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

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר שלמה חיים שי' קסלמן, נודעתי אשר הי' 
שמש בביה"ח ועתה מצב בריאותו אינו כדבעי, וגם שלח פ"נ בשבילו, אשר קראתיו על ציון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי יעורר ר"ר עליו לרפואה קרובה.

לדעתי כדאי שיבקש מחילה מהשוכני עפר בביה"ח שהי' שמש שם, ואם קשה לסדר בפני עשרה 
הרי יעשה זה בפני שלשה, היינו שיכנסו עמדו לביה"ח ויאמר בפניהם, שאם הי' איזה פעולה שפגע ח"ו 
בכבוד של איזה משוכני עפר בביה"ח זה, הרי מבקש מחילה בפני שלשה )או עשרה( מישראל ולא היתה 

כוונתו אלא בשביל כבודם.

כמובן יעשה זה אך כאשר ירשו לו הרופאים להתהלך ברחוב וללכת לביה"ח לעשות את הנ"ל.

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  מתקנת  שהם  ותניא,  תהלים  בחומש  שיעורים  הג'  בשמירת  יתחזק  כן 
ובחדש אלול ועשי"ת ג"כ באמירת תהלים הנוספים ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר.

לאיתנו  שיחזור  עד  וטובה  ההולכת  בריאותו  מהטבת  לבשר  יוכל  שבמהרה  חזקה  ותקותי 
לגמרי.

מובן מעצמו שצריך הוא למלאות אחרי הוראת הרופאים, וכמרז"ל שנתנה תורה רשות )כח( 
לרופא לרפאות.

המחכה לבשו"ט וחותם ברכה רפואה קרובה.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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s"k ,awr zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,a`Îmgpn

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ı¯‡ ּתׁשּתה הּׁשמים למטר ּובקעֹות, הרים ∆∆ְְְִִִִֶַַַָָָ

אֹותּה, ּדֹורׁש אלקי הוי' אׁשר ארץ ֱֲֲִֵֶֶֶֶָָָָֹּמים,

ועד  הּׁשנה מרׁשית ּבּה, אלקי הוי' עיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּתמיד

ׁשנה  ּבין 1אחרית הּׁשּייכּות מהי להבין, וצרי . ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ּתׁשּתה  הּׁשמים למטר לענין ּובקעֹות הרים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָארץ

להבין  צרי ּגם הּׁשמים 2ּמים. למטר אמרֹו מהּו ְְְִִִִִַַַַַָָָָָ

מּמטר  למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּתׁשּתה,

ּׁשּתחיּלה  מה להבין צרי וגם ּתׁשּתה. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּׁשמים

ּתׁשּתה  הּׁשמים  למטר ּובקעֹות הרים ארץ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָנאמר

ּגֹו' אׁשר ארץ הּכתּוב מֹוסיף ּכ ואחר ְֲִִֶֶֶַַַָָָּמים,

היה  ּדלכאֹורה ּגֹו', ּבּה אלקי ה' עיני ְְֱִִֵֵֶָָָָָֹּתמיד

ׁשּתמיד  העיּקרית, הּמעלה להקּדים צרי ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָהּכתּוב

הּפרטי  הענין רק ולא ּבּה, אלקי ה' ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹעיני

כּו' להמטיר ּכדי אֹותּה .3ׁשּדֹורׁש ְְְִֵֵֶַָ

ּׁשּמקּדים LÈÂב) מה ּגם ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֶַַַָ

זה  ׁשּלפני אׁשר 4(ּבּפסּוק הארץ ּכי ( ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָ

היא  מצרים כארץ לא לרׁשּתּה ׁשּמה בא ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹאּתה

ּגדֹול  הרי ּדלכאֹורה, וגֹו', מּׁשם יצאתם ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָאׁשר

ּנֹוגע  ּומה עצמּה, מּצד יׂשראל ארץ ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשבחּה

מצרים. ּדארץ הּׁשלילה ְְְְְִִִִֶֶַַַָלהדּגיׁש

C‡ ּבפרׁשת הּזהר מאמר ּפי על יּובן הענין «ְְֲִִַַַַַַַָָָָֹ

(ּבפרׁשת 5ּבראׁשית  ּׁשּכתּוב מה ּבפירּוׁש ְְְִֵֵֶַַָָָ

ּבנֹוגע 6ׁשמֹות  [ּדאף ) מצרי איׁש ׁשהּוא למׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַֹ

אמרּו ולכן מצרי, לאיׁש ׁשחׁשבּוהּו יתרֹו ּבנֹות זאת אמרּו הּכתּובים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּבפׁשטּות

נאמר  זה ׁשענין ּכיון מקֹום, מּכל ּגֹו', לנּו דלה ּדלה וגם ּגֹו' הּצילנּו מצרי ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאיׁש

איׁש ׁשהּוא מׁשה ׁשל ּבׁשבחֹו אמיּתי ענין ׁשּזהּו מּובן הרי אמת, ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבתֹורת

עיּלאה. לנהֹורא אסּתּליק ותּמן אתרּבי ותּמן אתיליד ּתּמן לׁשֹונֹו: וזה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמצרי],

ההיּלּולא) (ּבעל אאמו"ר ּבזה אתרּבי 7ּומבאר אתיליד לׁשֹונֹות ׁשהּׁשלׁשה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
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יאֿיב.1) יא, ובקעות 2)פרשתנו הרים ארץ רד"ה גם וראה תרכו. ע' שם אוה"ת ג. יז, פרשתנו בלקו"ת זה רד"ה ראה

יב.3)תשמ"ז. שם, פרש"י י.4)ראה שם, ב.5)פרשתנו ו, יט.6)זח"א בתחלתו.7)ב, ח"א לזהר יצחק לוי לקוטי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עקב: פרשת השבוע, בפרשת נאמר ישראל ארץ של ומעלתה שבחה אודות

¯L‡ ı¯‡ ,ÌÈn ‰zLz ÌÈÓM‰ ¯ËÓÏ ,˙BÚ˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∆∆»ƒ¿»ƒ¿««»«ƒƒ¿∆»ƒ∆∆¬∆
,da EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÈÚ „ÈÓz ,d˙B‡ L¯Bc EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆≈»»ƒ≈≈¬»»¡…∆»

˙ÈL¯Ó מתחילת˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰ סוף‰L1,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ . ≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯‰ ı¯‡ ÔÈa ˙eÎÈiM‰ È‰Ó«ƒ««»≈∆∆»ƒ
ÌÈÓM‰ ¯ËÓÏ ÔÈÚÏ ˙BÚ˜·e¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»«ƒ

ÌÈn ‰zLz מבנה לכאורה והרי ƒ¿∆»ƒ
הרים  או מישור היא אם הארץ,

דברים  שני הם הגשם וירידת ובקעות

לחלוטין? נפרדים

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb2 נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
זה  ËÓÏ¯בפסוק B¯Ó‡ e‰Ó«»¿ƒ¿«

‰¯B‡ÎÏc ,‰zLz ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿∆¿ƒ¿»
dÈÏ ‰Â‰,לפסוק לו, ÓÈÓÏ¯היה ¬»≈¿≈«

zLz‰לומר  ÌÈÓM‰ ¯ËnÓƒ¿««»«ƒƒ¿∆
שבאו  מים שותה שהאדם שפירושו

למטר  נאמר ולמה השמים, מן כמטר

תשתה? השמים

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â בפסוק נוסף דבר ¿«»ƒ¿»ƒ
Ó‡¯זה  ‰lÈÁzM ‰Ó בפסוק «∆¿ƒ»∆¡«

שהיא  ישראל ארץ של ומעלה כשבח

¯ËÓÏ ˙BÚ˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∆∆»ƒ¿»ƒ¿«
¯Á‡Â ,ÌÈn ‰zLz ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿∆»ƒ¿««

·e˙k‰ ÛÈÒBÓ Ck בשבחה עוד »ƒ«»
שהיא  ישראל ארץ ‡L¯של ı¯‡∆∆¬∆

da EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz 'Bb»ƒ≈≈¡…∆»
'Bb,השנה סוף ועד השנה מתחילת

CÈ¯ˆ ·e˙k‰ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»«»»ƒ
ÌÈc˜‰Ï תחילה‰ÏÚn‰ ¿«¿ƒ««¬»

'‰ ÈÈÚ „ÈÓzL ,˙È¯wÈÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ≈≈
ÔÈÚ‰ ˜¯ ‡ÏÂ ,da EÈ˜Ï‡¡…∆»¿…«»ƒ¿»

ÈË¯t‰ המסוייםd˙B‡ L¯BcL «¿»ƒ∆≈»
'eÎ ¯ÈËÓ‰Ï È„k3 למעשה ומדוע ¿≈¿«¿ƒ

לפני  מופיע והמים המטר של השבח

בה"? אלקיך ה' עיני "תמיד של השבח

Ìb ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿»≈«
ÈÙlL ˜eÒta) ÌÈc˜nM ‰Ó«∆«¿ƒ«»∆ƒ¿≈

‰Ê4 הרים 'ארץ לפסוק הקודם ∆
וכו' ‰‡¯ıובקעות' Èk ארץ ) היא ƒ»»∆

‡z‰ישראל  ¯L‡ ישראל ·‡עם ¬∆«»»
dzL¯Ï ‰nL ממי אותה לרשת »»¿ƒ¿»

בעבר  בה ı¯‡Îשישבו ‡Ï…¿∆∆
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¬∆¿»∆

Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL dÁ·L ÏB„b È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,'B‚Â ÌMÓƒ»¿¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿»∆∆∆ƒ¿»≈
,dÓˆÚ „vÓ מצרים לארץ יחסית רק Ú‚Bpלא ‰Óe חשוב ולמה ƒ««¿»«≈«

ישראל ארץ את ÌÈ¯ˆÓכשמשבחים ı¯‡c ‰ÏÈÏM‰ LÈb„‰Ï והרי ¿«¿ƒ«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿«ƒ
מצרים? לארץ יחסית רק לא עצמה, מצד מעלות יש ישראל לארץ

¯Ó‡Ó Èt ÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»««ƒ«¬«
˙ÈL‡¯a ˙L¯Ùa ¯‰f‰5 «…«¿»»«¿≈ƒ

·e˙kM ‰Ó Le¯ÈÙa בתורה ¿≈«∆»
˙BÓL ˙L¯Ùa)6Ú‚Ba ( ¿»»«¿¿≈«

‰LÓÏ רבינוÈ¯ˆÓ LÈ‡ ‡e‰L ¿…∆∆ƒƒ¿ƒ
ÌÈ·e˙k‰ ˙eËLÙaL Û‡c]¿«∆¿«¿«¿ƒ
B¯˙È ˙Ba ˙‡Ê e¯Ó‡»¿…¿ƒ¿

È¯ˆÓ LÈ‡Ï e‰e·LÁL ולא ∆¬»¿ƒƒ¿ƒ
יהודי, שהוא ‡e¯Óידעו ÔÎÏÂ בנות ¿»≈»¿

אביהן  ליתרו È¯ˆÓיתרו LÈ‡ƒƒ¿ƒ
'Bb eÏÈv‰ הרועים Ì‚Âמיד ƒƒ»¿«

‰Ï„ ‰Ïc שאבeÏ מים,'Bb »…»»»
של  באמירה שמדובר כיוון ולכאורה

מיהו  ידיעה מחוסר שנאמרה יתרו בנות

זו  לאמירה אין רבינו, משה באמת

ÔÂÈkחשיבות ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈»
‰Ê ÔÈÚL על מצרי' 'איש התואר ∆ƒ¿»∆

רבינו  ‡Ó˙משה ˙¯B˙a ¯Ó‡∆¡«¿«¡∆
אמיתי, הוא בה שנזכר דבר ≈¬‰¯Èשכל

ÈzÈÓ‡ ÔÈÚ e‰fL Ô·eÓ»∆∆ƒ¿»¬ƒƒ
LÈ‡ ‡e‰L ‰LÓ ÏL BÁ·La¿ƒ¿∆…∆∆ƒ

BBLÏ ‰ÊÂ ,[È¯ˆÓ הזוהר של ƒ¿ƒ¿∆¿
‡˙¯Èaשם: Ôn˙Â „ÈÏÈ˙‡ Ônz«»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

‡¯B‰Ï ˜ÈlzÒ‡ Ôn˙Â¿«»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰‡lÈÚ ושם גדל ושם נולד שם ƒ»»

עליון. לאור [התעלה] הסתלק

¯"ÂÓ‡‡ ‰Êa ¯‡·Óe אבי אדוני ¿»≈»∆
הגאון  הרבי, של אביו ורבי, מורי

יצחק  לוי רבי »»(ÏÚaהמקובל
‡ÏelÈ‰‰,אב מנחם כ"ף שהיום, «ƒ»

תש"ד  בשנת הסתלקותו, יום ,7)היום
˙BBLÏ ‰LÏM‰L האמורים ∆«¿…»¿

רבינו  משה לגבי בזוהר שנזכרו
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

    ארץ הרים ובקעות ה"מאמר ד  ) ג

 ה   .................    ל"ה'תש  ,אב- מחם כ"ף ,עקבפרשת שבת 

    ,עקבפרשת  שבתשיחת   )ד

 טו  ................................  ל "שתה' ,אב-חםמ כ"ף

 לב  ............  א  , טיך כר עקבפרשת  –שיחות -לקוטי  )ה

 לה   ................  ב  ,טכרך י עקבפרשת  –חות י שיוטלק  )ו

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ז

 מג  ..................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ומ  ................  עקבפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  מח  ...........  עקב פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 עו   ..................  עקבפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )יא

 זע  .......................................  עקבפרשת לשבוע  

 טפ  ..............  עקבפרשת בוע שלם" יו םהיו "לוח   )יב

 צב  .........................  ם "מברב וןלעי יתמיו כהלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 צה   ............  עקבפרשת לשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 אצק  ..........  עקבפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 ריז  ..............  עקבפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתיביא  )יז

 ריח  ......................................  י פרק  עזרא ,ו פרק  יחזקאל

  ואות מקמסכת  –משיות   ) יח

 רכ  ...................................................  אור קהתי יב

 כזר  ..........................................  מא יוכת מס בעקיעין   )יט

  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כ

 כחר  .............................................  כד ףד עד ח י ףמד

  : "דחביאי ו שותימתורת רב

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 ור  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כב

  זר  ................................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    לע וגו"סי ה תי בחגוק "יורעל פ אורבי התורלקוטי   ) כג

 טר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כד

 סבר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כה

 סגר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 סדר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"תר –ספר המאמרים   )כז

 סהר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כח

 סור  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ושיחר הספ  )כט

 ט סר  ............................................  צ'יי' ראדמו''ר מוה 

 עאר  .........................................  ח ספרק  כרוותספר הז  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 עדר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ערה   ................................  ורחומש לקריאה בציב  )לב

 דפר  .................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לג

 פה ר  .........................  ד פרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 רפו  ........................  עקבת פרשלשבוע  ים מוח זל  ) לה

 פזר  .............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו



zerwaeו mixd ux`

לפרׁש יׁש מֹוחין 8אסּתּליק ּבחינֹות הּׁשלׁש לנגד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּדגדלּות  ּדיניקה כּו',9ּדעיּבּור ּבמׁשה היּו ׁשּכּלם , ְְְְִִִֶֶַָָָֹֻ

ּדעיּבּור  מֹוחין לֹו היּו ּכׁשּנֹולד מׁשה ְְְְִִֶֶַַָֹוהיינּו,

אתרּבי, ּכ ואחר אתיליד, זהּו כּו', ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּבׁשלימּות

אסּתּליק  ּכ ואחר ּדיניקה, מֹוחין לֹו ׁשהיה ְְִִִִִֶַַַָָָָהּוא

ּומֹוסיף  ּדגדלּות. מֹוחין הּוא עיּלאה, ְְְִִִִַָָָלנהֹורא

ותּמן  עצמֹו ּבפני אחד ּבכל נקט ולכן ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלבאר,

ואתרּבי  אתיליד ּתּמן למימר ליּה הוה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ[ּדלכאֹורה

ׁשלׁש ּתּמן ּתיבת ּכתב ולּמה כּו', ְְְִִֵַַַַָָָָָֹואסּתּליק

אסּתּליק  ותּמן אתרּבי ותּמן אתיליד ּתּמן ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּפעמים,

היא  הּזהר  ׁשּבספר  ּתיבה ׁשּכל ידּוע והרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹכּו',

הּזהר  ּבביאּורי  ּגם ׁשרֹואים (ּוכפי הּדּיּוק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹּבתכלית

והּצמח  האמצעי אדמֹו"ר הּזקן, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָלאדמֹו"ר

ּבחינֹות  מהּׁשלׁש ּבחינה ּכל ּכי יען ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹצדק)],

והיינּו, עצמּה, ּבפני ּבחינה הּוא לעיל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָהּנזּכרֹות

ּדעיּבּור  מֹוחין ׁשּבּמֹוחין, הּבחינֹות ְְְִִִִֶֶַַֹׁשּׁשלׁש

ׁשלׁשה  הם ּדגדלּות, ּומֹוחין ּדיניקה ְְְִִִִֵַָָֹמֹוחין

ּגם  וכּמּובן מיחד ֹות, ועבֹודֹות מיחדים ְְְְֲִִַַַָָָָֻֻסדרים

כּו' ּברּכיו ּבין (ׁשראׁשֹו עיּבּור ׁשּבין ,10מהחיּלּוק ְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

כּו' ּתלת ּגֹו ּכלילן לאחרי 11ּתלת (ׁשּזהּו ליניקה ( ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

חיּלּוק  ׁשּזהּו העֹולם), לאויר ויצא נֹולד ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

,ערֹו נמׁשל ׁשּבאין הּגלּות ׁשענין ,ּכ ּכדי ועד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכפי  ללידה, נמׁשל הּגאּוּלה וענין ְְְְְְְִִִִֵַַַָָלעיּבּור,

יחזקאל  ּבנבּואת ּגאּוּלת 12ׁשהמׁשיל ענין ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

הּלידה  ּביֹום לּולד מּזה 13מצרים יֹותר ּולמעלה . ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבאין  ענין ׁשּזהּו ּדגדלּות, מֹוחין ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא
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עיבור 8) בחי' הג' לנגד שהם ואסתליק אתרבי אתיליד על בס"ד שפרשתי הפירוש מצאתי "שוב ב): (ע' שם לוי"צ בלקוטי

זיע"א". ז"ל הקדושה לדעתו שכיוונתי ות"ל כאן, במק"מ הובא בהרמ"ז מוחין עיבור 9)יניקה (שער כז שער חיים עץ ראה

ואילך. ערב ע' ח"א תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי מוחין). ב.10)יניקה ל, חיים 11)נדה עץ סע"א. נ, (תוספתא) זח"ב ראה

פ"ב. הכללים טז.12)שער וארא.13)קאּפיטל ר"פ תו"א ַ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÈÏÈ˙‡ נולדÈa¯˙‡גדל˜ÈlzÒ‡ הסתלקL¯ÙÏ LÈ8„‚Ï ƒ¿¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ≈¿»≈¿∆∆

˙eÏ„‚c ‰˜ÈÈc ¯eaÈÚc ÔÈÁBÓ ˙BÈÁa LÏM‰9, כמבואר «»…¿ƒƒ¿ƒƒƒ»¿«¿
מתגלים  הנפש) בכוחות המוחין לזה (ובמקביל למעלה המוחין הסוד, בתורת

או  'מוחין' 'יניקה', 'עיבור, הנקראים שלבים בשלושה ומתפתחים ונמשכים

היינו  'גדלות', 'יניקה', 'עיבור',

כמציאות  נרגש לא העניין שתחילה

נמצא  שעדיין כעובר אלא עצמו בפני

בשל  אמו, 'לידה'ברחם לאחר הבא, ב

'יניקה' של במצב הוא והתגלות,

במקורו, ותלוי קשור שעדיין כלומר

יש  שבו השלב הוא השלישי והשלב

זה  (וכעין ו'גדלות' 'מוחין' של מציאות

והתפתחות  המשכת לגבי גם מבואר

מהמוחין) שלוש ÌlkLהמידות כל ∆À»
הללו eÎ',הבחינות ‰LÓa eÈ‰»¿…∆

‰LÓ ,eÈÈ‰Â מיד„ÏBpLk כבר ¿«¿…∆¿∆«
¯eaÈÚc ÔÈÁBÓ BÏ eÈ‰»ƒ¿ƒ

e‰Ê ,'eÎ ˙eÓÈÏLa לשון פירוש ƒ¿≈∆
Ckהזוהר  ¯Á‡Â ,„ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ¿««»

ÔÈÁBÓ BÏ ‰È‰L ‡e‰ ,Èa¯˙‡ƒ¿«≈∆»»ƒ
˜ÈlzÒ‡ Ck ¯Á‡Â ,‰˜ÈÈcƒƒ»¿««»ƒ¿«ƒ

‰e‡התעלה ,‰‡lÈÚ ‡¯B‰Ïƒ¿»ƒ»»
.˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓƒ¿«¿

ÛÈÒBÓe בעל הרבי, של אביו ƒ
אב, כ"ף של ,עוד Ï·‡¯ההילולא ¿»≈

Ë˜ ÔÎÏÂ הזוהר„Á‡ ÏÎa ¿»≈»«¿»∆»
האמורים  הלשונות ≈¿ÈÙaƒמשלושת

BÓˆÚ הביטוי ושם Ôn˙Âאת «¿¿«»
dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc],לו היה ¿ƒ¿»¬»≈

Ônzלומר ÓÈÓÏ¯לזוהר, ¿≈««»
'eÎ ˜ÈlzÒ‡Â Èa¯˙‡Â „ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«ƒ
היו  הדברים שלושת שכל מובן והיה

Èz·˙'שם', ·˙k ‰nÏÂ את ¿»»»«≈«
ÌÈÓÚt,המילה  LÏL Ônz ולשון «»»…¿»ƒ

הוא Ôn˙Âהזוהר „ÈÏÈ˙‡ Ônz«»ƒ¿¿ƒ¿«»
,'eÎ ˜ÈlzÒ‡ Ôn˙Â Èa¯˙‡ƒ¿«≈¿«»ƒ¿«ƒ

‰·Èz ÏkL Úe„È È¯‰Â מילה ÈÏÎ˙a˙כל ‡È‰ ¯‰f‰ ¯ÙÒaL «¬≈»«∆»≈»∆¿≈∆«…«ƒ¿«¿ƒ
,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï ¯‰f‰ È¯e‡È·a Ìb ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe) ˜eic‰«ƒ¿ƒ∆ƒ«¿≈≈«…«¿«¿«»≈

˜„ˆ ÁÓv‰Â ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ הזוהר של הלשון בדיוקי שמדייקים «¿»∆¿»ƒ¿«∆«∆∆
היא פעמים שלוש (שם) 'תמן' בזוהר שנאמר לכך והסיבה מילה)], »»ÔÚÈבכל

Ó ‰ÈÁa Ïk ÈkÏÈÚÏ ˙B¯kÊp‰ ˙BÈÁa LÏM‰'יניקה' 'עיבור', ƒ»¿ƒ»≈«»…¿ƒ«ƒ¿»¿≈

‰BÈÁa˙ו'גדלות' LÏML ,eÈÈ‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÈÁa ‡e‰¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿«¿∆¿…«¿ƒ
,˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓe ‰˜ÈÈc ÔÈÁBÓ ¯eaÈÚc ÔÈÁBÓ ,ÔÈÁBnaL∆«ƒƒ¿ƒƒƒƒ»ƒ¿«¿

בקצרה, לעיל נתבאר ÌÈ¯„Òשעניינם ‰LÏL Ì‰ וענייניםÌÈ„ÁÈÓ ≈¿…»¿»ƒ¿À»ƒ
˙B„B·ÚÂ'ה את העובד האדם מזו,B„ÁÈÓ˙בעבודת זו Ô·enÎÂשונות «¬¿À»¿«»

˜elÈÁ‰Ó Ìb ההבדלÔÈaL מצב «≈«ƒ∆≈
התינוק eaÈÚ¯של  כאשר,(אצל ƒ

הגמרא, ÂÈk¯aכדברי ÔÈa BL‡¯L∆…≈ƒ¿»
'eÎ10,הזוהר ÔÏÈÏkוכדברי ˙Ïz¿»¿ƒ»

'eÎ ˙Ïz Bb11 כלולים שלושה ¿»
של  המשמעות ועל שלושה, בתוך

בחג  הרבי של במאמר מבואר הדברים

דתלת  העניין להבין תשכ"ג: הפסח

הוולד  כמשל שהוא כו', תלת גו כלילן

בין  מקופל שראשו אמו במעי הנמצא

הבחינות  ג' בו שיש היינו, כו', ברכיו

וג' דעת], בינה [חכמה דחב"ד

תפארת], גבורה [חסד דחג"ת הבחינות

עד  וסילוק, העלם של באופן שהם אלא

הבחינות  ג' אלא בגילוי בו ניכר שלא

שבהם  בלבד, יסוד] הוד [נצח דנה"י

דחב"ד  הבחינות ג' ונתלבשו נתעלמו

תלת  גו כלילן תלת עניין שזהו וחג"ת,

בנה"י) וחג"ת בחג"ת, חב"ד כו',

e‰fL) ‰˜ÈÈÏ כבר התינוק כאשר ƒƒ»∆∆
ÈÂˆ‡יונק  „ÏB ¯·kL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿»«¿»»

e‰fL ,(ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï המרחק «¬ƒ»»∆∆
ל'יניקה' 'עיבור' בין elÈÁƒ˜והפער

CB¯Ú ÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬
Ckוהשוואה, È„k „ÚÂ גדול ¿«¿≈»

ל'יניקה', 'עיבור' בין והריחוק ההבדל

˙eÏb‰ ÔÈÚL העלם של זמן ∆ƒ¿««»
האלוקות  על eaÈÚÏ¯והסתר ÏLÓƒ¿«¿ƒ

ברחם  ומכוסה מוסתר הוולד שבו

‰le‡b‰אימו, ÔÈÚÂ שעניינה ¿ƒ¿««¿»
נעלם שהיה מה ÈÏÏ„‰גילוי ÏLÓƒ¿«¿≈»

ומתגלה, יוצא הוולד ÈÙk¿ƒשבה
Ï‡˜ÊÁÈ ˙‡e·a ÏÈLÓ‰L12„ÏeÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙le‡b ÔÈÚ Ïk ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿∆¿≈»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿»»

‰„Èl‰ ÌBÈa13 ביחזקאל טז פרק בתחילת האמור על רש"י וכפירוש ¿«≈»
ולפי  תיקון שום בלי היית במצרים בך כשבחרתי ..." – אותך" הולדת "ביום

הוולד"). תיקוני כאן הזכיר ללידה הדבר שדימה

‰fÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'מ'יניקה והן מ'עיבור' הן יותר גבוהה ‰e‡דרגה ¿«¿»≈ƒ∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



ז l"yz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt zay

אסּתּליק, הּלׁשֹון זה על נאמר ולכן לגמרי, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָערֹו

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהיא העלּיה, ּגֹודל על ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשּמֹורה

אמנם, זה. ׁשּלפני מהּדרגֹות לגמרי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָסיּלּוק

ּבכל  ׁש"ּנקט זה על ּביאּור רק הּוא לעיל ְְֵֵֶֶַַַָָָָהאמּור

ּבחינה  ּכל ּכי יען ותּמן, עצמֹו ּבפני ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָאחד

ּבחינה  הּוא לעיל  הּנזּכרֹות ּבחינֹות ְְְְִִִֵֵַַָָָֹמהּׁשלׁש

מהי  להבין צרי עדיין אבל עצמּה", ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבפני

ּדוקא, ּבמצרים ּתּמן, היה זה ׁשּכל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָההדּגׁשה

ׁשּנמׁשל  ּדעיּבּור, מֹוחין ענין ּבׁשלמא ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָּדלכאֹורה,

ּדיניקה  מֹוחין אבל למצרים, ׁשּיי ְְְֲִִִִִַַָָָָלגלּות,

אחת  ועל לגאּוּלה) ׁשּנמׁשלה הּלידה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ(לאחרי

ׁשּיכּותם  מהי ּדגדלּות, מֹוחין וכּמה ְְְִִַַַַַָָָָּכּמה

אתרּבי  ׁשּתּמן ּגם להדּגי ׁש צרי ׁשּלכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלמצרים,

לאחרי  ׁשּגם הּוא, הענין א כּו'. אסּתּליק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָותּמן

ׁשּיהיה  נֹוגע הּדרגֹות ּבכל הּנה מּמצרים , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגאּוּלה

והּגיעּו יצאּו ׁשּמּמּנּו (מצרים) הּמיצר ענין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהרּגׁש

הּוא  האֹור ׁשּיתרֹון לפי מּזה, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלמדריגה

החֹוׁש אתרּבי 14מן ּתּמן ּדוקא ולכן ּדוקא, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

עיּלאה. לנהֹורא אסּתּליק ְְְִִִִַַָָָָותּמן

e‰ÊÂ בא אּתה אׁשר הארץ ּכי ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ֲִֶֶֶַַַָָָָָ

אׁשר  היא מצרים כארץ לא לרׁשּתּה ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּמה

ׁשּמבאר  לפני ׁשעֹוד היינּו, וגֹו', מּׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָיצאתם

היציאה  ענין הּכתּוב מדּגיׁש יׂשראל, ארץ ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמעלת

ּכל  ּבעב ֹודת וענינֹו כּו'. מצרים ּדארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּמיצר

להיֹות   צרי ׁשּנמצא ּדרּגא ׁשּבכל מּיׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאחד

ׁשּנמצא  להתּבֹונן הּמיצר, ענין הרּגׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאצלֹו

עּמיקּתא  כּו'.15ּבבירא מּׁשם ולצאת כּו', ְְְִִֵֵַָָָָ

יׂשראל CÈLÓÓeג) ארץ מעלת לבאר ּבּכתּוב «¿ƒְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
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יג.14) ב, קהלת ב.15)ע"פ ה, חגיגה ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯Ó‚Ï CB¯Ú ÔÈ‡aL ÔÈÚ e‰fL ,˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓ ÔÈÚ שהריחוק ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»∆¿≈¬¿«¿≈

שיעור, לאין נעלה דגדלות' 'מוחין שעניין הוא ו'יניקה' מ'עיבור' שלו והפער

,˜ÈlzÒ‡ ÔBLl‰ ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ לשון שהוא BnL¯‰התעלה, ¿»≈∆¡««∆«»ƒ¿«ƒ∆∆
È¯Ó‚Ï ˜elÈÒ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ,‰iÏÚ‰ Ï„Bb ÏÚ התעלות «∆»¬ƒ»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿≈

מוחלטת  הסתלקות שנחשבת

.‰Ê ÈÙlL ˙B‚¯c‰Ó≈«¿»∆ƒ¿≈∆
ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ,ÌÓ‡ ההבדל על »¿»»»¿≈

של  העניינים שלושת בין הערך וריחוק

ו'אסתלק' 'אתרבי' 'אתיליד',

של  העניינים לשלושת המקבילים

(מוחין) ו'גדלות' 'יניקה' ‰e‡'עיבור',
Ë˜p"L ‰Ê ÏÚ ¯e‡Èa ˜«̄≈«∆∆»«

‡Á„הזוהר  ÏÎa מהשלושהÈÙa ¿»∆»ƒ¿≈
,Ôn˙Â BÓˆÚ פעם רק אמר ולא «¿¿«»

'ותמן' בלבד Ïkאחת Èk ÔÚÈ««ƒ»
˙BÈÁa LÏM‰Ó ‰ÈÁa¿ƒ»≈«»…¿ƒ
‰ÈÁa ‡e‰ ÏÈÚÏ ˙B¯kÊp‰«ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,"dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¬»¬«ƒ
‰Lb„‰‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«ƒ««¿»»

,Ônz ‰È‰ ‰Ê ÏkL,שם ∆»∆»»«»
,‰¯B‡ÎÏc ,‡˜Âc ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«¿»¿ƒ¿»

‡ÓÏLa הדבר כלומר משלימים, אנו ƒ¿»»
כי פלא זה ואין ומתקבל »¿ÔÈÚƒמובן

,¯eaÈÚc ÔÈÁBÓ הם המוחין כאשר ƒ¿ƒ
בהעלם eÏ‚Ï˙עדיין ÏLÓpL∆ƒ¿«¿»

והסתר, העלם של מצב «»CÈiLשהיא
ÌÈ¯ˆÓÏ של הגלות מקום שהייתה ¿ƒ¿«ƒ

ישראל, ÈÈc˜‰בני ÔÈÁBÓ Ï·‡¬»ƒƒƒ»
‰„Èl‰ È¯Á‡Ï) וההתגלות ¿«¬≈«≈»

˙Á‡ ÏÚÂ (‰le‡‚Ï ‰ÏLÓpL∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿«««
˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ¿«¿
דיניקה, ממוחין גם באיןֿערוך הנעלים

לעיל, Ì˙eÎiLכמבואר È‰Ó של «ƒ«»»
בחינת  ושל יניקה בחינת של אלו מוחין

ÔÎlLגדלות ,ÌÈ¯ˆÓÏ בגלל ¿ƒ¿«ƒ∆»≈
למצרים  LÈb„‰Ïשייכותם CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ

ÔnzL Ìb במצרים ‡˙¯Èaשם, «∆«»ƒ¿«≈
דיניקה  במצרים Ôn˙Âבמוחין שם, ¿«»

'eÎ ˜ÈlzÒ‡ במוחין התעלה ƒ¿«ƒ
דגדלות?

,ÌÈ¯ˆnÓ ‰le‡b‰ È¯Á‡Ï ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ כאשר אפילו «»ƒ¿»∆«¿«¬≈«¿»ƒƒ¿«ƒ
('תמן') במצרים נמצאים לא ‰B‚¯c˙כבר ÏÎa ‰p‰ נעלות שהן למרות ƒ≈¿»«¿»

מצרים בגלות היו שבו מהמצב לכך Ú‚Bמאד  גדולה חשיבות È‰iL‰ויש ≈«∆ƒ¿∆
ה' את העובד האדם אל ‰¯Lbאצל מודעות והרגשה, ‰Ènˆ¯הכרה ÔÈÚ ∆¿≈ƒ¿««≈»

וההגבלות של (הדוחק והעניין התוכן epnnLשהוא (ÌÈ¯ˆÓ מאותו ƒ¿«ƒ∆ƒ∆
ÔB¯˙iLמיצר  ÈÙÏ ,‰fÓ ‰ÏÚÓlL ‰‚È¯„ÓÏ eÚÈb‰Â e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ¿«¿≈»∆¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿

CLBÁ‰ ÔÓ ‡e‰ ¯B‡‰14‡˜Âc אור הוא החושך מתוך שבא ואור »ƒ«∆«¿»
ביותר, ואומר ÔÎÏÂנעלה הזוהר ‡˙¯ÈaבלשוןÂc˜‡מדייק Ônz ¿»≈«¿»«»ƒ¿«≈

‡¯B‰Ï ˜ÈlzÒ‡ Ôn˙Â¿«»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰‡lÈÚ של הקשר את להדגיש כדי ƒ»»

העיבור  של לדרגה רק לא מצרים

של  הקשר את גם אלא לגלות שנמשלה

שהן  אף נעלות, היותר לדרגות מצרים

במעלות  גם כי שיעור, לאין נעלות

שיצאו  והרגשה וההכרה הידיעה אלו,

האור'. ל'יתרון גורמת ממצרים,

e‰ÊÂ מדוע כהסבר לעיל האמור ¿∆
גם  למצרים השייכות את מדגישים

בגלל  המוחין, של הנעלות בדרגות

הטעם  הוא החושך, מתוך האור יתרון

e˙kM·על Ìbהפנימי ‰Ó בפרשה ««∆»
ובקעות' הרים 'ארץ הכתוב לפני זו,

‰nL ‡· ‰z‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Èkƒ»»∆¬∆«»»»»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï dzL¯Ï¿ƒ¿»…¿∆∆ƒ¿«ƒ
,'B‚Â ÌMÓ Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‡È‰ƒ¬∆¿»∆ƒ»¿
¯‡·nL ÈÙÏ „BÚL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿≈∆¿»≈

Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÏÚÓ ארץ' בתור «¬«∆∆ƒ¿»≈
עיני  תמיד אשר ו'ארץ ובקעות' הרים

בה', אלוקיך ‰e˙k·ה' LÈb„Ó«¿ƒ«»
ı¯‡c ¯ˆÈn‰Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»≈«≈»¿∆∆

'eÎ ÌÈ¯ˆÓ יתרון של טעם, מאותו ƒ¿«ƒ
החושך. מתוך האור

BÈÚÂ וההרגשה ההכרה זה, דבר של ¿ƒ¿»
מתבטא  שהוא כפי ממצרים, שבאים

'‰ ˙„B·Úa של„Á‡ Ïk «¬«»∆»
‡b¯c ÏÎaL ‡Â‰ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆¿»«¿»

‡ˆÓpL גבוהה בדרגה נמצא אם גם ∆ƒ¿»
‡ˆBÏנעליתו  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ אצל »ƒƒ¿∆¿

ה' את שעובד ואחד אחד ≈¿∆‰¯Lbכל
על  מודעות והרגשה, »¿ÔÈÚƒהכרה

‡ˆÓpL ÔBa˙‰Ï ,¯ˆÈn‰«≈»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»
‡z˜ÈnÚ ‡¯È·a15 עמוק בבור ¿≈»«ƒ¿»

'eÎ שנמצא מי לגבי גם נכון (והדבר

מעצם  ה', בעבודת גבוהה בדרגה

הגשמי), הזה בעולם גשמי, בגוף למטה, נמצאת שנשמתו ≈«¿ÏÂˆ‡˙העובדה
'eÎ ÌMÓ.מהם ולהשתחרר ה' בעבודת וההגבלות מהמיצרים ולהתעלות ƒ»

·e˙ka CÈLÓÓe ביחס ‚) ישראל שארץ מעלתה על ההקדמה לאחר «¿ƒ«»
שמתוך  האור מעלת המיצר, מן היציאה מעלת את להדגיש כדי מצרים, לארץ
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zerwaeח mixd ux`

ּובהקּדים, ּובקעֹות. הרים ארץ ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָעצמּה,

הענינים  ּפרטי וכל יׂשראל ּדארץ הענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּכללּות

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו למעלה, ּגם יׁשנם 16ׁשּבּה ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָ

למּטה  יׂשראל ארץ על ּדקאי החּיים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָארצֹות

ׁשהיא  ׁשּלמעלה, יׂשראל ארץ ּכנגד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻׁשּמכּונת

נׁשמֹות  לכל ׁשּמׁשּפעת יׂשראל, ּכנסת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבחינת

ּכמֹו ארץ, ּבׁשם נקראים הם ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׂשראל,

רז"ל 17ׁשּכתּוב  ּוכמאמר חפץ, ארץ תהיּו 18ּכי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ

רצֹון  לעׂשֹות ׁשרצתה ארץ ׁשמּה נקרא ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָלּמה

ּכיון  מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשל ענינֹו זהּו והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָקֹונּה,

קֹוני  את לׁשּמׁש אּלא נבראתי לא ּומּזה 19ׁשאני . ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

ּובקעֹות, הרים ארץ לענין ּבנֹוגע ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּובן

מּיׂשראל. אחד ּכל ּבעבֹודת ּגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשנֹו

ּגבֹוּה,ÔÈÚ‰Âד) מקֹום הּוא הר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְִֵֶַַָָָ

(ּכמֹו מיׁשֹור ארץ היא ְְִִִֶֶָּובקעה

רׁש"י  ּבפירּוׁש ּבּגמרא 20ׁשּמבֹואר ּגם ּומצינּו ,(21 ְְְִִֵֶַַַָָָָ

להר  (ּבנּגּוד מיׁשֹור מארץ למּטה היא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּבקעה

ּבּנמׁשל  וענינם מיׁשֹור). מארץ למעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

ּדהּנה  לּמׁשל), הּפרטים ּבכל הר 22(ׁשּמתאים , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

האהבה, ענין הּוא הארץ מיׁשֹור מן ְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבֹולט

עצ  את למעלה ׁשּמגּביּה מּלמּטה עֹולה להיֹות מֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּכלתה  עד כּו' וצּמאֹון ּותׁשּוקה וחׁשק ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָּבכֹוסף

הּוא  מיׁשֹור מארץ ׁשּלמּטה ּובקעה כּו'. ְְְִִֵֶֶֶַַָָנפׁשֹו

הּביּטּול  לתכלית עד והּביּטּול, הּיראה ְְְְְִִִִִַַַַַַָענין

ּתהיה  לּכל ּכעפר הרּוח 23ּדנפׁשי לׁשפלּות ועד , ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּגאֹונֹו והדר הוי' ּפחד מּפני הּיראה .24ׁשּמּצד ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּדאהבה  הענין ּכללּות הּוא ּובקעה ׁשהר ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָוהיינּו,

ועבד  ּבן ענין הּוא (ּובכללּות ׁשעל 25ויראה ,( ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

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

סי"ד.16) סוס"ח. אגה"ק תניא וראה ט. קטז, ע"ג).17)תהלים ריש יז, פרשתנו בלקו"ת (הובא יב ג, פ"ה,18)מלאכי ב"ר

במלאכת 19)ח. וכ"ה תשכ"ד) ירושלים, - הבבלי תלמוד של היד כתבי (אוסף כת"י בש"ס הגירסא (ע"פ בסופה קידושין

ועוד). שם. קידושין למשניות יא.20)שלמה שם, תתאי.21)פרשתנו ד"ה ובפרש"י א יו"ד, תענית לקמן 22)ראה בהבא

ואילך. סע"א מה, שה"ש לקו"ת גם וראה .2 שבהערה ואוה"ת לקו"ת ראה העמידה.23)- תפלת בסוף שלום" "שים ברכת

כא.24) שם, יט. ב, ישעי' א).25)ע"פ (נז, פמ"א תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכתוב ממשיך È‰L‡החושך, ,dÓˆÚ Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÏÚÓ ¯‡·Ï¿»≈«¬«∆∆ƒ¿»≈«¿»∆ƒ

˙BÚ˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡ מדוע לעיל שנשאלה השאלה גם מתורצת (ובזה ∆∆»ƒ¿»
המעלות  על גם אלא עצמה ישראל ארץ של המעלות על רק מדבר  לא הכתוב

ומבאר. שממשיך כפי מצרים), לארץ ביחס הארץ של

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿»»ƒ¿»
הכללי ÏÎÂהתוכן Ï‡¯NÈ ı¯‡c¿∆∆ƒ¿»≈¿»

daL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t בארץ ¿»≈»ƒ¿»ƒ∆»
ÏÚÓÏ‰ישראל  Ìb ÌLÈ∆¿»«¿«¿»

e˙kM·ברוחניות, ‰Ó e‰fL16 ∆∆«∆»
‰ÌÈiÁ,בתהלים  ˙Bˆ¯‡'ארצות' «¿««ƒ

רבים, ‡¯ıשמכוון È‡˜cלשון ÏÚ ¿»≈«∆∆
„‚k ˙eÎnL ‰hÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»∆¿À∆∆¿∆∆

NÈ ı¯‡‡È‰L ,‰ÏÚÓlL Ï‡¯ ∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿»∆ƒ
למעלה ישראל' Òk˙'ארץ ˙ÈÁa¿ƒ«¿∆∆

,Ï‡¯NÈ שהיא באלוקות הבחינה ƒ¿»≈
ישראל נשמות »»¿»∆ÚtLnL˙מקור

וחיות  BÓL˙השפעה ÏÎÏ¿»ƒ¿
Ì‰ ÌbL ,Ï‡¯NÈ ישראל נשמות ƒ¿»≈∆«≈

BÓk ,ı¯‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈∆∆¿
·e˙kL17ֿשהקדוש מלאכי בנבואת ∆»

ישראל  לבני אומר Èkƒברוךֿהוא
¯Ó‡ÓÎe ,ıÙÁ ı¯‡ eÈ‰ƒ̇¿∆∆≈∆¿«¬«

Ï"Ê¯18 במדרש‡¯˜ ‰nÏ ««»»ƒ¿»
dÓLı¯‡ גם ישראל היא 'ארץ' כי ¿»∆∆

שם  על רצון, «¿«∆L¯ˆ˙‰מלשון
e‰Ê È¯‰Â ,dB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ«¬¿»«¬≈∆

ה' רצון את לעשות «¿BÈÚƒהרצון
ושליחותו  ‡Á„ותפקידו Ïk ÏL∆»∆»

È‡L ÔÂÈk ,Ï‡¯NiÓ והכוונה ƒƒ¿»≈≈»∆¬ƒ
מישראל  ואחד אחד …Ï‡לכל

˙‡ LnLÏ ‡l‡ È˙‡¯·ƒ¿≈ƒ∆»¿«≈∆
ÈB˜19'ישראל 'כנסת גם ולכן ƒ

מישראל  אחד כל כי 'ארץ' נקראת

קונו. רצון את לעשות ∆fÓeƒ‰רוצה
ı¯‡ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿ƒ¿«∆∆

˙BÚ˜·e ÌÈ¯‰ בתור כאן האמור »ƒ¿»
ישראל, ארץ על Ìbשבח BLiL∆∆¿«

˙„B·Úaשל ‡Á„ה' Ïk «¬«»∆»
,Ï‡¯NiÓ.להלן שיתבאר כפי ƒƒ¿»≈

‡È‰ ‰Ú˜·e ,dB·b ÌB˜Ó ‡e‰ ¯‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«»»«ƒ¿»ƒ
È"L¯ Le¯ÈÙa ¯‡B·nL BÓk) ¯BLÈÓ ı¯‡20 זה פסוק על ∆∆ƒ¿∆¿»¿≈«ƒ

מישור' הן – Óba¯‡'ובקעות Ìb eÈˆÓe ,(21‡È‰ ‰Ú˜aL רק לא »ƒ««¿»»∆ƒ¿»ƒ
אפילו  אלא יותר hÓÏ‰מישור Ï‰¯נמוך „eba) ¯BLÈÓ ı¯‡Ó ¿«»≈∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L יותר ı¯‡Óגבוה ∆¿«¿»≈∆∆
.(¯BLÈÓƒ

ÌÈÚÂ שהוא כפי והבקעה ההר של ¿ƒ¿»»
ÏÎa ÌÈ‡˙nL) ÏLÓpa«ƒ¿»∆«¿ƒ¿»

‰p‰c ,(ÏLnÏ ÌÈË¯t‰22, «¿»ƒ«»»¿ƒ≈
ı¯‡‰ ¯BLÈÓ ÔÓ ËÏBaL ¯‰«∆≈ƒƒ»»∆

‡e‰ על ‰‡‰·‰משל ÔÈÚƒ¿«»«¬»
ה', את העובד היהודי שחש לאלוקות

dÈa‚nL ומרומם ‡˙ומעלה ∆«¿ƒ«∆
‰ÏBÚ ˙BÈ‰Ï BÓˆÚ מתעלה «¿ƒ¿∆

‰hÓlÓ הרוחני ומצבו ממעמדו ƒ¿«»
לאלוקות,ÏÚÓÏ‰כעת  להתקרב ¿«¿»

אליו  להתקרב והרצון ה' ואהבת

הם ה' אהבת של ∆¿ÛÒBÎaוהרגשות
ÔB‡nˆÂכיסופין  ‰˜eL˙e ˜LÁÂ¿≈∆¿»¿ƒ»

'eÎמאוד חזקה »Ú„במידה
'eÎ BLÙ ‰˙ÏkL של תשוקה ∆»¿»«¿

אותה  המגביל הגוף מן לצאת הנפש

באלוקות. ולדבוק

‰hÓlL ‰Ú˜·e יותר הנמוכה ƒ¿»∆¿«»
ÔÈÚ ‡e‰ ¯BLÈÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒƒ¿«

‰‡¯i‰'ה מתוך ÏehÈa‰Âיראת «ƒ¿»¿«ƒ
והמציאות  העצמית היישות ביטול

ÈÏÎ˙Ï˙האישית, „Ú שיא «¿«¿ƒ
ÏkÏ ¯ÙÚk ÈLÙc ÏehÈa‰«ƒ¿«¿ƒ∆»»«…

‰È‰z23 לגבי כעפר עצמו שמרגיש ƒ¿∆
אדם, ‰¯Áeכל ˙eÏÙLÏ „ÚÂ של ¿«¿ƒ¿»«

האדם  ‰i¯‡‰נפש „vnL שהוא ∆ƒ««ƒ¿»
לו  שיש העצומה וההתבטלות חש

¯„‰Â 'ÈÂ‰ „Át ÈtÓƒ¿≈««¬»»«¬«
BB‡b24. ¿

‡e‰ ‰Ú˜·e ¯‰L ,eÈÈ‰Â משל ¿«¿∆«ƒ¿»
c‡‰·‰על  ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿«¬»

Ôa ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·e) ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈
אהבה  מתוך ה' עבודת את המסמל
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ט l"yz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt zay

ידי  (על מרע ּדסּור הענין ּכללּות נעׂשה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָידם

טֹוב  ועׂשה תעׂשה) לא מצוֹות 26מצוֹות ידי (על ְְְֲֲִִֵֵֶַַַֹ

עׂשה  מצוֹות ּכל ׁשֹורׁש היא אהבה ּכי, ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָעׂשה),

לא  מצוֹות ּכל ׁשֹורׁש היא ויראה ְְְִִִֶֶַָָָֹׁשּבּתֹורה,

ׁשּבּתֹורה  לׁשֹון 27תעׂשה הרים ּׁשּכתּוב ּומה . ְֲִֶֶֶַַַָָָ

הּוא  ּובכללּות כּו', הר ּבחינֹות ּכּמה יׁש ּכי ְְִִִִֵַַַָָרּבים,

עֹולם  (אהבת זּוטא אהבה רּבה.28ענין ואהבה ( ְְֲֲֲִַַַַַַָָָָָ

ׁשּתי  ּכן ּגם יׁש ּכי רּבים, לׁשֹון ּבקעֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַָוכן

עיּלאה. ויראה ּתּתאה יראה יראה, ְְְְְִִִִִַָָָָָָָּבחינֹות

ׁשהן 29וכּידּוע  הוי', ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּבענין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

מלמעלה  (וסדרם ּודחילּו רחימּו ּורחימּו ְְְְְְְְִִִִִִַָָּדחילּו

ו', רּבה, אהבה ה', עיּלאה, יראה י', הּוא ְְֲִִַַַָָָָָָלמּטה

ׁשּתי  הרי ּתּתאה), יראה וה', זּוטא, ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָאהבה

הרים  וזהּו ּדחילּו, ּפעמים ּוׁשּתי רחימּו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָּפעמים

ּבחינֹות  ּוׁשּתי הרים ּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵָָּובקעֹות,

ְָּבקעֹות.

הם eiË¯Ù·e˙ה) ּובקעֹות הרים הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִֵֵֵָָ

ּבאתערּותא  אֹופנים ְְְֲִִֵָָׁשני

ּדל  האתערּותא ׁשּפֹועלת ּבהתאם ּדלתּתא עילא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּידּוע  ּובהקּדם ּדלתּתא. האתערּותא 22לאֹופן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּגֹו' לּב על ּכחֹותם ׂשימני על 30ּבענין [ּדקאי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

לתפּלין  ּכּוּלּה הּתֹורה ּכל (ׁשהּוּקׁשה ),31ּתפּלין ְְְִִִִִֶַָָָָ

(ּדהיינּו ראׁש ׁשל ּתפּלין ענין הּוא לּב על ְְְְִִִִֶֶַַַָֹחֹותם

לּבא  על ּדתליין זרֹוע32רצּועֹות על וחֹותם ,( ְְְְְִֶַַָָָָ
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טו.26) לד, ובכ"מ.27)תהלים פ"ד. ואילך).28)תניא תקיב (ע' ורבה זוטא - ה' אהבת ערך הערכיםֿחב"ד ספר ראה

א).29)וש"נ. (מו, שם שה"ש לקו"ת ב). (כה, ת"י ב). (כא, ת"ו תקו"ז ואילך. ב קכב, (רע"מ) זח"ג ח,30)ראה שה"ש

א.31)ו. לה, ב).32)קידושין (סה, תכ"ב תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וביטול ÚÂ25·„וקירוב יראה מתוך ה' עבודת את Ì„Èהמסמל ÏÚL ,( »∆∆∆«»»

ה' ויראת ה' אהבת ידי (ÏÚעל Ú¯Ó ¯eÒc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰NÚ«¬∆¿»»ƒ¿»¿≈»«
·BË ‰NÚÂ (‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ È„È26,(‰NÚ ˙BÂˆÓ È„È ÏÚ) ¿≈ƒ¿…«¬∆«¬≈«¿≈ƒ¿¬≈

L¯BL ‡È‰ ‰·‰‡ ,Èk לקיום ומניע NÚ‰ומקור ˙BÂˆÓ Ïk ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿¬≈
L¯BL ‡È‰ ‰‡¯ÈÂ ,‰¯BzaL∆«»¿ƒ¿»ƒ∆

לקיום  ומניע Ï‡ומקור ˙BÂˆÓ Ïk»ƒ¿…
‰¯BzaL ‰NÚ˙27 כמבואר) «¬∆∆«»

שורש  היא האהבה "כי התניא: בספר

הן  וממנה מצוותֿעשה רמ"ח כל

אמיתי  קיום להן אין ובלעדה נמשכות

שם  את האוהב הוא באמת המקיימן כי

אפשר ה' ואי באמת בו לדבקה וחפץ

רמ"ח  בקיום אם כי באמת בו לדבקה

דמלכא  אברין רמ"ח שהם פקודין

לשס"ה  שורש היא והיראה כביכול...

מלכי  במלך למרוד ירא כי לאֿתעשה

יראה  או הקדושֿברוךֿהוא. המלכים

מגדולתו  שמתבושש מזו פנימית

בעיניו  הרע ולעשות כבודו עיני למרות

הקליפות  הם שנא אשר ה' תועבת כל

מהאדם  יניקתם אשר וסטראֿאחרא

בשס"ה  הוא בו ואחיזתם התחתון

לאֿתעשה..."). מצוות

ÔBLÏ ÌÈ¯‰ ·e˙kM ‰Óe«∆»»ƒ¿
,ÌÈa¯,יחיד לשון 'הר' LÈולא Èk «ƒƒ≈

,'eÎ ¯‰ ˙BÈÁa ‰nk והיינו «»¿ƒ«
ה', באהבת שונות «¿eÏÏÎ·eƒ˙דרגות

באהבת  השונות הדרגות כללי, באופן

בחינות  לשתי מתחלקות ‰e‡ה'
,‡ËeÊ ‰·‰‡ ÔÈÚ,זעירה אהבה ƒ¿««¬»»

נמוכה  בדרגה ה' אהבת היינו

גם ( ÌÏBÚהנקראת ˙·‰‡28 «¬«»
משום  מהם, ואחד טעמים, מכמה

מעורר  שהאדם לה' אהבה שהיא

בעולם  ביטוי לידי באה שהיא כפי באלוקות התבוננות מתוך )בנפשו
,‰a¯ ‰·‰‡Â.גבוהה בדרגה ה' אהבת היינו ¿«¬»«»

˙BÚ˜a ÔÎÂ'ה ליראת משל כאמור Èkשהם ,ÌÈa¯ ÔBLÏ שיש כשם ¿≈¿»¿«ƒƒ
כך  ה', באהבת בחינות שתי כללי) È¯‡‰,(באופן ˙BÈÁa ÈzL Ôk Ìb LÈ≈«≈¿≈¿ƒƒ¿»

‰‡zz ‰‡¯È נמוכה בדרגה ה' יראת ,‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ בדרגה ה' יראת ƒ¿»«»»¿ƒ¿»ƒ»»
רבים. לשון 'בקעות' במשל גם נאמר דרגות, בכמה שמדובר וכיוון עליונה,

Úe„iÎÂ29 הסוד ‰ÈÂ',בתורת ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ ÔÈÚa הנכתב ¿«»«¿ƒ¿««¿«ƒ≈¬»»
יֿהֿוֿה עלÔ‰Lבאותיות eÓÈÁ¯eרומזות eÏÈÁc ואהבה ¯eÓÈÁיראה ∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

eÏÈÁ„e ויראה È¯‡‰אהבה ,'È ‡e‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Ì¯„ÒÂ) ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿»
‰‡zz ‰‡¯È ,'‰Â ,‡ËeÊ ‰·‰‡ ,'Â ,‰a¯ ‰·‰‡ ,'‰ ,‰‡lÈÚƒ»»«¬»«»«¬»»¿ƒ¿»«»»
יותר  בדרגות הן הוי' שם של הראשונות האותיות ששתי הסוד בתורת כמבואר

רומזות  הראשונות האותיות שתי ולכן האחרונות, האותיות משתי נעלות

עילאה, יראה ביראה, העליונה לדרגה

רבה, אהבה באהבה, העליונה ולדרגה

רומזות  האחרונות האותיות ושתי

זוטא, אהבה באהבה, התחתונה לדרגה

יראה  ביראה, התחתונה ולדרגה

ÌÈÓÚtתתאה  ÈzL È¯‰ ,(¬≈¿≈¿»ƒ
eÓÈÁ¯ באהבה דרגות שתי שהן ¿ƒ

eÏÈÁc ÌÈÓÚt ÈzLe שתי שהן ¿≈¿»ƒ¿ƒ
ביראה, ‰¯ÌÈדרגות e‰ÊÂ¿∆»ƒ

ÌÈ¯‰ ˙BÈÁa ÈzL ,˙BÚ˜·e¿»¿≈¿ƒ»ƒ
אהבה  בחינות לשתי משל ≈¿ÈzLeשהם

˙BÚ˜a ˙BÈÁa לשתי משל שהם ¿ƒ¿»
יראה. בחינות

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e בנוסף ‰) ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
'הרים' כללי שבאופן לעיל האמור על

ה' באהבת דרגות לכמה רומזים

ביראת  דרגות לכמה רומזים ו'בקעות'

ÈLה', Ì‰ ˙BÚ˜·e ÌÈ¯‰»ƒ¿»≈¿≈
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a ÌÈÙB‡»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

˙ÏÚBtL ומעוררת מגלה ∆∆∆
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»

שהיא  האלוקות, מצד מלמעלה,

‡˙e¯Ú˙‡‰ ÔÙB‡Ï Ì‡˙‰a¿∆¿≈¿∆»ƒ¿¬»
,‡z˙Ïc היא מלמטה ההתעוררת כי ƒ¿«»

הייתה  שבו סוג ומאותו עניין באותו

שהיא  האדם מצד מלמטה ההתעוררות

שיבואר  כפי אותה, והמעוררת הגורמת

להלן.

Úe„i‰ Ìc˜‰·e22 ּבענין ¿∆¿≈«»«ְְִַ
השירים' ב'שיר בפסוק הפנימי Bb'הפירוש EaÏ ÏÚ Ì˙BÁk ÈÓÈN30 ƒ≈ƒ«»«ƒ∆

È‡˜c] המכווןdlek ‰¯Bz‰ Ïk ‰Lwe‰L) ÔÈlÙz ÏÚ ¿»≈«¿ƒƒ∆¿»»«»»
ÔÈlÙ˙Ï31 ידך על לאות לך והיה קרא "אמר בגמרא: ז"ל חכמינו וכדברי ƒ¿ƒƒ

התורה  כל הושוותה = הוקשה בפיך, ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזכרון

ב  התלויות = גרמא שהזמן מצוותֿעשה תפילין מה לתפילין, ונשים כולה זמן,

פטורות" נשים גרמא שהזמן מצוותֿעשה כל אף ÏÚפטורות, Ì˙BÁ ,(»«
eÈÈ‰c) L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÚ ‡e‰ EaÏהזוהר ¯ˆBÚe˙כלשון ƒ∆ƒ¿«¿ƒƒ∆…¿«¿¿

ראש של מהתפילין aÏ‡המשתלשלות ÏÚ ÔÈÈÏ˙c32,הלב על התולות ¿»¿»«ƒ»
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zerwaeי mixd ux`

יד  ׁשל ּתפּלין ענין מׁשל 33הּוא ּדר על ׁשּזהּו ,[ ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אזי  הּבֹולט, ּבחֹותם הּׁשעוה על ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּכׁשּמדּפיסים

ּבּנמׁשל, ודּוגמתֹו ׁשֹוקע, חֹותם ּבּׁשעוה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָנעׂשה

ּדלעילא, ואתערּותא ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָּבענין

רצֹוא, ּבבחינת היא ּדלתּתא האתערּותא ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּכאׁשר

ּבחינת  ׁשּזהּו הרים, ּבחינת האהבה, ענין ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּברחבה  ּדואתהּלכה (ּבאֹופן ּבֹולט אזי 34חֹותם ,( ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּזֹוהי  ׁשֹוקע, חֹותם ּבחינת מלמעלה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָנמׁש

ּפנימּיּות  ּבתֹו להתלּבׁש ּבכלים, אֹורֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָהמׁשכת

וכאׁשר  צמצּום. ּבבחינת הּתחּתֹון ְְְְֲִִִֶַַַַָעֹולם

הּיראה  ּבבחינת היא ּדלתּתא ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָהאתערּותא

חֹותם  ּבחינת ׁשּזהּו ּגבעֹות, ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָוהּביּטּול,

ּבֹולט, חֹותם ּבחינת  מלמעלה נמׁש אזי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָׁשֹוקע,

לבּוׁשים  ּבלי סֹוף אין אֹור ּגיּלּוי ְְְְִִִֵַּדהיינּו

ׁשּיהיה  ּכמֹו ּכלל), ּבהתלּבׁשּות (ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹהּמסּתירים

ּדכתיב  והיינּו,35לעתיד ּגֹו'. עֹוד יּכנף ולא ְְְְִִִִֵֶַָָֹ

ׁשקיעה  ׁשּבבחינת ּדלתּתא האתערּותא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּדוקא

כּו' ּדלעילא 36ּוביּטּול אתערּותא ממׁשיכה , ְְְֲִִִִֵַָָָ

מּמה  ּדלמעלה) ּבֹולט (חֹותם יֹותר ְְְִִֵֵֶַַָָָעליֹונה

ׁשּבבחינת  ּדלתּתא אתערּותא ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּׁשּנמׁש

ׁשֹוקע  חֹותם רק (ׁשּממׁשיכה ּבֹולט ְִֵֵֶַַַָָָחֹותם

וכמבֹואר  ּכסאי 37ּדלמעלה). הּׁשמים ּבענין ּגם ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ

ּתבנּו אׁשר בית זה אי (א) רגלי הדֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוהארץ

ׁשֹוקע,38לי  חֹותם ענין הּוא ּכסאי ׁשהּׁשמים , ְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּמּקיפים  המׁשכת ענין הּוא ּבֹולט ְְְִִִֵַַַַַָָוחֹותם

בית  זה אי ענין ׁשּזהּו עלמין, ּכל סֹובב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּבחינת

הּביּטּול, ידי על ּדוקא נעׂשה זה ׁשענין - ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּגֹו'
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בפנים.33) דלקמן שוקע וחותם בולט חותם הם ותש"ר שתש"י שם, ואוה"ת שה"ש לקו"ת מה.34)ראה קיט, תהלים

כ.35) ל, בבחי'36)ישעי' מ"ן "העלאת ס"ב): (כנ"ל עיבור בבחי' שהי' מצרים גלות בענין ב, מו, שה"ש מלקו"ת להעיר

ויצי"מ.. הגאולה ענין.. וזהו חדשים, מוחין המשכת מ"ד מזה ונמשך שקיעה.. בחי' לגמרי, ממהותו שנתבטל היינו עיבור..

בולט". חותם בחי' לגמרי.. הטבע בשינוי הנסים ואילך.37)גילוי סע"א מז, שם לקו"ת א.38)ראה סו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראש  של לתפילין לבך' על 'חותם של השייכות ÏÚומכאן Ì˙BÁÂ ,(¿»«

„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈÚ ‡e‰ EÚB¯Ê33 הזרוע על ועניין ],שקושרים ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ∆»
כיוון  לחותם נמשל ÌÈÒÈt„nLkLהתפילין ÏLÓ C¯c ÏÚ e‰fL∆∆«∆∆»»∆¿∆«¿ƒƒ

‰ËÏBa,בחותמת Ì˙BÁa ‰ÂÚM‰ ÏÚ שלה שהאותיות בחותמת «««¬»¿»«≈
ממנה  ÂÚMa‰בולטות ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆««¬»

Ú˜BL Ì˙BÁ הבולטות האותיות כי »≈«
שקעים  בשעווה גורמות מהחותמת

האותיות  «¿¿B˙Ó‚e„Âבצורת
‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa ,ÏLÓpa«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿¬»
,‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡Â ‡z˙Ïcƒ¿«»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמטה, שההתעוררות לעיל, הנזכר

וממשיכה  מעוררת האדם, מצד

מלמעלה, ∆¬»∆L‡kL¯התעוררות
‡È‰ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ

‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ותשוקה רצון ƒ¿ƒ«»
לאלוקות, להתקרב האדם של וכיסופין

˙ÈÁa ,‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»«¬»¿ƒ«
Ì˙BÁ ˙ÈÁa e‰fL ,ÌÈ¯‰»ƒ∆∆¿ƒ«»
‰Îl‰˙‡Âc ÔÙB‡a) ËÏBa≈¿∆¿»∆¿«¿»

‰·Á¯a34,,בתהילים הכתוב כלשון »¿»»
יש  האהבה שברגשות באופן היינו

האדם  למציאות והתפשטות ),ביטוי
‰ÏÚÓÏÓ CLÓ ÈÊ‡ הארה ¬«ƒ¿»ƒ¿«¿»

Ú˜BL,והשפעה  Ì˙BÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»≈«
˙B¯B‡ ˙ÎLÓ‰ È‰BfL ושפע ∆ƒ«¿»«

שההמשכה ÌÈÏÎa,אלוקי  באופן ¿≈ƒ
ונתפסת  CB˙aנקלטת LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿

ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»««¿
ÌeˆÓˆ ˙ÈÁ·a בהתאם האור של ƒ¿ƒ«ƒ¿

הכלים. של הקליטה ∆¬»¿L‡ÎÂ¯ליכולת
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ האדם מצד »ƒ¿¬»ƒ¿«»

‰‡¯i‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»
,ÏehÈa‰Â ההתרחבות היפך ¿«ƒ

הביטול  עניין שהוא וההתפשטות,

BÚ·b˙והצמצום, ˙ÈÁa ולא ¿ƒ«¿»
Ì˙BÁ'הרים', ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«»
Ú˜BL שהאותיות חותמת כמשל ≈«

בולטות, ולא שוקעות ÏÚÓÏÓ‰שבה CLÓ ÈÊ‡ למטה˙ÈÁa ¬«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÈelÈb eÈÈ‰c ,ËÏBa Ì˙BÁ בהתאם מצומצם שאינו »≈¿«¿ƒ≈

גילוי אלא eLaÏ˙‰a˙לכלים, ‡lL) ÌÈ¯ÈzÒn‰ ÌÈLe·Ï ÈÏa¿ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆…¿ƒ¿«¿
·È˙Îc „È˙ÚÏ ‰È‰iL BÓk ,(ÏÏk35 ישעיה ÛkÈבנבואת ‡ÏÂ ¿»¿∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈

'Bb „BÚ יאיר האיןֿסופי האלוקי האור אלא יסתתר לא שהקדושֿברוךֿהוא

בגלוי.

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ‡˜ÂcL ,eÈÈ‰Â מצד מלמטה, ההתעוררות ¿«¿∆«¿»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
ÚÈ˜L‰האדם, ˙ÈÁ·aL אלא החוצה בולטות לא שאותיותיו חותם כמו ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

פנימה  eÎ'שקועות ÏehÈ·e36 של ƒ
האישית, «ÎÈLÓÓ«¿ƒ‰המציאות

ÏÈÚÏc‡ומעוררת ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד מלמעלה, התעוררות

¯˙BÈ ‰BÈÏÚ יותר גבוהה מדרגה ∆¿»≈
ËÏBa Ì˙BÁ) שמציאותה דרגה »≈

וניכר  nÓ‰תבולטת (‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»ƒ«
‡˙e¯Ú˙‡ È„È ÏÚ CLÓpM∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿¬»
Ì˙BÁ ˙ÈÁ·aL ‡z˙Ïcƒ¿«»∆ƒ¿ƒ«»

ËÏBa בביטול בטל איננו כשהאדם ≈
Ì˙BÁמוחלט ˜¯ ‰ÎÈLÓnL)∆«¿ƒ»«»

‰ÏÚÓÏc Ú˜BL יותר דרגה שהוא ≈«ƒ¿«¿»
בולט' מ'חותם ).נמוכה

¯‡B·ÓÎÂ37 החסידות Ìbבתורת ¿«¿»«
ÔÈÚa של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

שהקדושֿברוךֿהוא  בישעיה הכתוב

ı¯‡‰Âאומר È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆
ÈÏ‚¯ ÌB„‰ הם והארץ והשמים ¬«¿»

לקדושֿברוךֿהוא  משכן »(‡Cמקום
אומר  הקדושֿברוךֿהוא מקום, )מכל
ÈÏ e·z ¯L‡ ˙È· ‰Ê È‡38 ≈∆«ƒ¬∆ƒ¿ƒ

שהשראת  היינו ישראל, בני אתם

למטה  הם האלוקות וגילוי השכינה

בחסידות  מבואר כך ועל דווקא,

ÔÈÚ ‡e‰ È‡Òk ÌÈÓM‰L∆«»«ƒƒ¿ƒƒ¿«
Ú˜BL Ì˙BÁ השכינה השראת היינו »≈«

בגילוי, לא מצומצם, «¿Ì˙BÁÂבאופן
‡e‰ ËÏBa אלוקות להמשכת רמז ≈

‰ÎLÓ˙בגלוי  ÔÈÚ האורות ƒ¿««¿»«
הנעלים ‰ÌÈÙÈwnהאלוקיים ««ƒƒ

ונבראים, בעולמות פנימית מהתלבשות

אורות Ïkוהם ··BÒ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
ÔÈÓÏÚ הבליֿגבול האלוקי האור »¿ƒ

מלמעלה, ו'מקיף' 'סובב' בדרך בעולמות אור e‰fLשמאיר המשכת ∆∆
Bb'ה'סובב' ˙È· ‰Ê È‡ ÔÈÚ וגילוי השכינה להשראת מקום בית, היינו ƒ¿«≈∆«ƒ

- באדם לי', תבנו 'אשר Ê‰אלוקות ÔÈÚL'ה'סובב אור וגילוי המשכת ∆ƒ¿»∆
ÏehÈa‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰NÚ לא האדם CLÓ‰kלוקות,של «¬∆«¿»«¿≈«ƒ¿∆¿≈
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יי l"yz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt zay

הּכתּוב  רּוח 39ּכהמׁש ּונכה עני אל אּביט זה אל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר  וזהּו ּגֹו'40ּגֹו', ונּׂשא רם ה' אמר כה ּכי ְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ

רּוח  ּוׁשפל ּדּכא ואת אׁשּכֹון וקדֹוׁש ְְְְֶֶַַַָָָמרֹום

.41ּדוקא  ְַָ

e‰ÊÂ סדר על ׁשּמֹורה ּובקעֹות, הרים ארץ ¿∆ְִֵֶֶֶֶֶַָָ

ּדמעט  (ּבאֹופן לדרּגא מּדרּגא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָהעבֹודה

אגרׁשּנּו ּדהרים,42מעט העיּלּוי לאחרי ׁשּגם ,( ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

יׁש ּבֹולט, ּדחֹותם ּדלתּתא אתערּותא ענין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא

אתערּותא  ענין ׁשהּוא ּבקעֹות, - יֹותר נעלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָענין

זה  ידי על ׁשּדוקא ׁשֹוקע, ּדחֹותם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּדלתּתא

ּדלמעלה. ּבֹולט חֹותם ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַָָממׁשיכים

ÌÓ‡ יראה) הּבקעֹות מעלת ׁשּגדלה אף »¿»ְְְֲִֶַַַַָָָָ

העבֹודה  ׁשלימּות מקֹום, מּכל ְֲִִֵָָָָּוביּטּול),

ויראה  ּתּתאה (יראה הּיראה ענין הן ּכׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהיא

ואהבה  זּוטא (אהבה האהבה ענין והן ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָָעיּלאה)

(ּכּנזּכר  הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרּבה),

(הרצֹוא  ההרים ּבענין ּגם צֹור יׁש ולכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעיל),

ּבהרים  מעלה ּגם ׁשּיׁש אּלא עֹוד ולא ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּדאהבה).

ׁשּבאה  ּבֹולט ּדחֹותם ההמׁשכה ּכי, ּבקעֹות, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָלגּבי

(ענין  ׁשֹוקע ּדחֹותם ּדלתּתא האתערּותא ידי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָעל

המׁשכה  היֹותּה עם ּבקעֹות), והּביּטּול, ְְְְֱִִִַַַָָָָָהּיראה

התּגּלּותּה הרי העצמּות), (המׁשכת יֹותר ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָנעלית

היא  עכׁשיו ואיּלּו לבֹוא, לעתיד רק ְְְִִִִֶֶַַָָָּתהיה

מעלה 43ּבהעלם  יׁש הּגיּלּוי, ענין מּצד ולכן, . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ידי  על ׁשּבאה ׁשֹוקע ּדחֹותם ְְְְֵֵֶַַַָָָָָּבהמׁשכה

האהבה  (ענין ּבֹולט ּדחֹותם ּדלתּתא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָהאתערּותא

להיֹות  יכֹולה זֹו ׁשהמׁשכה הרים), ְְְְִִֶַָָָָָָוהרצֹוא,

עצמּה, ההמׁשכה מּצד אבל עכׁשיו. ּגם ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָּבגיּלּוי

נמׁשכת  זה ידי ׁשעל הּבקעֹות, מעלת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגדלה

יֹותר  נעלית ּבֹולט 44המׁשכה חֹותם ּבחינת , ְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ּדחֹותם  ּדלתּתא האתערּותא ידי (על ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּדלמעלה

ׁשּלאחרי  הּוא, העבֹודה סדר ולכן, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשֹוקע).
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ב.39) טו.40)שם, נז, בתחלתו.41)שם תו"א גם וראה פרשתנו. סוף ל.42)לקו"ת כג, שה"ש 43)משפטים לקו"ת ראה

ב. מו, ג. לגבי 44)מה, וכאין כלא הם החתתונות שבחי' מה, ע' מארז"ל אוה"ת (ראה כו' החיות דקרני הענין כאן נזכר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙k‰39האמורה ישעיה ¯Áeבנבואת ‰Îe ÈÚ Ï‡ ËÈa‡ ‰Ê Ï‡ «»∆∆«ƒ∆»ƒ¿≈«

'Bb בביטול שהוא מי אל שכינתו וישרה יפנה שהקדושֿברוךֿהוא היינו

רוח, Ó‡pL¯ובשפלות e‰ÊÂ40 ישעיה בנבואת אחר Î‰במקום Èk ¿∆∆∆¡«ƒ…
'Bb ‡OÂ Ì¯ '‰ ¯Ó‡Â ÔBkL‡ LB„˜Â ÌB¯Ó ואתגלה 'אשכון' כן »«»¿ƒ»»¿»∆¿¿

‡˜Âc Áe¯ ÏÙLe ‡kc ˙‡41 ∆«»¿«««¿»
בביטול. שנמצא מי על

e‰ÊÂ הכתוב בלשון הפנימי הפירוש ¿∆
‰¯BnL ,˙BÚ˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∆∆»ƒ¿»∆∆

‰B·Ú„‰רומז  ¯„Ò ÏÚ שהאדם «≈∆»¬»
הדרגתית  בעלייה ה' את עובד

ËÚÓc ÔÙB‡a) ‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»¿∆ƒ¿«
epL¯‚‡ ËÚÓ42 הכתוב כלשון ¿«¬»¬∆

כניסת  בעת העולם אומות גירוש לגבי

ה', בעבודת גם וכך לארץ, ישראל בני

הוא  רצויים הלא הדברים של ה'גירוש'

'מעט  של בדרך אלא אחת בבת לא

היא  לדרגה מדרגה והעלייה מעט'),

מצב  ‰ÈelÈÚבכל È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈»ƒ
‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯‰c¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿¬»

,ËÏBa Ì˙BÁc ‡z˙Ïc היינו ƒ¿«»¿»≈
האדם, למציאות ביטוי שיש באופן

לעיל, כמבואר האהבה, עבודת והיא

- ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ LÈÂ≈ƒ¿»«¬∆≈
‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BÚ˜a¿»∆ƒ¿«ƒ¿¬»
,Ú˜BL Ì˙BÁc ‡z˙Ïcƒ¿«»¿»≈«
ביטול  מתוך האדם מצד התעוררות

עבודת  והיא הרוח ושפלות המציאות

לעיל  כמבואר ÏÚהיראה, ‡˜ÂcL∆«¿»«
˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ ‰Ê È„È¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ«

˙BÁ‰ÏÚÓÏc ËÏBa Ì אור »≈ƒ¿«¿»
יותר  נעלה וגילוי אור שהוא ה'סובב'

שוקע'. 'חותם שבבחינת מהאור

˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ÌÓ‡»¿»«∆»¿»«¬«
(ÏehÈ·e ‰‡¯È) ˙BÚ˜a‰ ויש «¿»ƒ¿»ƒ

יתרון  שוקע') ('חותם היראה בעבודת

בולט'), ('חותם האהבה עבודת על

לעיל, ÌB˜Ó,כמבואר ÏkÓƒ»»
‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏL'ה עבודת ¿≈»¬»

LiLkמושלמת  ‡È‰ האדם אצל ƒ¿∆≈
) ‰‡¯i‰ ÔÈÚ Ô‰ הדרגות בשתי ≈ƒ¿««ƒ¿»

ה' יראת ÈÂ¯‡‰של ‰‡zz ‰‡¯Èƒ¿»«»»¿ƒ¿»
‰‡lÈÚ ויראה תחתונה יראה ƒ»»

‰‡‰·‰עליונה  ÔÈÚ Ô‰Â (¿≈ƒ¿«»«¬»

‰a¯ ‰·‰‡Â ‡ËeÊ גדולה (‡‰·‰ ואהבה קטנה Ì‰Lאהבה שתי ), «¬»»¿«¬»«»∆≈
דרגות  ארבע הן שביחד באהבה הדרגות ושתי ביראה ‡¯Úaהדרגות „‚k¿∆∆«¿«

ÔÎÏÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ הבקעות בעניין די לא ƒ≈¬»»«ƒ¿»¿≈¿»≈
אלא  והביטול) היראה (‰¯ˆB‡(מעלת ÌÈ¯‰‰ ÔÈÚa Ìb C¯Bˆ LÈ≈∆«¿ƒ¿«∆»ƒ»»

והתשוקה «¬»¿c‡‰·‰).הרצון
„BÚ ‡ÏÂ די שלא בלבד זו ולא ¿…

והביטול, היראה (עבודת ב'בקעות'

(עבודת  'הרים' גם וצריך שוקע) חותם

בולט) חותם יתירה ‡l‡האהבה, ∆»
ÌÈ¯‰aמזו  ‰ÏÚÓ Ìb LiL∆≈««¬»∆»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ,Èk ,˙BÚ˜a Èa‚Ï¿«≈¿»ƒ««¿»»
האלוקי  האור ËÏBaשל Ì˙BÁc¿»≈

גבול  בלי שהוא עלמין' כל ה'סובב אור

‡˙e¯Ú˙‡‰ È„È ÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈»ƒ¿¬»
‡z˙Ïc באופן האדם עבודת ƒ¿«»

‰‡¯i‰ ÔÈÚ) Ú˜BL Ì˙BÁc¿»≈«ƒ¿««ƒ¿»
,(˙BÚ˜a ,ÏehÈa‰Â כמבואר ¿«ƒ¿»

‰ÎLÓ‰לעיל, d˙BÈ‰ ÌÚƒ¡»«¿»»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ שעל ההמשכה מאשר «¬≈≈

'הרים' ידי (ידי שעל זו המשכה כי

היא ‰eÓˆÚ˙),'בקעות' ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿
d˙elb˙‰ È¯‰ ההמשכה של ¬≈ƒ¿«»

הזו  È˙ÚÏ„הנעלית ˜¯ ‰È‰zƒ¿∆«∆»ƒ
ÂÈLÎÚ elÈ‡Â ,‡B·Ï הגלות בזמן »¿ƒ«¿»

ÌÏÚ‰a ‡È‰43„vÓ ,ÔÎÏÂ . ƒ¿∆¿≈¿»≈ƒ«
‰ÏÚÓ LÈ ,ÈelÈb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ≈«¬»

Ú˜BL Ì˙BÁc ‰ÎLÓ‰a על אף ¿«¿»»¿»≈«
נמוכה  יותר מדרגה המשכה שהיא פי

‡˙e¯Ú˙‡‰ È„È ÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈»ƒ¿¬»
ÔÈÚ) ËÏBa Ì˙BÁc ‡z˙Ïcƒ¿«»¿»≈ƒ¿«
,(ÌÈ¯‰ ,‡Bˆ¯‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿»»»ƒ
˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»¿»ƒ¿

ÂÈLÎÚ Ìb ÈelÈ‚a של היתרון וזה ¿ƒ««¿»
'בקעות',עבודת  עבודת על 'הרים'

הגילוי. vÓ„מצד Ï·‡ הדרגה ¬»ƒ«
של dÓˆÚ,והמעלה ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«¿»

ÏÚL ,˙BÚ˜a‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬««¿»∆«
‰ÎLÓ‰ ˙ÎLÓ ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿∆∆«¿»»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ44, המשכת' שהיא «¬≈≈
ËÏBaהעצמות' Ì˙BÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»≈

) ‰ÏÚÓÏc הנפעלתÈ„È ÏÚ ƒ¿«¿»«¿≈
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ עבודת של »ƒ¿¬»ƒ¿«»

באופן  Ú˜BL).האדם Ì˙BÁc¿»≈«
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zerwaeיב mixd ux`

הּמדריגֹות  ׁשּתי ׁשהם רּבה, ואהבה זּוטא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאהבה

ּדרּגא  ׁשהיא עיּלאה, ליראה ּבאים ְְְְִִִִִֶַָָָָָָּדהרים,

מעלת  מּצד מקֹום, (ּומּכל ּדבקעה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָהעליֹונה

ּגם  הּנה ׁשֹוקע, ּדחֹותם ּדלתּתא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהאתערּותא

הּדרגֹות  ׁשּתי לגּבי מעלה יׁש ּתּתאה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּביראה

ּדלתּתא  ּדאתערּותא ּבאֹופן ׁשהם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבאהבה

ּבֹולט  ).45ּדחֹותם ְֵָ

ּכאדם e‰ÊÂו) ּמים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר ¿∆ְְְִִִִֶַַַָָָָ

לֹו, ויׁשּתה ׁשּיחזֹור לחבירֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַהּׁשֹותה

(למטר  נּוקבין מיין העלאת ׁשּזהּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָּפירּוׁש,

מטר  הּנקרא ּדּוכרין מיין להמׁשי ְְְְְִִִִִַַַַַַָָהּׁשמים)

ּדלעילא 46הּׁשמים  ׁשהאתערּותא והיינּו, . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּבבחינת  ּדלתּתא האתערּותא ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנמׁשכת

נמּו למקֹום לעֹולם (ׁשּיֹורדין ׁשּזֹוהי 47מים ,( ְְִִִֶֶַָָָָ

יראה  ׁשֹוקע, חֹותם ּבבחינת ּדלתּתא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהאתערּותא

יֹותר  ועליֹונה ּגדֹולה היא ּבקעֹות, ְְְְִִֵֶָָָּוביּטּול,

ׁשהּוא  אׁש, ידי על הּנמׁש ּדלעילא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמאתערּותא

ּבֹולט, חֹותם ּבבחינת והרצֹוא האהבה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָענין

ִָהרים.

אלקיeCÈLÓÓז) הוי' אׁשר ארץ ּבּכתּוב, «¿ƒֱֲֲֶֶֶֶַָָָֹ

מרׁשית  ּגֹו' ּתמיד אֹותּה, ִִֵֵֵָָּדֹורׁש

המׁשכת  ענין ׁשהּוא ׁשנה, אחרית ועד ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָהּׁשנה

ּבאּגרת  ּכמבֹואר ,יתּבר מעצמּותֹו חדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאֹור

מּובן 48הּקדׁש אינֹו כּו' אחרית ועד ּדהאי , ְְֲִֵֶַַַַָֹ

ׁשנה  מתחלת זֹו ׁשנה ּבאחרית  ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלכאֹורה,

ּומבאר, ועד, לעֹולם לֹומר לֹו היה ּכן ואם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָׁשנּיה,

המכּוונת  והּתחּתֹונה העליֹונה לארץ ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשההמׁשכה

ׁשנה  ּבכל מּמׁש חדׁש ּבאֹור מתחּדׁשת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָּכנגּדּה,

לׁשרׁשֹו מסּתּלק וׁשנה ׁשנה ּכל אֹור ּכי ְְְְְִִֵַָָָָָָָָוׁשנה,

הּׁשנה  מרׁשית נאמר ולכן הּׁשנה, ראׁש ערב ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

יֹורד  הּׁשנה ּובראׁש לבּדּה, ׁשנה אחרית ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹועד
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כולן). כנגד החיות קרני כמארז"ל העליונות, שרשה 45)בחי' שוקע, חותם תתאה, "יראה סע"א: מו, שם לקו"ת גם ראה

שוקע". חותם רבה, אהבה ראשונה, "ה' בינה", לגבי (דלמעלה) בולט חותם שנק' עילאה.. הלקו"ת 46)ביראה לשון

ד. יז, ג.47)פרשתנו שם, יד.48)לקו"ת סימן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÎÏÂ דרגת) שני ומצד ב'הרים' מעלה יש הגילוי) (עניין אחד שמצד כיוון ¿»≈

ב'בקעות' מעלה יש ההמשכה) È¯Á‡lLומעלת ,‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò≈∆»¬»∆¿«¬≈
,ÌÈ¯‰c ˙B‚È¯„n‰ ÈzL Ì‰L ,‰a¯ ‰·‰‡Â ‡ËeÊ ‰·‰‡«¬»»¿«¬»«»∆≈¿≈««¿≈¿»ƒ
‰Ú˜·c ‰BÈÏÚ‰ ‡b¯c ‡È‰L ,‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÏ ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ¿»ƒ»»∆ƒ«¿»»∆¿»¿ƒ¿»

נעלה  הכי האור את הממשיכה

˙ÏÚÓ „vÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓe)ƒ»»ƒ««¬«
Ì˙BÁc ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»¿»
‰‡zz ‰‡¯Èa Ìb ‰p‰ ,Ú˜BL≈«ƒ≈«¿ƒ¿»«»»

הביטול  עניין יש בה שגם ≈LÈכיוון
˙B‚¯c‰ ÈzL Èa‚Ï ‰ÏÚÓ«¬»¿«≈¿≈«¿»

‰·‰‡aL תתאה יראה ואפילו ∆¿«¬»
רבה  מאהבה מסויים, במובן נעלית,

והדרגות Ì‰Lכיוון האופנים שני ∆≈
e¯Ú˙‡c˙‡באהבה  ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿¬»

ËÏBa Ì˙BÁc ‡z˙Ïc45 ואילו ƒ¿«»¿»≈
יש  תתאה, ביראה גם היראה, בעבודת

הביטול  מעלת ).את
‰zLz ÌÈÓM‰ ¯ËÓÏ e‰ÊÂ (Â¿∆ƒ¿««»«ƒƒ¿∆
B¯È·ÁÏ ‰˙BM‰ Ì„‡k ,ÌÈn»ƒ¿»»«∆«¬≈

מנת zLÈÂ‰חבירו BÊÁiL¯על ∆«¬¿ƒ¿∆
,BÏ בעבודת הדברים של והמשמעות

להתקרב  מתעורר מצידו שהאדם ה'

מלמטה  העלאה של בדרך לאלוקות

לו  שיומשך גורם והדבר למעלה,

מלמעלה  המשכה בדרך אלוקות

‰ÏÚ‡˙למטה, e‰fL ,Le¯Èt≈∆∆«¬»«
ÔÈ·˜e ÔÈÈÓ מצד נקביים, מיים «ƒ¿ƒ

ההארה  את מקבל בחינת שהוא האדם

היא  שהנקבה כשם מלמעלה והשפעה

האדם  מצד וההתעוררות מקבל, בחינת

בשביל ‰ÌÈÓM)היא ¯ËÓÏ)ƒ¿««»«ƒ
ÔÈ¯Îec ÔÈÈÓ CÈLÓ‰Ï מים ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ

בחינתו  שזו משפיע מבחינת זכריים,

הזכר ËÓ¯של ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿«
ÌÈÓM‰46, מלמעלה המשכה היינו «»«ƒ

e¯Ú˙‡‰L˙‡למטה. ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿¬»
˙ÎLÓpL ‡ÏÈÚÏc מלמעלה ƒ¿≈»∆ƒ¿∆∆

‰‡˙e¯Ú˙‡למטה È„È ÏÚ«¿≈»ƒ¿¬»
‡z˙Ïc האדם ÈÁ·aL˙מצד ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ«

ÌB˜ÓÏ ÌÏBÚÏ ÔÈ„¯BiL) ÌÈÓ«ƒ∆¿ƒ»»¿»
CeÓ47‡˙e¯Ú˙‡‰ È‰BfL ,( »∆ƒ»ƒ¿¬»

˙BÚ˜a ,ÏehÈ·e ‰‡¯È ,Ú˜BL Ì˙BÁ ˙ÈÁ·a ‡z˙Ïc שהם ƒ¿«»ƒ¿ƒ«»≈«ƒ¿»ƒ¿»
נמוך, BÈ˙¯מקום ‰BÈÏÚÂ ‰ÏB„b ‡È‰ אור נמשך ידה שעל היינו ƒ¿»¿∆¿»≈

יותר  נעלה ‰CLÓpאלוקי ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡Óלמטה ÏÚמלמעלה ≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»«ƒ¿»«
È„È של באופן האדם של ה' ‰‡‰·‰עבודת ÔÈÚ ‡e‰L ,L‡ ¿≈≈∆ƒ¿«»«¬»

‡Bˆ¯‰Â ותשוקה רצון ÈÁ·a˙עם ¿»»ƒ¿ƒ«
.ÌÈ¯‰ ,ËÏBa Ì˙BÁ»≈»ƒ

ı¯‡ ,·e˙ka CÈLÓÓe (Ê«¿ƒ«»∆∆
L¯Bc EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡¬∆¬»»¡…∆≈
˙ÈL¯Ó 'Bb „ÈÓz ,d˙B‡»»ƒ≈≈ƒ
,‰L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰«»»¿««¬ƒ»»

‡e‰L של הפנימית המשמעות ∆
השנה  בראש הארץ את ה' 'דרישת'

L„Áהיא ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»»
¯‡B·Ók ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈«¿»

L„w‰ ˙¯b‡a48,התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
È‡‰c המלים'eÎ ˙È¯Á‡ „ÚÂ ¿«¿««¬ƒ

È¯‰L ,‰¯B‡ÎÏ Ô·eÓ BÈ‡≈»ƒ¿»∆¬≈
בשנה  שנה BÊמידי ‰L ˙È¯Á‡a¿«¬ƒ»»

Ôk Ì‡Â ,‰iL ‰L ˙ÏÁ˙Ó«¿∆∆»»¿ƒ»¿ƒ≈
BÏ ‰È‰ לכתוב¯ÓBÏֿשהקדוש »»«

ישראל  ארץ את דורש ברוךֿהוא

„ÚÂ ÌÏBÚÏ שהדרישה נאמר ולמה ¿»»∆
השנה  סוף ועד השנה מתחילת היא

הדבר  השנה שבסוף לכאורה ומשמע

ÎLÓ‰‰L‰מסתיים, ,¯‡·Óe¿»≈∆««¿»»
‰BÈÏÚ‰ ı¯‡Ï'ארץ' בחינת »»∆»∆¿»

ברוחניות  הארץ BzÁz‰Â‰למעלה ¿««¿»
dc‚kהתחתונה ˙ÂeÎÓ‰ כנגד «¿À∆∆¿∆¿»

העליונה  B‡a¯הארץ ˙LcÁ˙Óƒ¿«∆∆¿
,‰LÂ ‰L ÏÎa LnÓ L„Á»»«»¿»»»¿»»

‰LÂ ‰L Ïk ¯B‡ Èk שהתחיל ƒ»»»¿»»
השנה  בתחילת ≈»¿lzÒÓƒ˜להאיר

ועולה  Ú¯·מהעולם ÏÎa BL¯LÏ¿»¿¿»∆∆
,‰M‰ L‡¯,כך בראש ואחר …«»»

לא  שמעולם חדש אור נמשך השנה,

בעולם, ÈL¯Ó˙האיר ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«≈≈ƒ
dc·Ï ‰L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰«»»¿««¬ƒ»»¿«»
בראש  להאיר שהתחיל האור אכן כי

מאיר  ואינו השנה בסוף מסתלק השנה

BÈ¯„עוד, ‰M‰ L‡¯·e¿…«»»≈
LceÁÓe L„Á ¯B‡ ¯È‡Óe≈ƒ»»¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



יג l"yz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt zay

היה  ׁשּלא יֹותר עליֹון ּומחּוּדׁש חדׁש אֹור ְְִֵֵֶֶָָָָָֹּומאיר

והּוא  ּכזה , עלי ֹון אֹור עֹולם מימי עדיין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָמאיר

ׁשּלמעלה  החּיים ּבארץ ּומסּתּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמתלּבׁש

מׁש ּכל העֹולמֹות ּכל את להחיֹות ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָוׁשּלמּטה

ּבמעׂשה  ּתלּוי הּזה מההסּתר ּגּלּויֹו א זֹו, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשנה

ּבמׁש ויֹום יֹום ּדכל (ּבעבֹודה כּו' ְְְֲִֶֶַַָָָָהּתחּתֹונים

האתערּותא  עם קׁשּור זה ענין וגם ְְְֲִִִֶַַָָָָָָהּׁשנה).

ענין  ׁשהּוא ׁשֹוקע, חֹותם ׁשּבבחינת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּדלתּתא

מרׁשית  ּׁשּכתּוב ּבמה ּכמרּוּמז והּביּטּול, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּיראה

רז"ל  ּכמאמר (עני), רׁש מּלׁשֹון א', ּכל 49חסר ְְֲִִֵַַַַָָָָ

עצמן  עֹוׂשין (ׁשּיׂשראל ּבתחּלתּה ׁשרׁשה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה

ׁשּנאמר  ּבסֹופּה, מתעּׁשרת הּׁשנה) ּבראׁש ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹרׁשין

ידי  על ודוקא ּכתיב, מרׁשית הּׁשנה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמראׁשית

מּיד  נעׂשה יתּבר מלכּותֹו עֹול ּדקּבלת ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּביּטּול

זה  כּו'.50לאחרי העׁשירּות ענין ְְֲֲִִֵֶַַָ

על e‰ÊÂח) ּגם ּדקאי וגֹו', ּובקעֹות הרים ארץ ¿∆ְְְִֵֶֶַַָָָ

חפץ  ארץ ׁשּנקרא מּיׂשראל אחד ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

ׁשּמלאה  הארץ ּכמׁשל ג'), סעיף לעיל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ(ּכּנזּכר

כּו', ּומרּגלּיֹות טֹובֹות אבנים ׁשל ְְֲִִֶַָָָּבאֹוצרֹות

(ּדערּגרּונטעווען  כּו' אֹותם למצֹוא רק ְְְְְִִֶֶֶַָָוצרי

(יׂשראל 51זי אהבת מּתֹו ההׁשּתּדלּות ידי על , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ

אצלֹו לפעֹול ל"ב), ּפרק ּבּתניא (ּכמבֹואר ְְְְִֶֶֶַַַָָכּו'

מּׁשם), יצאתם (אׁשר מצרים ּדיציאת ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהענין

ּבכל  מתּפּׁשטת ׁשהארתֹו רּבינּו, מׁשה ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבכחֹו

ודרא  יׂשראל)52ּדרא ּומנהיגי ּגדֹולי ידי (על ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ

מּתחת  הּמאיר ׁשמׁש ּכמֹו נׁשמֹות רּבֹוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָלׁשּׁשים

ּכֹוכבים  רּבֹוא לׁשּׁשים עבֹודתֹו53לארץ ידי ועל . ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

האהבה  ענין ׁשהּוא ּובקעֹות, ההרים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּבענין

הּׁשמים, ּדלמטר להעיּלּוי מּגיע הּוא הרי ּבארּוּכה), לעיל (ּכּנזּכר כּו' ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָויראה

ּבבני  ּגׁשמּיים, ּבענינים והן רּוחנּיים ּבענינים הן הּברכֹות, ּכל נכללים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּבזה
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ח"א 49) קונטרסים המאמרים (ספר תר"ץ ארשב"נ ד"ה ואילך. תכח ע' תרכ"ז המאמרים ספר וראה (ובפרש"י). ב טז, ר"ה

ועוד. א). מ.50)קיח, ע' תשרי המאמרים ספר מנחם תורת תכא. ע' אג"ק יצחק לוי לקוטי אדמו"ר 51)ראה אג"ק ראה

אייר. יז יום" "היום שמח. ע' ח"ה קיט. ע' ח"ד רפה. ע' קפח. ע' קפ. ע' ח"ג רע"א.52)מהוריי"צ (קיב, תס"ט תקו"ז

רע"א). סוסכ"ז.53)קיד, אגה"ק תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÈÏÚ ¯B‡ ÌÏBÚ ÈÓÈÓ ÔÈÈ„Ú ¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL ¯˙BÈ ÔBÈÏÚ∆¿≈∆…»»≈ƒ¬«ƒƒ≈»∆¿

,‰Êk,הנזכרת הקודש באגרת הזקן אדמו"ר החדש e‰Â‡כדברי האור »∆¿
‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰ ı¯‡a ¯zzÒÓe LaÏ˙Ó העליונה הארץ ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ∆¿«¿»

‰hÓlLÂ העליונה הארץ כנגד המכוונת התחתונה ‡˙הארץ ˙BÈÁ‰Ï ¿∆¿«»¿«¬∆
‰L CLÓ Ïk ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»»∆∆»»
‰f‰ ¯zÒ‰‰Ó BÈelb C‡ ,BÊ«ƒ≈«∆¿≈«∆
הוא  תחילה אבל נמשך האור כלומר,

מההסתר שלו והגילוי «ÈeÏzנסתר
'eÎ ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa¿«¬≈««¿ƒ

‰„B·Úa)'ה את עובד שהיהודי »¬»
.(‰M‰ CLÓa ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎc¿»»¿∆∆«»»

‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â החדש האור גילוי של ¿«ƒ¿»∆
השנה בראש ÌÚשנמשך ¯eL»̃ƒ

˙ÈÁ·aL ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ,Ú˜BL Ì˙BÁ»≈«∆ƒ¿«

,ÏehÈa‰Â ‰‡¯i‰ לעיל וכמבואר «ƒ¿»¿«ƒ
של  זו בדרך האדם עבודת שדווקא

את  ומגלה ממשיכה שוקע' 'חותם

'חותם  של מאד הנעלה האלוקי האור

עניין Êne¯Ókבולט' חשיבות «¿»
ÈL¯Ó˙הביטול  ·e˙kM ‰Óa¿«∆»≈≈ƒ

,(ÈÚ) L¯ ÔBLlÓ ,'‡ ¯ÒÁ»≈ƒ¿»»ƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók49‰L Ïk ¿«¬«««»»»

‰L¯Lענייהd˙lÁ˙a ∆»»ƒ¿ƒ»»
ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL)∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ
בשפלות  והם מציאותם את מבטלים

הענ  כמו ורשהרוח ‰M‰)י L‡¯a¿…«»»
¯Ó‡pL ,dÙBÒa ˙¯MÚ˙Óƒ¿«∆∆¿»∆∆¡«

˙ÈL¯Ó ,‰M‰ ˙ÈL‡¯Ó לשון ≈≈ƒ«»»≈≈ƒ
È„Èעניות  ÏÚ ‡˜Â„Â ,·È˙k¿ƒ¿«¿»«¿≈

B˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜c ÏehÈa‰«ƒ¿«»««¿
C¯a˙È השנה מראש NÚ‰החל ƒ¿»≈«¬∆

‰Ê È¯Á‡Ï „iÓ50 צורך מבלי ƒ«¿«¬≈∆
השנה סוף עד »¿ÔÈÚƒלהמתין

'eÎ ˙e¯ÈLÚ‰ אור והמשכת גילוי »¬ƒ
ביותר. נעלה

˙BÚ˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡ e‰ÊÂ (Á¿∆∆∆»ƒ¿»
È‡˜c ,'B‚Âמכוון Ìbשהכתוב ¿¿»≈«

‡¯˜pL Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏÚ«»∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ¿»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ıÙÁ ı¯‡∆∆≈∆«ƒ¿»¿≈

ı¯‡‰ ÏLÓk ,('‚ ÛÈÚÒ גשמית ÏLאדמה ˙B¯ˆB‡a ‰‡ÏnL »ƒƒ¿«»»∆∆¿≈»¿»∆
'eÎ Ì˙B‡ ‡BˆÓÏ ˜¯ CÈ¯ˆÂ ,'eÎ ˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡¬»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

CÈÊ ÔÚÂÂÚËe¯b¯Úc) לעומק וחדירה חפירה ידי 51È„È)על ÏÚ , ∆¿¿¿∆∆ƒ«¿≈
˙eÏczL‰‰יהודי בכל הטמונים האוצרות את ‡‰·˙לגלות CBzÓ «ƒ¿«¿ƒ«¬«

‡Èza ¯‡B·Ók) 'eÎ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»««¿»
BÏˆ‡ ÏBÚÙÏ ,(·"Ï ˜¯t אצל ∆∆ƒ¿∆¿

שבנשמתו  שהאוצרות מי גם יהודי, כל

ÌÈ¯ˆÓמכוסים ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
כאן ( הכתוב Ì˙‡ˆÈכלשון ¯L‡¬∆¿»∆

(ÌMÓ מה מכל יציאה ברוחניות, ƒ»
ופעולה  ה', עבודת את ומגביל שמיצר

היא מצרים' 'יציאת של …¿BÁÎaזו
B˙¯‡‰L ,eÈa¯ ‰LÓ ÏL∆…∆«≈∆∆»»

˙ËMt˙Ó והמשך קיום לה ויש ƒ¿«∆∆
‡¯„Â ‡¯c ÏÎa52 ודור דור בכל ¿»»»¿»»

È‚È‰Óe ÈÏB„b È„È ÏÚ)«¿≈¿≈«¿ƒ≈
Ï‡¯NÈ דור ÌÈMLÏשבכל ( ƒ¿»≈¿ƒƒ

LÓL BÓk ˙BÓL ‡Baƒ̄¿»¿∆∆
ÌÈMLÏ ı¯‡Ï ˙ÁzÓ ¯È‡n‰«≈ƒƒ««»»∆¿ƒƒ

ÌÈ·ÎBk ‡Ba¯53 ב'אגרת כמובא ƒ»ƒ
שלאחר  זוהר' מ'תיקוני שם הקודש'

הארתו  רבנו, משה של הסתלקותו

מאות  לשש ודור דור בכל מתפשטת

(שהן  ישראל בני של הנשמות אלף

שהן  הנשמות שאר של השורשים

"כמו  אלו) שורשיות מנשמות ניצוצות

(היינו  לארץ מתחת המאיר שמש

כוכבים". רבוא לששים בהסתר)

B˙„B·Ú È„È ÏÚÂ אחד כל של ¿«¿≈¬»
BÚ˜·e˙,ואחד  ÌÈ¯‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»«¬»¿ƒ¿»
,(‰ke¯‡a ÏÈÚÏ ¯kÊpk) 'eÎ«ƒ¿»¿≈«¬»
ÈelÈÚ‰Ï ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«¿»ƒ

‰ÊaL ,ÌÈÓM‰ ¯ËÓÏc בעניין ¿ƒ¿««»«ƒ∆»∆
‰Ôהמטר  ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ»«¿»≈

ÌÈÈÚa Ô‰Â ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ
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zerwaeיד mixd ux`

הּמלאה  מּידֹו ׁשּנמׁשכים רויחי, ּומזֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָחּיי

והרחבה  הּקדֹוׁשה ׁשל 54הּפתּוחה ּבאֹופן , ְְְְְֶֶַַָָָָָ

היא  ההמׁשכה והתחלת ּומּופלגה. רּבה ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָהצלחה

טֹובה  וחתימה מּכתיבה החל הּׁשנה, ְְֲִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁש

הּתיכֹונית  לּנקּוּדה ועד ּומתּוקה, טֹובה ְְְְִִַַַָָָָָלׁשנה

מׁשיח  ידי על והּׁשלימה האמיּתית ּגאּוּלה - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבזה

לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָצדקנּו,

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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המזון.54) דברכת שלישית ברכה נוסח

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È·a ,ÌÈiÓLb בניםÈiÁ חיים «¿ƒƒ¿»≈«≈

¯ÈÁÈÂפרנסה ÈBÊÓeובריאות  ¿≈¿ƒ≈
B„iÓבריווח  ÌÈÎLÓpL ,∆ƒ¿»ƒƒ»

‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰ ‰‡Ïn‰«¿≈»«¿»«¿»
‰·Á¯‰Â54,הקדושֿברוךֿהוא של ¿»¿»»

‰a¯ ‰ÁÏˆ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»«»
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁ˙‰Â .‰‚ÏÙeÓe¿»»¿«¿»«««¿»»
ÏÁ‰ ,‰M‰ L‡¯a ‡È‰ƒ¿…«»»»≈

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙kÓ בראש ƒ¿ƒ»«¬ƒ»»
e˙Óe˜‰,השנה  ‰·BË ‰LÏ¿»»»¿»

‰Êa ˙ÈBÎÈz‰ ‰ce˜pÏ „ÚÂ¿««¿»«ƒƒ»∆
האמורות  הברכות le‡b‰בכל -¿»

È„È ÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ¿»≈

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ זקופה בקומה ¿ƒ≈¿ƒ
.LnÓ ·B¯˜a ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿»«»
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

נבהלתי לשמוע אשר מרבה הוא בתעניות ומסגף את עצמו מבלי לאכול כמה וכמה שעות קודם 
התפלה וכיו"ב מעשים כאלו.

