid eli` ± ¦¥¨¨£¨£¦¨
c ,xnel leki iziid ,dpyndn ecnlléléî éðä,el` mixacy ± ¨¥¦¥

`l` mixen` mpi` ,zxzen dlecbdyíéaø da éñøc à÷ àìc àëéä¥¨§Ÿ¨¨§¥¨©¦
xvgl wx dvext `idy iptn ,xvga mikldn miaxd oi` xy`k ±

,miaxd zeyxl `le ,dphwdíéaø da éñøc à÷c àëéä ìáà± £¨¥¨§¨¨§¥¨©¦
dvext xvgdy ax ly epica oebk ,miax da mikldn xy`k
mikldn miaxe ,miaxd zeyxl ipyd dcivne ieanl cg`d dcivn

,ieande xvgd jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxnàîéà`ny ± ¥¨
y xn`zeléôàdénð øöçax wwfp okl .dxeq` didz mb ± £¦¨¥©¦

.xeq` ieand wxe zxzen xvgd df ote`a elit`y eprinydl
:zeywdl `xnbd dtiqenàðéðz énð àäådf yecig mb `lde ± §¨©¦¨¦¨

dpyna xak epipy(i"n e"t zexdh),L øöçipyn migzt ipy dl yi ¨¥¤
e ,dixara dì ïéñðëð íéaøägexdì ïéàöBéå Bæ[dpnn-]agex,Bæ ¨©¦¦§¨¦¨§§§¦¨§

k dpicì íéaøä úeLøipic iab,äàîeè,d`neh wtq da rxi` m`y §¨©¦§§¨

zeyxy iptn ,miaxd zeyxa d`neh wtq oick ,xedh `ed ixd
lk `l` ,zevign it lr zrawp dpi` d`neh ipic oiprl miaxd

.miaxd zeyxk aygp miax ea miievny mewnåef xvg ly dpic §
kì ãéçiä úeLøipic iab,úaL,oick zevigna ztwen `idy iptn §©¨¦§©¨

epivnpe .da mikldn miaxe dizevigna migzt yiy it lr s`
z` zlhan xvga miaxd zqixc oi`y ef dpynn micnl

.zxzen xvgdy eprinydl ax jxved recne ,dizevign
mby ,dpyndn cnlp epi`y oic yecig siqed ax :`xnbd zayiin
,ef cbpk ef zepeekn ,ieanle miaxd zeyxl xvgd zevxit xy`k

c ,dpyndn rnyp `l df xace ,zxzen `idàðéîà äåä ,íúäî éà¦¥¨¨£¨£¦¨
c xnel leki iziid dpynd on ecnll miywan epiid eli` ±éðä̈¥

éléîdpic efa mi`veie efa dl miqpkpy xvgy ,el` mixacy ± ¦¥
igzt ipy xy`k `l` mixen` mpi` ,zay oiprl cigid zeyxk

md xvgdäæ ãâðk àlL äælen cg`d ynn mipeekn mpi`y ± ¤¤Ÿ§¤¤¤
,ipyd
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiaexir(ipy meil)

zl`ey .iia` zxaql l`enye ax ewlgp dna zxxan `xnbd
:`xnbdàøwéòî ïézòcà ÷éìñc éàîìeepzrc lr dlry dn itle ± §©§¨¦©©§¦¥¦¨¨

iean xq` ax mya `a` xa dinxi axy ,iia` zpadk ,dligzn
mr xvgd ipa eaxiryk mb ecbpk xvg dvxtpe xvgl uxtpy
,aexir oexqg zngn xeqi` ea oi` j` ,'yletnd iean' oicn ,ieand
iean' aygp epi` ieand df ote`ay gken dcedi ax ixacn eli`e
,aexir oexqg zngn xeq` `ed eaxir `l m` j` ,'yletnd
l`enye axy ok m` `vnpe ,l`eny mya exn`p eixac gxkdae

ïéakïéáe eáøéòLkéâéìt ,eáøéò àlLlirl x`eanke .ewlgp ±(:f) ¥¤¥§¥¤Ÿ¥§§¦¥
xvgd mb dvxtpy ote`a ewlgp ieand mr xvgd ipa eaxiryky
ipa eaxir `lyke ,yletnk oecip ieand m`d ,miaxd zeyxl
zeyxl dvxtp `l xvgd xy`k mb ewlgp ieand ipa mr xvgd
dzrn .aexir oexqg zngn ieand lr zxqe` xvg m`d ,miaxd

xxal yiéâéìt éàîa eáøéòaeaiygn ax recn ,ewlgp dna ± §¥§§©§¦¥
oke ,yletnk eaiygn epi` l`enye ,yletnkéàîa eáøéò àlLa§¤Ÿ¥§§©

,éâéìteaxir `lyk ieand z` mixqe` xvgd ipa oi` axl recn §¦¥
.ieand z` md mixqe` l`enyle ,mdnr

cigid zeyx lk :zevign zeklda llk `xnbd xe`ial micwp
dvxit ,[gztd zxev da oi`y] dvxit dpyi dizevignn zg`ay
ipy zegtl da eniiwzp ok m` `l` ,lehlha zeyxd z` zxqe` ef
xiizypy .a .zen` xyr agexn dxizi dpi` dvxitdy .` ,mi`pz
ipy miniiwzn xy`k .dvxitd iciv ipyn dvignd on hrn
z` zxqe` dpi` ok lre ,'gzt'k dvxitd z` mipc elld mi`pzd
dvextk dvxitd zi`xp zeyxd jeza cnerly minrt .zeyxd
j` ,diccv ipyn dvign ixiiya oigadl leki epi`y ,d`elna
mikynpd milzk mpyiy xkip dvxitd cbpk zeyxl uegn cnerl
df ote`a .[` xeiv] d`elna dvext `id oi`e ,dvxitd iciv ipyn

.gztk e` dvxitk dpic m`d mi`xen` ewlgp
`le ,xvg oial epia dvign dzidy ieany ,micwdl yi z`f cer
ieana xvgd ipa eynzyd `l mlern okle ,ef dvigna gzt did
ipa oi` .ef dvigna gzt egzt dzre ,mdipiay dvignd zngn
,aexira mnir etzzyi `l m` s` ieand ipa lr mixqe` xvgd
zqixc mdl oi` ,df ieana ynzydl milibx mpi`y xg`ny
oia gzt egzt `l m` mpn` .eze` mixqe` mpi`e ,eilr lbxd
xvgd ixc ,d`elna dvignd dvxtpy `l` ,xvgl ieand
e`elna uext ieandy iptn ,mnir eaxriy cr ieand lr mixqe`

.xvgl
daiyn .eaxir `lya zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbd

:`xnbdeáøéò àlLaxvgd dvxtp `le ieand mr xvgd ipa §¤Ÿ¥§
,miaxd zeyxléâéìtl`enye axaoic'íéðôaî äåLå õeçaî äàøð' §¦¥§¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦

`l` mi`xp mpi`e dvxitd iciv ipyn mi`vnpd dvign ixiiy ±
ixiiy miliren m`d ,ekeza cnerl `le ieanl uegn cnerl

l el` dvignmpi` `ny e` ,'gzt'k ezvxit z` oecl iean
.e`elna uext ieand xzepe ,el miliren

ieana cnerdy ,xvgl uxtpy ieana l`enye ax ewlgp ok lre
xvga cnerde ,dvignd on exiizypy mixiiy eiptl d`ex epi`
,xvgl ieand oiay dvxitd iciv ipyn mikynp milzkdy d`ex
iably s` ,l`eny zrcle .e`elna uextk d`xp epi` lzekde
iabl j` ,gztk dvxitd z` oecl el` mixiiy miliren xvgd
,ieand jezn mixkip mixiiyd oi`y iptn ,gztk dpecl oi` ieand
j` .eilr mixqe` xvgd ixce ,xvgl e`elna uext ieandy `vnpe
ieand iabl mb xvgd on mi`xpd mixiiyd miliren ,ax zrcl
`ly xvg oial epia gzt gztpy ieane .'gzt'k ezvxit z` oecl

.mzngn xq`p epi` ,ea ynzydl dzr cr milibx dixiic eid
:eaxira zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdeáøéòaxvgd ipa §¥§

,miaxd zeyxl xvgd s` dvxtpe ieand mréâìôéî÷miwleg - ¨¦§§¥
,l`enye axóñBé áøãa,sqei ax ly epica ±àì ,óñBé áø øîàc ¦§©¥§¨©©¥Ÿ

eðLdagxd dvxtpe dagxl dlky ieany dcedi ax xn` `l ± ¨
,eteqa oewiz jixv epi` ecbpkàlàkäìkLieandòöîàìdäáçø ¤¨¤¨¤§¤§©§¨¨

,dagxd ly dagex rvn`a `id dagxl ieand oiay dvxitdy ±
okle ,[a xeiv] jli`e jli` dagxd zagxzn dvxitd iccv ipyne

r jiynn epi` ieandy xkip,dagxa miizqn `l` ,miaxd zeyx c
yletn iean mb xizdl e`eai ,df iean xizpy ici lry yyg oi`e

.ynnìáàieand m`ì äìkn cg`écéödäáçøoiay dvxitdy - £¨¨¤§¦¥§¨¨
ieand jxe` lzeke ,dagxd ly dagex dvwa `id dagxl ieand
cg` lzekk d`xp `ed jk jezne ,dagxd ilzekn cg`l dey
iean ,[b xeiv] dagxd seqa miizqne ieand y`xa ligznd jex`

e yletnk d`xp dføeñà.yletnd iean oick epwziy cr lehlha ¨
,sqei ax xe`iak `id l`eny zxaq ,l`enye ax ewlgp df oicae
eli`e .yletn ieanl dnec epi` dagxd rvn`l ieand dlkyky
xg`n ,yletnk epic dagxd rvn`l dlka elit`y xaeq ax
mirwea miaxe ,miaxd zeyx eiciv ipyn d`ex ieana cnerdy

.dagxde ieand jxc dipyl zg`d miaxd zeyxn
j` ,dligzn iia` xaqy dn itl l`enye ax zwelgn xe`ia jk
lkd `l` ,l`enyl ax oia zwelgn o`k dzpyp `l `pwqnl
oecip epi` dagxd rvn`l dlky iean ezrcly ,ax ixacn

.igl meyn oecip epi` 'miptan deye uegan d`xp'e ,yletnk
z` znvnvne ,dagxl dlkd iean ipica oecl zxfeg `xnbd

:exzidzøîàc àä ,äaø øîàax xe`iak ,dcedi ax xn`y dn - ¨©©¨¨§¨§©§
dlky ieany ,sqeiòöîàìd,øzeî äáçød`xp epi`y meyn §¤§©§¨¨¨

,yletnkïøîà àìmixen` mixacd oi` -àlàieand evxtpyk Ÿ£¨¨¤¨
dagxde,äæ ãâðk àlL äæzvxit cbpk zpeekn ieand zvxit oi`y ¤¤Ÿ§¤¤¤

,yletnk d`xp epi` ok lre ,[c xeiv] miaxd zeyxl dagxdìáà£¨
oeekna evxtp m`,äæ ãâðk äæieandøeñàlr ,yletn iean oick ¤§¤¤¤¨

.dagx rvn`l uxtpy s`
:dagxl dlkd iean ly exzida hrnl `xnbd dtiqenáø øîà̈©©

zøîàc àä ,àiLøLîieany ,dax xe`iak ,dcedi ax xn`y dn ± §©§¦¨¨§¨§©§
dagxde ieand evxtpe dagx rvn`l dlky,äæ ãâðk àlL äæ¤¤Ÿ§¤¤¤

àlà ïøîà àì ,øzeîl ieand uxtpykíéaøc äáçøzkiiyd - ¨Ÿ£¨¨¤¨§¨¨§©¦
,miaxlìáàl uxtp m`ãéçéc äáçøieand ,cg` mc`l zkiiyd - £¨§¨¨§¨¦

,dagxd rvn`l dlk `edy it lr s` ,yletnd iean oick xeq`
c meyndìò Cìîéîc ïéðîéædagxd lr jlnp milrady minrt ± ¦§¦§¦§©£¨

,elyíéza dì éðáegztd cr ,dagx ly dagexa miza dpeae ± ¨¥¨¨¦
,ieand oial dpiaydéì éåäåieand didie ±(dì) äìkL éBáîk §¨¥¥§¨¤¨¤¨

å ,äáçø écéöìieand ok lrøeñàepap `l oiicry it lr s` ,dzrn §¦¥§¨¨§¨
.miza my

:eixacl dgked `ian `iyxyn axïì éðLc àøîéz àðîeoipne ± §¨¥§¨§¨¥¨
l cnlzwelig yiy xne.ãéçéc äáçøì íéaøc äáçø ïéacenll yi ¥§¨¨§©¦¦§¨¨§¨¦

dnn df weligäNòî ,÷çöé éaø øîà ,àcà áø øa ïéáø øîàc§¨©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤
L ,ãçà éBáîax`yl yiy myk eiccv ipyn milzk eid `l §¨¤¨¤

did `l` ,ze`eandBcévdBcéöå ,íiì äìk ãçàdäìk ãçà ¦¤¨¨¤©¨§¦¤¨¨¤
ätLàìel eid `ly it lr s`y `vnpe ,migth dxyr ddeab §©§¨

iptn ,ze`ean x`yk el eid zevign yly j` ,ynn milzk
ly lzek cg`d ecivne ,ze`ean x`yk mezq did eteqay
dxyr ddeab dzid `id s`y ,mid zty ipyd ecivne ,dty`
miaxd zeyxl gezt did ey`x wxe ,dvign oic dl yie ,migth
,[d xeiv] mezq iean oick dxew e` igla edepwize ,ze`ean x`yk

äNòî àáedfàì da øîà àìå ,éaø éðôìz`xedàìå øzéäz`xed ¨©£¤¦§¥©¦§Ÿ¨©¨Ÿ¤¥§Ÿ
.øeqéà¦

z`xed :`xnbd zx`aneúBvéçî éîéé÷ àäc ,da øîà àì øeqéà± ¦Ÿ¨©¨§¨¨§¥§¦
z`xede ,eizegex ylyn ieanl zexyk zevign zecner ixdy

,da øîà àì øzéäc meynïðéLééçep` miyyeg ±ànLonfd jyna ¤¥Ÿ¨©¨©§¦¨¤¨
ìèpézdätLà,dvignd lhazze ,mynå`ny ep` miyyeg ok ¦¨¥©§¨§

onfd jynaïBèøN íiä äìòéyxeb midy hihe ytx ,mipa` ,leg ± ©£¤©¨¦§
dyail mid on hrn dyri df ici lre ,ezty l`zvign lhazze ,

myk ieana lhlhl ekiyni `ny yegl yie .df mewnn mid zty
.lehlha xq`pe eizevign elhay epigai `le ,dk cr ea elhlhy

:iax zbdpd lr `xnbd dywnïðéLééç éîeep` miyyeg ike ±ànL ¦©§¦¨¤¨
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izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtoiaexir
éâéìô åáøéò àìù ïéáå åáøéò ïéáã àø÷éòî ïéúòãà ÷éìñã éàîìå,xn`w ecbpk [xvg] dvxtp `wece ,yletn meyn `nrhe .ax xq` eaxira elit`c Ðxqzin `l ikd e`l `d Ð

dcedi axc `de .xvg ipa meyn iean,dvxtp `l elit` xvg iab eaxir `la xq`e ,ecbpk dagx dvxtpc ab lr s`e .aexir `ira `lc dagx oebk eaxira ixye ,`id l`enyc Ð

.xvg hwp `le dagx hwpcnåáøéòá.`id ecbpky dvxit meyn `xeqi`c Ðéâéìô éàîá?yletn dil ixw `lc l`enyc `nrh i`ne ,yletn dil aiygc axc `nrh i`n Ðàìùá
åáøéò?ixq` `l xn`c ,axc `nrh i`ne ?ixq` xvg ipa xn`c ,l`enyc `nrh i`n dvxtp `l ik Ðíéðôáî äåùå õåçáî äàøðá`ki` ,(a,h) oiwxita onwl i`xen` dia ibiltc Ð

`ki`e ,oiccv ipyn d`xpk oecp xn`c o`nl

itetib jpd ,inp `kde ,oecip epi` xn`c o`nl

ieand zvxit agex lr mitcerd xvgl zi`c

ifgin `le ,xvga micnerd oze`l uegan oi`xp

.ied `l inp xyrn xzeie .e`elna uext lzek

oicnerdy ,miptan deyc ab lr s` ,jkld

uext lzek mdl d`xpe eze` oi`ex oi` ieana

e`elnaitetib ipd ipdn axl ,ikd elit` Ð

dil eeync ikid ik ,iean iabl `gzt dieeyl

dxeq` dphw opzc `de .xvg iabl `gztÐ

dphw ilzek oiqpkpa ax dil miwen,dlecbl

.d`elna dvext `iede uegan d`xp `kilc

`kd la`ixq` `le ,ieanl s` `ed `gzit Ð

zexivg x`yc ab lr s`e .ieanl xvg ipa

,eilr zexqe` i`ce oebd gzta ieanl zegeztd

did mezq ixdy ea dlibx dpi`e li`ed ef

dlgznin" wxta xn`ck ,eilr zxqe` dpi` Ð

ea dlibx dpi`y :(`,hn oiaexir) "ede`ivedy

xeiy meyn oecip oi` :xaq l`enye ,xzen Ð

m` eilr oixqe` xvg ixeice ,`id dvxite ,ieanl

.eaxir `låáøéòùáådvxit meyn `xeqi`c Ð

epy `l xn`c sqei axca ibilt ,`ed ecbpky

rvn`l iean dlky `l` melk jixv oi`c

ieand lr scer dagx ly dagexc oeikc ,dagx

cv lklepi`e ,dlk dagxl ieandy d`xp Ð

iz` `le ,ecbpky miaxd zeyx cr jyen

oeik ,ikd elit` :xaq axe .yletn ixyinl

,miaxd zeyx iy`x ipyl d`ex ieana cnerdc

ef miaxd zeyxl ef miaxd zeyxn miax irwae

dagxe iean jxc.xeq` Ðéãéöì äìë ìáà
äáçøcg`l dey ieand jxe` lzeky Ð

,jex` ieank d`xpe dagxd jxe` ilzekn

ecbpky miaxd zeyx cr jyeneifgin Ð

.xeq`e ,yletnkäæ ãâðë äæ ìáàxvg zvxt Ð

,ax xn`wc "ecbpk" i`de .xeq` ieand cbpk

`d eaxir `lya iean xeqi`c `nrh `pniwe`e

lk `l` ,`weec e`l "ecbpk" i`d ,xzen eaxir

df elit` ,dagx icivae .ikd ixw ecbpky lzek

df cbpk `lydagx lzekc meyn ,xeq` Ð

,inp `kd .oipeekn eigzt oi`y it lr s`e ,xeq` `nlr ileklc ,ezinenwra xyrn xzei yiy mewr iean` dedc icin ,xeq`e ,ecbpky dagx lzek cr jex` ieank iede ,ieand jix`n

.zinenwr jxc yletnd ieank ince ,daxd dagxe dlecb zinenwr ied dagxd agex lk ixd dagxl qpkpyníéúá äì éðáådkxe` ilzek ieyne ,ieand lr scerd agexa ,dagxa Ð

.ieand jxe` lzekläôùà ãçà åãéöå íé ãçà åãéö.dxewe igla owezn miaxd zeyxl xg` ey`xe ,iean x`yk mezq cg` ey`xe Ðäôùàdeab ezty (yie) dxyr ddeab Ð

.dxyrïåèøù íéä äìòéådqxt agexk rwxw dyrpe mid agex xvwzne ,ekxc ok ik ,ezty lv` mipa`e leg ly Ð:xzei e`'åë ïðéùééç éîå`pn"c dizln yxtnc `ed cenlzd Ð

.lif`e "`xnizúáùá äì ïé÷øåæ.miaxd zeyxl oiwxef `vnpe ,dxyrn dty` hrnzz `ny opiyiig `le Ðãéçéã äôùàìiaxc dty` `idde Ð.i`ed cigic dty` ÐïðáøåÐ

.iean `edda dia ixn` eed i`n ,iax ly execa eidyéìæåàá àøåñì äéì ÷éñôzexenkne zezyx dyer xnixn dide ,mil oiyletn ze`eand iy`xe ,dixg`n `xeql jenq did mid Ð

.mid zvign lr jenql dvx `le ,ze`eand lklïåèøéù íéä äìòé àîù øîà.`xwirnck ze`eana inp ilhlhne Ð÷éñô.ilfe` zevigna mid oial dpia wiqtn Ðàéãåá.zlvgn =

äéúéîåî÷òá äéá åáéúåàå.igl ogztl eyr `l xg` ey`x ipae ,ezinenwrl zlvgnde ogztl igl eyr xg` ey`x ipa Ðàéìòî éçì éìéî éðäoeylle .oiy`x ipyn miigl yiyk Ð
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ריי
izni`n` cenr g sc ± oey`x wxtoiaexir

éâéìô åáøéò àìù ïéáå åáøéò ïéáã àø÷éòî ïéúòãà ÷éìñã éàîìå,xn`w ecbpk [xvg] dvxtp `wece ,yletn meyn `nrhe .ax xq` eaxira elit`c Ðxqzin `l ikd e`l `d Ð

dcedi axc `de .xvg ipa meyn iean,dvxtp `l elit` xvg iab eaxir `la xq`e ,ecbpk dagx dvxtpc ab lr s`e .aexir `ira `lc dagx oebk eaxira ixye ,`id l`enyc Ð

.xvg hwp `le dagx hwpcnåáøéòá.`id ecbpky dvxit meyn `xeqi`c Ðéâéìô éàîá?yletn dil ixw `lc l`enyc `nrh i`ne ,yletn dil aiygc axc `nrh i`n Ðàìùá
åáøéò?ixq` `l xn`c ,axc `nrh i`ne ?ixq` xvg ipa xn`c ,l`enyc `nrh i`n dvxtp `l ik Ðíéðôáî äåùå õåçáî äàøðá`ki` ,(a,h) oiwxita onwl i`xen` dia ibiltc Ð

`ki`e ,oiccv ipyn d`xpk oecp xn`c o`nl

itetib jpd ,inp `kde ,oecip epi` xn`c o`nl

ieand zvxit agex lr mitcerd xvgl zi`c

ifgin `le ,xvga micnerd oze`l uegan oi`xp

.ied `l inp xyrn xzeie .e`elna uext lzek

oicnerdy ,miptan deyc ab lr s` ,jkld

uext lzek mdl d`xpe eze` oi`ex oi` ieana

e`elnaitetib ipd ipdn axl ,ikd elit` Ð

dil eeync ikid ik ,iean iabl `gzt dieeyl

dxeq` dphw opzc `de .xvg iabl `gztÐ

dphw ilzek oiqpkpa ax dil miwen,dlecbl

.d`elna dvext `iede uegan d`xp `kilc

`kd la`ixq` `le ,ieanl s` `ed `gzit Ð

zexivg x`yc ab lr s`e .ieanl xvg ipa

,eilr zexqe` i`ce oebd gzta ieanl zegeztd

did mezq ixdy ea dlibx dpi`e li`ed ef

dlgznin" wxta xn`ck ,eilr zxqe` dpi` Ð

ea dlibx dpi`y :(`,hn oiaexir) "ede`ivedy

xeiy meyn oecip oi` :xaq l`enye ,xzen Ð

m` eilr oixqe` xvg ixeice ,`id dvxite ,ieanl

.eaxir `låáøéòùáådvxit meyn `xeqi`c Ð

epy `l xn`c sqei axca ibilt ,`ed ecbpky

rvn`l iean dlky `l` melk jixv oi`c

ieand lr scer dagx ly dagexc oeikc ,dagx

cv lklepi`e ,dlk dagxl ieandy d`xp Ð

iz` `le ,ecbpky miaxd zeyx cr jyen

oeik ,ikd elit` :xaq axe .yletn ixyinl

,miaxd zeyx iy`x ipyl d`ex ieana cnerdc

ef miaxd zeyxl ef miaxd zeyxn miax irwae

dagxe iean jxc.xeq` Ðéãéöì äìë ìáà
äáçøcg`l dey ieand jxe` lzeky Ð

,jex` ieank d`xpe dagxd jxe` ilzekn

ecbpky miaxd zeyx cr jyeneifgin Ð

.xeq`e ,yletnkäæ ãâðë äæ ìáàxvg zvxt Ð

,ax xn`wc "ecbpk" i`de .xeq` ieand cbpk

`d eaxir `lya iean xeqi`c `nrh `pniwe`e

lk `l` ,`weec e`l "ecbpk" i`d ,xzen eaxir

df elit` ,dagx icivae .ikd ixw ecbpky lzek

df cbpk `lydagx lzekc meyn ,xeq` Ð

,inp `kd .oipeekn eigzt oi`y it lr s`e ,xeq` `nlr ileklc ,ezinenwra xyrn xzei yiy mewr iean` dedc icin ,xeq`e ,ecbpky dagx lzek cr jex` ieank iede ,ieand jix`n

.zinenwr jxc yletnd ieank ince ,daxd dagxe dlecb zinenwr ied dagxd agex lk ixd dagxl qpkpyníéúá äì éðáådkxe` ilzek ieyne ,ieand lr scerd agexa ,dagxa Ð

.ieand jxe` lzekläôùà ãçà åãéöå íé ãçà åãéö.dxewe igla owezn miaxd zeyxl xg` ey`xe ,iean x`yk mezq cg` ey`xe Ðäôùàdeab ezty (yie) dxyr ddeab Ð

.dxyrïåèøù íéä äìòéådqxt agexk rwxw dyrpe mid agex xvwzne ,ekxc ok ik ,ezty lv` mipa`e leg ly Ð:xzei e`'åë ïðéùééç éîå`pn"c dizln yxtnc `ed cenlzd Ð
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.iean `edda dia ixn` eed i`n ,iax ly execa eidyéìæåàá àøåñì äéì ÷éñôzexenkne zezyx dyer xnixn dide ,mil oiyletn ze`eand iy`xe ,dixg`n `xeql jenq did mid Ð

.mid zvign lr jenql dvx `le ,ze`eand lklïåèøéù íéä äìòé àîù øîà.`xwirnck ze`eana inp ilhlhne Ð÷éñô.ilfe` zevigna mid oial dpia wiqtn Ðàéãåá.zlvgn =
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leôîk BúøBz" øîàc áøì .ìàeîLk àìå áøk àì àä :àcñç áø øîà"L¯çútä úøeö £©©¦§¨¨¨§©§¨¦§¥§©§¨©¨¦§¨©©¤©
ì ,éòa"íeúñk BúøBz" øîàc ìàeîL¯à÷éæ déa áéLðc ïåék éàä ìáà ,àéìòî éçì éléî éðä ¨¥¦§¥§¨©¨§¨¨¥¦¥¤¦§©§¨£¨©¥¨§¨¥¥¦¨

déì éãLå¯déøaçå àúëéñ déa õéòð éàå .àeä íeìë àì¯øa äéîøé áø øîà ,àôeb .déøaç §¨¥¥Ÿ§§¦¨¥¥¦§¨§©§¥©§¥¨¨©©¦§§¨©
Bcâðk øöç äöøôðå ,øöçì BàBìîa õøôpL éBáî :áø øîà ,àaà¯.øeñà éBáîe ,úøzeî øöç ©¨¨©©¨¤¦§©¦§¤¨¥§¦§§¨¨¥¤¤§¨¥¤¤¨¨

àéä eðúðLî àì ,éaø :ééaà øa éáéa áøì àleò øa äaø déì øîàäöøôpL äpè÷ øöç" ?Bæ ¨©¥©¨©¨§©¥¨©©©¥©¦Ÿ¦§¨¥¦¨¥§©¨¤¦§§¨
äìBãâì¯íúäî éà :déì øîà ."äìBãb ìL dçúôk àéäL éðtî ,äøeñà äpè÷e úøzeî äìBãb ¦§¨§¨¤¤§©¨£¨¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨£©¥¦¥¨¨

éléî éðä :àðéîà äåä¯íéaø da éñøc à÷c àëéä ìáà ,íéaø da éñøc à÷ àìc àëéä¯ £¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¨¨§¦¨©¦£¨¥¨§¨¨§¦¨©¦
Bæa dì ïéàöBéå Bæa dì ïéñðëð íéaøäL øöç :àðéðz éîð àäå .éîð øöç eléôà àîéà¯úeLø ¥¨£¦¨¥©¦§¨©¦¨¥¨¨¥¤¨©¦¦§¨¦¨¨§§¦¨¨§

éléî éðä :àðéîà äåä íúäî éà .úaMì ãéçiä úeLøe ,äàîeèì íéaøä¯,äæ ãâðk àlL äæ ¨©¦§§¨§©¨¦©©¨¦¥¨¨£¨¨¦¨¨¥¦¥¤¤Ÿ§¤¤¤
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ריב
izni`na cenr g sc ± oey`x wxtoiaexir

äæ ãâðë äæ ìáà,ecbpkc opirny` `zyd .zayl cigid zeyx xvg dl `ied `l Ð

.zxzen ikd elit`eäáøìådf cbpk df la` :lirl xn`c Ðxeq`e yletn iean ied Ð

ax xn`wc "cbpk" jigxk lre ,df cbpk `ly dfa dl miwen i`na axc `d ,(xvg elit`)

eaxir la` ,eaxir `lya axc dinrh `pniwe` `dc ,`weec e`l.xzen iean elit` Ð

éì äîì éúøúmiaxdy xvg :dl `pz `d Ð

xvg diixzynl axc dizline 'ek efa dl oiqpkp

dfa oky lke ,df cbpk df elit`e `nzqn ,dpin

iean xeqi`e .df cbpk `lyoizipzn jci`n Ð

rny dphw xvgc.opiíúäî éàxvgn Ð

cigid zeyx" ipzwc 'ek dl oiqpkp miaxdy

."zaylàðéîà äåäzeyx dil ixwc i`d Ð

.cigid÷åøæìzeyx `ziixe`cn :xnelk Ð

.aiig ekezl miaxd zeyxn wxefde ,`ed cigid

ìèìèì ìáà:ekeza Ðàì àîéà,`ixzyn Ð

.dilr opax xefbilc opaxcneïì òîùî à÷Ð

:zxzen ,axìãð.daxd milbx el yiy uxy Ð

daxn" :(ipiny zyxt) mipdk zxeza `ipzckÐ

lcpk ieyrd iean .lcp df "milbxoigezty Ð

zeyxl oigezt odiy`xe ,daxd ze`ean el

.xg` miaxd zeyxl gezt ey`xe ,miaxdäùåò
ìåãâì çúô úøåö,oiy`x ipyn cg`a Ð

odiy`xa dxewe igla exzyn miphw mixg`de

.miaxd zeyx ipt lrìàåîùë ïàîëxn`c Ð

ze`ean lk `dc .mezqk ezxez mewr iean

df jxca qpkp ,od zenewr ze`ean elld miphw

oewiz ira `l :zxn`we .df jxca `veie

opiqxb ikd :l`enyk ,ezinenwrl.éì äîì
çúô úøåö?lecbl gzt zxev zkxv` i`n` Ð

.oipeekn eiyelit oi` inp edi` `dàåää àä ãåòå
éåáî`rcxdpa l`enyc dixz`a dedc Ð

dilr enx lirl xn`ck ;axcl dil eyge

.l`enyc dixnege axc dixnegúøåö äùåò
åäìåëì çúô.miphwd Ðàñéâ êäîÐ

.lecb iean cvl ozinenwraàñéâ êãéàåÐ

.dxew e` igla ixzyin miaxd zeyxlåãéö
êåøà ãçàxzei miaxd zeyxl elzek jynpe Ð

.dfk ipyd lzeknúåîà òáøàî úåçô íàÐ

,oeqkl`a dxew gipn exiag lr df scer

nzyie.dxvwa o`ke dkex`a o`k yòáøà
äøå÷ çéðî åðéà úåîà,jex`d lzek y`x lr Ð

xvwd lzek y`x cbpk ey`xn miptl qpek `l`

.dgipneàøéëéä éåä àì ïåñëìàáåd`exdy Ð

ueg ,miaxd zeyxa oiynzyne oikynp iean ipa

ynzydl xzen xne` xvwd lzek cbpkn

dnec scerd eze` oi`y itl miaxd zeyxa

.ieand on `diyøùòî øúåé åðåñëìàá ïéàùÐ

,eagexa oi`e ,daxd eagxl xvw ieandy

.xyrn xzei ,sxhvdl oikynpd zen` rax`ae

øùòî øúåé åðåñëìàá ùé ìáàegzt `vnp Ð

.gzt ied dxewd zgz lk ixdy ,xyrn agx

äøå÷ä úçú ùîúùäì åäîze`ean lk` Ð

.i`wäöéçî íåùî äøå÷.iyenzy` ira miptle dvignd onc ,xeq` jkld .mzeqe cxei iniptd ecege Ðàøéëéä øáñ øîxeq`e ,xkid edl ied iniptd cve ,opira i`eebn jpdl Ð

.uegle xkidd on ynzydløáìî.oevigd cv epiidc ,miaxd zeyx ipal Ðåãåç øáñ øîíúåñå ãøåé éîéðôä.xeq`e uegle dvignd on dxewd zgz `vnp Ðíéãåî ìëäieana Ð

igla exiykde ,dxew ea oi`ymiigl oia hwpc i`de igld cbpk :xnelk ,miigl oia ynzydl xeq`y Ð.i`w `aeh ze`ean` Ðúåãéúé éúù õòðeiaera lzeka zeverp y"iiliaw Ð

.dfk lzekl jenqe weac iniptd dcege ,milzkd on xzei uegl zkynpe zhlea odilry dxew z`vnpe ,miaxd zeyx cvlyøñåàä éøáãì,ze`ean lka dxewd zgz ynzydl Ð

.mzeqe cxei iniptd eceg meyn `nrhcøéúîmzeq iniptd ecegc oeikc ,iean iab lr dpi`y dxew jd ab` dfd ieana ynzydl o`k Ð,milzkl dweac dxewd znizq z`vnp Ð

.`id `ziilrn dnizqeøéúîä éøáãìxie` yie ,milzkl zxaegn dnizqd oi`c .zxg` dxew e`iaiy cr dfd ieand lk xqe` ,mzeqe cxei oevig :`nl` ,dxewd zgz ynzydl Ð

.ceal ici lr o`kne o`kny xie` wqtd xiykdl `ed ynn dvign e`l `kde .mdipia
äëåùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

éåáî.oiccv ipyn lecb ieanl migezt miphw ze`eany :mz epiax yxit Ð lcpk eyrd

zexey izy el yiy lcpd ilbxk md df oiprke .oiyletn eed ok m`c ,df cbpk df opi`e

.df cbpk `ly df mde ,l`nyne oinin milbx ly

àäå`eddieaninp eygc i`nn Ð axc dixneg dilr enxe `rcxdpa dedc mewr

Ð zezlc jxhvie jixt `l l`enycl

l`enyc dixz` `rcxdpc meyn eygc `dc

jixt l`enyc dixz`a axcl eygcn la` ,ded

.xityçéðîyxit Ð oeqkl`a dxewd z`

.dxvwa o`ke dkex`a o`k ynzyn :qxhpewd

i`n` Ð ikd `niz `l i`c ,ok yxity enr oicde

lkl dxew opira `d ?oeqkl`a dxewd z` gipn

izy iab jenqa xn`ck ,ieana dweac zegtd

s`e .xeq` xiznd ixacl 'ek milzek ipya zecizi

Ð ieand iab lr cg`d ey`x gpen o`ky it lr

ynzydl ixy ikide :xn`z m`e .wlgl `xaq oi`

ex`d cbpyie !zevign izy `l` o`k oi` `d ?j

zi`c o`ne ,dvign meyn dxew dil zi`c :xnel

gkenck ,`ziixe`c elit` ied dvign meyn dil

`nzqn jex` cg`d ecivc oeik :inp i` .oiwxita

li`ed ,opax dia exfb `le ,miax da irwa `l

lr rax` dia zi`c ab lr s` iean iabl lhae

.rax`ìëä`nrh Ð xeq`c miigl oiaa micen

la` .iwet`l iz`e ,edyn elit` ied iglc meyn

oi` la` .yginl `kil Ð gth dagxc dxewa

dxew xaqc meyn `cqg axc `nrhc yxtl

oiae .xkid meyne ,dvign meyn igle ,xkid meyn

on `l` ynzydl leki epi`e xeq` miigl

lirl dil zi` iia` `dc Ð miptly dvignd

cgl ehrnl `ae mixyrn deab did iab (`,d)

`we .igl oky lke ,dvign meyn dxew `pyil

zgz opgei iaxc dizlin `xazqn :jenqa xn`

zi` inp `axe .xeq` Ð miigl oia la` ,dxewd

jenqae .`xikid meyn ediiexzc oiwxita dil

`kid miigl oia ynzydl xeq`c `ax dcen

.drax` agxc
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äæ ãâðk äæ ìáà¯ãâðk äæ" øîàc äaøìe .àì àîéà £¨¤§¤¤¤¥¨¨§©¨§¨©¤§¤¤
ãâðk àlL äæa ?dì é÷Bî éàîa áøc àä "øeñà äæ¤¨¨§©§©¥¨¨¤¤Ÿ§¤¤
éléî éðä :àðéîà äåä íúäî éà ?éì änì ézøz .äæ¤©§¥¨¨¦¦¥¨¨£¨¨¦¨¨¥¦¥

¯ìèìèì ìáà ,÷Bøæì¯.ïì òîLî à÷ ,àì àîéà ¦§£¨§©§¥¥¨¨¨©§©¨
úøeö äNBò :ééaà øîà ,ìãpk éeNòä éBáî ,øîzéà¦§©¨¤¨©¨¨¨©©©¥¤©

ðäå ,ìBãâì çútäøîà .äøB÷å éçìa eøzLéî eälek C ©¤©§¨§¨¨§¦§¨§¤¦§¨£©
ïàîk :àáø déì¯"íeúñk BúøBz" :øîàc ,ìàeîLk ¥¨¨§©¦§¥§¨©¨§¨

íe÷ò éBáî àeää àä ;ãBòå ?çútä úøeö déì änì̈¨¥©©¤©§¨©¨¨
:àáø øîà àlà !áøãì dì eLçå ,àòcøäða äåäc©£¨¦§©§§¨§¨¨¦§©¤¨¨©¨¨
àqéb Cãéàå ,àqéb éàäì eäleëì çútä úøeö äNBò¤©©¤©§§§©¦¨§¦¨¦¨
àôéìçz øa àðäk áø øîà .äøB÷å éçìa eøzLéî¦§¨§¤¦§¨¨©©¨£¨©©£¦¨
øa àðäk áøc déîMî éîeéðî øa àðäk áøc déîMî¦§¥§©¨£¨©¦§¦¦§¥§©¨£¨©
áø dì éøîàå ,áøc déaø àðäk áøc déîMî eékìî©§¦¦§¥§©¨£¨©¥§©§¨§¦¨©
éBáî :áøc déaø àðäk áø eðééä eékìî øa àðäk̈£¨©©§¦©§©¨£¨©¥§©¨
òaøàî úBçt ,øö÷ ãçà Bcéöå CBøà ãçà BcévL¤¦¤¨¨§¦¤¨¨¨¨¥©§©

úBnà¯úBnà òaøà ,ïBñëìàa äøBwä úà çépî¯Bðéà ©©¦©¤©¨©£©§©§©©¥
ãçà :øîà àáø .øöwä ãâðk àlà äøBwä úà çépî©¦©¤©¨¤¨§¤¤©¨¨¨¨¨©¤¨

äæ ãçàå äæ¯.øöwä ãâðk àlà äøBwä úà çépî Bðéà ¤§¤¨¤¥©¦©¤©¨¤¨§¤¤©¨¨
àîòè àîéà .eäãéc àîòè àîéàå ,éãéc àîòè àîéàå§¥¨©§¨¦¦§¥¨©§¨¦§¥¨©§¨

éàî àîòè äøB÷ :éãéc¯àì ïBñëìàáe ,økéä íeMî ¦¦¨©§¨©¦¤¥©£©§¨
éàî íeMî äøB÷ :eäãéc àîòè àîéàå ;økéä éåä¯ ¨¥¤¥§¥¨©§¨¦§¨¦©

áø øîà .ävéçî éåä éîð ïBñëìàáe ,ävéçî íeMî¦§¦¨©£©§©¦¨¥§¦¨¨©©
àéä éðäëc àúúòîLe ìéàBä :àðäk¯da àîéà ¨£¨¦§©£¨¨§¨£¥¦¥¨¨

ïBñëìàa äøBwä çépî zøîàc àä :àúléî¯ïøîà àì ¦§¨¨§¨§©§©¦©©¨©£©§¨£©©
BðBñëìàa Lé ìáà ,øNòî øúBé BðBñëìàa ïéàL àlà¤¨¤¥©£©§¥¥¤¤£¨¥©£©§

øNòî øúBé¯éøácúçz LnzLäì eäî :eäì àéòaéà .øöwä ãâðk àlà çépî Bðéà ìkä ¥¥¤¤¦§¥©Ÿ¥©¦©¤¨§¤¤©¨¨¦©£¨§©§¦§©¥©©
ïBòîL éaøå ìàeîL .äøBwä úçz LnzLäì øzeî :eøîà ïðçBé éaøå àéiç éaøå áø ?äøBwä©¨©§©¦¦¨§©¦¨¨¨§¨§¦§©¥©©©¨§¥§©¦¦§
øîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .äøBwä úçz LnzLäì øeñà :eøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå éaø øa©©¦§©¦¦§¤¨¦¨§¨§¦§©¥©©©¨¥¨§¨¨¦©§¦§¨

àîìò éleëc ,àì .ävéçî íeMî äøB÷ øáñ øîe ,økéä íeMî äøB÷ :øáñ¯,økéä íeMî äøB÷ ¨©¨¦¤¥¨¨©¨¦§¦¨Ÿ§¥¨§¨¨¦¤¥
:àîéà úéòaéàå .øálî àøékéä :øáñ øîe ,åéâlî àøékéä :øáñ øîc ;éâìtéî÷ àäa àëäå§¨¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¤¥¨¦§¨¨¨©¤¥¨¦§©§¦¨¥¥¨
øîe ,íúBñå ãøBé éîéðtä Bceç :øáñ øîc :éâìtéî÷ àäa àëäå ,"ävéçî íeMî" àîìò éleëc§¥¨§¨¦§¦¨§¨¨§¨¨¦©§¦§¨¨©©§¦¦¥§¥¨
dépéî àòa .øeñàL íééçì ïéáa íéãBî ìkä :àcñç áø øîà .íúBñå ãøBé ïBvéçä Bceç :øáñ̈©©¦¥§¥¨©©¦§¨©Ÿ¦§¥§¨©¦¤¨§¨¦¥
ïäéab ìò äøB÷ çépäå ,õeçaî éBáî éìúBk éðLa úBãéúé ézL õòð :àcñç áøî àîç øa éîø̈¦©¨¨¥©¦§¨¨©§¥§¥¦§¥§¥¨¦©§¦¦©¨©©¥¤

øéznä éøáãì :déì øîà ?eäî¯øñBàä éøáãì ,øeñà¯,øñBàä éøáãì :øîà àáø .øzeî ©¨©¥§¦§¥©©¦¨§¦§¥¨¥¨¨¨¨©§¦§¥¨¥
úéà .àkéìå ,éBáî éab ìò äøB÷ ïðéòa .øeñà éîðBúøB÷ äúéä :àáøì äðzî øa àcà áø déáé ©¦¨¨¥©¨©©¥¨§¥¨¥¦¥©©¨©©¨¨§¨¨¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiaexir(ipy meil)

ìáàmipeekn migztd xy`kàîéà ,äæ ãâðk äæy xn`z `ny ±àì £¨¤§¤¤¤¥¨Ÿ
eprinydl ax wwfp okl ,zay oiprl cigid zeyxk dpic didi

.zxzen xvgd df ote`a elit`y
:`xnbd dywnøîàc ,äaøìe(`"r lirl)jxc yletnd iean iabl §©¨§¨©

mipeekn dagxd ixar ipyay migztd xy`ky dagx,äæ ãâðk äæ¤§¤¤¤
ieandøeñà,yletnd iean oickdì é÷Bî éàîa áøc àäcvik ± ¨¨§©§©¥¨

,ecbpk xvg dvxtpe uxtpy ieany ax ly epic z` dax cinrn
el yi gxkda .xvgd ipa mr ieand ipa eaxir m` ,xzen ieand

ecinrdlaxvgde ieand evxtpy ote`,äæ ãâðk àlL äæ`vnpe §¤¤Ÿ§¤¤¤
,df cbpk df mipeekn eid xvgd igzty dxwna wqr `l llk axy
zxfeg ,oky oeike .efk xvg ly dpic didi dn eixacn gikedl oi`e

`iyewd dnewnlél änì ézøzxn`e ax xfg jxev dfi`l ± ©§¥¨¨¦
mixaer miaxy xvgy dpyna epipy xak `ld ,zxzen xvgdy
xzid siqed `l ax ixde ,zay oiprl cigid zeyxk dpic digzta
xvgd igzt eidy dxwna wqr `ly xg`n ,dpynd on xzei
oic ixdy ,ieand lr xeqi` eprinydl ax jxved `l oke .mipeekn

lirl z`aend dipyd dpynd on rnyp df(`"r).
on ernyl xyt` i`y yecig yi ax ixaca :`xnbd zvxzn

oky ,dpyndíúäî éàg oic rcei iziid `l m` ±miaxy xv ¦¥¨¨
,dpynd on `l` digzta mixaeràðéîà äåäc xne` iziid ±éðä £¨£¦¨¨¥

éléî`l` xn`p `l cigid zeyxk zaygp xvgdy ,df oicy ± ¦¥
oiprl÷Bøæìxvgl miaxd zeyxn zaya utg wxefdy ,xingdl ± ¦§

,cigid zeyxk dpic dxezd ony meyn ,z`hg aiig efìáàoiprl £¨
ìèìèì,zen` rax`n xzei dkeza lhlhl xzen didiy lwdl ± §©§¥

àì àîéàlhlhl exq`e exfb minkgy iptn ,xeq`y xn`z `ny ± ¥¨Ÿ
.cvl cvn da mirwea miaxdy onf lk daïì òîLî à÷ax ¨©§©¨

.opaxcn s` zxzen xvgdy
:miax miyelita yletnd iean ipica dpc `xnbdéBáî ,øîzéà¦§©¨

k éeNòä`xwpd zeax milbx el yiy uxy oir,'ìcð'df iean s`y ¤¨§©¨
cg`d ecivn el mi`vei miphw ze`ean miaxd zeyxl geztd
mbe .zxg` miaxd zeyxl migezt mdiy`xe ,zeax milbx oirk
mewira zxg` miaxd zeyxl yletne eteqa mwrzn envr `ed
miphwd ze`eand z`e edepwzi cvik oecl yi .[` xeiv] y"ix oirk
zeyxn qpkpd ixdy ,mewira miaxd zeyxl miyletnd elld
`vei myne ,miphwd ze`eanl epnn dpet ,lecbd ieanl miaxd

.zxg` miaxd zeyxlì çútä úøeö äNBò ,éiaà øîàd ieanìBãb ¨©©©¥¤©©¤©©¨
,miaxd zeyxl geztd ey`xapäåeälek Cze`eand el` lke ± §©¨§

,el migeztd miphwdzLéîeømixzip ±aziiyräøB÷å éçì ¦§§§¤¦§¨
.[a xeiv] miaxd zeyxl dpetd my`xa

:iia` ixac lr dywn `axàáø déì øîàewlgp `ld ,iia`llirl) ¨©¥¨¨
(.ezeyxl migezt eiy`x ipyy mewr iean oica l`enye ax

eiy`x ipya dxewe igla epwzl jixve yletnk epic axl ,miaxd
el ice ,mezq ieank epic l`enyle ,ezinenwra gztd zxeve
oewizl wewf epi`e ,miaxd zeyxl mipetd eiy`x ipya miigla

,le`yl yie .ezinenwraïàîkzixed xy`k zwqt in zrck ± §©
miphwd ze`eandy ,mewira miyletn eize`ean lky ,df ieana

zwqt `ld ,my`xa dxew e` igl ziiyr ici lr mixzip,ìàeîLk¦§¥
øîàcyBúøBz`ed mewr iean lykiean,íeúñze`ean s` okle §¨©¨§¨

,dyw ok m`y `l` .mzinenwra oewizl miwewf mpi` el`änì̈¨
déìlecbd ieanl zeyrl zixed jxev dfi`l ±çútä úøeö ¥©©¤©

cbpk df mipeekn eiyelit oi`y ,mewr iean `ed s` `lde ,ey`xa
e` igla el ic l`eny zrcle ,df.ey`xa dxewãBòå,le`yl yi §

e ,l`eny zrck lwdl zwqt cvikäåäc íB÷ò éBáî àeää àä̈©¨¨©£¨
àòcøäða,`rcxdp xira mewr ieana dyrn did `lde ±ås` lr ¦§©§§¨§

,l`eny ly exir `id `rcxdpyáøãì dì eLçxingdl eyyg ± ¨¨¦§©
ly exira elit`y oeikne .yletnk epicy xaeqd ax zrck
eixacl yeygl jilr s` i`cea ,ax ixacl eyyg l`eny

.zeninwra oewiz jixvdle
:iia` ly epic lr wleg `ax,àáø øîà àlàieyrd ieana s` ¤¨¨©¨¨

okle ,axk bedpl yi lcpkeäleëì çútä úøeö äNBòcg` lkl ± ¤©©¤©§§
,miphwd ze`eand onàñéb éàäìieand mr mxeaig mewna ± §©¦¨

,lecbdàñéb Cãéàå,miaxd zeyxl dpetd ,ipyd mcive ±eøzLéî §¦¨¦¨¦§§
mixzip ±aziiyräøB÷å éçì,lecbd ieanl s` dyri oke , [b xeiv] §¤¦§¨

gztd zxeve ,miaxd zeyxl mipetd eiy`xa igl el dyri
ok lre ,yletnk oecip mewr ieany ax zrck epiide .ezinenwra
dxewe iglae ,ezinenwra gztd zxeva exizdl jxev yi

.eiy`xa
:miey mpi` egzt icivy iean oewiz oic zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

,éîeéðî øa àðäk áøc déîMî ,àôéìçz øa àðäkz`f xn`y ©£¨©©£¦¨¦§¥§©©£¨©©§¦
,Bikìî øa àðäk áøc déîMîmxn`yàðäk áøc déîMî,oencwd ¦§¥§©©£¨©©§¦¦§¥§©©£¨

didyáøc déaø['ax' `xen`d ly eax-],dì éøîàåexn`y yie ± ©¥§©§¨§¥¨
yéBáî ,áøc déaø àðäk áø eðééä Bikìî øa àðäk áøgeztd ©©£¨©©§¦©§©©£¨©¥§©¨

,miax zeyxlLay lzekdBcévdãçà`edCBøàoeeikl jynpe ¤¦¤¨¨
,miaxd zeyxåay lzekdBcéödãçà`ed,øö÷lk jynp epi`y §¦¤¨¨¨

lr dxizi jex`d lzekd zhila m` .dxewa epwzl `ae ,jk
xvwd lzekdïBñëìàa äøBwä úà çépî ,úBnà òaøàî úBçt± ¨¥©§©©©¦©¤©¨©£©§

lzekd y`x cr jex`d lzekd y`xn dxew gipdl `ed i`yx
,dxewd cr ieana lhlhl xzen didie ,[c xeiv] oeqkl`a xvwd
zhila m` j` .exeviw itk xvwd cvae ,ekx` itk jex`d cva

xvwd lr dxizi jex`dàlà äøBwä úà çépî Bðéà ,úBnà òaøà©§©©¥©¦©¤©¨¤¨
øöwä ãâðkly ey`xl df lzek y`xn dgipdl i`yx epi` ± §¤¤©¨¨

ipta ieank daeyg zen` rax` da yiy ef dhilay iptn ,xg`d
jex`d lzeka dgipn `l` ,diciv ipyn milzkl dwewfe ,envr

y`x cbpk oeeknd mewnay`xa ipyd dcive ,xvwd lzekd
cr wx ieana lhlhl xzen didie .[d xeiv] xyi ewa xvwd lzekd

.xvwd cvd cbpk
:zwleg drc `xnbd d`ianäæ ãçàå äæ ãçà ,øîà àáøm` oia ± ¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤

dzegt `id m` oiae ,zen` rax` xvwd lr dxizi jex`d zhila
,zen` rax`nàlà äøBwä úà çépî Bðéàoeeknd mewnaãâðk ¥©¦©¤©¨¤¨§¤¤

lzekd y`x.øöwä©¨¨
:zwelgnd inrh z` x`an `axéãéc àîòè àîéàåz` yxt`e ± §¥¨©§¨¦¦

,inrheäãéc àîòè àîéàåmiwlegd ly mnrh z` s` yxt`e ± §¥¨©§¨¦§
.ilréãéc àîòè àîéàixdy ,inrh z` yxt` ±éàî àîòè ,äøB÷ ¥¨©§¨¦¦¨©§¨©

,ieand y`xa dxew gipdl minkg epwzy mrhd dn ±økéä íeMî¦¤¥
,miaxd zeyxl epnn lhlhl xeq`y xkid didiy ick ±edxewa

zgpendøkéä éåä àì ïBñëìàaieand wlgy iptn ,xkid df oi` ± ©£©§Ÿ¨¥¤¥
d`exde ,ieand on wlgk d`xp epi` xvwd lzekd lr scerd
ynzydl xzeny myky xnel `ai ,my miynzyn ieand ipay

.miaxd zeyxa s` ynzydl xzen jk ,ea
eäãéc àîòè àîéàåiptn ,ilr miwlegd mrh z` yxt`e ± §¥¨©§¨¦§

mzrclyéàî íeMî äøB÷,ieand xizdl zlren dn meyn ± ¨¦©
ävéçî íeMîoecip dxewd ly dceg ik ,dvignk zaygpy iptn ± ¦§¦¨

dnilyn dxewd jkae ,dizgzy llgd z` mzeqe cxei `ed eli`k
,ieanl ziriaxd dvignd z`ävéçî éåä énð ïBñëìàáedxew mbe ± ©£©§©¦¨¥§¦¨

.dvignk zaygp oeqkl`a zgpend
:`xnbd dtiqene ìéàBä ,àðäk áø øîàiean oica ,ef dreny ¨©©©£¨¦

,xvw cg` ecive jex` cg` ecivyúzòîLàéä éðäëc à`id ± §©§§¨§©£¥¦
,'`pdk' did mnyy minkg dnk ici lr dxn`py drenyàîéà¥¨

àúléî da.yecig xac ,'`pdk' inyy ,ip` s` da xne` ±àä ¨¦§¨¨
zøîàcoencwd `pdk ax xn`y dn ±çépî'z`,'ïBñëìàa äøBwä §¨§©§©¦©©¨©£©§

ïøîà àìdf oic xn`p `l ±àlàote`aBðBñëìàa ïéàLieand ly Ÿ£¨¨¤¨¤¥©£©§
øNòî øúBéy`x cr jex`d lzekd y`xn oeqkl`d jxe`y ± ¥¥¤¤

,xv ieand didy oebke ,zen` xyr lr xzi epi` xvwd lzekd
ribi `l ,jex`d lzekd zhila z` eagxl sxvz xy`k mby

,zen` xyrn xzeil oeqkl`dìáàm`øNòî øúBé BðBñëìàa Lé± £¨¥©£©§¥¥¤¤
lzekd zhila jxe` mr eagx sxhvi xy`ke ,agx ieand didy

,zen` xyr oeqkl`a didi ,jex`dìkä éøác`pdk ax mb ± ¦§¥©Ÿ
y dcen oencwdçépî Bðéàdxewd z`,øöwä ãâðk àlàlky iptn ¥©¦©¤¨§¤¤©¨¨
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiaexir(ipy meil)

ìáàmipeekn migztd xy`kàîéà ,äæ ãâðk äæy xn`z `ny ±àì £¨¤§¤¤¤¥¨Ÿ
eprinydl ax wwfp okl ,zay oiprl cigid zeyxk dpic didi

.zxzen xvgd df ote`a elit`y
:`xnbd dywnøîàc ,äaøìe(`"r lirl)jxc yletnd iean iabl §©¨§¨©

mipeekn dagxd ixar ipyay migztd xy`ky dagx,äæ ãâðk äæ¤§¤¤¤
ieandøeñà,yletnd iean oickdì é÷Bî éàîa áøc àäcvik ± ¨¨§©§©¥¨

,ecbpk xvg dvxtpe uxtpy ieany ax ly epic z` dax cinrn
el yi gxkda .xvgd ipa mr ieand ipa eaxir m` ,xzen ieand

ecinrdlaxvgde ieand evxtpy ote`,äæ ãâðk àlL äæ`vnpe §¤¤Ÿ§¤¤¤
,df cbpk df mipeekn eid xvgd igzty dxwna wqr `l llk axy
zxfeg ,oky oeike .efk xvg ly dpic didi dn eixacn gikedl oi`e

`iyewd dnewnlél änì ézøzxn`e ax xfg jxev dfi`l ± ©§¥¨¨¦
mixaer miaxy xvgy dpyna epipy xak `ld ,zxzen xvgdy
xzid siqed `l ax ixde ,zay oiprl cigid zeyxk dpic digzta
xvgd igzt eidy dxwna wqr `ly xg`n ,dpynd on xzei
oic ixdy ,ieand lr xeqi` eprinydl ax jxved `l oke .mipeekn

lirl z`aend dipyd dpynd on rnyp df(`"r).
on ernyl xyt` i`y yecig yi ax ixaca :`xnbd zvxzn

oky ,dpyndíúäî éàg oic rcei iziid `l m` ±miaxy xv ¦¥¨¨
,dpynd on `l` digzta mixaeràðéîà äåäc xne` iziid ±éðä £¨£¦¨¨¥

éléî`l` xn`p `l cigid zeyxk zaygp xvgdy ,df oicy ± ¦¥
oiprl÷Bøæìxvgl miaxd zeyxn zaya utg wxefdy ,xingdl ± ¦§

,cigid zeyxk dpic dxezd ony meyn ,z`hg aiig efìáàoiprl £¨
ìèìèì,zen` rax`n xzei dkeza lhlhl xzen didiy lwdl ± §©§¥

àì àîéàlhlhl exq`e exfb minkgy iptn ,xeq`y xn`z `ny ± ¥¨Ÿ
.cvl cvn da mirwea miaxdy onf lk daïì òîLî à÷ax ¨©§©¨

.opaxcn s` zxzen xvgdy
:miax miyelita yletnd iean ipica dpc `xnbdéBáî ,øîzéà¦§©¨

k éeNòä`xwpd zeax milbx el yiy uxy oir,'ìcð'df iean s`y ¤¨§©¨
cg`d ecivn el mi`vei miphw ze`ean miaxd zeyxl geztd
mbe .zxg` miaxd zeyxl migezt mdiy`xe ,zeax milbx oirk
mewira zxg` miaxd zeyxl yletne eteqa mwrzn envr `ed
miphwd ze`eand z`e edepwzi cvik oecl yi .[` xeiv] y"ix oirk
zeyxn qpkpd ixdy ,mewira miaxd zeyxl miyletnd elld
`vei myne ,miphwd ze`eanl epnn dpet ,lecbd ieanl miaxd

.zxg` miaxd zeyxlì çútä úøeö äNBò ,éiaà øîàd ieanìBãb ¨©©©¥¤©©¤©©¨
,miaxd zeyxl geztd ey`xapäåeälek Cze`eand el` lke ± §©¨§

,el migeztd miphwdzLéîeømixzip ±aziiyräøB÷å éçì ¦§§§¤¦§¨
.[a xeiv] miaxd zeyxl dpetd my`xa

:iia` ixac lr dywn `axàáø déì øîàewlgp `ld ,iia`llirl) ¨©¥¨¨
(.ezeyxl migezt eiy`x ipyy mewr iean oica l`enye ax

eiy`x ipya dxewe igla epwzl jixve yletnk epic axl ,miaxd
el ice ,mezq ieank epic l`enyle ,ezinenwra gztd zxeve
oewizl wewf epi`e ,miaxd zeyxl mipetd eiy`x ipya miigla

,le`yl yie .ezinenwraïàîkzixed xy`k zwqt in zrck ± §©
miphwd ze`eandy ,mewira miyletn eize`ean lky ,df ieana

zwqt `ld ,my`xa dxew e` igl ziiyr ici lr mixzip,ìàeîLk¦§¥
øîàcyBúøBz`ed mewr iean lykiean,íeúñze`ean s` okle §¨©¨§¨

,dyw ok m`y `l` .mzinenwra oewizl miwewf mpi` el`änì̈¨
déìlecbd ieanl zeyrl zixed jxev dfi`l ±çútä úøeö ¥©©¤©

cbpk df mipeekn eiyelit oi`y ,mewr iean `ed s` `lde ,ey`xa
e` igla el ic l`eny zrcle ,df.ey`xa dxewãBòå,le`yl yi §

e ,l`eny zrck lwdl zwqt cvikäåäc íB÷ò éBáî àeää àä̈©¨¨©£¨
àòcøäða,`rcxdp xira mewr ieana dyrn did `lde ±ås` lr ¦§©§§¨§

,l`eny ly exir `id `rcxdpyáøãì dì eLçxingdl eyyg ± ¨¨¦§©
ly exira elit`y oeikne .yletnk epicy xaeqd ax zrck
eixacl yeygl jilr s` i`cea ,ax ixacl eyyg l`eny

.zeninwra oewiz jixvdle
:iia` ly epic lr wleg `ax,àáø øîà àlàieyrd ieana s` ¤¨¨©¨¨

okle ,axk bedpl yi lcpkeäleëì çútä úøeö äNBòcg` lkl ± ¤©©¤©§§
,miphwd ze`eand onàñéb éàäìieand mr mxeaig mewna ± §©¦¨

,lecbdàñéb Cãéàå,miaxd zeyxl dpetd ,ipyd mcive ±eøzLéî §¦¨¦¨¦§§
mixzip ±aziiyräøB÷å éçì,lecbd ieanl s` dyri oke , [b xeiv] §¤¦§¨

gztd zxeve ,miaxd zeyxl mipetd eiy`xa igl el dyri
ok lre ,yletnk oecip mewr ieany ax zrck epiide .ezinenwra
dxewe iglae ,ezinenwra gztd zxeva exizdl jxev yi

.eiy`xa
:miey mpi` egzt icivy iean oewiz oic zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

,éîeéðî øa àðäk áøc déîMî ,àôéìçz øa àðäkz`f xn`y ©£¨©©£¦¨¦§¥§©©£¨©©§¦
,Bikìî øa àðäk áøc déîMîmxn`yàðäk áøc déîMî,oencwd ¦§¥§©©£¨©©§¦¦§¥§©©£¨

didyáøc déaø['ax' `xen`d ly eax-],dì éøîàåexn`y yie ± ©¥§©§¨§¥¨
yéBáî ,áøc déaø àðäk áø eðééä Bikìî øa àðäk áøgeztd ©©£¨©©§¦©§©©£¨©¥§©¨

,miax zeyxlLay lzekdBcévdãçà`edCBøàoeeikl jynpe ¤¦¤¨¨
,miaxd zeyxåay lzekdBcéödãçà`ed,øö÷lk jynp epi`y §¦¤¨¨¨

lr dxizi jex`d lzekd zhila m` .dxewa epwzl `ae ,jk
xvwd lzekdïBñëìàa äøBwä úà çépî ,úBnà òaøàî úBçt± ¨¥©§©©©¦©¤©¨©£©§

lzekd y`x cr jex`d lzekd y`xn dxew gipdl `ed i`yx
,dxewd cr ieana lhlhl xzen didie ,[c xeiv] oeqkl`a xvwd
zhila m` j` .exeviw itk xvwd cvae ,ekx` itk jex`d cva

xvwd lr dxizi jex`dàlà äøBwä úà çépî Bðéà ,úBnà òaøà©§©©¥©¦©¤©¨¤¨
øöwä ãâðkly ey`xl df lzek y`xn dgipdl i`yx epi` ± §¤¤©¨¨

ipta ieank daeyg zen` rax` da yiy ef dhilay iptn ,xg`d
jex`d lzeka dgipn `l` ,diciv ipyn milzkl dwewfe ,envr

y`x cbpk oeeknd mewnay`xa ipyd dcive ,xvwd lzekd
cr wx ieana lhlhl xzen didie .[d xeiv] xyi ewa xvwd lzekd

.xvwd cvd cbpk
:zwleg drc `xnbd d`ianäæ ãçàå äæ ãçà ,øîà àáøm` oia ± ¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤

dzegt `id m` oiae ,zen` rax` xvwd lr dxizi jex`d zhila
,zen` rax`nàlà äøBwä úà çépî Bðéàoeeknd mewnaãâðk ¥©¦©¤©¨¤¨§¤¤

lzekd y`x.øöwä©¨¨
:zwelgnd inrh z` x`an `axéãéc àîòè àîéàåz` yxt`e ± §¥¨©§¨¦¦

,inrheäãéc àîòè àîéàåmiwlegd ly mnrh z` s` yxt`e ± §¥¨©§¨¦§
.ilréãéc àîòè àîéàixdy ,inrh z` yxt` ±éàî àîòè ,äøB÷ ¥¨©§¨¦¦¨©§¨©

,ieand y`xa dxew gipdl minkg epwzy mrhd dn ±økéä íeMî¦¤¥
,miaxd zeyxl epnn lhlhl xeq`y xkid didiy ick ±edxewa

zgpendøkéä éåä àì ïBñëìàaieand wlgy iptn ,xkid df oi` ± ©£©§Ÿ¨¥¤¥
d`exde ,ieand on wlgk d`xp epi` xvwd lzekd lr scerd
ynzydl xzeny myky xnel `ai ,my miynzyn ieand ipay

.miaxd zeyxa s` ynzydl xzen jk ,ea
eäãéc àîòè àîéàåiptn ,ilr miwlegd mrh z` yxt`e ± §¥¨©§¨¦§

mzrclyéàî íeMî äøB÷,ieand xizdl zlren dn meyn ± ¨¦©
ävéçî íeMîoecip dxewd ly dceg ik ,dvignk zaygpy iptn ± ¦§¦¨

dnilyn dxewd jkae ,dizgzy llgd z` mzeqe cxei `ed eli`k
,ieanl ziriaxd dvignd z`ävéçî éåä énð ïBñëìàáedxew mbe ± ©£©§©¦¨¥§¦¨

.dvignk zaygp oeqkl`a zgpend
:`xnbd dtiqene ìéàBä ,àðäk áø øîàiean oica ,ef dreny ¨©©©£¨¦

,xvw cg` ecive jex` cg` ecivyúzòîLàéä éðäëc à`id ± §©§§¨§©£¥¦
,'`pdk' did mnyy minkg dnk ici lr dxn`py drenyàîéà¥¨

àúléî da.yecig xac ,'`pdk' inyy ,ip` s` da xne` ±àä ¨¦§¨¨
zøîàcoencwd `pdk ax xn`y dn ±çépî'z`,'ïBñëìàa äøBwä §¨§©§©¦©©¨©£©§

ïøîà àìdf oic xn`p `l ±àlàote`aBðBñëìàa ïéàLieand ly Ÿ£¨¨¤¨¤¥©£©§
øNòî øúBéy`x cr jex`d lzekd y`xn oeqkl`d jxe`y ± ¥¥¤¤

,xv ieand didy oebke ,zen` xyr lr xzi epi` xvwd lzekd
ribi `l ,jex`d lzekd zhila z` eagxl sxvz xy`k mby

,zen` xyrn xzeil oeqkl`dìáàm`øNòî øúBé BðBñëìàa Lé± £¨¥©£©§¥¥¤¤
lzekd zhila jxe` mr eagx sxhvi xy`ke ,agx ieand didy

,zen` xyr oeqkl`a didi ,jex`dìkä éøác`pdk ax mb ± ¦§¥©Ÿ
y dcen oencwdçépî Bðéàdxewd z`,øöwä ãâðk àlàlky iptn ¥©¦©¤¨§¤¤©¨¨
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oiaexir(iyily meil)

äëeLî,iean ilzekn dwegx ±äéeìz Bàdzidy ,ieand xie`a §¨§¨
dpw urpy oebke ,eilzkl zrbn dpi`e ieand agexn dxvw dxewd
dzid m` .[` xeiv] eiab lr dxewd z` gipde ,ieand gzt rvn`a

iean ilzekn zwgexn dxewdìLî úBçtäLiptn ,dxyk ,migth ¨¦§Ÿ¨
dgpedy ink `id ixde ,dxewd z` jix`nd 'ceal' oic da xn`py

e ,ynn milzkd iab lréøö ïéà.úøçà äøB÷ àéáäì Cdzid m` j` ¥¨¦§¨¦¨©¤¤
dwegxìLäLoeike ,'ceal' da xnel xyt` i` ,xzei e` migth §Ÿ¨

e ,dleqt iean ilzek lrn dpi`yéøöúøçà äøB÷ àéáäì Cxykdl ¨¦§¨¦¨©¤¤
.ieand

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødwegx dxewd dzid m` elit` ©¨¦§¤©§¦¥¥
iean ilzeknäòaøàî úBçte ,dxiyk migthéøö ïéàäøB÷ àéáäì C ¨¦©§¨¨¥¨¦§¨¦¨

,úøçàm` j` .migth drax` cr xn`p 'ceal' oicy xaeqy iptn ©¤¤
dwegx dzidäòaøàe 'ceal' mixne` oi` ,xzei e` migthéøöC ©§¨¨¨¦

.úøçà äøB÷ àéáäì§¨¦¨©¤¤
:`ziixad on `iyewd z` `xnbd zyxtnåàì éàîoi` m`d ± ©©

y 'dielz'l 'dkeyn' oia weligd'äëeLî'ilzekn dwegx epiid §¨
ieand,õeçaîieand ilzeka zecizi urpy oebke ,miaxd zeyxa ¦©

,odiab lr dxew gipde uegan'äéeìú'eilzekn dwegxy epiid §¨
ieand,íéðôaîdxvw `id j` ieand llg jeza dievny xnelk ¦¦§¦

dxewd el` mipte` ipyae .ieand ilzekl miribn diy`x oi`e
uegn dievnd dxew s`y ef `ziixan gkene .'ceal' ici lr dxyk
ceal' oic da oecl xyt`y lk ,[lirl wtqd oirk] iean ilzekl'

.dxiyk ,ieanl
:zvxzne `xnbd dgecàì`l` ,`ziixad yexit `ed jkéãéà Ÿ¦¦

éãéàådxewdy xaecn 'dielz'a oiae 'dkeyn'a oia ,efe ef ±,íéðôaî §¦¦¦¦§¦
y `l` ,dxvw dxewa xaecn odizyae ,ieand llg jeza'äëeLî'§¨

wx ieand lzekn dwegx dxewdy epiid,úçà çeøîdciv eli`e ¥©©©
,[a xeiv] ieand lzek iab lr gpen ipyd'äéeìú'edwegxy epiid §¨

ieand ilzekn,úBçeø ézMîllg xie`a ixnbl dielz `ide ¦§¥
c meyn ,mipte`d ipy z` xikfdl `pzd jxvede .ieandeäî©

àîéúcdkeyn dxewd xy`k wxy xne` ziid `ny ±,úçà çeøî §¥¨¥©©©
,'ãeáì' ïðéøîàmilzkdn dwegx dxewd xy`k j`ézLîd,úBçeø ©§¦¨¨¦§¥

'ãeáì' ïðéøîà àì,dxiykdl miccv ipynïì òîLî à÷`pzd Ÿ©§¦¨¨¨©§©¨
.dxIyk dxewde miccv ipya s` 'ceal' mixne`y

:xg` uexiz `xnbd zvxzn,øîà éMà áøyxtl xyt` i` ©©¦¨©
mewn oi`y iptn ,miptan odizy 'dielz'e 'dkeyn'y `ziixaa
`pzd did `le ,zegex izyn 'ceal'l zg` gexn 'ceal' oia wlgl
`ziixady ,yxtl yi jk `l` .jka eixac z` letkl jixv

`idy zg` dxewa zxacnàéäå äëeLîmb,äéeìzdxvwy epiide §¨§¦§¨
.milzkd daebn dlrnl dielz mb `ide ,ieand gzt agexnéëéäå§¥¦

éîc,xaecn dnae ±úBne÷ò úBãéúé ézL õòpL ïBâky"ix oirkìò ¨¥§¤¨©§¥§¥£©
iabéìúBk éðLdéBáîjez oeeikl ef len ef zepet ode ,dlrnln §¥§¥¨

,zephw eid el` zecizie ,[b xeiv] ieandìL ïäáBâa ïéàLäL ¤¥§§¨§Ÿ¨
,migthåmba ïéàjxe`ïúéîeî÷ò,ieand mipt oeeikl czid on §¥§©§¦¨

ìLäLicky `vnpe ,dxewd z` dlz el` zecizi lre ,migth §Ÿ¨
z` ze`xl epiidc ,'hFag' oic da xnel miwewf ep` dxiykdl
mbe ,ieand ilzek daeb l` ,dlrnl dnewnn dcxiy ink dxewd
jxvede ,ieand ilzek l` dze` jix`dl ick ,'ceal' da xnel

c meyn ,df oic epcnll `pzdàîéúc eäîy xne` ziid `ny ±Bà ©§¥¨
ïðéøîà 'èBáç' Bà ïðéøîà 'ãeáì',ecal 'ceal' oic mixne`y e` ± ¨©§¦¨£©§¦¨

oecl ,cegla 'heag' oic mixne`y e` ,dkex`k dxvw dxew oecl
la` ,ieand ilzk daebl dcxiy ink ddeab dxew'èBáç'å 'ãeáì'¨©£

eicgiïì òîLî à÷ ,ïðéøîà àìmipicd ipy z` mixne`y `pzd Ÿ©§¦¨¨©§©¨
dxiykn `id ok lre ,dkenpe dkex`k dxewd z` mipce ,eicgiz`

.ieand
ipya zecizi izy urp oiprl ef `ziixan gikedl oi`y `vnpe
'dkeyn dxew'y iptn ,odiab lr dxew gipde uegan iean ilzek

.ekeza `l` ieanl uegn dkeyn dpi` `ziixaa zxkfend
:miigld cbpke dxewd zgz lehlh oica oecl zxfeg `xnbdéðz̈¥

ïðçBé éaøc dén÷ éàkæ éaø,opgei iax iptl dpy i`kf iax -ïéa ©¦©©©¥§©¦¨¨¥

díééçì,miigld cbpk ieana ghyd -åzgYy ieana ghyd ok §¨©¦§©©
,ieand z` dxizny dxFTdúéìîøëk ïBcéð.ea lhlhl xeq`eøîà ©¨¦§©§§¦¨©

déì,i`kf iaxl opgei iaxàøáì éðz ÷etef `ziixa dpye `v - ¥§¥§¨¨
.dkldd itk dpi` ef `ziixay ,uega

oiay ghyd oic dn opgei iax ly ezrca zwelgn d`ian `xnbd
:miigldïðçBé éaøc déúléî àøazñî ,éiaà øîàxnel xazqn - ¨©©©¥¦§©§¨¦§¥§©¦¨¨

xzene dkldl dpi` `ziixady xn`y opgei iax ly eixacy
y ghyd iabl wx md ,lhlhl,äøBwä úçzxaeq opgei iaxy ©©©¨

,my lhlhl xzene zilnxkk oecip epi`yìáàepwizy ze`eana £¨
ghyay opgei iax dcen ,miigla mze`yïéadøeñà ïééçì,lhlhl ¥§¨©¦¨

xizp m`y yeygl yi ,`edy lka `ed igld iaer xeriyy oeiky
.igll uegn mb lhlhl `eai ,igld cbpk s` lhlhl el,øîà àáøå§¨¨¨©

y ghya s`ïéadénð íééçìy opgei iax xaqøzeîitk ,lhlhl ¥§¨©¦©¦¨
.dxewd zgz lhlhl xzeny

:opgei iax zrca eixack giken `axdì àðéîà àðî ,àáø øîà- ¨©¨¨§¨£¦¨¨
xzen igld cbpk s`y xaeq opgei iaxy xnel ily xewnd oipn

,lhlhléîéc áø àúà éëclaal l`xyi ux`n inic ax `ayky - §¦¨¨©¦¦
jky ,xn`íB÷î ,ïðçBé éaø øîà,miaxd zeyxl cigid zeyx oiay ¨©©¦¨¨¨

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL,[d xeiv] migthøzeîoiaúeLø éðáì ¤¥©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§
å íéaøäoiaåéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìz` eilr gipdl - ¨©¦§¦§¥§©¨¦§©¥¨¨

oeik ,miitzkd lr ahid mgipdl elkeiy ick mdly ze`ynd
aygp migth drax` lr migth drax`n zegt `edy mewny

,miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl oia lhay 'xeht mewn'ãáìáe¦§©
eôéìçé àlLmiaxd zeyx ipadf mdize`yn z` cigid zeyx ipae ¤Ÿ©£¦

miaxd zeyxn eqipkdy exn`i mi`exdy ,mewn eze` jxc df mr
drax` lr migth drax` ea oi`y mewny ixd .cigid zeyxl
,igld cbpky ghyd iabl oicd `ede .ea lhlhl xzen ,migth
oia lhae 'xeht mewn' enk epic ,dnvr ipta zeyxk aygp epi`y

.ea lhlhl xzene ,miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl
:`xnbd zl`eyéiaàå:daiyne .ef dgked lr dpri dníúä §©©¥¨¨

xaecn ,migth drax` lr drax` ea oi`y mewnadBáâa± §¨©
deab mewndyìLäLzeyxn oiae miaxd zeyxn oia migth §Ÿ¨

df mewn oia etilgiy yyg oi`e ,mdn welg `edy xkipe ,cigid
oia eil` lhlhl exizde minkg exfb `l okle ,miaxd zeyxl
igld cbpky ghya la` .miaxd zeyxn oiae cigid zeyxn
e`eai ,my lhlhl xizp m` ,envr ipta mewnk xkip epi`y
`ivedl e`eai jk jezne miaxd zeyxl df mewn oia silgdl
`ly exfby dcen opgei iax s`e ,ieandn s` miaxd zeyxl

.ghy eze`a lhlhl
:opgei iax zrca eixack giken iia`dì àðéîà àðî ,éiaà øîà± ¨©©©¥§¨£¦¨¨

xeq` igld cbpky dcen opgei iaxy xnel ily xewnd oipn
,lhlhlçútä CBz ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîàcyiy iean - §¨©©¨¨©§¨¨©©©¤©

migpend miagx [sewyn zefefn oirk] minivt ipy egzta el
,ieand z` xizdl miiglk miynyn el` minivte ,ieand jxe`l

éøöCgipdløçà éçìick ieand y`xaBøézäìlhlhl xizdl - ¨¦¤¦©¥§©¦
,lhlhl xeq` igld cbpky ixd .[e xeiv] minivtd oiay df ghya
cbpky ghyd z` xizdl ick xg` igl jixv dnl ok `l m`y
xazqn ,df oic lr wleg opgei iaxy ep`vn `ly oeike .minivtd

:dgkedd z` zegcl `xnbd dqpn .jkl dcen `ed s`yàîéz éëå§¦¥¨
xaecn myy xn`z m`e -déa úéàcgztd ghyaìò äòaøà §¦¥©§¨¨©

äòaøàepice envr ipta mewnk oecip df ghy okle ,migth ©§¨¨
ick xg` igl jixve ,ea lhlhl opaxcn xeq`y zilnxkk
xzen ,migth drax` agx epi`y igla ok oi`y dn .exizdl
lhae envr ipta mewn aeyg epi`y itl ,igld cbpk lhlhl

:digcd z` `xnbd dgec .'xeht mewn' enk cigid zeyxløîàäå§¨¨©
,áø øîà àáø øa ïéðç áøay ghydçútä CBz,minivtd oia - ©¨¦©¨¨¨©©©¤©

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL ét ìò óàminivtd oi`y ,migth ©©¦¤¥©§¨¨©©§¨¨
e ea lhlhl xeq` ,migth drax` miagxéøö.Bøézäì øçà éçì C ¨¦¤¦©¥§©¦

ea oi` m` mb ,ea lhlhl xeq` igld cbpky ghydy yxetn ixd
.migth drax` lr drax`
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המשך בעמנד מלה

izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtoiaexir
äëåùî.milzkd on `id dwegx :rnyn Ðäéåìú åàiab lr migpen diy`x oi`y Ð

xie`a dielz `l` ,milzkd`edy lk dpw urpy oebke .dizegex izyn dxvwy Ð

`zkec lka dil `xiaq oerny oax :dfk ,dxewd z` eab lr ozpe ,ieand gzt rvn`a

.inc cealk drax`n zegtõåçáî äëåùîi`d oebk ,miaxd zeyx jezl dkynpy Ð

.zecizi izyc lirlc oiiraíéðôáî äéåìúÐ

milzkl zrbn dpi`e ,zegex izyn dxvwy

jix`dl ceal opixn`e ,xie`a zilzp `l`

.diy`xíéðôáî éãéàå éãéàdxewa ediiexze Ð

.opiwqr dxvwúçà çåøî äëåùîdy`x Ð

lzekl ribn epi` ipyd dy`xe ,lzekd lr cg`

.ecbpkyøîà éùà áø`l zegex izy meyn Ð

zg` gexn dkeyn `pzc oeikc ,dil `kixhvi`

:ipzw `cg `l` .zegex izyn oicd `ed Ð

ribdn `id dxvwy ,dielz `ide dkeyn

dielzy :cere .milzkldaebn dlrnl `id

.ieand ilzekúåãéúé éúù õòðù ïåâë éîã éëéäå
éåáî éìúåë éðù éáâ ìò úåîå÷òÐ

sipq ozeidl ef itlk ef zehep odizeninwre

,mdilr ozpzyk diciv ipyn dxewd jix`dl

oi`y dxew xykdl zeie`x mpi` mnvr mde

.oizipznc dxew xykd xeriyk gth agex oda

äùìù ïúéîåî÷òá ïéàåceal xninl `ki`e Ð

ly odaeba oi`e ,milzkle dxewd iy`xn

ded i`c .migth dyly milzkl lrnn zecizi

migth dyly odaebadxewc ,`lqtin ded Ð

zegta `zyd la` .opira milzk iab lr

heag opixn` dylyn=zgpen eli`k ,ltyd Ð

.lzekd lrãåáìfrlae ,jix`dl sipq oeyl Ð

.w"yt`úéìîøëë ïåãéð.my lhlhl xeq`e Ð

ïðçåé éáøã äéúìéî àøáúñît :xn`c Ðipz we

,dil xn`w dxew zgz` `ed xzen `l` .`xal

.mzeqe cxei oevigd eceg :xaqwcíééçì ïéá ìáà
dxew my oi`y ieana Ð.xeq`c dcen Ðíå÷î

äòáøà ìò äòáøà åá ïéàùzeyx oia cner Ð

aeyg mewn `kile li`ed ,cigid zeyxl miaxd

`kdl lihae ,`ed diytp itp`a zeyx e`l Ð

.xeht mewn epiide .`kdleåéìò óúëìÐ

.ze`ynåôéìçé àìù ãáìáå`wc exnil `lc Ð

iz`e ,cigid zeyxl miaxd zeyxn liirn

elit` ,inp miigl oiae .zaya d`ved ixyinl

envr ipta mewn dil zayg`kdl lha Ð

.ixye ,`kdleäùìù äåáâála` `xkpinc Ð

ziixy i` ,`zkec `xkpin `lc miigl oia

mzd lhlhlzeyxl iwet`le silgdl iz` Ð

.miaxdçúôä êåúoinivt yiy iean oebk Ð

ely miigl od ode ,o`kne o`kn egztl miagx

dvxi m` ,uegan xg` igl cinrdl jixv Ð

.oinivtd oia ynzydlòáøà åäá úéàãÐ

zeyx rax` lkc ,ieand jyna oinivtd agexa

opaxcne `id zilnxke ,`id diytp itp`a

dxeq`.úéìîøëì.el dvegy epinl sxhvne jiiyc ,drwal Ðàáéöé.igxf` Ðàöî.zilnxk xeriy ea did `ly ,miigl oiay zilnxk Ðåðéî úà.el dvegy Ðøåòéðåwfgzp Ð

.dxeripe dxfge dlhay d`neh :(`,ak) zexekaa eznbece .epin epi`y lv` lha dlgza didy ezpyn xeripe ,epin ici lríéáøä úåùøì çåúô ìáà,epin df `le epin df `ly Ð

.dlha o`ke o`kleíééçì ïéáã àøáñú àì úàå.xeq` opgei iaxl Ðíééçìá åôöøù éåáî ïðçåé éáø øîàäå.zen` ylye mizya eteq cvl ey`xn ieand jyna Ðäòáøàî úåçôá
.dyly odipia yi la` drax` igll igl oia oi`y Ðïðáøå ïåòîù ïáø ú÷åìçîì åðàáoicinl ep` zwelgn eze`n .`l e` ceal opixn` i` drax` cre dylyna lirl eblti`c Ð

oerny oaxc `zbelt `kiiyc opgei iax xn`wc `d jigxk lrc ryedi axc dixa `ped ax yxtn `w `zyde .dizlin yxtn `l opgei iaxe .odipia zwelgn yi df iean xykda s`y

`kd opaxeuegle myn la` ,iniptd igl ly iniptd eceg cr `l` ieana ynzyn oi`e igl cgk edlek eed oerny oaxlc ,miigld cbpky yinyza `l` dl zgkyn `l Ðied Ð

opgei iaxl :`nl` .miigl oia ied dicegl oevig cbpkc ,oevig ly iniptd eceg cr ieand lka ynzydl xzene iean ixzyn oevigd iglae ,igl cgk ied `l opaxle .xeq`e miigl oia

cgk edlek eed `l oia ,cgk edlek eed oia ?`kdl opaxe oerny oaxc ediizbelt `kiiy i`n ,xzen opgei iaxl miigl oia i`c .xeq` miigl oia.ynzyn `ed mlek cbpk Ð
áø
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ïéàùeagxayi ikc (`,ak dkeq) "oyid" wxt seqa xn` `de :xn`z m`eÐ dyly odaeba

elit` inxe heag inp `nip gth dagxc dxewe .'bn xzia elit` inxe heag xn` gth

jez dxewc oeik ,dylyn xzia elit` `ixy `l i`n` :dyw ikd e`lae !dylyn deab

`dc ,rcz .xkid ied `l dylyn xziae ,iean iab lr dxew opira `kdc :xnel yie ?mixyr

opixn` `l 'bn zegta elit` ,uegan dkeyn

.cealêåúe`l .exizdl xg` igl jixv gztd

xzip iean oi`c ,envr ipta ieank aygpc meyn

mizae eagx lr xzi ekx` ok m` `l` dxewe igla

.ekezl oigezt zexivge

àáøåm`e Ð zilnxkl geztc `ed mzd

iab ,(`,e) zayc `nw wxta :xn`z

,zeieyx izy zynyn dtewq` :mixne` mixg`

`dn jixte .ueglk lerp gzt miptlk gezt gzt

igl jixv :ax xn`c`kd :ipyne .exizdl xg`

mzd ipyn `l i`n`e .opiwqr iean ztewq`a

gezta Ð mixg`c `edde ,zilnxkl dgeztc

zeyxl gezta i`c :xnel yie ?miaxd zeyxl

mewn ied Ð rax` lr rax` ea oi`c oeik ,miaxd

,rcze .miptlk inp lerp gzt elit`e ,xeht

mewn iedc dyly daeba `nwel inp iia`lc

ok m`c meyn `l` Ð lirl opixn`ck ,xeht

.inp lerp elit`ïáøìxn`c l`ilnb oa oerny

ixacn epi` ef Ð iniptd eceg cr ynzyn ceal

m`e .`"ra dyxtn iy` ax `dc ,opgei iax

ibiltc yxti `ed ?`axl jixt i`n ok m` :xn`z

lirl dcen `axc ,rax` miagx miigla etvxy

rax` miagx oi`a elit`e .xeq`c rax` miagxa

l`ilnb oa oerny oaxc `zeblt zgkyne ,ibilt

xeq`e rax` yi mlek oia ixde ,ceal xne`

ceal opixn` `l ixn`c opaxle .ecbpk ynzydl

yie .oevigd igl ly oevigd eceg cr ynzyn Ð

cg` lkae ,miigl ipy m` ik oi`ykc oeik :xnel

`l Ð rax`n zegta mitevx mdipye ,edyn

.opaxe l`ilnb oa oerny oaxc ediizbelt zgkyn

ded ,rax` yiyk `l` ediizbelt zgkyn `le

iean :`icda dizlina iyextl opgei iaxl dil

s` .rax` jyna rax`n zegta miigla etvxy

oeik ,zen` rax` jyna dl iwen iy` axc ab lr

yxit eli`k ied Ð etvxy iean opgei iax xn`y

.zen` rax` iean jync ,zen` rax` `icda
oaxle
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ìMî úBçt ;äéeìz Bà äëeLîäL¯éøö ïéààéáäì C §¨§¨¨¦§¨¥¨¦§¨¦
ìL ,úøçà äøB÷äL¯éøö.úøçà äøB÷ àéáäì C ¨©¤¤§¨¨¦§¨¦¨©¤¤

äòaøàî úBçt :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø¯ïéà ©¨¦§¤©§¦¥¥¨¥©§¨¨¥
éøöäòaøà ,úøçà äøB÷ àéáäì C¯éøöàéáäì C ¨¦§¨¦¨©¤¤©§¨¨¨¦§¨¦

åàì éàî .úøçà äøB÷¯äéeìúe ,õeçaî äëeLî ¨©¤¤©¨§¨¦©§¨
äëeLî ;íéðôaî éãéàå éãéà ,àì !íéðôaî¯çeøî ¦¦§¦Ÿ¦¦§¦¦¦¦§¦§¨¥©

äéeìúe ,úçà¯çeøî :àîéúc eäî .úBçeø ézLî ©©§¨¦§¥©§¥¨¥©
,ãeáì ïðéøîà àì úBçeø ézLî ,ãeáì ïðéøîà úçà©©¨§¦©¨¦§¥¨¨§¦©¨
.äéeìz àéäå äëeLî :øîà éLà áø .ïì òîLî à÷̈©§©¨©©¦¨©§¨§¦§¨

éîc éëéäå¯éðL ìò úBne÷ò úBãéúé ézL õòpL ïBâk §¥¦¨¥§¤¨©§¥§¥£©§¥
ìL ïäáBâa ïéàL ,éBáî éìúBëïúéîeî÷òa ïéàå ,äL §¥¨¤¥§§¨§¨§¥§©§¦¨

ìL"èeáç" Bà ïðéøîà "ãeáì" Bà :àîéúc eäî .äL §¨©§¥¨¨¨§¦©¨
éðz .ïì òîLî à÷ ,ïðéøîà àì èeáçå ãeáì ,ïðéøîà̈§¦©¨§¨¨¨§¦©¨©§©¨¨¥

äøBwä úçúå íééçì ïéa :ïðçBé éaøc dén÷ éàkæ éaø¯ ©¦©©©¥§©¦¨¨¥§¨©¦§©©©¨
:déì øîà .úéìîøëk ïBcéð:ééaà øîà .àøáì éðz ÷Bt ¦§©§§¦£©¥§¥§¨¨£©©©¥

ïéa ìáà ,äøBwä úçz ïðçBé éaøc déúléî àøazñî¦§©§¨¦§¥§©¦¨¨©©©¨£¨¥
ïééçì¯øîà .øzeî éîð íééçì ïéa :øîà àáøå .øeñà §¨©¦¨§¨¨£©¥§¨©¦©¦¨£©

dì àðéîà àðî :àáø¯éaø øîà ,éîéc áø àúà éëc ¨¨§¨¨¦¨¨§¦£¨©¦¦£©¦
äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé¯øzeî ¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨¨

,åéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì¦§¥§¨©¦§¦§¥§©¨¦§©¥¨¨
ééaàå .eôéìçé àlL ãáìáe¯ìL dBáâa íúä.äL ¦§©¤Ÿ©£¦§©©¥¨¨§¨©§¨

dì àðéîà àðî :ééaà øîà¯øa àîç áø øîàc £©©©¥§¨¨¦¨¨§¨©©¨¨©
éøö çútä CBz :áø øîà ,àéøeb.Bøézäì øçà éçì C §¨¨©©©¤©¨¦¤¦©¥§©¦

áø øîàäå .äòaøà ìò äòaøà déa úéàc àîéz éëå§¦¥¨§¦¥©§¨¨©©§¨¨§¨¨©©
ïéàL ét ìò óà ,çútä CBz :áø øîà àáø øa ïéðç̈¦©¨¨¨©©©¤©©©¦¤¥

äòaøà ìò äòaøà Ba¯éøö.Bøézäì øçà éçì C ©§¨¨©©§¨¨¨¦¤¦©¥§©¦
àáøå¯íéaøä úeLøì ìáà ,úéìîøëì çeúôc íúä §¨¨¨¨§¨©§©§§¦£¨¦§¨©¦
éàî¯,ïéà !àiîL éîLa àøBiâå àòøàa àáévé ?éøL ©¨¥©¦¨§©§¨§¦¨¦§¥§©¨¦

déøa àðeä áø déì øîà .øBòéðå Bðéî úà ïéî àöî̈¨¦¤¦§¥£©¥©¨§¥
øîà ,äðç øa øa äaø øîàäå ?øeñà ïééçì ïéác àøañz àì zàå :àáøì òLBäé áøc§©§ª©§¨¨§©§¨¦§§¨§¥§¨©¦¨§¨¨©©¨©©¨¨¨©

t ïééçìa BôöøL éBáî :ïðçBé éaøäòaøàî úBçt úBç¯ïa ïBòîL ïaø ú÷Bìçîì eðàa ©¦¨¨¨¤§¨¦§¨©¦¨¨¥©§¨¨¨§©£¤©¨¦§¤
ãeáì ïðéøîà øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì .ïðaøå ìàéìîb¯éîéðtä Bceç ãò LnzLî ©§¦¥§©¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¨§¦©¨¦§©¥©©§¦¦

ãeáì ïðéøîà àì éøîàc ïðaøì ,éîéðtä éçì ìL¯.ïBvéç ìL éîéðtä Bceç ãò LnzLî ¤¤¦©§¦¦§©¨©§¨§¦¨¨§¦©¨¦§©¥©©§¦¦¤¦
ïééçì ïéa ìáà¯àáøå !øeñà àîìò éleëc¯úeLøì ìáà .úéìîøëì çeúôc éîð íúä £¨¥§¨©¦§¥¨§¨¨§¨¨¨¨©¦§¨©§©§§¦£¨¦§

éàî íéaøä¯.øBòéðå Bðéî úà ïéî àöî ,ïéà !àiîL éîLa àøBiâå àòøàa àáévé ?éøL ¨©¦©¨¥©¦¨§©§¨§¦¨¦§¥§©¨¦¨¨¦¤¦§¥
áø
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oiaexir(iyily meil)

äëeLî,iean ilzekn dwegx ±äéeìz Bàdzidy ,ieand xie`a §¨§¨
dpw urpy oebke ,eilzkl zrbn dpi`e ieand agexn dxvw dxewd
dzid m` .[` xeiv] eiab lr dxewd z` gipde ,ieand gzt rvn`a

iean ilzekn zwgexn dxewdìLî úBçtäLiptn ,dxyk ,migth ¨¦§Ÿ¨
dgpedy ink `id ixde ,dxewd z` jix`nd 'ceal' oic da xn`py

e ,ynn milzkd iab lréøö ïéà.úøçà äøB÷ àéáäì Cdzid m` j` ¥¨¦§¨¦¨©¤¤
dwegxìLäLoeike ,'ceal' da xnel xyt` i` ,xzei e` migth §Ÿ¨

e ,dleqt iean ilzek lrn dpi`yéøöúøçà äøB÷ àéáäì Cxykdl ¨¦§¨¦¨©¤¤
.ieand

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødwegx dxewd dzid m` elit` ©¨¦§¤©§¦¥¥
iean ilzeknäòaøàî úBçte ,dxiyk migthéøö ïéàäøB÷ àéáäì C ¨¦©§¨¨¥¨¦§¨¦¨

,úøçàm` j` .migth drax` cr xn`p 'ceal' oicy xaeqy iptn ©¤¤
dwegx dzidäòaøàe 'ceal' mixne` oi` ,xzei e` migthéøöC ©§¨¨¨¦

.úøçà äøB÷ àéáäì§¨¦¨©¤¤
:`ziixad on `iyewd z` `xnbd zyxtnåàì éàîoi` m`d ± ©©

y 'dielz'l 'dkeyn' oia weligd'äëeLî'ilzekn dwegx epiid §¨
ieand,õeçaîieand ilzeka zecizi urpy oebke ,miaxd zeyxa ¦©

,odiab lr dxew gipde uegan'äéeìú'eilzekn dwegxy epiid §¨
ieand,íéðôaîdxvw `id j` ieand llg jeza dievny xnelk ¦¦§¦

dxewd el` mipte` ipyae .ieand ilzekl miribn diy`x oi`e
uegn dievnd dxew s`y ef `ziixan gkene .'ceal' ici lr dxyk
ceal' oic da oecl xyt`y lk ,[lirl wtqd oirk] iean ilzekl'

.dxiyk ,ieanl
:zvxzne `xnbd dgecàì`l` ,`ziixad yexit `ed jkéãéà Ÿ¦¦

éãéàådxewdy xaecn 'dielz'a oiae 'dkeyn'a oia ,efe ef ±,íéðôaî §¦¦¦¦§¦
y `l` ,dxvw dxewa xaecn odizyae ,ieand llg jeza'äëeLî'§¨

wx ieand lzekn dwegx dxewdy epiid,úçà çeøîdciv eli`e ¥©©©
,[a xeiv] ieand lzek iab lr gpen ipyd'äéeìú'edwegxy epiid §¨

ieand ilzekn,úBçeø ézMîllg xie`a ixnbl dielz `ide ¦§¥
c meyn ,mipte`d ipy z` xikfdl `pzd jxvede .ieandeäî©

àîéúcdkeyn dxewd xy`k wxy xne` ziid `ny ±,úçà çeøî §¥¨¥©©©
,'ãeáì' ïðéøîàmilzkdn dwegx dxewd xy`k j`ézLîd,úBçeø ©§¦¨¨¦§¥

'ãeáì' ïðéøîà àì,dxiykdl miccv ipynïì òîLî à÷`pzd Ÿ©§¦¨¨¨©§©¨
.dxIyk dxewde miccv ipya s` 'ceal' mixne`y

:xg` uexiz `xnbd zvxzn,øîà éMà áøyxtl xyt` i` ©©¦¨©
mewn oi`y iptn ,miptan odizy 'dielz'e 'dkeyn'y `ziixaa
`pzd did `le ,zegex izyn 'ceal'l zg` gexn 'ceal' oia wlgl
`ziixady ,yxtl yi jk `l` .jka eixac z` letkl jixv

`idy zg` dxewa zxacnàéäå äëeLîmb,äéeìzdxvwy epiide §¨§¦§¨
.milzkd daebn dlrnl dielz mb `ide ,ieand gzt agexnéëéäå§¥¦

éîc,xaecn dnae ±úBne÷ò úBãéúé ézL õòpL ïBâky"ix oirkìò ¨¥§¤¨©§¥§¥£©
iabéìúBk éðLdéBáîjez oeeikl ef len ef zepet ode ,dlrnln §¥§¥¨

,zephw eid el` zecizie ,[b xeiv] ieandìL ïäáBâa ïéàLäL ¤¥§§¨§Ÿ¨
,migthåmba ïéàjxe`ïúéîeî÷ò,ieand mipt oeeikl czid on §¥§©§¦¨

ìLäLicky `vnpe ,dxewd z` dlz el` zecizi lre ,migth §Ÿ¨
z` ze`xl epiidc ,'hFag' oic da xnel miwewf ep` dxiykdl
mbe ,ieand ilzek daeb l` ,dlrnl dnewnn dcxiy ink dxewd
jxvede ,ieand ilzek l` dze` jix`dl ick ,'ceal' da xnel

c meyn ,df oic epcnll `pzdàîéúc eäîy xne` ziid `ny ±Bà ©§¥¨
ïðéøîà 'èBáç' Bà ïðéøîà 'ãeáì',ecal 'ceal' oic mixne`y e` ± ¨©§¦¨£©§¦¨

oecl ,cegla 'heag' oic mixne`y e` ,dkex`k dxvw dxew oecl
la` ,ieand ilzk daebl dcxiy ink ddeab dxew'èBáç'å 'ãeáì'¨©£

eicgiïì òîLî à÷ ,ïðéøîà àìmipicd ipy z` mixne`y `pzd Ÿ©§¦¨¨©§©¨
dxiykn `id ok lre ,dkenpe dkex`k dxewd z` mipce ,eicgiz`

.ieand
ipya zecizi izy urp oiprl ef `ziixan gikedl oi`y `vnpe
'dkeyn dxew'y iptn ,odiab lr dxew gipde uegan iean ilzek

.ekeza `l` ieanl uegn dkeyn dpi` `ziixaa zxkfend
:miigld cbpke dxewd zgz lehlh oica oecl zxfeg `xnbdéðz̈¥

ïðçBé éaøc dén÷ éàkæ éaø,opgei iax iptl dpy i`kf iax -ïéa ©¦©©©¥§©¦¨¨¥

díééçì,miigld cbpk ieana ghyd -åzgYy ieana ghyd ok §¨©¦§©©
,ieand z` dxizny dxFTdúéìîøëk ïBcéð.ea lhlhl xeq`eøîà ©¨¦§©§§¦¨©

déì,i`kf iaxl opgei iaxàøáì éðz ÷etef `ziixa dpye `v - ¥§¥§¨¨
.dkldd itk dpi` ef `ziixay ,uega

oiay ghyd oic dn opgei iax ly ezrca zwelgn d`ian `xnbd
:miigldïðçBé éaøc déúléî àøazñî ,éiaà øîàxnel xazqn - ¨©©©¥¦§©§¨¦§¥§©¦¨¨

xzene dkldl dpi` `ziixady xn`y opgei iax ly eixacy
y ghyd iabl wx md ,lhlhl,äøBwä úçzxaeq opgei iaxy ©©©¨

,my lhlhl xzene zilnxkk oecip epi`yìáàepwizy ze`eana £¨
ghyay opgei iax dcen ,miigla mze`yïéadøeñà ïééçì,lhlhl ¥§¨©¦¨

xizp m`y yeygl yi ,`edy lka `ed igld iaer xeriyy oeiky
.igll uegn mb lhlhl `eai ,igld cbpk s` lhlhl el,øîà àáøå§¨¨¨©

y ghya s`ïéadénð íééçìy opgei iax xaqøzeîitk ,lhlhl ¥§¨©¦©¦¨
.dxewd zgz lhlhl xzeny

:opgei iax zrca eixack giken `axdì àðéîà àðî ,àáø øîà- ¨©¨¨§¨£¦¨¨
xzen igld cbpk s`y xaeq opgei iaxy xnel ily xewnd oipn

,lhlhléîéc áø àúà éëclaal l`xyi ux`n inic ax `ayky - §¦¨¨©¦¦
jky ,xn`íB÷î ,ïðçBé éaø øîà,miaxd zeyxl cigid zeyx oiay ¨©©¦¨¨¨

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL,[d xeiv] migthøzeîoiaúeLø éðáì ¤¥©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§
å íéaøäoiaåéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìz` eilr gipdl - ¨©¦§¦§¥§©¨¦§©¥¨¨

oeik ,miitzkd lr ahid mgipdl elkeiy ick mdly ze`ynd
aygp migth drax` lr migth drax`n zegt `edy mewny

,miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl oia lhay 'xeht mewn'ãáìáe¦§©
eôéìçé àlLmiaxd zeyx ipadf mdize`yn z` cigid zeyx ipae ¤Ÿ©£¦

miaxd zeyxn eqipkdy exn`i mi`exdy ,mewn eze` jxc df mr
drax` lr migth drax` ea oi`y mewny ixd .cigid zeyxl
,igld cbpky ghyd iabl oicd `ede .ea lhlhl xzen ,migth
oia lhae 'xeht mewn' enk epic ,dnvr ipta zeyxk aygp epi`y

.ea lhlhl xzene ,miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl
:`xnbd zl`eyéiaàå:daiyne .ef dgked lr dpri dníúä §©©¥¨¨

xaecn ,migth drax` lr drax` ea oi`y mewnadBáâa± §¨©
deab mewndyìLäLzeyxn oiae miaxd zeyxn oia migth §Ÿ¨

df mewn oia etilgiy yyg oi`e ,mdn welg `edy xkipe ,cigid
oia eil` lhlhl exizde minkg exfb `l okle ,miaxd zeyxl
igld cbpky ghya la` .miaxd zeyxn oiae cigid zeyxn
e`eai ,my lhlhl xizp m` ,envr ipta mewnk xkip epi`y
`ivedl e`eai jk jezne miaxd zeyxl df mewn oia silgdl
`ly exfby dcen opgei iax s`e ,ieandn s` miaxd zeyxl

.ghy eze`a lhlhl
:opgei iax zrca eixack giken iia`dì àðéîà àðî ,éiaà øîà± ¨©©©¥§¨£¦¨¨

xeq` igld cbpky dcen opgei iaxy xnel ily xewnd oipn
,lhlhlçútä CBz ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîàcyiy iean - §¨©©¨¨©§¨¨©©©¤©

migpend miagx [sewyn zefefn oirk] minivt ipy egzta el
,ieand z` xizdl miiglk miynyn el` minivte ,ieand jxe`l

éøöCgipdløçà éçìick ieand y`xaBøézäìlhlhl xizdl - ¨¦¤¦©¥§©¦
,lhlhl xeq` igld cbpky ixd .[e xeiv] minivtd oiay df ghya
cbpky ghyd z` xizdl ick xg` igl jixv dnl ok `l m`y
xazqn ,df oic lr wleg opgei iaxy ep`vn `ly oeike .minivtd

:dgkedd z` zegcl `xnbd dqpn .jkl dcen `ed s`yàîéz éëå§¦¥¨
xaecn myy xn`z m`e -déa úéàcgztd ghyaìò äòaøà §¦¥©§¨¨©

äòaøàepice envr ipta mewnk oecip df ghy okle ,migth ©§¨¨
ick xg` igl jixve ,ea lhlhl opaxcn xeq`y zilnxkk
xzen ,migth drax` agx epi`y igla ok oi`y dn .exizdl
lhae envr ipta mewn aeyg epi`y itl ,igld cbpk lhlhl

:digcd z` `xnbd dgec .'xeht mewn' enk cigid zeyxløîàäå§¨¨©
,áø øîà àáø øa ïéðç áøay ghydçútä CBz,minivtd oia - ©¨¦©¨¨¨©©©¤©

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL ét ìò óàminivtd oi`y ,migth ©©¦¤¥©§¨¨©©§¨¨
e ea lhlhl xeq` ,migth drax` miagxéøö.Bøézäì øçà éçì C ¨¦¤¦©¥§©¦

ea oi` m` mb ,ea lhlhl xeq` igld cbpky ghydy yxetn ixd
.migth drax` lr drax`
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtoiaexir
äëåùî.milzkd on `id dwegx :rnyn Ðäéåìú åàiab lr migpen diy`x oi`y Ð

xie`a dielz `l` ,milzkd`edy lk dpw urpy oebke .dizegex izyn dxvwy Ð

`zkec lka dil `xiaq oerny oax :dfk ,dxewd z` eab lr ozpe ,ieand gzt rvn`a

.inc cealk drax`n zegtõåçáî äëåùîi`d oebk ,miaxd zeyx jezl dkynpy Ð

.zecizi izyc lirlc oiiraíéðôáî äéåìúÐ

milzkl zrbn dpi`e ,zegex izyn dxvwy

jix`dl ceal opixn`e ,xie`a zilzp `l`

.diy`xíéðôáî éãéàå éãéàdxewa ediiexze Ð

.opiwqr dxvwúçà çåøî äëåùîdy`x Ð

lzekl ribn epi` ipyd dy`xe ,lzekd lr cg`

.ecbpkyøîà éùà áø`l zegex izy meyn Ð

zg` gexn dkeyn `pzc oeikc ,dil `kixhvi`

:ipzw `cg `l` .zegex izyn oicd `ed Ð

ribdn `id dxvwy ,dielz `ide dkeyn

dielzy :cere .milzkldaebn dlrnl `id

.ieand ilzekúåãéúé éúù õòðù ïåâë éîã éëéäå
éåáî éìúåë éðù éáâ ìò úåîå÷òÐ

sipq ozeidl ef itlk ef zehep odizeninwre

,mdilr ozpzyk diciv ipyn dxewd jix`dl

oi`y dxew xykdl zeie`x mpi` mnvr mde

.oizipznc dxew xykd xeriyk gth agex oda

äùìù ïúéîåî÷òá ïéàåceal xninl `ki`e Ð

ly odaeba oi`e ,milzkle dxewd iy`xn

ded i`c .migth dyly milzkl lrnn zecizi

migth dyly odaebadxewc ,`lqtin ded Ð

zegta `zyd la` .opira milzk iab lr

heag opixn` dylyn=zgpen eli`k ,ltyd Ð

.lzekd lrãåáìfrlae ,jix`dl sipq oeyl Ð

.w"yt`úéìîøëë ïåãéð.my lhlhl xeq`e Ð

ïðçåé éáøã äéúìéî àøáúñît :xn`c Ðipz we

,dil xn`w dxew zgz` `ed xzen `l` .`xal

.mzeqe cxei oevigd eceg :xaqwcíééçì ïéá ìáà
dxew my oi`y ieana Ð.xeq`c dcen Ðíå÷î

äòáøà ìò äòáøà åá ïéàùzeyx oia cner Ð

aeyg mewn `kile li`ed ,cigid zeyxl miaxd

`kdl lihae ,`ed diytp itp`a zeyx e`l Ð

.xeht mewn epiide .`kdleåéìò óúëìÐ

.ze`ynåôéìçé àìù ãáìáå`wc exnil `lc Ð

iz`e ,cigid zeyxl miaxd zeyxn liirn

elit` ,inp miigl oiae .zaya d`ved ixyinl

envr ipta mewn dil zayg`kdl lha Ð

.ixye ,`kdleäùìù äåáâála` `xkpinc Ð

ziixy i` ,`zkec `xkpin `lc miigl oia

mzd lhlhlzeyxl iwet`le silgdl iz` Ð

.miaxdçúôä êåúoinivt yiy iean oebk Ð

ely miigl od ode ,o`kne o`kn egztl miagx

dvxi m` ,uegan xg` igl cinrdl jixv Ð

.oinivtd oia ynzydlòáøà åäá úéàãÐ

zeyx rax` lkc ,ieand jyna oinivtd agexa

opaxcne `id zilnxke ,`id diytp itp`a

dxeq`.úéìîøëì.el dvegy epinl sxhvne jiiyc ,drwal Ðàáéöé.igxf` Ðàöî.zilnxk xeriy ea did `ly ,miigl oiay zilnxk Ðåðéî úà.el dvegy Ðøåòéðåwfgzp Ð

.dxeripe dxfge dlhay d`neh :(`,ak) zexekaa eznbece .epin epi`y lv` lha dlgza didy ezpyn xeripe ,epin ici lríéáøä úåùøì çåúô ìáà,epin df `le epin df `ly Ð

.dlha o`ke o`kleíééçì ïéáã àøáñú àì úàå.xeq` opgei iaxl Ðíééçìá åôöøù éåáî ïðçåé éáø øîàäå.zen` ylye mizya eteq cvl ey`xn ieand jyna Ðäòáøàî úåçôá
.dyly odipia yi la` drax` igll igl oia oi`y Ðïðáøå ïåòîù ïáø ú÷åìçîì åðàáoicinl ep` zwelgn eze`n .`l e` ceal opixn` i` drax` cre dylyna lirl eblti`c Ð

oerny oaxc `zbelt `kiiyc opgei iax xn`wc `d jigxk lrc ryedi axc dixa `ped ax yxtn `w `zyde .dizlin yxtn `l opgei iaxe .odipia zwelgn yi df iean xykda s`y

`kd opaxeuegle myn la` ,iniptd igl ly iniptd eceg cr `l` ieana ynzyn oi`e igl cgk edlek eed oerny oaxlc ,miigld cbpky yinyza `l` dl zgkyn `l Ðied Ð

opgei iaxl :`nl` .miigl oia ied dicegl oevig cbpkc ,oevig ly iniptd eceg cr ieand lka ynzydl xzene iean ixzyn oevigd iglae ,igl cgk ied `l opaxle .xeq`e miigl oia

cgk edlek eed `l oia ,cgk edlek eed oia ?`kdl opaxe oerny oaxc ediizbelt `kiiy i`n ,xzen opgei iaxl miigl oia i`c .xeq` miigl oia.ynzyn `ed mlek cbpk Ð
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ïéàùeagxayi ikc (`,ak dkeq) "oyid" wxt seqa xn` `de :xn`z m`eÐ dyly odaeba

elit` inxe heag inp `nip gth dagxc dxewe .'bn xzia elit` inxe heag xn` gth

jez dxewc oeik ,dylyn xzia elit` `ixy `l i`n` :dyw ikd e`lae !dylyn deab

`dc ,rcz .xkid ied `l dylyn xziae ,iean iab lr dxew opira `kdc :xnel yie ?mixyr

opixn` `l 'bn zegta elit` ,uegan dkeyn

.cealêåúe`l .exizdl xg` igl jixv gztd

xzip iean oi`c ,envr ipta ieank aygpc meyn

mizae eagx lr xzi ekx` ok m` `l` dxewe igla

.ekezl oigezt zexivge

àáøåm`e Ð zilnxkl geztc `ed mzd

iab ,(`,e) zayc `nw wxta :xn`z

,zeieyx izy zynyn dtewq` :mixne` mixg`

`dn jixte .ueglk lerp gzt miptlk gezt gzt

igl jixv :ax xn`c`kd :ipyne .exizdl xg`

mzd ipyn `l i`n`e .opiwqr iean ztewq`a

gezta Ð mixg`c `edde ,zilnxkl dgeztc

zeyxl gezta i`c :xnel yie ?miaxd zeyxl

mewn ied Ð rax` lr rax` ea oi`c oeik ,miaxd

,rcze .miptlk inp lerp gzt elit`e ,xeht

mewn iedc dyly daeba `nwel inp iia`lc

ok m`c meyn `l` Ð lirl opixn`ck ,xeht

.inp lerp elit`ïáøìxn`c l`ilnb oa oerny

ixacn epi` ef Ð iniptd eceg cr ynzyn ceal

m`e .`"ra dyxtn iy` ax `dc ,opgei iax

ibiltc yxti `ed ?`axl jixt i`n ok m` :xn`z

lirl dcen `axc ,rax` miagx miigla etvxy

rax` miagx oi`a elit`e .xeq`c rax` miagxa

l`ilnb oa oerny oaxc `zeblt zgkyne ,ibilt

xeq`e rax` yi mlek oia ixde ,ceal xne`

ceal opixn` `l ixn`c opaxle .ecbpk ynzydl

yie .oevigd igl ly oevigd eceg cr ynzyn Ð

cg` lkae ,miigl ipy m` ik oi`ykc oeik :xnel

`l Ð rax`n zegta mitevx mdipye ,edyn

.opaxe l`ilnb oa oerny oaxc ediizbelt zgkyn

ded ,rax` yiyk `l` ediizbelt zgkyn `le

iean :`icda dizlina iyextl opgei iaxl dil

s` .rax` jyna rax`n zegta miigla etvxy

oeik ,zen` rax` jyna dl iwen iy` axc ab lr

yxit eli`k ied Ð etvxy iean opgei iax xn`y

.zen` rax` iean jync ,zen` rax` `icda
oaxle
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רטז
izni`na cenr h sc ± oey`x wxtoiaexir

øîà éùà áø`kiiyc opgei iax xn`c i`de .xzen opgei iaxl miigl oia mlerl Ð

`kdl opaxe oerny oaxc ediizbeltjxe`a zen` rax` ef dtivx jyn dedc oebk Ð

.ieandïåòîù ïáøì:(`,d) lirl opixn`e .igl cg dil dede rax`n zegta ceal yi Ð

.igl zxezn `vie ,iean meyn oecip zen` rax`êéøöååøéúäì øçà éçìoiay df iean Ð

ixy edin jli`e iniptd igln la` .miigl

eiaere ,igl d`xp i`ce edpdlc ,ieana ilehlhl

ile .izrny jk ,iean ea xzipe ,igla mdl oecip

iglc ,xzip epi` miptle iniptn elit`y :d`xp

la` .llk xizn epi` opgei iaxl miptle iniptd

opaxlixzyne ,`ed diytp itp`a cge cg lk Ð

.`nw igla ieanïåòîù ïáøìåilekc inp idp Ð

iean meyn oecipe ,`ed cgikid ,ikd elit` Ð

xg` igl irac oerny oaxcn opgei iax rny

deye uegan d`xpa iean i`d ixzyil ?exizdl

`nw igll `nwe` ik `nzqn `dc .miptan

icinrn lk jxc oky .ueg itlk `rnw ekyn

uegane miptan dfk .d`xiy ick miigl

zvw jyen epi` m`c .igl myl my rawedy

`l` ,hrn ieand ilzekn d`ldl igld agex

iaer agex lr siqenk d`xp dfk ,odl deya

`l` ,igl `edy uegan xkip epi`e ieand lzek

d`xp ecegy itl milzkd on epi`y xkip mipta

xcd ik ,uegl jynp ezvw oey`xc oeike .mipta

e`yre elld miigl ztivxa miptan edeeyd

lzekdhila `idda iean ixzyil `din Ð

:onwl opixn` `dc ,uegan zi`xpd `ziinw

.igl meyn oecip miptan deye uegan d`xp

àîòè àåä éãéîi`d opiazen in :xnelk Ð

oaxc cealn silic ,opgei iaxl `l` `zaeiz

.iean i`dl `leqt oernyïåãéð åðéà:jkld Ð

ceal opixn` i`"xnzi`" :`pixg` igl ira Ð

.opiqxbõåçáî äåùå íéðôáî äàøðcinrdy Ð

zvw jyn `le ,iean ly ekxe` cvl eagx igld

oevigd eceg deyd `l` ueg itlk `rniw eagx

lr siqeny ink dnece ,ieand ilzek iaerl

la` .iglk uegan d`xp epi`e ,milzkd agex

jezl hlea eiary miptan d`xp iniptd eceg

.dfk ieand agexíéðôáî äåùå õåçáî äàøðÐ

qpkp iniptd ecege ,uegl igld lk jyny

dnec `l` ,miptan d`xp epi`e ieand ilzeka

xkip uegan la` .lzekd jxe` lr siqenk

d`ldl jynp ixdy ieand lzekn epi`y

.dfk lzekd agexnñåðë ãçà åãéöù ìúåë
åøéáçî.x"iilt oixewy cenr oink epnn `veie hlea `zydc ,eiarn ehrine oipad qpkpy Ðïéádnibtd zi`xpe eixg`n lzekd rewyy ,uegan deye mipta zi`xp ezqipky Ð

.miptaíéðôáî äåùå õåçáî äàøðù ïéá.miaxd zeyx ipal `l` ,mipta micnerl zi`xp dqipkd oi`y ,eiptln lzekd rewyy oebk Ðïðçåé éáøå.oecip epi` `icda lirl xn`c Ð

àä äéì òéîù àì éî.dl xaq `le ,dil riny inp edi` `nlic ?oecip xn`c `ed `iig iaxc dipin zniiqn ikid inp `kd ,dl xaq `l ikd elit`e ,`iig iaxc oizipzn Ðäðè÷ øöç
éøúùú éîð äðè÷ äìåãâì äöøôðùd`ex dkeza cnerdy ,miptan deyc ab lr s`e mdipia gzte zexivg ipyk zeidl ,dabl `gzt inp iedil `l` ,ediilr dlecb ipa exqil `lc Ð

d`eln iede melk dize`itl dagx lzekn my oi`y ,oiey dkxe` ilzk lklr ztcer dlecbdy scer eze` ,o`kne o`kn df lzeke ,oixeiy dl oi`xp dlecbd jeza uegan ixd Ð

.miptan zi`xp dciclc meyn `ixzyn eda dlecb `dc ,dphwdäðè÷ éìúåë ïéñðëðáixg`n oicnery dlecbn edl eytc itetib jpdc ,zen` ylye mizya dlecbd jezl oihleae Ð

.did lzek eze`n `ly oi`xp dphwd zvxitéøúùúå ãåáì àîéðåxcdc dlecbd ,jxe` ilzek cvl mitepq dphw ilzek ly dqipk iy`x el`k iedil ipdn uegan d`xp i` :xnelk Ð

on dagx dlecbd oi` :jzrc `wlq `wc .uegan oi`xp itetib dil dqipkd edl deddphwdzeqipkd oiay geix oi` `zydc ,o`kl ylyn zegte ,o`kl ylyn zegt hrn `l`

.inc cealke ,igth dyly dlecb ly dkxe` ilzekléâìôéîã àîéú éëå.dlecbd jxe` lzekn zevign zeqipk ÐàáåèÐ.daxd dphwd on dagx dlecb dzidy ,dylyn ith

äøùò úçàá äìåãâå øùòá äðè÷dylyd z` oihrnn milzkd zeqipk iaere .o`kl migth dylye o`kl migth dyly ixd ,zg` dn` `l` dphwd lr ztcer dlecb oi`y Ð

.ceal `ki`c ,cv lknòáøàá äæîå íéðùá äæ ìúåëî ïéâìôåîáipy ztcer dn`dn yie cg` cvl migth ipy dkeyn `l` ,dlecb ly dzirvn` cbpk zpeekn dphw dzid `ly Ð

.geix dylyn xzei cg` cvn x`ype ,zewc zeqipkde .o`kl drax`e ,o`kl migthúçà çåøî ãåáì àîéðåi`dl dieeyipc ,dphw dia ixzyze ,uegan d`xp cg` xeiy o`k ixde Ð

gzt dvxit.`iedc `ed xyr `dc Ð
éáø
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ïáøìå`nzqnc :qxhpewd yxit Ð miptan deye uegan d`xpk iedl l`ilnb oa oerny

itlk zvw oikyeny igl icinrn lk jxc oky ,ueg itlk `rniw ekyn `nw iglc

itlk zvw ekyny :yxtl d`xp xzeie .igl myl rawedy miptane uegan d`xiy ick ueg

ded ikide ,igl ly oevigd eceg cr `axl ixyinl irac `zrny ileka rnyn `dc ,mipt

,miaxd zeyxl epiidc ueg itlk ekyen i` ixy

jxe` iean mzqc ?miaxd zeyx z` xizi ji`c

.oiey eilzk

ìúåëd`xpy oia exiag lyn qepk cg` ecvy

rwyy :qxhpewd yxit o`k Ð 'ek

Ð uegan d`xp :yxit lirle ,eiptln lzekd

iaera qpkp iniptd ecege ,uegl igld lk jyny

d`xpe .uegan `l` miptan d`xp epi`e lzekd

lv` oicinrny igla ixii` lirlc :dpiy jklc

inp dl iziine ,mipt cvl ecinrdl jxce ,lzek

`kd la` .mipt cvl epiidc miigla etvxy iean`

jxce ,exiag lyn qepk cg` ecivy lzeka ixiin

lv` df ze`ean ipy yiyk df oiprk oipa zeyrl

oikix`n minrty ,ieand lv` xvge zia e` df

yxity dne .ieand lzekn xzei elv`y lzek

:dyw lirl qxhpewd yexitlc .ith `gip Ð o`k

Ð iniptd cvl igldyk uegan d`xp aiyg i`c

?dlecbl dphw ilzek oiqpkpa onwl ipyn ikid

oi`xp dlecb itetibc ,`ed uegan d`xp izk`

dlecbd jezl qpkpy dne .dphw ilzek iaer ody

oiqpkpa xnel oi`e qxhpewd yxity ,iglk ied

jiiy df oi`c igl zxezn oi`veiy zen` rax`

xyra onwl xn`c `d `weec ied i` ,edine .xvga

oi`yk ixiinc ,xity iz` Ð ibq migth ipye

:ayiin mdxa` oa wgvi epiaxe .gth eiaera

efi` xkid yiy ixiin dlecbl dphw ilzek oiqpkpa

mikled dphw ilzeky oebk ,dphw ilzek md

milzkl oiyery enk axrnl gxfnn retiya

.mexcl oetvn mretiy dlecb ilzeke ,odiy`xa

éàab lr s` .diipznl dil dnl dl xaq `l

iqei iax ogky` (a,en dcp) "otec `vei" wxtac

xnel yi Ð dl xaq `le mler xcqc `ziixa ipzc

xac ixac la` ,epnn mipey`xd ixac epiidc

.ipz `l `zbelt
iax
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:ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék àä ,ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨

íéðôaî äåLå õeçaî äàøð¯.éçì íeMî ïBcéð Bðéà ¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¥¦¦¤¦
õeçaî äåLå íéðôaî äàøð ;øîzéà¯íeMî ïBcéð ¦§©¦§¤¦¦§¦§¨¤¦©¦¦

éaøå àéiç éaø ,íéðôaî äåLå õeçaî äàøð .éçì¤¦¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦©¦¦¨§©¦
:øîà ãçå ,éçì íeMî ïBcéð :øîà ãç .éaøa ïBòîL¦§§©¦©¨©¦¦¤¦§©¨©

àéiç éaøc íéizñz .éçì íeMî ïBcéð Bðéàøîàc àeä ¥¦¦¤¦¦§©¥§©¦¦¨§¨©
ãçà BcévL ìúBk :àéiç éaø éðúc ,"éçì íeMî ïBcéð"¦¦¤¦§¨¥©¦¦¨¤¤¦¤¨
ïéáe ,íéðôaî äåLå õeçaî äàøpL ïéa ,Bøéáçî ñeðk̈¥£¥¥¤¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¥

õeçaî äåLå íéðôaî äàøpL¯,éçì íeMî ïBcéð ¤¦§¤¦¦§¦§¨¤¦©¦¦¤¦
:àlà !?àä déì òéîL àì éî ïðçBé éaøå .íéizñz¦§©¥§©¦¨¨¦¨§¦©¥¨¤¨
øáñ àì ,éîð àéiç éaø ,dì øáñ àìå ,déì òéîL§¦©¥§Ÿ¨©¨©¦¦¨©¦Ÿ¨©

dì øáñ àì ïðçBé éaø àîìLa !?éàî éàä !dì¯ ¨©©¦§¨¨©¦¨¨Ÿ¨©¨
àéiç éaø àlà ,dì éðz àì éëä íeMî¯àúéà éà ¦¨¦¨¨¥¨¤¨©¦¦¨¦¦¨

øa äaø øîà ?àðúéîì déì änì ,dì øáñ àìc§Ÿ¨©¨¨¨¥§¦§¨¨©©¨©
íéðôaî äåLå õeçaî äàøð :àðeä áø¯íeMî ïBcéð ©¨¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¦

äpè÷ øöç" ïézòîLà ïðéáúBîe :äaø øîà .éçì¤¦¨©©¨§¦©©§©§¦¨¥§©¨
äìBãâì äöøôpL¯,äøeñà äpè÷e úøzeî äìBãb ¤¦§§¨¦§¨§¨¤¤§©¨£¨

äpè÷ ,àúéà íàå ."äìBãb ìL dçúôk àéäL éðtî¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨§¦¦¨§©¨
éaø øîà !íéðôaî äåLå õeçaî äàøða éøzLz éîð©¦¦§§¦§¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¨©©¦
"ãeáì" àîéìå .äìBãâì äpè÷ éìúBk ïéñðëða :àøéæ¥¨§¦§¨¦§¥§©¨¦§¨§¥¨¨

àáeè éâìôîc àîéz éëå !éøúLúå¯àäåáø éðz §¦§§¦§¦¥¨§©§§¦¨§¨¨¥©
:àðéáø øîà !äøNò úçàa äìBãb ,øNòa äpè÷ :àðéðç éaøc dén÷ éîéáà øa àcà©¨©£¦¦©¥§©¦£¦¨§©¨§¤¤§¨§©©¤§¥¨©¨¦¨
!éøzLúå ,úçà çeøî ãeáì àîéìå .äòaøàa äæ ìúBkîe ,íéðLa äæ ìúBkî ïéâìôeîa§§¨¦¦¤¤¦§©¦¦¤¤§©§¨¨§¥¨¨¥©©©§¦§§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiaexir(iyily meil)

etvxy iean oica opgei iax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbd
:miiglaMà áø,øîà és` lhlhl xzeny xaeq opgei iax zn`a ©©¦¨©

mitevx miigl ea yiy ieany opgei iax xn`y dne ,miigld oia
xaecn ,opaxe l`ilnb oa oerny oax zwelgna ielz epicïBâk§

íééçìa BôöøLyi mdipiaeäòaøàî úBçt úBçtcg` lk oia ± ¤§¨¦§¨©¦¨¨¥©§¨¨
jeza mikynp miiglde ,migth drax`n zegt geix yi ipyl

ieand.úBnà òaøà CLîaeìzrcøîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §¤¤©§©©§©¨¦§¤©§¦¥§¨©
ãeáì ïðéøîàcg` iglk miigld lk miaygp ,migth drax` cr ©§¦¨¨

e ,zen` rax` jex`déì äåäk aygp `ed ixde -,éBáîepic oi`e £¨¥¨
,ieand z` xizdl iglkådf ieanéøöøçà éçì Cick,Bøézäì §¨¦¤¦©¥§©¦

ïðéøîà àì éøîàc ïðaøìemixne` oi`y exn`y ±ãeáìxzeia §©¨¨§¨§¥Ÿ©§¦¨¨
oevigd iglde ,jex` cg` iglk aygp df oi` ,migth dyelyn

df ieane ,ieand z` xizn zen` rax`n zegt `edyéøö àìéçì C Ÿ¨¦¤¦
.Bøézäì øçà©¥§©¦

:df xe`ia lr `xnbd dywnìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìeepicy xaeqd §©¨¦§¤©§¦¥
z` xizdl lkep mewn lkn ,zen` rax` xeriya jex` cg` iglk
oey`xd igld z` cinrd mzqd on ixdy ,df igl ici lr ieand
ecinrdl igl icinrn jxc oky ,ieand ilzekl uegn hrn jeyn
,[` xeiv] igl myl eze` egipdy ieanl uegn mb d`xiy ote`a

eéåäìieanl uegn hlead wlgd didiy -kd iglõeçaî äàøð ¤¡¥§¦§¤¦©
ieanlíéðôaî äåLålzekn wlgk igld d`xp ieand jezne - §¨¤¦¦§¦

dkldl oicde ,ieand(.i onwl),ieand uegan wx d`xpy igl s`y
:`xnbd zvxzn .iglk oecipïðçBé éaøì àlà àîòè àeä éãéîixd - ¦¦©§¨¤¨§©¦¨¨

oi` eixacle ,df oica opgei iax ly enrh z` x`al mi`a ep`
c ,igl oick ieanl uegn igld zhila lirenïéáø àúà ék àä- ¨¦¨¨¨¦

,laal l`xyi ux`n oiax `ayk ixdyøîàmya,ïðçBé éaøigly ¨©©¦¨¨
däàøðwxõeçaîieanlíéðôaî äåLådey `ed ieand jezne - ¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦

,iglk d`xp epi`e lzekléçì íeMî ïBcéð Bðéàz` eci lr xizdl ¥¦¦¤¦
l` hlead wlgd ici lr ieand z` xizdl xyt` i` okle ,ieand

.oevigd igldn ieand ueg
deye uegan d`xpd igl oica zwelgnd z` d`ian `xnbd
deye miptan d`xpd igla oicd edn zx`an ok iptle ,miptan

:ueganøîzéàd igl ,yxcnd ziaa xn`p -íéðôaî äàøð- ¦§©¦§¤¦¦§¦
xzei hlea `edy oeik igl `edy ieand jeza micnerl xkipd

,ieand lzeknõeçaî äåLåly ecegl dey igld ly ecege - §¨¤¦©
ieanl uegn micnerle ,ieanl uegn eze` jyn `le ieand lzek
xeiv] ieand lzek iaern wlgk d`xp `l` igl `edy xkip epi`

df ote`y zwelgn oi` ,[aéçì íeMî ïBcéðoeik ,ieand z` xizdl ¦¦¤¦
igl la` .mdl d`xp ixde ,ieand ipal xkidk dyrp igld xwiry

`edy ote`a ,uegan ieand lzek zty lr eze` ecinrdyäàøð¦§¤
õeçaîwlg `le igl `edy mdl xkipe ,ieanl uegn micnerl - ¦©

,lzekdníéðôaî äåLå`edy ieand jeza micnerl xkip epi`e - §¨¤¦¦§¦
ea ewlgp ,lzekd jxe` jyndk mdl d`xp `l` ,iglàéiç éaø©¦¦¨

ãç ,éaø øa ïBòîL éaøåmdnøîà`edy,éçì íeMî ïBcéðipay oeik §©¦¦§©©¦©¨©¦¦¤¦
milhlhn mze` e`xiyk ieand ipaa ecygi `l miaxd zeyx

,igl o`k yiy mdl xkipy itl ,ieand jezaãçåmdnøîàyBðéà §©¨©¥
,éçì íeMî ïBcéð.ieand jeza xkip epi` igldy oeik ¦¦¤¦

uegan wx d`xpd igl s`y xn`y `pzd edin `xnbd dgiken
:igl meyn oecipíéizñzgikedl yi -àeä àéiç éaøcdføîàc ¦§©¥§©¦¦¨§¨©

miptan deye uegan d`xpy iglyàéiç éaø éðúc ,éçì íeMî ïBcéð¦¦¤¦§¨¥©¦¦¨
,`ziixaaìúBkiean lyBøéáçî ñeðk ãçà BcévLepnn wlgy - ¤¤¦¤¨¨¥£¥

,lzekd x`yn xzei xv dyrpe qpkpïéaote`a qpkp lzekd m` ¥
Lxzei xvd wlgdäàøpmicnerl wxíéðôaî äåLå ,õeçaîla` - ¤¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦

xv dyrp lzekd ly df wlgy mi`ex mpi` ieand jeza micnerd
,[d xeiv] xzeiïéáeote`a qpkp lzekd m`íéðôaî äàøpL- ¥¤¦§¤¦¦§¦

,xv dyrp lzekdy ieand jeza micnerlõeçaî äåLåla` - §¨¤¦©
wxy itl ,xv dyrp lzekdy xkip oi` ieanl uegn micnerl
el` mipte` ipya ,[e xeiv] mipt itlk qpkp `ed ieand jynd jeza

lzekd iepiyéçì íeMî ïBcéð:`xnbd dwiqn .ieand z` xizdl ¦¦¤¦

íéizñzd`xpd igly xaeqd `ed `iig iaxy xacd gken ok` - ¦§©¥
.igl meyn oecip miptan deye uegan

d`xpd igly xaeq `iig iaxy ef dgked lr dywn `xnbd
:`xnbd zl`ey .igl meyn oecip ueganïðçBé éaøålirl exn`y §©¦¨¨

oecip epi` miptan deye uegan d`xpd igly xaeq `edy enyn
,igl meynàä déì òéîL àì éî`ed ike -ef `ziixa rny `l ¦Ÿ§¦©¥¨

meyn oecip miptan deye uegan d`xpd igly `iig iax dpyy
,iglàlày ,xnel epilr gxkdadì øáñ àìå déì òéîL`edy - ¤¨§¦©¥§Ÿ¨©¨

dn ok m`e .dzenk dkld oi`y xaq z`f lkae ,ef `ziixa rny
deye uegan d`xpd igly xaeqd `ed `iig iaxy dgkedd

y okzi ixd ,igl meyn oecip miptandì øáñ àì énð àéiç éaø- ©¦¦¨©¦Ÿ¨©¨
.dzenk dkld oi`y xaeq ,ef `ziixa envra dpyy `iig iax s`
:opgei iax ixacl `iig iax ixac z` enicy dn z` dgec `xnbd

éàî éàä,dfl df md minec dn ike -àîìLam` xacd oaen ± ©©¦§¨¨
y xn`zdì øáñ àì ïðçBé éaø,dkldl `ziixad z`éëä íeMî ©¦¨¨Ÿ¨©¨¦¨¦

dì éðz àì`edy oeik ,ef `ziixa dpy `edy epivn `l jk meyn - Ÿ¨¥¨
meyn oecip epi` miptan deye uegan d`xpd igly dkldl xaq

.iglàðúéîì déì änì dì øáñ àìc àúéà éà ,àéiç éaø àlàm` - ¤¨©¦¦¨¦¦¨§Ÿ¨©¨¨¨¥§¦§¨
,dze` dpy `ed recn ,ef `ziixa enk dkldy xaq `l `ed ok`
uegan d`xpd igly dkldl xaq `edy gken dze` dpyy jkne

.igl meyn oecip miptan deye
:miptan deye uegan d`xpd igl oica oecl dtiqen `xnbdøîà̈©

,àðeä áø øa äaøy igläàøðmicnerl wx iglk xkipeõeçaî ©¨©©¨¦§¤¦©
,ieanläåLåieand ilzekl.éçì íeMî ïBcéð ,íéðôaî §¨¤¦¦§¦¦¦¤¦

:df oic lr dywd envr `ped ax xa daxy `xnbd d`ianøîà̈©
äaø,`ped ax xaïézòîLà ïðéáúBîe,epzreny lr epiywde - ©¨§¦¨©§©§¦

dpyna epipyy dnn(.av onwl),äpè÷ øöçnqddlecb xvgl dke ¨¥§©¨
äöøôpLdpetd cvd `eln lkaìd xvg,äìBãâilzek exzepe ¤¦§§¨©§¨

d xvgd ,[f xeiv] dphwd xvgd iciv ipyn dlecbd xvgdäìBãb§¨
úøzeîdpi`y xvg lk enk dpicy ,xvgl day mizadn lehlha ¤¤

axrl xvg dze` ipa milekiy ,zxg` xvgl d`elna dvext
mizadn `ivedl jk ici lre ,mnvr oial mpia zexivg iaexir

.xvgläpè÷edphwd xvgde -äøeñàday mizadn lehlha §©¨£¨
iaexir mnvr oial mpia eaxir xvg dze` ipay liren oi`e ,xvgl
zx`ane .dl xeq`d mewnl d`elna dvextd xvg oick ,zexivg
zaygp dppi`e zxzen dlecbd xvgdy xacd mrha dpynd

,dphwd xvgl dvextkàéäL éðtîzaygp ,dvxitd -ìL dçúôk ¦§¥¤¦§¦§¨¤
d xvgd,äìBãbxvgd oi`e ,dvxitd iciv ipyn zevign yiy oeik §¨

.dphwd xvgl d`elna dvextk zaygp dlecbdàúéà íàå- §¦¦¨
oecip miptan d`xp epi`e uegan d`xpd igly `ed oicd ok` m`e

,igl meynéøzLz énð äpè÷xvga mb lehlha xizdl epl did - §©¨©¦¦§§¦
iciv ipyny dlecbd xvgd ly zevignd izy ici lr dphwd

,dvxitdíéðôaî äåLå õeçaî äàøðamilzkd itcer ici lr - §¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦
jezay s` ,dvxitd ly miccvd ipyn dlecbd xvga mixkipy
z` aiygp df ici lre ,zexkip zevignd oi` dphwd xvgd

.dphwd xvgd iabl s` gztk dvxitd
:`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîàxaecn o`kïéñðëðamikynpe ¨©©¦¥¨§¦§¨¦

éìúBkd xvgd ly jxe`dì ,äpè÷d xvgd jezäìBãâzen` izy §¥§©¨§§¨
agexay zevignd z` aiygdl xyt` i` okle ,[g xeiv] xzei e`
ly zevign od eli`k dphwd xvgd iciv ipyn dlecbd xvgd

.dly zevignd jynd opi`y xkipy oeik ,dphwd
xzei hrn wx dagx dlecbd xvgdy xaecny dpian `xnbd
ilzek oial dphwd xvgd ly gztd oia wgxnde ,dphwd xvgdn

:`xnbd dywn .migth dyelyn zegt `ed dlecbd xvgdàîéìå§¥¨
ãeáìxvgd ly jxe`d ilzeky oeik xnelk ,ceal xn`pe - ¨

mdipia oi`e dlecbd xvgd ly jxe`d ilzekl mikenq dphwd
lk jk ici lre dfl df xeaig yi eli`k aiygp ,migth dyely
oecip uegan d`xpd igl m`e ,mezqk aygp didi mdipiay ghyd
ilzek iciv ipyn zevignk 'ceal' ly ef dnizq aiygp ,iglk
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ריז
izni`na cenr h sc ± oey`x wxtoiaexir