ברור הדבר בעיני שזהו דרך להחליש את הבריאות היפך פסק חז"ל שהובא ברמב"ם הלכות 
דעות רפ"ד, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, ונודע ג"כ מ"ש הבעש"ט לתלמידו בעל התולדות 
כמו  בארזים  ואם  וכו',  הוא  מתענה  אשר  כששמע  ז-ח(  א'  )התמים  בטני"  "תרגז  אשר  יוסף,  יעקב 
בעל התוי"י אמרו כנ"ל, עאכו"כ באנשים כערכנו, ועפ"י פסק אדמו"ר הזקן באגרת התשובה פרק ג' 
"כ"ז )מספר הצומות( באדם חזק ובריא שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו וכמו בדורות 
הראשונים, אבל מי שרוב הצומות מזיק לו שאפשר שיבוא לידי חולי או מיחוש ח"ו כמו בדורותינו 

אלה, אסור לו להרבות בתעניות וכו'",

ולכן אם לקולי ישמע הרי תומ"י יבטל הנהגתו זאת, ואם יש לו בזה מנהג טוב שנהג ג"פ, הרי 
יעשה התרת נדר, ויאכל קודם התפלה, היינו מזונות ג"כ, ואם לפי מצב בריאותו נצרך לו יותר ע"ז הרי 
יאכל יותר ע"ז ולא יסמוך בזה על שקול דעתו, אלא ישאל דעת המנהל רוחני הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ 

וכו' מוהרש"ח שי' קעסעלמאן.

כן בנוגע לשאלתו באופן לימודו, שעלה בדעתו ללמוד ביחידות דוקא, כי אפשר שבלמוד בחברים 
הרי טבע חברים ישפיע עליו לגריעותא, הנה כבר ארז"ל במשנה, שהתורה נקנית בדבוק חברים, ואף 
שאין הדבר שכל הלמוד יהי' בדיבוק חברים, כי לעתים תכופות הרי נדרש לעומק, כן אפ"ל מצב רוח 
שצ"ל הלמוד דוקא ביחידות, וכמובא עד"ז בענין דיון הסנהדרין אם הי' זוגות זוגות או כ"א בפ"ע, 
אבל אחכ"ז צריך להיות לו עכ"פ א' או ב' חברים שיהי' לו עמהם קביעות עתים בלימוד ומזמן לזמן 
ג"כ יפלפל עמהם בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ויתייעץ עם ההנהלה והר"מ באיזה חברים לבחור.

אקוה אשר בדואר החוזר, ירגיע את רוחי ויודיעני אשר עזב את הדרך של תעניות וסגופים, 
ויקויים פירוש הבעש"ט עה"פ אם תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וגו' עזב תעזוב עמו, וכמועתק 

הפי' ב"היום יום".

בברכת הצלחה בתורה ובעבודה ביר"ש, המחכה לבשו"ט ממנו ומהטבת בריאותו בגשמיות 
וברוחניות.
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מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

בגמרא ‡. שהובא הכלל לבטלה".1ידוע אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל :

שברא "מה אודות שמדובר דכיון הפשוט, בשכל גם מבשר d"awdוכמובן במכ"ש זה הרי בעולמו",
שבודאי  השלימות, תכלית שהוא להקב"ה, בנוגע ועאכו"כ לגמרי, לבטלה שהוא דבר עושה שאינו ודם

לבטלה. אחד דבר ברא לא

מלבדו" עוד ש"אין הקב"ה, ע"י נברא הכל שהרי – שבעולם דבר לכל בנוגע הוא זה ולכן,2וכלל ,
"לבטלה". אינו אחד", "דבר הגמרא: ובלשון בהבריאה, פרט כל גם אלא הבריאה, כללות רק לא

אמת", "תורת שנקראת הקב"ה, של לתורתו בנוגע עאכו"כ העולם, לעניני בנוגע אמורים הדברים ואם
מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול התורה, למצוות בנוגע לבטלה".3וכן אחד "דבר אין שבודאי –

בעולם:·. מאשר יותר בגילוי זה הרי שבתורה – מזה ויתירה

נאמר  העולם לבריאת ברא4בנוגע הטבע `miwl"בראשית בגימטריא אלקים – לוקחים 5" לא שאם כך, ,
ענין  זה הרי הגימטריא, את רק ולוקחים בהעלם, שנשאר באופן אלא בגילוי, שהוא כפי אלקים שם את

" "rahשל מלשון שהוא ,"erah"'שערי בארץ יש 6("פארזונקען") שבעולם דבר שבכל שאף והיינו, , ַ
שלא  אלא  במציאות, ישנו שהדבר במים, ונתכסה שנטבע דבר כמו בהעלם, הוא האלקות הרי אלקות,

טבע. של ענין רק הוא שנראה ומה שכל, ע"פ ראיות ע"י קיומו את להוכיח צורך ויש אותו, רואים

מוחלפת  תהי' לא הזאת התורה שהרי שינוי, וללא בגילוי, הוא האלקות הרי – בתומ"צ ,7משא"כ

רק  (לא עתה שייכים שאינם התורה למצוות בנוגע ולומר התורה את לשנות שרוצים אלו כמו [ולא
במדבר  שניתנו כיון המצוות), כללות גם אלא המשיח, לביאת להמתין צריך קיומם שבשביל המצוות
"היתר"...], – מ"איסור" גם אלא "לכתחילה", – מ"בדיעבד" רק לא ועושים פשרות, שעושים או וכו',

"תורת נקראת שהתורה בכך גם כמארז"ל `znוכמרומז – אל"ף 8" אותיות, שלש בו יש ש"אמת
הכפולות  אותיות עם (היינו אמצעית מ"ם אותיות, של שהוא 9ראשון ענין שזהו (והיינו, סופן תי"ו ,(

אני  לומר שינויים), ללא סופו ועד ובאמצעיתו מתחילתו אין 10בשוה ומבלעדי אחרון ואני ראשון
ראשון  "אני וגם אלקים", ההשתלשלות, כל בסוף אחרון" ו"אני וההשתלשלות, הבריאה כל בתחילת "

"תורת לתורה, בנוגע הוא וכן אלקים", אין "מבלעדי הנה שייך `znבאמצע לא שבה האלקות שמצד ,"
אלקיך" ה' "אנכי את לשנות אפשר שאי כשם שינוי; של ענין התורה.11בה את לשנות אפשר אי כך ,

וכמ"ש  משתנה, אינו שבעולם האלקות שגם שנמצא 12ולהעיר, כפי רק לא – שניתי" לא הוי' "אני
במדרש  וכדאיתא וזמן, במקום למטה שנמצא כפי גם אלא השביעי, לדבר 13ברקיע הקב"ה ראה "מה :

הסנה  מתוך משה סנה",.14עם אפילו שכינה בלא פנוי מקום שאין ללמדך .
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ב.1) עז, שבת
לה.2) ד, ואתחנן
וש"נ.3) ב. מ, קידושין
א.4) א, בראשית
והמרגיל 5) ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

תניא  סי"ח. חכ"צ שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא,
רפ"ו. שעהיוה"א

(6.49 ע' חס"א התוועדויות – מנחם תורת וראה ט. ב, איכה
וש"נ.

רפ"ט.7) יסוה"ת הל' רמב"ם וראה העיקרים. מי"ג הט' עיקר
התשיעי. יסוד חלק פ' סנהדרין פיה"מ סה"ג. פי"א מלכים הל'

ה"א.8) פ"א סנהדרין ירושלמי יו"ד. פ"א, דב"ר
שם.9) לדב"ר הרש"ש חידושי

ו.10) מד, ישעי'
ב.11) כ, יתרו
ו.12) ג, מלאכי
ה.13) פ"ב, שמו"ר
ב.14) ג, שמות
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"שאין – הדורות בכל בנ"י לכל שימסור כדי הראשון, ישראל לרועה הקב"ה של התגלותו היתה כך
ישוב  מקום שאינו במדבר, שנמצא קוצים של שיח שאפילו והיינו, סנה", אפילו שכינה בלא פנוי מקום

הקב"ה! נמצא שם גם –בניֿאדם,

אש" "בלבת היא הסנה" "מתוך הקב"ה של ש"הסנה 14והתגלותו – הטבע היפך שהוא ענין שפועלת ,
אוכל" איננו והסנה באש אויס 14בוער ווערט ("ער ממציאותו מתבטל שהסנה באופן זה שאין והיינו, ,

של  ענין בו מתגלה "סנה", בתור במציאותו שנשאר כפי אלא פירות, עושה לאילן שנהפך או סנה"),
הטבע. היפך

"תורה היא שהתורה כיון בגלוי, זה הרי בתורה ואילו בעולם, בגלוי בא שאינו ענין זהו ,xe`"15אמנם,
מו"ח  כ"ק כפירוש "אורייתא", התורה נקראת (ארמית), תרגום לשון דבר, עמא בלשון שאפילו ועד

ייתא".16אדמו"ר  "אור :

גלוי. באופן זה הרי שבתורה – לבטלה" אחד "דבר שייך שלא לענין בנוגע גם מובן ומזה

"דבר ‚. שלילת הנה – שבע"פ ותורה שבכתב תורה ובכללות: דרגות, כמה בה שיש – גופא ובתורה
בתושב"כ היא לבטלה" בתושבע"פ:xzeiאחד מאשר

תגרע" ולא גו' תוסף "לא ציווי יש לתושב"כ וכמארז"ל 17בנוגע תגרע", "לא רק לא "שלמה 18–
תוסף". "לא גם אלא בטל", אינו ממך ודבר בטילין כיו"ב ואלף

הרמב"ם  וכמ"ש מסיני, למשה כולה שניתנה אף הנה – שבע"פ לתורה בנוגע שאין 19אבל "האומר
כופר  זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר אם אחת, תיבה אפילו אחד פסוק אפילו ה', מעם התורה

שצריך ציווי יש  הרי כו'", פה שבעל תורה והוא בפירושה הכופר וכן כלשון siqedlבתורה, בתושבע"פ,
מ"ש 20הזהר  וזהו לה", "לאפשא את 21: ולהוסיף לחדש צריך מישראל אחד שכל בתורתך", חלקנו "ותן

שעז"נ  בתורה, שלו חז"ל 22החלק וכלשון נפשי", אמרה ה' לחדש 23"חלקי עתיד ותיק שתלמיד מה "כל :
כו'".

למשה  נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל שהרי ממש, חידוש אינו זה ש"חידוש" [אלא
ומפרש 23מסיני" מגלה רק הוא אלא אייגענע"), ("זיינע האישיות דעותיו אומר אינו ותיק שהתלמיד כך, ,

ה"אחרון". או ה"ראשון" ה"תנא", דברי את ומבאר

לב" גבה כל ה' "תועבת (שהרי גאוה לידי מביאו שאינו באופן להיות צריך גופא זה ו"אין 24וענין ,
כו'" לדור יכולין והוא ותיק"25אני "תלמיד הלשון דיוק גם שזהו – ביטול של באופן אלא "תלמיד"26), :

לתואר  בסתירה זה הרי ולכאורה זקן. שהוא בזה הפירושים א' – "ותיק" ואילו צעיר. שהוא מורה –
הביטול, תנועת על שמורה "תלמיד", הוא הרי "ותיק", היותו שלמרות הוא, הענין אך – "תלמיד"?!

הלימוד]. באמצע עדיין ואוחז מקבל בבחי' שהוא

שאינו  האלקות ענין יותר מודגש בתושב"כ ואילו האדם, ע"י הוספה של ענין צ"ל שבתושבע"פ וכיון
ועאכו"כ  לבטלה", אחד דבר הקב"ה ברא ש"לא שהענין מובן הרי – מאומה להוסיף אסור שלכן משתנה,

מודגש xzeiבתורה, k"ayeza.בתושבע"פ מאשר

עקב „. בפרשת שנאמר אהרן מיתת לענין בנוגע שאלה מתעוררת :27ועפ"ז

מ  אודות מסופר כבר שהרי – השלישית בפעם אהרן דמיתת הענין נזכר עקב בפרשת בפרשת אהרן יתת
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כג.15) ו, משלי
(16.116 ע' תש"ד סה"ש
א.17) יג, ראה פ'
וש"נ.18) רפ"ו. שמו"ר וראה ה"ו. פ"ב סנהדרין ירושלמי
ה"ח.19) פ"ג תשובה הל'
ב.20) יב, ח"א
וש"נ.21) ואילך. 118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות

וש"נ.22) .34 הערה שם לקו"ש וראה כד. ג, איכה
בלקו"ש 23) הנסמן ועוד. רפמ"ז. שמו"ר ב. יט, מגילה ראה

.252 ע' חי"ט
ה.24) טז, משלי
א.25) ה, סוטה
(26.76 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ו.27) יו"ד,
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מסעי 28חוקת  בפרשת ולאח"ז בפרשת 29, נוספת פעם זה ענין לחזור התורה צריכה מדוע מובן: ואינו .
לגמרי?! מיותר זה הרי דלכאורה עקב,

חידוש" בלא המדרש לבית אפשר ש"אי אמת ובנדו"ד,30הן לפנ"ז, נזכר שלא ענין ניתוסף פעם ובכל ,
"ואהרן  – חייו שנות מספר וגם לחודש", באחד החמישי "בחודש היתה אהרן שמיתת ניתוסף מסעי שבפ'

במותו" שנה ומאת ועשרים שלש שקשה 31בן "לומר הלוחות, לשבירת הסמיכות ניתוספה עקב ובפ' ,
הלוחות" בו שנשתברו כיום הקב"ה לפני צדיקים של היתה 32מיתתן התורה שהרי מובן, אינו עדיין אבל ,

שלש  אהרן מיתת אודות לספר לחזור צריכה היתה ולא אחד, במקום אלו פרטים כל לכתוב יכולה
פעמים?!

לענינים  באריכות שנאמרו מ"ת שלפני הענינים בין חילוק יש גופא שבתורה הידוע ע"פ ובפרט
וכמארז"ל  ברמז, ואפילו בקיצור שנאמרו מ"ת מתורתן 33שלאחרי אבות (בתי) עבדי של שיחתן "יפה

שלפני  [וכמו ברמיזה" אלא ניתנו לא תורה גופי והרבה בתורה, כפולה אליעזר של פרשה שהרי בנים, של
שהיתה  ימים לאריכות בנוגע שמצינו כפי אריכות, של באופן העולם גשמיות הנהגת כללות היתה מ"ת

הקב"ה  של בחסדו ניזונין שהיו מ"ת שלפני דורות קרוב 34בכ"ו שהיתה אהרן למיתת בנוגע וא"כ, ,[
פעמים! שלש – בתורה הדברים אריכות פשר מובן אינו בודאי מ"ת, לאחרי שנה לארבעים

הוראה  מלשון היא ש"תורה" הרי 35וכיון ה', בעבודת לבנ"י הוראה הם התורה עניני שכל היינו, ,
מיתת לענין בנוגע גם הוא שכן נאמר מובן ולכן שונות, הוראות ג' בזה שיש ג"פ, בתורה שנאמר אהרן

בפ"ע. מיוחדת הוראה יש פעם שבכל כיון ג"פ, זה ענין

לקמן. שיתבאר וכפי

***

אלקיכם"‰. לה' אתם "בנים בנ"י, לעניני בנוגע במכ"ש מובן ומזה – שבעולם ענין ו"בני 36בכל
ישראל" (ב)37בכורי לעצמו, שהוא כפי הענין עצם (א) פרטים: ג' ישנם – אהרן דמיתת הענין ועאכו"כ ,

כולו. לעולם בנוגע והפעולה השייכות (ג) אחריו, שבאים או לו שקדמו לענינים שייכותו

הענין: וביאור

ע"פ  גם וכמובן ושלאחריו, שלפניו לענינים שייכות ללא לעצמו, שהוא כפי הענין ישנו לראש לכל
והאמונה  היחוד בשער רגע,38המבואר בכל הבריאה התהוות לחידוש בנוגע הבעש"ט תורת אודות

נוגע 39כמ"ש  לא הרי מחדש, נתהוה זה שברגע דכיון – בראשית" מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש
לאחריו. שבא מה או לו שקדם מה

שלא  או (בגלוי ומסובב סיבה בדרך לו, שקדם הענין – זה ענין שייך שאליהם הענינים גם וישנם
אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם – ולדוגמא ממנו. שיבוא שלאחריו הענין לאידך, וכן מלמד 40בגלוי), שהעבר

עבירה" ו"הפסד מצוה" "שכר בענין מוסר בספרי המבואר וכן העתיד; עיני 41על ש"חכם בראשו", ,42ו
כלענה" מרה ואחריתה זרה שפתי תיטופנה ש"נופת ענין 43ויודע קוראת עצמה שהתורה שאע"פ והיינו, ,

כלענה". ד"מרה באופן להיות מוכרח – "אחריתה" – לאח"ז שבא הענין מ"מ, "נופת", בשם זה
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כח.28) כ,
לח.29) לג,
ג,30) סע"א.חגיגה
לט.31) שם,
שם.32) פרשתנו פרש"י
מב.33) כד, שרה חיי עה"ת בפרש"י הובא ח. פ"ס, ב"ר
ואילך.34) 66 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. קיח, פסחים
(בשם 35) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
א.36) יד, ראה פ'

כב.37) ד, שמות
בתחילתו.38)
ק"ש.39) ברכות נוסח
אג"ק 40) .159 ע' תש"ד סה"ש סע"ב. פה, ח"א לקו"ד ראה

רכה. ע' חכ"ה אג"ק גם וראה תכה. ע' ח"י שעג. ע' ח"ד שלו
וש"נ.

ואילך.41) 1196 ע' ח"ד לקו"ש גם וראה רפ"ב. אבות ראה
יד.42) ב, קהלת
גֿד.43) ה, משלי
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בשביל  אחד", "ה' ע"י נברא שבעולם ענין שכל דכיון – העולם בכל פועל זה שענין מה ישנו וכמו"כ
אחד" ושמו אחד ה' גו' למלך ה' "והי' – אחת בתחתונים 44מטרה דירה ית' לו שעושים עי"ז הנה 45, ,

העולם. בכללות פועלת ה"ה שבעולם מסויים בענין עושה שיהודי פעולה כל

חברים" ישראל "כל נאמר לבנ"י שבנוגע גם כאחד"46ומה ד"כולנו באופן ממש 47, כאחד לאחדים ,48

על  מ"ת בשעת שנפעל כפי – שבטים) די"ב ההתחלקות וכן וישראלים לוים דכהנים ההתחלקות (למרות
הדורות  שבכל נש"י כל נוכחים היו שאז סיני, הגרים 49הר נשמות גם כולל לאחדים 50, בנ"י כל נעשו ואז ,

וכו'" לעצמו מחיצה "משה הי' מ"ת שבשעת אע"פ כי, הענין 51ממש, לגבי הנה בנ"י, שאר כל ולאח"ז ,
בארץ  ענינים לכמה בנוגע מצינו ולכן אחת, מציאות – ממש לאחדים כולם היו אלקיך" הוי' ד"אנכי

עלי'" יושבי' ש"כל באופן דוקא שצ"ל אפילו 52ישראל יהודי, של פעולה שכל בודאי הרי שכן, וכיון .
בקצה שנמצא העולם.יהודי בכללות ופועלת שייכות לה יש  העולם,

.Â:פרשיות בג' נזכרה שלכן – אהרן מיתת בענין גם ישנם אלו ענינים וג'

או  לו שקדם למה שייכות ללא לעצמו, ענין שהיא כפי אהרן מיתת אודות מדובר – חוקת  בפרשת
לאחריו. שבא

שהרי  לאח"ז, ובא לפנ"ז שקדם למה ששייך כפי אהרן דמיתת הענין אודות מדובר – מסעי בפרשת
המסעות  בין – אהרן מיתת אירע וביניהם ממצרים, בצאתם בנ"י של המסעות מ"ב אודות שם מדובר

שלאח"ז. והמסעות שלפנ"ז

העולם: ובכללות הדורות כל על ופועל ששייך כפי אהרן דמיתת הענין אודות מדובר – עקב ובפרשת

תוכחות" "דברי נאמרו שבו דברים בספר היא עקב בדור 53פרשת רק לא בנ"י לכל ונוגעים ששייכים
שלאח"ז. בדורות גם אלא הזה,

בתניא  הזקן רבינו שמדייק ע"ה54וכפי רבינו משה ux`lש"צוה eqpkpy xecl dxez dpyna ק"ש לקרות
רק  (לא שנוגע ציווי שזהו להדגיש כדי – במדבר) גם הי' דק"ש הציווי הרי מובן: אינו (דלכאורה כו'"
כל  במשך בנ"י לכל שנוגע הו"ע לארץ הכניסה שהרי הדורות, לכל אלא) במדבר, שהיו הזמן במשך

הדורות.

לפני  צדיקים של מיתתן "שקשה – תוכחה דברי בתור אהרן דמיתת הענין עוה"פ כאן נזכר ולכן
. הלוחות בו שנשתברו כיום העגל"הקב"ה את בו שעשו כיום בכל 32. בנ"י לכל שנוגע ענין שזהו ,

כמ"ש  ע 55הדורות, ופקדתי עונותיהם, עליהם כשאפקוד "תמיד ופקדתי", פקדי מן "וביום מעט ליהם
העגל" עון מפרעון קצת בה שאין ישראל על באה פורענות ואין העונות, שאר עם הזה .56העון

. צדיקים של מיתתן ש"קשה שהענין הטעם .וזהו הלוחות בו שנשתברו כיום את . בו שעשו כיום .
מובן: אינו דלכאורה – אהרן) מיתת ענין בתורה שנזכר השלישית (בפעם עקב בפ' רק נאמר העגל"

מסעי? בפ' או חוקת שבפ' אהרן מיתת אודות בסיפור זה ענין נזכר לא מדוע

כבר  נאמר זה ענין שהרי – הלוחות ושבירת העגל מעשה נזכר עקב שבפ' לפי שזהו לומר [ואין
ש"קשה  לומר כבר יכולים חוקת) (בפ' אהרן מיתת אודות בתורה שמסופר הראשונה שבפעם כך, במקומו,
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ט.44) יד, זכרי'
במדב"ר 45) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
אגה"ק 46) תניא א. כו, חגיגה וראה יא. כ, שופטים ס' ע"פ

סוסכ"ב.
וראה 47) העמידה. תפלת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח

פל"ב. תניא
ובכ"מ.48) נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
זח"א 49) יא. יתרו תנחומא ו. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פרדר"א
א. צא,

בו 50) ומתגלה נמשכת אזי תורה, ע"פ מתגייר גר וכאשר
יכולה  לא זאת לולי שכן, סיני, הר במעמד שהיתה הגר נשמת

יהודי. להיות יהפוך שגוי מציאות להיות
כד.51) יט, יתרו פרש"י ראה
ה"ח.52) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
דברים.53) ר"פ פרש"י
ע'54) חמ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ספכ"ה.

וש"נ. .312
לד.55) לב, תשא
עה"פ.56) פרש"י
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. צדיקים של .מיתתן הלוחות בו שנשתברו כיום לפרשת . להמתין צורך ואין העגל", את בו שעשו כיום .
עקב].

ששייך  כפי אהרן דמיתת הענין אודות מדובר עקב שבפרשת – לעיל האמור ע"פ – בזה והביאור
הדורות. בכל העולם וכללות בנ"י כל על ופועל

.Ê:מישראל לכאו"א הלימוד גם וזהו

שמביאה  ההתבוננות עם קשור האבלות שענין מזה כמובן – אהרן דמיתת הענין מכללות הלימוד
תשובה  .57לידי

כאו"א  בעבודת גם ישנו שענינם – המסעות ממ"ב חלק שהוא כפי אהרן דמיתת מהענין הלימוד וכן
הבעש"ט  פתגם כידוע כו'58מישראל, הפרטיים בחייו מסעות מ"ב לעבור צריך מישראל אחד .59שכל

מצרים" מארץ יצאו אשר ישראל בני ד"מסעי הענין להיות שצריך – בזה הענין על 60וכללות דקאי ,
מצרים" ע"ש נקראו המלכיות ש"כל ועד מצרים, ע"ש שנקראו הגליות של 61כל מלכות שאפילו והיינו, ,

שזו  כיון הרי ועד חסד , מצרים, של ענין כבר זה הרי בנ"י, של הגופים על ממשלה לה שיש מלכות הי
הלכה  לא פעם אף שהנשמה בגלל – היא לזה והאפשרות ממצרים, היציאה צ"ל ולכן גלות; של לענין

נשיאנו  רבינו (כפתגם טפל 62לגלות וגופם עיקר נפשם שעושים ועי"ז מהגלות,63), הגופים גם יוצאים ,

ירחו" ירדן "על – המסעות כל לסוף מזרחה"64ועד קדמה ירחו לירדן "מעבר לעבר 65, באים ומשם ,
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת המערבי, הירדן

***

.Á.'גו ובקעות הרים ארץ ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ë'בפ חוקת, בפ' ג"פ: בתורה שנזכרה אהרן מיתת אודות ואילך) (ס"ד לעיל להמדובר בהמשך
הפסוק  על – זה בענין רש"י פירוש על גם נתעכב עקב, ובפ' בני 27מסעי מבארות נסעו ישראל "ובני

וז"ל: אהרן", מת שם מוסרה יעקן

שנאמר  יעקן, לבני באו ממוסרה והלא למוסרה, נסעו יעקן בני מבארות וכי ועוד, לכאן, זה ענין 66"מה

ממ  מסעות שמונה ותמצא וחשוב צא מת, ההר בהר והלא אהרן, מת שם ועוד, וגו', ממוסרות וסרות ויסעו
ונסתלקו  שנה ארבעים לסוף ההר בהר אהרן כשמת זאת, עשיתם ועוד התוכחה, מן זו אף אלא ההר, להר
שמונה  לאחוריכם וחזרתם למצרים, לחזור ראש ונתתם ערד, מלך ממלחמת לכם יראתם כבוד, ענני
אתכם  שהחזירו עד מהם, ואתם מכם והרגו לוי, בני בכם נלחמו שם למוסרה, ומשם יעקן, בני עד מסעות

וגו' הגדגדה ומן הגדגד, חר הוא הגדגדה חזרתם ומשם יעקן), לבני (ממוסרה חזרתכם (עד 67בדרך
כאילו  לכם ונדמה זאת, לכם שגרמה אהרן של מיתתו על כבד אבל עשיתם ובמוסרה ההר), להר שחזרתם
כיום  הקב"ה  לפני צדיקים של מיתתן שקשה לומר הלוחות, לשבירת זו תוכחה משה וסמך שם. מת
את  בו שעשו כיום ממנו לפרוש ראש נתנה שאמרו מה לו שהוקשה ולהודיעך הלוחות, בו שנשתברו

העגל".

טעותו  זוהי אבל, בפ"ע, ד"ה בתור וגו'" הגדגדה "ומן התיבות באים דפוסים שבכמה – ובהקדים
שלאח"ז  מהפסוק תיבות רש"י בפירוש שבראותו בכגוןֿדא), כמ"פ (כמדובר ה"בחורֿהזעצער" של
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ספי"ג.57) אבל הל' רמב"ם ראה
וש"נ.58) ס"ל. בהוספות כש"ט ראה
(59– מנחם (תורת ס"ד מטו"מ ש"פ שיחת גם ראה

.(105 ע' חס"א התוועדויות
מסעי.60) ר"פ
ד.61) פט"ז, ב"ר

וש"נ.62) .170 ע' תרפ"ז סה"ש
רפל"ב.63) תניא ראה
מחֿנ.64) לג, מסעי
טו.65) לד, שם
לא.66) לג, שם
ז.67) שם, פרשתנו
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אבל  הבא, הפסוק על רש"י פירוש מתחיל שכאן חשב זה), בפסוק רש"י פירוש ע"פ מתבאר (שפירושם
אחד. בהמשך הוא זה כל הרי דבר של לאמיתו

שהרי  – לראש ולכל לדבר, ראיות לכאן 68וכמה זה ענין ("מה רש"י שבפירוש שהשאלות יתכן לא
.. ("ובמוסרה התירוצים ואילו א', בד"ה יהיו מת") ההר בהר והלא אהרן מת שם ועוד לכם . נדמה .

הב'! בד"ה יהיו כו'") הלוחות לשבירת זו תוכחה משה "וסמך שם", מת כאילו

את  רש"י מתרץ – כאן אבל השאלה; את מתרץ ולא פירושו", ידעתי "לא רש"י כותב [לפעמים
הב'. לד"ה עד התירוץ עם ימתין לא ובודאי כדלקמן), לפנ"ז, זאת תירץ שכבר אלא עוד (ולא השאלה

אחד]. בהמשך הוא זה שכל ועכצ"ל

והוספות  בשינויים ג"פ, רש"י פירוש תוכן גם מצינו – ג"פ בתורה נזכר אהרן מיתת שענין כשם והנה,
למקום: ממקום

חוקת  בפ' גם רש"י מביא זה .69ענין אהרן שמת "כיון ובני : שנאמר מסעות שבע לאחוריהם חזרו .
וכו'". מת במוסרה וכי אהרן, מת שם מוסרה יעקן בני מבארות נסעו ישראל

אגב) (בדרך אלא אהרן, מיתת אודות מסופר שבה מסעי, בפ' לא – זה ענין רש"י מביא נוספת ופעם
פינחס  אהרן 70בפ' "כשמת שלפנ"ז: במנין שנזכרו משפחות כמה חסרים שכאן בנ"י, למנין בנוגע ,

מסעות, ח' לאחוריהם וחזרו למצרים, לחזור לב ונתנו בישראל, להלחם הכנענים ובאו כבוד, ענני נסתלקו
ההר  בהר והלא אהרן, מת שם מוסרה יעקן בני מבארות נסעו ישראל ובני שנאמר למוסרה, ההר מהר
אחריהם  לוי בני ורדפו לאחוריהם, שחזרו אלא למפרע, יש מסעות שמונה ההר הר עד וממוסרה מת,

וכו'". משפחות ארבע נפלו לוי ומבני  משפחות, שבע מהם והרגו להחזירם,

.È ולכן הדברים, יתארכו הדיוקים כל על נתעכב אם אבל זה, רש"י בפירוש דיוקים כמה יש ובכן,
בולטים: היותר הדיוקים על רק נתעכב

פינחס)א) בפ' (וכן כאן רש"י כותב – אהרן מיתת לאחרי לאחוריהם שחזרו המסעות למספר בנוגע
"dpeny" רש"י כותב חוקת בפ' ואילו סתירה?!rayמסעות", זו הרי ולכאורה מסעות",

מסעות" "שמונה נאמר שבהם מקומות יש – זה במארז"ל "שבע 71ולהעיר: נאמר שבהם מקומות ויש ,
ולמנות 72מסעות" מסעי בפ' לעיין שיכולים בנדו"ד, ובפרט במציאות, פלוגתא שזוהי לומר קשה והרי .

ותמצאם במסעות ובדוק "צא רש"י: כותב חוקת בפ' ואעפ"כ, המסעות. עד rayאת מוסרה מן מסעות
ותמצא וחשוב "צא כותב: בפרשתנו ואילו ההר", ההר".dpenyהר להר ממוסרות מסעות

מפרשים  עד 73יש ממוסרה מקומות ח' יש כי חשיב, למקום ממקום נוסעים שהיו מקומות "דהכא ,
גורמים  מסעות ח' כי מסעות, שבעה אם כי כאן אין נוסעים, שהיו שלהם מסע לענין אבל ההר, הר
שאמר  מה אבל  מסעות. ז' לאחוריהם שחזרו חקת בפרשת כתב ולפיכך למקום, ממקום מסעות שבעה

. המסע מן שם שחנו מקומות פירוש מסעות, ח' מסעות כאן נקרא החני' מקום שאף כו'".74.

אודות מדבר שא' שונים, במקומות רז"ל מאמרי לב' בנוגע רק שפיר אתי זה תירוץ zenewndאמנם,
אודות מדבר וא' מקומות), פשוטו zeriqpd(ח' שמפרש רש"י ובפרט אחד, לאדם בנוגע אבל נסיעות); (ז'

צריך  הי' ולכאורה לנסיעות, וכאן למקומות מתייחס כאן מדוע מובן אינו – למקרא חמש לבן מקרא של
לנסיעות?! או למקומות – אחד לענין תמיד להתייחס

ש  ל"מקומות שכוונתו בגלל "שמונה" מונה רש"י כאשר ולכתוב epgוגם: לפרש לו הי' המסע", מן שם
מסע"zeipg"שמונה קרוי הוא אף חנייתן ש"מקום מה כי, – מסעות" "שמונה לסתום ולא זה 74", הרי ,

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

(68.1 להערה בשוה"ג 30 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
ד.69) כא,
יג.70) כו,
בשלח 71) מכילתא ספ"א. סוטה ה"א. פ"א יומא ירושלמי

כב. טו,
כ.72) פי"ט, במדב"ר יח. חוקת תנחומא
כאן.73) גו"א
פקודי.74) ס"פ פרש"י
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חני' בלשון גם שמשתמש רש"י משא"כ "מסע", כללי: בשם תמיד שמשתמש הכתוב ללשון בנוגע ,75רק
"חניות". לשון לכתוב צריך הי' המסע, מן שם שחנו למקומות שכוונתו במקום הנה

של  ענין שזהו להדגיש לו נוגע בהם, שחנו המקומות את למנות רש"י כוונת כאשר שגם ועכצ"ל,
rqn בעי וטעמא ..

.ב) לכאן זה ענין "מה להסברה אינו בנוגע – כו'" לומר הלוחות, לשבירת זו תוכחה משה סמך .
ש"קשה  (א) דברים: שני – הלוחות) לשבירת זו תוכחה (סמיכות אחד מענין ללמוד אפשר איך מובן:
ראש  נתנה שאמרו מה לו ש"הוקשה (ב) הלוחות", בו שנשתברו כיום הקב"ה לפני צדיקים של מיתתן

העגל"? את בו שעשו כיום ממנו לפרוש

("ובני ג) זה ענין לומר צריך הכתוב הי' הלוחות, לשבירת זו תוכחה לסמוך כדי ָה"קלאץֿקושיא":
בשני  ("ואתפוש הלוחות שבירת ע"ד הסיפור לאחרי מיד – שלפנ"ז בפסוקים מוסרה") גו' נסעו ישראל

. גו'"הלוחות ואשברם זה76. ענין נאמר ולמה ,(o`k:שניות לוחות ע"ד הדברים אריכות כל לאחרי –
גו'" בארון הלוחות את ואשים גו' ויכתוב גו' ואכתוב גו' כראשונים אבנים לוחות שני לך ורק 77"פסל ,

מוסרה"?! גו' נסעו ישראל "ובני נאמר לאח"ז

לוחות  בנתינת וסיומו שהמשכו הלוחות, (דשבירת הענין באמצע להפסיק רצה לא שהכתוב לומר ואין
שלאח"ז  הפסוק שהרי הענין, באמצע היא כאן כתיבתו גם כי, – את 78שניות) ה' הבדיל ההיא "בעת ,

" וגו'", הלוי oey`xdשבט oiprl aqen. לא לוי ובני בעגל, וטעיתם ממצרים לצאתכם הראשונה בשנה .
. להם ויאמר לוי בני כל (למשה) אליו "ויאספו [ואדרבה: .טעו ירכו על חרבו איש שימו איש . והרגו .

. אחיו .את קרובו את ואיש .. העם מן ויפול לה'. היום ידכם מלאו משה ויאמר איש אלפי כשלשת .
למקום" כהנים להיות תתחנכו הזה בדבר אותם ההורגים "אתם המקום 79גו'", הבדילם זה) (ובשכר ,[

שבירת 80כו'" ע"ד הסיפור לאחרי מיד זה ענין לסמוך לו הי' הענין, באמצע הפסיק שבלאה"כ וכיון ;
שניות. לוחות נתינת ע"ד הסיפור לאחרי  על להמתין ולא הלוחות,

באופן  דוקא, הכתובים פשטות ע"פ ומוכרחים מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל כמ"פ, וכמדובר
הדרוש  הרמז, ע"ד שהם רש"י שבפירוש הענינים באים לאח"ז ורק זאת, להבין יוכל למקרא חמש שבן

לקמן. שיתבאר וכפי תורה", של ל"יינה ועד והסוד,

***

.‡È הזהר על שכתב אאמו"ר רשימות ישנם כרגיל, התשובה, באגרת ענין ללימוד התניא 81בנוגע ועל
דוחק  אז שהי' בגלל וגם לכתיבה, מקום הרבה שם שאין הספר, גליון על שנרשמו כיון נמרץ, [בקיצור
הדיו  יוצא הי' זה ובגלל עשבים, מיני מכל דיו להכין כיצד ללמוד מורתי אמי הוצרכה שלכן בדיו,

הספר  גליון שעל בכתב שרואים כפי שונים, לאור 82בגוונים יצאו עתה שזה וכיון פדיון 83], של באופן –
באגה"ת. אאמו"ר של הראשונה הערה על עתה נתעכב שרוצה, מי לכל  המצוי באופן ונעשו – שבויים

לוי"צ  בלקוטי .84הביאור לבטלה זרע המוציא "כגון פ"ג, התשובה או לאגרת עשר בזה חטא אם .
. לעולם וכן פ"ד, פעמים עשרים או עשר להתענות צריך פעמים עד"מ עשרים תעניות כעשר ויתענה .

. עשרים או עשר הדוגמא "תפס כו'", א' .בחורף ז"ל בהוצאת כי .. במוח הוא הפגם .. בחכמה ..
. הוי' דשם י' בחורף אות עד"מ תעניות כעשר ויתענה לקמן שנקט מה ג"כ (והיינו י' דהיינו עשר זהו .
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יד.75) שם, חוקת – לדוגמא – ראה
יז.76) ט,
אֿה.77) יו"ד,
ח.78) פסוק
ובפרש"י.79) כוֿכט לב, תשא
עה"פ.80) פרש"י

ס"ע 81) חס"א התוועדויות – מנחם (תורת פ"ב במאמר כנ"ל
ואילך). 135

(82– מנחם (תורת ס"י דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת גם ראה
וש"נ. .(244 ע' חנ"ז התוועדויות

(83– דבר" ה"פתח l"yzתאריך `"pn g"x.
כט.84) ע' – התניא לספר הערות
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. י') ג"כ הוא כעשר הרמב"ם א', מ"ש ע"פ – עשרים" או זהו עשרים, הוא יו"ד במילואו י' אך .85

בשאר  גם אלא (עשר), החכמה בנקודת רק לא הוא הפגם שלכן כו'", וחייו הגוף כח היא זרע ש"שכבת
לעולם") ("וכן במקומם שנמצאים כפי וגם עשרים), הוא (יו"ד בחכמה שכלולים כפי –86האברים

בהוספות  ובלה"ק באידית, ואילך 391 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ואילך. 121 ע' חל"ט ללקו"ש

אמר: הענין ובסיום

הגאולה  את שמעכבים החטאים א' הוא זה שחטא שבידעו – מישראל אחד לכל מזה ,87וההוראה
לגאולה  באים ועי"ז הזולת, על לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן זה, על התשובה ביותר נוגע הרי

נגאלין" הן ומיד תשובה עושין "ישראל הידוע: וכהלשון והשלימה, .88האמיתית

***

.·È:רש"י בפירוש הביאור

מן  זו ש"אף כיון – מסעות" "שבע חוקת בפ' כמ"ש ולא מסעות", "שמונה רש"י כותב בפרשתנו
dgkezd:"

ענני  ונסתלקו שנה ארבעים לסוף ההר בהר אהרן כשמת זאת, עשיתם "ועוד לבנ"י: אומר רבינו משה
הרי  – ערד מלך ממלחמת בנ"י נתייראו למה דלכאורה: – כו'" ערד מלך ממלחמת לכם יראתם כבוד,
את  יהושע "ויחלוש  עמלק: במלחמת הנצחון – ולדוגמא עמהם, הקב"ה שעשה הנסים את כבר ראו

גו'" עוה"פ 89עמלק בבואו ממנו מתייראים מדוע וא"כ, ישראל?!90, עם להלחם

קרך" "אשר הוא: עמלק ענין כללות הרי – עצמו ערד למלך בנוגע .91בשלמא קור "לשון צננך , .
לאחרים, מקום והראה והתחיל זה ובא בכם, להלחם יראים כוכבים העובדי שהיו מרתיחתך, והפשירך
אע"פ  לתוכה, וירד קפץ אחד בליעל בן בא בתוכה, לירד יכולה ברי' כל שאין רותחת לאמבטי משל

אחרים" בפני אותה הקרה אּפגעּבריטער"...)92שנכוה, ("א שנכוה לאחרי – עוה"פ שבא יפלא שלא כך, ,ַָ
ממנו?! להתיירא להם יש מה – בנ"י אבל בישראל; להלחם –

במלאכתו" "אומן הוא שהיצה"ר יהי'93אלא מה יודע מי אבל נסים, ראינו שאתמול אמת הן ואומר: ,
"אין  – הנס"!...94היום?! על סומכין

לאחוריכם  ו"חזרתם שברחתם כך, כדי ועד ערד", מלך ממלחמת לכם "יראתם משה: מוכיחם זה ועל
מסעות": שמונה

למקום  שהלכתם בכך די הרי – לאחוריכם חזרתם זה ובגלל ערד, מלך עם להלחם יראתם אם גם
וכו'. שלישי ולמקום שני, למקום הלכתם  אלא בכך, הסתפקתם לא ואעפ"כ, אחר,

" כאן רש"י מדגיש כך,dpenyולכן כל גדול הי' מהגוי שהפחד התוכחה", מן זו ש"אף – מסעות"
– למקום ממקום לברוח הוסיפו אלא הגוי, נמצא לא כבר  שבו אחר  למקום ללכת הסתפקו dpenyשלא
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הי"ט.85) פ"ד דעות הל'
על 86) להביא שחייב חטאת דקרבן "דומיא מ"ש גם נתבאר

כל  על חטאת קרבן להביא החיוב דלכאורה: – ופעם" פעם כל
נודע  לא אם אבל בינתיים, ידיעה כשהיתה דוקא הוא ופעם פעם
אלא  ופעם, פעם כל על קרבן להביא חייב אינו בינתיים, לו

שג  הל' רמב"ם (ראה הפעמים כל על אחד בקרבן גות מתכפר
במוח", הוא "הפגם זה שבחטא כיון ובנדו"ד, רפ"ו). רפ"ה.
די  וא"כ, לו, נודע לא כאילו וחשיב הידיעה, בענין פגם נעשה
ע"פ  – ופעם? פעם כל על קרבן להביא חייב ואינו אחד, בקרבן
גם  אלא) לעצמו, שהוא כפי במוח רק (לא הוא שהפגם משנת"ל
החיוב  ובשביל בפועל, למעשה ועד ללב מהמוח שנמשך כפי
למסקנת  רק השייכת בידיעה די ופעם פעם כל על קרבן להביא

גם  ישנה זו וידיעה חטא), הוא זה שענין (שיודע בפועל הענין
– ברור אינו זה (ענין במוח פגם נעשה ).l"endכאשר

מנחם 87) תורת גם וראה כ. נט, ישעי' להאריז"ל ל"ת ראה
וש"נ. .218 ע' חנ"ה התוועדויות –

ה"ה.88) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה
יג.89) יז, בשלח
"זה 90) הנגב", יושב ערד) "(מלך א: שם, חוקת פרש"י ראה
עמלק".
יח.91) כה, תצא
עה"פ.92) פרש"י
ב.93) קה, שבת ראה
ב.94) סד, פסחים ראה
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ממשיכים  היו מקום איזה עד יודע מי לוי", בני בכם נלחמו ש"שם זאת ולולי למוסרה, עד מקומות,
לברוח!...

בנ"י  הליכת אודות כשמדובר חוקת, בפ' אבל ה"תוכחה"; דברי אודות כשמדובר בפרשתנו, – זה וכל
סוף" ים דרך גו' "ויסעו שנאמר 69בדרך, מרגלים, גזירת עליהם כשנגזרה להם שחזרו הדרך "הוא וסעו 95,

סוף" ים דרך לאחוריהם96המדברה ש"חזרו רש"י כותב ,ray,המקומות מספר (לא נוגע כאן כי, מסעות",
zeriqpdאלא) xtqn מ"ש (וע"ד לאחוריהם שחזרו הדרך ריחוק לידע כדי המדבר",97, דרך גו' "ויסב

הדרך). ריחוק נעשה שעי"ז העקומה", לדרך הפשוטה הדרך מן "הסיבם

.‚È הנצחון לאחרי (שגם לעיל מהאמור ללמוד יש נצחית, הוראה הוא בתורה ענין שכל הידוע וע"פ
בימינו  גם לדאבוננו שקורים למאורעות בנוגע ערד) מלך ממלחמת בנ"י נתייראו עמלק :98על

שנים  14 לפני הגויים על בנ"י של הנצחון שאסור 99לאחרי וטענו מהגויים, שפחדו יהודים היו ,
ותביעתם  הצליחו ואכן כן. יעשו לא אם וחלילה השטחים, את ולהחזיר לסגת חייבים אלא כו', להתחכם

שלום. על ידברו שלאח"ז ההבטחה על בסמכם מהשטחים, נסוגו לראש ולכל נתקבלה,

שייט  כולו העולם כל בפני הבטיח שנאצר למרות עי"ז: שהרוויחו ה"שלום" את בפועל ראו וכבר
להיות  אמור שהי' – השלום ובמקום הבטחתו; את והפר כולו העולם על לגלג ישראליות, לאניות חופשי

נוספת. למלחמה השנים כל במשך המצרים התכוננו – הנסיגה מטרת

המים  מיצרי את בנ"י בפני חסמו הגויים כאשר הימים, ששת מלחמת בתקופת לאח"ז, החיוניים 100וגם
אחד  אותו [ובמיוחד כאלו היו – נגדם גלוי' במלחמה לצאת רח"ל, חנק, בעניבת אותם והקיפו עבורם,
עם  להשלים יש אלא הגוי, עם ח"ו ולהלחם להתחיל שאסור שטענו לנסיגה] התובעים בראש אז שעמד

כו'. אחרות דרכים ולמצוא שהוא, אופן באיזה המצב

דעתם, את שקיבלו וכמעט

הודעות – ולשלוח למקום, ממקום לנסוע דיפלומטית, בפעילות שבועות שלשה במשך עסקו שלכן
אינה  הבטחון" ש"מועצת וטענו מחאות, שלחו – הדברים הועילו וכשלא וכו', ביןֿלאומיים לארגונים
ימים  שלשה שבעוד הודיעו ואח"כ הראשונה...), בפעם קורה זה שדבר (כאילו ויושר צדק ע"פ נוהגת

כו') להתכונן שביכלתו שכנגד, לצד שמסייע  (דבר למלחמה –יצאו

לצאת  אלא מהגויים, ולהתפעל לפחד שאין החליטו כו', שאיימו צדקניות נשים ובזכות ה', בחסדי ורק
אנשי  שאפילו עד הימים, ששת במלחמת שהי' הגדול הנס את כולם ראו ואז נגדם. פתאומית להתקפה

זאת"! היתה ה' ש"מאת הכריזו השמאל

בפתאומיות  שהתקיפו כפי – ללחום שיש החליטה שהממשלה שבמקום נוסף, דבר במוחש ראו ואז
שברור  (אף מינימלי בנפש) (גם הנפגעים מספר הי' – וכו' מטוסיֿקרב שלהם, הטובים הנשק כלי את

מלא" "עולם היא מישראל אחת נפש שאפילו החליטה 101הדבר שהממשלה למשל, בירושלים, ואילו ;(
על  זאת שעשה "קצין" של החלטה ע"פ הי' בפועל שהכיבוש (וכידוע העתיקה העיר את לכבוש שלא

גדול. הכי הנפגעים מספר הי' – הדברים) נדפסו שכבר כפי עצמו, דעת

.„È ולסגת למהר צריך שלא הדעה גברה הימים ששת מלחמת לאחרי שמיד למרות הנה ואעפ"כ,
העבר  לקחי ולמרות מהם), ולהתפעל לפחד או הגויים, על לסמוך שאין הכרה לידי הגיעו שסוכ"ס (כיון

הגויים. לידי ירושלים) (כולל השטחים את ולהחזיר לסגת ורוצים יהודים שוב באים –
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מ.95) א, דברים
שם).96) (חוקת עה"פ פרש"י
ובפרש"י.97) יח יג, בשלח
גם 98) (ראה שליט"א אדמו"ר כ"ק סיפר השיחה במהלך

בילדותי  זכורני :(140 ע' ריש חל"ה התוועדויות – מנחם תורת
בפנים  ל"חדר" המלמד פעם הגיע כו', רצוי בלתי הי' כשהמצב
ההוה!... למצב שמתאים בתורה פסוק שמצא באמרו, שוחקות,

טוען  שהקב"ה נאמר זה הש"ק יום שבהפטרת – בעניננו ועד"ז
ואין  קראתי איש ואין באתי "מדוע ב): נ, (ישעי' לבנ"י ומתחנן
(ובכה  להציל"... כח בי אין ואם מפדות ידי קצרה הקצור עונה

מאד).
סיני.99) במלחמת

טיראן.100) מיצרי
(במשנה).101) סע"א לז, סנהדרין
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השטחים, את מאתנו קחו ומבקשים: ומתחננים אחוריות, דלתות על שמתדפקים שנים שלש כבר זה
הכל! את קחו

או  עליו שלועגים בחשבו, הדברים, למשמע תחילה האמין לא ושינגטון) (ועאכו"כ בעצמו נאצר
על להעלות יכול הי' שלא כיון פח, לו שמהווים שטומנים שכבשו, שטחים יחזירו בעצמם שיהודים דעתו

שלש  במשך ומבקשים שחוזרים כשרואה אבל כו'. הישוב מן רחוקים בהיותם ובטוחים, טבעיים גבולות
להפסיד!... מה לו אין הרי לסרב ?! לו למה – "מסכים"... אזי השטחים, את שיקחו שנים

שלום  לעשות מוכרחים קרבנות, שיש שכיום ואומרים יראתֿשמים, של באיצטלא זאת מלבישים
בגלל  רק אלא השטחים, את לדרוש דעתם על העלו לא שהגויים היא האמת אבל השטחים. על ולוותר

השטחים! את שיקחו בפניהם מתחננים שיהודים

.ÂË:האמת את לגלות פעם וצריך מותר

רק  מחפשים – ירושלים! גם כולל השטחים, את ולהחזיר לסגת שצריך קולות ברוב החליטו כבר
לירושלים, בנוגע ולדוגמא: האמיתית. המציאות על מעלימה כדרכה אשר, גואלת, דיפלומטית נוסחא
לשלשת  ששייכת כיון בעליֿבתים, שלשה לה שיש עיר בינלאומית, עיר לעשותה שרוצים תחילה יודיעו

והיהודים  המוסלמים הנוצרים של .102הדתות

לדעת אפילו שאלתי: זה סגנון xignכששמעתי lka mely itcexdהמובילה היא שיטתם zexiyi(שבאמת
לדעת  אפילו – ויהודים" מוסלמים "נוצרים הסדר פשר מה עתה), וביותר בעבר – היל"ת למלחמה
מבחינה  רק אינה ירושלים, על היהודים בעלות הרי ישראל, ארץ בעניני הלכה לערב שאין האומרים
דוד  קבע פלונית ובשנה ישראל, ארץ בירת היא שירושלים נאמר ההיסטורי' ספרי שבכל כיון הלכתית,

רב, זמן לאחרי ורק ישראל, ארץ לבירת ירושלים את dpyהמלך sl`k ואח"כ הנוצרים לשם באו ,
לא 103המוסלמים  שגם ירושלים).(ומובן, על בנ"י של הבעלות את מבטל זה אין כו', מהם שלקחו חרי

ישראל?! כבוד להשפלת הגבול היכן וא"כ, הגויים. גם מודים ובזאת

חברון  על גם לוותר רוצים אצל 102וכמו"כ אפילו קיים (שלא חוק נקבע שבא"י וחרפה בושה זוהי :
למערתֿהמכפלה! בסמיכות בחברון לגור להם ואסור זכות אין ליהודים כי ברורה שמשמעותו הערבים)
כח  באי אילו משהו חסר הי' (כאילו הדת באיֿכח גם כולל הממשלה, שרי כל ע"י שנחתם – זה וחוק
שרצחו  "מחבלים" הם משפחתו שבני העיר, ראש לידי (בשמחה) נמסר – זה...) על חותמים היו לא הדת

ירשת"! וגם "הרצחת בבחינת כסאו, על יושב הוא זה ובזכות תרפ"ט, בפרעות בחברון יהודים

[כפי  היא האמת אך חברון". "קרית את היהודים עבור "בחברון" שמקימים הודיעו – זה ותמורת
פרטי  לו ידועים האם אותו ששאלתי לאחרי הקרי ', הקמת  על בשמחתו שאשתתף  שרצה לאחד שאמרתי

רק זו לקרי' שבנוגע לכך שנוסף וכו'], מפה והראני תקציב ehilgdהתכנית, וכשיהי' הזמן במשך שיבנוה
נקבע הקרי' של מקומה הנה אחת, דירה אפילו בה הקימו לא עתה ולעת uegnוכו', `weca לגבולות

חברון!

כחות  יסיירו שבו ופרוזדור שביל רק ולהשאיר הגולן, ברמת השטחים כל על לוותר מוכנים ועד"ז
על  נוסעים ישראליים שכחות והראי', ישראל, בשליטת עדיין היא הגולן שרמת להוכיח כדי ישראליים,

דוֿסטרי. בכיוון אביב, ותל הגולן רמת בין המקשר שביל

מפורסם  זה ודבר אסון, הרות היו והתוצאות ופרוזדור, שביל ניתן בהם דומים, מקרים על ידוע אך
לשנה  משנה המצב החרפת לידי הביא זה הסכם דוקא אך לפולין, גרמני' בין דומה הסכם הי' סוד. ואינו

וכו'.
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וש"נ.102) .109 ע' חס"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(אף 103) מספרים שהם מה הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

מה  ידוע (והרי מוחמד אודות והבל) שטות שזה בעצמם שיודעים

הסוס  עם עלה שמשם תימן)) (באגרת הרמב"ם עליו שכתב
"סוס"?!... עם דוקא למה בבתֿשחוק: ושאל לשמים.
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.ÊË הפסקתֿאש כמו נאצר, של תביעותיו לכל שמסכימים הדבר תמוה שברור 102כמו"כ בשעה (בה
למלחמה), להתכונן שיוכל כדי היא שכוונתו הדבר

שלום – הסכם שעורכים דיפלומטי, בנוסח זאת מנסחים לתכתיבים, להכנע מתאים שלא כיון אלא
ואף  יעבור", ולא "חוק נעשה זה הרי מלכים, שולחן על שעולה דיפלומטי נוסח שישנו ולאחרי וכו',

שאלות... שואלים לא שוב גמור, שקר  שזה יודעים –שהכל

ש"פיהם  השנים, כל במשך הנהגתו ע"י בעצמו, "הודיע" שכבר בשעה בה כו', הבטחותיו על וסומכים
שוא" כרצונו.104דבר יעשה והוא אותו, מחייבים אינם ו"ניירות" ,

פלא: זה וראה

) האש הפסקת הסכם תנאי את שהפרו הראשונה הבאת skizבפעם ע"י האש) הפסקת ע"ד להתדברות
את  להסוות בקל יכולים היו הם – הסוואה. וללא  בגלוי המצריים זאת עשו סואץ, לתעלת צבאי ציוד
התעלה  גדות לאורך שנפגעו הערים את לתקן כדי בנין, חומרי היו הרכב כלי שבתוך אח"כ ולטעון הנשק,
גלוי, באופן זאת שעשו נס, עשה הקב"ה אבל לתקנם), כלל נאסר לא האש הפסקת בהסכם גם (שהרי

לארה"ב. ולשלוח זאת, לצלם אפשרות שהיתה כך,

מחדש  והיערכות להתבצרות האש הפסקת את לנצל למצריים הניחו אלא מאומה, עשו לא ואעפ"כ
שהי' דבר –ietv,'וכו להתבצרות ינצלוה לא שהמצריים המחשבה היתה נאיבית צבאי: דובר ובסגנון !

מעורער, הי' והצבאי הכלכלי מצבו כאשר גם השנים, כל משך נאצר של מטרתו שזוהי בשעה בה
ואדרבה  צבאית, מבחינת ולא כלכלית מבחינה לא עליו, מכבידה אינה זו כשהתבצרות עכשיו, ועאכו"כ

אחרת. לחשוב טפשות וזוהי ארבע, הם שתים ועוד ששתים כמו הפשוט, דבר זהו – כו'.

חיים – ר' להגאון מישהו אמר שפעם הסיפור ידוע בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק
בקי  הנך וכי לך, מניין הא וכששאל, כזה. רמב"ם שאין אמר ור"ח הרמב"ם, בשם מסויים דבר מבריסק
לא  שכזה עקום" ש"דבר לי ברור אבל הרמב"ם, דברי בכל בקי אינני ר"ח: השיב הרמב"ם? דברי בכל

הרמב"ם! של הישר בשכלו ליפול –יכול

להפציץ  – היחידה האפשרות במקום הנה זאת, ידעו זו מהתבצרות לדעת צריכים שהיו שאלו ולמרות
הקימוcinולהרוס שהמצריים והביצורים והטילים הציוד dlilaeאת meia ובמקום דבר! עשו ולא שתקו ,

דיפלומטי  משאֿומתן מנהלים ומאז לושינגטון, מחאה ששלחו ימים כמה לאחרי הודיעו ולהרוס, להפציץ
"יארינג" השגריר שמנהל השלום" ב"שיחות ישתתפו שלא מאיימים היותר, ולכל כל 105עד"ז, ובמשך . ַ

(שמשתדלים  פנטום מטוסי אפילו אזי זמן, משך כך ימשיכו ואם להתבצר, המצריים הפסיקו לא – זה זמן
להרסם! יוכלו לא אותם) להשיג ביותר

הרי טוען, מצדו נאצר אגב: mknvr[דרך mkixacl ששה מצרים מצד האש הפסקת הפרת על ידעתם
זה!]. על לענות אפשר כבר ומה – לצעוק? פתאום התחלתם מדוע ושתקתם, ימים

שפשוט  אש, הפסקת על הכרזתם אם ושואלים: – העולם מאומות גם – צבא אנשי באים וכאשר
שנשפך, הרב הדם שנפלו, הקרבנות כל היו מה לשם וכו', טילים ולהבאת לביצור שינצלוה כל בעיני
אש, הפסקת הסכם תחילה צ"ל שלום, שרוצים כיון להם: עונים – העצומות?! הכספיות וההוצאות

השלום. לקראת ראשון כצעד

הלוחמים  הצדדים רצו וכאשר בעולם, מלחמות עשרות היו הזמן במשך – מה? לשם זו אש הפסקת
שנים, שלש זה אש הפסקת באיזור קיימת כבר הרי ובכלל, האש. הפסקת הקדמת ללא זאת עשו בשלום,

המדינות... כל חתמו שעלי'

המנוצח,mqxetneידוע הצד ביקש שלפני') במלחמות (ועד"ז השני' עולם שבמלחמת בפשטות) (ומובן
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חֿיא.104) קמד, השלום.105)תהלים לשיחות האו"ם שליח
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שינצלו  בהסבירם – לזה התנגדו הצבא אנשי וכל האש. יפסיקו השלום, ע"ד המו"מ שיתחילו שקודם
ועי"ז וכו', לביצור קיימא `axc`ההפסק ובר אמיתי לשלום הסיכויים יתמעטו –106.

.ÊÈ מהגויים פוחדים שלכן בה', באמונה החסרון – היא לעיל האמור ומצב המעמד לכללות הסיבה
וכו'.

מאמינים  שלא – יהודי" "מיהו חדשים) מספר במשך כבר מדובר (שאודותיו לענין גם קשור זה וענין
גזירה  זוהי היל"ת! לחוק זה וחקקו יהודי, שהוא גוי על שאומרים כאלו ישנם שלכן יהודי, של במעלתו
ישראל  "בין המבדילה המחיצה את שהורסת לעם, בנ"י היות מאז כמותה היתה שלא ואיומה נוראה
לעמים, ישראל בין כפשוטה הגשמית החומה את גם פורצים ועי"ז לחושך"), אור "בין (כמו לעמים"

וכו'. א"י לשטחי בנוגע לנהוג בנ"י  על כיצד וקובעים דעות ומביעים באים שגויים

.ÁÈ:הדברים ונקודת

להביא  עליו יהודי, בתור הזהוי בתעודת מישהו לרשום שכדי – הוא האיום העכשוי בניסוחו החוק
" מאיזה כך על שיהי'.xiibnאישור "

weg miwwegnבידו פתקא שתהי' ובלבד – בזה ותנאים בזה הגבלות edy`שאין inn!הוא שיהודי –
במקום, להופיע צורך גם אין בסךֿהכל. דולר 25 מוזל: במחיר בקליפורניא להשיג אפשר זו תעודה

יהודי  שהוא המאשרת תעודה חזרה יקבל ואז כיסוי... עם – שיק לשלוח רק שיש 107צריך ובתקופתנו .
מסחרית mipiprdהתחרות lka סוחר ימצא דולר, 25 הוא זו תעודה של שמחירה שכשיתפרסם אפשרי הרי ,

דו  ל15ֿ המחיר את יוריד חבירו ואילו דולר, ב20ֿ אותה שימכור לגויים ממולח ישלמו שבסוף עד לר,
ישראל  בארץ יהודים להרבות רוצים שהרי תעודות, לקבל הארץ"...108שיבואו את ומלאו ורבו "פרו –

.ËÈ יהודים וללא ליהודים מלא זכויות שויון בה שיש דמוקרטית, במדינה שנמצאים אבל,109טוענים .
יהודי?! שהוא יהודי אינו על והכרזה לכתיבה שייך זה מה

אגב  דמם 110דרך את שפכו ואף קרביות, ביחידות בצבא משרתים מהם שרבים לדרוזים, בנוגע מדוע :
יש  הדרוזים מצד דוקא לאשרנו, – הם? שיהודים שלהם הזהוי בתעודת כותבים לא הארץ, הגנת על

יהודים, שהם ויאמרו שירשמו וכו'.mdeהתנגדות בעניניהם שיתערבו רוצים אינם

לו  חולקים שעי"ז וטענו, יהודי, קברות בבית הארץ, הגנת על שנפל נוצרי, קברו שבו מקרה הי'
הגמרא  דברי ידועים אך שם 111כבוד. וכמובא צדיק", אצל רשע קוברין "אין לבנ"י בנוגע שאפילו ,

כו'. האדמה אותו שפלטה הסיפור

חושך – מר, בגלות שנמצאים בזמננו, ואילו בתכיפות, נסים ראו שאז ביהמ"ק, בזמן אירע זה מאורע
ומכופל  גם112כפול אבל, מיד; אותו פולטת האדמה אין ,ixvepd עם יחד שקברוהו מזה צער לו יש

וכו'.113יהודי  כלל לטובתו ואינה רצונו נגד ,

.Î וע התורה, נגד שהוא חוק זה הרי לדעתך שגם כיון דתי: יהודי הענינים שאלתי ג' עם שקשור ד
יעבור" ואל ד"יהרג החיוב ישנו "מחר 114שעליהם שמחר, שיתכן גם ומה זה?! על מוחה אינך מדוע –
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(בבתֿשחוק):106) שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר הענין בסיום
שם  יש מלחמה; לתכסיסי בנוגע דעות ולהביע להתערב כבר די

וכו'. גנרלים מדע, אנשי מומחים,
יכולים 107) כזו שתעודה הוסיף, שליט"א אדמו"ר כ"ק

סואץ!... תעלת של השני בעבר שעומדים הצבא קציני גם להשיג
מכל 108) המעט אתם "כי – הוא בנ"י של שהיחוס אע"פ

ז). ז, (ואתחנן העמים"
של 109) הטענה שבגלל גם הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

ערבים עבור "מרפאות" בונים זכויות", מאשר xzei"שיויון
שאע"פ  באמרו, וכו', ישיבות יהודים, של מסויימים חוגים בשביל
הרי  א), סא, (גיטין ישראל" עניי עם עכו"ם עניי ש"מפרנסין

לבנ"י. להקדימם אין עכ"פ
(110.339 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
א.111) מז, סנהדרין
ב"אתחלתא 112) כבר שנמצאים שטוענים אלו כמו ולא

וש"נ) .28 ע' חס"א התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה דגאולה"
מיום  יותר גרוע נעשה שהמצב מזה כדמוכח המציאות, היפך –

ליום!
מבלי 113) אשר, הי"ד, השם, קידוש על שנהרג יהודי ובפרט

"קדוש"! נקרא ה"ה ומצבו, מעמדו על הבט
התוועדויות 114) – מנחם תורת גם וראה א. עד, סנהדרין

.112 ע' חס"א
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מה  אסור, שהדבר לו תאמר וכאשר למשפחתך, גויים ויכניס לאשה גוי' רח"ל ישא נכדך זמן", לאחר
זה  חוק כשקבלו מחית לא מדוע – הדבר אסור באמת אם שאלתו: על לו לי 115תענה ענה לא אך – !?

דבר!

דעת  היפך היא בתים בעלי ודעת הבית", "בעל אלא בישראל, רב לא היינו, "מיניסטר", אמנם הוא
שטוען 116תורה  בגלל – היא שבחרוהו לכך והסיבה ציבור, שליח ציבור, נבחר הוא אעפ"כ, אבל ,

הדת! את לייצג ותפקידו השו"ע, ע"פ היא שהנהגתו

.‡Î:האמת את עתה לגלות ובהכרח

rvn`a ומקבלים לוותר כבר שמסכימים ואמרו הדת על להגן צריכים שהיו אלה באו  יהודי", "מיהו  פרשת
שלכתחלה אף "כהלכה", המלה השמטת – הידועה "כהלכה".id'הפשרה שיכתבו מדובר

כה  פגיעה על בשתיקה יגיב שלא היהודי, העם את יסעיר זה הרי הממשלה: ראש ע"י וכשנשאלו
השיבו – בדת? בשבת,mdחמורה עבודה (היתרי הקודמות הפרשיות בכל הוכיחה שהמציאות וטענו,

ועוד  בשבת טלוויזיא מתים, עולם 117נתוחי היום, לסדר עובר והציבור הרעש, פוסק קצר, זמן שאחרי ,(
קב  רק – קודמתה. את שוכחים אזי חדשה, פרשה הפרק על עולה וכאשר נוהג, קיצונית כמנהגו וצה

וכה... כה בין צועקים הם אבל לצעוק, תמשיך קטנה

ועם  בדת ויסודי עיקרי ענין להיותה מאחרות, שונה זו שפרשה לטעון הוסיף וכשראשֿהממשלה
לוקחים  שהם באמרם, הדבר, כן שלא הדת", כח "באי השיבו – היום לסדר יעברו לא זה ועל ישראל,

המלאה! אחריותם על זאת

האנשים מאותם דוקא "כהלכה", המלה להשמטת ההתנגדות להיות צריכה היתה egihadyלכאורה
mixgeadl.האומה וקיום יסוד את "מוכרים" הם  למעשה, אך הדת, על בממשלה להגן שמטרתם

ברירה  אין לדת, מנוגד שזה שאף טענו, אח"כ אבל בדימוס, ויצאו בדת לפגוע שאסור צעקו בתחילה
השני  הצד לראשי באו בעצמם הם אבל הדת, למען נלחמים שהם טוענים חוץ כלפי – להסכים. אלא
הזמן  ובמשך תביעותנו, את תקבלו לא אם בפרישה ונאיים כן, לעשות שאסור נטען אנחנו להם: ואמרו

ויישכח. הפרק מן הענין כל ירד

לדיון  הובא כאשר שלפנ"ז: בפרשיות גם אלא יהודי, מיהו בפרשת רק אינה זו שהנהגתם היא האמת
כדי  בממשלה, לשבת ממשיכים שהם וטענו, אותו, ש"מכרו" אלו הם – בשבת העבודה היתרי ענין
את  למנוע כדי בממשלה, לשבת המשיכו – מתים נתוחי פרשת היתה כאשר אך מתים. בנחותי להלחם
שצריך  משום פרשו, לא אז גם בשבת, הטלביזי' שהופעלה לאחרי גם אבל בשבת. הטלביזי' הפעלת
של  היסודות יסוד שהוא אף "מכרו", אותו גם – דבר של ובסופו יהודי". "מיהו חוק קבלת למנוע עדיין
"עירוב  מלבד "למכור", להם נותר עוד מה הדת, יסודות כל את כבר "מכרו" שהם אחרי האומה. קיום

תבשילין"?!...

עדשים"...], "נזיד אפילו קבלו לא שהרי – תמורה כל [וללא הדת עקרונות על שמוותרים כשרואים
למטרתם. נאמנים ואינם לדבריהם אחראים שאינם אנשים שהם מוכיחים הם הרי

תפקידם?! את ממלאים שאינם בשעה בה – בממשלה הישיבה היא מה  לשם

תהיינה  לא – הדת על להגן תפקידם את למלא ביכלתם שאין כיון בכך, אשמים אינם לדעתם ואם
מתפקידם, ויתפטרו יכולים, לא אך רוצים, אנו בגלוי: ויאמרו ישרים כאנשים יתנהגו אם נגדם טענות

הכתוב  כל 118ובלשון אחיו לבב את ימס ולא לביתו וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש "מי .119בבו":
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ואילך.115) 426 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
החוו"ד)116) (לבעל נתיבות סקי"ג. ס"ג לחו"מ סמ"ע ראה

סק"ח. שם
(117.113 ע' ריש חס"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

ח.118) כ, שופטים פ'
(119) הסיום ).l"endחסר

בנוגע  שטוענים אלו אודות גם שנזכר נוספת, ברשימה
המלחמה  באנשי יתקיים שעי"ז תפילין, מבצע אודות להמדובר

קד  אף זרוע הלכות "וטרף – להרא"ש קטנות בהל' (כמ"ש קד"
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***

.·Î:שלפנ"ז בפסוק פירושו על גם להתעכב יש – רש"י בפירוש הביאור המשך קודם

עץ" ארון לך ועשית וגו' לך פסל אלי ה' אמר ההיא והלוחות 120"בעת "שכשאבוא רש"י: ומפרש ,
. בצלאל שעשה הארון הוא זה ולא אתנם. היכן שבו), והארון המשכן עשיית (קודם ארון בידי (אלא) .

(כמ"ש  למלחמה עמהם יוצא שהי' וזהו הי', היוצא 121אחר הארון "זה גו'", לפניהם נוסע ה' ברית "וארון
ונשבה". עליו ונענשו עלי, בימי אלא למלחמה יצא לא בצלאל שעשה ואותו למלחמה"), עמהם

מה  בצלאל, שעשה בארון ונתנם הלוחות משם שהוציא ואחר לשאול, "ויש הרמב"ן: זה על וכתב
. שם היו הלוחות ששברי ואומרים למלחמה. עמהם יוצא הוא ולמה בזה, שכך הי' הם, יחיד דברי אבל .

שקלים  במסכת אחד 122שנינו במדבר, ישראל עם היו ארונות שני אומר, אלעאי ברבי יהודה רבי תניא
רבותינו  ודעת ונשבה. עלי בימי יצא אחת ופעם הי', אחד אמרי ורבנן וכו', בו מונחין הלוחות שברי שהיו

בתלמוד  מקום הזה 123בכל הארון יעמוד אנה ועוד, בארון. מונחים לוחות ושברי לוחות אלא כן, אינו
שני  שם אין הפרוכת לאחר הקדשים קדשי בבית במשכן כי המדבר, ימי כל הראשונות הלוחות עם

אחד". ארון אלא הקדשים קדשי לבית הכניס לא שלמה וכן ארונות,

במציאות  פלוגתא שיש לומר קשה בכלל שהרי – במחלוקת למעט עשה 124וכדי שלכו"ע לומר, יש –
הוא  אם למלחמה, עמהם היוצא לארון בנוגע רק היא והפלוגתא בצלאל, שעשה הארון לפני ארון משה
שעשה  בארון הלוחות שהניחו לאחרי הנה זו, (ולדעה בצלאל שעשה הארון או משה, שעשה הארון

ונגנז). משה, שעשה בארון צורך עוד  הי' לא בצלאל,

.‚Î:רש"י דעת בביאור להוסיף ויש

הכתוב  לשון מפשטות – הוא בצלאל" שעשה הארון הוא זה ש"לא היינו,yr`e"125ההכרח גו'", ארון
עשאו. שמשה

בצלאל  שעשה הארון כי, – בצלאל שעשה הארון ולא למלחמה", עמהם יוצא שהי' ש"זהו וההכרח
בכתוב  מפורש והרי הקדשים, קדשי בבית במשכן מונח מבית 126הי' הקודש אל עת בכל יבוא "ואל

כו'" הפרשה בסוף שמפורש כמו הכיפורים, ביום אם "כי גו'", ליכנס 127לפרוכת יכולים היו לא וא"כ, ,
למלחמה". יצא לא בצלאל שעשה ש"הארון ועכצ"ל, במלחמה, עמו לצאת כדי הארון את ליטול לקד"ק

הי' לא כלל שבדרך לכך נוסף הכרח שזהו – ונשבה" עליו ונענשו עלי, בימי "אלא מסיים: ורש"י
למלחמה, יצא עלי בימי שרק כיון עלי, ימי עד הזמן כל במשך נשבה לא שלכן למלחמה, יוצא זה ארון

ונשבה". עליו "נענשו ואז

רש"י  למ"ש בנוגע להוסיף, לוחות 121ויש שברי ש"בו למלחמה" עמהם היוצא "הארון אודות
להדעה  בסתירה זה שאין בארון"123מונחים", מונחים לוחות ושברי שבדרך 128ש"לוחות לומר, דיש –

שבר  היו המשכן כלל את שפירקו לאחרי אבל בצלאל, שעשה בארון הלוחות עם יחד מונחים הלוחות י
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שיניח  שרוצה, מי כן!... לומר "בטלנות" שזוהי – סט"ו) תפילין
שיחת  גם (ראה "פאנטאזיא"!... של ענינים לומר לא אבל ַַַתפילין,

.((113 ע' חס"א התוועדויות – מנחם (תורת סי"ג מטו"מ ש"פ
אף  – הרע" ביצר לפניך שחטאנו חטא ד"על הענין נזכר וכן
סע"א) סח, של"ה (ראה יצה"ר ע"י באים החטאים כל שלכאורה
כאלו  לענינים שלהם היצה"ר את שמגרים אלו על דקאי –
תורת  גם (ראה לעשותם חושב הי' לא עצמו מצד היצה"ר שאפילו
מאמר  נזכר וכן וש"נ); .106 ע' ריש חנ"ז התוועדויות – מנחם
הלך  קראו ש"בתחלה ליצה"ר, בנוגע ב) נב, (סוכה הגמרא
(פרש"י  הבית" "בעל – איש" קראו ולבסוף אורח קראו ולבסוף

שם).
א.120) יו"ד, פרשתנו
ובפרש"י.121) לג יו"ד, בהעלותך

ה"א.122) פ"ו ירושלמי
א.123) צט, מנחות ב. יד, ב"ב ב. ח, ברכות
ואלו 124) ד"אלו הענין את אפילו להבין שקשה ולהעיר,

יש  זה שעל אלא וש"נ), ב. יג, (עירובין חיים" אלקים דברי
שבזמן  – (135 ע' חל"ב לקו"ש גם (ראה הסברה לכלֿהפחות
מק"מ  (ראה כב"ש הלכה תהי' לבוא ולעתיד כב"ה, הלכה הזה

ובכ"מ). ע"ג. ריש נד, קרח בלקו"ת הובא ב. יז, לזח"א
ג.125) שם, פרשתנו
ג.126) שם, ובפרש"י ב טז, אחרי
"א 127) בתו"כ יבוא",ומ"ש בבל משה ואין יבוא, באל חיך

מקרא. של פשוטו ע"פ הלימוד לדרך שייך אינו
(128.3 הערה 30 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
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עומד), אינו שהמשכן כיון גו'", הקודש אל גו' יבוא ד"אל הציווי שייך הי' לא (שאז למסע ממסע לילך
מהארון  הלוחות שברי את הוציאו אזי מלחמה, של ענין עם קשור שהי' למסע לילך כשהוצרכו הנה

למלחמה. עמו ויצאו משה, שעשה בארון והניחום בצלאל שעשה

.„Î של מיתתן שקשה לומר הלוחות, לשבירת זו תוכחה משה "סמך רש"י מ"ש לבאר נבוא ועתה
לפרוש  ראש נתנה שאמרו מה לו שהוקשה ולהודיעך הלוחות, בו שנשתברו כיום הקב"ה לפני צדיקים

ענינים: ב' זו מסמיכות לומדים כיצד  – העגל" את בו שעשו כיום ממנו

כהלכה  נספד שלא החסרון גם הי' הענין, שבעצם החסרון מלבד הנה – אהרן למיתת .129בנוגע

כהלכה" נספד שלא שאול אל תבע "קא שהקב"ה שמצינו מה אצל 130[וזהו כן אירע שכבר דכיון –
זה]. בענין להכשל שלא להזהר צריכים בנ"י היו אהרן,

הנ"ל  הענינים לב' בנוגע להיות צריך הלוחות, לשבירת זה ענין מסמיכות שהלימוד מובן, ומזה
אהרן. שבמיתת

מצד  שבא הו"ע כהלכה נספד שלא מה ואילו למעלה; מצד שבא הו"ע כשלעצמה אהרן מיתת ובכן:
בנ"י.

"לומר  (א) ענינים: לב' בנוגע – הלוחות לשבירת אהרן מיתת מסמיכות הלימוד הוא לכך ובהתאם
למעלה, מצד דייקא, "נשתברו" – הלוחות" בו שנשתברו כיום הקב"ה לפני צדיקים של מיתתן שקשה

הקב"ה" דעת ש"הסכימה באופן היתה משה ע"י הלוחות שבירת לו 131שהרי שהוקשה "ולהודיעך (ב) ,
בנ"י. מעשה – העגל" את בו שעשו כיום ממנו לפרוש ראש נתנה שאמרו מה

.‰Î ולא) שניות לוחות ע"ד הסיפור לאחרי רק באה הלוחות לשבירת זו תוכחה שסמיכת והטעם
בנ"י  אצל שנעשה החסרון גודל יותר מודגש אז שדוקא כיון – הלוחות) שבירת ע"ד הסיפור לאחרי מיד

הלוחות: שבירת ע"י

למשה  נאמר שניות ללוחות jl"132בנוגע lqt. כראשונים אבנים לוחות הלוחות שני על ואכתוב .
אבל  הקב"ה, ע"י היתה הלוחות על הכתיבה שרק והיינו, הראשונים", הלוחות על היו אשר הדברים את

המה" אלקים ש"מעשה הראשונים הלוחות כמו ולא משה, ע"י נעשו עצמם שגם 133הלוחות מובן, ומזה ,
לוחות  לו ומסר כדבריך סלחתי למשה לו ואמר שלם ובלב בשמחה לישראל הקב"ה ש"נתרצה לאחרי

הראשונים.134האחרונות" לוחות למעלת מגעת מעלתן אין ,

את  שימלאו שניות לוחות יתנו שתיכף בכך להתנחם יכולים שניות, לוחות ניתנו שלא זמן כל ובכן:
זאך"); געפערלעכע אזא ("ניט כ"כ איום דבר אינה הלוחות ששבירת כך, שנשתברו, הלוחות של ַַַמקומם
רואים  אזי הראשונים, לוחות כמו נעלית דרגא באותה לא שהם ורואים שניות, לוחות שניתנו לאחרי אבל

הלוחות. שבירת ע"י שנעשה החסרון גודל את

שאז  – שניות לוחות נתינת אודות הסיפור לאחרי הלוחות" לשבירת זו תוכחה משה "סמך ולכן
העגל. מחטא כתוצאה הלוחות שבשבירת החסרון גודל יותר מודגש

.ÂÎ:("'כו אהרן כשמת זאת עשיתם ("ועוד זו תוכחה עם הקשורה אהרן מיתת לענין בנוגע הוא וכן

הכתוב  פרטי 27בהמשך מובן: אינו ולכאורה תחתיו". בנו אלעזר "ויכהן נאמר – אהרן" מת "שם
נאמר  ושם חוקת, בפ' כבר נאמרו אהרן למיתת בנוגע (אמור 135הענינים בנו אלעזר ואת אהרן את "קח

. לבנך) נתון כתרך שתראה אשריך בנו";לו אלעזר את אותם וילבש בגדיו את אהרן את משה ויפשט .

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

(12971 שבהערה .ירושלמי
ב.130) עח, יבמות
ברכה.131) ס"פ פרש"י
אֿב.132) יו"ד, פרשתנו

טז.133) לב, תשא
יא.134) לג, שם פרש"י
(ובפרש"י).135) כהֿכח כ,
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"ויכהן  כאן נאמר למה וא"כ, הלוחות. לשבירת לסמכו כדי אהרן דמיתת הענין נזכר רק בפרשתנו ואילו
תחתיו"?! בנו אלעזר

שבמיתת  החסרון גודל ביותר מודגש אזי תחתיו", בנו אלעזר ש"ויכהן רואים שכאשר – הוא הענין אך
אהרן:

רז"ל  שנאמר 136אמרו כמותו, צדיק שנברא עד העולם מן נפטר צדיק השמש,137"אין ובא השמש וזרח
כו'". של שמשו זרחה כו' של שמשו כבתה שלא עד

כמותו", "צדיק ישנו כאשר גם הצדיק שבפטירת החסרון גודל ומובן

רז"ל – שאמרו הפסוק 138וע"ד עושה 139על המקום מן צדיק ש"יציאת שבע ", מבאר יעקב "ויצא
. צדיק רושם של זכותו דומה ש"לא כיון ורבקה", יצחק ש"הוי למרות הדרה", פנה זיוה פנה הודה פנה .

צדיקים" שני של לזכותן חסרון 140אחד זה הרי כמותו, צדיק כשנשאר שגם צדיק, לפטירת בנוגע ועד"ז .
–גדול 

כמותו. גדול אינו שלאחריו הצדיק כאשר צדיק שבפטירת החסרון לגודל מגיע זה אין אעפ"כ, אבל

לעניננו: ובנוגע

אהרן, שבפטירת החסרון גדול כמה עד יודעים לא אהרן, של מקומו את ימלא מי יודעים שלא זמן כל
הגמרא  ובלשון ממנו, גדול אפילו או כמותו, צדיק הוא מקומו את שימלא שהכה"ג להיות יכול :141שהרי

לאהרן  משה אמר שעליהם ואביהוא, נדב וכמו פרס", בן בקרובי 142"מנה לאמר ה' דבר אשר "הוא
וממך". ממני גדולים שהם אני "רואה אקדש",

ש"ויכהן רואים כאשר לא `xfrlאבל מ"מ, גדול, צדיק אלעזר הי' שבודאי אף הנה – תחתיו" בנו
הרועים" מ"שלשת אחד הי' אהרן שהרי אהרן, מעלת כמו כ"כ גדולה מעלתו אהרן 143הי' (משה

אהרן.144ומרים) שבמיתת החסרון גודל יותר מודגש ולכן זו, מעלה מצינו לא אלעזר אצל ואילו ,

. אהרן מת "שם מ"ש את וזהו יותר להדגיש כדי – כמותו גדול הי' שלא תחתיו" בנו אלעזר ויכהן .
כיום  הקב"ה לפני צדיקים של מיתתן "שקשה – הלוחות בשבירת וכמו אהרן. שבמיתת החסרון גודל
שמעלתן  שניות לוחות אודות הסיפור לאחרי יותר מודגש שבזה החסרון שגודל – הלוחות" בו שנשתברו

כנ"ל. ראשונות, לוחות מעלת כמו היתה לא

.ÊÎ כמה אחת על אלה בדורותינו – הראשונים בדורות צדיקים למיתת בנוגע אמורים הדברים ואם
.145וכמה 

וגו'" ציון ה' נחם "כי ההפטרה: בסיום מ"ש שיקויים ד"146ויה"ר הענין שזהו ,mgpn,והיינו אב",
ימצאונה" ד"בחדשה הענין "מנחם"147שתמורת תיבת שמקדימים ובאופן אב", ד"מנחם הענין יהי' ,

"אב" ד"מנחם".148לתיבת הענין הוא שהעיקר כיון ,

כל  ש"יכוף כו'", במצות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית "מלך – משיח בביאת לגאולה שנזכה ועד
וכו'" ה' מלחמות וילחם בדקה ולחזק בה לילך טעמי 149ישראל שזהו"ע משיח, של תורתו וללימוד ,

שעז"נ  לבוא, לעתיד שיתגלו ובאופן 150תורה ממש, בקרוב צדקנו משיח בביאת פיהו", מנשיקות "ישקני
ראשם" על עולם .151ד"שמחת
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ב.136) לח, יומא
ה.137) א, קהלת
חל"ה 138) לקו"ש וראה עה"פ. בפרש"י הובא ו. פס"ח, ב"ר

ואילך. 119 ע'
ויצא.139) ר"פ
שם.140) ב"ר
ב.141) כא, תענית
ובפרש"י.142) ג יו"ד, שמיני
ח.143) יא, זכרי'

א.144) ט, תענית
(145) קצת ).l"endחסר
ג.146) נא, ישעי'
(ובפרש"י).147) כד ב, ירמי'
(148– מנחם (תורת בתחלתה מטו"מ ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(102 ע' חס"א התוועדויות
ספי"א.149) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.150) ב א, שה"ש
יא.151) נא, יו"ד. לה, ישעי'
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מלכה"). ה"מלוה (עבור דובינסקי הכהן משה להרב המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אדמו"ר  כ"ק עמד – ציון" יושיע אלקים "כי הניגון כשניגנו צאתו, טרם אחרונה, ברכה אמירת לאחרי
הנ"ל]. ניגון לנגן התחיל מנחה תפלת ולאחרי רבה. בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלוא שליט"א

1

2

3

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - שמפני כמה סבות נתאחרה המענה עד עתה - שבו מודיע על מקרה שקרה 
עם זוגתו תחי' ומבקש תקון בעדו ובעדה:

א( הנה יפריש לצדקה 3/2 סלעים של תורה לצדקה בעבורו וכן כסכום הזה לצדקה בעד זוגתו 
תחי', ואצ"ל זה בבת אחת, ויוכל לסלק זה מעט מעט, ומה טוב אם יוכל ליתן זה כארבעים פעמים. 

שיעור הסלע של תורה יוכל להודע במחנו ע"י השיעור שנותנים לפדיון הבן שזהו חמש סלעים.

ב( ישתדל בהשתדלות היותר גדולה בענין של שלום בית בינו ובין זוגתו תחי' היינו שיזהר בזה 
בתכלית הזהירות, וידוע מרז"ל נשים דעתם קלה ואשה דמעתה מצוי' ולכן טוב שיהי' הוא המוותר 
עאכו"כ  בית,  במעלת השלום  רז"ל  הפליגו  עת  בכל  ואם  דעלמא,  במילי  ובפרט  רצונה  להפיק  מצדו 

בעש"ק, ואנו עתה כולנו בעש"ק לאחר חצות, כי קרב קץ גלותנו וביאת משיחנו.

ג( בטח ידוע לו שהתקוני זהר מחולק לארבעים חלקים החל מער"ח אלול עד יוהכ"פ, ויאמר 
בימים אלו את השיעור המגיע לכל יום ויום.

ד( מובן מעצמו, שעד לאחר יוהכ"פ צריך הוא להזהר ביותר בקיום ג' השיעורים השוים לכל 
נפש, בחומש תהלים ותניא, מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר.

יש לשער שההעלם וההסתר ביותר יהי' אצלו בנוגע לסעיף הב' היינו בנוגע לשלום בית; כי 
ידוע שגדול השלום וכל התורה כולה דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום, ובפרט בגלות זה האחרון 
שכמרז"ל ביומא ט' ע"ב בא בסיבת העדר השלום, וכל כמה שמתקרב קץ הגלות הרי ההתאבקות מצד 
שכנגד הוא ביותר בנוגע שלא להניח לעשות שלום בעולם כלל ובין איש ואשתו דלמטה שהם בדוגמת 
איש ואשה דלמעלה בפרט, אבל לפום גמלא שיחנא, ובודאי נותנים הכחות ע"ז לעמוד בנסיון. ועייג"כ 

קונ' החלצו.

וע"י כל הענינים הנ"ל הנה בטח סר וכו' וחטאתו תכופר. ובפרט שאינו אלא ספק בעלמא כפי 
הנראה ממכתבו.

מהנכון למסור כללות תוכן מכתבי גם לזוגתו תחי' כי בטח גם היא נעצבה לבה מהמקרה אשר 
קרה להם והשי"ת יזכהו לבשר בשו"ט בכל הנ"ל בפרט, וממצבו בגו"ר בכלל. - כבקשתו הזכרתים על 

הציון.

בברכה.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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רש"י: מפרש תשמעון" עקב "והיה המילים על

תשמעון". בעקביו דש שאדם קלות המצוות "אם
תנחומא  במדרש הוא זה לפירוש שם 1המקור אך ,

משגיחין  אדם בני שאין קלות "מצות שונה: הלשון
עקביהן" תחת אותן שמשליכין אלא .2בהן

"שאדם רש"י של פירושו לפי להבין: ycצריך
בהן  ומזלזל המצוות על "דורך" – מובן 3בעקביו" –

ה"דישה" כי "עקב", במילה הענין מתבטא כיצד
"שמשליכין  המדרש פירוש לפי אבל "בעקביו". נעשית

הקשר  מהו הפשט: לפי מובן, אין עקביהן" תחת אותו
ל"תחת zklydשבין דוקא – קיומן אי – המצוות

הרי  הקלות, המצוות את מקיימים אין אם עקביהן"?

"תחת  רק ולא החוצה, לגמרי אותן שמשליכין
עקביהן".

.·

ÍÏÓ‰ „Â„ È¯·„

המלך  דוד שאומר מה שזה במדרש, נאמר 4בהמשך

אומר, דוד יסובני": עקבי עון רע בימי אירא "למה
אלא  שבתורה", החמורות מצוות "מן ירא הוא שאין

אם  מהן אחת על עברתי שמא הקלות, מצוות "מן
אמרת  ואתה קלה, שהיתה מפני עשיתי לא אם עשיתי

חמורה". כבמצוה קלה במצוה זהיר הוי

כל  בקיום המלך דוד נזהר בודאי מובן: לא

מביא  שהמדרש כפי הקלות, המצוות כולל המצוות,
jyndae ,oknÎxg`l cin5 דוד שכוונת דלעיל, לדרשה

בהם6מלך ה  נזהר עבדך "גם awrבאומרו mxnya
axעקב" (והמילים הקלות" ל"מצוות היא "ax"

לפסוק  המדרש, דברי כהמשך טובך 7רומזות, רב "מה
– קלות") מצוות של "שכרן שזהו צפנת...", אשר

erceiae המלך דוד אמר מדוע בהם", נזהר ש"עבדך
הקלות" מצוות מן מתיירא ?8"אני

.‚

¯„Ò‰ ÈÙÏ ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÍÈ¯ˆ

הוא: הדברים הסבר

צריך  שאין שסובר מי על במדרש מדובר אין
במי  לא ובודאי הקלות, המצוות בקיום ח"ו, להזהר,
מי  על כאן מדובר עליהן. ו"דורך" המצוות את שמבזה
אבל  הקלות, המצוות בקיום להשתדל שצריך שמסכים
קיומן  את דוחה הוא – העקב" תחת אותן "משליך הוא

ה"עקב". לאחר עד – ויותר יותר מאוחר למועד

– שה"ראש" לכך לדאוג עליו שתחילה טוען, הוא
אחרֿ כראוי. יהיה – ביותר החמורים הענינים כלומר,
מצוות  לראש", ה"סמוכים לענינים לב ישים הוא כך
דבר  של בסופו ורק וכדומה, בחומרתן להם הקרובות
רחוקים: ויותר "עקב" שהם הענינים על יחשוב הוא

וכדומה  הדין משורת לפנים .9הידורים,

מוכרח  – טוען הוא – העקב מן להתחיל אפשר אי
בדברים xcqלהיות להתחיל צריך הסדר ולפי .

לגמרי, אותם השלימו לא עוד וכל ביותר, ההכרחיים
ענינים  על לא ובמיוחד אחרים, ענינים על לחשוב אין

וכדומה. דחסידותא מילי הדין, משורת שלפנים

אהבת  קיום ממנו ודורשים ליהודי באים כאשר
קבל  לא שמעולם יהודי אפילו יאהב שהוא ישראל,

ראהו  לא ואף שהיא כל טובה טוען,10ממנו הוא ,
דרגה ממנו לדרוש ישראל,efkשאיֿאפשר אהבת של

הרבה  פשוטות דרגות כראוי מקיים איננו הוא כאשר
כ  ואפילו נכשל יותר, הוא עמו שהיטיב יהודי לפי

ב"ואהבת... חושד jenkלפעמים הוא שאין למרות ,"
טובה! תחת רעה בתשלום ח"ו, בעצמו,

שיעורי  על להקפיד ממנו דורשים כיצד כמוֿכן,
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פרשתנו.1) ריש
תשמעון 2) עקב והי' "וכה"א מסיים תשנח) (רמז תהלים ביל"ש אבל

ולהעיר  בתנחומא. רש"י גירסת היתה כן ואולי בעקביו". דש שאדם מצות
תרעו. רמז תהלים יל"ש א. יח, מע"ז ג"כ

פרשתנו 3) ריש בעה"ת וברבותינו ועוד. שאדם. ד"ה שם ע"ז רש"י
בעקביו" "דש שמפרשים .zeinybaמשמע,

ועוד.4) ב. קצח, זח"א עה"פ. פרש"י גם וראה ו. מט, תהלים

תשנח).5) רמז ותהלים פרשתנו (ריש ביל"ש וכ"ה
יב.6) יט, תהלים
כ.7) לא, תהלים
שם.8) לתנחומא יוסף עץ גם ראה
דקדוקי 9) טוב: לקח ובמדרש פרשתנו. ריש (להט"ז) דוד דברי ראה

המצות.
קיג.10) ע' יום היום
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הפרשה, מן חלק יום בכל ללמוד – עם gחת"ת ומש
כפי  בתהלים השיעור את יום כל לומר רש"י, פירוש

ב  היומי השיעור ואת החודש, לימי –zשנחלק ניא
הקודמים  תפילה עניני לפעמים, מחסיר, הוא כאשר

לכך?!

אך זאת, כל את לקיים צריך אמנם היא: ed`טענתו
לקיים  עליו סדר. לפי ללכת צריך והוא זו, בדרגה איננו
– להרגל שנעשה (עד מסויים זמן במשך כראוי

יום  הכתובים 11שלושים העיקריים הענינים את (
כנסת  אנשי שתיקנו מה את לומר ערוך, בשולחן

ההוספות jkÎxg`eהגדולה, את כזה זמן במשך יוסיף
את  כזה זמן במשך כך ואחר לרמ"א, עד מכן שלאחר
יתחיל  הוא מכן לאחר ורק והאחרונים, הרמ"א דברי
חסידות  עניני הדין, משורת שלפנים בענינים לעסוק

וכו'.

צריך  הכל את אך ח"ו, דבר, משום מתנער הוא אין
סדר. לפי לקיים

באופן  ישראל אהבת על מישהו עם דברו פעם –
סדר, לפי זה שאין אמר והוא הדין, משורת לפנים של

מוכן  משל בפיו היה נעליים,12ואף ללא שהולך כאדם :
עניבה... צוארו על עונד אבל וכו', חולצה ללא

.„
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שכלֿדקדושה  לפי וגם השכל, לפי יש 13אמנם, ,
חשוב  ועיקר היא, האמת אבל, כזאת. לטענה מקום
ובקבלת  באמונה להתחיל צריכה ה' שעבודת הוא,
האמונה  מצד השכל. עלֿפי בחישובים ולא עול,

האדם במצוה xdfpוקבלתֿהעול מקיים) – רק (ולא
וגם כבחמורה, אצלו zexidfdקלה קיימת קלה במצוה

העוצמה. במלוא

המצוות  שבכל צוותא 14הנקודה מלשון מצוה –
עצמותו 15וחיבור  עם מתחברים המצוות שבאמצעות –

המצוות  בכל קיימת – ברוךֿהוא איןֿסוף של ומהותו

קלות, למצוות חמורות מצוות בין הבדל ללא בשווה,
על  לחשוב מקום אין זה בענין "עקב". או "ראש"

שנתגלה 16סדר  דבר זהו אם ולשקול ועקב ראש של
ותיק, תלמיד ידי על או הגדולה כנסת אנשי ידי על
זה  ענין שבקיום יודעים כי שבאחרונים, אחרון
הקדושֿברוךֿהוא. של ומהותו עצמותו עם מתחברים

"אומן" הוא הרע היצר שהרבי 17אך כפי במלאכתו,
על  מענות המציא והוא "הערמומי", לו: לקרוא נהג
לכך  התאים הוא יתקבלו שהדברים וכדי "סדר",

וכדומה. משלים

לקבלת  והתנאי היצר, עצת שזוהי לדעת, אפוא, יש,
"נעשה" הוא: ומצוות ל"נשמע",mcewתורה

לאודנייכו" פומייכו פיכם 18"דקדמיתו" (=שהקדמתם
הנביא  אומר מכך ויותר הסדר. מן ההיפך 19לאוזנכם),

" על – עבדי" אם כי עוור שהוא icar"מי יאמרו "
הקדוש20ֿ"עוור" את לעבוד שצריך טוען אדם כאשר .

לפי ללא xcqd,carkברוךֿהוא אדונו, את המשרת
שכך  יאמרו עול, וקבלת אמונה מתוך אלא שכל,
עם  להתחיל צריך השכל לפי שהרי עוור, מתנהג
יחקור  השכל אם לראות. .. כך ואחר שכליים, שיקולים
גם  ישתמשו בשכל, להסתפק שאין ויחליט וידרוש

אבל באמונה?!ligzdlבאמונה.

.‰
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קטנים, ילדיו היו שכאשר סיפר, הרבי וחמי מורי
לא  שלילדים סבר זה מלמד מלמד. עבורם שכר הוא
ומפליאים  מבהילים שהם ביהדות ענינים לספר צריך
אלו  דברים השכל. לפי מובנים שאינם מופתים –
לפי  הענינים את מבינים שכבר למבוגרים מיועדים
לילדים  אבל מופתים. עניני להוסיף אפשר אז השכל,

ההגיון  את משבשים אלו כך 21דברים – ואתם והשכל,
שהם  היהדות עניני על רק לשוחח יש – המלמד סבר
נ"ע  (מוהרש"ב) לרבי נודע כאשר השכל. לפי הגיוניים

מיד. פיטרוהו זה, מלמד של שיטתו על
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ס"י.11) שם אדה"ז שו"ע ס"ח. סקי"ד או"ח שו"ע ראה
(12c"r.ב ח, סוטה
סע"א.13) ט, ממו"ק ולהעיר .16 הערה לקמן ראה
במצותיו14) קדשנו אשר המצות: כל .epeveכברכת
ואילך).15) (ספ"א ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג. מה, בחוקותי לקו"ת
ובכ"מ.
ומעין 16) לקונטרס במבוא נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב ראה
.22 ע'

ב.17) קה, שבת ראה
סע"א.18) פח, שבת

ז)19) (ט, הושע הרד"ק). (וכפי' כו כט, ירמי' וראה יט. מב, ישעי'
שם). קרא ומהר"י הראב"ע (וכפי' הרוח" איש "משוגע

עה"פ.20) הרד"ק כפי'
(בהוצאת 21) קעו ע' תשכ"ז) (קה"ת אדה"ז התולדות ספר גם ראה

שאלו  לאדה"ז כשנכנס הכופר) (שמעון המשכיל :(561 ע' ח"ב – תשמ"ו
גדולה  חרדה יצחק ויחרד הפסוק מפרש הוא איך הדברים בתוך אדה"ז
פתוחה  שגיהנם המדרש בשם רש"י כפירוש מפרש שאינו וענה מאד, עד
אגדה  בדברי הרופפים התינוקות מוחות את להלאות אין כי מתחתיו, לו
לשער  גם התינוק יוכל שלא במה כו' המפחידים בדברים גם ומה בכלל

כו'.
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דוקא ולא ligzdlצריך עול וקבלת באמונה
לקיים  צריך השכל לפי המובנים הענינים את גם בשכל.

לספר  צריך החינוך: בענין גם וכך עול. קבלת מתוך

בהם  נוטע וזה לשכל, שמעל מופתים עניני לילדים
צריך  ושאין הסדר, לפי לא שזה והטענות אמונה.

נובעות  וכדומה ההגיון את המבהילים בענינים להתחיל
זקן מלך הרע, היצר .liqke22מן

.Â
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רע  בימי אירא "למה המלך דוד דברי גם יובנו בכך
עקבי": מ"עון ירא שהוא יסובני", עקבי עוון

עקב  בשמרם בהם נזהר ש"עבדך ידע המלך דוד
במצוות  ח"ו, זהיר, הוא אין שמא חשש ולא רב",

הוא 23קלות  אין שמא חשש אלא ב'), סעיף (כדלעיל

קלות מצוות zcinמקיים dze`a כמצוות זהירות
המצוות,24חמורות  כל את מקיים הוא אמנם, .