øîà éùà áø`kiiyc opgei iax xn`c i`de .xzen opgei iaxl miigl oia mlerl Ð

`kdl opaxe oerny oaxc ediizbeltjxe`a zen` rax` ef dtivx jyn dedc oebk Ð

.ieandïåòîù ïáøì:(`,d) lirl opixn`e .igl cg dil dede rax`n zegta ceal yi Ð

.igl zxezn `vie ,iean meyn oecip zen` rax`êéøöååøéúäì øçà éçìoiay df iean Ð

ixy edin jli`e iniptd igln la` .miigl

eiaere ,igl d`xp i`ce edpdlc ,ieana ilehlhl

ile .izrny jk ,iean ea xzipe ,igla mdl oecip

iglc ,xzip epi` miptle iniptn elit`y :d`xp

la` .llk xizn epi` opgei iaxl miptle iniptd

opaxlixzyne ,`ed diytp itp`a cge cg lk Ð

.`nw igla ieanïåòîù ïáøìåilekc inp idp Ð

iean meyn oecipe ,`ed cgikid ,ikd elit` Ð

xg` igl irac oerny oaxcn opgei iax rny

deye uegan d`xpa iean i`d ixzyil ?exizdl

`nw igll `nwe` ik `nzqn `dc .miptan

icinrn lk jxc oky .ueg itlk `rnw ekyn

uegane miptan dfk .d`xiy ick miigl

zvw jyen epi` m`c .igl myl my rawedy

`l` ,hrn ieand ilzekn d`ldl igld agex

iaer agex lr siqenk d`xp dfk ,odl deya

`l` ,igl `edy uegan xkip epi`e ieand lzek

d`xp ecegy itl milzkd on epi`y xkip mipta

xcd ik ,uegl jynp ezvw oey`xc oeike .mipta

e`yre elld miigl ztivxa miptan edeeyd

lzekdhila `idda iean ixzyil `din Ð

:onwl opixn` `dc ,uegan zi`xpd `ziinw

.igl meyn oecip miptan deye uegan d`xp

àîòè àåä éãéîi`d opiazen in :xnelk Ð

oaxc cealn silic ,opgei iaxl `l` `zaeiz

.iean i`dl `leqt oernyïåãéð åðéà:jkld Ð

ceal opixn` i`"xnzi`" :`pixg` igl ira Ð

.opiqxbõåçáî äåùå íéðôáî äàøðcinrdy Ð

zvw jyn `le ,iean ly ekxe` cvl eagx igld

oevigd eceg deyd `l` ueg itlk `rniw eagx

lr siqeny ink dnece ,ieand ilzek iaerl

la` .iglk uegan d`xp epi`e ,milzkd agex

jezl hlea eiary miptan d`xp iniptd eceg

.dfk ieand agexíéðôáî äåùå õåçáî äàøðÐ

qpkp iniptd ecege ,uegl igld lk jyny

dnec `l` ,miptan d`xp epi`e ieand ilzeka

xkip uegan la` .lzekd jxe` lr siqenk

d`ldl jynp ixdy ieand lzekn epi`y

.dfk lzekd agexnñåðë ãçà åãéöù ìúåë
åøéáçî.x"iilt oixewy cenr oink epnn `veie hlea `zydc ,eiarn ehrine oipad qpkpy Ðïéádnibtd zi`xpe eixg`n lzekd rewyy ,uegan deye mipta zi`xp ezqipky Ð

.miptaíéðôáî äåùå õåçáî äàøðù ïéá.miaxd zeyx ipal `l` ,mipta micnerl zi`xp dqipkd oi`y ,eiptln lzekd rewyy oebk Ðïðçåé éáøå.oecip epi` `icda lirl xn`c Ð

àä äéì òéîù àì éî.dl xaq `le ,dil riny inp edi` `nlic ?oecip xn`c `ed `iig iaxc dipin zniiqn ikid inp `kd ,dl xaq `l ikd elit`e ,`iig iaxc oizipzn Ðäðè÷ øöç
éøúùú éîð äðè÷ äìåãâì äöøôðùd`ex dkeza cnerdy ,miptan deyc ab lr s`e mdipia gzte zexivg ipyk zeidl ,dabl `gzt inp iedil `l` ,ediilr dlecb ipa exqil `lc Ð

d`eln iede melk dize`itl dagx lzekn my oi`y ,oiey dkxe` ilzk lklr ztcer dlecbdy scer eze` ,o`kne o`kn df lzeke ,oixeiy dl oi`xp dlecbd jeza uegan ixd Ð

.miptan zi`xp dciclc meyn `ixzyn eda dlecb `dc ,dphwdäðè÷ éìúåë ïéñðëðáixg`n oicnery dlecbn edl eytc itetib jpdc ,zen` ylye mizya dlecbd jezl oihleae Ð

.did lzek eze`n `ly oi`xp dphwd zvxitéøúùúå ãåáì àîéðåxcdc dlecbd ,jxe` ilzek cvl mitepq dphw ilzek ly dqipk iy`x el`k iedil ipdn uegan d`xp i` :xnelk Ð

on dagx dlecbd oi` :jzrc `wlq `wc .uegan oi`xp itetib dil dqipkd edl deddphwdzeqipkd oiay geix oi` `zydc ,o`kl ylyn zegte ,o`kl ylyn zegt hrn `l`

.inc cealke ,igth dyly dlecb ly dkxe` ilzekléâìôéîã àîéú éëå.dlecbd jxe` lzekn zevign zeqipk ÐàáåèÐ.daxd dphwd on dagx dlecb dzidy ,dylyn ith

äøùò úçàá äìåãâå øùòá äðè÷dylyd z` oihrnn milzkd zeqipk iaere .o`kl migth dylye o`kl migth dyly ixd ,zg` dn` `l` dphwd lr ztcer dlecb oi`y Ð

.ceal `ki`c ,cv lknòáøàá äæîå íéðùá äæ ìúåëî ïéâìôåîáipy ztcer dn`dn yie cg` cvl migth ipy dkeyn `l` ,dlecb ly dzirvn` cbpk zpeekn dphw dzid `ly Ð

.geix dylyn xzei cg` cvn x`ype ,zewc zeqipkde .o`kl drax`e ,o`kl migthúçà çåøî ãåáì àîéðåi`dl dieeyipc ,dphw dia ixzyze ,uegan d`xp cg` xeiy o`k ixde Ð

gzt dvxit.`iedc `ed xyr `dc Ð
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ïáøìå`nzqnc :qxhpewd yxit Ð miptan deye uegan d`xpk iedl l`ilnb oa oerny

itlk zvw oikyeny igl icinrn lk jxc oky ,ueg itlk `rniw ekyn `nw iglc

itlk zvw ekyny :yxtl d`xp xzeie .igl myl rawedy miptane uegan d`xiy ick ueg

ded ikide ,igl ly oevigd eceg cr `axl ixyinl irac `zrny ileka rnyn `dc ,mipt

,miaxd zeyxl epiidc ueg itlk ekyen i` ixy

jxe` iean mzqc ?miaxd zeyx z` xizi ji`c

.oiey eilzk

ìúåëd`xpy oia exiag lyn qepk cg` ecvy

rwyy :qxhpewd yxit o`k Ð 'ek

Ð uegan d`xp :yxit lirle ,eiptln lzekd

iaera qpkp iniptd ecege ,uegl igld lk jyny

d`xpe .uegan `l` miptan d`xp epi`e lzekd

lv` oicinrny igla ixii` lirlc :dpiy jklc

inp dl iziine ,mipt cvl ecinrdl jxce ,lzek

`kd la` .mipt cvl epiidc miigla etvxy iean`

jxce ,exiag lyn qepk cg` ecivy lzeka ixiin

lv` df ze`ean ipy yiyk df oiprk oipa zeyrl

oikix`n minrty ,ieand lv` xvge zia e` df

yxity dne .ieand lzekn xzei elv`y lzek

:dyw lirl qxhpewd yexitlc .ith `gip Ð o`k

Ð iniptd cvl igldyk uegan d`xp aiyg i`c

?dlecbl dphw ilzek oiqpkpa onwl ipyn ikid

oi`xp dlecb itetibc ,`ed uegan d`xp izk`

dlecbd jezl qpkpy dne .dphw ilzek iaer ody

oiqpkpa xnel oi`e qxhpewd yxity ,iglk ied

jiiy df oi`c igl zxezn oi`veiy zen` rax`

xyra onwl xn`c `d `weec ied i` ,edine .xvga

oi`yk ixiinc ,xity iz` Ð ibq migth ipye

:ayiin mdxa` oa wgvi epiaxe .gth eiaera

efi` xkid yiy ixiin dlecbl dphw ilzek oiqpkpa

mikled dphw ilzeky oebk ,dphw ilzek md

milzkl oiyery enk axrnl gxfnn retiya

.mexcl oetvn mretiy dlecb ilzeke ,odiy`xa

éàab lr s` .diipznl dil dnl dl xaq `l

iqei iax ogky` (a,en dcp) "otec `vei" wxtac

xnel yi Ð dl xaq `le mler xcqc `ziixa ipzc

xac ixac la` ,epnn mipey`xd ixac epiidc

.ipz `l `zbelt
iax
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úBçt úBçt íééçìa BôöøL ïBâk :øîà éLà áø©©¦¨©§¤§¨¦§¨©¦¨¨
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì .úBnà òaøà CLîa ,äòaøàî¥©§¨¨§¤¤©§©©§©¨¦§¤©§¦¥

"ãeáì ïðéøîà" øîàc¯éøöå ,éBáî déì äåäéçì C §¨©¨§¦©¨£¨¥¨§¨¦¤¦
ãeáì ïðéøîà àì éøîàc ïðaøìe .Bøézäì øçà¯àì ©¥§©¦§©¨©§¨§¦¨¨§¦©¨Ÿ

éøö,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìe .Bøézäì øçà éçì C ¨¦¤¦©¥§©¦§©¨¦§¤©§¦¥
àîòè àeä écéî !íéðôaî äåLå õeçaî äàøðk éåäì¤¡¥§¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¥©§¨
:ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék àä ,ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨

íéðôaî äåLå õeçaî äàøð¯.éçì íeMî ïBcéð Bðéà ¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¥¦¦¤¦
õeçaî äåLå íéðôaî äàøð ;øîzéà¯íeMî ïBcéð ¦§©¦§¤¦¦§¦§¨¤¦©¦¦

éaøå àéiç éaø ,íéðôaî äåLå õeçaî äàøð .éçì¤¦¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦©¦¦¨§©¦
:øîà ãçå ,éçì íeMî ïBcéð :øîà ãç .éaøa ïBòîL¦§§©¦©¨©¦¦¤¦§©¨©

àéiç éaøc íéizñz .éçì íeMî ïBcéð Bðéàøîàc àeä ¥¦¦¤¦¦§©¥§©¦¦¨§¨©
ãçà BcévL ìúBk :àéiç éaø éðúc ,"éçì íeMî ïBcéð"¦¦¤¦§¨¥©¦¦¨¤¤¦¤¨
ïéáe ,íéðôaî äåLå õeçaî äàøpL ïéa ,Bøéáçî ñeðk̈¥£¥¥¤¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¥

õeçaî äåLå íéðôaî äàøpL¯,éçì íeMî ïBcéð ¤¦§¤¦¦§¦§¨¤¦©¦¦¤¦
:àlà !?àä déì òéîL àì éî ïðçBé éaøå .íéizñz¦§©¥§©¦¨¨¦¨§¦©¥¨¤¨
øáñ àì ,éîð àéiç éaø ,dì øáñ àìå ,déì òéîL§¦©¥§Ÿ¨©¨©¦¦¨©¦Ÿ¨©

dì øáñ àì ïðçBé éaø àîìLa !?éàî éàä !dì¯ ¨©©¦§¨¨©¦¨¨Ÿ¨©¨
àéiç éaø àlà ,dì éðz àì éëä íeMî¯àúéà éà ¦¨¦¨¨¥¨¤¨©¦¦¨¦¦¨

øa äaø øîà ?àðúéîì déì änì ,dì øáñ àìc§Ÿ¨©¨¨¨¥§¦§¨¨©©¨©
íéðôaî äåLå õeçaî äàøð :àðeä áø¯íeMî ïBcéð ©¨¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¦

äpè÷ øöç" ïézòîLà ïðéáúBîe :äaø øîà .éçì¤¦¨©©¨§¦©©§©§¦¨¥§©¨
äìBãâì äöøôpL¯,äøeñà äpè÷e úøzeî äìBãb ¤¦§§¨¦§¨§¨¤¤§©¨£¨

äpè÷ ,àúéà íàå ."äìBãb ìL dçúôk àéäL éðtî¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨§¦¦¨§©¨
éaø øîà !íéðôaî äåLå õeçaî äàøða éøzLz éîð©¦¦§§¦§¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¨©©¦
"ãeáì" àîéìå .äìBãâì äpè÷ éìúBk ïéñðëða :àøéæ¥¨§¦§¨¦§¥§©¨¦§¨§¥¨¨

àáeè éâìôîc àîéz éëå !éøúLúå¯àäåáø éðz §¦§§¦§¦¥¨§©§§¦¨§¨¨¥©
:àðéáø øîà !äøNò úçàa äìBãb ,øNòa äpè÷ :àðéðç éaøc dén÷ éîéáà øa àcà©¨©£¦¦©¥§©¦£¦¨§©¨§¤¤§¨§©©¤§¥¨©¨¦¨
!éøzLúå ,úçà çeøî ãeáì àîéìå .äòaøàa äæ ìúBkîe ,íéðLa äæ ìúBkî ïéâìôeîa§§¨¦¦¤¤¦§©¦¦¤¤§©§¨¨§¥¨¨¥©©©§¦§§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiaexir(iyily meil)

etvxy iean oica opgei iax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbd
:miiglaMà áø,øîà és` lhlhl xzeny xaeq opgei iax zn`a ©©¦¨©

mitevx miigl ea yiy ieany opgei iax xn`y dne ,miigld oia
xaecn ,opaxe l`ilnb oa oerny oax zwelgna ielz epicïBâk§

íééçìa BôöøLyi mdipiaeäòaøàî úBçt úBçtcg` lk oia ± ¤§¨¦§¨©¦¨¨¥©§¨¨
jeza mikynp miiglde ,migth drax`n zegt geix yi ipyl

ieand.úBnà òaøà CLîaeìzrcøîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §¤¤©§©©§©¨¦§¤©§¦¥§¨©
ãeáì ïðéøîàcg` iglk miigld lk miaygp ,migth drax` cr ©§¦¨¨

e ,zen` rax` jex`déì äåäk aygp `ed ixde -,éBáîepic oi`e £¨¥¨
,ieand z` xizdl iglkådf ieanéøöøçà éçì Cick,Bøézäì §¨¦¤¦©¥§©¦

ïðéøîà àì éøîàc ïðaøìemixne` oi`y exn`y ±ãeáìxzeia §©¨¨§¨§¥Ÿ©§¦¨¨
oevigd iglde ,jex` cg` iglk aygp df oi` ,migth dyelyn

df ieane ,ieand z` xizn zen` rax`n zegt `edyéøö àìéçì C Ÿ¨¦¤¦
.Bøézäì øçà©¥§©¦

:df xe`ia lr `xnbd dywnìàéìîb ïa ïBòîL ïaøìeepicy xaeqd §©¨¦§¤©§¦¥
z` xizdl lkep mewn lkn ,zen` rax` xeriya jex` cg` iglk
oey`xd igld z` cinrd mzqd on ixdy ,df igl ici lr ieand
ecinrdl igl icinrn jxc oky ,ieand ilzekl uegn hrn jeyn
,[` xeiv] igl myl eze` egipdy ieanl uegn mb d`xiy ote`a

eéåäìieanl uegn hlead wlgd didiy -kd iglõeçaî äàøð ¤¡¥§¦§¤¦©
ieanlíéðôaî äåLålzekn wlgk igld d`xp ieand jezne - §¨¤¦¦§¦

dkldl oicde ,ieand(.i onwl),ieand uegan wx d`xpy igl s`y
:`xnbd zvxzn .iglk oecipïðçBé éaøì àlà àîòè àeä éãéîixd - ¦¦©§¨¤¨§©¦¨¨

oi` eixacle ,df oica opgei iax ly enrh z` x`al mi`a ep`
c ,igl oick ieanl uegn igld zhila lirenïéáø àúà ék àä- ¨¦¨¨¨¦

,laal l`xyi ux`n oiax `ayk ixdyøîàmya,ïðçBé éaøigly ¨©©¦¨¨
däàøðwxõeçaîieanlíéðôaî äåLådey `ed ieand jezne - ¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦

,iglk d`xp epi`e lzekléçì íeMî ïBcéð Bðéàz` eci lr xizdl ¥¦¦¤¦
l` hlead wlgd ici lr ieand z` xizdl xyt` i` okle ,ieand

.oevigd igldn ieand ueg
deye uegan d`xpd igl oica zwelgnd z` d`ian `xnbd
deye miptan d`xpd igla oicd edn zx`an ok iptle ,miptan

:ueganøîzéàd igl ,yxcnd ziaa xn`p -íéðôaî äàøð- ¦§©¦§¤¦¦§¦
xzei hlea `edy oeik igl `edy ieand jeza micnerl xkipd

,ieand lzeknõeçaî äåLåly ecegl dey igld ly ecege - §¨¤¦©
ieanl uegn micnerle ,ieanl uegn eze` jyn `le ieand lzek
xeiv] ieand lzek iaern wlgk d`xp `l` igl `edy xkip epi`

df ote`y zwelgn oi` ,[aéçì íeMî ïBcéðoeik ,ieand z` xizdl ¦¦¤¦
igl la` .mdl d`xp ixde ,ieand ipal xkidk dyrp igld xwiry

`edy ote`a ,uegan ieand lzek zty lr eze` ecinrdyäàøð¦§¤
õeçaîwlg `le igl `edy mdl xkipe ,ieanl uegn micnerl - ¦©

,lzekdníéðôaî äåLå`edy ieand jeza micnerl xkip epi`e - §¨¤¦¦§¦
ea ewlgp ,lzekd jxe` jyndk mdl d`xp `l` ,iglàéiç éaø©¦¦¨

ãç ,éaø øa ïBòîL éaøåmdnøîà`edy,éçì íeMî ïBcéðipay oeik §©¦¦§©©¦©¨©¦¦¤¦
milhlhn mze` e`xiyk ieand ipaa ecygi `l miaxd zeyx

,igl o`k yiy mdl xkipy itl ,ieand jezaãçåmdnøîàyBðéà §©¨©¥
,éçì íeMî ïBcéð.ieand jeza xkip epi` igldy oeik ¦¦¤¦

uegan wx d`xpd igl s`y xn`y `pzd edin `xnbd dgiken
:igl meyn oecipíéizñzgikedl yi -àeä àéiç éaøcdføîàc ¦§©¥§©¦¦¨§¨©

miptan deye uegan d`xpy iglyàéiç éaø éðúc ,éçì íeMî ïBcéð¦¦¤¦§¨¥©¦¦¨
,`ziixaaìúBkiean lyBøéáçî ñeðk ãçà BcévLepnn wlgy - ¤¤¦¤¨¨¥£¥

,lzekd x`yn xzei xv dyrpe qpkpïéaote`a qpkp lzekd m` ¥
Lxzei xvd wlgdäàøpmicnerl wxíéðôaî äåLå ,õeçaîla` - ¤¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦

xv dyrp lzekd ly df wlgy mi`ex mpi` ieand jeza micnerd
,[d xeiv] xzeiïéáeote`a qpkp lzekd m`íéðôaî äàøpL- ¥¤¦§¤¦¦§¦

,xv dyrp lzekdy ieand jeza micnerlõeçaî äåLåla` - §¨¤¦©
wxy itl ,xv dyrp lzekdy xkip oi` ieanl uegn micnerl
el` mipte` ipya ,[e xeiv] mipt itlk qpkp `ed ieand jynd jeza

lzekd iepiyéçì íeMî ïBcéð:`xnbd dwiqn .ieand z` xizdl ¦¦¤¦

íéizñzd`xpd igly xaeqd `ed `iig iaxy xacd gken ok` - ¦§©¥
.igl meyn oecip miptan deye uegan

d`xpd igly xaeq `iig iaxy ef dgked lr dywn `xnbd
:`xnbd zl`ey .igl meyn oecip ueganïðçBé éaøålirl exn`y §©¦¨¨

oecip epi` miptan deye uegan d`xpd igly xaeq `edy enyn
,igl meynàä déì òéîL àì éî`ed ike -ef `ziixa rny `l ¦Ÿ§¦©¥¨

meyn oecip miptan deye uegan d`xpd igly `iig iax dpyy
,iglàlày ,xnel epilr gxkdadì øáñ àìå déì òéîL`edy - ¤¨§¦©¥§Ÿ¨©¨

dn ok m`e .dzenk dkld oi`y xaq z`f lkae ,ef `ziixa rny
deye uegan d`xpd igly xaeqd `ed `iig iaxy dgkedd

y okzi ixd ,igl meyn oecip miptandì øáñ àì énð àéiç éaø- ©¦¦¨©¦Ÿ¨©¨
.dzenk dkld oi`y xaeq ,ef `ziixa envra dpyy `iig iax s`
:opgei iax ixacl `iig iax ixac z` enicy dn z` dgec `xnbd

éàî éàä,dfl df md minec dn ike -àîìLam` xacd oaen ± ©©¦§¨¨
y xn`zdì øáñ àì ïðçBé éaø,dkldl `ziixad z`éëä íeMî ©¦¨¨Ÿ¨©¨¦¨¦

dì éðz àì`edy oeik ,ef `ziixa dpy `edy epivn `l jk meyn - Ÿ¨¥¨
meyn oecip epi` miptan deye uegan d`xpd igly dkldl xaq

.iglàðúéîì déì änì dì øáñ àìc àúéà éà ,àéiç éaø àlàm` - ¤¨©¦¦¨¦¦¨§Ÿ¨©¨¨¨¥§¦§¨
,dze` dpy `ed recn ,ef `ziixa enk dkldy xaq `l `ed ok`
uegan d`xpd igly dkldl xaq `edy gken dze` dpyy jkne

.igl meyn oecip miptan deye
:miptan deye uegan d`xpd igl oica oecl dtiqen `xnbdøîà̈©

,àðeä áø øa äaøy igläàøðmicnerl wx iglk xkipeõeçaî ©¨©©¨¦§¤¦©
,ieanläåLåieand ilzekl.éçì íeMî ïBcéð ,íéðôaî §¨¤¦¦§¦¦¦¤¦

:df oic lr dywd envr `ped ax xa daxy `xnbd d`ianøîà̈©
äaø,`ped ax xaïézòîLà ïðéáúBîe,epzreny lr epiywde - ©¨§¦¨©§©§¦

dpyna epipyy dnn(.av onwl),äpè÷ øöçnqddlecb xvgl dke ¨¥§©¨
äöøôpLdpetd cvd `eln lkaìd xvg,äìBãâilzek exzepe ¤¦§§¨©§¨

d xvgd ,[f xeiv] dphwd xvgd iciv ipyn dlecbd xvgdäìBãb§¨
úøzeîdpi`y xvg lk enk dpicy ,xvgl day mizadn lehlha ¤¤

axrl xvg dze` ipa milekiy ,zxg` xvgl d`elna dvext
mizadn `ivedl jk ici lre ,mnvr oial mpia zexivg iaexir

.xvgläpè÷edphwd xvgde -äøeñàday mizadn lehlha §©¨£¨
iaexir mnvr oial mpia eaxir xvg dze` ipay liren oi`e ,xvgl
zx`ane .dl xeq`d mewnl d`elna dvextd xvg oick ,zexivg
zaygp dppi`e zxzen dlecbd xvgdy xacd mrha dpynd

,dphwd xvgl dvextkàéäL éðtîzaygp ,dvxitd -ìL dçúôk ¦§¥¤¦§¦§¨¤
d xvgd,äìBãbxvgd oi`e ,dvxitd iciv ipyn zevign yiy oeik §¨

.dphwd xvgl d`elna dvextk zaygp dlecbdàúéà íàå- §¦¦¨
oecip miptan d`xp epi`e uegan d`xpd igly `ed oicd ok` m`e

,igl meynéøzLz énð äpè÷xvga mb lehlha xizdl epl did - §©¨©¦¦§§¦
iciv ipyny dlecbd xvgd ly zevignd izy ici lr dphwd

,dvxitdíéðôaî äåLå õeçaî äàøðamilzkd itcer ici lr - §¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦
jezay s` ,dvxitd ly miccvd ipyn dlecbd xvga mixkipy
z` aiygp df ici lre ,zexkip zevignd oi` dphwd xvgd

.dphwd xvgd iabl s` gztk dvxitd
:`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîàxaecn o`kïéñðëðamikynpe ¨©©¦¥¨§¦§¨¦

éìúBkd xvgd ly jxe`dì ,äpè÷d xvgd jezäìBãâzen` izy §¥§©¨§§¨
agexay zevignd z` aiygdl xyt` i` okle ,[g xeiv] xzei e`
ly zevign od eli`k dphwd xvgd iciv ipyn dlecbd xvgd

.dly zevignd jynd opi`y xkipy oeik ,dphwd
xzei hrn wx dagx dlecbd xvgdy xaecny dpian `xnbd
ilzek oial dphwd xvgd ly gztd oia wgxnde ,dphwd xvgdn

:`xnbd dywn .migth dyelyn zegt `ed dlecbd xvgdàîéìå§¥¨
ãeáìxvgd ly jxe`d ilzeky oeik xnelk ,ceal xn`pe - ¨

mdipia oi`e dlecbd xvgd ly jxe`d ilzekl mikenq dphwd
lk jk ici lre dfl df xeaig yi eli`k aiygp ,migth dyely
oecip uegan d`xpd igl m`e ,mezqk aygp didi mdipiay ghyd
ilzek iciv ipyn zevignk 'ceal' ly ef dnizq aiygp ,iglk
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oiaexir(iriax meil)

zrck ef `ziixa :`xnbd zvxznàéä éaø,diepyøîàcicky ©¦¦§¨©
xvg xizdlïéqt éðL ïðéòa['miigl'] 'miqt' ipy eidiy jixv - §¦¨§¥©¦

,ieana enk cg` cvn 'igl'a ic oi`e ,dvxitd iciv ipynàéðúc§©§¨
,`ziixaaøöçziriaxd gexa dvexte ,zevign yly dl yiy ¨¥

,zen` xyrn xzei dvxitd oi`e ,miaxd zeyxlúøzéðlehlha ¦¤¤
ãçà ñôaxvgd zvxit ly cg` cvn lzekdn qt x`ypyk - §©¤¨

.gztk dvxitd zaygp jk ici lry ,[` xeiv]éaøe wleg,øîBà ©¦¥
`l` zxzip dpi` xvgyïéqt éðLagzt lzekn mixeiy ipy ± ¦§¥©¦

yiy jka ic oi` ,okle .dvxitd icivn cg` lka qt xnelk ,xvgd
ly dvignl dphwd xvgd ly jxe`d zvign oia cg` cvn ceal
dze` xizdle dphwd xvgl qtk eze` aiygdl dlecbd xvgd

.dvxitd iciv ipyn miqt jixv xvg xizdl icky ,jka
zrck ef `ziixay xn`p m` s`y ,uexizd z` dgec `xnbd
xvgdy xnel jixv recn oaen oi` oiicr ,diepy `id iax

:`xnbd zxne` .dn`a dphwd xvgdn xzei dagx dlecbdéàä©
éàî,df `ed uexiz dn -àîìLa zøîà éàm` xacd oaen - ©¦¨§©§¦§¨¨

d igly xn`z,éçì íeMî ïBcéð Bðéà íéðôaî äåLå õeçaî äàøð¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¥¦¦¤¦
dlecbd xvga lzekl mitcer ex`ypy liren oi` jk meyne
mewn lkne ,dphwd xvgd z` xizdl ick dvxitd iciv ipyn
ick migth dyly cv lkn milzkd itcera ex`yiy jixv
d`elna dvextk dze` aiygp `ly dlecbd xvgd z` xizdl
icky diepy `id iax zrck ef `ziixay itl ,dphwd xvgl

,gztd iciv ipyn miqt jixv xvg xizdléaøk dì øáñ éaøå§©¦¨©¨§©¦
éñBéxaeqd(:ci onwl)xeriya agx `edyk `l` igl liren oi`y ¥

dyly ly xeriy mikixv xvgd iqty oky lke ,migth dyly
dagx dlecbd xvgdy xnel jixv jk meyne ,cg` lkl migth
cv lka yi jke ,migth dyy `idy dn`a dphwd xvgdn xzei
ipy mdy ,migth dyly dlecbd xvga milzkd itcer ly

.dze` mixiznd miqtdàúéì àðéáøãe àøéæ éaøãexaecn oi`e - §©¦¥¨§¨¦¨¥¨
dlecbd xvgd jezl mikynp dphwd xvgd ly jxe`d ilzeky
miblten dphwd xvgd ilzeky xaecn oi` mbe ,`xif iax ixack
ipyd cvdne migth ipya cg` cvn dlecbd xvgd ilzekn

e ,`piax xn`y itk migth drax`aéëä íeMîoaen jkitl - ¦¨¦
d xvgd agexy `ziixaa epipyy dnäpè÷`edøNòa,zen` §©¨§¤¤

äìBãâe`ed dlecbd xvgd agexe -äøNò úçàa,zen`íeMî §¨§©©¤§¥¦
éaøc,xvgd ly miccvd ipyn miqt ipy jixvy xaeqddì øáñ §©¦¨©¨

éñBé éaøkdyly ly xeriy zegtl qt lka jixvy xaeqd §©¦¥
x`yiy jixv ,lehlha dlecbd xvgd z` xizdl icke ,migth
migth dyly zegtd lkl dphwd xvgd cvly agexd lzeka

cbd xvgd ly miqtd ipy mdy ,cv lka.dlezøîà éà àlà¤¨¦¨§©§
d iglyàøéæ éaøãe ,éçì íeMî ïBcéð íéðôaî äåLå õeçaî äàøð¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¦¤¦§©¦¥¨

àúéà àðéáøãexvgd ly jxe`d ilzeky ote`a xaecne - §¨¦¨¦¨
xaecn oke .`xif iax ixack dlecbd xvgd jezl mikynp dphwd
cvay ,dlecbd xvgd rvn`a zpeekn dpi` dphwd xvgdy
ipyd cvae ,migth ipya dlecbd xvgd lzekn dwegx `id cg`
ixack migth drax`a dlecbd xvgd lzekn dwegx `id
d`xpd igl o`k oi` okly lirl `xnbd dvxizy itk ,`piax
iax zrck `id ef `ziixay ,dphwd xvgd z` xizdl uegan

.dze` xizdl ick xvgd iciv ipyn miqt jixvy xaeqdéaøå§©¦
éñBé éaøk dì øáñ àìdyly agexa zeidl jixv igly xaeqd Ÿ¨©¨§©¦¥

oi`y s` lehlha zxzen ok dlecbd xvgd jk meyne ,migth
agexy `ziixad dxn`y dn ok m` ,migth dyly cv lka

d xvgdäìBãb`edäøNò úçàa,zen`él änìdn myl - §¨§©©¤§¥¨¨¦
,df xeriy xnel dkxvedCLôð änî,`ed dyw ,xn`zy dn - ¦©©§¨
éúà÷ äìBãâì dééøLîì éàz` xizdl ick xn`p df xeriy m` - ¦§¦§§¥¦§¨¨¨¥

dlecbd xvgd agexyk ixd ,miqt ipy ici lr dlecbd xvgd
`edøNòazen`àéâñ íéçôè éðLe,dze` xizdl ick witqn - §¤¤§¥§¨¦©§¨

ipya dphwd xvgdn xzei dagx dlecbd xvgdy jk ici lry
,dphwd xvgd lr scer lzek dvxitd ly cv lka yi ,migth

.xvgd z` xizdl miqtd ipyk miaygp el` mitcereéàå§¦
éúà÷ äpè÷ì døñéîìz` xeq`l ick xn`p df xeriy m`e - §¥§¨¦§©¨¨¨¥

exn` miccvd ipyn ceal didi `ly icke ,dphwd xvgd
jkay zen` dxyr zg` `ed dlecbd xvgd ly dagexy
ok m` ,migth dylyn xzei yi cg` cvay xnel xyt`

ïðéòeîLàìote`a df oic eprinydl `ziixal did -éâìtîc §©§¦¨§¦©§¥
àáeè,dlecbd xvgdn daxd miwgexn dphwd xvgd ilzeky - ¨

.miccvd ipya ceal yiy xnele zerhl mewn didi `leàlà¤¨
åàì[i`ce-]dpéî òîLd igly ,ef `ziixan gikedl yi -äàøð ©§©¦¨¦§¤

.éçì íeMî ïBcéð Bðéà ,íéðôaî äåLå õeçaî:`xnbd dwiqnòîL ¦©§¨¤¦¦§¦¥¦¦¤¦§©
dpéî.ok gikedl yi ok` - ¦¨

d`xpd igly `ped ax xa dax ixaca oecl dtiqen `xnbd
:igl meyn oecip miptan deye ueganéì òéîL àì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ§¦©¦

àúzòîL àäef dreny dax ly eia` `ped axn izrny `l - ¨§©§§¨
.igl meyn oecipy miptan deye uegan d`xpd igl oica

:df oic `ped axn sqei ax rny ok`y d`ian `xnbddéì øîà̈©¥
éiaà,sqei axlïìäéð zøîà zà,df oic epl zxn` jnvra dz` - ©©¥©§¨§©§¦£¨

,`ped ax ly enya dreny jezn eze` zcnleïìäéð zøîà àäàå§©¨¨§©§¦£¨
,dze` epl zxn` el` mixac lre -áø øîà àaà øa éîø øîàc§¨©¨¦©©¨¨©©
éBáî ìL Bðôc íò CLBnä éçì ,àðeäotec jxe`n jynpd igl - ¨¤¦©¥¦¨§¤¨

,igl `edy xkip oi` ieand jeza micnerle ,ieanl ueg l` ieand
epi`y itl igl `edy xkip uegan la` ,otecd jyndk d`xp `l`

` ,[a xeiv] ieand otec iaer lk z` dqkn`ed igld ly ekx` m
éçì íeMî ïBcéð ,úBnà òaøàî úBçt,ieand z` xizdlLnzLîe ¨¥©§©©¦¦¤¦¦§©¥

éîéðtä Bceç íò,igld ly iniptd ecegn ynzydl xzene - ¦©§¦¦
jxe` m` la` .igld cner ecvay ieand lzek zligzn xnelk

`ed igld,úBnà òaøàenvr `edíeMî ïBcéðlzek,éBáî`le ©§©©¦¦¨
,ieanl iglkBleëa LnzLäì øeñàåo`k oi`y itl ,ieand lka - §¨§¦§©¥§

,iia` siqene .iglzàå,sqei axdìò ïì zøîà,dilr epl zxn` - §©§¨§©§¨£¨
úìz dpéî òîLdyly gikedl yi `ped ax ly ef drenyn - §©¦¨§¨

.` ,mipicdpéî òîLwx ynzydl xzeny xn`y eixacn gken - §©¦¨
y ,igld ly iniptd ecegnïéadïééçìghyl xarn mikynpd ¥§¨©¦

,ze`eandøeñà,iniptd ecegn `l` xizn epi` igldy ,lhlhl ¨
.a .envr igld cbpk `ledpéî òîLem`y xn`y eixacn gkene - §©¦¨

y ,iean meyn oecip `ed ixd zen` rax` jynp igldCLî¤¤
[jxe`-]òaøàa éBáî.b .zen`dpéî òîLexn`y eixacn gkene - ¨§©§©§©¦¨

meyn oecip zen` rax`n zegt iean ly eptec mr jyend igly
d igly ,igl.éçì íeMî ïBcéð íéðôaî äåLå õeçaî äàøð¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¦¤¦

deye uegan d`xpd igla oicd edn dkldl dwiqn `xnbd
:miptan,àúëìäåd iglíeMî ïBcéð íéðôaî äåLå õeçaî äàøð §¦§§¨¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¦

.éçì¤¦
okzi cvik :`xnbd dywnàúëìäå àzáeézepgked ixd - §§¨§¦§§¨

agexy dlecb xvgl dvextd dphw xvg lr epipyy `ziixadn
milzkd z` mipc oi`y ,zen` dxyr zg`a `ed dlecbd xvgd

:`xnbd zvxzn .miptan mi`xp oi`y oeik igl oick cvdnyïéà¥
,ef `ziixan jk lr dywy s` ,dkldd jk ,ok -éaø éðúc íeMî¦§¨¥©¦

déúååk àéiçecivy lzeky `iig iax dpyy `ziixady meyn - ¦¨§¨¥
zxaeq ,uegan wx d`xpyk mb igl meyn oecip exiagn qepk cg`
.`iig iax d`pyy `ziixa enk dkldd zeziixa oia dxizqae ,jk

:dpyna epipy.èòîé øNòî áçøäåmi`pz zwelgn d`ian `xnbd §¨¨¨¥¤¤§©¥
:df oicaàðz ,éiaà øîà,`ziixaa epipy -éaø ,èòîé øNòî áçøäå ¨©©©¥¨¨§¨¨¨¥¤¤§©¥©¦

éøö Bðéà ,øîBà äãeäé.èòîì Cdpyna x`azpy oicdy ,xnelk §¨¥¥¨¦§©¥
zrcl wx `ed zen` xyrn xzei agx `edy gzt hrnl jixvy
zen` xyrn agx gztd m` s`y xaeq dcedi iax la` ,minkg

.ehrnl jixv oi`
:`xnbd zxxanänk ãòåehrnl jixv `di `le agx gztd `di §©©¨

:`xnbd zx`an .dcedi iax zhiyldén÷ éçà áø øáñeayeia-] ¨©©©©©¥
[iptløîéîì óñBé áøc,dfa xnel -ìL ãò.LéìLe änà äøNò L §©¥§¥©©§Ÿ¤§¥©¨§¦

åa df xac cenll yiúBàøéá éqtî øîBçå ì÷zehren zevign - §©¨¤¦©¥¦¨
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המשך בעמנד ונ

izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtoiaexir
opira xn`c `id iax.d`elna zvxtpd xyr ly xvgl oixeiy ipy Ðãçà ñôá úøúéð øöçcg` cvn da xiizype ,miaxd zeyxl dvxtp m` Ðxzei dvxitd oi`yae .zxzen Ð

.xvg i`dl dvign dil ipdn `l ,xyrn xzei i`c ;opiwqr xyrnàîìùá úøîà éà éàî éàä,dlecb ly dzirvn` cbpk dphw zpeekna `xwirn dl opirny dedck oizipzn Ð

zegex ipyn miptan deye uegan d`xp :xnel yie ,o`kl dylye o`kl dyly ex`yp dxizid dn`dneiaxe .ipdn `l miptan deye uegan d`xpc ,dxeq` dphw ikd elit`e Ð

.igla iqei iax irack agex irac xvgc oiqt oky lke ,dyly agexn zegt igl oi` oizipzna xn`c ,dl xaq iqei iaxk xvgc oiqt ipyaàðéáøãåmipya dfn oibltena `nwe`c Ð

drax`a dfneded `l ok m`c ,`zil Ð

oeike .ipdn `l migth ipy qtc ,dlecb `ixzyn

`piaxcl `zilc,`xif iaxcl inp `zil Ð

o`kn dyly zpeeknc oeikc .oiqpkpa `nwe`c

o`kn dylyeik `d ?`ipdn i`n dqipk Ð

deye uegan d`xpa diixynl `ki` inp oiqpkp

opinwenc .dl opixy `le ,zegex izyn miptan

oecip epi` miptan deye uegan d`xpa dil

igl meynxeriy `pz aidi ikd meyn Ð

dphwd lr dxizi `dzy dlecb ly dtcerl

o`kn dyly dlecbl dl eedipc ikid ik ,dn`

o`kn dylyeira oiqt ipy iaxc meyn Ð

dlecb xzid meyne ,iqei iaxk dyly miagxe

.dl hwpõåçáî äàøð úøîà éà àìàipdn Ð

`zi`c meyn `nrh epiid `xiq`c dphwe

`kile oibltena `piaxcle ,oiqpkpa `xif iaxcl

`ixzyn dlecb ikd elit`e ,zegex ipyn ceal

lr s`e ,zeqipkd ixeg`n dl oix`ypd oitetiba

`lc ,migth ipy `l` epi` cg`d agexy it

.iqei iaxk dl xaqäøùò úçàá äìåãâaidic Ð

.il dnl dn` dtcerl `xeriy `pzéà
äìåãâì äééøùîìipyn xeiy dl iedilc Ð

.iz`w oiccvéâñ íéçôè éðùå øùòáiax `dc Ð

.iqei iaxk dl xaq `läðè÷ì äøñéîì éàå
éúà÷dlecbd jxe` ilzek ewgxiy ick Ð

,cg`d cvn migth drax` dphw ly dzqipkn

dixenb`le ,diixynl ceal xninl ivnil `lc

d`xpa dphwa dl opixy ded ikd e`l i`c

.ceal ici lr ueganïðéòîùéìdagx dlecb Ð

.`wiqtc `zlin iedc ,`aeh ibltine ,daxd

bltene li`ed ,`id `wiqtc `zlin e`l `dc

i`e .dylya df lzekne dylya df lzekn

dpin opixnb ded ,ipz ded daxd dagx dlecbd

xninl `kil `de .`xqzin dbltd meync ith

`ed ikdac opireny`l oixeriya `pz wcc

dxyra `dc `l ikdn xivaae ,`xqzinc

zbltenc oebke `xqzin inp migth drax`e

,o`kn ivge dylyae o`kn gth ivga

dylye o`kn edyn setiba dlecb `ixzync

`xqzin dphwe ,o`kn ivge.zegex ipyn ceal `kilc Ðäðéî òîù åàì àìà,dxeq` dphw ikd elit`e ,dl hwp dlecbl diixynl o`kn dylye o`kn dyly `wec jgxk lr Ð

.dpin rny ipdn `l uegan d`xpcàúòîù àä éì òéîù àì.igl meyn oecip uegan d`xpc ,dea` `ped axn `ped ax xa daxc Ðéåáî ìù åðôåã íò êùåîä éçìd`xpy ,uegl Ð

.epnn agxy otecd iaer lk dqkn igl ly eceg oi`y uegan d`xpe miptan deyc otec ly eiaera eceg iqkinc ,otecd iaer cbpk eceg cinrny ieand otec z` jix`nkåìåëáÐ

.igl o`k oi` ixdy ,ieand lkaòáøà éåáî êùî äðéî òîù.iean meyn oecip xn`wcn Ðøåñà íééçì ïéá.iniptd eceg cr xn`wcn Ðïåãéð íéðôáî äåùå õåçáî äàøð äðéî òîùå
éçì íåùî.igl meyn oecip xn`wcn Ðàúëìäå àúáåéú.dlecbl dvxtpy dphw xvgn dipiaze` `dc Ðäéúååë àééç éáø éðúã.'ek qepk cg` ecivy lzek Ðäîë ãò`di Ð

.dcedi iaxl hrnl jixv `di `le agxïäá äúøúäù úåàøéá éñôoiwenr ode ,miaxd zeyxay ze`xial oiqt oiyer :(a,fi oiaexir) ipy wxta opzc ,yilye dn` dxyr yly Ð

xzene cigid zeyx oiqtd oia dieeyle ,ze`it rax`l oicneic drax` zeyrl minkg exizde ,miaxd zeyxl cigid zeyxn `iveny ozty lr gipdle odn ze`lnl xeq`e dxyr

.xwa dpenyl yilye dn` dxyr yly edl eedc ,dn` iyily ipye dn` dxt ly diaere .xwa drax` drax` ly zewax ipy `ln dfn df wigxdl dcedi iax ixye ze`lnlàéäå
úðúåðäcnerd lr daexn uext ea dzxzd `lc `nrh meyn ,ieanl yilye dn` dxyr ylyn xzeil xeqi` da `ian dz`y ef dcn Ð`ed mzdc ,xzidl mrh zpzepd `id Ð

hren cner `ki`c.ith dia ixy mezq eaexc iean la` ,yilye dn` dxyr ylyn xzei ea dzxzd `l ikd meyn Ðàñéâ êãéàì éîð éàeli`c .ze`xia iqtn dil iziz `lc Ð

cnerd lr daexn uexta dil zxyknc ,`lew da zlwdc `ed mzd.yilye dn` dxyr yly cr gzt aeyg iedlc ,`zixg` `lew inp liw` Ðàì ììë ììë.`l xyrn ith Ð

äðùî äúåàë äëìä ïéà.dpwl dil lhane `qib i`dce `qib i`dc `xie` iz`c Ð
åãéîòîå
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éáøÐ 'eke `ipzc oiqt ipy opira xn`c `id

qta ibq zraexn xvga elit` opaxl rnyn

.onwl yxt`y enk ,ibilt zraexnac ,edyn

éðùå,`wec e`l migth ipy i`d Ð ibq migth

zegex izya (`,ai oiaexir) opixn` `dc

xnel `xaq oi`e .o`kl edyne o`kl edyn

oiaexir) "oelg" wxt opixn`ck ,`wec e`l edync

lk diabdl jixve ze`ean iteziy iab (`,t

dil ded ok m`c ,gth Ð `edy lk dnke ,`edy

ipya ibq xenb qta :inp i` .mzd ik iyextl

`l m` qt aiyg `l envr lzek la` ,oiiedyn

qta enk lzeka jk lk xkid oi`c ,gth agexa

.xenb
dyer
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úøzéð øöç :àéðúc .ïéqt éðL ïðéòa :øîàc ,àéä éaø©¦¦§¨©¨¥©§¥©¦§©§¨¨¥¦¤¤
éà !?éàî éàä .ïéqô éðLa :øîBà éaø ,ãçà ñôa§©¤¨©¦¥¦§¥©¦©©¦

íéðôaî äåLå õeçaî äàøð" àîìLa zøîà¯Bðéà ¨§©§¦§¨¨¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¥
àøéæ éaøãe ,éñBé éaøk dì øáñ éaøå ,"éçì íeMî ïBcéð¦¦¤¦§©¦¨©¨§©¦¥§©¦¥¨

àúéì àðéáøãe¯äìBãâe ,øNòa äpè÷ :éëä íeMî §¨¦¨¥¨¦¨¦§©¨§¤¤§¨
àlà .éñBé éaøk dì øáñ éaøc íeMî ,äøNò úçàa§©©¤§¥¦§©¦¨©¨§©¦¥¤¨

íéðôaî äåLå õeçaî äàøð" zøîà éà¯íeMî ïBcéð ¦¨§©§¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¦
dì øáñ àì éaøå ,àúéà àðéáøãe àøéæ éaøãe ,"éçì¤¦§©¦¥¨§¨¦¨¦¨§©¦¨¨©¨

éñBé éaøk¯:CLôp änî ?éì änì äøNò úçàa äìBãb §©¦¥§¨§©©¤§¥¨¨¦¦©©§¨
éúà÷ äìBãâì dééøLîì éà¯.àéâñ íéçôè éðLe øNòa ¦§¦§©¨¦§¨¨¨¥§¤¤§¥§¨¦©§¨
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opira xn`c `id iax.d`elna zvxtpd xyr ly xvgl oixeiy ipy Ðãçà ñôá úøúéð øöçcg` cvn da xiizype ,miaxd zeyxl dvxtp m` Ðxzei dvxitd oi`yae .zxzen Ð

.xvg i`dl dvign dil ipdn `l ,xyrn xzei i`c ;opiwqr xyrnàîìùá úøîà éà éàî éàä,dlecb ly dzirvn` cbpk dphw zpeekna `xwirn dl opirny dedck oizipzn Ð

zegex ipyn miptan deye uegan d`xp :xnel yie ,o`kl dylye o`kl dyly ex`yp dxizid dn`dneiaxe .ipdn `l miptan deye uegan d`xpc ,dxeq` dphw ikd elit`e Ð

.igla iqei iax irack agex irac xvgc oiqt oky lke ,dyly agexn zegt igl oi` oizipzna xn`c ,dl xaq iqei iaxk xvgc oiqt ipyaàðéáøãåmipya dfn oibltena `nwe`c Ð

drax`a dfneded `l ok m`c ,`zil Ð

oeike .ipdn `l migth ipy qtc ,dlecb `ixzyn

`piaxcl `zilc,`xif iaxcl inp `zil Ð

o`kn dyly zpeeknc oeikc .oiqpkpa `nwe`c

o`kn dylyeik `d ?`ipdn i`n dqipk Ð

deye uegan d`xpa diixynl `ki` inp oiqpkp

opinwenc .dl opixy `le ,zegex izyn miptan

oecip epi` miptan deye uegan d`xpa dil

igl meynxeriy `pz aidi ikd meyn Ð

dphwd lr dxizi `dzy dlecb ly dtcerl

o`kn dyly dlecbl dl eedipc ikid ik ,dn`

o`kn dylyeira oiqt ipy iaxc meyn Ð

dlecb xzid meyne ,iqei iaxk dyly miagxe

.dl hwpõåçáî äàøð úøîà éà àìàipdn Ð

`zi`c meyn `nrh epiid `xiq`c dphwe

`kile oibltena `piaxcle ,oiqpkpa `xif iaxcl

`ixzyn dlecb ikd elit`e ,zegex ipyn ceal

lr s`e ,zeqipkd ixeg`n dl oix`ypd oitetiba

`lc ,migth ipy `l` epi` cg`d agexy it

.iqei iaxk dl xaqäøùò úçàá äìåãâaidic Ð

.il dnl dn` dtcerl `xeriy `pzéà
äìåãâì äééøùîìipyn xeiy dl iedilc Ð

.iz`w oiccvéâñ íéçôè éðùå øùòáiax `dc Ð

.iqei iaxk dl xaq `läðè÷ì äøñéîì éàå
éúà÷dlecbd jxe` ilzek ewgxiy ick Ð

,cg`d cvn migth drax` dphw ly dzqipkn

dixenb`le ,diixynl ceal xninl ivnil `lc

d`xpa dphwa dl opixy ded ikd e`l i`c

.ceal ici lr ueganïðéòîùéìdagx dlecb Ð

.`wiqtc `zlin iedc ,`aeh ibltine ,daxd

bltene li`ed ,`id `wiqtc `zlin e`l `dc

i`e .dylya df lzekne dylya df lzekn

dpin opixnb ded ,ipz ded daxd dagx dlecbd

xninl `kil `de .`xqzin dbltd meync ith

`ed ikdac opireny`l oixeriya `pz wcc

dxyra `dc `l ikdn xivaae ,`xqzinc

zbltenc oebke `xqzin inp migth drax`e

,o`kn ivge dylyae o`kn gth ivga

dylye o`kn edyn setiba dlecb `ixzync

`xqzin dphwe ,o`kn ivge.zegex ipyn ceal `kilc Ðäðéî òîù åàì àìà,dxeq` dphw ikd elit`e ,dl hwp dlecbl diixynl o`kn dylye o`kn dyly `wec jgxk lr Ð

.dpin rny ipdn `l uegan d`xpcàúòîù àä éì òéîù àì.igl meyn oecip uegan d`xpc ,dea` `ped axn `ped ax xa daxc Ðéåáî ìù åðôåã íò êùåîä éçìd`xpy ,uegl Ð

.epnn agxy otecd iaer lk dqkn igl ly eceg oi`y uegan d`xpe miptan deyc otec ly eiaera eceg iqkinc ,otecd iaer cbpk eceg cinrny ieand otec z` jix`nkåìåëáÐ

.igl o`k oi` ixdy ,ieand lkaòáøà éåáî êùî äðéî òîù.iean meyn oecip xn`wcn Ðøåñà íééçì ïéá.iniptd eceg cr xn`wcn Ðïåãéð íéðôáî äåùå õåçáî äàøð äðéî òîùå
éçì íåùî.igl meyn oecip xn`wcn Ðàúëìäå àúáåéú.dlecbl dvxtpy dphw xvgn dipiaze` `dc Ðäéúååë àééç éáø éðúã.'ek qepk cg` ecivy lzek Ðäîë ãò`di Ð

.dcedi iaxl hrnl jixv `di `le agxïäá äúøúäù úåàøéá éñôoiwenr ode ,miaxd zeyxay ze`xial oiqt oiyer :(a,fi oiaexir) ipy wxta opzc ,yilye dn` dxyr yly Ð

xzene cigid zeyx oiqtd oia dieeyle ,ze`it rax`l oicneic drax` zeyrl minkg exizde ,miaxd zeyxl cigid zeyxn `iveny ozty lr gipdle odn ze`lnl xeq`e dxyr

.xwa dpenyl yilye dn` dxyr yly edl eedc ,dn` iyily ipye dn` dxt ly diaere .xwa drax` drax` ly zewax ipy `ln dfn df wigxdl dcedi iax ixye ze`lnlàéäå
úðúåðäcnerd lr daexn uext ea dzxzd `lc `nrh meyn ,ieanl yilye dn` dxyr ylyn xzeil xeqi` da `ian dz`y ef dcn Ð`ed mzdc ,xzidl mrh zpzepd `id Ð

hren cner `ki`c.ith dia ixy mezq eaexc iean la` ,yilye dn` dxyr ylyn xzei ea dzxzd `l ikd meyn Ðàñéâ êãéàì éîð éàeli`c .ze`xia iqtn dil iziz `lc Ð

cnerd lr daexn uexta dil zxyknc ,`lew da zlwdc `ed mzd.yilye dn` dxyr yly cr gzt aeyg iedlc ,`zixg` `lew inp liw` Ðàì ììë ììë.`l xyrn ith Ð

äðùî äúåàë äëìä ïéà.dpwl dil lhane `qib i`dce `qib i`dc `xie` iz`c Ð
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qta ibq zraexn xvga elit` opaxl rnyn

.onwl yxt`y enk ,ibilt zraexnac ,edyn

éðùå,`wec e`l migth ipy i`d Ð ibq migth

zegex izya (`,ai oiaexir) opixn` `dc

xnel `xaq oi`e .o`kl edyne o`kl edyn

oiaexir) "oelg" wxt opixn`ck ,`wec e`l edync

lk diabdl jixve ze`ean iteziy iab (`,t

dil ded ok m`c ,gth Ð `edy lk dnke ,`edy

ipya ibq xenb qta :inp i` .mzd ik iyextl
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qta enk lzeka jk lk xkid oi`c ,gth agexa

.xenb
dyer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

úøzéð øöç :àéðúc .ïéqt éðL ïðéòa :øîàc ,àéä éaø©¦¦§¨©¨¥©§¥©¦§©§¨¨¥¦¤¤
éà !?éàî éàä .ïéqô éðLa :øîBà éaø ,ãçà ñôa§©¤¨©¦¥¦§¥©¦©©¦

íéðôaî äåLå õeçaî äàøð" àîìLa zøîà¯Bðéà ¨§©§¦§¨¨¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¥
àøéæ éaøãe ,éñBé éaøk dì øáñ éaøå ,"éçì íeMî ïBcéð¦¦¤¦§©¦¨©¨§©¦¥§©¦¥¨

àúéì àðéáøãe¯äìBãâe ,øNòa äpè÷ :éëä íeMî §¨¦¨¥¨¦¨¦§©¨§¤¤§¨
àlà .éñBé éaøk dì øáñ éaøc íeMî ,äøNò úçàa§©©¤§¥¦§©¦¨©¨§©¦¥¤¨

íéðôaî äåLå õeçaî äàøð" zøîà éà¯íeMî ïBcéð ¦¨§©§¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¦
dì øáñ àì éaøå ,àúéà àðéáøãe àøéæ éaøãe ,"éçì¤¦§©¦¥¨§¨¦¨¦¨§©¦¨¨©¨

éñBé éaøk¯:CLôp änî ?éì änì äøNò úçàa äìBãb §©¦¥§¨§©©¤§¥¨¨¦¦©©§¨
éúà÷ äìBãâì dééøLîì éà¯.àéâñ íéçôè éðLe øNòa ¦§¦§©¨¦§¨¨¨¥§¤¤§¥§¨¦©§¨
éúà÷ äpè÷ì døñéîì éàå¯!àáeè éâìtîc ïðéòeîLàì §¦§¥§¨¦§©¨¨¨¥§©§¦©§©§§¦¨

íéðôaî äåLå õeçaî äàøð :dpéî òîL åàì àlà¯ ¤¨¨§©¦¨¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦
:ééaà déì øîà .àúúòîL àä éì òéîL àì :óñBé áø øîà .dpéî òîL ,éçì íeMî ïBcéð Bðéà¥¦¦¤¦§©¦¨£©©¥¨§¦©¦¨§©£¨¨£©¥©©¥

:àðeä áø øîà ,àaà øa éîø øîàc ;ïìäéð zøîà àäàå ,ïìäéð zøîà zàíò CLBnä éçì ©§¨§©§¦£¨§©¨¨§©§¦£¨§¨©¨¦©©¨¨©©¨¤¦©¥¦
úBnà òaøàî úBçt ,éBáî ìL Bðôc¯òaøà ,éîéðtä Bceç íò LnzLîe éçì íeMî ïBcéð ¨§¤¨¨¦©§©©¦¦¤¦¦§©¥¦©§¦¦©§©

úBnà¯;úìz dpéî òîL :dìò ïì zøîà zàå .Bleëa LnzLäì øeñàå ,éBáî íeMî ïBcéð ©¦¦¨§¨§¦§©¥§§©§¨§©§¨£¨§©¦¨§¨
äåLå õeçaî äàøð :dpéî òîLe ,òaøàa éBáî CLî :dpéî òîLe ,øeñà ïééçì ïéa :dpéî òîL§©¦¨¥§¨©¦¨§©¦¨¤¤¨§©§©§©¦¨¦§¤¦©§¨¤

íéðôaî¯íéðôaî äåLå õeçaî äàøð :àúëìäå .éçì íeMî ïBcéð¯àzáeéz .éçì íeMî ïBcéð ¦¦§¦¦¦¤¦§¦§§¨¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦¦¦¤¦§§¨
áçøäå :àðz ,ééaà øîà ."èòîé øNòî áçøäå" .déúååk àéiç éaø éðúc íeMî ,ïéà !?àúëìäå§¦§§¨¦¦§¨¥©¦¦¨§¨¥§¨¨¨¥¤¤§©¥¨©©©¥¨¨§¨¨¨

éøö Bðéà :øîBà äãeäé éaø ,èòîé øNòîóñBé áøc dén÷ éçà áø øáñ ?änk ãòå .èòîì C ¥¤¤§©¥©¦§¨¥¥¨¦§©¥§©©¨¨©©©©©¥§©¥
ìL ãò :øîéîìäzøzäL úBàøéá éqt äîe ,úBàøéá éqtî øîBçå ì÷å .LéìLe änà äøNò L §¥©©§¤§¥©¨§¦§©¨¤¦©¥¦¨©©¥¦¨¤¦©§¨

ãîBòä ìò äaeøî õeøt ïäa¯ìMî øúBé ïäa äzøzä àìàlL éBáî ,LéìLe änà äøNò L ¨¤¨§¤©¨¥Ÿ¦©§¨¨¤¥¦§¤§¥©¨§¦¨¤Ÿ
ãîBòä ìò äaeøî õeøt Ba äzøzä¯ìMî øúBé Ba øézz àlL ïéc Bðéà!LéìLe änà äøNò L ¦©§¨¨§¤©¨¥¥¦¤Ÿ©¦¥¦§¤§¥©¨§¦

ãîBòä ìò äaeøî õeøt ïäa äzøzäL úBàøéá éqt ,úðúBpä àéäå¯øúBé ïäa øézz àì §¦©¤¤©¥¦¨¤¦©§¨¨¤¨§¤©¨¥Ÿ©¦¨¤¥
ìMîãîBòä ìò äaeøî õeøt Ba äzøzä àlL éBáî ,LéìLe änà äøNò L¯øúBé Ba øézz ¦§¤§¥©¨§¦¨¤Ÿ¦©§¨¨§¤©¨¥©¦¥
ìMîàle÷ ãç eäa zìé÷àc úBàøéá éqt :àqéb Cãéàì éîð éà !LéìLe úBnà äøNò L¯ìé÷à ¦§¤§¥©§¦¦©¦§¦¨¦¨©¥¦¨§©¦©§§©¨©¦

äð÷ õòBð ,änà íéøNò áçø àeäL éBáî :éåì éðz .àì ììk ììk éBáî ,àðéøçà àle÷ eäa§¨©£¦¨¨§¨§¨Ÿ¨¥¥¦¨¤¨¨¤§¦©¨¥¨¤
øîà ,éøîàc àkéà .äðLî dúBàk äëìä ïéàc :dì øîà àeäå dì éðz àeä .Biãå ,Búéòöîàa§¤§¨¦§©¨¥¨§¨©¨§¥£¨¨§¨¦§¨¦¨§¨§¦¨©
:éåìc déîMî ìàeîL øîà ?ãéáò éëéä àlà .äðLî dúBàk äëìä ïéà :éåìc déîMî ìàeîL§¥¦§¥§¥¦¥£¨¨§¨¦§¨¤¨¥¦¨¥¨©§¥¦§¥§¥¦

äùåò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

עירובין. פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עבודת בני־ישראל במשך כל הדורות, "לנקות" את ה"דירה" – עולם הזה . . כדי שה"מלך" יוכל להיכנס אל הדירה.
משיחת שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז



רכ
izni`na cenr i sc ± oey`x wxtoiaexir

éåáî ìù åëøåàì åãéîòîåqt ly ekxe`a iean xykd `ki`c oeikc gztd rvn`a Ð

ze`ean izyk edl eed.ipyd ieanl ipyd gztde df ieanl cg`d gztd dyrpe ,÷éçøî
úåîà éúù,gztd mezql zen` ylyn edyere ,qt my zeyrl ligzne ,lzekd on Ð

.odilr daexn cnera zxzip zen`d izy zvxty ,zenezq el` zen` yng e`vnpe

cvl s` ok dyri mixyr agex iedc `kide

rax` wigxie zen` yy qt dyri e` ,ipyd

lr daexn cnera cg` eciv xzipe ,zen`

.uextdéàîàåyly mezql dil zkxvn Ð

.cg`k zen`däöçîå äîà ñô äùòéd`itl Ð

dn` qt dyrie zen` izy wigxie ,lzekd lv`

dil zixy `lc oeike .lecb gzt lv` dvgne

o`kny cnerd lr daexn uextc meyn ,ikda

,cgi mtxvz ok m` `l` o`kny cnerd lre

eilr oiax odipy zeidl`lcn dpin opirny Ð

izy oia uextd lr daexn cner edl ztxhvn

mtxvzyk zegexd,daexn cner ied `l Ð

eilr dax uext `vnpe cge cg lk iabl lif `l`

.xyrn agx gzt `vnpe ,elhaneàîéà íìåòì
êìipy oia df cner i`w ded `l i` ,`nlra Ð

mivxtuext lhal oicnerd oitxhvn Ð

`kd la` .icigid`qib i`dc `xie` iz` Ð

lecbd gztc `xie`e ,zen`d izycilhane Ð

.odipiay dvgne dn` qtl dilõåøô äðéî òîù
øåñà ãîåòë`ped axe `tt axc `zbelte Ð

zrnye ,oiwxit idliya `id ryedi axc dixa

.dil `xiaq `ped axk dcedi axc `kdn

,dlv`y cner zxqe` uext zn` lk ,jkitle

.dnizq o`k oi`y `vnpeàñéâ éàäãgzt Ð

.lecbàñéâ éàäãådil lhane ,uextd dn` Ð

.gztd lv`y cnerd dn`lïî äîà ÷éçøéå
'åë äöçîå äîà ñô äùòéå ìúåëä`zydc Ð

lhal gztd xie` mr dn` xie` sxhvn `l

.dipin xhefc xie` dil liha `dc ,dvgne dn`

izy dvxit `dz `ly ,ith xity ied ikde

:zg`k zen`éîð éëä ïéà,ith xity ikdc Ð

.degxh` `l i`d ilekeàçúô ÷éáù àîìéã
äáøigl lihae ,dipin gzt zxez lihae Ð

.oewiz `la df iean `vnpe ,ea owezndàðù éàî
éñà éáøå éîà éáøãîoiaexir) lirl ixn`c Ð

`,dyly ey`x itlk ecivn uxtpy ieana (

dzegt dvxit oi`c ab lr s`e ,xizn epi`

ieana zxqe` zen` xyrndil ixq`w Ð

dvxit `idda iwtpe iliir `nlc meyn ,edpi`

.epewiz lihae ,gztn `nw lihae ,dylyíúä
dvxit `iddc meyn ,ikdl yginl `ki` Ð

.`kelida ihrnne ,`id iean ly ecivn dphw

`kd la`ihrnn `le ,`ed ieand y`xa Ð

.`kelidaàìñòä øåòieyrd xer :yxtnck Ð

sxhvn eay awpd llg .mixy ly `qkd zial

zifk eizgz yi m`e ,mly gth cner zeidl

oi` gthn zegtae ,ld`a mi`nhn milke .zn

gth :(f dpyn iyily wxt zeld`) opzc ,ld`

.d`nehd z` `ian gth mexa gth lräîëåÐ

,eiaiaqy cnerd lv` lha `diy awpa `di

gth :opixn` (a,`n) "zlkzd" wxt zegpna

ziy ,rav`a yng ,lceba rax` `ziixe`c

.izxhefaàúáøáøá.lceba Ðéúøèåæá.dphw rav`a Ðãîåò éåä êãéãì.elhal odipy etxhviy cr ,llgd lhal oicnerd on cg`a oi` `dc Ðïéáøìon zegt llgd hwpc Ð

.oicnerd cg`ãîåò éåä àì.uextd lhal sxhvdl Ð'åë øîéîì éì éòáéî éëä éãéãìla` .elhale eilr zeaxl itxhvil ikd elit`e ,oicnerdn cg` lk lr xzei llg hwpinle Ð

.cge cg lka `ed cnerk uextc meyn `zydïðéâìô ãîåòë õåøôá ïðéâìô éà àìàcvay cnern uextl dil hrnne ,rvn`a geix rav`e ,o`kn dvgne rav` hwpc oiaxlc Ð

.uextd lr daexn cg`e cg` lk ok m` `l` ,cner ied `l cg`äáçøá àéðäîã.xyrn agx xiykdl Ðääáåâá àéðäîã àøúìîàå.mixyrn deab xiykdl Ð
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äùåòlzekd cr mipt cv ly qtd y`xn `ki` i` Ð zen` rax` jyna dxyr deab qt

s`e .mewr ieank iedc ,gztd zxev df ieanl jixv Ð xyrn xzei iean ly irvn`

ezxez l`eny `nil `da xyrn xzia i` lirl ziyixtck ,opiniiw l`enyc `ail`c ab lr

xyrn xzia elit` `kdc :yxit mdxa` oa wgvi epiaxe .i`w zinenwr zgizt`c Ð mezqk

zeyxl migztd ipyc oeikc ,yletn ixwin `l

aiaq `al aaqi `l df gzta cnerde ,cg` miaxd

ipya yi mewr ieana la` .xg` gztl [qtd]

jxc jlil zelibxe ,miaxd zeyx cv lka eiy`x

.yletn ied ikd meyn Ð xg` cvl df cvn iean

ied `l enk iedc zezlc dekixv`c mewr ieane

yxti e` ,cg` miaxd zeyxl migzt ipya gezt

,mewr rvn`ae ,zegex ylyn yletn `edy

.wgvi epiax yexitk

äùåòå,xg` igl jixve Ð zen` yly qt

on bltene li`ed ipdn `l qt i`dc

meyne .igl ied `lc onwl xn`c ,yly lzekd

el didy ,iq` iaxcne in` iaxcn jixt ikd

.oewzd eze`l lhazdl

éàîàå:i"yx yxit Ð dvgne dn` qt dyri

.cgi zen` yly qt dikxv` i`n`c

,ikd rnyn`le .eilr lwdl `a dywndy rnyn

rnyn .opax degxh` `l i`d ilek :onwl ipyncn

rnyn df oiprke .`a eilr xingdl dywndy

qt dyrie :jixtc d`xp jkl .zeiyewd lk eidy

cvl itetib yiykc ith sicr ikdc ,dvgne dn`

.gzt xzei d`xp ,df cvle df

øåòepiid Ð oitxhvn ely llge `lqrd

opixn`ck ,xerd zgz ilkde d`nehdyk

gzet dae ziaa daex` :(`,gi) dkeqc `nw wxta

,xedh daex` cbpky dn Ð ziaa d`neh ,gth

lkne .xedh elek ziad lk Ð daex` cbp d`neh

,oitxhvnc dkeq xie` enk xie`d sxhvn ,mewn

mezqk xie`d aeygl oi`e .eizgz mipyi oi`e

d`neh iab dl ixinb `zkldc Ð ceal mrhn

jenqa xn`w inp ikdle .ceal opixn` `lc

edyna ibq ceal zxn` i`e .'ek o`kn miirav`

.o`kn edyne o`kn

íééòáöàå`l Ð rvn`a geix miyily ipye

ilk `edy `lqrd xera jiiy

qib i`dc `xie` iz`lhane `nlrc `xie`e `

onwle ,lirlck ,zereaw zevigna `l` Ð dil

oa wgvi epiaxe .milaga oitiwn iab oiwxita

iz`c xn` `l `nlrc `xie`c :yxtn mdxa`

,mezqk eayeg ip`y xie`a `l` ,dil lhane

.mezqk xyr ly xie`d aiygc lirlc `iddk

aeyg xyrn dlrnlc `xie` milaga oitiwnae

epi` Ð dvignd on epi`y xie`d la` .mezqk

in` iax ixn`wc (`,d lirl) rnyn oke .lhan

cr dvxit xizn Ð rax` qt my yi :iq` iaxe

`nlrce `qib i`dc `xie` iz` opixn` `le ,xyr

seql iean zligz oia wlgpy `l m` ,dil ilhane

.iean
`kti`
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àä ,àì :déì¯àä ,àúáøáøa¯àìå ,àúøèeæa ¥¨¨§©§§¨¨¨§§¨¨§¨
ìò äaeøî ãîBòáe ,eúéâéìt ,ééàì :déì øîà .ïéâéìt§¦¦£©¥¨¥§¦¦§¥§¤©

Cãéãì ;eúéâéìt úBçeø ézLî õeøtä¯,ãîBò éåä ©¨¦§¥§¦¦§¦¨¨¥¥
úçà çeøî ,ïéáøì ,úBçeø ézLî¯ézLî ,ãîBò éåä ¦§¥§¨¦¥©©©¨¥¥¦§¥

úBçeø¯eúéâéìt àì Cúòc à÷ìñ éàc .ãîBò éåä àì̈¨¥¥§¦¨§¨©£¨¨§¦¦
¯,ïàkî LéìLe òaöà :øîéîì déì éòaéà éëä ïéáøì§¨¦¨¦¦¨¥¥§¥©¤§©§¦¦¨