לחישוב, אולי אך השייכת idefyובזהירות, מצוה
הזהירות  מידת על השפעה יש ל"עקב", – וזו ל"ראש"

רץ  הוא ואין באותה 25וההידור, קלה במצוה וזהיר

הי' לא זה (כי עשיתי" "לא ולכן כבחמורה, מידה
עון  רע בימי אירא "למה ולפיכך למיעבד), ליה כדבעי

יסובני": עקבי

הטבע, הנהגת של לימים היא הכוונה – רע" "בימי

זאבים  שבעים בין אחת ככבשה הם ישראל ,26כאשר

רבותינו  כדברי הם, פרנסה עניני אפילו אשר 27עד

צוק  מצד כי לטבע, שמעל "מן" של ענין נשיאינו,

באופן  הפרנסה באה הגלות, בזמן ובמיוחד העתים,

הטבע. לדרכי שמעל

חשבונות  השמים, שמן בתורה מחשב יהודי וכאשר
שכליים  חישובים לפי ונוהג "עקב", ושל "ראש" של
גם  כלפיו נוהגים אלו, ובהגבלות במידות אלו,
ונגרם  והגבלה, מדידה של באופן ר"ל, כך, מלמעלה

ר"ל. רע", "בימי

וחשובה  אלו, חישובים מחשבים אין כאשר ואילו
הקדושֿ של ומהותו עצמותו עם ההתקשרות רק לו
העול  וקבלת הנפש, מסירות של והעוצמה ברוךֿהוא,
הן  אצלו קיימים הקדושֿברוךֿהוא כלפי ובן עבד של
נוהגים  אז "עקב", – והן "ראש" שהיא מצוה בקיום

מלמעלה. גם כך כלפיו

הוא  שהרי, דבר. משום לחשוש צריך הוא אין ואז
שהוא  ברוךֿהוא, סוף אין ומהות עצמות עם מאוחד
ששומר  הרועה וגדול הטבע, כולל בכל, ושולט מושל

הכבשה  מי 28את על ירביצני דשא "בנאות – לה ודואג
ינהלני" אחד 29מנוחות לכל רויחא ומזונא חיי בבני –

אחת. ולכל

בפרשתנו  ככתוב היא עקב 30והתוצאה "והיה :
שמחה  לשון והיה – תשמעון",31תשמעון" – "עקב ,

המצוות  כמו בדיוק ה"עקב" של המצוות את תשמעו
את  לך אלקיך הוי' "ושמר – אז ה"ראש", של

הטובות  ההשפעות כל ויבואו המוזכרות 32הברית...",
מכל  תהיה ברוך והרבך... וברכך "ואהבת – בפסוק

– העמים"

לאבותיך  נשבע אשר האדמה "על ממש ובקרוב
לך". לתת

(`"iyz awr t"y zgiyn)
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שם.22) וקה"ר יג ד, קהלת
"שמא23) המדרש לאizxarולשון ע"ד iziyrכו' שהוא י"ל, – "

זריז  הי' שלא המצות", על מעבירין "אין וש"נ) סע"א. לג, (יומא הלשון
כו' עבד לא ושם): סע"ב (סו, כבכתובות – עשיתי ולא כדבעי, בהן

עבד. לא למיעבד לי' כדבעי
אחת  בסרתי שמא דוד.. הי' "וכן פרשתנו, ריש (לפרש"י) זכרון בס'

כלומר בקשר izifaמהן אח"כ הובא זה לשון לפנינו, בתנחומא אבל כו'".
ח"ו בהן בסרתי "שמא.. – רב" עקב "בשמרם עבדך `l`להפסוק גם

בהם awrנזהר mxnya."רב
קלה 24) במצוה זהיר הוי אמרת "ואתה שם המדרש לשון כסיום

חמורה". כבמצוה

ל 25) שם. תויו"ט וראה מ"ב. פ"ד ע'אבות חי"ז [המתורגם] קו"ש
ואילך. 397

פ"ט.26) רבתי פסיקתא יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא
ע'27) חט"ז [המתורגם ] לקו"ש בארוכה וראה .21 ע' תש"ט סה"מ

ואילך. 188
שם.28) ואסת"ר תנחומא
ב.29) כג, תהלים
פרשתנו.30) ריש
ועוד.31) לסופו). (קרוב ב פמ"א, ב"ר
ב.32) סעיף סוף בפנים לעיל גם ראה
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הקודש  ללשון מתורגם
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תשמרון 1בפסוק  היום מצוך אנכי אשר המצוה "כל
המצוה" "כל המילים את רש"י מצטט לעשות..."

אגדה  ומדרש כפשוטו, במצוה 2ומפרש: התחלת אם
ב'). בסעיף (כדלהלן אותה... גמור

אשר  – "כפשוטו" – הראשון בפירוש הקושי מהו
מ"מדרש  ואף שני פירוש להביא רש"י צריך כך משום

אגדה"?

רש"י  קושי 3מפרשי יש זה שבפסוק מסבירים,
בלשון  היא "מצוה" המילה כי המצוה", "כל בביטוי

מצוה – היא `zgיחיד "כל" המילה של והמשמעות ,
–lk,המצוות

אינו  כאן המצוה" "כל הביטוי משמעות כך, ואם
"lk" אלא מובן:lkהמצוות", לא עדיין אך מצוה".

"כל להיאמר צריך היה לא זה "כל dלפי אלא מצוה",
ה  ללא ?4מצוה",

אגדה...": ומדרש "כפשוטו, – רש"י אומר לכן
זהו  הרי "כפשוטו", הראשון, שבפירוש הקושי לולא

והעיקרי הראשון כדי eheytaהפירוש אך מקרא. של
שני, פירוש רש"י מביא הנ"ל, השאלה את לתרץ
– אותה" גמור במצוה התחלת "אם – אגדה ממדרש

מצוה על בפסוק מדובר אכן זה פירוש ,`zgשלפי
" הביטוי את lkומשמעות לקיים שצריך היא, המצוה"

בלבד.dlek5המצוה ממנה חלק ולא ,

הקושי  על להשיב רש"י שכוונת לומר אין אך
כי  כתוב 6דלעיל, כבר – המצוה" "כל – זהה ביטוי

ok iptl שם 7בחומש מסבירו אינו ורש"י הכרחי 8, .
רש"י  אצל קושי זה שאין גם 9לומר, רש"י לפי כי ,

– של במשמעות להיאמר יכול המצוה" "כל הביטוי
המצוות  .10כל

הקושי  מהו בעינה: הקושיה נשארת כן, ואם
המוזכרות המצוה" "כל משום epzyxtaבמילים אשר ,

פירוש  מביא ואף "כפשוטו", באמרו רש"י, מסבירם כך
אגדה'? מ'מדרש נוסף

.·

È˘‰ ˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈ˜ÂÈ„‰

"אם  – בהרחבה אגדה' מ'מדרש שמביא בפירוש
גמור  במצוה המצוה 11התחלת נקראת שאינה אותה,

שנאמר  הגומרה, שם על יוסף 12אלא עצמות ואת :
והלא  בשכם, קברו ממצרים ישראל בני העלו אשר
שלא  לפי אלא להעלותם, בהם נתעסק לבדו משה

לגומרה  שמם"13הספיק על נקראת – ישראל וגמרוה
ומהם: רש"י. בלשון דיוקים מספר להבין יש –

התחלת  "אם הפירוש, בתחילת די לכאורה, א)
"כל  הביטוי את להסביר כדי אותה" גמור במצוה
המצוה  נקראת "שאינה ההמשך חשוב ומדוע המצוה".

הגומרה..." שם על ?14אלא

לכך, בהוכחה צורך יש מה לשם – ובמיוחד ב)
ואת  "שנאמר יוסף..."?ממשה עצמות

את  המדגישה הוכחה להביא רש"י ברצון אם ג)
dxnegd היה יותר מתאים מצוה, השלמת אי של

בגמרא  חז"ל לומדים שממנה ההוכחה את 15להביא

"מורידין 16ובמדרש  גומרה ואינו במצוה שהמתחיל ,
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א.1) ח, פרשתנו
לשון).2) (בשינוי ו עה"פ תנחומא
ועוד.3) לדוד. ומשכיל גו"א רע"ב, ראה
טו).4) (ז, חולי כל זה: לפני – ע"ד
וכן 5) לגומרה. ויכל, כלה, מלשון שהוא – ושפ"ח חיים מים בבאר

מהו  המצוה כל שנאמר מנין אותן שממציא למי ד: פ"ח, מדב"ר משמע
רבה  (ובדברים שם מת"כ ראה המצות. כל שתכלה עד המצוה כל
תיבת  מוציא לא רש"י אבל המצוה"). כל שתכלה "עד תשכ"ד ירושלים
כולה. שיעשה היינו המצוה" "כל פירוש ובפשטות ממשמעותה, "כל"
אלה  ובמדרש כאן: בחיי וראה כולה". את גומר "הוי שם מתנחומא וכ"מ

המצוה כל רבה כו'dlkהדברים זה ובאור המצוה כל שתכלה עד מצוה
cere.שלפנינו רש"י ל' ע"ד – כו' דרשו

כל 6) על דקאי המצוה כתב דלכך לומר "ואין כאן בגו"א ומ"ש
התורה" בכל יום באותו נצטוו דלא היום כו' שייך לא כו' כולה התורה

ס"ד. בפנים לקמן ראה –
כה.7 ו, כח. ה, ואתחנן

כז,8) תבא ט. יט, שופטים ה. טו, ראה כב. ח. יא, עקב לקמן וכן
יא, דעקב (לבד מהנ"ל דברוב לחלק יש ואולי ה). לא, וילך גם (וראה א

"המצוה נאמר שם) ותבוא ".z`fdח.
כן".9) לדבר המקראות "דרך יג לא, ויצא מפרש"י ולהעיר

וראה 10) המצות. כל אמר וכאילו המין שם הוא מצוה ששם ברא"ם:
טוב. דבק

כו'.11) שאינה אותה גמור כלומר גומרה דרש"י: ב' בדפוס
לב.12) כד, יהושע
ישראל.13) וקברום הוא לקברן דרש"י: ראשון בדפוס
המצות.14) טעמי לפרש עה"ת בפירושו רש"י של דרכו אין והרי
ב.15) יג, סוטה
ד.16) פ"ח, דב"ר ג. פפ"ה, ב"ר שם. תנחומא
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הוכחה  – "קובר..." מכך, ויותר מגדולתו", אותו
מיהודה?

שלא  לפי "אלא רש"י דברי משמעות מהי ד)
לגומרה" ש"נקראת 17הספיק להסיק רוצה רש"י הרי –

גמר  לא מדוע לציין חשוב ומדוע גומרה", שם על

המצוה? את משה

הספיק..." "לא המילים את מוסיף שרש"י מזה

כי  המצוה, את גמר לא הוא שבו האופן שחשוב מובן
"לא  – אונס מתוך אלא בו, תלוי היה לא הדבר

.18הספיק"

.‚
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אין  מדוע השאלה: את להקדים יש זאת להבין כדי

כמפרשים  המצוה", "כל המילים את מפרש רש"י
הקודמים 19אחרים  בפסוקים לנאמר מכוונות שהן ,20

תביא  ולא תחמוד... לא באש תשרפון אלהיהם "פסילי

(כיון  ולכן – זרה עבודה איסור – ביתך..." אל תועבה
אחת  במצוה "המצוה"21שמדובר התורה אומרת (

גם  ונקראת "כל" כך על נאמר שני ומצד יחיד; בלשון

כן  לפני רש"י שפירש כפי סתמי, באופן :22"מצוה"
והנזהר  כולן, המצוות כל כנגד אלילים עבודת "שקולה

"כל 23בה  הלשון מובן זה ולפי כולן", את כשומר

d מדובר שעליה המצוה – הידיעה בה"א מצוה",
הסמוכים  .24בפסוקים

משה  אומר הקודמים בפסוקים הוא: לכך ההסבר
מלכיהם  "ונתן ישראל ארץ את יקבלו שהם לישראל,

ולא 25בידך" תשרפון... אלהיהם ש"פסילי ומזהירם ,

להזהר איך כלומר, תועבה...". הכניסה xg`lתביא
ישראל. ארץ של והכיבוש

הכוונה  המצוה" "כל שבמילים לומר סביר לא לכן
תשרפון... אלהיהם "פסילי אודות הקודם לציווי היא

המצוה...") ("כל זה בפסוק כי – תועבה..." תביא ולא

" בהמשך את mz`ae26תחיון...ornlנאמר וירשתם
iciהארץ", lry יזכו המצוה" "כל לעשות" "תשמרון

xzei xge`n ואילו ישראל, ארץ את ולרשת להיכנס

התקופה לגבי אמורים כן שלפני xg`lyהציוויים
בדוחק, לומר ניתן כי (אם הארץ". את וירשתם "באתם

ולאו  בכלל, עבודהֿזרה לאיסור היא בכך שהכוונה
לארץ  הכניסה לאחר ).27דוקא

.„
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מדוע יובן זה ומפרש xiaqnלפי הפסוק, את רש"י
תורה' 'משנה את לומר התחיל רבינו משה "כפשוטו":

לחודש" באחד חודש עשר חודש 28"בעשתי ראש –
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הבאה.17) הערה ראה לשון, בשינוי הוא ובתנחומא
דגלי 18) כיון אנוס מקרי ד"לא כאן לדוד במשכיל מ"ש צע"ג עפ"ז

כו'" אונס מקרי לא ובה"ג כו' נכנס הי' מריבה דמי מעשה שלולא קרא
"שלא מפורש ברש"י דהרי –witqd,באשמתו שאי"ז שמדגיש לגומרה",

" בתנחומא אפ"ל xacnaמשהwlzqpמשא"כ שהי' לארץ" נכנס ולא
מעשיו, ע"י שנגרמה הקב"ה גזירת מצד הי' שזה בזה שמרומז בדוחק
שם  ובדב"ר לארץ". יכנס שלא עליו שנגזר "לפי שם בב"ר שכתב וכמו

כו'". לא"י הכניסן שלא "וע"י
ולא  ונאנס מצוה לעשות  אדם חשב אם  קי"ל דהא שהקשה ובמה

.42 הערה סוף לקמן ראה – עשאה כאילו הכתוב עליו מעלה עשה,
טוב 19) מלקח ולהעיר עה"פ. להאריז"ל הליקוטים וספר ל"ת ראה

"אלא  ובחזקוני בסופו. כל עוד ד"ה עה"ת ש"ך עה"פ. בחיי ורבינו
כל  על עבר כאילו חרם על שהעובר לך רמז רזא: ובפענח קאי" תחמוד

.21 הערה לקמן וראה כו'. המצות
כהֿו.20) ז,
ב'21) הנ"ל בפסוקים מיוסד – נמנו ההלכה) ש(בדרך להעיר אבל

ח  כה. כב , ל"ת להרמב"ם (סהמ"צ ל"ת "לא מצות תכט) תכח מצוה ינוך
עליהם" וזהב כסף תחמוד לא כו' לע"ז בהן שיקשטו בתכשיטין ליהנות
תביא  ולא כו' ממנה נרחיק אבל ממוננו אל מע"ז דבר "מחבר כב). (ל"ת
הובאו  שם הליקוטים וספר שבל"ת ולהעיר כה). (ל"ת ביתך" אל תועבה
אם  לז"א וכו' תועבה תביא ולא באש תשרפון אלקיהם "פסילי הכתובים
"מלמד  ובלק"ט כו'". מעלה תשמרון המצוה כל ותתעבנו תשקצנו

כו'".zvizpששקולה המשקץ "כל ובבחיי המצוה", כל כנגד ע"ז

– המצוה" "כל קורא ע"ז לאיסור השייכות המצות כל ובפשטות
יחיד. לשון

ד"ה 22) כב שם (וראה כג טו, שלח פרש"י וראה יג. כג, משפטים
כח. יא, ראה פרש"י וגו'). תשגו וכי

לעיל 23) ראה – לע"ז השייכות המצות פרטי לכל הכוונה שי"ל
.21 הערה

כאן:24) דכיא) (מירא רש"י בדקדוקי ע"ז. – הידועה המצוה או
מקודם. הנזכרת המצוה הידיעה הא המצוה של ההא הוה הפשוטו דלפי
שתיבת  לומר דוחק לכאורה אבל "כפשוטו". בפרש"י כן שמפרש והיינו
לכל  או התיבה., של הפשוט לפירוש כוונתו ואולי ע"ז, תורה "כפשוטו"

קודם. הנזכרות המצות
כד.25) ז,
ש"פסילי 26) ע"ז רק קאי המצוה" ש"כל מסתבר שאין מובן ועפ"ז

תועבה" תביא ולא גו' תחמוד לא גו' תשרפון yeakdאלקיהם onfa
" נאמר שהרי oeigzוהירושה, ornl'גוmz`ae ברית בעלי וראה גו'".

עה"פ. פרשתנו אברם
גו'27) תשכח שכח "אם יט ח, אח"כ הזהירם כבר שע"ז אלא

תאבדון". אבד גו' ועבדתם
שמעתה  היינו העתיד, על הזהירם שכאן לומר דוחק ולכאורה

אלקיהם mkaalaתשמרון (פסילי כן אחרי  לעשות עצמכם על שתקבלו ,
כבאלשיך  – הארץ את לירש תזכו כן ידי שעל לזכות תחשב שזה גו')

ד"תשמרון בפרש"י מצינו שלא – שמירהzeyrlכאן ענינו "ala.
ג.28) א, דברים
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חודש  בראש ידו על נאמרה עקב שפרשת כך שבט,
לאחריו. או שבט

אנכי  אשר המצוה "כל אומר רבינו שמשה וכיון
לעשות תשמרון היום ובאתם ornlמצוך ורביתם תחיון

המצוות  כל קיום שבזכות הארץ", את 30יזכו 29וירשתם

ישראל, ארץ את לקבל

שעל  המצוה", "כל בפסוק נאמר מדוע מובן אינו
קיום יזכוlkידי המצוות xzeiתרי"ג xge`n("למען")

וירשתם" ובאתם ורביתם זו 31ל"תחיון בתקופה והרי ,
יכלו  לארץ הכניסה לבין שבט חודש תחילת שבין
היה  לא כי המצוות, תרי"ג של בלבד קטן חלק לקיים
וכן  בארץ, התלויות המצוות את לקיים כלל ביכלתם
כגון  לארץ, בחוץ הנוהגות רבות מצוות לקיים יכלו לא

וכדומה. יוםֿטוב דיני

הכוונה אין המצוה" שב"כל לומר ביותר lklדחוק
מצוך אנכי "אשר למצוות רק אלא כי:meid32המצוות, ,

דוקא  הארץ" את וירשתם ל"באתם יזכו מדוע א)
שנצטוו המצוות קיום ידי יום?eze`aעל

" של הפשוטה המשמעות זה meidב) ליום אינה "
אלא בכלל dtewzlבלבד, והכוונה 33הנוכחית ,

ולפחות  המצוות, לכל היא היום" "מצוך של הפשוטה
לפני  שנאמר וכפי תורה". ב"משנה המוזכרות המצוות
ואת  המצוה את "ושמרת ואתחנן פרשת בסוף כן

מצוך אנכי אשר המשפטים ואת meidהחוקים
המצוות. לכל כפשוטה, היא, והכוונה לעשותם",

היא הכוונה שב"היום" נאמר אם meidג) eze`l,
ביום  שצוה המצוות מהן ידוע איך השאלה: מתעוררת
הכתוב  בא "לא כלל ישנו והרי זה)? היה יום (ואיזה זה

לפרש" אלא .34לסתום

הוא  כפשוטו": – המצוה "כל רש"י מפרש לפיכך

שמצוי  כפי המצוות, לכל היא שהכוונה מבהיר
רבים  פרטים הכולל המין" כ"שם יחיד בלשון השימוש

כך. כל "חלק" זה אין אם גם –

לכל  אלא המצוות, תרי"ג לכל הכוונה אין זה ולפי
לארץ. הכניסה עד לקיימן ישראל בני שיכלו המצוות

"כל  שהביטוי כך, לפרש דחוק זאת בכל אך
ללא  המצוות כל את הכולל המין" "שם הוא המצוה"
מתוך  מאד קטן לחלק היא הכוונה שני מצד אך הבדל,
התחלת  "אם נוסף פירוש רש"י מביא ולכן – המצוות
"כל  של המשמעות זה לפי אשר אותה", גמור במצוה

devnd אלא בכלל, המצוות של המין שם איננה "
כדלעיל. המצוה, של השלימות

לגמור  זה ציווי שבין הקשר מהו להבין: צריך אך
מצוה  קיום שבזכות – לארץ הכניסה לבין מצוה,
רש"י  מביא לכן ישראל? לארץ לכניסה יזכו בשלימות
נקראת  "שאינה מפורט באופן הפירוש המשך את
שיוסבר  כפי שנאמר..." הגומרה שם על אלא המצוה

להלן.

.‰

Ï˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙ÂÎÊ· Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ‰ÒÈÎ‰
ÌÈÒÎ‰

היו  ישראל ידי על וירושתה ישראל ארץ כיבוש
אך  לאבותיכם", ה' נשבע "אשר השבועה עקב אמנם
ישראל  בני ידי על המצוות בקיום גם תלוי היה הדבר

בתורה 35הכובשים  במפורש משה כדברי ולכן 36, .
חטא  גרם לאבות, ניתנה שהשבועה שלמרות רואים,

ישראל  לארץ נכנס לא ההוא שהדור לכך .37המרגלים

מן  ישראל בני גם אמנם, כאן: הפסוק  כוונת וזוהי
קיימו  – במדבר השנה ארבעים של – הקודם הדור

לאופן  בכך וסייעו ישראל הכנ 38מצוות, לארץ ,39יסה
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כל 29) הסכימו כבר כאן: ובאברבנאל עה"פ, ורמב"ן ראב"ע ראה
המצות  כלל על המצוה כל כאן שאמר בעצמו האמת והוא כלם המפרשים

כו'. בתורה שבאו תעשו ולא עשה
(30.35 הערה לקמן ראה
רמז 31) לא ואפילו המצוה" "כל תיבות רק מהכ' העתיק שרש"י ומה

לכללות  כוונתו כאשר כמ"פ) (כמדובר כי – ב"וגו'" הכ' המשך עכ"פ
"וגו'". מוסיף ואינו והענין, הכתוב תחלת רק מביא הענין המשך

עה"פ.32) גו"א ראה
פרשתנו 33) ובפרש"י. ו ו, ואתחנן ובפרש"י. יו"ד א, מדברים להעיר

ועוד. א. ט,
כה.34) י, נח פרש"י
ה"א 35) ושמר גו' תשמעון עקב "והי' הפרשה בתחילת נאמר וכן

וראה  ואילך. ח ז, ואתחנן גם וראה גו'". נשבע אשר גו' הברית את לך
שהשבועה  דאף ושמר ד"ה פרשתנו ריש יקר כלי ט) (שם, ואתחנן רשב"ם

י"ל  ועוד אחר. בדור השבועה תתקיים תזכה לא אם תנאי, על היתה לא
עקב  ש"פ בשיחת בארוכה נתבאר אופנים. בכמה אפ "ל הארץ דירושת

תשכ"ה.
לא 36) גו' בצדקתי גו' בלבבך תאמר "אל ואילך ד ט, לקמן ומש"נ

הדברים כל מונה הרי – גו'" xacndבצדקתך xecy וראה ה'. את הקציפו
הנ"ל. עקב ש"פ שיחת בארוכה

ור 37) .35 הערה הנ"ל יקר וכלי רשב"ם ובפרש"י.ראה טז טו, לך אה
(38.35 הערה לעיל ראה
ובאתם 39) גו' תחיון למען גו' המצוה "כל משה אזהרת בפשטות

היינו – הנ"ל) פסוקים בשאר (וכן גו'" אבל mdyוירשתם להכנס, יזכו
דדור  שנה ארבעים במשך התומ"צ שקיום בפשש"מ) (גם לומר קשה
עונם  מצד ואם הארץ, וירושת לכיבוש ביחס כלל הועילה לא המדבר
ארבעים  לאחרי רק לא"י ונכנסו במדבר נתעכבו ישראל עם שכל נגרם
להכניסה  בנוגע גם ופעלו גרמו שלהם שהמצות פשיטא אעפ"כ הרי שנה,
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שם  על אלא המצוה נקראת "אינה זאת למרות אך
שחיו ישראל בני אשר seqaהגומרה", הארבעים, שנת

לעשות  תשמרון המצוה... "כל משה אומר להם דוקא
ornl המצוות בזכות הן וירושתה לארץ שהכניסה ...

mdly.

למען" המצוה.. ב"כל מודגש מדוע מובן זה לפי
בכך  אותה": גמור במצוה התחלת "אם של הענין

" ידי על דוקא היא לארץ שהכניסה התורה lkמבהירה
את  השלימו אשר אלו – ש"גומרה" ידי על המצוה",

הארבעים. שנת בסוף המצוה, קיום

לגמרי  מבטל אינו אגדה' שה'מדרש מובן זה לפי
הפירוש  לפי גם המצוה", "כל של הפשוט הפירוש את
אלא  בלבד, אחת למצוה הכוונה אין אגדה' 'מדרש של
קיימו  שישראל המצוות כל – המצוות מכל אחת לכל
בני  של כמצוות נחשבות במדבר השנה ארבעים במשך
הכניסה  לפני המצוות את "גמרו" אשר הזה הדור

לארץ.

.Â

Ï˘ ÔÈÚ· ÌÈË¯Ù ‰ÓÎ ‰¯È·ÒÓ ‰˘ÓÓ ‰ÁÎÂ‰‰
"‰¯ÓÂ‚‰ Ì˘ ÏÚ ˙‡¯˜"

שהיו  ישראל לבני ביחס השאלה: מתעוררת אך
ישראל, לארץ להכנס וסרבו המרגלים לעצת קשורים
הנכנסים  של לזכותם נחשבות מצוותיהם מדוע מובן
להכנס  רצו לא שהם כיון זה, לענין ישראל, לארץ
להישאר  לישראל גרמו הם להיפך, אלא, ישראל, לארץ
המצוות  נחשבות אין מדוע אך שנה. ארבעים במדבר
במדבר  ומתו המרגלים עם השתתפו לא אשר אותם של
כמצוות  ולמעלה" שנה "מעשרים הגזירה מפני רק

לארץ. לכניסה שהועילו

בגיל  הגזירה בזמן שהיו ישראל בני שני : מצד וכן
ישראל, לארץ להכנס רצו לא אך שנה, מעשרים צעיר
המרגלים  דור של הגזירה עליהם חלה לא זאת ובכל
על  המצוה נקראת מדוע – ישראל לארץ נכנסו והם

שמם?

"שנאמר  רש"י מבאר יוסף...12לכן עצמות ואת
משה לפיecalוהלא אלא להעלותם, בהם ly`נתעסק

dxnebl witqd אין א) מובן: זה ולפי ישראל", וגמרוה

המצוה, את השלים לא הוא שבגללה לסיבה חשיבות
לגומרה", הספיק "לא שמשה כפי אונס, מתוך ואפילו

גומרה. שם על רק המצוה נקראת אופן ובכל

שהיו  מצרים שמיוצאי למרות שני, מצד וכך ב)
את  הביאו יותר מאוחר אשר שנה, עשרים מגיל פחות
רצו  לא בשכם, וקברום ישראל ארץ אל יוסף עצמות
יוסף  עצמות בהוצאת מצרים יציאת בעת למשה לסייע
המצוה  את גמרו שהם כיון זאת, למרות אך ממצרים,

שמם. על נקראת היא

נקראת  היא א) לארץ: הכניסה לגבי בעניננו, וכך
אונס, מתוך נכנסו שלא אלו כלפי גם הגומרה שם על
אם  גם הגומרה שם על נקראת היא ב) באשמתם. שלא
את  עשה ואף כן, לפני המצוה את התחיל לא הגומר

ממנה  .40ההיפך

רש"י מציין מדוע בפשטות מובן זה wec`ולפי
הגומרה" שם על אלא המצוה נקראת "שאינה זה ענין
של  הענין את ולא – ממשה הוכחה לכך ומביא
כי  – כדלעיל מיהודה, ההוכחה ואת אותו...", "מורידין
מצוה  השלמת אי של החומרה חשובה אין כאן
על  הגומרה", שם על ש"נקראת... חשוב אלא מותחלת,
אותה  שהתחיל מי כאשר אף לארץ, שנכנס הדור שם

אונס. מתוך אותה להשלים זכה לא

.Ê

‡ÏÂ ,‰ÂˆÓ‰ ¯ÓÂ‚ È·‚Ï ˜¯ ÔÂÂÎÓ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
ÏÈÁ˙Ó‰ Ï˘ ·ÂÁ È·‚Ï

פירוש  על נוסף קושי יתורץ לעיל האמור כל לפי
בתחילת  – כסופם דבריו תחילת אין לכאורה, רש"י:
התחלת  "אם רש"י אומר אגדה, ממדרש פירושו,
ואילו  ומצוה, חובה זוהי כלומר, אותה", גמור במצוה
שם  על אלא המצוה נקראת "שאינה אומר הוא בהמשך
כדי  – בלבד כדאיות של ענין זהו כלומר, הגומרה",
שהמצוה  לו אכפת לא ואם שמו. על תיקרא שהמצוה

לכאורה. להשלימה הכרח אין שמו על תיקרא לא

"שאינה  רש"י, דברי שהמשך  לעיל, האמור לפי אך
הרי  לעניננו, הקשר את רק להסביר באים נקראת...",

על מובן: החובה ligznהדבר חלה אכן 41המצוה

את  להדגיש היא זה רש"י פירוש כוונת אך לסיימה,

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

פי' שזהו ובפרט שכרן, שזהו מקומות בכמה הוא מפורש שהרי לא"י
"dcb` yxcn."

אבל  כו'", תקיימו אם כו' קדשו "האומר יא: יג, בא מפרש"י ולהעיר
.1 ע' מלעיל ולהעיר מיד. ליכנס צריכין היו יצי"מ לאחר שתיכף י"ל שם

(40.42 הערה לקמן ראה
מכיון 41) דר"ה) ספ"א ה"ה. פ"י (פסחים בירושלמי משא"כ

מצד לא הוא שם שהכוונה שי"ל – מרק לו אומר במצוה aeigdשהתחיל
אומרים xabd`על המצוה הותחלה זה שבזמן דכיוון החפצא. מצד אלא ,
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של יכול xnebהחידוש לא שהמתחיל שלמרות המצוה,
כבעניננו  אונס, מתוך המצוה את לגמור לגבי 42היה

הקדושֿ גזירת עקב ישראל לארץ נכנסו לא אשר אלו
נחשבת  זאת למרות – רבינו למשה ובדומה ברוךֿהוא,

הגומר.wxהמצוה שם על

.Á

‰ÈÈ˘ÚÏ ˙·˘Á ‰ÂˆÓ ˙ÏÁ˙‰ Ì‚

רש"י: בפירוש אשר המופלאים הענינים מן

על  אלא המצוה נקראת "שאינה בניסוח בוחר רש"י
בגמרא  ואילו תנחומא, למדרש בדומה הגומרה", שם

עשאו". כאילו שגמרו על הכתוב עליו "מעלה נאמר

לשון  את מביא שרש"י לכך הפשוטה הסיבה
אין  שבגמרא היא, הגמרא לשון את ולא המדרש
כלל  מוזכרת ואין המצוה" "כל הפסוק על מדובר

העושה "כל אלא אחר xac"מצוה", ובא גמרו ולא
מוזכרת  במדרש ואילו הכתוב...". עליו מעלה וגמרו
זה, לפסוק בקשר נאמרים והדברים "מצוה" המילה

אודות זה פסוק מבאר שרש"י דור zeevndוכיון של
המדרש. לשון את מביא הוא לארץ, הנכנסים

שם  על "נקראת הניסוח שדוקא לכך, הסיבה ולגבי
ולא  מקרא, של לפשוטו מתאים כבמדרש, הגומרה",

שבעניננו, לומר, יש עשאו" "כאילו שבגמרא הניסוח
" אם אפשר z`xwpגם אי הגומרה" שם על המצוה...

"כאילוzehytaלומר, שזהו ,e`yr43 בדיוק שזה – "

dyrכאילו `ed.לכך קשר שום לאחר ואין המצוה, את

"נקראת  – פרטים שני בכך יש אחרות: במילים

ואילו  בלבד. הגומר מצד – הגומרה" שם על המצוה...
המצוה  את להשלים החובה אמנם חלה המתחיל ,44על

לא  אם במיוחד לגביו, נחשבת המצוה התחלת גם אך

אונס  מתוך אותה .45גמר

במצוה  התחלת "אם מהניסוח למעשה: מובן מזה

לומדים  המצוה" "כל שמהפסוק מובן, אותה", גמור
אין  אך בה, שהתחילו מצוה להשלים החובה את רק

אפשר  אי אם במצוה, בכלל להתחיל שלא מכך ללמוד

כולה. את לעשות

בפשטות  מובנים זה, רש"י 46לפי ,47דברי

ערים 48(מהגמרא  שלש משה יבדיל "אז הפסוק על ,(
שיבדלו  עד קולטות שאינן פי על "ואף – הירדן" בעבר

לקיימה  שאפשר מצוה משה אמר כנען, שבארץ אותן
את  להשלים יוכל שלא ידע שמשה למרות – אקיימנה"

הערים  שלוש את גם ולהבדיל המקלט ערי הבדלת

היא  המצוה התחלת שגם מכך רואים ישראל, שבארץ
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לגומרה מרק dfלו onfa נקראת "שאינה הטעם שם הובא שלא ובפרט .
שבת  נמי לדחות – שם בר"ה ביותר וכדמוכח הגומרה". ע"ש אלא

ויגמור. ימשיך שהוא להגברא נוגע אינו שם והרי בהבהוב,
תשובה 42) בפתחי חלקה (הובא סי"ג חחו"מ ח"ב יעקב שב בשו"ת

גם  כאשר דוקא הוא גומרה ע"ש שנקראת דזה סוסק"ג) סקפ"ה לחו"מ
יוסף  עצמות וכנדון המתחיל, שקדם לאו אי המצוה מתחיל הי' הגומרה
כבודו  לו הניחו שאמרו שם (וכבסוטה ממצרים מעלים היו בנ"י דגם
מתעורר  הי' לא ואחר בזה שנתעורר הוא המתחיל כאשר אבל בגדולים).

הסת  מתרץ ובזה המתחיל. ע"ש המצוה נקראת בזה למדרש בזה, ירה
כלל  זה הובא שלא בפרש"י אבל שם). (ויל"ש בתחלתו ל' מזמור תהלים
(מקור  שבתנחומא (ובפרט לטפל יכולים היו האחרים דגם ברמז) לא (גם
בבזה  עוסקין העם "כל מפורש כ"א הנ"ל דסוטה הא נאמר לא פרש"י)
הגומרה  שם על המצוה שנקראת מוכח יוסף"), בעצמות מטפל הי' ומשה
שרק  או התחיל, לא ובכוונה להתחיל בידו הי' הגומר אם גם אופן, בכל

ע"ז. נתעורר המתחיל
ע"ש", ב"נקראת דרגות שכמה י"ל, שם תהלים למדרש והסתירה
מפרש"י  ולהעיר הגומרה. שם על אלא נקראת שאינה החידוש ובגומרה
שם. כבתנחומא שמו", על נקראת .. עליו נפשו "מסר שהביא א) (ז, נשא
כבמדרש  ולא א). לז, ויקהל בפרש"י (ועד"ז ועוד א*. טו, בשלח מכילתא
החמישי  התנאי המצות, תנאי החרדים הקדמת גם וראה הנ"ל. תהלים

ע"א). ריש רמ, בשל"ה (הובא
"כאילו 43) הדיוק שבגמרא מה מובן שם יעקב שב בשו"ת ועפמ"ש

e`yr.למשה לו הניחו ואדרבה המצוה. מתקיים הוי משה בלא גם כי ,"
שהרג 44) במצוה שהתחיל מי הקב"ה אמר ו: לא, מטות בפרש"י

חיוב, בגדר אינו ולכן המצוה אותה אי"ז שם אבל יגמור. צור בת כזבי
גם  ולהעיר המדינים להרוג מצוה הי' לא זמרי את פינחס הרג כאשר כי
כנדו"ד. אינו לכאורה אבל – כו' דאיגרתא קריינא ז: כה, בלק מפרש"י

מי 45) כמו נעשית המצוה המצוה בגמר כי "והטעם כאן: בגו"א
עליו  מצוה שם אין גמר וקודם בית נקראת אז הבנין שבגמר בית שבנה
ואין  דקבורה דומיא רק אמרינן ולא כו' המצוה גמור לו אומרים ולפיכך
לו  שאומרים שזה משמע ומדבריו כו'". העלאה ולא הקבורה רק  המצוה
והיינו  – כלל מצוה בגדר אי"ז הגמר ולפני המצוה, מצד הוא גמור

הנפעל. כ"א הפעולה לא הוא המצוה שעיקר בדברים
איזו  מצוה בכל משמע במצוה" התחלת "אם רש"י מלשון א) אבל:
ע"ש  אלא המצוה נקראת "שאינה הטעם רש"י כתב הרי סו"ס ב) שתהי'.
בנדון  ג) מצוה. (בגדר) היא הפעולה התחלת שגם ומשמע הגומרה"

אשר יוסף עצמות "ואת הוא בהכתוב הדיוק רש"י, שהביא elrdדמשה
שלדבריו  אף הקבורה), רק (ולא שמם על נקראת ההעלאה דגם בנ"י",
שיוסף  ולהעיר .(13 הערה הנ"ל א' בדפוס מהגי' (ולהעיר מצוה בזה אין

" אותם וראה mzilrdeהשביע בשלח. ובר"פ ויחי בס"פ  עצמותי" את
ס"י. בפנים לקמן הנ"ל. חרדים

שם.46) חרדים ראה
מא.47) ד, ואתחנן
א.48) י, מכות

.jli`e `lwzz 'r a"g j"p z"de` d`xe (*
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מראש 51המצוה 50ziiyreבקיום 49חלק  יודעים אם גם ,
לסיים. יוכלו שלא

.Ë
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קשר  לעניננו שאין רואים לעיל, האמור כל לפי

הידוע  המצוה 52לדיון מעשה או משיעור חלק אם
miaiigy ומוטלת לעצמו, המצוה של חלק הוא בו

חצי  לאכול לדוגמא: לאו. אם זה, חלק לקיים החובה

וכדומה. מצה כזית

ר  שלפי לכך בנוסף ב"אם כי, הכוונה אין ש"י
אינה  מצוה שהתחלת לכך אותה" גמור במצוה התחלת
שהן  מצוות לגבי הוא זה דיון הרי המצוה, מן חלק

מצוה לקיים חייב והוא היחיד, ואילו zenilya53חובת .

דוקא  לקיימן החובה מוטלת שאין במצוות מדובר כאן
מסויים יחיד לקיימן hxtkכעל התחיל הוא אלא ,

" – ואז – במצוה" "התחלת – התחלת `mלמעשה
אותה" גמור .54במצוה,

את  השביע "השבע – יוסף עצמות שבענין כשם
l`xyi ipa והעליתם אתכם אלקים יפקוד פקד לאמר

אתכם" מזה עצמותי עצמות 55את הוצאת על החובה ,
לאחר  אך בשווה. ישראל כל על הוטלה ממצרים יוסף

יוסף  עצמות את משה "ויקח במצוה התחיל שמשה
מעשה  את לגמור החובה בפרט עליו חלה עמו"
לגומרה, הספיק לא אונס שמתוך וכיון המצוה,

שמם, על נקראת היא ישראל", בני "וגמרוה

הוא  לכך שההסבר לומר, על 56יש שחלים בענינים :
הוא לבצעם מתחיל מישהו כאשר dnecaהציבור,

חובה  עליו ומוטלת זו, במצוה הציבור ל"שליח"
המצוה  את לגמור כשליח, .57מיוחדת,

.È
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לומר, jklויש dnecy ובני גד בני של הענין היה
לעבדיך  הזאת הארץ את "יותן בקשתם על ראובן:

הירדן" את תעבירנו אל משה 58לאחוזה להם אמר
פה" תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם ,59בתחילה

שענו  לאחר בני 60ורק לפני חושים נחלץ "אנחנו
ה' לפני תחלצו "אם – משה זאת קבל ישראל..."
לפני  הארץ ונכבשה חלוץ... כל לכם ועבר למלחמה
הנה  כן תעשון לא "ואם מדגיש הוא זאת ועם ה'",

אתכם". תמצא אשר חטאתכם ודעו לה' חטאתם

עצמם  על קבלו הם אכן, לשאול: ניתן ולכאורה
באופן  משה זאת הביע מדוע אך חושים", ש"נחלץ
תעברו" "חלוצים של באופן לא שאם כך, כל חמור
לה'", "חטאתם אז הרי ישראל" בני אחיכם ו"לפני
ישראל  כל עם ויילחמו ייצאו אם שאף מובן שמזה

deeya"חטאתם" של ענין זהו חלוצים, לא כי אם ,61.

"אם  לכלל קשור שזה לומר ניתן לעיל האמור ולפי
אותה": גמור במצוה התחלת

מצוה  היא ישראל ארץ כל 62כיבוש על המוטלת
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שם.49) ואתחנן מספורנו להעיר
אי"ז 50) מקלט) (בערי שבנדו"ד אלא יז. יב, בא פרש"י גם ראה

המצוה. יגמור לא שבלא"ה כיון מחמיצין דאין חיוב בגדר
קולטות 51) שאינן "אעפ"י שם) (ממכות רש"י דמלשון להעיר אבל

ערים  דג' ההפרשה עצם דמ"מ משמע, כנען" שבארץ אותן שיבדלו עד
שם) וספרי ב. ט, ממכות יג. , (לה מסעי בפ' (והביא היא בפ"ע מצוה

cibn מקלט ערי להפריש מ"ע רוצח: מהל' רפ"ח וברמב"ם כו'). שאע"פ
שאפשרylyשנאמר מצוה רש"י לשון משינוי ולהעיר כו'*. dniiwlערים

שבאה מצוה שם ובגמרא ברמב"ם icilאקיימנה. הוא ועד"ז אקיימנה.
ואכ"מ. ואילך. 14 ע' חל"ט לקו"ש וראה – ה"ג. שם

ד.52) אות סי"ד חו"מ מע' דינים אסיפת חמד בשדי בהמובא ראה
וסכ"ח. ס"ז חפץ אבני שו"ת סקי"ד. סתע"ה החדש חיים אורחות

חצי 53) עד"מ, – שיעור  חצי אם בנוגע בעיקר השקו"ט דבכהנ"ל
אם או בכלל, אכילה מעשה נק' pngx`זית xn`דמצוה (סוכה ciarפלגא

סא, (יומא נגמרה שלא עבודה עצמה, להעבודה ביחס או וש"נ), ב. נג,
כו'. לגמור הגברא על בחיוב כבנדו"ד לא אבל ואילך). א

תקצב 54) סי' שם אדה"ז שו"ע ס"ד. תקפה סי' או"ח רמ"א ראה

סי"ד  ר"ה מערכת דינים אסיפת שד"ח וראה סק"ז. תקפא סי' מג"א ס"י.
ג. אות א

יט.55) יג, בשלח
שהוא56) דמכיון המצוה: מצד הוא דהעיקר י"ל במצוה ligzdאו

בכדי  אותה לגמור הוא צריך וא"כ המצוה, וענין תוכן יותר ויודע מרגיש
גומרה. כשאחר משא"כ יותר, בשלימות תעשה שהמצוה

(57.54 בהערה בהנסמן וראה
ה.58) לב, מטות
ו.59) שם
ואילך.60) יז שם,
"שגבורים 61) שפי' ומה יז. שם, מטות פרש"י ראה יח. ג, דברים

בנ"י. לפני לילך להניחם אפשר הי' איך – הסברה היינו היו",
הוא 62) והרמב"ן דהרמב"ם והמחלוקת הדיעות. לכל – משה בזמן

ד' מצוה המצות לספר בהשגות רמב"ן ראה – לדורות מ"ע היא אם רק
לפרש"י  דגם נג לג, מסעי אוה"ח וראה שם. לסהמ"צ ובמג"א מהוספותיו,

היא והורשתם.המצוה

" yibcn (atw r"n) cid xtq yixa zevnd oipnae v"ndqa k"`yn (*yy oikdljxcd jl oikz" aezkd `iane ."'ek mze` exiyiie mdil` jxc okziye hlwn ixr
.c"q my y"ewl d`xe ."licadl" my v"ndqa gt`we xilrd z`vedae .jxcd mdl oeikle hlwn ixr yixtdl :gvex 'ldl zxzekda zevndae ."'ebn"k`e.
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הנחילו  כאשר הציבור. חובת זוהי שווה, באופן ישראל
נעשתה  היא ראובן ולבני גד לבני ועוג סיחון ארץ את

ישראל  מארץ ארץ 63חלק את שנחלו ידי שעל ויוצא, .
מצות את התחילו הם ועוג l`xyiסיחון ux` yeaik.

רש"י  בפירוש הסתירה גם מתורצת במקום 64בכך :
משה65אחד  שנכנס "כיון אומר ובני zlgplהוא גד בני

כלומר, נדרי". לי שהותר כמדומה ואמר שמח ראובן,
לאחר  מיד נדרי", לי "שהותר חשב לא רבינו משה

לאחר רק אלא ועוג, סיחון ארץ ארץ zlgpdכיבוש
ובני  גד בני ("נחלת ראובן ובני גד לבני ועוג סיחון

אחר  ובמקום "לאחר66ראובן"). ארץ izyakyנאמר
– הנדר" הותר שמא דמיתי ועוג סיחון

" נעשה זה ששטח לאחר רק ובני zlgpכי גד בני
זו, היתה ולכן ישראל, מארץ חלק נעשה הוא ראובן"

של ההתחלה ישראל.yeaikלמפרע, ארץ

נעשתה שבאמצעותם מצות dlgzddוכיון של
מיוחדת חובה עליהם חלה ישראל, ארץ milydlכיבוש

גמור  במצוה התחלת "אם לכלל בהתאם הכיבוש את
דור  באותו ישראל לכל הזהה לחובה בנוסף .67אותה",

ועוג  סיחון ארץ את בקשו הם כאשר ולפיכך,
dlgpl שעלֿידיֿזה לדעת, שעליהם משה, להם ענה ,

ברצונם די ואין במצוה" "המתחיל נחשבים riiqlהם
הירדן  עבר הארץ, כיבוש בהמשך האחרים לשבטים
"חלוצים  להיות עליהם – אותה" "גמור אלא מערבה,

מוטלת iptlתעברו עליהם כי ישראל", בני אחיכם
ישראל  מכל יותר מיוחדת .68חובה

.‡È
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הוראה  וכן רש"י, בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

הסימנים  כל לפי הוא דורנו לימינו: מזה 69הנלמדת

מהגלות  במהרה שיצא דמשיחא, עקבתא של הדור
משיח  ידי על האמיתית בגאולה הקדושה לארצנו וילך

צדקנו,

שם  על אלא נקראת המצוה "אין נאמר כך ועל
יהודים  עסקו הקודמים בדורות כי אם הגומרה":
דורנו, מאשר יותר ונעלה גדול באופן ובמצוות בתורה
הגומרה", שם על אלא נקראת ש"אינה רואים זאת בכל
מקיימים  שהיהודים המצוות בזכות באה שהגאולה

ידי על הזה, דמשיחא.znlydבדור בעקבתא העבודה

יהודי  לכל מיוחד עידוד ונותן, לתת, צריך וזה
להחיש  ועלֿידיֿזה והמצוות, התורה בקיום להוסיף

צדקנו. משיח ידי שעל הגאולה את

התחלת  "אם היא יהודי לכל ההוראה גם שני, ומצד
אותה": גמור במצוה

הבעלֿשםֿטוב  של הקודש' 'אגרת שעל 70ידועה ,
"לכשיפוצו  המשיח ענה מר" קאתי "אימתי שאלתו
להפיץ  ישראל כלל על חובה וחלה חוצה", מעיינותיך
לכל  – חוצה הבעלֿשםֿטוב, תורת המעיינות, את

ישראל.

"התחילו  אשר לאלו הדבר חשוב במיוחד אך
המעיינות  בהפצת לעסוק שהתחילו ייתכן 71במצוה", .

מתוך  בעבודה, התרשלות תיווצר מסויים זמן שכעבור
זאת, להמשיך אחר למישהו להשאיר שניתן מחשבה,

וכדומה. בייעוץ לו ולסייע

אם  – אותה" גמור במצוה "התחלת היא: וההוראה
לך) (וזכות עליך חובה המעיינות, בהפצת התחלת

העבודה. את ולהשלים להמשיך

הרבות  הברכות כל את רוצים כאשר ובמיוחד
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לקו"ש 63) ואתחנן. ר"פ לפרש"י גו"א כא. כא, חוקת רמב"ן ראה
.9 ע' ח"ט [המתורגם]

(64.39 הערה שם לקו"ש גם ראה
יב.65) כז, פינחס
ואתחנן.66) ר"פ פרש"י
בדור 67) בנ"י בכל גם ישנו במצוה התחלת אם דענין י"ל בכללות כי

א"י: לכיבוש התחלה כעין הי' זה כי ועוג, סיחון כיבוש לאחרי ההוא
שלא  שומרם שהי' מס לו מעלין היו כנען מלכי "כל הרי לסיחון בנוגע
לשמרם  אלא כאן יושב איני עצמי כל א"ל כו' גייסות עליהם יעברו

mkiptn,ג (דברים נאמר עוג לארץ ובנוגע כג): כא, חוקת (פרש"י כו'"
לאברהם", שנתתי אותה "היא ופרש"י רפאים" ארץ יקרא "ההוא יג)

מ"מ, ידם xwiraאבל על דוקא כי ראובן, ובני גד בני על החיוב חל
כיבוש ותחלת מא"י חלק כבפנים.`"iנעשה ממש,

דהל'68) רפ"י (רמב"ם היא שמ"ע קדשים לאכילת בנוגע עד"ז וי"ל
רמב"ם  ואילך. ב צח, (זבחים חלק לו יש לעבודה הראוי דכל מעה"ק)

(ראה  לאכול מחוייב דוקא העובד הכהן אין דיעות ולכמה הי"ד), שם
משאנץ  ר"ש א. מב, סוכה – מהו תוד"ה שם. רצה ובתוד"ה א. מ, יבמות
מנ"ח  סמ"ט. או"ח חת"ס שו"ת וראה ט). ב, (פרשתא ט ו, צו לתו"כ
– ואילך) מעתה ד"ה סתע"ה או"ח להחיד"א ברכה מחזיק קלד. מצוה
להשתדל  או לגומרה החיוב עליו חל לאכול, שהתחיל מי כי י"ל מ"מ
ובכס"מ  סה"ו פ"ט ק"פ הל' מרמב"ם ולהעיר נותר. לידי יבא שלא שיגמר

קוקוס. מהר"י בשם שם
סוטה.69) מס' דסיום
ובכ"מ.70) כש"ט. ספר בריש יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה
כ"ק 71) ישיבת בעת אשר פט"ז) ח"א רבי (בית מהמסופר להעיר

עליו  שנתחזק לו ואמרו הבעש"ט עם הה"מ אצלו באו במאסר אדה"ז
אצא  אם רבינו שאלת ועל ובגילוי. הרבה חסידות דברי שאומר על קטרוג

" לו השיבו דא"ח, מלומר אפסיק האם zlgzdyמכאן oeik תפסיק לא
יותר". תאמר לכשתצא ואדרבה
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ידי  על משפיע שהוא מהקדושֿברוךֿהוא, והשפע
מוריֿוחמי  ידי על ובדורנו ודור, דור כל נשיאי עבדיו,

הרבי.

להמשיך  ובאמת בנחישות מחליטים וכאשר
חוצה  המעיינות ובהפצת בכלל, התורה בהרבצת

על  להתגבר כח ונותן הקדושֿברוךֿהוא מסייע בפרט,
הקשיים. כל

המצוה, את משלימים ביחד, ישראל כל ובתוך
טפחים  מעשרה למטה צדקנו משיח את ומביאים

ממש. בימינו במהרה

(f"kyz awr t"y zgiyn)

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר שלמה

חיים שי' שד"ר

שלום וברכה!

... ועתה באתי בהערה כללית ומטובו למסור זה לכל התלמידים:

אינני יודע הסיבה לזה, אבל כנראה שיש ביניהם תנועה שרוצים לנסוע לארצוה"ב, ולא טוב 
בעיני הדבר, כי בטח עוד יוכלו להשתלם ביותר וביותר בלימודים במקומם עתה, אפשר יש יוצא מן 
הכלל שאין זה תועלת בשבילו, אבל בכלל דער לויפען אין אמעריקא און לערנען דוקא אין ברוקלין, 
חוששני שמעורב בזה גם ענין של התפארות, ועל ההנהלה הרוחנית של התלמידים לשרש אח"ז, ולבאר 
לפניהם את האחריות של היציאה מאה"ק ת"ו שאינה מותרת אלא בשביל ת"ת ולישא אשה, ובמילא 
צ"ל זה ת"ת כזה שהתורה קוראה אותה ת"ת, ובתור תלמיד תו"ת הנה צריך לזה ג"כ הסכם תורת 

החסידות שלימוד זה ת"ת שמה.

נוסף ע"ז: לפי המצב עתה באה"ק ת"ו יש שם כר נרחב, להצלת מאות ואלפי של בני ובנות 
ישראל, ובמילא צ"ל על אתר מוסד שיוכל להיות במצב שיוכל להכריז: ראו גדולים שמגדל אני, ולא 
שיצטרך לאמר שהתלמידים נשלחו למקום אחר ויאמינו לו באמונה שכן הוא, ועוד במשך הזמן תקותי 
לאיזה  עכ"פ  ומדריכים  מחנכים  בתור  בהם  להשתמש  יוכלו  התלמידים  של  מסוים  שחלק  חזקה, 

שבועות וחדשים אפילו במשך זמן למודם בהישיבה, וגודל ערך עבודה זו אין לשער.

הזמן  אותו  היינו  השביעי  חדש  ועל  לכאן  לבוא  רצונו  הוא  שגם  מכתבו  נתקבל  עתה  ...זה 
שמשובע בכל טוב, וכל רגע שאפשר להשפיע בכיון זה על התלמידים יקר הוא מכל יקר, ותמורת זה 
יודע אם מש"כ  ובפרט שאיני  - קשה עלי בכלל להטיף מוסר,  וכו'  רוצה לעזוב צאן מרעיתו לנפשם 
במכתבו ע"ד הנסיעה לכאן הוא בתור שאלה או רק בתור ספור דברים, ואז אין בכלל מקום למוסר 

וכיו"ב - אבל לא האמנתי למראה עיני כאשר קראתי את זה במכתבו.

מובן שחוות דעתי זו אינה נוגעת בענין השגת הניירות, ואם לא כתב אלא בתור הודעת החלטה 
מוחלטת - יכתוב ישר להמזכירות עד"ז וישתדלו כפי היכולת.

אבל חוו"ד אני - הוא בפשטות כנ"ל.

בברכה להצלחה בתל' ובעצמו.



מג

יתן  והוא  לחמו  שמנה  מאשר   – כ  מט,  בראשית 
מעדני מלך

קנג

דיוק מ"ש "מאשר" בתוספת אות "מ", ד"אשר" הוא 
בחי' עולם הבא – תענוג שבהשגת אלקות )בינה(, וממנו 
נמשך להששה מדות )ז"א( וזהו "לחמו" – נוט' לחם ו', 
וממנו למחשבה דיבור ומעשה בחי' מלכות, וזהו "והוא 
)יסוד( יתן מעדני מלך", ס"ת "מאשר שמנה לחמו" בגי' 

"לחם פנג" )תענוג( - "מעדני" וכו'

בזהר  מלך.  מעדני  יתן  והוא  לחמו  שמנה  מאשר1 

מפרש  ב.  מז4,  ודף  א.  רמו3,  ב.  2רלה,  דף  א[  ]חלק 

1( מתרץ ומבאר דיוק שאלת המפרשים בפסוק:

א( דכתוב “מאשר” בתוספות אות מ', ובכל השבטים נזכר רק שָמם, 

וכן  וגו'"  אתה  “יהודה  וגו'",  אחים  ולוי  "שמעון  בכורי",  “ראובן 

כולם, ולמה לא כתוב "אשר שמנה לחמו", מהו "מאשר"?

ב( וכן קשה דהי' להכתוב לומר "מאשר שמנה ארצו", מהו "לחמו"?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

2( וז"ל: ָאֵׁשר דא פתחא עלאה דצדק )אשר הוא סוד היסוד שהוא 

כד  והיינו(  צדק,  הנקראת  למלכות  ידו  על  המשפיע  העליון  פתח 

הברכות  שפע  מקבל  )כשהיסוד  בעלמא  ברכאן  לארקא  אתברכא 

פתחא  והאי  עולם(,  הנקראת  למלכות  אותם  ולהשפיע  להוריק  כדי 

אשתמודע תדיר לברכאן דעלמא )וזה הפתח שהוא היסוד נודע תמיד 

שממשיך ברכות אל המלכות(, ואקרי ָאֵׁשר )והיסוד נקרא אשר לפי 

שממנו יבוא האושר והשפע לכל העולמות(, ודא הוא עמודא מאינון 

דקאים עלמא עלייהו )והיסוד הוא עמוד אחד מאותם העמודים שהם 

הז' ספירות דז"א שהעולם שהוא המלכות עומדת עליהם, ומפרש( 

)שהמלכות  אתקין  אתר  מההוא  עוני  לחם  דאקרי  אתר  וההוא 

הנקראת לחם עוני נתקנת מהיסוד(, הדא הוא דכתיב, מאשר שמנה 

מה דהוה  לחמו )מהיסוד נעשית שמנה לחמו של המלכות, דהיינו( 

לחמא דמסכנא )ומה שהי' לחם עוני(, אתהדר לחם עונג )נעשה לחם 

בגין דאריק וארמי ביה ברכאן ותפנוקין )לפי שהיסוד  של תענוג(, 

הוריק והשפיע בה ברכות ומעדנים(. ע"ש.

3( וז"ל: תא חזי )בא וראה מש"כ( "מאשר שמנה לחמו", "דא הוא 

מאשרים  שכולם  המקום  הוא  זה  ר  )ָאׁשֵ ליה"  מאשרין  דכלא  אתר 

ומשבחים אותו(, "ומאן איהו" )ומי הוא( "עלמא דאתי" )היא הבינה 

ליה"  ונכספין  ליה  מאשרין  ותתאי  "דעלאי  הבא(,  עולם  הנקראת 

)שעליונים ותחתונים מאשרים אותה ומתאוים לקבל שפע ממנה(.

"עד  "מאן" )מי הוא סוד הלחם, כי(  ומש"כ "שמנה לחמו" )שואל( 

כאן לא פריש מאן הוא אתר" )עד כאן לא פירש מי הוא מקום הלחם, 

ואמר( "אלא אית לחם ואית לחם" )אלא יש שני מיני לחם(, "כמא 

דאית אילנא ואית אילנא" )כמו שיש שני מיני אילנות, ומפרש( "אית 

אילני דחיי ואית אילנא דתלייא ביה מותא" )יש עץ החיים ויש עץ 

שתלוי בו המות(, "אית לחם דאקרי לחם עוני ואית לחם דאקרי לחם 

פנג" )כמו כן יש לחם הנקרא לחם עוני ויש לחם הנקרא לחם שמן 

ומעונג ]הוא מלשון פנג המובא ביחזקאל כז, יז שמפרש רש"י פנג 

הוא אפרסמון, שהוא פרי שמן[, ומפרש( "ומאן איהו" )ומי הוא לחם 

ם הוי' שהוא ז"א(, "ודא הוא לחמו  השמן, ואמר( "דא ו" )זהו ו' דׁשֵ

לחם ו'" )וזהו לחמו לחם ו', זה הוא ו' דשם הוי"ה ו' לחם שהוא אות 

"אשר" קאי על יסוד,4 אך אין זה יסוד מצד עצמו, רק מה 

שמקבל מבינה, והוא, אשר עצמו קאי על בינה דכלא 

שפע  וכשנמשך  דאתי,  עלמא  איהו  ומאי  לי'  מאשרין 

וכמ"ש  אשר,  יסוד6  נקרא  זה  ם  ׁשֵ על  ביסוד,  הבינה5 

מפורש ]בזהר[ בדף רמו הנ"ל.

נעשה  בינה,  בחי'  מאשר  היינו  במ',  מאשר  והיינו 

שמנה לחמו דיסוד, והוא – יסוד, יתן מעדני מלך, 
דהיינו7 למלכות, שמיסוד נמשך למלכות וכו'.

שמלכות מצד עצמו היא בחי' לחם עני, וכשמקבלת 

ו', ועל דא כתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, ומן השמים ודאי(.

ו'  לחם  )פירוש,  לחמו"  שמנה  "מאשר  כתוב(  זה  סוד  ועל  )ואמר 

עץ  נזון  מבינה  )כי  אילנא"  האי  אתאן  מיני'  "דהא  ז"א(,  דהיינו 

במוחין  אותו  מעטרת  )ובינה  ליה"  מעטרא  "והוא  ז"א(,  שהוא  זה 

דגדלות(, כדכתיב "בעטרה שעטרה לו אמו" )כי בינה היא אמו של 

ז"א(, "כד איהו נקיט" )וכשז"א מקבל המוחין מבינה(, "ודאי הוא" 

)ז"א( "יתן מעדני מלך", )ומפרש( "ומאן מלך" )מי נקרא מלך, ואמר( 

"דא כנסת ישראל" )זו היא המלכות הנקראת מלך על שם שמולכת 

היא  מז"א  )כי  אתזנת"  מני'  "דהא  להם(,  ומשפעת  התחתונים  על 

ניזונית(, "והוא יהיב לה על ידא דצדיק דרגא קדישא את קיימא" 

אות  היסוד שהוא מדרגה קדושה  ידי  על  נותן לה את השפע  )וז"א 

ברית(, "ומהכא לשאר דרגית דלתתא" )וממלכות יורד בשפע המזון 

כגוונא  "וכלהו  בי"ע(,  לעולמות  דהיינו  שלמטה  מדרגות  לשאר 

דלעילא" )וכולם הם כעין של מעלה( ע"ש. )רמ"ק ומק"מ ומפרשים(

ראה אור התורה פרשת ויחי עה"פ מאשר שמנה לחמו עמוד שפה. 

מובא לקמן סימן קסו הערה 15.

)ומפרש(  מלך",  מעדני  יתן  והוא  לחמו  שמנה  "מאשר  וז"ל:   )4

שלם,  ברית  שהוא  היסוד  שהוא  )מאשר  שלים"  קיים  דא  "מאשר 

ורצה לומר כי אשר הוא לשון אושר שהוא שלימות וקיום(, "שמנה 

לחמו" )נעשית שמנה המלכות הנקראת לחם בסוד מה שכתוב כי אם 

)המלכות  עוני"  לחם  דהוה  "מאן  ומפרש(,  אוכל,  הוא  הלחם אשר 

ַּפָנג"  לחם  למהוי  "אתהדר  בקטנותה(,  עוני  לחם  בבחינת  שהיתה 

)חזרה להיות לחם של עונג בשעת גדלותה(, "והוא יתן מעדני מלך" 

"דא כנסת  "מאן מלך" )על מי נאמר תואר מלך, לכן אמר(  )שואל( 

ישראל" )הוא המלכות(, "הוא יהיב לה כל תפנוקין דעלמין" )היסוד 

הנקרא אשר נותן לה כל מעדני עולם היוצאים מהבינה(, "וכל קדושין 

אתר  “מהאי  מלמעלה(,  היוצאים  האורות  )וכל  מלעילא"  דנפקין 

נפקין” )ממקום היסוד יוצאים אל המלכות וממנה להתחתונים(, ע"ש.

ליסוד,  יצחק דמבינה נמשך מבחי' הוד  לוי  5( ראה בפנים בלקוטי 

דבינה עד הוד אתפשטית, ע"ש.

ם*  ׁשֵ הוא  ביסוד  וז"ל:  כאן  יצחק  לוי  בלקוטי  ראה  אשר:  יסוד   )6

ם פז"ק )ועיין בקהלת יעקב מע'** יגל פזק, ומע' פזק(,  שד"י וגם הׁשֵ

ביחד הוא גימטריא אש"ר במכוון, ע"ש. ]שד"י )314( + פז"ק )187( 

= 501, כמספר אש"ר[.

*( ראה לעיל סימן נד הערה 9.

 – יסוד  בחי'  כנגד   – השישית  דשורה  הר"ת  הוא  פז"ק  יג"ל   )**

מתפלת אנא בכח " יחיד גאה לעמך פני זוכרי קדושתך" ע"ש.

ומשפיע  נותן  )ז"א(  והמדות  )בינה(  דהשכל  הענין,  ובעבודה   )7

)יסוד( חיות ותענוג במעשה המצות )מלכות(. וזהו דיכול להיות מצב 

עוני",  "לחם  וזהו  ותענוג  חיות  בלי  )מלכות(  המצות  מעשה  שיהי' 

ֵמן( כדלקמן. וכשיש חיות ותענוג אז נק' "לחם פנג" )לחם ׁשָ

ילקוט לוי יצחק על התורה



מד

מיסוד משפע הבינה, אז נעשית לחם 8פנג, ונרמז לחם 

פנג בפסוק מאשר שמנה לחמו, סופי תיבות רה"ו הוא 

מספר 9לח"ם פנ"ג במכוון.

ירידת הנשמות לעולם הזה, הוא בגין10  כי כל ענין 

דאשתמודעון לי', דהיינו מ"ש 11וידעת היום כו' כי הוי' 

הוא האלקים, אלקים12 הוא גבורות והוי' הוא חסדים, 

והוא בחינת מל'13 וז"א, והוי' הוא האלקים הוא14 יחוד 

זו"נ, והוא מה שמבחי' לחם עני בחי' מל', יעשה בחי' 

לחם פנג.

לח"ם ענ"י15 הוא ר"ח גבורות16 יצח"ק, ולחם פנ"ג17 

8( ראה הערה 3. לקמן סימן קסו.

9( רה"ו בגי' 211, וכן לח"ם )78( + פנ"ג )133( = 211.

ו  עמוד  ה'תרס"ו  המאמרים  ספר  ב.  מב,  דף  ב'  חלק  זהר  ראה   )10

ואילך )הוצאת קה"ת ה'תשע"א(.

11( דברים ד, לט.

12( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ד ואילך. ראה הערה 13.

13( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו וז"ל: והנה שם אלקים 

כן בגימטריא הטבע  גם  ולכן הוא  והצמצום  הוא שם מדת הגבורה 

כאילו  ונראה  העולם  ומחיה  המהוה  שלמעלה  האור  שמסתיר  לפי 

ונרתק  מגן  הוא  זה  אלקים  ושם  הטבע  בדרך  ומתנהג  עומד  העולם 

ם הוי' ומהוה מאין ליש  לשם הוי' להעלים האור והחיות הנמשך מׁשֵ

שלא יתגלה לנבראים.

הקדוש  והעלים  שהסתיר  הזה  וההסתר  הצמצום  וטעם  סיבת  הנה 

ברוך הוא את החיות של העולם כדי שיהיה העולם נראה דבר נפרד 

בפני עצמו הנה הוא ידוע לכל כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל 

התגלות מלכותו יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות 

שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו אפילו היו 

לו בנים רבים מאד לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים 

לבדם רק ברוב עם דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו 

יתברך הוא שם אדנות כי הוא אדון כל הארץ ונמצא כי מדה זו ושם 

זה הן המהוין ומקיימין העולם להיות עולם כמות שהוא עכשיו יש 

גמור ודבר נפרד בפני עצמו. ע"ש.

14( ראה בכ"ז תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א' עמוד קה 

ואילך. ספר המאמרים תרס"ו עמוד עה )קה"ת ה'תשע"א(.

15( מרמז ומבאר, ד"לחם עני" הוא בחי' גבורות – אלקים )מלכות(, 

ו"לחם פנג" בחי' חסדים – הוי' )ז"א(, והוא:

הן מצד "פירוש" תיבת "לחם עני" )מלשון עניות – גבורות(, ו"לחם 

פנג" )תענוג – חסדים(.

והן מצד ה"גימטריא", ד"לחם עני" בגי' לבחי' גבורות, ו"לחם פנג" 

לחסדים, ד"לחם" )בגי' 78( + "עני" )130( = 208 ר"ח, וכן "יצחק" 

בגי' 208, וכידוע שיצחק הוא בחי' גבורות, ו"לחם פנג" בגי' לבחי' 

חסד כדלקמן. 

16( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פ"ד. מאמרי 

אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן שם. 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד. לקוטי שיחות חלק ה' עמוד 357 

ואילך. חלק כ' עמוד 101 ואילך. ובגי' ר"ח "יצחק", ראה גם לקמן 

קרוב לסוף סימן קנט.

17( לח"ם )בגי' 78( + פנ"ג )133( = 211, וכן יא"ר = 211.

ם הוי', והיינו19  ׁשֵ הוא מספר יא"ר, א"ל18 במלואו עם 

בחי' חסדים ורחמים.

ויש20 לומר:

א( אל במלואו הק"ף, הוא בחי' בינה21 הג' יודי"ן 
וא' דס"ג דבינה.

לז"א  נמשך  שמבינה  מה  והוא  ז"א,  הוא  והוי'22 

18( פירוש: יא"ר )בגי' 211(, וכן "אל" מלא, היינו ב"מילוי" כזה: 

אל"ף )111( + למ"ד )74( הוא 185 + הוי' פשוט )26(, סך הכל 185 

.211 = 26 +

ראה פרי עץ חיים, שער מקרא קודש פרק ו. תורת לוי יצחק, חידושים 

וביאורים בש"ס עמוד רכז-ח, שמרומז זה בפ' )תהלים קיח, כז( "אל 

הוי' ויאר לנו", ע"ש.

"חסד  ג(  נב,  )תהלים  כמ"ש  חסד  הוא  "אל"  ם  ׁשֵ דהן  פירוש:   )19

ם הוי' הוא חסדים כמ"ש בתניא – שער היחוד  אל כל היום", וכן ׁשֵ

ם הוי' הוא גילוי אלקות כנ"ל. והאמונה פרק ד' דׁשֵ

ם “אל”, ובשם “הוי'” הו"ע גילוי אלקות – חסד  20( מרמז כאן דבׁשֵ

ורחמים – מצד ב' טעמים:

“אל”  ם  וׁשֵ  ,)21 הערה  )ראה  בינה  בחי'  על  רמז  הוא  “אל”  ם  ׁשֵ א( 

ותענוג  ונותן חיות  ומאיר  נמשך  "בינה"  ב"מילוי" הוא כמו שבחי' 

לבחי' ז"א, כמו ע"ד השכל וההתבוננות )בינה( נותן חיות להמדות 

)ז"א(.

ם "אל"  ם "אל" בעצמו הוא רמז על "בינה", והרמז של ׁשֵ דהיינו, ׁשֵ

ב"מילוי" הוא כמו תולדה, דכל מילוי הוא גילוי, היינו ההשפעה של 

ם "אל" במילוי בגי' "הקף", הוא ד"בינה" נעשה  בינה לז"א. ורמז דׁשֵ

כתר )מקיף( לז"א, דנותן חיות ותענוג להמדות.

ז"א  )השכל(  בינה  "אל-הוי'"  דשמות  נמצא  ז"א,  הוא  הוי'  ם  וׁשֵ

)המדות( מורה על "לחם פנג" – "שמנה לחמו".

רמז  "הוי'"  ם  וׁשֵ "אברהם",  בחי'  לחסד  רמז  הוא  "אל"  ם  ׁשֵ ב( 

לתפארת )ראה הערה 30( בחי' יעקב, ואברהם ויעקב – חסד ותפארת 

)רחמים( ממתיקים בחי' יצחק – גבורות, היינו מ"לחם עני" ממתיקים 

שיהי' "לחם פנג".

21( בינה, הג' יודי"ן וא' דס"ג דבינה: פירוש, ידוע דיש ד' אופנים 

ם הוי', ע"ב )בחכמה – אמונה, מסירת נפש(, ס"ג )בבינה –  במילוי ׁשֵ

שכל(, מ"ה )ז"א – מדות(, ב"ן )בחי' מלכות – מעשה(.

ם ס"ג הוא כזה: יו"ד )20(, + ה"י )15(, + וא"ו )13(, + ה"י )15(  וׁשֵ

= 63 ס"ג.

והנה כל חילוף השמות ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן, הוא בהאותיות הו"ה, 

משא"כ המילוי דאות י' – יו"ד – הוא בשווה בכולם.

של  העיקריים  בהאותיות  ס"ג  ם  ׁשֵ מרומז  וחסידות  בקבלה  והנה 

ה'  אות  מילוי  "י"  אות  י',  אות  ממילוי  "וד"  אותיות  והם  המילוי, 

ראשונה, אות "א" מילוי אות ו', ועוד אות "י" מילוי אות ה' אחרונה.

נמצא סך הכל ה"מילוי" הוא כך: ו"ד )10(, + י' )10(, + א' )1(, + 

י' )10( = 31 בגי' "אל".

וזהו שכתב שהג' יודי"ן )מילוי אותיות י', ה', ה'( + אות "א" )מילוי 

ם ס"ג – בבינה, וד"ל. אות ואו( הוא ׁשֵ

ם ס"ג בבינה, הוא כפי ש"בינה” )השכל(  וכנ"ל שהרמז ב"מילוי" ׁשֵ

פועל ונמשך על המדות – ז"א. )ראה עד"ז לעיל סימן קיז(.

ב  ל,  עמוד  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  בביאורי  הביאור  ראה   )22

)הוצאת קה"ת ה'תשע"ה(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

כמ"ש23 לקמן ]בזהר[ דרמ"ו ע"א לחמו לחם ו' דהאי 

כדכתיב  לי'  מעטרא  והוא  אילנא24  ההוא  אתזן  מני' 

בעטרה שעטרה לו אמו.

והוי',  הק"ף  במלואו  אל  שהוא  פנ"ג  לח"ם  גם  ב( 

זהו  מקיף,  בחי'27  שהוא  חסד  אברהם26  בחי'  הוא25 

ויעקב29  תחבקני,  וימינו  כמ"ש28  הק"ף,  במלואו  בחי' 

מלפניו  דיצחק,  גבורות  את  הסובבים  תפארת30, 

23( כנ"ל הערה 3.

המזון   – יסוד  על  קאי  ד"לחם”  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )24

על  דרמז  אוכל”  הוא  “הלחם אשר  הכתוב  וכלשון  למלכות,  שנותן 

מדות,  הששה  ז"א  על  קאי  ו'  דאות  “לחם-ו",  נוט'  “לחמו”  הזווג, 

ר כנ"ל(. ֵמָנה( מבינה )ֵמָאׁשֵ המקבל חיות )ׁשְ

ם הוי'  ורמז בשני הלשונות בזה, דמ"ש "דהאי מני' אתזון" קאי על ׁשֵ

ם "אל"  ׁשֵ מעטרא לי'" הוא  – ד"מזון" בחי' פנימיות, ומ"ש "והוא 

בגי' במילוי "הקף" בחי' מקיף למעלה "עטרא לי'", וד"ל.

ם "אל" מרמז לאברהם בחי'  25( פירוש: אל... בחי' אברהם חסד: ׁשֵ

ם הוי' בחי' תפארת יעקב )ראה הערה 30(. חסד, וׁשֵ

26( אברהם בחי' חסד: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם 

זהר חלק א' דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר 

האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

27( חסד בחי' מקיף: ראה לקוטי תורה שיר השירים סוף עמוד מז, 

ג. לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד יא. הערות על תניא 

סוף עמוד מד. נב.

28( שיר השירים ב, ו. חיבוק הו"ע מקיף סביב הגוף.

29( יעקב בחי' תפארת: ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, 

א. לקוטי תורה ואתחנן ה, ב. ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי כט, ג. 

מובא לעיל סימן ד הערה 3.

30( והוי'... תפארת: תניא – אגרת הקדש פרק יב, וז"ל: מה שארז"ל 

ומלאחריו31, וממתיקים אותם.

הרי שכל ענין הירידה לעולם הוא למנדע, שיעשה 

מלחם עני לחם פנג.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רלא

ע"פ עושה שלום במרומיו כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש 

ואין מכבין זה את זה כלומר שמיכאל שר של חסד הנק' בשם מים 

היורדים ממקום גבוה למקום נמוך והוא בחי' ההשפעה וההתפשטות 

לעלות  שטבעה  אש  ובחי'  לתחתונים,  עליונים  מעולמות  החיות 

למעלה היא בחי' הגבורה והסתלקות השפעת החיים ממטה למעלה 

שלא להשפיע רק בצמצום עצום ורב והן מדות נגדיות והפכיות זו לזו 

והיינו כשהן בבחי' מדות לבדן.

אך הקב"ה עושה שלום ביניהן דהיינו ע"י גילוי שמתגלה בהן הארה 

רבה והשפעה עצומה מאד מאור א"ס ב"ה אשר כשמו כן הוא שאינו 

בבחי' מדה ח"ו אלא למעלה מעלה עד אין קץ אפילו מבחי' חב"ד 

מקור המדות ואזי המדות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן 

ושרשן והיו לאחדים ממש ובטלים באורו יתברך המאיר לעם בבחי' 

גילוי ואזי מתמזגים ומתמתקים הגבורות בחסדים ע"י בחי' ממוצעת 

קו המכריע ומטה כלפי חסד היא מדת הרחמים הנק' בשם תפארת 

בדברי חכמי האמת לפי שהיא כלולה מב' גוונין לובן ואודם המרמזים 

לחו"ג ולכן סתם שם הוי' ב"ה שבכל התורה מורה על מדת התפארת 

כמ"ש בזוה"ק לפי שכאן הוא בחי' גילוי אור א"ס ב"ה הארה רבה 

ביתר שאת משאר מדותיו הקדושות יתברך. ע"ש.

ראה לקמן סימן קסח הערה 37. ספר המאמרים ה'תשל"ד עמוד 42. 

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יב בסופו.

31( אברהם מלפני יצחק, ויעקב אחרי יצחק, כדי להמתיקו. ראה עוד 

עד"ז לעיל סימן קיח. קכו. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן סב. 

קמב.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מו

ז, יב – והיה עקב תשמעון את המשפטים 
ה'  ושמר  אותם  ועשיתם  ושמרתם  האלה 
אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע 

לאבותיך

פירושים,  כמה  ישנם  פרשתנו  בריש  "עקב"  בתיבת 
ביניהם – פירוש מן הקצה אל הקצה: רש"י מפרש ש"עקב" 
הכוונה "מצוות קלות שאדם דש בעקביו"1. פשטני המקרא 
אחרים מפרשים ש"עקב" פירושו "אחרית וסוף" ]"יקראו 
יקראו  וכן  כו'  ראש  בלשון  דבר  כל  תחלת  הקודש  בלשון 
באדם  דמיונו  יתפוס  הלשון  כי  עקב,  דבר  כל  אחרית 
לעולם  "כמו  וסוף"2[,  אחרית  בו  והעקב  תחלה  והראש 
עקב, שכר באחרונה"3. זאת אומרת, ש"והי' עקב תשמעון" 
פירושו השכר שמקבלים באחרית וסוף העבודה )שלימות 
ש"עקב"  הפשוט,  הפירוש  עם  מתאים  שזה  העבודה(. 
ש"תשמעון   – זה  בעבור   – עקב  "והי'  "בעבור"4:  פירושו 
את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם", נקבל את 

השכר "ושמר ה' אלקיך לך את גו'".
מזה  ויתירה  פסוק,  באותו  הם  הפירושים  ששני  כיון 
וצריך  ביניהם5.  וקשר  שייכות  שיש  מובן  תיבה,  באותה   –
לכאורה   – הנ"ל  הפירושים  שני  בין  השייכות  מהי  להבין: 
על  הפכיים:  פירושים  אלא  שונים,  פירושים  רק  הם  אין 
פי פירוש רש"י מורה "עקב" על דרגא נמוכה בעבודה, עד 
זהירות  שצריך  אדם  קלות"(,  )"מצוות  העבודה  התחלת 
על  קלות"; משא"כ  ה"מצוות  על  בעקביו"  "דש  יהי'  שלא 
גמר  על(  שבא  )השכר  על  "עקב"  מורה  השני  הפירוש  פי 
ושמרתם  )ד"תשמעון  העבודה  ואחרית(  )סוף  ושלימות 

ועשיתם" מחשבה ודיבור ומעשה6(?!
השאלה היא גם על פירוש רש"י עצמו: נאמר כבר קודם 
בתורה7 "עקב אשר שמע אברהם בקולי", ורש"י אינו מפרש 
על זה כלום, כי זה פשוט מעצמו שהפירוש הפשוט ב"עקב" 
הוא "בעבור" או "בגלל" )בעבור זה ש"שמע אברהם בקולי" 
מקבל את השכר(. מה מכריח את רש"י בפרשתנו להוציא 
כאן  ש"עקב"  ולפרש  הפשוט  מפירושה  "עקב"  תיבת  את 

פירושו "מצוות קלות שאדם דש בעקביו".
ויש לומר הביאור בזה על פי הנ"ל: הגילוי דגמר ושלימות 
העבודה "עקב" בפירושו סוף ואחרית, נפעל דוקא על ידי 

התחלת העבודה בהתחתון ביותר8 מצוות קלות.

1( ובתנחומא כאן: מצוות קלות . . שמשליכין אותן תחת עקביהן.

2( רמב"ן על הפסוק כאן.

3( ראב"ע על הפסוק כאן.

4( רמב"ן שם. ועל דרך זה הוא בת"א )ראה רמב"ן שם(.

5( ראה לקוטי שיחות חלק ג עמוד 782. ובכמה מקומות.

6( אור התורה ריש פרשתנו.

7( תולדות כו, ה.

רביעי  )ביום  מנחם-אב  בכ"ף  אאמו"ר  של  היָארצייט  יום  עם  גם  זה  לקשר  ויש   )8

שעבר( – שעליית היום הוא ביום שבת זה – שהסתלקות נשמתו מלמטה למעלה 

)שאז הגיע לשלימות עבודתו אשר עבד כל ימי חייו – אגרת הקודש סימן ז"ך-סימן 

כח( ומ"כ היא דוקא בחוץ לארץ, ובמקום הגלות ]אף שלא היתה גלות קשה כל כך 

כמו התחלת הגלות במקום שהי' קודם לכן[, כי דוקא על ידי מקום התחתון ביותר 

האמיתית  הגאולה   – גרמא  שהזמן  ענין  עם  ובקשר 
שכיון  לאחרונה,  ובפרט  פעמים  כמה  כמדובר  והשלימה, 
ש"אחכה לו בכל יום שיבוא"9, ועל פי כל הסימנים הרי "הנה 
ודיבור  במחשבה  הזמן  כל  עסוקים  לכן  בא"10,  )משיח(  זה 
זה  דזמן  הענינים  כל  את  לקשר  ומחפשים  הגאולה,  אודות 

עם הגאולה, והעבודה דבני ישראל היא למהר את הגאולה.
"עקב"  על  שקאי  הפירוש,  גם  בו  יש  "עקב"  ובעניננו: 
בזמן – דרא דעקבתא דמשיחא, ובפרט עקבתא דעקבתא 

דמשיחא – הזמן בו אנו נמצאים עכשיו.
וע"ד שני פירושים הנ"ל ב"עקב" ישנם גם שני פירושים 
מלשון  )א(  דמשיחא11:  דעקבתא  בפירושו  ב"עקב" 
הוא  הרגל  שעקב  כשם  ביותר.  הנמוכה  הדרגא  עקביים12, 
החלק הכי תחתון בגוף האדם, על דרך זה דרא דעקבתא 
שבו  הדורות,  כל  במשך  תחתון  הכי  הדור  הוא  דמשיחא 
בחז"ל13  וכמבואר  ומכופל.  כפול  חושך  בעולם  שורר 
דמשיחא  דעקבתא  החושך  על  רצויים  הבלתי  הסימנים 
)כ"בעקבות משיחא חוצפא יסגא" )וכיו"ב(. )ב( מלשון סוף 
תיכף  והימים,  הגלות  ואחרית  סוף  על  קאי  שזה  ואחרית, 
ומיד, ממש לפני ביאת המשיח14, כי כבר "כלו כל הקיצין" 

ועומדים מוכנים לגאולה.
פעמים,  כמה  כמדובר  זה,  ובזמננו  זה  בדורנו  ובפרט 
כל  את  גמרו  שכבר  והודיע,  העיד  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק 
הענינים, וגמרו גם "לצחצח את הכפתורים", והדבר היחידי 
בני  את  שיוציא  הקב"ה  של  אחת  תנועה   – הוא  שנשאר 
ישראל מהגלות ולהביאם אל ארץ הקודש... ולכן מבקשים 
וצועקים יהודים עוד הפעם ועוד הפעם – ועכשיו עוד יותר 

בתוקף מפעם – "עד מתי"?!...
זה  מצד  שדוקא  הוא,  הפירושים  שני  של  והחיבור 
עקביים  בבחינת  ביותר  התחתון  הוא  דמשיחא  שעקבתא 
השלימות  מתגלית  למעלה(,  מלמטה  מזה  לעלות  )וצריך 
של ביאת המשיח בגאולה האמיתית והשלימה )מלמעלה 

למטה(.
)שבתחתון  יחד  הענינים  שני  של  החיבור  שנעשה  ועד 

ביותר של הגלות נהיית הגאולה – "גולה" בתוס' אל"ף15( 

ובאופן של  )ביום הסתלקותו(,  )כבפנים(, שלימות עבודתו  גדול  נעשית העלי' הכי 

פעולה נמשכת – אצל כל אלו הלומדים בספריו ולומדים מהוראותיו והולכים בדרכיו 

ואורחותיו אשר הורנו כו', ובמיוחד – בנוגע לההתעסקות בהפצת התורה והיהדות 

והמעינות חוצה מתוך מסירת נפש, כמדובר כמה פעמים )ראה שיחת כ"ף מנחם-אב 

שנה זו )לעיל סוף עמוד 152 ואילך((.

9( נוסח "אני מאמין" הנדפס בסידורים וכו'. וראה לקוטי שיחות חלק כג עמוד 394.

10( שיר השירים ב, ח ובשיר השירים על הפסוק.

11( בהבא להלן, ראה גם "קובץ י"א ניסן שנת הפ"ט" אות סב.

12( ראה תניא פרק ב.

13( בסוף מסכת סוטה. ועוד.

ובלשון  משיח,  של  העקב  על  קאי  דמשיחא"  ש"עקבתא  הפירוש  לפי  ובפרט   )14

חז"ל: "צפה לרגליו של משיח" )ילקוט שמעוני עמוס בסופו )רמז תקמט((, שהנה 

משיח בא וכבר שומעים פעמיו של משיח )כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר(.

15( ראה ויקרא רבה סוף פל"ב. ועוד. לקוטי תורה בהעלותך לה, ג. ובכמה מקומות. 

וראה שיחות שבת פרשת אחו"ק ושבת פרשת אמור שנה זו )התוועדויות תנש"א 

חלק ג עמוד 177 ואילך; עמוד 217 ואילך(. ושם נתבאר.
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מז

המקדש  בית  כן  גם  שהוא  השלישי,  המקדש  בבית   –
בית  את  הן  שכולל  המשולש1(,  חוט  דרך  )על  המשולש 
ראשון )שהי' בבחי' מלמעלה למטה2( והן בבית שני )בבחי' 
מלמטה למעלה(, ובית נצחי3, בגאולה הנצחית שאין אחרי' 

1( קהלת ד, יב.

2( ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק ט עמוד 62 ואילך.

3( זהר חלק א כח, א. חלק ג רכא, א. תקוני זוהר תיקון ח.

בתחתונים5,  ית'  דעצמותו  הגילוי  שלימות  כשיהי'  גלות4, 
ושלימות החיבור ד"אני לדודי ודודי לי", "כל מקום שנאמר 

לי אינו זז לעולם".
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק ד עמוד 168 
ואילך

4( ראה מכילתא בשלח טו, א. תוס' ד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.

5( ראה תניא פרק לו )מו, א(.
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א מנ"א, בו מודיע ושואל חוו"ד:

א( בנוגע להתעסקות... כמדריך ומורה אשר באחד ממכתביו הקודמים ביאר הפרטים בזה, 
ושואל חוו"ד:

הנה נכון הדבר במאד ואם בכל העתים ובכל הזמנים היתה מלאכה זו מלאכת שמים ורז"ל 
דרשו ע"ז את הכתוב והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים כו' לעולם ועד. עאכו"כ בזמננו 
זה אשר קרב קץ הגלות וצריך להכין את עם ישראל לביאת המשיח, ובדוגמא כמו שהי' בעת מ"ת הנה 
ארז"ל שאם הי' ששים רבוא חסר אחד הי' זה עכוב ח"ו במתן תורה. הרי גם ביציאה מהגלות ידוע 

דרז"ל שצ"ל כולו זכאי וכו' וזכות המתעסקים בזה הוא עד אין שיעור.

ב( שואל תקון בנוגע לעניניו: הנה בטח שומר השיעורים השוים לכל נפש והם בחומש תהלים 
ותניא שהם מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר. ונוסף ע"ז יפריש לצדקה בכל יום - כמובן לבד שבת ויום טוב 
- ג"פ בבקר וג"פ לפני מנחה. וכ"ז בלי נדר ועד אחר יום הכפורים הבע"ל, וכן יתרגל להרבות באותיות 

של תורה או של תפלה בהליכתו ברחוב...

בברכה שיב"ט בכהנ"ל.

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר זלמן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי את הידיעה שנולד לו בן למז"ט, והנני בזה להביע ברכתי שיגדלוהו הוא וזוגתו 
שתחי' לתורה חופה ומעשים טובים ביחד עם שאר ילידיהם שי' מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על יסוד מרז"ל שמדותיו של הקב"ה 
הם מדה כנגד מדה, שכל אלו המתעסקים בחנוך הכשר הרי הקב"ה משלם להם מדה כנגד מדה שיגדלו 
ויהי רצון שיוכל לבשרני בשו"ט ממילוי  וגו'  הם את ילידיהם שי' בנר מצוה ותורה אור ודרך חיים 

ברכות אלו לעתים תכופות.

מוסג"פ קטע ממה שאמרתי בהתועדות בנוגע לחדש אלול אשר בטח יענין אותו והעיקר שיבוא 
לידי פועל טוב וכמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה.

החותם מעין הפתיחה ברכת מזל טוב לו ולזוגתו שתחי'.
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,oErnWYdxFYd wqr xkU awr WExtE ¦§§¥¥¤§©¥¤©¨
`PYd fnxX dn `Ede ,EdgOUY§©§¥§©¤¨©©©¨

FxnF`A(c"t zFa`)devn zxxFB devn §§¨¦§¨¤¤¦§¨
:dgnVd `idW devn devn xkVW 'Eke§¤§©¦§¨¦§¨¤¦©¦§¨

ãBòxdGd xtqA Exn`X dnl fnxb"g) ¨©§©¤¨§§¥¤©Ÿ©
(b"ixd"aw inw `zecg zilC l"fe§§¥¤§¨¨¨¥

,`zixF`A ilCYWn l`xUiC `zrWM¦§¨¨§¦§¨¥¦§©§¥§¨§¨
FxnF` `EdedidezillM dgnU mzq §§§¨¨§¨¦§¨§¨¦

mlFrd lM gnU `EdWkE mlFr `Nnl§©¥¨§¤¨¥©¨¨¨
fnxe ,'Fbe oErnWY awr oFUUe dgnUA§¦§¨§¨¥¤¦§§§§¨©

zazAawrmc` didIW dxFYd zCn §¥©¥¤¦©©¨¤¦§¤¨¨
zEltWe deprA lcEB cvl awr KlFd¥¨¥§©¨©£¨¨§¦§
`Ede micEONA rnWl liMUi f`e§¨©§¦¦§Ÿ©©¦¦§

FxnF`oErnWYmirnWPl iEPkA mB §¦§§©§¦©¦§¨¦
Fnvr miUn mc`W zErvn`AW xnFl©¤§¤§¨¤¨¨¥¦©§

:dxFY ixzq oiaie Fl ENBzi miawrM©£¥¦¦§©§¨¦¦§¥¨
øLôàåbiVIW o"EPd zF`A fnxW §¤§¨¤¨©§©¤©¦

dpiA ixrW miXng oiaie§¨¦£¦¦©£¥¦¨
`id aEzMd zxfB df KxclEoErnWY §¤¤¤§¥©©¨¦¦§§

rd zbxcn biVi m`WrnWl biVi dep ¤¦©¦©§¥©¨£¨¨©¦¦§Ÿ©
FxnF`e dxFY ixaCmYxnWE'Fbe ¦§¥¨§§§©§¤§

biVi dxFYA dlMUd ici lrW WExR¥¤©§¥©§¨¨©¨©¦
`lSnE `Pbn dxFYdW zFUrle xnWl¦§Ÿ§©£¤©¨¨¥¨©¥¨
d`ian mB dxinXd `idW `hgd on¦©¥§¤¦©§¦¨©§¦¨

:dUrOd `EdW zFevOd mEIw icil¦¥¦©¦§¤©©£¤
øîLåitlE ,e"`e ztqFzA FxnF` .'Fbe §¨©§§§¤¤¨§¦

zxfB `Ed aEzMd zErnWn©§¨©¨§¥©
,'Fbe 'd xnWi xnFl Kixv dide xEACd©¦§¨¨¨¦©¦§Ÿ§

df iptNW wEqRA iYWxRX dn itlE§¦©¤¥©§¦©¨¤¦§¥¤
,awr `id dxfBdW mikxCdn cg`l§¤¨¥©§¨¦¤©§¥¨¦¥¤
oErnWY `id dxfBd mikxCdn '`lE§¥©§¨¦©§¥¨¦¦§§

FxnF` oFkp lr `FaixnWeztqFzA ¨©¨§§¨©§¤¤
:e"`ë

EìeixacOW dWw .'Fbe zixAd z` §¤©§¦§¨¤¤¦§¨¨
ErnWIW xg`W rnWn o`M̈©§¨¤©©¤¦§§
EMfi dfA mihRWOd lM EUrie ExnWie§¦§§§©£¨©¦§¨¦¨¤¦§
xn`X dOnE ,Fzghad mdl xnWl¦§Ÿ¨¤©§¨¨¦©¤¨©

Dnvr Ff dWxtA('d 'h)Lzwcva `l §¨¨¨©§¨Ÿ§¦§¨§
'Fbe miwd ornlE 'Fbe zrWxA iM 'Fbe§¦§¦§©§§©©¨¦§
dwcv mdl oi`W mbdW ciBi df¤©¦¤£©¤¥¨¤§¨¨
dfe drEaXd z` 'd mIwIW gxkdA§¤§¥©¤§©¥¤©§¨§¤
Wxie `A FzwcvA `l iM zF`d Ll§¨¦Ÿ§¦§¨¨§¨©
ux`l mzqipM iM ilE`e ,WxIX dn©¤¨©§©¦§¦¨¨¨¨¤
i`pzE zFa`d zrEaW liaWA dzid̈§¨¦§¦§©¨¨§©
'd xnWi EUrie ExnWi m` xaCd `Ed©¨¨¦¦§§§©£¦§Ÿ
o`M FxnF` `Ede ,cre mlFrl dpYOd©©¨¨§¨¨¤§§¨

,'d xnWemEIw didY ExnWi `l m`e §¨©§¦Ÿ¦§§¦§¤¦
ux`l EqpkPW hrEOd onGA drEaXd©§¨©§¨©¨¤¦§§¨¨¤

:mWtpl mgNWie¦©§¥§©§¨
ãBòitl KxCd df lr x`Azi¦§¨¥©¤©¤¤§¦

Epivn mdxa` zghadW¤©§¨©©§¨¨¨¦
m`ivFdl '` zFghad ipW Fl xn`W¤¨©§¥©§¨§¦¨
aizkC orpM ux` l` m`iaie mixvOn¦¦§©¦¦¦¥¤¤¤§©©¦§¦

(c"i e"h ziW`xA)WkxA E`vi ok ixg`e §¥¦§©£¥¥¥§¦§ª
zzl 'a ,dPd EaEWi iriax xFce lFcB̈§§¦¦¨¥¨¨¥

zxR xdp cr mixvn xdPn FldxUre ¦§©¦§©¦©§©§¨©£¨¨
miwiCv Eid `NW mbd dYr ode ,zFO ª̀§¥©¨£©¤Ÿ¨©¦¦
'Fbe LzwcvA `l FxnF`M KxhvOM©¦§¨¥§§Ÿ§¦§¨§§
dghad mdipal 'd mIw ok iR lr s ©̀©¦¥¦¥¦§¥¤©§¨¨
m`iade mixvOn m`ivFdW dpFW`x¦¨¤¦¨¦¦§©¦¤¡¦¨
,wiRqOd xErW mligpde ux`d l ¤̀¨¨¤§¦§¦¨¦©©§¦
KixSd xErW ENt`W `vnY `lde©£Ÿ¦§¨¤£¦¦©¨¦
micnFr sqFi ipA ixdW Elgp `l mdl̈¤Ÿ¨£¤£¥§¥¥§¦

mzlgp mwiRqd `NW migeFverWFdi) §§¦¤Ÿ¦§¦¨©£¨¨§ª©

(f"imcil driBd `l oicrW ixd ,£¥¤£©¦Ÿ¦¦¨§¨¨



מט awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 254 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב | יב)והיה (ז, ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָֻידּוע
האדם  וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ּומּׂשיגם. ְִִַָָמבינם
ענין  על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהּנה
ועֹוׂשה  מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקּבלת
למים  להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּככל

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָרֹותחים,

את  ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
טעם, עליהן ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמׁשּפטים".
רק  ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימן האדם ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה

לבד. הּטעם ְִַַַַַמּצד
ּגם  סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּכי
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצֹות
– "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמצֹות,

על. ְַַָֹּבקּבלת

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ולדי ¿«¬»∆ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡E.מּמעיה  ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם (תהלים ִֵֶָ¿«¿¿……∆ְֵֵַַ
ּבׁשן' ּכמֹו'אּבירי הּצאן, מבחר יד), "עׁשּתרת (בראשית ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

ענ'.קרנים" 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
פד) ׁשמם (חולין נקרא לּמה אמרּו: ְְְְִֵַָָָָָורּבֹותינּו

ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות ."עׁשּתרֹות"? ְְְֲֵֶֶֶַַַָ

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zxR xdp cr mixvn xdPn zghad©§¨©¦§©¦§©¦©§©§¨
dWn xn` dfl ,zFO` dxUreawr ©£¨¨ª¨¤¨©¤¥¤

oErnWY'Fbe'd xnWe'FbezixAd z` ¦§§§§¨©§¤©§¦
dxUre mixvn xdPn zzl WExR 'Fbe§¥¨¥¦§©¦§©¦©£¨¨

:zEnlWA zFO ª̀¦§¥
BàxnF` zFO` 'f lr iM xnFl xWt ¤̀§¨©¦©ª¥

zixAd z`dxUrd mElWY lre ¤©§¦§©©§¨£¨¨
xnF` `Ed,cqgd z`e'bd zpYn iM ¥§¤©¤¤¦©§©©

,orpM ux` caNn mdW `ltn cqg `Ed¤¤ª§¨¤¥¦§©¤¤§©©
zEllM md iM d`xi xaC lr liMUOde§©©§¦©¨¨¦§¤¦¥§¨
md a`FnE oFOr mFc` iM mlFrd axŸ¨¨¦¡©¨¥

l"f mdixacl mB dnE ,dlFcb dpR`nFi) ¦¨§¨©©§¦§¥¤¨

(:'imFc` zEkln dcizr Exn`W¤¨§£¦¨©§¡
Wi dYrn ,mlFrd lkA hXRzYW¤¦§©¥§¨¨¨¥©¨¥
bltn cqge llkA mlFrd lM Ff dpYnA§©¨¨¨¨¨¦§¨§¤¤ª§¨
,cqgd z`e xnF` `Ed eilre `xTi¦¨¥§¨¨¥§¤©¤¤
Ekf `l oicr ixdW `Ed oMW rcze§¥©¤¥¤£¥£©¦Ÿ¨
Ep` DzF`e zxMfPd dghadl l`xUi¦§¨¥¨©§¨¨©¦§¤¤§¨¨
Epl oFilr ligpdl miRvnE miWTan§©§¦§©¦§©§¦¤§¨

:miAx miiFB¦©¦

ãBòKxCd df lr dvxioErnWY awr ¦§¤©¤©¤¤¥¤¦§§
'd aEhA zFMfl EkxhvY `l 'Fbe§Ÿ¦§¨§¦§§
`N` zFa`d zrEaW cSn FCqgaE§©§¦©§©¨¨¤¨
mkl 'd xnWl mkinvr cSn EMfY¦§¦©©§¥¤¦§Ÿ¨¤
iM ,mkizFa`l rAWPW 'Fbe zixAd©§¦§¤¦§©©£¥¤¦
Fnvr liaWA zFMfl `Ad dnFC Fpi ¥̀¤©¨¦§¦§¦©§
`Ede ,eizFa` liaWA zFMfl FnM§¦§¦§¦£¨§

xnFl wCwCWzixAd z` Ll`le ¤¦§¥©§¤©§¦§Ÿ
e xn`oEMzPW 'Fbe Lidl` 'd Ll xnW ¨©§¨©§¡Ÿ¤§¤¦§©¥

zixAd zaY mr Ll zaY Kinqdl§©§¦¥©§¦¥©©§¦
FxnF` df KxclE ,Epxacl Lxirdl©£¦§¦§¨¥§¤¤¤§

xnWeoi`e 'd zFghad lMW WExR §¨©¥¤¨©§¨§¥
migEhA md FzixA xnFl Kixv̈¦©§¦¥§¦
EN` mixacE ,cre mlFrl mixEnWE§¦§¨¨¤§¨¦¥
lkl dkf mdxa` `ldW md mipM¥¦¥¤£Ÿ©§¨¨¨¨§¨
l`xUi m`e ,eiUrn cvl cFaMd©¨§©©£¨§¦¦§¨¥
`Fal ErxBi dOl 'd zxFz ExnWi¦§§©¨¨¦¨§¨
lFcB mdNW `Axc`e zFa` zEkf gkA§Ÿ©§¨§©§©¨¤¨¤¨
xd lr Ecnr md iM mdizFa` lXn¦¤£¥¤¦¥¨§©©
dxFYA miEvn mzFid mbe ipiq¦©§©¡¨§ª¦©¨

`NW zFa`d oM oi`X dn zFevOaE©¦§©¤¥¥¨¨¤Ÿ
gM lFcB dYrnE ,dxFYd mdl dpYp¦§¨¨¤©¨¥©¨¨Ÿ©
gMn mdiUrn EaihiIWM mipAd©¨¦§¤¥¦©£¥¤¦Ÿ©

:zFa`dbi dxez ¨¨
.'Bâå äéäz Ceøa (ãédidY `NW WExR ¨¦§¤§¥¤Ÿ¦§¤

df lr dvxi F` ,mdn dlFcB dO ª̀¨§¨¥¤¦§¤©¤
KxCddidY KExAdkxAd `id dnE 'Fbe ©¤¤¨¦§¤§©¦©§¨¨

FxnF`e 'Fbe didi `NWLAWExR ,'Fbe ¤Ÿ¦§¤§§§§§¥
cbpkE ,Fnvrn xwr mc` `vOi `NW¤Ÿ¦¨¥¨¨¨¨¥©§§¤¤

xn` ilg ici lr `Ad zExwrxiqde £¨©¨©§¥Ÿ¦¨©§¥¦
ilg lM LOn 'ddidY dfaE ,aaFQd ¦§¨Ÿ¦©¥¨¤¦§¤

xwr LA didi `l lW dkxAd zxMp¦¤¤©§¨¨¤Ÿ¦§¤§¨¨
Fpi`W mc` l`xUiA didi `NWM§¤Ÿ¦§¤§¦§¨¥¨¨¤¥

:cilFn¦
ãBòFxnF`A dvxixiqdeKxC lr .'Fbe ¦§¤§§§¥¦§©¤¤

l"f mxn`(.'l zFAzM)iciA lMd ¨§¨§ª©Ÿ¦¥
xn` dfl ,'Eke migtE miPSn uEg minẄ©¦¦¦¦©¦§¨¤¨©
mi`aE FciA mpi`W zFidl WExR xiqde§¥¦¥¦§¤¥¨§¨¨¦
xaMW xg` mxiqIW gihan mc`d lr©¨¨¨©§¦©¤§¦¥©©¤§¨
zEgilWA mi`Ad mi`lg cbpkE ,E`Ä§¤¤¢¨¦©¨¦¦§¦
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(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְֲִַָָ
לא  רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּוא:
מהם". תירא "לא ּכן, ּתאמר אל להֹוריׁשם', ְִִֵֵֶַַַָָֹֹאּוכל

'ּכי' ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ,ולא ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ
מהם" תירא "לא ׁשּוב עליו .ׁשּיּפל ִִֵֶֶָָָֹֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון "ויהי (שמות ««…ְִ¿»……ְְִַ
ּבּיּבׁשת"(שם)לנחׁש", לדם הּמּכֹות ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ְְְֶַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ

‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות  „i‰Â∑ הּדבר זה.Ú¯f‰Â ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…«
‰ÈeËp‰∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב «¿»ְֶֶֶַַַ

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`,KA mniUi `lwiRqd `l dfle ¨©Ÿ§¦¨¨§¨¤Ÿ¦§¦
`l 'Fle lRkl Kxvde xiqde xn`nA§©£©§¥¦§ª§©¦§Ÿ§Ÿ
'Fl mcTX dn lr Knq `le mniUi§¦¨§Ÿ¨©©©¤¨©

:xiqde§¥¦
ãBòxirdl `AiM l` cqg zxMdA ¨§¨¦§©¨©¤¤¥¦

lal ,l`xUIn ilg xiqOd `Ed©¥¦Ÿ¦¦¦§¨¥§©
Wi raHd itM `A xaCd iM Exn`iŸ§¦©¨¨¨§¦©¤©¥
dfl ,mlFrA mi`lg oi`W miPnfE miYr¦¦§©¦¤¥¢¨¦¨¨¨¤

xn`iecn lke'FbempzpE KA mniUi `l ¨©§¨©§¥§Ÿ§¦¨¨§¨¨
lkA`A xaCd iM liMUY dfaE ,'Fbe §¨§¨¤©§¦¦©¨¨¨

:qPd xMie 'dn dgBWdA§©§¨¨¥§ª©©¥
ãBòdecOd 'd miUIW mbdW dvxi¦§¤¤£©¤¨¦©©§¤

wAcp ilgd didi `l mdi`pFUA§§¥¤Ÿ¦§¤©Ÿ¦¦§¨

wAcPd ilg didIW mbd mdil` mdn¥¤£¥¤£©¤¦§¤Ÿ¦©¦§¨
oz`x ilgM(:f"r mW)oiA 'd `ilti §Ÿ¦§¨¨¨©§¦¥

:miOrl l`xUieh dxez ¦§¨¥¨©¦
.íénòä ìk úà zìëàå (æèzevn Ff §¨©§¨¥¨¨©¦¦§©

xn` xnbe ,dUrLidl` 'd xW` £¥§¨©Ÿ¤£¤¡Ÿ¤
,Kl ozpmY` ElSrzY m`W Ycnl `d Ÿ¥¨¨¨©§¨¤¦¦§©§©¤

FxnF`e ,midl` zpYnA miq`Fn`l £¦§©§©¡Ÿ¦§§Ÿ
Lpir qFgzFxnF` KxC lr ,'FbeilWn) ¨¥§§©¤¤§¦§¥

(a"ioi` WExR ,ixfk` mirWx ingxe§©£¥§¨¦©§¨¦¥¥
,drx dCn `N` zFaFHd zFCOn Ff¦¦©¤¨¦¨¨¨
dOA iM daFh dCn zEICbp xidfn dfle§¨¤©§¦¤§¦¦¨¨¦©¤
ilE`e ,drx `N` Dpi` EpiptNX¤§¨¥¥¨¤¨¨¨§©
KxAW itl ,qFgz `l xidfdl KxvdW¤ª§©§©§¦Ÿ¨§¦¤¥¥

l"f Exn`e mipaA l`xUi z` 'doixcdpq) ¤¦§¨¥§¨¦§¨§©§¤§¦

(:eldi`xde eingx EAxzi mipA lrAW¤©©¨¦¦§©©£¨§¨§¨¨
WIW in `N` oixcdpqA miPnn oi`W¤¥§©¦§©§¤§¦¤¨¦¤¥
zEICbpl 'd xn`n `A dfl ,mipA Fl¨¦¨¤¨©£©§¤§¦
,mipAd zMxA gMn mdA clEIW raHd©¤©¤¦¨¥¨¤¦Ÿ©¦§©©¨¦

xn` xnbecarz `leLxirdl 'Fbe §¨©Ÿ¤§Ÿ©£Ÿ§©£¦§
,f"r WEgn cilFY df xacA zEpngxW¤©§¨§¨¨¤¦¥

FxnF` `Ede,Kl `Ed WwFn iMWExR §§¦¥¨¥
dY` eilr qg dY`WMW ,mrd̈¨¤§¤©¨¨¨¨©¨
xfFg `Ed WExR F` Lnvr lr xfk`zn¦§©§¥©©§§¥¥
lal eilr dEv xW` zEpngxd lr©¨©§¨£¤¦¨¨¨§©

:qEgifi dxez ¨



ני awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h oey`x meil inei xeriy

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נסּתרים .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb̈−§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ אם והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲִַֹ

החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשין
ה)ׁשּנאמר אּלא (איוב ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית : ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשעתידין  לפניו היה .לחטא ּגלּוי ְֲֲִִֶַָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑ מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ נקּוד ¿»»ְִֵֵֶַָָֻ
אבל  אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָאחרֹונה

כח) חציֹו(ישעיה לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ"והמם
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו .קמץ ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä:íúà EãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿≈»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

î ïúðå (ãë.Eãéa íäéëìmiIgA WExR §¨©©§¥¤§¨¤¥§©¦
FxnF`M mzEIg('i rWFdi)eil` E`ivIe ©¨§§§ª©©Ÿ¦¥¨

l` dN`d miklOd zWng z ¤̀£¥¤©§¨¦¨¥¤¤
:rWFdidk dxez §ª©

.'Bâå äåönä ìk (àdn zrcl Kixv ¨©¦§¨§¨¦¨©©©

xn` xaM `ld cFre ,z`f `id devO¦§¨¦Ÿ§£Ÿ§¨¨©
dnE mziUre mYxnWE oErnWY awr¥¤¦§§§©§¤©£¦¤©
od ok` ,devOd lM 'Fl xfgl mFwÖ©£Ÿ¨©¦§¨¨¥¥
mc` ipA zFAlA liMUd dWn Wi`d̈¦¤¦§¦§¦§¥¨¨
`Ede ,lFcbM ohwM mrzi cg` gEx iM¦©¤¨©§¥©¨¨©¨§

z`vle 'd zcFarA hirndl mNqª¨§©§¦©£©§¨¥
mc`d zFUrA iM `Ede ,miIgd KxCn¦¤¤©©¦§¦©£¨¨¨
dnE dp`aY xW`n 'b F` 'a 'd zFevOn¦¦§¥£¤¨Ÿ¨©
'd zFevn lMn zg`A Ewifgi m` mB©¦©£¦§©©¦¨¦§
dclFd mdA clEi zEfixfaE zEcinzA¦§¦¦§¦¦¨¥¨¤¨¨



awrנב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדהּכפׁשּוטֹו ּומדרׁש :(תנחומא). »«ƒ¿»ְְִִַַָָ

אֹותּה ּגמר ּבמצוה, התחלּת נקראת ,אם ׁשאינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על אּלא כד)הּמצוה :(יהושע ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּמצרים  בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ואתֿעצמֹות

ּבהם  נתעּסק לבּדֹו מׁשה והלא ּבׁשכם", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקברּו
ּוגמרּוה  לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹלהעלֹותם?