.òöîàa çåéø LéìLe òaöàå ,ïàkî LéìLe òaöàå§¤§©§¦¦¨§¤§©§¦¤©¨¤§©
éàî àlàå¯:øîéîì éì éòaéà éëä éãéãì ,ïðéâéìt §¤¨©§¦¦©§¦¦¨¦¦¨¥¦§¥©

íéLéìL éðLe òaöàå ,ïàkî íéLéìL éðLe òaöà¤§©§¥§¦¦¦¨§¤§©§¥§¦¦
àlà !òöîàa çåéø íéLéìL éðLe íééòaöàå ,ïàkî¦¨§¤§¨©¦§¥§¦¦¤©¨¤§©¤¨

ïðéâìtc øîéîì àkéà éà¯.ïðéâìt ãîBòk õeøôa ¦¦¨§¥©§¨§¦©§¨§¥¨§¦©
øNòî áçøL ét ìò óà çútä úøeö Bì Lé íà"¦¥©©¤©©©¦¤¨¨¥¤¤

éøö Bðéà.Bäáâa àépäîc àøzìîàå ,Baçøa àépäîc çútä úøeö ïçkLà ."èòîì C ¥¨¦§©¥©§©©©©¤©¦§©§¨§¨§§©©§§¨¦§©§¨§¨§
àëôéà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oiaexir(iriax meil)

ñt äNBò[dvign-]äøNò dBáb,migthCLîae`l-][jxòaøà ¤©¨©£¨¨§¤¤©§©
Bãéîòîe ,úBnàdf qtléBáî ìL Bkøàì,[` xeiv] gztd rvn`a ©©£¦§¨§¤¨

rax`a `edy ,iean xykd xeriy df qt ly ekxe`a yiy oeikne
ieand lzekn ,cg`d ,ze`ean ipyl ieand z` wlgn `ed ,zen`
xg`ne .xg`d cvay ieand lzek cre qtd on ,ipyde ,qtd cre
mxiykdl ozip ,zen` xyrn agx egzt oi` ze`eand on cg` lke

.dxew e` igl zpizp ici lr
xyrn agx egzty iean xiykdl cvik sqep ote` d`ian `xnbd

:zen`äãeäé áøãk ,énð éà,dcedi ax xn`y ote`d oirk -øîàc ¦©¦¦§©§¨§¨©
,änà äøNò Lîç áçø àeäL éBáî ,äãeäé áølr exiykdl dvexe ©§¨¨¤¨¨£¥¤§¥©¨

,dxew e` igl iciúBnà ézL ÷éçøîieand lzeknäNBòåmyñt ©§¦§¥©§¤©
agexaìLúBnà Lecivay dvxitd on agx qtde xg`ne ,[a xeiv] ¨Ÿ©

yng zepecipe 'uextd lr daexn cner' oicn dze` `ed xizn
xyr `l` ieand gzt ly eagex oi` dzrne ,zenezqk el` zen`

.dxew e` igl ici lr exizdl ozipe ,cala zen`
r agx ieandy ote`aeipyn cg`a exizdl ozip dn` mixy

gipie ieand ly ipyd elzekn mb zen` izy wigxiy e` .mipte`
ieand lzekn wigxiy e` ,[b xeiv] zen` yly agexa sqep qt my
,[c xeiv] zen` yy agexa qt my dyrie ,zen` rax` cg`d
el` zen` xyr ep` mipc ecivay dvxitd on agx qtde xg`ne

.zenezqk
wigxny df ote`a `weec dcedi ax hwp recn zxxan `xnbd

:zen` yly qt dyere zen` izyéànàåax jixvn recn - §©©
ewlgl ozip ixd ,zen` yly agexa lecb cg` qt zeyrl dcedi

y ,epiidc ,miwlg ipylñt äNòéagexaäöçîe änàlzekl jenq ©£¤©©¨¤¡¨
,ieand÷éçøéåepnidñt äNòéå ,úBnà ézLagexa sqepänà §©§¦§¥©§©£¤©©¨
äöçîedcedi ax hwp `ly oeikne .[d xeiv] lecbd gztl jenq ¤¡¨

,dfk ote`adpéî òîLy xaeq `edy jkn cenll yi -äaeøî ãîBò §©¦¨¥§¤
.ãîBò éåä àì úBçeø ézLî õeøtä ìòz` mitxvn oi`y ,xnelk ©©¨¦§¥Ÿ¨¥¥

`l` ,rvn`ay 'uext'd z` lhal ick miccv ipyn 'cner'd
,ecivay 'uext'd lr daexn cg` cvay 'cner'd didiy jixv
cvl zen` yly agexa cg` qt `weec zeyrl jixv ok lre
dn` ly miqt ipyl ewlgl xyt` i`e ,zen`d izy ly dvxitd

.dvgne
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìjl xnel ip` leki zenewn x`ya - §¨¥¨¨

zegex izyn uextd lr daexn cner'yàëä éðàLå ,'ãîBò éåä- ¨¥¥§©¦¨¨
meyn ,ok xnel xyt` i`y o`k xacd dpey j`éàäc àøéåà éúàc§¨¥£¦¨§©

déì ìháîe àñéb éàäc àøéåàå àñébcg`d cvny xie`d `ay - ¦¨©£¦¨§©¦¨§©¥¥
lhane [gztd ly zen` xyr] ipyd cvne [zen`d izy zvxit]

g` lky xg`n ,rvn`ay 'cner'd z`elld 'mixie`'d on c
la` ,[dvgne dn` eagexy] rvn`ay cnerd lr daexn exeriy
okzi 'micner' ipy oia zg` dvxit yi mda zenewn x`ya

.mdipiay dvxitd z` lhal ick mdipy z` mitxvny
dfk ote`a dcedi ax hwp recn mewn lkn :zxxane `xnbd day
xiykdl ozip ixd ,zen` yly ly qt dyere zen` izy gipny

,xg` ote`a ieand gzt z`ñt äNòéåagexaänàlzekl jenq §©£¤©©¨
,ieand÷éçøéåmynñt äNòéå ,änàagexa sqep÷éçøéå ,änà §©§¦©¨§©£¤©©¨§©§¦

cer mynñt äNòéå ,änàagexa sqepänàlecbd gztl jenqa ©¨§©£¤©©¨
,dfk ote`a zeyrl dcedi ax xizd `ly oeikne .[e xeiv]òîL§©

dpéîy xaeq `edy jkn cenll yi -,øeñà õeøôk ãîBò,xnelk ¦¨¥§¨¨
dpi` 'uext'd xeriyk `ed day 'cner'd xeriyy dvigny
ly dn`d z` zxqe` 'uext' ly dn` lk o`k s` jkitle ,dxyk

.llk dvign o`k oi`y `vnpe ,dil` dkenqd 'cner'd
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìjl xnel ip` leki zenewn x`ya - §¨¥¨¨

uextk cner'yàëä éðàLå ,'øzeîleqtl yiy o`k xacd dpeye - ¨§©¦¨¨
meyn ,ef dvigndéì ìháîe àñéb éàäãe àñéb éàäc àøéåà àúàc§¨¨£¦¨§©¦¨§©¦¨§©¥¥

zen` xyr] ipyd cvne [dn` zvxit] cg`d cvny xie`d `ay -
zvxity s`e .ieand gztl jenqd qtd z` lhane [gztd ly
elhal `id dliren mewn lkn ,'cner'd lr daexn dpi` dn`d

ipyn zevxt oi`y ote`a la` ,dilr daexn `ed oi`e xg`n
.'cnerk uext' da yiy dvign xiykdl okzi miccvd

izy gipny ote`a dcedi ax hwp recn :zxxane `xnbd day
ote`a z`f zeyrl ozip ixd ,zen` yly ly qt dyere zen`

,xg`änà ÷éçøéå,ieand lzeknäNòéåmyñtagexaänà §©§¦©¨§©£¤©©¨
å ,äöçîeokn xg`l÷éçøéceräNòéå ,änàmyñtagexa sqep ¤¡¨§©§¦©¨§©£¤©

äöçîe änàjiiy oi` dfk ote`ae ,[f xeiv] lecbd gztl jenqa ©¨¤¡¨
ea yiy 'cner'dy itl ,'`qib i`dce `qib i`dc `xie` iz`' xnel

.dn` `l` magexa oi`y zevxtd on xzei agx dvgne dn`
:`xnbd zx`anénð éëä ïéà,zeyrl sicr jk ok` -àì éàä éleëå ¥¨¦©¦§¥©Ÿ

ïðaø äeçøèà,jk lk mc`d lr minkg egixhd `ly `l` - ©§§¨©¨¨
.zg`k zen` izy ly dvxit gipny ote`a s` zeyrl el exizde
sqep ohw gzt ziiyry xaeqd dcedi ax ixac lr dywn `xnbd

:ezlqet dpi` ieanlLeçéìådf ote`a ,yeygl yi dxe`kl - §¥
,zen` yly gzt dyere zen` izy gipny dcedi ax xn`y

àèeæ àçúéôa ìééòå äaø àçúét ÷éáL àîìceafri `ny - ¦§¨¨¦¦§¨©¨§¨¥§¦§¨¨
eqpkie ,zen` xyr eagexy ieand ly lecbd gztd z` miyp`d

hazi jk ici lre ,zen` izy eagexy ohwd gzta,lecbd gztd l
`l df ieany `vnpe ,eay dxewd e` igld s` elhazi `linne
e` igl gipdl jixv oi` ohwd gzta ixdy ,llk oewiz ea `di

.dxew
:`xnbd zvxzn,äðúî øa àcà áø øîàitl ,jkl yegl oi` ¨©©©¨©©§¨

yä÷æçy `id.ïè÷ çúôa ñðëðå ìBãb çút çépî íãà ïéà £¨¨¥¨¨©¦©¤©¨§¦§¨§¤©¨¨
:dywne `xnbd dayàðL éàîexacd dpey dne -énà éaøcî ©§¨¦§©¦©¦

,éqà éaøãeecivn uxtpy iean iabl] mixaeqd(.d lirl)yiy ,[ §©¦©¦
.ohwd gzta eqpkie lecbd gztd z` miyp`d eafri `ny yegl

:`xnbd zvxzníúäyi ok` ,eciva uxtpy iean iabl ,my - ¨¨
c meyn ,jkl yeglàëeléäa èòîî à÷dvxitd jxc qpkpdy - ¨§©¥§¦¨

,jka ekxc z` xvwn ieand cvayàëäly epic iabl ,o`k la` - ¨¨
,dcedi axàëeléäa èòîî à÷ àìohwd gztd jxc qpkpd oi` - Ÿ¨§©¥§¦¨

ote`ae ,md ieand y`xa migztd ipy ixdy ,jka ekxc z` xvwn
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ñt äNBò[dvign-]äøNò dBáb,migthCLîae`l-][jxòaøà ¤©¨©£¨¨§¤¤©§©
Bãéîòîe ,úBnàdf qtléBáî ìL Bkøàì,[` xeiv] gztd rvn`a ©©£¦§¨§¤¨

rax`a `edy ,iean xykd xeriy df qt ly ekxe`a yiy oeikne
ieand lzekn ,cg`d ,ze`ean ipyl ieand z` wlgn `ed ,zen`
xg`ne .xg`d cvay ieand lzek cre qtd on ,ipyde ,qtd cre
mxiykdl ozip ,zen` xyrn agx egzt oi` ze`eand on cg` lke

.dxew e` igl zpizp ici lr
xyrn agx egzty iean xiykdl cvik sqep ote` d`ian `xnbd

:zen`äãeäé áøãk ,énð éà,dcedi ax xn`y ote`d oirk -øîàc ¦©¦¦§©§¨§¨©
,änà äøNò Lîç áçø àeäL éBáî ,äãeäé áølr exiykdl dvexe ©§¨¨¤¨¨£¥¤§¥©¨

,dxew e` igl iciúBnà ézL ÷éçøîieand lzeknäNBòåmyñt ©§¦§¥©§¤©
agexaìLúBnà Lecivay dvxitd on agx qtde xg`ne ,[a xeiv] ¨Ÿ©

yng zepecipe 'uextd lr daexn cner' oicn dze` `ed xizn
xyr `l` ieand gzt ly eagex oi` dzrne ,zenezqk el` zen`

.dxew e` igl ici lr exizdl ozipe ,cala zen`
r agx ieandy ote`aeipyn cg`a exizdl ozip dn` mixy

gipie ieand ly ipyd elzekn mb zen` izy wigxiy e` .mipte`
ieand lzekn wigxiy e` ,[b xeiv] zen` yly agexa sqep qt my
,[c xeiv] zen` yy agexa qt my dyrie ,zen` rax` cg`d
el` zen` xyr ep` mipc ecivay dvxitd on agx qtde xg`ne

.zenezqk
wigxny df ote`a `weec dcedi ax hwp recn zxxan `xnbd

:zen` yly qt dyere zen` izyéànàåax jixvn recn - §©©
ewlgl ozip ixd ,zen` yly agexa lecb cg` qt zeyrl dcedi

y ,epiidc ,miwlg ipylñt äNòéagexaäöçîe änàlzekl jenq ©£¤©©¨¤¡¨
,ieand÷éçøéåepnidñt äNòéå ,úBnà ézLagexa sqepänà §©§¦§¥©§©£¤©©¨
äöçîedcedi ax hwp `ly oeikne .[d xeiv] lecbd gztl jenq ¤¡¨

,dfk ote`adpéî òîLy xaeq `edy jkn cenll yi -äaeøî ãîBò §©¦¨¥§¤
.ãîBò éåä àì úBçeø ézLî õeøtä ìòz` mitxvn oi`y ,xnelk ©©¨¦§¥Ÿ¨¥¥

`l` ,rvn`ay 'uext'd z` lhal ick miccv ipyn 'cner'd
,ecivay 'uext'd lr daexn cg` cvay 'cner'd didiy jixv
cvl zen` yly agexa cg` qt `weec zeyrl jixv ok lre
dn` ly miqt ipyl ewlgl xyt` i`e ,zen`d izy ly dvxitd

.dvgne
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìjl xnel ip` leki zenewn x`ya - §¨¥¨¨

zegex izyn uextd lr daexn cner'yàëä éðàLå ,'ãîBò éåä- ¨¥¥§©¦¨¨
meyn ,ok xnel xyt` i`y o`k xacd dpey j`éàäc àøéåà éúàc§¨¥£¦¨§©

déì ìháîe àñéb éàäc àøéåàå àñébcg`d cvny xie`d `ay - ¦¨©£¦¨§©¦¨§©¥¥
lhane [gztd ly zen` xyr] ipyd cvne [zen`d izy zvxit]

g` lky xg`n ,rvn`ay 'cner'd z`elld 'mixie`'d on c
la` ,[dvgne dn` eagexy] rvn`ay cnerd lr daexn exeriy
okzi 'micner' ipy oia zg` dvxit yi mda zenewn x`ya

.mdipiay dvxitd z` lhal ick mdipy z` mitxvny
dfk ote`a dcedi ax hwp recn mewn lkn :zxxane `xnbd day
xiykdl ozip ixd ,zen` yly ly qt dyere zen` izy gipny

,xg` ote`a ieand gzt z`ñt äNòéåagexaänàlzekl jenq §©£¤©©¨
,ieand÷éçøéåmynñt äNòéå ,änàagexa sqep÷éçøéå ,änà §©§¦©¨§©£¤©©¨§©§¦

cer mynñt äNòéå ,änàagexa sqepänàlecbd gztl jenqa ©¨§©£¤©©¨
,dfk ote`a zeyrl dcedi ax xizd `ly oeikne .[e xeiv]òîL§©

dpéîy xaeq `edy jkn cenll yi -,øeñà õeøôk ãîBò,xnelk ¦¨¥§¨¨
dpi` 'uext'd xeriyk `ed day 'cner'd xeriyy dvigny
ly dn`d z` zxqe` 'uext' ly dn` lk o`k s` jkitle ,dxyk

.llk dvign o`k oi`y `vnpe ,dil` dkenqd 'cner'd
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìjl xnel ip` leki zenewn x`ya - §¨¥¨¨

uextk cner'yàëä éðàLå ,'øzeîleqtl yiy o`k xacd dpeye - ¨§©¦¨¨
meyn ,ef dvigndéì ìháîe àñéb éàäãe àñéb éàäc àøéåà àúàc§¨¨£¦¨§©¦¨§©¦¨§©¥¥

zen` xyr] ipyd cvne [dn` zvxit] cg`d cvny xie`d `ay -
zvxity s`e .ieand gztl jenqd qtd z` lhane [gztd ly
elhal `id dliren mewn lkn ,'cner'd lr daexn dpi` dn`d

ipyn zevxt oi`y ote`a la` ,dilr daexn `ed oi`e xg`n
.'cnerk uext' da yiy dvign xiykdl okzi miccvd

izy gipny ote`a dcedi ax hwp recn :zxxane `xnbd day
ote`a z`f zeyrl ozip ixd ,zen` yly ly qt dyere zen`

,xg`änà ÷éçøéå,ieand lzeknäNòéåmyñtagexaänà §©§¦©¨§©£¤©©¨
å ,äöçîeokn xg`l÷éçøéceräNòéå ,änàmyñtagexa sqep ¤¡¨§©§¦©¨§©£¤©

äöçîe änàjiiy oi` dfk ote`ae ,[f xeiv] lecbd gztl jenqa ©¨¤¡¨
ea yiy 'cner'dy itl ,'`qib i`dce `qib i`dc `xie` iz`' xnel

.dn` `l` magexa oi`y zevxtd on xzei agx dvgne dn`
:`xnbd zx`anénð éëä ïéà,zeyrl sicr jk ok` -àì éàä éleëå ¥¨¦©¦§¥©Ÿ

ïðaø äeçøèà,jk lk mc`d lr minkg egixhd `ly `l` - ©§§¨©¨¨
.zg`k zen` izy ly dvxit gipny ote`a s` zeyrl el exizde
sqep ohw gzt ziiyry xaeqd dcedi ax ixac lr dywn `xnbd

:ezlqet dpi` ieanlLeçéìådf ote`a ,yeygl yi dxe`kl - §¥
,zen` yly gzt dyere zen` izy gipny dcedi ax xn`y

àèeæ àçúéôa ìééòå äaø àçúét ÷éáL àîìceafri `ny - ¦§¨¨¦¦§¨©¨§¨¥§¦§¨¨
eqpkie ,zen` xyr eagexy ieand ly lecbd gztd z` miyp`d

hazi jk ici lre ,zen` izy eagexy ohwd gzta,lecbd gztd l
`l df ieany `vnpe ,eay dxewd e` igld s` elhazi `linne
e` igl gipdl jixv oi` ohwd gzta ixdy ,llk oewiz ea `di

.dxew
:`xnbd zvxzn,äðúî øa àcà áø øîàitl ,jkl yegl oi` ¨©©©¨©©§¨

yä÷æçy `id.ïè÷ çúôa ñðëðå ìBãb çút çépî íãà ïéà £¨¨¥¨¨©¦©¤©¨§¦§¨§¤©¨¨
:dywne `xnbd dayàðL éàîexacd dpey dne -énà éaøcî ©§¨¦§©¦©¦

,éqà éaøãeecivn uxtpy iean iabl] mixaeqd(.d lirl)yiy ,[ §©¦©¦
.ohwd gzta eqpkie lecbd gztd z` miyp`d eafri `ny yegl

:`xnbd zvxzníúäyi ok` ,eciva uxtpy iean iabl ,my - ¨¨
c meyn ,jkl yeglàëeléäa èòîî à÷dvxitd jxc qpkpdy - ¨§©¥§¦¨

,jka ekxc z` xvwn ieand cvayàëäly epic iabl ,o`k la` - ¨¨
,dcedi axàëeléäa èòîî à÷ àìohwd gztd jxc qpkpd oi` - Ÿ¨§©¥§¦¨

ote`ae ,md ieand y`xa migztd ipy ixdy ,jka ekxc z` xvwn
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.znd ld`a milkd mi`nhp milke znd on zifk df ld` zgz yi
.d`nehd z` `ian epi` gth agex ea oi`y ld` la`

:`xnbd zxxanéàî`ed dn -.àìñòä øBò:`xnbd zx`anøîà ©¨©§¨¨©
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àqkä úéa.mixy ly ¥©¦¥
:zxxane `xnbd dayänëålha `diy awpd agex xeriy `ed §©¨

.enr sxhvdl ecivay xerd l`
:df oipra zerc izy `xnbd d`ianàúà ék`a xy`k -éîéc áø ¦¨¨©¦¦
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.zerav`
:oiaxe inic ax ly mdizexaq z` zxxan `xnbdéiaà déì øîà̈©¥©©¥

eúéâéìt éî ,éîéc áøìsexiv xeriya miwleg oiaxe dz` m`d - §©¦¦¦§¦¦
.xerd mr awpd

déì øîà,iia`l inic ax,àìxacd mrh `l` ,miwleg ep` oi` ¨©¥Ÿ
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exn`pàúáøáøaodn yiy ,milceb` epiidc ,zelecb zerav`a - §©§§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמנד מלר



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oiaexir(iying meil)

,xxal yieéàî àëtéàlirez m`d ,xnelk ,jtidl oicd `di dn - ¦§¨©
.dn` mixyrn xzei deabd iean xiykdl gztd zxev

:`ziixan wtqd zhyet `xnbdàéðúc ,òîL àz,`ziixaaéBáî ¨§©§©§¨¨
dBáb àeäLdlrnlèòîé ,änà íéøNòîdxewd daeb z` lityi - ¤¨©¥¤§¦©¨§©¥

.dn` mixyr jeza cenrzy crBì Lé íàå[ieanl-],çútä úøeö §¦¥©©¤©
éøö Bðéàèòîì Cz` dxiykn gztd zxevy itl ,dxewd daeb z` ¥¨¦§©¥

.oipr lka ieand
:zxxane `xnbd dtiqenéàî Baçøa àøzìîàda yiy dxew - £©§§¨§¨§©

xzei agx egzty iean xiykdl lirez m`d ,mixeive migezit
.zen` xyrn

:df oipra `ziixa `xnbd d`ianàéðúc ,òîL àz,`ziixaaéBáî ¨§©§©§¨¨
èòîé ,änà íéøNòî dBáb àeäLcenrzy cr ezxew daeb z` ¤¨©¥¤§¦©¨§©¥

,mixyr jezaøNòî áçøäå,zen`èòîécr ,egzt agex z` §¨¨¨¥¤¤§©¥
.zen` xyr lr cenriyBì Lé íàå[ieand gztl-],'çútä úøeö' §¦¥©©¤©

éøö Bðéàå .èòîì Cokéøö Bðéà ,àøzìîà Bì Lé íà.èòîì Czxxan ¥¨¦§©¥§¦¥£©§§¨¥¨¦§©¥
:`xnbdéàîjixv oi` `xzln` el yi m`y `ziixad zpeek dn - ©

,hrnlåàìdfa dpeekdy ,xnel oi` m`d -àôéqà,`tiqd lr - ©©¥¨
jk lre ,ehrnl jixv xyrn xzei agx egzty ieany x`azp da
hrnl jixv oi` ,`xzln` df gzta yi m`y `ziixad dtiqen
mb dliren `xzln`y o`kn gikedl yi ok m`e ,gztd agex z`

.xyrn xzei agxd gzta
:`xnbd dgecàì`l` ,jk `ziixad zpeek z` yxtl gxkd oi` - Ÿ

xn`p df oicy yxtl ozipàLéøàda ,`ziixad ly `yixd lr - ©¥¨
jixv dn` mixyrn xzei ddeab ieand zxew m`y x`azp
mixeive migezit da yi m`y `ziixad dtiqen jk lre ,dhrnl

.dhrnl jixv oi`
zxevy zxaeqd ,dpynd ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbd

xzei agxd gzt xizdl dliren dpi` gztd:xyrndéì éðúî©§¥¥
[el dpy-]dén÷ áø øa àéiçì äãeäé áø[iptl-],áøcixac z` ©§¨§¦¨©©©¥§©

s` gztd zxev el yi m`e ,hrni zen` xyrn agxde' dpynd
zen` xyrn agx `edy it lréøö Bðéàdéì øîà .'èòîì Caxl ax ¥¨¦§©¥¨©¥

jk `l` ,dfk ote`a dpynd z` ipal dpWY l` ,dcedidééðúà- ¦§¤©§§¥
mewn lkn gztd zxev el yi m` s`y ,el dpWYéøöèòîì Cz` ¦§¤¨¦§©¥

egzty iean xizdl dliren gztd zxev oi`y itl ,gztd agex
.xyrn xzei agx

:ax ixacn sqep oic cnel sqei axeðéaø éøácî ,óñBé áø øîà- ¨©©¥¦¦§¥©¥
,xyrn xzei agxd gzt dxizn dpi` gztd zxevy xaeqd ,ax

ãîìð.sqep oicdaeøL øöçici lr ieyr ,day otec lk aex - ¦§©¨¥¤¨
úBðBlçå íéçút,'cner'd lr daexn 'uext'dy ,epiidc ,[` xeiv] §¨¦§©

çútä úøeöa úøzéð dðéàm` elit` ,day zepelgde migztd ly ¥¨¦¤¤§©©¤©
.zen` xyrn xzei agx epi` mdn cg` lkàîòè éàî`ed dn - ©©§¨

,xacd mrhå ìéàBäagxd 'uext'øNòî øúBézen`øñBàz` ¦§¥¥¤¤¥
lehlhdå ,éBáîaokøñBà 'ãîBòä ìò äaeøî õeøô'lehlhd z` §¨§¨§¤©¨¥¥

,øöça,dfn df mpic z` cenll yi jkitläîepivny myk - ¤¨¥©
agxd 'uext'aøNòî øúBizen`éBáîa øñBàäyúøeöa øzéð Bðéà ¥¥¤¤¨¥§¨¥¦¨§©

,çútä,'hrnl jixv' epzpyna qxebd ax zhiyläaeøî õeøt' óà ©¤©©¨§¤
çútä úøeöa øzéð Bðéà øöça øñBàä 'ãîBòä ìòelit`e ,ax ixacl ©¨¥¨¥¤¨¥¥¦¨§©©¤©

.zen` xyrn xzei dagx dpi` zevxtd on zg` lky ote`a
cenll ozip cvik :`xnbd dywn .sqei ax ixac z` dgec `xnbd
xyrn xzei agxd gzt oicn 'cnerd lr daexn uext' oic z`

,zen`l äîagxd gztøNòî øúBézen`,éBáîa øñBàäepicy ©§¥¥¤¤¨¥§¨
,xengBa zøzä àì ïkLelit` ,mewn meya zaya lehlhd z` ¤¥Ÿ¦©§¨

`lúBàøéá éqt ìöàzexean min ze`lnl zexiznd zevign-] ¥¤©¥¦¨
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המשך בעמנד ור

izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtoiaexir
èòîì êéøö äééðúà.gzt zxev el yi elit` Ðåðéáø éøáãîgzt zxev xn`c ,ax Ð

.`ipdn `líéçúô äáåøù.dizeptc rax`a Ðçúô úøåöá úøúéð äðéàelit`e Ð

`gzt xyrn xzei dieeyl gzt zxev `ipdn `lc ikid ik .xyrn miphw migzt`l Ð

.miphw migzta cnerd lr daexn uextl inp ipdnøùòî øúåéì äî`ly `ed oic Ð

ea gzt zxev lirei`ly ,exeqi` xeng oky Ð

.ze`xia iqta elit`e ,zaya mewn meya xzed

oiaexir) ipy wxta xn`c ,xi`n iaxc `ail`e

dyly ly zewax izy `lnk odipiae :(a,fi

dn` dxt lkc ,zen` xyr epiidc .xwa dyly

.dn` iyily ipyeìò äáåøî õåøôá øîàú
ãîåòäixdy ,zegt e` xyr ly zevxta Ð

xingnc xi`n iaxl elit`e .ze`xia iqta xzed

xyrn xzeia xq`e edadaexn uext edin Ð

xiyknc dcedi iaxl oky lke .ixyc icen

.yilye dn` dxyr ylyaäéì òééñî àîéìÐ

cnera gztd zxev `ipdn `l xn`c o`nl

.uextd on zegtêúòã à÷ìñ ïáåøùoeik Ð

,daexn uext dil ded ,zepelge migzt oaexc

cner `diy calae" ipzinl ez ivn ikide

."daexnïäá äáéøù àìàdaxd oda dyry Ð

aiaq aiaq zepelge ,migztcalae ,xzen Ð

:`nl` .gzt ickn xzei gztl gzt oia `diy

ab lr s`e ,opira uextd lr daexn cner

.edleka gzt zxev `ki`céàîéù éçúéôÐ

migzt :`pixg` `pyil .oinney oigzt

i`ny` owf enk ,oewiz oixqegny oilwlewn

.dxezn xqgéô÷éùmdipa` evlgpy zefefn Ð

ef oi`e ,zqpkp oa`e z`vei oa` ,o`kne o`kn

.gzt zxeväø÷éúdlrnl oipa melk oi`y Ð

cr gztk welg lzekd lk `l` ,gztd on

exn`y gzt zxeve dfk .ey`xo`kn dpw Ð

.odiab lr dpwe o`kn dpweáøã àäì äì øáñ
.ieana xyrn xzeil gzt zxev ipdn `lc Ð

ïúååøç úéá.mewn my Ðïäéáâ ìò äøåîæ çúîå
.gzt zxev oirk ,dfl dfn Ðíéàìë ïéðòìÐ

m`yoiqcpewd jeza miptb yirexfl xzen Ð

mizpia xcb did :opzck .dvignl ueg odl jenq

.o`kn xcbl jneq dfe ,o`kn xcbl jneq df Ð

úáù ïéðòì.ekeza lhlhl Ðãöä ïîgzny Ð

.odiy`x lr `le .ezirvn`a dfl dfn dxenfd

íåìë äùò àì.el exizd i`n` ,zay oiprle Ð

àì úáùáxyra `d Ð`gzt `nlr ilekl Ð

.`edéâéìô àãñç áøãáådil zil yiwl yix Ð

.`cqg axc dil zi` opgei iaxe ,`cqg axc

`cqg ax xn` ik :xaqwela` ,zayl Ð

mi`lkl,gzt zxev ied cvd on elit` Ð

.mi`lkn xeng zayc
äàéô
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àëôéàzxev `dc :mz epiaxl `iywe .ddaeba gztd zxev `ipdn in :xnelk Ð i`n

xykzil ,odiab lrc dpw lc .odiab lr dpwe o`kn dpwe o`kn dpw ied gztd

enk ,igl ipdn `lc `kid dil `irainc :xnel yie !edyn iglk iedc ,o`kne o`knc dpwa

ikdae .dyly agex igl irac ,iqei iaxl e` .gztd zxev irac ,xyrn xzia e` yletna

.iziinc `ziixa inp `nwezinøöçdaexy

xzia i`c .xyrn zegtae Ð zepelge migzt

ax diipz` `d ,daexn cnera elit` Ð xyrn

ipync ,ixii` dizeptc rax`ae .hrnl jixv

opixn`c ,gztd zxev ipdnc ax dcen oiccv

,a` oipa i`dnc :`iywe .`nw `pzk dkld :lirl

zxev ipdn `lc cenll yi ziriax dvign elit`

elit` xyrn xzia ipdn `lc ikid ik ,gztd

lr `l` cenll oi`c :xnel yie !zg` dvigna

ied xyrn xzia zg` dvignc ,zevign rax`

xqe`y dnc ,zevign rax`a daexn uext enk

ipdn `le ,gzt ixwin `lc meyn Ð xyrn xzia

rax`n daexn uextl mb Ð gztd zxev dil

rax`a `gztc ,gztd zxev lirei `l zegex

icarc zg` dvign` la` .iypi` icar `l zegex

oi` df lre ,gztd zxev ipdnc `hiyt Ð gzt

.cenll jiiyäîÐ ieana xqe`d xyrn xzi

ezvxt oky ieanl dn :zeywdl oi`eÐ !rax`a

`l` iean hwp `le ,xvga xq` inp xyrn xzic

.dia ixii` axc meynéçúôyxit Ð i`niy

ipa ux` `edy ,l`xyi ux` igzt :l`ppg epiax

.myàîéìéàopgei iax `nil `da xyra

`nlic ,jixt i`nc zeywdl oi` Ð `l zaya

!xyra elit` zezlc edekxv`c `rcxdpk xaq

.yletnk iedc dcen inp l`eny xyrn xziac

o`n `kilc ,zilnxk `idy drwaa ixii` o`kc

lirl opixn`ck ,gztd zxev lirei `ly biltc

elit` lirl xq` sqei ax `dc :dyw j` .(`,f)

drwal dlka elit`e ,daexn uexte li`ed ,xyra

dlka elit`e xq`c xyrn xzic `inec ,ixii`

m` .drwaa ixii`c opgei iaxn iziincn .drwal

sqei axc oeik ,opgei iax `nil :`da jixt dn ,ok

,sqei ax ixacl yegl oi`c :xnel yie !ikd xaq

zxev ipdne li`ed :xn`z m`e .egcpe li`ed

ze`xia iqt iab ok m` ,zegex rax` lkn gztd

`l` ixy ied `le ,oicneic drax`l ekxved dnl

mdl did dcedi iaxl oiae xi`n iaxl oia ,dndal

axl Ð odiab lr dxenfe oiqcpew rax` zeyrl

,inp `xiiy iabe !xyrn xzia oizipznle ,xyra

mipw e` dfn dlrnl df milag dyly jixv i`n`

'cn gztd zxev eyri ?dylyn zegt zegt

miiwzn did `ly itl :wgvi epiax xne`e !zegex

leki lwa ,mbe .dil ecye ilnb ez`c meyn ,jk lk

oikixv eidy itl ,dievn dpi`y gexa letil

oke ,zezyl my miqpkpd milnbd on ediabdl

xvga enk xizdl oi` `xiiyac :cere .`xiiya

:yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe .dxicl sweny

jk :eyexit ikde ,zeptc rax`a ixii` `l `kdc

.zevign izy epiidc ,yletna zay oiprl exizd

uext m` yegl oi` zevign izyac ?`l zaya opgei iax `nil `da :xity jixt `zyde .rax`l mizy oia welig oi` mi`lkac .mi`lk oiprl zevign rax`k ied zay oiprl zevign izyc

uexta `ipdn `l gztd zxev sqei ax xn`c `dc ,gztd zxev ipdn `l xyrn xzia xn`c axc dil zil i` Ð `l zaya opgei iax `nil `da :`yexit ikdc ,yxtn ivewn xyde .daexn

,gztd zxev ipdn `lc zaya opgei iax xn`w xyra elit` jkle ,gztd zxev ipdn `lc axk opgei iaxl dil `xiaq xyrn xzia e`l `l` ,xyrn xzia xq`c ax ixacn epiid Ð daexn

.a` oipa dil zi`c ,gztd zxev ici lr elit` xeq` sqei axl daexn uextc meyn
`kd
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רכג
izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtoiaexir

èòîì êéøö äééðúà.gzt zxev el yi elit` Ðåðéáø éøáãîgzt zxev xn`c ,ax Ð

.`ipdn `líéçúô äáåøù.dizeptc rax`a Ðçúô úøåöá úøúéð äðéàelit`e Ð

`gzt xyrn xzei dieeyl gzt zxev `ipdn `lc ikid ik .xyrn miphw migzt`l Ð

.miphw migzta cnerd lr daexn uextl inp ipdnøùòî øúåéì äî`ly `ed oic Ð

ea gzt zxev lirei`ly ,exeqi` xeng oky Ð

.ze`xia iqta elit`e ,zaya mewn meya xzed

oiaexir) ipy wxta xn`c ,xi`n iaxc `ail`e

dyly ly zewax izy `lnk odipiae :(a,fi

dn` dxt lkc ,zen` xyr epiidc .xwa dyly

.dn` iyily ipyeìò äáåøî õåøôá øîàú
ãîåòäixdy ,zegt e` xyr ly zevxta Ð

xingnc xi`n iaxl elit`e .ze`xia iqta xzed

xyrn xzeia xq`e edadaexn uext edin Ð

xiyknc dcedi iaxl oky lke .ixyc icen

.yilye dn` dxyr ylyaäéì òééñî àîéìÐ

cnera gztd zxev `ipdn `l xn`c o`nl

.uextd on zegtêúòã à÷ìñ ïáåøùoeik Ð

,daexn uext dil ded ,zepelge migzt oaexc

cner `diy calae" ipzinl ez ivn ikide

."daexnïäá äáéøù àìàdaxd oda dyry Ð

aiaq aiaq zepelge ,migztcalae ,xzen Ð

:`nl` .gzt ickn xzei gztl gzt oia `diy

ab lr s`e ,opira uextd lr daexn cner

.edleka gzt zxev `ki`céàîéù éçúéôÐ

migzt :`pixg` `pyil .oinney oigzt

i`ny` owf enk ,oewiz oixqegny oilwlewn

.dxezn xqgéô÷éùmdipa` evlgpy zefefn Ð

ef oi`e ,zqpkp oa`e z`vei oa` ,o`kne o`kn

.gzt zxeväø÷éúdlrnl oipa melk oi`y Ð

cr gztk welg lzekd lk `l` ,gztd on

exn`y gzt zxeve dfk .ey`xo`kn dpw Ð

.odiab lr dpwe o`kn dpweáøã àäì äì øáñ
.ieana xyrn xzeil gzt zxev ipdn `lc Ð

ïúååøç úéá.mewn my Ðïäéáâ ìò äøåîæ çúîå
.gzt zxev oirk ,dfl dfn Ðíéàìë ïéðòìÐ

m`yoiqcpewd jeza miptb yirexfl xzen Ð

mizpia xcb did :opzck .dvignl ueg odl jenq

.o`kn xcbl jneq dfe ,o`kn xcbl jneq df Ð

úáù ïéðòì.ekeza lhlhl Ðãöä ïîgzny Ð

.odiy`x lr `le .ezirvn`a dfl dfn dxenfd

íåìë äùò àì.el exizd i`n` ,zay oiprle Ð

àì úáùáxyra `d Ð`gzt `nlr ilekl Ð

.`edéâéìô àãñç áøãáådil zil yiwl yix Ð

.`cqg axc dil zi` opgei iaxe ,`cqg axc

`cqg ax xn` ik :xaqwela` ,zayl Ð

mi`lkl,gzt zxev ied cvd on elit` Ð

.mi`lkn xeng zayc
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àëôéàzxev `dc :mz epiaxl `iywe .ddaeba gztd zxev `ipdn in :xnelk Ð i`n

xykzil ,odiab lrc dpw lc .odiab lr dpwe o`kn dpwe o`kn dpw ied gztd

enk ,igl ipdn `lc `kid dil `irainc :xnel yie !edyn iglk iedc ,o`kne o`knc dpwa

ikdae .dyly agex igl irac ,iqei iaxl e` .gztd zxev irac ,xyrn xzia e` yletna

.iziinc `ziixa inp `nwezinøöçdaexy

xzia i`c .xyrn zegtae Ð zepelge migzt

ax diipz` `d ,daexn cnera elit` Ð xyrn

ipync ,ixii` dizeptc rax`ae .hrnl jixv

opixn`c ,gztd zxev ipdnc ax dcen oiccv

,a` oipa i`dnc :`iywe .`nw `pzk dkld :lirl

zxev ipdn `lc cenll yi ziriax dvign elit`

elit` xyrn xzia ipdn `lc ikid ik ,gztd

lr `l` cenll oi`c :xnel yie !zg` dvigna

ied xyrn xzia zg` dvignc ,zevign rax`

xqe`y dnc ,zevign rax`a daexn uext enk

ipdn `le ,gzt ixwin `lc meyn Ð xyrn xzia

rax`n daexn uextl mb Ð gztd zxev dil

rax`a `gztc ,gztd zxev lirei `l zegex

icarc zg` dvign` la` .iypi` icar `l zegex

oi` df lre ,gztd zxev ipdnc `hiyt Ð gzt

.cenll jiiyäîÐ ieana xqe`d xyrn xzi

ezvxt oky ieanl dn :zeywdl oi`eÐ !rax`a

`l` iean hwp `le ,xvga xq` inp xyrn xzic

.dia ixii` axc meynéçúôyxit Ð i`niy

ipa ux` `edy ,l`xyi ux` igzt :l`ppg epiax

.myàîéìéàopgei iax `nil `da xyra

`nlic ,jixt i`nc zeywdl oi` Ð `l zaya

!xyra elit` zezlc edekxv`c `rcxdpk xaq

.yletnk iedc dcen inp l`eny xyrn xziac

o`n `kilc ,zilnxk `idy drwaa ixii` o`kc

lirl opixn`ck ,gztd zxev lirei `ly biltc

elit` lirl xq` sqei ax `dc :dyw j` .(`,f)

drwal dlka elit`e ,daexn uexte li`ed ,xyra

dlka elit`e xq`c xyrn xzic `inec ,ixii`

m` .drwaa ixii`c opgei iaxn iziincn .drwal

sqei axc oeik ,opgei iax `nil :`da jixt dn ,ok

,sqei ax ixacl yegl oi`c :xnel yie !ikd xaq

zxev ipdne li`ed :xn`z m`e .egcpe li`ed

ze`xia iqt iab ok m` ,zegex rax` lkn gztd

`l` ixy ied `le ,oicneic drax`l ekxved dnl

mdl did dcedi iaxl oiae xi`n iaxl oia ,dndal

axl Ð odiab lr dxenfe oiqcpew rax` zeyrl

,inp `xiiy iabe !xyrn xzia oizipznle ,xyra

mipw e` dfn dlrnl df milag dyly jixv i`n`

'cn gztd zxev eyri ?dylyn zegt zegt

miiwzn did `ly itl :wgvi epiax xne`e !zegex

leki lwa ,mbe .dil ecye ilnb ez`c meyn ,jk lk

oikixv eidy itl ,dievn dpi`y gexa letil

oke ,zezyl my miqpkpd milnbd on ediabdl

xvga enk xizdl oi` `xiiyac :cere .`xiiya

:yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe .dxicl sweny

jk :eyexit ikde ,zeptc rax`a ixii` `l `kdc

.zevign izy epiidc ,yletna zay oiprl exizd

uext m` yegl oi` zevign izyac ?`l zaya opgei iax `nil `da :xity jixt `zyde .rax`l mizy oia welig oi` mi`lkac .mi`lk oiprl zevign rax`k ied zay oiprl zevign izyc

uexta `ipdn `l gztd zxev sqei ax xn`c `dc ,gztd zxev ipdn `l xyrn xzia xn`c axc dil zil i` Ð `l zaya opgei iax `nil `da :`yexit ikdc ,yxtn ivewn xyde .daexn

,gztd zxev ipdn `lc zaya opgei iax xn`w xyra elit` jkle ,gztd zxev ipdn `lc axk opgei iaxl dil `xiaq xyrn xzia e`l `l` ,xyrn xzia xq`c ax ixacn epiid Ð daexn

.a` oipa dil zi`c ,gztd zxev ici lr elit` xeq` sqei axl daexn uextc meyn
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רכד
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtoiaexir

äàéô.(a,cq) zay zkqna zixkp d`it eznbece .exiagl qcpewn dgeznd dxenfd zrilw Ðäéáøã àä.dil `xiaq `l dile ,dxn` `pipg iaxa dcedi iax meyn `ziixza jd Ð

àîìùá úøîà éàoab lr `ziinw Ðxyra i`c .xyrn xzeiae ,mi`lk oiprl ixy ikd meyn Ð:xity dil `xiaq axk jigxk lre ,zayl `l la` xninl ivn `l Ðàøîéú àðîå
ïì éðùã.cvd on xyrn xzeil xyr oia ,mi`lka Ðé÷áù éô ìò óà.df xac epnn l`y ,mi`lk zeklda ryedi iax Ðïéðø÷åãä íéð÷xwck oiteyn Ð.rwxwa uerpd czi =éãë

úìã äá ãéîòäìoiyw ly zlc da cinrdl leki elit`e ,`edy lk Ð.milay ly oiyw dic Ðàú÷áà`ifg edin ,zlc dkixv dpi`y it lr s`e .ea aaeq zlcd xivy xeg Ð

.opira zlclòâéì ïéëéøöoab lry dpw Ð

odn dlrnl dielz elit` e` ,oiccvay mipwl

.xie`aàúåìâ ùéø éá àãáåòxizdl siwdy Ð

daxd migzt oda dyre ,da lhlhl dagx

mipwl erbp `le ,d`it odl dyre ,xyrn xzei

:dhn lyäôéë.dtikk ieyrd xry Ðíéîëçå
íéøèåô,xvn `ed lebira dlrnly iptn Ð

rax`n dzegt gzt oi`e ,drax` agx epi`e

.agexäøùò äéìâøá ùé íàù ïéåùå,daeb Ð

.lbrl ligziy mcewúáééçda yi `dc Ð

lebird lk elit`e .drax` agexa daeb dxyr

mezq:`nl` .xyk gzt xeriy my x`yp Ð

dilbxa gztc dxiykd `dc ,rbil oikixv oi`

dpeilrd dxwz oia wiqtn lebirde ,`id

ediizbelt iyextl iia` :zaiig ipzwe ,zefefnl

opiqxb "iia` xn`e" :`pixg` `pyil .`z`

.rbil oikixv oi`c opitli iia`c yexitneìëä
àìã äùìù äéìâøá ïéàå äøùò ääåáâ íéãåî

íåìëdaeb dylyn xiva lkc Ð` Ð`rx

`diy melk df gztn my oi`e ,`id `zkinq

.drax` agexäùìù äáåâ äéìâøá ùé éîð éàÐ

.dxyr ddaeb oi`e drax` agex dilbx mzqe

e`le ,melk `l dxyrn zegt lkc ,melk `le

.`ed gztäùìù äéìâøá ùéã éâéìô éëwitpc Ð

drax` gzt xykda `zkinq `rx` zxezn

dagx dpi`e ,lebird mr dxyr ddaebe ,agex

.dlrnle lbern drax`÷åçì äá ùéåÐ

zlitp `la drax`l eaigxdle lebird xezqle

,o`kle o`kl jex` oipady ,oeilrd lebird y`x

.xryd zcnl o`kne o`kn dlk oipad oi`e

íéìùäì ïé÷÷åçyi dyly daebae li`ed Ð

gzt agex xykdmipeilrd dray oi`ex Ð

zcnl miagxpe ,miptan oiwewg od eli`k

.milbxdäðùîòáøàî úåçô àåäù éåáî ìò
úåîà.egzt agex Ðàøîâàìã ïàîë

'åë äéððçë:xn`w ikdc dizrc `wlq `wc Ð

.'ek mixne` i`ny zia ,yletn iean xykd

àúééøåàã úåöéçî òáøàipiqn dynl dkld Ð

ied `l zevign rax`n xivac ,zevigna `id

iedizc ,dxewe igl ira ikd meyn .cigid zeyx

.`ziilrn dvign÷åøæìmiaxd zeyxn Ð

zevign ylyc .aiiginc `ed ylyn ,ekezl

lhlhl la` ,cigid zeyx dieeyl `ziixe`c

ekeza.rax` `ki`c cr opax xefb Ð
ïéìáåàì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

àëäiiepyl ikixv `l `zyde Ð xyrn xzia

.diaxc `d dicic `d yiwl yixl

éëÐdxyr ddeabe dyly dilbxa yiya ibilt

wxf :(a,f) zayc `nw wxta opixn`c `de

Ð `edy lk xega dgpe dklde dxyrn dlrnl

oiwwega ibiltc opaxe xi`n iax zwelgnl ep`a

okxcy oixega ixiinc :wgvi epiax xne` .milydl

miaxd zeyxl oiyletny ,oipa zrya zeyrl

,drax` lr drax` oiagx cigid zeyx cvle

oiwweg xi`n iaxl opixn` ded `l xg` oiprac

.`kd rnynck
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ïðçBé éaøå .úaMì àì ìáà ,íéàìk ïéðòì úøzeî äàét¥¨¤¤§¦§©¦§©¦£¨Ÿ©©¨§©¦¨¨
úaMì úBvéçîk :øîà¯íéàìëì úBvéçî Ck ,àìc ¨©¦§¦©©¨§¨¨§¦§¦§©¦

¯,àéL÷ àì Lé÷ì Léøãà Lé÷ì Léøc àîìLa .àìc§¨¦§¨¨§¥¨¦©§¥¨¦¨©§¨
àä¯àä ,déãéc¯éaøcà ïðçBé éaøc àlà .déaøc ¨¦¥¨§©¥¤¨§©¦¨¨©§©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oiaexir(iying meil)

äàétizy oia geznd relw spr ici lr ziyrpd gztd zxev - ¥¨
,zecziúøzeî[zxzne zvveg-]àì ìáà ,íéàìk ïéðòìdaeyg ¤¤§¦§©¦§©¦£¨Ÿ
dvignìoiprì úBvéçîk ,øîà ïðçBé éaøå .úaLàìc úaLmyk - §©¨§©¦¨¨¨©¦§¦§©¨§Ÿ

,zay oiprl dvign daeyg ef gztd zxev oi`yúBvéçî Ck̈§¦
àìc íéàìëì.mi`lk oiprl dvign daeyg dpi` jk - §¦§©¦§Ÿ

,lirl mdixacl mixzeq o`k yiwl yixe opgei iax ixacy `vnp
`le mi`lka dxizn efk gztd zxevy lirl xn` opgei iax ixdy
yixe ,mi`lka s` dxizn dpi`y xne` `ed o`k eli`e ,zaya
`ed o`ke ,mi`lka oiae zaya oia dxizn `idy lirl xn` yiwl

.mi`lka `l` dxizn dpi`y xne`
:zxne`e `xnbd dkiynneàì Lé÷ì Léøcà Lé÷ì Léøc àîìLa¦§¨¨§¥¨¦©§¥¨¦Ÿ

àéL÷,yiwl yix ixaca dxizq oi`y xnele ayiil ozip mpn` - ©§¨
c meyndéãéc àäzxevy ,lirl yiwl yix xn`y `xnind - ¨¦¥

e ,`id ely ,zaya s` dxizn efk gztddéaøc àäeli`e - ¨§©¥
,mi`lka `l` zxzn dpi`y ,df oipra xn`y dipyd `xnind
epi` envr `ed j` ,dxn` eax `pipg iaxa dcedi iax ly enyn

.ok xaeqàéL÷ ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àlàixaca dxizqd la` - ¤¨§©¦¨¨©§©¦¨¨©§¨
.dyw opgei iax

opgei iaxy ef `iyewn gikedl yi cvik dzr zx`an `xnbd
:axk xaeqàîìLa zøîà éàopgei iax ixacy xn`z m` -íúä- ¦¨§©§¦§¨¨¨¨

sprd z` gipdy ote`a exn`p ,zeczi rax` urpy mc` iabl ,my
ïab ìòopgei iax ixac eli`e ,zeczid lyàëäexn`p ,o`k - ©©¨¨¨

sprd z` gipny ote`aøétL ,ãvä ïî,eixaca dxizqd zayein - ¦©©©¦
zk dieyrd gztd zxeva xaecn lirle xg`nyiab lrn dpewi

zxzn dpi` mewn lkne ,mi`lka zxzn `id jkitl ,zeczid
opgei iaxe ,zen` xyrn xzei agxd gzta xaecny oeik ,zaya
xyrn xzei agxd gzt dxizn dpi` gztd zxevy axk xaeq
zxeva yiwl yixe opgei iax miwqer o`k eli`e .zay oiprl zen`
zxev'y `cqg axk opgei iax xaeq dfae ,cvd on dieyrd gztd
oi`y xn` jkitle ,'melk `le dyr `l cvd on d`yry gztd

.mi`lk oiprl elit` zxzn `idãvä ïî éãéàå éãéà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¦¦§¦¦¦©©
gztd zxeva opgei iax wqer zenewnd ipyay xn`z m` la` -

,cvd on dieyrdøîéîì àkéà éàîz` ayiil xnel yi dn - ©¦¨§¥©
mi`lk oiprl efk dvign opgei iax xiykd lirl recn ,dxizqd
iab lrn zgpen gztd zxevy xaecn lirly gxkdae ,xq` o`ke
opgei iaxy oeik ,zay oiprl zxzn dpi` mewn lkne ,zeczid
xyrn xzei agxd gzta dxizn dpi` gztd zxevy axk xaeq

.zen`
:`xnbd dgecãvä ïî éãéàå éãéà íìBòìiax ixacy xnel ozip - §¨¦¦§¦¦¦©©

`l` ,cvd on dieyrd gztd zxeva miwqer zenewnd ipya opgei
,xg` ote`a mdipia wlgl yiyíúä,lirl opgei iax ixac - ¨¨

exn`paeagexy gztøNòdxizn gztd zxev jkitle ,zen` §¤¤
la` ,cvd on ziyrpyk s` mi`lk oiprlàëäixac exn`p ,o`k - ¨¨

opgei iaxaagx `edy gztøNòî øúBédliren oi` jkitle ,zen` §¥¥¤¤
zxevyk la` ,mi`lk oiprl `l s` ,cvd on gztd zxev llk ea
,ax lr wleg opgei iaxy okzi ,zeczid iab lrn zgpen gztd
,zen` xyrn agxd gzta elit` dxizn gztd zxevy xaeqe

.zay oiprl elit`e
agex xeriya mipic iwelig yi mi`lk iabl s`y dgiken `xnbd

:gztdàøîéz àðîe,xnel yi oipne -ïì éðLciabl welig yiy - §¨¥§¨§¨¥¨
mi`lk ipicïéaagx gztøNòzen`ìagxd gztøNòî øúBé ¥¤¤§¥¥¤¤

dnn z`f cenll yi .zen`,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déì øîàccvik §¨©¥©¦¨¨§¥¨¦
oiprl xyrn agxd gzt zxzn cvd on gztd zxevy dz` xaeq

ike ,mi`lkïðçBé éaø ìöà òLBäé éaø CìäL ,äNònä äéä Ck àìŸ¨¨¨©©£¤¤¨©©¦§ª©¥¤©¦¨¨
,äøBz ãBîìì éøeð ïaeL ét ìò óàryedi iaxé÷adidúBëìäa ¤¦¦§¨©©¦¤¨¦§¦§

,íéàìk.el` zeklda ixep oa opgei iaxn le`yl jld mewn lkn ¦§©¦
Bàöîeixep oa opgei iaxlçúîe ,úBðìéàä ïéa áLBiLryedi iax §¨¤¥¥¨¦¨¨©

ïìéàì ïìéàî äøBîæ,gztd zxev oirkBì øîàå,ixep oa opgei iaxl §¨¥¦¨§¦¨§¨©
éà ,éaø[m`-]íéðôbmirehpïàk,dxenfd ly cg`d dcivn -eäî ©¦¦§¨¦¨©

ïàk òBøæìe .ipyd dcivn -Bì øîà,ixep oa opgei iaxagztd zxev ¦§©¨¨©§
dagxyøNò,zen`,øzeîla`adagxøNòî øúBé,zen`.øeñà ¤¤¨§¥¥¤¤¨

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîaryedi iax gzn ote` dfi`a - §©©§¦¨
,zepli`d oia dxenfàîéìéàz`f dyry xn`p m` -ïab ìòly ¦¥¨©©¨

efk dvign ike ,ixep oa opgei iax ixac lr denzl yi ,zepli`d
dagx `idyøNòî øúBézen`øeñà,diciv ipyn mi`lk rexfl ¥¥¤¤¨

àéðúäå,mi`lk ipica zwqerd `ziixaa epipy ixde -ïéð÷ íL eéä §¨©§¨¨¨¨¦
ïéðø÷Bcämze` urpe ,[czi-] xwck mdizevwa micg mdy mipw - ©§¨¦
,rwxwaäìòîlî äàét ïäì äNòå,dpwl dpw oia spr gipde - §¨¨¨¤¥¨¦§©§¨

øNòî øúBéa eléôàzen`åàì àlà .øzeî,xnel yi i`ce `l` - £¦§¥¥¤¤¨¤¨©
dxenf ryedi iax gznydéì øîà÷å ,ãvä ïîel xn` jk lre - ¦©©§¨¨©¥

dieyr ef dvign m`y ,ixep oa opgei iaxøNòazen`,øzeîm`e §¤¤¨
aøNòî øúBézen`.øeñàgztd zxevay ,df dyrnn gikedl yie ¥¥¤¤¨

xyr eagexy gzt oia mi`lk ipic iabl welig yi cvd on dieyrd
.df xeriyn xzei agxy gztl zen`

:`xnbd dwiqndpéî òîL.df dyrnn jk gikedl yi ok` - §©¦¨
:'gztd zxev'a mipic dnk d`ian `xnbdàôebmvrl aeyp - ¨

.lirl d`aedy `xnindïî dàNòL çútä úøeö ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©©¤©¤£¨¨¦
ãvä,mab lrn `le mipwd ly mrvn`a -.íeìk àìå äNò àì ©©Ÿ¨¨§Ÿ§

åcereøîàL çútä úøeö ,àcñç áø øîàzipecip `idy minkg §¨©©¦§¨©©¤©¤¨§
,dvignkäàéøa àäzL äëéøö[dwfg-]úìc da ãéîòäì éãklk §¦¨¤§¥§¦¨§¥§©£¦¨¤¤

,`idyeléôàåwx da cinrdl xyt` m`ïéM÷ ìL úìcly yw-] ©£¦¤¤¤©¦
.jka ic [milaiy

:'gztd zxev' oipra sqep oicúøeö ,éàpé éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©¦©©©
äëéøö çútäda `diy.øéö økéä ©¤©§¦¨¤¥¦

:`xnbd zxxanéàî`ed dn -àú÷áà ,àéåà áø øîà .øéö økéä ©¤¥¦¨©©©§¨©§¨¨
zlc `dzy jixv oi`y it lr s`y .ea qpkp zlcd xivy xeg -
.zlcl die`x `dzy jixv mewn lkn ,gztd zxev jeza dreaw

:df oipra dyrn d`ian `xnbdeäðéçkLàybt -déøa àçà áø ©§§¦§©©¨§¥
,eäì øîà ,éMà áøc éãéîìúì àéåà áøcm`døî øîàiy` ax - §©©§¨§©§¦¥§©©¦¨©§¨©©

,mkaxéãéîdkld efi` -aipicøîà àì ,déì eøîà .çútä úøeö ¦¦§©©¤©¨§¥Ÿ¨©
.íeìk àìå§Ÿ§

:'gztd zxev' ziiyr ote` zx`an `xnbdàðz,`ziixaaúøeö ¨¨©
eøîàL çútä,dieyr `id jk minkgïàkî äð÷,cg` cvn -äð÷å ©¤©¤¨§¨¤¦¨§¨¤

ïàkî,ipy cvn -äð÷åiyily.ïäéab ìò ¦¨§¨¤©©¥¤
m`d :`xnbd zxxanïéëéøömipwdòbéì`diy ,epiidc ,el`a el` §¦¦¦©

,miccvay mipwd lrn ynn gpen oeilrd dpwdBàyïéëéøö ïéà¥§¦¦
,òbéìo`k yi mipwd lrn xie`a oeilrd dpwd ielz m` elit` `l` ¦©

.df oica zwelgn `xnbd d`ian .gztd zxevïéà ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©¥
mipwdòbéì ïéëéøöel`a el`..òbéì ïéëéøö ,øîà úLL áøå`xnbd §¦¦¦©§©¥¤¨©§¦¦¦©

:df oipra dyrn d`ianìæà[jld-]Léø éa àcáeò ãáòå ïîçð áø ¨©©©§¨§¨©§¨¥¥
dézòîLk àúeìb.ezhiyk dlebd y`x ziaa dyrn dyre - ¨¨¦§©§¥

mda dyre ,da lhlhl xizdl ick zevigna dagx siwdy§¨¨
ote`a gztd zxev my cinrde ,zen` xyrn xzei miagx migzt

.miccvay mipwa rbep epi` oeilrd dpwdyúLL áø déì øîà̈©¥©¥¤
ìdéònLdid enyy ,eynyl -eäðéãL óBìL ìéæ ,àãb áø,jl - §©¨¥©¨¨¦§©¦§

ax xaeqy itl .mkilyde ,ef gzt zxev ly mipwd z` `ved
xizdl dliren dpi` df ote`a dieyrd gztd zxevy zyy
mewna lehlha dlebd y`x zia elykiy dvx `le ,dvignd

.xeq`deäðéãL óìL ìæàmipwd z` `ivede `cb ax jld - ¨©¨©©¦§
.mkilydeeäeLáç àúeìb Léø éác eäeçkLàezia ipa ede`vn - ©§§§¥¥¨¨£¨

.xq`na edepzpe dlebd y`x lyìæà[jld-]àáaà í÷ ,úLL áø ¨©©¥¤¨©¨¨
,mixeq`d zia gzt lr cnr -déì øîà,eynylàz ÷et ,àãb- ¨©¥¨¨¨

z` exxgye zyy axl dlebd y`x ly ezia ipa erny .`eae `v
,`cb axàúàå ÷ôð.zyy ax l` `ae mixeq`d zian `vi - ¨©§¨¨

:ongp axk gikedl yi dpnny `ziixa d`ian `xnbddéçkLà©§§¥
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äàétizy oia geznd relw spr ici lr ziyrpd gztd zxev - ¥¨
,zecziúøzeî[zxzne zvveg-]àì ìáà ,íéàìk ïéðòìdaeyg ¤¤§¦§©¦§©¦£¨Ÿ
dvignìoiprì úBvéçîk ,øîà ïðçBé éaøå .úaLàìc úaLmyk - §©¨§©¦¨¨¨©¦§¦§©¨§Ÿ

,zay oiprl dvign daeyg ef gztd zxev oi`yúBvéçî Ck̈§¦
àìc íéàìëì.mi`lk oiprl dvign daeyg dpi` jk - §¦§©¦§Ÿ

,lirl mdixacl mixzeq o`k yiwl yixe opgei iax ixacy `vnp
`le mi`lka dxizn efk gztd zxevy lirl xn` opgei iax ixdy
yixe ,mi`lka s` dxizn dpi`y xne` `ed o`k eli`e ,zaya
`ed o`ke ,mi`lka oiae zaya oia dxizn `idy lirl xn` yiwl

.mi`lka `l` dxizn dpi`y xne`
:zxne`e `xnbd dkiynneàì Lé÷ì Léøcà Lé÷ì Léøc àîìLa¦§¨¨§¥¨¦©§¥¨¦Ÿ

àéL÷,yiwl yix ixaca dxizq oi`y xnele ayiil ozip mpn` - ©§¨
c meyndéãéc àäzxevy ,lirl yiwl yix xn`y `xnind - ¨¦¥

e ,`id ely ,zaya s` dxizn efk gztddéaøc àäeli`e - ¨§©¥
,mi`lka `l` zxzn dpi`y ,df oipra xn`y dipyd `xnind
epi` envr `ed j` ,dxn` eax `pipg iaxa dcedi iax ly enyn

.ok xaeqàéL÷ ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àlàixaca dxizqd la` - ¤¨§©¦¨¨©§©¦¨¨©§¨
.dyw opgei iax

opgei iaxy ef `iyewn gikedl yi cvik dzr zx`an `xnbd
:axk xaeqàîìLa zøîà éàopgei iax ixacy xn`z m` -íúä- ¦¨§©§¦§¨¨¨¨

sprd z` gipdy ote`a exn`p ,zeczi rax` urpy mc` iabl ,my
ïab ìòopgei iax ixac eli`e ,zeczid lyàëäexn`p ,o`k - ©©¨¨¨

sprd z` gipny ote`aøétL ,ãvä ïî,eixaca dxizqd zayein - ¦©©©¦
zk dieyrd gztd zxeva xaecn lirle xg`nyiab lrn dpewi

zxzn dpi` mewn lkne ,mi`lka zxzn `id jkitl ,zeczid
opgei iaxe ,zen` xyrn xzei agxd gzta xaecny oeik ,zaya
xyrn xzei agxd gzt dxizn dpi` gztd zxevy axk xaeq
zxeva yiwl yixe opgei iax miwqer o`k eli`e .zay oiprl zen`
zxev'y `cqg axk opgei iax xaeq dfae ,cvd on dieyrd gztd
oi`y xn` jkitle ,'melk `le dyr `l cvd on d`yry gztd

.mi`lk oiprl elit` zxzn `idãvä ïî éãéàå éãéà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¦¦§¦¦¦©©
gztd zxeva opgei iax wqer zenewnd ipyay xn`z m` la` -

,cvd on dieyrdøîéîì àkéà éàîz` ayiil xnel yi dn - ©¦¨§¥©
mi`lk oiprl efk dvign opgei iax xiykd lirl recn ,dxizqd
iab lrn zgpen gztd zxevy xaecn lirly gxkdae ,xq` o`ke
opgei iaxy oeik ,zay oiprl zxzn dpi` mewn lkne ,zeczid
xyrn xzei agxd gzta dxizn dpi` gztd zxevy axk xaeq

.zen`
:`xnbd dgecãvä ïî éãéàå éãéà íìBòìiax ixacy xnel ozip - §¨¦¦§¦¦¦©©

`l` ,cvd on dieyrd gztd zxeva miwqer zenewnd ipya opgei
,xg` ote`a mdipia wlgl yiyíúä,lirl opgei iax ixac - ¨¨

exn`paeagexy gztøNòdxizn gztd zxev jkitle ,zen` §¤¤
la` ,cvd on ziyrpyk s` mi`lk oiprlàëäixac exn`p ,o`k - ¨¨

opgei iaxaagx `edy gztøNòî øúBédliren oi` jkitle ,zen` §¥¥¤¤
zxevyk la` ,mi`lk oiprl `l s` ,cvd on gztd zxev llk ea
,ax lr wleg opgei iaxy okzi ,zeczid iab lrn zgpen gztd
,zen` xyrn agxd gzta elit` dxizn gztd zxevy xaeqe

.zay oiprl elit`e
agex xeriya mipic iwelig yi mi`lk iabl s`y dgiken `xnbd

:gztdàøîéz àðîe,xnel yi oipne -ïì éðLciabl welig yiy - §¨¥§¨§¨¥¨
mi`lk ipicïéaagx gztøNòzen`ìagxd gztøNòî øúBé ¥¤¤§¥¥¤¤

dnn z`f cenll yi .zen`,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déì øîàccvik §¨©¥©¦¨¨§¥¨¦
oiprl xyrn agxd gzt zxzn cvd on gztd zxevy dz` xaeq

ike ,mi`lkïðçBé éaø ìöà òLBäé éaø CìäL ,äNònä äéä Ck àìŸ¨¨¨©©£¤¤¨©©¦§ª©¥¤©¦¨¨
,äøBz ãBîìì éøeð ïaeL ét ìò óàryedi iaxé÷adidúBëìäa ¤¦¦§¨©©¦¤¨¦§¦§

,íéàìk.el` zeklda ixep oa opgei iaxn le`yl jld mewn lkn ¦§©¦
Bàöîeixep oa opgei iaxlçúîe ,úBðìéàä ïéa áLBiLryedi iax §¨¤¥¥¨¦¨¨©

ïìéàì ïìéàî äøBîæ,gztd zxev oirkBì øîàå,ixep oa opgei iaxl §¨¥¦¨§¦¨§¨©
éà ,éaø[m`-]íéðôbmirehpïàk,dxenfd ly cg`d dcivn -eäî ©¦¦§¨¦¨©

ïàk òBøæìe .ipyd dcivn -Bì øîà,ixep oa opgei iaxagztd zxev ¦§©¨¨©§
dagxyøNò,zen`,øzeîla`adagxøNòî øúBé,zen`.øeñà ¤¤¨§¥¥¤¤¨

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîaryedi iax gzn ote` dfi`a - §©©§¦¨
,zepli`d oia dxenfàîéìéàz`f dyry xn`p m` -ïab ìòly ¦¥¨©©¨

efk dvign ike ,ixep oa opgei iax ixac lr denzl yi ,zepli`d
dagx `idyøNòî øúBézen`øeñà,diciv ipyn mi`lk rexfl ¥¥¤¤¨

àéðúäå,mi`lk ipica zwqerd `ziixaa epipy ixde -ïéð÷ íL eéä §¨©§¨¨¨¨¦
ïéðø÷Bcämze` urpe ,[czi-] xwck mdizevwa micg mdy mipw - ©§¨¦
,rwxwaäìòîlî äàét ïäì äNòå,dpwl dpw oia spr gipde - §¨¨¨¤¥¨¦§©§¨

øNòî øúBéa eléôàzen`åàì àlà .øzeî,xnel yi i`ce `l` - £¦§¥¥¤¤¨¤¨©
dxenf ryedi iax gznydéì øîà÷å ,ãvä ïîel xn` jk lre - ¦©©§¨¨©¥

dieyr ef dvign m`y ,ixep oa opgei iaxøNòazen`,øzeîm`e §¤¤¨
aøNòî øúBézen`.øeñàgztd zxevay ,df dyrnn gikedl yie ¥¥¤¤¨

xyr eagexy gzt oia mi`lk ipic iabl welig yi cvd on dieyrd
.df xeriyn xzei agxy gztl zen`

:`xnbd dwiqndpéî òîL.df dyrnn jk gikedl yi ok` - §©¦¨
:'gztd zxev'a mipic dnk d`ian `xnbdàôebmvrl aeyp - ¨

.lirl d`aedy `xnindïî dàNòL çútä úøeö ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©©¤©¤£¨¨¦
ãvä,mab lrn `le mipwd ly mrvn`a -.íeìk àìå äNò àì ©©Ÿ¨¨§Ÿ§

åcereøîàL çútä úøeö ,àcñç áø øîàzipecip `idy minkg §¨©©¦§¨©©¤©¤¨§
,dvignkäàéøa àäzL äëéøö[dwfg-]úìc da ãéîòäì éãklk §¦¨¤§¥§¦¨§¥§©£¦¨¤¤

,`idyeléôàåwx da cinrdl xyt` m`ïéM÷ ìL úìcly yw-] ©£¦¤¤¤©¦
.jka ic [milaiy

:'gztd zxev' oipra sqep oicúøeö ,éàpé éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©¦©©©
äëéøö çútäda `diy.øéö økéä ©¤©§¦¨¤¥¦

:`xnbd zxxanéàî`ed dn -àú÷áà ,àéåà áø øîà .øéö økéä ©¤¥¦¨©©©§¨©§¨¨
zlc `dzy jixv oi`y it lr s`y .ea qpkp zlcd xivy xeg -
.zlcl die`x `dzy jixv mewn lkn ,gztd zxev jeza dreaw