ׁשמם  על נקראת .יׂשראל, ְְְִִֵֵַָָ

(á)éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåE §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
:àì-íà åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì̈©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mi`Ad zFevOd x`WA lSrzdl drẍ¨§¦§©¥¦§¨©¦§©¨¦
dOM mciA Eidi m` mB dnE ,mcil§¨¨©©¦¦§§¨¨©¨
zvwA mWtp `lOYW zFevOdn dOke§©¨¥©¦§¤¦¨¥©§¨¦§©
df rbp dWR c`O dnE ,zFevOdn¥©¦§©§Ÿ¨¨¤©¤
'd zxFzA miklFdd alA hxtaE¦§¨§¥©§¦§©
mdW mzF`xA zFNTd zFevOd zFfadl§©§©¦§©©¦§¨¤¥
,'Eke zFevOd ax minIwnE dxFY icnFl§¥¨§©§¦Ÿ©¦§§
hrnie miWp`d ixEQi aaFQd `Ed dfe§¤©¥¦¥¨£¨¦¦©¥
mc` lRWie mzFpFbi dAxie mcFaM§¨§©§¤§¨§¦§©¨¨
'd `iap `A dfl xW`e ,Wi` gXie§¦©¦©£¤¨¤¨§¦

xn`e eizFgkFzAdevOd lMqgi §¥¨§¨©¨©¦§¨¦¥
lr dEve zg` devnl dxFYd zEllkl¦§¨©¨§¦§¨©©§¦¨©

:xMfPd oFibXA drhi lal DNMª¨§©¦§¤©¦§©¦§¨
ïúðåxn`e daEWY eilr oi`W mrh §¨©©©¤¥¨¨§¨§¨©

mz`aE oEigY ornloEMzp ,'Fbe §©©¦§¨¤§¦§©¥
xn`OAoEigYl"f mxnF` KxC lrxdf) ©©£©¦§©¤¤§¨Ÿ©

(:r"w `"gmixa` g"nx Wi mc`A iM¦¨¨¨¥¥¨¦
xnWl 'd xaC `A mCbpkE miciB d"qye§¦¦§¤§¨¨§©¦§Ÿ
zFevn g"nxe dUrY `l zFevn d"qy¦§Ÿ©£¥§¦§

`aA mc` xrWi dPde ,dUrxa` lr £¥§¦¥§©¥¨¨§Ÿ©¥¨
wrvie aF`kn F` WEgn dfi` '` ciB F`¦¥¤¦©§§¦§©
lAwi m`d FaF`kOn iFa`e iF`A FAl¦§©£¦©§©¦§©¥
g"nx Ll `ld Fl xn`A Fwrvl dprn©£¤§©£¤¡Ÿ£Ÿ§
wlg m`e minlW f"nx mdnE mixa ¥̀¨¦¥¤§¥¦§¦¥¤
,df lr lAwl iE`x oi` dlgi g"nxn¥¤¡¤¥¨¦§Ÿ©¤
mdW zFevOd zxinW oFinC dfe§¤¦§§¦©©¦§¤¥
miciBde mixa`d cbpM micgin§ª¨¦§¤¤¨¥¨¦§©¦¦
dPdn zg` lHanE xaFr mc`WkE§¤¨¨¥§©¥©©¥¥¨
mixa`A FCbpMWA a`Md lirti©§¦©§¥§¤§¤§¨¥¨¦

zE`ixA zaEWY oi`W mWkE ,miciBaE©¦¦§¥¤¥§©§¦
a`M WBxd xiardl zlrFn f"nx¤¤§©£¦¤§¥§¥
EnilWi `l ok FnM g"nx mElWY xa`d̈¥¨©§§¥Ÿ©§¦
mElWY '`d oFxqgl dUr zFevn f"nx¦§£¥§¤§¨©§
zxinW milWi `l ok FnkE ,g"nx§¥Ÿ©§¦§¦©
'` lEHal dUrY `l zFevn c"qy¦§Ÿ©£¤§¦

xn`n `Ede ,d"qy mElWYdevOd lM ©§§©£©¨©¦§¨
lM xqgi `NW dizEllkA WExR¥¦§¨¤¨¤Ÿ¤¡©¨
WExR zFUrl oExnWY zFUrl LciAW¤§¨§©£¦§§©£¥

mrHde ,r"n oiA z"ln oiAoEigY ornl ¥¥§©©©§©©¦§
lMn zg` xQgn dY`WkE dfA iElY df¤¨¨¤§¤©¨§©¥©©¦¨
xa` zEIg FCbpM xQgn dY` zFevOd©¦§©¨§©¥§¤§©¥¨
lWOd dPYWi xn`Y m`e ,cg ¤̀¨§¦Ÿ©¦§©¤©¨¨
xa` WBxd `EdW lWOdW lWnPl©¦§¨¤©¨¨¤¤§¥¥¨
zECg` lkl ai`kn `EdW itl cg ¤̀¨§¦¤©§¦§¨©§
`A dfl ,zFevOd oM oi`X dn sEBd©©¤¥¥©¦§¨¤¨

df oFWlA `iaPd xn`ndevOd lM ©£©©¨¦§¨¤¨©¦§¨
zg`l dxFYd zFevn mBW WExR¥¤©¦§©¨§©©
cg` cFqi ,oipnA miAxW mbd EaWgi¥¨§£©¤©¦§¦§¨§¤¨
WOn mieW md dYrnE ,mdl cg` oipaE¦§¨¤¨¨¤¥©¨¥¨¦©¨

FxnF`e ,fEnxd oFinClmziaxEWExR ©¦§¨¨§§§¦¤¥
rpFn mdl didi `l df zErvn`AW¤§¤§¨¤Ÿ¦§¤¨¤¥©

FxnF`e ,EAxie Eigie zFaFHdnmz`aE ¥©§¦§§¦§§§¨¤
Epl in iM dlFcB dxrd mxird o`M̈¥¦¨¤¨¨§¨¦¦¨
on`p dWnM 'd zcFaraE zFevnA lFcB̈§¦§©£©§¤¤¡©
Fl dzlr zg`AW cnlE `ve d"awd§¥§©¤§©©¨§¨
ENt` dOW `FAn rpnpe ux`d z`iA¦©¨¨¤§¦§©¦¨¨£¦
KixSW zF`d Ll dfe ,dzin xg ©̀©¦¨§¤§¨¤¨¦
,zEnlWA devOd lM zFUrle xnWl¦§Ÿ§©£¨©¦§¨¦§¥

xn`OA oEMzp EpMxCn uEgeoExnWY §¦©§¥¦§©¥©©£©¦§§
zFUrlmc`d didIW KixSW xnFl ©£©¤¨¦¤¦§¤¨¨¨

devOd Fcil `FaY izn dRvnE aWFi¥§©¤¨©¨§¨©¦§¨
:DzFUrl©£¨

ãBòExn`W l"f mdixaC iR lr x`Azi¦§¨¥©¦¦§¥¤¤¨§
(.g"k w"ren)e`l ipFfnE iIg ipÄ¥©¥§¥¨

,k"r `lGnA `N` `zNn `ilY `zEkfA¦§¨©§¨¦§¨¤¨§©§¨
WEcg xacA mdl o`M dWn xn`n `aE¨©£©¤¨¨¤¦§©¦
zFUrle xnWl EnSrzi l`xUi m`W¤¦¦§¨¥¦§©§¦§Ÿ§©£
mYWlXn Eghai zEllkA zFevOd lM̈©¦§¦§¨ª§§¦§¨§¨

FxnF` `Ede ,cgidevOd lM'Fbeornl ©©§§¨©¦§¨§§©©
oEigY,miIg ixdmziaxE,mipA ixd ¦§£¥©¦§¦¤£¥¨¦

mYWxie mz`aEux` ipFfn ixd 'Fbe ¨¤¦¦§¤§£¥§¥¤¤
,'Fbe aEh lM mi`ln miYaE d`lnE§Ÿ¨¨¦§¥¦¨§
dxFYd zEnlWA mSrzOd lM dYrnE¥©¨¨©¦§©¥¦§¥©¨
dfe ,ipFfnE iIgaE ipaA ghan zFevOde§©¦§ª§¨§¨¥§©¥§¥§¤
ciBn did lGOdW mdxa` zF`d Ll§¨©§¨¨¤©©¨¨¨©¦
cvlE mipA Fl didi `NW eilr̈¨¤Ÿ¦§¤¨¦§©
dPYWp 'd zcFarA zEnlWA mSrzdW¤¦§©¥¦§¥©£©¦§©¨

:mipA Fl Eide lGOda dxez ©©¨§¨¨¦
pòéå (â.'Bâå Eáòøiå Ezrcl Kixv ©§©§©©§¦¤§¨¦¨©©

lW mixaC lW oxWT dnLPrie'Fbe ©¦§¨¤§¨¦¤©§©§§
mrLlk`IezErnWn itlE ,'Fbe ¦©©£¦§§§¦©§¨

oOd zlik`W ,ciBi oOd i`pB mixaCd©§¨¦§©©¨©¦¤£¦©©¨
EpivOW Fpi` dfe ,oFarxd cvl dzid̈§¨§©¨§¨§¤¥¤¨¦
xEn`M oOd igaWA dAxd dxFYdW¤©¨¦§¨§¦§¥©¨¨¨

('f `"i xAcOA)EpizFAx Exn`e 'Fbe oOde ©¦§¨§©¨§§¨§©¥
l"f(mW ixtq),xAcn FgaWA aEzMd lMW ¦§¦¨¤¨©¨§¦§§©¥

mik`lOd oFfn `Ed mB(:d"r `nFi) ©§©©§¨¦¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

הּמן את וּיאכיל וּירעב ג)ויעּנ ּכיצד (ח, להבין, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּוא  הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעֹורר
ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ּכל ּכמֹו ְְְֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻמגּבל,
ּבאדם  ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלֹו
אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם היה הּמן א אֹותֹו. ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומׂשּביע

ׁש ּבלּתי הּקּב"ה ּוכׁשם מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מגּבל  אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻמגּבל,
מקּבל  ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻאֹוכל
הּוא  ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּבלי
ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹנמׁש
חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקרּויה

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַָָמעֹוררת

ã ycew zegiyn zecewp ãc"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt zay xn`n

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מׁשֹורׁש יֹותר למעלה הּוא ׁשּבדֹומם־צֹומח־חי הוי' ּפי מֹוצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשֹורׁש
יֹותר. ְֵַָלמּטה

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְִֵַָָָ
ואף  מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבכסּותם

ּגדלים  ׁשהיּו ּכמֹו עּמהם,,קטּניהם, לבּוׁשן ּגדל היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ·ˆ˜‰.ּכּלבּוׁש ‡Ï∑ ְִֵֶֶֶֶַַָֹ…»≈»
יחף  הֹולכי ּכדר ּכּבצק, נפחה ׁשרגליהם לא , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.נפּוחֹות  ְ

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,Wi` lk` mixiA` mgl FxnF`M§§¤¤©¦¦¨©¦
iM ,ciBi oOd gaW o`M mBW d`xpe§¦§¤¤©¨¤©©¨©¦¦
lk`n Wi ,mibEq 'aA mpWi milk`Od©©£¨¦¤§¨§¦¥©£¨
cvl dlFg oiA `ixA oiA lMl deXW¤¨¤©Ÿ¥¨¦¥¤§©
rlap FNke WERrdn iwp FzFid¡¨¦¥¨¦§ª¦§¨
,mc`d `ixanE lMrzdl lwe mixa`Ä¥¨¦§©§¦§©¥©§¦¨¨¨

e`ixal `N` iE`x oi`W lk`n Wi §¥©£¨¤¥¨¤¨§¨¦
xn` dfl ,EdcA`ie EPwiGi dlFgl la £̀¨§¤©¦¤¦©§¥¨¤¨©

oOd oiprA aEzMdLarxIe LPrie ©¨§¦§©©¨©§©§©©§¦¤
Llk`Ie,KxCd iEPr LPrie WExR 'Fbe ©©£¦§§¥©§©§¦©¤¤

rEci dPde ,oFfOd oFxqg iEPr LarxIe©©§¦¤¦¤§©¨§¦¥¨©
eizFgM Eqt`i KxCA dPrzOdW `Ed¤©¦§©¤©¤¤¥¨§Ÿ¨
lkF` mc`WkE lEMrd gke lXand gMŸ©©§©¥§Ÿ©¨¦§¤¨¨¥

cr EPwiGi lMrzdl zvw dWw lk`n©£¨¨¤§¨§¦§©¥©¦¤©
icM lk`ie mc`d arxIWM mB ,c`n§Ÿ©§¤¦§©¨¨¨§Ÿ©§¥
zF`Fx Epipire ,ilg icil EP`iai driaU§¦¨§¦¤¦¥Ÿ¦§¥¥
lk`d zrl ,mc`d dPrzOW mFi iM¦¤¦§©¤¨¨¨§¥¨Ÿ¤
xn`e ,FWtp zE` lkM lFk` lkEi `lŸ©¨§¨©©©§§¨©

oOd z` Llk`Ielk`Od gaW ixd ©©£¦§¤©¨£¥¤©©©£¨
arxle dPrnl ENt` iE`xd xaC `EdW¤¨¨¨¨£¦©§ª¤§¨¨¥
zigiRvM didW WBxPd mrh caNn¦§©©©©¦§¨¤¨¨§©¦¦

:WacAc dxez ¦§¨
.'Bâå Eááì íò zòãéå (äaEzMd zpEM §¨©§¨¦§¨¤§©¨©©¨

oi`W FAl mr mc`d xrWIW `Ed¤§©¥¨¨¨¦¦¤¥
Fpal `N` xQilE gikFdl mc` rah¤©¨¨§¦©§©¥¤¨¦§

dn rx zFUr FzF`xA ciRwi eilr iM¦¨¨©§¦¦§£©©
Fxag oA zF`xA FAl WiBxi oM oi`X¤¥¥©§¦¦¦§¥£¥
WFp`A rAhOd raHn dfe ,rWx zFUr£¤©§¤¦¤©©ª§¨¨¡
xW` xaC FzFUrA FpA lr WiBxdl§©§¦©§©£¨¨£¤
dUri `NX dn EPMie EPlNwie dUri `lŸ¥¨¤¦©§¤§©¤©¤Ÿ©£¤

ok FnM ,eilr ciRwn Fpi`W inl oM'd ¥§¦¤¥©§¦¨¨§¥
,JxQin Lidl`zFO`dW mbdW WExR ¡Ÿ¤§©§¤¨¥¤£©¤¨ª

mdilr ciRwi `l zFarFze rWx miUFr¦¤©§¥Ÿ©§¦£¥¤
Lidl` FzFidl Lilr ciRwOW FnM§¤©§¦¨¤¦§¡Ÿ¤
dfle Lilr FzEdl` mW cgizPW¤¦§©¥¥¡Ÿ¨¤§¨¤
aFh `l xW` xaC lM lr JxQin§©§¤¨©¨¨¨£¤Ÿ

:zFUre dxez ¨
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(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ העֹוׂשים .ׁשמן זיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz©§¬Ÿ§«¤

(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn f"i ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

לבב ורם גו', אלהי את־יהֹוה ּפן־ּתׁשּכח ל ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹהּׁשמר
גו' יא־יד)וׁשכחּת (ח, ְְַָָֽ

ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה ׁשאף (מצות ְְִִֵֶֶַָָ
מּכל־מקֹום  הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהרמּב"ם
ּבמנין  מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ׁשהתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחרי

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּלאוין

הּגאוה  ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹּוכבר
הּלאוין. ְְִֶַָּבחׁשּבֹון

החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש
ּבני  עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמצינּו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין טז)יׂשראל, טז, (ויקרא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻ"הּׁשֹוכן

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úðkñîá àì øLà õøà (è¤¤£¤Ÿ§¦§¥ª§
mbdW mc` ipA WIW itl WExR¥§¦¤¥§¥¨¨¤£©
miIpr bdpnM mibdpzn mixiWr mdW¤¥£¦¦¦§©£¦§¦§©£¦¦
hhFnzi `OW WWFgW '` .zFAq 'al§¦¤¥¤¨¦§¥
zF`vFd `ivFi lal mvnvn okl iprie§¥¨¦¨¥§©§¥§©¦¨
`NW icM Fnvr riAUi `NW 'a ,zFAxn§ª¤Ÿ©§¦©©§§¥¤Ÿ

xn` dfl ,xiWr `EdW d`xi`l xW` ¥¨¤¤¨¦¨¤¨©£¤Ÿ
zpMqna'al DA mFwn oi`W 'Fbe §¦§¥ª§¤¥¨¨§

d miWEgOdEidi miWEgOd 'a iM ,xMfP ©¦¦©¦§©¦©¦¦¦§
ipr dfe xiWr df zErvn`n¥¤§¨¤¨¦§¤¨¦
mpi` mdipWE zEhhFnzdd zErvn`nE¥¤§¨©¦§§§¥¤¥¨

FxnF`A dfl mrh ozpe ,FfNd xirA`l ¨¦©¨§¨©©©¨¤§§Ÿ
DA lM xqgzxWrd m` `nlWA WExR ¤§©Ÿ¨¥¦§¨¨¦¨¤

xiWrnE lCYWn df ux`d zlEGn `Ä¦©¨¨¤¤¦§©¥©£¦

oeiM la` iprnE lCYWn Fpi` dfe§¤¥¦§©¥©£¦£¨¥¨
xiWrOde iElY `Ed ux`A xWrdW¤¨¤¨¨¤¨§©©£¦
deWA mNkl dwNgzpe xiWrn ux`dn¥¨¨¤©£¦§¦§©§¨§ª¨§¨¤
WEgl oi` mB ,mixiWr mNM oM m ¦̀¥ª¨£¦¦©¥¨
iM ux`A mzFid zr lM zEhhFnzdl§¦§§¨¥¡¨¨¨¤¦

FxnF` `Ede miqkpE xWr dPOnlM ¦¤¨¤§¨¦§§Ÿ
:DÄ

øékæäåzWgpE lfxA mdW mihxR 'a §¦§¦§¨¦¤¥©§¤§¤
mikixSd mixaC 'a mdW¤¥§¨¦©§¦¦
xg` xiMfde ,mc` iWinWzl mixTr¦¨¦§©§¦¥¨¨§¦§¦©©

dfYlk`eoi`W itl WExR 'FbezEnlW ¤§¨©§¨§¥§¦¤¥§¥
`id m` zFxtA zgAWn DzFidA ux`l̈¨¤¦§¨§ª©©§¥¦¦
xird aEXil oikixSd mixaC zxqg©§©§¨¦©§¦¦§¦¨¦
gaXd `vi iM mc` ipA iWinWze§©§¦¥§¥¨¨¦¨¨©¤©

dOM `vnY `lde ,xqgd milWdl§©§¦¤¨¥©£Ÿ¦§¨©¨
mdl WIW miqCxtE zFPB dnc` icaFr§¥£¨¨¦©§¥¦¤¥¨¤
dOA dAxd oixMYUnE dOke dOM©¨§©¨¦§©§¦©§¥©¤
ux`d zFxtA DgM dnc`d zpzFPX¤¤¤¨£¨¨Ÿ¨§¥¨¨¤
micnFr ok iR lr s`e oli`d zFxtaE§¥¨¦¨§©©¦¥§¦
ikxvA lMd E`ivFi iM xqgA§Ÿ¤¦¦©Ÿ§¨§¥
xg` dfl ,mdiWEAlnE mdiWinWY©§¦¥¤©§¥¤¨¤©©

xn`WdHg ux`xn` xnB 'Fbe`l ¤¨©¤¤¦¨§¨©Ÿ¤Ÿ
DA lM xqgz`ivFdl oikixv mY` oi`e ¤§©Ÿ¨§¥©¤§¦¦§¦

`iadl xg` mFwnl ux`d zFxR gaXn¦¤©¥¨¨¤§¨©¥§¨¦
WinWzl mikixSd mixaC FnFwnA¦§§¨¦©§¦¦§©§¦
mpWi dfaE eiWinWY WinWze mc`̈¨§©§¦©§¦¨¨¤¤§¨

:YraUe Ylk`e xcbAi dxez §¤¤§¨©§¨§¨©§¨



נה awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i ipy meil inei xeriy
ז"ל חכמינּו א)ׁשאמרּו ה, ּגּסּות (סוטה ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

אנ  אין הּקּב"ה: אֹומר ּבעֹולם".הרּוח, לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
ּדבׁשאר  העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָוהינּו,
מה־ּׁשאין־ּכן  הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעברֹות,
ּכי  לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה אי־אפׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבגאוה
לגמרי  ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכׁשּמתּגאה

רחמנא־ליצלן. ְֲִַַָָָָָלהקּב"ה,
ענין  את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
נכלל  ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּגאוה
הּוא  עבֹודה־זרה ׁשעֹובד ּדכמֹו עבֹודה־זרה. ּבאּסּור זה ְְֲֲֲִִֵֶֶָָָָָָעֹון
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָמנּגד

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà£¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a jxk zegiy ihewl)

מים אין אׁשר . . והּנֹורא טו)הּגדֹול הּמדּבר (ח, ּפרטי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
רּוחנית. ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים האדם ּגדֹול רֹומזים : ְְְִִִִִִֶַָָָָָָ

ויהדּות  יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם את ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָמחׁשיב
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָל'קטן',

מ'ּמה נֹורא  חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי  הּוא ּכאׁשר ּגם : ְֲִֵֶַַַַָָָ
הּגֹויים'. לעניני נחׁשיאמרּו 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹ

ּבקדּׁשה. החמימּות ּומתמעטת הֹולכת ולכן :ׂשרף העֹולם, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
את  לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחמימּות

ּבקדּׁשה. ואדיׁשעקרב החמימּות קר נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֻ
ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו ּכאׁשר צּמאֹון לגמרי, ּגם : ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
להקב"ה, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מים:מתעֹורר ּתֹורה.אין זֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו צמא ְֵֵֵֶַַָהּוא

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג  ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ CÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

‡C‰Ïיד  ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔÂÈÁטו  ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

ÔeÚ„Èטז  ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈqÏ ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז  ÈÏ B˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎƒ¿«»»ƒ≈

CÏיח  ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ È˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå 'ä úà zøëæå (çéKixSW WExR §¨©§¨¤§¥¤¨¦
dzid 'dn iM FzaFh lr FAl zzl̈¥¦©¨¦¥¨§¨
F`xFA xiMdl cinY Edxiri df xace ,Fl§¨¨¤§¦¥¨¦§©¦§

xvi zFNAgY zNgzE ,eilr FzgBWde§©§¨¨¨¨§¦©©§ª¥¤
df Kxce df xaC FgiMWdl `id mc`d̈¨¨¦§©§¦¨¨¤§¤¤¤
xn`n Knq dfl iM ilE`e ,FcA`l qpMi¦¨¥§©§§©¦¨¤¨©©£©

df ixg`WgMWz gkW m` dideWExiR ¤©£¥¤§¨¨¦¨Ÿ©¦§©¥
Ll aihOd `Ed 'dW df xaC gFkW m ¦̀¨©¨¨¤¤©¥¦§
zkll LtFqe ,'d z` gMWYW LtFq 'Fbe§§¤¦§©¤§§¨¤¤



awrנו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd a`a xyr dying ,awr zyxt 'a meil xe` zgiyn)

הקא־סלקא־ ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְִִִַַַַַָָָָּבׁשיעּור
החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדעּת
ּכח  ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - אלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהזה",

חיל" יז־יח)לעׂשֹות ח, .(ּפרׁשתנּו ֲִֵַַָָָ

קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהנה,
ּוּכסיל" זקן ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּתא זֹו ׁשאין מּובן, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
עסקינן", לא "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבלבד,
ּכי־אם  טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּתֹורה
ׁשּבחכמה  אלא וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹול
חכמה  אֹו להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוׂשכל
ּביחס  מקֹום לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאינּה
את  לׁשלֹול צריכה ׁשהּתֹורה מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלעניני
החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהקא־סלקא־דעּת
ּכן, לֹומר ּבׂשכל מקֹום היה זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהזה",

זֹו. קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול הּתֹורה צריכה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשלכן
ּבני  "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָולכאֹורה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאמינים",
מדּוּבר  ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי
נמצא  הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּבׁשיעּור
יּתכן  ּכיצד ואם־ּכן, הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ׁשנבחרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבארץ
את  לי עׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּתא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצלם

הזה"?! ִֶַַַהחיל
קא־סלקא־ לׁשלֹול מיּוחד ציּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָועד
ּבמנין  זה ציוּוי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ּולדעת זֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדעּת
ּבמנין  אינֹו ּבזה וכיֹוצא הרמּב"ם ׁשלדעת [אף מצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתרי"ג
הּוא  גדֹול ׁש"יסֹוד הסמ"ג ׁשּכֹותב ּוכפי מצֹות], ְְְְִִֵֶֶַַַָּתרי"ג

הׁשם"! ְְִֵַַּביראת
ויקרא  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לקּוטי המבֹואר ידּוע ּבזה: ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוהּביאּור

ג)ּבּתחלתֹו ׁשל (א, ׁשלּוחֹו הּוא מיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
(העליֹון) אדם ׁשל ּוׁשלּוחֹו הּכסא, ׁשעל העליֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם

ממׁש". דהמׁשלח "ּכמֹותֹו ְְְְֵַַַַָּכמֹותֹו,
ה'לקּוטי  ׁשנדּפס לפני (עֹוד דתֹורה ּבנגלה מפֹורׁש זה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוענין

זכרֹונם־לברכה רּבֹותינּו ּכמאמר - ב)ּתֹורה'...) נט, "מאי (ב"מ : ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ואמר  חיי קא כּו' ׁשעּתא ּבהאי קּודׁשא־ּברי־הּוא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָעביד
לנצח  ּכח יׂשראל לבני ׁשניּתן ּכלֹומר, נצחּוני", ּבני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנצחּוני
הקּב"ה  את אפילּו ּכי־אם) העֹולם, הנהגת את רק ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ(לא

ּכביכֹול. ְְְִַָּבעצמֹו,
ּכמֹו הקּב"ה, ׁשל ּבניו היֹותם מּפני - ׁשּבדבר הּפנימי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהטעם

אלקיכם": להויה אּתם "ּבנים ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכתּוב

ענינים ּבכמה - כּו'" לּבן זֹוכה מ"ט)"האב פ"ב עדיות ,(ראה ְְִִֵֶַַָָָָ
הּוא  ׁשּכן הינּו, מהן", ׁש"נׁשּתלׁשלּו מּפני - הדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוטעם
אלּו ׁשענינים אף והנה, יׂשראל. ּובני הקּב"ה אצל - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה
ּכחֹות  הּבן אצל מתגלים לפעמים הרי - מהאב הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמקּבל

אפי  עדין נתגלּו ׁשלא יֹותר רז"ל נעלים ּכמאמר האב, אצל לּו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשל  ׁשּכחֹו - ׁשּבזה הּפׁשּוט ּכפירּוׁש האב", מּכח הּבן ּכח ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"יפה
- הּפנימי הּפירּוׁש גם ויׁשנֹו האב. ׁשל מּכחֹו יֹותר יפה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּבן
האב". "מּכח ּכתֹוצאה ּבא הּבן") ּכח (ׁש"יפה גּופא זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשענין
מהּותֹו והּוא מהאב נלקח ׁשהּבן מּכיון מּובן: אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכאֹורה
יפה  יהיה הּבן ׁשל ׁשּכחֹו יּתכן אי - האב ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹועצמּותֹו
למֹוכר  - דֹומה הדבר למה מׁשל האב?! ׁשל מּכחֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיֹותר
אצל  להיֹות יכֹול לא - המֹוכר אצל ׁשאין ׁשדבר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוקֹונה,
ליּה"?! מנא חיא ר' ׁשנה, לא "רּבי הידּוע: ּובלׁשֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהקֹונה.
הּכחֹות  מצד זה ענין יׁשנֹו האב אצל גם ּבזה: ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּביאּור
- הּבן אצל להתגלֹות הדבר יכֹול זה ּומׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהנעלמים,
אף  האב, ׁשל ּכחֹו ועצמיּות מּפנימיּות הינּו, האב", ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ"מּכח
ּכחֹו יפה ׁשלכן גלּוי, לידי הדבר ּבא לא עצמֹו האב ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאצל

האב. ׁשל מּכחֹו הגלּוים) (ּבּכחֹות יֹותר הּבן ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשל
הגמרא ּבסיּפּור הּביאּור גם ב)[וזהּו כט, ׁשּכאׁשר (מנחות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ּכל  על ׁשדֹורׁש עקיבא רּבי את רּבינּו למׁשה הראה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקּב"ה
הל ,לאחֹורי חזֹור לֹו "אמר הלכֹות, ׁשל ּתילין ּתילי וקֹוץ ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָקֹוץ
אֹומרים, הן מה יֹודע היה ולא ׁשּורֹות, ׁשמֹונה  ּבסֹוף ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹויׁשב
רּבי  ּתלמידיו, לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהגיע ּכיון ּכחֹו. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתׁשׁש
- דעּתֹו" נתיׁשבה מסיני, למשה הלכה להן, אמר ,ל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמנין
ׁשקיּבל  הראׁשֹון המקּבל היה רּבינּו מׁשה ּתמּוה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹדלכאֹורה
יּתכן  אי ּכן, ואם הדֹורֹות, ּכל סֹוף עד מהקּב"ה הּתֹורה ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאת
למׁשה  ידּועים היּו ׁשלא ענינים ּבּתֹורה דרׁש עקיבא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשרּבי

רּבינּו?! ממׁשה לא אם עקיבא רּבי קיּבלם מנין - ְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹרּבינּו
אצל  ולכן, נאמרה, ּופרטּות ּכללּות הּתֹורה ּבזה: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּביאּור
ׁשלא  "ּכלל" ׁשל ּבאֹופן הדבר, "ּכללּות" ּבגלּוי היה רּבינּו ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמׁשה
ּפרטי  את גילה - עקיבא רּבי ואילּו לפרטים, עדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנתּפרט
ּבהם, נדרׁשת ׁשהּתֹורה המדֹות י"ג ידי על מה"ּכלל" ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהדברים

רּבינּו]. מׁשה אצל ׁשנתגלּו לפני עֹוד הּפרטים ׁשנתגלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
נצחּוני": ּבני ד"נצחּוני לענין ּבנֹוגע מּובן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל־דר־זה

הׁשלימּות  ּבּתכלית ׁשאינֹו אלקּות גלּוי אֹודֹות מדּוּבר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר
על  גם המֹורה ּבאׁשלמּותא, סיהרא דקימא ּבאֹופן ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ[ׁשלא
ד"אלּו הדרגא ׁשזֹוהי ׁשמׁש], - המׁשּפיע אצל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהׁשלימּות
עמֹו ד"הוי' הׁשלימּות [לפני חיים" אלקים דברי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַַַֹואלּו
מנּוגדת, ׁשניה דעה להיֹות יכֹולה אזי - ּכמֹותֹו"] ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהלכה
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ּבדּוגמת  נצחּוני", ּבני "נצחּוני אֹומר ׁשהקּב"ה - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָועד
הנעלמים  הּכחֹות מתגלים אצלֹו ׁשדוקא הּבן ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלתֹו

עצמֹו. האב אצל ׁשמתגלים לפני עֹוד האב, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהם  הינּו, הקּב"ה, ׁשל ּבניו הם יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
הענין  אצלם להיֹות יכֹול לכן, - הקּב"ה עם אחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמציאּות
העֹולם  לאּומֹות ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן נצחּוני"; ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָד"נצחּוני
הענין  ּכלל יּתכן לא ׁשׁשם - ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכללּות

ְְִִד"נצחּוני".

ועֹוצם  ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת ׁשּפיר מּובנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
ׁשהּוא  מרגיׁש ׁשיהּודי דמּכיון - הזה" החיל את לי עׂשה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָידי
ידי  ועֹוצם ׁש"ּכחי אצלֹו להתקּבל יכֹול אזי הקּב"ה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבנֹו
הקּב"ה, ׁשל הּכח הּוא ׁשּכחֹו מּכיון הזה", החיל את לי ִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעׂשה

אביו. - הקּב"ה עם אחת מציאּות הּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָׁשהרי
הנֹותן  הּוא אלקי ה' ּכי "וזכרּת - הּתֹורה ציוּוי ּבא זה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
האב", "מּכח הּוא גּופא זה ׁשענין הינּו, חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹל

האב. ׁשל ועצמּותֹו ְְְִִִֶַָָמּפנימיּותֹו

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úéåçzLäå ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà zëìäå§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨

:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãòä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑ עצּום מּמּךאּתה עצּומים  והם ,. ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéBbk 'Bâå ïeãáàz ãáà (ë-èé¨ŸŸ¥§©¦§
xnFl ltM dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¨©©
zFOcl Kxvd dOl cFr ,oEca`Y ca`̈ŸŸ¥¨¨ª§©§©

xnFlemiFBMxnFl Kxvd dOl cFr ,'Fbe §©©¦§¨¨ª§©©
'a mrR sFQaloEca`Y oMKnq `le §©©©¥Ÿ¥§Ÿ¨©

oEca`Y ca` dNgzA xn`X dnl§©¤¨©¦§¦¨¨ŸŸ¥
ok` ,'Fbe miFBM xn`n xfFg eilrW¤¨¨¥©£©©¦§¨¥
l"f mxnF` KxC lr aEzMd x`Azi¦§¨¥©¨©¤¤§¨

(f"d `"t dbibg inlWExi)milWExi daxg `NW §©§¦£¦¨¤Ÿ¨§¨§¨©¦
mbde ,dxFY ixaC DA ElHAW lr `N ¤̀¨©¤¦§¨¦§¥¨©£©
Eid m` dxf dcFar icaFr EidW¤¨§¥£¨¨¨¦¨
zaxgp dzid `l dxFY micnFl§¦¨Ÿ¨§¨¤¡¤¤
mFwn Wi dYrnE ,l"f mxnF`M§§¨¥©¨¥¨
mixrdlE dxf dcFar carle riWxdl§©§¦©§©£Ÿ£¨¨¨§©£¦
lal mdilr obYW icM dxFY cnll¦§Ÿ¨§¥¤¨¥£¥¤§©

`A dfl ,Eca`i`AWM o`M xn`Od Ÿ§¨¤¨©©£¨¨§¤¨
aaFqYW f"r zcFar lr zFxzdl§©§©£©¤§¥

xn` ux`d on Eca`IWizcrd'Fbe ¤Ÿ§¦¨¨¤¨©£¦Ÿ¦§
ca` iM mkA dxzn ipixd WExR¥£¥¦©§¤¨¤¦¨Ÿ
zg` dca` dNgzA WExtE oEca`YŸ¥¥¦§¦¨£¥¨©©
ixiqg miFBM EidYW `Ede oEca`YŸ¥§¤¦§©¦£¥¥
miiFBM Eidie mdn 'd mgMWIW dxFYd©¨¤§©§¥¥¤§¦§©¦
oM 'Fbe cia`n 'd xW` miFBM f`e§¨©¦£¤©£¦§¥

zaY df itkE ,mnvr zca` Ff oEca`YŸ¥£¥©©§¨§¦¤¥©
miFBMoFinC xnFl dlrnl zkWnp ©¦¦§¤¤§©§¨©¦§

dHnl zkWnpe miFBM EidIW dca`d̈£¥¨¤¦§©¦§¦§¤¤§©¨
,ux`d on onvr miFBd zca` oFincl§¦§£¥©©¦©§¨¦¨¨¤

FxnF`eawrdxFY oi`W oeiM WExR 'Fbe §§¥¤§¥¥¨¤¥¨
mbd dxFY mdl Wi m`W Ycnl `d̈¨©§¨¤¦¥¨¤¨£©
cnrY dxFY dxf dcFar icaFr EidIW¤¦§§¥£¨¨¨¨©£Ÿ

xnFl wCwCX dn `Ede ,mdl'd lFwA ¨¤§©¤¦§¥©§
lMW zFnFwn dOkA LizFxird xakE§¨£¦¦§©¨§¤¨

:dxFYd lr xAci lFw xiMfIW mFwn̈¤©§¦§©¥©©¨
ãBòFxnF`A dvximiFBM,'FbeoM ¦§¤§§©¦§¥

,oEca`Ymzca` caNn iM Ÿ¥¦¦§©£¥¨¨
oEca`Y ca` xn`OA dlrnl xn`W¤¨©§©§¨©©£©¨ŸŸ¥
Eca`IW xg` mdl zxg` dxv cFr¨¨©¤¤¨¤©©¤Ÿ§
oM 'Fbe xW` 'iFbM Eidi mdA mix`WPd©¦§¨¦¨¤¦§©¦£¤§¥
d`Eap mdn zxMIW WExR oEca`iŸ¥¥¤¦¨¥¥¤§¨
al cxgi z`f lre ,EcA`IW w"dexe§¤§©§§©Ÿ¤¡©¥
iF` FfM mlFrA dllw oi`W 'd mr©¤¥§¨¨¨¨¨
xn dGd xOd qFM EnrHW zFxFCl©¤¨£©©©¤©
oYi iM EPngxi aEWi mEgx `Ede zeOn¦¨¤§©¨§©£¥¦¦¥

:mcw iniM EpA FgEx z ¤̀¨¦¥¤¤
ãBòdWlW iM KxCd df lr x`Azi¦§¨¥©¤©¤¤¦§Ÿ¨

,o`M mdl fnx zEprxR ipin¦¥ª§¨¨©¨¤¨

mdl rx`W oFinC cg`dziAd oAxgA ¨¤¨¦§¤¥©¨¤§ª§©©©¦
xSpckEap bxdX dn mdn bxdW¤¨©¥¤©¤¨©§©§¤©
xn`n `Ede mix`WPd dlbde rWxd̈¨¨§¦§¨©¦§¨¦§©£©

,oEca`Y ca`mdl rx`X dn oFinC 'a ¨ŸŸ¥¦§©¤¥©¨¤
rWxd ond WTAW ikCxn iniA¦¥¨§§©¤¦¥¨¨¨¨¨
micEdId lM z` cA`lE bxdl cinWdl§©§¦©£Ÿ§©¥¤¨©§¦

xn`n `Edecia`n 'd xW` miFBM §©£©©¦£¤©£¦
mdilr xfBW WExR(f"h 'k oOwl)dIgz `l ¥¤¨©£¥¤§©¨Ÿ§©¤

FnkE ,mWpr didi ok FnM dnWp lM̈§¨¨§¥¦§¤¨§¨§
ilEl l`xUi lr oOd zxfB dzid ok¥¨§¨§¥©¨¨©¦§¨¥¥
ElHaE EcnrW xYq`e ikCxn zEkf§¨§¢©§¤§¥¤¨§¦§

xnFl ltM dfle ,dxfBdoEca`Y oM ©§¥¨§¨¤¨©©¥Ÿ¥
zFxfB 'b ,Fnvr iptA xaC `EdW xnFl©¤¨¨¦§¥©§§¥
xn`n `Ede l`xUIn d`EaPd xCrd¤§¥©§¨¦¦§¨¥§©£©

,'d lFwA oErnWY `l awrlr dpEMd ¥¤Ÿ¦§§§©©¨¨©
mixqEOd sFqA WExR awr KxCd df¤©¤¤¥¤¥§©¨¦
`NW z`f mkl didi zFgkFYde§©¥¦§¤¨¤Ÿ¤Ÿ
oi`W iYazM xakE ,'d lFwA ErnWY¦§§§§¨¨©§¦¤¥
xacM zeOd zExixOn mixn mixEQi¦¦¨¦¦§¦©¨¤§¨¨

:df` dxez ¤
.'Bâå øáò äzà ìàøNé òîL (à§©¦§¨¥©¨Ÿ¥§

FxnF`l`xUi rnWEpY WExR §§©¦§¨¥¥§
mkl xnF` ip`W df xn`nl mkYrC©§§¤§©£¨¤¤£¦¥¨¤



awrנח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iyily meil inei xeriy

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ß a`Îmgpn g"i iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|éäìà ýåýé älàä íéBbäE ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éðtî íLéøBîøLà øácä-úà íé÷ä ïòîìe E «¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧
éúáàì ýåýé òaLð:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dfA mkl xnFl ipFvx dn xaFr dY ©̀¨¥¨§¦©¨¤¨¤
df xn`nA izpEM EliMUde xaFr dY ©̀¨¥§©§¦©¨¨¦§©£¨¤
oEMzp mFlXd eilr `Ede ,`Ed dn©§¨¨©¨¦§©¥
`EdW eil` rx`X dn lr mxirdl©£¦¨©©¤¥©¥¨¤

xn` dfle ,xaFr Fpi`dY``le xnFl ¥¥§¨¤¨©©¨©§Ÿ
l"f mxnF`M mrHde ,ip`(o`M x"cn)l"fe £¦§©©©§§¨¨§

mingx eilr EWTaIW gzR mdl gYtl¦§Ÿ©¨¤¤©¤§©§¨¨©£¦
eixaC z` Epiai `l `OW Wge ,k"r§¨¤¨Ÿ¨¦¤§¨¨
xnF`e ,oad WExR rnW xnFl miCwde§¦§¦©§©¥¨¥§¥

mFIdmpiA WIW WxtddW xnFl oEMzp ©¦§©¥©¤©¤§¥¤¥¥¨
xaFr Fpi` `Ede mixaFr mdW Fpial§¥¤¥§¦§¥¥
xari xg` onfA la` mFId `weC `Ed©§¨©£¨¦§¨©¥©£Ÿ

l"f mxnF`M `Ed mB(.k"w a"g xdf)wEqRA ©§§¨Ÿ©©¨
qipki dWn cizrl iM 'Fbe Lz`v iniM¦¥¥§§¦§¨¦¤©§¦

:l`xUi ux`l l`xUi z`a dxez ¤¦§¨¥§¤¤¦§¨¥
äzàå zòãé äzà 'Bâå ìBãb íò (á©¨§©¨¨©§¨§©¨

.zòîLzEaiWg dn ,rci m` dWw ¨©§¨¨¤¦¨©©£¦
dOl cFr ,rcIW xg` drinXd oFxkfl§¦§©§¦¨©©¤¨©¨¨

t"a xn`dY`e dY`xnFl wiRqd `le ¨©©¨§©¨§Ÿ¦§¦©
`id dpEMd ok` .YrnWe Yrci dY ©̀¨¨©§¨§¨©§¨¨¥©©¨¨¦
zEOkA dlFcB zM ,zFYM 'a mr xAcOW¤§©¥¦¦©§¨§©
zEki`A dlFcB zke ,l`xUi ipA mr md¥©§¥¦§¨¥§©§¨§¥
l`xUi ilFcB mdW alke rWFdi md¥§ª©§¨¥¤¥§¥¦§¨¥
lr Klnl okEOW rWFdi hxtaE¦§¨§ª©¤¨¦§Ÿ©

Acl ligzde ,l`xUimilFcBd mr x ¦§¨¥§¦§¦§©¥¦©§¦
xn`e alke rWFdi mdWYrci dY` ¤¥§ª©§¨¥§¨©©¨¨©§¨

z` mlBxA dxExA drici Erci mdW¤¥¨§§¦¨§¨§©§¨¤
xn` l`xUi oFnd cbpkE ,ux`ddY`e ¨¨¤§¤¤£¦§¨¥¨©§©¨

YrnWEaXizp dfaE ,miciBOd iRn ¨©§¨¦¦©©¦¦¨¤¦§©§
:miwECwCdb dxez ©¦§¦

.íBiä zòãéå (âxnFl Kxvd,mFId §¨©§¨©ª§©©©
l` m`FA xg` cr `NW mxirdl©£¦¨¤Ÿ©©©¨¤
EwiCvi f` 'Fbe lFcB mr EWxie ux`d̈¨¤§¦§©¨§¨©§¦
df xaC EwiCvie Erci mFIdn `N` df¤¤¨¥©¥§§©§¦¨¨¤

:'Fbe xard `EdWc dxez ¤¨Ÿ¥§
.'Bâå øîàz ìà (ãdn `nlWA dWw ©Ÿ©§¨¤¦§¨¨©

Epivn mzwcvA Exn`i laA dESX¤¦¨§©Ÿ§§¦§¨¨¨¦
zrWxaE xn`n `N` eixacA FxzQW¤§¨¦§¨¨¤¨©£©§¦§©
xnF`M KlFde miMqn `Ed mB ixd£¥©©§¦§¥§¥
dOl oM m`e 'Fbe zrWxa iM KEnqA§¨¦§¦§©§§¦¥¨¨
WgW ilE`e .xn`Y laA mdl dEvi§©¤¨¤§©Ÿ©§©¤¨
xn`n mdl xq` `NW EaWgIW¤©§§¤Ÿ¨©¨¤©£©
'nF` Exnbi `NWM `N` izwcvA§¦§¨¦¤¨§¤Ÿ¦§§¤
oM mB Exn`IWM la` zrWxaE§¦§©£¨§¤Ÿ§©¥
Exn`IW mbd xEQ` oi` 'Fbe zrWxaE§¦§©§¥¦£©¤Ÿ§
xn`Y l` xnFl cEnlY ,izwcvA§¦§¨¦©§©©Ÿ©
zrWxaE xn` ExnbYW mbd izwcvA§¦§¨¦£©¤¦§§Ÿ¤§¦§©

:'Fbed dxez §
.Eú÷ãöá àì (äLzwcvA `l WExR Ÿ§¦§¨§¥Ÿ§¦§¨§

lr la` ,ux`d zWxl iE`x dY ©̀¨¨¨¤¤¨¨¤£¨©
oke ,ux`d i`A Eid xWM xFC mipR lM̈¨¦¨¥¨¨¥¨¨¤§¥
'dA miwaCd mY`e mdl xn`W `vnY¦§¨¤¨©¨¤§©¤©§¥¦©
minlW Eid `NW `N` ,'Fbe mkidl ¡̀Ÿ¥¤§¤¨¤Ÿ¨§¥¦
dzid `l m` mzEkfl ux`d mdl zzl̈¥¨¤¨¨¤¦§¨¦Ÿ¨§¨



נט awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iyily meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−
ýåýé-íò: ¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא 'יׁשיבה'(מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`l zFa` zixAW mbde ,zFa` zixA§¦¨©£©¤§¦¨Ÿ
Eid m` ux`d zWxl zlrFn dzid̈§¨¤¤¨¤¤¨¨¤¦¨
FnkE ,gikFi xAcOd xFce mirWx§¨¦§©¦§¨¦©§
a"tA dpWOd WExtA c"a`xd azMW¤¨©¨§¥©¦§¨§
'Eke oAl dkFf a`d EpipXW zFIcrC§¥ª¤¨¦¨¨¤©¥§
uTd `Ede eiptl zFxFCd xRqnaE§¦§©©§¨¨§©¥
,k"r W`xn zFxFCd `xFw xn`PW¤¤¡©¥©¥Ÿ

d`Fx `EdW l"fe c"a`xd azkez` §¨©¨©§¤¤¤
cr mdnr lBlBznE i`Mf `EdW xFCd©¤©©¦§©§¥¦¨¤©
'Eke rWFdi lW FxFcM 'Eke xFC FzF`§§¤§ª©§
s` i`Mf xFC oM mB KixSW ixd ,k"r£¥¤¨¦©¥©©©
xW` xErW mzEkfA did `l ok iR lr©¦¥Ÿ¨¨¦§¨¦£¤
`l m` ux`d z` zWxl FliaWA EMfi¦§¦§¦¨¤¤¤¨¨¤¦Ÿ

FxnF` df itkE ,zFa` zixA dzid`l ¨§¨§¦¨§¦¤§Ÿ
Lzwcvadcr mY`W mbd WExR 'Fbe §¦§¨§§¥£©¤©¤¥¨

xaC biVdl mkzEkfA gM oi` dnlW§¥¨¥Ÿ©¦§§¤§©¦¨¨

xirdl Lzwcva `l xnFl hilgde ,df¤§¤§¦©Ÿ§¦§¨§§¨¦
iM rIql ENt` mzEwcv dlirFd `NW¤Ÿ¦¨¦§¨£¦§©¥©¦
oFxWM lirFd `N` zwRqn zFa` zixA§¦¨©§¤¤¤¨¦¦§

:mdn aFHd rpOi lal mdiUrn©£¥¤§©¦¨©©¥¤
ékrAWp xW` 'Fbe ornlE 'Fbe zrWxa ¦§¦§©§§©©§£¤¦§©

iM ,dPdn zg`A wiRqd `le .'Fbe§§Ÿ¦§¦§©©¥¥¨¦
mWixFn 'd did `l miiFBd zrWx `lA§Ÿ¦§©©¦Ÿ¨¨¦¨
cal zrWxaE ,hRWOd iR lr `NW¤Ÿ©¦©¦§¨§¦§©§©
F` .mvx` lHl l`xUi miiE`x oi ¥̀§¦¦§¨¥¦Ÿ©§¨
mcA`n `Ed mWixFn WExR iM xWt ¤̀§¨¦¥¦¨§©§¨
'id `l rWxd zlEGW rWx Kixv dfle§¨¤¨¦¤©¤©¨¤©Ÿ¨¨

mdilr xfFB 'd(f"h 'k oOwl)lM dIgz `l ¥£¥¤§©¨Ÿ§©¤¨
:dnWpe dxez §¨¨

çkLz ìà øëæ 'Bâå àì ék zòãéå (æ-å§¨©§¨¦Ÿ§§Ÿ©¦§©
.'BâåxarX dOn gikFO dn dWw §¨¤©¦©¦©¤¨©

df onfl mirWx mdA EidW miPnGA©§©¦¤¨¨¤§¨¦¦§¨¤

DA micnFr mdW mzwcSW xWt`W¤¤§¨¤¦§¨¨¤¥§¦¨
ux`d z` zWxl mdl wiRqY ,mFId©©§¦¨¤¨¤¤¤¨¨¤
ok` ,'d ip`iad izwcvA xnFl oilFkie¦¦©§¦§¨¦¡¦©¦¨¥
onGAW mi`Fx EidX dOn iM `id dpEMd©©¨¨¦¦¦©¤¨¦¤©§¨
ux`l mz`iA KxcA 'd z` mixnn EidW¤¨©§¦¤§¤¤¦¨¨¨¨¤
DYWxl mi`aE mirqFp Eid ok iR lr s`e§©©¦¥¨§¦¨¦§¦§¨
zFa` zixA cvl `id mz`iA dYrn¥©¨¦¨¨¦§©§¦¨
ux`l mi`A mdX dOn di`x oi`e§¥§¨¨¦©¤¥¨¦¨¨¤

:mi`A md mzEkfAWg dxez ¤¦§¨¥¨¦
.'Bâå íäéìòå 'Bâå íéáúk (éKixv §ª¦§©£¥¤§¨¦

FxnF` zrcl.mdilrezWxtA dPd ¨©©§©£¥¤¦¥§¨¨©
`VY(g"i `"l)miazM xn`n iYWxR ¦¨¥©§¦©£©§ª¦

midl` rAv`ArAv` oEkn 'd didW §¤§©¡Ÿ¦¤¨¨§©¥¤§©
dfaE zF`d zxEvA gENd cbpM midl ¡̀Ÿ¦§¤¤©©§©¨¨¤
x`Wpe oiccvl Knqp FCbpMW z` did̈¨¤¤§¤§¦§©¦§¨¦§¦§©
,zgNd lr zExg FxnF`kE wEwg mFwn̈¨§§¨©©ªŸ



awrס zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iyily meil inei xeriy

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑""ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי (מׁשה)(אבות "נסּתּכל ְְִִִֵֶַַָָֹ

להם  נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן,
אאחז  אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליׂשראל

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ְְֱֲֵֶֶֶַַָָֹואׁשּברם,

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈««¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wwgd mFwOW ricFde o`M aEzMd `Ä©¨¨§¦©¤§¤¨¨
xW` FxF` DaB la` gENd mFwn wwgp¤§©§©©£¨¨©£¤
Eide midl` rAv` xF`n uvFp¥¥¤§©¡Ÿ¦§¨
EidW mbd zFpFilr zF`xp zFIzF`d̈¦¦§¤§£©¤¨

FxnF` `Ede ,zFwEwglkM mdilre £§§©£¥¤§¨
'd xAC xW` mixaCdoFincM WExR 'Fbe ©§¨¦£¤¦¤§¥§¦§

dWFcw dIxA dPOn xSFp xEACd didW¤¨¨©¦©¦¤¨§¦¨§¨

gENA midl` zribpA avgp ok FnM§¥¤§©¦§¦©¡Ÿ¦©©
:oade zFgENd lr dlre xF``i dxez §¨¨©©§¨¥

.'Bâå éðLa Ntúàå (æézrcl Kixv ¨¤§Ÿ¦§¥§¨¦¨©©
FciA `lde mUtzl Kxvd dOl̈¨ª§©§¨§¨©£Ÿ§¨
Eid l`xUi E`hg `NWM ilE`e .Eid̈§©§¤Ÿ¨§¦§¨¥¨
`le dWn ci lr zFdFaB zFgENd©§©©¤§Ÿ
FnkE ,mzF` zgwl zbVn Fci dzid̈§¨¨©¤¤¨©©¨§

ipWE df iptNW wEqRA xnFl wCwCW¤¦§¥©©¨¤¦§¥¤§¥
iYWA xn` `le ici iYW lr zgNd©ªŸ©§¥¨©§Ÿ¨©¦§¥
`NW xnFl oEMzp `N` ,iciA F` icï©§¨©¤¨¦§©¥©¤Ÿ
dlrnl zFdFaB `N` WOn eiciA Eid̈§¨¨©¨¤¨§§©§¨
xg`e ,onvr zF`UFp Eide eicIn¦¨¨§¨§©§¨§©©
Kxvde mzXcw gM xqEd lbrd d`xW¤¨¨¨¥¤©Ÿ©§ª¨¨§ª§©

:FciA mUtzlgi dxez §¨§¨§¨



סי awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i iyily meil inei xeriy
הּלּוחֹות  היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוידּועה

להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻּבידֹו,
לקנֹותם  ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָויׁש

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיּו
ׁשני  גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹּדהּנה

ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת ועוד)ל:לּוחֹות א לח, (נדרים ְֲֵֵֵַָָֻ
למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, לׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁש"וּיּתן"
הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁש"וּיּתן" הּכתּוב לׁשֹון ְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומּפׁשטּות

הּׁשנּיֹות  ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. נּתנּו הּלּוחֹות ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹמּובן
ז"ל חכמינּו ט)אמרּו פרשתנו טֹובה (תנחומא, עין ּבהם ׁשּנהג ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּלּוחֹות  ׁשהיה לֹומר יׁש על־ּדר־זה ליׂשראל, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּונתנם
ליׂשראל. לּתנם רצה עין" "טֹוב ּדלהיֹותֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהראׁשֹונֹות,

ואׁשּברם  גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוזה
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻגֹו'"
להפקיע  ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאּסּור

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבּתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 57 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

dWn lW l`xUi zad` lcBŸ¤©£©¦§¨¥¤Ÿ¤

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

הּמּוסר  ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבטעם
ְֲִַוהחסידּות:

לׁשֹון  "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹאמרּו
ּבמעׂשה  סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיחיד

לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא . . ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעגל
ּגדל  ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּדר־זה
יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל י ׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאהבת
הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני לסּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָרצה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ְְְְִֵֵֶֶַַַָָולכן
ׁשל  "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ּדמּזה  הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָצּדיקים

ׁשהם  מּובן הענינים, ׁשני את ּומׁשוה מדּמה אמת' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁש'ּתֹורת
ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּדֹומים

ּבת  ּגם כנם:אּלא ְְֶַָָָ
ּבּתניא  ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמרּו
הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהחּדּוׁש
על־ידי  מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק מכּפרים ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּדקרּבנֹות
עֹון  על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּפטירת

הּזדֹונֹות". על ּגם אף ְַַַַַהּדֹור
היתה  ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻוענין
ּבלבד  זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלמׁשה
ׁשבירת  ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה לפעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהׁשּתּדל
ׁשרק  ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּלחֹות

לזה. האחראי ְֲִֶַָָהּוא

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑ »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒ

לב)ׁשּנאמר אּולי (שמות ה' אל אעלה "ועּתה : ְֱֱֶֶֶֶֶַַַָ
יֹום  ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבאֹותּה ,אכּפרה", ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ

ּבתּמּוז,נ  ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים מצאּו ְְְְְְִִֶַָָָָ
ליׂשראל ּבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ואמר ּבּיֹום , ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

למׁשה לד)לֹו עֹוד (שם עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְֵֶָָָֹֹ
ּבּיֹום  ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, ְְְְִִִִִַַַָָארּבעים

ּבׂשמחה  ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ואמר נתרּצה , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
למׁשה יד)לֹו הקּבע (במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ

ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָלמחילה
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים י)ׁשּנאמר :(דברים ְֱֲִֶֶֶַַַָָ

מה  הראׁשֹונים", ּכּימים בהר עמדּתי ְְִִִִִַַָָָָָָָֹ"ואנכי
ּברצֹון  האחרֹונים אף ּברצֹון, אמר הראׁשֹונים ; ְְֱֲִִִַַָָָָֹ

ּבכעס  היּו אמצעּיים .מעּתה, ְְִִֵֶַַַָָָ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta©©¬©©¦«

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ
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(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע .לכם לפי ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ
B„ÈÓL‰Ï∑ ּבנים ּכּלּוי אֹומר,זה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ

מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…

ּתפּלתי  מחצה והֹועילה ׁשנים לכּפר ּומתּו ונׁשארּו, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
.הּׁשנים  ְִַַ

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
:Bì÷a ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåé éðãà øîàåýåýúçLz-ìà ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ézç÷ì 'Bâå íëúàhç úàå (àë§¤©©§¤§¨©§¦§
oM mB lrR lbrA EdUrnAW fnẍ©¤§©£¥¨¥¤¨©©¥
dUrPW rxd gM sxUe `hgd zpigaA¦§¦©©¥§§¨©Ÿ©¨©¤©£¨
zWxtA iYazMX dn oIre ,mdiUrOn¦©£¥¤§©¥©¤¨©§¦§¨¨©

wEqRA `Vz iM('k a"l)lbrd z` gTIe ¦¦¨©¨©¦©¤¨¥¤
:EUr xW`ak dxez £¤¨

.'Bâå 'ä çìLáe (âërWFdil WExR ¦§Ÿ©§¥¦ª©
FzpeM dzid ux`d lBxl alke§¨¥§©¥¨¨¤¨§¨©©¨¨
ip` xW` ux`d z` EWxE Elr xn`l¥Ÿ£§¤¨¨¤£¤£¦
Ll glW zWxtA FxnF`kE ,'Fbe ozFp¥§§§§¨¨©§©§
iYWxRX dn oIre ,ozp ip` xW` 'Fbe§£¤£¦Ÿ¥§©¥©¤¥©§¦
oipraE milBxnd oiprA wiqtde .mẄ§¦§¦§¦§©©§©§¦§¦§©

dUrn rvn`A 'Eke dQnE dxraY©§¥¨©¨§§¤§©©£¥
,zFtvwdd lM Kinqdl oEMzp ,lbrd̈¥¤¦§©¥§©§¦¨©©§¨
lbrd dUrn lM xcq xnbp did m`e§¦¨¨¦§©¥¤¨©£¥¨¥¤
dtvwdl dtvwd oiA biltn did̈¨©§¦¥©§¨¨§©§¨¨
WBxdd xCrd cilFY dfA dbltdde§©©§¨¨¨¤¦¤§¥©¤§¥

:oEki eil`Wck dxez ¤¥¨§©¥
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(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn h"i iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑לי ארּבעים לסֹוף נתרּצה יֹום »≈«ƒְְְִִִַַָָ

ארֹון", ל "ועׂשית :ואחרּֿכ ,"ּפסלֿל" לי: ְְְְְְֲִִַַַָָָָָואמר
ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ארֹון עׂשיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיכן
הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹׁשהרי

הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
וכלים  ארֹון ואחרּֿכ ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה .ּובצלאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

עּמהם  יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנמצא
למלחמה  יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלמלחמה.

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי .אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון ל א)ועׂשית עּמהם (י, יֹוצא ׁשהיה זהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ
'רּוח (רש"י)לּמלחמה נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

וקׁשה  יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּטמאה'
ועל  לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָיֹותר
ּׁשּנמצא  מי זֹו. ּבאוירה להּלחם צריכים וׁשעל צעד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
עליו  ועקרּבים'. נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו ע ּמֹו יֹוצא זה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוארֹון
ּבּמלחמה  לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהאחז

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ְְְְֵֵֵֶַָָּבהצלחה

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Eì ìñt 'Bâå àéää úòa (àWExR ¨¥©¦§§¨§¥
dUrn mipFW`xd zFgENW itl§¦¤¨¦¦©£¥
xg`e dWn ici dUrn `le dOd midl ¡̀Ÿ¦¥¨§Ÿ©£¥§¥¤§©©
zFgEll miiE`x Eid `l lbrd dUrPW¤©£¨¨¥¤Ÿ¨§¦§
mzF` lqtIW dWnl 'd xn`e dfM̈¤§¨©§¤¤¦§Ÿ¨
llWl eil` miqgizn mdW mixaCn¦§¨¦¤¥¦§©£¦¥¨¦§Ÿ

mdW oFilr l`l miqgizOd©¦§©£¦§¥¤§¤¥
xn` xnbe .mipFW`xdoFx` Ll ziUre ¨¦¦§¨©Ÿ¤§¨¦¨§£

urmc` ici dUrn mdW cvl WExR ¥¥§©¤¥©£¥§¥¨¨
`NX dn FA ozPdl okEn mFwn oikixv§¦¦¨¨§¦¨¥©¤Ÿ
zFgENl oFx` zFUrl oM 'd dEv¦¨¥©£¨©
oicnFr md iM mrHde ,mipFW`xd̈¦¦§©©©¦¥§¦

cal oFx` oikixv Eid `le onvrA§©§¨§Ÿ¨§¦¦¨§©
dn oIre ,l`lvA dUrW oFx`n¥¨¤¨¨§©§¥§©¥©

wEqRA iYazMX(f"i 'h)wCwce .URz`e ¤¨©§¦©¨¨¤§Ÿ§¦§¥
xnFlLN ziUrecvl iM EpMxcl xirdl ©§¨¦¨§§¨¦§©§¥¦§©

LEvn ikp`W `Ed LNW WOn mdW¤¥©¨¤§¤¨Ÿ¦§©§
:oFx` zFUrla dxez ©£¨
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(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeíL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
:åézçz Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

i"yx£Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»
‰¯ÒBÓ∑ מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ≈»ְְְְְִִִֵֶָָָ

ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, נסעּו ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹּבניֿיעקן
ׁשּנאמר לג)לבניֿיעקן, מּמסרֹות (במדבר "וּיסעּו : ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מת? ההר ּבהר והלא אהרן, מת ׁשם ועֹוד, ְְְֲֲֵֵַַָָָֹֹֹוגֹו'"?
מּסעֹות  ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, להר צא מּמֹוסרֹות ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹ

עׂשיתם, זאת ועֹוד הּתֹוכחה: מן זֹו אף אּלא ְֲִִֶֶַַָָָָָֹההר.

ׁשנה  ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשּמת
מל מּמלחמת לכם יראתם ּכבֹוד, ענני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָונסּתּלקּו
וחזרּתם  למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹערד
ּומּׁשם  ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחֹוריכם
מּכם  והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָלמֹוסרה.
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָואּתם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)
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אהרן  מת ׁשם . . נסעּו יׂשראל ְְְֲִֵֵֵַָָָֹּֽובני
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקׁשה

ז)הּלּוחֹות י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ַ
צּדיקים  ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָצרי
מאה  ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלפני
וׁשלׁש ועׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ׁשנה", ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹועׂשרים

ְִִָּבפטירתֹו?
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּגם
רׁש"י  ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹהּלּוחֹות

ועוד) א. הלכה א, פרק יומא ּכׁשבירת (ירושלמי הּוא ְִִַַָהּלׁשֹון
ַהּלּוחֹות?

מּתרץ  הּלּוחֹות", ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו "יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָויׁש
הּוא  צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻרׁש"י

ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה מיתתן, לפי ּביֹום הּוא א, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹום

הּלּוחֹות. ַּבֹו
הּקׁשי  מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻוימּתק
לׁשבירת  ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"יֹום
ׁשּלמרֹות  ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות
מּמעׂשה  ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשבירת
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש אף־על־ּפי־כן ׁשּלפני־זה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהעגל

ַהּלּוחֹות.

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְֲִֵֵֶֶָ
ונדמה  זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכבד

מ  ּכאּלּו לׁשבירת לכם זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לפני  צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר ְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות,

הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְִֶַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻּולהֹודיע

העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום מּמּנּו, .לפרׁש ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'ä éðeö øLàk (ämpzpE oFx` FzF`n m`ivFdW onf `Fai iM cr 'Fl `Ed dpEMde ,ipEv xW` onGd KWnd lM WExR ©£¤¦©¦¥¨¤§¥©§¨£¤¦©¦§©©¨¨©¦¨§¨¤¦¨¥¨§¨¨
:l`lvA dUrW oFx`Ae dxez ¨¨¤¨¨§©§¥



סה awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iying meil inei xeriy

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ לענין מּוסב »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִָָָ

‰‰Â‡.הראׁשֹון  ˙Úa∑ לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה ִָ»≈«ƒְְִֵֶַָָָָ
הבּדילם  טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ּוטעיתם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּמצרים,
ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמקֹום

עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו לא ּבזה ׁשאף ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹומר
‡˙ÔB¯‡Œ.ּבאמּונתם  ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.„ÓÚÏ ֱֶָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…

BÓLa C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ∑ והּוא הּכהנים, ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ְֲִַֹ
ּכּפים  .נׂשיאת ְִִַַַ

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑,מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑ הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְֵַַ

ּבהר  עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹהאחרֹונֹות,
ּבּה והתחיל חזר זֹו, אחרֹונה ÌÈÓik.ּבעלּיה ְְֲֲִִִַַַָָָָ«»ƒ

ÌÈL‡¯‰∑ הראׁשֹונֹות לּוחֹות ּברצֹון,ׁשל הם מה : »ƒ…ƒְִֵֶַָָ
ׁשם  ׁשעמדּתי האמצעּיים אבל ּברצֹון, אּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאף

ּבכעס  היּו עליכם .להתּפּלל ְְְֲִֵֵֶַַַָ

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מאחריו ׁשּסרּתם ליאףֿעלּֿפי אמר ּבעגל, לב)ּוטעיתם העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn 'k iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

íà ék 'Bâå äî ìàøNé äzòå (áé§©¨¦§¨¥¨§¦¦
.'Bâå äàøéìlr `id aEzMd zpEM §¦§¨§©¨©©¨¦©

utgW zFbxcd 'a WIW itl KxCd df¤©¤¤§¦¤¥©§¨¤¨¥
.FGn dlrnl Ff mde zFUr l`xUIn 'd¦¦§¨¥¨§¥§©§¨¦

,dad`d dPOn dlrnl ,d`xId `id '`¦©¦§¨§©§¨¦¤¨¨©£¨
m` iM mdn WTan Fpi`W mdl xn`e§¨©¨¤¤¥§©¥¥¤¦¦
d`xIdW itl `Ed xaCd mrhe ,d`xId©¦§¨§©©©¨¨§¦¤©¦§¨
iM eikxC lkA zkll mkz` aaFqY§¥¤§¤¨¤¤§¨§¨¨¦

zg`A ENt` Fz`xIn lCgi `l `xId©¨¥Ÿ¤§©¦¦§¨£¦§©©
calA Ff `le ,zFUrl eilrW sl`n¥¤¤¤¨¨©£§Ÿ¦§©
FzF` dad`lE Fl cFr `N` FzriBn©¦¨¤¨§©£¨
xrWl qpMl gzR `id d`xIdW ixd£¥¤©¦§¨¦¤©¦¨¥§©©



awrסו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iying meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,זאת ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ֲִִֶֶַַָֹ

ּׁשחטאתם  מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹודּנּו
מּכם  ׁשֹואל אינֹו B‚Â'.לפניו, ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑ ברכות) ְִֵֵֶָָƒƒ¿ƒ¿»¿

מּכאן לג) ּדרׁשּו ׁשמים,רּבֹותינּו ּבידי 'הּכל חּוץ : ְִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמים' .מּיראת ְִִִַַָ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
Cì áBèì íBiä Eeöî: §©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ לחּנם לא היא ׂשכר ואף ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: ,. ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑ הּכל ,הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

aEzMd xn`WM dfle ,dad`d'd dn ¨©£¨§¨¤§¤¨©©¨¨
d`xil m` iM l`WxnFl wCwCdYre Ÿ¥¦¦§¦§¨¦§¥©§©¨

`Ed d`xil l`FW `EdX dn WExR¥©¤¥§¦§¨
lr `Vl `A dY`W dGd onGA dYr©¨©§¨©¤¤©¨¨¦¨Ÿ
utgX dn zilkY df oi` la` zEdl`d̈¡Ÿ£¨¥¤©§¦©¤¨¥
xcbA EPcinri dGW `N` zFUr EPOn¦¤¨¤¨¤¤©£¦¤§¤¤

xn`n aXizi df KxclE .dad`ddn ¨©£¨§¤¤¤¦§©¥©£©¨
'Fbem` iM`idW dad`d KxrAW 'Fbe §¦¦§¤§¥¤¨©£¨¤¦

`zNn d`xId didY dEwnd xaC̈¨©§ª¤¦§¤©¦§¨¦§¨
Exn`W `xnBaE ,iYxhEf(.d"k dNbn)Eh` ©§¥©§¨¨¤¨§§¦¨¨

`id dpEMd ,'Eke iYxhEf `zNn d`xi¦§¨¦§¨©§¥§©©¨¨¦
`l `id dlFcB dibiVn KxrAW oeiM¥¨¤§¥¤©¦¤¨§¨¦Ÿ
`id dad`d KxrAW mbd dPhw `xTY¦¨¥§©¨£©¤§¥¤¨©£¨¦
mBW 'Eke dWn iAbl uxze dPOn dHnl§©¨¦¤¨§¥¥§©¥¤§¤©

:ohw xcbA dpWi mibiVOd KxrA§¥¤©©¦¦¤§¨§¨¥¨¨
ãBòdlrIW itl KxCd df lr x`Azi¦§¨¥©¤©¤¤§¦¤©£¤

'd iR xaFrdW WFp` zrC lr©©©¡¤¨¥¦
,KxAzi FpFvx zbVd EPOn `id z`ltp¦§¥¦¦¤©¨©§¦§¨©

eil` xn` dfldYredYre WExR 'Fbe ¨¤¨©¥¨§©¨§¥§©¨
l"f mxnF`M daEWY `Ed(`"kt x"a)oi` §¨§§¨¥

l`W Lidl` 'd dn ,daEWY `N` dYre§©¨¤¨§¨¨¡Ÿ¤Ÿ¥
d`xil m` iM LzaEWn oTzl KOrn¥¦¨§©¥§¨§¦¦§¦§¨
FxnF`e ,Ll Lidl` 'd dSxzi dfA cal§©¨¤¦§©¤¡Ÿ¤§§§

eikxC lkA zkllKxC lr WExR 'Fbe ¨¤¤§¨§¨¨§¥©¤¤
l"f mxnF`(`"kt x"wie)zFliag ziUr m` §¨¦¨¦¨£¦

lW zFliag oCbpM dUr zFxar lW¤£¥£¥§¤§¨£¦¤
zFipWOd WExtA m"Anx azke ,zFevn¦§§¨©©§¨§¥©¦§¨

(zFMn 'Qn sFq)F`xFA qirki `l mc` m`W ©©¤¦¨¨Ÿ©§¦§

devn `N` dUri `NW mbd zFxarA©£¥£©¤Ÿ©£¤¤¨¦§¨
FzFMfl devn DzF`A gM Wi zg ©̀©¥Ÿ©§¨¦§¨§©

rle dGd mlFrl,k"r `Ad mlF ¨¨©¤§¨¨©¨
'` Kln icar 'al df xaC iYlWnde§¦§©§¦¨¨¤§©§¥¤¤
zF`xl `aE KlOd qirkd `l einIn¦¨¨Ÿ¦§¦©¤¤¨¦§
qirkd '`e dgpnl dpFi oaA KlOd ipR§¥©¤¤§¤¨§¦§¨§¦§¦
'` xFWA KlOd ipR zF`xl `aE KlOd©¤¤¨¦§§¥©¤¤§
zgpn z`xwl KlOd gnUIW mFwn Wi¥¨¤¦§©©¤¤¦§©¦§©
cvl xFXd zgpn z`xwl qrkie sFrd̈§¦§Ÿ¦§©¦§©©§©
FxnF` `Ede ,EPOn EncTW zFqrkdd©©§¨¤¨§¦¤§§

daEWYd lral o`MeikxC lkA zkll ¨§©©©§¨¨¤¤§¨§¨¨
lW zFliag zFliag zFUrl 'Fbe§©££¦£¦¤

:zFevn¦§
ãBòiR lr 'd zFxYqpl aEzMd oEki§©¥©¨§¦§§©¦

dUrn zErvn`A iM zn` ixaC¦§¥¡¤¦§¤§¨©£¥
oke ,dXcTd itpr Ecgizi mipFYgYd©©§¦¦§©£©§¥©§ª¨§¥

cFqA Ktdl(f"h ilWn)sEN` cixtn oBxpe §¥¤§¦§¥§¦§¨©§¦©
lr o`M xirdl `aE ,mlFr lW FtEN ©̀¤¨¨§¨¦¨©
FxnF` `Ede ,mc` dUrOn `Ad xaCd©¨¨©¨¦©£¥¨¨§§

l`W Lidl` 'd dnzpigA WExR 'Fbe ¨¡Ÿ¤Ÿ¥§¥§¦©
dpikXd `idW dn z`xwPd dXcTd©§ª¨©¦§¥¨¤¦©§¦¨

`xnBA mxnF`M(.`"i dhFq)wEqRA §§¨©§¨¨¨©¨
xAcn aEzMd lMW 'Fbe Fzg` aSzYe©¥©©£Ÿ§¤¨©¨§©¥
l`xUi dYre aizkC dn l"fe ,dpikXA©§¦¨§©¦§¦§©¨¦§¨¥
iM migikFn Fnvr dGOW ixd ,'Fbe dn̈§£¥¤¦¤©§¦¦¦

:dpikXd `id dn̈¦©§¦¨
äæåExirdX dnl oM mB KlFde miMqn §¤©§¦§¥©¥§©¤¥¦

mdixacA l"f EpizFAx EpzF`¨©¥§¦§¥¤

Exn`W(gxw 't `nEgpY)`N` dn ixwY l` ¤¨§©§¨Ÿ©©¦§¦¨¤¨
cFq `idW zFkxA d`n mdW d`n¥¨¤¥¥¨§¨¤¦
mpFxkfl Kinqde ,zFIxiUrd zEllM§¨¨£¦¦§¦§¦§¦§¨
d"aew cEgi `Ed d"ied mW KxAzi FnW§¦§¨©¥£¨¨¦
,KOrn Lidl` zl`W `id Ff diYpikWE§¦§¥¦§¥©¡Ÿ¤¥¦¨

xnFl wCwcedYregM oi`W xirdl §¦§¥©§©¨§¨¦¤¥Ÿ©
mlFrA `N` df zFUr biVdl mc`Ä¨¨§©¦£¤¤¨¨¨
`iltIW mbd FzFn xg` la` dGd©¤£©©©£©¤©§¦
'`M dide dNrR dUri `l zFUr̈Ÿ©£¤§ª¨§¨¨§
Eqgi l"f EpizFAxW EpivnE ,mik`lOdn¥©©§¨¦¨¦¤©¥¦£

FxnF`M drWl dGd mlFr(:b"l zAW) ¨©¤§¨¨§§©¨

,drW iIgA miwqFre mlFr iIg migiPn©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨
FxnF` aXizi df KxclEm` iMd`xil §¤¤¤¦§©¥§¦¦§¦§¨

iM lMUOA bVOd KxrA iM ,xng oinM§¦Ÿ¤¦§¥¤©ª¨©ª§¨¦
KixSW mbd lrtOd ohwi `Ed ax©¦§©©¦§¨£©¤¨¦
`ltn df lM mr FbiVdl zEnSrzd¦§©§§©¦¦¨¤ª§¨

:gxHdn aAqPd `Edbi dxez ©¦§¨¥©Ÿ©
.äfä íBik (åèmY`W xcQM WExR ©©¤¥©¥¤¤©¤

dnlW dcrd dzidW df mFiA§¤¤¨§¨¨¥¨§¥¨
mNMW mdilr `Ed cirdW FnkE xWkA§¤§¤¥¦£¥¤¤ª¨
dpEMde ,miIg 'Fbe 'dA miwEaC Eid̈§¦©§©¦§©©¨¨
dxigA oi` df xcq zlEGW xn`OA©©£¨¤©¥¤¤¥§¦¨
miwEWgd lW mrxf EidIW mbd mdÄ¤£©¤¦§©§¨¤©£¦
Ll dide ,mrxf EaWgi `l EriWxi m ¦̀©§¦Ÿ¥¨§©§¨§¤¥§
zF`Fx EpipirW zF`leUre l`rnWi¦§¨¥§¥¨§¤¥¥
iR lr s`e wgvie mdxa` ipA mzFid¡¨§¥©§¨¨§¦§¨§©©¦
Ll `xTi wgvia iM aEzMd xn` ok¥¨©©¨¦§¦§¨¦¨¥§

rxf:(`"l mixcp)fh dxez ¨©§¨¦



סז awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iying meil inei xeriy

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם .וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«

„ÁL∑ ּבממֹון .לפּיסֹו …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑ ּגבּורה ,הרי …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְֲֵָ
ענותנּותֹו מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Â‡‰·.(מגילה ְְְְֵֵֶַַָָָ¿…≈

‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ ˙˙Ï ¯b∑ זה הּוא חׁשּוב ,ודבר ≈»∆∆∆¿ƒ¿»ְֶָָָ

לי  "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל
ללּבׁש ּובגד לאכל ."לחם ְֱִֶֶֶֶֶֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

וׂשמלה לחם לֹו לתת ּגר יח)ואֹוהב .(י, ּתֹורה זֹו לחם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טּלית זֹו ׂשמלה קכג). רמז שמעוני הּנפׁשּגר(ילקוט היינּו – ְְִִֵֶֶַַַָ

וכּמבאר  לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹהאלקית,
הּפסּוק על א)ּבחסידּות מט, ּבקרּב,(ּבחּקֹותי אׁשר הּגר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֻ

הּגּוף. את הּמחּיה האלקי לּנּצֹוץ היינּולחםׁשהּכּונה – ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפנימי. אֹור ׁשהיא הּתֹורה, קּיּום ׂשמלהלּמּוד היינּו – ְְְִִִִִִֶַַָָ
ּבתניא וכּמבאר מּקיף. אֹור פ"ה)הּמצוֹות, היא (סֹוף ׁשּתֹורה , ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

מעי ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ט)ּבחינת מ, אֹור (תהילים , ְְְְְִֵַַָָָָָ
מּקיף. אֹור לּנׁשמה, לבּוׁש ּבחינת היא ּומצוה ְְְְְִִִִִִַַַָָָּפנימי;

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע ותעבד ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íéðãàä éðãàå íéäìàä éäìà (æé¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦©£Ÿ¥¨£Ÿ¦
mi`xwPd mik`lOd idl` WExR¥¡Ÿ¥©©§¨¦©¦§¨¦

aizkC midl`('` aFI`)ipA E`aIe ¡Ÿ¦¦§¦¦©¨Ÿ§¥
,midl`dmipc`d ipc`eihiNW md ¨¡Ÿ¦©£Ÿ¥¨£Ÿ¦¥©¦¥

FxnF` KxC lr oFYgYd mlFrziW`xA) ¨©©§©¤¤§§¥¦

(a"nKxvde .ux`d ipc` Wi`d xAC¦¥¨¦£Ÿ¥¨¨¤§ª§©
,mipFYgYd zEpc` hxR mB xnFl©©§©©§©©§¦
mciA oi` dHn lW mipFc` iM ricFdl§¦©¦£¦¤©¨¥§¨¨

`N` mpFvxE mvtgM zFUrl dxigAd©§¦¨©£§¤§¨§¨¤¨
uRgi xW`l mzFHdl mdilr oFc` `Ed¨£¥¤§©¨©£¤©§Ÿ

dnlW xn`n `Ede(`"k ilWn)Kln al §©£©§ŸŸ¦§¥¥¤¤
:'d ciAgi dxez §©



awrסח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iying meil inei xeriy

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ּתֹוכחּתי לב ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ עכׁשו מדּבר ׁשּיּוכלּואני , ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶֶָָָָָ

אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם
ּכבר  'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר יהּודה. רּבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדברי

טז)נאמר ולא (במדבר ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íBiä ízòãéå (áogan WExR ¦©§¤©§¥¦§©
mkilr dlg dkixSd dricid©§¦¨©§¦¨¨¨£¥¤
zFzF`d lM ExarW xg` WExR ,mFId©¥©©¤¨§¨¨
EwiCvi mdOW KEnqA xiMfdW 'Eke§¤¦§¦§¨¤¥¥©§¦

FxnF`e ,dxExA dricidz` `l iM ©§¦¨§¨§§¦Ÿ¤
mkipAxnF` ip`W mrh WExR 'Fbe §¥¤§¥©©¤£¦¥

iEPkA mkl mYrciez` `le xnFl `Ed ¦©§¤¨¤§¦©§Ÿ¤

oganA drici mdl oi` mdW mkipA§¥¤¤¥¥¨¤§¦¨§¦§¨
xiMfdl Kxvd `le ,mkzFnM df¤§§¤§Ÿª§©§©§¦
mc`d biVOWM iM `id dn dricid©§¦¨©¦¦§¤©¦¨¨¨
zn`d eipirA d`xi wcFv oganA drC¥¨§¦§¨¥¦§¤§¥¨¨¡¤
`xAW cg` `Ed Epidl` 'd iM Fnvrn¥©§¦¡Ÿ¥¤¨¤¨¨
dxFY ixaFrA q`FnE lMA hiNWe lMd©Ÿ§©¦©Ÿ¥§§¥¨

:dixgFaA xgFaEb dxez ¥§£¤¨

.'Bâå áø÷a 'Bâå íe÷éä ìk (åWExR ¨©§§§¤¤§¥
mOr cnFr did `NW mEwid mB©©§¤Ÿ¨¨¥¦¨
`N` diR z` ux`d dzvRW mFwnA§¨¤¨§¨¨¨¤¤¦¨¤¨
did ok iR lr s` l`xUi lM axwA§¤¤¨¦§¨¥©©¦¥¨¨
l"f mxnF`M ux`d dtA rlape hnWp¦§©§¦§©§¤¨¨¤§§¨

(g"it x"acna):'Eke hgn ENt`f dxez £¦©©§



סט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyiy meil inei xeriy
ּכלֿ "ּבקרב מקּים אני 'ּומה לֹו: אמר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּפּיֹותיה'?

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכמׁשּפ,יׂשראל"'? ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד  ּובא מתּגלּגל היה מהם, אחד ׁשהיה מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכל

הּבקיעה  Ì‰ÈÏ‚¯a.מקֹום ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆
רגליו  על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממ ֹונֹו .זה ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ ּכיֿאם וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אׁשר  וגֹו'עּמכם הראת .""עיניכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn `"k iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑,הימּנה טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֵֶֶָָָ

ליׂשראל  זֹו הבטחה מּמצרים,ונאמרה ּביציאתם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ויפה  טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא אֹומרים: ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהיּו

מדּבר (ספרי)ּכזֹו'. הּכתּוב - ּבגנּותּה אמר יכל וכ , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
הימּנה'? רעה אּלא היא, מצרים כארץ 'לא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהם:

יג)ּתלמּודֿלֹומר: נבנתה (במדבר ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְִִֶֶַַַָָ
ּבנֹו,וגֹו'" למצרים צען ּבנה וחם ּבנאן, אחד אדם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

הּנאה  את ּבֹונה אדם ּדרֿארץ לכנען, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוחברֹון
הּכעּור את ּבֹונה הּגרּוע)ואחרּֿכ אחרים: ׁשּפ(ספרים סלּתֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

החביב  מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל
ּומצרים  מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹודם.

ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל יג)מׁשּבחת ה'(בראשית "ּכגן : ְְֱֲִֶֶַַַַָָָֻ

וצע  מצרים", ׁשהיתה ּכארץ היא, מצרים ׁשבח ן ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
אֹומר הּוא ׁשּכן מלכּות, ל)מקֹום ּבצען (ישעיה היּו "ּכי : ְְְִֵֵֶַַָֹ

לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָׂשריו",
יפה  היא ואףֿעלּֿפיֿכן מתים, לקבּורת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָהקצּוה

ּוב'כתּוּבֹות' קיב)מּצען. אחר (דף ּבענין אפׁשר ּדרׁשּו : ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
הּגדֹול? לבנֹו ואחרּֿכ הּקטן, לבנֹו ּבית ּבֹונה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָאדם

ׁשּמבּנה  ּבצען אּלא מּׁשבעה אחד Ì˙‡ˆÈ.על ¯L‡ ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ¬∆¿»∆
ÌMÓ∑ רעמסס ארץ והיא אפּלּו ּבּה, יׁשבּתם אׁשר ƒ»ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשּנאמר מצרים, ארץ מז)ּבמיטב "ּבמיטב (בראשית : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
יׂשראל  ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", È˜L‰Â˙.הארץ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ¿ƒ¿ƒ»

EÏ‚¯·∑ מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ¿«¿¿ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ
לנדד  אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹמּנילּוס:

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ïòîì 'Bâå øLà ìk úà ízøîLe (ç§©§¤¤¨£¤§§©©
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mEXn dxFYd wqrn lCgl mixnF`§¦©§Ÿ¥¥¤©¨¦
dxFYde wfg KixSW ux`d zngln¦§¤¤¨¨¤¤¨¦Ÿ¤§©¨

dIWEY z`xwp(:e"k oixcdpq)xn` dfl , ¦§¥¦¨©§¤§¦¨¤¨©
iYazM xakE ,devOd lM z` mYxnWE§©§¤¤¨©¦§¨§¨¨©§¦
l` dvxi devOd lM xn`OW dlrnl§©§¨¤©£©¨©¦§¨¦§¤¤
e`l oYl dxinW Dl cgie ,dxFYd wqr¥¤©¨§¦¥¨§¦¨¦¥¨

xn` xnbe ,DlEHA lrEwfgY ornl ©¦¨§¨©Ÿ¤§©©¤¤§
dxEabE gM Fl zpzFp dAxc`W WExR¥¤©§©¨¤¤Ÿ©§¨
xnF` `Ed oke ,'d znglnA wGgzdl§¦§©¥§¦§¤¤§¥¥

(g ilWn):dxEab il dpia ip`h dxez ¦§¥£¦¦¨¦§¨



awrע zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyiy meil inei xeriy
ואּתה  הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹֹמּׁשנת
"למטר  זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים ְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹמעלה
,מּטת על יׁשן אּתה מים", ּתׁשּתה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשמים

וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּכאחת  ‰i¯˜.ּגלּוי Ô‚k∑,ּבגׁשמים לֹו ּדי ׁשאין ְַַָ¿««»»ְִִֵֶַָ

ּובכתף  ּברגל אֹותֹו .ּומׁשקין ְְְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e jxk zegiy ihewl)

הּׁשמים  למטר . . היא מצרים ּכארץ לא . . ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהארץ
מים י־יא)ּתׁשּתה והּנילּוס ּב(יא, ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

לא  ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. את ּומׁשקה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹולה
ׁשהקב"ה  לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹמרּגיׁשים
מצרים  מל ּפרעה ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני ג אמר כט, (יחזקאל ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

שם) מצרים,וברש"י ׁשל זרה' ה'עבֹודה הּנילּוס היה ולכן .ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח מׁשקה (מדרש וזה הֹואיל ְְְֲִֶֶַַָ

לעּמת  יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻׂשדֹותינּו
לגׁשם  ׁשּזקּוק ּומי מים", ּתׁשּתה הּׁשמים "למטר הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזאת,
ּתלּוי  הּוא ׁשהרי רב, ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא

ׁשמים. ְְִֵַַָּבחסדי

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑.הּמיׁשֹור מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְִִַָָָֻ
ההר, אבל ּכֹור. זֹורע אּתה כֹור ּבבית ְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשהּמיׁשֹור,

מארּבע  ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, ּכֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַּבבית
ּבראׁשֹו ואחד מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ׁשּפּועיו, .הן ְְִֶָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ ּכל והלא ¬∆¡…∆…≈…»ֲַָֹ

ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא לח)הארצֹות "להמטיר (איוב : ְְֱֲִֵֶֶַַָָ
אּלא  ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא לאֿאיׁש"? ְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעלֿארץ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל ת אֹותּה, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
עּמּה הארצֹות da.ּכל EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ ֲִָָָָ»ƒ≈≈¡…∆»

ּבה  ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתים לראֹות ּגזרֹות: ְְְְִִִִִֵֵַַָָ
וכּו' לרעה ועּתים הּׁשנה"לטֹובה ּב"ראׁש ּכדאיתא , ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

‰M‰.(יז) ˙ÈL¯Ó∑(ח מה (שם נּדֹון מראׁשֿהּׁשנה ≈≈ƒ«»»ִֵַַָָֹ
ּבסֹופּה .יהא ְְֵָ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑" האמּור על מּוסב והיה" ¿»»ƒ»…«ְַָָָָָ

"למטר  מים"למעלה: ּתׁשּתה ‡Ì.הּׁשמים ‰È‰Â ְְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»»ƒ
eÚÓLz ÚÓL∑(מו ּבּיׁשן (סוכה ּתׁשמע ּתׁשמע ,אם »…«ƒ¿¿ְְְִִִַַָָ

וכן ח)ּבחדׁש, אם (דברים ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ּכתיב  ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהתחלּת

אעזבּךּבמגּלה  יֹומים יֹום, ּתעזבני אם :.‰eˆÓ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ¿«∆

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ízà øLà õøàäå (àédWw §¨¨¤£¤©¤§¨¤
iM df iptNW wEqRA xn`W xg ©̀©¤¨©©¨¤¦§¥¤¦
'Fl xfgl mFwO dn 'Fbe xW` ux`d̈¨¤£¤§©¨©£Ÿ
lW oxnB `Ed df xn`OW oeiM ux`de§¨¨¤¥¨¤©£¨¤¨§¨¤
,mcFTd wEqRA xAcl ligzdW mixaC§¨¦¤¦§¦§©¥©¨©¥
df lr `Ed aEzMd xErW iM d`xpe§¦§¤¦¦©¨©¤
ux`d gaW xiMfd dNgYn iM KxCd©¤¤¦¦§¦¨¦§¦¤©¨¨¤

FxnF`AWacE alg zafxn` xnbeiM §§¨©¨¨§¨§¨©Ÿ¤¦
ux`d'Fbemixvn ux`M `lWExR 'Fbe ¨¨¤§Ÿ§¤¤¦§©¦§¥

dzFxtA zgAWn mixvn ux`W mb £©¤¤¤¦§©¦§ª©©§¥
`l mixvn ux`M 'd obM aizM oMW¤¥§¦§©§¤¤¦§©¦Ÿ
'd xW` ux`d `id cal df xErWM§¦¤§©¦¨¨¤£¤
mixvn ux`A zFrixB Wi cFre ,ozFp¥§¥§¦§¤¤¦§©¦

rxfY xW`'FbeziwWdexn` xnbe ,'Fbe £¤¦§©§§¦§¦¨§§¨©Ÿ¤
mY` xW` ux`de'FbeminXd xhnl §¨¨¤£¤©¤§¦§©©¨©¦

:'Fbeai dxez §
éäìà 'ä øLà (áé.'Bâå Løc EwCwC £¤¡Ÿ¤Ÿ¥§¦§¥

zaY xnFlLidl`gaW iM xirdl ©¥©¡Ÿ¤§¨¦¦¤©

lr FzEwl` cgin 'dWM `id ux`d̈¨¤¦§¤§©¥¡Ÿ©
oi`e milFB l`xUIW onfA la` l`xUi¦§¨¥£¨¦§¨¤¦§¨¥¦§¥
KM lM gaW oi` mkFzA dpikXd©§¦¨§¨¥¤©¨¨

:ux`lbi dxez ¨¨¤
.'Bâå òîL íà äéäå (âéWExRdide §¨¨¦¨Ÿ©§¥§¨¨

m` xaCd `Ed i`pzE dgnU oFWl§¦§¨§©©¨¨¦
FxnF` `Ede ,devn lW dgnU didY¦§¤¦§¨¤¦§¨§§

ErnWY rnW m`l"f mxn`M 'FbezAW) ¦¨Ÿ©¦§§§§¨§¨©¨

(:'llW dgnU `N` dnlW gAW `NW¤Ÿ¦©§ŸŸ¤¨¦§¨¤



עי awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyiy meil inei xeriy
ÌBi‰ ÌÎ˙‡∑ ׁשמעּתם ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ

‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹום ּבֹו ‰·‰‡Ï∑ הרי' ּתאמר: ׁשּלא ַ¿«¬»∆ֲֵֶַֹֹ
ׁשאּקרא  ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָאני
- ּׁשּתעׂשּו מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָרב,

מאהבה  לבא ,עׂשּו הּכבֹוד ŒÏÎa.וסֹוף B„·ÚÏe ְֲֲֵַַָָָֹ¿»¿¿»
ÌÎ··Ï∑,ּתפּלה היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה ¿«¿∆ְְֲִִִֵֶַָָ

ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ּדי ו)(דניאלׁשהּתפּלה אלה" : ְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָ

אּלא  ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה ּפלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאנּת
ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה לּה(שם)על ּפתיחן "וכּוין : ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹומר הּוא ּבדוד וכן קמא)וגֹו'", ּתפּלתי (תהלים "ּתּכֹון : ְְְְִִִִֵֵָָ

"לפני ÌÎLÙŒÏÎ·e.קטרת ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ ְְֶֶָֹ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆
הזהיר ּכבר ו)והלא ּובכל (דברים לבב "ּבכל : ְְְְְְֲִִַָָָָֹ

לצּבּור  אזהרה ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש. ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּבכל־לבבכם  ּולעבדֹו . . ּתׁשמעּו אם־ׁשמע ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹוהיה
ְְְֶַָּֽובכל־נפׁשכם:

ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּולעבדֹו
עבֹודה קרּויה רש"י)ׁשהּתפּלה ובפירוש יג. .(יא, ְְֲִֶַָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק אּלא (ריש להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּמעזריטׁש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד תורה מּתֹו (אור ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

עומדין) אין המתחיל' ּכבד 'דבור מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְִִֵֶֶָֹ
על  ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹראׁש
ּכל  ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכבידּות
ׁשל  ּכבד היינּו ראׁש' 'ּכֹובד . . עּזֹו ּבׁשכינת לה ׁשּפיע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻּכּונתֹו

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָריׁשא

ׁשהרי  צרי־עּיּון, על־ּפי ולכאֹורה הּתפּלה ּגדר הפ זהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּדוקא האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה תפלה הלכה, הלכות (רמב"ם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה א ?פרק
ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָויׁש
לגמרי  ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאדם
להּׁשם־ ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ועד ,יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקּמיּה

.ְִֵָיתּבר
וכל  לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּובמילא
רצֹון  ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמבּקׁשֹו
ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה,

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָ"ריׁשא

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי) מה עׂשיתם ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
ּׁשעלי ,ּׁשעליכם  מה אעׂשה אני ּבּלילֹות,∑BzÚa.אף ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒֵַ

אחר ּדבר  אתכם. יטריחּו ּבלילי (שם)ׁשּלא "ּבעּתֹו", : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבבּתיהם ׁשּבתֹות  מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל היא (תענית ְְִֵֶֶַַָָֹ∆ִ

הארץ  את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר הּנֹופלת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרביעה
הּזרעים  סמּוLB˜ÏÓe∑.ואת הּיֹורדת רביעה ְְִֶַָ«¿ְִֶֶַָָ

ּבקּׁשיה, הּתבּואה למּלאֹות ּולׁשֹון (שם)לּקציר, ְְְְְִֶַַַַָָָ

ּכדמתר ּגמינן: הּמאחר, ּדבר ל)'מלקֹוׁש', "והיה (בראשית ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ
נקראת  לכ אחר: ּדבר 'לּקׁשיא'. ללבן", ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעטּופים

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת הּקּׁשין מלקֹוׁש, zÙÒ‡Â.ועל ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»
E‚„∑ ּתאס אֹויביאּתה ולא הּבית אל ּכענין פּנּו , ¿»∆ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

סב)ׁשּנאמר מאספיו (ישעיה ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר ּכענין ולא ו)יאכלהּו", זרע (שופטים אם "והיה : ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

וגֹו' ."יׂשראל ְְִֵָ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn` mdilr zFgnU x`W la` devn¦§¨£¨§¨§¨£¥¤¨©
('a zldw)ltke ,dUr dG dn dgnUlE Ÿ¤¤§¦§¨©ŸŸ¨§¨©

xnFlErnWY rnWmxnF` KxC lr ©¨Ÿ©¦§§©¤¤§¨
l"f(.d"p zFkxA)wEqRA(`"k 'a l`ipC)adi §¨©¨¨¦¥¨¥

ozFp d"awd oi`W oiniMgl `znkg̈§§¨§©¦¦¤¥¥
`Ede ,dnkg FA WIW inl `N` dnkg̈§¨¤¨§¦¤¥¨§¨§

FxnF`rnW m`al mkl didIW WExR §¦¨Ÿ©¥¤¦§¤¨¤¥
:ErnWY ,rnFW¥©¦§§

äáäàì.'Fbe iYzpe 'Fbe FcarlE 'Fbe §©£¨§§¨§§§¨©¦§
iM Epl mcTX dn itl WExR¥§¦©¤¨©¨¦

Fpi` zFevn xkU,dGd mlFrA mNYWn §©¦§¥¦§©¥¨¨©¤

lkA 'Fbe 'd Ead`i m`W aEzMd ricFd¦©©¨¤¦Ÿ£§§¨
`Ede ,dGd mlFrA mB EMfi 'Fbe maal§¨¨§¦§©¨¨©¤§

xn`OA oEMzPX dniYzpee"`e 'qFzA ©¤¦§©¥©©£©§¨©¦§¤¨
xTrd lr 'qFY `N` df oi`W Lxirdl©£¦§¤¥¤¤¨¤©¨¦¨
mB ,mITde igvPd mlFr xkU `EdW¤§©¨©¦§¦§©©¨©
llkA `Ed zFpFfOdW mbdW fnẍ©¤£©¤©§¦§©

zEkfA miiElY mpi`W mixaCd(:g"k w"en) ©§¨¦¤¥¨§¦¦§
KxhvOM 'd EcarIWM ok iR lr s ©̀©¦¥§¤©©§©¦§¨¥
ErAUie Elk`ie mdA hlFW lGOd oi ¥̀©©¨¥¨¤§Ÿ§§¦§§

:inWBd aEHn mB©¦©©§¦

ìëaxn` `le .mkWtp lkaE mkaal §¨§©§¤§¨©§§¤§Ÿ¨©
xn`W xcQM mkc`n lkA§¨§Ÿ§¤©¥¤¤¨©
rnW zWxRW itl ,rnW zWxtA§¨¨©§©§¦¤¨¨©§©
`vOIW zFidl lFkie cigi 'lA dxn`p¤¤§¨¦§¨¦§¨¦§¤¦¨¥
eilr aiag FpFnn Fl didiW cigï¦¤¦§¤¨¨¦¨¨
mdOrW xEASd zEllM la` ,FWtPn¦©§£¨§¨©¦¤¦¨¤
mpFnn mdl didIW rpnPd on xAcn§©¥¦©¦§¨¤¦§¤¨¤¨¨
oYi Wi`l xW` lM iM mWtPn aiag̈¦¦©§¨¦¨£¤§¦¦¥
mkWtp lkA xn`WM dfle ,FWtp crA§©©§§¨¤§¤¨©§¨©§§¤

:mkc`n lkA oMW lMnci dxez ¦¨¤¥§¨§Ÿ§¤



awrעב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyiy meil inei xeriy

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי)ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְִֵֶָֹ
ּגֹוזז להֹוליכּה ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ימֹות ּכל ּתבּואת,ּבהמּת לפני ּומׁשלי הּגׁשמים ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹואּתה

מּדגנּה zÚ·NÂ.ּפֹוחתת zÏÎ‡Â∑ ּברכה זֹו הרי ְִֶֶָָ¿»«¿»¿»»¿»ְֲֵָָ
הּמעים.אחרת  ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא : ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וׂשבעּת .""ואכלּת ְְְְַָָָָָ

(æè)øñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMäízãáòå íz ¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑,ּוׂשבעים אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְִִִֵֵֶָ
מֹורד  אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹהּׁשמרּו
ׁשּנאמר  ׂשביעה, מּתֹו אּלא ְְֱִִֶֶֶַַָָָָּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ח) ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן :ְְְְְְְְִֶַָָָָֹֹֻ
וׁשכחּת" לבב "ורם אחריו? אֹומר הּוא .מה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָ

Ìz¯ÒÂ∑ הּתֹורה מן "ועבדּתם ,לפרׁש :ּכ ּומּתֹו ¿«¿∆ְְֲִִִֶַַַָָֹ
הּתֹורה, מן ּפֹורׁש ׁשאדם ׁשּכיון אחרים", ֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאלהים

אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק שמואלֿא הֹול) ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ
לכו) לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני :ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹ

מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹעבד
ּכֹוכבים  עבֹודת לעבד קרֹוב הריני ּבּתֹורה, .מּלעסק ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי) לעֹובדיהם אחרים ,ׁשהם ¡…ƒ¬≈ƒְְֲִֵֵֵֶֶ
ּכנכרי  לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו .צֹועק ְְְְִִֵֵֵֵָָָָ

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¸̈©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑לּה מֹוביל ּׁשאּתה מה ּכענין אף , ∆¿»ְְִִֶַַַָָָ
א)ׁשּנאמר מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל מן על אתכם אגלה ¿≈»ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

לחטא  לכם ׁשּגרמה ׁשּׁשלח (ספרי).האדמה למי מׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּתאכל  אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, לבית ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹּבנֹו
הּבן  הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיֹותר

ּכל  את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה אכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָההּוא,
אחֹורי  ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָּבני

ואם (שם)∑Ó‰¯‰.ּפלטרין  ארּכה, לכם נֹותן איני ְִֵַ¿≈»ְְִִֵֵֶַָָ
ארּכה  נּתנה והלא ׁשּנאמר ּתאמרּו: הּמּבּול, לדֹור ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

ו) הּמּבּול (בראשית ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה ימיו "והיּו :ְְְִֵֶַַָָָָָָ
ללמד  מּמי להם היה ללמד לא מּמי לכם יׁש ואּתם ,. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי) לאחר ׁשּתגלּו,אף ¿«¿∆∆¿»«ְְִֶַַַ

ּבמצות: מצּינים ּכדי היּו מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵַָֹֻ
אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם יהיּו (ירמיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

צּינים לא) ל "הּציבי :". ִִִִַָֻ

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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עג awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי),לדּבר יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְִֵֵֵֶַַַָָ

לּמּוד  זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלּמדהּו:
אביו  לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּדּבּורֹו,

לא  ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹמׂשיח
"ולּמדּתם  ׁשּנאמר: קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָעׂשה

אתּֿבניכם  וגֹו'אתם ּבם ."לדּבר ְְְֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

icinY aEig - miclid KEpig¦©§¨¦¦§¦¦

ּבם  לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּפרׁשתנּו
"ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית יט).ּבׁשבּת (יא, ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

"ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדר
אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָקאי
ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהמקרא
ּבניכם  את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹבּדר
ילדיו  ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ּבם", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָלדּבר

וׁשעה. עת ְְֵָָָּבכל
ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומּכאן,
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָחֹוׁשב

להיֹות  צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעליהם,
הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכל
לֹו אסּור ,"בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ועֹוסק ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבדר

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלׁשּכֹוח
הנה  לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוגם
צריכֹות  "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכאׁשר
קם  ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמחׁשבֹותיו
לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָממטתֹו

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם על להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבראׁש

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(hi jxk awr zegiy ihewl)

אּלה: ּבימינּו ּבמיחד מזּוזה", ּב"מבצע הּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהּזכּות
ׁשעֹוזרּה זאבים, ׁשבעים ּבין אחת ּככבׂשה הּוא יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשרֹואים  לאחר ּובמיחד וׁשֹומרּה...", ׁשּמּצּלּה ה"רֹועה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
ׁשּבבּתיהם  לאחרֹונה, ׁשארעּו ׁשֹונים מארעֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבמּוחׁשּיּות,

הּסֹובלים ׁשהּׁשם ׁשל ּכגֹון מזּוזה, מצות ּבקּיּום ּפגם היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁש־ד־י, ׁשם הּמזּוזה, גלילת לאחר ׁשּיראה ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּנכּתב
אצלם. חסר היה יׂשראל', ּדלתֹות 'ׁשֹומר ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָראׁשי־ּתבֹות

להׁשּתּדל צרי מזּוזֹות ּביֹותר הרי ּתהיינה יהּודי ּבית ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּפתחים על קב ּכל וׁשּיהיּו ּבמזּוזה, לפי החּיבים ּועים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ֲַָָההלכה.
נׁשים  אצל והן אנׁשים, אצל הן זה ּבענין להׁשּתּדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיׁש
הּגמרא: ּכהסּבר ּבמיחד ּכאנׁשים, ּבדּיּוק ּבמזּוזה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהחּיבֹות

לחיֹות, צריכים [=ּגברים חּיי"? ּבעי לא נׁשי חּיי, ּבעי ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ"ּגברי
הּבית", "עקרת ּבהיֹותּה ועֹוד: לחיֹות?]. צריכֹות אינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנׁשים
ּכֹולל  הּבית, לעניני לדאג מיחדת חֹובה האּׁשה על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמּטלת

"מזּוזֹות על־ידי ...".ּביתׁשמירתֹו ְְְִֵֵֶַָ
ּבֹו. הּנמצא ּכל ועל הּבית, על הּׁשמירה חּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
"הוי' ׁשל ּבאפן ּבזהר, ּכמּובא היא, הּׁשמירה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתר־על־ּכן:

הּבית.צאתיׁשמר מן ּביציאה ּגם - עֹולם" ועד מעּתה ּובֹוא ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הרי  אחת", "קֹומה וכּלם ּבזה, זה ערבים יׂשראל ׁשּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכיון

ׁשל מזּוזה ּבמצות ׁשּׁשּפּור יחיד מּובן, חדר החּיב ּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל, ּכל ׁשל ּכּלּה הּקֹומה ּבׁשמירת מֹוסיף ּכל ּבמזּוזה, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל וטף, נׁשים אנׁשים ְְֲִִִֶַָָָָָיהּודי,
עֹולם". ועד מעּתה ּובֹוא צאת יׁשמר "הוי' הּכתּוב: ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּובלׁשֹון

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ֲִִֶ

נדרׁשין  ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָֹּכן,
לאו  הן, ּומּכלל הן, לאו, Ì‰Ï.מּכלל ˙˙Ï∑(ספרי) ְְִִֵֵַַָָ»≈»∆

מּכאן  להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ'לתת
הּמתים  ּתחּית למדים הּתֹורה מצינּו .מן ְְִִִִִֵֵַַַָָ

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.eaøé ïòîì (àëmiCwd `l dOl dWw §©©¦§¨¤¨¨Ÿ¦§¦
mYazkE xn`n mcw df xn`n©£¨¤Ÿ¤©£©§©§¨
mB xfFg mYazkE xn`n didIW icM§¥¤¦§¤©£©§©§¨¥©

oEMzPW ilE`e ,EAxi ornl wEqR lr©¨§©©¦§§©¤¦§©¥
xn`Ol EAxi ornl xn`n Kinqdl§©§¦©£©§©©¦§©©£©
EAxi mYazkE xkUAW xnFl mYazkE§©§¨©¤¦§©§©§¨¦§

l"f mxn`n `Ede ,mkini(:a"l zAW)lM §¥¤§©£¨¨©¨¨
eini Fl oikix`n dfEfn zevnA xidGd©¨¦§¦§©§¨©£¦¦¨¨

:eizFpWEak dxez §¨



awrעד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ycew zayl inei xeriy

ß a`Îmgpn a"k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑,הרּבה ׁשמירֹות אזהרת »…ƒ¿¿ְְְִֵַַַָ

יׁשּתּכח  ׁשּלא ּבתלמּודֹו ÂÈÎ¯cŒÏÎa.להּזהר ˙ÎÏÏ∑ ְְְְִִֵֶַַַָֹ»∆∆¿»¿»»
חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום. ּתהא ואּתה רחּום, ְְֲִֵֵַַַָָהּוא

חסדים  ּגֹומל ּכן,∑B·Œ‰˜·„Ïe.ואּתה לֹומר אפׁשר ְֲִֵַָָ¿»¿»ְֵֶַָ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא"? אֹוכלה "אׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹוהלא

ּבֹו נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה .ּובחכמים, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - hkz'd zxb` e"hg ycew zexb` t"r)

מעׂשה? יעׂשה אדם ׁשל ׁשדיּבּורֹו אפׁשר ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי
ּבֹו" ּולדבקה דרכיו ּבכל "ללכת ּכתּוב כב)ּבפרׁשתנּו ,(יא, ְְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָ

המקֹום. ּבדרּכי ללכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשנצטוינּו
ׁשּבדיּבּורֹו מעׂשה, עֹוׂשה הקּב"ה ׁשל ׁשדיּבּורֹו מצינּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהנה

העֹולם. את ּברא ְִֶַָָָָּבלבד
ׁשגם  מזה, ללמֹוד יׁש דרכיו", "ּבכל ללכת ׁשעלינּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומּכיון

מעׂשה. יעׂשּו ׁשדּבּוריו להׁשּתדל צרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהאדם

ּפרטים: ּובׁשני המדּבר, ּבאדם הדבר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוּתלּוי
ללב  נכנסים ׁשאזי הלב, מן היֹוצאים ּבדברים לדּבר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָא.
ׁשיהא  צרי ב. הידּוע. ּכפתגם ּפעּולתם, ּופֹועלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהׁשֹומע

חז"ל ּכמאמר ׁשמים, יראת ב)ּבֹו ו, ׁשיׁש(ברכות אדם "ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
נׁשמעים". דבריו ׁשמים, יראת ְְְִִִִַַָָָָּבֹו

מעׂשה. יעׂשה - אדם ׁשל ּדּבּורֹו גם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ïeøîLz øîL íà ék (áëzrcl Kixv ¦¦¨Ÿ¦§§¨¦¨©©
xnFl ltM dOl,oExnWY xnW ¨¨¨©©¨Ÿ¦§§

oEkIW ilE`e ,z`f `id dxinX dn cFr©§¦¨¦Ÿ§©¤§©¥
'd dESW zFevOd zxinW lr xidfdl§©§¦©§¦©©¦§¤¦¨
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ExnWIW dxinW DzF` lr l`xUil§¦§¨¥©¨§¦¨¤¦§§
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:DzF` oExnWY WExR¥¦§§¨
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dfA zFevOl dxinW EUrY m ¦̀©£§¦¨©¦§¨¤
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WcTd lr lgn EtiqFi `l m` zAW©¨¦Ÿ¦¥Ÿ©©Ÿ¤
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oi`X dOA mci EglWi lal DzxinW§¦¨¨§©¦§§¨¨©¤¤¥
xW` gMd i"r didi dfe ,dvtg dxFYd©¨£¥¨§¤¦§¤©Ÿ©£¤
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עה awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑ ּׁשעליכם מה אני ,עׂשיתם אף ¿ƒֲֲֲִִֵֶֶֶַַ

ּׁשעלי  מה ÌkÓ.אעׂשה ÌÈÓˆÚÂ∑ ּגּבֹורים אּתם ֱֶֶֶַַָ«¬Àƒƒ∆ִִֶַ
מה  ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, ּגּבֹורים ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהם

ׁשּמׁשּב ההּוא לֹומר:הּׁשבח האמֹורּיים, את ח ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ה'עֹובדי  מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא מּכם"? ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ"ועצמים

מּכם  ּגּבֹורים והם .ּכֹוכבים', ְִִִִֵֶָ

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה (יא, ּבפרׁשת ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
א־ב) יׂשראל,(לד, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמר

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, הּים אּלא הּיםעד האחרֹון, ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ויׁשהּיֹום הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

רֹומז  יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ׁשּים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

ארץ  ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּגם
לּנקּדה  עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל ְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻיׂשראל
ּגדרי  ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאחרֹונה
ׁשּתתּפּׁשט  יׂשראל ארץ עתידה לעתיד־לבֹוא ׁשּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולם,

הארצֹות. ְֲָָָבכל

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם),איׁש אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ִִֵֶָ

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאּמה
מּכלֿמקֹום  יתיּצב", ּתלמּודֿ"לא מה ּכן, אם . ְְִִִֵֵַַַָָֹ

ּכעֹוג  אפּלּו "איׁש"? הּבׁשן לֹומר: מל.ÌÎcÁt ְֲִִֶֶַַָָ«¿¿∆
ÌÎ‡¯BÓe∑ ּפחּדכם אּלא, מֹורא? הּוא ּפחד והלא «¬∆ְְֲֶֶַַַַָָֹ

הרחֹוקים  על - ּומֹוראכם הּקרֹובים, על -.„Át∑ ְְֲִִֶַַַַָ««
ּפתאם  ּבעיתת ּדאגה ∑BÓ¯‡.לׁשֹון מּימים לׁשֹון ְְְִִַֹ»ְְִִָָָ

ÌÎÏ.רּבים  ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן (שמות ִַ«¬∆ƒ∆»∆ְִֵֵָ
וגֹו' לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְֲִֵֶֶַַָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

å øåáéöì äøèôääú"åîùìâôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dkeq(ipy meil)

,xyk `veid lQRy eprinydlìMî úBçt ìeñt Cëñì àlàäL ©¨¤¨¦§¨¨¨¦§Ÿ¨
äpè÷ äkeñajkqde ,migth dray lr dray `idy dkeq - §¨§©¨

`we ,leqt jkqa zkkeqn dwlg `l` ,dlek lr epi` xykd
jkqd sxhvny `ziixad ol rnynxeriyl milydl leqtd

.dkeq xykd:`xnbd zx`anàöBé éàîe`ziixad zpeek dn - ©¥
,dkeqdn `vei jkqd oi` df xe`ia itl mb ixd ,'`vei' dxne`a

y `ziixad zpeek `l`äkeñ úøBzî àöBéoina jkeqn epi`y - ¥¦©¨
.jekiql xykd:`xnbd dywné÷úî,àéòLBä áø dì ódn ©§¦¨©©§¨

,dkeqd xeriy milydl sxhvn leqt jkqy yecigdm` s` ixd
àäé àìleqt jkqd oicøéåà àlàxie` ixdy ,epnn xeng `edy Ÿ§¥¤¨£¦

,drax`a lqet leqt jkqe dylya lqetìMî úBçt øéåàåäL §£¦¨¦§Ÿ¨

ìéñt éî äpè÷ äkeña íéçôèdxyk dkeqd ixd ,lqet `ed ike - §¨¦§¨§©¨¦¨¦
zvxzn .dkeqd z` lqet epi` leqt jkqy oky lke ,ceal oicn

:`xnbdàaà éaø déì øîà,`iryed iaxly `ed yecigdäæ- ¨©¥©¦©¨¤
leqt jkqóøèöîdkeq xykd xeriyl,åézçz íéðLéåoi`y dn ¦§¨¥¦¥¦©§¨

okäæåmpn` xie` -óøèöîmle` ,dkeq xykd xeriylíéðLé ïéàå §¤¦§¨¥§¥§¥¦
åézçz,oyil xzene ynn dkeqk oecipy `ziixad dxn`y dn dfe ©§¨

.eizgzji` ,xie` zgz mipyi oi`y jixacl :`xnbd zl`ey
- dkeq xykd xeriy milydl sxhvnéôeøèöàc éãéî àkéà éîe¦¦¨¦¦§¦§¨¥

óøèöî,xeriyl milydl sxhvny -øLk Bðéà Bîöò àeäåjkql ¦§¨¥§©§¥¨¥
.ea:`xnbd dperïéà ,áLéìà ïa ÷çöé éaø øîàmixac yi ok` - ¨©©¦¦§¨¤¤§¨¦¦

.milydl mitxhvn z`f lkae ,mixyk mpi`y
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שני עמ' א



עו

יום ראשון - ט"ז מנחם־אב
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט מנחם־אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז מנחם־אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' מנחם־אב
מפרק צז 

עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח מנחם־אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א מנחם־אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב מנחם־אב
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת עקב

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 



עז a`Îmgpn f"h oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî æ"è ïåùàø íåé
אגרת ה  ,gw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,216 'nr cr:äéùòá

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa Cà©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` cvik okÎm`
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl
ly mi`xapd ieaixy
mipeilrd zenlerd
ok mb `a miipgexd
ly zeize` itexivn
iptny ,dlrnly xeaicd
xeaicd zeize` itexivay
mitexiv mpyi dlrnly
ok mb mpyi ,uw oi` cr
,j` - uw oi` cr mi`xap
mdy miipgexd mi`xapd
yie zrce dnkg ilra
,zewl`a drici mdl

lirl xaqedy itky ,dlrnly xeaicd zeize` zeiniptn mi`a
ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd okly ,"dnkg"n `a df
ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd eli`e ;zewl`a dnkg
zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z` leaqle lawl elkeiy
mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d `l` ,zeize`d ly
xacdy enk ,lynÎjxc lr) xeaicd zeize` ly sebde xnegdn
`edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn ,sebdn `a dfy ,mc`a
dlrnly laddn `a df ixd dlrnl mb jk ,inyb lewe lad
,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne` okl ,(zeize`d sebne
itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d ze`a `xap `edy

:owfd epax oeylae .lirl xaqedyáì éîëç ìëì òeãé äpä16, ¦¥¨©§¨©§¥¥
Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå úBîìBòä éeaø ék¦¦¨¨§©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§

áeúkL17,"åéãeãâì øtñî Léä" :zenlerl dpeekd - ¤¨£¥¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`y ,dlrnly zelkidleãeãâe ìëéä ìëáe± §¨¥¨§

aezky enk xtqn xak yi mda18`eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
mda yiy ,c`n lecb `ed xtqnd j` ± "oenewi idencw oaax

íéëàìî ïááø àBaøå ïéôìà óìà19ïëå ,yiy ,zenypa ± ¤¤£¨¦§¦¦§¨©§¨¦§¥
'ig ,dnyp ,gex ,ytp ly zeillk zebixcn yng odaod ,dcigi ,

äãéçé äiç-äîLð-çeø-Lôð,i"gpxp ±,õ÷ ïéàì úBâøãî- ¤¤©§¨¨©¨§¦¨©§¥§¥¥
zbixcnae ,"ytp" zpigae zbixcna uw oi`l zebixcn opyiy

,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp" ly dbixcna cr ,"gex" zpigaeìëáe§¨

äøéöé äàéøa úeìéöàaL úBìëéä éeaøî úBìëéäå íìBò± ¨§¥¨¥¦¥¨¤©£¦§¦¨§¦¨
dlrnl ,"diyr"d mlern dlrnly miipgex zenler mlek ody
mler" ,oky ± ipgexd "diyr"d mlern dlrnle dfd mlerdn
,inybd dfd mlerl wx `l oeekn ,"diyr"d mler `edy "dfd
mler z` llek mb m`Îik

- ipgexd diyrdìk äpä¦¥¨
øçà éeaø ,elà íééeaø¦¦¥¦©©
,Lnî õ÷ ïéà ãò éeaø¦©¥¥©¨
daxd jk lk mda yiy -
uw ila mi`xape milv`p

,ynnòtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨
á"ë éôeøö éeaøî¥¦¥¥
,'ä øác úBiúBà¦§©

úB÷lçúnäa"k ± ©¦§©§
xeaicd ly zeize`d

zewlgzn ,dlrnly-íb©
ãò íéaø íéôeøöì ïk¥§¥¦©¦©

,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà- ¥¥§©§¦©¨
mitexivl seq oi`e uw oi`
zeize` a"kn mixvepd

,dlrnly xeaicdBîk§
äøéöé øôña áeúkL20äòáL :21úLîç úBðBa íéðáà ¤¨§¥¤§¦¨¦§¨£¨¦£¥¤

,íéza íéòaøàå íéôìàzeize`d ze`xwp dxivi xtqa - £¨¦§©§¨¦¨¦
zia enk ,zeize`n ztxhvn dlnd ,"miza" - milnde ,"mipa`"
mitl` zyng sxvl xyt` zeize` rayne ,mipa`n sxhvny

,zepey miln mirax`eïéàM äî áLçå àö Cìéàå ïàkî¦¨¨¥¨¥©£Ÿ©¤¥
'eë øaãì ìBëé ätäjk lk - renyl dleki ofe`d oi`e - ©¤¨§©¥

a"kn mitxhvnd miaxd mitexivl zeiexyt`d od daxd
mitexivd xtqn 'dxivi xtq'a dpen zeize` ray cr .zeize`d
eli`e .zeize` ray cr ,zeize` yly ,zeize` izyn mixvepd

ze` rayn dlrnlzeax jk lk od mitexivd zeiexyt` ,zei
ieaix ixd ,dlrnly xeaicd zeize`a mb jk ,leab ila mdy
ieaixne ,zilkze uw ila `ed ,odn sxvl milekiy mitexivd

.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapd ieaix mi`a mitexivdíâäå©£©
úBîLðe íéëàìnä úBâéøãîe úBìòîa LiLdaxd wx `l ± ¤¥§©£©§¥©©§¨¦§¨

mb `l` ,zenype mik`lnúBâøãîe úBìòî éðéî änëå änk©¨§©¨¦¥©£©§¥
dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàì úB÷eìçdlrnl - zg` dbixcn - £§¥¥¨©©¨©

zilrp dpey`xd dbixcnd mby zexnl ,dipyd dbixcndn
xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd ieaix lk m`e .xzeia
`l ixd - zeize`d xcqe zbvda wx `ed lcadd - dlrnly
zpigaa ,dipyl zg` dbixcn oia lcadd ,zeidl jixv did

,- deab lr deabìkä äpädeab mb ,zebixcnd zewlgzd ± ¦¥©Ÿ
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ùã÷ä úøâà
êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá

úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå
ïááø àåáøå ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâì
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לב חכמי כל ועשו גו' ועשית עה"פ (ואוה"ת) בתו"א ג.17."עפמש"כ כה, י.18.איוב ז, דניאל

.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מוכיח שמזה וי"ל – רפמ"ח) שם (ראה מוסיף מה דלכאורה – ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא
בל"ג". גם בהם יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות שנתהוו ב"גדודים" מי"ב.20.דהמדובר שליט"א 21.פ"ד הרבי



a`Îmgpnעח f"h oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,deab lríéôeøvä éôelç éôì CLîðmi`ay zeize` a"kc - ¦§¨§¦¦¥©¥¦
w"k ztqed - y"a z"`c zexenzde mitexivd seliga ok mb

,`"hily x"enc`'eë L"a ú"àa úBøeîzäåxg`d xcqa - §©§§©©
ze`d) s"l` ze`dy ,"y"a z"`" ly xcqd ,"z"iaÎs"l`"d ly

ze`a ztlgen (dpey`xd
,(dpexg`d ze`d) e"iz
ze`d) z"ia ze`de
ze`a ztlgen (dipyd
iptly dipyd ze`d) o"iy

.'eke (dpexg`dBîëe)§
.(áé ÷øôa øàaúpL± ¤¦§¨¥§¤¤

"dpen`de cegid xry"a22

xtq ly ipyd wlgd
zexnl ,ixd ."`ipz"d
dfk zebixcn ieaix epyiy
oi` cr zebixcn iwelige

,uwäpä ,ììk Cøc Cà©¤¤§¨¦¥
,úòãå äîëç éìòa ílkª¨©£¥¨§¨¨©©
dnkgd oipr `ed mpipr -

,zewl`a zrceíéòãBéå§§¦
úBéä éðtî ,íàøBa úà¤§¨¦§¥¡
úeiîéðtî íúeiç©¨¦§¦¦

úBëLîpä úBiúBàä± ¨¦©¦§¨
zekynp zeize`d zeinipt
,äàlò äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¨¨

dpeilr dnkg" -,".ìéòì økæpëålk lr mixne` okl ± §©¦§¨§¥
e`xap mdy ,"`ad mler" illkd mya millkpd mi`xapd
xeaicd zeize` xe`ne zeiniptn d`a mzeig oky ,c"eia

.'ied my ly c"eidn `ad ,dlrnly,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨
úeiçå øBà ìañìå ìéëäî ïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò¦©©¤§¨¨¥¨¦§¦§Ÿ§©

øéàäì ,ïúeiîéðôe úBiúBàä úøeö úðéçaîxe`dy ± ¦§¦©©¨¦§¦¦¨§¨¦
,ea xi`i ,zeize`d zeinipt ly zeigdeLeáì éìa Ba òétLäìe§©§¦©§¦§

L Bîk øzñäå,zeize`d zeinipt ±úBòétLîe úBøéàî §¤§¥§¤§¦©§¦
,íéëàìîe úBîLðìila rityne xi`n df mik`lne zenypl - ¦§¨©§¨¦

laddn deedznd zeize`d sebe xneg ly xzqdde yeald23,
úðéçaî äfä íìBòì úòtLðå äàa äòtLääå äøàää ÷ø©©¤¨¨§©©§¨¨¨¨§¦§©©¨¨©¤¦§¦©

àeäL ,íúeéðBöéçå úBiúBàä óeâå øîç,zeize`d zeipevig ± Ÿ¤§¨¦§¦¦¨¤
`id,ìáää úðéçazeize` sebe zeipevig lynÎjxc lr enk - §¦©©¤¤

,inyb lad `ede ,aldn `ad laddn mieedznd mc`a xeaicd
ì ÷lçúnäúìä÷aL íéìáä äòáL24weqta -"zldw"a25 ©¦§©¥§¦§¨£¨¦¤§Ÿ¤¤

lad zldw xn` milad lad" :lad ly mipipr dray mixkfen
,miax oeyl "milad" ,zg` mrt "lad" ,"lad lkd milad
,dyly aey ,"milad lad" mrtd cer ,dyly cgia ,miinrt

."lad" minrt ray cgiae ,zg` mrt cer "lad lkd"
íäéìòL,miladd dray lr ±ìBòäáeúkL Bîk ,ãîBò í ¤£¥¤¨¨¥§¤¨

LBãwä øäfa26.xn`c milad lr `l` miiwz` `l `nlr" ± ©Ÿ©©¨
xn`y miladd lr `l` miiwzn epi` mlerd ± "`kln dnly
mdy ,jlnd dnly
,mixen`d miladd zray
"'ä ét àöBî" àeäå§¨¦
äfä íìBòa Laìúnä©¦§©¥¨¨©¤

åéàáö ìëålk ± §¨§¨¨
,dfd mleray mi`xapd

,íúBéçäìladd dfy - §©£¨
,'d it `ven ,'d itn `ad

BëBúáe`venae lada ± §
,'d itúðéça úLaìî§ª¤¤§¦©

øeacä úBiúBà úøeö©¦©¦
,äáLçnäå,dlrnly - §©©£¨¨
- d`adåéúBcnî¦¦¨

BðBöøe úBLBãwä©§§
,'eëå Búîëçåenk - §¨§¨§

zeize`y ,lynl mc`a
zeize`e xeaicd
ixd ze`a daygnd
iptny - eizecnn ieliba
dweyze dad` el yiy
`ed okl ,miieqn xacl
eznkge epevxn ze`a zecnde ,xac eze` zece` xacne ayeg
dlrnly daygnde xeaicd zeize` ze`a dlrnl mb jk ,'eke

,'eke eznkge epevxne zeyecwd zecndn ,zelbzdaúBãçéîä©§ª¨
zecge`n ,(zexitqd) eznkge epevxe ,zeyecwd ± eizecn ±

úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàazexevny xe`dy ixd - §¥¨§©§¦
dnkge oevxne zeyecwd eizecnn `ad xe` `edy ,zeize`d
digne deednd "'d it `ven" ly zeinipta ,ekeza wx `vnp -
d`a okidne .jk xacd oi` ieliba eli`e ,dfd mlerd z`
sebe zeipevign df ixd - ?dfd mlerd ly zeigde zeedzdd

.dlrnly xeaicd "lad" ,zeize`dé"øàä áúkL eäæå)§¤¤¨©¨£¦
äëøáì-BðBøëæ27úeëìîc íéìkä úeiðBöéç úðéçaL , ¦§¦§¨¨¤§¦©¦¦©¥¦§©§

,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL 'äa úBænøîä ,úeìéöàc'd" - ©£¦©§ª¨§¤¥£¨¨¨
,zeklnd zxitq `idy "d`zzíìBòì äîLð eNòðå eãøé íä¥¨§§©£§¨¨§¨

'íéðewz'a áeúk ïëå .(äiNòä28,"xdef ipewiz"a -ã"eiäL ¨£¦¨§¥¨©¦¦¤©
,'ied my ly ±àeä,xi`n ±,'eë úeìéöàa± "d`lir 'd"e - ©£¦

,"dxivi"d mlera ± "e"e" ,"d`ixa"d mleraúðp÷î äàzz 'äå§©¨¨§©¤¤
,dxi`ne ±:äiNòazewl`d od 'ied my ly zeize`d rax` - ©£¦¨

zenlerd ly29zxitq `ed "zeliv`d" mlera xi`ny ielibd :
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ùã÷ä úøâà
ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå
ìôùä äæä íìåòä êà .ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
úéìëúá ä"á ñ"àá úåãçåéîä 'åëå åúîëçå åðåöøå
úåìéöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéç úðéçáù ì"æ é"øàä ù"æå)
äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå
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נקבה. לשון "בונות", להלן שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות ‰Ú¯˙22.מציין
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשעי"ז"„¯ÂÈמשא"כ – כו' דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר פחות ·˘ÈÂÈמגבוה דאינו בלבד הצירוף

˘ËÈÏ"‡:23.במעלה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל ˘ËÈÏ"‡:24."שהוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עייג"כ"
עה"פ". א.25.באוה"ת ב.26.א, קמו, ובכ"מ.27.ח"א פ"ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.28.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ‰Ú¯˙.29ראה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."פל"ט בח"א "עפמשנת"ל



עט a`Îmgpn f"i ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî æ"é éðù íåé
,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

ly oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied my ly c"ei) "dnkg"d
itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly ,xzeia dlrpd epte`a lehia
ly oey`xd wlga) d"l wxtay d"dbda xne` owfd epaxy
mler zellka dxi`n ef "dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq
lehiad ote` xxey "zeliv`"d mler ipipr lkay ,"zeliv`"d
"dpia"d zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n "d`ixa"d mlera ;xen`d
ilra md (mik`ln mbe zenyp mb) df mler ly mi`xapd lke
,zecnd yy zexi`n "dxivi"d mlera ;zewl`a dlecb dbyd

zelrtzd ,"zecn"d oipra `id ,df mleray mi`xapd zceare
'd" dxi`n "diyr"d mlerae ;zewl`a d`xie dad` ly
,dyrnd mler `ed - df mlere ,"zekln"d zxitq ,"d`zz
ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw jezn dyrne
zyaelnd xeaicd zeize` itexiv zeiniptn d`ad ,df mler
zeedzd eli`e ,"lad"d `edy zeize`d sebe xnega mlrda
- xeaicd zeize` zeipevign wx md ,envr mlerd zeige

.ixnege inyb mler `ed df mler okle ,"lad"dn

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg

lad" ,'ied my,xeaicd "
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl
mc`y cqgd ici lr
.cqge dwcv dyer dhnl
ly cqge dwcvay ixd
"lret" `ed ,dhnl icedi
ly c"eidn dkyndd z`

lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly 'dl - "dnkg" - 'ied my
epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed dwcv ici

:owfdìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨
úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç úBàìôð ìékNäì§©§¦¦§§¨§¨§©§¥¦§©£©§§

ãçà,zg` ±äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî ¤¨¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨
øúéå ,ìLî-Cøc ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä Búîëçì äìBãb§¨§¨§¨©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨§¤¤
øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä ,õ÷ ïéàì äfî¦¤§¥¥¨¨¦§¨¨§©©£¤¦§©
ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð íéîL 'ä¨©¦©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨

àéä ,"íàáö,`ed "'d xac" ±ä"éåä íL ìL 'ä úBà §¨¨¦¤¥£¨¨
,àeä-Ceøa`idy -,"àìél÷ àúà"ef `l - ,"dlw" ze` - ¨¨¨©¦¨

ze` ,"`lilw `z`" z`xwp mb `id ,zg` ze` `idy cala
.ynn da oi`y "dlw"'äa" ¯ "íàøaäa" :áeúkL Bîk§¤¨§¦¨§¨§

,"íàøaaezky enk -30epinkg eyxc jk lre ,"m`xada" : §¨¨
l"f31zeclez z` ,mze` `xa `ed 'd ze`a ,"m`xa 'da" :

mdilry ,ux`de minyd
,"m`xada" aezkàéä± ¦

`id ,'d ze`d'èä øB÷î§©
eëLîðL úBøîàî©£¨¤¦§§
ïBLàø øîànî¦©£©¦

"úéLàøa"éîð"cmby ± §¥¦§¨¥
`ed"àeä øîàî32,lr - ©£¨

mixne` "ziy`xa"
`ed mby l"f epinkg
x`y enk "xn`n"
aezk mday mixn`nd
`l` ,"xn`ie" oeyld

`edyiy`xd xn`nd
x`yl xewnde

zexn`nd33,úðéça àéä¦§¦©
úàø÷pä äîëç̈§¨©¦§¥

."úéLàø"ziy`x" ± ¥¦
,xeaicl ,zexn`nd 'h xewn ,"dnkg"n dcixid ,ixd ,"dnkg

.xzeia lecb mevnv `id ± "zekln"æà Cà,d`ixad zligza ± ©¨
Bæ äãéøéå äëLîä äúéä,xeaic ± "zekln"l "dnkg"n ±éìa ¨§¨©§¨¨¦¦¨§¦
,ììk àzúìc àúeøòúà,llk dhnln zexxerzd ila -ék"34 ¦§¨¨¦§©¨§¨¦

"'eë ãáòì ïéà íãà35,dyrie ceariy mc`d f` ixd did `l - ¨¨©¦©£Ÿ
,dhnln zexxerzdd z`"àeä ãñç õôç ék" ÷ø36,d`ixad - ©¦¨¥¤¤

,cqg utg `ed d"awdy df cvn dzid"äðaé ãñç íìBò"å37. §¨¤¤¦¨¤
"íäøáàa" ¯ "íàøaäa" eäæå38,mixne` l"f epinkgy dn df - §¤§¦¨§¨§©§¨¨

,"mdxa`a" zeize` dfy "m`xada" weqtd lrék39ãñç" ¦¤¤
'eë "íäøáàì40.± m`xada" edfe ,cqg zpiga `ed mdxa` ± §©§¨¨
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ùã÷ä úøâà
äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá

åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç
äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
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ד.30. ב, ב.31.בראשית כט, א.32.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:33.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם È¯Á‡Ï"צע"ג
המאמר ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן ˘ËÈÏ"‡:34.גו'! ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰?קמ"ל מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק  ועפ"ז  גו'. אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם  אתדל "ת שולל  – קמ"ל דטובא בראשית ÏÏÎ."'.35וי"ל
ה. יח.36.ד, ז, ג.37.מיכה פט, ט.38.תהלים פי"ב, כ.39.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:40.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל כי חסד, "ג"פ



a`Îmgpnפ f"i ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`aíãàä úàéøa øçà Cà©©©§¦©¨¨¨
`ed epipry ±,"'eë dãáòì"ici lr zekynd jiyndle - §¨§¨

,dhnln ezexxerzdòúà ìk éæààìéòìc àúeølk ± £©¨¦§¨¨¦§¥¨
dlrnlny zexxerzdàeä ,ïBéìò ãñç úcî øøBòì§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨

zexxerzdd ici lr
mc`d ly dcearde
xxern `edy ,dhnl
,oeilrd cqgd z` jiynne

ãñçå ä÷ãöa41ìàøNiL ¦§¨¨¨¤¤¤¦§¨¥
.äfä íìBòa ïéNBò,ixd ± ¦¨¨©¤

icediy cqge dwcv ici lr
jiynn `ed ,dhnl dyer
± 'ied my ly c"eidn
my ly 'dl ± "dnkg"n
ixd - ,"zekln" ± 'ied
z` jiynne "dyer" `edy

.'ied myeøîà ïëì̈¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì42ïéà øîBàä ìk : ¦§¨¨¨¨¥¥
éìa äøBz àlà Bì¤¨¨§¦
elôà ,íéãñç úeìéîb§¦£¨¦£¦

àlà ,Bì ïéà äøBzjixv ¨¥¤¨¨¦
úeìéîâáe äøBza ÷ñòì©£Ÿ©¨¦§¦

ú÷ôð äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä ék .íéãñç43,zexnl - £¨¦¦¦¥£©§©§¨¥¨§¨¨§©
,"dnkg"n d`a dxezyàîìò íi÷úî àúéøBàáe44,ici lre - §©§¨¦§©¥¨§¨
,mlerd miiwzn dxezda ïàòìc ïeðéàáe45,dl` ici lre - §¦§¨¨¨

,(dxeza) da mixacne miwqeryíøeaãa ék,dxez ixeaic ± ¦§¦¨
úBòtLäå úBøàä íéëéLîîúBàøLäå :øçà çqð)äîëç ( ©§¦¦¤¨§©§¨ª¨©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ±øeacä úBiúBà úðéçáì äøBzä øB÷î ¦¨¨§©¨¦§¦©¦©¦
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL46ìà" : ¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©

éða éø÷zéðBa àlà C"Cmiwqerd mdy minkg icinlz ± ¦§¥¨¨¦¤¨¨¦
md ,"jipea" mb md `l` ,jly mipad ,"jipa" wx `l md ,dxeza

- dxez mcenil ici lr mlerd z` miniiwne mipeaäëLîä éøä£¥©§¨¨

Bæ,xeaicd zeize`l "dnkg"n ±äæìå ,äìBãb äãéøé úðéça àéä¦§¦©§¦¨§¨§¨¤
éøöíénk CLîpä ,ïBéìò ãñç øøBòì Cmdy mind rah ± ¨¦§¥¤¤¤§©¦§¨©©¦

oeilrd cqgd jynp mb jk ,jenp mewnl deab mewnn mikynp
,minl lynpy,Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nîdbixcne mewnn - ¦¨¨©§¨¨

dbixcnle mewnl mideab
jynp df cqge ,mikenp

,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda

,äàzz ãñçå ä÷ãöa- ¦§¨¨¨¤¤©¨¨
cqge dwcv ici lr
,zeinyba dhnl miyrpd

íéëéLînL,mipzepe ± ¤©§¦¦
çeø úBéçäì ,ãñçå íéiç©¦¨¤¤§©£©

.íéàkãðå íéìôLlr ± §¨¦§¦§¨¦
mipzepy miigde cqgd ici
lty iprl mikiynne
z` mikiynn ,`kcpe
ick ,dlrnly cqgd
zpigan "miig" jiyndl
jenp mewnl cxiy "dnkg"
ody xeaicd zeize`l ±

.mi`xapd lk xewneäæå§¤
áeúkL47ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

-ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íàize` recie lkyd -48likyny miiqne , ¦§Ÿ¦§©¥

:ote`a,"'eë ãñç äNò 'ä éðà ékz` milldny ixd - ¦£¦Ÿ¤¤¤
,cqg dyer 'd f`y ,cqg zlrete dyer `idyk "dnkg"dék¦

ãñçä'd ip`"y ,dlrnly cqgd z` jiynne dyer mc`dy ± ©¤¤
dyer,diyray ± "cqgéLînä àeä,ähîì äîëçä éiç C- ©©§¦©¥©¨§¨§©¨

jynei dfy ick ,mi`xapd xewn jynei xeaicd zeize`ay
.dhnlåàì íàåly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr dxqg m` ± §¦¨

,cala dxezd cenil ly ± dnkg,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð éøä£¥¦§¥¨§¨§©
,ely dnkga ± "eznkga mkg lldzi l`" aezkk -úëLîä éìa§¦©§¨©

äpnî íéiç,dlrnly "dnkg"d ±.íBìLå-ñç ©¦¦¤¨©§¨
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ùã÷ä úøâà
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç

.å"ç äðîî íééç úëùîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע הנשמה Â‡ÏÙ˙אתדל"ע מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא ע"י ıÙÁפשוטה (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

חסד  כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם
)Í˘Ó˘" בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. רפמ"ט):Â‰ÊÂונותן) ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא בורא‰Â‡חפץ - באברהם Í˘Á(בריאה בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד עולם ראשונה, - (
חסד אחרונה".כי ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' ˘ËÈÏ"‡:41.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת

וכו'". וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: ב.42.כמה קט, ובכ"מ.43.יבמות א. קכא, א.44.זח"ב ר, זח"ב
ועוד.45.ובכ"מ. א. מז, א.46.זח"א סד, יב.47.ברכות ט, ˘ËÈÏ"‡:48.ירמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה ".ÈÚ˜¯‰"שג"ז



פי a`Îmgpn g"i iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ç"é éùéìù íåé
,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr:åðéáé

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî éðL LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥§¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦
÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ

,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨
."Bì ïéà äøBz elôà"L¤£¦¨¥
el oi`y xne` `ed m` ±
zelinb ila dxez `l`
.el oi` dxez mb ,micqg
xne` ,`eti` ,cvik
ly beq epyiy l"fix`d
dxeza zewqerd zenyp

?odini lkàlàxiaqi ± ¤¨
oi`y ,oldl owfd epax
el` zenypy dpeekd
cala dxeza zewqrzn
zelinba zewqer opi`e
dpeekd `l` ,e"g micqg
`ed opiipr xwiry `id

,dxez-éãéîìzäL¤©©§¦¥
øwò ïúøBzL íéîëç£¨¦¤¨¨¦¨
èeòîe ,da íäéîé áøå§Ÿ§¥¤¨¦

íäéîémiwqer md ± §¥¤
äpä ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦¦¥
íúeøòúà úlòt§ª©¦§¨¨

àzúìc"dlert"d ± ¦§©¨
,dhnly mzexxerzdn

éLîäì ,ïBéìò ãñç øøBòìLaìîä óBñ-ïéà-øBà ãéøBäìe C §¥¤¤¤§§©§¦§¦¥©§ª¨
,äàlò äîëça`idy ,"dpeilr dnkg"a -'ä úøBz øB÷î §¨§¨¦¨¨§©

,íäéôaLmd ,`eti` ,okid ,dxez ixac mxeaica -mikiynn ¤§¦¤
- ?z`fäàéøaaL úBîLpä íìBòì ÷ø àeämikiynn mdy ± ©§¨©§¨¤©§¦¨

my,ãeîìzä ÷ñò éãé-ìòminrhd zllekd `xnb - ©§¥¥¤©©§
mlerl zekiiy jkl yiy ,zekldd ly `ixheÎ`lwyde

,dbydd mler ± "d`ixa"dL íéëàìnìåd mleraäøéöéa± §©©§¨¦¤©§¦¨
,mikiynn md,äðLnä ãenì éãé-ìò"dpyn" ,oky - ©§¥¦©¦§¨

"xedh" e` "`nh" ,"leqt" e` "xyk" zekldd iwqtn zakxend
,zecnd mler ± "dxivi"d mlerl zekiiy dl yi ±úBéä ïòé©©¡

úBiúBà éôeøvî úBòtLð íéëàìnäå úBîLpä úeiç©©§¨§©©§¨¦¦§¨¦¥¥¦
,ät-ìòaL äøBz àéä ,øeacädtÎlray dxez dt zekln" - ©¦¦¨¤§©¤

"dl opixw51,äàlò äîëçî àeä úBiúBàä øB÷îednkg"n ± §¨¦¥¨§¨¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpkmd mdly dxezd cenilay ixd - ©¦§¨§¥

dxez ly xeaicd zeize` itexivl ± "dpeilr dnkg"n mikiynn
.mik`lnle zenypl zeig mikiynn md dfÎiciÎlre ,dtÎlray

éLîäì CàãéøBäìe C ©§©§¦§¦
úðéçaî úeiçå äøàä¤¨¨§©¦§¦©

äàzz 'ä ïBéìòä ìáä± ¤¤¨¤§©¨¨
,'ied my lyäfä íìBòì̈¨©¤

íeöîö àeäL ,ìôMä©¨¨¤¦§
æò øúéa ìBãbdf ixd ± ¨§¤¤Ÿ

ixnbl xg` mevnv ote`
mlera jynei xe`dy ick

,ltydéc àì52 Ÿ©
àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨
,"dhnln zexxerzd"ìL¤

íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦
íäéîé èeòî íé÷ñBòä̈§¦¦§¥¤
,íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa¦§¨¨§¦£¨¦

ààúeøòúà éãé-ìò àl ¤¨©§¥¦§¨¨
,zexxerzd ±éìòác§©£¥

áø íé÷ñBòä úBöî¦§¨§¦Ÿ
úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé§¥¤¦§¨¨§¦
øàaúpL Bîëe) íéãñç£¨¦§¤¦§¨¥

íéøîà éèewìaxtqa ± §¦¥£¨¦
,"`ipz"d÷øt à ÷ìça§¥¤¤¤

.(ãì,xne` `ed my ±
,dwcv zpizp ici lry
± cala yneg ozep `edy
ezribi lk ziyrp
z` xxern `ed ely cqgae ,jxazi ezayl oekn ± ezqpxtl

,dlrnly cqgd z` ,"`pini `rexc"deàø÷ð ïëìåilra ± §¨¥¦§§
,zeevnd"àúéøBà éëîz"53,,(dnvr) dxeza miknez md - ¨§¥©§¨

,oky .dnvr dxezd z` miknez md `l` ,dxez icnela wx `l
,dhnl xi`i dxezd xewne yxeyny xe`dy mikiynn mdïäå§¥

,ãBäå-çöð úBâøãîe úBðéça"oiwey oixz" md cede gvp -54, §¦©§§¤©§
md jk ,ux`d lr mc`d cner mdilry "miiwey"d enk

,df mlera dhnl dxezd z` mikiynnïúBéäìmdy iptn ± ¦§¨
ïáeé äæáe .äiNòä íìBòì ähîì äøBzä øBà ïéëéLîî55 ©§¦¦©¨§©¨§¨¨£¦¨¨¤¨

áeúkL Bîk ,"äNòî" íLa ä÷ãvä àø÷ð änì56äéäå" : ¨¨¦§¨©§¨¨§¥©£¤§¤¨§¨¨
,"íBìL ä÷ãvä äNòîmya dwcvl `xew `edy ixd - ©£¥©§¨¨¨

,"dyrn"éLîäì dúlòtL íL ìò.äiNòä íìBòì 'ä øBà C ©¥¤§ª¨¨§©§¦§¨¨£¦¨
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ùã÷ä úøâà
ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
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מקורו.49. מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:50.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ימיהם כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים השאר תקו"ז 51."וכל
אליהו"). ("פתח ˘ËÈÏ"‡:52.בהקדמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ויצירה בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל

ובכ"מ.53. ס "ט. סרנ"א יו "ד שו"ע ב . נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").54.ע"פ ("פתח בהקדמה ‡„ÂÓ"¯55.תקו"ז ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.56."לכאורה לב, ישעי'



a`Îmgpnפב h"i iriax mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî è"é éòéáø íåé
אגרת ו  ,218 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ å,220 'nr cr.'åë åðòùé

ì ÷ec÷c eäæåãéáòc ïàî" :LBãwä øäæ ïBL57àîL §¤¦§§Ÿ©©¨©§¨¦§¨
"àLéc÷,yecwd myd z` dyery in ±,à÷éc "ãéáòc"- ©¦¨§¨¦©§¨

,weica `id "ciar" dlnd
àzúìc àúeøòúàa ék¦§¦§¨¨¦§©¨
,"dhnln zexxerzda" ±

äàzz ãñçå ä÷ãöa± ¦§¨¨§¤¤©¨¨
o`k cqge dwcv ziiyra

,dhnlãñç øøBòî§¥¤¤
,ïBéìò,dlrnly cqgd - ¤§

éLîäìóBñ-ïéà øBà C §©§¦¥
äàlò äîëç úðéçaî± ¦§¦©¨§¨¦¨¨

`idy "dpeilr dnkg"
,íL ìL ã"eé,'ied -'äì ¤¥©

,íL ìL,'ied -úðéça ¤¥§¦©

.äiNòä íìBòì òétLäì éãk ,Cøaúé åét çeøå øeacä± ©¦§©¦¦§¨¥§¥§©§¦©§¨¨£¦¨
,"dyer" oeyld mewna xdefd oeyla "ciar" oeyld weic edf
dyrn ici lr ,oky .diyr
xe` jiynn `ed dwcvd
,"diyr"d mlera seqÎoi`

ìLî-Cøc ìòå58, §©¤¤¨¨
ïéà úBìcáä ìécáäì§©§¦©§¨¥
Bðéà íãàL Bîk ,õ÷¥§¤¨¨¥
íéøçàì àlà øaãî§©¥¤¨©£¥¦
ïéáì Bðéa àeäLk àìå)§Ÿ§¤¥§¥
íöîöî æàå ,(Bîöò©§§¨§©§¥
Bøeaãa BzáLçîe BìëN¦§©£©§§¦
íéìékNnäå .íäéìà£¥¤§©©§¦¦

:eðéáé̈¦

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m`Îik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy

;gvpl miiwzne izin` `ed lawn `edy xkydy `l` ,zn`d
xkydy ,`id o`k dpeekdy ,"yexit" owfd epax xne` okl

`ed ± dwcvd zrixf lr lawn `edyzcnel mipzepy zn`d
,dlrnlnáéúëe3,"á÷òéì úîà ïzz" :oipr miiwy ,ixd - §¦¦¥¡¤§©£Ÿ

i"yx yexit itly ,`l` ,zn`d zcn dlrnln el mipzepy
"zn`"d zghady ,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde

di`x oi` ixd ,'eke eipal dze` `lni ,awril d"awd gihady
:owfd epax xne` okl ,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn

éøa-àLã÷c àçáLå,'eë àéáð øcñî àeä-Cxcqn `iapd - §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,d"awd ly egay o`kLBãwä øäfa áeúkL Bîk4,oi`y - §¤¨©Ÿ©©¨

gay `l` ,dywa oeyl df
ozep `edy ,d"awdl

.awril "zn`"Leøt± ¥
ly egaya mb ,oky
zeidl leki ixd ,d"awd

miiwn `edyz`
dghaddzn` ly

`le ,(awril gihady)
z` awril ozep `edy

zcnxne` okl ± zn`d
:`id dpeekdy owfd epax
éøöå .á÷òéì úîà úcî ïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäLC ¤©¨¨©¥¦©¡¤§©£Ÿ§¨¦

-LBãwäL ãò íBìLå-ñç á÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ©§¨©¤©¨
:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøä¦¥¦§©§¨

úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©
,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨

,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå

òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö
úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
ãò å"ç á÷òéá úîà ïéà éëå ïéáäì êéøöå á÷òéì úîà

:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
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.57:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:58."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
(בנקודה  י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:

מובן אינו לעניןÏÏÎעכ"פ): הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘הוא ‰˜·"‰של וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו וע"פ ÂÓ˘Âההכרח - בלבד

כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל
ˆÌÂˆÓ"אליהם") Ï"ˆ˘(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו -·ÂÈאליהם", עצמו" "בלבד"),·לבין שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז , יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע ".·„Â·È¯שגם
יח.1. ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה מח"א "להעיר



פג a`Îmgpn h"i iriax mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨
,dad`d oipr `id cqgd zcn ly ziniptd dceardy myk
`id jk ,d`xi `id dxeabd zcn ly ziniptd dcearde

,zepngxd zcn ly ziniptd dceardäàaä àéä¦©¨¨
íéîçø úeøøBòúäî¥¦§§©£¦
ìò íãàä áìa íéaø©¦§¥¨¨¨©
,BLôðaL úe÷ìà õBöéð¦¡Ÿ¤§©§

ä÷Bçøäely ytpd ± ¨§¨
,dwegx'ä éðt øBàî¥§¥

CLça CìBä øLàk©£¤¥§Ÿ¤
íìBò éìáäeytp f`y ± ©§¥¨

ixd ,'d ipt xe`n dwegx
zexxerzda 'd zcear ef
lr xxern `edy mingx

.`ed eznypúeøøBòúäå§¦§§
äàa àéä Bæ úeðîçø©£¨¦¨¨
úòcäå äðeázäî¥©§¨§©©©

,'ä úlãâa`edy dn - ¦§ª©
ezrc z` winrne oian
`ed f`y ± 'd zlecba
zepngxa yge yibxn
`edy lr ,eilry dlecbd
,'d ipt xe`n wegx

`id zeppeazddeéàC ¥
úBîìBòä elôàL¤£¦¨¨
äìòî äìòîì íéðBéìòä̈¤§¦§©§¨©§¨

õ÷ ïéà ãò,md mb ±àìk ©¥¥§¨
,dén÷ éáéLç Lnî- ©¨£¦¥©¥

ynn melkk miaygp md
.d"awd iablíúeiçå íòôL ìk ék,mixen`d zenlerd ly ± ¦¨¦§¨§©¨

ãçà úBàî äøàäå åéfî ÷ø Bðéà,zg` ±úé BîMî,Cøa ¥©¦¦§¤¨¨¥¤¨¦§¦§¨¥
øîàîk6::l"f epinkg -."'eë àaä íìBò àøáð ã"eéa"± §©£©§¦§¨¨©¨

mler" illkd mya millkpd ,mipeilrd zenler mby ,ixd
.'ied my ly (c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad
BîMî úeiçä úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§©©¦§

,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé,`wec dfa -LiL àeä ¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦¤¥
àøáð äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤¦§¨

'äa,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - §§
wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my
oia lcaddy ixd ,'ied my ly c"ei ze`d ± "dnkg" zpigany
,j` .jxazi enyn zeigd zehytzda exewn mipezgzl mipeilr
envrlyk "my") myd zpigan cala dx`de eif `ed df lk
`ede mvrd epi` mydy mc`a lynl enk ,dx`d ly oipr `ed

.(enya eze` `exwl lkeiy zlefl wx rbepééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBòå íìBò ìëaL íéèøtäly llkd lr xaec lirl ± ©§¨¦¤§¨¨§¨

eli`e ,mipezgzd zenlerde mipeilrd zenlerd ,zenlerd
mb ,mler lkay mihxta ipeydy ,owfd epax xne` o`k

mipezgzd zenlera mbe mipeilrd zenleraééepéL éôì àeä§¦¦¥
,úBiúBàä éôeøö,e`xap mdny -øáòa íépîfä ééepL ïëå ¥¥¨¦§¥¦¥©§©¦§¨¨

ìk ééepéLå ,ãéúòå äåäŸ¤§¨¦§¦¥¨
íépîfä éôelça úBøBwä©§¦¥©§©¦

ìkä ¯,`a ±ééepMî ©Ÿ¦¦¥
ïäL ,úBiúBàä éôeøö± ¥¥¨¦¤¥

,zeize`d itexivïä¥
úeiçä úëLîä©§¨©©©
BîL-Cøaúé åéúBcnî¦¦¨¦§¨¥§
éèewìa øàaúpL Bîk)§¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øt± ¤¤
zeigd zkynday
d`ae zecndn zkynpd
zeize` ici lr dhnl
lk mikiiy dfa ± xeaicd
zeigd ly miiepiyd
ded ,xar ,onfd iiepiye

,cizreBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥

áéúk7àì 'ä éðà" : §¦£¦Ÿ
,"éúéðLiepiy mey oi` - ¨¦¦

iptl oia jxazi ea
ixg`ll d`ixad

,d`ixadúðéçáa ïéa¥¦§¦©
ìzLää ééepéLúeìL ¦¥©¦§©§§

úBìònä íeøî,zebixcnde ±,ähî ähîì ãòzenlerdn - ¥©©£©§©¨©¨
;xzeia mipezgzd zenlerl cr xzeia mipeilrdàeäL BîkL¤§¤

a éeöî Cøaúézenler ±äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìò ¦§¨¥¨¨¤§¦¨©¨§¨¤
azenler ±íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe) íéðBzçz± ©©§¦§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,"`ipz"d xtq,(àð ÷øt à ÷ìçoi` ,envr d"awd iably - ¥¤¤¤
.mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenler oia lcad mey
ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd zenlerd mb ,oky
,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl mby ,ixd ,jxazi
,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp jxazi `ede
zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr oia lcadd
zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi epnn zkynpd

.mipezgzd zenlera xy`n ieliba xzeiééepL úðéçáa ïéáe¥¦§¦©¦¥
,ïîfä,d"awd iabl iepiy mey oi` dfa mb -àeä äéäL BîkL ©§©¤§¤¨¨

,àeä Bcáìly ze`ivn ote`ae -úLL éðôì ,ãçéîe ãéçé §©¨¦§ª¨¦§¥¥¤
eðéäå ,äàéøaä øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîézexnl ± §¥§¥¦¨©¨©©©§¦¨§©§

cigi `ede ,`ed ecal `ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy
,cgeineBúeäî éaâì Lnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨§©¥¨

,Búeîöòåiepiyl minxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - §©§
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ùã÷ä úøâà
íéîçøíéáøáìáíãàäìòõåöéðúå÷ìàåùôðáùä÷åçøä

úåøøåòúäå íìåò éìáä êùçá êìåä øùàë 'ä éðô øåàî
'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî äàá àéä åæ úåðîçø
ïéà ãò äìòî äìòîì íéðåéìòä úåîìåòä åìéôàù êéà
åðéà íúåéçå íòôù ìë éë äéî÷ éáéùç ùîî àìë õ÷
ã"åéá øîàîë êøáúé åîùî ãçà úåàî äøàäå åéæî ÷ø
úåèùôúä àåäù åæ äøàäå åéæá äðäå .'åë á"äåò àøáð
àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
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ס"ה.6. לעיל וראה ה"א. פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, ו.7.מנחות ג, מלאכי



a`Îmgpnפד 'k iying mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'ë éùéîç íåé
,220 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivnaBîëe§
ãçà úBà,zg` ±BzáLçnî elôà Bà íãà ìL Bøeacî ¤¨¦¦¤¨¨£¦¦©£©§

-Cøc-ìò ,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììk éaâì§©¥§¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨©¤¤
ì ,ìLî,ïæàä úà CkLoicr yeal `id daygndy zexnl - ¨¨§©¥¤¨Ÿ¤

lka ,ytpl xzei aexwe
zqtez zg` ze` oi` z`f
ytpd lk iabl llk mewn
lkyd oiprne ,zilkyd
,zecnd ixd ze`a ytpay
daygnd ze`a odne
mvr iable ,xeaicde
dlrnl `edy) ytpd
ze` ixd ,(lkyd oiprn
e` xeaic ly zg`
mewn zqtez oi` ,daygn
mixen`d mixacd ,llk
ofe`dy lyn mieedn
biydle oiadl lkez
iabl d`ixad zeqt`

.d"awdïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,- £¥¤§¦

mcew epxn`y itk `ly
ly zg` ze` enk dfy

yi zg`d ze`l ixdy ,dlek ytpd iabl daygn e` xeaic
mi`xapl oi` d"awd iabl eli`e ,"`edy lk" jxr miptÎlkÎlr

,llk jxr meyíéøîà éèewìa) øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"d xtq ±á ÷ìç"dpen`de cegid xry" ±ïiò (è ÷øt ¥¤¤¤©¥

:íéøîBàL eäæå .íL,mingxd oipr lr miywanyk ,dltza - ¨§¤¤§¦
:"epilr mgx miaxd jingxa","æàî Bcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©¥¨

äàéøaä íã÷ "æàn"L Bîk :Leøtzenlerd ly ± ¥§¤¥¨Ÿ¤©§¦¨
,mi`xapde,àeä Bcáì àeä äéädid `l ecrla xac meye - ¨¨§©

,miiwäzò Cke zenlerd zeedzd ixg` ±,mi`xapdàeä ¨©¨
;"'eë íîBøî",miiw `ed wxy -,"íìBò úBîéî àOðúî"e §¨¦§©¥¦¨

àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî äìòîì àOðå íø àeäL :Leøt¥¤¨§¦¨§©§¨©§¨¦§¦©§©©¦§¨
"íìBò úBîé" ìk úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa± §¥§¨§©§§¦¤©¨§¨

,onfd oipr,"'eë Cìnä" úðéçaî ÷ø àeäzxitqe zpigan - ©¦§¦©©¤¤
oipr mdy ,cizre ded ,xary ,"jlnd" zpiga `idy ,"zekln"

z` mixne` dilry ,cala "zekln"d zxitqa mikiiy ,"onf"d
eli`e ,cizre xar ,ded mdy ,jelnie jln jln ly lcadd
oipr oiicr jiiy `l "zekln"n dlrnly zecne zexitqa

,"onf"døçà íB÷îa øàBáîL Bîëe9,úàæì éàå .,jk m`e - §¤§¨§¨©¥§¦¨Ÿ
`ypzne mnexn d"awdy
d`ixad oiprn ixnbl
oi`e mewn zqtez dppi`y
eiabl llk jxr dl

,jxaziäìBãb úeðîçøä̈©£¨§¨
õBöépä ìò ãàî ãàî± §Ÿ§Ÿ©©¦

wlg ,d"awdn wlg `edy
lrnn dwel`10,ïëBMä©¥

,ìôàäå CeLçä óeba- ©¤¨§¨¨¥
`xwpdàéåçc àëLî11, ¨§¨§¦§¨

ygpd ly xerd -
,(ipencwd)ìa÷ì ìeìòä¤¨§©¥

äàîèmipipr ici lr ± ª§¨
yelyny xeqi` ly
,ixnbl ze`nhd zetilwd
úBåàzä ìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨©©£

,ïìvì-àðîçøs`y - ©£¨¨¦§©
xzid ly mipiprn od m`
,j` ,"dbep" ztilwny

ly ote`a odykzee`zdl` lkl ,dfn jlkeln sebd dyrp
,ribdl sebd lelrBì ïúBðå Bì ïâî àeä-Ceøa-LBãwäL éìeì¥¤©¨¨¨¥§¥

óebä íò íçìì úBîeöòúå æò,ïçvðìe åéúBàúåilan ,j` - Ÿ§©£¦§Ÿ¦©§©£¨§©§¨
envr cvn sebd lelr ,zee`zd z` gvpl d"awd ly ezxfr
x`yp dfyk mb ± zezigp ly oipr ixd `ed envr dfe ,df lkl
ici lr dlilg l`bzdl lret icil `a epi`e cala geka
ly uevipd okey ± zegp jk lk `edy df sebae .zee`zd

.dnypd:íéøîBàL eäæåmnexn dnk cr mixne`y ixg` - §¤¤§¦
xkfpk) "ecal mnexnd jlnd" ,d`ixadn d"awd `yepne
"epilr mgx miaxd jingxa mler iwl`" miywan ,(lirl

miniiqne."'eë eðòLé ïâî 'eë eðfò ïBãà"lr `id dpeekdy ± £ª¥¨¥¦§¥
eizegeke mc`dn dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy gekd
sebd cbp opebzdle fera cenrl mc`d lkeiy ± miinvrd

.eizee`ze

úàæ úòãeî äpäå12,- §¦¥©©Ÿ
,xacd reciéðéî éðL Léc§¥§¥¦¥

:eîéçøe eìéçcmpyi - §¦§¦
mb) dad`e d`xi ibeq ipy
mpyi dad`a mbe d`xia

:(mipin ipyúBðBLàøä± ¨¦
d`xia mipey`xd mibeqd

,dad`eúBãìBpä ïä¥©¨
úòcäå äðeázäî¥©§¨§©©©
e 'ä úlãâa± ¦§ª©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
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ו.8. מ, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,זה מפרש הי' אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א ÏÈÚÏ„ÎÂ"להעיר
ואכמ"ל. ח"ב". רפ"ב.10."בלק"א ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז קטן.12.ראה חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ראה
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zrcd zwnrde zeppeazddnúáäà éãéì ïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦¦¥©£©
,Búàøéå 'äl`xyi ipal d"awd ly ezad`e eaexiw zcn lr - §¦§¨

ea zeclep ,dl` mipipra ezrc winrn mc`dy dryay ,'eke
,'d z`xie 'd zad`úBðBøçàäåd`xia mipexg`d mibeqd ± §¨©£

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîmc`dy ixg` - ©¨¨
'd z`xi envrl biyd
ici lr 'd zad`e
d`xid ze`a ,zeppeazd
dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlneøàaúpL Bîë§¤¦§¨¥
ìò øçà íB÷îa§¨©¥©

÷eñt13äðzî úãBáò" : ¨£©©¨¨
,"íëúpäk úà ïzà¤¥¤§ª©§¤

àéäL`id ,"mkzpedk" - ¤¦
,äáäà úcîjk lre - ¦©©£¨

ote` epyiy weqtd xne`
`edy dad` ly df
dpzn jxca ,dpzn zcear

,dlrnlnàeä ïëåjke - §¥
,xacd.äàøia ïk-íb- ©¥©¦§¨

d`xia dbixcn dpyiy
dpzn jxca `idy

.dlrnlnéàcå ,äpäå- §¦¥©©
- y ,xacdCBøò ïéà¥£

úBðBLàøä ïéa ììk- §¨¥¨¦
mipey`xd mibeqd oia

,dad`e d`xiaïäL¤¥
,àøápä ìëOä úBãìBz§©¥¤©¦§¨

úBðBøçàä éaâìoial - §©¥¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

,dad`eïäL,dpzn ly jxca -,BîL-Cøaúé àøBaäî- ¤¥¥©¥¦§¨¥§
beqd oia jxr mey oi` jk ,`xeal `xap oia jxr mey oi`y myk
zervn`a) `xapd ici lr xvepy d`xie dad` ly oey`xd

.`xeadn `ay d`xie dad` ly oexg`d beqd oial (elkyïëìå§¨¥
ïä,zepexg`d dad`de d`xid -,"úîà" íLa úBàø÷pä ïä ¥¥©¦§¨§¥¡¤

"úîà àeä-Ceøa-LBãwä ìL BîúBç" ék14úîà àeäL , ¦¨¤©¨¨¡¤¤¡¤
íéàøápaL úîàä ìëå ,ézîàä.dén÷ éáéLç àìk- ¨£¦¦§¨¨¡¤¤©¦§¨¦§¨£¦¥©¥

ze`ad dad`de d`xid ,okl .jxazi eiptl melkk zaygp
."zn`" mya ze`xwp ,`xeadn dpzn jxcaCøcä äæéà Cà©¥¤©¤¤

,"'ä úîà"ì íãàä äkæiLdad`e d`xil mc`d dkfiy - ¤¦§¤¨¨¨§¡¤
,d"awd ly "zn`"d zpigan "zn`" odyéãé-ìò àeä äpä¦¥©§¥

àéäL ,BLôðaL õBöépä ìò 'ä éðôì íéaø íéîçø øøBòiL¤§¥©£¦©¦¦§¥©©¦¤§©§¤¦
`id ,mingxd zcn -ìà äöwäî çéøáî ,á÷òé ìL Búcî¦¨¤©£Ÿ©§¦©¥©¨¤¤

eðééäc ,äöwä,xnelk -úBìònä íeøî,zebixcnde -ãò ©¨¤§©§¥©©£©

,ähî ähîì,awri ly mingxd zcn zxfzyne zxaer - §©¨©¨
dgeka yi - jky oeeikneéLîäììôMä íìBòì "'ä úîà" C §©§¦¡¤¨¨©¨¨

áeúkL Bîëe ,CeLçä äfä15CLça áLà ék" :ly - ©¤¤¨§¤¨¦¥¥©Ÿ¤
,dfd mlerdeäæå ."éì øBà 'äaezky dn -16:eðéìò øáb ék" ¦§¤¦¨©¨¥

."'eë Bcñç'd cqgy - ©§
mlerd jyeg lr xabzn
mc`d ytpae ,dfd
xi`n - seba z`vnpd
Îlr ,ixd .'dn xe` ielib
jxcdy ,miptÎlk
`id ,"'d zn`" zkyndl
mingx zexxerzd ici lr

.miaxúeøøBòúä Cà©¦§§
¯ 'ä éðôì íéaø íéîçø©£¦©¦¦§¥

éøöïk íb úBéäì C ¨¦¦§©¥
àeäLk íâå ,úîàa¤¡¤§©§¤

éà ¯ BlL úîàaìëeé C ¨¡¤¤¥©
BlL úîà éãé-ìò©§¥¡¤¤
íéðBéìò íéîçø øøBòì§¥©£¦¤§¦

?"'ä úîà"îoeeik - ¥¡¤
ly zn` lk ,xen`ky
iabl "`lk" `id `xap

.d"awd ly zn`dCà©
úcî àéä äæì äöòä̈¥¨¨¤¦¦©
úcî àéäL ,ä÷ãvä©§¨¨¤¦¦©
úéìc ïàî ìò íéîçøä̈©£¦©©§¥

déîøbî déìoi`y inl - ¥¦©§¥
,melk envrn elúBéçäì§©£

,'eë íéìôL çeø©§¨¦
àzúìc àúeøòúàáe- §¦§¨¨¦§©¨

"dhnlny zexxerzda"
-,àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨

,"dlrnln zexxerzd" d`aõé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦
íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø úðéça íä ,íéîcøð¦§¨¦¥§¦©©£¦©¦©£¨¦¤§¦

,íéîìòpämlrd lye mlrd ly oipr md dncxze dpiy - ©¤§¨¦
,mlrda md eizegek oyi `edyk mc`a lynl enk ,xzei wenr
minlrp mdy ,mipeilrd micqgde 'miax mingx'd mi`xwp okl
uiwne xxern d"awd mze`e ,"mincxp"e "mipyi" - mvra
øBàa øBàì" ,äaø äøàäå éelbä ìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤©¦§¤¨¨©¨¥§

ì eäæå ."íìBòì 'ä úîà" ,"íéiçäøîàpä äòéøæ ïBL ©©¦¡¤§¨§¤§§¦¨©¤¡©
,ä÷ãöamkl erxf" e` ,zxb`d zligzay "dwcv rxef" enk - ¦§¨¨
"dwcvl17,çéîöäìly ielibd `idy dginv enk ,zelble - §©§¦©
,drixfdãñçå ä÷ãöa ,èøôáe ."'ä úîà" ,ïBéìòä úîà¡¤¨¤§¡¤¦§¨¦§¨¨¨¤¤

äøäîa ïðBkúå äðaz ,Lãwä õøà íò íéNBòL úîà ìL¤¡¤¤¦¦¤¤©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨
áeúkL äî íi÷ì ,ïîà eðéîéa18,"çîöz õøàî úîà" : §¨¥¨¥§©¥©¤¨¡¤¥¤¤¦§¨

"zekln"d zxitq df dlrnle ,"l`xyi ux`" df dhnl -
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ùã÷ä úøâà
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø
'ä úîà íééçä øåàá øåàì äáø äøàäå éåìéâä ìà
çéîöäì ä÷ãöá øîàðä äòéøæ ïåùì [åäæå] (äæå) íìåòì
úîà ìù ãñçå ä÷ãöá èøôáå 'ä úîà ïåéìòä úîà
õøàî úîà ù"î íéé÷ì à"ááåú ÷"äà íò íéùåòù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ז.13. יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, ח.17.תהלים סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, תהלים
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áà-íçðî à"ë éùéù íåé
אגרת ז  ,`iw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äî åðéøùà æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

,"ux`" mya z`xwpd,da ä÷ãvä úòéøæ éãé-ìòux`a - ©§¥§¦©©§¨¨¨
,l`xyiíä ,dëBúì íéè÷ìðå íéôñàpä íéaø íéîçøå ãñçå§¤¤§©£¦©¦©¤¡¨¦§¦§¨¦§¨¥

íéãñç ïk-íb íéøøBòî§§¦©¥£¨¦
íéðeôvä íéðBéìò¤§¦©§¦

íéîìòðå:øçà çqða) §¤§¨¦§ª¨©¥
(daáeúkL Bîk ,19:- ¨§¤¨

jaeh ax dn"zðôö øLà"£¤¨©§¨
.dîé÷äìå dððBëì ¯ "'eë§§¨§©£¦¨
ux` dhnly ux`d z` -

zeidl zcxeid ,"zeliv`c zekln" dlrnly ux`d z`e ,l`xyi
yie ,"zeliv`"d mlern dhnly zenlerle mi`xapl xewn

,dzelrdle dniwdleäæå§¤
áeúkL20ä÷ãöa" : ¤¨¦§¨¨

:"éððBkzlr aqend - ¦¨¦
dhnly l`xyi zqpk
zekln" - dlrnlye
zqpk" z`xwpd "zeliv`c

."l`xyi

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - "eced" iptly dltzd xcqa mixne` dl`
dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d"awd ly xywle
dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed aeh

"wlg" miiehiad .epzyexi
miqgiizn "lxeb"e
ziwl`d zelbzdl

aezky enke ,icedil1:'ä"
."'Bâå éñBëå é÷ìç úðî§¨¤§¦§¦§

okn xg`le)2(:aezk
."'Bâå éì eìôð íéìáç"- £¨¦¨§¦§

lxeba miwlg3'ek il eltp
miiqn `edy itk)
miwlgdy ,"minirpa"
minirp ,lxeba il eltpy
ixd `ed ok iptl ,oky .il
,"ilxeb jinez dz`" xn`
jnez ,d"awd ,dz`

lr "wlg" oeyld ep` mi`veny ixd .(aehd wlgd didiy ,ilxeb
.icedi ly eznypa dxi`nd zewl`d lr ,lxebì ïéáäìïBL §¨¦§

"eðìøBâ"å "eð÷ìç"dnypa dxi`nd ,zewl`d z`xwp recn - ¤§¥§¨¥
dleki "wlg" ly ezernyn ,"lxeb"e "wlg" mya ,icedi ly
`edy wlg ernyn "lxeb" eli`e ,ipyl dey cg` wlgy zeidl
dkefy inl didi df wlgy rawp lxeb it lr wxe ,llkd on `vei

,lxebaéøöì áèéä øàáì CøeâMä ïBL4eðéúBaø éøîàîa ¨¦§¨¥¥¥¨©¨§©£¨¥©¥
íâä ék ,"ìàøNé éäìàa ÷ìç Bì ïéà" :äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨¥¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥¦£©

iL àì äøBàëìcì C,Cøaúé úe÷ìàa ììk "÷ìç" ïBL §¦§¨Ÿ©¨§¥¤§¨¨¡Ÿ¦§¨¥
.íBìLå-ñç íé÷ìçì ÷lçúî BðéàLheyt ixd `ed d"awd - ¤¥¦§©¥©£¨¦©§¨

`ly ixd - miwlgn jtid `id zehiyte ,zehiytd zilkza
l"f epinkg miynzyn z`f lkae ,"wlg" oeyld zewl`a jiiy
zewl`y zexnly ,oiadl epilr o`kn ,zewl`a "wlg" iehiaa

zenypl zcxeie dxi`nd zewl`a j` ,zehiyt ly oipr `id
`id ,oky ."wlg" oeyld jiiy - l`xyizcxeily zelbzda

itk ,miwlg.oldl xiaqiy,ïéðòä Cà,`ed -áeúkL Bîk ©¨¦§¨§¤¨
á÷òéa5:Leøt ,"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" :,oky - §©£Ÿ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥

weqta mpyi zehyta
:mipaen `l mixac dnk
,df weqtl cr (`
ef dyxta miynzyn
o`k eli`e ,"awri" mya
(iwl` lÎ`)" xn`p

l`xyi`id dn (a ."
aezky dnl zekiiyd
."gafn my avie" df iptl
lÎ`" oipra yecigd dn (b
jk lr ."l`xyi iwl`
,owfd epax xiaqn
:`ed weqta "yexit"dy
-LBãwä úîàa äpä ék¦¦¥¤¡¤©¨

,àeä ïk BîLk àeä-Ceøalcaen ,"yecw" `edy ,`ed - ¨¦§¥
dkxa) dlbzne jynp `ed - "`ed jexa" `ed ,mlerdn mnexne
xzqp ,"`ed" df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd oeyln

:owfd epax oeylae ,zelbzde dkynda cxi ,mlrpeóà ék¦©
íéðBzçúå íéðBéìò ïéîìò ìk àlîî eäéàc`edy zexnl - §¦§©¥¨¨§¦¤§¦§©§¦

,mipezgzde mipeilrd ,zenlerd lk `lnnúBìònä íeøî- ¥©©£
,zebixcnde,úéøîçä Bælä õøàì úçzî ãòd"awd `lnn - ©¦©©¨¨¤©¥©¨§¦

dpeekd oi` o`k oky ,deeya mewn lka `vnpe mlek z`
dbixcnl xywda llk jxca xaqeny itk "oinlr lk `lnn"a
,ezbixcnle ezlrnl m`zda mler lka znvnevnd zewl`a

`l`o`klka `vnpe `lnn d"awdy dnl `id dpeekd
,zenlerdáeúkL Bîk6éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦

àìå ìBëéák Búeîöòå Búeäî eðééäc ,Lnî "éðà" ¯ "àìî̈¥£¦©¨§©§¨§©§¦§¨§Ÿ
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéôñàðä ø"øå ãñçå äá ä÷ãöä úòéøæ éãé ìò çîöú
íéðåôöä íéðåéìò íéãñç ë"â íéøøåòî íä äëåúì íéè÷ìðå

) íéîìòðåà"ðáäððåëì 'åë úðôö øùà ù"îë (äá
:éððåëú ä÷ãöá ù"æå äîé÷äìå

åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî
íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
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כ.19. לא, יד.20.תהלים נד, ה.1.ישעי' טז, ו.2.תהלים ˘ËÈÏ"‡3.שם, È·¯‰ איןֿסוף" איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין
המובן". והשכל הדעת מן למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי יהי' האדם שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ‡„ÂÓ"¯4.ב"ה" ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא אלא מצאתי לא "לע"ע
וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה שלא וי"ל ב). סג, (ברכות להם" כ.5."אין לג, כד.6.בראשית כג, ירמי'



פז a`Îmgpn a"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íåéùãå÷ úáùáà-íçðî á"ë
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàä äðäå,222 'nr cr.áåøî øôñé

,ãáì BãBákxg` mewna aezky itk -7ux`d lk `ln" : §§©
"d zece` xaecn my ,"eceak,jxazi ez`n dx`dde ely "ceak

" aezky ,o`k eli`eip`ezedne ezenvrl dpeekd - "`ln
`vnpe `lnn ezenvre ezedna d"awdy zexnl ,ixd .jxazi

,zenlerd lka-ìò-óà©©
ìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét¦¥¨ª§¨

,íéðBzçúå íéðBéìòî- ¥¤§¦§©§¦
zenlerdn wx `l
- mipezgzd mi`xapde
zenlerdn mb `l`

,mipeilrdñtúð Bðéàå§¥¦§¨
íBìLå-ñç íëBúa ììk§¨§¨©§¨
ea elrti zenlerdy -
,mdn rtyen didiy
íãàä úîLð úñéôúk¦§¦©¦§©¨¨¨

,ìLî-Cøc-ìò Bôeâa- §©¤¤¨¨
,seba zqtzpd dnypd
miiepiydn zrtyen
jxazi `ed eli`e ,sebay

,eilr drtyd melyeÎqg mdl didzy ,zenlera qtzp epi`
úeëéøàa øçà íB÷îa øàBáîL Bîk8úàæìe .oeeik ,okle - §¤§¨§¨©¥©£¦§Ÿ

,zenlern ixnbl dlrnle lcaene yecw d"awdyeéä àìŸ¨
÷ø ,ìBëéák Bcáì Búeîöòå Búeänî íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨¦¨§©§§©¦§¨©
íéðBéìò äiçî àeä-Ceøa-LBãwä øLà úeiçä úeèMtúä¦§©§©©£¤©¨¨§©¤¤§¦
BîMî äøéàî äøàä Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ,íéðBzçúå§©§¦©¤¤¨¨§¤¨¨§¦¨¦§

,Cøaúézpxew mydne ,cala dx`d ok mb `ed envr mydy - ¦§¨¥
,dx`d dxi`ne,ãçà BîLe àeäLdx`d geka yi okly - ¤§¤¨

,zenlerd lk zeigdl enynáeúkL Bîëe9BîL ábNð ék" : §¤¨¦¦§¨§
,"Bcáì`ed myd mby -"ecal",mlerdn dlrnl -Båéæ ÷ø §©©¦
BãBä"å,myd ly -."'Bâå íéîLå õøà ìòux` ly zeigd - §©¤¤§¨¨¦§

myd ,xen`ky ,enyn dx`d - cala eife ced `id ,minye
mb `ed envrlykzeig dyrnly jk ,cala dx`d ok

.dx`dn dx`d `id mi`xapde zenlerdäøàäådx`dn -Bæ §¤¨¨
,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòa Lnî úLaìúîxak o`k - ¦§©¤¤©¨§¤§¦§©§¦§©£¨

zeyalzd lr xaecn
ynn`idy wx `l .

`l` ,mda z`vnp
zeigdy zeyalzd
zn`zene znvnevn
,mlerd zbixcnl m`zda
,mlerd mr zcg`zne
éãé ìò íëBúa úñtúðå§¦§¤¤§¨©§¥

,íéaø íéòvîî- §ª¨¦©¦
enk ody zebixcn
dbixcn oia "mirvenn"
yi ,oky .dpezgze dpeilr
zebixcnl mb zekiiy odl
zebixcnl mbe zepeilrd
okle ,zepezgzd
dbixcndn zeigde rtyd zcixil "mirvenn" od zeynyn

,dpezgzd dbixcnl dpeilrdíéaø íéîeöîöåminevnv - §¦§¦©¦
,zeigde xe`d miphwzn ,mevnv lk ici lry ,zenka miax

,íéîeöòå,xe`dy ,xzeia miwfg md zeki`ay minevnv - ©£¦
beq `ed `l` ,xzei hrene ohw wx `l `ed ,mevnvd ixg`l

,mevnvd iptly xe`d xy`n xe` ly xg`ìzLäaúeìL §¦§©§§
úBâøãnä,zenlerd ly -.'eëå ìeìòå älò Cøcmleray - ©©§¥¤¤¦¨§¨§

,aaeqn - "lelr"e - daiq - "dlir" ly xcq yi envr cg`
`idy dpezgzd dbixcnl daiqe dlir `id zg` dbixcn
ly zecixide minevnvd lk ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr"

.mda qtzp `edy ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
õ÷ ïéàì íéîìòð¤§¨¦§¥¥

,úéìëúåmb -ibeq §©§¦
ila md dl` zenler
mdn mler lk mbe ,leab

e`a `edleab ila ly ot
,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨

àaø àøãàa10,- §¦§¨©¨
minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-óà©

dzãøa ïë-ét-ìò- dx`dd zcxa -éãé-ìò ähîì ©¦¥§¦§¨§©¨©§¥
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä úBéçäì íéaø íéîeöîö- ¦§¦©¦§©£©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

oaen jkn ."diyr"e "dxivi" ,"d`ixa" zenleray mi`xapd
zece` xaecn df iptly
"zeliv`"d mler
seqÎoi` zenlere
mlern dlrnly

,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
øtñîì ììk Cøc¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -ãâðk ©§©§¤¤
,äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨
éðéî â"éøz ïä ïäL¤¥¥©§©¦¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî

.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä

óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
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ג.7. ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א יג.9.בלק"א קמח, ואילך.10.תהלים ב קכז, זח"ג



a`Îmgpnפח a"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ äøàä úBëLîä©§¨¤¨¨¥¥¨§¨¦
ç"îøî äìeìkä íãàä úîLðì248 -ä"ñLe íéøáà- §¦§©¨¨¨©§¨¥§¨¥¨¦§¨

365,íéãéb,(613) b"ixz md cgiay -døeáòa øLà- ¦¦£¤©£¨
,icedi ly eznyp liayaúëLîäå úãéøé úéìëz øwò àeä¦©©§¦§¦©§©§¨©
ìëì ähîì Bæ äøàä¤¨¨§©¨§¨
íéøeöéäå íéàøápä©¦§¨¦§©§¦

,íéNòpäåmi`xwpd - §©©£¦
" mlekdhnznerl ,"

dlrnly zenlerd
,dlabdnïlk úéìëzL¤©§¦ª¨

,mi`xapd lk ly -
,miyrpde mixvepdàeä

:òãBpk ,íãàä,ixd - ¨¨¨©©
`ed zewl`y zexnl
,zehiytd zilkza heyt
oipr zewl`a jiiy `le
dx`dda j` ,miwlg ly
dxi`nd ziwl`d
mxwiry dhnl zenlera
ly eznyp `id mzilkze
ly oiprd jiiy - icedi
md illk ote`ae .miwlg
mda miwlg (613) b"ixz
,dx`dd zwlgzn
epax xiaqi - zeihxtae

miwlg daxdl ,dl` miwlgn cg` lk wlgzn - oldl owfd
.miihxt

äæ øtñî ,äpäå,dxezd zeevn b"ixz cbpk - (613) b"ixz - §¦¥¦§¨¤
,ììk Cøãa àeäb"ixzl dx`dd zwlgzn illk ote`a - §¤¤§¨

,miwlg (613)äåöîe äåöî ìk äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥¨¦§¨¦§¨
éôeb ïä ïäå ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéaø íéèøôì ú÷lçúî¦§©¤¤¦§¨¦©¦§¥¥§©§¦§¥¥¥

,øtñî íäì ïéàL äåöî ìëaL úBièøt úBëìäoi` - £¨§¨¦¤§¨¦§¨¤¥¨¤¦§¨
,zeevndn zg` lkay zekldd ihxtl xtqnáeúkL Bîk11: §¤¨

"úBëìî änä íéML"l"f epinkg miyxec -12:ïäíéLL ¦¦¥¨§¨¥¦¦
úBzëqî,q"yd -"øtñî ïéà úBîìòå" ,'eëmiyxec - ©¤§©£¨¥¦§¨

:l"f epinkg,'eë úBëìää ïä,xtqn ila ody -úëLîä ïäL ¥©£¨¤¥©§¨©

.'eë ïBéìòä ïBöø,leab ila ixd `ed oeilrd oevxdy oeeike - §¨¤§
- oeilrd oevxdn zekynd ihxt mdy ,zekldd ihxt mb jk
mda miillkd miwlgd b"ixz iably myke .leab ila md
mpyi ,mze` zhlewd ,dnypay ,lirl xn` ,dx`dd zwlgzn
g"nx ,mipipr b"ixz
jk ,micib d"qye mixa`
zekyndd ihxt iabl mb
ila mdy ,dx`ddny
zenypl yi - leab
miihxt milk l`xyi
dx`dn mihxtd helwl
epax oeylae .ef dkynde

:owfdLnî àeä ïëå§¥©¨
.íãàä úîLðayiy - §¦§©¨¨¨

zhilwl milk dnypl
miiteqÎoi`d mihxtd

.ef dx`de dkyndnék¦
úBîLpä ìk ,äpä¦¥¨©§¨
a úBìeìk eéä íìBòaL¤¨¨¨§¨

ly eznyp -íãà̈¨
ïBLàøä13êøãå ,ììk ¨¦§¤¤§§¨

BúîLð äúéämc` ly - ¨§¨¦§¨
,oey`xdøtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©

íéøáà ç"îø :â"éøz©§©§¨¥¨¦
Cøc Cà ,íéãéb ä"ñLe§¨¦¦©¤¤
ìàøNé ìk úBîLð ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt§¨¤§¤¤§¦¥¦§¨¤¥¦§¨¦§¨¥
,ììëa ãòå çéLnä úàéa ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî¦¨¨§©§¨¦©¦©©¨¦©§©¦§¨

øîàpM äî æà íi÷iL14ìBçk ìàøNé éða øtñî äéäå" : ¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§
"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä15.,oaen xen`d lkn - ©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

ly xetq oi` zevevipl zwlgznd) oey`xd mc` znypy
dkynddn miiteqÎoi`d mihxtd likdl dgeka did (zenyp
jynpd iwl`d zeigde xe`d ,oeilrd oevxd ly dx`dde
,lirl xikfdy dn owfd epax xiaqi oldl .l`xyi zenypl
awria mby ,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" aezk awriay
jxcÎlre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd lk eznypa exi`d

:owfd epax oeylae .oey`xd mc`a xacd didy
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ùã÷ä úøâà
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä
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ח.11. ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ"‡:15.הושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סיום"
י). טז, (שם אחר" מפסוק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dkeq(ycew zay meil)

,rwxwl jenq miribny cr dhn itlk mihepe ,ce`nBôBð ïéà íà¦¥
eilre eitpr -ìL õøàä ïî dBáb,íéçôè äLmixaegnk md ixd ¨©¦¨¨¤§¨§¨¦

e ,ceal oicn rwxwlåézçz ïéìèìèî`vnpdy meyn ,zaya §©§§¦©§¨
e .cigid zeyx df ixde ,sepd zevigna swen `ed ixd eizgzéànà©©

,dvignl sepd aygp recn -éúàå ìéæà à÷ àä`a sepd ixd - ¨¨¨¦§¨¥
epi` df ote`a awri xa `g` axle ,gexd ici lr rrepzne jlede

:`xnbd zvxzn .dvign aygpàðôãå àöeäa déì ãéáòc énð íúä̈¨©¦§¨¦¥§¨§©§¨

okle ,dptcd ur itprae lwc ialela milrde mitprd z` bx`y -
:`xnbd dywn .dvign miaygp mdéëä éàaygp ixd ,ok m` - ¦¨¦

e ,daehe dlern dvignl sepddéleëa ìèìhéðghy lk zgz - ¦©§¥§¥
mikenq miax zepli` eid m`y e`] ce`n lecb `ed elit` oli`d

,[mlek zgz lhlhl xzen didi dfl dfänlàrecn -áø øîà ©¨¨¨©©
òLBäé áøc déøa àðeäy ,df oli` oicaBa ïéìèìèî ïéà ¨§¥§©§ª©¥§©§§¦
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שבת קודש עמ' ב



פט היום יום . . . 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dkeq(ycew zay meil)

,rwxwl jenq miribny cr dhn itlk mihepe ,ce`nBôBð ïéà íà¦¥
eilre eitpr -ìL õøàä ïî dBáb,íéçôè äLmixaegnk md ixd ¨©¦¨¨¤§¨§¨¦

e ,ceal oicn rwxwlåézçz ïéìèìèî`vnpdy meyn ,zaya §©§§¦©§¨
e .cigid zeyx df ixde ,sepd zevigna swen `ed ixd eizgzéànà©©

,dvignl sepd aygp recn -éúàå ìéæà à÷ àä`a sepd ixd - ¨¨¨¦§¨¥
epi` df ote`a awri xa `g` axle ,gexd ici lr rrepzne jlede

:`xnbd zvxzn .dvign aygpàðôãå àöeäa déì ãéáòc énð íúä̈¨©¦§¨¦¥§¨§©§¨

okle ,dptcd ur itprae lwc ialela milrde mitprd z` bx`y -
:`xnbd dywn .dvign miaygp mdéëä éàaygp ixd ,ok m` - ¦¨¦

e ,daehe dlern dvignl sepddéleëa ìèìhéðghy lk zgz - ¦©§¥§¥
mikenq miax zepli` eid m`y e`] ce`n lecb `ed elit` oli`d

,[mlek zgz lhlhl xzen didi dfl dfänlàrecn -áø øîà ©¨¨¨©©
òLBäé áøc déøa àðeäy ,df oli` oicaBa ïéìèìèî ïéà ¨§¥§©§ª©¥§©§§¦
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ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, 
חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: 
גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר 
פייער הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: 

הָאב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ִעְנָיִנים:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַבר  ּדְ ַעל  ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְנִסיעֹות 
ְלָיא  ּגַ ֶזה:  ּבָ ְמָבֵאר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ַהּתֹוָרה.  ִניִמּיּות  ּפְ ּלּות  ִהְתּגַ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַהּתֹוָרה  ִחּזּוק 
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ

י "ה' ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָצִריְך ַהּמַ

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן־ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ּגֹו'"  ַמע  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ לֹא ּבְ ם' – ּבְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר־ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ִמׁשְ ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  ׁש  "ַקּדֶ ת  ָרׁשַ ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם', ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְוקֹוִרים "ׁשְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ַעד ׁשֵ

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א, "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת 
את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני 
בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל 
ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו 
חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, 
ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או 

גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ  – ָיד  ל  ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאׁש  ל  ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'( : ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ׁשּו  ֻיְרּגְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ׁשִ ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֵאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶרֶגׁש ׁשֶ ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



צי היום יום . . . 

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ  – ְלָבֵרְך  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' 
הרימ"מ שי'

שלום וברכה!

קבלתי את מכתביו מח' ומי"ז מנ"א. כשהייתי אתמול על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הזכרתיו 
גוזרים  כו' שהם  צדיקים  וגדולים  עליו,  ר"ר  יעורר  ובטח  בפרט,  בשליחותו  ולהצלחה  לו  להמצטרך 

והקב"ה מקיים.

בטח יסדר התועדות בש"ק מברכים לעורר ולעודד את אחב"י ע"ד אהבת ה' אהבת התורה 
נעמען גשמיות און  וכהוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר לשד"רים ומשולחים אז מען זאל  ואהבת ישראל, 
זייען רוחניות, הנה רואים לפעמים ג"כ במוחש שעל ידי ההוספה שמוסיפים בזריעת הרוחניות במילא 

ניתוסף ג"כ בקיבוץ הגשמיות.

מוסג"פ מכתב למר לוי יצחק שי' לוין שמזכירו במכתבו.

בברכת הצלחה ופ"ש צו אלע "אייגענע אידן ד.ה. אידן מיט א שייכות צו א שול תורה ומצוות" 
כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ומי הוא זה שאינו שייך לזה, וכידוע דברי הרמב"ם הל' גירושין ספ"ב -

בברכה.
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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 'שלחן 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 

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'תשפ"א  אב מחם י"ז שי יום נשק? בכלי בשבת לצאת מותר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïðéàL íéìëa àöé íàå§¦¨¨§¥¦¤¥¨
éñå çîø ïBâk ,Leaìî Cøc.áiç äæ éøä ¯ ñéøúe älàå úL÷å ó ¤¤©§§Ÿ©§©¦§¤¤§©¨§¦£¥¤©¨

א)שנינו סג, נשק ,(שבת בכלי  חגור  כשהוא  בשבת  היוצא  :

חכמים אך לו , הן תכשיטין  אומר אליעזר ורבי חטאת  חייב

לאתים חרבותם  "וכתתו שנאמר לגנאי, אלא  שאינן אומרים 

ילמדו ולא חרב גוי אל  גוי  ישא  ולא  למזמרות  וחניתותיהם 

מוכח  לעתיד, יתבטלו  אלו נשק  שכלי ומכך מלחמה". עוד

בגמרא  ואמרו  תכשיטים. שכלי(שם)שאינם  חכמים , דברי כי

האומר שמואל כדעת  שלא  הם המשיח, לימות  יתבטלו  הנשק 

גליות שיעבוד אלא  המשיח לימות  הזה  העולם  בין  ש "אין

לימות לא  הנביאים ... שנתנבאו "נחמות  ולדבריו בלבד",

נתנבאו" יחדל)המשיח  לא ד"ה שם, הנבואה,(רש"י גם  ולדבריו

המשיח. לימות  מתייחסת  לא  הנשק  כלי  ביטול  על

פסק  הרמב "ם  ה"א)והנה , פי"ב מלכים הל' ספ"ט; תשובה (הל'

אלא המשיח לימות הזה העולם בין  ש "אין שמואל כדברי

שבימות הלב  על יעלה  ש "אל וכתב  בלבד", גליות  שיעבוד

הנבואות ואילו עולם" של ממנהגו  דבר  יבטל המשיח

ה 'לחם והקשה  וחידה '. 'משל בדרך הן המשיח בענין שנאמרו

ה"ז)משנה ' פ"ח תשובה שפסק(הל' כאן לדבריו  בסתירה  זה שהרי 

הנשק וכלי  המשיח בימות שינוי יהיה  שאכן  חכמים  כדעת 

יתבטלו !

הרמב "ם : שיטת  את  הרבי ומבאר

הראשונה בתקופה תקופות. שתי תהיינה  המשיח בימות 

דברי נאמרו כך  ועל  העולם , במנהג שינוי יתרחש  לא  אכן

לאחר אבל המשיח, לימות  הזה  עולם בין  שינוי  שאין שמואל

יתרחשו הרמב "ם  לדעת  גם  שבה  נוספת  תקופה  תבוא  מכן,

בתחיית מהאמונה  גם שמוכרח כפי העולם , בטבע  שינויים 

העולם . ממנהג שינוי בוודאי שהיא  – המשיח בימות  המתים 

וחידה ' 'משל בדרך הן  שהנבואות  הרמב "ם דברי ומעתה ,

והתקופה המשיח ביאת  לזמן  המתייחסות הנבואות  על רק  הם 

כפשוטן, הנבואות  יתקיימו  לא שאז  לה  הסמוכה  הראשונה 

חרבותם "וכתתו של הנבואה אבל שלהן; הנמשל  אלא

תתקיים לבוא , לעתיד  העולם  למצב  המתייחסת  וגו'" לאתים

ומכך  המשיח , שבימות המאוחרת  בתקופה  כפשוטה

הנשק שכלי חכמים הוכיחו  הנשק  כלי  יתבטלו  זו שבתקופה 

תכשיטים  ואילך)אינם  198 עמ' כז שיחות .(לקוטי

ה'תשפ"א  אב מחם י"ח שלישי יום התורה? מן אסור בשבת אבנים טלטול האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰"úaLz" äøBza øîàð¤¡©©¨¦§Ÿ
ì áiç ,äëàìî ïðéàL íéøácî elôà ¯.ïäî úaL £¦¦§¨¦¤¥¨§¨¨©¨¦§Ÿ¥¤

אופנים : בשני הרמב "ם  דברי את  מפרש  משנה ' ה 'מגיד

"אפילו ועמל טרחה  בה  שיש  פעולה  כל  אסרה  התורה  א.

להיות יכול אדם  "היה  זאת  לולי כי מלאכה ", שאינן  מדברים 

על  הרמב "ן וכדברי היום ". כל  מלאכות  שאינן בדברים  עמל 

כד)התורה  כג התבואות(אמור, למדוד  היום כל שיטרח "לא 

הכלים , ולפנות  יין החביות  ולמלא  והמתנות, הפירות  ולשקול

מלא השוק  ויהיה  למקום .. וממקום  לבית  מבית  האבנים, וגם 

מקיף והחנוני פתוחה  החנות ותהיה  וממכר , מקח לכל
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הפועלים ויהיו לפניהם , והזהובים  שולחנם  על והשולחנים 

אלו לדברים  כחול עצמם  ומשכירין  למלאכתן משכימין 

אמרה לכך  מלאכה , משום  בהם  אין זה  שבכל בהן .. וכיוצא 

טורח ". יום ולא  ומנוחה שביתה  יום  שיהיה שבתון, תורה 

שיש רבינו  ו "כוונת  מדרבנן  שבות  באיסורי  מדובר ב.

מ  התורה , מן סמך דבריהם  של ".zeayzלשבותין 

הזקן אדמו "ר  כתב כט)והנה, סי' הקודש בשבת(אגרת "נאמר  :

נתפרש שבעלֿפה  ובתורה  פירש , ולא  מלאכה  [כל] תעשה  לא 

וקורות אבנים  טלטול  ולא  הידועות , מלאכות  ל"ט שהן

לא אבנים טלטול כדוגמת  טורח שפעולות  ומשמע  כבידות ".

של  השני הפירוש  כמו  מלאכה, שאינן  כיון  התורה , מן נאסרו

ה'מגיד ֿמשנה '.

אחרת  גירסה  ישנה  שם)אבל  התניא' בספר 'שיעורים :(ראה

כבידות  וקורות  אבנים  טלטול  ולא  .."cal,זו גירסה  ולפי ."

שבתורה (אלא  וקורות ' אבנים  'טלטול אסרה  עצמה  התורה

גם אלא  טורח, פעולות  רק  לא  שנאסרו נתפרש  שבעל ֿפה 

'תשבות ' שבציווי  הראשון , כפירוש  זה  והרי המלאכות ). ל"ט

העמל  פעולות  את  ואסרה המנוחה, על התורה ציוותה  –

והטירחה .

ה'תשפ"א  אב מחם י"ט רביעי יום בשבת  בטלים דברים

:„ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äçéNa úBaøäì øeñàå§¨§©§§¦¨
pL ,úaLa äìèaìL Eøeac àäé àlL ¯ "øác øaãå" :øîà §¥¨§©¨¤¤¡©§©¥¨¨¤Ÿ§¥¦§¤

.ìç ìL Eøeaãk úaL©¨§¦§¤Ÿ
ב)בגמרא  קיג, מעשות(שבת "וכבדתו הפסוק  את  דרשו

כדבורך  שבת  של  דבורך יהא  "שלא  – דבר " ודבר  דרכיך ...

התוספות  ופירשו חול". שלא)של לדברים(ד"ה שהכוונה 

במדרש  כמסופר צורך , בהם שאין פל"ד)בטלים  רבי(ויק"ר על

לה : ואמר בשבת  לדבר מרבה  הייתה  שסבתו יוחאי  בן  שמעון

לדבר כך  כל שאין "משמע  ושתקה, הוא " שבתא "אימא,

בחול ". כמו  בשבת 

מכל  בטלה , בשיחה להרבות שאין אף  כי נפסק  להלכה 

עונג הוא  חידושים  ודברי שמועות  שסיפור  אדם  "בני  מקום 

בחול" כמו בשבת לספרם מותרים  ס"א,להם , שז סי' או"ח (שו"ע

ס"ב) שם אדה"ז הזקןושו"ע אדמו"ר  וכתב התניא). ספר על (בסיום כי 

בטילה שיחה  שום  לשוח שלא  "יזהר העניינים , פנימיות פי

וחיצונית וחיצוניות; פנימיות  יש  המצוות  בכל  כי ח"ו...