:df oipra dyrn d`ian `xnbdeäðéçkLàybt -déøa àçà áø ©§§¦§©©¨§¥
,eäì øîà ,éMà áøc éãéîìúì àéåà áøcm`døî øîàiy` ax - §©©§¨§©§¦¥§©©¦¨©§¨©©

,mkaxéãéîdkld efi` -aipicøîà àì ,déì eøîà .çútä úøeö ¦¦§©©¤©¨§¥Ÿ¨©
.íeìk àìå§Ÿ§

:'gztd zxev' ziiyr ote` zx`an `xnbdàðz,`ziixaaúøeö ¨¨©
eøîàL çútä,dieyr `id jk minkgïàkî äð÷,cg` cvn -äð÷å ©¤©¤¨§¨¤¦¨§¨¤

ïàkî,ipy cvn -äð÷åiyily.ïäéab ìò ¦¨§¨¤©©¥¤
m`d :`xnbd zxxanïéëéøömipwdòbéì`diy ,epiidc ,el`a el` §¦¦¦©

,miccvay mipwd lrn ynn gpen oeilrd dpwdBàyïéëéøö ïéà¥§¦¦
,òbéìo`k yi mipwd lrn xie`a oeilrd dpwd ielz m` elit` `l` ¦©

.df oica zwelgn `xnbd d`ian .gztd zxevïéà ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©¥
mipwdòbéì ïéëéøöel`a el`..òbéì ïéëéøö ,øîà úLL áøå`xnbd §¦¦¦©§©¥¤¨©§¦¦¦©

:df oipra dyrn d`ianìæà[jld-]Léø éa àcáeò ãáòå ïîçð áø ¨©©©§¨§¨©§¨¥¥
dézòîLk àúeìb.ezhiyk dlebd y`x ziaa dyrn dyre - ¨¨¦§©§¥

mda dyre ,da lhlhl xizdl ick zevigna dagx siwdy§¨¨
ote`a gztd zxev my cinrde ,zen` xyrn xzei miagx migzt

.miccvay mipwa rbep epi` oeilrd dpwdyúLL áø déì øîà̈©¥©¥¤
ìdéònLdid enyy ,eynyl -eäðéãL óBìL ìéæ ,àãb áø,jl - §©¨¥©¨¨¦§©¦§

ax xaeqy itl .mkilyde ,ef gzt zxev ly mipwd z` `ved
xizdl dliren dpi` df ote`a dieyrd gztd zxevy zyy
mewna lehlha dlebd y`x zia elykiy dvx `le ,dvignd

.xeq`deäðéãL óìL ìæàmipwd z` `ivede `cb ax jld - ¨©¨©©¦§
.mkilydeeäeLáç àúeìb Léø éác eäeçkLàezia ipa ede`vn - ©§§§¥¥¨¨£¨

.xq`na edepzpe dlebd y`x lyìæà[jld-]àáaà í÷ ,úLL áø ¨©©¥¤¨©¨¨
,mixeq`d zia gzt lr cnr -déì øîà,eynylàz ÷et ,àãb- ¨©¥¨¨¨

z` exxgye zyy axl dlebd y`x ly ezia ipa erny .`eae `v
,`cb axàúàå ÷ôð.zyy ax l` `ae mixeq`d zian `vi - ¨©§¨¨

:ongp axk gikedl yi dpnny `ziixa d`ian `xnbddéçkLà©§§¥
[ybt-]éãéî øî éðz ,déì øîà ,ìàeîL øa äaøì úLL áøm`d - ©¥¤§©¨©§¥¨©¥¨¥©¦¦

`ziixa efi` eceak dpyaipicúøeödéì øîà .çútäxa dax §©©¤©¨©¥
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ìenyy mewnL Bàöîe ,ïéìáBà`edBì ïéàL éBáîa áLBéegzta §¨¦§¨¤¥§¨¤¥
Bì øîà .ãçà éçì àlà,ecinlz `cixt oa iqei iaxl xfril` iax ¤¨¤¦¤¨¨©

øçà éçì äNò ,éða.df ieanl [sqep-]Bì øîà,`cixt oa iqei iax §¦£¥¤¦©¥¨©
BîúBñì éëåmiigla df ieanléøö éðà,Cmiigl dyr` m` ,xnelk §¦§§£¦¨¦

.mezqk didie xzeia gztd agex hrnzi gztd iciv ipynBì øîà̈©
,xfril` iaxíúqéieand.Cëa äîe ¦¨¥©§¨

:zxne`e `ziixad dkiynnee÷ìçð àì ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¤§§
àeäL éBáî ìò ìlä úéáe éànL úéa[ieand gzt-]î úBçtagex ¥©©¥¦¥©¨¤¨¥

éøö BðéàL úBnà òaøàíeìk C,oewiz mey -ìò ,e÷ìçp äî ìòiean ©§©©¤¥¨¦§©©¤§§©
egztyøNò ãòå úBnà òaøàî áçø,zen`,íéøîBà éànL úéaL ¨¨¥©§©©§©¤¤¤¥©©§¦

ici lr epwzl jixv.äøB÷ Bà éçì Bà ,íéøîBà ìlä úéáe ,äøB÷å éçì¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨
wtqd z` `ziixad on heytl yi cvik `xnbd zx`an dzr

:xfril` iax zhiyaúäéî éðz÷,`ziixaa mipt lk lr epipy - ¨¨¥¦©
xfril` iaxl `cixt oa iqei iax xn`yéøö éðà BîúBñì éëå'.'C §¦§§£¦¨¦

àîìLa zøîà éàiaxy xn`p m` mix`ean eidi el` mixac - ¦¨§©§¦§¨¨
ipy mb zeyrl el xn` xfril`å ïééçìmbøîà éëä íeMî ,äøB÷ §¨©¦§¨¦¨¦¨©

ecinlz eléøö éðà BîúBñì éëå','Cgzt mzqp dfk ote`a ixdy §¦§§£¦¨¦
,miccvd on ode dlrnln od ieandzøîà éà àlàm` la` - ¤¨¦¨§©§

ipy wx zeyrl jixvn xfril` iaxy xn`z,äøB÷ àìa ïééçìm` §¨©¦§Ÿ¨
okBîúBñì éàîike' xn`y `cixt oa iqei iax zpeek dzid dn - ©§§

gikedl yiy `vnp .jka mzqp ieand oi` ixd ,'jixv ip` enzeql
ax zpeeky ef `ziixanoiigl ipy mb jixvdl dpyna xfril` i

.dxew mbe
`l` dxew zeyrl jixvn epi` xfril` iaxy okzi :`xnbd dgec

`cixt oa iqei iaxe ,cala oiigløîà÷ éëäezpeek dzid jk - ¨¦¨¨©
,xnelBîúBñì éëådf ieanlïééçìaeiciv ipynéøö éðà.C §¦§§¦§¨©¦£¦¨¦

:`ziixal dpynd oia dxizq dywn `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©
,`ziixaaúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¤§§¥©©¥

éøö BðéàL úBnà òaøàî úBçtL éBáî ìò ìläíeìk C.oewiz mey - ¦¥©¨¤¨¥©§©©¤¥¨¦§
:`xnbd dywnïðz ïðà àäå,epizpyna epipy ixde -éaø íeMî §¨£©§©¦©¦

éànL úéa e÷ìçð àì ,àáé÷ò éaø éðôì ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé¦§¨¥¨©©§¦¤¨¦§¥©¦£¦¨Ÿ¤§§¥©©
éçìa Bà øzéð àeäL úBnà òaøàî úBçt àeäL éBáî ìò ìlä úéáe¥¦¥©¨¤¨¥©§©©¤¦¨§¤¦

.äøB÷a Bà`lye ,hren oewiz mipt lk lr jixv `edy ,epiidc §¨
.melk jixv epi`y `ziixad ixack

:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàepi` df ieany `ziixad zpeek oi` ¨©©©¦
`l` ,oewiz mey jixvøîà÷ éëämicen lkd ,xnel dzpeek jk - ¨¦¨¨©

y zen` rax`n zegt egzty ieanaéøö Bðéàk äøB÷å éçì Czhiy ¥¨¦¤¦§¨§
éànL úéa,iean mzqaås`k ïééçì àìzhiyàlà ,øæòéìà éaø ¥©©§Ÿ§¨©¦§©¦¡¦¤¤¤¨

el dyerk ,äøB÷ Bà éçì Bàzhiyìlä úéa.iean lka ¤¦¨§¥¦¥
:`xnbd zxxanänëåoiicre xv ieand gzt didi dnk cr - §©¨

.dxew e` igl ly oewizl jxveiàîéúéàå ,éìçà áø øîàyie-] ¨©©©§©§¦¥¨
[z`f xn`y mixne`ãò ,ìàéçé áøagexäòaøàiean la` .migth ©§¦¥©©§¨¨

.llk oewiz jixv epi` migth drax`n zegt egzt agexy
dxeq`d zeyxl dvextd xvg owzl yi cvik zx`an `xnbd

:dilríéîëç íéãBî ,áø øîà àaà øa äéîøé áø øîà úLL áø øîà̈©©¥¤¨©©¦§§¨©©¨¨©©¦£¨¦
,øöç éqôa øæòéìà éaøìiax lr miwleg minkgy s` ,xnelk §©¦¡¦¤¤§©¥¨¥

ic `l` ieana miigl ipy jixv oi`y mixaeqe ,dpyna xfril`
dl xeq`d mewnl dvxtpy xvga el md micen mewn lkn ,cg`a

.gztd iciv ipyn ['miqt'] miigl oewiz dkixvy,øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©
,øöç éqôa øæòéìà éaøk äëìäiax lr miwlegd yiy s` ,xnelk £¨¨§©¦¡¦¤¤§©¥¨¥

mewn lkn ,cala cg` qta dl icy mixaeqe ,xvga mb xfril`
.miqt ipy jixvnd xfril` iaxk dkld df oipra

:mi`xen`d ixac z` zyxtn `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
dcene ieana xfril` iax lr wlegd `pz yiy xaeqd ,ax ixacl

,miqt ipy dkixvy xvga elíéãBî ïàî,df `pz `ed in -.éaø ©¦©¦
xn`y ongp ax ixacneäëìä','xvg iqta xfril` iaxkììkî £¨¨¦§¨
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המשך בעמנד סח

izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtoiaexir
ïéìáåàì.mewn Ð'åë äøå÷ àìå éçì àì êéøö åðéà øîà÷ éëäxn`wc melk i`de ÐÐ

.i`w lld ziac` xfril` iaxe i`ny zia itqenc ztqez jpd`äîëåeagex zegt `di Ð

.oewiz jixv `die ,zen` rax`näòáøà ãòe` dn` `l` agx epi` elit` ,migth Ð

migth drax` e` dyngdrax`n zegta la` ,igl jixv Ð.melk jixv epi` Ðéñôá
øöçdkixv ,dl xeq`d mewnl dvxtp m` Ð

.diciv ipyn xeiyíéãåî ïàîiax xn`wc Ð

dinxi,ongp ax xn`wc `zkld i`ne .iax Ð

.xvg iqta s` ibiltc llkn rnyncâéìô ïàî
ïðáø äéìò.iax ly ezwelgn ipa Ðäìåãâå

äøùò úçàáo`kn dyly `l` `kilc Ð

."zxzen dlecb" ipzwe ,o`kn dylyeéîéîÐ

.mid on dlréñåé éáøë äì øáñå àéä éáøÐ

opgei iaxe .ira migth dyly agx igl :xn`c

opax ixn`wc qtc ,xn`w opaxc `ail`Ð

ipya ibq zegex ipyae ,`ed migth drax`

.oiiedynäåä øöçì ñðëðù íé ïåùìevxte Ð

.e`elna otecdãçà ñô àìà äåëøöà àìåÐ

miptl mind on ze`lnl xzene ,lzekd y`xa

`lnn `w :opixn` `le .dvignd mewnn

.cigid zeyxl zilnxkníéîá íéîëç åìé÷äù
.`edy lk oewiz ici lr odn ze`lnl Ðàòáãë

'åë äéðéîoi`y [dn] mina lwdl yi :`nl` Ð

daxeg hwp ikdl .xg` mewna [ok]dkxcc Ð

.zeielz zevign my zeidlàìàíéîáoebk Ð

cvik" wxta ,mid on dlrnl `idy `xhfefb

.(a,ft oiaexir) "oitzzyníå÷î ìëîÐ

.`iyw l`enyc` l`enycäåùøéôÐ

cg` qta xn`wc i`d l`enyclepiid Ð

miqt ipy xn`wc i`de ,migth drax`Ð

.edc lk miphwaéâñ åäùîå äùìùáÐ

.icin ira `l eze ,drax`n hirni`cøîà àäã
éàìçà áøjixv `l drax`n zegtc ,lirl Ð

.melkøöçá ïàëxzei eagx e` ,raexn xvg Ð

drax`n hirni`c ab lr s` .ekx`nibq `l Ð

.ikdaéåáî.eagx lr xzei ekx` Ðéàìçà áøã
àéä éàðúmwinl `kile .edl yxtn onwl Ð

.cner otecd aex opira jklid ,`zlinc dlr

øöçì ñðëðù`lyke .lzekd zvxit jxc Ð

xzeil dxyra biltncn ,opiwqr e`elna uxtp

dxyrn.ïë íà àìàxecbl dvign eyr Ð

.dxyr cr xvgd lzek zvxitïéà äøùò ìáà
íåìë êéøö.o`kne o`kn xeiy yi ixdy Ð

ïðéàìîî àìã àåä àìîéîlhlhnc meyn Ð

.cigid zeyxl zilnxknïðéìèìèî éìåèìè àä
.xvg i`da Ðäàåìîálk `l` ,`weec e`l Ð

.d`eln dil ixw dxyrn xzei
úéàã
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éñôás` ,`zrny dleka qt oeyl hwp xvg iabe ,igl oeyl hwp iean iabc :dywe Ð xvg

.edyn mdipyc ab lr

áøå`dc xvg iqta iaxk dkld xn`w `lc `de .xvg iqta xfril` iaxk dkld xn` ongp

`gip dede ,xfril` iaxl ,iax epiid ,minkg micene :opixn`wck ,xfril` iaxk xaq

dil `gipc :`l` Ð xvga ixii` edi`c ith

xnel jixve .epzpyna xkfpy ,xfril` iax hwpnl

edl ibq opaxlc ,ibilt zraexn xvga opaxe iaxc

.oiiedyn ipy ly oiqt ipy jixv iaxle edyn qta

axc `iyw Ð ibilt dagx lr xzi dkx`a i`c

seqae ,iaxk wiqt `kdc Ð ongp axc` ongp

dkx`y xvgc opihiwp :ongp ax xn`w `zrny

i`ce `l` .edyn igla zxzip Ð dagx lr xzi

,oiiedyn ipy ly oiqt ipy jixve ,ibilt raexna

seqa ongp ax xn`ck .drax` ly cg` qta e`

.drax` qta zxzip zraexn xvgc ,`zrny

gexn :jenqa yxity ,qxhpewd yexitk `lce

o`kl edyn Ð zegex izyn ,drax`a Ð zg`

cg` qta ibq opaxlc ,opaxk iedc .o`kl edyne

ikdc ,iz` iaxk `l` .epyxitck ,edyne

.`zklidéëåied drax`ac dray oteca `niz

ied `l Ð drax` hwp i` ,`zyde Ð otec aex

,daxc`c .otec aexan xzei yecg eprinyn

s`c ,ith `zeax ied Ð otec aexa hwpc `zyd

aex `ki`e li`ed .ibq Ð drax` ied `lc ab lr

` dnl :yexit .drax` il dnl otecÐ dirh
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éøö éðàïaø øîà .Cëa äîe ,íúq :Bì øîà !?C £¦¨¦¨©¦¨¥©§¨¨©©¨
ìlä úéae éànL úéa e÷ìçð àì :ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥
éøö BðéàL úBnà òaøàî úBçt àeäL éBáî ìòC ©¨¤¨¥©§©©¤¥¨¦

e÷ìçp äî ìò ,íeìk¯ãòå úBnà òaøàî áçø ìò §©©¤§§©¨¨¥©§©©§©
ìlä úéae ,äøB÷å éçì :íéøîBà éànL úéaL ;øNò¤¤¤¥©©§¦¤¦§¨¥¦¥
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øîà ,úLL áø øîà .äòaøà ãò :ìàéçé áø àîéúéàå§¦¥¨©§¦¥©©§¨¨¨©©¥¤¨©
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ïôBc áBøa éàî àîéz éëå !ébñ äòaøà ñôa ?ïôBc áBø éì änì .ïéqô éðLa Bà ïôBc áBøa Bà àlà àcáeò¯,äòáL ïôBãa §¨¤¨§¤¦§¥©¦¨¨¦¤§©©§¨¨©¦§¦¥¨©§¤§¤¦§¨

ìLa ?äòaøà éì änì .ïôBc áBø déì äåä äòaøàác!äòaøà ãò :ìàéçé áø àîéúéàå ,éìçà áø øîà àäc !ébñ eäMîe äL ¦§©§¨¨£¨¥¤¨¨¦©§¨¨¦§¨©¤©¦§¨¨©©©§¥§¦¥¨©§¦¥©©§¨¨
ïàk :àîéà úéòaéà¯ì :ïðaø eðz .àéä éàpz déôeb éìçà áøc :àîéà úéòaéàå .éBáîa ïàk ,øöçaøöçì ñðëpä íé ïBL¯ïéà ¦¨¥¥¨¨§¨¥¨§¨§¦¨¥¥¨§©©§¥¥©¨¥¦¨©¨©§¨©¦§¨¤¨¥¥

íéøeîà íéøác äna .íéçôè äøNò dBáb ävéçî Bì Lé ïk íà àlà úaMa epîéä ïéàlîî¯ìáà ,äøNòî øúBéa BúöøétL §©§¦¥¤©©¨¤¨¦¥¥§¦¨¨©£¨¨§¨¦©¤§¨¦£¦¤¦§¨§¥¥£¨¨£¨
äøNò¯éøö ïéàéìBèìè àä ,ïðéàlîî àìc àeä àlîî .íeìk C¯!dì øeñàä íB÷îì äàBìîa øöç äöøôð àäå .ïðéìèìèî £¨¨¥¨¦§§©¥§¨§©§¦©¨©§¥§©§§¦©§¨¦§§¨¨¥¦§¨§¨¨¨¨

àëä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



רכז
izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtoiaexir

ïéìáåàì.mewn Ð'åë äøå÷ àìå éçì àì êéøö åðéà øîà÷ éëäxn`wc melk i`de ÐÐ

.i`w lld ziac` xfril` iaxe i`ny zia itqenc ztqez jpd`äîëåeagex zegt `di Ð

.oewiz jixv `die ,zen` rax`näòáøà ãòe` dn` `l` agx epi` elit` ,migth Ð

migth drax` e` dyngdrax`n zegta la` ,igl jixv Ð.melk jixv epi` Ðéñôá
øöçdkixv ,dl xeq`d mewnl dvxtp m` Ð

.diciv ipyn xeiyíéãåî ïàîiax xn`wc Ð

dinxi,ongp ax xn`wc `zkld i`ne .iax Ð

.xvg iqta s` ibiltc llkn rnyncâéìô ïàî
ïðáø äéìò.iax ly ezwelgn ipa Ðäìåãâå

äøùò úçàáo`kn dyly `l` `kilc Ð

."zxzen dlecb" ipzwe ,o`kn dylyeéîéîÐ

.mid on dlréñåé éáøë äì øáñå àéä éáøÐ

opgei iaxe .ira migth dyly agx igl :xn`c

opax ixn`wc qtc ,xn`w opaxc `ail`Ð

ipya ibq zegex ipyae ,`ed migth drax`

.oiiedynäåä øöçì ñðëðù íé ïåùìevxte Ð

.e`elna otecdãçà ñô àìà äåëøöà àìåÐ

miptl mind on ze`lnl xzene ,lzekd y`xa

`lnn `w :opixn` `le .dvignd mewnn

.cigid zeyxl zilnxkníéîá íéîëç åìé÷äù
.`edy lk oewiz ici lr odn ze`lnl Ðàòáãë

'åë äéðéîoi`y [dn] mina lwdl yi :`nl` Ð

daxeg hwp ikdl .xg` mewna [ok]dkxcc Ð

.zeielz zevign my zeidlàìàíéîáoebk Ð

cvik" wxta ,mid on dlrnl `idy `xhfefb

.(a,ft oiaexir) "oitzzyníå÷î ìëîÐ

.`iyw l`enyc` l`enycäåùøéôÐ

cg` qta xn`wc i`d l`enyclepiid Ð

miqt ipy xn`wc i`de ,migth drax`Ð

.edc lk miphwaéâñ åäùîå äùìùáÐ

.icin ira `l eze ,drax`n hirni`cøîà àäã
éàìçà áøjixv `l drax`n zegtc ,lirl Ð

.melkøöçá ïàëxzei eagx e` ,raexn xvg Ð

drax`n hirni`c ab lr s` .ekx`nibq `l Ð

.ikdaéåáî.eagx lr xzei ekx` Ðéàìçà áøã
àéä éàðúmwinl `kile .edl yxtn onwl Ð

.cner otecd aex opira jklid ,`zlinc dlr

øöçì ñðëðù`lyke .lzekd zvxit jxc Ð

xzeil dxyra biltncn ,opiwqr e`elna uxtp

dxyrn.ïë íà àìàxecbl dvign eyr Ð

.dxyr cr xvgd lzek zvxitïéà äøùò ìáà
íåìë êéøö.o`kne o`kn xeiy yi ixdy Ð

ïðéàìîî àìã àåä àìîéîlhlhnc meyn Ð

.cigid zeyxl zilnxknïðéìèìèî éìåèìè àä
.xvg i`da Ðäàåìîálk `l` ,`weec e`l Ð

.d`eln dil ixw dxyrn xzei
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éñôás` ,`zrny dleka qt oeyl hwp xvg iabe ,igl oeyl hwp iean iabc :dywe Ð xvg

.edyn mdipyc ab lr

áøå`dc xvg iqta iaxk dkld xn`w `lc `de .xvg iqta xfril` iaxk dkld xn` ongp

`gip dede ,xfril` iaxl ,iax epiid ,minkg micene :opixn`wck ,xfril` iaxk xaq

dil `gipc :`l` Ð xvga ixii` edi`c ith

xnel jixve .epzpyna xkfpy ,xfril` iax hwpnl

edl ibq opaxlc ,ibilt zraexn xvga opaxe iaxc

.oiiedyn ipy ly oiqt ipy jixv iaxle edyn qta

axc `iyw Ð ibilt dagx lr xzi dkx`a i`c

seqae ,iaxk wiqt `kdc Ð ongp axc` ongp

dkx`y xvgc opihiwp :ongp ax xn`w `zrny

i`ce `l` .edyn igla zxzip Ð dagx lr xzi

,oiiedyn ipy ly oiqt ipy jixve ,ibilt raexna

seqa ongp ax xn`ck .drax` ly cg` qta e`

.drax` qta zxzip zraexn xvgc ,`zrny

gexn :jenqa yxity ,qxhpewd yexitk `lce

o`kl edyn Ð zegex izyn ,drax`a Ð zg`

cg` qta ibq opaxlc ,opaxk iedc .o`kl edyne

ikdc ,iz` iaxk `l` .epyxitck ,edyne

.`zklidéëåied drax`ac dray oteca `niz

ied `l Ð drax` hwp i` ,`zyde Ð otec aex

,daxc`c .otec aexan xzei yecg eprinyn

s`c ,ith `zeax ied Ð otec aexa hwpc `zyd

aex `ki`e li`ed .ibq Ð drax` ied `lc ab lr

` dnl :yexit .drax` il dnl otecÐ dirh

`l `zydc !ibq edyne dylya ,drax` jixvdl

xie`d hrnzpy oeik ,otec aex elit` jixv ied

?otec aex il dnl :iqxbc mixtq yie .drax`n

`lc mixtq zi`e .zehiyta xity iz` df itle

edyne `zlza il dnl" `l` "otec aex" iqxb
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éøö éðà ïééçìa BîúBñìïBòîL ïaø øîà ,øî øîà .C §§¦§¨©¦£¦¨¦¨©¨¨©©¨¦§
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éøö BðéàL úBnà òaøàî úBçtLïðà àäå .íeìk C ¤¨¥©§©©¤¥¨¦§§¨£©
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éãåãéâ äéì úéàã.edqik mid la` dxyr daeba dvxtd on x`ypy dn Ðéçìá åøéùëä
.igla epwiz Ðåëåúì ÷øåæä.miaxd zeyxn Ðáééç.dvign meyn igl :xaqwc Ð

øåèô åëåúì ÷øåæä äøå÷á åøéùëäzevign drax` :xaqwe .xkid meyn dxewc Ð

.`xnegl oia `lewl oia ,`ziixe`cíéáø ìù úåøéöç,xvgl daxd miza oigezty Ð

oileki oi`y ,df lr df mizad ipa mixqe`e

mizad on `ivedlaexir `la xvgliptn Ð

exiag zeyx xvge ,el zcgein zeyx ziady

opaxe .zeyxl zeyxn `iven `vnpe .da lyen

cigid zeyxl cigid zeyxn `ivedl `ly xefb

cigid zeyxn iwet`l iz` `nlic dxifb Ð

xvga la` .miaxd zeyxl,da lhlhl xzen Ð

xfril` iax" wxta zay zkqna opixn`ck

'ek ilk `iad `l m` xne`.(a,lw) "éåàø åðéàù
óåúéùì.yletn Ðäöéçî íåùî éçì:xaqwe Ð

.`ziixe`c zevign dyly'åë éåáîì ÷øåæäÐ

.dvign meyn igl :`nl`éçì àìà êéøö åðéà
.yletn epi`y Ðáééçdil zilc ab lr s`e Ð

.`ziixe`c zevign ylyc ,igløçà øáãå éçì
.yletn zxezk gztd zxev Ðåëåúì ÷øåæä

øåèô.igl carc ab lr s`e Ðïë ìò øúéÐ

ipy iab lr diilr dpeaa ,ixii` dipin lirl

.(`,dv oiaexir) "zebb lk" wxta mizaéçì
'åë ïàëîelit`e .dvign meyn igl :`nl` Ð

la` ,miaxd zeyxa `l` dilr ibilt `l opax

yletn ieana.`l Ðúåöéçî éúùipy ly Ð

iax jixvn `wc miiglde .miigld cal ,miza

dcedi:`nlra xkid meyn Ðåäùî éçìáÐ

.xvgk ,drax` qta `l`çôè äøå÷áx`yk Ð

:ibilt `le ,`cg xn` xne ,`cg xn` xne .iean

ïéðååëî äîë:`a `ed oriiql Ðúåøéöçå íéúáå
lkl gezt ziae ,ekezl zegezt zexivg izy Ð

:xvg did zia lk iptl :odizexic eid oky xvg

àì äìåâò`id dlebrc meyn :dinza Ð

.edyn igla `ixzynøöç äì àéåä àì éàåÐ

i`de .qt `iraezraexndlebr ihernl e`l Ð

.dagx lr xzi dkx` ihernl `l` ,`z`äîëå
xvg oicn dl `wtpc ,xzei dkxe` `di Ð

.edyn igla `ixzyneíéðù éô àëéàã ãòÐ

`ki`c cr `picn `wtp `l dzid xvge li`ed

.mipy itéáéáçeia` ig` `edy ,`iig iax Ð

.ax ly en`e
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àëämewn lknc :`iywe .edqik mid la` :i"yx yxit Ð icecib dil zi`c opiwqr i`na

ikdc :xnel yie ?iaiyg `l ielin oiprle ,zevign iaiyg lehlh oiprlc `py i`n

meyn Ð ielin hwpe .xvgl zian lhlhl xeq`c yexit Ð opilnn `lc `ed ielin :eyexit

.'ek Ð i`n`e .xvga opilhlhnc `ed ilehlh la` .ielind `ed zial xvgn yinyz xwirc

ipal dvign zxkipe ,icecib dil zi`c :ipyne

,zxkip dpi` Ð miwegx mdy zia ipale ,xvg

wxtac :dywe .xeq` ikd meyne `in iaixre

xity iz`c rnyn (`,et onwl) "oitzzyn cvik"

axc meyn e`l i` ,mipw iy`x e`xiy opira `lc

inp `ziixa jd ,`zyde .`in iaexr` citw dcedi

.jinrhile xninl ivn dedc :xnel yie !ikd dxaq

dvxtpy xvga ixiinc :yxtn ozp oa dcedi epiaxe

`kd ,xn`we .zaya e`a minde ,zay axrn

ikdle ,icecib dil zi`c Ð opiwqr i`na

lr s` ,dxzed dxzede li`ed zayc :oilhlhn

ze`lnl la` .zexkip zevignd oi` `zydc ab

dxzede li`ed jiiy `l Ð zaya e`ay mind on

:eyxit mz epiaxe xi`n oa l`eny epiaxe .dxzed

dxyr mideab [micecb yiy] Ð icecib dil zi`c

la` .xvga oilhlhn jkle ,xvgd jeza mil

uxtp mind mewnc ,xeq` Ð mind on ze`lnl

`ny yegl oi`e .zilnxk ied mide ,mil e`elna

e` ,xzei mideab micecby Ð oehxy mid dlri

xyde .daxd xzeia mid ztyn miwegx mdy

`lc `ed ielin :eyexit ikdc ,yxtn ivewn

meyn Ð ielin hwpe ,lehlh oicd `ed Ð opilnn

ilehlh la` ."mi`lnn oi`" `ziixaa ipzwc

,'eke i`n`e ,mind mdl ekld m` Ð opilhlhn

la` ,mind oi`ya ixy ikdle icecib dil zi`c

Ð `in iaixre zxkip dpi` dvigne mind yiyk

?ze`lnl `kd xeq` i`n`e :xn`z m`e .xeq`

`idy `xhfefb :(iyy wxt) `ztqeza ipzw `de

,zaya dpnid mi`lnn oi` Ð mind on dlrnl

l dxyr deab dvign dyr ok m` `l`on dhn

s` :`nl` .dab lr oitv mindy it lr s`e ,mind

`nye .dpnid oi`lnn zxkip dvign oi`c ab lr

Ð min myl zeieyr zevigndy mzdc :xnel yi

mdxa` oa wgvi epiaxe .`kdc icecibn iticr

,edqk mid la` ,icecib dil zi`c :i"yxk yxit

`qib jci`l ilc lif` `nlic opilnn `l ikdle

`l` xeq` oi` Ð `in iaixrc `nrhe .xvgl ueg

meyn `le ,`qib jci`l ilc lif` `nlic meyn

`l Ð gztk iedc xyrae .zexkip zevignd oi`c

opilhlhn ilehlh la` .`xkid `ki`c ,opiyiig

iz` `zyde .zexkip zevign oi`c ab lr s`

.`ztqezc `idd xityäéáéúéàok lr xzi

yly era opaxcnc `l` ,ixq` `l opax elit`e Ð

.zexenb zevignäîëqta `l` 'ek mipeekn

meyn ,"drax`" qixb `lc zi` Ð drax`

qta ibqc `xif iaxc dizrc `wlq `zydc

hwp `pwqn meync ,yegl oi`e .edyn

.drax`éåäìab lr s`e Ð ixzyile edyn qtk

.drny ikd xzal Ð drax`a zg` gexn :lirl xn`w diteb `xif iaxcíéúáåxfril` iax" wxta `zi` ikde Ð xvge xvg lkl miza izye ,ieanl zexivg izy .ekezl migezt zexivge

iean la` ,zexivge miza ira `l oixeic da yic xvglc xnel oi`e !dkezl migezt zexivge miza oi` `d ?dxewe igla ixzyn ikid zraexn dpi`y xvg :xn`z m`e .(`,`lw zay) "dlinc

,'ek dxewe igla xzip iean oi` :ax xn` (a,br oiaexir) "xcd" wxta `dc .xvg lkl miza ipye zexivg izy oiaexn oixeic opira ikd meyn Ð ieanl mizad oia wiqtn xvgy ,oixeicn wegxc

Ð ieana zia `ki`c oeik ,dcen inp ax Ð oixeic meyn axc dinrhc oeike .mizad mr zg` xvge ,xvg `la ieana cg` zia :mzd i"yx yxite .zg` xvge cg` zia elit` :xn` l`enye

,xvga cg` zia epiid Ð zg` xvge cg` zia yxtl oi`c ,yxtl jixv qxhpewd yexitke .dxewe igla ixyc xvg mey `kil elit`xza xn`we .daxeg elit` :mzd opgei iax xn`w `dc

elit` xn`c ,l`enyl inp ikde .xn`w xvg `la daxeg `l` .miza `kil Ð ok m`c ,xvgay daxeg xninl ira `lc :rnyn .daxegl mizac `pn iwet`l iz` `nlc opiyiig `lc :ikd

.zexivge miza ira ,xvgn xzei miaxd zeyxl aexw ieanc meyn yxtl d`xpe .zg` xvge cg` zia
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רכט
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxtoiaexir

éãåãéâ äéì úéàã.edqik mid la` dxyr daeba dvxtd on x`ypy dn Ðéçìá åøéùëä
.igla epwiz Ðåëåúì ÷øåæä.miaxd zeyxn Ðáééç.dvign meyn igl :xaqwc Ð

øåèô åëåúì ÷øåæä äøå÷á åøéùëäzevign drax` :xaqwe .xkid meyn dxewc Ð

.`xnegl oia `lewl oia ,`ziixe`cíéáø ìù úåøéöç,xvgl daxd miza oigezty Ð

oileki oi`y ,df lr df mizad ipa mixqe`e

mizad on `ivedlaexir `la xvgliptn Ð

exiag zeyx xvge ,el zcgein zeyx ziady

opaxe .zeyxl zeyxn `iven `vnpe .da lyen

cigid zeyxl cigid zeyxn `ivedl `ly xefb

cigid zeyxn iwet`l iz` `nlic dxifb Ð

xvga la` .miaxd zeyxl,da lhlhl xzen Ð

xfril` iax" wxta zay zkqna opixn`ck

'ek ilk `iad `l m` xne`.(a,lw) "éåàø åðéàù
óåúéùì.yletn Ðäöéçî íåùî éçì:xaqwe Ð

.`ziixe`c zevign dyly'åë éåáîì ÷øåæäÐ

.dvign meyn igl :`nl`éçì àìà êéøö åðéà
.yletn epi`y Ðáééçdil zilc ab lr s`e Ð

.`ziixe`c zevign ylyc ,igløçà øáãå éçì
.yletn zxezk gztd zxev Ðåëåúì ÷øåæä

øåèô.igl carc ab lr s`e Ðïë ìò øúéÐ

ipy iab lr diilr dpeaa ,ixii` dipin lirl

.(`,dv oiaexir) "zebb lk" wxta mizaéçì
'åë ïàëîelit`e .dvign meyn igl :`nl` Ð

la` ,miaxd zeyxa `l` dilr ibilt `l opax

yletn ieana.`l Ðúåöéçî éúùipy ly Ð

iax jixvn `wc miiglde .miigld cal ,miza

dcedi:`nlra xkid meyn Ðåäùî éçìáÐ

.xvgk ,drax` qta `l`çôè äøå÷áx`yk Ð

:ibilt `le ,`cg xn` xne ,`cg xn` xne .iean

ïéðååëî äîë:`a `ed oriiql Ðúåøéöçå íéúáå
lkl gezt ziae ,ekezl zegezt zexivg izy Ð

:xvg did zia lk iptl :odizexic eid oky xvg

àì äìåâò`id dlebrc meyn :dinza Ð

.edyn igla `ixzynøöç äì àéåä àì éàåÐ

i`de .qt `iraezraexndlebr ihernl e`l Ð

.dagx lr xzi dkx` ihernl `l` ,`z`äîëå
xvg oicn dl `wtpc ,xzei dkxe` `di Ð

.edyn igla `ixzyneíéðù éô àëéàã ãòÐ

`ki`c cr `picn `wtp `l dzid xvge li`ed

.mipy itéáéáçeia` ig` `edy ,`iig iax Ð

.ax ly en`e
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àëämewn lknc :`iywe .edqik mid la` :i"yx yxit Ð icecib dil zi`c opiwqr i`na

ikdc :xnel yie ?iaiyg `l ielin oiprle ,zevign iaiyg lehlh oiprlc `py i`n

meyn Ð ielin hwpe .xvgl zian lhlhl xeq`c yexit Ð opilnn `lc `ed ielin :eyexit

.'ek Ð i`n`e .xvga opilhlhnc `ed ilehlh la` .ielind `ed zial xvgn yinyz xwirc

ipal dvign zxkipe ,icecib dil zi`c :ipyne

,zxkip dpi` Ð miwegx mdy zia ipale ,xvg

wxtac :dywe .xeq` ikd meyne `in iaixre

xity iz`c rnyn (`,et onwl) "oitzzyn cvik"

axc meyn e`l i` ,mipw iy`x e`xiy opira `lc

inp `ziixa jd ,`zyde .`in iaexr` citw dcedi

.jinrhile xninl ivn dedc :xnel yie !ikd dxaq

dvxtpy xvga ixiinc :yxtn ozp oa dcedi epiaxe

`kd ,xn`we .zaya e`a minde ,zay axrn

ikdle ,icecib dil zi`c Ð opiwqr i`na

lr s` ,dxzed dxzede li`ed zayc :oilhlhn

ze`lnl la` .zexkip zevignd oi` `zydc ab

dxzede li`ed jiiy `l Ð zaya e`ay mind on

:eyxit mz epiaxe xi`n oa l`eny epiaxe .dxzed

dxyr mideab [micecb yiy] Ð icecib dil zi`c

la` .xvga oilhlhn jkle ,xvgd jeza mil

uxtp mind mewnc ,xeq` Ð mind on ze`lnl

`ny yegl oi`e .zilnxk ied mide ,mil e`elna

e` ,xzei mideab micecby Ð oehxy mid dlri

xyde .daxd xzeia mid ztyn miwegx mdy

`lc `ed ielin :eyexit ikdc ,yxtn ivewn

meyn Ð ielin hwpe ,lehlh oicd `ed Ð opilnn

ilehlh la` ."mi`lnn oi`" `ziixaa ipzwc

,'eke i`n`e ,mind mdl ekld m` Ð opilhlhn

la` ,mind oi`ya ixy ikdle icecib dil zi`c

Ð `in iaixre zxkip dpi` dvigne mind yiyk

?ze`lnl `kd xeq` i`n`e :xn`z m`e .xeq`

`idy `xhfefb :(iyy wxt) `ztqeza ipzw `de

,zaya dpnid mi`lnn oi` Ð mind on dlrnl

l dxyr deab dvign dyr ok m` `l`on dhn

s` :`nl` .dab lr oitv mindy it lr s`e ,mind

`nye .dpnid oi`lnn zxkip dvign oi`c ab lr

Ð min myl zeieyr zevigndy mzdc :xnel yi

mdxa` oa wgvi epiaxe .`kdc icecibn iticr

,edqk mid la` ,icecib dil zi`c :i"yxk yxit

`qib jci`l ilc lif` `nlic opilnn `l ikdle

`l` xeq` oi` Ð `in iaixrc `nrhe .xvgl ueg

meyn `le ,`qib jci`l ilc lif` `nlic meyn

`l Ð gztk iedc xyrae .zexkip zevignd oi`c

opilhlhn ilehlh la` .`xkid `ki`c ,opiyiig

iz` `zyde .zexkip zevign oi`c ab lr s`

.`ztqezc `idd xityäéáéúéàok lr xzi

yly era opaxcnc `l` ,ixq` `l opax elit`e Ð

.zexenb zevignäîëqta `l` 'ek mipeekn

meyn ,"drax`" qixb `lc zi` Ð drax`

qta ibqc `xif iaxc dizrc `wlq `zydc

hwp `pwqn meync ,yegl oi`e .edyn

.drax`éåäìab lr s`e Ð ixzyile edyn qtk

.drny ikd xzal Ð drax`a zg` gexn :lirl xn`w diteb `xif iaxcíéúáåxfril` iax" wxta `zi` ikde Ð xvge xvg lkl miza izye ,ieanl zexivg izy .ekezl migezt zexivge

iean la` ,zexivge miza ira `l oixeic da yic xvglc xnel oi`e !dkezl migezt zexivge miza oi` `d ?dxewe igla ixzyn ikid zraexn dpi`y xvg :xn`z m`e .(`,`lw zay) "dlinc

,'ek dxewe igla xzip iean oi` :ax xn` (a,br oiaexir) "xcd" wxta `dc .xvg lkl miza ipye zexivg izy oiaexn oixeic opira ikd meyn Ð ieanl mizad oia wiqtn xvgy ,oixeicn wegxc

Ð ieana zia `ki`c oeik ,dcen inp ax Ð oixeic meyn axc dinrhc oeike .mizad mr zg` xvge ,xvg `la ieana cg` zia :mzd i"yx yxite .zg` xvge cg` zia elit` :xn` l`enye

,xvga cg` zia epiid Ð zg` xvge cg` zia yxtl oi`c ,yxtl jixv qxhpewd yexitke .dxewe igla ixyc xvg mey `kil elit`xza xn`we .daxeg elit` :mzd opgei iax xn`w `dc

elit` xn`c ,l`enyl inp ikde .xn`w xvg `la daxeg `l` .miza `kil Ð ok m`c ,xvgay daxeg xninl ira `lc :rnyn .daxegl mizac `pn iwet`l iz` `nlc opiyiig `lc :ikd

.zexivge miza ira ,xvgn xzei miaxd zeyxl aexw ieanc meyn yxtl d`xpe .zg` xvge cg` zia
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leôî ïðéàL úBàBáîe íéaø ìL úBøéöçeáøéò ïéa ,ïéL £¥¤©¦§¤¥¨§¨¦¥¥§
eáøéò àì ïéáe¯øîzéà éà àlà !áéiç ïëBúì ÷øBfä ¥Ÿ¥§©¥§¨©¨¤¨¦¦§©

¯éeàø BðéàL éBáî :äãeäé áø øîà ,øîzéà éëä̈¦¦§©¨©©§¨¨¤¥¨
ìéçìa BøéLëä ,óezéL¯BøéLëä .áéiç BëBúì ÷øBfä §¦¦§¦§¤¦©¥§©¨¦§¦

äøB÷a¯éçì :øáñ÷ àîìà .øeèt BëBúì ÷øBfä §¨©¥§¨©§¨¨¨©¤¦
:äaø øîà ïëå .økéä íeMî äøB÷å ,ävéçî íeMî¦§¦¨§¨¦¤¥§¥¨©©¨
:øîà àáøå .økéä íeMî äøB÷å ävéçî íeMî éçì¤¦¦§¦¨§¨¦¤¥§¨¨¨©
á÷òé éaø déáéúéà .økéä íeMî äæ ãçàå äæ ãçà¤¨¤§¤¨¤¦¤¥¥¦¥©¦©£Ÿ

éçì Bì Lé ,éBáîì ÷øBfä :àáøì àaà øa¯,áéiç ©©¨§¨¨©¥§¨¥¤¦©¨
éçì Bì ïéà¯éøö Bðéà :øîà÷ éëä !øeètàlà C ¥¤¦¨¨¦¨¨©¥¨¦¤¨

BëBúì ÷øBfä ,éçì¯øçà øáãå éçì ,áéiç¯÷øBfä ¤¦©¥§©¨¤¦§¨¨©¥©¥
:äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé :déáéúéà .øeèt BëBúì§¨¥¦¥¨¥©¥¨©©¦§¨
äNBò íéaøä úeLø écéö éðLa íézá éðL Bì LiL éî¦¤¥§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦¤
,ïàkî äøB÷å ïàkî äøB÷ Bà ,ïàkî éçìå ïàkî éçì¤¦¦¨§¤¦¦¨¨¦¨§¨¦¨
úeLø ïéáøòî ïéà :Bì eøîà .òöîàa ïúBðå àNBðå§¥§¥¨¤§©¨§¥§¨§¦§
úBvéçî ézL :äãeäé éaø øáñ÷ íúä !Cëa íéaøä̈©¦§¨¨¨¨¨©©¦§¨§¥§¦
BkøàL éBáî :áø øîà ,äãeäé áø øîà .àúééøBàc§©§¨¨©©§¨¨©©¨¤¨§

Bðéà Baçøkøa àéiç áø øîà .eäMî éçìa øzéð §¨§¥¦¨§¤¦©¤¨©©¦¨©
äøB÷a øzéð Bðéà Baçøk BkøàL éBáî :áø øîà ,éLà©¦¨©©¨¤¨§§¨§¥¦¨§¨
ïåék ;éáñc àúòîL ïðåeëî änk :àøéæ éaø øîà .çôè¤©£©©¦¥¨©¨§©§©§©£¨§¨¥¥¨

Baçøk Bkøàc¯úøzéð dðéà øöçå ,øöç déì äåä §¨§§¨§£¨¥¨¥§¨¥¥¨¦¤¤
éà :àøéæ éaø øîà .äòaøà ñôa àlà äøB÷å éçìa§¤¦§¨¤¨§©©§¨¨¨©©¦¥¨¦

éì àéL÷¯eäMî ñôk éçì éàä éåäéì ,éì àéL÷ àä ©§¨¦¨©§¨¦¤¡¥©¤¦§©©¤
éaø øîà éñà éaø øîàc àä déúèénzLéà !éøzLðå§¦§§¦¦§©¦§¥¨§¨©©¦©¦¨©©¦

øzépL éBáî eäæéà ,ïðéè÷ð :ïîçð áø øîà .äòaøà ïäa àäiL ïéëéøö øöç éqt :ïðçBé¨¨©¥¨¥§¦¦¤§¥¨¤©§¨¨¨©©©§¨¨§¦©¥¤¨¤¦¨
äøB÷å éçìa¯øöç àéä Bæéàå .BëBúì íéçeút úBøöçå íézáe ,Baçø ìò øúé BkøàL ìk §¤¦§¨¨¤¨§¨¥©¨§¨¦©£¥§¦§§¥¦¨¥

äòaøà ñôa àlà äøB÷å éçìa úøzéð dðéàL¯úòaeøî .úòaeønL ìk¯äleâò ,ïéà¯ ¤¥¨¦¤¤§¤¦§¨¤¨§©©§¨¨¨¤§©©§©©¦£¨
daçø ìò øúé dkøà éà :øîà÷ éëä !?àì¯,àéâñ äøB÷å éçìa éBáîe ,éBáî déì äåä ¨¨¦¨¨©¦¨§¨¨¥©¨§¨£¨¥¨¨§¤¦§¨©§¨

àì éàå¯.øöç dì äåäøîà .daçøa íéðL ét àkéàc ãò :øîéîì ìàeîL øáñ ?änëå §¦¨£¨¨¨¥§©¨¨©§¥§¥©©§¦¨¦§©¦§¨§¨£©
."'åë ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé éaø íeMî" .eäMî eléôà :éáéáç øîà éëä ,áø déì¥©¨¦£©£¦¦£¦©¤¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä`ziixad zwqer ote` dfi`a - ¨¨§©©§¦¨
,o`kéãecéb déì úéàcdaeba dvign dvxitd on dxiizypy - §¦¥¦¥

xq`p jkitle ,[` xeiv] dze` eqik mid iny `l` ,migth dxyr
lhlhl xzed mewn lkn j` ,xvgd l` mid oeyln min ae`yl

.xvgd jeza
ea eyr `ly iean oipra dcedi ax mya dreny d`ian `xnbd

:ze`ean seziyBa eôzzLð àlL éBáî ,äãeäé áø øîàeyr `ly - ¨©©§¨¨¤Ÿ¦§©§
m` ,ze`ean seziy eaéçìa BøéLëälr lehlhl exizde epwizy - ¦§¦§¤¦

,ey`xa igl dyry ici÷øBfämiaxd zeyxn utg,áéiç ,BëBúì ©¥§©¨
y`xay igldy meyn ,cigid zeyxl miaxd zeyxn wxef oick
gexa mb mezqk aygp ieand jk ici lre ,dvignk oecip ieand
m`e .cigid zeyx aygp ,[ieand gzt `vnp day] ziriaxd

äøB÷a BøéLëädxew dyry ici lr lehlhl exizde epwizy - ¦§¦§¨
,ey`xa÷øBfämiaxd zeyxn utg,øeèt ,BëBúìdxewdy meyn ©¥§¨

zeyx aygp ieand oi`e ,dvignk zpecip dpi` ieand y`xay
yly ieanl yi dxewd `la mby it lr s`e .dzngn cigid
jixv cigid zeyx aygi mewndy icky dcedi ax xaeq ,zevign

.zevign rax` el eidiy
:`xnbd dywné÷úîdì ó[dywd-]úLL áø,dcedi ax lràîòè ©§¦¨©¥¤©§¨

Ba eôzzLð àìc,'ea etzzyp `ly iean' dcedi ax ixacn - §Ÿ¦§©§
zeyx dyrp ieand oi` dxewa exiykd m`y mrhdy rnyn

,ze`ean seziy ea eyr `ly meyn `ed ,cigidBa eôzzLð àä- ¨¦§©§
,ze`ean seziy ea eyr m` la`eléôàm`énð äøB÷a BøéLëä £¦¦§¦§¨©¦

[mb-]áéiç,dywe ,ekezl wxefdøkk éëåmglBæxear dgipdy ©¨§¦¦¨
ze`ean seziydBà ãéçiä úeLø BúBà äNòxkk ea gipd `l m` Ÿ¨§©¨¦

`ed ixd,íéaøä úeLøzeyx ipic ixdy ,ok xacd oi`y i`ce §¨©¦
mb ok m`e ,zevigna `l` ze`ean seziya miielz mpi` cigid
wxefd dxewa exiykd m`y xnel epl yi ,ieana etzzyp m`

.xeht didi ekezl
:ztqep `iyew dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaa epipy `lde - §¨©§¨

íéaø ìL úBøéöç,odl migezt miax mizay zexivg -úBàBáîe £¥¤©¦§
leôî ïðéàLïéL`l` ,miaxd zeyxl migezt mdiy`x ipy oi`y - ¤¥¨§¨¦

zeyxl gezt ipyd my`xe ,dvign ici lr mezq cg`d my`x
,miaxdïéam`eáøéòaexir eyr zexivgay ,xnelk ,mdipia ¥¥§

,ze`ean seziy eyr ze`eana oke ,zexivgïéáem`eáøéò àì ¥Ÿ¥§
,mdipia.áéiç ,ïëBúì ÷øBfäseziy ea eyr `ly iean mby x`eane ©¥§¨©¨

znizqne ,aiig ekezl wxefde cigid zeyx aygp ze`ean
,dxewa mxiykd m` oiae igla mxiykd m` oiay rnyn `ziixad
eyr `ly ieany xaeqy dcedi ax lr dywe ,aiig mkezl wxefd
wxefde cigid zeyx aygp epi` dxewa exiykde ze`ean seziy ea

.xeht ekezl
dcedi ax ixac z` d`iane ,lirl xen`dn da zxfeg `xnbd

:xg` gqepaøîzéà éëä øîzéà éà àlàmya xn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
jky jgxk lr ,ze`ean seziy ea oi`y iean oica dcedi ax

,xn`péBáî ,äãeäé áø øîàzeyxl migezt eiy`x ipyy ,yletn ¨©©§¨¨
,miaxdì éeàø BðéàL,óezéLoi` epick epwizy mcewy ,xnelk ¤¥¨§¦

m` ,ea lhlhl xizn ze`ean seziyéçìa BøéLëäepwizy - ¦§¦§¤¦
epi` oiicry it lr s` ,ey`xa igl dyry ici lr lehlhl exizde

,ekeza lhlhl xeq` opaxcne seziyl ie`x÷øBfämiaxd zeyxn ©¥
,áéiç ,BëBúìaygp ,zevign yly el yi igld mr cgiy oeiky §©¨

m`e .dxezd on cigid zeyxäøB÷a BøéLëäexizde epwizy - ¦§¦§¨
,ey`xa dxew dyry ici lr lehlhl÷øBfämiaxd zeyxn,BëBúì ©¥§

,øeètmeyn dliren `l`] dvignk zpecip dpi` dxewde li`ed ¨
.cigid zeyx aygp epi` ,[oldlcke ,xkid

.dxew oicae igl oica dcedi ax zrc idn o`kn zcnel `xnbd
:`xnbd zxne`øáñ÷ àîìày xaeq dcedi axy gken -éçì ©§¨¨¨©¤¦

lirenävéçî íeMî,aygp ey`xa igl dyry yletn iean okle ¦§¦¨
,aiig ekezl wxefde cigid zeyxäøB÷ådliren,økéä íeMîlry §¨¦¤¥

zeyx `ed ieandy miyp`l xkip ,ieand y`xay dxewd ici

jk ieana lhlhl xzeny myky xnele zerhl e`eai `le ,cigid
xkid meyn dliren dxewdy oeike .miaxd zeyxa lhlhl xzen
epi` ey`xa dxew dyry yletn iean okl ,dvignk zpecip dpi`e

.xeht ekezl wxefde cigid zeyx aygp
:ok xaeq dax mby d`ian `xnbdéçì ,äaø øîà ïëålireníeMî §¥¨©©¨¤¦¦

äøB÷å ,ävéçîdliren.økéä íeMî §¦¨§¨¦¤¥
:daxe dcedi ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdãçà ,øîà àáøå§¨¨¨©¤¨

äæ ãçàå äæmiliren ,dxew oiae igl oia -,økéä íeMîici lry ¤§¤¨¤¦¤¥
zeyx `ed ieandy miyp`l xkip ,ieand y`xay dxewd e` igld
jk ieana lhlhl xzeny myky xnele zerhl e`eai `le ,cigid

.miaxd zeyxa lhlhl xzen
:`ax lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-],àáøì àaà øa á÷òé áø ¥¦¥©©£Ÿ©©¨§¨¨

,`ziixaa epipy÷øBfämiaxd zeyxn utg,éBáîìm`Bì Lé ©¥§¨¥
[ieanl-]éçì,ey`xa,áéiçzeyxl miaxd zeyxn wxefd oick ¤¦©¨

m`e .cigidBì ïéà[ieanl-]éçì,ey`xa,øeètepi` ieande li`ed ¥¤¦¨
wxefde igl ieanl yi m`y `ziixad ixacne .cigid zeyx aygp
zeyx aygp ieand okle ,dvign meyn igly gken ,aiig ekezl

.cigid
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäz` dpyy `pzd zpeek jk - ¨¦¨¨©

e ,zevign yly el yiy ,yletn epi`y iean ,`ziixadéøö BðéàC ¥¨¦
àlàzzléçì,ea lhlhl xizdl ick ey`xa÷øBfäzeyxn utg ¤¨¤¦©¥

miaxd,áéiç ,BëBúì,cigid zeyxl miaxd zeyxn wxefd oick §©¨
el eidiy ic ,dxezd on cigid zeyx aygi mewndy icky meyn
mewn lkn ,ieand y`xa igl oi`y it lr s` okle ,zevign yly
mewny ,el yiy zevignd zyely zngn cigid zeyx aygp `ed
,yletn iean la` .cigid zeyxl aygp ,zevign yly el yiy

zzl jixv `ed ea lhlhl xizdl ickyéçì,cg`d ey`xaåmb ¤¦§
øçà øáã,ipyd ey`xa [gztd zxev-]÷øBfämiaxd zeyxn utg ¨¨©¥©¥

,øeèt ,BëBúìepi` igldy ,xeht cg`d ey`xa igl dyr m` mbe §¨
.zevign izy wx ieanl yi `linne ,dvignk oecip

:ztqep `iyew `ax lr dywn `xnbddéáéúéàawri ax dywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,`axl `a` xaïk ìò øúédfn lecb yecig -øîà ¤¤©¥¨©

,íéaøä úeLø écéö éðLa íézá éðL Bì LiL éî ,äãeäé éaøcbpk df ©¦§¨¦¤¥§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦
,mizad ipy oiay mewna lhlhl dvexe ,dfïàkî éçì äNBò- ¤¤¦¦¨

,cg`d ziad dvwaïàkî éçìåxeiv] zia eze` ly ipyd dvwa - §¤¦¦¨
,miaxd zeyx iciv ipyl dnizq yi df ici lre ,[aBàdyery

ïàkî äøB÷iab lr cg`d dy`x ,mizad ipy oia dxew gipny - ¨¦¨
,ipyd cvay ziad iab lr ipyd dy`xe ,cg`d cvay ziadåok §

gipnäøB÷ztqepïàkî,[b xeiv] mizad ly ipyd cvdn -àNBðå ¨¦¨§¥
òöîàa ïúBðå.zial zian [mizad ipy oia-]Bì eøîà,minkgïéà §¥¨¤§©¨§¥

,Cëa íéaøä úeLø ïéáøòîxaeq okle ,dvign meyn igly gkene §¨§¦§¨©¦§¨
,rvn`a lhlhl leki o`kne o`kn igl dyr m`y dcedi iax
iax wxy uxzl oi`e .xkid meyn igly xn`y `ax lr dywe
`l minkg mby meyn ,eilr miwleg minkg la` ,ok xaeq dcedi
miaxd xarny meyn ,miaxd zeyxa `l` dcedi iax lr ewlgp
mbe ,eilr miwleg mpi` yletn ieana la` ,zevignd z` lhan
o`kne o`kn dxew e` o`kne o`kn igl dyr m`y micen md

.rvn`a lhlhl xzen
:`xnbd zvxznøáñ÷ íúäiciv ipya miza ipy oiprl ,my - ¨¨¨¨©

xaeq ,miaxd zeyxàúééøBàc úBvéçî ézL äãeäé éaøyiy mewn - ©¦§¨§¥§¦§©§¨
oiay mewnd okle ,dxezd on cigid zeyx aygp zevign izy el
mizad zevign izy ici lr cigid zeyx aygp mizad ipy
,zexew e` miigl zeyrl dcedi iax jixvdy dne .o`kne o`kny
la` ,miaxd zeyxa lhlhl e`eai `ly ick ,xkid meyn wx `ed
e` miigld `la mb cigid zeyx aygp mewnd `ziixe`cn
meyn epi` ,dcedi iax lr ewlgpy minkg ly mnrhe .zexewd
mzrcly meyn `ed `l` ,zevignd z` lhan miaxd xarny
igly oeike ,cigid zeyx aygi mewndy ick zevign yly jixv
.cigid zeyx aygp mewnd oi` ,dvignk zeliren opi` dxew e`
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc oiaexir(ycew zay meil)

.('åë) e÷ìçð äæ ìòå äæ ìò ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥©¤§©¤¤§§
:`xnbd dywnàn÷ àpz eðééä àáé÷ò éaød`xp dpynd ixacn - ©¦£¦¨©§©¨©¨

ieana oia ewlgp lld ziae i`ny ziay xn`y `aiwr iaxy
rax`n xzei eagexy ieana oiae ,zen` rax`n zegt eagexy
wlig `l `nw `pz mb ixd ,dxe`kle ,`nw `pz lr wleg ,zen`
ziae i`ny zia zwelgn z` `iad `l` ,agx ieanl xv iean oia
dna ok m`e ,dfa oiae dfa oia ewlgp ezrcly d`xpe ,mzqa lld

.`nw `pze `aiwr iax ewlgp
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéà`pz ly zehiyd oia lcad yi - ¦¨¥©§

epic oipra `aiwr iaxe `nwàîéúéàå éìçà áøcmixne` yie-] §©©§©§¦¥¨
[z`f xn`y,ìàéçé áøxn`y(.ai lirl)zegt eagexy ieany ©§¦¥

ea lhlhl xzen `l` ,dxew e` igl jixv epi` migth drax`n
,[l`igi ax e`] ilg` axk xaeq mi`pzdn cg`e .oewiz mey `la
drax`n eagexy ieana wx ewlgp lld ziae i`ny zia ezrcle
migth drax`n zegt eagexy ieana la` ,dlrnle migth
axk xaeq epi` mi`pzdn cg`e .oewiz mey jixv epi` mlek zrcl
mb ewlgp lld ziae i`ny zia ezrcle ,[l`igi ax e`] ilg`

.migth drax`n zegt eagexy ieanaéîéiñî àìåxacd oi` - §Ÿ§©§¥
ine ,[l`igi ax e`] ilg` axk xaeq mdn in ,mi`pzd ixacn xkip

.[l`igi ax e`] ilg` axk xaeq epi` mdn
eze`e l`rnyi iax zrc z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:cinlzàéðz,`ziixaaøác ìàòîLé éaø øîà àì ,àáé÷ò éaø øîà ©§¨¨©©¦£¦¨Ÿ¨©©¦¦§¨¥¨¨
äælld ziae i`ny ziay ,df xac xn` `l l`rnyi iaxy i`ce - ¤

ip` wfgen ixdy ,zen` rax`n zegt eagexy ieana ewlgp `l
,ok xn` `l mlerny i`cee ,mkg `edy l`rnyi iaxaBúBà àlà¤¨

.ãéîìz BúBàk äëìäå ,äæ øác øîà ãéîìz©§¦¨©¨¨¤©£¨¨§©§¦
:`xnbd dywnàéL÷ dôeb àä,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa - ¨¨©§¨

dligznzøîàyàúëìä úéì àîìà ,äæ øác ìàòîLé éaø øîà àì ¨§©§Ÿ¨©©¦¦§¨¥¨¨¤©§¨¥¦§§¨
déúååk,ok xn`y `pzd ixack dkld oi`y rnyne -øãäå §¨¥§¨©

e [zxfge-],ãéîìz BúBàk äëìä zøîàxzeq `ziixad seq ok m`e ¨§©§£¨¨§©§¦
.dzligzl

:`xnbd zvxznàáé÷ò éaø døîà àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ£¨¨©¦£¦¨
,cinlz eze`k dkldy ef `ziixalàlàickda ãcçìz` ¤¨§©¥¨

,íéãéîìzäexn`ie ,maln letlt exn`ie ,dxezl mal eniyiy ©©§¦¦
ipta egay jkitle ,mzenk dkld ewqtie ,mnyn zekld

.ezenk dkldy xn`e micinlzd
:`ziixad ixaca zxg` `qxib qxb wgvi xa ongp axøa ïîçð áøå§©©§¨©

øîzéà ïéàøð ,øîà ÷çöéeze`k dkldy xn` `l `aiwr iax - ¦§¨¨©¦§¦¦§©
.cinlz eze` ixac oi`xpy xn` wx `l` ,cinlz

iax iptl cg` cinlz xn` l`rnyi iax meyn ,epzpyna epipy
:cinlz eze` `ed in zx`an `xnbd ,'eke `aiwròLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©

àöBî äzàL íB÷î ìk ,éåì ïa,epzpyna diepyd ef oirk oeyl ¤¥¦¨¨¤©¨¥
yàáé÷ò éaø éðôì ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé éaø íeMîcinlzy - ¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨¦§¥©¦£¦¨
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xcdne ,xzie xqg lr dil xdf` xi`n iax Ð

.il yi mezpwpw dilùåîéùà ùåîéù àéù÷Ð

yniy l`rnyi iax dinw :lirl xn`wc

sixg did `aiwr iax :`kti` ipz `kde ,dligz

.diail` mwinl xi`n iax ivn `le ,`aehøîâå
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.aeyie dcezie ,eciay zexiaråéùòîá ùîùîé
devn cqtd aygi ecil devn `a m` :oebk Ð

,cqtdd liaya dzeyrl gipi `le ,dxky cbpk

dxiar ecil z`a m`e .`eal cizr dxky ixdy

cbpk eiykr da xkzyny exky aygi Ð

.epnn rxtil cizrd dcqtdäðùîäáçø
çéøà ìá÷ì éãëzeriawl dnec `dzy Ð

.oipa dilr zepaläùìù ìù äðáì éöç çéøàå
íéçôè.agex dvgne gth gix` `vnp Ðäééã

åáçøá äæ çéøà ìá÷ì éãë çôè áçåøá äøå÷ì
.ira dvgne gth :jixt `xnbae Ðìù äúéä

'åë ù÷.dl xn`w dcedi iax Ðäîå÷òoi`y Ð

.dilr cenrl leki gix`äìåâògix` oi`e Ð

wlgz m`y ,`id dar la` .dilr cenrl leki

.gth dagx `di Ðåìàë äúåà ïéàåø
àéä(a)Ðef i`e ,dwelg e` zlqtp .zraexn Ð

.xiykdl dlebr zcn `idäôé÷äá ùéù ìë
íéçôè äùìùdyly jex` heg dkixvy Ð

aiaq dtiwdl migthagex da yiy recia Ð

.wlgz m` gth
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äééùòxne`e ?dxezd on dl oiwgen oi` dnl ok m` :xn`z m`e Ð `id dwign dcic

myl daizk `dzy opirac "dl`d zel`d z` azke" aizkc meyn :wgvi epiax

.dl`òãåéùdxezdy uxyd z` xdhl `ed zetixg i`n :dniz Ð uxyd z` xdhl

zifk `nhi `ly ,ixii` zeliap z`neh oiprlc :mz epiax xne`e !?`icda ez`nhepnn

lr s` uxye "dig zlapa e`" aizk `dc .`yna

opiyxcc .ygp enk ,dig llka ied Ð ygexy it

dig lkae" (a,hp) "zezin rax`" wxta oixcdpqa

xnege lw `piax silie .ygp df Ð "zynexd

dil hrnnc ,dig zlap llkn `vic ,ygpn

lr jled lke"n zeliap z`nehn mipdk zxeza

Ð xnege lwd xzeqe ,`id `le wiqn ike ."oegb

ied `lc ygpn xity epivn dna iz` mewn lkn

eed `l oiygexy mivxy lk inp ikd Ð dig llka

mipdk zxeza wgvi epiax `vn `le .dig llka

cere .zeliap z`nehn ygp mewn meya hrnny

mipdk zxeza hrnn `icdac :wgvi epiaxl `iyw

`id :mzd ipzwc ,zeliap z`nehn mivxy lk

.`yna mi`nhn mivxy oi`e `yna d`nhn

dnc aezkd dyr `ly dnda dne ,lekiy

exyak enc dyry uxy ,`yna d`nhn dxyak

Ð "`id" :xnel cenlz ,`yna `nhiy oic epi` Ð

`ki`c ab lr s` :xnel yi ,edine .uxy `le

ikid :`iyw la` .xnege lw inp ciar Ð dherin

i`e mipdk zxezay xnege lwd lhal `piax iz`

opicar ded ,daxc` .`icda `herin `ki`c e`l

xnege lw lrc :cere !mipdk zxezc xnege lw

xedh oky Ð ygpl dn :jxtinl `ki` `piaxc

.dycrka rbna elit`çåð`xap `ly mc`l el

:(`,d) dxf dcearc `nw wxta opixn`c `de Ð

`l od ilnli`y ,epizea`l daeh wifgpe e`ea

:`ni` ,mzd yxtn `d .mlerl ep`a `l e`hg

mzqa ixii` `kd :inp i` .mlerl ep`a `ly ink

.exec ixy`e eixy` Ð wicv la` ,mc` ipa
calae
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oiaexir(ycew zay meil)

Cìîðå,yxbln ea xfge -Bøéò ïa Bàöîe,exira xbd mc` -øîàå §¦§©§¨¤¦§¨©
,hbd z` azky dfl el,ézLà íLk EzLà íLå éîLk EîLil oz ¦§¦§¦§¥¦§§§¥¦§¦

,izy` z` ea yxb`e zazky hbd z`ìeñtdf hbBa Løâìz` ¨§¨¥
xn`py meyn mrhde .ipyd zy`(` ck mixac)xtq Dl azke'§¨©¨¥¤

didiy 'dl' zaizn miyxece 'FziAn DgNWe DciA ozpe zzixM§¦ª§¨©§¨¨§¦§¨¦¥
la` ,hbd dxear azkpy dy`d dze` myl epiide 'dnyl' hbd
yi ok enk ,`xnbd zl`eye .ea yxbzdl dleki dpi` zxg` dy`

dheq zyxta dxen`d 'dl' zaiz z` yexcl(l d xacna)dUre'§¨¨
iax xiykn recne .dnyl dlibnd z` aezkl jixvy 'odMd Dl̈©Ÿ¥
dheq myl dazkpy dlibna dheq zewydl diy`i xa ig`

.zxg`
:`xnbd daiynàzLä éëäyiy ,jipira dzr d`xp jk ike - ¨¦©§¨

y meyn ,mixacd oia wlgl yi ixde ,ok xnelíúä,hb oica my - ¨¨
áéúk 'dì áúëå'c cenll yi jkle ,dxezaïðéòa[jixvy-]äáéúk §¨©¨§¦§¦¨§¦¨

ìdîLazkp m`e ,zyxbznd dy` dze` myl hbd z` aezkl - ¦§¨
la` ,zxg`l xyk epi` zg` dy` mylàëädheq oica o`k - ¨¨

áéúk 'dì äNòå'daizkd didzy jixvy jkn cenll oi`e ,dxeza §¨¨¨§¦
c `l` ,dnylì äéiNò ïðéòa,dîLedãéc äéiNòzkiiyd diiyre - §¦¨£¦¨¦§¨£¦¨¦¨
,dheq zlibnaàéä ä÷éçîwegniy epiide ,dlibnd z` wegnl - §¦¨¦

epi` zg` dheq myl wgn m`e ,dy`d dze` xear dlibnd z`
xa ig` iax xaeq okle .zxg` dheq el` mina zewydl leki
dwgenl xyt` ,zg` dy` myl zazkpd dheq zlibny diy`i

.zxg` dy` da zewydle
lirl epipyy ab`(`"r)iaxe l`rnyi iax lv` cnl xi`n iaxy

:xi`n iax ly ezelcb lr zexnin dnk `xnbd d`ian ,`aiwr
,íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb ,àðéðç øa àçà éaø øîà̈©©¦©¨©£¦¨¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨
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Bzòc óBñiptn ,mipekp mpi` el`e mipekp eixacn el` oiadl - ©§
L`edìò øîBà äéä`edy xac,àîè`edyíéðt Bì äàøîe ,øBäè ¤¨¨¥©¨¥¨©§¤¨¦

oke .xedh `ed recn oebd mrh jkl ozepe -ìò`edy xacøBäè ©¨
`edy xne` didíéðt Bì äàøîe ,àîèjkl oebd mrh ozepe - ¨¥©§¤¨¦

.`nh `edy
àðz,xi`n iax ,`ziixaa,BîL éàøBäð éaø àlà ,BîL øéàî éaø àì ¨¨Ÿ©¦¥¦§¤¨©¦§©§

,øéàî éaø BîL àø÷ð änìåiptnàeäLdidíéîëç éðéò øéàî §¨¨¦§¨§©¦¥¦¤¥¦¥¥£¨¦
å .äëìäa,i`xedp iax ok,BîL äéîçð éaø àlà ,BîL éàøBäð àì ©£¨¨§Ÿ§©§¤¨©¦§¤§¨§
dì éøîàåy i`xedp iax lr exn`y yie -,BîL Cøò ïa øæòìà éaø §¨§¥¨©¦¤§¨¨¤£¨§