מעשות ה ' ששבת  כמו גשמית , מעשיה  שביתה  הוא מהשבת 

בתפילת הכוונה  היא  השבת  ופנימיות גשמיים . וארץ  שמים 

לה ' שבת  כמ"ש  אחד, בה' לדבקה  תורה ובתלמוד השבת

היא בפנימיות  שמור  ובחינת זכור . בחינת  היא וזו אלוקיך,

מאמרות מעשרה ה' ששבת  כמו  גשמיים  מדיבורים  השביתה 

גשמיים". וארץ שמים בהם  שנבראו

אברהם ' ס"ח)וה 'אשל שו סי' בעל (בוטשאטש, בשם  לכך הביא 

למלאות מהמלך רצון ליום  "משל יוסף': יעקב ה 'תולדות 

שואל  אחד וכל  במדינה  ועובר  בו, המדינה  בני משאלות 

מצא ולא  באשפות , מתקרר  שהיה  אחד שחין  ומוכה  מבוקשו.

ושחקו אשפות . לו  שיותן  שיצווה  המלך אל ניגש  אשפה , עוד

שטותו, ידי על  מטובה  נפשו את  שחיסר  השומעים , כל  עליו

כלום כי  – מובהק  רופא  לו שיותן שיבקש  לו היה  טוב  והלא 

קודש בשבת  תענוגו שהבוחר  בזה, הוא  וכן המלך. מבית חסר

ל  לו  שהיה  במקום  אשפות  כבוחר הוא  הבל רופאבדברי בקש 

משאלות ליתן  רצון  יום  הוא  קודש  ובשבת  טוב, לכל שיביאנו

לכל  תהיה רפאות הקדושה, תורה  לדברי אזנו  וכשיטה  הלב

ובבא". בזה בשרו

היטב ' סק"ב)וב 'באר שז שהפוגש(סי' השל"ה  בשם  הביא 

כגון בחול , שאומר  כדרך  לו יאמר "לא  בשבת  חברו את 

וכתב טוב ". שבת או  שלום  שבת  יאמר  אלא  טבא ', 'צפרא

נאה  סקכ"ט)הגרא"ח קז סי' השולחן המנהג.(בדי שכך 

ה'תשפ"א  אב מחם כ' חמישי יום באיסורים  אשה נאמנות

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰elôà ,ãáò elôà£¦¤¤£¦
eøîà àlL ...'úaMä íeçz ïàk ãò' :øîBì ïéðîàð ¯ äçôL¦§¨¤¡¨¦©©¨§©©¨¤Ÿ¨§
íétìà øeòML éðtî ,ì÷äì àlà øéîçäì øáca íéîëç£¨¦©¨¨§©§¦¤¨§¨¥¦§¥¤¦©§©¦

.íäéøácî¦¦§¥¤
והתעורר השבת  כניסת לזמן סמוך שנולד בתינוק  מעשה 

או שישי ביום הוא  מילתו וזמן השבת  קודם  נולד האם  ספק

ויש הבאה . בשבת  מילתו וזמן  השבת כניסת  לאחר  שנולד 

שנולד  המיילדת או האם  אמירת  על  לסמוך  ניתן האם  לדון:

בשבת ? אותו ולמול  השבת  כניסת  לאחר

עדים שני  נדרשים  שבהם  ממונות  מדיני  בשונה  וכידוע ,

נאמן אחד  עד גם  והיתר  איסור בדיני  הרי  העובדות , לבירור 

הפסול  עד  ואפילו אסור , או מותר  הוא  אם דבר על  להעיד 

כך. על  נאמנת  אשה  גם האם  לדון ויש ממונות . לדיני

על  להעיד נאמנים  שפחה או  שעבד נאמר זו בהלכה  והנה ,

אלפים לתחום  מחוץ היציאה  שאיסור  משום  שבת , תחום 

מדרבנן  הוא  ב)אמה  נח, התוספות (עירובין וכתבו  ד"ה , א נט, (שם

נאמנים ,ותחומין) אינם מדאורייתא  דין על  כי  ללמוד יש  שמכאן 

נאמנת . אינה  האשה  שאף מובן כאשה, העבד ודין  ומאחר

לאחר נולד שהתינוק  בבירור  אומרת  האם  אם  גם  זה , ולפי 

שה בשבת  אותו  למול אין השבת ספקכניסת  על מדובר  רי

דאורייתא ואסור איסור שישי ביום הוא מילתו זמן השבת קודם נולד אם (כי

בשבת) אותו נאמנת .למול האשה  אין ובזה 

איסור על אף נאמנת  שאשה  הסוברים  ראשונים יש  אך

משום רק  התירו שבת  תחום לגבי ומכלֿמקום מדאורייתא ,

דקדוק דורשת  התחום  ומדידת  מאחר מדרבנן  הוא שהאיסור 

עלינו היה  מדאורייתא  איסור זה  היה  ואם  יתירה  ובקיאות

שאינו בדבר אך  במדידה , טעתה  שמא  ולחשוש  להחמיר

דאורייתא בדין אף  נאמנת  גדולה , בקיאות  הבית דורש  (תורת
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חֿב) .להרשב"א

שכתב הרמב"ם  דעת  גם  היא שכן  האחרונים  וכתבו 

עדות "וכן(פ"הה"ג)בהלכות :dy` liren cg` cry mewn lk
oicirn leqteמחייבין שאין שבועה  של אחד מעד  חוץ  ,

לשבועה אחד עד שמלבד הרי  כשר ", עד  בעדות  אלא  שבועה 

ממונות) מדיני זה(שהוא ובכלל  נאמנת  אשה  הדינים  שאר לכל ,

מדאורייתא  שם)איסורים  אמת דברי .(ראה

ה'תשפ"א  אב מחם כ"א שישי יום שבת? עונג היכן עד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰eøîàð íéøáã äòaøà©§¨¨§¨¦¤¤§
'ä LBã÷ì ,âðò úaMì úàø÷å" :øîàpL ,âðòå ãBák ..úaLa§©¨¨¨Ÿ¤¤¤¡©§¨¨¨©©¨Ÿ¤¦§

."ãaëî§ª¨
שנלמדו שונים  איסורים חכמים  התירו  שבת , עונג  מצד

כגון חפצך ..." ממצוא רגליך ... משבת  תשיב  "אם  מהכתוב

מעשות "וכבדתו  מהכתוב  הנלמד בשבת לרוץ  האיסור 

בחול" כהילוכך  שבת  של הילוכך  יהא  שלא  קיג,דרכיך... (שבת

נפסקא) ס"ב)ומכל ֿמקום  שא סי' המתענגים(שו"ע ש "בחורים 

בנוגע וכן  שבת . עונג  מצד מותר ", – ומרוצתם בקפיצתם 

מהכתוב הנלמד  בטלים דברים  בשיחת  להרבות  לאיסור 

חול ", של כדבורך שבת  של דבורך יהא  שלא  - דבר  "ודבר

עונג הוא  חידושים  ודברי  שמועות שסיפור  אדם "בני  כי נפסק 

בחול" כמו  בשבת לספרם  מותרים  ס"א)להם, שז סי' .(שו"ע

בשטרי קריאה  איסור על  למדו  חפצך" מ"ממצוא והנה ,

ומשכנות וממכר  ומקח חובות  שטרי "דהיינו הדיוטות,

בשבת " לעשות  האסורים  מחפצים  בהם  כיוצא  וכל  וחשבונות 

סכ"א) שז סי' אדה"ז בני(שו"ע של  "דיוקנאות לראות  אפילו  ואסרו

תחתיהם וכתוב  וגלית דוד  מלחמת  כגון  שהיו, ממעשים  אדם

כתב לקרות  ו"אסור פלוני " דיוקן וזה פלונית  חיה צורת  זו

הדיוטות " בשטרי יקרא שמא  גזרה  בשבת , סכ"ט)זה  וכתב(שם .

אברהם' סק"ד)ה 'מגן שא עונג(סי' לצורך הותר  זה  איסור שגם 

הראיה אם  מכל ֿמקום  דיוקנאות ... לראות  "שאסור  ואף שבת ,

לראות". מותר  לו  עונג

הזקן  אדמו "ר  לדעת  סק"ב)אולם  שא לסי' לא(קו"א זה איסור 

"ממצוא זה , שמפסוק  מכך כן  והוכיח שבת עונג בגלל הותר 

ה'מגן דברי  ולפי וממכר , מקח איסור  על גם  למדים חפצך",

נמי נשרי  "א "כ – שבת עונג  לצורך  זאת  להתיר  שיש  אברהם '

היתר בדרך לקנות אפשר  כשאי שבת  עונג לצורך וממכר מקח 

הדבר". ישתקע וח "ו בהקפה,

דברים ודיבור  ריצה  לאיסורי בנוגע  דווקא  כי ומבאר 

עונג לצורך התירו  חול" דרך  "משום  שנאסרו בשבת בטלים

דרך  ולא  שבת , עונג  ענין כאן יש  בהם  "דכשמתענג  שבת ,

אפילו זה , מפסוק  הנלמדים האיסורים  שאר אבל חול",

איסור כמו  סייג  בתור  בשבילם  חכמים  שגזרו גזירות

להן דחינן דלא "פשיטא  – הדיוטות  שטרי משום  דיוקנאות 

בעבירה". הבאה  מצוה  שהיא  עונג מצות  משום 

הרבי  19)וכתב  הע' 65 עמ' יא שיחות ה'מגן(לקוטי לדעת  אף  כי  ,

שאיס "קרובאברהם ' – שבת  עונג  מפני  נדחה  דיוקנאות  ור 

לומר  שם)יותר  בקו"א שלמדים(כדמוכח האיסורים  רק  שדחינן

בשאר אבל גו'" חפצך ממצוא  וגו' תשיב "אם  מהכתוב

שבת . עונג  מפני לדחותן אין  לדעתו אף דרבנן , שבות  איסורי

ה'תשפ"א  אב מחם כ"ב קודש שבת מעבר  אין אך פתח, יש

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰,ìúkä ãöa ïìéà äéä̈¨¦¨§©©Ÿ¤
úeáL øeqàå ìéàBä ,ãçà ïéáøòî ,eöø íà ¯ ìúkì ílñ eäNòå§¨¨ª¨©Ÿ¤¦¨§¨§¦¤¨¦§¦§
ïéà ¯ ìúkì ílñ äøLà äNò .ïìéàa äìòé àlL Bì íøbL àeä¤¨©¤Ÿ©£¤¨¦¨¨¨£¥¨ª¨©Ÿ¤¥
àéä éøäL ,äøBzä ïî äéìò úBìòì øeñàL éðtî ,ãçà ïéáøòî§¨§¦¤¨¦§¥¤¨©£¨¤¨¦©¨¤£¥¦

.äéðäa äøeñà£¨©£¨¨
לשניה אחת  מחצר  הגישה שאם הרמב "ם  בדברי  מבואר 

מדרבנן  באיסור  בשבת)כרוכה  האילן על החצרות(עליה בני יכולים 

מדאורייתא  איסור  במקום ורק אחד, בעירוב  (עליה להשתתף 

אשירה) של השנייהבאילן החצר לבני כי יחד, לערב  יכולים  אינם 

לעירוב . גישה  אין

אברהם ' ה 'מגן  מבאר  הדבר כד)ובטעם  ס"ק שעב סי' :(א"ח

ב 'בין ולא  עצמה  בשבת  נאסרו מדרבנן שבת  איסורי

הכוכבים).השמשות' לצאת החמה שקיעת שבין ב 'בין(הזמן כי ונמצא 

ולעבור האילן  על  לעלות  מותר השבת  כניסת  של השמשות '

כשר העירוב  היה השבת ובכניסת  ומאחר  השנייה , לחצר 

וכפי השבת , כל במהלך נמשך  ההיתר  הותר, והטלטול

כה)שנפסק  הל' חלון(להלן דרך  יחד  שעירבו  חצרות  שתי לגבי

והותר שמאחר החלון, נסתם  השבת ובמהלך  שביניהן

בטל ההיתר  אין שוב  השבת  בכניסת והותרה הטלטול ("הואיל

כולה") הותרה שבת, .מקצת

במהלך  נסתם  כאשר  רק  הוא  ההיתר חלון  לגבי אמנם,

היה לא  השבת  ובכניסת  ומאחר  צפוי, בלתי באופן השבת

בטל, איננו  ושוב  השבת כל למשך חל  ההיתר  להיסתם , עומד

'יסתם ' השבת  כניסת שעם  מלכתחילה ברור  היה  כאן  אך

באילן)הפתח העליה תיאסר שהותרה(שהרי "כיון אומרים  אין  ובזה 

הותרה "!

מחצר הגישה עצם  כי להתיר  יש  זה  במקרה ומכל ֿמקום 

השבת  כל במהלך קיימת  האילן)לחצר שאיסור(באמצעות אלא 

הקיים כפתח זה  והרי  זאת , מאפשר  אינו  באילן  העליה

אליו, הגישה את  מונע  חיצוני שגורם אלא  השבת  כל  במהלך

ממנו שולל זה אין מראש , ידוע  שהדבר  למרות  זה, ובמקרה 

השמשות  בבין פתח  שו"ת שם  שם, אברהם' ה'מגן על השקל (מחצית

בסופו) יד .רעק"א
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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
,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
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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
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
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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

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
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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

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
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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
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
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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

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
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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»««∆«¿»¿««»

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¿…»
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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
(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¿≈≈»∆
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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»¿…
„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
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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¿∆«¿»∆

‡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,
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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
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
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¯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,

.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
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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

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«
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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

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
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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»¿«¿≈≈≈∆∆»

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
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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

à"ôùú'ä áà-íçðî æ"é éðù íåé

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

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

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



קיי zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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

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
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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≈

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«««
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mc` la` .aiig - miig ody t"r` ,sere dig dnda `ivend"
."ie`yn epi` ,ig

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



zayקיד zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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. »

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



קטו zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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,
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zayקטז zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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∆»»¿««∆≈»¿»
·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
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.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 ; «¿»∆∆«≈»¿∆»«¬…¿«¿≈
‰˜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
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.‡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¿«≈
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
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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

.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:
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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
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
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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¿…»∆∆≈«≈∆»
‡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¿∆«¬…¿≈»∆»
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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
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",
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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

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
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.„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,
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

à"ôùú'ä áà-íçðî ç"é éùéìù íåé

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
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.‡"˙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
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¿
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¯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 «…¿«»»≈¿∆¿≈»…»¿»

- 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
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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

.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
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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:
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
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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
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«¿…««
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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

.·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
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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
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:
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(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

.ÏM·Ó BÈ‡≈¿«≈

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
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¯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∆

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).
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.„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,
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¿««»»««»«»»»¬»∆¡…»
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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

.„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¿«
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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¿»
¯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,
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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¿«≈«¬

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
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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
˙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
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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

.‚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:
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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
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¿»

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



קמי zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙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
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
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.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

à"ôùú'ä áà-íçðî è"é éòéáø íåé

ועׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בהם 1) שאין בדברים דבריהם, של איסורים בו נתבארו

צרכי  או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש
את  דוחין ביתֿדין עונשי שאין ביאור לזה ונמשך רבים,
בהקדמת  הפרק ונסתיים מצוה. שהם פי על אף השבת,
מצד  בשבת, דברים מקצת טלטול איסור סיבות הודעת
מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ
.‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBc ÌÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»
˙aMÓ ·ÈLz Ì‡ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ :¯Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ EÏ‚«̄¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿

¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎ¯c ˙BNÚÓ2CÎÈÙÏ . ≈¬¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»
¯a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈
‰Ó B‡ ¯ÁÓÏ ¯kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ ¯a„iL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«
CÏÈ ‰¯BÁÒ ‰Ê È‡·e ,‰Ê ˙Èa ‰·È C‡È‰ B‡ ,‰˜iƒ¿∆≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈
:¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«

¯zÓ ¯e‰¯‰ ,¯eÒ‡ ¯eac - ¯·c ¯a„Â3. ¿«≈»»ƒ»ƒ¿À»

רבי 2) "אמר ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
אלהיך  לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו:
בעשרה  (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה –
(שלא  ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא מאמרות

חול). דברי בשבת עמוד 3)תדבר ק"נ דף שבת (מסכת
א').

.·¯eÒ‡4È„k ˙aLa ÂÈ˙B„Ne ÂÈ˙Bpb „˜ÙÏ Ì„‡Ï »¿»»ƒ¿…«»¿»¿«»¿≈
‰Ê È¯‰L ;Ô‰È˙B¯t Ô‰ C‡È‰ B‡ ,ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ ‰Ó ˙B‡¯Ïƒ¿»≈¿ƒƒ≈«≈≈≈∆∆¬≈∆
„Ú ˙aLa ‡ˆiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BˆÙÁ ˙BNÚÏ Cl‰Ó¿«≈«¬∆¿¿≈»¿»»∆≈≈¿«»«

ÌeÁz‰ ÛBÒ5·B¯˜ ‰È‰iL È„k ,CLÁzL „Ú ÌL ·LÈÂ , «¿¿≈≈»«∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»
BÎel‰ ‡ˆÓ È¯‰L ;˙aL È‡ˆBÓa ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ«¬¬»»¿»≈«»∆¬≈ƒ¿»ƒ

.ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ ˙aLa¿«»«¬¬»»

ב').4) עמוד ל"ח דף עירובין אמה 5)(מסכת אלפיים
א'. הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ÌeÁz‰ ÏÚ CÈLÁ‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
CÈLÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙BNÚÏ ˙aLa ¯eÒ‡L ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆»¿«»«¬¬»ƒ∆¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLa B˙BNÚÏ ¯znL ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆À»«¬¿«»¬≈∆À»
ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‡È·‰Ï ÌeÁz‰ ÏÚ ÔÈÎÈLÁÓ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈«¿ƒƒ««¿¿»ƒ≈¿À»ƒ
;˙B¯t ¯ÓLÏ ‡e‰ CÈLÁÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÚBt ¯kNÏ B‡ƒ¿…¬ƒ¬»«¿ƒƒ¿…≈

˙aLa ¯ÓLÏ ¯zÓ È¯‰L7B‡ ‰Ó‰a ‡È·‰Ï CÈLÁÓe . ∆¬≈À»ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
ÔÈLeÏz ˙B¯t8ŒÛ‡ ,‰‡a ‡È‰Â dÏ ‡¯B˜ - ‰Ó‰a‰L ; ≈¿ƒ∆«¿≈»≈»¿ƒ»»«

eÈ‰ el‡ - ÔÈLeÏz ˙B¯Ùe ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿≈¿ƒƒ»
Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ .˙aLa Ô‡È·‰Ï ¯zÓ ‰È‰ ,˙BvÁÓ ÌL»¿ƒ»»À»«¬ƒ»¿«»¿≈≈»»

ÈBÏt C¯ÎÏ :B¯·ÁÏ9ÌL eÈ‰ Ì‡L ;¯ÁÓÏ CÏB‰ È‡ «¬≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈¿»»∆ƒ»»
ÌÈb¯a10.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙aLa ÌLÏ CÏB‰ ‰È‰ , À¿»ƒ»»≈¿»¿«»¿≈…«≈»∆

להחשיך 6) שאסור א'). עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. ח'.7)על הלכה להלן מערב 8)ראה שנתלשו
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באכילה  שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת
אין  – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק (למעלה
ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים

לתחום.9) מחוץ שעל 10)שהוא שומרים, של סוכות
הן  אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל  ידיהן
טפחים, וארבעה אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות

וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר

.„¯zÓ11ÈnÚ „ÓÚzL ‰‡¯‰ :ÏÚBÙÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»«¿≈¬ƒ¿∆∆«¬…ƒƒ
?·¯ÚÏ12;·¯ÚÏ ÈÏ ÔBÎ ‰È‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ »∆∆¬»……«¡≈»ƒ»∆∆

¯eÒ‡Â .˙aLa BˆÙÁ ‰NBÚ ‡ˆÓpL13‚l„Ïe ıe¯Ï ∆ƒ¿»∆∆¿¿«»¿»»¿«≈
CÎel‰ ‡‰È ‡lL - EÈÎ¯c ˙BNÚÓ :¯Ó‡pL ,˙aLa¿«»∆∆¡«≈¬¿»∆∆…¿≈ƒ»

„¯BÈÂ .ÏÁ ÏL CÎel‰k ˙aL ÏL14¯B·Ï Ì„‡ ∆«»¿ƒ»∆…¿≈»»¿
ÁÈLÂ15„¯BÈÂ ÒtËÓe ,‰n‡ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰¯ÚÓe ¿ƒ«¿»»¬ƒ≈≈»«»¿«≈¿≈

‰˙BLÂ16‰ÏBÚÂ ÒtËÓe ,17¯eÒ‡Â .18˙Ba¯‰Ï ¿∆¿«≈¿∆¿»¿«¿
‰ÁÈNa19‰ÏËa20‡‰È ‡lL - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ»¿≈»∆∆¡«¿«≈»»∆…¿≈

˙aL ÏL C¯ea„.ÏÁ ÏL C¯ea„k ƒ»∆«»¿ƒ»∆…

א').11) עמוד ק"נ דף שבת אם 12)(מסכת נראה "עכשיו
פי  על אף לכשתחשך, אלי תבא אם לערב, עמי תעמוד
מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם
זה  הרי רמז, בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון
אסור  דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור,
"הנראה  פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור

בעיניך". טוב א').13)– עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
א').14) עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת חפירה
שיש 16) "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר רש"י לדעת

מים". בהן שאין בין מים של 17)בהן חשש כאן ואין
כתב  של"ו סימן חיים אורח ובטור חול, כדרך הילוך איסור
קרקע  יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש

ועלייתו. א').18)בירידתו עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
שמעון 19) "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

אמי  לה: אמר הרבה, מדברת אמו את כשראה יוחאי בן
היום". י 20)שבת (מסכת ב'):בתלמוד עמוד י"ט דף ומא

חולין  שיחת השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא
בם" "ודברת ז') פסוק ו', פרק (דברים שנאמר בעשה, עובר
שהמדובר  שם פירש הר"ח אבל בטלים". בדברים ולא –
מהלכות  ב' בפרק לעיל ועיין לימודו. באמצע המפסיק על

ד'. הלכה דעות

ãycew zegiyn zecewpã

"zaya blcle uexl xeq`"

כו'", מצוה לדבר בשבת לרוץ "מותר ה' בהלכה וממשיך
לתלמיד־ כשבאים ה': לעבודת בנוגע זו מהלכה וההוראה
השליחות  את לו ומוסרים שבת, בבחינת שהוא חכם
טוען  חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק שיש הדור, מנשיא
לרוץ  יכול אינו וממילא שבת" איקרי "תלמיד־חכם הוא
ולדלג  לרוץ "מותר ההוראה באה זה על בשבת, ולדלג
מותר  היינו שמותר, בלבד זו ולא מצוה". לדבר בשבת
לבית  לרוץ "מצוה כן לפני שפסק כמו אלא לכתחילה,
נעלה, הכי עניין הוא התורה שלימוד אף כי כו'" הכנסת

בית  לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין ש"אין עד
נפש' 'פיקוח של בעניין מדובר כאשר אעפ"כ המקדש",
הוא  וכך בשבילו, השבת את לחלל שצריך התורה אומרת
תורה  מלימוד להפסיק שיש ברוחניות נפש' ב'פיקוח גם
ש'מת  אחר במקום ומבואר אחר. יהודי להציל כדי (שבת)
בו  אין אבל הזה, בעולם החי אדם הוא ברוחניות מצוה'
על  כלל יודע שאינו מכיון - מצוה' 'מת - למצוות חיות
כהן־גדול  אפילו חייב מצוה' שב'מת כשם ולכן המצוה,
כדי  שבתון) (שבת יוה"כ עבודות באמצע להפסיק
לעזוב  שיש ברוחניות מצוה' ל'מת בנוגע כך בו , להתעסק
וכלשון  זה, יהודי להחיות כדי נעלית הכי העבודה את
הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו "חלל הידוע
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‰˙È·Ï ıe¯iL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aLa ıe¯Ï ¯zÓÀ»»¿«»ƒ¿«ƒ¿»¿∆»¿≈
L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰21ÔÈ·MÁÓe .22ÏL ˙BBaLÁ «¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ∆¿∆

‰ÂˆÓ23ÔÈ„„BÓe ,24- ‰Â˜Ó ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„È„Ó ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
¯eÚMk LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ25Ïa˜Ó Ì‡ Ú„ÈÏ - „‚a B‡ , ≈«ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ¿«≈

‰‡ÓË26ÔÈ˜ÒBÙe .27Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â .ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ À¿»¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‡ÈË¯ËÏ elÙ‡Â - ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ28 ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬ƒ¿«¿ƒ»

ÔÈÏ˜¯Ëe29ÁwÙÏ - ÌÈ˙ek ÏL30ÌÈa¯ È˜ÒÚ ÏÚ31 ¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«ƒ
Ò¯‡Ï ˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈÎcLÓe .˙aLa32˜BÈz‰ ÏÚÂ , ¿«»¿«¿ƒ««ƒ≈»≈¿««ƒ

˙en‡ B„nÏÏe ¯ÙÒ B„nÏÏ33ÔÈ¯w·Óe .34ÔÈÏBÁ ¿«¿≈∆¿«¿À»¿«¿ƒƒ
:¯ÓB‡ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰Â .ÌÈÏ·‡ ÌÈÓÁÓe¿«¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿»¿«≈∆«∆≈

‡B·Ï ‰·B¯˜ ‰‡eÙ¯e ,˜ÚÊlÓ ‡È‰ ˙aL35. «»ƒƒƒ¿…¿»¿»»
ÔÈÎÈLÁÓe36ÁwÙÏ ÌeÁz‰ ÏÚ37ÏÚÂ ‰lk È˜ÒÚ ÏÚ «¿ƒƒ««¿¿«≈««ƒ¿≈«»¿«
˙n‰ È˜ÒÚ38¯Î˙Â ÔB¯‡ BÏ ‡È·‰Ï ,:BÏ ¯ÓB‡Â .ÔÈÎÈ ƒ¿≈«≈¿»ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.ÈBÏt ÌB˜nÓ ‡·‰ ,ÌL ˙‡ˆÓ ‡Ï .ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ≈ƒ¿¿ƒ…»»»»»≈ƒ¿¿ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e .ÌÈ˙‡Óa ‡·‰ ,‰Óa ˙‡ˆÓ ‡Ï…»»»¿»∆»≈¿»«ƒƒ¿«∆…«¿ƒ

ÁwÓ ÌeÎÒ39,Ô‰ ‰ÂˆÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL . ¿ƒ»∆»≈¿«≈»∆ƒ¿»≈
ÈˆÙÁ ,ÔÈ¯eÒ‡ EÈˆÙÁ - 'eÎÂ EÈˆÙÁ ˙BNÚ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬¬»∆¿¬»∆¬ƒ∆¿≈

.ÔÈ¯zÓ ÌÈÓL»«ƒÀ»ƒ

זירא:21) רבי "אמר ב'): עמוד ו' דף ברכות (מסכת
לבית  הדרשה את לשמוע רצים חכמים כשראיתי בתחילה
כיון  השבת! את מחללים חכמים אמרתי: המדרש,
אדם  ירוץ לעולם לוי: בן יהושע רבי שאמר מה ששמעתי

מהרתי. אני גם בשבת, ואפילו הלכה (מסכת 22)לדבר
א'). עמוד ק"נ דף לסעודת 23)שבת ההוצאות כחשבון

ש"ו). אברהם (מגן וכדומה שבת 24)מצוה (מסכת משנה
א'). עמוד קנ"ז סאה.25)דף בו 26)ארבעים שיש בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש
א'). הלכה כ"ב פרק כלים בהלכות (מסכת 27)(רבינו

כסף. סכומי מקציבים א') עמוד ק"נ דף שבת
חדרים.29)לתיאטראות.28) שמסביבו מרווח אולם
המשניות).30) (פירוש ולחקור רבים 31)לשאול צרכי

מצוה. לדבר רבינו:32)נחשבים כתב המשנה בפירוש
והבנות". הבנים בשדוכי – מצוה (מסכת 33)"דבר
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לפדותו, למולו, בבנו: חייב "האב א') עמוד כ"ט קדושין
אומנות". וללמדו אשה להשיאו תורה, (מסכת 34)ללמדו

א'). עמוד י"ב דף שלא 35)שבת דעתם להרחיב "צריך
(רש"י). עמוד 36)יצטערו" קנ"א דף שבת (מסכת משנה

המשניות).37)א'). (פירוש ולחקור" שכל 38)"לשאול
הם. מצוה צרכי יוסיף,39)אלו לא שעליו מסוים סכום

ממונו. חסכון אם כי מצוה זו בהקצבה שאין מכיון

.ÂÔÈ‚ÈÏÙÓ40ÏB„b‰ Ìia41,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aL ·¯Úa «¿ƒƒ«»«»¿∆∆«»ƒ¿«ƒ¿»
˜ÒBÙe42˙·BL BÈ‡Â - ˙aLÏ BnÚ43ÔÈ¯ÈÙÓe .44 ≈ƒƒ¿…¿≈≈¿ƒƒ
ÌÈ¯„45˙aL C¯ˆÏ ÔÈa - ˙aLa46C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa , ¿»ƒ¿«»≈¿…∆«»≈∆…¿…∆
˙aL47ÔÈÏ‡LÂ .48C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯„p‰ ÏÚ ÌÎÁÏ «»¿ƒ¿»ƒ¿»»««¿»ƒ∆≈¿…∆

Ô¯Èz‰Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓe ,˙aM‰««»«ƒƒ««ƒ∆»»»∆¿«¿«ƒ»
Ô‰ ‰ÂˆÓ - el‡ ÌÈ¯·cL ;˙aM‰ Ì„˜49. …∆««»∆¿»ƒ≈ƒ¿»≈

א').40) עמוד י"ט דף שבת ל'41)(מסכת בפרק להלן
בספינה) (לנסוע להפליג שאסור רבינו, מביא י"ג הלכה
הנוסעים  צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות
לפני  ימים שלשה יפליג לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר
יצטער  ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב כדי שבת,
פטור  במצוה העוסק כי מותר, מצוה ולדבר מדאי". יותר
מצוה  ו"שליחות רמ"ח) הרב, ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה

ט"ז). פרשה שלח רבה, (במדבר שבת" מתנה 42)דוחה
שישבות. הנכרי בכך 43)עם אין שובת אינו כך אחר ואם

א').44)כלום. עמוד קנ"ז דף (שבת בעל 45)משנה
בתו  נדרי – והאב אשתו, נדרי את שמעו ביום להפר יכול

נשאת). ולא בגרה שלא לאכול 46)(עד שלא נדר כגון
(רש"י). להפר 47)בשבת יוכל לא היום, יפר לא אם כי

עליו.48)עוד. מתחרט הנודר אם נדר להתיר יכול החכם
עד 49) להתירם ימתין השבת לצורך שאינן נדרים אבל

למחר.

.ÊÔÈ‡50˙ÂˆÓ LÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙aLa ÔÈLBÚ ≈¿ƒ¿«»««ƒ∆»…∆ƒ¿«
‰NÚ51˙È·a ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aL ‰ÁBc dÈ‡ , ¬≈≈»»«»≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ B‡ ˙e˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»≈«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;˙aLa B˙B‡¿«»∆∆¡«…¿«¬≈¿…
‡lL ÔÈcŒ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ - ˙aM‰ ÌBÈa ÌÎÈ˙·LÓ¿…≈∆¿««»«¿»»¿≈ƒ∆…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Ù¯N ·iÁ˙pL ÈÓ ˙aLa eÙ¯NÈƒ¿¿¿«»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»¿«ƒƒ¿»

ÔÈLÚ52. √»ƒ

ב').50) עמוד ל"ה דף המצוות 51)(סנהדרין בספר ראה
לשרוף  רכ"ח: מצוה ברצועה. להכות רכ"ד: עשה מצות

הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' בגמרא 52)העוברים
כגון  שבת, חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם)
שבת  חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה
ונזכר  ו' הלכה ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא
(שמות  כאן "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר
ונאמר  מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק
לחוקת  לכם אלה "והיו כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר להלן
(מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט
מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף מדבר, הכתוב דין בבית
שכל  משמע בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי מכאן

זה. באיסור נכללים העונשים

.Á¯zÓ53ÔÈa - ˙aLa ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏ Ì„‡Ï À»¿»»ƒ¿…≈»¿«»≈
B‡ ,Ô‰Ó ÏhÏ Ì„‡ ‡a Ì‡Â .ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ,ÌÈLeÏz¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»»»ƒ…≈∆

¯ÚBb - Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a54Ì‰a ‰kÓe Ô‰a ¿≈»¿«»∆¡…≈∆≈»∆«∆»∆
‡e‰ ‰ÓÏÂ ,‡e‰ ÂÈˆÙÁÓ ‰Ê ¯·„ ‡BÏ‰Â .Ô˜ÈÁ¯Óe«¿ƒ»«¬»»∆≈¬»»¿»»
ÌÈˆÙÁ BÓˆÚÏ ˙B˜Ï ‡l‡ ¯Ò‡ ‡lL ÈtÓ ?¯zÓÀ»ƒ¿≈∆…∆¡«∆»ƒ¿¿«¿¬»ƒ
Ïth‰Ïe ÁÈÂ¯‰Ïe ¯kzN‰Ï B‡ ,ÌÈÈeˆÓ ‰zÚ ÔÈ‡L∆≈»«»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒ«≈
‡a ¯·kL BBÓÓ ¯ÓLÏ Ï·‡ ;B„ÈÏ ‡B·zL ‰‡‰a«¬»»∆»¿»¬»ƒ¿…»∆¿»»
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .¯zÓ - ‡e‰L ˙BÓk „ÓÚiL „Ú B„ÈÏ¿»«∆«¬…¿∆À»»¿»∆

B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓB„55.ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ∆¿≈≈ƒ¿≈««»ƒ

על 53) הוא "מחשיך א' עמוד ק"נ דף שבת מסכת משנה
(שם  בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום
לשמור  שמותר הרי מחוברים. בפירות שהמדובר ב') עמוד
זה  על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם

ג'. הלכה ט'54)כדלעיל בהלכה שבסמוך ממה נלמד
מותר. שלגעור משמע כו' יספק בגמרא 55)שלא הוא [כן

לשומרו" ביתו את "לנועל ב': עמוד ק"ו דף שבת מסכת
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק"ז דף ושם

.Ë¯nLÓ‰56ÂÈ‡L˜Óe ,˙BÙBÚ‰ ÈtÓ ÂÈÚ¯Ê57 «¿«≈¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»»
ÂÈÚÏ„Óe58˜tÒÈ ‡Ï - ‰iÁ‰ ÈtÓ59„w¯È ‡ÏÂ60 ƒ¿»»ƒ¿≈««»…¿«≈¿…¿«≈

¯B¯ˆ ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÏÁa ‰NBÚL C¯„k61˜¯ÊÈÂ ¿∆∆∆∆¿…¿≈»∆»ƒ…¿¿ƒ¿…
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ

א').56) עמוד ק"ד דף עירובין קשואין.57)(מסכת שדה
דלועין.58) כף.59)שדה אל כף כדי 60)יכה ברגל

והחיות. העופות את כ"ג 61)להבריח פרק לעיל עיין
שמא  גזירה בשבת מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה
כן  עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי יתקן

זו. גזירה גזרו לשיר

.ÈÏk62˙e·L ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c‰63‡Ï , »«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿…
˙BLÓM‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚64ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ; »¿¬≈∆≈«¿»∆»¿«¿∆

,‡e‰Â .ÔÈ¯zÓ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‡ ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ‡e‰∆≈¬ƒ¬»≈«¿»À»ƒ»
˜Á„ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·c ÌL ‰È‰iL65BÏ ¯zÓ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿∆»¿«ƒ¿»…«≈«À»

ÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙BLÓM‰ ÔÈa66Èt ÏÚ ËeLÏ B‡ ≈«¿»«¬¿ƒ»»«¿≈
ÌÈn‰67·ÏeÏ ‡È·‰Ï68¯ÙBL B‡69ÔÓ „È¯BÓ ÔÎÂ . ««ƒ¿»ƒ»»¿≈ƒƒ

˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓ B‡ ÔÏÈ‡‰70·e¯Ú71ÔÎÂ .‰NÚL »ƒ»ƒƒ««¿¿ƒ≈∆»»¿≈
ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„Ï C¯ˆÂ ,ÊtÁÂ „e¯Ë ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿∆¿»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙e·L¿≈«¿»¬≈∆À»¬»ƒ…
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ - ‰ÂˆÓ ¯·c ‡ÏÂ ˜Ác ÌL ‰È‰»»»…«¿…¿«ƒ¿»»¿ƒ»≈

È‡ce‰ ˙‡ ÔÈ¯NÚÓ72ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ¿«¿ƒ∆«««≈«¿»««ƒ
Ï·‡ ;˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ¯NÚn‰ ˙L¯Ù‰ ¯eq‡L∆ƒ«¿»«««¬≈¿«»ƒ¿¬»

È‡Óc‰ ˙‡ ÌÈ¯NÚÓ73. ¿«¿ƒ∆«¿«

דבר 62) כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
וסובר  השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא
מהמשנה  יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר שזה רבינו
אינו  ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת
הכלים" את מטבילין ואין הפירות את מעשרין אין חשיכה,
רבינו  זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק
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אלא  שבות, משום אלא וטבילה במעשר שאין אף בסמוך),
מצוה  לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי

משנה"). וחכמים 63)("מגיד התורה מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם ספק 64)גזרו שהוא

ד'. הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק צורך 65)יום
יתלוש 66)גדול. שמא גזירה משום חכמים שאסרו

ו'. הלכה כ"א בפרק גזירה 67)כמבואר חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק שייטין של חבית יעשה שמא

נטילה.68) תקיעה.69)למצות שאיסור 70)למצות
י"א. הלכה י"ד בפרק כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול

מצוה"71) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין
לשבות  "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות
בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
(עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או
שבשעת  עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד ברשות

להוצ  מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, ולהכניס קניית יא
דבר  שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות משתי אחת מכל
במקום  השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא

ט'). הלכה (שם ממנה 72)מצוה" הופרשה שלא תבואה
ומעשר. הפריש 73)תרומה אם שספק הארץ עם פירות

ט"ו). הלכה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם

.‡ÈÔË˜74‰NÚL75ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c ˙aLa »»∆»»¿«»»»∆ƒ
˙e·L76ÏËÏË B‡ ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ LÏzL ÔB‚k , ¿¿∆»«≈»ƒ∆≈»ƒ¿≈

BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - ˙ÈÏÓ¯Îa77Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
B„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ BÁÈp‰78. ƒƒ»ƒ≈¿«ƒ¿»

בר 74) יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת
בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני
לשם  הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי לפני בא
יביאו  המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק
מצווין  דין בית אין נבילות אוכל "קטן מינה: שמע לך.

בסמוך. להלן וראה הגיע 75)להפרישו" שלא בקטן
בין  להבדיל מבין (שהוא לחינוך הגיע אם אבל  לחינוך,
שכן  כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור
א'). עמוד ק"כ דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך

צריך 76) אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה
להפרישו  צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו
מאכלות  בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם גם

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק "במה 77)אסורות
בחילול  להרגילו אסור אבל מעצמו בשעשה אמורים דברים
(הלכות  שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת

שם). אסורות דין 78)מאכלות בית שאין פי על "אף
בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי  על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.·ÈC¯„k ˙aLa ÌÈ¯·c ˙ˆ˜Ó ÏËÏËÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L79?‰Ê ¯eq‡a eÚ‚ ‰Ó ÈtÓe . ∆∆¿…ƒ¿≈»»¿¿ƒ∆

‰È‰È ‡lL eeˆÂ ÌÈ‡È· e¯È‰Ê‰ Ì‡ ‰Óe :e¯Ó‡»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆
˙aM‰ ˙ÁÈN ‡ÏÂ ,ÏÁa CÎel‰k ˙aLa CÎel‰ƒ»¿«»¿ƒ»¿…¿…ƒ«««»
‡lL ¯ÓÁÂ Ï˜ - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL ,ÏÁ‰ ˙ÁÈNk¿ƒ««…∆∆¡«¿«≈»»«»…∆∆…
‰È‰È ‡lL È„k ;ÏÁa ÏeËÏËk ˙aLa ÏeËÏË ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿«»¿ƒ¿¿…¿≈∆…ƒ¿∆

Â ,ÂÈÈÚa ÏÁ ÌBÈk‰ptÓ ÌÈÏk Ôw˙Ïe dÈa‚‰Ï ‡B·È ¿…¿≈»¿»¿«¿ƒ«¿«≈≈ƒƒƒ»
‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÚÈˆ‰Ï B‡ ,˙È·Ï ˙ÈaÓ B‡ ‰pÙÏ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·c Lw·ÈÂ ,B˙È·a ·LBÈÂ ÏËa ‡e‰ È¯‰L ;Ô‰a»∆∆¬≈»≈¿≈¿≈ƒ«≈»»
ÌÚh‰ ÏË·e ,˙·L ‡lL ‡ˆÓÂ ,Ba ˜qÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«»««««

.ÁeÈ ÔÚÓÏ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿««»«

הדינים 79) ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה
טלטול  איסור ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו
עמוד  קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה
משנה  נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'):
"בימים  י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור זו
ומביאים  בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה
גדר  לגדור כדי כלים, הרבה טלטול (וגזרו הערימות"
רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר

היו  בראשונה הכל: אסרו כלים ומתחלה שלשה אומרים
סכין  לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים
ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך
שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו וחזרו
הכלים  כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו
בהלכות  להלן המפורשים מאלה חוץ בשבת, ניטלים
המוקצה  טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו.
טעם  כי וכתב בהשגה הראב"ד חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה
הוצאה  איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור
שבת  (מסכת בגמרא כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות
היא  הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף
גוזרים  שאין משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא –
בה  לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה
שמה  היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י
לפי  אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
שרוב  אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה
הוא  שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים הכלים
כרחנו  על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום
(ועיין  בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו אחרים שטעמים

מ"מ).

.‚È,¯eq‡Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk ÏËÏËÈÂ ¯w·iLk ,„BÚÂ»¿∆¿«≈ƒ«¿≈≈ƒ∆¿«¿»¿ƒ
,„BÚÂ .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ËÚÓ Ô‰a ˜qÚ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»∆¿«¿»ƒ≈¿»»»
ÔÈÏËa ‡l‡ ,˙Bin‡ ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÚ‰ ˙ˆ˜nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈»«¬≈À»À∆»¿≈ƒ
Ô‰ÈÓÈ ÏkL ,˙B¯˜ È·LBÈÂ ÔÈÏih‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÓÈ Ïk»¿≈∆¿««»ƒ¿¿≈¿»∆»¿≈∆
¯a„Ïe Cl‰Ï ¯zÓ ‰È‰È Ì‡Â ;‰Î‡ÏnÓ ÌÈ˙·BL Ô‰≈¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆À»¿«≈¿«≈
‰˙È·L ˙·L ‡lL ‡ˆÓ ,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ÏËÏËÏe¿«¿≈ƒ¿»«»ƒƒ¿»∆…»«¿ƒ»
‰˙È·L ‡È‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰˙È·L CÎÈÙÏ .˙¯kp‰«ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»
¯eq‡a eÚ‚ el‡ ÌÈ¯·c ÈtÓe .Ì„‡ ÏÎa ‰ÂM‰«»»¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿¿ƒ
‡l‡ ˙aLa Ì„‡ ÏËÏËÈ ‡lL e¯Ò‡Â ,ÏeËÏh‰«ƒ¿¿»¿∆…¿«¿≈»»¿«»∆»

.¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰Ï CÈ¯v‰ ÌÈÏk≈ƒ«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈

ועׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הפרק.1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני מקצת בו נתבארו

.‡¯znL ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈ≈¿ƒ∆¿«¿¿∆≈¿«¿ƒ∆À»
ÒBk :ÔB‚k .ÏÁa BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ«¬¿«»»»∆«¬»¿…¿
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¯Na Ba CzÁÏ ÔÈkÒÂ ,da ÏÎ‡Ï ‰¯Ú˜e ,Ba ˙BzLÏƒ¿¿»»∆¡…»¿«ƒ«¿…»»
Ò¯˜Â ,˙ÙÂ2ÚˆÙÏ3.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡ Ba »«¿À¿»ƒ¿…«¡ƒ¿«≈»∆

לפצח.3)פטיש.2)

.·¯eÒ‡L ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»
˙LzÎÓ ÔB‚k .BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ4 «¬¿«»»»∆«¬»¿«¿∆∆

ÌÈÁÈ¯Â5.˙aLa ÔÁËÏÂ LzÎÏ ¯eÒ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈«ƒ¿«≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ¿…¿«»

יבשים.4) דברים לכתישת טחנתֿיד.5)כלי

.‚Ïk6B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa - ¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk »¿ƒ∆¿«¿¿∆≈≈»»∆≈
BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ,Ô·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL∆∆∆∆∆∆∆«∆∆À»¿«¿¿

ÈÏk ÏL BÓˆÚ ÏÈ·La ÔÈa ,˙aLa7C¯ˆÏ ÔÈa , ¿«»≈ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ≈¿…∆
BÓB˜Ó8BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,9¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk ÏÎÂ . ¿≈¿…∆¿»¿ƒ∆¿«¿¿ƒ

B‡ ,ÌÈ·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa -≈»»∆≈∆∆∆∆¬»ƒ
BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL10, ∆«∆∆À»¿«¿¿¿«»≈¿…∆

BÓˆÚ ÏÈ·La Ï·‡ ;BÓB˜Ó C¯ˆÏ ÔÈa11- ÈÏk ÏL ≈¿…∆¿¬»ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ
.¯eÒ‡»

בשבת,6) טלטול איסור ויסוד קכד.) קכב: (שבת משנה
וי"ב. י"א הלכה הקודם בפרק או 7)מבואר ישבר שלא

ד'. הלכה כדלהלן יגנב, במקום 8)שלא להשתמש שצריך
מונח. משמע 9)שהכלי הכלי. בגוף להשתמש שצריך

אלא  להיתר, מלאכתו אם אפילו כלי שום לטלטל שאין
אבל  כלי, של עצמו בשביל או מקומו או גופו לצורך דוקא
(מגידֿמשנה). לטלטל אסור - כלל לצורך שלא

נפחים 10) של פטיש כגון הכלי, בגוף היתר של לשימוש
ז'. הלכה כדלהלן אגוזים, בו או 11)לפצוע ישבר שלא

כנ"ל. יגנב שלא

.„‡e‰ ÏËÏËÓ ?„ˆÈk12ÏÎ‡Ï ıÚ ÏL ‰¯Úw‰ ˙‡ ≈«¿«¿≈∆«¿»»∆≈∆¡…
Óa ·LÈÏ B‡ da‡e‰ ‰ÊÂ - ·bz ‡lL È„k B‡ ,dÓB˜ »≈≈ƒ¿»¿≈∆…ƒ»≈¿∆

È„k ‰nÁ‰ ÔÓ d˙B‡ ÏËÏË Ì‡ ÔÎÂ .dÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿≈»ƒ««»¿≈
‡lL È„k ÌÈÓLb‰ ÔÓ B‡ ,¯·M˙Â LaÈ˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆…

Át˙z13dÓˆÚ ÏÈ·La ÏËÏËÓ ‰Ê È¯‰ - „Òt˙Â ƒ¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
.¯z‰Ï dzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,¯zÓeÀ»ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆≈

בשביל 12) או ומקומו גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי
ותתקלקל.13)עצמו. מרטיבות תתנפח

.‰˙LzÎn‰ B‡ ÌÈÁÈ¯‰ ‡e‰ ÏËÏËÓ ÔÎÂ14¯aLÏ ¿≈¿«¿≈»≈«ƒ««¿∆∆¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ - ‰hnÏ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ B‡ ÌÈÊB‚‡ ‰ÈÏÚ»∆»¡ƒ«¬»∆»«ƒ»¿∆
dÏËÏËÓ BÈ‡ Ï·‡ ;BÓB˜Óa ·LÈÏ B‡ BÙeb C¯ˆÏ¿…∆≈≈ƒ¿¬»≈¿«¿¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,¯·Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.ÂÏÎÂ15˙B¯B˜Â ÌÈ˜Â ˙BÚÓe ÌÈ·‡ ÔB‚k ,ÈÏk BÈ‡L ¿…∆≈¿ƒ¿¬»ƒ»¿»ƒ¿
Ô·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ16‰¯B˜ B‡ ‰ÏB„b ¿«≈»∆»¿«¿¿»∆∆¿»»

,Ì„‡ Èa ‰¯NÚa ˙Ïh ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÏB„‚¿»««ƒ∆ƒƒ∆∆«¬»»¿≈»»
d˙B‡ ÌÈÏËÏËÓ - ‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡17˙B˙Ïc .18 ƒ≈«¿ƒ»∆»¿«¿¿ƒ»«¿

.ÏËÏËÏ eÎe‰ ‡Ï ,ÌÈÏk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰««ƒ««ƒ∆≈≈ƒ…¿¿«¿≈

˙aLa elÙ‡ e˜¯t˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ19ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¬ƒ¿«»≈¿«¿¿ƒ
ÔÎÂ .Ô˙B‡20˙n‰Â ÏBÁ‰Â ¯ÙÚ‰21Ô˙B‡ ÔÈÊÈÊÓ ÔÈ‡ - »¿≈∆»»¿«¿«≈≈¿ƒƒ»

‰BÓL Ô·e .ÔÓB˜nÓ22¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ ƒ¿»∆¿»«¬≈»∆∆¿»
.BÏËÏËÏ¿«¿¿

ב.15) קכג, א.16)שבת קב, נתבטל 17)עירובין לא כי
וכבדה. גדלה מפני ממנה כלי קכב,18)שם שבת משנה,

ונעל,19)ב. כשפתח מטלטלן היה השמשות שבין אף
שעומדים  מכיון אותן, מטלטלים אין כשנתפרקו עכשיו

שח). סי' אברהם' 'מגן (ראה הבית עם שבת 20)להתחבר
א. ב.21)לט, קנא, שבת א.22)משנה, קלה, שבת

צפרניו  ואין לקוי ושערו לעיבורו חדשים שמונה שנולד
ויצא  התשיעי בחודש להוולד ראוי שהיה כברייתן שלימין
שאינו  כמת ונחשב הי"ג) מילה מהלכות (פ"א שנגמר קודם

לחיות. יכול

.Ê¯zÓ23ËÏ,BLÈÓLz C¯ˆÏ ‡lL elÙ‡ ÈÏk‰ ÏËÏ À»¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ∆…¿…∆«¿ƒ
.dLÈÓL˙Ï ‰NÚ ‡lL ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»∆…«¬»¿«¿ƒ»

Ò¯˜ Ì„‡ ÏËB ?„ˆÈk24Ìc¯˜ ;ÌÈÊB‚‡ Ba ÚˆÙÏ25 ≈«≈»»À¿»ƒ¿…«¡ƒÀ¿…
‰Ï·c Ba CzÁÏ -26;‰¯‚Ó27¯¯‚Ï -28˙‡ da «¿…¿≈»¿≈»¿»≈»∆

‰Ù¯‚Ó ;‰È·b‰29˙B¯‚B¯b‰ ˙‡ da Û¯‚Ï -30˙‡ ; «¿ƒ»«¿≈»ƒ¿…»∆«¿»∆
˙Á¯‰31˙‡ ;ÔË˜Ï ÏÎ‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï - ‚ÏÊn‰ ˙‡Â »««¿∆««¿≈»≈»»…∆¿»»∆
LBk‰32¯k¯k‰ ˙‡Â33·Á˙Ï -34ÏL ËÁÓ ;Ba «¿∆«ƒ¿»ƒ¿…««∆
ÔÈ‡wÒ35·LÈÏ - ˙LzÎn‰ ˙‡ ;˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ - «»ƒƒ¿…«∆«∆∆∆««¿∆∆≈≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ»∆»¿≈…«≈»∆

ב.23) קכב, שבת צורפי 24)משנה, של או נפחים של
להלן  ראה - בשמים של קורנס ואילו קכג.) (שבת זהב

ט. עצים.25)הלכה בו לחטוב העשוי תאנה 26)גרזן
שנים.27)יבשה. שנים עשוי שפיה סכין כעין

ולחלקה.28) בה 29)לחתכה שגורפים יד כעין כלי
יבשות.30)דברים. דגן 31)תאנים בו לזרות עץ כלי

התבן. מן הבר את להבר כדי עשוי 32)ברוח קטן שיפוד
הפה. לתוך האוכל את בו שמכניסים מנול 33)עץ חלק

הארג. על בו מכה שהאורג הכלי בנוסח 34)האורגים,
(שונצינו). "לדחוף" והמחט 35)אחר: שקים עושים

גדולה. שלהם

.ÁÏËÏËÓe36„È ÏL ËÁÓ Ì„‡37da ÏhÏ ‰ÓÏM‰ ¿«¿≈»»««∆»«¿≈»ƒ…»
ıBw‰ ˙‡38B‡ ,dlL ·e˜p‰ ‰ˆw‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬»ƒƒ««»∆«»∆»

d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - dlL „Á‰ ‰ˆw‰39‰˙È‰ Ì‡Â . «»∆««∆»≈¿«¿¿ƒ»¿ƒ»¿»
ÌÏb40dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ41. …∆«¬«ƒ…ƒ¿»À»¿«¿¿»

ב.36) קכב, שבת ומלאכתה 37)משנה, בה לחפור עשויה
שנכנס 38)לאיסור. מה להוציא שמותר ראיה, "מכאן

מותר  כן וכמו בשבת, והברקנים הקוצים מן האדם בבשר
להרחיב  לא אבל ממנה הליחה שתצא כדי החבורה לסחוט
הי"ז. בפ"י למעלה וראה המשניות). (פירוש הפה"

כלי.39) שם מהם עדיין.40)שבטל נגמרה שלא
מלאכתה 41) שם אין עדיין, ניקבה שלא שכיון שאףֿעלֿפי

לפעמים  יש - לתפירה ראויה ואינה עליה, לאיסור
הקוצים  את להוציא בה ומשתמשים כך אותה שמשאירים

שם). ורש"י קכג. שבת (גמרא ביד הנתחבים
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.ËÏk42ÔB‚k ,ÂÈÓ„ e˙ÁÙÈ ‡nL ÂÈÏÚ „Èt˜nL ÈÏk »¿ƒ∆«¿ƒ»»∆»ƒ¿¬»»¿
ÌÈˆ˜n‰ ÌÈÏk43,¯˙BÈa ÌÈ¯˜È‰ ÌÈÏÎÂ ‰¯BÁÒÏ ≈ƒ«À¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e„ÒtÈ ‡nL Ô‰ÈÏÚ „Èt˜nL∆«¿ƒ¬≈∆∆»ƒ»¿»¿«¿¿»
.ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙aLa¿«»¿∆«ƒ¿»À¿∆≈¬«∆¿ƒ

¯qn‰ :ÔB‚k44„˙ÈÂ ,ÏB„b‰45ÔÈkÒÂ ,‰L¯ÁÓ ÏL ¿««»«»¿»≈∆«¬≈»¿«ƒ
ÌÈÁaË ÏL46·¯ÁÂ ,47ÌÈÙkL‡ ÏL48ÔÈvÁÂ , ∆«»ƒ¿∆∆∆À¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈL¯Á‰49ÌÈÓNa ÏL Ò¯˜Â ,50.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»»ƒ¿À¿»∆«»ƒ¿«≈»∆

ב.42) קכג, שבת נגר 44)המיוחדים.43)משנה, כלי
עצים. בו לחפירה 45)לנסר שבמחרישה החדה המתכת

הבשר 46)באדמה. את בו מקצבים שהקצבים סכין
שחיטה. של סכין ה'תוספות' ולדעת (רש"י), באטליז

את 49)סנדלרים.48)סכין.47) לחתוך הנגרים קרדום
של  "וחצין אחר: ובנוסח דנגרי"). "חצינא (בגמרא: הקורות

רוקח'). ('מעשה של 50)חרשין" "קורנס אחר: בנוסח
שח  בסי' יוסף' ה'בית זה על ותמה (ויניציאה). נפחים"
חסרון  מחמת מוקצה שאינו מודים הכל נפחים של שבקורנס

שם). (שבת, כיס

.ÈÏk51¯eÒ‡ - ¯eq‡‰ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜‰L ÈÏk »¿ƒ∆À¿»≈¬«»ƒ»
BÏËÏËÏ52¯ :ÔB‚k .53‰¯Bn‰Â ,˙aLa Ba e˜ÈÏ„‰L ¿«¿¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»

‰È‰L54- ˙BÚÓ ÂÈÏÚ eÈ‰L ÔÁÏLÂ ,‰ÈÏÚ ¯p‰ ∆»»«≈»∆»¿À¿»∆»»»»
ÏÚŒÛ‡¯eÒ‡ - ˙BÚn‰ eÏÙpL B‡ ¯p‰ ‰·kL ÈtŒ ««ƒ∆»»«≈∆»¿«»»

ÔÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÈÏk ÏkL ;ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»∆»¿ƒ∆»»»¿«¿¿≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk BÏËÏËÏ ¯Ò‡ ,˙BLÓM‰«¿»∆¡«¿«¿¿»««»À»««

¯eq‡‰ BÏ Ì¯bL ¯·c‰ CÏ‰L Èt55. ƒ∆»««»»∆»«»ƒ

א.51) קנז, מקומו 52)שבת לצורך או גופו לצורך אפילו
א.53)(כסףֿמשנה). מד, עליו 54)שבת שהניחו

(מגידֿמשנה). לבין 55)בכוונה דאיתקצאי "מיגו
שנעשה  מפני (=מתוך, יומא" לכולי איתקצאי השמשות,

היום). לכל הוקצה השמשות, לבין מוקצה

.‡ÈÏ·‡56¯ ÔB‚k ,BÒe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜n‰ ÈÏk57ÔLÈ ¬»¿ƒ«À¿∆≈¬«ƒ¿≈»»
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡Bv‰ ÈÏÎe ËÙ ÏL∆≈¿¿¿ƒ«»¿«≈»∆À»¿«¿¿»

.Ô‰Ï C¯ˆ‰ Ì‡ ,˙aLa¿«»ƒÀ¿«»∆

א.56) קנז, חרס.57)שבת של

.·ÈÏk58,Ô‰È˙B˙Ïc e˜¯t˙pL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ »«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿»¿«¿≈∆
Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ˙B˙Ïc ÔB‚k59e˜¯t˙pL ÔÈa - ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿

˙aLa60ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aM‰ Ì„˜ e˜¯t˙pL ÔÈa , ¿«»≈∆ƒ¿»¿…∆««»À»¿«¿≈
ÔÎÂ .˙B˙Ïc Ô˙B‡61e¯aLpL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ Ïk »¿»¿≈»«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿¿

,‡e‰Â .ÔÈÏh Ô‰È¯·L - ˙aLa ÔÈa ,˙aM‰ Ì„˜ ÔÈa -≈…∆««»≈¿«»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈNBÚ Ô‰È¯·L eÈ‰iL62È¯·L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈≈¿«¿»≈«ƒ¿≈

‰·¯Ú63- ˙ÈÎeÎÊ È¯·L ;˙È·Á‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ - ¬≈»¿«»∆∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ct‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ¿«»∆∆ƒ««¿≈…«≈»∆¬»ƒ

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ ÔÈ‡64. ≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»¿«¿¿»

ב.58) קכב, שבת הכ"ה.59)משנה, בפכ"ב מבואר
מוכנים 60) הם שהרי מותרים, בשבת נתפרקו רק לא

אלא  לכלי, מחוברים עדיין כשהיו השמשות, מבין ועומדים
שעומדים  כיון לטלטלם, מותר - השבת קודם נתפרקו אפילו

לכלי. ולחברם לחזור ב.61)לכך קכד, שבת משנה,
שהרי 62) נכונה, זו ונוסחא מלאכה". "מעין אחר: בנוסח

החבית  פי את בהן לכסות עריבה שברי "כיצד רבינו מפרש
('מעשה  שם בשבת יהודה רבי של תנאֿקמא וכדעת וכו'"
כתנאֿקמא. פסק שרבינו משנה' ה'מגיד כתב וכן רוקח'),

שונים.63) לתשמישים ושטוח גדול נשברו 64)כלי "ואם
(רמ"א  מותר" - זכוכית שברי כגון להזיק, שיכולים במקום

ס"ו). שח סי'

.‚ÈÏk65LiL ,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÏh ÌÈÏk‰ ÈÈeqk »ƒ≈«≈ƒƒ»ƒ¿«»»∆≈
ÈÏk ˙¯Bz66ÔB‚k ,Ú˜¯wa ¯aÁÓ ÈÏk ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ «¿ƒ¬≈∆»»¿ƒ¿À»««¿«¿

‰eÓh‰ ˙È·Á67˙Èa dlL Èeqka LÈ Ì‡ :ı¯‡a »ƒ«¿»»»∆ƒ≈«ƒ∆»≈
‰ÊÈÁ‡68ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ¬ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ

ÔÈˆÈ¯ÁÂ ˙B¯Ba ÔB‚k ,˙BÚ˜¯w‰ ÈÈeqk ÔÎÂ .B˙B‡69- ¿≈ƒ≈««¿»¿«¬ƒƒ
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡70˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,Ô‰lL Èeqk ≈¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆»ƒ≈≈≈

¯epz‰ Èeqk .‰ÊÈÁ‡71˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬ƒ»ƒ««««ƒ∆≈≈
.BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»À»¿«¿¿

ב.65) קכו, שבת אסורים 66)משנה, - כן לא שאם
אחיזה 67)בטלטול. לבית צריכים אנו בארץ בטמונה

בארץ  טמון אינו אם אבל שם), יוסי רבי של (וכתנאֿקמא
בן  אליעזר וכרבי - אחיזה בית צריכים אנו אין התנור, כמו

קכה.). (שם כלי 68)יעקב שזהו שמוכיח בו, לאחוז
ולהחזירו. לקחתו בקרקע.69)העשוי ארוכות חפירות

אותו,70) מכסה אם לבונה דומה קרקע, כיסוי שהוא מכיון
הכיסוי. את נוטל אם כסותר מחוברים 71)או שוליו רק

גזרו  לא לכן מגולה, וחציו בה טמון כולו אין אבל לקרקע,
(מגידֿמשנה). וחריץ בבור כמו עליו, חכמים

.„ÈÌÈ¯·„ ÈL72¯zÓ „Á‡Â BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»»¿«¿¿¿∆»À»
‰Ê B‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê B‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ,BÏËÏËÏ¿«¿¿¿≈¿ƒ∆»∆∆«∆∆
Ì‡ :ÈM‰ ÏËÏhÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈÏËÏËnL ÔÓÊ·e ,‰Êa»∆ƒ¿«∆¿«¿¿ƒ∆»≈∆ƒ«¿≈«≈ƒƒ
ŒÛ‡Â ,BÏËÏËÓ - BÏËÏËÏ ¯znL ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ«»»∆À»¿«¿¿¿«¿¿¿«

Ì‡Â ;BnÚ ÏËÏhÓ ¯eÒ‡‰ ¯·cL ÈtŒÏÚCÈ¯ˆ «ƒ∆»»»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
¯·„ B˙B‡a epÏËÏËÈ ‡Ï - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏËÏËÏ¿«¿≈»»»»…¿«¿¿∆¿»»

.¯zn‰«À»

דבר 72) ידי (=על הצד מן טלטול בידינו: הוא זה כלל
המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)

דכ"ע). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.ÂË„ˆÈk73‰bt ?74‰eÓË ‰˙È‰L75Ô·˙a76, ≈««»∆»¿»¿»¿∆∆
‰¯¯ÁÂ77ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰˙È‰L78LBÎa Ô·ÁBz -79 «¬»»∆»¿»««≈∆»ƒ¬»¿

¯k¯Îa B‡79ÌÈÏÁb‰Â Ô·z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÏËBÂ ¿ƒ¿»¿¿»¿««ƒ∆«∆∆¿«∆»ƒ
˙ÚLa ˙aLa ÌÈ¯Ú80˙ÙÏ ÔÎÂ .‰ÏÈË81˙BBˆ B‡ ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆∆¿

ÌÈl‚Ó ÌÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Óe ,¯ÙÚa ÌÈeÓË eÈ‰L82- ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ
ÔËÓBL83¯ÙÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ô‰lL ‰ÏÚa ˙aLa ¿»¿«»∆»∆∆»∆¿««ƒ∆∆»»

B‡ Ô·‡‰ Èab ÏÚ ˜BÈz B‡ ¯kk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Úƒ¿»¬»ƒ»»ƒ»ƒ««≈»∆∆
ÏËÏËÈ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ84¯kka ‰¯Bw‰ B‡ Ô·‡‰ ««≈«»…¿«¿≈»∆∆«»«ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ LiL ˜BÈza B‡«ƒ∆≈»∆»¿≈…«≈»∆

א.73) קכג, צרכה.74)שבת כל בשלה שלא תאנה
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היא 75) כן לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה
שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס נעשית

פגה). ד"ה טיט.76)קכג. לעשית ומיוחד המוקצה
גחלים.77) גבי על אפויה דקה טמונה 78)עוגה ואינה

"מכבה  בשבת, גחלים חותה הוא הרי כן לא שאם בתוכם,
שגגות  בהל' (כמבואר התחתונות" את ומדליק העליונות את

משנה'. 'כסף – הי"ב) ז'.79)פ"ז בהלכה מבואר
רוקח').80) ('מעשה בשעת" "ננערים אחר: בנוסח
מ"ט.81) פ"א אם 82)כלאים מכוסים, העלים אם אבל

בשבת  גומא כעושה נראה כרכר, או כוש בהם תוחב
אותם.83)(מגידֿמשנה). "לא 84)מושך ב: קמב, שבת

הכ"א). פכ"ו (להלן בלבד" למת אלא ותינוק כיכר התירו

.ÊËÏËB85Ba ˙‡ Ì„‡86ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚ BÏ LiL87 ≈»»∆¿∆≈«¿ƒ»»
Ô·‡‰Â88B„Èa89,¯Èc‰ ÏtÈ Ì‡L ;¯È„ ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆∆¿»¬»…ƒ»∆ƒƒ…«ƒ»

‰ÏkÏk .B„Èa ·‡‰ epÏhÈ90Ì˙ÒÂ ,‰·e˜ ‰˙È‰L ƒ¿∆»»¿»«¿«»∆»¿»¿»¿»«
Ô·‡‰ È¯‰L ;dÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô·‡a dlL ·˜∆∆∆»»∆∆À»¿«¿¿»∆¬≈»∆∆

ÔÙ„k ˙ÈNÚ91Ô·‡‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰lkÏk‰ ‰˙È‰ . «¬≈¿…∆»¿»««¿«»¿≈»≈¿»∆∆
ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈaË¯ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ - ˙B¯t‰ CB˙a¿«≈ƒ»«≈¿Àƒ¿¬»ƒ

‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÏËB - ÌÈ˙e˙Â92¯ÚÈ Ì‡L ; ¿ƒ≈»¿∆ƒ∆ƒ¿«≈
.e¯Ê‚ ‡Ï „ÒÙ‰ ÌB˜Ó·e ,¯ÙÚa eÙhÈ - ˙B¯t‰«≈ƒ»¿∆»»ƒ¿∆¿≈…»¿

ב.85) קמא, שבת בה.86)משנה, לטלטל שמותר בחצר
יקחנו.87) לא אם ויתעצב לאביו, משתוקק שהבן
מוקצה.88) מוקצה.89)שהיא סל.90)ויטלטל
(פירוש 91) הסל" מן כחלק "והיא יפה מהודקת היא אם

ולהיתר,92)המשניות). לאיסור בסיס נעשתה "שהכלכלה
בסיס  אינו כאילו לגבו, האיסור ובטל יותר, חשוב וההיתר

שט). סי' אברהם' ('מגן להיתר" רק

.ÊÈ˙È·Á93‰Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÎML94dcˆ ÏÚ dhÓ - »ƒ∆»«∆∆«ƒ»«»«ƒ»
˙Bi·Á‰ ÔÈa ‰˙È‰ .˙ÏÙB ‡È‰Â95- ‰ÈÏÚ Ô·‡‰Â ¿ƒ∆∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆∆»∆»

d‰Èa‚Ó96Ô·‡‰Â ,ÌL dcˆ ÏÚ dhÓe ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ «¿ƒ»¿»«≈«»«ƒ»»¿»∆∆
¯kÏ CÈ¯ˆÂ ¯k‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÁÎBM‰ ÔÎÂ .˙ÏÙB97- ∆∆¿≈«≈«»«««¿»ƒ««

¯k‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ Ì‡Â .˙BÏÙB Ô‰Â ¯k‰ ˙‡ ¯ÚB≈∆««¿≈¿¿ƒ»ƒƒ¿««
ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙BÚn‰Â ¯k‰ ˙‡ ÏËB -98 ≈∆««¿«»»»¬»ƒƒƒ«

˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰Èt ÏÚ Ô·‡‰ ÁÈp‰ B‡ ,¯k‰ ÏÚ «»≈∆∆«»«««ƒƒ«»∆∆«ƒ
eÏh elÙ‡Â ,ÔÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ˙È·Á‰∆»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿¿»«¬ƒƒ¿
.¯eÒ‡‰ ¯·„Ï ÒÈÒa eNÚ È¯‰L ;Ô·‡‰Â ˙BÚn‰«»¿»∆∆∆¬≈«¬»ƒ¿»»»»

ב.93) קמב, שבת מהיין 94)משנה, לקחת צריך והוא
שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו

ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול
עליו.97) בכוונה.98)לשכב

.ÁÈÔ·‡‰99‰Èe¯waL100dÈ‡Â da ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ : »∆∆∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˙ÏÙB101‰Èe¯w‰ ˙ˆ˜Ók ‡È‰ È¯‰ -102¯zÓe , ∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿»«≈»À»

Â‡Ï Ì‡Â ;da ˙‡lÓÏ103„‚a .da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ -104 ¿«…»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆∆
BËÓBL - ‰w‰ ÏÚL105‰w‰ ÏÚÓ106. ∆««»∆¿≈««»∆

א.99) קכה, שבת המשניות'100)משנה, ב'פירוש רבינו
בו  ותולים מים, בו ששואבים חרס כלי היא "קרויה ביאר:
בהל' פירש (וכן המעיין" לתחתית וירד שיכבד כדי אבן,

יבשה  דלעת היא "קרויה פירש: רש"י אבל ה"א), פ"כ כלים
שואבת  אינה קלה שהיא ומתוך מים, בה וממלאים חלולה

להכבידה". כדי אבן בה ונותנים צפה, שהיא 101)אלא
יפה. הקרויה.102)קשורה של אינה 103)כחלק אם

בסיס  ונעשית האבן לגבי מתבטלת הקרויה יפה, קשורה
האסור. א.104)לדבר קמ, הבגד 105)שבת את מוריד

שאינו  לפי הבגד, מתוך הקנה את לקחת אסור אבל מהקנה.
להסקה. רק ועומד תולים 106)כלי כביסה, לאחר בגד

לייבשו. קנה על אותו

.ËÈ˙B¯t107ÌÈ‡L ˙B¯t ÔB‚k ,ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈∆»∆¡…¿≈∆≈»
ÔÈ¯NÚÓ108Ì‰È¯·cÓ ¯NÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‰ elÙ‡ ,109B‡ , ¿À»ƒ¬ƒ≈«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆

B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ110‰Óe¯z B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»¿»
‰‡ÓË111¯NÚÓ B‡ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

Ô˙ÎÏ‰k112È‡Óc‰ Ï·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -113ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»»»¿«¿¿»¬»«¿«ƒ
ÌÈiÚÏ Èe‡¯Â114,Ô‡„tL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ ; ¿»«¬ƒƒ¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆¿»»

LÓÁ‰ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡115.ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - ««ƒ∆…»««…∆À»¿«¿¿»

ב.107) קכו, שבת מהם 108)משנה, הפרישו שלא
ומעשרות. ראויים 109)תרומות אינם חכמים מדברי שרק

(פירוש  נקוב שאינו בעציץ שצמחו כפירות לאכילה,
ולקח 110)המשניות). הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה

ממנה  שהפרישו קודם התבואה, שנתמרחה אחר המעשר
הפריש  ולא מעשר תרומת ממנו והפריש גדולה, תרומה

(רע"ב). גדולה לאכילת 111)תרומה אפילו ראויה שאינה
כהן. של שיפדה 112)בהמתו כגון כהלכה, נפדו "שלא

ולא  הגון אינו הפדיון וזה כסף, של חתיכה על שני מעשר
לומר: רוצה מפותח. כסף על שיפדה עד כהלכתו נעשה
יד, (דברים בידך" הכסף "וצרת שכתוב כמו מצויירים מעות
הקרקע. על ההקדש שיחלל או צורה, עליו שיש דבר - כה)
הניתן  דבר שיהיה - במטלטלין אלא שיפדה הקדש דין ואין

המשניות). (פירוש ליד" מעמי 113)מיד לקוחים פירות
בפכ"ג  כמבואר מעשרות, בהפרשת זהירים שאינם הארץ

בהל'114)הט"ז. (רבינו דמאי" העניים את לאכיל "מותר
הי"א). פ"י והקדש 115)מעשר שני מעשר בפדיון

אינו  אבל לא), כז, (ויקרא הקרן מלבד חומש מוסיפים
באכילה. ומותרים - מעכב

.ÎÏËÏËÓ116dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z‰ Ï‡¯NÈ ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»««ƒ∆≈»
BÏ ‰Èe‡¯117‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈÏËÏËÓe ; ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»

‰na .„Á‡ ÈÏÎa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ B‡ƒ«Àƒƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ∆»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c118‰hÓÏ ‰¯B‰h‰ ‰˙È‰La ?119, ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿»¿«»

Ô˙B‡ ¯ÚÈ Ì‡L ,Ú˜¯wa ÔÈÙpË˙n‰ ˙B¯t eÈ‰Â¿»≈«ƒ¿«¿ƒ««¿«∆ƒ¿«≈»
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e„ÒtÈƒ»¿¬»ƒ»¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
ÁÈpÓe ,ÔÈlÁ‰ B‡ ‰¯B‰h‰ ÏËBÂ ,ÈÏk‰ ¯ÚB≈«¿ƒ¿≈«¿»«Àƒ«ƒ«
ÔÈa - ÈÏk‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈
ÏËÏËÓ - ‰hÓÏ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ‰¯B‰h‰L∆«¿»¿«¿»≈∆»¿»¿«»¿«¿≈

.„Á‡k Ïk‰«…¿∆»

ב.116) קמא, שבת לכהן.117)משנה, שראויה כיון
טז.118) הלכה למעלה שנתבאר אם 119)כמו אבל

לטלטל  לו אסור הטהורה, את לקחת שיכול למעלה טהורה
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למטה" הטמאה "כשהיתה אחר: ובנוסח הכלי. את
הנדפס. הנוסח את מבכר משנה' וב'כסף (ויניציאה)

.‡ÎÍa„120:ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·MÁL ÌÈ·‡ ÏL ƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿
Ìe„nÏ Ì‡121Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÁÓÏ Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯zÓ - ƒƒ¿À»≈≈¬≈∆¿»»¿ƒ»

˙Bi¯Á .¯eÒ‡ -122Ô¯„bL Ï˜c ÏL123ÌÈˆÚÏ124, »¬ƒ∆∆∆∆¿»»¿≈ƒ
¯zÓ - ‰·ÈLÈÏ ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆≈∆∆«»ƒƒ»À»

ÔÏËÏËÏ125¯zÓ - ÌBÈ „BÚaÓ Ô‰ÈÏÚ ·LÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¿≈ƒ»«¬≈∆ƒ¿À»
.ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»

רבי 120) הלך אחת פעם חנינא: רבי "אמר ב: קכה, שבת
בנין), אבני (שורת אבנים של נדבך ומצא אחד, למקום
למחר". עליהם שנשב כדי וחשבו צאו לתלמידיו: ואמר

מערב 121) והכינום מעשה שעשו עליהם, לישב כדי סדרום
ענפים.122)שבת. א . נ, בנוסח 123)שבת שלקטן;

(שונצינו). "שגרדן" באש.124)אחר: להסיקן
מכיון 125) אבנים, בנדבך כמו מעשה, צריך אין וכאן

ואף  להסקה, ויש לישיבה, העומדות מהן יש שחריות
לישיבה, לייחדן לבד במחשבה די להסקה, מתחילה שחשב
אבנים  של בנדבך אבל מחשבה, מידי מוציאה שמחשבה
להכינם  מיוחד מעשה צריך לישיבה, ולא לבנין העומד

(מגידֿמשנה). לישיבה

.·ÎLw‰126B„Èa eÚÚÈ ‡Ï - ‰hn‰ ÏÚL127Ï·‡ , ««∆««ƒ»…¿«¿¿∆¿»¬»
BÙe‚a BÚÚÓ128¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¿¿¿¿ƒ«¬«¿≈»À»

ÔÈ„Ò B‡ ¯k ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏËÏËÏ129‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿≈ƒ»»»»«»ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ·LiL ÈÓk ‰NÚ È¯‰L ;B„Èa BÚÚÓ - Ô‰a»∆¿«¿¿¿»∆¬≈«¬»¿ƒ∆»«»»

ÒÈÎn‰ .ÌBÈ „BÚaÓ130¯ÙÚ ÏL ‰t˜131Ì‡ ,B˙È·a ƒ¿««¿ƒÀ»∆»»¿≈ƒ
˙aLa BÏËÏËÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ dÏ „ÁÈ132, ƒ≈»∆∆»ƒ≈∆∆«»¿«¿¿¿«»

.ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ‰NBÚÂ¿∆»¿»»

להסקה.126) עומד והוא א. קמא, שבת משנה,
מוקצה.127) לטלטל טלטול 128)שאסור כי בכתפיו,

מותר. שינוי) (=בדרך יד והסדין 129)כלאחר הכר
להסקה. ולא לשכיבה הקש את שהקצה מוכיחים

א.130) נ, רוק.131)שבת בו לא 132)לכסות אם אבל
לטלטלו  ואסור הבית, עפר אגב בטל זוית, קרן לו ייחד

שח). סי' (או"ח

.‚ÎBk‰Ó ÈÏk Ïh·Ï ¯eÒ‡133‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
¯˙BÒk134Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ¯paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .¯zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË ¯Ò‡È - ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚¯z‰135ÈÏk‰ ‡e‰ ‰ÙBk Ï·‡ , ««¿¿…∆¿«≈≈»»¬»∆«¿ƒ
‰ÈÏÚ136ÔÎÂ .137¯eÒ‡L ¯·c Ïk ÏÚ ÈÏk‰ ‰ÙBk »∆»¿≈∆«¿ƒ«»»»∆»

.epÏhÈ - ıtÁÈ Ì‡L ,BÏha ‡Ï È¯‰L ;BÏËÏËÏ¿«¿¿∆¬≈…ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ¿∆

יום.133) מבעוד מוכן שהיה ממה ב. מב, שבת משנה,
אוסרו 134) ועכשיו הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה

אבל  ב. קכח, בשבת רש"י פירש וכן שיבאר. כמו בטלטול
ומחברו  מקום לו כקובע "שהוא פירש שם, ב מב, בדף

למלאכה". ודומה בשבת 135)בטיט שנולדה ביצה כי

הי"טֿה"כ). פ"א יו"ט הל' (ראה ובטלטול באכילה אסורה
יגע 136) שלא "ובלבד ה'ירושלמי': בשם הביא הראב"ד

ולא  בטלטול אלא אסור אינו שמוקצה ואף בביצה",
הכלי" ידי על הביצה ינענע "שמא חוששים בנגיעה,

האומר 137)(מגידֿמשנה). יצחק רבי לדעת בניגוד
מג.). (שבת בטלטול שאסור דבר לצורך כלי לטלטל שאסור

.„ÎÔÈ˙B138ÛÏc‰ ˙Áz ÈÏk139ÈÏk‰ ‡lÓ˙ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
CÙBL -140‰BLÂ141ÚÓ BÈ‡Â ,142‰È‰iL ,‡e‰Â . ≈¿∆¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆

‰ˆÈÁ¯Ï Èe‡¯ ÛÏc‰143ÔÈ‡ - Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆»ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈»≈
ÔÈÒe‡n‰ ÌÈna BÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô˙ Ì‡Â .ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ»«À»¿«¿¿««ƒ«¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ÔÈ‡L .BaL144. ∆∆≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ»

ב.138) לה, ביצה הגגות 139)משנה, מן הנוזלים "מים
לקבל  כלי ונותנים המשניות), (פירוש הגשם" ירידת בעת

הבית. את יטנפו שלא המים לחוץ.140)את
הדלף.141) תחת הכלי את שוב כל 142)מחזיר מלשנות

(רש"י). לכך צריך אם ראויים 143)היום אינם שאם
תחתם  כלי לתת לכתחילה ואסור מוקצה הם לרחיצה
לכתחילה. רעי של גרף עושה הוא שהרי לקבלם,

להוציא.144) מותר - ונתן עבר אבל ב. לו, ביצה

.‰Î˙È·Á145Ï·Ë ÏL146ÈÏk ‡È·Ó - ‰¯aLpL »ƒ∆∆∆∆ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz ÁÈpÓe147Ôw˙Ó - Bw˙Â ¯·Ú Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ;148, «ƒ««¿∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿¿À»

ÔÈ˙BÂ .Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰149ÈÏk150Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ¬≈ƒ¿À»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈
˙BˆBˆÈ151Ó Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÏËÏËÏ ¯zÓe ,Ln ƒƒ¿≈∆≈»∆«»À»¿«¿≈

‰¯B˜ .ÈÏk‰152ÏÒÙÒa d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ‰¯aLpL «¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿«¿»
‰hn‰ ˙Bk¯‡a B‡153ÌÈÁeÂ¯ eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,154 «¬À«ƒ»∆»ƒ≈»¿ƒ

.Bk‰Ó ÈÏk Ïh·È ‡lL È„k ,ÌÏËÈ ıtÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆«¿…ƒ¿≈¿≈∆…¿«≈¿ƒ≈∆≈
ÌÈ·‡ Èab ÏÚ ˙ÏˆÁÓ ÔÈÒ¯Bt155Èab ÏÚ B‡ ˙aLa ¿ƒ«¿∆∆««≈¬»ƒ¿«»««≈

- ÌÈÓLb·e ,‰nÁ‰ ÈtÓ - ‰nÁa ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek«∆∆¿ƒ««»ƒ¿≈««»«¿»ƒ
„eˆÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÓLb‰ ÈtÓ156È¯‰L ; ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈»∆¬≈

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa dÏËB157ÔÈÙBÎÂ .158˙aLa Ïq‰ ˙‡ ¿»¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆««¿«»
ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÈÙÏ159È¯‰L ;e„¯ÈÂ ÂÈÏÚ eÏÚiL ÏÈ·La ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿ƒ∆«¬»»¿≈¿∆¬≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÓ e„¯iLk BÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿¿∆≈¿≈»»¿≈…«≈»∆

א.145) מג, תרומות 146)שבת ממנו הופרשו שלא
שהוא 147)ומעשרות. זמן כל לאכילה ראוי שאינו אף

תרומות  מגביהין אין כי היום, לתקנו אפשר ואי טבל,
מתוקן  היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת, ומעשרות

ה"ט). "המגביה 148)(פכ"ג הט"ו: בפכ"ג כמבואר
את  תיקן - - - ביוםֿטוב או בשבת ומעשרות תרומות

ב.149)הפירות". מז, שבת בשבת.150)משנה, אפילו
שעל 151) במפה האש תאחז שלא הנר, מן היוצאים

א.152)השולחן. מג, שני 153)שבת שבין הלוחות
לארכה. המיטה מותר 154)כרעי ברפיון, כשסמוכים

שתעלה  כדי לא אבל לרדת, תוסיף לא שהקורה כדי לסמכם
שיג). סי' (או"ח כבונה ימחו 155)שהוא "שלא בנין אבני

שומרת  והמחצלת (רש"י). במים" ששרויות מאחר בגשמים
הגשמים. מפני יהדק 156)עליהן לא וגם הדבורים, את

איסור  על ויעבור לצאת, יוכלו לא שהדבורים המחצלת את
בפ"א). (כמבואר ימות" ולא רישיה "פסיק משום צידה
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מהיכנו.157) כלי מבטל ב.158)ואינו קכח, שבת משנה,
היום 159) ראויים שאינם לפי הם, מוקצים חיים שבעלי

(מגידֿמשנה).

.ÂÎ‰Ó‰a160ÌÈn‰ ˙n‡Ï B‡ ¯B·Ï ‰ÏÙpL161Ì‡ : ¿≈»∆»¿»¿¿««««ƒƒ
‰Ò¯t dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ162„Ú d˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ - dÓB˜Óa »ƒ≈»«¿»»ƒ¿»¿«¿¿ƒ»«

Â‡Ï Ì‡Â ;˙aL È‡ˆBÓ163ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - »≈«»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
ÈÏk Ïh·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰˙ÏÚ - ‰˙ÏÚ Ì‡Â ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ»¿»»¿»¿««ƒ∆¿«≈¿ƒ
¯Úˆ ÈtÓ - ÌÈn‰ CB˙Ï ¯BaÏ BÎÈÏLÓ È¯‰L ,Bk‰Ó≈∆≈∆¬≈«¿ƒ«¿««ƒƒ¿≈««

ÌÈiÁ ÈÏÚa164ÔÎÂ .B„Èa d˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡Â .e¯Ê‚ ‡Ï «¬≈«ƒ…»¿¿»¿«¬»¿»¿≈
ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡165ÔÈÁBc Ï·‡ ,¯ˆÁa ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ≈¿ƒ¿≈»¿«»»∆»≈¬»ƒ

ÔÈc„Óe .eÒkiL „Ú Ô˙B‡166˙Ï‚¯z .ÌÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú »«∆ƒ»¿¿«ƒ¬»ƒ¿»ƒ«¿¿…∆
ÔÓ ˙ËÓL ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈc„Ó ÔÈ‡ - ‰Á¯aL∆»¿»≈¿«ƒ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆ƒ

ÔÈLÏ˙ ‰Èt‚‡ e‡ˆÓÂ ,„i‰167„Ú d˙B‡ ÔÈÁBc Ï·‡ ; «»¿ƒ¿¿¬«∆»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«
.ÒkzL∆ƒ»≈

ב.160) קכח, בשבת,161)שבת הם מוקצים חיים ובעלי
למעלה. שנזכר ומשקין.162)כמו אוכלין לה להוריד

שם.163) לפרנסה אפשר ואי עמוקים, שהמים
"כי 164) ה): כג, (שמות שכתוב כמו התורה, מן שהוא

עמו", תעזוב עזוב . . . משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה
דבר  מפני ונדחה דרבנן איסור רק הוא מהיכנו כלי וביטול
בעלי  שצער רבינו שדעת אומרים ויש הגולה'). ('באר תורה
מהלכות  בפי"ג מדבריו שנראה (כמו מדרבנן אלא אינו חיים
מהיכנו  כלי לבטל אסרו לא ואףֿעלֿפיֿכן ה"ט), רוצח
מנוחת  על התורה שקדה שהרי חיים, בעלי צער  במקום
וחמורך" שורך ינוח "למען שנאמר כמו בשבת, החיים בעלי
אחד  נייח הכתוב לו "הוסיף שם: ובמכילתא יב). כג, (שמות
אינו  או בא לכך אומר אתה ואוכל, הקרקע מן תולש להיות
צער" אלא נייח זה אין אמרת ביתו, בתוך יחבשנו אלא

שמח'). מוקצה.165)('אור משום אוחז 166)להגביהם
(מגידֿמשנה). ומוליכם ובצדדים לדעת 167)בצוארם

משום  האיסור וטעם ומותר. מתכוון שאינו דבר זהו הראב"ד
בשבת. ומטלטלם שנשמטים

ועׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הטלטול.1) דיני בו נשלמו

.‡ÈÏk Ïk2¯zÓ - BlL ÌÈ˜Â ÂÈÏ·ÁÂ ‚¯B‡‰ »¿≈»≈«¬»»¿»ƒ∆À»
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ,ÔÏËÏËÏ3„·kÓ ıeÁ , ¿«¿¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿ƒƒ…∆

ÔBzÁz‰ „·ÎÂ ÔBÈÏÚ‰4ÔÈÏh ÔÈ‡L ÈÙÏ ;5Ô‰L ÈtÓ , »∆¿¿…∆««¿¿ƒ∆≈ƒ»ƒƒ¿≈∆≈
ÔÈÚe˜z6,ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‚¯B‡ ÏL ÌÈ„enÚ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈»¿«¿¿»

Ô‰lL ˙Bnb‰ Ôw˙È ‡nL7.ÔÈ¯zÓ - ‚¯B‡‰ ÈÏk ¯‡Le . ∆»¿«≈«À∆»∆¿»¿≈»≈À»ƒ

א.2) קיג, בפכ"ח 3)שבת כמבואר ומקומו, גופו לצורך
רוקח') ('מעשה להיתר" "שמלאכתו אחר: ובנוסח ה"ג.

שם. רש"י קורות 4)וכדעת שתי הן האריגה מכונת יסוד
שניהם  בין עמודים; הנקראים - הצדדים משני חזקות
עליון, כובד הנקראת מלמעלה אחת קורות, שתי מונחים
לכובד  מסביב תחתון; כובד הנקראת - מלמטה ואחת
מניחים  התחתון הכובד ועל השתי, חוטי את שמים העליון

הארג. כלי 5)את תורת עליהן אין לפיכך בחול, אף
מפני 6)(מגידֿמשנה). ליטלם וקשה העמודים בתוך

את 7)כבדם. יזיז בה, תקועים שהם הקרקע מן כשחולצם
בונה  משום ויתחייב העמוד במקום גומא ויעשה העפר

(רש"י).

.·‰¯Óz ÏL ˙B„aÎÓ8Ô‰a ÔÈ„aÎnL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿¿∆¿»»¿«≈»∆∆¿«¿ƒ»∆
È¯‰L ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈∆¬≈

¯zÓ˙aLa „aÎÏ9e¯‡LpL ÌÈ·Ï .10- ÔÈa‰ ÔÓ À»¿«≈¿«»¿≈ƒ∆ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»
·Ò‰Ï ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

Ô˙B‡ ÔÈÙL È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ11¯·ˆ Ì‡Â .Ô˙B‡ ÔÈw˙Óe ¬≈∆∆¬≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»«
Ô˙B‡12Ìˆ˜‰ È¯‰ -13ÌÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,14. »¬≈ƒ¿»¿»¿«¿¿»

"ושמה 8) בו תלויים שהתמרים הקנה ב. קכד, שבת
וגם  למטה, ונתלה כבד עליה שתלוי שהפרי משום מכבדות,
האי  (רב הבית" את (לטאטא) לכבד עשוי שהוא משום

כגון 9)גאון). גומות, ישווה שמא חשש שאין במקום
ה"ג. בפכ"א כמבואר אבנים, שהשלים 10)ברצפת אחר

בנין. לצורך בהן להתמש בדעתו ואין מבואר 11)בנינו,
הכ"א. זה.12)בפכ"ה על זה לבנין.13)סדרן

ה"ו.14) בפכ"ה כמבואר

.‚‰pË˜ Ò¯Á15˙eL¯a elÙ‡ dÏËÏËÏ ¯zÓ - ∆∆¿«»À»¿«¿¿»¬ƒƒ¿
ÈÏk Èt da ˙BqÎÏ ¯ˆÁa ‡È‰ ‰Èe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»ƒ∆»≈¿«»ƒ¿ƒ

ÔË˜16˙Ùe‚Ó .17‰˙zk˙pL ˙È·Á18‡È‰ -19 »»¿«»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰È¯·Le20dÏËÏËÏ ¯zÓ21‰tL‡Ï d˜¯Ê Ì‡Â ; ¿»∆»À»¿«¿¿»¿ƒ¿»»»«¿»

ÌBÈ „BÚaÓ22-dÏËÏËÏ ¯eÒ‡23ÚÚB¯˙pL ÈÏk .24- ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿≈«
LÏ˙È ‡Ï25.Ba CÓÒÏ B‡ Ba ˙BqÎÏ Ò¯Á epnÓ …ƒ¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿…

חרס.15) כלי שבר ב. קכד, שהיתה 16)שבת כיון
אבנים  או צרורות כגון כלי, שאינו דבר אבל כלי, מתחילה
- לטלטלם אסור כלי, בהם לכסות שראויים אףֿעלֿפי

ה"ו. בפכ"ה בטיט.17)כמבואר החבית פי סתימת
החבית.18) החבית.20)המגופה.19)שנשברה של
קטן.21) כלי פי בהם לכסות זרקה 22)שראויים אם אבל

מותר  עליה כלי תורת היה השמשות שבין כיון בשבת,
כלי.23)(מגידֿמשנה). עוד מהיות שבטלה

ופירש 25)שנשבר.24) יספות". "לא מובא: בגמרא
יחתוך. לא הרי"ף:

.„¯zÓ26ÌÈ·‡ LÏL ‡qk‰ ˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï27 À»¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¬»ƒ
˙BÏÊ¯˜Ó28.„i‰ ‡ÏÓk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ô‰a Áp˜Ï ¿À¿»¿«≈«»∆¿«»ƒ»ƒ¿…«»

¯eÒ‡ - C¯t˙‰Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ‰Ó„‡ Ï·‡¬»¬»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
dÏËÏËÏ29‚bÏ ÌÈ·‡ ˙BÏÚ‰Ï ¯zÓe .da Áp˜Ï ¿«¿¿»¿«≈«»À»¿«¬¬»ƒ«»

Ô‰a Áp˜Ï30- ËÈËa eÚwzLÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È . ¿«≈«»∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ
¯k ÔÓeM¯ Ì‡31ÏËÏËÏ ¯zÓ ,32‰ÈÏÚ LiL Ô·‡ . ƒƒ»ƒ»À»¿«¿≈∆∆∆≈»∆»

elÙ‡Â ,dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‡È‰ Áp˜Ï È‡ceL ,ÛepËƒ∆««¿«≈«ƒÀ»¿«¿¿»«¬ƒ
.‰ÏB„‚ ‡È‰ƒ¿»

א.26) פא, כמבואר 27)שבת בטלטול, אסורות שהן אף
שדוחה  הבריות כבוד שגדול משום - ה"ו בפכ"ה, למעלה

לו:). בסוכה ו'תוספות' (רש"י דרבנן חדות,28)איסור
(מגידֿמשנה). לקינוח ראויה.29)הראויות שאינה מפני

מפני 30) - התירו גדולה, טירחא כאן שיש ואףֿעלֿפי
פא:). (שבת דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד שגדול
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מן 31) למעלה ניכר ורישומן לגמרי, בקרקע נטבעו שלא
סותר.32)הקרקע. משום איסור ואין

.‰‰È‰33¯B¯ˆ ÂÈÙÏ34N¯ÁÂ35¯B¯va Áp˜Ó -36. »»¿»»¿»∆∆¿«≈««¿
È‚‡Ó N¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â37N¯Áa Áp˜Ó - ÌÈÏk38eÈ‰ . ¿ƒ»»«∆∆≈»¿≈≈ƒ¿«≈««∆∆»

Áp˜Ó - ÌÈk¯ ÌÈ·NÚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·NÚÂ ¯B¯ˆ ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ¿«≈«
Ô‰a39¯B¯va Áp˜Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,40. »∆¿ƒ»¿«≈««¿

א.33) פב, מוקצה.34)שבת שהיא קטנה אבן
ג.35) בהלכה כמבואר מוקצה, אףֿעלֿפי 36)שאינו

סכנה. בו ויש חד שהוא בחרש מקנח ואינו מוקצה, שהוא
('ערוך').37) חוצה מהכלי הבולטת הכלי לפי השפה

הכלי. צואר פירש: מ"ג פ"יא, כלים המשניות ובפירוש
הבשר.38) את מקרע ואינו חלק שאינם 39)שהוא

בהם,40)"מוקצה". שולטת האור יבשים שעשבים לפי
שם). (שבת, נושרות הטבעת פי שיני בהם והמקנח

.ÂÈ¯ÈL41eÏaL ˙B‡ÏˆÁÓ42ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»≈«¿¿»∆»¬≈≈ƒ¿ƒ
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL43a ˙BqÎÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;Ô‰ ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿«»∆

Ûeph‰44‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ,eÏaL ÌÈ„‚a È¯ÈL Ï·‡ . «ƒ¬»¿»≈¿»ƒ∆»∆≈»∆¿»
‰LÏL ÏÚ45ÔÈ‡L ;ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -46‡Ï ÔÈÈe‡¯ «¿»»¿«¿¿»∆≈»¿ƒ…

¯epz‰ È¯·L .ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ47¯zÓ - «¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈««À»
.¯z‰Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»«¬≈≈¿»«≈ƒ∆¿«¿»¿∆≈

‰¯Èk48‰È˙BÎ¯iÓ ˙Á‡ ‰ËÓLpL49¯eÒ‡ - ƒ»∆ƒ¿¿»««ƒ«¿∆»»
Ú˜˙È ‡nL ,dÏËÏËÏ50. ¿«¿¿»∆»ƒ¿«

א.41) קכה, ישנה.42)שבת ממחצלת ונפרדו שנרקבו
התימנים). (כת"י "שבלו" המילה חסרה אחר, ובנוסח

ה"ג.43) בפכ"ה השלמה 44)מבואר המחצלת גם שהרי
האבק. יעלה שלא והלכלוך, הבית עפר את לכסות עומדת

על 45) אצבעות שלש כלומר שלש", על "שלש לתקן יש כן
(כבדפוסים  שלשה" על "שלשה שאילו אצבעות, שלש
עשירים, לבגדי שיעור הוא טפחים, שלשה כלומר חדשים)
אצבעות  שלש על אצבעות בשלש שיעורם עניים בגדי ואילו
ופחות  כו:), שבת ומסכת כלים, מהל' בפכ"ב (כמבואר

לעשירים. ולא לעניים לא ראויין אינן - ודעת 46)משלוש
נזהר  שאדם מצוה, של בטלית נשנה זה שדין הראב"ד
לכן  שנקרעה, אחר אף מגונה תשמיש בה מלהשתמש
לטלטלן, מותר מטלניות בשאר אבל אצבעות, שלש שיעורה
וחרס. צרור שמטלטלים כמו שלש, על שלש בהן שאין אף

שלנו.47) כקדירות מטלטלים היו שלהם תנורים
שמלאכתה 48) ואף לבישול, תנור כעין ב. קלח, שבת

כמבואר  מקומה או גופה לצורך לטלטלה מותר לאיסור,
ה"ג. בחזקה 50)רגילה.49)בפכ"ה הרגל את יחבר

בפטיש. מכה או בונה משום ויתחייב בכירה,

.ÊÌlÒ51‰iÏÚ ÏL52BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -53ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ; À»∆¬ƒ»»¿«¿¿∆≈»»
C·BL ÏLÂ .ÈÏk ˙¯Bz54B˙Bh‰Ï ¯zÓ -55‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ¿∆»À»¿«¬»…

‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;C·BLÏ C·BMÓ BÎÈÏBÈƒƒ»¿»∆…«¬∆¿∆∆∆
„eˆÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ56Ba ÔÈ˜ÒBnL ‰˜ . ∆¿…¿»»»∆∆¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰57¯Bz ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ -ÈÏk ˙58ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰ , «≈ƒƒ≈»»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL59‰˜ .60˙Èa‰ ÏÚa BÈ˜˙‰L ∆¿«¿¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ««««ƒ

È¯‰ ,ÂÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡ - Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ïƒ¿≈«¿≈ƒ≈«¿ƒ»»¬≈
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ‡e‰61. ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈

ב.51) ט, גגו.52)ביצה בו להטיח ועשוי גדול שהוא
ומקומו.53) גופו לצורך יונים.54)אפילו של קן
למקום.55) אבל 56)ממקום הי"ג. בפכ"ד כמבואר

לטלטלם  מותר בבית, לשימוש העשויים שבבית סולמות
תקיח). סי' אורחֿחיים (ט"ז למקום משנה,57)ממקום

ומהפכים  הזיתים, את בו לחבוט מקל "עושים ב: קכג, שבת
המקלות  אותם בראשי ועושים בביתֿהבד, כשהם הזיתים בו
מרימים  הזיתים בו וכשמהפכים קשר, או עגול רימון כעין
לא" או שמנונית בו יש אם ברימון ומביטים המקל, את

המשניות). (ראה 58)(פירוש תשמיש לאיזה ראוי שהוא
הי"ג). ומקומו,59)בפכ"ה גופו לצורך לטלטלו ומותר

עצמו. לצורך פט"ו.60)ולא שבת ומותר 61)תוספתא
ה"ג). (פכ"ה כלי של עצמו לצורך אף לטלטל

.Á˙Ïc62¯Èˆ dÏ ‰È‰L63dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,¯Èˆ ‰zÚ64‡È‰Â , «»ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒ

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL ,˙¯¯‚65 ƒ¿∆∆∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ
ÔÓÊa :˙¯¯‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆ¯t‰ Ô‰a ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ»∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÔÈ¯eLwL66ÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ - Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e ∆¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ì‰a67ÌÈ‰B·‚ eÈ‰ Ì‡Â . »∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚB - ı¯‡‰ ÏÚÓ68. ≈«»»∆¬ƒ»∆

א.62) קא, עירובין שהדלת 63)משנה, ברזל של יתד
עליה. בה 64)סובבת שמניחים הבתים, מאחורי חצר

הבית  בעל ואין תדיר, בה משתמשים ואין ועצים, סחורה
אלא  כראוי, בציר ותלויה קבועה דלת לה לעשות חושש
ויש  לארץ, מטילה פותח וכשהוא הפתח, כנגד זוקפה

(רש"י). לארץ נגררות אבל קושרים 65)שתלויות "קוצים,
פירצת  בהם ונועלים לוח, מהם ועושים בקנים, הקוצים
המשניות). (פירוש חיות" או גנבים שם יכנסו שלא הגינות,

וכשנועלים 66) כדלת שהם ניכר בכותל, ותלויים בחבל
בונה. משום חייב אינו עכשיו 67)בהם כבונה שנראה

זה. בזה.68)דופן בנין דרך שאין

.Ë˙Ïc69„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰L70d˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»
Ôk ‰hÓÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :da ÔÈÏÚBÂ71BÓk ¿¬ƒ»ƒ…»»»¿«»≈¿

‰t˜Ò‡72- ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡È‰L ‰ÈÏÚ ÁÈÎBnL , «¿À»∆ƒ«»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
da ÔÈÏÚB ÔÈ‡73Ì‡Â ;74ÌÈÏÚB - ‰t˜Ò‡ ‰hÓÏ LÈ ≈¬ƒ»¿ƒ≈¿«»«¿À»¬ƒ
¯‚ ÔÎÂ .da75‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a LiL76˙ÁÎBnL , »¿≈∆∆∆≈¿…¿¿»»∆««

Ïk ¯‡Lk ‰¯B˜ BÈ‡Â ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡e‰L ÂÈÏÚ»»∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»»
Ba ÔÈÏÚB - ˙B¯Bw‰77.˙aLa «¬ƒ¿«»

תדיר.69) ויציאה לכניסה העשויה א. קא, עירובין
דלת.70) היכר בה  ואין אחד קרש רק בה יסוד.71)שיש
דלתות,73)מפתן.72) כשאר הדלת תיקוני לה שאין לפי

כבונה. ונראה בלבד כסתימה היא אחר,74)הרי בנוסח
בה" נועלים אסקופה למטה יש "ואם הזה המשפט כל חסר

אותה 75)(שונצינו). שעושים קורה "הוא א. קב, עירובין
השערים, בה ונועלים בדלתות אותה ונותנים וערב, בשתי
(פירוש  הכותל" אל הכותל מן מבריח בריח כמו ועניינו
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ממה 76)המשניות). בו, וכיוצא טבעת או רימון "דמות
בשבת" בטלטול האסורה קורה ואינו כלי שהוא עליו שיורה

המשניות). שהיו 77)(פירוש שבטבריא, בכנסת "מעשה
והתירו  והזקנים גמליאל רבן שבא עד איסור, בו נוהגים

קא:). שם (משנה להם"

.È¯‚78¯eL˜ ‰È‰ Ì‡ :‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a ÔÈ‡L ∆∆∆≈¿…¿¿»»ƒ»»»
Bc‚‡Â Ïh ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;Ba ÔÈÏÚB - ˙Ïca ÈeÏ˙Â¿»«∆∆¬ƒ¿≈ƒ»»ƒ»¿«¿

BnÚ79;¯‚p‰ ‰È‰Â ,˙Ïca Úe·˜ Bc‚‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ƒ¬»ƒ»»«¿»««∆∆¿»»«∆∆
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,˙ÈÂÊa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,‰¯B˜ BÓk ËÓLƒ¿»¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ
;Ba ÏÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆB¯L ˙Úa Ba ÔÈÏÚBÂ¿¬ƒ¿≈∆ƒ¬≈∆»ƒ¿…

ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L80„‚‡ Ba ÔÈ‡Â ,„e‚‡ BÈ‡Â , ∆≈»»«¿ƒ¿≈»¿≈∆∆
ÂÈÏÚ ÁÈÎB‰Ï81. ¿ƒ«»»

בראשו 78) (שאין הנגרר "נגר א. קב, עירובין משנה,
במקדש), שבות איסור (שאין במקדש בו נועלים גלוסטרא),
כלל  קשור (שאינו והמונח כבונה), (שנראה במדינה לא אבל

אסור". וכאן כאן בארץ) מונח קשור 79)אלא שהיה
האגד. ע"י ליטלו ויכול חזק בראשו 80)בחבל שאין כיון

ה"ו, בפכ"ה כמבואר תשמיש, לשום ראוי ואינו גלוסטרא
כנועץ 81)והכ"ג. – כבונה נראה ולכן לנעול, שעשוי

בכותל. ויתד נגר עכשיו

.‡È‰¯BÓ82˙BÈÏÁ ÏL83- ‰pË˜ ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa - ¿»∆À¿≈¿»≈¿«»
d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡84˙aLa ‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;85eÈ‰ . ≈¿«¿¿ƒ»∆»«¬ƒ∆»¿«»»

ÌÈ˜„Á da86‰˙È‰ Ì‡ :˙BÈÏÁ ˙ÏÚ·k ˙È‡¯ ‡È‰Â »¬»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«¬«À¿ƒ»¿»
ÈtÓ dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ,‰ÏB„‚¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿≈

dc·k87.dÏËÏËÏ ¯zÓ - BfÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ ; »¿»»¿»¿«»ƒÀ»¿«¿¿»

א.82) מו, פרקים.83)שבת מפרקים מורכבת
בה,84) הדליק שאם שבת. באותה בה הדליקו לא אפילו

בפכ"ה  כמבואר לאיסור, מוקצה שהיא מפני בטלטול אסורה
כלי 85)ה"י. עושה ונמצא ויחזירנה, ותתפרק תיפול שמא

לפרקים.86)בשבת. הדומים מסביב אין 87)חריצים
(פכ"ה  רבינו כתב שהרי כבדה, משום הוא שהאיסור הכוונה
ניטלת  שהיא אףֿעלֿפי כלי, תורת עליו שיש שכל ה"ו)
גדולה  שהיא מכיון אלא אותה, מטלטלים אדם בני בעשרה
שהרואה  משום ואסורה פרקים כשל נראית חריצים, בה ויש
הדרך  שאין קטנה במנורה אבל פרקים. של שהיא יחשוב
חדקים, בה יש אם איסור בה אין פרקים, של לעשותה

רוקח'). ('מעשה פרקים של שאינה יודעים שהכל

.·ÈÏÚÓ88Ìen‡‰ Èab ÏÚL89ÔÈËÓBL -90B˙B‡ ƒ¿»∆««≈»ƒ¿ƒ
LaÎÓ .˙aLa91ÏLÌÈza ÈÏÚa92ÔÈ¯ÈzÓ -93Ï·‡ , ¿«»«¿≈∆«¬≈»ƒ«ƒƒ¬»

ÔÈL·Bk ‡Ï94‡e‰L ÈtÓ ,Ba ÚbÈ ‡Ï - ÔÈÒ·Bk ÏLÂ . …¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒ«ƒ¿≈∆
ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó95¯Óˆ Èfb ÔÎÂ .96ÔÈ‡ - À¿∆≈¬«∆¿ƒ¿≈ƒ≈∆∆≈

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ97. ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬≈∆
ÔÈÁÏM‰Â .ÔÈ¯zÓ - LÈÓL˙Ï Ô„ÁÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ98- ¿ƒ»ƒƒ¬»¿«¿ƒÀ»ƒ¿«¿»ƒ

ÏL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰L ÔÈa ,ÔÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿»≈∆»∆««««ƒ∆
Ôn‡99.Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ , À»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¬≈∆

א.88) קמא, לנעל.89)שבת עץ מורידים 90)דפוס
ששם  כיון לאיסור, שמלאכתו אףֿעלֿפי מהאימום, אותו

שם). (או"ח מקומו לצורך לטלטלו מותר עליו, כלי
ושמים 91) - לוחות שני "עשוי א. קמא, שבת משנה,

קושרים  כך ואחר ומקופלים, המכובסים הבגדים את ביניהם
ויהיה  הבגדים שיתיישרו כדי אותם, ומהדקים הלוחות את

המשניות). (פירוש נאה" תחוב 92)הקיפול שאינו
לצורך 93)בחזקה. בגדים ממנו ליטול המכבש את
חול 94)השבת. צורך שהוא ולהדקם בגדים בו להכניס
פירש 95)(רש"י). ורש"י ט. הלכה כה פרק למעלה ראה

לסתירה. דומה והתרתו בחזקה, תחוב שהוא משום
מהצאן.96) הגזוז הצמר א. מט, שבת לשמרם 97)משנה,

מעובדים;98)לטוויה. בלתי ובהמה חיה של עורות
המשניות). (פירוש וישלח ו) א, (ויקרא "והפשיט" תרגום

ומשתמש 99) עליהם מקפיד אינו למכירה העומדים אף
בהם.

.‚È¯·c Ïk100‡ˆBiÎÂ ‰‡BˆÂ ‡È˜Â ÈÚ¯ ÔB‚k ,ÛpËÓ »»»¿À»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a101Ô‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - da ÔÈ·LBiL ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡ : »∆ƒ»¿»≈∆¿ƒ»À»¿ƒ»

ÏL Û¯b ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡qk‰ ˙È·Ï B‡ ‰tL‡Ï¿«¿»¿≈«ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿»∆
ÈÚ¯102˙¯Á‡ ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡Â ;103,ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBk - ¿ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆ƒ¬≈∆¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÏÚL ˜¯ .Ô‰a CÏÎÏ˙ÈÂ ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈«»»¿ƒ¿«¿≈»∆…∆«««¿«
Bnz ÈÙÏ BÒ¯Bc -104‡Bk ÔÈÏËÏËÓ .CÏB‰Â105ÈtÓ ¿¿ƒÀ¿≈¿«¿¿ƒ»»ƒ¿≈

B¯Ù‡106ÈtÓ ,ÌÈˆÚ È¯·L ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆¿««ƒ∆≈»»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
LÔÈ‡Â .ÈÚ¯ ÏL Û¯‚k ‡e‰107ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ∆ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»∆¿ƒ

¯·ÚL B‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ ;˙aLa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿«»¬»ƒ«¬»≈≈»∆»«
.B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - e‰NÚÂ¿»»ƒƒ

ב.100) קכא, מאוס.101)שבת דבר מבואר 102)כל
הכ"ד. להוציאם.103)בפכ"ה שאסור שם דר שאינו

ה"ד.104) בפי"א נחושת 105)כמבואר כלי א . מז, שבת
בהן. להתחמם כדי בוערות גחלים בו ששמים

ודעת 106) ומגידֿמשנה); (רש"י צואה" או רוק בו "לכסות
דבר  בו שיש מכיון הוא הכנונא טלטול שהיתר הראב"ד
בסיס  הוא הרי האפר, - היתר ודבר עצים, שברי - איסור
מן  יותר חשוב ההיתר אם לטלטלו, ומותר ולהיתר, לאיסור
שם  אינו וכאילו ההיתר, לגבי האיסור בטל שאז האיסור,

הכ"ד.107)כלל. בפכ"ה מבואר

.„ÈÔÓL108„a‰ ˙Èa ÏL ‰¯Bw‰ ˙ÁzÓ ‡ˆBiL ∆∆∆≈ƒ«««»∆≈««
- ‰¯BÁÒÏ ÌÈÎen‰ ÌÈ„˜Le ÌÈ¯Óz ÔÎÂ ,˙aLa¿«»¿≈¿»ƒ¿≈ƒ«»ƒƒ¿»

elÙ‡Â .˙aMa ÌÏÎ‡Ï ¯zÓ109B‡ ‰‡e·z ÏL ¯ˆB‡ À»¿»¿»¿«»«¬ƒ»∆¿»
.˙aMa ‰pnÓ ˜tzÒ‰Ï ÏÈÁ˙Ó - ‰¯e·ˆ ‰‡e·z¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«»

ÏÎ‡ ÌeL ÔÈ‡L110‡l‡ ,ÏÏk ˙aLa ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ∆≈…∆∆À¿∆¿«»¿»∆»
‡e‰ ÔÎeÓ Ïk‰111˙B¯‚B¯bÓ ıeÁ ,112ÔÈ˜enˆÂ113 «…»ƒ¿»¿ƒƒ

‰ˆ˜naL114ÏÈ‡B‰ ;Ì˙B‡ ÌÈLaÈnL ÔÓÊa ∆«À¿∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Èa ˙BÁÈ¯ÒÓe«¿ƒ≈»«ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¬≈≈

ÔÈ¯eÒ‡115˙È·Á .‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ˙aLa116‰˙lb˙pL ¬ƒ¿«»ƒÀ¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯aLpL ÁÈh·‡Â117ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - «¬«ƒ«∆ƒ¿¿»««ƒ∆≈»¿ƒ

Úˆn‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓe ÔÏËB ,‰ÏÈÎ‡Ï118Ba ‡ˆBik . «¬ƒ»¿»«ƒ»¿»«À¿»«≈
ÚÈÓ˜119ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÁÓÓ BÈ‡L120 »≈«∆≈À¿∆««ƒ∆≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ,Ba121¯˙BÓ .122¯paL ÔÓM‰ ¿«¿¿ƒ««∆∆∆«≈
¯eÒ‡ - ˙aL d˙B‡a Ô‰a e˜ÈÏ„‰L ,‰¯ÚwaLÂ¿∆«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆¿»«»»
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‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL d˙B‡a epnÓ ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»«»ƒ¿≈∆À¿∆
.¯eq‡ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ

א.108) יט, א.109)שבת קכז, אפילו 110)שבת
לאכילה. עומד ואינו ולסחורה למכירה המיוחד

טז,111) (שמות התורה כציווי לאכילה, בידים הכינו כאילו
וכרבי  יביאו". אשר את והכינו הששי ביום "והיה ה):
מגרוגרות  חוץ בשבת בטלטול מותר שמוקצה שאמר שמעון
(שבת  שבת בליל שדלק ונר שבסמוך, מה:) (שבת וצימוקים

ההלכה. שבסוף יבשות.112)מה.) ענבים 113)תאנים
לסחורה 114)יבשים. המיוחדת הבתים שמאחורי חצר
א.115)ועצים. מה, פט"ו.116)שבת שבת תוספתא

משקין. בה חוששים 117)שיש מצויים, שנחשים במקום
ארס, בהם והטיל מהאבטיח, ואכל מהמים שתה נחש שמא
פי"א  הנפש ושמירת רוצח בהל' כמבואר בהנאה, ואסורים
בו  שניקר כלומר שניקרה" "אבטיח אחר: ובנוסח ה"ח.
רוקח'). 'מעשה ועיין (מגידֿמשנה, עיקר זו ונוסחא הנחש.

ויבואו 118) מהאבטיח ויאכלו מהמים ישתו לא שאחרים
סכנה. פ"ה.119)לידי שבת כמבואר 120)תוספתא

הי"ד. ('צפנת 121)בפי"ט כלי תורת עליו שיש לפי
א.122)פענח'). מד, שבת

.ÂË¯ˆB‡123ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÈÈ Èck ÏL B‡ ‰‡e·z ÏL »∆¿»∆«≈«ƒ««ƒ
epnÓ ˜tzÒ‰Ï ¯znL124Ba ÏÈÁ˙‰Ï ¯eÒ‡ , ∆À»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«¿ƒ

B˙BpÙÏ125˙ÒÎ‰Ï e‰ptL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ¿«∆»ƒ¿«ƒ¿»¿∆ƒ»¿«¿»«
ÔÈÁ¯B‡126L¯„n‰ ˙Èa Ba Úa˜Ï B‡127ÔÈpÙÓ „ˆÈÎÂ . ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿»¿≈«¿«ƒ

,˙Bt˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ ‡lÓÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ?B˙B‡»∆»¿∆»¿«≈«¿«»≈À
ÔÈ¯ÓBbL „Ú128B˙ÈÚ˜¯˜ e„aÎÈ ‡ÏÂ .129,¯ˆB‡ ÏL «∆¿ƒ¿…¿«¿«¿»ƒ∆»
e¯‡aL BÓk130ÒÎ ‡l‡ ;131‰NBÚÂ ,Ba ‡ˆBÈÂ ¿∆≈«¿∆»ƒ¿»¿≈¿∆

.B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÂÈÏ‚¯a ÏÈ·L¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»

א.123) קכו, שבת הקודמת.124)משנה, בהלכה כמבואר
סק"מ).125) שלג סי' אברהם' ('מגן טירחא משום
(רבינו 126) שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "שגדולה

ה"ב). פי"ד אבל לשמוע 127)בהל' הבאים לתלמידים
קופות 128)דרשה. וחמש ארבע אפילו (במשנה) "אמרו

ובתנאי  גדול, מנין אפילו אמר: כאילו הריבוי, דרך על -
דבר" שום יניח שלא עד כולו, האוצר אותו יפנה שלא

המשניות). גומות,129)(פירוש להשוות יבוא שמא
בונה. משום ה"ב.130)ויתחייב כ"א זה 131)בפרק

הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס "אלא כתב זה ועל

.ÊËÏk132‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L133ÛBÚÂ ‰iÁÂ …∆»¿«¬«¿≈»¿«»»
ÔÈÈeˆn‰134?„ˆÈk .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - «¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«»≈«

ÒBÓ¯z‰ ˙‡ ÔÈÏËÏËÓ135ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ,L·i‰ ¿«¿¿ƒ∆«À¿«»≈ƒ¿≈∆«¬»
Ál‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈfÚÏ136·ˆÁ‰ ˙‡ .137ÈtÓ , »ƒƒ¬»…∆««∆∆»»ƒ¿≈

Ïc¯Á‰ ˙‡ .ÌÈ‡·ˆÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L138‡e‰L ÈtÓ , ∆«¬»ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,˙BÓˆÚ‰ ˙‡ .ÌÈBÈÏ ÏÎ‡ÓÏÎ «¬»¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆≈«¬»

ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈ·ÏÎÏƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ»¿ƒ¿«¬«
˙‡ ÏÎB‡ - ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a¿≈»¿«¿¿ƒ»¿∆≈»¿ƒ≈∆
ÔÈÏËÏËÓ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,ÂÈ¯Á‡Ï Ô˜¯BÊÂ ÏÎ‡‰»…∆¿¿»¿«¬»¿»¿«¿¿»¿«¿¿ƒ

ÁeÙz ¯Na139ÔÈÏËÏËÓe .‰iÁÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ , »»»«ƒ¿≈∆«¬»¿«»¿«¿¿ƒ
ÏÙz ÔÈa - ÈÁ ¯Na140Èe‡¯L ÈtÓ ,ÁÈÏÓ ÔÈa , »»«≈»≈≈»ƒ«ƒ¿≈∆»

¯eÒ‡ - ÏÙz‰ Ï·‡ ;ÁÈÏÓ ‚c ÔÎÂ .Ì„‡Ï¿»»¿≈»»ƒ«¬»«»≈»
BÏËÏËÏ141. ¿«¿¿

ב.132) קכו, שבת למאכל 133)משנה, ראוי שאינו אף
מצוי 134)אדם. שאינו לבעלֿחי אלא ראוי אינו אם אבל

מאותו  לו יש אלאֿאםֿכן לטלטל אסור אדם, בני רוב אצל
שח). סי' (או"ח בעלֿחי שגרעיניו 135)מין בתרמיל צמח

לפול. ביותר.136)דומים מר ממין 137)שהוא ירק
ישר. בקו באדמה עמוק בוקעים ששרשיו הבצלים

משמשים 138) העגולים שגרגיריו הטעם, חריף צמח
מלח 140)סרוח.139)לרפואה. חסר א. קכח, שבת
כלל.141)ותבלין. לאכילה ראוי שאינו

.ÊÈÔÈ‡142Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÎeÎÊ È¯·L ÔÈÏËÏËÓ ≈¿«¿¿ƒƒ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈
˙BiÓÚÏ ÏÎ‡Ó143˙B¯BÓÊ ÈÏÈ·Á ‡ÏÂ ;144ŒÏÚŒÛ‡ , «¬»¿«¬ƒ¿…¬ƒ≈¿««

Ûel‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÌÈÏÈÙÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt145ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ∆≈«¬»¿ƒƒ¿…∆«««ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ·¯BÚÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L∆≈«¬»¿¿ƒƒ¿≈∆≈≈¿«≈»∆

.Ì„‡ Èa ·¯ Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ≈∆…¿≈»»

פט"ו.142) שבת הקומה 143)תוספתא גבה עוף יענה,
הכוח. הגפן.144)ורב עלים 145)ענפי בעל עשב

מתפשטים. רחבים

.ÁÈÈÏÈ·Á146L˜147ÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ148ÔÈ˜˙‰ Ì‡ :149 ¬ƒ≈««¬ƒ≈¿»ƒƒƒ¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ150ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¬«¿≈»¿«¿¿ƒ»¿ƒ»≈

ÈÏÈ·Á .Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ151·BÊ‡Â ‰‡et ‰‡ÈÒ ¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»»¿≈
˙È¯B˜Â152ÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ :153Ì‰Ó ˜tzÒÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿«≈≈∆

ÔÎÂ .Ô‰Ó ˜tzÒÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ;˙aLa¿«»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆¿≈
‡zÈÓ‡a154Ì‚ÈÙa ÔÎÂ ,155ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ , «¬ƒ¿»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÏ·z156. ¿»ƒ

ב.146) קכו, שבת קש 147)משנה, "חבילי אחר: בנוסח
במשנה. הוא וכן זרדין" וחבילי עצים ענפי 148)חבילי

המשניות). (פירוש הזמיר בשעת שכורתים רכים אילן
הלכה 149) כה פרק למעלה וראה שבת, מערב לכך שהזמינן

מעשה. צריך דבר באיזה עומדים 150)כא שסתמם
מוקצה. והם א.151)להסקה קכח, מבואר 152)שבת

למאכל  וגם להסקה הראויים צמחים אלה כל הי"ט; בפכ"א
(מגידֿמשנה); מחשבתו אחר הולך הכל לפיכך בהמה,
התימנים). (כת"י וקורנית" ואזוב "סיאה אחר: בנוסח

הם.153) ומוקצים בשבת ראויים אינם להסקה,
(רש"י 154) מינט"א והיינו קכח.), (שבת ניניא" - "אמיתא
ריח 155)שם). לו ויש ריחניים. קטנים עלים בעל צמח

בפ"ט  רבינו ביאר וכן שם, (רש"י רודא בערבית ונקרא טוב,
א'). משנה בהם 156)דשביעית לתבל הכניסם שאם

הרי  האש) על ראשון בכלי אותם לתת (שהדרך התבשילים
מהם  מסתפק ואין לעצים שהכניסם סיאה כחבילי הם

בשבת.

.ËÈÔÈ‡157ÏÎ‡Ó ÔÈÙ¯Bb158ÌËt‰ ÈÙlÓ159ÔÈa - ≈¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«¿»≈
Òe·‡a160ÔÈ‡Â - Ú˜¯˜ ÏL Òe·‡a ÔÈa ,ÈÏk ÏL »≈∆¿ƒ≈»≈∆«¿«¿≈
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ÔÈ˜lÒÓ161ÈÚ¯‰ ÈtÓ ÔÈ„„ˆÏ162‰ÂLÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈»∆»«¿∆
˙Bn‚163ÔÈ˙BÂ ¯BÓÁ‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB .164ÈÙÏ À¿ƒƒƒ¿≈«¬¿¿ƒƒ¿≈
¯BM‰165ÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ¯BM‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬»≈¿ƒƒƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿≈

,B¯È¯a ÛpËÓ ¯BM‰ ÈÙlL ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ;¯BÓÁ‰«¬ƒ¿≈∆««¬»∆ƒ¿≈«¿À»¿ƒ
ÌÁÈ¯L ÌÈÏÚ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¬«¿≈»«∆∆¿≈»ƒ∆≈»

Òe‡Óe Ú¯.ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÔzÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ «¿ƒ¿≈«¿≈»«¿»»¿«¿¿»
È‡Ïz :CÎÈÙÏ166ÏLÂ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ‚c ÏL ¿ƒ»¿«∆»ƒ»¿«¿¿¿∆

¯zÓ - ¯Na167.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»À»¿≈…«≈»∆

ב.157) קמ, שבת נקי 158)משנה, בלתי מאכל מוציאים
שם). ר"ח (ועיין אחר מאכל במקומו שור 159)להכניס

אותו. בו 160)שמפטמים שנותנים אבן כלי או עץ כלי
לבהמה. ידרסנו 161)מאכל שלא לצדדין, המאכל את

המשניות).162)ברעי. (פירוש ויתחייב 163)הגללים
באבוס  אף גזרו זה ומטעם ה"א, בפ"ה כמבואר בונה, משום

כלי. התימנים).164)של (כת"י "ומניחין" אחר: בנוסח
ריר.165) בו שאין החמור במאכל קץ השור שאין
שכל 166) לפי כלי, תורת עליו אין דגים, עליו שתולין העץ

(מגידֿ השימוש אחרי העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט:).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י

.Î˙aLa ˙n‰ ˙‡ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡168, ««ƒ∆»¿«¿≈∆«≈¿«»
ÔÈÎÒ169ÔÈÁÈ„Óe B˙B‡170B˙B‡171eÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e , »ƒ¿ƒƒƒ¿«∆…»ƒ

¯·È‡ Ba172ÔÈËÓBLÂ .173È„k ÂÈzÁzÓ ¯k‰ ˙‡ ≈»¿¿ƒ∆««ƒ«¿»¿≈
‡ÏÂ ÔÈzÓiL ÏÈ·La ,ÏBÁ‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿…

ÁÈ¯ÒÈ174¯˜Ó ÈÏk ÔÈ‡È·Óe .175ÔÈÁÈpÓe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe «¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒ«»«ƒƒ
Át˙È ‡lL È„k BÒ¯k ÏÚ BÏ176ÔÈ˜˜BÙe .177˙‡ «¿≈¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ∆

ÈÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯LB˜Â .Áe¯‰ Ô‰a ÒkÈ ‡lL ,ÂÈ·˜178; ¿»»∆…ƒ»≈»∆»«¿¿ƒ∆«∆ƒ
‰ÏÚiL ‡Ï179‡ ,ÔÈˆnÚÓ ÔÈ‡Â .ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l180˙‡ …∆«¬∆∆»∆…ƒ¿≈¿«¿ƒ∆

˙aLa ÂÈÈÚ181. ≈»¿«»

א.168) קנא, שבת בשמן.169)משנה, מושחים
נאסר 171)במים.170) ולא נגיעה, אלא טלטול זה שאין

טלטול. אלא או 172)במוקצה רגלו או ידו לו יגביה "לא
(רש"י). עיניו" החום 174)מושכים.173)ריסי עלֿידי

('מעשה  יטריח" "ולא חסר אחר, בנוסח וכסתות; כרים של
קרירות.175)רוקח'). יתנפח.176)הגורם

ונפתח 178)וסותמים.177) הולך פיו שהיה מת "של
(רש"י). יותר" פיו יפתח שלא כדי לחיו, את קושרים

שלא 179) אלא אבר, בו מזיז כן שאם שנפתח, מה להסגר
(רש"י). להפתח בשבת.180)יוסיף עינים עצימת

המעמץ 181) אבל מוקצה, טלטול משום ואסור שמת, לאחר
מיתתו  את שמקרב דמים, שופך זה הרי הנפש יציאת לפני

קנא:). (שבת

.‡Î˙Ó182B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ‰nÁa Ïhn‰ ≈«À»««»«ƒ«»»ƒ»
˜BÈz183BÏËÏËÓe ,184¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«¿¿¿≈ƒ»¿»¿≈»¿»≈

.BÏËÏËÓe ,˜BÈz B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ˙Ó da LiL∆≈»≈«ƒ«»»ƒ»ƒ¿«¿¿
ÔÓ B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - ˜BÈz ‡ÏÂ ¯kk ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ»¿…ƒ«ƒƒƒ

ÌB˜Ó ÏkÓ ‰˜Ïc‰185ÈtÓ ,˙BaÎÏ ‡B·È ‡nL ; «¿≈»ƒ»»∆»»¿«ƒ¿≈
ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .Û¯NÈ ‡lL B˙Ó ÏÚ Ïe‰a ‡e‰L∆»«≈∆…ƒ»≈¿…ƒƒ¿«¿≈

Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ˜BÈz B‡ ¯kÎa¿ƒ»ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»»»
.B˙Ó ÏÚ«≈

ב.182) מג, מת 183)שבת המלך "דוד ב: ל, שבת
מה  בחמה, ומוטל מת אבא לחכמים: שלמה ושלח בשבת,
וטלטלו". תינוק או כיכר עליו הנח לו: שלחו אעשה?

בטלטול.184) המותר הכיכר אגב המת את מטלטל
המת 185) את שמצילין שמעתי לוי: בן יהושע רבי "אמר

מג:). (שבת הדליקה" מפני

.·Î‰È‰186ÏhÓ187‰nÁa188ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â189 »»À»««»¿≈»∆»
BÏËÏËÏ190ÔÈ‡a - BÓB˜nÓ BÊÈÊ‰Ï eˆ¯ ‡lL B‡ , ¿«¿¿∆…»«¬ƒƒ¿»ƒ

ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÌÈ·LBÈÂ Ì„‡ Èa ÈL191Ì‰Ï ÌÁ . ¿≈¿≈»»¿¿ƒƒ¿≈¿»»«»∆
‰hÓlÓ192B˙hÓ ‡È·Ó ‰Ê -193‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ƒ¿«»∆≈ƒƒ»¿≈»∆»¿∆

‰Ê - ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰Ï ÌÁ .‰ÈÏÚ ·LBÈÂ B˙hÓ ‡È·Ó≈ƒƒ»¿≈»∆»«»∆ƒ¿«¿»∆
˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó194˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,ÂÈab ÏÚ N¯BÙe ≈ƒ«¿∆∆≈««»¿∆≈ƒ«¿∆∆

B˙hÓ Û˜BÊ ‰Ê .ÂÈab ÏÚ N¯BÙe195,BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ ≈««»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰vÁÓ ‡ˆÓÂ - BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ B˙hÓ Û˜BÊ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÈÏ‡Ó ‰ÈeNÚ196‰Ê ˙ÏˆÁÓe ‰Ê ˙ÏˆÁÓ È¯‰L ; ¬»≈≈∆»∆¬≈«¿∆∆∆«¿∆∆∆
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰È˙Bˆ˜ ÈLe ,BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ Ô‰Èbb«≈∆¿»¿≈¿≈∆«««¿«

.˙n‰ Ècˆ ÈMÓƒ¿≈ƒ≈«≈

ב.186) מג, להסריח 188)המת.187)שבת וקרוב
ולמת. לחיים בזיון עלֿידי 190)בצל.189)ויגרם לשם

ותינוק. מחום 191)כיכר שיצטערו כדי הקרקע, "עלֿגבי
יהיו  והמיטות עליהן, לשבת מיטות להביא ויצטרכו הקרקע,

(רש"י). מהשמש.192)למחיצה הוחם שהקרקע
בחום.193) ישב שלא הקרקע, לבין בינו שתפסיק
ולאוהל.194) לצל לפרוש קנים, או קש של שטיח
נמצאת 195) - השני וכן עליה, מונחת המחצלת "שתהא

להם". והולכים נשמטים ולכשירצו מאליה, עשויה מחיצה
שאין  אסור, – אוהל לעשות מיטות לכתחילה ולהביא

(רש"י). בשבת בתחילה ארעי אוהל אי 196)עושים ואם
שלא  לכתחילה, אוהל לפרוש מותר זו, תקנה לעשות אפשר

שיא). סי' אברהם' ('מגן המת יסריח

.‚ÎÓ˙197ÁÈ¯Ò‰L198ÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
B‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ

˙ÈÏÓ¯ÎÏ199‡Ï ˙‡ ‰ÁBcL ,˙Bi¯a‰ „B·k ÏB„b . ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ∆∆∆…
‰¯BzaL ‰NÚ˙200¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‡e‰L , «¬∆∆«»∆…»ƒ«»»¬∆

¯Á‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÏ e„ÈbÈ«ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»»»∆»«≈
B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ba ˙‡ˆÏ»≈≈ƒƒ∆»«ƒƒ

.Ì‰ ÔÈ‡ˆBÈÂ BÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ≈

ב.197) צד, סי'198)שבת (או"ח להסריח שקרוב או
מדרבנן,199)שיא). אלא אסור אינו לשם שהטלטול

הי"ג. בפי"ד לאו 200)כמבואר כי היא, דרבנן אסמכתא
כמבואר  הדורות, בכל ותיקנו חכמים שגזרו מה כולל זה
התורה, מן האסור דבר אבל ה"ב; ממרים מהל' בפ"א
חכמה  "אין נאמר: זה ועל הבריות, כבוד מפני נדחה אינו
"כל  - ל) כא, (משלי ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין
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(ברכות  לרב" כבוד חולקין אין - השם חילול יש מקום
יט:).

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ë éùéîç íåé

ועׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
מהן 1) המוגבלים, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו

התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר
מדידתן. איכות לא אבל

.‡‡ˆBi‰2‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ3‰˜BÏ - ˙aLa4, «≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»∆
.ÈÚÈ·M‰ ÌBia BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…««¿ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÌeÁz ‡e‰ ‰Ê 'ÌB˜Ó'5¯eÚL ‰¯Bz ‰˙ ‡ÏÂ . »∆¿»ƒ¿…»¿»»ƒ
‡e‰ ‰Ê ÌeÁzL ,e˜ÈzÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;‰Ê ÌeÁ˙Ïƒ¿∆¬»¬»ƒ∆¿ƒ∆¿∆

ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈLÏ ıeÁ6Ï‡¯NÈ ‰ÁÓ „‚k ,7CÎÂ . ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆«¬≈ƒ¿»≈¿»
.‰ÁnÏ ıeÁ e‡ˆ˙ ‡Ï :ea¯ ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆«≈…≈¿««¬∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe8¯ÈÚÏ ıeÁ Ì„‡ ‡ˆÈ ‡lL ,9‡l‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆…≈≈»»»ƒ∆»
;¯eÒ‡ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ Ï·‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡ „Ú««¿«ƒ«»¬»¿«¿«ƒ«»»

¯ÈÚ‰ L¯‚Ó ‡e‰ ‰n‡ ÌÈtÏ‡L10. ∆«¿«ƒ«»ƒ¿«»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

כתב  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל הציווי בטעם
קדמון", ולא מחודש שהעולם ונדע ש"נזכור החינוך' ב'ספר
לו  ראוי כך העולם, בריאת ממלאכת ה' ששבת וכשם

אחד. במקום לנוח לאדם
הלכות  של בלימוד מתבטאת השבוע ימות בכל השבת זכירת
זכירת  על מצוה שיש וכשם החול, ימות במשך שבת
שכולו  ל"יום בנוגע מצוה ישנה כך שבוע, שבכל השבת
הגלות  של החולין בימי שגם העולמים", לחיי ומנוחה שבת
ההכנה  על שיודעים ועל־ידי־זה אליה, ולהתכונן לזוכרה יש

יותר. בנקל הגלות בזמן העבודה תהיה - הגאולה לזמן
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."...dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

י"ב  הוא מהתורה תחומין שאיסור היא כאן הרמב"ם דעת
שכתב  ממה בו וחזר אמה. אלפיים סופרים ומדברי מיל,
תחומין  שאיסור שכ"א) (לא־תעשה המצוות' ב'ספר
דעה  וישנה ר"ע), (כדברי אמה אלפיים הוא מהתורה
שצ"ו) סי' ריש שבת (הל' אדמוה"ז בשו"ע המובאת נוספת
אינו  מיל מי"ב יותר וגם כלל, מהתורה עיקר לתחומין שאין

מהתורה. אסור
ואלפיים  התורה, מן הוא מיל שי"ב כאן הרמב"ם ובדעת
האם  ביו"ט, תחומין לאיסור בנוגע לחקור יש מדרבנן, אמה
הרמב"ם, לשון את הרוגוצ'ובי ומבאר לא. או מהתורה הוא
הגם  ביו"ט, ולא בשבת רק הוא שהאיסור משמע שממנו
שמצוות־ בלבד", נפש אוכל אלא ליו"ט שבת בין ש"אין
מלאכה  שאינם מדברים וגם בשבת ממלאכה לשבות עשה

ולא  בשבת רק הוא שביתה של זה ציווי והרי טירחא, אלא
אלא  מלאכה אינה לתחום חוץ יציאה ובנידון־דידן ביו"ט,
הציווי  גם בה שיש בשבת רק אסורה ולכן בלבד, טירחא
רק  שאסור ביו"ט מה־שאין־כן מטירחא. גם "תשבות"
אלא  התורה מן תחומין איסור אין בטירחא, ולא במלאכה
אלא  ליו"ט שבת בין "אין הכלל כן ועל בלבד. מדרבנן

מלאכה". ל"איסור בנוגע הוא בלבד" נפש אוכל מלאכת
צריך  יהודי ה', בעבודת הוראה ללמוד יש אלו מהלכות
אוהל  שבמרכזו ישראל, במחנה הוא שמקומו תמיד לזכור
עליו  ומגינים אותו המקיפים הכבוד ענני ומסביבו מועד
הציווי  כך ועל ישראל. למחנה שייך שאינו עניין כל מפני
ליהודי  ואסור מצב ובכל זמן בכל ממקומו" איש יצא "אל
והגם  ומצוותיה. תורה היהדות, היינו - ממקומו לצאת
את  ממשיך יהודי אבל לשבת, בקשר נאמר זה שציווי
את  מקיים אז וגם השבוע, ימי כל על השבת של קדושתה
של  במצב תמיד ונמצא ממקומו", איש יצא "אל הציווי

השביעי". "ביום - קדושה
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').2) עמוד י"ז דף עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי "והיה כ"ג): פסוק ס"ו, פרק (ישעיה נאמר שהרי
לפני  להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו

מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור
רבינו  כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת  עקיבא רבי
רבי  את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח דף בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת
ששיטת  הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין
בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא התלמוד

יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
הלכה  ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב'). עמוד ע"ה דף
לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד')
כרסנא  בר שמעון רבי תורה: דבר שבת תחומי על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור
א'). עמוד מ"ה דף עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק להלן

1

2

3

4

5

6

7

8

9



zayקנו zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn 'k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר
יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי"ש  ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם

ברש"י).

.·„ÓÏ ˙‡ˆÓ11nL ,Ïk ˙‡ Cl‰Ï ˙aLa Ì„‡Ï ¯z ƒ¿≈»»≈∆À»¿»»¿«»¿«≈∆»
‰ÂÈk ‰˙È‰ elÙ‡ ,dlk ¯ÈÚ‰12‰˙È‰L ÔÈa - »ƒÀ»¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈∆»¿»

¯zÓ ÔÎÂ .‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ,‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»≈∆…»¿»À∆∆»¿≈À»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÈÚÏ ıeÁ Cl‰Ï BÏ13,Áe¯ ÏÎÏ ¿«≈»ƒ«¿«ƒ«»¿»«

˙Úa¯Ó ‡Ï·Ëk ˙BÚa¯Ó14˙‡ ¯kN ‰È‰iL È„k , ¿À»¿«¿»¿À««¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙BiÂf‰15B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â . «»ƒ¿ƒ»»¿«¿«ƒ«»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ16‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL „Ú , «««¿«¿≈»»ƒ¬»ƒ»»
elÙ‡ ,ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿≈»»ƒ¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰n‡17. «»««∆ƒ«»

ב').11) עמוד מ"ט דף עירובין (מסכת סמל 12)משנה
בה  יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר
י"א). ד', (יונה אדם" רבוא עשרה משתים הרבה

שיעור 13) היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
אמה  שבעים ועוד – אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה
אמה  אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני
"חיי  ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר
השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם"
להלן  (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר
תחומין  עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו) בהלכה
בהלכות  כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז
בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול ו', פרק עירובין
הילוך  הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי
ובשעת  דקות, 36 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 18
ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק
למעלה  שהבאנו המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות
להלוך  יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק

דקות). 48 עירוב ידי בעיגול 14)על מודדים שאין כלומר
אלפים  לצפון וכן אמה, אלפים למזרח אלא העיר, סביב
שהרבוע  אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה,
אמה  ברבועה אמה "כל – חומשים בשני העיגול על עודף
א'). עמוד נ"ז דף עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני

שאומר 15) מי יש הדברים, בבאור המפרשים "ונחלקו
כמדת  אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם
מי  ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר כשהולך גם האלכסון,
כשהולך  אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה
אין  פניו לעבר הולך אם אבל העיר, תחומי בכל באלכסון
("מגיד  רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו

כבמואר 16)משנה"). דרבנן, איסור על העובר כדין
ג'. הלכה א' שכמה 17)בפרק א' בהלכה בארנו כבר

אלא  אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים
ביום  ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה מדרבנן,
לאיסור  אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי"
המן, ללקוט בידו הכלי עם יצא שלא בשבת, הוצאה

הלכ  ז' בפרק א'.כמבואר ה

.‚Cl‰Ó‰18,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌeÁzÏ ıeÁ «¿«≈«¿¿«¿»≈¬»»¿»ƒ

ÔÈ‡Â ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL ÌÈ„enÚ Èab ÏÚ ıÙwL ÔB‚k¿∆»«««≈«ƒ∆¿ƒ¬»»¿≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆«¿»»««¿»»¿»ƒ¬≈∆

˜ÙÒ19ÔÈ‡ B‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz LÈ Ì‡ , »≈ƒ≈¿ƒ¿«¿»≈¬»»≈
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz20ÌB˜Ó ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿«¿»≈¬»»¬»ƒ»««»

ÏÚ Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»»««¿»»¬≈∆ƒ¿«≈«
.ÌL ÔÈÓeÁz ¯eq‡ LÈÂ ,ı¯‡‰»»∆¿≈ƒ¿ƒ»

א').18) עמוד מ"ג דף עירובין האסור 19)(מסכת בדבר
אסור  שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים התורה, מן
טומאת  בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי אלא

ובראב"ד). י"ב הלכה ט' פרק ונהרות 20)מת בימים אבל
ספק  הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק יש אם גם
לפי  דאורייתא, תחומין איסור ובנהרות בימים "שאין דרבנן,
ולא  מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם
והמהלך  מדרבנן, אסור המים פני על המעביר שיהיה יתכן
אמות  ארבע שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה
א'), הלכה י"ד בפרק (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות
שנים  המהלך ספק בלי כן מדבר, לרגלי דומה שאינו לפי
למחנה  דומה שאינו לפי פטור, המים פני על מיל עשר
ו"כסף  ס"ט סימן פריימן הרמב"ם (תשובות ישראל"

משנה").

.„ÈÓ21¯È„a ˙·ML22¯‰Òa B‡ ,¯a„naL23B‡ ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿»¿««
˙‡ Cl‰Ó - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰¯ÚÓaƒ¿»»¿«≈»∆≈¿«»ƒ¿«≈∆

Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk24. À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«
ÔÎÂ25ÒÎpL ‰ÚLa ÔLÈ ‰È‰ elÙ‡ - ‰Ú˜·a ˙·BM‰ ¿≈«≈¿ƒ¿»¬ƒ»»»≈¿»»∆ƒ¿«

‰˜ ‡lL ,˙aM‰26BÓB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈ - ‰˙È·L ««»∆…»»¿ƒ»≈¿«≈ƒ¿
‰n‡ ÌÈtÏ‡27‰È‰ .Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ28Cl‰Ó «¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«»»¿«≈

ÌÈtÏ‡ Cl‰Ó - ˙aL ÌeÁz Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰Ú˜·a¿ƒ¿»¿≈≈«¿«»¿«≈«¿«ƒ
˙BiBÈa ˙BÚÈÒt29.˙aL ÌeÁz ‡e‰ ‰ÊÂ , ¿ƒ≈ƒ¿∆¿«»

ב').21) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת מקום 22)משנה
הצאן. לשמירת הצאן 23)בנוי לשמירת גדר מוקף מגרש

ב'). עמוד כ"ב דף עירובין (ר"ח פירות הכנסת או
בעיר.24) שובת מ"ה 25)כדין דף עירובין (מסכת משנה

א'). לקנות.26)עמוד התכוון לא הואיל 27)כלומר
(גמרא). קונה נמי ישן קנה, ניעור היה (מסכת 28)ואילו

א'). עמוד מ"ב דף מצב 29)עירובין מקום אמה חצי
לרגל. רגל בין אמה וחצי הרגל

.‰Cl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ¯‰Ò B‡ ¯Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ -≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ
˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ¯ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
- BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏ·Ó „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆
,˙Bn‡ Úa¯‡k ˙eL¯‰ d˙B‡ Ïk BÏ ·LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««

¯‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב').30) עמוד ס' דף עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
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אמות  ארבע אפילו מפחית ואינו כלל נחשב אינו העיר
האמה. מאלפים

.ÂB‡ B˙˙È·L ÌB˜nÓ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»∆∆«»ƒ¿¿ƒ»
¯ÈÚÏ ıeÁÓ32dk¯‡a LiL ,‰¯ÚÓ B‡ ‰È„Ó „Ú ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»»∆≈¿»¿»

‰È„n‰ Ïk ˙‡ Cl‰Ó - ÛÏ‡Ó ˙BÁt B‡ ‰n‡ ÛÏ‡∆∆«»»≈∆∆¿«≈∆»«¿ƒ»
da Ú‚tL ‰¯Ún‰ B‡33‰n‡ ÛÏ‡ dÏ ‰ˆeÁ Cl‰Óe , «¿»»∆»«»¿«≈»»∆∆«»

˙Bn‡ Úa¯‡ ˙BÁt34. »«¿««

כמיותרות 32) והן לעיר" מחוץ "אם המילים חסרות בנ"א
בתוך 33)(מער"ק). נמצאות המדינה או שהמערה מכיון

אמה. אחת 34)אלפים כל נחשבות המדינה או המערה
אמות. כארבע

.ÊCB˙a Ba Ú‚tL ,‰¯Úna B‡ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¿ƒ»«¿»»∆»«¿
‰n‡Â ‰n‡ ÛÏ‡ ,B˙cÓ35‡l‡ da Cl‰Ó BÈ‡ - ƒ»∆∆«»¿«»≈¿«≈»∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌeÏLz ‡e‰L ,„·Ïa ‰n‡ ÛÏ‡36LiL ∆∆«»ƒ¿«∆«¿«¿«ƒ«»∆≈
.BÏ

מבליע 35) ואינו המערב, בתוך נגמר שבת שתחום ונמצא
אמה. אלפים בתוך שבת.36)אותו תחום של

.ÁÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÈÚ‰ ÈˆÁa B˙cÓ ‰˙ÏkL ƒ∆»¿»ƒ»«¬ƒ»ƒ««ƒ
ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»«ƒ»À»¿«¿≈¿»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ ¯ÈÚ‰38ÔÎÂ .39,‰Ú˜·a ˙·ML ÈÓ »ƒ«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»«¿ƒ¿»
‰vÁÓ ÌÈ¯Î e‰eÙÈw‰Â40˙aLa41da Cl‰Ó BÈ‡ - ¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡42‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»«¿«ƒ«»¿»«««ƒ∆
ÏÚ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ ¯zÓe ;‰vÁn‰ CB˙a¿«¿ƒ»À»¿«¿≈¿»«¿ƒ»«

‰¯Èc ÌLÏ ‰eÙÈw‰ Ì‡ ,‰˜È¯Ê È„È43. ¿≈¿ƒ»ƒƒƒ»¿≈ƒ»

ב').37) עמוד מ"ב דף עירובין גזרו 38)(מסכת ולא
החפץ. אחר ימשך שמא דף 39)חכמים עירובין (מסכת

א'). עמוד דירה.40)מ"ב מחיצה 41)לשם כי
כ"ב). הלכה ט"ז (פרק מחיצה שמה בשבת העשוייה

קנין 42) זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי
אין 43)השביתה. דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים

.ËÈÓ44‰È‰L ÔÈa - ‰È„ÓÏ ÒkÏ C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈∆»»
‰·¯Áa ‡a ‰È‰L ÔÈa ,Ìia ‡a45CB˙a ÒÎ Ì‡ - »«»≈∆»»»∆»»»ƒƒ¿«¿

ŒÛ‡ ,˙aM‰ ÒkiL Ì„˜ ¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»»»ƒ…∆∆ƒ»≈««»«
‰Ê È¯‰ - ˙aLa ‡l‡ ‰È„nÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚ«ƒ∆…ƒƒ««¿ƒ»∆»¿«»¬≈∆
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,ÒkÈƒ»≈ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»

.Áe¯«

אחת 44) פעם ב'): עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
ורבי  יהושע ורבי אליעזר, ורבי גמליאל (רבן נכנסו לא
לרבן  לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא)
שבאנו  כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד אנו מה גמליאל:
הייתי  שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.È‰È‰46‡l‡ ¯BÚ ‡ÏÂ ,C¯ca ÔLÈÂ ,‰È„ÓÏ ‡a »»»ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆¿…≈∆»

‰Ê È¯‰ - ÌeÁz‰ CB˙a BÓˆÚ ‡ˆÓ ¯BÚpLÎe ,˙aLa¿«»¿∆≈»»«¿¿«¿¬≈∆
‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,dÏ ÒkÈƒ»≈»ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
,BÊ ‰È„ÓÏ Cl‰Ï ‰˙È‰ BzÚcL ÈtÓ ;Áe¯ ÏÎÏ¿»«ƒ¿≈∆«¿»¿»¿«≈ƒ¿ƒ»

k ‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰˙È·L ‰˜ CÎÈÙÏeÈ¯‰L ,Ô˙BÓ ¿ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»¿»∆¬≈
.ÌeÁza Ô‰nÚ ÒÎƒ¿«ƒ»∆«¿

א').46) עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת משנה

.‡ÈÈÓ47˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL48- ƒ∆»»«¿¬ƒ«»««
Ô˙lÁz ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙Bn‡ Úa¯‡‰L .ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈∆»«¿««∆≈»»»¿ƒ»»
ıeÁ ‡ˆiL ÔÂÈk ,CÎÈÙÏ ;Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜nÓƒ»∆≈¿ƒ»≈»∆»»
Cl‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa ·LÈ - ¯˙È B‡ ‰n‡ BÓeÁzÓƒ¿«»»≈≈≈ƒ¿¿≈¿«≈

ıeÁÏÂ ÂÈÏ‚¯ ˙„ÈÓÚÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡49ÔÎÂ . ∆»¿«¿««≈¬ƒ««¿»¿«¿≈
CÈLÁ‰L ÈÓ50‰n‡ elÙ‡ ‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ƒ∆∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ«»

˙Á‡51ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡l‡ ,dÏ ÒkÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆…ƒ»≈»∆»¿«≈ƒ»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ba „ÓBÚ ‡e‰Â ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÒÎpL∆ƒ¿«»»««»¿≈«¿«ƒ«»

¯ÈÚ‰ ˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙Ïk Ì‡Â .„·Ïa52„Ú Cl‰Ó - ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«
CB˙a ˙Á‡ BÏ‚¯ ‰˙È‰ .e¯Ó‡L BÓk ,B˙cÓ ÛBÒƒ»¿∆»«¿»¿»«¿««¿

ÒkÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Á‡ BÏ‚¯Â ÌeÁz‰53. «¿¿«¿«««¿¬≈∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

אל  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי כתב ובהמשך
מחוץ  אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו היתה יכנס...
מסכת  בסוף הוא הדברים ומקור יכנס". זה הרי לתחום,
או  "אמה היציאה לשיעור בנוגע והנה במשנה. עירובין
שיעור  שהרי להבין צריך אחת, מאמה פחות לא אבל יותר"
וממילא  מסיני", למשה "הלכה השיעורים ככל הוא תחומין
מדוע  וא"כ יותר, ולא פחות לא הדיוק בתכלית הוא גם
מדוייק  הוא תחומין שיעור והלא אמה, הוא היציאה שיעור
מאמה. פחות של יציאה על גם יתחייב לא ומדוע ביותר,
אחת  שרגלו למי להכנס התירו מדוע להבין, יש ועד"ז
ששיעור  כיון לתחום, מחוץ אחרת ורגלו התחום בתוך
נחשב  לא בחוץ האחת כשרגלו מדוע מדוייק, הוא תחומין

לתחום. מחוץ כנמצא
(ci 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס לחזור
העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך
היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה

שמעון,49) כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד
יכנס, – לתחום מחוץ אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין
הטועין  מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים
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והוא  לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף רחוק
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק). בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד
בעירובין  המקיל כדברי שהלכה רבינו דעת אבל יכנס,

משנה") ("מגיד

.·ÈÈÓ54ÔB‚k ,BzÚ„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿«¿¿
‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e‡ÈˆB‰L55- ‡ˆÈÂ ‚‚ML B‡ , ∆ƒ»¿ƒ«»»∆»«¿»»
¯ÊÁ .˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡56‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï ≈∆»«¿««»«¿««≈∆»

e‰e¯ÈÊÁ‰ .˙Bn‡ Úa¯‡57‡ˆÈ ‡Ï el‡k -58Ì‡Â . «¿««∆¡ƒ¿ƒ…»»¿ƒ
¯È„a ÌÈ¯Î e‰e˙pL ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a e‰e˙¿»ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ
˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰¯ÚÓe ¯‰ÒÂ¿««¿»»¿ƒ«∆∆≈¿«≈∆
‡e‰Â ¯kÊÂ ,‰‚‚La el‡Ó „Á‡Ï ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .dlkÀ»¿≈ƒ»»¿∆»≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿

.dlk ˙‡ Cl‰Ó - ÔÎB˙a¿»¿«≈∆À»

ב').54) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
(רש"י).55) דעתו "חזר 56)שנטרפה המשפט: חסר בנ"א

(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין התחום.57)לדעת
כאלפים 58) לה וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה

.‚È‡ˆÈ59‡lL ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ »»«¿¿««««ƒ∆»«∆…
BÏ ÔÈ‡ - ‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e¯ÈÊÁ‰L ÔB‚k ,˙Ú„Ï¿««¿∆∆¡ƒ»¿ƒ«»»≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡60- ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿««¿≈ƒ»»«¿¿««
ŒÏÚŒÛ‡- ¯‰ÒÂ ¯Èc ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a ‡e‰L Èt ««ƒ∆¿¿«»ƒ¿ƒ»««

˙Bn‡Úa¯‡‡l‡BÏ ÔÈ‡61L¯ÙÓ‰.62ÏB„b‰Ìia63ŒÛ‡ , ≈∆»«¿«««¿»≈«»«»«
Ïk ˙‡ Cl‰Ó - Ba ˙·ML ÌeÁzÏ ıeÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿∆»«¿«≈∆»

dlk ‰ÈÙq‰64.dlÎa ÏËÏËÓe , «¿ƒ»À»¿«¿≈¿À»

ב').59) עמוד מ"א דף עירובין שיציאתו 60)(מסכת כיון
לדעת. היתה התחום כרחו 61)מן על הוציאוהו אם רק כי

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך
-62)הקודמת. ב') עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. מפרנדיסין 63)המפליג (חכמים) שבאו "מעשה
והפליגה  לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא
ורבי  גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים ספינתם
מחוץ  בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר
עקיבא  ורבי יהושע רבי מחיצות) לספינה שיש כיון לתחום,
והלכה  עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא

עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל ושבת 64)כרבן הואיל
הספינה  בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר
בהליכתה  בין גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא

ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין

.„ÈÈÓ65Ûw‰Â ,˙Ú„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿««¿À«
˙aLa ‰vÁÓa66;‰vÁn‰ d˙B‡ Ïk Cl‰Ï BÏ LÈ - ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»»«¿ƒ»

ÏÚ ¯˙È ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â‰È‰ Ì‡Â .‰n‡ ÌÈtÏ‡ »∆…ƒ¿∆»≈««¿«ƒ«»¿ƒ»»
‰vÁn‰ CB˙a B˙ˆ˜Ó ÚÏ·Ó epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆À¿»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ïk ˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - BzÚ„Ï ‡lL ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈∆»

BÓeÁ˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ ,‰vÁn‰67- ÒkiL ÔÂÈÎÂ ; «¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ»≈
‡ˆÈ ‡Ï el‡k ‡e‰ È¯‰68. ¬≈¿ƒ…»»

ב').65) עמוד מ"ג דף עירובין בריה 66)(מסכת "נחמיה
ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי דרב
נחמיה  נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום , חוץ ויצא
חוץ  שיצא כיון ליכנס לו (שאסור בצער שרוי תלמידך
ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום).
שנעשית  מחיצה לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת
הלכה  ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת

שנעשתה 67)כ"ב. המחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. אלפים 68)מסביבו לה וחוצה כולה את ומהלך

אמה.

.ÂËÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ·˜Ï C¯ˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡71‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈

˜ÈÁ¯Óe72˙ˆ˜ÓÏ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ‰ÙÂ «¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ - ˙Bt‰Ï ˜Á¯˙iL ˙Úa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ

ÒkÈ - ÒÎÂ73‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe , ¿ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ…»»»∆…»»
˙Ú„Ï ‰lÁza74ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ; «¿ƒ»¿««¬»ƒ»»¿««««ƒ

.˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ ,ÒÎpL∆ƒ¿«≈∆»«¿««

ב').69) עמוד מ"א דף עירובין חוץ 70)(מסכת שיצא
לדעת. שלא שבני 71)לתחום ממקום להתרחק וצריך

פרק  דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם
ו'. הלכה לא 72)ה' את שדוחה הבריות כבוד "גדול

ותשובות  כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה
ס"ז. סימן (אם 73)הרמב"ם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא

דעל  וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח
נכנס). שנכנס (וכיון משום 74)על" להתרחק לו מותר

נכנס  אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל  הבריות, כבוד
בתחומו.

.ÊËÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eL¯a ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰·l‰ ˙i‡¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ

‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙‡ˆÏ BÏ ¯znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ - ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»
BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe¯ ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«

¯ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ
.‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב').75) עמוד כ"ג דף השנה (ראש שהרי 76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים
במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו

ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו
הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל

(מפני 78)י"ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו

שם). (משנה רוח" לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין
בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו

משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.ÊÈ‰È‰80CÏB‰ ‡e‰Â BÏ e¯Ó‡Â ,˙eL¯a ‡ˆBÈ »»≈ƒ¿¿»¿¿≈
C¯ca81LÈ - ˙BNÚÏ ˙‡ˆiL ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ ¯·k : «∆∆¿»«¬≈«ƒ¿»∆»»»«¬≈

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÓB˜nÓ BÏ82‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»
ÌÈtÏ‡ CB˙a ÚÏ·Ó ˙eL¯a epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz ˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆»»ƒ∆ƒ¿À¿»¿«¿«ƒ
,BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÓB˜nÓ BÏ LiL ‰n‡«»∆≈ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿
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ÔÈ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe83˙BLÙ ÏÈv‰Ï ¿ƒ…»»¿»«¿ƒ¿«ƒ«¿
B‡ ,¯‰p‰ ÔÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „iÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿≈»ƒ«»ƒ«»»

˙Ïtn‰ ÔÓ84Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï LÈ - ƒ««…∆≈»∆«¿«ƒ«»¿»«
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ Ì‡Â .Ba eÏÈv‰L ÌB˜nÓƒ»∆ƒƒ¿ƒ»¿»«»¿≈»ƒ
ÌB˜na ˙aLÏ ÌÈ„ÁÙÓ eÈ‰Â ,‰ÙÈwz ˙BÏfÓe«»«ƒ»¿»¿«¬ƒƒ¿…«»
ÈÏÎ·e ÔÓB˜ÓÏ ˙aLa ÔÈ¯ÊBÁ el‡ È¯‰ - Ba eÏÈv‰L∆ƒƒ¬≈≈¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈÊ85. ≈»

ב').80) עמוד מ"ד דף עירובין (מסכת כשכבר 81)משנה
לעשותו, שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה

ללכת. צריך כאילו 82)ואינך הוא הרי ברשות, שיצא כיון
שביתה. שם כ"ג 83)קנה דף השנה ראש (מסכת משנה

ב'). אדם.84)עמוד בני על שנפל (מסכת 85)קיר
זיינן  כלי מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ"ה דף עירובין
אחת  פעם מהמלחמה), (כשחזרו לחומה הסמוך בבית
כלי  ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו
באותה  . . . זה את זה והרגו אחריהם, אויבים  ונכנסו זיינן,
ומבואר  זיינן". בכלי למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה

וכ"ה. כ"ג הלכות ב' בפרק למעלה

ועׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
ואיכות 1) התחומין, בחשבון עולה שאינו מה בו נתבאר

ביאור  בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב המדידה
נסמוך. מי על המודדין נחלקו ואם סומכין, מודד זה אי על

.‡˙Èa Ïk2‰¯Èc3‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L4Ì‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ
ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈

‰n‡5ÚÏˆ ‡e‰L ,6˙Úa¯Ó‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa7˙BÁt B‡ , «»∆∆«≈»«ƒ«¿À««»
‰È„nÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ‰fÓ8;‰pnÓ ·LÁÂ ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»

ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ
.‰Ê ‰¯Èc ˙ÈaÓƒ≈ƒ»∆

נז.).2) (עירובין ('מעשה 3)משנה בתוכו דרים אין אפילו
בתוכו.4)רוקח'). שובת שהוא אמה 5)הישוב שבעים

(בפט"ז  טפחים וארבעה אמה שבעים על טפחים וארבעה
שביעיות  וחמש אמה "שבעים . . . שם משנה' וב'מגיד ה"א,

המרובע.6)בקירוב"). של אחד -7)צד סאה "בית
חמשת  - סאתים בית נמצא אמה, חמשים על אמה חמשים
שבעים  של הריבוע ושטח ה"ג). בפט"ז (רבינו אמה" אלפים
אמה  שלישי ושני אמה שבעים על אמה שלישי ושני אמה
למעלה. בפט"ז כמבואר בקירוב, אמה אלפים חמשת הוא -

יוחנן 8) רבי שאמר כעיר, ונחשב עיר" של "עיבורה ונקרא
יהושע  בהיות "ויהי יג): ה, (יהושע קרא אמר נו:) (נדרים
כתוב  והרי ממש, ביריחו אי - ביריחו? מאי ביריחו",
ישראל, בני מפני ומסוגרת סוגרת "ויריחו א): ו, (יהושע
דרשו  וכן בעיבורה. - שמעֿמינה אלא בא" ואין יוצא אין
וחוצה, העיר "מקיר ד) לה, (במדבר מהכתוב יז.) (עירובין
מחוץ  יתנו וכמה מדוד!". ואחרֿכך חוצה תן תורה: אמרה
המשכן  בחצר שכתוב ממה כג:) (עירובין למדו לעיר,
חמשים  ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח): כז, (שמות
ועיין  (הריב"ש. סאתים בית שיעור שהוא בחמשים",

מגידֿמשנה).

.·‰È‰9‰È„nÏ ·B¯˜ ‰Ê ˙Èa10‰n‡ ÌÈÚ·La11, »»«ƒ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»
˙È·e ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÔBL‡¯ ˙È·Ï ·B¯˜ ÈL ˙È·e«ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
CÏ‰Ó „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÈMÏ ·B¯˜ ÈLÈÏL¿ƒƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿≈««¬«

˙Á‡ ‰È„Ók Ïk‰ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰nk12,ÔÈ„„BnLÎe ; «»»ƒ¬≈«…ƒ¿ƒ»««¿∆¿ƒ
‡e‰Â .ÔB¯Á‡‰ ˙ÈaÏ ıeÁÓ ÔÈ„„BÓ13˙Èa ‰È‰iL , ¿ƒƒ««ƒ»«¬»∆ƒ¿∆≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰Ê ‰¯Èc14.¯˙È B‡ ƒ»∆«¿««««¿««»≈

א.9) כא, בתוכו.10)עירובין ששובת לישוב
שקיצר 11) אלא - טפחים" וארבעה אמה ל"שבעים כוונתו

ושיריים". אמה "שבעים הפוסקים: ובדברי בלשון,
מפוזרים.12) ב.13)שבתיה ג, שבפחות 14)סוכה

דירה. שם עליו אין מזה,

.‚˙Òk‰ ˙Èa ÔÎÂ15ÔÈfÁÏ ‰¯Èc ˙Èa Ba LiL16, ¿≈≈«¿∆∆∆≈≈ƒ»««»ƒ
‰¯Èc ˙Èa Ba LiL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e≈¬«»ƒ«»∆≈≈ƒ»

Ì‰È‰ÎÏ17˙B¯ˆB‡‰Â ,18‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL19, ¿…¬≈∆¿»»∆≈»∆≈ƒ»
˙BvÁÓ LÏLÂ ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL ¯·w‰Â ¯Lb‰Â¿«∆∆¿«∆∆∆≈»∆≈ƒ»¿»¿ƒ

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L20Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ Ô‰a LÈÂ ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈»∆«¿«««¿«
ÔÈb¯a‰Â ,˙Bn‡21Ìia Èea‰ ˙Èa‰Â ,22ÈzLe , «¿«À¿»ƒ¿««ƒ«»«»¿≈

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ LiL ˙BvÁÓ23ÏÚ ÔÈa LiL ‰¯ÚÓe , ¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿»»∆≈ƒ¿»«
,dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ Ïk - ‰¯Èc ˙Èa da LÈÂ ‰Ètƒ»¿≈»≈ƒ»»≈ƒ¿»¿ƒƒ»

‰n‡ ÌÈÚ·L CB˙a eÈ‰ Ì‡˙Èa‰ B˙B‡Óe .ÌÈ¯ÈLÂ ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ≈««ƒ
‰È„n‰ Ïk Èt ÏÚ Áe˙Ó ËeÁ el‡k ÔÈ‡B¯ ‡ˆBi‰24, «≈ƒ¿ƒ»««¿≈»«¿ƒ»

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ËeÁ‰ B˙B‡Ï ıeÁ ÔÈ„„BÓe¿ƒ¿««¿«ƒ«»

בתוכו.15) לדור עשוי אינו שסתמו ב. נה, עירובין
פרשת 16) ב'סיפרי' (ראה התיבה לפני העומדים ציבור שלוחי

כתב ˘‰ÔÊÁנשא כפים מנשיאות ובפי"ד להם, לומר צריך
להם). אומר ששליחֿציבור של 18)לכמריהם.17)רבינו

לשומר. דירה בית בהם שיש ושמן, יין לגובה 19)תבואה
דירה" בו "שיש אחר: בנוסח הקברות; בית ולשומר המכס

התימנים). -20)(כת"י ונהרס תחילה, דירה בית שם שהיה
תקרה. בלא מחיצות שלש שומרים 21)ונשארו סוכות

לעיר,22)בגינה. ושירים אמה שבעים בתוך הים, באיי
שבספינה. כלים בו לפנות דירה 23)ועשוי בית שהיה

ותקרה. מחיצות שתי ממנו ונשארו ונהרס, על 24)בתחילה
הבנין. נמצא שבו העיר של הצד כל פני

.„dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L el‡Â25ÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
¯Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈ¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ26 ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

¯·w‰Â27˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e ˙Òk‰ ˙È·e ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â ¯Ba‰Â ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙B¯ˆB‡‰Â28 ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«

‰¯Ún‰Â29C·BM‰Â30‰ÈÙÒaL ˙È·e31el‡ Ïk - ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף
המכס. את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) בו 29)חפירה יסתתרו סלע, או הר בתוך חלל
אדם. יונים.30)בני שפעמים 31)קן קבוע, שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ הספינה הולכת

.‰eÈ‰32˙B¯ÈÚ ÈzL33LÈ Ì‡ - BÊÏ ‰ÎeÓÒ BÊ , »¿≈¬»¿»»ƒ≈
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‰È‰iL È„k ,LÈÏLe ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·L34ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·LÂ BÊÏ ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ

¯ÈÚ Ïk ‡ˆÓÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚk Ô‰ÈzL ÔÈ·LBÁ - BÊÏ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ‰iM‰ ¯ÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Îl‰Ó Ô‰Ó≈∆¿«∆∆∆»»ƒ«¿ƒ»¿»»«¿«ƒ

ÔÈLlLÓ ÌÈ¯Ùk ‰LÏL eÈ‰ .‰n‡35ÔÈa LÈ Ì‡ - «»»¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ≈≈
ÌÈtÏ‡ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ·e ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ«ƒƒ«¿«ƒ

‰n‡36ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈM‰ ÔÈ·e ,Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ «»»ƒ»≈«¿«ƒ«ƒƒ
LÈÏL ˙BÁt ÌÈBÓLe LÏL ÌÈ˙‡Ó37‰È‰iL È„k , »«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

B˙B‡ ‰‡¯zLk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈa≈»∆»≈∆≈»∆¿»ƒ¿∆ƒ¿∆
‰n‡ ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ,Ô‰ÈÈa ‡e‰ el‡k¿ƒ≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿«««»
ÌÈtÏ‡ ÔÈ„„BÓe ,˙Á‡ ‰È„Ók ÔzLÏL È¯‰ - LÈÏLe¿ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»««¿ƒ«¿«ƒ

¯ÈÚ .ÔzLÏLÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡38‰Ùw‰L39 «»¿»«ƒƒ¿»¿»ƒ∆À¿»
‰·LÈ ÛBq·Ïe40d˙·ÈLÈÓ dÏ ÔÈ„„BÓ -41‰·LÈ ; ¿«»¿»¿ƒ»ƒƒ»»»¿»

‰È˙BÓBÁÓ dÏ ÔÈ„„BÓ - ‰Ùw‰ ÛBq·Ïe42. ¿«À¿»¿ƒ»≈∆»

ב.32) נז, ארבע 33)עירובין או שלש היו אם הדין וכן
רוקח'). ('מעשה בשורה לזו זו סמוכות וכולן עיירות,

אמה.34) שלישי שלפנינו:35)שני כבציור
רואים 36) עירוב, בלי לשניהם מהאמצעי לבוא שאפשר

אחת. בשורה החיצונים שני בין נתון האמצעי כאילו
האמצעי.37) הכפר רוחב א.38)מלבד כו, עירובין
תושבים.39) עדיין בה היו ולא מסביב, בחומה
החומה.40) עד כולה מיושבת ואינה כיון 41)נתיישבה

כל  את לעשות חשובה החומה אין לדירה, הוקפה שלא
מן  אמה אלפים מודדים ואין אמות, כארבע כולה העיר

המיושבים. הבתים מן אלא רחוקה 42)החומה היא אפילו
שהעיר  אחרי הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה

מיושבת. היתה

.Â¯ÈÚ43‰k¯‡ ‰˙È‰L44Úa¯Ó B‡dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ˙ ƒ∆»¿»¬À»¿À««ƒ¿≈»
,‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ,˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡«¿«»ƒ»«ƒƒ»¿∆ƒ
.‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«≈«¿«∆»

˙BiÂÊ dÏ ÔÈNBÚ - ‰l‚Ú ‰˙È‰45el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , »¿»¬À»ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
Úa¯Ó B˙B‡ ˙BÚÏvÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓe ,Úa¯Ó‰ CB˙a ‡È‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ«¿¿À»
.˙BiÂf‰ ¯kzNÓ ‡ˆÓpL ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

א.43) נה, ואין 44)עירובין אמה אלפים ארכה שהיה
שתהיה  עד ירחיבנה אומרים אין אמה, אלף אלא ברחבה

שהיא. כמות אותה מניח אלא יפה, ממלאים 45)מרובעת
ומודדים  מרובעת, היתה כאילו אותה ומרחיבים הקרנות את
יוצא  ואם א), (ציור שלפנינו כבציור מהעיגול ולא מהריבוע

בהליכתו. מרוויח הוא העיר קרנות דרך

.ÊÔÎÂ46˙LlLÓ ¯ÈÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡47dÏ LiL B‡ , ¿≈ƒ»¿»»ƒ¿À∆∆∆≈»
˙Ba¯ ˙BÚÏˆ48d˙B‡ ÔÈÚa¯Ó -49ÔÈ„„BÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿«¿ƒ»¿««»¿ƒ

dÚa¯Ó ‡e‰LÎe .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Úa¯ÓÏ ıeÁ«¿À»«¿«ƒ«»¿»«¿∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ Úea¯a dÚa¯Ó -50Áe¯ Ïk ‡‰zL È„k , ¿«¿»¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»«

˙eÎÓe ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ „‚k ‰ÎeLÓ ‰pnÓƒ∆»¿»¿∆∆«≈»»¿À∆∆
.dc‚k¿∆¿»

מרובעת.46) אותה ב).47)עושין (ציור משולש כצורת

ג).48) (ציור שלפנינו את 49)כבציור ומשווים מושכים
הארוך. כפי הקצר צפונה 50)הצד "נותן א: נו, עירובין

אחר: בנוסח העולם"; לדרום ודרומה העולם, לצפון
(שונצינו). העולם" "כריבוע

.Á‰˙È‰51‰·Á¯52- „Á‡ „vÓ ‰¯ˆ˜e „Á‡ „vÓ »¿»¿»»ƒ«∆»¿»»ƒ«∆»
‰ÈeNÚ ‰˙È‰ .‰·Á¯ dlk ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»¿ƒƒÀ»¿»»»¿»¬»

Ì"b ÔÈÓk53˙L˜k ‰ÈeNÚ ‰˙È‰L B‡ ,54ÔÈa LÈ Ì‡ : ¿ƒ«∆»¿»¬»¿∆∆ƒ≈≈
˙BÁt ‰ÈL‡¯ ÈL55ÔÈ„„BÓ - ‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Ó ¿≈»∆»»≈«¿««¬»ƒ«»¿ƒ

¯˙i‰ ÔÓ dÏ56¯˙i‰ ÔÈaL ·Á¯‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯Â , »ƒ«∆∆¿ƒ∆»»…«∆≈«∆∆
˙Lw‰Â57ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈza ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k ¿«∆∆¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»»≈¿≈

ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ‰ÈL‡¯58ÔÓ ‡l‡ dÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - »∆»«¿««¬»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ
.˙Lw‰«∆∆

א.51) נה, בצד 52)עירובין התחומין את למדוד כשבא
על  תחילה מוסיפים אלא החומה, מן מודדים אין הקצר,
מתחילים  ולהלן ומשם הרחב, הצד עם שוה שתהא עד העיר

התחומין. יוונית,53)למדוד שלישית אות היא "גממא"
(רש"י). שלנו" ך כעין כחצי 54)"וצורתה בנויים הבתים

פנוי. המקום ראשיה שני ובין ראשה 55)עיגול, שתחום
האחר, ראשה תחום בתוך מובלע אמה), (אלפים זו של

זה. ידי על אחת כעיר החבל 56)נעשית נקרא - יתר
אותה. ומותח הקשת קצות בשני שני 57)האוחז ובין

הג"ם. בזה.58)ראשי זה מובלעים התחומים שאין

.Ë¯ÈÚ59ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙·LBiL60‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wc61È„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ «»…««¿«««¿««««¿≈

ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiL62ÏÁp‰ ‡ˆÓ - ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,¯ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡ - ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ63ÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ64. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי 60)עירובין באפיק שוטפים מים מקום
הקיץ. בימי ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ"ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב"א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי 64)מקיר

רש"י  דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת
מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני הישוב על להגן אמות) ארבע
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו
נחשב  אופן בכל אבל י'. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח

(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.ÈÔÈÙÈ¯ˆ È·LBÈ65Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆∆»ƒ∆«
Ô‰Èza66ÌÈza ÈL ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL ÌLLÈ Ì‡Â .67 »≈∆¿ƒ≈»»¬≈∆¿≈¿≈»ƒ

Ìlk eÚa˜‰ -68ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,d˙B‡ ÔÈÚa¯Óe , À¿¿À»¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆«¿«ƒ
ÏÎÏ ‰n‡.˙B¯ÈÚ‰ ¯‡Lk Áe¯ «»¿»«ƒ¿»»¬»

בצריפין 65) וחונים הם מקנה "אנשי ב: נה, עירובין
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בהם  וחונים ערבה) וענפי מקנים עשויים ארעיים (מעונות
משם  ונוסעים לבהמות, המרעה שכלה עד חדשים, או חודש

(רש"י). אחר" במקום קבועים 66)ונקבעים שאין לפי
עיר. דין להם ואין אחד, אבן.67)במקום או עץ בתי

קבע.68) למקום הצריפין את גם עושים הקבועים הבתים

.‡ÈÔÈ‡69‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏL Ï·Áa ‡l‡ ÔÈ„„BÓ70, ≈¿ƒ∆»¿∆∆∆¬ƒƒ«»
˙BÁt ‡Ï71¯˙È ‡ÏÂ72ÔzLt ÏL Ï·Á·e ;73È„k , …»¿…»≈¿∆∆∆ƒ¿»¿≈

‡È‚Ï ÚÈb‰ .ÈcÓ ¯˙BÈ CLnÈ ‡lL74BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ - ∆…ƒ»≈≈ƒ«ƒƒ«¿«¿ƒ»»»¿
BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎiL ,‰n‡ ÌÈMÓÁ75- ‰cn‰ Ï·Áa ¬ƒƒ«»∆»¿«¿ƒ¿∆∆«ƒ»

BÚÈÏ·Ó76˙Úa¯‡Ó ˙BÁt B˜ÓÚa ‰È‰iL ,‡e‰Â . «¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»≈«¿««
ÌÈÙÏ‡77. ¬»ƒ

נז:).69) (עירובין "אורך 70)משנה יח): כז, (שמות כתוב
תורה: אמרה בחמשים", חמשים ורוחב באמה מאה החצר
נח.). (עירובין מדוד" אמה חמשים של בחבל

"שהוא 71) שם) (עירובין, מרבה" שהוא "מפני מחמשים.
קצר  כשהחבל ה"ג) פ"ה עירובין ('ירושלמי' ונשכר" נמתח

(רש"י). המדה ומאריך למתחו שממעט"72)יכול "מפני
שם) ('ירושלמי' ומפסיד" נקמז "שהוא שם). (עירובין,

באמצעיתו. ומתקצר כבדו, מפני רבי 73)מתקפל "אמר
בנביאים  וכתוב אעשה מה אבל כו' מדה לך אין יהושע,
המדה" וקנה בידו פשתים "ופתיל ג): מ, (יחזקאל חבלים

שם). בחשבון 75)בקעה.74)('ירושלמי' להכניסו
(פירוש  הגיא" עומק למדידת יצטרך "ולא מלמעלה

משפתו 76)המשניות). אמה חמשים רחב אינו "אם
מאלפים, יותר במדרונו שיש אףֿעלֿפי מלמעלה, לשפתו
יעמוד  אלא התחום, למדת מדרונו מדת יעלה אומרים אין
ויבליע  מכאן שפתו על ואחד מכאן הגיא שפת על אחד

(רש"י). אחד" בחבל כקשת 77)מדרונו העשויה עיר כדין
(רשב"א). ח' בהלכה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na78˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰L ?79 «∆¿»ƒ¬ƒ∆»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ80Ì‡ Ï·‡ ;Ba LnzL‰Ï ¯LÙ‡ È‡L , ≈¿∆¿∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬»ƒ

BÚÈÏ·Ó BÈ‡ - Bc‚k „¯BÈ ˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ÔÈ‡81, ≈«ƒ¿…∆≈¿∆¿≈«¿ƒ
kÓ ˙BÁt B‡ ÌÈtÏ‡ B˜ÓÚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡.Ô ∆»ƒ≈»»»¿«¿«ƒ»ƒ≈

המדה.78) בחבל העמוק הגיא את שמבליע א. נח, עירובין
בו.79) תלויה הבנאים של האנך שאבן שהיה 80)החוט

משפתו  המשקולת חוט משליכים שאם עד ישר, הגיא עומק
להלוך  ראוי הגיא שאין נמצא עיכוב, בלי יורד ולמטה,

(רש"י). בו בגיא,81)ולהשתמש להשתמש שנוח מכיון
ומודדו. בתוכו נכנס

.‚È‰È‰82ÌwÚÓ ‡Èb83¯c˜Ó -84¯c˜Ó ,‰ÏBÚÂ »»«¿¿À»¿«≈¿∆¿«≈
ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÈMÓÁÓ ·Á¯ ‡È‚ ‰È‰ .„¯BÈÂ¿≈»»«¿»»≈¬ƒƒ∆≈»

ÌB˜ÓÏ CÏB‰ - BÚÈÏ·‰Ï85ÏBÎÈ ‡e‰L86,BÚÈÏ·‰Ï ¿«¿ƒ≈¿»∆»¿«¿ƒ
B˙cÓ „‚k ‰ÙBˆÂ ,BÚÈÏ·Óe87.¯ÊBÁÂ , «¿ƒ¿∆¿∆∆ƒ»¿≈

א.82) נח, נוח 83)עירובין אבל משופע, מדרונו "שהיה
רוקח'). ו'מעשה (רש"י מודד 84)להילוך" המדה, "מחתך

(פיר  וקירוב" ט"ז באומד בהלכה ולהלן המשניות). וש
ובגיאיות. בהרים מקדרים כיצד שאפשר 85)מפורש אחר

למדוד. משם של 86)לו בחבל אלא מודדים שאין מכיון

אמה. שמדתו 87)חמשים המקום כנגד ומביט "מכוון
(רש"י). התחום" סימני ומציין הגיא, בתוך העיר כנגד כלה

.„ÈÚÈb‰88·wÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ï˙ÎÏ89Ï˙k‰ ˙‡90; ƒƒ«¿…∆≈¿ƒƒ…∆«…∆
„ÓB‡ ‡l‡91LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BaÁ¯ ∆»≈»¿¿≈¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈

‰ÙÈ ‰„È„Ó B„„BÓ - Ba92˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ»»»¿ƒ»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ93.‰ÙÈ ‰„È„Ó BaÁ¯ „„BÓ - ≈¿∆¿≈»¿¿ƒ»»»

א.88) נח, כמבואר 89)עירובין קידור, ידי על ימדוד
טז. שאיֿאפשר 90)בהלכה וישר, זקוף כשהכותל

בו. עליו 91)להשתמש לעלות טורח כשיש מעריך,
(רש"י).92)(הרא"ש). חלקה" "כיון 93)"כקרקע

הכותל" בראש רחבו למדוד יכול כך, כל זקוף שהוא
(מגידֿמשנה).

.ÂËÚÈb‰94ËwÏ˙Ó ¯‰ ‰È‰ Ì‡ :¯‰Ï95dB·b epnÓ ƒƒ«¿«ƒ»»«ƒ¿«≈ƒ∆»«
˙Bn‡ LÓÁ C¯‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚ96BÚÈÏ·Ó -97 ¬»»¿»ƒ¿…∆»≈««¿ƒ

ËwÏ˙iL „Ú ‰a¯‰ dB·‚ ‰È‰ Ì‡Â ;B˙cÓÏ ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ»»»««¿≈«∆ƒ¿«≈
n‡ Úa¯‡ CLÓ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ- ˙B ƒ∆¬»»¿»ƒƒ∆∆«¿««

B„ÓB‡98ÔB‚k ,BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â ¿¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿
B¯c˜Ó - ÌÈMÓÁÓ ¯˙È BaÁ¯ ‰È‰L99.ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿»≈≈¬ƒƒ¿«¿¿«¿«

.ÌÈ¯‰a ÔÈ¯c˜Ó :e¯Ó‡L ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆∆»¿¿«¿ƒ∆»ƒ

שבת.94) תחום של אמה אלפים במדידת א, נח, עירובין
ההר 96)מגביה.95) עולה רוחב, אמות חמש שבהילוך

בגובה. טפחים מודד 97)עשרה ואינו השיפוע, את מבליע
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי זקוף 98)אלא שהוא כיון

לו. והולך מעריכו המדה,99)מאד, בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.ÊË„ˆÈk100ÔÈ¯c˜Ó101BÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ¯‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL Ï·Á ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰102ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏb¯Ó „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡103„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁ¯Óe „¯BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;Ï·Á‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

Blk104ÚÈÏ·‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï - ‡Èb‰ B‡ ¯‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
,ÌÈ¯·BÚ‰ B˙B‡ e‡¯È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ

Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :e¯Ó‡ÈÂ105. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»

בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח, בעירובין משנה,
שמעתי  מאיר, רבי משום ינאי רבי בשם דוסתאי רבי אמר

בהרים". בחבל 101)שמקדרין שמודד המדה את מחתכים
המשניות), (פירוש אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע של
נקוב  הוא כאילו ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י

שיתבאר. וכמו העליון, רגלי מעמד קצה 102)במקום
ארבע 103)החבל. כל של מדרונו מתמעט עלֿידיֿזה

(רש"י). איש קומת בחצי (עירובין 104)אמות בתוספתא
מישור, שם היה שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק
את  ומניח המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל

נשכר". ונמצא אדם 105)ההר, בני ויטעו כאן. עד מגיעה
לתחום. מחוץ בשבת לצאת

.ÊÈÔÈ‡106‰ÁÓÓ Ì„‡ ˙„È„Ó ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ107, ≈¿ƒ∆»«¿ƒ«»»À¿∆
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˙aL ÈÓeÁz eÏ eÈ‰ .Ú˜¯w‰ ˙cÓ Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«ƒ«««¿«»»¿≈«»
Ô‰Ó ÌeÁza ‰a¯ ,„„Óe ‰ÁÓÓ ‡·e ,ÔÈ˜ÊÁÓ108 À¿»ƒ»À¿∆»«ƒ»«¿≈∆

‰a¯L ÌeÁza BÏ ÔÈÚÓBL - ÌeÁza ËÚÓe109ÔÎÂ . ƒ≈«¿¿ƒ«¿∆ƒ»¿≈
‰a¯ „Á‡ ,ÌeÁz‰ e„„Óe ÔÈÁÓÓ ÌÈL e‡a Ì‡ƒ»¿«ƒÀ¿ƒ»¿«¿∆»ƒ»

‰a¯ÓÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓ „Á‡Â110‰a¯È ‡lL „·Ï·e . ¿∆»ƒ≈¿ƒ«¿«∆ƒ¿«∆…¿«∆
dBÒÎÏ‡ ˙cnÓ ¯˙È111.¯ÈÚ ÏL »≈ƒƒ«¬«¿»∆ƒ

נח:).106) (עירובין "אין 107)משנה המשנה לשון
החכם  האדם הוא "מומחה", המומחה": מן אלא מודדין
מן  בחכמה או שתהיה, מלאכה באיזו במלאכתו המהיר
מהיר  בתשבורת, חכם שיהיה בכאן ורוצה החכמות,

המשניות). (פירוש קרקעות" "כשאומר 108)במדידת
עכשיו" עד חושבים שהיינו ממה יותר הוא שבת שתחום

המשניות). הדבר 109)(פירוש את חכמים אמרו "שלא
יט. בהלכה וראה (משנה), להקל" אלא להחמיר

במדידה.110) טעה השני - אומרים מפורש 111)שאנו
יח. בהלכה

.ÁÈÔBL‡¯‰ ‡nL :¯Ó‡ ,‰Ê ‰a¯iL ˙Úa ?„ˆÈk≈«¿≈∆¿«∆∆…«∆»»ƒ
ÔBÒÎÏ‡ Ô¯wÓ112CÎÈÙÏe ,ÌÈtÏ‡‰ „„Ó ¯ÈÚ ÏL ƒ∆∆¬«¿∆ƒ»«»«¿«ƒ¿ƒ»

‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ÌeÁz‰ ÚÏˆ ‡ˆÓÂ ,B˙cÓ ËÚÓƒ≈ƒ»¿ƒ¿»∆««¿≈≈«¿ƒ»
ÚÏvÓ ÌÈtÏ‡ „„Ó ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ;ÌÈtÏ‡Ó ˙BÁt»≈«¿«ƒ¿∆»«¬»««¿«ƒƒ∆«

‰È„n‰113¯˙BÈa ‰ÚhL ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆»»¿≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ¯˙È ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‰a¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ê ÏÚ«∆¿ƒ»ƒƒ»∆»«¬»≈«»ƒ

·e¯˜a ‰n‡ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó LÓÁa elÙ‡114- ¬ƒ«¬≈≈¿ƒ«»¿≈
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈa ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈«∆≈¿ƒ

כזה.112) באלכסון, העיר של מהקרן שמדד 113)שמדד
כזה: ישר, בקו העיר חמש 114)מאמצע לומר רוצה

מאלף  חמשיות שתי שיעור אמה, ושתים ושבעים מאות
שלפי  אלפיים). ביחד (שהם ושתים ועשרים מאות וארבע
אמה  שהרי מהמדה, חמישיות שתי הפסיד באלכסון, שמדד
משנה'. 'מגיד – באלכסון חמישיות ושתי אמה היא בריבוע

.ËÈelÙ‡115‰ÁÙL elÙ‡ ,„·Ú116¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ,117: ¬ƒ∆∆¬ƒƒ¿»∆¡»ƒ«
ÏB„b‰ ÔÓ‡Â .˙aM‰ ÌeÁz Ô‡k „Ú118¯eÎÊ :¯ÓBÏ «»¿««»¿∆¡»«»«»

‡;ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk ˙aLa ÌÈ‡a eÈÈ‰ Ô‡k „ÚL ,È ¬ƒ∆«»»ƒ»ƒ¿«»¿∆»ƒƒ»»
B˙e„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ119‡lL .‰Ê ¯·„a120e¯Ó‡ ¿¿ƒ«≈¿»»∆∆…»¿

¯eÚML ÈtÓ ;Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈ƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡121. «¿«ƒ«»ƒƒ¿≈∆

נח:).115) (עירובין כנענים,116)משנה ושפחה עבד
פ"ט  עדות בהל' (כמבואר דברים בשאר לעדות הפסולים

את 117)ה"ד). מדדו שהם להם להאמין הכוונה אין
נאמנים  אלא המומחה, על אלא סומכין אין שהרי התחומין,
בפעם  ובוודאי כאן, עד בשבת ללכת מוחזקים שהיו לומר
סי' ברורה' ('משנה מומחה ידי על התחום נעשה ראשונה

להעיד 118)שצט). נאמנים "ואלו כח. בכתובות משנה
אלא  כזאת עדות מקבלים ואין בקטנם", שראו מה בגדלם

בהם. והקילו דרבנן שהיא תחומין על 119)לענין אבל
שצט). סי' או"ח ושו"ע ('טור' סמכו לא קטן של עדותו

נח:).120) (עירובין הוא 121)משנה מיל עשר שנים אבל

פרק  (למעלה התורה מן הוא מיל עשר שנים השיעור, מן
ה"א). כז

ועׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
זכירת 1) כולל שהוא זכור של מצותֿעשה בו נתבאר

מן  שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש
הפרק. נסתיים ובזה דבריהם, ושל התורה

.‡˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
ÌÈ¯·„a2.BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ :¯Ó‡pL , ƒ¿»ƒ∆∆¡«»∆««»¿«¿

e‰¯ÎÊÏ CÈ¯ˆÂ .Lec˜Â Á·L ˙¯ÈÎÊ e‰¯ÎÊ ,¯ÓBÏk¿«»¿≈¿ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈
,ÌBi‰ Lec˜a - B˙ÒÈÎa :B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

B˙‡ÈˆÈ·e3.‰Ïc·‰a - ƒƒ»¿«¿»»

בספרא:2) הוא וכן הלב. בהרהור די ולא דווקא בדברים
אומר  כשהוא בלבך, יכול לקדשו. השבת יום את "זכור
זכור, מקיים אני מה הא אמורה, הלב שמירת הרי שמור,
הוא  וכן ג). הלכה בחקותי פרשת (ריש בפיך" שונה שתהיה
בכניסתו  דברים "ולאמור קנה: מצוה המצוות' ב'ספר
אינו  היין על שקידוש ו' הלכה להלן וראה וביציאתו".

דרבנן. מצוה אלא התורה מן רבינו 3)מצותֿעשה כתב כן
קדשהו  כן גם "ואמרו קנה) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר גם
נמצאה  ולא הבדלה". כלומר ביציאתו, וקדשהו בכניסתו
דרב  בשאילתות אלא שלפנינו התלמודית בספרות זו מימרא
לרש"י  המיוחס בפירוש (וראה הברכה וזאת בפ' גאון אחאי

י'). סי' התשובות חלק שם הגאונים ובאוצר א', ד' נזיר

.·eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ4e· ‰ˆ¯Â ÂÈ˙BˆÓa5, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂ6ÔBˆ¯Â ‰·‰‡a7ÔB¯kÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ8‰lÁz .9L„˜ È‡¯˜ÓÏ10¯ÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ11z¯Á· e· Èk .12zLc˜ e˙B‡Â13 ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»
EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ14ÔBˆ¯·e ‰·‰‡a15 ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»

ezÏÁ‰16˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .17. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט), הלכה (להלן
יב): ה, (דברים שכתוב נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט".
מכל  סגולה לי "והייתם ה): יט, (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי 5)העמים" ד): קמט, (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי כז) מג, (יחזקאל וכתוב בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט, (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט, (שמות שכתוב כמו ההר,
ההר  את הקב"ה עליהם "שכפה פח.): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כיֿאם אונס חֿיא):8)בלי כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים
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ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי,
יום 9) הוא "כי הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי

ז:). (כתובות ברש"י וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ היית עבד כי "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע חזקה ביד משם אלקיך
"כי  שם: הרמב"ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות
מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור
המורה  השבת על ספק בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב מצרים, מארץ צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר
ז). יט).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך

להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך
כמו 15)הכ"ב. עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת

לרצון  שהיא עולה אלא כט.) כח. (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב'ספרי' וכ"ה רוקח').
עמ' ח"ב מו"ק על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט.]. לברכות הרא"ש ותוס' שנאמר:16)סב. כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב השבת", "מקדש אומרים בשבת ב.
ימי  מששת ועומדת קבועה שבת כי והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע דין, בבית תלוי יוםֿטוב
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי"ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.‚‰ÊÂ18CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰Ïc·‰‰ ÁÒ ¿∆…«««¿»»»«»¡…≈∆∆
ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,ÌÏBÚ‰19CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,20, »»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆

ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·21ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e , ≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
‰NÚn‰22.ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ««¬∆»«»««¿ƒ≈…∆¿…

ב.18) קג, "ולהבדיל 19)פסחים י.): י. (ויקרא שנאמר
החול". ובין הקודש ד):20)בין א, (בראשית שנאמר

במוצאי  נברא והאור החושך", ובין האור בין אלהים "ויבדל
נד.). (פסחים "ואבדיל 21)שבת כו): כ, (ויקרא שנאמר

יג): לא, (שמות בשבת וכתוב לי", להיות העמים מן אתכם
ה' אני כי לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות "כי
האומות. מן ישראל נבדלים שבשבת הרי מקדשכם",

לומר 22) שצריך מפני תקנוהו אלא הבדלות, ממנין אינו זה
להלן  וראה קד.). (פסחים לחתימה סמוך הפתיחה מעין

שם. ובהערה כב הלכה

.„¯wÚ23‰ÏÈla - Lecw‰24- ‰ÏÈla Lc˜ ‡Ï Ì‡ . ƒ««ƒ««¿»ƒ…ƒ≈««¿»
.Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Lc˜Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈≈¿≈ƒ¿«≈¿≈»«À

‰ÏÈla ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â25¯ÁÓÏ ÏÈc·Ó -26ÏÈc·Óe ; ¿ƒ…ƒ¿ƒ««¿»«¿ƒ¿»»«¿ƒ
ÍÏB‰ÂÈLÈÏL ÌBÈ ÛBÒ „Ú27ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿«¿ƒƒ¬»≈¿»≈«

.„·Ïa ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏa ‡l‡ ¯B‡‰»∆»¿≈»≈«»ƒ¿«

א.23) קו, השבת 24)פסחים יום את "זכור שכתוב
(הרשב"ם). היום כשמתקדש השבת כניסת בשעת לקדשו",

יום 25) את "זכור שכתוב בלילה, היא ההבדלה שעיקר
- השבת ויציאת וביציאתו, בכניסתו זכרהו לקדשו", השבת

הבדיל 26)בערב. שלא "מי קז. פסחים במסכת הוא כן
כולו". היום כל והולך מבדיל שבת, שלשה 27)במוצאי

(פסחים  שעברה לשבת שייכים שבוע, של ראשונים ימים
ותנו  כתבו לעדים: "האומר גיטין: לענין שאמרו כמו קו.),
אמר  שלישי. יום סוף עד כותבין שבת! לאחר לאשתי גט
מיום  כותבין השבת! קודם לאשתי גט ותנו כתבו להם:
הכ"ג). פ"ט גירושין בהל' (רבינו ששי" יום סוף עד רביעי
ושונצינו). (ויניציאה הרביעי" יום סוף "עד אחר: ובנוסח
[ומה  הנכונה היא שלנו שהנוסחא משנה' ה'כסף וכתב
סוף  עד והולך ומבדיל למחר "מבדיל וכתב רבינו שחילק
ראשון  ביום שההבדלה נראה ביחד, כללם ולא שלישי" יום
הוא  ראשון יום כי תשלומין, משום ולא בזמנה הבדלה היא
חלאוה  מהר"ם בחידושי הובא הרמב"ן, (וכ"כ שבת מוצאי
הוא  שלישי יום סוף עד ההבדלה ואילו קו:), לפסחים
סי' או"ח לשו"ע הגרע"א בהגהות וראה תשלומין. מטעם
במוצאי  הבדלה שכח שאם לפסוק שרוצה ו' סעיף רצ"ט

דין יוםֿטו  אין שביו"ט אףֿעלֿפי למחר, להבדיל יכול ב,
יוםֿטוב]. אחר ימים שלשה של

.‰¯eÒ‡28ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï29L„wMÓ »¿»»∆¡…ƒ¿«ƒƒ∆»«
BÏ ¯eÒ‡ - ÌBi‰ ‡ˆiMÓ ÔÎÂ .Lc˜iL „Ú ÌBi‰««∆¿«≈¿≈ƒ∆»»«»

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰Ï30ÌÚËÏ B‡ ¿«¿ƒ∆¡…¿ƒ¿¿«¬¿»»ƒ¿…
¯zÓ - ÌÈÓ ˙BzLÏÂ .ÏÈc·iL „Ú ,ÌeÏk31ÁÎL .32B‡ ¿«∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒÀ»»«

- ÏÈc·iL Ì„˜ B‡ Lc˜iL Ì„˜ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ¯·Ú»«¿»«¿»»…∆∆¿«≈…∆∆«¿ƒ
.ÏÎ‡L ¯Á‡ ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿ƒ««∆»«

א.28) קה, לאכול 29)פסחים לאדם "אסור אחר: בנוסח
ה'ירושלמי' בשם הרשב"א כתב וכן (ויניציאה), לשתות" או
"אסור  רבינו כתב שלא מובן ובזה לשתות, אסור מים שגם
התיר  שבהבדלה מכיון בהבדלה, שפסק כמו כלום" לטעום
שאסור  בקידוש אבל טעימה. איסור כתב מים, לשתות
טעימה  איסור לכתוב הוצרך לא מים, אף ולשתות לאכול

ב.30)(מהרי"א). קנ, לא 31)שבת אשי, רב דבי "רבנן
שם). (פסחים מים) לשתות (התירו אמיא" קפדי

אסי,32) רב לבית נזדמן אבא בר ירמיה "רב ב: קו, פסחים
והבדיל". כוס לו נתנו הבדלה, קודם מאכל דבר וטעם שכח

.ÂÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ33ÏÚ ÏÈc·‰Ïe ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈«««ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙza ÏÈc·‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔÈi‰««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÒBk ÏÚ34¯Á‡Óe .35"ÏÁÏ L„˜ ÔÈa" ¯Ó‡ÈÂ ÏÈc·iL «≈««∆«¿ƒ¿…«≈…∆¿…
ÏÈc·‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯zÓ -À»«¬¿»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ

C¯·Óe .ÒBk‰ ÏÚ36‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ37Ck ¯Á‡Â , ««¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
Lc˜iL „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB BÈ‡Â .Lc˜Ó38. ¿«≈¿≈≈∆»»«∆¿«≈

לקדשו,33) השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו ומה
הוא  היין על שקידוש ראיה מכאן אין - היין" על זוכרהו
אסמכתא  אלא גמורה דרשה זו אין כי התורה, מן מצוה
במסכת  בפירש"י וראה זוכרהו). ד"ה שם ('תוספות' בעלמא
התורה. מן מצוה היא היין על שקידוש שדעתו ד. נזיר
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מן 34) (כשעלו בתחילה יוחנן: רבי "אמר א: לג, ברכות
(לקנות  העשירו בתפילה, הבדלה קבעו דחוקים) והיו הגולה
להבדיל  עזרא תקנת נשתכחה (ואז הכוס על קבעוה יין)
אמרו: והם בתפילה, קבעוה - והענו חזרו בתפילה),

הכוס". על להבדיל צריך בתפילה קנ,35)המבדיל שבת
נא:).משנ 36)ב. (ברכות לקידוש 37)ה גורם "שהיין

שתדיר  ועוד: קידוש), אין - פת או יין אין (שאם ֵֵָשּתאמר
ששותה  עת שבכל תדיר, הוא (יין קודם" תדיר תדיר, ושאינו

שבת). בליל אלא אינו קידוש אבל עליו, מברך כי 38)יין
קו:), (פסחים המוציא לברכת נטילה בין הפסק הוא הקידוש
לקדש  שיכול הסובר לרב דוקא שזה הרשב"ם דעת אבל
קידוש  שאין שפוסקים מה לפי אבל סעודה, במקום שלא
הקידוש  כן אם ח), בהלכה (כמבואר סעודה במקום אלא
ידיו  שנטל הרא"ש נהג וכן הפסק, כאן ואין לסעודה שייך

רעא). סי' ורמ"א או"ח ('טור' קידוש קודם

.Ê„ˆÈk39˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,ÒBk Á˜BÏ ?‰NBÚ ‡e‰ ≈«∆≈«∆«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯40BÁÈ„Óe ,¯˙È B‡41BÙËBLÂ ÌÈÙaÓ ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿¿
ıeÁaÓ42BÈÓÈa BÊÁB‡Â ,ÔÈÈ e‰‡ÏÓÓe ,43B‰Èa‚Óe , ƒ«¿«¿≈«ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ44ÁÙË45Ï‡ÓNa ÚiÒÈ ‡ÏÂ ,¯˙È B‡46, ƒ««¿«∆«»≈¿…¿«≈ƒ¿…
ËeLt ‚‰Óe .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Óe¿»≈««∆∆¿««»¿«≈ƒ¿»»

"elÎÈÂ" ˙L¯t ‰lÁza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ ÏÎa47¯Á‡Â , ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»««¿À¿««
‡BÏÓ ‰˙BLÂ .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó Ck»¿»≈«««ƒ¿««»¿«≈¿∆¿

ÂÈÓ‚Ï48‰¯e·Á Èa ÏÎÏ ‰˜LÓe ,49ÏËB Ck ¯Á‡Â . À¿»«¿∆¿»¿≈¬»¿««»≈
.ÏÎB‡Â "‡ÈˆBn‰" C¯·Óe ,ÂÈ„È»»¿»≈«ƒ¿≈

ב.ברכ 39) נא, שיעור 40)ות שהוא הלוג, רביעית הוא
וחומש  אצבע וחצי אצבעים, ברום אצבעים על אצבעים
עשר  מעוקבות, אצבעות 10.8 שהן קט.) (פסחים אצבע
ומחצה  ביצה שיעור והוא חמישיות וארבע אצבעות
קידוש  של הכוס תהא לא ולכתחילה ה"ב), בפ"ח (כמבואר

גרם. מתשעים ברכות 41)פחותה מהל' בפ"ז כמבואר
נקיה 42)הט"ו. שתהיה ומבחוץ מבפנים במפה מקנחו או

קפג). סי' החשובה.43)(או"ח מיסב 44)בידו הוא ואם
שכתוב  משום טפח, השולחן מן מגביהו השולחן, על
אקרא". ה' ובשם אשא ישועות "כוס יב): קטז , (תהלים

סנטימטרים.45) כעשרה עליו 46)שהוא יראה שלא
כל 47)כמשא. המנונא, רב "דאמר ב: קיט, שבת

הכתוב  עליו מעלה - ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל
בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה כאילו

לצד 48) מסלקו שאילו כל כלומר לוגמיו", "כמלוא היינו
"מלוא  ואילו רביעית. רוב והוא לוגמיו כמלוא יראה אחד,
בפ"ז  רבינו בדברי ועיין מרביעית. יותר הוא לוגמיו"
הוא  השתיה ששיעור מדבריו שנראה ה"ט, מצה מהלכות
אם. ד"ה קז. פסחים 'תוספות' ועיין רביעית. רוב

צריכים 49) החבורה בני כל שאין נראה, הגאונים "מדברי
(מגידֿמשנה). לוגמם" מלוא

.ÁÔÈ‡50‰cÚÒ ÌB˜Óa ‡l‡ Lec˜51‡Ï ?„ˆÈk . ≈ƒ∆»ƒ¿¿À»≈«…
¯Á‡ ˙È·a ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ˙È·a Lc˜È52Lc˜ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«ƒ∆¿…«¿«ƒ«≈¬»ƒƒ≈

‰iL ˙ÈÂÊa ÏÎB‡ - BÊ ˙ÈÂÊa53˙È·a ÔÈLc˜Ó ‰nÏÂ . ¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ¿≈
˙Òk‰54ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈtÓ ?55.ÌL «¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ»

א.50) קא, "וקראת 51)פסחים יג): נח, (ישעיה "שכתוב
בקריאה  כלומר לשבת, קורא שאתה במקום עונג", לשבת
משום  וגם הוא, חכמים ומדרש עונג, יהא שם קידוש, של
היין  על בוודאי היין", על "זכריהו היין: על קידוש שנקבע
(הרשב"ם). חשוב" שהוא נקבע הסעודה שבשעת

כי 52) אחרות, דיעות ויש זו. הלכה בשיטת רבינו דעת זוהי
הקידוש  אחרי יצא אפילו הראשון, מקומו את הרואה כל
רעג). סי' (או"ח אחד מקום חשוב לחצר, מהבית

לסעודה.53) קידוש בין להפסיק ולא מיד לאכול וצריך
רעא). סי' קידוש 54)(רמ"א ואין שם, אוכלים אין שהרי

סעודה. במקום ממש,55)אלא הכנסת בבית הכוונה אין
ה"ו), תפילה מהל' בפי"א (כמבואר בו לאכול אסור שהרי
ושומעים  הכנסת, לבית הסמוך בבית אוכלים שהיו אלא
קנא), סי' (או"ח ובט"ז (מגידֿמשנה), הכנסת, בבית קידוש
או  להאכיל העיר בני הוצרכו שאם רמב"ן בשם הביא
תנאי  שעל מותר, הכנסת, בבית זמני באופן אורחים להשכיב

נבנה. זה

.Ë‰È‰56‰È‰ ‡lL B‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó »»ƒ¿«∆¿«≈ƒ««ƒ∆…»»
C¯·Óe ,‰lÁz ÂÈ„È ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ BÏ«ƒ¬≈∆≈»»¿ƒ»¿»≈
ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ÚˆBa Ck ¯Á‡Â ,Lc˜Óe ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ¿«≈¿««»≈«¿≈¿≈

˙t‰ ÏÚ ÔÈÏÈc·Ó57ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ,58. «¿ƒƒ«««∆»««

ב.56) קו, ומר 57)פסחים ינוקא "מר א: קז, פסחים
בא  אחת פעם אשי: לרב סיפרו חסדא רב של בניו קשישא
שכר  לו הבאנו להבדלה, יין לנו היה ולא למקומנו אמימר
יין; לו להביא טרחנו למחר טעם, ולא הבדיל ולא להבדיל
להבדלה  יין לנו היה ולא אצלנו, נזדמן שוב אחרת לשנה
אצלכם  הוא השכר כן אם אמימר, אמר שכר; לו ונתנו
השכר", על והבדיל היין), במקום (משקה מדינה" "חמר
שלא  כיון יין, אין אם גם הפת על מבדילים שאין הרי
קו:). פסחים ('תוספות' הפת על אמימר הבדיל