BîL àø÷ð änìåiax,éàøBäðiptnøéäðnL[xi`n-]íéîëç éðéò §¨¨¦§¨§§©¤©§¦¥¥£¨¦
.äëìäa©£¨¨

éàøáçî àðãcçîc éàä ,éaø øîà,ixagn xzei ccegn ip`y dn - ¨©©¦©§¦©©§¨¥©§©
meyn `eddéøBçàî øéàî éaøì déúéæçciax z` d`ex iziidy - ©£¦¥§©¦¥¦¥£¥

,elv` icenil zra eixeg`n xi`ndéîwî déúéæç eléàåeli`e - §¦£¦¥¦©¥
,eiptln eze` d`ex iziidéôè àðãcçî äåäccegn dyrp iziid - £¨¦©©§¨§¥

,xzei [sixg-]áéúëc(k l diryi)éðéò eéäå'éøBî úà úBàø E,'E ¦§¦§¨¥¤Ÿ¤¤
epiid ,dxend z` ze`xl ekfiy l`xyi z` jxan `iapd ,xnelk
`id dlecb dlrny ixd .eipt xzqda `ly ,`ed jexa yecwd

.axd ly eipt z` ze`xl
:xi`n iax ly ecinlz zetixgn zxtqn `xnbdeäaà éaø øîà̈©©¦©¨

äéäL ,BîL ñBëîeñå øéàî éaøì Bì äéä ãéîìz ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦¨¨§©¦¥¦§§§¤¨¨
äàîeè ìL øáãå øác ìk ìò øîBàzeidl epicy xac lk lr - ¥©¨¨¨§¨¨¤§¨

,`nhäàîeè éîòè äðBîLe íéòaøàminrh dpenye mirax` - ©§¨¦§¨©£¥§¨
,`nh `edy jklåokäøäè ìL øáãå øác ìk ìòzeidl epicy - §©¨¨¨§¨¨¤¨¢¨

xedh.äøäè éîòè äðBîLe íéòaøà©§¨¦§¨©£¥¨¢¨
:micinlz ly zetixgn dyrn cer d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

÷éúå ãéîìz[daxd cnly-]äéäL ,äðáéa äéäezetixg gkaøäèî ©§¦¨¦¨¨§©§¤¤¨¨§©¥
,õøMä úà,`nh `edy it lr s`øîà .íéîòè íéMîçå äàîa ¤©¤¤§¥¨©£¦¦§¨¦¨©

ïeãà éðà ,àðéáøxnege lwaúéînL Lçp äîe ,epøäèàåmc` ipa ¨¦¨£¦¨©£©£¤©¨¨¤¥¦
,ezykda zendaeäaøîejk jeznäàîeèz`nehe zn z`neh-] ©§¤§¨

envr `ed z`f lkae ,mlera [dlapøBäè,ezena elit`ïéàL õøL ¨¤¤¤¥

å úéîîoi`ïkL ìk àì ,äàîeè äaøî.ezena xedh `edy ¥¦§©§¤§¨Ÿ¨¤¥
:`xnbd dgecàéä àìåy meyn ,ynn df xnege lwa oi`e -äNòî §Ÿ¦©£¤

ãéáò÷ àîìòa õB÷yiy myke ,zinny uewl dnec ygpd dyrn - §¨§¨¨¨¦
mnvr mde mlera d`neh miaxne mizinny mlera mivew
daiq ef oi` mlera d`neh daxne zinny ygpd s` ,mixedh
ixd zinn epi`y uxydy xnege lw jkn cenll oi` okle ,`nhiy

.oky lkn xedh `ed
:mzenk dkld didzy lld zia ekf dn iptn zx`an `xnbdøîà̈©

ìL ,ìàeîL øîà àaà éaøìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð íéðL L ©¦©¨¨©§¥¨Ÿ¨¦¤§§¥©©¥¦¥
i`ny ziae ,i`ny zian miax lld zia eidy ,dkldd in zrck

eide ,lld zian mitixgeìläå ,eðúBîk äëìä íéøîBà eìläeid ©¨§¦£¨¨§¥§©¨
ìB÷ úa äàöé ,eðúBîk äëìä íéøîBàminyd onelàå elà ,äøîàå §¦£¨¨§¥¨§¨©§¨§¨¥§¥

à éøác,ïä íéiç íéäì,od zn` mdipy ixace.ìlä úéák äëìäå ¦§¥¡Ÿ¦©¦¥§£¨¨§¥¦¥
:`xnbd zl`ey,íéiç íéäìà éøác elàå elàL øçàî éëåixace §¦¥©©¤¥§¥¦§¥¡Ÿ¦©¦

,zn` mdipy lld zia ixace i`ny ziaìlä úéa eëf äî éðtî¦§¥©¨¥¦¥
òBa÷ì[drawpy-].ïúBîk äëìä:`xnbd daiynïéçBpL éðtî ¦§©£¨¨§¨¦§¥¤¦

zeixalïéáeìòåmiepr -éànL úéá éøáãå ïäéøác ïéðBLå ,eéä- ©£¦¨§¦¦§¥¤§¦§¥¥©©
lld ziae dxezd on mdixacl di`x mi`ian i`ny zia eidyk
,mdixaca milflfn lld zia eid `l ,xg` `xwnn di`x mi`ian

.mzii`x lr miaiyne mdixaca mb mipc eid `l`àlà ,ãBò àìå§Ÿ¤¨
ïäéøáãì éànL úéá éøác ïéîéc÷nLe ,mdlydúBàkdpyneðéðML ¤©§¦¦¦§¥¥©©§¦§¥¤§¨¤¨¦

(.gk dkeq)äéäL éî,lke`e ayeiCBúa BðçìLå äkeqa Baeøå BLàø ¦¤¨¨Ÿ§©¨§ª§¨§
,ïéìñBt éànL úéa ,úéaä,epgley xg` jyni `ny dxifbúéáe ©©¦¥©©§¦¥

,ïéøéLëî ìlä.ok exfb `leäéä Ck àì ,éànL úéáì ìlä úéa eøîà ¦¥©§¦¦¨§¥¦¥§¥©©Ÿ¨¨¨
äNòîïðçBé éaø úà øwáì ,ìlä úéa éð÷æå éànL úéá éð÷æ eëìäL ©£¤¤¨§¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥§©¥¤©¦¨¨

úéðøBçä ïa,zekeqd bgaeäeàöîedidyäkeqa Baeøå BLàø áLBé ¤©¨¦§¨¥Ÿ§©¨
,úéaä CBúa BðçìLåexaqy gkene .xac el exn` `le ewzye §ª§¨§©©¦

.daeg ici `vi ziad jeza epgleye dkeqa eaexe ey`x ayeidy
éànL úéa ïäì eøîà,lld zialäéàø íMî (éà)yi myn ike - ¨§¨¤¥©©¦¦¨§¨¨

ixdy ,epixacl di`x myn daxc` ,mkixack gikedlïä óà- ©¥
ok` mipwfdBì eøîà,zipxegd oa opgei iaxlâäBð úééä Ck íàlk ¨§¦¨¨¦¨¥

,ziad jeza jpgleye dkeqa ayei ziidy jiigúåöî zîéi÷ àìŸ¦©§¨¦§©
éîiî äkeñ.Eceak mibdep eid lld ziay ,cenll yi ef dpynne ¨¦¨¤

zia e`iadyk ixdy ,mnvr ixacl mdixac micwdl i`ny ziaa
zia ipwf z` xikfdl enicwd ,didy dyrn eze`n di`x lld
dkld rawizy ekf el` zebdpd meyne .lld zia ipwf iptl i`ny

.mzenk
zlrn zcnln lld ziak dkldd zriawy zx`an `xnbd

jka yi ,lld ziak dkld dwqtpy dnne :deprdìkL ,Eãnìì§©¤§¤¨
Bîöò ìétLnä,'d itlk depra bdepd -Ceøa LBãwä,Bäéaâî àeä ©©§¦©§©¨¨©§¦

Bîöò déaânä ìëå,'d itlk de`ba bdepd -àeä Ceøa LBãwä §¨©©§¦©©§©¨¨
.BìétLîåy ,zeixad itlk mc`d ly ezbdpda cer jcnllìk ©§¦ª¨

äleãbä ìò øfçîä,dxxyd xg` scexd -äleãbdxxyd -úçøBa ©§©¥©©§¨§¨©©
epnî,zeixad ipira laewn epi`yäleãbä ïî çøBaä ìëågep `ede ¦¤§¨©¥©¦©§¨

,zeixale .åéøçà úøfçî äleãbitlk mc`d zbdpda cer jcnll §¨§©¤¤©£¨
y envr,äòMä úà ÷çBcä ìë,lcbzdle xiyrdl rbiizny epiidc ¨©¥¤©¨¨

,gilvdl envr z` wgec ,gilvn epi`y d`exy s`eBz÷çBc äòL̈¨©§
eze` wgec [gilvdl envr wgec `ed day] dry dze` ly lfn -

.gilvi `leäçãpä ìëågilvn epi`y in lke -éðtîdze`,äòL §¨©¦§¤¦§¥¨¨
,'dn mingx ywaie lltzi m` ,elfn f` el cnr `leúãîBò äòL̈¨¤¤

Bì.gilvie elfn el `ai zxg` drya -
:lld ziae i`ny zia da ewlgpy ztqep zwelgn d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaa,ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð äöçîe íéðL ézL ¨©¨¨§¥¨¦¤¡¨¤§§¥©©¥¦¥
Bì çBð ,íéøîBà eìläel did aeh -,àøápMî øúBé àøáð àlL íãàì ©¨§¦©§¨¨¤Ÿ¦§¨¥¦¤¦§¨

,`xap did `l eli`n miaexn eizepeer `xapy xg`nyeìläå§©¨
àøáð àlMî øúBé àøápL íãàì Bì çBð ,íéøîBà,`xapy xg`ny §¦©§¨¨¤¦§¨¥¦¤Ÿ¦§¨

leki did `l `xap did `l m`e ,dyrd zeevn z` miiwn `ed ixd
.mniiwleøîâå eðîð,mdipiay aexd zrck erawe oipnl ecnr - ¦§§¨§

yçBðdidåéLëò ,àøápMî øúBé àøáð àlL íãàì Bìxg`ne - ©§¨¨¤Ÿ¦§¨¥¦¤¦§¨©§¨
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רלד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiaexir(ipy meil)

ìèpézd,ätLà,dvignd lhazzeïðúäådpyna epipy `lde - ¦¨¥©§¨§¨§©
(:hv onwl)lbätLàgpend,íéçôè äøNò dBáb ,íéaøä úeLøaagxe ©§¨¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦

m` okle ,cigid zeyxk epic ,migth drax` lr migth drax`
,zia yi ef dty`l jenqadab ìòL ïBlç,dty`d lrn gezty ± ©¤©©¨

úaLa dì ïé÷øBæiab lr oelgdn laf zaya wexfl md mixzen ± §¦¨§©¨
xeiv] cigid zeyxl cigid zeyxn miwxef md ixdy ,dty`d lb
jetdze ,migth dxyrn dty`d hrnzz `ny miyyeg oi`e .[f
.mlbxdk oelgdn laf dil` wexfl ekiynie erhie ,miaxd zeyxl
dty`d lhpz `ny iax yyg epziibeqa recn ,dyw ok m`e

.dvignd lhazzeàîìàc jkn gken `l` ±éðLwelig yiy ±aïé ©§¨¨¥¥
íéaøc ätLàdkxc oi`y ,mdilaf z` da mikilyn miaxy ± ©§¨§©¦

,dty`d iepitl dyyg `ly dpynd dwqr dae ,zeptdlìoia §
ãéçéc ätLàjlndl lelr `ede ,elaf z` da jilyn cigidy ± ©§¨§¨¦

.lhpz `ny miyyegy iax xn` dilre ,ely dty`d z` zeptle
gkedy xg`n :`iyxyn ax zii`x z` x`al `xnbd zniiqn

,miax lyl cigi ly oia welig yiyénð àëäieana ,o`k s` ± ¨¨©¦
,dagxl dlkdéðLwelig yi ±,íéaøc äáçø ïéamiyyeg oi`y ¨¥¥§¨¨§©¦

,miza da epai `nyìoia,ãéçéc äáçøjlni `ny miyyegy §§¨¨§¨¦
.dagx icivl dlkd ieanl ieand jtdie ,miza da dpaie dilra
m` elit` ,yletnk epic cigi ly dagxl dlkd iean lk ok lre

.dagxd rvn`l dlk `ed dzr
zxxan .epica zexedl iax dvx `ly ieand oecipl zxfeg `xnbd

:`xnbdïðaøå,iax ly exec inkg ±éàîeze`a mzrc dzid dn ± §©¨¨©
daiyn .dty`l dlk ipyd ecive mil dlk cg`d ecivy iean

:`xnbdàðz ,éîécáà øa óñBé áø øîàdyrn lr `ziixaa epipy ± ¨©©¥©©§¦¦¨¨
,df,ïéøñBà íéîëçådlri e` dty`d lhpz `ny eyygy meyn ©£¨¦§¦

.dligzak lhlhl ekiynie ,oehxy mid
:dkldl `xnbd zwqet jkeíéîëç éøáãk äëìä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨§¦§¥£¨¦

.xeq` ieandy
:minkg zrca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàjkyøîà ¦¨§¨§¥¨©

àðz ,éîécáà øa óñBé áø,df dyrn lr `ziixaaïéøézî íéîëçå ©¥©©§¦¦¨¨©£¨¦©¦¦
oehxy mid dlri e` dty`d lhpz `ny miyyeg oi`e ,ieand z`

.dligzak lhlhl ekiynie
:`xnbd zwqet dipyd oeyld itléøáãk äëìä ïéà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¥£¨¨§¦§¥

íéîëçax wqt zepeyld izy itly `vnpe .ieand z` exizdy £¨¦
elhai cizra `ny miyyegy iptn ,xeq` ieandy ongp
lehlhdy epigai `le ,ea lhlhl ekiyniy yeygl yie ,eizevign

.xq`p
:dvignk el dyniy mid ztyy iean oipra dyrn d`ian `xnbd
mteqe miaxd zeyxl migezt mdiy`xy ze`ean eid `xeq xira
dxxerzp .migth dxyr ddeab dzid mid ztye ,mil yletn
ze`ean oick mdiy`xa dxewe igl oewiza mdl ic m`d dl`yd
`ny e` ,mid zty zvign zniiw mteqa ixdy ,miyletn mpi`y

y `xnbd zxtqn jk lre .mteqa s` oewizl md miwewføîéøî§¥©
éìæeàa àøeñì dì ÷éñtzevign ze`eand iteqa oiwzd xnixn ± ¨¦¨§¨§§¥

mid oial ze`eand oia ewiqtd el` zevigne ,zyxn zeieyrd
e ,[g xeiv]øîàmid zty zvigny it lr s`y meyn ,`ed enrhy ¨©

j` ,dvign daeygïBèøN íiä äìòé ànL ïðéLééç,mipa`e leg ly ©§¦¨¤¨©£¤©¨¦§
oiwzd ok lre ,dligzak lhlhl ekiynie ,mid zvign lhazze

.ze`eand iteqa zxg` dvign
dyrn `xnbd d`ian ,`xeqa ze`eand oewiz oipr xkfedy jezn

lirl :`xeqa iean oewiza sqep(.e)l`enye ax zwelgn d`aed
axl ,miaxd zeyxl mipet eigzt ipyy y"ix oink mewr iean oica

wzl jixve ,yletn ieank epiczxeve eiy`x ipya dxewe igla ep
miigla el ice ,mezq ieank epic l`enyle ,ezinenwra gztd
oewizl wewf epi`e ,miaxd zeyxl mipetd eiy`x ipya

:`xnbd zxtqn .ezinenwraíB÷ò éBáî àeääieana dyrn ± ©¨¨
y"ix oink mewràøeña äåäceiy`x ipye ,`xeq xira didy ± ©£¨§¨

z` owzl eiy`xn cg` ipa eywia .miaxd zeyxl eid migezt
ieand y`xa igl epiwzd ok lre ,lehlha exizdle ieana mwlg
z` owzl eyyg `l ,ipyd ey`x ipa eli`e ,miaxd zeyxl dpetd
ieand y`x ipa ewwfp ,oky oeik .ey`xa igl epiwzd `le ,mwlg

.ezinenwra sqep igl el oiwzdl ,mwlg z` xizdl eywiayCeøk̈
àéãeae ,lilb oink dzyrpy cr zlvgn ekxk ±déa eáéúBà §¨¦¥

déúéîeî÷òaick ,ieand ly ezinenwr mewna deaiyede ± §©§¦¥
.[h xeiv] epwzl exaq jkae ,iglk my ynyzy

àä ,àcñç áø øîà,eyry df xac ±áøk àì`edìàeîLk àìå ¨©©¦§¨¨Ÿ§©§Ÿ¦§¥
ixdy ,mewr iean oica ewlgpyBúøBz ,øîàc áøìiean ly epice §©§¨©¨

`ed mewrkieanleôîéòa çútä úøeö ,Lzxev oiwzdl jixv ± §§¨©©¤©¨¥
s`e .dne`n elired `l ,igl my eyry ellde ,ezinenwra gztd

ìBúøBz ,øîàc ìàeîL`id mewr iean lykiean,íeúñel ice ¦§¥§¨©¨§¨
dpzipy zlvgnd oi` ,eiy`x ipya miigl izy ziiyra

c meyn ,iglk dliren ezinenwraéléî éðämpi` el` mixac ± ¨¥¦¥
el mipiwzn eid m` `l` mixen`àélòî éçì,wfge aeh igl ±ìáà ¤¦§©§¨£¨

éàä,ef zlvgn ±déì éãLå à÷éæ déa áéLðc ïåékgexdy oeik ± ©¥¨§¨¦¥¦¨§¨¥¥
,ux`l dze` dkilyne da zaypnàeä íeìk àìzaygp dpi` - Ÿ§

.lehlha xeq` ieand zercd lkly `vnpe ,iglk
:`xnbd zniiqn x`azpy mrhd it lràúkéñ déa õéòð éàå§¦¨¦¥¦§¨

déøaçå`ly ote`a dnewna dze` rawe zlvgna czi urp m`e ± §©§¥
,gexd ici lr letzdéøaçieana lhlhl ozipe ,xeaig exeaig ± ©§¥

.l`eny zrcl
ax ixaca oecl zxfeg `xnbd(:f lirl):xvgl uxtpy iean oipra

àôeb,mze` x`ape ax ixac mvrl aeyp ±àaà øa äéîøé áø øîà ¨¨©©¦§§¨©©¨
L éBáî ,áø øîàe ,xvg yi eteqae ,miaxd zeyxl gezt ey`xõøôp ¨©©¨¤¦§©
eteqay lzekd,øöçì BàBìîa.dne`n xvgl epia xzep `ly ¦§¤¨¥

äöøôðådze`øöçmiaxd zeyxl mbBãâðklzek cbpky lzeka ± §¦§§¨¨¥§¤§
d ,ieandúøzeî øöçxtd zngn zxq`p dpi`e ,lehlhaiptn ,zev ¨¥¤¤

mbe ,zen` xyrn zephw eid ieanle miaxd zeyxl zevxtdy
my ok lr ,zevxtd ixar ipyn xvgd zevignl mixiiy exzep
ipa zngn s`e .dze` zexqe` opi`e ,'dvxit' `le odilr 'gzt'
dpi`y ,ieanl dgeztd xvg lk oick ,zxq`p xvgd oi` ieand

.xvga lbxd zqixc oi` ieand ipaly iptn ,ezngn zxq`påeli` §
døeñà éBáîonf lk eze` mixqe` xvgd ipay meyn ,lehlha ¨¨

jixve ,xvgl e`elna uext ieand ixdy ,mdipia eaxir `ly
.xvgd ipa mr axrl

:`xnbd dywnàì ,éaø ,éiaà øa éáéa áøì àleò øa äaø déì øîà̈©¥©¨©¨§©¦¦©©©¥©¦Ÿ
Bæ àéä eðúðLîixdy ,dpyna xak iepy epi` ax ly epic ike ± ¦§¨¥¦

dpyna epipy(.av onwl)äìBãâì äöøôpL äpè÷ øöçzexvg izy ± ¨¥§©¨¤¦§§¨©§¨
odipia wiqtnd lzekde ,dphw zg`e dlecb zg` ,efl ef zekenq
,[i xeiv] dlecbl dphwd oia llk dvign cer oi`y ,e`elna uxtp

dúøzeî äìBãbday mizad ilk `ivedl §¨¤¤
iciv ipyn milzk da yi ,dphwd on dagx `idy jezny ,xvgl
gzty zexvg izye ,gztk ef dvxit oic diabl ok lre ,dvxitd

.ef lr ef zexqe` opi` odipiaåd eli`äøeñà äpè÷milk `ivedl §§©¨£¨
,xvgl ziaa ezayyàéäL éðtîzaygp,äìBãb ìL dçúôk ¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨

dpia uvegd otec llk oi` dphwd xvgd cvny xg`n ,xnelk
mzeyxke dlecbd xvgl d`elna dvext `id ixd ,dlecbd xvgl
eipica xxbpy dlecbd xvgd ly gztk zaygpe ,dlecbd ipa ly
daxir `ly lke ,dlecbd mr aexira zaiig `id jkl ,dixg`
ieana ax ly epic z` ef dpynn micnl epivnpe .lehlha dxeq`
dnec e`elna uextd ieandy ,ecbpk xvg dvxtpe xvgl uxtpy
,xvgd eli`e ,dzenk xeq` `ede ,d`elna dvextd dphwd xvgl
xvgl dnec ,ieand zvxit ixar ipyn mixiiy da exzepy
oic eprinydl ax jxved recne .dzenk zxzen `ide ,dlecbd

.dpyna iepyd
:`xnbd zvxzndéì øîàax ,`ler xa daxl iia` xa iaia ax ¨©¥
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רלה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oiaexir(iyily meil)

:`xnbd zl`eyàáøå:daiyne .ef dgked lr dpri dníúä §¨¨¨¨
xaecnçeúôcieandúéìîøëìokle ,zilnxk `idy drwal - §¨©§©§§¦

.zilnxk aygp `ed s`y igld cbpky ghya s` lhlhl xeq`
nbd zl`ey:`xìáàgezt ieand m`éàî ,íéaøä úeLøìedn - £¨¦§¨©¦©

m`d ,df ghy ly epicéøLenk df ixd ,ea lhlhl xzen - ¨¥
yàiîL éîLa àøBiâå àòøàa àáévéltyen reawd gxf`d - ©¦¨§©§¨§¦¨¦§¥§©¨

`xaqdn jetd dfy xnelk ,dlrnl minyd inya xbde rwxwl
m` xy`n xeng xzei epic zilnxkl gezt ieandyky xnel

:`xnbd zvxzn .miaxd zeyxl geztïéà`id `xaq ,ok - ¥
y itl ,xzei xeng `ed zilnxkl gezt ieandykyúà ïéî àöî̈¨¦¤

øBòéðå Bðéîz` `vn ,zilnxkl dnecd igld cbpky ghydy - ¦§¥
oic eilr s` zxxern `ide ,el dkenqd ieanl uegny zilnxkd
epi`y zeyxl lha did zilnxkd ilely ezpyn xeripe ,zilnxk
df ghy oi` ,miaxd zeyxl gezt ieandyk ok oi`y dn .epin
,miaxd zeyxl llk dnec epi`y oeik ,miaxd zeyxl sxhvn

.melka epnn wfgzn epi`e
:`ax lr dywd ryedi ax ly epa `ped axàðeä áø déì øîà̈©¥©¨

àøañz àì zàå ,àáøì òLBäé áøc déøaxeaqz `l `ax dz` ike ± §¥§©§ª©§¨¨§©§Ÿ¦§§¨
ïéácdïééçìy opgei iax dcenøeñà,lhlhløa øa äaø øîàäå §¥§¨©¦¨§¨¨©©¨©©

ïééçìa BôöøL éBáî ,ïðçBé éaø øîà äðçmiigl ea cinrdy - ¨¨¨©©¦¨¨¨¤§¨¦§¨©¦
,zen` yely e` mizy jyna mipt oeeikl ey`xn zetivxa

geix yi mdipiaeäòaøàî úBçt úBçtgeix yi igll igl lk oia ± ¨¨¦©§¨¨
,migth dyelyn xzei j` ,migth drax`n zegtú÷Bìçîì eðàä§©£¤

ïðaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøxeriya [df cenra lirl] ewlgpy ©¨¦§¤©§¦¥§©¨¨
ixac z` ryedi axc dixa `ped ax x`ane .ceal ea mixne`y

y ,opgei iaxìitïðéøîà ,øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømixne`y ± §©¨¦§¤©§¦¥§¨©©§¦¨

ãeáì,cg` iglk miaygp miigld lky `vnp ,migth drax` cr ¨
eLnzLîwx ieand jezaìL éîéðtä Bceç ãòdéîéðtä éçì,xzeia ¦§©¥©©§¦¦¤¤¦©§¦¦

xeq`e ,igld cbpk aygp xak ,ieand y`x itlk jli`e epnny
la` .igld cbpk ynzydlïðéøîà àì ,éøîàc ïðaøìoi`y ± §©¨¨§¨§¥Ÿ©§¦¨

mixne`ãeáìlk oi` ,migth dyelyn xzei `ed geixdyk ¨
oevigd igld wx `l` ,ieand gztl cg` iglk miaygp miigld

okle ,ieand lk z` xiznìL éîéðtä Bceç ãò LnzLîigld ¦§©¥©©§¦¦¤
d,ïBöéçmiynzyn oi`y ,ynzydl xeq` oevigd igld cbpk la` ¦

z` ryedi axc dixa `ped ax miiqne .[f xeiv] igld cbpk
,igld ligzn okidn `l` ewlgp `l o`k cry ,eziiyewïéa ìáà£¨¥

dàîìò éleëc ïééçìxaq ,l`ilnb oa oerny oaxl oiae opaxl oia - §¨©¦§¥¨§¨
y opgei iaxøeñàxzen mlek zrcl ,ok `l m`y ,lhlhl ¨

.oevigd igld ly ezligz cr ynzydl
:`xnbd zl`eyàáøådixa `ped ax ly eziiyew lr dpri dn §¨¨

:daiyne .ryedi axcénð íúäxaecn mb my -çeúôcieand ¨¨©¦§¨©
,úéìîøëìitk ,zilnxk aygp igld cbpky ghyd s`y §©§§¦

.exizdl xg` igl jixv gztd jezay oicd z` epcnrdy
gezt ieand m` la` :`xnbd zl`eyéàî íéaøä úeLøì- £¨¦§¨©¦©

m`d ,epic ednéøLenk df ixd ,igld cbpk lhlhl xzen - ¨¥
yàiîL éîLa àøBiâå àòøàa àáévéltyen reawd gxf`d - ©¦¨§©§¨§¦¨¦§¥§©¨

.`xaqdn jetd dfy ,dlrnl minyd inya xbde rwxwl
:`xnbd zvxznïéàgezt ieandyky `ed `xaq ,ok - ¥

y itl ,igld cbpky ghyd xzei xeng zilnxklïéî àöî̈¨¦
igld cbpky ghyd ly zilnxkdBðéî úàzilnxkd z` ± ¤¦

,zeyx oin eze` `edy ieanl uegnyøBòéðå`ed s`e ,ezpyn §¥
.mcewd uexiza x`azdy enke ,zilnxk oic lawn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc oiaexir(ycew zay meil)

.awri iaxe dcedi iax ly mzwelgn mrh z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.awri iaxe dcedi iax ewlgp dna - ©¥©§
:`xnbd daiyndì ÷Bçîì ,äéîøé áø øîàzyxt z` ,dheql ¨©©¦§§¨¦§¨

dheqäøBzä ïî,dxez xtqn -eäééðéa àkéàiaxy .ewlgp dfa - ¦©¨¦¨¥©§
jezl dheq zyxt z` dxez xtqn wegnl xzeny xaq dcedi
yiy eica aezkl xqe` okle ,dheqd z` mda zewydl ick mind
z` wegnl lkei `l eica mezpwpw lihi m`y oeik ,mezpwpw ea
xtqay dheq zyxt z` wegnl xeq`y xaq awri iaxe .azkd
dheq zyxt z` aezkl xizn jkle ,dheqd z` ea zewydl dxez

.mezpwpw ea yiy eica s` dxezay
:`xnbd dtiqenéàpz éðäå,awri iaxe dcedi iax mi`pzd el`e - §¨¥©¨¥

,dxez xtqn dheq zyxt z` dheql wegnl xyt` m` ewlgpy
éàpz éðä ékmixg` mi`pz da ewlgpy zwelgn dze`a ewlgp - ¦¨¥©¨¥

,dnyl dlibnd zaizk didzy jixv m`àéðúcepipyy - §©§¨
d`nh dxn`e dzpify dzcede ,dzlibn dazkpy dheq ,`ziixaa

,ip`dúléâî ïéà,dxear dazkpyda úB÷Läì äøéLkdwgenl - ¥§¦¨¨§¥¨§©§¨
da zewydle minam,úøçà äèBñe .dnyl dazkp `ly oeikéaø ¨©¤¤©¦

dúléâî ,øîà äiLàé øa éçà,zg` dheq xear dazkpy dlibn - ©©©Ÿ¦¨¨©§¦¨¨
,úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLkdlibnd didzy jixv oi`y §¥¨§©§¨¨©¤¤

zwelgna ewlgp awri iaxe dcedi iaxe .dheq dze` myl daezk
xtqn dheq zyxt z` wegnl xyt`y xaeqd dcedi iaxy ,ef
dlibnd didzy jixv oi`y ,diy`i xa ig` iaxk xaeq ,dxez
zyxt miwgen oi`y xaeqd awri iaxe .dheq dze` myl daezk
dheq zlibny xne`d ,`nw `pzk xaeq ,dxez xtqn dheq

.zxg` dheq da miwyn oi` zg` dheq myl dazkpy
:dzxaga zg` zwelgn zelzl oi`y zxne`e dgec `xnbd

àéä àì àîìéc ,àtt áø øîàiax zrc z` zelzl oi` `ny - ¨©©¨¨¦§¨Ÿ¦

y ,`nw `pz ly ezrca awriíúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨
,dleqt `idy zxg` dheq myl dazkpy dlibn oica my -

ì ÷éúpéàc ïåék àlàìçø íeLdwzipe dlibnd dazkpy oeik - ¤¨¥¨§¦§¦§¨¥
,lgx myl dcgiizpe mleray miyp x`y lknàøãä àì ezŸ©§¨

ì à÷úpéîäàì íeLmiyp x`yn dwzple xefgl xyt` i` - ¦©§¨§¥¨
.dleqt okle ,d`l myl dcgiileéab ìáàdheq zyxt lv` - £¨©¥

xtqa dazkpyàáúkéî àîúñc ,äøBzmzqa dazkpy oeik - ¨¦§¨¨¦©§¨
,zcgein dy` myl `lyénð éëä`nw `pz dcei dfa - ¨¦©¦

,ïðé÷çîcdy` myl dxezay dheq zyxt dazkp `ly meyn §©§¦¨
.miyp x`yn dxear dwzip `le ,zcgein

oke÷çöé øa ïîçð áø øîàxyt` m` ef zwelgn zelzl oi`y ¨©©©§¨©¦§¨
ewlgpy zwelgna ,dxez xtqn dheq zyxt dheql wegnl

zxg`l dxiyk zg`l dazkpy dheq zlibn m` mi`pze ,àîìéc¦§¨
àéä àìiax ly ezrca dcedi iax zrc z` zelzl oi` `nye - Ÿ¦

y ,diy`i xa ig`íúä äiLàé øa éçà éaø øîà÷ àì ïàk ãòmy - ©¨Ÿ¨¨©©¦©©©Ÿ¦¨¨¨
,zxg`l dxiyk `idy zg` dheq myl dazkpy dlibn oicaàlà¤¨

ì úäéî áézëéàcíìBòa äèBñ íeLmyl dazkp mewn lkny oeik - §¦§¦¦©§¨¨¨
,dheq z`wydéab ìáàxtqa dazkpy dheq zyxt,äøBzoeik £¨©¥¨

àáéúk ãnìúäìcliaya `le dpnn ecnliy liaya dazkpy - ¦§¦§©¥§¦¨
,dheqd z` da zewydlénð éëä,diy`i xa ig` iax dcei dfa - ¨¦©¦

ïðé÷çî àìcda zewydl dxezay dheq zyxtn miwgen oi`y - §Ÿ©§¦¨
.dheqd z`

:`xnbd zl`ey .diy`i xa ig` iax ly ezrc z` zxxan `xnbd
äiLàé øa éçà éaøì déì úéìåepi` diy`i xa ig` iax m`de - §¥¥§©¦©©©Ÿ¦¨

l xaeqïðúc àä`id dkldy ,dy` hb oiprl epipyy dn z` - ¨¦§©
epipye ,zyxbznd dy`de yi`d my z` hba aezkl jixvy

dpyna(.ck oihib)[èb] áúkliayaLøâìeaBzLà úà ¨©¥§¨¥¤¦§
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רלו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oiaexir(iying meil)

lebr ey`xy xrX ,da xn`p jke .gztd zxev ipicl dgked©©
käték,[b xeiv],ïéøèBt íéîëçå ,äæeæîa áéiçî øéàî éaøiptn ¦¨©¦¥¦§©¥¦§¨©£¨¦§¦

oi`e ,migth drax`n xv gztd dyrp lebird y`xa dlrnly
.gzt mW eilrïéåLå,df oica minkge xi`n iaxäéìâøa Lé íàL ¥§¨¦¤¦¥§©§¤¨

dtikd lyäøNòmigthúáéiç àéäLgzt m` ,xnelk .dfefna £¨¨¤¦©¤¤
ligzny mcew drax` agexa migth dxyr daeb ea yi df
m` s` ixdy ,dfefna aiig `edy micen lkd ,[c xeiv] lbrzdl

.xyk gzt xeriy o`k yi dtikd ly lebird lk mzqi
ly mipwd eribiy jixv oi`y ,ongp axk gikedl yi ef `ziixane
gztd ly exykd o`k ixdy ,mdilrny dpwl gztd zxev iciv
zefefnd oia wiqtn lebirde ,lbrzn epi`y oezgzd ewlga `ed

.dfefna aiige gztk `ed oecip ok it lr s`e ,oeilrd sewynl
`ziixaa minkge xi`n iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

:myíéãBî ìkä ,éiaà øîàyíàef dtikäøNò ääBáb,migthïéàå ¨©©©¥©Ÿ¦¦§¨£¨¨§¥
adaebìL äéìâøäL,[d xeiv] migth drax` agexa migthénð éà §©§¤¨§Ÿ¨¦©¦

y ote`a e` -äéìâøa LédaebìLäLdrax` agexa migthïéàå ¥§©§¤¨§Ÿ¨§¥
äøNò ääBáb,[e xeiv] migthíeìk àìåmiaygp el` migzt oi` - §¨£¨¨§Ÿ§

.dfefnn mixehte ,melkléâéìt ékxi`n iax ewlgp ote` dfi`a - ¦§¦¥
,minkgeäéìâøa Léadaeba migth drax` agx llgìLäL §¥§©§¤¨§Ÿ¨
,migthääBáâe`idäøNò,dlrnly lebird mr migthäáçø ïéàå §¨£¨¨§¥§¨¨
äòaøàribzy mcew dxv ziyrpy ,epiidc ,dxyr daeba migth ©§¨¨

,migth dxyr daeblda Léåmewn [miccvay milzkd agexa-] §¥¨
ick÷Bçìok ici lre ,lebird z` raxle xiwa wewgl -dîéìLäì ¨§©§¦¨

ìagx gztäòaøà.[f xeiv] dxyr daeba migth,øáñ øéàî éaø §©§¨¨©¦¥¦¨©
ïé÷÷BçickíéìLäì'dlgzd' o`k yie xg`n ,xnelk ,xeriyd z` §¦§©§¦

yi dlrnle ,drax` agexae migth dyly daeba dhnl gzt ly
wwgp eli`k mipc ,drax`n zegt agexa migth dxyr daeb
daeba migth drax` agex ick dlrnl mb gztd agxzpe xiwd

.dfefna aiige gzt my eilr yi ok lre ,dxyrïéà ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥¥
,íéìLäì ïé÷÷Bçmigth dxyr daeba gzt xeriy o`k oi`e xg`ne §¦§©§¦

dfefnn `ed xeht ,drax` agexe.
:l`eny xa dax z` ybty zyy ax ly dyrnl day `xnbd

déì øîà,ef `ziixa el dpyy l`eny xa daxl zyy axéà ¨©¥¦
àúéðúî àäî éãéî àìå àúeìb Léø éáì eäì àîéz àì eäì úçkLî©§©©§Ÿ¥¨§§¥¥¨¨§Ÿ¦¦¥¨©§¦¨

ätéëcmdl xn`z l` dlebd y`x ly ezia ipa z` yebtz m` - §¦¨
yiy itl ,dtikk ieyrd xry ipica zwqerd ef `ziixan dne`n
dpwd jixv oi`e ,mpiipra iz`xeda izirhy dpnn gikedl
ia xefg` `l` ,gztd zxev icivay mipwa rbil dlrnly

.invrn

äðùî
xzen `diy iean xiykdl yi ote` dfi`a zyxtn ef dpyn

:ea lhlhléBáî øLëäxizdl ick iean xiykdl yi cvik ± ¤§¥¨
.ea lhlhl,íéøîBà éànL úéadyeréçìieand cva dxyr deab ¥©©§¦¤¦

,ezqipkaäøB÷å.ieand gzt lrn gth dagx,íéøîBà ìlä úéáe §¨¥¦¥§¦
zeyrl ic,øîBà øæòéìà éaø .äøB÷ Bà éçì Bàipy dyerïééçì ¤¦¨©¦¡¦¤¤¥§¨©¦

.ieand gzt iciv ipyn
zia ewlgp eay ote`d xe`iaa mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:lld ziae i`nyíeMî[ly enyn-]ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé éaø ¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨
L éBáî ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,àáé÷ò éaø éðôìagex ¦§¥©¦£¦¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¤

egzt,úBnà òaøàî úBçt àeämicen i`ny zia s` dfayàeäL ¨¥©§©©¤
.äøB÷a Bà éçìa Bà øzéð`l`ìò ,e÷ìçp äî ìòegzty ieanáçø ¦¨§¤¦§¨©©¤§§©¨¨
øNò ãòå úBnà òaøàî.zen`,íéøîBà éànL úéaLa exykdéçì ¥©§©©§©¤¤¤¥©©§¦¤¦

.äøB÷ Bà éçì Bà ,íéøîBà ìlä úéáe ,äøB÷å§¨¥¦¥§¦¤¦¨

.e÷ìçð äæ ìòå äæ ìò ,àáé÷ò éaø øîàiax lr wleg `ed ,xnelk ¨©©¦£¦¨©¤§©¤¤§§
oia ,`id lld ziae i`ny zia ly mzwelgny xaeqe ,l`rnyi
agexy ieana oiae ,xyr cr zen` rax`n agx egzty ieana

.zen` rax`n zegt egzt

àøîâ
ieana `id lld ziae i`ny zia ly mzwelgny dxaq `xnbd
dywn .eiciv ipyn miaxd zeyxl e`elna geztd ,yletn

:`xnbdïàîkxizdl ozipy zxaeqd ,epzpyn zipyp in zhiyk - §©
df ixd ,dxewe igl ici lr yletn ieank àìczhiyàìå äéððç §Ÿ§£©§¨§Ÿ

,àn÷ àpúklirl ewlgpy(.e)iean xizdl yiy ote`d xe`iaa §©¨©¨
.dxewe igla ic oi` mdipy zrcl oky ,lehlha yletn

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,äãeäé áø øîàzpeek `id jk - ¨©©§¨¨¦¨¨©
,xnel dpyndéBáî øLëä`edyíeúñgezt epi`e eiccv zylyn ¤§¥¨¨

,ziriax gexa `l`ìlä úéáe ,äøB÷å éçì ,íéøîBà éànL úéa ,ãöék¥©¥©©§¦¤¦§¨¥¦¥
.äøB÷ Bà éçì Bà ,íéøîBài`y micen lkd yletn ieana la` §¦¤¦¨

.cala dxew e` igla exiykdl xyt`
:dxezd on 'cigid zeyx' dyrp zevign dnka zxxan `xnbd

iean xykd ,dpyna epipy.äøB÷å éçì ,íéøîBà éànL úéazxxan ¥©©§¦¤¦§¨
:`xnbdàøîéîì,xnel yi dpynd ixac jezn m`d -éøáñ à÷c §¥§¨§¨¨§¥

éànL úéaa mewn siwdl jixvyúBvéçî òaøàzeyx ezeyrl ick ¥©©©§©§¦
n cigid,àúééøBàcziriaxd gexa zeyrl mikixvn md jkitle §©§¨

.dxenb dvign my `dzy ick ,dxew mbe igl mb ieand ly
:`xnbd dgecàìzia miceny okzi `l` ,ok xnel gxkd oi` - Ÿ
oiprly i`ny÷Bøæì,cigid zeyxl miaxd zeyxn utgìMîL ¦§¦¨Ÿ

zevign,áéiçéîc àeäoecip zevign ylya swend mewn ,xnelk §¦©©
.aiig ,ekezl miaxd zeyxn utg wxefde ,dxezd on cigid zeyxk

e lwdl la`ìèìèì,minkg exizd `l cigid zeyx oick myãò §©§¥©
àkéàcea dpiidzy cr -òaøàzia ekixvd jkitle .zevign §¦¨©§©

lehlhd z` xizdl ick ,dxewe igl ziriaxd gexa zeyrl i`ny
.ekeza

:dpyna epipy .df oipra lld zia zhiy z` dzr zxxan `xnbd
,íéøîBà ìlä úéaici lr `ed zegex ylyn mezqd iean xykd ¥¦¥§¦

ziriaxd gexa epwznyBàaBà éçìaàîéì .äøB÷yi o`kn m`d - ¤¦¨¥¨
c ,xnele gikedlìlä úéa éøáñ à÷a mewn siwdl jixvyìLL ¨¨§¥¥¦¥¨Ÿ

úBvéçîcigid zeyx ezeyrl ick,àúééøBàceid eli` ixdy §¦§©§¨
yly ieanl zeyrl mikixvn eid `l ,zevign izya icy mixaeq
e` igl ziyilyd gexa zeyrl did ic `l` ,zexenb zevign

.ziriaxa enk ,dxew
:`xnbd dgecàìoiprly okzi `l` ,ok xnel gxkd oi` -÷Bøæì Ÿ¦§

y md micen cigid zeyxl miaxd zeyxn utgàeä íézMî¦§©¦
áéiçéîcdxezd on aiig zevign izy swend mewnl wxefd s`y - §¦©©

la` ,zeyxl zeyxn `iven meynìèìèì,minkg exizd `l my §©§¥
àkéàc ãòeidiy cr -ìLLgexa dxew e` igle ,zexenb zevign ©§¦¨¨Ÿ
.ziriaxd

:dpyna epipy.ïééçì ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¨©¦
:xfril` iax ixac zpeek z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàewtzqp - ¦©§¨§

,daiyid ipa,øîà÷ äøB÷å ïééçì øæòéìà éaøezpeek m`d ,xnelk ©¦¡¦¤¤§¨©¦§¨¨¨©
exizdl ick dxew mbe miigl ipy mb ieana zeyrl jixvdl

,lehlhaàîìéc Bà`ny e` -.øîà÷ äøB÷ àìa ïééçì ¦§¨§¨©¦§Ÿ¨¨¨©
:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzrnye `ea - ¨§©

,`ziixaa epipy .wtqd z` heytl di`xøæòéìà éaøa äNòî©£¤§©¦¡¦¤¤
Bãéîìz àãéøt ïa éñBé éaø ìöà CìäL¤¨©¥¤©¦¥¤§¥¨©§¦
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xcde"המשך ביאנמ למס' עימנבין לינם חמישי עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oiaexir(iriax meil)

,gtha rax` wxàäexn`p ixac eli`e -àúøèeæazerav`a - ¨§§¨¨
yy odn yiy ,zezxf epiidc ,zephw.gthaïéâéìt àìåoi` j` - §Ÿ§¦¦

.oica miwleg ep`
déì øîà`l` ,ok xacd oi` ,inic axl iia`eúéâéìt ééàìzn`a - ¨©¥¨¥§¦¦

,mz` miwlegáeoiceúéâéìt 'úBçeø ézLî õeøtä ìò äaeøî ãîBò' §¥§¤©©¨¦§¥§¦¦
,miwleg mz` -Cãéãìuextd lr daexn cner ,jzhiyl -éåä §¦¨¨¥

ãîBò`l` cg` cvn daexn epi`y ote`a s`úBçeø éúMî- ¥¦§¥
cg`a xeriy oi`y ote`a dz` cinrn ixdy ,miccv ipy sexiva
.eicgi mdipy sexiva wx `l` ,'uext'd lhal ick 'micner'd on

eli`eìzhiy,ïéáøuextd lr daexn cner,ãîBò éåä úçà çeøî §¨¦¥©©©¨¥¥
sexiv ici lr `l` daexn epi` m` la`,ãîBò éåä àì úBçeø éúMî¦§¥Ÿ¨¥¥

zegt rvn`ay 'uext'd agex xeriyy ote`a cinrn `ed ixdy
.miccvay 'micner'd on cg` lk ly agex xeriyn

:eixac z` iia` gikeneeúéâéìt àì Czòc à÷ìñ éàcdlri m`y - §¦©§¨©§¨Ÿ§¦¦
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המשך ביאנמ למס' עימנבין לינם מביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אלול, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר שלום שי' לוין

שלום וברכה!

לאחר ההפסק הארוך מאז פגישתנו, בודאי תהי' לו הפתעה לקבל מכתב ממני, אף שתקותי 

בענינים  היתה  ששיחתנו  ובפרט  אצלו,  גם  הוא  כן  בזכרוני,  נשארו  שיחתנו  ותוכן  שפגישתנו  שכמו 

הנוגעים לרבים, שמהראוי שיהי' לה המשך.

ברם הסיבה הקרובה שהביאה אותי לכתוב לכ' עכשו היא הידיעה שנתפרסמה בעתונות, אשר 

כ' נבחר ליושב ראש הסתדרות המורים הבינלאומית "איפטא", ורצוני להביע לו איחולי לבבי שינצל 

במילואן האפשרויות החדשות שנפלו בגורלו לתכלית אמתית - ביסוס חינוך הנכון בכל ארצות תבל, 

וההשגחה  נוספת,  הוא אחריות  בפרט. שהרי כשמקבל אדם משרה חדשה הרי מקבל  ובארצנו הק' 

העליונה בודאי נותנת את היכולת להוציאה לפועל.

בהמשך לשיחתנו הנ"ל, ארשה לי להביע רעיון, שאף שלכאורה אינו מתאים להזדמנות זו מצד 

חלק המצער שבו, אבל כבר אמר הכתוב בכל עצב יהי' מותר, והיתרון הוא המוסר-השכל שבדבר, ולזה 

הרי אני מתכוון והענין הוא:

המשך בעמנד מלח



רלח

כשמתבוננים בבתי הספר היסודיים העממיים בכל מקום שהם, הרי מובן שתכליתם להדריך 

את התלמידים בשלבים יסודיים לתכלית הישגים מסויימים, שבכללותם הם שני שטחים עקריים: 

א( להקנות לתלמיד כמות ידיעות, ב( לחנך את התלמיד ולהכשירו להנהגה מתאימה בחייו לכשיגדל. 

כל אחד משני השטחים האלה מתחלק כמובן לכמה מחלקות ובהנוגע לשטח החנוך בפרט יש בו שטח 

ותאוותיו  לרצונותיו  האדם  יתיחס  כיצד  "הפרטית";  התפתחותו  ושטח  לחברו  אדם  שבין  היחסים 

הוא.

ולפי  אירופא,  ארצות  ובכמה  הברית,  בארצות  העממיים  הספר  בתי  בתוצאות  והמתבונן 

ידיעותי המצב הוא דומה גם בארץ ישראל, בא לידי מסקנא שבשטח החנוך יש לבתי הספר היסודיים 

הישג חשוב בחלק הנוגע ליחסי האדם זה לזה, להקטין המחיצות בין אדם לאדם ולקרבם זה לזה, 

ובכלל בענינים הנקראים עכשו בשם "דימוקרטי" )כ"ז נוסף על ההישגים בשטח הקנית ידיעות(. מובן 

אשר כמו בכל ענין יש גם כאן יוצאים מן הכלל, שבמזיד או בשוגג ניצלו את בתי הספר בכיוון הפכי, 

אבל המדובר הוא ברוב ובכללות.

ומכאן לנקודה המצערת, שהתבוננות האמורה מביאה ג"כ לידי הכרה שבתי הספר היסודיים 

העממים לא הצליחו בשטח ההתפתחות "הפרטית" של התלמידים, זאת אומרת בשטח ריסון התאוות, 

ורק הודות להשפעת הבית וחינוך דתי לא פרקו עול תרבות לגמרי ולא הפכו את העולם ליער עבות, 

"דזשאנגל" בלע"ז.

בהן  גדלה  סיבות,  מאיזו  בהן  נחלשה  ההורים  השפעת  אשר  המדינות  שבאותן  רואים  לכן 

עבריינות הנוער שלא בערך יותר מאשר במדינות אחרות, אף שדרגת בתי הספר שווה פחות או יותר 

בכולן.

אין בידי הסטטיסטיקה להוכיח את המסקנא הנ"ל במספרים, אבל בהיות כ' מומחה במקצוע 

זה, לא נצרך לזה.

אמנם אין פלא בהאמור לעיל, שהרי בהנוגע להרחבת ידיעות התלמיד יש כמה דרכים לעודדו 

בעתיד  או  אתר  על  לו  הנוגעים  ואמצעים  הסברה  ידי  על  והשגים,  להתקדמות  רצונו  את  ולעורר 

הקרוב; וכן בהנוגע לפיתוח חוש הדימוקרטי' והיחס שבין אדם לחברו, אשר פשוט המצב "המיכני" 

כן בנוגע  וילדות כבר עושה הרבה לפיתוח חוש זה. מה שאין  ילדים  שהתלמיד נמצא בסביבת כמה 

עצמו  את  להרים  יכול  אדם  שאין  בזה  הדוגמא  וכידוע  מאליו,  הבא  דבר  זה  ואין  התאוות.  לריסון 

אנו  ובדורנו  עלי'.  לסמוך  לו  מחוצה  נקודה  דרושה  למעלה, אלא  וימשכם  בשערותיו  שיאחז  ידי  על 

והיושר שהמורה  רגש הצדק  על  "יסמוך"  יש לצפות מזה שהתלמיד בטח  לצערנו הגדול מה  נוכחנו 

בני  להם  מוצאים  לשנה  ומשנה  השוטר.  של  אימתו  על  ואפילו  הגדול,  אחיו  השפעת  על  או  מלמדו, 

הנוער תחבולות חדשים להשתחרר מאימת השוטר והשופט, ונגע העבריינות הולך ומתפשט. ועד כמה 

עליונותה  אשר  אשכנז,  במדינת  ראינו  ראה  עליו  לתמוך  רצוץ  מקל  היא  בכלל  האנושית  שהתרבות 

בשיטות פילוסופי' ואפילו "מוסר" היתה ידועה, אבל למעשה גידלה דורות של חיות טרף בצורת אדם.

ברור שאין עצה אחרת לנטוע בלב הילדים ובני הנוער משמעת הגונה וממשית אלא ע"י יראה 

או אהבת כח עליון יותר מכח האדם עצמו, שרק באופן זה לאמתו של דבר אפשר להדריכם ולחנכם 

לרסן התאוות והרצון. והרי דבר זה אינו ענין שאפשר לדחותו עד אשר הילד יהי' בן שמונה עשרה, או 

אפילו בן י"ג, ואז יתחילו לתת להם חינוך זה, ועד אז ילכו בשרירות לבם, בתקוה שמורא בשר ודם 

ידריכם בדרך הטוב והישר.

המשך מעמנד מלר
אגרות קודש



רלט

כאמור, אינה נראית עצה אחרת אלא להשריש בלבות הילדים משחר טל ילדותם אמונה חזקה 

בבורא עולם, אשר הוא מנהיגו גם עתה בפועל, ובסגנון חכמינו ז"ל שיש עין רואה ואוזן שומעת וכל 

מעשיך בספר נכתבים; בספר שאי אפשר לזייפו, ועין ואזן שאי אפשר לשחדם או להוליכם שולל על 

ידי כל מיני ערמומיות והתחכמות.

והרי בנקודה זו של אמונה בבורא עולם ומנהיגו מחוייבים על פי תורתנו תורת חיים כל אחד 

שכל  פי  על  גם  מחוייבת  זו  שאמונה  מסוימים[  בחוגים  ]ועיקר  ועוד  כן,  גם  העולם  עמי  מבני  ואחת 

הבריא.

לכן, איזה בית ספר שהוא, אם תכניתו כוללת ענין החינוך, חינוך מוסרי ולא רק דימוקרטי, 

מוכרח שאחד מיסודותיו יהי' ענין האמונה הנ"ל, ולא כלימוד מופשטי, אלא כענין הנוגע לחיי היום-

יום, ולא רק בשבת וביום-טוב, אלא אדרבה, עיקר האמונה צריכה להתבטא בימות החול ובעניני חול, 

להחדיר בהם קדושה, או על כל פנים קבלת עול מלכות שמים.

המסקנות מתאימות, כאמור לעיל, למה שראיתי במדינות שונות באירופה ובארה"ב, ועל 

בארץ  רק  לא  הרצוי  בכיוון  להשפיע  אפשריות  לכ'  יש  אשר  ובודאי  ישראל.  בארץ  גם  ידיעותי  פי 

אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, אלא גם בחוץ לארץ. ואף שישנם בתי ספר 

הנקראים בתי ספר ממלכתיים סתם, בלי הוספת המלה "דתי", אבל על פי האמור פשוט שהחילוק 

צ"ל רק בנוגע לכמות השעות המוקדשות ללימודי דת, אבל באם ח"ו שלול הבי"ס דתיות לגמרי, 

הרי חסר בו בדרך ממילא ענין אשר בדורנו זה הוא מהתפקידים העקריים של בית הספר - לחנך את 

התלמיד להיות אדם ראוי לשמו בהבדל מחיי הבהמה, אשר לכל לראש מותר האדם מן הבהמה הוא 

בזה שהאדם אינו משועבד לאינסטינקטים ולתאוות ולנטיות טבעיות, כי אם על כל פנים משתדל 

לרסנם ולשלוט עליהם.

זכורני מה שאמר לי כ' בשיחתנו, אשר אינו אלא מזכיר בהסתדרות המורים דאהקת"ו וכמה 

ענינים אינם מתפקידו וכו'. אבל כמדומה שגם אז הגבתי על זה, שאין הכוונה לתביעתו באופן רשמי, 

אלא פני' לזה אשר ניתנו לו אפשריות וכוחות למצוא דרכים לתיקון המצב הקיים, אשר לצערנו הרב 

אינו משתפר אלא אדרבה הולך ופוחת. בכל אופן הרי עתה המדובר ביושב ראש ושל הסתדרות עולמית.

לכאורה מוזר הוא שהנני מכוון פני' זו לחבר מפלגה שאינה נמנית על המפלגות הדתיות, ואדרבה 

מפלגה סוציאליסטית וכו' וכו'. אבל למותר להאריך אשר המצב עתה אינו כלל וכלל אותו שהי' בעת 

צמיחת שיטת הסוציאליסמוס, ובפרט שגם מלכתחילה לא היתה צודקת ההנחה שהסוציאליזם דורש 

את המלחמה בדת, ועל אחת כמה וכמה עכשו.

ויהי רצון אשר באם אפילו לאחרי קריאה ראשונה של מכתבי זה תיראה פני' זו למוזרה קצת 

בעיניו, הרי בהתחשב עם גודל ערך הענין יתבונן בהאמור עוד הפעם, בלי דיעה קדומה, דבר דבור על 

אופנו וישרו, שאז בודאי ימצא כמה דרכים ואופנים לפעול בכיוון האמור, וזכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה - ומתאים למנהג ישראל שתורה הוא - בברכת כתיבה וחתימה טובה.

בהזדמנות זו אביע תודתי עוה"פ על שממשיכים לשלוח לי את פרסומי הסתדרות המורים, 

ותקותי שגם להבא יעשו כן, ות"ח מראש.

אגרות קודש



רמ

שאין  המצוות"9(,  כל  כנגד  ש"שקולה  הצדקה  עבודת  )ובמיוחד  לגמ"ח  בנוגע  ועד"ז 
להסתפק רק בזה שיוצא ידי חובתו, אלא צריך להיות באופן של הרחבה והידור דוקא, כמו 
בקרבנות שצריך ש"יביא10 קרבנו מן היפה המשובח ביותר . . והוא הדין בכל דבר שהוא לשם 
הא-ל הטוב שיהי' מן הנאה והטוב . . כל חלב להוי'"11. ועד לאופן שהתורה ומצוות מאירים 

את פניו, ע"ד מ"ש12 “חכמת אדם תאיר פניו".

הנה אין להסתפק בכ"ז וצריכה להיות עבודתו באופן של “ואתהלכה ברחבה", עבודה 
מתוך תענוג ושמחה שגורמת לתנועה של הרחבה בכל הענינים הרוחניים והגשמיים )שכן גם 

הענינים הגשמיים הם חלק מעבודתו הרוחנית כדלקמן ס"ב(.

“ארץ  לארצנו,  קוממיות  שיוליכנו  צדקנו,  משיח  לביאת  ממש  בקרוב  זוכים  ועי"ז 
טובה ורחבה"13, ויתירה מזו, “כי ירחיב הוי' אלקיך את גבולך"14, כולל גם “ארץ קיני קניזי 

וקדמוני"15, במהרה בימנו ממש16. 

“ואתהלכה ברחבה" בפרנסה גשמית
גם  להיות  צריכה  אלא  ה',  לעבודת  רק  לא  קשורה  ברחבה"  ד"ואתהלכה  הנהגה  ב. 
הרחבה בגשמיות, ובלשון חז"ל17 “אמר להם הקב"ה לישראל, בני לוו עלי וקדשו קדושת 
היום והאמינו בי ואני פורע", ועל דרך זה בנוגע ל"הוצאת בניו לתלמוד תורה"18. וכיון שיש 
בכח של יהודי לעשות מכל דבר ענין של “שבת" ו"תלמוד תורה", מובן, שגם כללות פרנסתו 

הגשמית, צריכה להיות באופן של “ואתהלכה ברחבה" כפשוטו.

ואעפ"י שיכול להיות שבאמת לאמיתו הרצון שלו בהרחבה בפרנסה אינה רק בשביל 
ידועה שהתבארה במדרשי חז"ל19 “בשעה  זוהי טענה  להשתמש בה לענינים רוחניים, הנה 
שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשון . . חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים ואמת אומר 
אל יברא כו'", ומאז כבר נקבעה ההנהגה באופן של “עולם חסד יבנה"20, ואם כן פשוט שאצל 

יהודי צריך להיות הרחבה בפרנסה בגשמיות.

והגם שאדמו"ר הזקן באגה"ק21 מוכיח את החסידים על ה"מנהג . . לשאול בעצה גשמית 
כדת מה לעשות בעניני העולם הגשמי כו'", הנה ידוע שבכל זאת המשיכו חסידים לשאול 
בענינים גשמיים, וידוע מחסידים שאדה"ז ביאר להם את הנהגתו )לתת עצה בענינים גשמיים( 

9( ב"ב ט, א. וראה תניא פל"ז.
10( ל' הרמב"ם סוף הל' איסורי מזבח. 

11( ויקרא ג, טז.
12( קהלת ח, א.
13( שמות ג, ח. 

14( פ' שופטים יט, ח.
15( פרש"י שם )מב"ר פמ"ד כג(.

16( משיחת אחש"פ התשכ"ג.
17( ביצה טו, סע"ב ואילך.

18( שם טז, א תוד"ה כל מזונותיו.  
19( ב"ר פ"ח, ה.

20( תהלים פט, ג. וראה "תהלות מנחם" עה"פ. 
21( סי' כב. 

המשך ביאנמ מרמנמ היר מתנך "תהילנת מוחם" מעמנד ג



רמי

באגרת דנפש השפלה1 שמכיון והתקשרות הנפש השפלה היא ע"י גשמיות, הנה הוא ימשיך 
לענות להם גם בענינים גשמיים2.

ג. אלא שאפשר לטעון: הרי יש ההולכים בתנועה ד"ואתהלכה ברחבה", ובכל זאת אינם 
רואים השפעה גדולה בגשמיות?

הנה המענה להם מבואר בדרושי אדמו"ר מהר"ש3 שמבאר שם “מ"ש4 לא יתן לעולם 
מוט לצדיק, זהו לכל ישראל שנקראים צדיקים בגין דאתגזרון כו'". כמ"ש בזהר5 עה"פ “ועמך 
כולם צדיקים6 – מאן דאתגזר אקרי צדיק" )כל מי שנמול נקרא צדיק(. ומקשה ש"לפי זה צריך 
להבין, הלא אנו רואים שהרבה מישראל דחוקים בפרנסה . . למה אינו נמשך השפעה לישראל 
לפרנס כאו"א בשפע"? “אך יש לומר דבאמת לא יתן לעולם מוט לצדיק קאי על כל ישראל 
כנ"ל, ומפני מה הוא הדוחק לפרנסה מאד, להיות כי הביטחון הוא אינו כדבעי למהוי . . ]ש[

כשאינו בוטח כדבעי . . ]הרי הוא[ מפסיק השפע בפרנסה ]והוא כמשל סגירת ברז השפעה – 
“פאדריין דעם קראן"[, ואם הי' בוטח בה' ית' . . הי' משתכר ביותר הרבה, והי' מתקיים בו 

הפסוק השלך כו'".

יתן לעולם מוט לצדיק", ומלכתחילה  יש ביטחון בה', אזי בודאי “לא  היינו, שכאשר 
כיצד  ויראה בפועל ממש  יעמוד בתנועה אחרת לגמרי,  והוא  ליהודי שאלה הנ"ל,  יהי'  לא 

מלמעלה נותנים לו ב"מדה כנגד מדה"7, הרחבה גדולה בכל ענינו הפרטים8 והכללים9.

1( אג"ק אדה"ז ח"א ע' קנה )וראה בהנסמן שם ע' תנה(.
2( וראה שיחת ש"פ שופטים ה'תשנ"א הערה 101 )סה"ש תשנ"א ח"ב ע' 790(.

3( סה"מ תרכ"ו ע' קסח-קע.
4( תהלים נה, כג. 

5( ח"ב כג, א. וראה גם זח"א צג, רע"א. צה, רע"ב.
6( ישעי' ס, כא.

7( סנהדרין צ, א. סוטה ח, ב.
הסתלקות  לאחרי  חסידים  של  ההתקשרות  ואופן  הישיבה,  הנהלת  להנהגת  הקשורים  נוספים:  ענינים  אודות  דובר  כאן  בשיחה   )8

אדמו"ר מהוריי"צ. עיי"ש.  
9( משיחת ש"פ עקב ה'תשי"ג. 

שאין  המצוות"9(,  כל  כנגד  ש"שקולה  הצדקה  עבודת  )ובמיוחד  לגמ"ח  בנוגע  ועד"ז 
להסתפק רק בזה שיוצא ידי חובתו, אלא צריך להיות באופן של הרחבה והידור דוקא, כמו 
בקרבנות שצריך ש"יביא10 קרבנו מן היפה המשובח ביותר . . והוא הדין בכל דבר שהוא לשם 
הא-ל הטוב שיהי' מן הנאה והטוב . . כל חלב להוי'"11. ועד לאופן שהתורה ומצוות מאירים 

את פניו, ע"ד מ"ש12 “חכמת אדם תאיר פניו".

הנה אין להסתפק בכ"ז וצריכה להיות עבודתו באופן של “ואתהלכה ברחבה", עבודה 
מתוך תענוג ושמחה שגורמת לתנועה של הרחבה בכל הענינים הרוחניים והגשמיים )שכן גם 

הענינים הגשמיים הם חלק מעבודתו הרוחנית כדלקמן ס"ב(.

“ארץ  לארצנו,  קוממיות  שיוליכנו  צדקנו,  משיח  לביאת  ממש  בקרוב  זוכים  ועי"ז 
טובה ורחבה"13, ויתירה מזו, “כי ירחיב הוי' אלקיך את גבולך"14, כולל גם “ארץ קיני קניזי 

וקדמוני"15, במהרה בימנו ממש16. 

“ואתהלכה ברחבה" בפרנסה גשמית
גם  להיות  צריכה  אלא  ה',  לעבודת  רק  לא  קשורה  ברחבה"  ד"ואתהלכה  הנהגה  ב. 
הרחבה בגשמיות, ובלשון חז"ל17 “אמר להם הקב"ה לישראל, בני לוו עלי וקדשו קדושת 
היום והאמינו בי ואני פורע", ועל דרך זה בנוגע ל"הוצאת בניו לתלמוד תורה"18. וכיון שיש 
בכח של יהודי לעשות מכל דבר ענין של “שבת" ו"תלמוד תורה", מובן, שגם כללות פרנסתו 

הגשמית, צריכה להיות באופן של “ואתהלכה ברחבה" כפשוטו.

ואעפ"י שיכול להיות שבאמת לאמיתו הרצון שלו בהרחבה בפרנסה אינה רק בשביל 
ידועה שהתבארה במדרשי חז"ל19 “בשעה  זוהי טענה  להשתמש בה לענינים רוחניים, הנה 
שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשון . . חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים ואמת אומר 
אל יברא כו'", ומאז כבר נקבעה ההנהגה באופן של “עולם חסד יבנה"20, ואם כן פשוט שאצל 

יהודי צריך להיות הרחבה בפרנסה בגשמיות.

והגם שאדמו"ר הזקן באגה"ק21 מוכיח את החסידים על ה"מנהג . . לשאול בעצה גשמית 
כדת מה לעשות בעניני העולם הגשמי כו'", הנה ידוע שבכל זאת המשיכו חסידים לשאול 
בענינים גשמיים, וידוע מחסידים שאדה"ז ביאר להם את הנהגתו )לתת עצה בענינים גשמיים( 

9( ב"ב ט, א. וראה תניא פל"ז.
10( ל' הרמב"ם סוף הל' איסורי מזבח. 

11( ויקרא ג, טז.
12( קהלת ח, א.
13( שמות ג, ח. 

14( פ' שופטים יט, ח.
15( פרש"י שם )מב"ר פמ"ד כג(.

16( משיחת אחש"פ התשכ"ג.
17( ביצה טו, סע"ב ואילך.

18( שם טז, א תוד"ה כל מזונותיו.  
19( ב"ר פ"ח, ה.

20( תהלים פט, ג. וראה "תהלות מנחם" עה"פ. 
21( סי' כב. 
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dkld ixe`ia
ãåãîì øåñà [â÷ מוסיף אלא במדידה מדייק אינו אם -

המיועד  בכלי אפילו למדוד מותר במעט גורע או
.185לכך 

ìáçá ïéá [ã÷ מדידה בכלי למדוד אסור וכן -186.
ìáçá ïéá [ä÷ המרצפות את מלספור להימנע ראוי -

והוא  מדידה לצורך סופר שהוא ניכר אם שבדירה
ריהוטה, את לתכנן כדי כגון הרשות לדבר כשכוונתו
לצורך  כשכוונתו אותם לספור מותר אבל וכדומה,

המתפלל  לפני אמות ד' לספור כגון .187מצוה
äåöî ìù äãéãî ãåãîì [å÷ אבל מצוה, שהיא מדידה -

מצוה  לצורך מדידה .190לא
äàñ 'î [æ÷ בו לטבול וכשר -191.

øçà úéáì [ç÷.זו במדידה מצוה צורך אין כן ואם -
äøåú éøåòéù [è÷ אמנם אם גביע, למדוד הדין והוא -

ו  והבדלה; לקידוש הדרוש כשיעור לשקול מחזיק כן
הסדר; ליל למצות לאכול שעליו המצה כמות את
האחרון  מהבית אמה (אלפיים שבת תחום שיעור

.192שבעיר)
ìåç äùòîë [é÷ גם תורה, שיעורי של מדידה התירו -

מצוה  בה אין .193אם

zetqede mipeiv
אסור 185) אבל הבאה), בהערה (הובא ס"א שכג סי'

אינו  אפילו ידוע משקל בעל חפץ כנגד או במאזניים לשקול
ובס"ק  ח; ס"ק משנ"ב שם וראה ס"ה, תק (סי' בה מדייק
אומד  לפי אפילו מכירה לצורך לשקול אסור שלסוחר יב

ידו).
המיוחד 186) כלי למלאות שמותר ס"א: שכג סי' כדלקמן

שמתכוין  כשניכר ולא מידה, שם להזכיר לא אבל למדידה,
שהוא  מפני בשבת דבר שום למדוד שאסור למדידה...
מכוין  כשאינו מקילין ויש לשבת... וזלזול חול מעשה

לגמרי. המדה ומצמצם
ע"י  הצל או הזמן מדידת לענין ספ"ח שח סי' לקמן וראה

(שעון). שעות מורה
אם 187) גם בזה שמסתפק צד בהערה פכ"ט שש"כ ראה

"אסור  שוע"ר ומלשון מדידה, לצורך שכוונתו ניכר לא
ולא  מדידה מעשה הוא חול" ש"מעשה משמע למדוד"
המידה, את יודע ידה שעל אחרת פעולה או ספירה
שבת", "זלזול בזה יש אולי כוונתו כשניכרת ומכלֿמקום
מותר  מסויים לצורך שלא המידה לידע המרצפות ולספור

יט. סעיף כדלהלן לכתחילה
ס"א 188) שכד ובסי' לעיל), (הובא ס"א שכג בסי' עד"ז

אסור  ס"א: תקו ובסי' לבהמתו), לתת שעורים ימדוד (לא
כמוכר. ונראה דחול עובדין שהוא מפני טוב ביום למדוד

כשבות  שדינו שם שכג סי' ראה מכירה, לצורך מודד ואם
מצוה. במקום האסור גמור

של 189) מדידה לצורך קשר (עשיית ס"ד שיז בסי' עד"ז
ביו"ט), חלה לשיעור הקמח (מדידת ס"ט תנו ובסי' מצוה),
ביוםֿטוב), בקדרה ליתן תבלין למדוד (אין ס"ט תקד ובסי'
(חלה)). מצוה לצורך אפילו ביו"ט למדוד (אין ס"א תקו סי'

אלא 190) מצוה של מדידה התירו שלא ספ"ח; שח סי'

המקוה, את למדוד כגון מצוה בה יש בעצמה כשהמדידה
לימודו. לסדר שיידע כדי הזמן מדידת התירו לא אבל

והוא  האיזור, (כמדידת חולה רפואת לצורך מדידה אמנם
מהתהליך  כחלק נחשבת תרופה) או חום למדידת הדין
לצורך  שנעשית (בתנאי מצוה של מדידה והיא הרפואי

מדידת  אבל ב'סתם'רפואה, אפילו מותרת תורה שיעורי
קצג), הערה כדלהלן

(להלן  לעיסתו קמח למדידת או זמן, למדידת דומה ואינה
(מטרת  חול לצורך מדידה שהיא ס"א) תקו וסי' ס"ט תנו סי'
דברי  שהם ניכר ולא עיסתו) עשיית או זמנו לסידור המדידה
לצורך  נעשית הקמח שמדידת שניכר במקום [ואולי, מצוה

שבת]. זלזול בזה אין - בלבד מצוה
היא  אף סכנה, בו שאין חולה או לתינוק אוכל ומדידת
השבת  קודם לעשותה יש ולכתחילה חול, של מדידה בכלל

קצט. הערה כדלהלן במידה לדייק שלא או
אמות.191) שלוש ברום אמה על אמה הוא סאה מ' שיעור

תקנת  לפי מקוואות "תיקוני ס' ראה המדוייק, לשיעור
רבותינו".

זה 192) כל לעשות שטוב הוסיף ושם ס"מ, פכ"ט שש"כ
על  העיר לא תריח) ובסי' (כאן בשוע"ר אבל יום, מבעוד
כל  קצג הערה ולהלן קצ הערה לעיל המבואר פי ועל כך,

מצוה. של כמדידה נחשבים אלו
להם 193) צריך שאין בזמן תחומין או מקוה שמודד כגון

עניין  שום תחומין או מקוה למדידת שאין משום והוא כלל,
משום  רק המותרת חול של מדידה אבל מצוותן, מלבד אחר
שנעשית  מזון מדידת (כגון מצוה לצורך שהיא כעת שניכר
לצרכי  יין רביעית למדוד וחפץ מכירה, או חול לצרכי לרוב
הערה  לעיל (וראה כעת לזה צריך אם רק מותרת - קידוש)

מצוה), לצורך שהיא ניכר שאין חול של מדידה לגבי קצ
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יח  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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2

dkld ixe`ia
øåæàä [àé÷.חגורה -

íéùðä úåâäåðù [áé÷ הראש כאב על שמלחשים לחש -
פעמים  שלוש אמות שלוש בו ומודדין אזורו שלוקחין

שיתרפא  כדי המדידה על לחש .194ואומרות
äåöî ìù [âé÷ היא מצוה הגוף, רפואת -195.

äåöî ìù [ãé÷,חולה לצורך ולשקול למדוד מותר -
לצורך  האוכל כמות את ולשקול למדוד מותר ולכך
למדוד  מותר ביוםֿהכיפורים; לאכול שלצריך חולה

החום 196לו  החולה 197את לצורך להשתמש מותר ;
כגון  חול, בשעון וכן טיימר), (סטופר, בשעוןֿפסיקה

הדופק  את לו למדוד או מסויימים לזמנים .198להאכילו
äåöî ìù [åè÷ צריך והוא תינוק, בשביל אוכל המכין -

לו  מותר אוכל, שהתינוק האוכל כמות את לדעת
אפשר, אם אך למדוד, או בלבד) מכני (במשקל לשקול
מדידה  אותה ימדוד שלא דהיינו הכמות, את יעריך

.199מדוייקת 

zetqede mipeiv
איזה  לבטל כדי שישים לשער שמותר שכג סי' להלן וראה
הפמ"ג  בשם הביא לז ס"ק שכ"ג סי' במשנ"ב אמנם איסור,
עיניו  במראה כשמשער אלא התיר שלא יד) ס"ק א"א (שם
שנראה  משום אסור בידים למדוד אבל מעשה, שום בלי

להתירה. התערובת את כמתקן
בזה.194) העזרי' 'אבי שיטת יט סעיף על להלן וראה טור,
לה.195) ס"ק משנ"ב
משחה 196) למרוח לו אל החום את לו מודד כאשר

והדבר  שמן לו אין אם ורק בשמן, יטבילו אלא במדֿחום,
את  להטביל מותר למרוח. בלי אבל במשחה, יטבילו נחוץ,
ולנגבו  לשפשפו ומותר לנקותו, כדי בכוהל המדֿחום
צמרֿהגפן  את זה לצורך להטביל לו אל אבל בצמרֿגפן,

יסחטנו. שבעלֿכרחו מכיון בכוהל,
את  להוריד עלֿמנת לנערו מותר במדֿחום, השימוש בגמר

ביום.הכספית, בו עוד בו ולהשתמש לשוב בדעתו אם
את  לדעת כדי כן העושה לאשה גם מותרת חום מדידת

להריון. הראויים הימים
באופן  שעובדה צלולואיד (רצועת חום מבחין או חום גלאי
כשמניחים  הגוף, לחום בהתאם שינוי בה שנעשה כך כימי

רק  בה להשתמש מותר אדם) של בפיו או מצחו על אותה
אבל  בלבד, סימן או אות חיזוק את צבע שינוי בה נעשה אם
ומופיעים  השימוש לפני כלל ניכרים לא הסימן או האות אם

ס"ב). פ"מ (שש"כ אסור - השימוש עם
ולמשש 197) החולה של לחץֿהדם את למדוד מותר וכן

חשמליים  במכשירים ישתמש לא אלה ובכל שלו, הדופק את
הלוי  שבט משו"ת ולהעיר ס"ב), פ"מ (שש"כ דיגטליים או
ואין  סכנה, בו שיש כחולי נחשב הרע שעין רו) סי' (ח"ב

סכנה. בו שאין חולה עבור מדידה להתיר ממנו ללמוד
כלי 198) שכל סמ"ה שם וראה סמ"א, פכ"ט שש"כ

שעוןֿ סרטֿמידה, סרגל, מאזניים, כגון והשקילה, המדידה
ואסורים  הם מוקצה וסטופר) (טיימר פסיקה ושעוני חול,

לאיסור. שמלאכתו כלי כדין בטלטול,
שעדיף 199) קצ הערה לעיל (וראה סמ"ב פכ"ט שש"כ

ואף  ס"ה: לז בפרק שם ובשש"כ השבת); קודם לעשותה
אם  לדעת, צורך כשיש עצמו, התינוק את לשקול מותר

וכמה. ארוחתו אחרי משקל הוסיף
מותר 200) רפואה, בהם שיש לחשים מיני כל לב: סעיף

דבר. ודבר משום בהם ואין בחול כמו בשבת ללוחשם

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

Ê שום בו לעשות צריך שאין בדבר שותפין היו אם אבל
התנור  שמסיק מי שכל בתנור שותפין שהיו כגון מלאכה
היסק  עסק כלל עליהם מוטל ואין שכר להם נותן בו ואופה
אע"פ  בשוה שניהם על מוטל השכר קבלת עסק רק התנור
קבלת  עסק שיהא שנשתתפו בשעה בתחלה התנו שלא
הן  השבת שכר לעצמו שיקבל לבדו הנכרי על מוטל השכר
לא  אח"כ אם לבדו להישראל אחד יום ושכר מעט הן רב
ושיתעסק  השבת שכר לקבל לבדו שיתעסק להנכרי אמר
התעסק  מעצמו הנכרי אלא אחר יום שכר לקבל לבדו הוא
אחר  ביום התעסק לבדו והישראל השבת שכר לקבל לבדו
השכר  כל לחלוק מאליו הנכרי נתרצה חלוקה בשעת ואח"כ
משום  לומר אין שכאן הכל לדברי מותר זה הרי בשוה

הנכרי  בעבודת חלק להישראל היה שלמפרע שנמצא
עבד  לא כאן שהרי בשבילו עובד הנכרי והיה בשבתות
ממנו  נוטלו זה ושכר השבת שכר שקיבל רק כלום הנכרי

הימים: שבשאר בהבלעה הישראל

Á מלאכה בו לעשות שצריך בדבר שותפין הם אם ואפילו
עושה  שהנכרי מה כנגד בחול עושה הישראל אין אם
שניהם  בשוה מתעסקים הם החול ימות כל אלא בשבת
לבד  יום וזה יום זה או יום חצי וזה יום חצי זה או ביחד
להישראל  מותר אזי לבדו בו מתעסק שהנכרי השבת מיום
שאין  דכיון הכל לדברי בשוה השכר כל עמו לחלוק
אינו  שהרי בשבת עבודתו בעד כלום להנכרי פורע הישראל
בשבת  הנכרי שעובד מה א"כ כלום בחול זה כנגד עובד
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ואינו  להשתכר כדי בלבד עצמו לטובת מתכוין הוא לבדו
ואף  כלל בשבילו עושה שאינו הישראל של כשלוחו
אין  בשוה עמו שחולק מזה הנאה להישראל מגיע שאח"כ
אלא  הישראל להנאת נתכוין לא שהנכרי כיון כלום בכך

עצמו. לטובת

בהבלעה  אלא השבת שכר לחלוק שלא יזהר מקום ומכל
משום  איסור כאן אין הדין שמעיקר אע"פ הימים שאר עם
הנכרי  במלאכת כלל חלק להישראל אין שהרי שבת שכר
מכל  לו שנותן הוא מתנה בשוה עמו שחולק ומה בשבת
שכר  נוטל הוא כאלו הדבר שנראה לפי לאסור יש מקום
בו  עושה שהנכרי דבר באותו חלק לו שיש כיון שבת

בשבת: המלאכה

* * *
Ë לנכרי ונותנו שלו שכולו תנור לו שיש ישראל וכן

עמו  ויחלוק לאפות שירצה מי לכל ויאפה שיסיקנו
שכר  אף עמו לחלוק יכול ביום יום מדי בשוה השכר
בשבת  בעבודתו מתכוין שהנכרי לפי בהבלעה השבתות
שאין  כיון הישראל של כשלוחו ואינו עצמו לטובת
וגם  לבדו הנכרי על רק הישראל על כלל מוטלת המלאכה
הוא  מעצמו אלא בשבת שיעשה לו מצוה הישראל אין

מאליו. נהנה והישראל עצמו להנאת עושה

אלא  בשבת בתנורו להתעסק לכתחלה יניחנו לא מקום ומכל
והנכרים  לנכרים תנור להשכיר שם שמותרים במקומות
למראית  שם חוששין ואין בשבתות אף בתנור מתעסקים
אסור  אחרים במקומות אבל רמ"ג בסי' שנתבאר מטעם העין
לענין  שם שנתבאר כמו העין מראית מפני לכתחלה

שכירות:

È.וחנות ורחיים במרחץ הדין וכן

אלא  בשוה הימים כל שכר הנכרי עם חולק הישראל אין אם
השכר  וכל מעט הן רב הן להישראל אחד יום של השכר כל
יום  שכר ליטול לו אסור מעט הן רב הן להנכרי ב' יום של
יטול  שאם לעצמו הנכרי שנטל השבת יום שכר כנגד אחד
שטרח  נמצא השבת יום כנגד בחול אחד יום של השכר כל

בתנו  להתעסק יום הנכרי שכר בעד חול של היום באותו ר
זה  מטורח הישראל נהנה והרי לעצמו כולו שנטל השבת

בהבלעה: שלא שבת שכר שהוא

‡È עמו שנשתתף קודם מתחלה כן עמו התנה ואפילו
מועיל  התנאי שאין כלום מועיל זה אין התנור בשכר
המלאכה  בו שעושה הדבר בגוף חלק להנכרי כשיש אלא
לבדו  להנכרי השבת שכר שיהא מתחלה עמו כשמתנה שאז
שיש  חלקו לו כמקנה זה הרי לבדו להישראל אחד יום ושכר
להנכרי  קנוי דבר אותו גוף כל שיהא דבר אותו בגוף לו
לבדו  להישראל כנגדן אחד וביום השבתות ימי כל לבדו
עמו  שהתנה אף הישראל של הוא התנור גוף שכל כאן אבל
לו  הקנהו לא מקום מכל לבדו להנכרי בשבת התנור שיהא
בתנור  יתעסק לא אם אף השבתות לכל לחלוטין גמור קנין
על  תנאי על הקנהו אלא הישראל שכר בשביל בחול כנגדן
לו  כמשכירו זה והרי השבת כנגד בחול שיתעסק מנת

שכר  נוטל הוא והרי בחול בשבילו שיעסוק בעד לשבתות
בהבלעה: שלא שבת

* * *
·È שיטול ( (מתחלה הנכרי עם להתנות לו מותר אבל

שכר  להישראל יתן זה וכנגד ימים ג' או ב' שכר לעצמו
הימים  באותן הוא שהשבת פי על אף אחרים ימים ג' או ב'
משום  איסור בזה אין הישראל נוטל וכנגדו הנכרי שנוטל
מקום  ומכל אחר יום עם בהבלעה שנוטלו כיון שבת שכר
התנור  בגוף חלק לו כשהקנה אלא מועיל זה תנאי אין
קנוי  הוא התנור גוף בתוכם שהשבת אלו שבימים דהיינו
נראה  ואינו שלו בתנור מלאכה עושה הוא שנמצא להנכרי
התנור  בגוף חלק לו הקנה לא אם אבל ישראל של כשלוחו
בתוכם  שהשבת אלו ימים שכר לו שיטול לו לומר אסור
של  בתנורו בשבת שמסיק דכיון בחול לו שיסיק בעד
מסיק  היה לא שאם השבת בהיסק לישראל ריוח ויש ישראל
כאלו  נראה הרי בחול לישראל מסיק היה לא לעצמו בשבת
לעסוק  שצוהו ובשליחותו הישראל בשביל בשבת מסיק

בשבת:

‚È שהם כגון הישראל על גם מוטלת המלאכה אם אפילו
או  במלאכה או ברחיים או במרחץ או בתנור שותפים

בחנ  כשהוא בסחורה אלא מתחלה התנו כשלא איסור אין ות
לבדו  הנכרי שעבד השבת כנגד בחול אחד ביום לבדו עובד
החול  ימות כל אם אבל לעצמו ההוא יום שכר כל ונוטל
לנכרי  השבתות כל להשכיר יכול ובשכר בעבודה שוים הם
השכר  כל ויטול ימים ג' או ב' לבדו שיעבוד בהבלעה
בעד  קצוב דבר להישראל שיתן רק מעט הן רב הן לעצמו
כלום  בכך אין בכללם שהשבת אע"פ אלו ימים ג' או ב'
מעצמו  עושה והנכרי בשבת שיעשה לו מצוה שאינו כיון

לטובתו.

מרחץ  תנור לנכרי להשכיר שם שאסורים במקומות ואף
שהנכרי  כיון כאן מקום מכל העין מראית מפני ורחיים
להנכרי  שיש יודעין שהכל העין מראית כאן אין עמו שותף
בכל  זה ומטעם מתכוין הוא עצמו ולהנאת זו במלאכה חלק
בפרהסיא  עושה אפילו התירו נכרי בשותפות שהתירו מקום

העין: למראית חוששין ואין

* * *
„È דהיינו בקבלנות שותפו הנכרי את לשכור יכול וכן

וכך  כך ובעד הישראל חלק בעד גם הנכרי שיעבוד
לו  יאמר שלא רק וכך כך לו יתן לחלקו שישתכר שכר
כך  לחלקי שתשתכר אימת כל לו יאמר אלא בשבת שיעשה
כמו  בשבת אפילו לעצמו עושה והנכרי וכך כך לך אתן וכך
מראית  משום אלא איסור בזה שאין רמ"ד בסי' שנתבאר
העין: מראית חשש כאן אין שותפו הוא שהנכרי וכאן העין

ÂË בתחלה התנו לא אם התנו אם שמועיל מקום כל
השיתוף  שיבטלו ידי על תיקון יש שנשתתפו בשעה
ויתנו  להשתתף ויחזרו שביניהם התנאים לזה זה וימחלו
יחזרו  בתחלה התנו ולא בחנות נשתתפו ואם השיתוף בעת
יחזרו  ואח"כ השותפות ויבטלו חלקו אחד כל ויקחו
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

התנו  ולא בשותפות שדה לקחו ואם בתחלה ויתנו להשתתף
יחזרו  ואח"כ דמיהם להם שיחזור מהמוכר יבקשו בתחלה
סי' בח"מ (ועיין הקנייה בעת ויתנו חדש קנין ממנו ויקנו

קפ"ט): סי' וע"ש הנכרי קניית דין קצ"ד

ÊË להתעסק מעות או למכרה סחורה לנכרי ליתן מותר
כלום  בכך אין בשבת בהן מתעסק שהנכרי ואף בהן
שיקצוץ  ובלבד בשבת שיתעסק לו צוה לא שהישראל כיון
שאז  שירויח מהריוח חלק לו שיתן או טרחו בעד שכר לו
בשכרו  להרבות עצמו לטובת בשבת בעסקו מתכוין הוא

בהבלעה. שבת שכר גם כשנוטל מאליו נהנה והישראל

של  שלוחו שהוא יאמרו שלא העין מראית מפני לאסור ואין
הן  זו וסחורה אלו שמעות יודעין הכל שאין לפי הישראל

ישראל: של

* * *
ÊÈ על כלל מוטלת המלאכה כשאין אמורים דברים במה

כשלוחו  הנכרי אין שאז לבדו הנכרי על רק הישראל
הישראל  על כלל מוטלת שאינה כיון בשבת מלאכה לעשות
לבדו  עושה שאינו אלא עליו ג"כ מוטלת היא אם אפילו או
שאין  שכיון לבדו הנכרי שעשה השבת יום כנגד אחד יום
אין  לבדה בשבת עבודתו בעד להנכרי כלום פורע הישראל
ולא  עצמו בשביל רק בשבת בעבודתו כלל מתכוין הנכרי
לבדו  עושה הוא אם אבל כשלוחו ואינו הישראל בשביל
הנכרי  הרי לבדו הנכרי שעשה השבת יום כנגד אחד יום
ממעשה  כלום יהנה שלא אלא לזה תקנה ואין כשלוחו
להנכרי  יניח השבת של השכר שכל דהיינו בשבת הנכרי
דעת  על לסמוך יש שאז גדול הפסד הוא כן אם אלא לבדו

שנתבאר: ע"ד בהבלעה שבת משכר ליהנות המתירין

ÁÈ שמה הנכרי עליו וקיבל למשכון תנור שלקח ישראל
מעותיו  ברבית להישראל כולו יתן התנור שכר שיעלה
לפי  בהבלעה שלא אפילו השבת שכר גם ממנו לקבל מותר
וגם  כלל בו חלק להישראל ואין הנכרי של הוא התנור שגוף
מעצמו  הנכרי אלא בשבת שיעשה לו אומר הישראל אין
שכר  ליתן שנתחייב חובו לשלם כדי לטובתו עושה הוא

מעותיו: ברבית להישראל התנור

ËÈ כרחו בעל ישראל של בתנורו בשבת נכרים אפו אם
בין  עולמית ממנו ליהנות אסור התנור שכר לו ונתנו

שבת: שכר שהוא מפני לאחרים בין לו

בשותפות: יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה סימן ב חלק

פי ‡ על ואף לנכרי ולהשכירם כלים להשאיל מותר
אנו  שאין מפני בשבת מלאכה בהם עושה שהנכרי
הנכרי  בהם יעשה שלא שלנו הכלים שביתת על מצווין
מאליה  בשבת מלאכה בהן תיעשה שלא או בשבת מלאכה
עיין  פרהסיא של דבר להשכיר (ולענין רנ"ב בסימן כמ"ש

רמ"ג). סימן

כגון  בהבלעה אלא השבת שכר יטול לא השכר וכשנוטל
אף  השכר ליטול יכול לחדש או לשבוע לו השכיר אם
נפרדים  לימים לו השכיר אם אבל בו מובלע השבת ששכר
לימי  המגיע שכר ממנו יטול לא וכך כך ויום יום כל בעד

אם  ואפילו שם עיין רמ"ג בסימן שנתבאר כמו השבת
כלל  מלאכה בהם עושים שאין כלים ישראל לו השכיר
אלא  שבת שכר יטול לא בו לדור חדר לו השכיר ואפילו

ש"ו): סי' (עיין בהבלעה

* * *
רחיים · כגון מלאכה בהם שעושים שהכלים אומרים יש

רמ"ג  בסי' שנתבאר כמו לנכרי להשכירם שמותר במקום
להשכירם  אסור אומנות כלי משאר בהן וכיוצא ומחרישה
שהכלים  במה להישראל ריוח שיש דכיון שבת בערב לנכרי
שמשכירם  אף הוא ידוע כי השבת ביום גם לנכרי נשכרים
שלא  משבתות חוץ לו משכיר היה אם לחדש או לשבוע לו
פוחת  הנכרי היה בשבת גם מלאכה בהם לעשות רשאי היה
לו  ויש סתם לו כשמשכיר עכשיו שנותן משכירות מעט לו
מלאכה  עושה כשהנכרי לפיכך בשבת גם לעשות רשות
נראה  הרי שבת ערב דהיינו לו שהשכירם ליום סמוך בשבת
בשבת  לעשות שצוהו הישראל בשליחות עושה כאלו
שהוא  במה לישראל ריוח שיש כיון אתמול לו כשהשכירם

עיקר: וכן בשבת לעשות רשאי

מותר ‚ מלאכה בהם שעושים כלים לו להשאיל אבל
ריוח  שאין דכיון לחשכה סמוך שבת בערב אפילו
נראה  אין בשבת בהם לעשות רשאי שהנכרי במה לישראל
מנת  על בתנאי משאילו אם ואפילו בשליחותו עושה כאלו
ריוח  שיש ונמצא השבת לאחר אחר כלי הנכרי שישאילנו
כיון  מקום מכל בשבת גם להנכרי שמשאיל במה לישראל

חכמים: גזרו לא זה בעד ממש שכירות נוטל שאינו

בערב „ ואפילו בשבת לנכרי חפץ שום להשאיל אסור
שהות  שאין עד כך כל לחשיכה סמוך הוא אם שבת
לרשות  הישראל של ביתו מפתח החפץ להוציא לנכרי
העין  מראית מפני להשאילו אסור יום מבעוד הרבים
בידו  ישראל וחפץ הישראל מבית יוצא הנכרי את שהרואה
זה  נכרי ע"י בשבת חפציו שולח שהוא הישראל את יחשוד
עצמו  לצורך מוציאו והוא לו שהשאיל דעתו על יעלה שלא
שאין  כרמלית אלא הרבים רשות בה שאין בעיר ואפילו
מרשות  לתוכה להוציא לישראל אפילו תורה של איסור
אפילו  להוציא אסור סופרים שמדברי כיון אעפ"כ היחיד
כן  אם ש"ז בסי' שיתבאר כמו מצוה לצורך שלא נכרי ע"י

סופרים: דברי על עובר שהוא יחשדוהו

* * *
מותר ‰ בתוכה לטלטל שמותר המעורבת בעיר אבל

המעורב  במקום דר הנכרי אם  בשבת אפילו להשאילו
אלא  מעורב שאינו במקום דר אפילו או בו לטלטל שמותר
יוצא  אותו הרואה של העין למראית לחוש שאין בענין
כך  כל רחוק ישראל של שביתו (כגון ישראל של מביתו
של  מביתו יוצא אותו שהרואה בענין מעורב שאינו ממקום

מעורב). שאינו למקום יוצא כשהוא רואה אינו ישראל

לו ידוע אם אסור ומ"מ לתחום חוץ היום יוליכנו שהנכרי
בבין  ברשותו שהיו ישראל של שחפצו לפי בשבת להשאילו
אמה  אלפים דהיינו בשביתתו שביתה אצלו קנו השמשות
כליו  תחום על מוזהר אדם שאין ואף יותר ולא רוח לכל
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

שקנו  כיון מקום מכל כליו שביתת על מצווה שאינו כמו
לגרום  לו אסור אמה אלפים אלא להם ואין אצלו שביתה
אבל  נכרי ביד שמוסרו ע"י לתחום חוץ שיובאו בידים להם
שאינו  כיון מעצמו שיטלם לו ולומר לו להראותם מותר
כיון  בידים לו למסור אפילו מתירין ויש בידים לו מוסרם
עצמו  לצורך מדעתו לתחום חוץ המוציאן הוא שהנכרי

עיקר. וכן בעלמא גורם אלא אינו והישראל

ה  בעיר שאפילו ואומרים זה כל על חולקין מעורבת ויש
להשאילו  אסור המעורב במקום ג"כ דר הנכרי ואפילו
ביתו  מפתח יוצא שאינו כל שבת בערב אפילו או בשבת
בשבת  ישראל מבית יוצא אותו שהרואה לפי יום מבעוד
הלוהו  או בשבת זה חפץ לו שמכר יאמר בידו ישראל וחפץ
הלואה) נקראת שהיא יום מל' יותר (דהיינו מרובה לזמן לו
בסי' כמ"ש מועט לזמן שהוא שאלה אלא בשבת התירו ולא
משכון  ליתן ואסור למשכון לו שנתנו (הרואה) יאמר או ש"ז

בו  ולעשות לתקנו לו שנתנו יאמר או שם כמ"ש בשבת
מלאכה  בו לעשות דבר שום בשבת ליתן ואסור מלאכה

שבת. מערב עמו קצץ ואפילו בקבלנות אפילו

כסברא  הצורך בעת בשאלה להקל יש הלכה ולענין
שהלוהו  או שבת בערב אפילו לו מכר אם אבל הראשונה
או  למשכון לו שנתנו או יום משלשים יותר מרובה לזמן לו
מבעוד  ביתו מפתח שיצא צריך מלאכה בו לעשות  שנתנו
יודע  שמא לחוש שיש לפי המעורבת עיר היא אפילו יום
או  לו מכרו שהישראל ישראל מבית יוצא אותו להרואה
שכן  כיון מלאכה בו לעשות לו נתנו או משכנו או הלוהו
בשאלה  משא"כ בשבת כן שעשה ויחשדהו האמת הוא
לו  ידמה אם אף כלל חשד כאן אין האמת לו כשיודע

בשבת: להשאיל מותר שהרי בשבת שהשאילו

בשבת: לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו סימן ב חלק
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ב')90. ל"א, ּדׁשּבת, ב' .(ּבפרק ְְֶֶַָ
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.(xE`iAA c ,k .cÎb ,hi©¥

.93xdGaE'ב (חלק dnExY('א xwp`קע"ד, `A`ÎcFqIW ,rnWn ©Ÿ©ֵֶ§¨©§¨¤§©¨¦§¨
.gYtn" ּגּבי ב'), עּמּוד סֹוף י"ג (ּדף א' חלק זהר רחם ועּיין ּכל ."ּפטר ©§¥©ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
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.97" ּבענין הּנ"ל, "וידּבר" הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה קּדׁשנּוועּיין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָ
ּבתֹורת חלקנּו ותן ,ּבמצֹותי".(c ,eh xAcOA lirl) ְְְְְִֵֵֶֶֶָ§¥©¦§¨
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.("mCd lk` iYlal§¦§¦£Ÿ©¨
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.101.(b dpWn ,d wxR zFa` iWxtn d`xE .a ,ht oixcdpq d`x)§¥©§¤§¦§¥§¨§¥¨¤¤¦§¨
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.103.(h ,b zFa`)¨
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הּׁש הּדר" הּמתחיל ּבדּבּור וּירא ּובפרׁשת ליׁשי".לענין". ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבהעלֹות ּובפרׁשת מּטֹות. ּפרׁשת ריׁש ּברּבֹות מּזה i`).ועּיין ,eh) ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ
נ"ט. ּפרׁשה חּיי, ּובפרׁשה מ"ט. ּפרׁשה וּירא, ְְֵֵַַָָָָָָָָָָָָָּובפרׁשה

.107" ּבענין יׂשראל", "ׁשּובה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה וראית (ועּיין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחֹורי  bk)).כּו'"את ,bl `VY) ֲֶָ¦¨

ב').108. עּמּוד סֹוף רנ"ה, (ּדף ּפנחס ג' חלק ּבּזהר ׁשּכתּוב ְְִֵֶֶַַַַָָֹּכמֹו

.109" מענין צּדיקים ועּיין אל ה' א')."עיני (קס"ד, וּיצא א', חלק ּבּזהר: ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ
ּובפירּוׁש א'). עּמּוד סֹוף רכ"ה, (ּדף ּפקּודי ב'). עּמּוד סֹוף ס', (ּדף ְְְֵֵַַַַַַּבׁשּלח
קע"ה, (ּדף ׁשלח ּפרׁשת סֹוף ב'). עּמּוד ר"ב, (ּדף וּיקהל ׁשם, ְְֵַַַַַַַַַָָָָהרמ"ז

ב'). עּמּוד dkw)סֹוף cEOr xF` ldi d`x) ַ§¥¨¥©

הּיֹום"110. "וידעּת הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה g,ועּיין oPgz`e lirl) ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ§¥¨¤§©©

,(a" h),לעצים"מּמעל ּבפירּוׁש ,ak `xIe) הּדעת ועץ החּיים עץ ׁשהן ְִִֵֵַַָ©¥¨ְִֵֵֵֶַַַַַ
zFidlכּו'. . . KWnp "Fxzq KWg zWi" EpiidC . . mivr zFpigA 'al lrOnE"]¦©©§§¦¥¦§©§¨¤Ÿ¤¦§¦§¨¦§

dad`d zEllMzd mbe . . mdxa` lW FzCnA wgvi lW FzCn d`xId zEllMzd¦§©§©¦§¨¦¨¤¦§¨§¦¨¤©§¨¨§©¦§©§¨©£¨

["d`xiA. §¦§¨



c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בי"ת ·¯‡˘È˙(א) דבראשית ב' הנה כו'. אלקים ברא
התיקון  בחי' על מורה שהוא רבתי
ג) כד, (משלי בית יבנה בחכמה כמ"ש דתורה. דחכמה
אצלו  ואהיה במ"ש כידוע דוקא דתורה חכמה דהיינו
כמו  אומנא ב"ר) (ריש כו' מופלא אמון ו) ח, (שם אמון
החכמה  עפ"י בונה והאומן לבנות לאומן שאומר
כל  בנין נבנה שבתורה החכמה ע"פ כך שבעצמותו
העולמות  שבנין בית. יבנה דוקא בחכ' וזהו העולמות.
בשביל  בראשית (שם) ז"ל וכמ"ש שבתורה בחכ' הי'
קנני  ה' כב) ח, (משלי כמ"ש ראשית שנקרא התורה
יומם  בריתי לא אם כה) לג, (ירמי' וז"ש  דרכו ראשית
הי' שכל דהיינו שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה
ברית  בשביל רק הי' דבראשית במא' שכלולים מאמרות
(שבת  וכמארז"ל דוקא במ"ת ישראל שיקבלו דתו"מ
ישראל  אם מע"ב עם הקב"ה שהתנה מלמד ע"א) פח
ובהו  לתהו אתכם אחזיר וא"ל כו' התורה את מקיימין
ברא  בחוכמת' ברא בראשית ירושלמי שתירגם וזהו
והיינו  כד) קד, (תהלים עשית בחכמה כולם כמ"ש
דאסתכל  בזהר וכמ"ש נפקא. מח"ע דאורייתא בח"ע
רבתי  בי"ת ענין כללות וזהו כו'. עלמא וברא באורייתא
עולם  אמרתי כי ג) פט, (שם שנאמר והגם דבראשי'
אך  החסד בבחי' רק הי' העולמות כל שבנין יבנה חסד
הקדומה  שבתורה החכמה עפ"י נמשך החסד זה
פיה  כו) לא, (משלי וז"ש שנה אלפיים לעולם שקדמה
בראשית  א' שע"ז דמע"ב חכמה שזהו בחכמה פתחה
א) לב, (ר"ה הוא מאמר נמי דבראשית וידוע כו' ברא
מאין  כשהחכמה שזהו א) קד, (שבת פתוח מאמר שנק'
חסד  ותורת בחכמה דפתחה כו' לגלוי ההעלם מן תמצא
והנה  הקדומה. דתורה דחכמה חסד בחי' לשונה על

החכמה  עפ"י מע"ב בחידוש הבריאה בתחלת שהי' כמו
מחדש  שהרי ויום יום בכל הוא כך כנ"ל דוקא דתורה
בתחלת  שהי' כמו ליש מאין מע"ב ויום יום בכל בטובו
כידוע. לעולם יקום אלקינו דבר כי ממש העולם בריאת
כל  להתהות ושרש מקור נמשך יום בכל גם א"כ
כנ"ל. הקדומה שבתורה החכמה מבחי' העולמות
בתורה  שמלובשת כו' בחוכמתא בראשית כמ"ש
א' שע"ז כו' דבראשית בבי"ת דהיינו לנו הנגלית
שא' ממארז"ל הוא לזה וראיה כנ"ל. בית יבנה בחכמה

ב  ג, יושב (ע"ז ראשונות שעות ג' היום הוי יב"ש (
העולם  כל את ודן יושב השניים ג"ש בתורה ועוסק
שזן  מה הרי כו' העולם כל את וזן יושב השלישית ג"ש
העליונים  הברואים כל היום כל אל בחסד ומפרנס
דתורה  דח"ע משפט אופן ע"פ רק זהו והתחתונים
במדות  ודן יושב שעפ"ז הראשונות בג"ש שעוסק
לא  כי טז) טו, (בראשית שא' וכמו וד"ל. כו' שבתורה
במשפט  עליהם שדקדק כו' הנה עד האמורי עון שלם
שבתורה  ומדות דחכמה ומשפט בדין וכה"ג התורה
מלך  ד) כט, (משלי וכמ"ש העולמות כל מתנהגים
כל  השופט ונק' שבתורה במשפט ארץ יעמיד במשפט
העולמות  שהנהגות וכמו כה). יח, (בראשית כו' הארץ
התהוות  בעיקר הוא כך דתורה ומדות החכמה עפ"י
כולם  שא' ליש מאין בתמידות וקיומם מציאותם
הוא  דוקא שבתורה בחכמה היינו עשית, בחכמה
ז"ל  מ"ש באמת והנה כידוע. מע"ב יום בכל שמחדש
שבחכמה  הפי' אין כו' התורה בשביל בראשית
בעבור' דהיינו התורה בשביל אלא ברא עצמה שבתורה
ראשית  שנק' ישראל בשביל שם) (בב"ר שא' וכמו

כו': ישראל בעבור שהוא ג) ב, (ירמי' תבואתה
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(edPde1,KxAzi EpOn zFnlFrd zEEdzd xcqA §¦¥§¥¤¦§©¨¨¦¤¦§¨¥
miWFcTd Epinkge Ep`iap ici lr KxAzi mXd EpricFd¦¨©¥¦§¨©©§¥§¦¥©£¨¥©§¦

l"fix`d azMW FnkE ,dkxal mpFxkf2xAC 'd gEx xW` ¦§¨¦§¨¨§¤¨©¨©¦©£¤©¦¤
FA3:

1

2

3

4

(1zFxvF`A EazMW dn oiadl" ligzOd xEAC xn`n d`x df wxR zEllkl¦§¨¤¤¤§¥©£©¦©©§¦§¨¦©¤¨§§§

zevn WxW LizFvn KxC .a ,`p zFtqFd `xwIe dxFY ihETl ± "FzNgzA miIg©¦¦§¦¨¦¥¨©¦§¨¨¤¤¦§¤Ÿ¤¦§©

.dlÎcl miwxR dNtYd©§¦¨§¨¦

(2.mzNigzA mixrW `FanE miIg zFxvF` .a spr ` xrW miIg ur d`x§¥¥©¦©©¨¨§©¦§§¨¦¦§¦¨¨

(3:FA xAC 'd gEx.a ,bk a l`EnW iR lr ©¦¥©¦§¥



רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

mvnv ,mlFrd `Fxal hEWRd FpFvxA dlrWMW¤§¤¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥
zirvn`d dCEwPA Fnvr4,eiccv lMn deW mFwn dPtE , ©§©§¨¨¤§¨¦¦¨¨¨¤¦¨§¨¨

"EniWx" wx ."iEpR mFwnE llg" `xwpe5on mW x`Wp §¦§¨¨¨¨¨©§¦¦§©¨¦
qg xF`dA hErin zpigA Fpi` mpn`e .mcFw didW xF`d̈¤¨¨¤§¨§¨¥§¦©¦§¨©

.miccSl wNYqp wx ,mFlWe§¨©¦§©¥¦§¨¦
.wC ew FkFzl KiWnd KMÎxg`e§©©¨¦§¦§©©

zEEdzd dPdemilMdd on `Ed ,'d wxR l"PdEniWx, §¦¥¦§©©¥¦©©¤¤¦¨§¦
zEEdzdezFxF`d,'d wxR lirlC ,zEnvrd mdW §¦§©¨¤¥¨©§¦§¥¤¤

d on `Ed ,milMA WAlzOdeT'Eke6xaCd FhEWR itlE . ©¦§©¥©¥¦¦©©§§¦§©¨¨
sFqÎoi` xF`A miccSl wENiqe mEvnv okYi Ki` :i`lR¤¦¥¦¨¥¦§§¦¦§¨¦§¥

xnF` aEzMdW mb dnE ?"sEBd zEnC Fl oi`"W7'd ip`" : ¤¥§©©©¤©¨¥£¦
izipW `llFcB iEPiW `Ed mEvnSd oipr ixde ± " Ÿ¨¦¦©£¥¦§©©¦§¦¨

!dxF`kl¦§¨
FWl xE`iA 'd wxR lirl xEn`d iR lr K`" oxF` ©©¦¨¨§¥¤¤¥§

sFqÎoi`,hEWRd FpFvxA EpOn hXRzOd eiGd lr EdGW ," ¥¤¤©©¦©¦§©¥¦¤¦§©¨
FnM sFqÎoi` `Ed okl ,xF`Od oirn `Ed xF`dW itNW¤§¦¤¨¥¥©¨¨¥¥§

"dlkze dNgY Fl oi`" KxAzi FzEnvrW8`xwp okle . ¤©§¦§¨¥¥§¦¨§¦§¨§¨¥¦§¨
itl `N` ,"dNgY Fl oi`" oFWlA `le "sFqÎoi`" xF`d̈¥§Ÿ¦§¥§¦¨¤¨§¦
lr ltFp okl ,dx`dd dkWnde zEhXRzd zpigA `EdW¤§¦©¦§©§§©§¨¨©¤¨¨¨¥¥©
,dGd xF`d zpigaaE .'Ek zEhXRzddl sFqÎoi` oFWl df¤§¥§©¦§©§¦§¦©¨©¤
.mFlWe qg FzEnvrA `le ,xEn`d mEvnSd didW `Ed¤¨¨©¦§¨¨§Ÿ§©§©§¨
zlFki iM zFidl Epiid ,mEvnSd oipre WExitE¥§¦§©©¦§©§¦§¦§¤
EpOn "sFqÎoi`" z`xwPd l"Pd dx`dd zEhXRzd¦§©§©¤¨¨©©©¦§¥¥¦¤
,WOn zilkze lEaB ilA xi`dl FzlFkiA ixd ,KxAzi¦§¨¥£¥¦§§¨¦§¦§§©§¦©¨
Eid `l z`fle .lEaB lrA iYlaA `Ed FzEnvrW FnM§¤©§§¦§¦©©§§¨ŸŸ¨
`N` ,dYr mdW FnM lEaB ilrA mi`xap EpOn miEdzn¦§©¦¦¤¦§¨¦©£¥§§¤¥©¨¤¨
hrn wx xi`i `NW ,Fnvr mvnv okle .xg` oFpbqA Eid̈§¦§©¥§¨¥¦§¥©§¤Ÿ¨¦©§©
dx`dd mvr iAbNW dn ,dx`dd zEllM iPn mW xirf§¥¨¦¦§¨©¤¨¨©¤§©¥¤¤©¤¨¨
lrA iYlAd iAbl WOn lEaBd KxrkE ,DiaiWg `lM§¨£¦¥§¥¤©§©¨§©¥©¦§¦©©

.lEaB§
" `xwp okleEniWxFwgFnE xaC azFMd FnM ," §¨¥¦§¨§¦§©¥¨¨£

,aYkPd xaCd sEBn llM EniWxA oi`e ,EniWx x`WPW¤¦§©§¦§¥©§¦§¨¦©¨¨©¦§¨
Ff dx`d KM ± `nlrA EniWxE xkf wx ,FNEM FlhPW¤¨§©¥¤§¦§¨§¨¨¤¨¨
`EdW xF`d mvr iAbl DiaiWg `lM ,xi`dl x`WPW¤¦§©§¨¦§¨£¦¥§©¥¤¤¨¤

.WOn sFqÎoi` zpigaA¦§¦©¥©¨
xF`nA llkPW Epiid ,xi`dNn wNYqPW xF`d dPde§¦¥¨¤¦§©¥¦§¨¦©§¤¦§©©¨
llM iEPiW mEW oi` okle .xi`dX mcTn didW FnM§¤¨¨¦Ÿ¤¤¥¦§¨¥¥¦§¨

lWOn lirl x`FaOM .df mEvnSn mFlWe qg FzEnvrA§©§©§¨¦¦§¤©§¨§¥¦¨¨
hErinE iEAixA dPYWn Fpi`W ,WnXd xF`nA inWB©§¦¦§©¤¤¤¥¦§©¤§¦¦
,iEPiW DA oi` Dnvr dx`ddA mbe .EpOn eiGd zkWnd©§¨©©¦¦¤§©§©¤¨¨©§¨¥¨¦
,xF`nA dlElM `N` ,llM Fnvr iptA mWA dlFr dpi`W¤¥¨¨§¥¦§¥©§§¨¤¨§¨©¨

.mXd dvxi m` x`AzIW FnM§¤¦§¨¥¦¦§¤©¥
`EdW ,sEBA hXRzOd WtPd zEIgn dfA lWOde§©¨¨¨¤¥©©¤¤©¦§©¥©¤

.'d wxR l"PM lWn Kxc lr "eif" zpigAmivrnWM dPde §¦©¦©¤¤¨¨©©¤¤§¦¥§¤©£¦
Kld slgW `le ,WtPd zEnvrA di`xd gM llkp oird̈©¦¦§¨Ÿ©¨§¦¨§©§©¤¤§Ÿ¤¨©¨©
didi cIn ± FgzFtAW ,mi`Fx Ep` ixdW ,ixnbl Fl§©§¥¤£¥¨¦¤§§¦¨¦§¤
,hXRzn dI`x gMd oi`X ,`nEqA ENit` oke .mcTnM§¦Ÿ¤§¥£¦§¨¤¥©Ÿ©§¦¨¦§©¥
mc` cilFn `Ed okle ,WtPd zEInvrA lElMW Epiid©§¤¨§©§¦©¤¤§¨¥¦¨¨
df ici lr ziPYWn WtPd oi`X oaEn ixde .d`Fx¤©£¥¨¤¥©¤¤¦§©¥©§¥¤

.DxF` zEhXRzd F` mEvnSn DzEnvrA§©§¨¦¦§¦§©§¨
dx`d EpOn hXRzOW ,Fnvr di`xd gkA oaEi oke§¥¨§Ÿ©¨§¦¨©§¤¦§©¥¦¤¤¨¨
xiiEvi ENi` ;lWn Kxc lr dO` 'q wEgxA zF`xl¦§§¦©¨©¤¤¨¨¦§¨
lr zFO` 'c wx d`xi `NW mvnvl mc`d zlFkiAW¤¦¤¨¨¨§©§¥¤Ÿ¦§¤©©©
oirAW di`xd gM mvrA llkp gMd xzi didi ,lWn Kxc¤¤¨¨¦§¤¤¤©Ÿ©¦§¨§¤¤Ÿ©¨§¦¨¤¨©¦

.'Ek hXRzi `le§Ÿ¦§©¥
,sFqÎoi`d xF`A mEvnv oipr oaEi EN` milWn iR lre§©¦§¨¦¥¨¦§©¦§§¨¥
x`Wpe ,KxAzi FzEnvr `Ed xF`nA xF`d llkPW¤¦§¨¨©¨©§¦§¨¥§¦§¨
lMnE ,"EniWx" `xwpe ,znvnEvn dx`d iENib zpigaA¦§¦©¦¤¨¨§§¤¤§¦§¨§¦¦¨

.mFlWe qg FA iEPiW mEW Fpi` mFwn̈¥¦©§¨
mEvnSde iENiBd iM ,xF`dA mb iEPiW mEW Fpi`W Ki` K`)©¥¤¥¦©§¨¦©¦§©¦§
iEPiW oi` KxAzi Fnvr iAbl la` ,milAwOd iAbl `N` Fpi ¥̀¤¨§©¥©§©§¦£¨§©¥©§¦§¨¥¥¦
dlFr Fpi`e zE`ivnA lhaE xF`nA lElM xF`d mlFrl iM ,llM§¨¦§¨¨¨©¨¨¥¦§¦§¥¤
zFxvF`"d xE`iaA ± xg` mFwnA x`Azp ± Fnvr iptA mWA§¥¦§¥©§¦§¨¥§¨©¥§¥©§

"miIg9.( ©¦

milMd EEdzPW `Ed ,l"Pd znvnEvn dx`dn dPde§¦¥¥¤¨¨§§¤¤©©¤¦§©©¥¦
zpigA DpiprW zFid mr .dnkgd oziW`xe zEliv`C©£¦§¥¦¨©¨§¨¦¡¤¦§¨¨§¦©

gM ± dnkg iM ,lEHiAdd"ndlMUdd zpigA `EdW , ©¦¦¨§¨Ÿ©¨¤§¦©©©§¨¨
milMd lM oke ,'Ek `Ed FCal `Ed sFqÎoi`dW Ki ¥̀¤©¥§©§¥¨©¥¦
,lAbEnE xCbEn zE`ivn zpigA md mFwn lMn ,zEliv`C©£¦¦¨¨¥§¦©§¦§¨§¨
KxrA Fpi`W ± 'Ek cqg ,dnkg :xnF` dY`W FnM§¤©¨¥¨§¨¤¤¤¥§¥¤

`EdW FzEnvrlr `Ed ozEEdzde ± l"PM dhEWR died ©§¤©©¨§¨©©§¦§©¨©
.l"PM eiGde xF`d on l"Pd mEvnv ici§¥¦§©©¦¨§©¦©©

dNir zElWlYWd oiprn KERid `Ed df mEvnv oipre§¦§©¦§¤¦¥¦§©¦§©§§¦¨
.dNird Kxrn `Ed lElrd ixd zElWlYWddAW ,lElre§¨¤§©¦§©§§£¥¤¨¥¥¤¨¦¨
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(4:zirvn`d dCEwPA Fnvr mvnv.hkw cEOr f"pxz mixn`Od xtq d`x ¦§¥©§©§¨¨¤§¨¦§¥¥¤©©£¨¦©
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Ê"„ÚÂ חד מדי והי' לע"ל שנא' ענין יבא יובן כו' ש
הגילוי  עוצם שמחמת להשתחוות, בשר כל
גבורות  בחי' עכשיו שהוא הבשר בחי' גם לע"ל שיהי'
אמיתי  ביטול בחי' השתחואה לבחי' ג"כ יבוא ויש,
בחי' להיות שיכול לו הראה ע"ז והאות דחכ'. דמ"ה
השליו  ענין הי' שזה דבשר, גבורות בבחי' גם השמן
שמסקינן  עד כ"כ שמן שהי' ב' דע"ה יומא שארז"ל
ע"י  כ"א נאכלת אינה ואחרונה ריפתא אתליסר לי'
העליונות, וכ"ש בה, הנבלע השומן מרוב תערובות
כל  כמו נשר פני מבחי' נמשך בעצם השליו כי והיינו

אלא  כנ"ל, ויש דגבורות בשר בחי' שהם העופות
בחי' עילאה דחכמה שמן מבחי' השומן בו שנמשך
יכול  דבשר וגבורות היש בבחי' שגם להורות אין,
בתמי' תקצר ה' היד כי כזו גבוה בחי' נמשך להיות
לזה  העם במשא לשאת לו שא"א טען כי להיות (אך
משה  של מרוחו והאציל הזקני', איש ע' שיאסוף א"ל
מנר  נר כמדליק הארה הפרשת בחי' הזקני' איש ע' על
ל' זקן בחי' הם גם נעשו עי"ז ועכ"ז חסר, לא שזה
שמעון  א"ר דזבחי' פ"ק במשנה שמצינו כענין יחיד,
זקנים  א' ולא זקן ושנים שבעי' מפי אני מקובל עזאי בן
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עד  ע"י הארת בהם והי' אמיתי, יחוד בבחי' להיותם
שהיו  במ"ת שנאמר ישראל ויחן ע"ד אחד זקן שנעשו
שבנפש, יחידה בחי' מצד שזהו לעיל שנת' אחד כאיש
והתכללות  הרכבה בחי' וה"ז דיעקב), נפש ע' ענין או
נמשך  השליו דבשר דיש גבורות שלתוך יחד, חו"ג
וכמו  השמן. והוא הגבורות להמתיק דחכ' חסד בחי'
בפתילה  ונמשך נבלע שהשמן המנורה נרות העלאות
התכללות  ג"כ שהוא באור, הפתילה דולקת ועי"ז
בחי' הוא דפתילה ואור השמן, הוא דחכמה חסד חו"ג,
השמן  ע"י זו העלאה הנה אך וההתלהבות, הגבורות
דח"ע  ביטול בחי' ג"כ שנמשך דהיינו ח"ע, בחי' שהוא
שנמשך  השליו דוגמת כענין וה"ז כו' בההתלהבות

כו'. דבשר בגבורות השמן ונתפשט
Ê"ÙÚÂ הנרות את שהעלה כה"ג אהרן מעלת ענין יובן

שגבהה  דכנס"י, אדם נשמת הוי' נר בחי' הם
מקריבים  הכהנים שהיו הקרבנות מענין בזה מעלתו
נק' ה"ז מזבח אכילת אפי' גם הקרבנות ענין כי כו',
וכן  לאשי לחמי לחמי, קרבני את כמ"ש אכילה בשם
ענין  עד"מ שזהו והיינו מזבח, אכילת ל' ארז"ל
לש"ש  שאוכל האכילה ע"י שכמו שנת"ל האכילה,
כנ"ל  אש ורשפי התלהבות מזה ונולד הבשר נתברר
אכילת  ענין יובן עד"ז כן הת"ח, של בשר אכילת בענין
וכמ"ש  יותר הרבה גבוה מזבח שאכילת רק ג"כ, מזבח
ארז"ל  ולכן מדבר, הכתוב אכילות בשתי בענין במ"א
יובן  וכן עליו. מכפר אדם של שולחנו בהמק"ד משחרב
קרבנותיו  הקריב או"א שכל הנשיאים קרבנות ענין ג"כ
נמשך  שעי"ז דהיינו שבטו, את כאו"א העלה ועי"ז
שהקריב  הקרבן ע"י וההתלהבות הרצוא בחי' בשבטו
והטבת  העלאת ענין אמנם כו'. מזבח אכילת שז"ע

מזבח, מאכילת יותר הגבוה בחי' הוא דאהרן הנרות
כנס"י  בחי' שורש דאצי' מל' בחי' היא שהמנורה
עם  ב"ן פעמים יו"ד שסודו כנס"י בשם שנק' דלעילא,
שלה  בוא"ו אל"ף תשים ואם הרב, כמ"ש כוללי' יו"ד
ע"ה  תמצא באלפי"ן שסודו מדודה כשמקבלת שהוא
וע"י  א', דרפ"ו האזינו ר"פ הרמ"ז כמ"ש ישראל עולה
בחי' להם שיהי' מישראל לכאו"א השפיע זו העלאה
גבורות  בחי' הוא זה גם כי ואם אש, ברשפי העלאה
ההעלאה  כמו יש בבחי' אינם אלו גבורות מ"מ
בבחי' הם אלא כנ"ל, יש בחי' שהוא הבשר שמבירור
אשר  ואור, ופתילה בשמן מעורבי' שהרי וביטול, אין
גבורות  בבחי' הוא הפתילה והעלאת בירור היות עם
ביטול  ח"ע בחי' שהוא בה הנבלע השמן ע"י אכן דיש,
וביטול  אין בבחי' והגבורות ההעלאה נעשה עי"ז ואין,
הקרבנות  שע"י מזבח מאכילת גדול' מעלתו ולכן כו',
הוא  והענין כו'. נושאות והחיות ע"ד רק שהם
וצאן  דבקר הקרבנות בשר מהקרבת הנמשך שההעלאה
הם  בקר הי"ב כי שאוהב, מי יש בבחי' עדיין הוא
והגבורות  בכורסיא, מקננא ואימא הבריאה בעולם
יש  בחי' הוא בכורסיא כשמקננא בינה מבחי' הנמשכות
במל' המשיך המנורה בהדלקת כה"ג אהרן אבל כו',
ברתא  יסד אבא להיות אבא, מבחי' גם המנורה שהיא
שהשפיע  היות עם ולכן וביטול, אין בחי' היא שהחכ'
ההעלאה  עי"ז להיות ג"כ, דאימא גבורות בחי' בה
יש  בבחי' הגבורות אין אך דמטרוניתא, שושבינא וז"ע
בכורסי' דמקננא לבד הבינה שע"י ההעלאה כמו
בבחי' שהם כ"א מזבח, באכילת הקרבנות שבהעלאות
כו', באצי' דמקנן אבא הח"ע גילוי ע"י וביטול אין
והאור. השמן וז"ע יחד או"א מבחי' בה שישפיע והיינו
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*Èk"מל ּדוד הּנה ּתּורא". למען הּסליחה עּמ ƒְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּדאצילּות  מלכּות ּדׁשרׁשֹו מתחּנן 1יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

ויכּפר  ויסלח ימחל אׁשר ,יתּבר מּלפניו רחמים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּומבּקׁש
יׂשראל  ּבני ּופׁשעּו חטאּו ׁשעוּו וחּטאים עֹונֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָעל
הּיראה  ימׁש אׁשר ּתּורא", "למען לטעם ,יתּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻלפניו

והּוא  יׂשראל, ּבקרב יתּבר אברהם 2מּמּנּו הרב ּכפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ויׁשּובּו חֹוטאים יׁשמעּו לעֹוני, ּתסלח "ּכאׁשר עזרא: ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָּבן
ויעׂשּו ,ייראּו לא ּתסלח, לא ואם חטאם. ויּניחּו הם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹּגם
הרי  מלמעלה ּכי ּובהיֹות נפׁשם". אּות ּככל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָחפצם
יעׂשה  חטא ואם הּטֹוב, ּבּדר ׁשּיל ּבהאדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּכּונה
אדני  נאם אני חי אליהם "אמר ׁשּכתּוב: ּוכמֹו ְְְֱֲֲִֵֶֶַָָָָֹֹֻּתׁשּובה,
רׁשע  ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ אם ְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹאלקים,
ּפרּוׁש ּכן ואם כּו', מּדרכיכם" ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמּדרּכֹו
לי  ּתסלח ולזאת הּסליחה, עּמ ּכי הּוא: ּכ ְְְְִִִִִַַַָָָָֹהּכתּוב
ּכי  טעם הּנתינת ענין מהּו להבין, וצרי .ׁשּייראּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָלמען
הּסברא  ּדלכאֹורה הּיראה, ׁשּיהיה ּבׁשביל לסלח ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹירּבה
ּבמּדת  הּוא ההנהגה ּדכאׁשר אחר, ּבאפן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמחּיבת
ּדהאֹומר  הגם מהחטאים, ּכ ּכל ייראּו לא אז ְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹהרחמים
ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקים אין כּו' ואׁשּוב ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאחטא

נהי  מקֹום אבל א מּכל ואׁשּוב, אחטא יאמר ּדלא ְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ
איזה  לגרם יכֹול הרי ּבכלל רחמים ּבמּדת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹההנהגה
ּבמדרׁש ּדאיתא ועֹוד, חטא. ּבהּיראת ּומעּוט ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָחליׁשּות

ּברּו3רּבה  הּקדֹוׁש "אמר העֹולמֹות), ּבריאת (ּבענין ְְְִִַַַַַָָָָָָ
חּטאין  הוּו הרחמים ּבמּדת אֹותם ּבֹורא אני אם ְֲֲִִִִִֵַַַָָָָהּוא,

ויראת ב סּגיאין" ּבהּיראה, מעּוט ּגֹורם הרחמים ּדמּדת , ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
החטא  מעצם לירא ׁשּצריכים הּכּונה הלא ואם 4חטא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הּטעם  מהּו ּבׁשביל ּכן לסלח ירּבה יתּבר הּוא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
האהבה, על יֹותר טעם זה היה ולכאֹורה הּיראה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיהיה
ּפרׁש וכן ּביֹותר, יתאהב הרי זה ּובׁשביל לסלח ירּבה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּכי
הם" ּגם ויׁשּובּו כּו' ּד"יׁשמעּו עזרא, ּבן אברהם ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהרב
ּתׁשּובה  הּבעל ּדכאׁשר האהבה, ּבענין יֹותר ּכן ּגם ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּי
יהיה  וכאׁשר ּבזה, רצֹון לֹו יׁש הרי ּבתׁשּובה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמתעֹורר

ּברּבּוי  וׁשּלא ּבמהרה, לֹו ויסּלח ּכ ּכל ּבכבד ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻזה
והּקרּוב  האהבה ּגֹורם זה הרי ּובּקׁשֹות, ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּתחנּונים
הּיראה. על טעם זה יהיה אי ּכן ואם וסֹולח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָלהּמֹוחל
העבֹודה  עּקר ּדלהיֹות מּובן הּכתּובים נֹוׂשא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָּומּכללּות
הּיראה  ּבבחינת ׁשּיהיה ּתּורא למען והּנה הּיראה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא
ּכ ּדכל מּזה הּמּובן אׁשר לסלח, ראּוי הּנה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהאמּתית,
א לסלח להרּבֹות ראּוי ּכי עד הּיראה, מעלת ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָֹלמעלה
האהבה  עבֹודת הלא להבין, וצרי ּתּורא. למען ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹורק
ּבכל  כּו' ואהבּת סדר, ּבּה ויׁש ּתמה, עבֹודה ּכן ּגם ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיא
מעלתּה לגדל ּכי עד הּיראה, מעלת ּגדל ּומהּו כּו', ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלבב

לסלח. ְִַָֹראּוי
.¯ev˜מהּו ּגם יראה, על טעם הּסליחה אי יקׁשה, ƒְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

לסלח. ראּוי ׁשּבׁשבילּה הּיראה מעלת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּגדל
חּיב ‡Cב) "אּתה ּפרׁש, יחייא אּבן ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

למען  הּסליחה מּדת להיֹות ראּוי ועּמ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָֹלסלח
לאדֹו חטא אׁשר העבד ּכי ידע ּתּורא, אם (והיה) נֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

זֹו הידיעה ּכי (ּפרּוׁש, לפניו יּכנע רחמן, (אדֹונֹו) ְְֱֲֲִִִֵַַַָָָָָהיֹותֹו
ב' לֹו ּגֹורם זה ּכן אם רחמן, אדֹונֹו ּכי יֹודע ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהעבד
ּומֹודה  מּכיר אׁשר והב' לפניו, יּכנע אׁשר הא' ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים,
מּכיר  הרי הּכניעה, ּבתנּועת ּבהיֹותֹו ּכי חטא, ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבחטאֹו

ה"ּבכן" ולזאת לאדֹוניו, ּפׁשע אׁשר (הּתֹוצאה)ּבהחטא ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

א  ויׁשּוב ּכי) לרחם,יהיה הרחמן מּטבע (ּכי וירחמהּו ליו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
היֹותֹו ּבאדֹונֹו) (העבד ידע ואם לפׁשעֹו, ויסלח ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָּובמילא)
מּכיר  העבד ּכאׁשר ּגם (הּנה הּסליחה, ּומֹונע ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאכזרי
לבבֹו וכבד קׁשיֹו עצם מּצד אז ּגם הּנה ּבחטאֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומֹודה
ּדפקר  ׁשּכן וכל אדֹונֹו), (לפני אליו יּכנע לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהּנה)

ּגּבי ג טפי" א) טו, (חגיגה ז"ל מאמרם ּדר על והּוא , ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדׁשמע  לֹו אמר ,ּב חזֹור מאיר ר' לֹו ּדאמר ְְְֲִֵֵַַַַָָָאחר
אמר  מאחר, חּוץ ׁשֹובבים ּבנים ׁשּובּו הּפרּגֹוד ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָמאחֹורי
ליּפּוק  עלמא, מההּוא ּגברא ההּוא ּדאּטריד ְְְְִִִִֵַַַָָָהֹואיל

עלמא  ּבהאי אּתה ד לתהני ולזאת רעה, לתרּבּות ׁשּיצא , ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיהיה  הּוא מלמעלה הרצֹון ּכי להיֹות לסלח, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹחּיב
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ההערות  ואילך. 215 עמ' תש"ט המאמרים בספר נדפס (*
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי

המצוות 1) ספר ראה - בזה המלכים שאר על דוד מעלת
ב. פרק מלך מינוי מצות מצוותיך] [דרך צדק להצמח

(נדפס 2) צדק להצמח תהלים בספר אֿג בסעיפי בהנ"ל ראה

זה. פסוק על אור) יהל בשם
יב.3) פרשה סוף רבה בראשית
ג.4) פרק קרח ויקח המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי

ד. פרק המטות ראשי גו' וידבר [מאמר]

(אע"פ).א. גדולים.ב.הגם חוטאים יותר.ג.יהיו ההוא ד.שיתפקר מהעולם עצמו) על (מתכוון אדם אותו ונטרד היות
הזה. בעולם ויהנה יצא (הבא),



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

ּכדבעי  האדם ּכּנ"ל,ה הנהגת ּבתׁשּובה אֹותֹו ּומקּבלים , ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ
על  והּוא היא. ראּויה הּסליחה מּדת הּנה ּדוקא ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָועּמ
עּמ "ּכי הּמהרׁש"ל, מֹורֹו ּבׁשם הּלבּוׁש ׁשּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּדר
מֹונע  ׁשּום ל ואין ּבלבד, עּמ היא הּסליחה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָהּסליחה,
יחטא  ּדכאׁשר ודם, ּבׂשר ּבמל ּכמֹו ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלסלח,
לסלח  חפץ ׁשהּמל הגם סליחתֹו, ּומבּקׁש לפניו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאיׁש
ראׁשית  ׁשֹונים, ּוסדרים מניעֹות, עניני ּכּמה יׁש הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָלֹו,
יתרּבּו ׁשּלא מניעה הּוא ּדלפעמים הּמדינֹות, נימּוסי ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהּוא
מניעֹות  יׁש ולפעמים הּמדינה, סדרי ויבלּבלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָהחֹוטאים
ויֹועצי  ּבהּׂשרים ּתלּוי הּסליחה ּדבר ּכלל ּובדר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאחרֹות,
ּכלל". מֹונע ׁשּום אין ּדל הּסליחה עּמ אבל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמל
"ּכי  מּבחינת הּוא ּדהּסליחה הּוא, מּפרּוׁשֹו הּמּובן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאׁשר

הּוא" אדם אם 5לא ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ּׁשּלמעלה מה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
יראה  היא ּתּורא", "למען ּפרּוׁש לֹומר צריכים ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָּכן
למען  הּסליחה עּמ "ּכי זה ּולפי ,יתּבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמעצמּותֹו
ׁשהיא  ּתּורא" "למען לבחינת להּגיע ּדבכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּתּורא",
הּסליחה", עּמ" ידי על הּוא ,יתּבר מעצמּותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָיראה
לסלח, ירּבה ּכי זה ידי ּדעל והינּו לסלח, ירּבה ּכי ידי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹעל

זֹו. יראה לבחינת להּגיע אפׁשר ְְְְִִִִֶַַַָָָאז
.¯ev˜ ּבהעבד ּגֹורם האדֹון ׁשּירחם ּדהידיעה יפרׁש ƒְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאין  הּסליחה ועּמ ּבחטאֹו. ּומּכיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנכנע
יראה  ּתּורא למען מההׁשּתלׁשלּות. למעלה הּוא ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמֹונע,

ְֵַמעצמּותֹו.
רּבנּוÔÈ·‰Ïeג) ׁשאמר הּמׁשל ּפי על לבאר יׁש זה, ¿»ƒְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

חּיב ו הּגדֹול  ׁשהּוא אדם ּכמֹו זצוקללה"ה, ְֶַַָָָָ
חֹובֹו, ּכל לׁשּלם מּׂשגת ידֹו ואין ּומסּים, עצּום ּגדֹול ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻס
לבבֹו יׁשר אׁשר יׁשר, אדם והּוא החֹוב, מחצית ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
רק  לׁשּלם מּׂשגת ידֹו אין אבל חֹובֹו, ּכל לׁשּלם ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָמעֹוררֹו
לֹו ּבאפׁשרי אינֹו ּכן ּגם זה ּומחצית החֹוב, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָמחצית

קמעא  קמעא אם ּכי אחת, ּבפעם ׁשנים.ז לׁשּלם ּברּבּוי ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
האדם  על ּומסּכים טֹוב, הּוא לֹו ׁשחּיב למי אם ְְְִִִֶַַַָָָָָָוהיה
החֹוב, מחצית רק ידֹו הּׂשגת ּכפי לֹו יׁשּלם אׁשר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהחּיב
ּבמׁש קמעא קמעא ׁשּיכֹול, ּבאפן יׁשּלם זה מחצית ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוגם
ּכחֹו ּבכל מׁשּתּדל החּיב האדם אז הּנה ׁשנים, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹרּבּוי
א  ּדא איז ער (אּון יׁשר אדם והּוא חֹובֹו, ּכל ְְִֵֶַַָָָָָָלׁשּלם

לׁשּלם  הּוא חפץ לבבֹו יׁשר מּצד ׁשּבאמת יׁשר), ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאדם
האדם  קרּוב הּנה מּׂשגת, ידֹו ׁשאין אּלא החֹוב, ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכל
עד  ההׁשּתּדלּות, רּבּוי יֹותר עֹוד ּבֹו ּפֹועל לֹו, חּיב ְְִִֵֵֶַַַַָׁשהּוא
יֹותר  אפן ּבכל אֹו החֹוב, ּכל לֹו יׁשּלם ּכי להיֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיכֹול
הּוא  לֹו חּיב ׁשהּוא האדם אם אבל ּתחּלה. ּׁשחׁשב ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָמּמה
ּובפעם  חֹובֹו, ּכל החּיב האדם יׁשּלם ּכי וחפץ ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָקׁשה,

ו  ּומתּבלּבל החּיב האדם מתרּׁשל הרי ּדוקא, אינֹואחת ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
אֹומרים  ּדאנּו הּתׁשּובה, ּבענין הּוא וכן ּכלּום. ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָמׁשּלם
נחּדל  למען כּו' לפני להתוּדֹות אלקינּו הוי' ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ"וּתלּמדנּו
נקרא  ּכלל ּפֹורע ואינֹו החּיב האדם והּנה ידינֹו". ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמעׁשק
,"לפני להתוּדֹות כּו' "וּתלּמדנּו ידי על אמנם ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָעׁשקן,
זה  וגם ידינּו, הּׂשגת ּכפי החֹוב ולפרע לנּו, סֹולח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואּתה
ידינֹו, מעׁשק נחּדל זה ידי על הּנה קמעא, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקמעא
הׁשּתּדלּות  מיני ּבכל להׁשּתּדל ועז ּכח נֹותנת זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּדסליחה

החֹוב. ְֵַַלׁשּלם
.¯ev˜ הּתׁשלּומין להקל הּמסּכים ּבמלוה ימׁשיל ƒְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ּגם  ּפֹועל זה קרּוב הּלוה, יד הּׂשגת ּכפי ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואפנם
החֹוב. לׁשּלם הּלוה הׁשּתּדלּות רּבּוי ְְְִִֵֵֶַַַַֹּכן

מּיׂשראל e‡·e¯ד) ואחד אחד ּכל ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
נעׂשה  ּבּגּוף להתלּבׁש נפׁשֹו ּבירידת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַהּנה
ּבתֹורה  ולעסק הּמצות את לקּים הּוא ּדחֹובֹו חֹוב, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָֹֹּבעל
ּברא  "ּבראׁשית ּדכתיב העֹולם, את ּולהאיר ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָּותפּלה
ראׁשית, נקראים ויׂשראל ּדהּתֹורה כּו', ְְְְֱִִִִִֵֵַָָָֹאלקים"
מאירים  הּתֹורה ידי על ּדיׂשראל העֹולם, נברא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובׁשבילם
הּמאיר  הּנר ּוכמֹו נר, נקראת הּנׁשמה ּדלכן העֹולם, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאת
העֹולם, את להאיר ענינּה הּנׁשמה כן ּכמֹו הּבית, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
וראׁשית  חֹוב, ּבעל האדם נעׂשה הּנׁשמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּובירידת
אֹור  לקּבל ׁשּיּוכל החמרּיּות את ּולזּכ לברר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעבֹודתֹו
יבֹוא  הּבהמית הּנפׁש ּדגם הּכּונה ּדתכלית ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָהּתֹורה,
ולזאת  חמרי, הּוא הּבהמית והּנפׁש הוי', את ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלאהבה
ּדנפׁש והעביּות החמרּיּות לׁשּבר הּוא העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹראׁשית

הּנסירה  ענין ׁשהּוא על 6הּבהמית, ּכן ּגם ׁשּזהּו ּבעבֹודה, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּדכל ּתֹורה, ּוכתיב ּפי ּתֹורה, ּפי על הּוא האדם עניני ְְְְִִִִֵַָָָָָָ

הּתֹורה, לּמּוד ידי ׁשעל אֹור", ּבקביעּות "ותֹורה ּובפרט ְְְְִִִִֵֶַַָָָ
ּדהן  והינּו ּגדֹול, ענין הּוא הּקביעּות (ּדעצם לּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָעּתים
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השבת 5) יום את זכור המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה
ה  פרק תש"ט דודי קול המתחיל דיבור [מאמר] וביאורו. (השני)

ואילך.
עץ 6) בראשית. פרשת ריש להאריז"ל תורה בלקוטי הובא

שער  שם הנסירה. שער שם יג. ופרק י פרק הכללים שער חיים
שער  כא. פרק שמע הקריאת שער חיים עץ פרי ב. פרק לד
במקומות  ו. ופרק א פרק השנה ראש שער טז. פרק העמידה

ועוד. האריז"ל, ובסידור הכוונות בשער המקבילים

החסידות] תורת - חיים אלקים [=דברי דא"ח פי על הביאור
לקוטי  ידענו. לא אברהם המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה
ויום  השנה ראש ענין המתחיל דיבור [מאמר] תבוא תורה
דיבור  [מאמר] סוף הכיפורים ליום דרושים שם הכיפורים.
עצרת  השמיני ביום פסוק על קיצור שם שבתון. שבת המתחיל
בהמשך  חיי וירא לך פרשת דשבת המאמרים המועדים. ובכל כו'

ועוד. עת"ר. השנה ראש

שצריך.ה. הזקן.ו.כפי אדמו"ר קצת.ז.כ"ק קצת
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ׁשענין  הֹוראה זהּו הּזמן, קביעּות והן ּבמקֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָקביעּות
הּכל), ותכלית עּקר והּוא ּבּנפׁש, קבּועה הּתֹורה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלּמּוד
וקדם  "אחֹור וזהּו העֹולם. את מאירים זה ידי על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּנה
לפי  ּבראׁשית מעׂשה לכל קדם הּוא ּדהאדם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָצרּתני",
היא  הּבריאה ּדכל הּבריאה, ּכל ותכלית עּקר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
הּכל  ּדמצא ּבראׁשית, למעׂשה אחֹור הּוא ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשבילֹו,
ּברּוחנּיּות  ּגם הּוא ּכן ּבגׁשמּיּות ׁשהּוא ּוכׁשם לפניו. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמּוכן
הּנה  ׁשּלמעלה והאֹורֹות הּגּלּויים ּדכל לפניו, מּוכן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּדהּכל
ענין  למּלאת ׁשּיּוכל האדם, נׁשמת ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹהּכל
ענין  ׁשהּוא אֹותֹו", "מׁשּביעין ענין ּדזהּו הּבריאה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָוכּונת

הּברּור 7הׁשּבע  לפעל היכלת לֹו ונֹותנין ׁשּמׁשּביעין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹ
יּפל  אל ולזאת ּבעֹולם. ּבחלקֹו והן ּבעצמֹו הן ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹוהּזּכּו
הּנפׁש ּבמהּות ּומּכיר ׁשּיֹודע ּדמי עליו, האדם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלב
אׁשר  לּצלן, רחמנא הּוא ּברע ּכי ורֹואה ׁשּלֹו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָהּבהמית
וטבעי, חמרי ׁשהּוא זאת לבד הּנה ׁשּלֹו, הּבהמית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּנפׁש
עליו  ּפֹועל ּגם (ולפעמים אֹותֹו ּומפּתה מסיתֹו הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּנה
ענינים  על עצמֹו) לבין ּבינֹו לֹו ׁשּידּוע ּכפי וׁשלֹום, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָחס
לֹו יׁש ּבאמת ּכי לדעת צרי הּנה לּצלן, רחמנא ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָרעים
למהּות  מּמהּות ּולהפכֹו ּולזּככֹו לבררֹו זה, על ְְְְְְְִֶַַַַָָֹּכחֹות

ׁשיחנא" ּגמלא "לפּום ּוכמאמר עב,ח 8מּמׁש, ׁשּגּופֹו ּדמי , ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ
הּנפׁש ׁשּגם ּבהכרח הּנה ּביֹותר, ּגס ׁשּלֹו הּבהמית ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַוהּנפׁש
אׁשר  ּביֹותר, ּכח ותגּברת ּבמעלה ּגבֹוּה ׁשּלֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהאלקית
ענין  וזהּו ּכזה. ּגס הּבהמית נפׁש על ּגם לפעל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּביכלּתֹו
הּבהמית, הּנפׁש וגּסּות חמרּיּות לׁשּבר ּבעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּנסירה

"ו  הּנה ּכ ואחר ּגּופֹו, וזּכּו ּברּור אֹור",ולפעל תֹורה ְְְְְִִִֵֵַַָָֹ
ידי  (על ּפֹועל הּנה ּובזה ּבעֹולם, וחלקֹו נפׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמאירה
ּבעבֹודה  הּבהמית ּבהּנפׁש האלקית הּנפׁש ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹהתלּבׁשּות
הוי', את לאהב יבֹוא הּבהמית הּנפׁש ּגם ּכי ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּתמידית)
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה נׁשלם ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּבזה

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו ְְְִִִִֵַַָָלהיֹות
.¯ev˜ לקּים חֹוב ּבעל הּוא מּיׂשראל אחד ּדכל ימׁשי ƒְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּולפּום  ּבעֹולם, חלקֹו ּולהאיר והּמצות ְְְְְִִֶַַָָָָֹהּתֹורה
חמרּיּות  ׁשבירת נסירה, להיֹות ּוצריכה ׁשיחנא. ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָּגמלא

אֹור". "ותֹורה ּכ ואחר הּבהמית, ְְֲִֶֶַַַַַָָהּנפׁש
מהּמּגיד p‰Â‰ה) ּתֹורה" ּב"אֹור הקׁשה הּנסירה ּבענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ּברא  ּבאֹורייתא הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְִַַָָָָז"ל,

הּוא ט עלמא  ּברי "קּודׁשא ּבּזהר, ּכדאיתא הּוא (הּפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
עלמא" ּוברא ּבאֹורייתא רּבה י אסּתּכל ּובמדרׁש , ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ

– אמֹון אצלֹו "ואהיה איתא: א) ּפרׁשה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ(ּבראׁשית
הּקדֹוׁש ׁשל אּמנּותֹו ּכלי הייתי 'אני אֹומרת: ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻהּתֹורה
ּפלטין, ּבֹונה ודם ּבׂשר מל ׁשּבעֹולם, ּבנהג הּוא'. ְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּברּו
והאּמן  אּמן, מּדעת אּלא עצמֹו, מּדעת אֹותֹו ּבֹונה ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻאינֹו
קלף  ׁשל (יריעה ּדפּתראֹות אּלא עצמֹו מּדעת ּבֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאינֹו
ּבנינים, ׁשל ׁשֹונֹות צּורֹות עליו ּומצּירים קמיט ְְְְִִִִֶַָָָָֹּדלא

ּכהּנה  הּוא )יא מּתנֹות היא לדעת לֹו יׁש ּופנקסאֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָֻ
ּפׁשּפׁשין  עֹוׂשה הּוא היא חדרים, היה יב עֹוׂשה ּכ , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

העֹולם, את ּובֹורא ּבּתֹורה מּביט הּוא ּברּו ִֵֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש
האדם  וגם וכן) הּתֹורה, ּפי על הּוא העֹולם ְְְִִִֵַַַַָָָָָָּדבריאת
היא  ּדהארץ ּגדֹול, ּגּוף הּוא ּדהעֹולם קטן, עֹולם ְְִֶֶָָָָָָָָׁשהּוא

רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא אדם, ּבצּיּור ּפרק נבראת (קהלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּבארץ,א) ּברא ּבאדם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה ֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכל
ראׁש, לּה יׁש והארץ ראׁש, לֹו יׁש לאדם ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֻלדגמא:
לֹו יׁש אדם ּתבל"; עפרֹות "וראׁש ח) (מׁשלי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנאמר
"וכּסה  ו) (ׁשמֹות ׁשּנאמר עינים, לּה יׁש והארץ ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעינים,
ּגּוף  ּבדגמת ּדברים הרּבה חׁשיב וכן הארץ". עין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאת
עֹולם  הּוא והאדם ּגדֹול, ּגּוף הּוא העֹולם ולכן ְְֵָָָָָָָָָָָהאדם,
מה  ּכל ל"א, ּפרק נתן ּדרּבי ּבאבֹות וכדאיתא ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָקטן,
ּברא  ּבאדם, ּברא ּבעֹולם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֶַָָָָָָָָָָָָָּׁשּברא
כּו'. הּׂשערֹות והן ּבאדם, חֹורׁשים ּברא ּבעֹולם ְְְְִִֵַָָָָָָָָחֹורׁשים

ׁשהאדם  רּבה, ּומן 9ּובמדרׁש העליֹונים מן ּכלּול ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
"עֹולם  נקרא ׁשהאדם ּדזה לֹומר ויׁש כּו'. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּתחּתֹונים
ּבּגּוף, הּנׁשמה ּבהתלּבׁשּות למּטה, ּבהתהּוּותֹו הּוא ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָקטן"
ּדעצם  הּנׁשמה, הארת רק הּוא ּבּגּוף ּׁשּמתלּבׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּדמה
קטן  ּדהּגּוף ּבּגּוף, ׁשּתתלּבׁש אפׁשר אי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

היא 10מהכילּה הרי למעלה ׁשהיא ּכמֹו והּנׁשמה , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מדרגתּה ׁשּבעצם העֹולם, מן לגמרי ּומׁשּללת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻמפׁשטת
ּדהּנׁשמה  וכּידּוע כּו'. ּכלל העֹולם אל ׁשּיכּות לּה ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָאין
ּגּופא  ּדבזה ּדאצילּות, הּמדרגֹות מעצמּות היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבעצם
עצם  מּבחינת ׁשהּוא אם הּמדרגֹות, התחּלקּות יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

וידּוע  הּכלי. ּפנימּיּות מּבחינת אֹו ּדפנימּיּות 11האֹור, ְְְְְִִִִִִִִַַַָָ
ׁשּי ּׁשאינֹו מה הּכלי ּומהּות עצמּות ּבחינת זהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָהּכלי
ּבׁשרׁש הּוא כן ּוכמֹו כּו'. וגּלּוי הׁשּפעה ְְְְְִִִֵֶַַָָֹלבחינת
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סה.7) ועמוד נז עמוד לתניא והערות קיצורים ספר ראה
חג  ועשית המתחיל דיבור [מאמר] יד. מאמר ומעין קונטרס

תרח"ץ. שבועות
אידיש 8) - המאמרים ספר יג. מאמר ומעין קונטרס ראה

פרק  בטרוניא בא הוא ברוך הקדוש אין המתחיל דיבור [מאמר]
ה.

יב.9) ופרשה ח פרשה רבה בראשית
דיבור 10) [מאמר] ריש השירים שיר תורה לקוטי ראה

הסלע. בחגוי יונתי המתחיל
השבועות 11) דחג בפנים פנים המתחיל  דיבור [מאמר] ראה

רס"ו). (בהמשך תרס"'ז

עליו).ח. (שנותנים המשאוי (כך) - הגמל (כח) התורה.ט.לפי ידי על העולם את ברא הוא ברוך ברוך י.הקדוש הקדוש
העולם. את ברא כך) ידי ו(על בתורה הסתכל למדרש.יא.הוא קטנים.יב.פרוש תאים
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עלּו "יׂשראל ּוכמאמר מאצילּות, למעלה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהּנׁשמֹות
דא"ק 12ּבמחׁשבה" הּקדּומה ּבּמחׁשבה ׁשּזהּו הינּויג , , ְְְֲֲֶֶַַַַַָָָָָ

ּבבחינת  ׁשרׁשן עד א"ק, ועצמּות ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִַַַַָָּבבחינת
ּברּו סֹוף אין ועצמּות ׁשּמבאר ּפנימּיּות ּוכמֹו הּוא, ְְְְְִִֵֶַָָֹ

אחר  ּגם 13ּבמקֹום למעלה הּנׁשמה ּומקֹור וׁשרׁש , ְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּמהם  ּביׂשראל", ׂשם "ותֹורה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמהּתֹורה,
להוי' יׂשראל "קדׁש ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנמׁשכת
ּדקדׁש קדׁש, ּבחינת הם ּדיׂשראל ּתבּואתה", ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹראׁשית

ּבּגרמיּה ּבחינת יד 14מּלה ּדהּוא חכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבּמחׁשבה, עלּו ּדיׂשראל להוי', יׂשראל וקדׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהבּדלה,
הּתֹורה  אל ראׁשית ּבחינת ׁשהן ראׁשית ּבחינת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָונקראים
ּב"לּקּוטי  ּבאריכּות ׁשּמבאר ּוכמֹו כּו', ּתבּואתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹהּנקראת

ּבהּבאּור.[מאמר]ּתֹורה" "יֹונתי" הּמתחיל ּדּבּור ְְֲִִִֵַַַַָָָ
רּבה  הּמדרׁש קדמה 15ּוכמאמר יׂשראל ׁשל ּדמחׁשבּתן ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

קדמּו ּדברים "ׁשני אלּיהּו: ּדבי ּובתּנא ּדבר. ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָלכל
קדם, מהן איזה יֹודע איני ויׂשראל, ּתֹורה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלעֹולם,
ּבני  אל 'ּדּבר יׂשראל', ּבני את 'צו אֹומר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּכׁשהּוא
ּומקֹור  ׁשרׁש ּבבחינת זהּו אמנם קדמּו". יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׂשראל',
הּוא  ּבּגּוף המלּבׁשת הּנׁשמה הארת אבל כּו', ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֻנׁשמתם
קׁשרין  "ּתלת ּבּזהר אמרּו זה ועל מהּתֹורה, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹלמּטה
ּבאֹורייתא  מתקּׁשראן יׂשראל ּבדא, ּדא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָמתקּׁשראן

הּוא" ּברי ּבקּודׁשא הּתֹורה טו ואֹורייתא ידי ׁשעל , ְְְְְְִֵֶַַַָָָ
זֹו והארה כּו', ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות ְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹנעׂשה
מתצמצמת  היא הרי ּבּגּוף להתלּבׁש למּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיֹורדת
לֹומר  ׁשּׁשּי קטן" "עֹולם ונקרא העֹולם, ּבער ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָלהיֹות
וגם  כּו', הּתחּתֹונים ּומן העליֹונים מן ּכלּולה ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּבּה
הינּו העליֹונים, מן ּבּה ּׁשּיׁש ּדמה לֹומר יׁש זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהארה

הּׁשר  מהעליֹונים,מּמלאכי ּבמדרגה למעלה זה הרי ת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדוקא  ּדלכן מהעֹולם, למעלה ּבעצם היא זֹו הארה ּגם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכי
ּבאּפיו  "וּיּפח נאמר ּבּגּוף והתלּבׁשּותּה הּנׁשמה ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָָּבירידת

ּבּזהר  ואיתא חּיים", נפח 16נׁשמת מּתֹוכֹו ּדנפח ,טז ּדמאן ְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹ
ז"ל  רּבנּו ּבבחינת 17ּובאר ׁשהּוא ּומּפנימּיּותֹו, מּתֹוכּיּותֹו ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

ׁשּמבאר  ּוכמֹו כּו' ּבּמלאכים זה נאמר ׁשּלא ּדוקא ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכח
אחר  הן 18ּבמקֹום ׁשּבֹו הּמדרגֹות ּדכל מּובן נמצא , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ונפׁש ּגּופֹו ּדמּצד לֹומר ויׁש מהּמלאכים. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָלמעלה
ּגרּוע  להיֹות יכֹול ּכי מּכּלם, למּטה הּוא ׁשּבֹו ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻהּבהמית

הרי  נפׁשֹו ּומּצד כּו', הּטמאים חּיים מּבעלי וׁשלֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָחס
וכח  העליֹונים, ׁשּבעֹולמֹות הּנבראים מּכל למעלה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
נתקּׁשר  וכאׁשר כּו', אֹותֹו ּומחּבר המקּׁשר הּוא סֹוף ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָהאין
ׁשּיׁש ּפרּוׁש קטן", "עֹולם נקרא הּוא הרי ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָונתחּבר
ּביצירת  ּבּתֹורה ּׁשּנאמר מה ולזאת כּו', ּכּלם מּכללּות ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּבֹו
ׁשּזהּו ּבּגּוף, הּנׁשמה ּובירידת ּגּופֹו ּביצירת הּוא ְִִִִֶֶַַַַָָָָָהאדם
לא  ּבעצם הּנׁשמה והתהּוּות כּו', ּבאּפיו" "וּיּפח ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹענין
לפי  לֹומר, ויׁש אחר. ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ּבּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹנזּכר
ולהיֹות  ּכּנ"ל, כּו' מהּתֹורה למּטה היא זֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהארה
ּבכלל  הּוא ולזאת קטן", "עֹולם נקרא זֹו ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹׁשּבבחינה
ּבחינת  ּגם זה ּדבכלל עלמא", ּוברא ּבאֹורייתא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ"אסּתּכל
איתא  נׁשמתֹו עצם ּדמּצד כּו', האדם ׁשל קטן ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם

ּבר 19ּבּזהר  ּכ כּו', אסּתּכל הּוא ּברי ּדקּודׁשא ּדכׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹ
כּו' עלמא ּומקּים ּבאֹורייתא ּבּה אסּתּכל ּדקּיּום יז נׁש , ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

לא  "אם ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתֹורה, ידי על הּוא ְְִֵֶַַָָָָֹהעֹולם
ּתנאי  ׂשמּתי", לא וארץ ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבריתי
יקּימּו אם ּבראׁשית, מעׂשה עם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהתנה

אחזיר  לאו ואם מּוטב, ּתֹורתי את העֹולם יׂשראל את ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
מקּים  ּבאֹורייתא אסּתּכל נׁש ׁשּבר ידי ּדעל ובהּו, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלתהּו
ׁשּזהּו הּנ"ל הּזהר מאמר על אחר ּבמקֹום ּומבאר ְְְֲֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹעלמא,
עסק  ידי על ולכן מהּתֹורה, ׁשּלמעלה נׁשמתֹו ׁשרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּצד
(הינּו הּפנימּיּות ּבבחינת ׁשהם מּצד הּנה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהּתֹורה,
להיֹות  ממׁשי כּו') ּדאסּתּכל הּוא ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָּבבחינת
ּבּה ׁשּממׁשי כּו', ּבאֹורייתא מסּתּכל הּוא ּברי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּודׁשא
והמׁשכת  הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות ְְְְִִֵַַַַָָמּבחינת
ידי  על ׁשּנמׁש הּוא ּבּגּוף המלּבׁשת הּנׁשמה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהארת
ּוברא  ּבאֹורייתא אסּתּכל ּׁשאמר ּבמה ונכלל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
צרי והתהּוּותם האדם עניני ּכל ולזאת כּו', ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָֹעלמא

ּבהּתֹורה. נרמז ְְְִִַָָלהיֹות
.¯ev˜,קטן עֹולם האדם, וגם עלמא, ּברא ּבאֹורייתא ƒְְְְַַָָָָָָָָָָָ

למעלה  הּוא הּנׁשמה ּדעצם יפרט זה. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּבכלל
ּבּגּוף  ּבהתלּבׁשּותּה הּנׁשמה הארת מהּתֹורה, וגם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמעֹולם

קטן". "עֹולם ְִָָָָנקרא
מרּמז L˜Óe‰ו) היכן ּכן ואם הּנ"ל, ּתֹורה ּבאֹור «¿∆ְְְִֵֵַַָָָֻ

ּבּתֹורה  ּפי 20הּנסירה על הּוא הענין א . ְְִִִַַַַָָָָ
את  ּבהן ׁשּדֹורׁשין מהּמּדֹות אחת ּבּגמרא, ּׁשאמרּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
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א.12) פרשה ריש רבה בראשית ראה
תש"ח 13) פורים - אינש חייב המתחיל דיבור [מאמר] ראה

ד. פרק -
[מאמר]14) ריש נצבים תורה לקוטי וראה ב. צד, ב חלק זוהר

כארץ. כי המתחיל דיבור
א.15) פרשה רבה בראשית

מקומו.16) מצאתי לא עתה ולעת ב, פרק ריש בתניא הובא
שם.17) בתניא
ד.18) פרק התשובה אגרת
א.19) קלד, א. מז, א חלק זוהר כן גם ועיין ב. קסא, ב חלק
בפירוש 20) עיין מצלעותיו. אחת ויקח כתיב והא עיון צריך

פרשה  רבה במדרש שמואל ולדעת ח. פרשה רבה ובמדרש רש"י

–יג. קדמון האצילות.אדם מעולם גם נעלית עילאית, לעצמו.יד.דרגה -טו.דבר בזה זה מתקשרים קשרים שלשה
הוא. ברוך בקדוש והתורה בתורה, מתקשרים נופח.טז.ישראל מתוכו - שנופח הסתכל יז.מי  הוא ברוך שהקדוש כשם
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ּוכמֹו ודֹורׁשין", ּומֹוסיפין "ּגֹורעין והּוא ְְְְְִִִִַָהּתֹורה,
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו כּו', הּפר" מּדם כּו' "ולקח ְְְִֵֶַַַַַָָָָׁשּכתּוב:
ׁשאם  יקּבלּנּו, מהּפר "ּדם א) עּמּוד כה ּדף ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ(זבחים
ׁשּגֹורעין  כּו', ּפסּול" ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָנׁשּפ

זהּויח הּמ"ם  והּנה הּפר. ּתיבת על ּומֹוסיפין ּדם מּתיבת ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
על  ּומֹוסיפין זֹו מּתבה ונֹוסרין ׁשּגֹורעין הּנסירה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָענין

ּוכ  אחרת, הראׁשֹון.ּתבה ּבאדם הּנסירה היתה כן מֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
על  רֹומז ודֹורׁשין", ּומֹוסיפין "ּגֹורעין ּׁשאֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַּומה
וידּוע  ּתׁשּובה, ּבעל הּוא אם ּגם ּומה הּתחּתֹון, ְְְִַַַַַַַָָָָָהאדם
ׁשּיׁשּנה  מעׂשיו, ׁשּנּוי הּוא ּתׁשּובה הּבעל מּמּדֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָּדאחת
ואפן  ּבפעל, החטא עזיבת ענין ׁשּזהּו ּודרכיו, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעׂשיו

האחרֹון  קצה אל ׁשּיׁשּנה להיֹות צרי ּדהּנה 21הּׁשּנּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
האבן  ּכלב ּדלּבֹו הּוא ּבסּורֹו, ּבהיֹותֹו ּתׁשּובה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָהּבעל
ּבדבר  ּגם ּכלל לרּוחֹו מעצֹור ּדאין לּבֹו, ּבׁשרירּות ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָוהֹול
ּדמה  ויֹודע ּבמאד, לֹו נֹוגע זה אׁשר יֹודע ּבעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשהּוא
עניניו  ּבסּבת הּוא ּומׁשאלֹותיו, חפצֹו ממּלאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּׁשאין
אֹו וׁשלֹום, חס ענׁש ּבדר ׁשּזהּו (אם טֹובים ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹהּלא
ּבזה  עצמֹו על להעמיד יכֹול אינֹו זה ּובכל כּו'), ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמניעה

הארצען  פּון ווילדקייט עצם (ּדי לּבֹו, ׁשרירּות ),יט מּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַ
ׁשב  ּכאׁשר ולזאת וחמרּיּותֹו, עֹולם ּבעניני ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹוהתקּׁשרּותֹו
מהענינים  ּבתכלית יתרחק ּכל ראׁשית הּנה הוי', ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאל

כּו' לנזירא אמרינן ל ול עּתה, עד ּבהם וזהּוכ ׁשהיה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מּמעׂשיו  ּביֹותר ּולהתרחק לגרע ׁשּצרי "ּגֹורעין", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹענין
ּדהּנה  מהּקֹודם, לגמרי ההפכי ּבאפן ויתנהג ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּקֹודמים,
להתּפעל  לבלי לּצלן רחמנא הרע ּבתקף היה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּתחּלה

מיּבעי  לא ּדבר, ענין כא מּׁשּום ּדגם אּלא אלקי, ענין ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
והּוא  לּבֹו, מּׁשרירּות לעּכבֹו עליו ּפֹועל אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵַָָׂשכלי
ּכ ואחר טבעי, ּתקף ׁשהּוא ּגדֹול, ּבתקף מּמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכבהמה
ּבתקף  ׁשהּוא צּורתֹו, מחליף הרי ּבתׁשּובה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכׁשּמתעֹורר
ּפֹועל  אלקי וענין ּתֹורה ּדבר וכל הּקדּׁשה, ּבעניני ְְְְְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָֹֻּגדֹול
הּוא  זה ּכל אמנם ּבנפׁשֹו, ּגדֹולה והזזה התעֹוררּות ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָּבֹו
להפכּה וצרי לקדּׁשה, ׁשּנתהּפ הּטבעי ּתקף ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻעדין
ׁשהּוא  ּדקדּׁשה, ּתקף הּתקף ׁשּיהיה למהּות, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻמּמהּות

כּו', "ּומֹוסיפין" ענין ׁשּזהּו עז, ויתר ׂשאת ּדהינּוּביתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
להם  מקרב עּתה יהיה מהם מרחק ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשהענינים

וקלקּולֹו, ּבסּורֹו ּתׁשּובה ּדבעל כּו', אחר מאדם ְְְְְִֵֵֵַַַָָָיֹותר
אלקי, וענין מאלקּות הרחּוק ּבתכלית מרחק הּוא ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻהרי
הּלב, זחּות (הּנקרא לּבֹו, ּבׁשרירּות ׁשהֹול עניניו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדעּקר

אלץ  ּגלּוסט אּון אפען איז הארץ ּבדרכב ּדי וכמבאר , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
החמרּיים  הענינים ּבכל לּצלן רחמנא ּומקּׁשר ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָָֻהחּיים),

נייט  ּגאר אים קלעּפט אלקי וענין ענינֹו, ּכל ּומּכל כג וזה , ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ
ּכלל. ׁשּי אינֹו ּדלזה הּבּטּול, הרּגׁש איזה ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכן
הּוא, ּדבר ראׁשית הּנה ּתׁשּובה, לכלל ּכׁשּבא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּנה
להם  מקרב עּתה יהיה מהם מרחק ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשהענינים
מּכל  יֹותר הּתׁשּובה עּקר והיא כּו', אחר מאדם ְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָיֹותר
ּכל  ּתׁשּובה הּבעל עבֹודת וזהּו וסּגּופים. ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָהּתעניתים
על  ּולהׁשּגיח לעּין ׁשכבֹו, עד ּבקר, הׁשּכם ּבקּומֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָֹהּיֹום
מהּקֹודם, מּמׁש ּודרכיו עניניו ּבכל להׁשּתּנֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָעצמֹו,
הרחּוק, ּבתכלית יהיה ּבתחּלה מקרב ּׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹּדבמה
קיין  ּגאר האט ער וואס ּבתחּלה, מרחק ּׁשהיה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּובמה

אלקּיים  ענינים אּון אלקּות אין ּגעהאט, ניט ,כד קלעּפ ְְֱֱִִִִִִֶֶַָֹֹ
"ּגֹורעין  אמרּו ולזאת הּקרּוב. ּבתכלית עּתה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹיהיה
ׁשּיהיה  ּתׁשּובה הּבעל ׁשּיראה ּפרּוׁש ודֹורׁשין", ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּומֹוסיפין
עֹולם  מעניני לגרע ׁשּיראה ּדהינּו נסירה, מּדת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמעׂשיו
רק  הרׁשּות, צרכי וכל ּומֹותרֹות הּגׁשמּיים ּומּתאוֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּזה
ועל  ּובריאּותֹו, ּגּופֹו לקּיּום ההכרח ּבכדי עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַיסּתּפק
הּזה, להּדבר הּוא צרי אם ּבעצמֹו ידּון ודבר ּדבר ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָּכל
ודבר  ּדבר ּובכל ּגדֹול, ּבדקדּוק ּביֹותר עצמֹו על ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוידקּדק
ּדעּקר  ׁשּבזה, הרצֹון את לׁשּבר הׁשּתּדלּותֹו ּכל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹיהיה

רצֹונֹות  זיינע ּברעכען זאל ער אז ּתׁשּובה ּבבעל ,כה ּגדֹול ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָ
יֹונה  לרּבנּו ּתׁשּובה ּבׁשערי ׁשּמבאר ּדהּבעל 22ּכמֹו , ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹ

רֹוצה  ּׁשהּוא מה ׁשּכל ּתאותֹו, לׁשּבר צרי ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹּתׁשּובה
להיֹות  מהם, יפרׁש הּמּתרים, מּדברים אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻּומתאּוה,
אׁשר) היא (והיא ּבעֹוכריו, היתה אׁשר היא הּתאוה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָּכי
ּכׁשּׁשב  לזאת הוי', רצֹון על לעבר לנפׁשֹו הרעה ְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָָָֹֹּגרמה
ׁשּגרמה  הּקֹודמת העּקרית הּסּבה לׁשּבר צרי הוי', ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאל

כּו'. הרחּוק ִָלֹו
.¯ev˜להתהּפ מעׂשיו, לׁשּנֹות צרי ּתׁשּובה הּבעל ƒְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ

העֹולם, מעניני "ּגֹורעין", וזהּו למהּות. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָמּמהּות
ּבקדּׁשה. "ּומֹוסיפין" הּתאוה, ְְֲִִִִַַַָָֻׁשבירת
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זוהר  תיקוני עיין נסירה. כענין זה אין דויקח לומר ויש ניחא, יז
עת"ר). חיי, פרשת דשבת (מאמר נח תיקון

פרקים 21) שמונה ב. הלכה ב פרק דעות הלכות רמב"ם ראה

ד. פרק להרמב"ם
ט.22) עיקר ראשון שער

כו'. העולם את ומקיים בתורה בה מסתכל אדם בן כך העולם), את וברא (בתורה מ.יח.כו' של יט.האות הפראות עצם
הדרך).כ.הלב. את להאריך שיצטרך אף מהכרם, (ותתרחק לך לך אומרים (לומר).כא.לנזיר צורך פתוח כב.אין הלב

הכל. כלל.כג.וחומד אליו נדבק אלוקיים.כד.אינו ובענינים באלקות דביקות כלל לו היה רצונותיו.כה.שלא את שישבור
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w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.‚ ‰ÁÈ˘
להשלים  אפשרות אני מוצא הנוכחי, אלול בח"י
אלול  בח"י שנים, שלש לפני דובר בה האימרה, את

ת"ש.
כקביעות  היתה ת"ש אלול ח"י של הקביעות 

תבוא: פרשת שבת  זו שנה
המאורות  שני של ההולדת יום הוא אלול ח"י
השני  ביום נולד נ"ע הבעל־שם־טוב מורנו הגדולים:
נדפס  שנה באותה  סימן נחת  תנ"ח אלול ח"י

מאירות  באותיות באמשטרדם הקדוש .46השל"ה
אלול  ח"י ד' ביום נולד הזקן אדמו"ר כ"ק הוד

תק"ה.
פרק  והאמונה' היחוד ב'שער כותב שהרבי מה על

כתיב  "הנה ופירש 47א': בשמים, ניצב דברך ה' לעולם
בתוך  רקיע יהי שאמרת דברך כי ז"ל הבעל־שם־טוב
ועומדות  ניצבות הן אלו ואותיות תיבות וגו' המים
כל  בתוך ומלובשות השמים רקיע בתוך לעולם

כדכתיב  להחיותם לעולם אלקינו 48הרקיעים ודבר
כו'", לעד וקיימים חיים ודבריו לעולם, יקום
הוא  אמר, נ"ע שהבעל־שם־טוב הפירוש ושואלים:
את  הרבי מביא מדוע אם־כן חז"ל, מאמר הרי

נ"ע  הבעל־שם־טוב בשם .49הפירוש
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד שאל זו שאלה
ה'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אביו את מוהר"ש
אביו  כ"ק הוד לו ענה זמן, משך כעבור צדק'.
רבה' ה'מדרש את צדק': ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר

אושעיא  רבי רבה'50סידר ב'מדרש הראשון והמאמר ,
נצחי  לזכרון שישאר כדי אושעיא", רבי "פתח הוא
את  המתחיל רש"י, גם נהג כך אושעיא. רבי של שמו
עשה  שבכך יצחק", רבי "אמר התורה על פירושו

יצחק  רבי לאביו נצחי 51זכרון הזקן רבנו  הסבא .
בו  אלול, ח"י הבהיר ליום נצחי זכרון לעשות רצה
אלול  ח"י של היום קביעות נ"ע. הבעל־שם־טוב נולד
היה  בראשית שבמעשה שני, ביום היתה תנ"ח בשנת
הפירוש  את הסבא הביא לכן רקיע", "יהי המאמר בו
בשם  בשמים" ניצב דברך ה' "לעולם הפסוק על

נ"ע  נצחי 52הבעל־שם־טוב זכרון הסבא עשה ובכך ,
שחל  אלול בח"י נ"ע הבעל־שם־טוב הולדת ליום

שני. ביום

רצון  לי היה ת"ש. אלול בח"י סיפרתי זו אימרה
כפי  נמסרה, ואיך האימרה מקור את לספר חזק
סיפורי  בענין חב"ד וחסידי בנשיאי המסודר הסדר
נסיבות  ובאלו הסיפור, ומקום בזמן לדייק  מעשיות

האימרה. או הסיפור ונמסר סּופר
על  לספר  זאת לעשות יכולתי לא לדאבוני אך,
מפני  אז,  האימרה מסירת של הנסיבות ועל המקור
שונה", ש"אמריקה הכוזבת הדיעה של המעופש האויר
שהיה  כמו ביהדות לנהוג יכולים לא שבאמריקה
גם  שנים הרבה במשך השפיעה זו כוזבת דיעה ב'בית'.

מלדב  פיותיהם את סגרה וכך תורה, בני כך.על על ר

* * *

הבחנתי  שנה, שלש־עשרה לפני זו בארץ בביקורי
הכנסת  בתי נשיאי בידי הרבנים בגלות היטב
הרבנים. של בצערם והשתתפתי והמתפללים,
היהדות  שהקמת הדגשתי ברבים, אז בדיבורי
בידי  מגלותם הרבנים גאולת על־ידי תהיה באמריקה

והמתפללים. הנשיאים
האויר  את יותר עוד הגבירה הרבנים גלות
הייתי  ת"ש, שני אדר בט' זו לארץ ובבואי המעופש.
הצעירים. התורה בני של הרוחני מהמצב יאוש מלא
עדינה. והבנה מתפיסה הם רחוקים כמה עד הבנתי
והוא  מבוגרים לאנשים לתת שיכולים בריא מאכל
יביא  זה כי ליונק, לתת אסור אותם, ומחזק מבריא

למותו.

* * *

במידה  התנדף מאז, השנים שלושת במשך
הכוזבת  הדיעה של המעופש האויר מסויימת
ביותר, קשה ויגיעה יגיעה, אחרי שונה". ש"אמריקה
להקים  הקדושים, אבותי בזכות השי"ת, לי עזר
שבמידה  דבר וחסידות, תורה אור של סביבה
האמות  שבד' האויר, את בעזה"י ניקה מסויימת
ובעזה"י  ועבודה, תורה של זך האויר העצמיות
יחיו, עליהם ה' תמימים', 'תומכי הישיבות תלמידי
התורה  חלונות את ומוצלחת טובה בשעה פתחו

אמה  ש"חמשים לרחוב, הישיבות של לכל 53והעבודה
שמים. ויראת תורה של זך האויר רוח"
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תרצ"ג.46) כסלו כ שיחת ראה
פט.47) קיט, תהלים
ח.48) מ, ישעיה
צט.49) ע' יום" "היום ראה
ועוד.50) בהקדמתו הרוקח בעל החזקה, ליד בהקדמתו רמב"ם ראה

תתס"ה.51) ד"א ח"א הדורות סדר ראה
גירסת 52) (כפי ב פט"ז, ויק"ר מי"ט. פ"ד אבות ב. כב, כתובות ראה

ותנא. אמורא בשם פסוק הובא טעם מפני אשר ויטרי) מחזור
ט.53) ז, משנה פ"ב ב"ה ראה
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השגה  להשיג  בעזה"י יכולים כשהמוחות כעת,
כיצד  והנסיבות המקור את לספר אני יכול עדינה,

האמורה. השאלה על התשובה נאמרה
ציור  להיות יכול איך קצרה, הקדמה נדרשת אך,
חיי  ובאופן בכלל, עילאה' 'עלמא של ברוחניות נכון

בפרט. הנשמות
הקצרה: ההקדמה

שבתורה  ונסתר שבתורה, גליא ישנם בתורה
למרות  בתורה, אלה ענינים שני התורה. סודות שהוא
הם  שניהם זאת בכל מזו, זו חלוקות דרגות שהם
הנסתר  אופן גם יש שבתורה' ב'גליא אחד: בסדר
שבתורה  ובנסתר שבתורה', ה'גליא של הנשמה שזה
שבנסתר. הנשמה של הגוף שהוא שבנסתר' 'גליא יש
היהודים  גם גמרא, הלומדים היהודים כל

יודעים  יעקב', 'עין אגדות שקיימת 54ששומעים ,
שבתורה'. 'גליא נשמות לומדות בה דרקיע, מתיבתא
דרקיע  שבמתיבתא יודעים הקדוש הזוהר לומדי

כלומר ל  התורה, סודות את הנשמות ומדות
ונסתר. גליא הנשמות לומדות דרקיע שבמתיבתא

תתאה" דעלמא כגוונא עילאה בתורה 55"עלמא .
הנה  תתאה, בעלמא ישראל, כל לנו, נתן שהשי"ת
הנשמה  שבגליא', ה'נסתר ישנו שבתורה' ב'גליא
של  הגוף שבנסתר', ה'גליא ישנו וב'נסתר' שב'גליא',
שני  ישנם עילאה, שבעלמא בתורה גם כך ה'נסתר'.
ה'נסתר  ישנו שבתורה' ב'גליא אלה: כפולים ענינים
שבתורה' וב'נסתר ה'גליא', של הנשמה שזה שבגליא'
'נסתר  של הגוף שהוא שבנסתר' ה'גליא ישנו

שבתורה'.
דעלמא  כגוונא היא עילאה ש"עלמא היות עם
בין  גדול הבדל להיות ומוכרח יש זאת בכל תתאה",
הוא  תתאה' 'עלמא עילאה'. ל'עלמא תתאה' 'עלמא
גשמי  הרי לכאורה רוחני.  עילאה' ו'עלמא גשמי,
הדבר  אין דבר, של לאמיתו אך הפכים. שני הם ורוחני
ההבדל  אלקית, בריאה שניהם הם ורוחני גשמי כך.
מההארה  הם הקיום וגם ההתהוות גם שבגשמי הוא
גם  וברוחני הטבע, בלבוש שבהעלם האלקית
המאירה  האלקית מההארה הם הקיום וגם ההתהוות

הטבעי. ההעלם של ההסתר לבושי בלי בגילוי
ב'נסתר  על־כל־פנים קצת מושג לקבל כדי
להבין  יכולים תתאה', שב'עלמא תורה של שבגליא'

הידוע  מהמאמר במתיבתא 56זאת מיפלגי "קא
המחלוקת  מחלוקת. ישנה דרקיע במתיבתא דרקיע".

או  הבהרת למה, קדם מה ספק, של בהלכה היא
והמתיבתא  הקב"ה הם המחלוקת בעלי הלבן. השער
אומר  והקב"ה טמא, אומרת דרקיע מתיבתא דרקיע.

טהור.

* * *

במתיבתא  נגע  מגיע כיצד השאלה: נשאלת
שיהיה  להיות יכול תתאה' שב'עלמא בישיבה דרקיע.
אך  נגע . לשם מגיע כיצד דרקיע במתיבתא אך נגע ,
מהנגע  בא ברקיע במתיבתא שהנגע  היא האמת
מפרש   "צרעת" תתאה'. שב'עלמא שבישיבה
ולא  הישיבה את כשנועלים "סגירותא". התרגום

התורה  פנימיות לאור אך 57נותנים לתוכה. להיכנס
מצד  הוא האם ספק קיים ה"סגירותא" בטעם כאשר
דרקיע  מתיבתא בכך: מחלוקת ישנה הטומאה,
לאור  מרשה שאינה "סגירותא" שזה כיוון אומרת
שבטעם  למרות הרי לתוכה, להיכנס התורה פנימיות
הרי  הקב"ה אך טמא, הוא  ספק קיים ה"סגירותא"
התורה  פנימיות ואור תיפתח שה"סגירותא" יודע

טהור. ספיקו לכן  שבתורה בגליא יאיר
מה  ספק: של בהלכה דתורה' שבגליא ה'נסתר זהו

של ק  הענינים בכל וכך הלבן. השער או הבהרת דום,
מה  על שנוסף שבגליא', ה'נסתר ישנו שבתורה' 'גליא
שבתורה', ה'גליא של הנשמה הוא שבגליא' שה'נסתר
כפי   שבתורה', שב'גליא החיים רוח את ומגלה
שבתורה' 'גליא הלומדים שאלה במוחש, רואים שאנו
שאין  למרות  שבגליא' ה'נסתר שישנו ידיעה מתוך
הידיעה  אך הנסתר, ידיעת את בפרטיות יודעים הם
ב'נסתר   ידיעה אלא אמונה, רק לא  הכללית
זה  והרי שבתורה', ב'גליא רוח־חיים נותנת שבגליא',
שבתורה' 'גליא שלומדים מאלה לימוד של אחר סוג
ישנם   לדעת רוצים אינם או יודעים ואינם בלבד,
ישנו  שבתורה' שב'גליא  מאמינים שאינם ר"ל

שבגליא'. ה'נסתר
התורה  של שבגליא' שה'נסתר כך על נוסף הרי
ה'נסתר  הנה שבתורה', ב'גליא החיים רוח את מגלה
להיות  ויכול שבנסתר' ל'גליא שער פותח שבגליא'
הקדוש  זוהר שלומד ומי שבנסתר'. ב'גליא ציור קצת
השגה  לו להיות יכולה והשל"ה, הרמ"ק ביאורי עם

בכלל. שבתורה' ב'נסתר
שבתורה  הלכה ישנן שבתורה' שב'גליא כשם
ההלכה  שבתורה' ב'נסתר ישנה כך שבתורה, ואגדה

'נסתר'. של והאגדה 'נסתר', של
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א.54) פו, וב"מ ועוד ב. יח, ברכות ראה
א.55) נח, ברכות ראה

א.56) פו, מציעא בבא
מצור.57) ופ' תזריע ס"פ ולק"ת פ"ז לח שער ע"ח ראה
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דאורייתא' 'רזין שזה למרות שב'נסתר', ההלכה
שבגליא', 'נסתר של התורה סודות מאשר יותר עוד
שמבינים  מפני להשיג , יותר קל שבתורה' שה'נסתר
את  להבין עוזרת ה'גליא' של ההבנה הרי ה'גליא', את
שבגליא' שה'נסתר למרות הנה שבגליא', ה'נסתר
אותם  להבין יכולים זאת בכל התורה, סודות הוא
אי  דאורייתא' ה'רזין את אך אנושי, בשכל היטב

התורה. סודות שמשיגים כפי להשיג  אפשר
להכשרה  זקוקים דאורייתא' 'רזין להשיג  כדי

עדין. השכל כוח עם יחד ומזוכך נקי מוח שכלית,
שיהיו  כמה עד דאורייתא' 'רזין זאת, בכל
שבתורה'. 'נסתר של ההלכה הם ונעלים, עמוקים
שבתורה', 'נסתר של גוף כמו רק הם דאורייתא' 'רזין
שבתורה', דרזין ה'רזין דתורה', שב'נסתר האגדה את

שבתורה'. ה'נסתר של הנשמה היא
ובתורת  הקבלה בספרי הארוכים הביאורים
את  נותנים חב"ד, בחסידות ביחוד החסידות,
של  בענינים תפיסה קצת לשכל שיהיה האפשרות,

אלקי. שכל
כללית  ידיעה תוך שבתורה' 'גליא כשלומדים

שהוא הנסתר, ישנו שלומדים הלכה הנשמה שבכל
פנימי  סוד הוא שהנסתר למרות הרי ההלכה, של
ה'נסתר  להשיגו. יכולים זאת בכל התורה, מסודות
ענין  להשיג  שיוכל השכל הכשרת פועל שבגליא'
של  ההלכה שזהו דאורייתא', 'רזין כמו מופלא
ל'רזין  לזכות יכולים ויגיעה עבודה ידי ועל 'נסתר',
ה'נסתר  של ה'נסתר' שהם דאורייתא' דרזין

שבתורה'.
 לראות יכולים שבתורה' ב'נסתר ואגדה הלכה
ה"מי  את רואה הוא בכלל, רואה בבחינת שהוא מי

הוא  הנבראים, שבכל האלקי הכוח את אלה", ברא
את  "רואה" וכדומה, הפרטית ההשגחה את רואה

 שבתורה' 'נסתר של והאגדה ההלכה
המאמר  הקדוש, קוב"ה 58בזוהר ליליא "בפלגות

ציור  נותן דעדן" בגינתא צדיקיא עם לאשתעשע אתי
והמאמר  עילאה'. שב'עלמא הנשמות בחיי של 59כללי

בי' יבטשון נהורי' סליק דלא "אעא מתיבתא רב 
יבטשון  דנשמתא נהורא בי' סלקא דלא גופא ואנהיר,
בלימוד  כללי ציור נותן דנשמתא" נהירו ויסלק בי'

דרקיע. שבמתיבתא הנסתר

* * *

לכם  לספר אני יכול זו, קצרה הקדמה אחרי
האמורה. האימרה לגילוי והנסיבות המקור

בפעם  למד צדק', ה'צמח הרבי כשאב־הסבא,
את  בצעירותו, מהר"ש, הרבי הסבא, עם הראשונה
את  הרבי מביא מדוע שאל: והאמונה', היחוד 'שער
הבעל־ בשם וגו'" ניצב דברך ה' "לעולם של הפירוש
הפנימי  שהענין המדרש, בשם ולא נ"ע שם־טוב
גם  להבין יכולים הרי הבעל־שם־טוב שמגלה
שעד  ענה צדק', ה'צמח הרבי אב־הסבא, מהמדרש?
זו  שאלה לפניו העמיד מהר"ש הרבי כשהסבא  אז
הזקן  רבנו  הסבא עם כשיתראה כך. על חשב לא 
לו. יאמר הוא ואז דבר, של לטעמו אותו ישאל 
הסבא, את צדק' ה'צמח הרבי קרא זמן, משך לאחר
ושאלתיו   הזקן רבנו  הסבא את ראיתי לו: ואמר
על  הפירוש את מביא הוא מדוע דבר, של לטעמו
הבעל־שם־טוב  בשם בשמים" ניצב דברך ה' "לעולם
המובא  כפי  כו' רבה' ה'מדרש לי: ענה והוא נ"ע.
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הכול  בעיר. הדעה בעל גם היה הוא בינוביטש. ביותר המכובד היהודי היה אייזיק יעקב ר'
שמשון  ר' אביו, ינוביטש. יליד היה אייזיק יעקב ר' והשפעתו. כוחו את בידעם ממנו, יראו
מוויטבסק, יעקב רבי הגאון של בנו היה הוא  בינוביטש. הקהילה את שביסס זה היה אליהו,
ידיעותיו  בגלל במתמטיקה. ידיעות ובעל והפולנית הרוסית בשפות שלט ופיקח. מושלם ואדם
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למנהל  ויטבסק, בפלך ביותר והעשירים הגדולים האחוזות מבעלי אחד ליפסקי, הגרף מינהו אלה
ינוביטש. ליד אחוזותיו

יהודים  של פרנסתם הובטחה לכך הודות בינוביטש. אליהו שמשון ר' התיישב זה לצורך
התורה  מוסדות כל רוחנית. מבחינה גם כיֿאם גשמית מבחינה רק לא לפרוח, החלה העיירה רבים.
בינוביטש  היהודית הקהילה התפתחה שנה עשרים של תקופה תוך והתרחבו. התחזקו והצדקה
למדנים  להם לקחו שבעליֿבתים כך עלֿידי רבים, חכמים תלמידי בה נוספו ובאיכות. בכמות
בתורה. ועסקו ופרושים בחורים ישבו המדרש ובבתי לילדים, בניֿתורה מלמדים הובאו כחתנים ,

ועד' 'בית שהיה אליהו, שמשון ר' הנגיד של ביתו היה ינוביטש של ההתעניינות מרכז
של  ביתו הזה. הבית אל בא וחכמה תורה לתוכו לספוג שרצה מי כל המובן. במלוא לחכמים
ר' של ידו ידו. על התעשרו רבים תורה. לבני ובמיוחד לאורחים, פתוח היה אליהו שמשון ר'
ליהודי, חסד לגמול תמיד ומזומן מוכן היה והוא צדקה, למתן תמיד פתוחה היתה אליהו שמשון
בהערכה, אליהו שמשון ר' על הסתכלו זה, כל משום פרנסה. בסידור מדובר כשהיה ובמיוחד
התחשבו  ואכן ינוביטש", של "השר בתואר כונה הוא העיר. של האמיתי למנהיג והחשיבוהו

ובעצמו. בכבודו ליפסקי הגרף של בדעתו מאשר יותר בדעתו

לסבול  יכול היה לא הוא אליהו. שמשון ברבי מאד שקינא גדול, לא "פריץ" דר ינוביטש ליד
שמשון  ר' על עלילה "בישל" זה "פריצון" ליפסקי. הגרף לו שרחש האימון ואת גדולתו, את
רימה  אליהו שמשון שר' שהעידו שקר עדי העמיד המאשים במעילות. ידו על שהואשם אליהו ,

ליפס  הגרף אחוזותיו.את חשבונות וזייף קי

אסיפה  הקהילה, כל על פחד נפל - אליהו שמשון ר' על העלילה בינוביטש נודעה כאשר
כתענית  "ויחל", וקריאת סליחות אמירת ושני), חמישי (שני, בה"ב תענית על החליטה שנקראה
גם  מפשע. חף אליהו שמשון שר' להישבע נכונות יביעו העדה בני שכל הוחלט כן ציבור.
העלילה  על מאד הצטערו הכול סערה, קמה אליהו, שמשון ר' פיקח שעליהם ובאחוזות, בכפרים
באחת  אז ששהה  ליפסקי, הגרף אל אנשים לשלוח  הוחלט  שם גם שווא. כעלילת  ידועה  שהיתה 

אליהו. שמשון ר' עבור  אצלו ולהשתדל וילנא, עלֿיד מאחוזותיו

כל  של צערם למרות עצמו. אליהו שמשון רבי זה והיה בשלווה, להיות שהמשיך היה אחד
אמר  הוא בהקב"ה. לגמרי לבטוח תמיד, כדרכו המשיך, ביתו, בני של ובמיוחד ינוביטש, אנשי
בוודאי, שגרם עיוותים ולתקן מעשיו, את לבדוק נפשו, חשבון לערוך עליו מוטל במיוחד שעתה
הוא  זו, מבחינה גם מעניין אדם היה אליהו שמשון ר' עלילה. עליו באה היתה לא כן לולא שכן
לא  כך ומשום בגדולתו , התפאר לא מעולם  פרטית. בהשגחה ונעשה הקב"ה מן בא שהכול ידע
כל  את שווה במידה לקבל שעליו סבר הוא ירידה. של אפשרות בגלל אונים חסר עצמו הרגיש
ועשרו  גדולתו  את לנצל אותו שהניעה היא זו הכרה דווקא רע. ואם טוב אם ה', מיד לו  הניתן

בהקב"ה. ויותר יותר להידבק עליו כי למסקנה עתה אותו שהביאה והיא לזולת, עזרה לשם

אביו, בהשפעת ילדותו, משחר עוד החיים על האמורה השקפתו את רכש אליהו שמשון ר'
מופלגה. במידה שמים וירא מידות בעל שהיה משה, יחיאל ר' דודוֿזקנו, בהשפעת מזה ויותר

בהרחבה  התנהל ביתו גדול. עשיר גם כיֿאם גאון רק היה לא אליהו שמשון ר' של אביו
גדולה  במידה תורה עול עליו הטילו לא כך ומשום מילדותו, חלש היה אליהו שמשון ר' גדולה,

טובות. למידות יתירה במידה חינכוהו זאת לעומת כלֿכך.
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הוא  מפראג. מוצאו היה אמו, של דודה משה, יחיאל ר' גם מפראג. היה אמו של מוצאה
תמיד  התנהג גם הוא המהר"ל. בספרי תמיד ועסק מפראג, המהר"ל של כתלמיד עצמו את ראה
עלֿפי  ילדותו משחר אליהו שמשון את שחינך הוא משה יחיאל ר' אותו אלה. ספרים עלֿפי
בו  נטועה פרטית בהשגחה מתנהג שהכול האיתנה האמונה היתה לפיכך מפראג. המהר"ל דרך

מילדותו.

הדבר  לו כאב - בה"ב תענית על החליטה בינוביטש שהאסיפה אליהו שמשון לר' כשנודע
בגלל  תתענה יהודים של שלימה שעדה רצה לא הוא הוכחה מאד. הדבר לו שימש כדרכו אלא ו .

ינוביטש  יהודי עם הוא אף השתתף כך משום בתשובה. ישובו ינוביטש שבני רוצה הקב"ה כי
יותר  בכה אליהו שמשון ור' שחקים, אז בקעו הבכיות הצום. בימי הכנסת בבתי כשהתאספו
שבני  האסיפה, של השנייה להחלטה ביחס - זה לעומת כולה. הקהילה גורל על מצער - מכולם
על  בתוקף עמד הוא התנגדות. עמדת אליהו שמשון ר' נקט מפשע, חפותו על ישבעו הקהילה

הקב"ה. בידי עצמו למסור רצונו בהביעו תבוצע, לא זו שהחלטה כך

ליפסקי. הגרף מטעם אנשים שלושה בת משלחת לינוביטש הגיעה מספר, שבועות כעבור
שמשון  ר' שבניהול באחוזות והרכוש התבואה ומלאי החשבונות בבדיקת עסקו שבוע במשך
הוכחה  אליהו שמשון ר' נגד האשמה גמור. בסדר מתנהל שהכול לדעת נוכחו הם אליהו.
במנהל  אימונו את בגלוי להביע החליט ליפסקי הגרף כן: על יתר בגלוי. זכאי יצא והוא ככוזבת ,
אליהו  שמשון ר' גובהה. ורבע אמה קנים, שישה בעלת מנורתֿכסף, כמתנה לו ושלח היהודי,
ר' תרם השלמתה לאחר קנים. שני לה שהוסיף לצורף מסרה שם לוויטבסק, המנורה את הביא

חנוכה. נרות להדלקת בוויטבסק הגדול הכנסת לבית  המנורה את אליהו שמשון

כאל  אליו התייחסו יחיד בן שבהיותו מובן אליהו. שמשון לר' יחיד בן היה אייזיק יעקב
שמשון  ר' החליט לברֿמצווה אייזיק יעקב כשהיה ללמדו. הוזמנו המלמדים וטובי בבתֿעין,
שהיה  זאב, נפתלי ר' את לקחת מוויטבסק, המפורסם הפרוש זעליג, שמחה ר' עצת לפי אליהו,
תמיד  שהגה משום "התלמודי", מכּונה היה זאב נפתלי ר' לנער. כמלמד ידוע, חכם ְֶתלמיד
היה  זאב נפתלי ר' ו"כוזרי". נבוכים" "מורה כגון בספריֿחקירה בקי גם היה זאת עם בתלמוד.
שנא  כך משום דברים. של פשוטם על דגש ושם מזג קר מטבעו היה אך גדול, שמים ירא גם
להסביר  ניסה התלמוד אגדות את אפילו וסודות. רמזים וכלֿשכן "צדדיים", פירושים ללמוד
להסבירו  אפשר שאי שדבר טען הוא עליהן. דילג בכך הצליח וכשלא ביותר, פשטנית בדרך

כלל. להסבירו מקום אין - הפשט בדרך

המצוות  בקיום אפילו הרגש. על ולא השכל על להישען  יש שבעיקר זאב נפתלי ר' סבר בכלל
על  לגמרי לשלוט המוח על היה לדידו הרגש. את ולא השכל את ורק אך זאב נפתלי ר' חיפש

בכלל. אם במעלה משני מקום לתפוס צריך והרגש הלב ואילו ְִִהאדם,

בסתם  לגמרי זלזל מאידך החכמים. ותלמידי התורה כבוד בשמירת מאד דקדק זאב נפתלי ר'
למדנים  להיות בשביל תורה מספיק למדו ולא במידה - כאלה על מעשה. ואנשי יראים יהודים
המוניים. לאנשים בטינה, וכמעט בקרירות, התייחס במיוחד למטה. מלמעלה הסתכל - מופלגים

וידיעות  תורה הרבה להשפעתו. כליל נתון והיה מאד אליו קשור היה אייזיק, יעקב תלמידו,
לנישואיו. עד אצלו, לימודיו תקופת כל במשך ממנו, רכש

באדישות  מתייחס מופלג, תורה בן אכן שהוא שבנו, בצער הבחין אליהו שמשון ר' ברם,
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כל  בלי זאת עושה הריהו צדקה נותן כשהוא גם הזולת. מצער מתרשם ואינו אדם בני של לסבל
והוא  לחלוטין, שונה היתה שלו שדרכו אליהו, שמשון ר' את מאד ציער הדבר לב. ובלי רגש
לתדהמתו  ברם, הבן. של חסרונותיו לתיקון בו להיעזר בכוונה זאב, נפתלי ר' עם כך על שוחח
בחיי  הקשור ולכל הצדקה לעניין באדישות עצמו זאב נפתלי ר' התייחס אליהו שמשון ר' של
בלבד. הדין שורת עלֿפי המצוות קיום היותר, לכל או, התורה, לימוד העיקר היה לדידו החברה.
מהשפעתו  - לחיים: בנו של גישתו נובעת מניין לדעת שנוכח אליהו, שמשון ר' את דכדך הדבר

זאב. נפתלי ר' של
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בירושה  לנו הבאות המסולאות, ממדות אחת הנדיבות

אחד  לכל יצוה אשר יתברך האל מצות והיא מאבותינו,

יצור  לכל תקים והקים תעזב עזב לאמר, מאתנו ואחד

בעזרו. להיות הושם, בו וצלמי גלמתי, ואפר מעפר אשר

ומחזיקים  החזיקו בה יהלוך, קודש שבדרכי מי ואשרי

ועזרתו  אתם, אבותינו אלקי ד' יהי' מעשה, ואנשי חסידים

פניהם. יקדם

הקדוש, דגל תחת חוסה הוא באשר איש כל אמנם

איזה  בהרמת באלה רק לא יכונה, חסיד בשם אשר

במורשי  חובו לשלם יוכל נכונים, בסכומים גם שקלים,

אדברה, מי את ידעתי לא מחצבתו. ובור גזעו אל לבבו,

יגביל  ומוחו תם לבו אשר ישראל, איש כל המה אחת ַלי

ישראל, מלך מזמירת שיהי', דבר באיזה יהי' ד', לתורת

היותר  סוגיא לימוד עד הנרצה, וברגש לב, בתום האמורה

כאחד  כולם בדא"ח, ביותר העמוק וענין בש"ס, חמורה

חכמתינו  את לא אמרם. אחד ואל ניתנו, אחד מרועה

ברצונו  יתאווה. בתבונתינו ולא דורש, האלקים והשגתינו

תם  ולב נפש, שפיכת על להתענג יואיל כי עלה, ַיתברך

ובקיימו  לומדי' בהחזיקו תורתו, בלמדו מישרים, הולך

בחיים  בפועל שמביאים אלו הם והחסידים ית'. מצותיו

מהדברים  ידעו אשר את בזולתם גם וכן בעצמם ההווים

בחול  ברבים בשיעורים לתורה עתים בקביעות הטובים

וזאת  הלבבות. וקירוב האהובים רעים בשיחות ובש"ק,

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד דרישת היא

מכבר. הדפוסה באגרתו מפורש כתוב זי"ע

נכבד  והכי היקר הנעלה תלמידינו עמם אתם והנה

היו  העיר יושבי בעזרת אשר שי' אלי' אברהם ר' הרב

יהי' אור ואז ובנגלה, בדא"ח לימוד שיעורי ליסד יכולים

בגו"ר. במושבותם

ורבו. מורו ובן כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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עניין הירושה הוא באופן שגם קטן הוא יורש, ויורש את כל העצם.
ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז
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ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

עלּֿפי  והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì̈½¦«¦§−̈§¨©´§¨®̈§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk CìîåèíéNz íBN ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³
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äîéøöî írä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBr äfä Cøca áeLæéíéLð Bl-äaøé àìå ¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ©§¤Æ¨¦½
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

çéBì áúëå Bzëìîî àqk ìr BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
éðôlî øôñ-ìr úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−

:íiåìä íéðäkäèééîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´
åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

ì-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤
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:íúNrì älàä íéwçäëBááì-íeø ézìáì ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ
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EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
."אלקי ה' עם ּתהיה "ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני יתענין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹואל

ׁשל עם ‰ÌMחׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהיּתכן

ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט

ּכּלם. ּכנגד ְֶֶֶָֻׁשהּוא

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
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çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
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זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½
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:ýåýéç-ìr åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©
úBáàä:ñè-øLà õøàä-ìà àa äzà ék ¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤

éäìà ýåýéúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מצותֿעׂשה. ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈



iyiyער - k ,hi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹
àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´
eärø-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨®̈£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ

ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa:íL ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ¦§«Ÿ
äíéör áèçì øriá eärø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼

ìæøaä ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ
öîe õrä-ïî-ìà ñeðé àeä úîå eärø-úà à ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²¤

:éçå älàä-íéørä úçàåícä ìàb ócøé-ït ©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈
äaøé-ék BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬
àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ

ìL ìBîzî Bì àeä àðN:íBLæéëðà ïk-ìr ¥¬²−¦§¬¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬
ìL øîàì Eeöî:Cì ìécáz íéør Lç-íàå §©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«§¦

éäìà ýåýé áéçøéòaLð øLàk Eìáb-úà E ©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−
éúáàìøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:Eèäåönä-ìk-úà øîLú-ék ¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧
äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈

éäìà ýåýé-úàíéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®
ìL ãBò Eì zôñéåìMä ìr íéør L:älàä L §¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤

éýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéåéìr í÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

áéBúà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéaâéðér ñBçú-àìåéìr E §©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨¨®

Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøráe:ñ ¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«



רעי iriay - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´
áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈
åéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈

:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®
a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

עֹוׂשה  הּׁשם ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּלׁשֹון

ּבחּפּוׂש זמן לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹ(ּבלׁשֹון

מצֹותיה. וקּיּום הּיהדּות להפצת רק ּכיֿאם ה ּנ"ל, על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָּפרּוׁש

éòéáùéúàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E ¥¤−¨§¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈

ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−
:EeãáråáéEnr äúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−

:äéìr zøöå äîçìîâééäìà ýåýé dðúðeE ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéaãé÷ø §¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤©´

øérá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpäÂ©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkE ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½

éäìà ýåýé ïúð øLà:Cì EåèäNrz ïk £¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³©«£¤Æ
éørî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä íéørä-ìëì§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬

:äpä älàä-íéBbäæèälàä íénrä éørî ÷ø ©¦«¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øLàäiçú àì äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−

:äîLð-ìkæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék ¨§¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
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שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

כדי לדון דין אמת לאמיתו, צריך הדיין לשמוע את כל פרטי הטענות כו', כולל גם טענות של שקר.
ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז



רעז zea` iwxtl mixe`ia

a dpyn e wxt

dðBaìòî úBiøaì íäì éBà ,úøîBàå úæøëîe áøBç øäî úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé ìëa ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦§¨¨©¥¥©¥©§¤¤§¤¤¨¤©§¦¥¤§¨
.íòè úøñå äôé äMà ,øéæç óàa áäæ íæð :øîàpL ,óeæð àø÷ð ,äøBza ÷ñBò BðéàL éî ìkL ,äøBz ìL¤¨¤¨¦¤¥¥©¨¦§¨¨¤¤¡©¤¤¨¨§©£¦¦¨¨¨§¨©¨©
àlà úeøç àø÷z ìà ,úçlä ìò úeøç àeä íéäìà ázëî ázënäå änä íéäìà äNòî úçläå :øîBàå§¥§©ªŸ©£¤¡¦¥¨§©¦§¨¦§©¡¦¨©©ªŸ©¦§¨¨¤¨
,älòúî äæ éøä äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî ìëå .äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî àlà ïéøBç ïa Eì ïéàL ,úeøç¥¤¥§¤¦¤¨¦¤¥§©§¨§¨¦¤¥§©§¨£¥¤¦§©¤

.úBîa ìàéìçpîe ,ìàéìçð äðznîe :øîàpL¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨

ycew zegiyn zecewp

שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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08:3308:2410:3010:2511:0911:0412:0412:0014:1914:1819:0619:1219:3619:4218:5319:54ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:2106:2609:0209:0509:4309:4610:5410:5513:4513:4320:0019:5120:3020:2119:3520:33ארה״ב, בולטימור )ק(

06:0806:1408:4908:5209:3209:3410:4210:4313:3413:3219:5119:4320:2320:1319:2620:26ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:0806:1408:4908:5309:3209:3410:4310:4413:3513:3319:5219:4320:2320:1419:2720:26ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:4106:4709:2209:2610:0610:0911:1811:1914:1114:0920:3120:2221:0320:5320:0521:06ארה״ב, דטרויט )ק(

06:5006:5309:3009:3210:0610:0711:1411:1413:5813:5720:0219:5520:2720:2119:3820:31ארה״ב, האוסטון )ק(

06:1506:1908:5608:5809:3309:3510:4210:4313:3013:2819:3719:3020:0519:5719:1320:08ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5506:5709:3409:3510:0810:0811:1511:1513:5813:5619:5519:5020:2120:1519:3320:25ארה״ב, מיאמי )ק(

06:0206:0808:4408:4709:2709:2910:3810:3913:3013:2819:4919:4020:2020:1119:2320:23ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:3206:3809:1409:1709:5609:5811:0711:0813:5813:5620:1520:0720:4620:3719:5020:49ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:0006:0608:4108:4509:2509:2810:3610:3713:2913:2719:4819:3920:2020:1019:2320:23ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4906:4609:1109:0809:4109:3910:4110:3913:0713:0518:2418:2518:4818:4818:0718:58בוליביה, לה-פס )ח(

06:3106:4009:0909:1510:0610:1011:2111:2314:2314:2121:0120:4921:4121:2720:3321:43בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:3206:4109:1009:1710:0710:1111:2111:2414:2314:2121:0020:4821:3921:2620:3221:42בלגיה, בריסל )ק(

06:3106:2608:4708:4409:1909:1610:1810:1512:4112:3917:5517:5718:1518:1717:3918:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:1806:1408:3508:3209:0709:0410:0510:0312:2912:2717:4017:4218:0418:0617:2318:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:4805:5808:2608:3209:2409:2810:3910:4113:4113:3920:2220:0921:0020:4619:5621:02בריטניה, לונדון )ק(

05:5106:0108:2608:3409:3009:3410:4510:4813:5013:4820:3420:2121:1621:0220:0821:18בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:5106:0108:2808:3509:2909:3310:4410:4613:4713:4520:3020:1821:1020:5620:0221:12גרמניה, ברלין )ק(

06:1706:2608:5509:0209:5109:5511:0511:0714:0614:0320:4120:3021:2021:0720:1421:22גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3506:3008:4908:4609:2109:1810:1910:1712:4112:4017:5517:5718:1318:1617:3918:26דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2006:2108:5808:5809:2909:2910:3510:3513:1513:1319:0519:0119:3019:2518:4419:34הודו, מומבאי )ח(

06:1706:1808:5408:5409:2609:2610:3110:3113:1113:0919:0118:5719:2519:2018:3919:30הודו, פונה )ח(

05:4105:4908:2108:2709:1209:1610:2510:2713:2313:2119:5319:4320:2920:1819:2620:32הונגריה, בודפשט )ק(

05:1105:1707:5307:5608:3608:3809:4709:4812:3912:3718:5718:4819:2819:1918:3219:31טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4106:4709:2309:2510:0310:0511:1311:1414:0314:0120:1720:0920:4620:3819:5220:50יוון, אתונה )ק(

06:0306:1108:4408:4909:3409:3710:4710:4813:4413:4220:1320:0320:4920:3719:4720:51מולדובה, קישינב )ק(



רעט

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:1706:1808:5508:5509:2609:2610:3210:3213:1213:1019:0318:5819:2719:2218:4119:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:2607:1609:1609:1009:5809:5310:5110:4713:0413:0217:4217:4918:1418:2117:3018:34ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3505:3808:1508:1608:4908:5009:5709:5712:4112:3918:4118:3519:0719:0118:1819:11נפאל, קטמנדו )ח(

05:2705:3308:0808:1208:5108:5310:0110:0212:5312:5119:0919:0119:4019:3118:4219:43סין, בייג'ין )ח(

07:0407:0309:3509:3410:0510:0311:0711:0613:3913:3819:1319:1219:3619:3418:5419:43סינגפור, סינגפור )ח(

05:2105:3107:5808:0608:5909:0310:1410:1613:1713:1419:5819:4520:3820:2419:2920:41פולין, ורשא )ק(

06:2106:1808:4508:4309:1509:1210:1510:1312:4212:4118:0418:0518:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

06:4206:5009:2309:2810:1110:1411:2411:2514:2014:1820:4720:3621:2121:1020:2021:24צרפת, ליאון )ק(

06:4506:5409:2509:3010:1810:2111:3111:3314:3114:2821:0520:5421:4121:2820:3821:43צרפת, פריז )ק(

05:5305:5208:2508:2408:5508:5309:5809:5712:3112:3018:0818:0618:3118:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

06:2406:3109:0509:0909:5109:5311:0211:0313:5613:5420:2120:1220:5220:4119:5520:54קנדה, טורונטו )ק(

05:5706:0408:3708:4209:2509:2810:3810:3913:3413:3120:0019:5020:3320:2319:3420:36קנדה, מונטריאול )ק(

06:0706:1108:4808:5009:2609:2810:3510:3613:2313:2119:3219:2520:0119:5319:0820:04קפריסין, לרנקה )ק(

05:3405:4508:0708:1609:1509:2010:3110:3413:3813:3520:2620:1221:1020:5419:5621:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:0405:1507:3507:4508:4608:5210:0310:0613:1113:0920:0619:5120:4820:3219:3620:50רוסיה, מוסקבה )ח(

05:1905:2708:0008:0508:5008:5310:0310:0513:0112:5919:3019:2020:0619:5419:0320:09רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2406:3209:0409:0909:5509:5811:0811:0914:0614:0320:4020:2921:1120:5920:1321:13שוויץ, ציריך )ק(

06:0506:0608:4108:4109:1209:1110:1710:1612:5412:5218:3918:3619:0318:5918:1819:08תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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