שמקדשים 58) כיון שבת, במוצאי יוםֿטוב חל אם "אמנם
גם  מבדילים הקידוש אגב העיקר, הוא והקידוש הפת, על

מי  ('הגהות הפת" ימוניות').על

.ÈÈÓ59ÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL ¯Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

‰iL ‰cÚÒ60"‰a¯ ‡Lec˜" ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .61. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙BLÂ „·Ïa "ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iL62ÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב, אמר ברונא רב "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק הוא שהקידוש רשב"ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב ואין קו.) (פסחים
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מדרבנן. רק הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק הראב"ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.‡ÈÌ„‡Ï BÏ LÈ63„BÚaÓ ˙aL ·¯Ú ÒBk‰ ÏÚ Lc˜Ï ≈»»»¿«≈««∆∆«»ƒ¿
ÏÈc·Ó ÔÎÂ ;˙aM‰ ‰ÒÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ64ÏÚ ««ƒ∆…ƒ¿¿»««»¿≈«¿ƒ«

;˙aL ‡È‰ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ ÒBk‰«ƒ¿««ƒ∆¬«ƒƒ«»
B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈk ˙ÚLa ÔÈa d¯Ó‡Ï - ‰¯ÈÎÊ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»

ËÚÓk BÊ ‰ÚLÏ Ì„˜ ÔÈa65. ≈…∆¿»»ƒ¿«

שבת 63) ערב של אדם מתפלל שמואל, "אמר ב: כז, ברכות
הכוס". על קדושה ואומר שם:64)בשבת, בברכות,

הכוס". על הבדלה ואומר שבת, מוצאי של אדם "מתפלל
התימנים).65) (כת"י "במעט" אחר: בנוסח

.·ÈÈÓ66ÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL ·¯Úa ÏÎB‡ ‰È‰L ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»
ÌBi‰67‰tÓ Ò¯Bt - ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰Â68ÏÚ «¿¿«¿À»≈«»«

C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,B˙cÚÒ ¯ÓB‚Â ,Lc˜Óe ÔÁÏM‰«À¿»¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈
‰È‰ .ÔBÊn‰ ˙k¯a69‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ ƒ¿««»»»≈¿«»¿»»««»¿

B˙cÚÒ ¯ÓBb - B˙cÚÒ CB˙a70ÂÈ„È ÏËBÂ ,71C¯·Óe , ¿¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈
ÂÈÏÚ ÏÈc·Ó Ck ¯Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a72Ì‡Â . ƒ¿««»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ

‰i˙M‰ CB˙a ‰È‰73˜ÒBt -74Ck ¯Á‡Â ,ÏÈc·Óe »»¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»
.B˙i˙LÏ ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ»

א.66) ק, שאסור 67)פסחים אכילתו, את להפסיק צריך
קידוש. קודם בשבת לאחר 68)לאכול עד הפת את לכסות

השבת  לכבוד סעודה עכשיו שהביא היכר שיהיה הקידוש,
צריך  היין על קידוש בכל וכן רעא); סי' אברהם' ('מגן
עליה  לברך צריך מכוסה, הפת אין שאם הפת, את לכסות
"ארץ  ח): ח, (דברים בפסוק הקודם כל "כי היין, קודם
ברכות  בהל' (רבינו לברכה" קודם וגפן", ושעורה חיטה

מיימוניות'). ו'הגהות הי"ג א.69)פ"ח קה, פסחים
חכמים 70) שדרשו סעודתו, באמצע להפסיק צריך ואינו

"שמור" ח) כ, (שמות "זכור" ז) פרשה יתרו (מכילתא
אמרו  מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו זכור יב) ה, (דברים
שילך  רוצה שאינו כאדם הקודש", על מחול שמוסיפים
נראה  - באמצע מפסיק ואם שיכול, זמן כל מאצלו אוהבו

המלך. את אחר 71)כמגרש הידים את ליטול שצריך
פ"ז  ברכות בהל' (כמבואר המזון ברכת לפני הסעודה

אסור 72)הי"ב). כוסות, שני לו יש שאם סובר הראב"ד
עושין  שאין מפני אחד, כוס על והבדלה המזון ברכת לברך
נפש  ושמירת רוצח בהל' (כמבואר חבילות חבילות מצוות
אבל  כמשא, עליו המצוות קיום נראה יהא שלא ה"ה), פ"ו
קידוש  אחד כוס על לומר רוצה אם שרק - רבינו דעת
כי  מזה, זה ונפרדים שונים ענינים שני שהם המזון, וברכת

על  המזון וברכת השבת), (קדושת להבא על הוא  הקידוש
הבדלה  אבל קב:), פסחים (ראה שאכל) (הסעודה העבר
כוס  על לומר מותר נתקנו, העבר על ששניהם המזון וברכת

(מגידֿמשנה). מותר 73)אחד מים שאילו יין, שתיית
ה"ה). (למעלה הבדלה לפני א.פסחים74)לשתות קה,

בה. מפסיק ולפיכך חשובה, אינה ששתייה

.‚È‰È‰75- ˙aL ˙ÒÎ‰ ÌÚ B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚Â ÏÎB‡ »»≈¿»«¬ƒ»ƒ«¿»««»
C¯·Ó76ÏÚ Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔBÊn‰ ˙k¯a ¿»≈ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿«≈«

ÔÈ‡L ,„Á‡ ÒBk ÏÚ Lc˜ÈÂ C¯·È ‡ÏÂ .ÈL ÒBk≈ƒ¿…¿»≈ƒ«≈«∆»∆≈
„Á‡ ÒBÎa ˙BˆÓ ÈzL ÔÈNBÚ77Lec˜ ˙ÂˆnL ; ƒ¿≈ƒ¿¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‰¯Bz ÏL ˙BˆÓ ÈzL ÔBÊn‰ ˙k¯a ˙ÂˆÓe78.Ô‰ ƒ¿«ƒ¿««»¿≈ƒ¿∆»≈

ב.75) קב, בברכת 76)פסחים שבת של להזכיר וצריך
(שו"ע  שבת שעכשיו כיון - עדיין קידש שלא אף המזון,

רעא). סי' חבילות 77)או"ח מצוות עושים שאין לפי
שונים  ענינים שני שהם הקודמת, בהלכה כמבואר חבילות,
כוס  על לומר מותר וקידוש הבדלה אבל מזה, זה ונפרדים
כב, בהלכה כמבואר שבת, במוצאי יוםֿטוב כשחל אחד,

הקודמת. שהן 78)ובהלכה נישואין ברכות להוציא
עוז'). ('מגדל אחד כוס על ונאמרות מדרבנן,

.„ÈÔÈ‡79ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈«
,¯B‡N B‡ L·c Ba ·¯Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ˙È·Áa Ïc¯Á‰ ˙tËk elÙ‡¬ƒ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ80·¯Ún‰ ÏÎa ÔÈ¯BÓ e‡ Ck .81¯ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»»»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ
ÂÈÏÚ Lc˜Ï82CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰' ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡Â , ¿«≈»»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈

B‡ ,Ú¯ BÁÈ¯L ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«
‰l‚Ó83Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏM·Ó B‡ ,84. ¿À∆¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב, (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי
ה"א. פ"ה מזבח איסורי בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י 81) פי"א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב זה וכעין
גאוני  "הורו לשונו: וזה גוי, של יין שאם באיסור המערב,

למזבח, ראוי ואינו הואיל דבש, מעט ישראל ביין נתערב
הגוי". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי'82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ"י פסחים
פ"ה. ח"א בתשב"ץ ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא

רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי וכיוצא נחש
ה"ו). פי"א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן

מחמת  ופסולם וה"י) ה"ט מזבח מאיסורי פ"ו (רמב"ם
(מגידֿמשנה). עצמם

.ÂËÔÈÈ85ÁÈ¯ BÁÈ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈«
ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ86Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ . «ƒ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆

ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ«ƒ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ87ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ

‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿»»¬»ƒƒ
‰Úa¯‡88.ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ,‚eÊÓ ÔÈÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»»¬≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»»

א.85) צז, וכיון 86)בבאֿבתרא הטעם, אחר הולך שהכל
להלן  וראה צו.), (ב"ב עליו מקדשים אין - חומץ שטעמו
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יז. הגפן"87)הלכה פרי "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט. פ"ח ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא -

בהל'88) כמבואר הגפן", פרי "בורא עליהם מברכים שאז
והוציא  מים) (מדות שלשה עליהם שנתן "שמרים ברכות:
עליהם  מברך המים), עם השמרים יין (שנמזג ארבעה מהם
מים  חלקים (שלשה הוא מזוג יין שזה הגפן, פרי בורא
טעם  בהם שיש אףֿעלֿפי מארבעה פחות הוציא יין), ואחד

תחילה". שהכל עליהן מברך - יין

.ÊËÈÏk89‰nk ˜ÈÊÁÓ elÙ‡ ,ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ¿ƒ∆»»»≈«ƒ¬ƒ«¬ƒ«»
BÓ‚t ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ epnÓ ‰˙L Ì‡ ,˙BiÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»ƒ∆¿«¬≈∆¿»

¯‡M‰ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,ÏÒÙÂ90‡e‰L ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««¿»ƒ¿≈∆
˙BÒBk È¯eiLk91. ¿ƒ≈

א.89) קו, לקדש 90)פסחים יכול אחר, יין לו אין ואם
(הרשב"ם). שאינו 91)עליו יין קצת לתוכו שופכים ואם

(פוסקים). הראשון להכשרו חזר מים, קצת או פגום

.ÊÈÔÈÈ92ÔÈÈ ÌÚË BÓÚËÂ ıÓÁ‰ ÁÈ¯ BÁÈ¯L93- «ƒ∆≈≈««…∆¿«¿«««ƒ
ÔÈÈ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó94ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ ÔÎÂ .‚eÊÓ95- ¿«¿ƒ»»¿≈«ƒ»¿≈≈ƒƒ

Ô‰a LiL ÌÈ˜enˆ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒƒ∆≈»∆
C¯„È Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏÔL·c Ô‰Ó ‡ˆÈ Ô˙B‡96ÔÎÂ . «¿ƒ∆ƒƒ¿…»≈≈≈∆ƒ¿»¿≈

BzbÓ L„Á ÔÈÈ97Ì„‡ ËÁBÒÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó - «ƒ»»ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈»»
B˙ÚLa ÂÈÏÚ Lc˜Óe ,ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡98‰È„Ó .99 ∆¿∆¬»ƒ¿«≈»»ƒ¿»¿ƒ»

Lec˜Ï ÏeÒt ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÎL dÈÈ ·¯L100, ∆…≈»≈»««ƒ∆»¿ƒ
‰È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯zÓ101. À»¿«¿ƒ»»ƒ¿¬«¿ƒ»

א.92) צז, בריח,93)בבאֿבתרא ולא בטעם, תלוי שהכל
טו. הלכה למעלה יהיה 94)וראה לפחות אולם במים,

רד). סי' (או"ח במים בששה מאחד יותר ענבים 95)היין
הענבים.96)מיובשים. ראשונים 97)מיץ ימים ארבעים
סי'98)לדריכתו. (או"ח ישן ביין המובחר מן מצוה אבל

א.99)רעב). קז, על 100)פסחים לקדש שיכול כיון
ט'. בהלכה כמבואר המדינה 101)הפת, שתיית שעיקר

יין. במקום שכר הוא

.ÁÈÈ‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe ˙aL ÈÏÈÏa ÔÈLc˜nL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈÏÈÏa ÔÈLc˜Ó Ck ,˙aL102ÔÈÏÈc·Óe «»»¿«¿ƒ¿≈≈»ƒƒ«¿ƒƒ

˙B˙aL ÌlkL ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e Ô‰È‡ˆBÓa¿»≈∆¿»≈«ƒƒ∆À»«¿
Ô‰ '‰103ÏL BlÁÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe . ≈«¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿À∆

ÌÈÏÈc·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ˙aL È‡ˆBÓ·e ,„ÚBÓ≈¿»≈«»¿¬»≈«¿ƒƒ
˙aLÏ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa104. ¿»≈¿«»

לקדשו"102) השבת יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
לי  אין - בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה,
לז) כג, (ויקרא תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא
הקידוש  אין אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי "אלה

(מגידֿמשנה). התורה מן (חולין 103)ביוםֿטוב משנה
הכ"א.104)כו:). פ"א למעלה מבואר

.ËÈCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :·BË ÌBÈ Lec˜ ÁÒ…«ƒ»«»¡…≈∆∆
ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰105eÓÓB¯Â ,ÌÚ ÏkÓ106ÏkÓ »»¬∆»«»ƒ»»¿¿»ƒ»

LÏÔB107ea ¯Áa .108e¯‡ÙÈÂ e· ‰ˆ¯ ,eÏc‚ÈÂ109. »»«»«¿«¿≈»»»«¿»¬≈

‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ110, «ƒ∆»¡…≈¿«¬»¬ƒ¿ƒ¿»
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ˙‡ ,ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»…∆

‰f‰111‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ˙‡ ,112˙BÚe·M‰ ‚Á B‡ «∆∆««««∆««»
˙Bkq‰ ‚Á B‡113e˙e¯Á ÔÓÊ ,114e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ B‡ ««À¿«≈≈¿«««»≈

e˙ÁÓN ÔÓÊ B‡115ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,116. ¿«ƒ¿»≈¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á· e· Èk117È„ÚBÓe , ƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¬≈

EL„˜118,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ezÏÁ‰ ÔBNN·e ‰ÁÓNa »¿¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»«»
Lc˜Ó119Ï‡¯NÈ120ÌÈpÓf‰Â121˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿

:‰lÙza Ì˙BÁL C¯„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ¯ÈkÊÓ - ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó122. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני אתכם 106)על "רק ב): ג, (עמוס שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי
('אבודרהם'). צדיק" קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח, (זכריה שנאמר
איש  בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה

(כת"י 108)יהודי". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח
שתי  בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח התימנים),

רוקח'). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:
מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע אינן ויפארנו",

ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר
בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר

קודש". מקראי ה' (דברים 112)מועדי בתורה שנקרא כמו
חצות  עד רק היא פסח אכילת כי הפסח", "חג ולא טז), טז,

כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל
יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח מצרים"; מארץ

התימנים). ב.117)(כת"י בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב. קד,

ב.119) קיז, "כי 120)פסחים כח): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,
במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי "כל

קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח בזמנים,
בא). פ' בחיי (רבינו האסיף" בזמן וסוכות חיטים,

.Î‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :¯ÓB‡ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»
·BË ÌBÈ ˙‡123L„˜ ‡¯˜Ó124ÔB¯ÎÊ ,‰f‰125,‰Úe¯z ∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,L„˜ ‡¯˜Ó126e· Èk . ƒ¿»…∆¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»
˙Ó‡ E¯·„e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á·127 »«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¿»¿¡∆

Ìi˜Â128,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .„ÚÏ ¿«»»«»«»∆∆«»»»∆
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿«»
C¯„k ,ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó :Ì˙BÁ -≈¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿∆∆

‰lÙza Ì˙BÁL129. ∆≈«¿ƒ»
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בכלל 123) הוא גם שהרי ראשֿחודש, להזכיר צריך ואינו
שמחתכם  "וביום י): י, (במדבר שנאמר הזכרון, יום
לפני  לזכרון לכם והיו . . חדשיכם ובראשי ובמועדיכם

מ.). (עירובין יום 124)אלהיכם" "את אחר: בנוסח
שונצינו). (ויניציאה, הזה" גם 125)הזכרון רבינו כתב כן

סופרים  במסכת אבל 'אהבה'. ספר בסוף התפילות בסדר
תרועה", "זכרון ובשבת תרועה", "יום יאמר בחול פי"ט:
וכן  ה"ו). פ"ב שופר בהל' (כמבואר בשבת תוקעים שאין

הפוסקים. השנה 126)הסכימו בראש ב: יא, השנה ראש
ו): (שמות כאן כתוב במצרים, מאבותינו עבודה בטלה
(תהלים  שם וכתוב מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי

שכמו". מסבל "הסירותי קיט,127)פא): (תהלים שנאמר
אמת". דברך "ראש הגאולה 128)קט): הבטחת שיאמת

('אבודרהם'). הנביאים ובדברי כמבואר 129)שבתורה
השנה. לכל תפילות בסדר 'אהבה' ספר בסוף

.‡Î˙aL·k ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa130Ì‡Â . ¿≈≈¿«≈«««ƒƒ¿«»¿ƒ
.˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó - ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡≈«ƒ∆»»ƒ¿«∆¿«¿«≈«««
Lc˜nL C¯„k ,‡a¯ ‡Lec˜ Lc˜Ó ·BË ÌBÈa ÔÎÂ¿≈¿¿«≈ƒ»«»¿∆∆∆¿«≈

.˙aLa¿«»

וראה 130) ז. פרשה יתרו (מכילתא לשבת מועדים שהוקשו
הי"ח). למעלה

.·Î„ˆÈk131˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈÎ¯·Ó ≈«¿»¿ƒ¿≈≈∆»ƒ¿
˙aLa „Á‡a132ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza ?133Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«»«¿ƒ»¿»≈««∆∆¿««»

Lc˜Ó134,¯p‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,·BË ÌBÈ Lec˜ ¿«≈ƒ¿««»¿»≈««≈
·Ó Ck ¯Á‡ÂÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a Ì˙BÁÂ ,ÏÈc135ÔÈa ¿««»«¿ƒ¿≈««¿»»««¿ƒ≈

L„˜Ï L„˜136."eÈÁ‰L" C¯·Ó Ck ¯Á‡Â , …∆¿…∆¿««»¿»≈∆∆¡»

א.131) קג, לשבת,132)פסחים הבדלה לעשות שצריך
ליוםֿטוב. שם:133)וקידוש בתלמוד סימן לזה ונתנו

(=שהחיינו, ז'מן ה'בדלה נ'ר, ק'ידוש, י'יין, = "יקנה"ז"
הכ"ג). יוםֿטוב.134)להלן בכניסת למהר שמצוה

השבת.135) יציאת את לאחר קדושת 136)שמצוה בין
לשון  ומצאנו ממנה, הקלה יוםֿטוב לקדושת החמורה שבת
ובין  הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה זה מעין הבדלה
שצריך  רבינו הביא [ולא לג). כו, (שמות הקדשים" קודש
יוםֿטוב  לקדושת שבת קדושת "בין החתימה לפני לומר
צריך  שאין קד.) (פסחים כפומבדיתאי שסובר לפי הבדלת",
ב"בירור  מש"כ ראה הפתיחה. מעין אלא לחתימה לסמוך
יב, והערה ב הלכה ולמעלה ד ציון יז. ביצה למסכת הלכה"

יט]. והערה ג והלכה

.‚ÎÈÏÈÏ Ïk137·BË ÌBÈ138ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÈÏ·e139 »≈≈¿≈«ƒƒ
"eÈÁ‰L" ÌÈ¯ÓB‡140ÔÈ‡ ÁÒt ÏL ÈÚÈ·L·e . ¿ƒ∆∆¡»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈

,BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ BÈ‡L ÈtÓ ;"eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ∆∆¡»ƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿≈«¿
C¯a ¯·Îe141.ÁÒt‰ ˙lÁ˙a ÔÓf‰ ÏÚ ¿»≈«««¿«ƒ¿ƒ««∆«

ב.137) מ, בתפילה.139)בקידוש.138)עירובין
"זמן".140) התלמוד: בלשון זו ברכה ונקראה
לאמרו 141) יכול - ראשון ביום אמרו לא שאם משמע,

מז:). (סוכה החג כל במשך

.„Î‰Ïc·‰ ¯„Ò142,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó :˙aL È‡ˆBÓa ≈∆«¿»»¿»≈«»¿»≈«««ƒ
„ˆÈÎÂ .¯p‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓNa‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â¿««»««¿»ƒ¿««»««≈¿≈«

È¯B‡Ó ‡¯Ba - ?¯p‰ ÏÚ C¯·Ó143Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ¿»≈««≈≈¿≈»≈¿««»
ÏÈc·Ó144. «¿ƒ

נ'ר 142) ב'שמים, י'יין, - "יבנה" וסימנה ב. נא, ברכות
רצו). סי' (או"ח גוונים 143)ה'בדלה שהרבה רבים, לשון

נב:). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.‰ÎÔÈ‡145e˙B‡iL „Ú ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó146B¯B‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿
‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ¯ÈkiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»

ÔÈ‡Â .˙¯Á‡147ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó148 «∆∆¿≈¿»¿ƒ««≈∆¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô˙aÒÓ Ì˙qL ;˙BÏfÓe«»∆¿»¿ƒ»»«¬«»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿»¿ƒ…««≈∆¬«»ƒ

fÓeÌÈ˙Ó ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,˙BÏ149. «»¿…««≈∆≈ƒ

ב.145) נא, ברכות משנה,147)יהנו.146)משנה,
ב. נא, ותקרובת 148)ברכות ומשמשיה "עבודתֿכוכבים

ולא  שנאמר: בהנאה, אסורים בשבילה, הנעשה וכל שלה
פ"ז  כוכבים עבודת בהל' (רבינו ביתך" אל תועבה תביא

המת.149)ה"ב). לכבוד אלא להאיר נעשה שלא

.ÂÎB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - Ï‡¯NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ150; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó151:¯B‡ ‰‡¯Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

·¯ Ì‡152BÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ C¯k‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ,C¯·Ó153,ÔL·k ÏL ¯B‡ .C¯·Ó - ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ - ÌÈ¯Èk ÏLÂ ¯epz ÏL154ÂÈÏÚ C¯·È ‡Ï155. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
- ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó156L¯„n‰ ˙Èa ÏL ¯B‡ .157LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏÈ·La ÌÈ˜ÈÏ„nL ·eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
- ÌL ¯„ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e·‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó158ÔÓ ‰ÂˆÓ - ‰Ïc·‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
¯B‡‰ ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â .¯Á·n‰159¯„kÔÈ¯fÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ

.ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי גויים, של במסיבה היה לא אם
(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין

- בשבת הגוי שהדליק ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או
הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו

הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי שאינו
הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם

עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים
להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ קסמי ב. קג, פסחים

ביחד. דולקים ב.159)רבים נג, ברכות

.ÊÎ¯B‡160‰ÏBÁÏ ˙aLa ˜Ï„‰L161‰iÁÏe162- ∆À¿«¿«»¿∆¿«»
Ác˜‰L ¯B‡ .˙aL È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó163ÔÓ ¿»¿ƒ»»¿»≈«»∆À¿«ƒ
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È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ·‡‰ ÔÓe ÌÈˆÚ‰»≈ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»»¿»≈
˙aL164Ì„‡ È„Èa B˙i¯a ˙lÁz ‰˙È‰ ‡È‰L ;165. «»∆ƒ»¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈»»

ÔÈ‡L ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿»¿ƒ»»¿»≈«ƒƒ∆≈
¯B‡ ÏÚ ‡l‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆»«

˙·ML166ÌBÈa ‰iÁÏ B‡ ‰ÏBÁÏ ˜Ï„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ∆»«««ƒ∆À¿«¿∆¿«»¿
‰¯·ÚÓ ˙·L È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯etk‰167. «ƒƒ¿»¿ƒ»»∆¬≈»«≈¬≈»

א.160) נג, ב 161)ברכות פרק (למעלה סכנה בו שיש
ב). יא).162)הלכה הלכה ב פרק (למעלה יולדת

ואבנים.163) מעצים נר 164)שהוצא צריכים בשבת כי
- שבת במוצאי שהוציאו וזה עבירה, ממלאכת ששבת

החמה במדרש165)מותר. ששקעה "כיון מובא:
החושך  התחיל הראשון), אדם (לבריאת במוצאיֿשבת
הקב"ה? עשה מה . . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש
ובירך  אור, מהן ויצא לזה זה והקישן רעפים שני לו זימן -
וכעין  יב). פרשה רבה (בראשית האש" מאורי בורא עליה

נד. פסחים במס' יום 166)זה מערב דלוק שהיה
שם). (פסחים, ושבת אחר:167)הכיפורים בנוסח

התימנים). (כת"י "מעבודה"

.ÁÎ·BË ÌBÈ168˙aL ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL169¯ÓB‡ , ∆»ƒ¿¿∆¿««»≈
,CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a««¿»»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e ,ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
¯„qL ;˙aL È‡ˆBÓa ¯ÓB‡L C¯„k - ‰NÚn‰««¬∆¿∆∆∆≈¿»≈«»∆≈∆
ÏÚ ‡Ï C¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰BÓ ‡e‰ ˙BÏc·‰‰««¿»∆¿≈»ƒ¿»≈…«

ÌÈÓNa‰170ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÎÂ .¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««≈¿≈≈»ƒ¿»≈«
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰«¿»ƒ¿»≈«ƒƒ

ב.168) כו, בשבת 169)חולין חל יוםֿטוב מוצאי שאם
יח). הלכה (למעלה מבדילים איסור,170)- בזה אין אבל

הבשמים. על ומברך נהנה רוצה ואם

.ËÎ?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙·‡Bc LÙp‰L ÈtÓ171ÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.·BË ÁÈ¯a d˙B‡ ÔÈ·MÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי שבת, ערב באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין

à"ôùú'ä áà-íçðî à"ë éùéù íåé

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו

ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈL¯ÙÓ Ô‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

¯BÓLÂ ¯BÎÊ - ‰¯BzaL .ÌÈ‡È·p‰2ÏÚ eL¯t˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„B·k - ÌÈ‡È·p‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡¯˜Â :¯Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח') פסוק כ' פרק (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים

שם. מוילנה הגאון כתב וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא
יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר

אותו". ויקדש השביעי

.·ÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ?„B·k e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL ·¯Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁ¯Ï Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „B·k ÈtÓ6„·Îa ·LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…̄¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡¯˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
e‡Ba :ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL ·¯Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ

CÏn‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב ומתעטף

ב'). עמוד כ"ה דף שבת קי"ט 7)(מסכת דף שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב: ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.‚‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL - ˙aM‰ „B·kÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ -9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡¯ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש
דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א '. עמוד קי"ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח' פרק פאה מסכת (ירושלמי לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב'.10) עמוד פ"ב דף קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי שבת,
ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה

.[10 הערה

.„‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „B·k13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „B·kÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
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א'). הלכה א' פרק כתובות מסכת (ירושלמי ודומיהן אירוסין
רבי 13) "אמר – שבת. סעודת צרכי מהכנת יתבטל שלא

סעודתה  קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי יוחנן,
יושבים  והם בשבת לרבים דרשות דורש (כשהחכם בשבת
קבעה  ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה,
ל"ח  דף גיטין (מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב סעודתה

ב'). (וראה 14)עמוד חול בימות בה שנוהג רגילה
והכוונה 15)למעלה). ב' עמוד צ"ט דף פסחים מסכת

מה  (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע שהוא קטנה, למנחה
המגיד). הרב ג'. פרק תפילה בהלכות רבינו שכתב

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL ·¯Úa BÁÏL Ì„‡ ¯cÒÓ¿«≈»»À¿»¿∆∆«»¿««ƒ
˙ÈÊÎÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L16BÁÏL ¯cÒÓ ÔÎÂ ; ∆≈»ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈¿«≈À¿»

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»¿««ƒ∆≈»ƒ∆»
˙ÈÊÎÏ17CÈ¯ˆÂ .B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa B„aÎÏ È„k ; ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»ƒ

˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ B˙Èa Ôw˙Ï18‰È‰ÈÂ . ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿≈¿««»¿ƒ¿∆
ÏkL ;˙ÚvÓ ‰hÓe ,ÏÎ‡Ï Ce¯Ú ÔÁÏLÂ ,˜eÏc ¯≈»¿À¿»»∆¡…ƒ»À««∆»

Ô‰ ˙aL „B·ÎÏ el‡19. ≈ƒ¿«»≈

ב'.16) עמוד קי"ט דף שבת שם.17)מסכת שבת מסכת
הוא  שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא
המלך  את המלווה כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה

(רש"י). העיר מן ומסודר 18)בצאתו ערוך שימצאנו כדי
רסב). (או"ח הכנסת מבית יהודה 19)בבואו בר' יוסי "רבי

מבית  שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אומר,
נר  ומצא לביתו, וכשבא רע, ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת
רצון  יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטה ערוך ושלחן דלוק
כרחו" על אמן עונה רע ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא
שיושבים  המטה היינו מוצעת "ומטה שם). שבת (מסכת
הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה
מוצעת  תהיה עליה ששוכב המטה שגם כתב (רסב) והב"ח
לאכול  ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. המטה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה

.ÂBk¯c ÔÈ‡Â ,¯˙BÈa ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈ¯·c ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ ·iÁ - ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ .B„B·k ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,¯Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏM·Ó¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B¯≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bk¯c ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ‰a¯n‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈ¯vL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈL·z22Ïk‰ - ˙aLÏ ÌN·Ó ‰˜LÓe ¯˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰a¯n‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·BËÂ ÌÈa¯ ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙·e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»
˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡ - ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆

˙aL ‚Ú ‰Ê È¯‰ ,˙aL „B·k ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»
È„k ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ¯ˆ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈

˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba¯‰Ï25ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27C¯Ëˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈

˙Bi¯aÏ28. «¿ƒ

ב'.21) עמוד קי"ח דף שבת רב 22)מסכת בדברי הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב, ויום שבת מהוצאת חוץ השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט"ז דף ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
ב'. עמוד (נחמה 25)קי"ח "כתוב חכמים שאמרו ומה

ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י') פסוק ח' פרק
כי  תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו נכון לאין מנות
בני, לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע", ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו
ידו  תחת כסף לו שאין רק חובו, לפרוע משכנות לו כשיש
חייב  כן פי על ואף ב'). עמוד ט"ו דף ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי"ב דף פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי 28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי  על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט'. הלכה להלן וראה רמ"ב),

.Á- ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È¯‰Â ,¯ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»
È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ¯»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ - ˙BpLÏ ¯LÙ‡29ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ
¯Á‡Ó - ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó - ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ

היכר 29) שיהא כדי א'. עמוד קי"ט קף שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי 30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ"ח). סימן או"ח (שו"ע שבת מעונג ויתבטל ירעב שלא

.Ë˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ ·iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙È¯ÁL ˙Á‡Â ,˙È·¯Ú32CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»
LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»

˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ·¯Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ ¯eËt -36CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ Úˆ·ÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙B¯kk ÈzL38ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב רבנן, "תנו
שבת  כי היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק ט"ז פרק (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
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עמוד  קי"ז דף שבת (מסכת בשבת" סעודות לשלש מכאן
ארבע  שהצריך חידקא רבי על החולקים רבנן לדעת ב'

הללו,32)סעודות). בזמנים חיוב שאין אומרים ויש
המגיד). (הרב סעודות שלש בשבת לאכול רק והעיקר

ז'.33) הלכה למעלה וראה ז' משנה ח' פרק פאה מסכת
ולהלן 34) תענית) מהלכות א' בפרק (ראה חלום תענית כגון

י"ב. בכסף 35)בהלכה וראה "תמיד" תיבת חסרה בכ"י
שישתה 36)משנה. והיינו ב' עמוד מ"ב דף ברכות מסכת

אינה  היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין
(כ"מ). ובלילה ביום עמוד 37)אלא מ"ב דף ברכות מסכת

חובת  אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב'
(כ"מ). ובלילה ביום אלא אינה היין על "אמר 38)קידוש

דכתיב  בשבת, ככרות שתי על לבצוע אדם חייב אבא רבי
אשי: רב ואמר משנה", "לחם כ"ב) פסוק ט"ז פרק (שמות
אחד  ובצע הברכה בשעת ככרות שתי שאחז לרב ראיתי
ב'). עמוד קי"ז דף שבת (מסכת כתיב "לקטו" אמר: מהם,
לחם  צריך אין שלישית שבסעודה כתב הלקט שבלי ובס'
בתשובת  וכתב כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה,
די  ככר וחצי אחד שלם ככר רק לו יש שאם יעקב, שבות
משמורה  ב') עמוד ג' דף ברכות (מסכת שמבואר בזה,
נחשבים  וחצי ככר כן כמו להו, חשיב משמורות תרי ופלגא

טוב 39)לשתים. יום ובערב המן ירד לא טוב ביום שגם
ב' עמוד ב' דף ביצה מסכת (תוספות משנה לחם להם היה

בשלח). המכילתא מדברי

.ÈBÏ ‡e‰ ‚Ú - ˙aLa ÔÈÈ ˙i˙Le ¯Na ˙ÏÈÎ‡40. ¬ƒ«»»¿ƒ««ƒ¿«»…∆
˙‚NÓ B„È ‰˙È‰L ,‡e‰Â41ÏÚ ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡Â . »∆»¿»»«∆∆¿»ƒ¿…«¿À»«

L¯„n‰ ˙Èa ˙ÚLa ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙aLa ÔÈi‰42. ««ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïlt˙Ó :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ck ‡l‡∆»»»»ƒ¿«««ƒƒ»ƒƒƒ¿«≈
‡B·ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙aLa Ì„‡»»¿«»«¬ƒ»¿≈«¿∆∆¿»
‡¯˜È ,L¯„n‰ ˙È·Ï CÏÈÂ ,‰iL ‰cÚÒ „ÚÒÈÂ B˙È·Ï¿≈¿ƒ¿…¿À»¿ƒ»¿≈≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
Úa˜È Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓ Ïlt˙ÈÂ ,‰Án‰ „Ú ‰LÈÂ¿ƒ¿∆««ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿««»ƒ¿«
È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈

.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת
פסוק  נ"ח פרק (ישעיה נאמר שהרי בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י"ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח דף גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב'

.‡È¯˙BÈ ˙B˙aL È·¯Úa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Ò¯t LÏMÓ43B˙È·Ï ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈

˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ ,·¯ ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡B·È ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁ¯B‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLi·Ó¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב' עמוד מ"ד דף סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן או 44)מילין, בעגלה וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע אסור ברכבת
רמט). (ב"ח ברגל ס"ח 45)פרסאות דף פסחים מסכת

ב'. עמוד ל"א דף ברכות ומסכת ב' עמוד

.·È˙BpÚ˙‰Ï ¯eÒ‡46Lw·Ïe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
¯eav‰L ,˙B¯v‰ ÔÓ ‰¯ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ¯ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,¯‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50Ô¯ÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙nL -51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ¯ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜·Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ

על 46) בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני  העומד דבר לך שאין ב') (פרק רבינו כתב כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח

א'.48) עמוד י"ט דף תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב'50)טורפה פרק למעלה ראה

כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב:

כאן]. לפרש

.‚È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52·MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„e¯Ëe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc ·MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ¯˙BÈ ¯ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54¯·„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL ·¯Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ - ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙·BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ ¯vÓe .57- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙ‰Ï ¯zÓ ˙eL¯‰ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡ - ÏÏk ˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת
פסוק  כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')

מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת
מפליגין". אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י לפי 54)שם.

ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי. יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים
מוסר  בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.„È‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ - ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚ·Ï ¯zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ ¯Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ Ï·BÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב'.59) עמוד ס"ב דף כתובות על 60)מסכת דרשו חכמים
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זה  בעתו" יתן פריו "אשר ג') פסוק א' פרק (תהילים הכתוב
ושביתה  תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי עונת

(רש"י). הגוף א'.61)והנאת עמוד ז' דף כתובות מסכת
אלא  הרחם, בית בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם מפני
שיצא  פתחו וזה הכלי, בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס

חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם

.ÂË˙Á‡ Ïk - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÂ ˙aM‰««»«¬«»ƒ«»»««
‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ¯‡L „‚k ‰Ïe˜L Ô‰ÈzLÓ62. ƒ¿≈∆¿»¿∆∆¿»»ƒ¿«»

eÈ·e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈaL ˙B‡‰ ‡È‰ ˙aM‰Â¿««»ƒ»∆≈«»»≈≈
È¯‰ - ˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»»≈«¿»«ƒ¿¬≈
˙aL ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÈÚL¯ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿«≈«»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»¬≈¿≈¬«»ƒ«»
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk Ì‰ÈLe¿≈∆¿¿≈»ƒ«»¿»ƒ¿≈∆
‰NÚÈ LB‡ È¯L‡ :¯ÓB‡Â ‡È·p‰ ÁaLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«≈««»ƒ¿≈«¿≈¡«¬∆
.¯ÓB‚Â BÏlÁÓ ˙aL ¯ÓL ,da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ŒÔ·e ,˙‡f…∆»»«¬ƒ»…≈«»≈«¿¿≈
d‚pÚÓe d„aÎÓe ,d˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBM‰ ÏÎÂ¿»«≈∆««»¿ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

Ó ¯·k - BÁk ÈÙk‰f‰ ÌÏBÚa B¯ÎN ‰Ïawa L¯Ù ¿ƒ…¿»¿…»««»»¿»»»«∆
Ê‡ :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔeÙv‰ ¯ÎN‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»»«»»»«»∆∆¡«»
EÈzÏÎ‡‰Â ,ı¯‡ È˙Óa ÏÚ EÈz·k¯‰Â ,'‰ ÏÚ ‚pÚ˙zƒ¿«««ƒƒ¿«¿ƒ«»√≈»∆¿«¬«¿ƒ

.¯ac '‰ Èt Èk ,EÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ«¬««¬…»ƒƒƒƒ≈

סיני 62) הר "ועל י"גֿי"ד) פסוקים ט' פרק (נחמיה שנאמר
ישרים  משפטים להם ותתן משמים, עמהם ודבר ירדת
הודעת  קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות
עבדך" משה ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם
שהשבת  הרי ט'), הלכה ג' פרק נדרים מסכת (ירושלמי
א'. עמוד ה' דף בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה
"וכי  כ"ב) פסוק ט"ו פרק (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
ביד  ה' דבר אשר האלה המצות כל את  תעשו ולא תשגו
א') עמוד ח' דף הוריות (מסכת חכמים ואמרו משה"

מדבר. הכתוב זרה עבודה שבעובד

-mipnfxtq
oiaExr zFkld¦§¥¦

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ1ÔÓ dÈ‡Â , ƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
ÔÈn‰2.

-mipnfxtqoiaExirzFkld
«ƒ¿»

¦§¥¦:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
הימיםֿא 1) דברי ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים

למה  ה"א) (פ"ה שקלים ב'ירושלמי' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב,
סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי"ג של

'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי"ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב"ן ראשון, שרש המצוות' ב'ספר וראה

שם.

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
זה 3) ומאי הוא, וכיצד מהו, העירוב עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר

.‡ÌÈÎL da LiL ¯ˆÁ4Ì‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a¯‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆
ÔÈ¯zÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc - BÓˆÚÏ ˙È·a¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ

¯ˆÁ‰Óe ,¯ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈
¯zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ¯ˆÁ‰ ÏkL ÈtÓ ;ÌÈzaÏ«»ƒƒ¿≈∆»∆»≈¿«»ƒ««À»

ÈB·Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .dlÎa ÏËÏËÏ5B‡ ÈÁÏ BÏ LiL ¿«¿≈¿À»¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ
‰¯B˜6,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈ¯zÓ ÈB·n‰ Èa Ïk eÈ‰iL , »∆ƒ¿»¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À

ÈB·n‰ ÏkL ;˙B¯ˆÁÏ ÈB·nÓe ,ÈB·nÏ ˙B¯ˆÁÓe≈¬≈«»ƒ»«¬≈∆»«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯7˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‡e‰ ¿«»ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆

˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰ÓBÁ»¿»¬»»¿»ƒ∆≈»¿»
˙BÏÚÂ8‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL¯ dlkL ,‰ÏÈla ¿ƒ¿»««¿»∆À»¿«»ƒƒ∆

.‰¯Bz ÔÈcƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב
שנקרא  לרחוב נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע
מפני  מבוי, ונקרא למבוי. פתוחות חצרות והרבה 'מבוי',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו

כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי"ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי מתירים "היאך ה"ב): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי רביעית ברוח לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידיֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב ודיו, ולחוץ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח סתם כאילו לחי אותו

מחיצות וי  בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח היא סופרים ומדברי לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי לה די "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י
ב'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י

שבת  מהל' בפי"ז רבינו שכתב למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י:
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי להנעל". ראויות

הרשב"א). בשם שם פי"ז כסףֿמשנה (ועיין

.·ÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
e·¯ÚiL „Ú ,ÔÈ¯BÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,¯ˆÁ „Á‡ .˙aL ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙È·e ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈB·Ó»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc10. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי יהודה רב "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני  גם לבי ישמח לבך, חכם אם בני טו) כג, (משלי ואמרה
היו  כי העירוב, ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב פטורין
בתשובה  גאון האי (רב בארץ" שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ"ג המובאה

.‚ÔÎÂ11ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ12‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡13 ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e·¯14‡¯iL Ï·‡ .15ÔÈ‡ - ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;·e¯Ú≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe·¿̃ƒ»∆
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ה"י).11) פ"א (עירובין (מגיד12ֿ)'ירושלמי' הקבועים
אבל 13)משנה). להילחם, שלא אנשים שם שחונים

מלכים  (הל' רבינו שכתב כמו מלערב, פטורין מלחמה במחנה
שפטורים  מהם ואחד במחנה, פטרו דברים ארבעה הי"ג) פ"ו
לאוהל  מאוהל מטלטלין אלא במחנה, חצרות עירובי מלערב

לסוכה. כל 14)ומסוכה ולפיכך הם, קבועים אלו שכל לפי
לעצמו. רשות הוא ואחד ואין 15)אחד לדרכה שהולכת

משנה'. 'מגיד ועיין אחת, כרשות כולם - קבועים האהלים
מעירובין: ראשון פרק סוף ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור
אינן  - שבשיירה אהלים עירוב, צריכין - שבמחנה "אהלים
וכן  להיפך. הגירסא ב, פרק בתוספתא אבל עירוב", צריכין

הריטב"א. נוסחת לפי ב'ירושלמי' הוא

.„eÚËÈ ‡lL È„k ?‰Ê ¯·c ‰ÓÏL Ôwz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ≈¿……»»∆¿≈∆…ƒ¿
˙B¯ˆÁ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌLk :e¯Ó‡ÈÂ ÌÚ‰»»¿…¿¿≈∆À»¿ƒƒ«¬≈

‰È„n‰ ˙B·BÁ¯Ï16,˙B¯ˆÁÏ Ì‰Ó ÒÈÎ‰Ïe ‰È˜ÂLe ƒ¿«¿ƒ»¿»∆»¿«¿ƒ≈∆«¬≈
‰„NÏ ‰È„n‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ Ck17ÔÓ ÒÈÎ‰Ïe »À»¿ƒƒ«¿ƒ»«»∆¿«¿ƒƒ

- ˙B·BÁ¯‰Â ÌÈ˜ÂM‰L ,e·LÁÈÂ ;‰È„nÏ ‰„N‰«»∆«¿ƒ»¿«¿¿∆«¿»ƒ¿»¿
˙eL¯ Ô‰Â ÏÈ‡B‰˙B¯a„nÎÂ ˙B„Nk Ô‰ È¯‰ ,ÏkÏ18; ƒ¿≈¿«…¬≈≈«»¿«ƒ¿»

,en„ÈÂ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ „·Ïa ˙B¯ˆÁ‰L ,e¯Ó‡ÈÂ¿…¿∆«¬≈ƒ¿«≈¿«»ƒƒ«
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯znLÂ ‰Î‡ÏÓ ‰‡ˆB‰‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿»»¿∆À»¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó19. ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

(למעלה 16) טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת כשהיא
הוא 17)ה"א). שדה שהרי עיון, צריכים אלו [דברים

המדינה  "מן לכתוב לו והיה ה"ד), משבת (פי"ד כרמלית
הרבים"]. ה"א.18)לרשות שבת מהלכות פי"ד ראה

הם 19) שהשווקים שיחשבו מבואות שיתופי לענין זה כל
שגם  שיחשבו חצרות עירובי גם תיקן ושוב הרבים, רשות
ה'. בהלכה בסמוך שכתב וכמו הרבים, רשות כמו היא החצר

.‰,ÔÈ¯BÈ„a ˜ÏÁzL „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏkL ,Ôwz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈∆»¿«»ƒ∆≈»≈¿¿ƒ
¯‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈

Ôlk ˙eL¯a ÌB˜Ó ‰pnÓ20ÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿
‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ ·LÁpL - ÌÈzaÏ ¯ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk ·LÁÂ ,ÌÈa¯Ï ˙eL¯ ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ „·Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eL¯Ï BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯Ó≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„·Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯a „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק עירוב תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי מצינו ולא מבואות", "שיתופי
(שם) טוב' יום ה'תוספות אבל ז), פרק עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי בדירות שגם המשנה, מן הוכיח

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב,

.Â‰Óe21ÏÎ‡Óa e·¯Ú˙iL ‡e‰ ?‰f‰ ·e¯Ú‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»

elkL ,¯ÓBÏk .˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,B¯·ÁÓ ˙eL¿̄≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ¯‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚn·e .„Á‡ ˙eL¯ elk È¯‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡B·È ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט, עירובין

.Ê‡e‰ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL ·e¯Ú‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈB·Ó ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.ÁÔÈ‡22‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ23.„·Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰Òe¯Ù ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó ¯kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

¯q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;da24ÌLÎe .da ÔÈ·¯ÚÓ - »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈
Ê¯‡ ˙Ùa ÔÈ·¯ÚÓ Ck ,‰‡e·z ˙Ùa ÔÈ·¯ÚnL25˙Ù·e ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«

ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL„Ú26ÛezLÂ .27˙Ùa ÔÈa - ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«
ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ¯‡La ÔÈa28ÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰29ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ
ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡ - ˙Bi¯ËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ

ÌÈÏÎ‡k30ÒÈ¯eÓk ‰NÚ - ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ ·¯Ú .31 »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»
.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב.22) פ, בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי שלמה נותן "אני שיאמר: מחלוקת, לידי

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י כסף של מטבע והוא ב.), (קידושין האיטלקי"
4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד
פ"ט). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות

הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך
פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע", שנקרא

ה"י). ברכות בפ"ג למעלה זה 27)(ראה מבוי, אנשי של
זה. ב.28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו

כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון
כמהין  הלא זה, על תמה סקט"ז) שפו (סי' או"ח לשו"ע
כי  הגאון, החליט ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות
כי  בדפוס, חסרון ע"י הגמרא דברי בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח", המים מן חוץ - מעשר בכסף ניקח והכל המלח,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמעֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח", ומן המים מן "חוץ
המוזכר  הראשון הדין על סובב שזה התלמוד מפרשי וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני הדין על סובב
דבר  רק ניקח מעשר בכסף כי מעשר", בכסף ניקח "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע", "גידולי שהוא
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קרקע, גידולי להיות צריך שאין מבואות, שיתופי לענין אבל
ופטריות. בכמהין גם להשתמש אפשר מאכל, דבר רק

לחם.31) עם לאכלו וראוי מלוחים, דגים של ציר

.Ë‰nÎÂ32˙¯‚B¯‚k ?Ba ÔÈÙzzLnL ÏÎ‡‰ ¯eÚL33 ¿«»ƒ»…∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
.‰È„n‰ ÈaÓ B‡ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡e‰Â34‰¯NÚ ‰BÓL eÈ‰iL ,35Ï·‡ .˙BÁt B‡36Ì‡ »∆ƒ¿¿∆∆¿≈»¬»ƒ
Ô‰L ,˙BcÚÒ ÈzL B¯eÚL - ‰Ê ÏÚ ÌÈa¯Ó eÈ‰»¿Àƒ«∆ƒ¿≈¿À∆≈
ÌÈˆÈa LLk Ô‰L ,˙B¯‚B¯b ‰¯NÚ ‰BÓLkƒ¿∆∆¿≈¿»∆≈¿≈≈ƒ

˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ ÔÈÙzzLn‰ eÈ‰ elÙ‡ .˙BiBÈa37- ≈ƒ¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»
.ÔlÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿À»

ב.32) פב, עירובין לפי 33)משנה, ושיעורה יבשה, תאנה
דציֿליטר. שישית היום הנהוגה משנה,34)המדה

ב. פ, כגרוגרת.35)עירובין שיעור אחד לכל מגיע שאז
שם.36) עירובין שם.37)משנה, עירובין,

.ÈÏÎ‡ Ïk38˙t ÔB‚k ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ ‡e‰L »…∆∆∆¡»¿∆¿«
Ô‚„ ÈÈÓe39ÔBÊÓ B¯eÚL - Ba eÙzzL Ì‡ ,ÈÁ ¯N·e ƒ≈»»»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔzÙÏ ‡e‰L ÏÎÂ ;˙BcÚÒ ÈzL40ÏÎ‡Ï ÌÚ‰ C¯„Â ¿≈¿À¿…∆ƒ¿»¿∆∆»»∆¡…
,ÒÈ¯eÓe ,ıÓÁÂ ,ÈÏˆ ¯N·e ,ÏM·Ó ÔÈÈ ÔB‚k ,Ôzt Baƒ»¿«ƒ¿À»»»»ƒ¿…∆¿»
Ba ÏÎ‡Ï È„k B¯eÚL - ÌÈÏˆa ÏL ˙B‰n‡Â ,ÌÈ˙ÈÊÂ¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿≈∆¡…

˙BcÚÒ ÈzL41. ¿≈¿À

א.38) כט, ('מעשה 39)עירובין, "דגים" אחרת: נוסחא
לחם.40)רוקח'). עמו שאוכלים תבשיל קדירה, מעשה

סעודות.41) שתי שיעור בעצמו מזה צריך ואין

.‡ÈeÙzzL42ÈÁ ÔÈÈa43˙BiÚÈ·¯ ÈzL B¯eÚL -44 ƒ¿«¿¿«ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
ÎLa ÔÎÂ .ÔlÎÏ¯45;ÌÈzL - ÌÈˆÈa .˙BiÚÈ·¯ ÈzL - ¿À»¿≈¿≈»¿≈¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ

˙BiÁ Ô‰ elÙ‡Â Ô‰a ÔÈÙzzLÓe46.ÌÈL - ÌÈBn¯Â . ƒ¿«¿ƒ»∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ
‰MÓÁ .„Á‡ - ‚B¯˙‡47ÌÈ˜Ò¯Ù‡ ‰MÓÁ .ÌÈÊB‚‡48. ∆¿∆»¬ƒ»¡ƒ¬ƒ»¬«¿¿ƒ

‡¯ËÈÏ49ÏÈLa ‰È‰ Ì‡Â .˜eÏL ÔÈa ÈÁ ÔÈa ,˜¯È ÏL ƒ¿»∆»»≈«≈»¿ƒ»»»ƒ
Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÈLa ‡ÏÂ50Èe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»

‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï51·˜ .ÔÈÏ·z52·˜ .ÌÈ¯Óz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«
˙B¯‚B¯b53‰Ï·c ‰Ó .54˙eLk .ÔÈÁetz ·˜ .55- ¿»»∆¿≈»««ƒ¿

ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk - ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk56- ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ
ÔÈ·¯ÚÓe ˜¯i‰ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ„¯z‰Â .‡¯ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï·‡ ;˙¯Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C¯‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ·‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
- ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈ¯eÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…

ÛezM‰ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik57. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי 43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י. בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דציֿליטר. רבעי שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי' או"ח (שו"ע המים מן חוץ המשקין שאר
בישול.46) בלי אותה אוכלים לפעמים בכת"י:47)כי

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק והראב"ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
פת  כעיגולי מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,

צמח.55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י
ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב כח, ובעירובין

כח.). שם (רש"י אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט, עירובין
לעירוב", סעודות שתי במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי זה, דין על חולק והראב"ד
בשיתופי  אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות

.·È‡¯ËÈÏ58ÈzL ‡ÏÓ - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰¯eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ - ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â .¯Èc ‰‡Ó - ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa¯‡ - ÚÏq‰Â .˙B¯BÚN ‰¯NÚ LL Ï˜LÓ -ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈ¯Ècƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .·e¯˜a ¯È„ ÈˆÁÂ ÔÈ¯Èc ¯NÚ ‰Ú·L Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ - ‡¯ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ·¯ ˙BÁt ÔÈ¯È„ ‰ÚLz Ï˜LÓ -ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי 58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.‚ÈÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡Ò59·w‰Â .ÔÈa˜ ˙LL - ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e¯‡a ¯·Îe .˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ - ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ -«¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿
CÈ¯ˆ Ì„‡L ÔÈ¯eÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ

.„ÈÓz Ô˙B‡ ¯kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי בתורה שהוזכרה

.„ÈÏÎ‡60‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ·¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ¯eÒ‡61ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

- Ï‡¯NÈÂ ,ÔÈÈa ¯ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe¯˙a62‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ba ÛzzLÓe Ba ·¯ÚÓ - epÏÎ‡È…¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.¯Á‡Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב.60) כו, עירובין שהרי 61)משנה, תחומין, עירובי
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ'). א"י בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.ÂËÏ·‡63Ï·Ë ÔB‚k ,ÏkÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c64Ï·Ë elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL65‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙Óe¯z66ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰k67ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ -68Ï·‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈ·¯ÚÓ69;ÌÈiÚÏ Èe‡¯L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ·e70ÈL ¯NÚÓ·e ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ
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ecÙpL Lc˜‰Â71,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆«…∆
ÔÈ·¯ÚÓe .·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L72ÈL ¯NÚÓa ∆≈«…∆¿«≈¿»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ

‡Ï Ï·‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÌL Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿≈∆»»«¬ƒ»¬»…
ÔÈÏe·‚a73. ƒ¿ƒ

א.63) לא, עירובין הפרישו 64)משנה, שלא תבואה
לאכול  טוב לא לא, - "טב ומעשרות, תרומות ממנה
פ"ז). ברכות המשניות בפירוש (רבינו זו" מתבואה

חכמים.65) מדברי רק הוא שלה ומעשרות תרומה שחיוב
מהתבואה 66) שהפרישו לפני שלו המעשר את לקח שהלוי

גדולה. שאין 67)תרומה מטבע על שני מעשר שפדה כגון
קרקע. על שפדאו והקדש צורה, חצרות 68)עליו עירובי

הפריש 69)ותחומין. שלא לחשוש שיש עםֿהארץ פירות
זה. מה יודעין אנו אין דאֿמאי, 'דמאי' מעשר. ממנה

תרומה 70) ממנו ניטלה שלא אףֿעלֿפי מעשר תרומת
עוד  היתה כשהתבואה שלו המעשר את לקח שהלוי גדולה,
בפרק  למעלה וראה גדולה, בתרומה חייבת שאינה בשבלים,

וה"כ. הי"ט ברכות מהל' הקרן.)71א' תוספתא 72)רק
ולא  העיר, בתוך שהם חצירות עירובי והיינו פ"ב. בעירובין

לעיר. מחוץ שהם תחומין לירושלים.73)עירובי חוץ

.ÊË„ˆÈk74˙Á‡ ‰lÁ ÔÈ·Bb ?˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ ≈«¿»¿ƒ«¬≈ƒ«»««
˙È·e ˙Èa ÏkÓ ‰ÓÏL75„Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÔÈÁÈpÓe , ¿≈»ƒ»«ƒ«ƒ«ƒƒ«…ƒ¿ƒ∆»

„Á‡ ˙È·a76˙È·a B‡ Ô·z‰ ˙È·a elÙ‡ ,¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ¿«ƒ∆»ƒ»≈∆»≈¬ƒ¿≈«∆∆¿≈
¯ˆB‡‰ ˙È·a B‡ ¯˜a‰77¯ÚL ˙È·a B˙ Ì‡ Ï·‡ .78, «»»¿≈»»¬»ƒ¿»¿≈««

˙Òt¯Óa B‡ ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ,„ÈÁÈ ÏL ¯ÚL ˙Èa elÙ‡¬ƒ≈««∆»ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·a B‡79- ¿«ƒ∆≈«¿««««¿««

·e¯Ú BÈ‡80·e¯Ú‰ ıa˜nLÎe .81‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ≈≈¿∆¿«≈»≈¿»≈»«»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

eeˆÂ82‰È‰È ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆ƒ¿∆
˙È·Ï ˙ÈaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ83 À»¿»¿≈∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ˙Ba‚Ï ÔË˜Ï LÈÂ .˙aLa84˙È·e . ¿«»¿≈¿»»ƒ¿≈≈¬≈«ƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,·e¯Ú Ba ÔÈÁÈpnL85Ì‡Â . ∆«ƒƒ≈≈»ƒƒ≈∆««¿ƒ

ÈÎ¯c ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈
ÌBÏL86. »

ב.74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב"ד ודעת
מכל  קמח גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב ועלֿידיֿזה
ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון

דירה. חשוב לא החצר, בני לכל הרגל סוכה 79)דריסת
בתוכו. לדור ראוי שאינו ב. הזה 80)ג, בזמן "והמנהג

אףֿעלֿפי  הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב להניח
לאכול  שאסור קדושתו, מפני לדירה ראוי אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי' או"ח (רמ"א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי במקומו, שמניחו לפני
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי "וצונו", מברך זאת בכל

לך  יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ"א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף לא, עירובין
כאילו 85) שייחשב דירה", משום "עירוב כי א. מט, עירובין

ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי בית באותו גרים כולם
שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט, גיטין משנה,

אמרו: (ס:) שם ובתלמוד שלום". דרכי מפני - ישן בבית
והורגל  "הואיל רש"י ופירש חשדא", מפני - טעמא? "מאי
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב
החצר  בני את יחשדו העירוב את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב", בלא שמטלטלין
עירוב, של הפת את שגונב הבית בעל את שחושדים מפני
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.ÊÈ„ˆÈÎÂ87Bb ?ÈB·Óa ÔÈÙzzLÓ˙¯‚B¯‚k ÏÎ‡ ‰· ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈB·n‰ ˙B¯ˆÁÓ ¯ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈa¯Ó¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙È·a B‡88‰¯„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
¯ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛezL ‰Ê È¯‰ - ˙Òt¯Ó B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡ - ÈB·Ó89¯ˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰90CÈ¯ˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
¯k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜¯w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï91. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ :C¯·Óe92‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :¯ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ93˙B¯ˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈB·nÏ«»¿«»

ב.87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע בו שאין
ג.). (סוכה ב.89)אמות עט, אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסףֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב. שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי (רשב"א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי. בני מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,
ועוד). (רש"י משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין

ומשותפין 92) שמעורבין עירוב, לשון שייך שיתוף על שגם
שצו). סי' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי החצירות כל

יאמרו 93) עירוב, במקום שיתוף על לסמוך רוצים ואם
שצו). סי' (רמ"א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.ÁÈÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ ·e¯Ú‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ
·e¯Ú BÈ‡ - „Á‡ ˙È·a ‡e‰L94˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆

ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ·e¯Ú‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ
¯zÓ - ¯Á‡95. «≈À»

מחולק.94) ולא מעורב שיהיה מט.) (עירובין שמו" "עירוב
בבית 95) הכלים שני אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.ËÈÔÈÙzzLn‰96˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÈB·Óa97, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈB·na ‰NÚp ‰Ó ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰98Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈB·na eÙzzL99ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ
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˙Ùa ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰ È¯‰L ;˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ100. ¿»≈«¬≈∆¬≈«ƒ«ƒƒ¿«
Èa101‰¯e·Á102ÔÈaÒÓ eÈ‰L103ÌBi‰ Ô‰ÈÏÚ L„˜Â104 ¿≈¬»∆»¿Àƒ¿»«¬≈∆«

ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙t -105È·e¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ «∆««À¿»¿ƒ»∆»ƒ≈≈
- ÛezL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ CÓÒÏ eˆ¯ Ì‡Â .˙B¯ˆÁ¬≈¿ƒ»ƒ¿…»∆»ƒƒ

.¯ˆÁa ÔÈaÒÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««ƒ∆≈¿Àƒ∆»≈

ב.96) עא, הבתים.97)עירובין -98)עם ויאמרו
עירבו. לא שבחצר,99)אבותינו בבית שלימה פת שהניחו

חצירות. עירובי לפיכך 100)כדין האדם, חיי שהפת מתוך
יוסף').מכירים ('בית בו כשמשתתפים עירובין 101)בו
ב. מבוי.102)פה, בין 103)מאותו שבת ערב בבית,

לא 104)השמשות. והרי סעודתם, באמצע השבת נכנסה
ביניהם. אם 105)עירבו אף הרשב"א ולדעת המשותף,

ושיתוף, עירוב משום עליו סומכים הבית בעל של הוא הפת
ונעשה  בפת חלק להם הקנה לאכול, שהזמינם בזה כי

שלהם.

.ÎÁ˜Ï106BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙Á‡ ˙t ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡ »«∆»ƒ¿≈∆»≈«««¿»«¬≈
,˙BcÚÒ ÈzLk ÏÎ‡ ‡e‰L B‡ ;¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ¿»¿≈∆»≈∆…∆ƒ¿≈¿À
˙Ba‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆¿»¿≈«»≈»ƒƒ¿
È„È ÏÚ Ba Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¬»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡107,ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ˙BkÊÏ BÏ LÈÂ . «≈¿≈ƒ««¿≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ È„È ÏÚÂ ,È¯·Ú‰ Bc·Ú È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¬»…«
B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ Bz·e B· È„È¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»

B„Èk Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰108Ô‰Ï ˙BkÊÏ BÏ LÈ ÔÎÂ . «¿«¬ƒƒ¿≈∆»»¿»¿≈≈ƒ«»∆
B˙ÁÙL È„È ÏÚ;‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È¯·Ú‰ «¿≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿«»

È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ ÔËw‰L∆«»»∆«¬≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ109È·Ï B‡ ¯ˆÁ‰ È·Ï ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆»≈ƒ¿≈

‡È‰ ˙eÎfL ;Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ Ô‰Ï ‰kÊ È¯‰L ÈB·n‰«»∆¬≈ƒ»»∆¿≈≈¬≈∆∆¿ƒ
Ô‰Ï110.ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï BÏ ÔÈÎÊÂ , »∆¿»ƒ»»»∆…¿»»

ב.106) עט, עירובין זה 107)משנה, פת קיבל לו שיאמר
לזכות, יכול אינו עצמו ידי ועל החצר. בני לכל בו וזכה

מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן הפת 108)שכל יצא ולא
אלא 109)מרשותו. תורה מדברי אינו עירוב ענין כל כי

ה"ב). (למעלה המלך שלמה מותר 110)תקנת שיהיה
החצר. בכל לטלטל

.‡Î„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ111˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe .112˙B‡B·Ó ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿

˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ

CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡Â ÈeˆÓ113, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»
Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡114‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ ,„· ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»

,·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
‰ÎLÁMÓ115˜ÙÒ Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -116‰Ê È¯‰ - ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆

.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי"ש משנה,113)שם,

א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר
ויש 116)השבת. שבת, לפני שם הניחו שבוודאי היינו

את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב אם ספק
שם  הניחו אם ספק יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב

שצד). סי' או"ח (שו"ע אסור - העירוב את בכלל

.·ÎÔ˙117Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰118,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „·‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»

‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e¯Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï119ÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈
È¯‰L ;·e¯Ú BÈ‡Â ,„·‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈

LÈ¯Ù‰ .BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡120B‡ ¯NÚÓ ˙Óe¯z ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב.117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק שבת,
"כל  שסובר רבי כדעת עירוב, עירובו - דרבנן איסור ידי
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בחצרות,1) העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד
- האסור לביטול שצריכין הוא ומי להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק.ו  נסתיים בזה

.‡¯ˆÁ‰ ÈL‡2‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk e·¯ÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ·¯Ú3¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚ4B‡ ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ ¯eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
B¯ˆÁ ˙eL¯ ·¯Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈

„·Ïa5Ô‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .¯eÒ‡ - B˙È·Ï Ï·‡ ;Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓe ¯ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈ¯zÓ Ìlk È¯‰ - B¯ˆÁ ˙eL¯e B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ6;B¯ˆÁÂ B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï Ïha È¯‰Â ,e·¯ÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È¯‰Â ,˙eL¯ BÏ ¯‡L ‡lL ÈtÓ ,¯zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

Á¯B‡k7¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰Â ,ÌÏˆ‡8. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב.2) סט, עירובין שנאמר 3)משנה, ומה לערב, רצה שלא
חצר "אנשי הואֿ˘˘ÁÎבמשנה: עירב", ולא מהם אחד

החצר, בני עם לערב רגיל אחד שכל ומשום במזיד, הדין
"שכח". נאמר - החצר תשמישי על להקל לפי 4)כדי

עירב. שלא לאחד רשות יש החצר, מן חלק שבכל
(או"ח 5) מרשותו ומסתלק לכם", מבוטלת "רשותי שאומר

על  לאסור שלא כדי חצרו, רשות לבטל מצוי, וכך שפ). סי'
חכמים: שלמדונו כמו ביתו, רשות לבטל ולא האחרים,

ישראל'). ('תפארת ביתך" מתוך רבים בנוסח 6)"מנע
התימנים). (כת"י מפני" מותרין הן מותרין, "כולם אחר:
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לא 7) אם עצמו, בפני בבית נתארח אפילו בחצר. "המתארח
אוסר  אינו פחות, או יום לשלושים אלא קבע דרך נתארח
בביתם, בין בביתו בין מותרים והם והוא החצר, בני על
יש  אם אבל אחד. הבית ובעל רבים האורחים אם ואפילו
אוסרים  ביניהם, אחד הבית בעל אף שאין בלבד, אורחים

עו). סי' הדשן' ('תרומת זה" על "אינו 8)זה אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה נאסר"

.·Ïh·Ó‰9Ì˙Ò B˙eL¯10˙eL¯ ,Ïha B¯ˆÁ ˙eL¯ - «¿«≈¿¿»¿¬≈ƒ≈¿
Ïha ‡Ï B˙Èa11CÈ¯ˆ ,¯ˆÁ È·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó‰Â . ≈…ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ¿≈»≈»ƒ

Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ïh·ÏÈ˙eL¯ :¯ÓB‡Â ,Le¯Ùa „ ¿«≈¿»∆»¿∆»¿≈¿≈¿ƒ
EÏe EÏe EÏ ˙Ïh·Ó12˙eL¯ Ïh·Ó L¯Bi‰Â .13Û‡ ¿À∆∆¿¿¿¿«≈¿«≈¿«

˙Áz Ì˜ L¯Bi‰L ;˙aLa BLÈ¯BÓ ˙nL Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ¿«»∆«≈»««
¯zÓ - ˙aLa ˙eL¯ Ïeh·e .¯·c ÏÎÏ BLÈ¯BÓƒ¿»»»ƒ¿¿«»À»

‰lÁzÎÏ14. ¿«¿ƒ»

ב.9) סט, אלא 10)עירובין מבטל, הוא מה פירש שלא
מבוטלת. רשותי הקודמת.11)אמר: בהלכה כמבואר

"רשותי 12) אומר אם מספיק רש"י, ולדעת א. ע, עירובין
ככולו", "רובו שלפעמים רבינו ודעת לכולכם", מבוטלת
וזה  הרוב, אל אלא נתכוון לא אולי "כולכם" אומר אם לכן

על "מלוך ראשֿהשנה בתפלת אומרים שאנו ÏÎהטעם
(ט"ז ÂÏÂÎהעולם רובו על נפרש שלא לשון, כפל בכבודך"

שפ). סי' ב.13)או"ח ע, עירובין 14)עירובין משנה,
מבעוד  אומרים שמאי בית רשות? נותנין "מאימתי ב: סט,
קנין  לעשות ואסור רשות, הקנאת הוא רשות ביטול (כי יום
בשבת, אף (מותר משחשיכה אומרים הלל ובית בשבת).
אם  מקום שבכל ואף הקנאה). ולא רשות סילוק רק שזהו
רשותו  ביטל אם כאן - השבת לכל אסור שבת למקצת נאסר

ע:). (עירובין בשבת לטלטל מותר בשבת,

.‚eÏha15- ·¯Ú ‡lL ‰ÊÏ Ô˙eL¯ ÔÈ·¯ÚÓ‰ el‡ ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»»∆∆…≈«
Ó ‡e‰‡lL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ;Bc·Ï ¯‡L È¯‰L ,¯zÀ»∆¬≈ƒ¿»¿«¿≈¬ƒ∆…

ÌÈÁ¯B‡k eÈ‰È :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙eL¯ Ô‰Ï ¯‡Lƒ¿«»∆¿¿≈¿ƒƒ¿¿¿ƒ
BÏˆ‡16„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÁ¯B‡ ÌÈa¯ ÔÈ‡L ;17. ∆¿∆≈«ƒ¿ƒ≈∆∆»

ב.15) סט, עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי  מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח היחיד שאין והואֿהדין
(רשב"א).

.„eÈ‰18eÏha Ì‡ ,¯˙È B‡ ÌÈL e·¯Ú ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
‡lL el‡Â ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ·¯ÚÓ‰ - ÔÈ·¯ÚÓÏ Ì˙eL¿̄»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…

ÔÈ¯eÒ‡ e·¯Ú19Ì˙eL¯ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ·¯ÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»
ÏÚ ¯ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;e·¯Ú ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«

B¯·Á20B˙eL¯ Ïh·e ·¯Ú ‡lL „Á‡‰ ¯ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿
·¯Ú ‡lL ÈMÏ21eÏhaL ‰ÚLaL ;¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿

·¯ÚL „Á‡ .‰È‰ ¯eÒ‡ ÔÈ·¯ÚÓ‰ BÏ22Ïh·Ó BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈
·¯Ú ‡lL „Á‡‰ Ï·‡ ,·¯Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿̄¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«

.·¯ÚL „Á‡Ï B˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב.18) סט, אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב"א). את ביטלו שהמערבים אחרי גם

שפ). סי' (או"ח המערבים.21)להם שביטלו אחרי
עירב 22) לא והשלישי יחד עירבו כששנים מדובר כאן

השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב" "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני לשלישי, רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי, כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב"
כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים

וראב"ד). (מגידֿמשנה למעלה

.‰ÌLk23a‰ ÏÚ·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·Ó Ck ,˙Á‡ ¯ˆÁa ‰Ê24ÔÈÏh·Óe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ

„ˆÈk .ÔÈÏh·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ25,¯ˆÁa ÌÈÈe¯ML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈
‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Ó - Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú B¯·Á BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎ¯ˆ26,ÔBL‡¯Ï B˙eL¯ Ïh·Óe ÈM‰ ¯ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÔBL‡¯‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰a¯Áa ˙eL¯ Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt27‡e‰L C¯„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
¯ˆÁa28. ¿»≈

ב.23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי
על  אוסרת אחת שאין אףֿעלֿפי הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא מועיל

שפא). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.ÂÈÓ29:ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÂ ¯ÊÁÂ B˙eL¯ ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…

BÏeh·a „ÓÚ30,¯ÒB‡ BÈ‡ - ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÏeh·a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ¯ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - „ÈÊÓa ÔÈa31. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב.29) סט, עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב: סא, עירובין משנה,

במבוי  עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי למבוי הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.ÊÈL32ÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈ¯Î33ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ·¯ÚÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â34¯ˆÁ ÈaÓ „Á‡ .35 ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
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˙nL36˜eM‰ ÔÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â37˙Ó Ì‡ : ∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ«ƒ≈
ÌBÈ „BÚaÓ38¯ÒB‡ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ BÈ‡L L¯Bi‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«≈∆≈ƒ¿≈∆»≈≈

Ì‰ÈÏÚ39.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ; ¬≈∆¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈≈¬≈∆
˜eM‰ ÔÓ „Á‡Â40ÈaÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â ˙nL ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ¿≈

,Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Ó ÌBÈ „BÚaÓ Ì‡ :¯ˆÁ‰∆»≈ƒƒ¿≈≈≈¬≈∆
‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ;ÌÈ·¯ÚÓ Ôlk È¯‰L41¯ÒB‡ - ∆¬≈À»¿…»ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈

.Ô‰Ï BLÈ¯BÓ ˙eL¯ Ïh·iL „Ú ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¿«≈¿ƒ»∆

ב.32) ע, פתוחים 33)עירובין בתים ששני כחצר ונעשו
זה. על זה ואוסרים למקצת 34)לתוכה, שנאסרו וכיון
השבת. לכל נאסרו החצר.35)השבת, בני עם שעירב

חצר.36) באותה ביתו מבני נשאר רשותו 37)ולא שנפלה
לגור  בשבת בא והוא אחר, במקום הגר מבניו לאחד בירושה

(מגידֿמשנה). המת של ביתו כניסת 38)בתוך לפני
לכל 39)השבת. הותר - שבת למקצת שהותר שכיון
בחצר.40)השבת. דירה לו יכול 41)שהיתה שאינו

עוד. לערב

.ÁÏ‡¯NÈ42‰¯ÚÓa ÌÈÈe¯ML ¯‚Â43˙Óe ,˙Á‡ ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒƒ¿»»««≈
¯b‰44Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ «≈ƒ¿««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»≈

ÂÈÒÎa ¯Á‡˜ÈÊÁn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁL „Ú45¯ÒB‡46 «≈ƒ¿»»«∆»≈»¬≈∆««¬ƒ≈
L¯BÈk ‡e‰ È¯‰L ;Ïh·iL „Ú47¯b‰ ˙Ó Ì‡Â . «∆¿«≈∆¬≈¿≈¿ƒ≈«≈

‰ÎLÁMÓ48¯Á‡ Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆»≈»««ƒ∆∆¡ƒƒ¿»≈«≈
‡e‰ ÔBL‡¯‰ B¯z‰a ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÂÈÒÎaƒ¿»»≈≈»»∆»¿∆≈»ƒ

„ÓBÚ49. ≈

ב.42) ע, "בחצר 43)עירובין אחר: ובנוסח יחד. ועירבו
ומבאר  אחת", "במגורה ובברייתא: רוקח'). ('מעשה אחת"
פתחו  אחד לכל והיה לחדרים, וחלוק גורן "כמין רש"י:

זה". על זה ואוסרים הוליד 44)בחצר ולא שמת "וגר
הקודם  כל אלא יורשים, לו אין שנתגייר, אחר ישראל
ה"ו). ומתנה זכיה מהל' בפ"א (רבינו זכה" - בנכסיו והחזיק

הגר.45) בנכסי השבת,46)שזכה שבכניסת אףֿעלֿפי
אףֿעלֿפיֿ – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה
הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
הישראל  בה שיחזיק ראויה והיתה הואיל השבת", לכל

יום. כניסת 47)מבעוד שעם אףֿעלֿפי לבטל יכול ויורש
ז). הלכה (למעלה חי מורישו היה קנה 48)השבת שכבר

השבת. בכניסת -49)העירוב שבת למקצת שהותר כיון
לכולה. הותר

.ËÏ‡¯NÈ50ÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¯c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
·LBz ¯b51„·BÚ‰ ˙¯ÈcL ;ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰·k ‡l‡ ,‰¯Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
·eLÁ52„·BÚÂ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈

.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ „Á‡ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È¯‰L ,ÈeˆÓ ¯·c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï e¯Ò‡ ¯·Îe ;ep‚¯‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
˙BÏfÓe53. «»

ב.50) סא, עירובין פ"ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי'
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי והוא ה"ב.

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי, צאן צאני "ואתן שנאמר:
עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי דינו תושב, וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי'). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני הגוים,
שהיהודי  עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי אחד כשיהיה
שפיכות  על חשוד שהוא לפי לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"

.ÈÈL54,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
- ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡¯Ni‰ e·¯ÚÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡¯Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„·BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ·e¯Ú ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL¯ Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL¯ epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ Á¯B‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓe55È„·BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL¯ ÔÈ¯ÈkNÓ - ÌÈa¯ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈÂ .ÔÈ¯zÓe ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ·¯ÚÓ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk e¯zÈÂ ÌÈÏ‡¯Ni‰ ¯‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב, מפני 55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק חכמים שרצו
אינו  שהגוי ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין
שלא  כדי עמו מלדור הישראל ימנע להשכיר, בקלות רוצה

בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.‡ÈÈzL56BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ57„·BÚÂ Ï‡¯NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈ¯c ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk58 »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈

˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓÈta ¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ ¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰59ÈL ÈÏ‚¯ È¯‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta ¯zÓ ÈÓÈt‰Â60. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב.56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח

התימנים). החיצונה,59)(כת"י דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי ישראלים שני והרי שם, דרים כאילו נחשב

ה"י). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי שהרי
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או  לבדו ישראל בה היה אם בין הפנימית, על אוסר ואינו
ה"ט). (כדלעיל וגוי ישראל

.·ÈÔÈ¯ÎBN61elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¬ƒ
˙aLa62dÈ‡L ;‡È‰ ˙eL¯ Ïeh·k ˙e¯ÈÎN‰L , ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»

„·Ïa ¯k‰ ‡l‡ ,˙È‡cÂ ˙e¯ÈÎN63ÔÈ¯ÎBN ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«»ƒ∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
‰ÂMÓ ˙BÁÙa elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓƒ»≈»ƒ«»¬ƒ¿»ƒ»∆

‰Ëe¯t64˙¯kNÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BzL‡Â , ¿»¿ƒ¿∆≈»ƒ«»«¿∆∆
BzÚ„Ï ‡lL65‡lL ÔÈ¯ÈkNÓ BLnLÂ B¯ÈÎN ÔÎÂ , ∆…¿«¿¿≈¿ƒ¿«»«¿ƒƒ∆…

È¯‰ - ÈÏ‡¯NÈ BLnL B‡ B¯ÈÎN ‰È‰ elÙ‡Â ;BzÚ„Ï¿«¿«¬ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¬≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡L .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆…¿«¿»«ƒ»≈»ƒ
È¯‰ - BÏÈ‡L‰Â ,ÂÈˆÙÁ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó ˙BÏfÓe«»»¿«ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈
eÈ‰ .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓe ,B˙eL¯a BnÚ ÛzzLƒ¿«≈ƒƒ¿«¿ƒ∆…¿«¿»
B‡ ÌÈLnL B‡ ÌÈ¯ÈÎN ‰Ê ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ«»∆¿ƒƒ«»ƒ

Bic - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÈkN‰ Ì‡ ,ÌÈa¯ ÌÈL66. »ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆»≈∆«

ב.61) סה, עבור 62)עירובין מאכל דבר לו ונותנים
הטלטול  להתיר כדי שהוא לו לפרש צריך ואין השכירות,
סי' (או"ח השכירות על כתב לעשות הגוי צריך ואין בשבת,

למקח 63)שפב). דומה זה ואין בחצר, טלטול להתיר
בשבת. שאסור פחות 64)וממכר גם נחשב גוי, שלגבי

ט). הלכה פ"ט מלכים בהל' (רבינו ממון פרוטה משוה
מועילה 65) להשכיר, הנכרי מסרב אם ואפילו א. ס, עירובין

(מגידֿמשנה). מאשתו א.66)שכירות סו, עירובין

.‚ÈÈL67ÌÈ¯c‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»«»ƒ
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯ÎNÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa¿»≈««¿»¿ƒ»≈»ƒ«»

„Á‡‰ ¯ÊBÁ - ˙aLa68ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Óe69, ¿«»≈»∆»¿«≈¿«≈ƒ
¯zÓe70˙aLa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ≈»≈»ƒ«»¿«»

¯Á‡‰ Ï‡¯NÈÏ ÈÏ‡¯Ni‰ Ïh·Ó -71¯zÓ ‰È‰ÈÂ , ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»≈»«≈¿ƒ¿∆À»
.ÏËÏËÏ¿«¿≈

ב.67) סח, שעשו,69)הישראלי.68)עירובין שהעירוב
ביניהם. גוי שהיה כיון - הועיל לבטל 70)לא שמותר

ב. הלכה למעלה שכתב כמו בשבת, שמת 71)רשות כיון
בכניסת  חי שהיה אף חצר, באותה רשותו בטלה הגוי,

השבת.

.„È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ72ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„·BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
- B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰fÓ ÔÈ¯ÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡¯Ï ˙eL¯ LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

·ÎBk „·BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ¯ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆ¯iL73„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,74e¯ÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ

חנינא,72) דרבי ותלמידי לקיש "ריש ב: סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק לההוא (נזדמנו) איקלעי
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק מצי דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר

רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי? ליה, מסלק (כשיכול) דמצי היכא תיבעיא כי
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק דמצי
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע
עשיתם  יפה להן: אמר אפס, לרבי ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון

שפב. סי' יוסף' ב'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.ÂË¯ˆÁ75˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈe¯L76‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆

ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c ·e¯Ú eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt77, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰78, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;¯ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ·e¯Úa ÌÈNÚ ÌÈa«̄ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ

˙BÏfÓe79. «»

ב.75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב חל שביניהם חלונות שעלֿידי

מפסקת. הנכרי בין 78)רשות מפסיק החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף

הנכרי  אין בחצר הנכרי עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח שלא מפני עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.ÊË‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ‡l‡ ,˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓe80ÔÈ‡L ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈ„·BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈ·e ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚k81ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
;·e¯Úa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ·e¯Ú≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ

¯Lk‰ Ï‡¯NÈÏ B˙eL¯ ‡e‰ Ïh·Ó Ï·‡ ;˙BÏfÓe82, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈
‰ÊÂ ¯Lk „Á‡ Ï‡¯NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ Ïh·iL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿̄

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב: סט, בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף
רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף שבת (שמחלל בשוק
עד  ובנכרי רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
בפירוש  שטעו סוכו, איש אנטיגנוס תלמידי ובייתוס מצדוק
ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב התחילו רבם, דברי
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כלל, לחכם שישמעו מבלתי להם, שיראה כמו הפסוקים את
יורוך  אשר התורה פי על יא): יז, (דברים יתברך אמרו היפך
הדבר  מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט ועל
המשניות  בפירוש (רבינו ושמאל" ימין לך יגידו אשר
בתשובה, רבינו השיב הקראים, ולענין מ"ג). א פרק לאבות
בחיוב  מודים בלתי להיותם מנין, בהם להשלים ראוי שאין
מודה  שאינו מי כי אמרו שג"כ מעירוב, ראיה והביא הזה.
פריימן  הרמב"ם (תשובות עמו מערבים אין עירוב במצות

ה"ג. פ"ג ממרים הל' ועי' יד) אחר:82)סי' בנוסח
רוקח'). ('מעשה הכשר" "כישראל

à"ôùú'ä áà-íçðî á"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיש 1) רצונוֿלומר המעורבות, החצרות רבינו בו ביאר

דין  מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח ביניהן
להם  הכרח או ביחד, שתיהן לערב צריכין אם בהם, העירוב
הצדדין  אלו כל כי בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב
עם  אלו החצרות ענייני ביאור לזה ונמשך בהם נמצאים הם

הן. מה עירוב בלא אלו

.‡ÔBlÁ2‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL «∆≈¿≈¬≈ƒ≈«¿»»
‰È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«∆¿»»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯˜3elÙ‡ -4Blk »ƒ»»∆¿¬»»¿»ƒ¬ƒÀ
CB˙a Blk B‡ ,‰¯NÚ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»ƒ¿»¿¬»»À¿
ÈzL È·LBÈ eˆ¯ Ì‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL¯‰ - „Á‡ ·e¯Ú Ôlk ·¯ÚÏ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ¯ˆÁk eNÚÈÂ5- eˆ¯ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»
‰¯NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ≈¬»»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

ב'.2) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת שאין 3)משנה
בהלכות  (כמבואר טפחים עשרה מגובה פחותה מחיצה
אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת

מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:
החצרות.5)(מער"ק). שתי בין כפתח נחשב החלון כי

בלבד.6) כחור אלא כפתח נחשב תחתיו 7)אינו שיש
החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.·;˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï·‡8,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba Úa¯Ï11.Úa¯Ók ‡e‰ È¯‰ - ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»

עמוד 8) ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע בחללו להכניס שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.‚Ï˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈
˙B¯ˆÁ13ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt14·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15¯˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈
el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
- Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»

Á˙Ùk Ô‰ È¯‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
- Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á¯˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡¯ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡¯Ï17- ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»

שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין

החצר. רוחב כל אינה 14)פני מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים
א'). עמוד

.„‰È‰18‰Úa¯‡ ·Á¯ Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa¯‡ Ï˙k‰ ·Á¯a ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב'.18) עמוד ע"ז דף עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק שהכותל

.‰‰·vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰·vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ - ‰Úa¯‡ ‰BzÁza24‰Úa¯‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈ·Ï dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ - ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚¯„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת
ובלשון  בשבת. משם ליטלה אפשר ואי בקרקע, וקבעה

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף
ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ"מ). ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך מסכת 27)וכל
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"סולם  אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין
וכו'". פורחות ששליבותיו

.ÂÏ˙k28dB·b29ÊÈÊÂ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ „Ú ÊÈf‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,B˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒƒƒ¿«ƒ«ƒ«…«…∆»

ÊÈf‰ ÈÙÏ ÌlÒ ÁÈpÓ - ‰¯NÚÓ31Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ≈¬»»«ƒ«À»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ
eˆ¯32.ËÚÓÓ BÈ‡ - ÊÈf‰ „ˆa Ìlq‰ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒƒƒ««À»¿««ƒ≈¿«≈

ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ - ÌÈÁÙË ¯NÚ ‰ÚLz dB·b Ï˙k‰ ‰È‰»»«…∆»«ƒ¿»»»¿»ƒƒƒ
ÊÈf‰ ÔÓ È¯‰L ;eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,ÚˆÓ‡a „Á‡∆»»∆¿«¿»¿ƒ∆»ƒ»∆¬≈ƒ«ƒ
L‡¯ „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÓe ,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ „Ú«»»∆»≈¬»»ƒ«ƒ»∆¿«…
ÌÈ¯NÚ dB·b Ï˙k‰ ‰È‰ .‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰«…∆»≈¬»»»»«…∆»«∆¿ƒ

ÔÈÊÈÊ ÈL CÈ¯ˆ - ÌÈÁÙË33„Ú ,‰Ê „‚k ‡lL ‰Ê ¿»ƒ»ƒ¿≈ƒƒ∆∆…¿∆∆∆«
,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ ÔÈ·e ÔBzÁz‰ ÊÈf‰ ÔÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«ƒ««¿≈»»∆»≈¬»»
,‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÈ·e≈«ƒ»∆¿≈…«…∆»≈¬»»

.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe¿»¿ƒ∆»ƒ»

א'.28) עמוד ע"ח דף עירובין מעשרה 29)מסכת יותר
הכותל.30)טפחים. מן יוצאת שיסמוך 31)בליטה

הסולם  נחשב זה ידי ועל בזיז, הסולם של העליון ראשו
לזיז. בגמרא 32)כמדרגה אחרת שיטה לו יש הראב"ד

על  ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר נוסחתו, לפי
הכותל  יחשב שלא עשרה משיעור הממעט ארבעה,
יכול  אינו הזיז, לאותו הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה,
את  למעט ראוי אינו שהסולם כוחו, ומיעט בזיז להשתמש
לפי  ראוי אינו והזיז צרכו, כל רחב שאינו לפי הכותל
החצרות, שתי בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם
משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן

בתוך 33) למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם אחד
לקבוע  שיוכל כדי זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה

(רש"י). לשני מאחד סולם

.Ê- ı¯‡‰ ÏÚÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ BÎÓÒe BÎ˙ÁL Ï˜c∆∆∆¬»¿»«…«…∆¿«»»∆
„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ34.ÔÈaa BÚ·˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,eˆ¯ Ì‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»

ÔÎÂ35B¯aÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÚ·B˜ B„·k - Ìlq‰ ¿≈«À»»¿¿¿≈»ƒ¿«¿
ÌlÒÂ ,˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó ÔÈM˜ eÈ‰ .ÔÈaa«ƒ¿»»«ƒ«¿ƒƒ≈¿≈«¬≈¿À»

Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ36ÔÈ‡ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ƒ»¿À»ƒ»≈¿»¿ƒ∆»∆¬≈≈
‰Ó ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ìlqa ‰ÏBÚ Ï‚¯‰ Ûk«»∆∆∆«À»¿ƒ∆≈««

CÓÒiM37ÔÈM˜Â Ô‡kÓ ÔÈM˜Â ,ÚˆÓ‡a ÌlÒ ‰È‰ . ∆ƒ¿…»»À»»∆¿«¿«ƒƒ»¿«ƒ
Ô‡kÓ38ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -39. ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ

אינן 34) שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
שיש  פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת עליהם

שם.35) עירובין "שהמחיצה 36)מסכת לאמר רוצה
והסולמות  קשין של היא החצרות] שתי [בין החוצצת
להרב  הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים

שם). תתמוטט.37)המאירי "שהמחיצה 38)שהמחיצה
חזק  בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על
הבחירה  (בית הסולמות" ראשי קביעות למקום עמוד כעין

אחד,39)שם). מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
החצרות  שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון

מערבין  רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, להיות
שנים". מערבין רצו אם אחד],

.Á‰È‰40Ì‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰ „ˆa ÔÏÈ‡ »»ƒ»¿««…∆¿»»À»«…∆ƒ
˙e·L ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ Ì¯bL42‰¯L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ï˙kÏ«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬

.‰È‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»«¬»»

ב'.40) עמוד ע"ח דף עירובין אסרו 41)מסכת חכמים
שבת  בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות

א'). הלכה כ"א עליו 42)פרק גזרו "לא כאן: נוסף בנ"א:
משום  שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין
מהלכות  כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות
ידי  על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת
(למעלה  השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן,

כ"א). הלכה א' זרה 43)פרק לעבודה שעבדוהו אילן
ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור

באש". תשרפון "ואשריהם

.ËÏ˙k44BËÚÓÏ ‡·e ,‰¯NÚ dB·bL45·¯ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa¯‡ ËeÚn‰ C¯‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ ·e¯Ú46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ¯˙Ò .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ¯ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ¯ˆw‰ Bcˆ - ‰¯NÚÓ48¯‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈ·Ï dB·b‰ Ï˙k‰«…∆«»«¿≈¿≈«¬≈

א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין עפר 45)מסכת תל שעשה
מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה

לאחת. החצרות שתי לפני 46)לצרף שהיה בנוסח
המגיד  הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה הראב"ד
בשיעור  שמספיק ודעתו רבנו, על השיג לכן בספריו),
"ארבעה  כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה
האמיתית  הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים"

משנה). שבצד 47)(מגיד עד הכותל, עובי מקצת כלומר
משנה). (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת

עשרה.48) הכותל גובה אין החצר אותה בצד כי

.Èı¯Ù49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dB·b‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰50˙Bn‡ ¯NÚ „Ú51;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ

‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰¯NÚÓ ¯˙È52‡Â „Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ -ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈ·e¯Ú ÈL¿≈≈ƒ

ב'.49) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת ברוחב.50)משנה
לפתח.51) נחשב הצדדים משני הכותל מן משהו ונשאר
מחיצה,52) זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו

בהלכות  (כמבואר אמות עשר על יתרה פרצה שיש כיון
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת

.‡È‰˙È‰53dÓÈÏL‰Ï ‡·e ,¯NÚÓ ‰˙eÁt ‰ˆ¯t‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
¯NÚÓ ¯˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b Ï˙ka ˜˜BÁ -55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ı¯ÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»
d·b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - Ï˙k‰ ÏÎa ¯NÚÓ ¯˙È ‰ˆ¯tƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«

B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆ¯t‰57. «ƒ¿»¿…»
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בכותל 53) להשלים "חקק ב' עמוד ע"ח דף עירובין מסכת
כאן. וראב"ד שם רש"י ועיין משתי 54)וכו'" לעשות כדי

אחת. חצר להשלים 55)החצרות צריך שהוא הרוחב אותו
מהקרקע, טפחים עשרה של בגובה יחקוק אמות, לעשר
שאינו  ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל
ידי  על הדבר ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול
כדי  יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח.56)לערב בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק,
השניה  החצר בני עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.·ÈıÈ¯Á58·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ :˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa¯‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ˙B¯B¯ˆa B‡ ¯ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏh·Ó ıÈ¯Áa ˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈
L˜ B‡ Ô·z e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ -62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
Ïh·iL63. ∆¿«≈

ב'.58) עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי 59)משנה
שבת  בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות שיעור

כ"ג). הלכה י"ד החצרות.60)פרק שתי בין מחיצה ואין
בהמה.61) למאכל משם 62)הראויים לקחתם שיכול לפי

שם.63)בשבת. להשאירם בלבו יסכים

.‚ÈÔÎÂ64BaÁ¯ ËÚÓ Ì‡65‰˜a B‡ ÁeÏa66, ¿≈ƒƒ≈»¿¿«¿»∆
ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ıÈ¯Á‰ Ïk C¯‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈

ÈL ÔÈ·¯ÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ ¯·c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı¯‡a B¯aÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«≈∆≈¿«¬ƒ∆»ƒ≈ƒ¿»»∆

¯˜ca ¯tÁiL „Ú BËÓLÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯eaÁ68. ƒ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«¿…¿∆∆

א'.64) עמוד ע"ט דף עירובין במסכת משנה
טפחים.65) מארבעה דברים 66)והפחיתו שם שהניח

ומיעטו  שם נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים
המחיצה. ותשאר 67)משיעור בשבת, משם ינטלו שאולי

שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע, נחשב וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.„ÈÔ˙69·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈ¯Á‰70ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡¯ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈ·e¯Ú71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dz¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡¯ËˆˆÎk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»

ב'.69) עמוד ע"ח דף בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני של עליות שתי של

ע"ט 73)כגזוזטרא.72) דף עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי כפתח,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.ÂËÏ˙k75‰Úa¯‡ ·Á¯ ‡e‰L ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ¯ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁ‰ È·Ï BaÁ¯ ÔÈ˙B - »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
Ô¯ˆÁÓ ·LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈

el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈ¯Á ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈
¯ˆÁ Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˜ÓÚ»…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁÏ BaÁ¯ ÔÈ˙B - ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע"ז דף עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה

רוקח"). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.ÊË‰È‰79¯ˆÁÓ CeÓ ˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ¯ˆÁÓ dB·‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82È·e , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜È¯Ê È„È ÏÚ BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL - ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú ,Ba ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k È·ÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈ·ÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע ידי 82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
וכן  הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן

י"חֿי"ט. הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰a¯Á Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL¯ ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰a¯Áa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜È¯Ê87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ - ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜¯ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ¯Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני

.ÁÈ¯ÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dB·b ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈt¯w‰ Ïk ÌÚÂ ˙B¯ˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙B¯ˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ È·Ú ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ
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˙Á‡ ˙eL¯ Ôlk - ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡B·n‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙·ML ÌÈÏk ·e¯Ú ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙·ML ÌÈÏk ‡Ï Ï·‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
e·¯Ú Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿

א'.89) עמוד פ"ט דף עירובין במסכת מקום 90)משנה
בתוכו  לשים אלא דירה, לשם שלא גדר המוקף נרחב

כ"ג 91)סחורה. דף עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור
פרק  (שמות חמישים רוחב על אמה מאה אורך ב') עמוד
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא ט'ֿי"ב), פסוקים כ"ז

ג'). הלכה שבת מהלכות ט"ז (פרק שהיו 92)מרובעות
בפרוטרוט). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בתוכם

ולטלטל 93) הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
בהם.

.ËÈ?„ˆÈk94e·¯Ú ÔÈa ,¯ˆÁ‰ CB˙a ˙·ML ÈÏk ≈«¿ƒ∆»«¿∆»≈≈≈¿
¯ˆÁ‰ ÈL‡95¯zÓ - e·¯Ú ‡Ï ÔÈa96ÔÓ B˙BÏÚ‰Ï «¿≈∆»≈≈…≈¿À»¿«¬ƒ

¯Á‡ ‚‚Ï ‚b‰ ÔÓe ,Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ‚bÏ ¯ˆÁ‰∆»≈«»¿…«…∆ƒ«»¿««≈
B‡ ‡e‰L Ïk epnÓ dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ ,BÏ CeÓq‰«»¬ƒ»»»«ƒ∆»∆
‰iL ¯ˆÁÓe ,‰iL ¯ˆÁÏ ¯Á‡‰ ‚b‰ ÔÓe ,CeÓ»ƒ«»»«≈¿»≈¿ƒ»≈»≈¿ƒ»
,ÈB·ÓÏ ÈLÈÏL ‚bÓe ,˙ÈLÈÏL ¯ˆÁ ÏL ÈLÈÏL ‚‚Ï¿«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»
‰È„n‰ Ïk ep¯È·ÚiL „Ú ,ÈÚÈ·¯ ‚‚Ï ÈB·n‰ ÔÓeƒ«»¿«¿ƒƒ«∆«¬ƒ∆»«¿ƒ»
B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙Bbb C¯c B‡ ,˙B¯ˆÁÂ ˙Bbb C¯c dlÎÀ»∆∆««¬≈∆∆«¿«¿ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ÔzLÏL C¯c B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙B¯ˆÁ C¯c∆∆¬≈¿«¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ∆»∆
ÔÓ ˙È·Ï ‰Ê ÈÏÎa ÒkÈ ‡lL „·Ï·e ;‰ÊÏ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿«ƒƒ
el‡‰ ˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈza‰«»ƒ∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿»≈

.„Á‡ ·e¯Ú≈∆»

והחצרות 94) הגגות בכל כלי לטלטל מותר כיצד כלומר:
(כ"י 95)והקרפיפות? המקומות" "אנשי בנ"א:

אצל 96)התימנים). תורה לומדים כשהיינו רבי: "אמר
מגג  (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע, שמעון רבי
ומקרפף  לקרפף ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג
שהיינו  המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף
והיינו  הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים
לקרפף  ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר מעלים

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות

.Î‡Ï - ¯ˆÁÏ B‡ÈˆB‰Â ˙Èaa ÈÏk‰ ˙·L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈…
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ep¯È·ÚÈ97Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ¯Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût¯˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ ·e¯Ú ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.‡Î¯Ba98˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eL¯Ó ‰ÏBc „Á‡ Ïk ‰È‰iL È„k , ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»∆≈¿

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡ ?‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÈ‰Â¿≈»«¬ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿»ƒ
CB˙a „¯BÈ ‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
CÈ¯ˆ - ÌÈn‰ CB˙a dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»¿««ƒ»ƒ

È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»ƒ««ƒ¿≈
‰Ê ˙eL¯Ó ‰Ê ˙eL¯ ˙¯k ‰È‰zL102. ∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿∆≈¿∆

א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ולא 99)משנה
ביניהם. מרשות 100)עירבו ממלא אחד כל שנמצא

הרשויות.101)חבירו. בין ישאב 102)שתפסיק שלא
חבירו. מרשות בדלי

.·ÎÔÎÂ103‰·Á¯ ‰¯B˜ ¯Ba‰ Èt ÏÚ eNÚ Ì‡104 ¿≈ƒ»«ƒ«»¿»»
‡lÓÓ ‰ÊÂ ,‰¯Bw‰ „vÓ ‡lÓÓ ‰Ê - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¿«≈ƒ««»¿∆¿«≈
.‰Ê ˜ÏÁÓ ‰Ê ˜ÏÁ ‰ÏÈc·‰ el‡Îe ,¯Á‡‰ dcvÓƒƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈≈∆∆
el˜‰L ‡e‰ Ï˜ ,‰hÓlÓ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««ƒ¿…»ƒƒ¿«»«∆≈≈

ÌÈÓa ÌÈÓÎÁ105. ¬»ƒ¿«ƒ

ב'.103) עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס 104)מסכת כן
הקרקע 105)רומי. עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

להתיר  במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה
המים  (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור תלויה, מחיצה
לעשות  כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם
ורואים  י"ג). הלכה ט"ו פרק שבת בהלכות (כמבואר היכר"
רשות  כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו
שאין  לפי חבירו, מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו,

טפ  מארבעה יותר מהלך חים.דלי

.‚Î¯‡a106ÏÈ·M‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯ˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡109- «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚ¯ÈÂ‡ C¯c B¯·Á ÏÚ ¯ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ "ה דף עירובין מבוי 107)מסכת שיש
ומן  באמצע, ובאר לשתיהן, השייך החצרות שתי בין קטן
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון

מותר 109)מרוחקת.108) בודאי מארבעה ובפחות
מים. משם היכר.110)לשאוב לשם קטנה בליטתֿקרש

אוסר 111) חבירו אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו.

.„Î¯ˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ¯ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ -115ÔÓˆÚÏ ÔÈ·¯ÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ¯‡L È¯‰L ,ÌÈ¯zÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈ¯BÈcL ;„Á‡ ·e¯Ú ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈ·eLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ È¯BÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈ·eLÁ¬ƒƒ¿»

ב'.112) עמוד צ"ג דף עירובין רוחב 113)מסכת כל
כלום. ממנו נשאר ולא בשבת 114)הכותל, נפרצה שאם

לכולה  הותרה שבת למקצת והותרה "הואיל אומרים:
שם). עירובין החצר 115)(מסכת שבתוך הדיירים

המתירות 116)הגדולה. מחיצות בה נשארו שהרי קרשים.
(מער"ק). "פסים" ובנ"א: הטלטול. שחצרם 117)את

הגדולה. עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת
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קפג oiaexir zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰ÎÈzL118Á˙t‰ C¯c „Á‡ ·e¯Ú e·¯ÚL ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈∆≈¿≈∆»∆∆«∆«
Á˙t‰ ÌzÒÂ ,ÔBlÁ‰ C¯c B‡ Ô‰ÈÈaL119ÔBlÁ‰ B‡ ∆≈≈∆∆∆««¿ƒ¿««∆«««

dÓˆÚÏ ˙¯zÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk - ˙aLa120ÏÈ‡B‰ ; ¿«»»««¿««À∆∆¿«¿»ƒ
˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â121˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÎÂ .dlk ‰¯z‰ - ¿À¿»ƒ¿»«»À¿»À»¿≈¿≈¬≈

Ï˙k‰ ÏÙÂ ,dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚL∆≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿»««…∆
Ô‰ÈÈaL122ÔÈ‡ÈˆBÓe ,ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯zÓ el‡ - ˙aLa ∆≈≈∆¿«»≈À»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÔÈÏËÏËÓ el‡Â ,‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú ÔÈÏËÏËÓe Ô‰ÈzaÓƒ»≈∆¿«¿¿ƒ«ƒ««¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ
- ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»
ÔÈ¯BÈc‰L ,ÔÈ¯BÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰¯z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈ¯Î eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123e¯ÊÁ - «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ô¯z‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙B¯eL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
e·¯ÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127e¯ÊÁ - ‚‚BLa e¯L˜Â e¯ÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ô¯z‰Ï128. ¿∆≈»

ב'.118) עמוד צ"ג דף עירובין שנפלה 119)מסכת
(רש"י). נגדו מונח 120)מפולת שהעירוב פי על ואף

לטלטל  אבל (מ"מ). משם להוציאו אפשר ואי האחרת בחצר
ועיין  להלן, ספינות בשתי כמו התירו, לא לחצר מחצר

השמשות.121)ראב"ד. יתרה 122)בין כשהפרצה
לפתח. נחשבת אינה אמות, עצמם.123)מעשר מדעת

לחצר.124) מחצר עמוד 125)לטלטל ק' דף שבת מסכת
מאחת 126)ב'. לטלטל ומותר אחת כחצר נחשבות

(פירוש 127)לשניה. ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף
נקראת 128)המשניות). בשבת שנעשתה מחיצה "שכל

שלא  חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה",
מעשיו. יועילו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלוקי 1) הנקראים הם מי החצרות, בדירת רבינו בו ביאר

זמן. זה ובאי ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי הדירה,
ונמשך  החצירות. שתי ובדין בעצמה אחת החצר זה וביאור
מה  ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה  אחר
אחרת  חצר הימנה לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם
ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.‡ÈL‡2„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ¯ˆÁ3, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,·e¯Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -4. ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È· È·e Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎe5ÂÈ„·ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני על אוכלים אם אפילו הואֿהדין

ואףֿעלֿפי  (כסףֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל

ב'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י
אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום

למעלה. כנזכר אוכל, שהוא "ובניו 5)במקום אחר: בנוסח
(שונצינו). ביתו" ובני

.·¯ˆÁ ÈL‡ ÌÚ ·e¯Ú ˙BNÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „·Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡6Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ·e¯Ú‰7kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ˙È·k¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב את מניחים האחרת החצר שאנשי
הט"ז.7) בפ"א כמבואר

.‚ÔÎÂ8.„Á‡ ˙È·k Ôlk eNÚ - e·¯ÚL ¯ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ ¯kk - ‰iL ¯ˆÁ ÌÚ ·¯ÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â9„·Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡ ‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«

שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט"ז: בפ"א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב ועלֿידי

.„‰MÓÁ10·e¯Ú‰ ˙‡ e·bL11ÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
·e¯Ú‰ Ba ÔÈÁÈpnL12ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk - ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ ¯kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk e·bL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני עם גם לערב

.‰·‡‰13B·e14¯ˆÁa ÔÈÈe¯L Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰Â15 »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙È·k Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙È·k Ô‰ È¯‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי 15)האוכל
לערב, צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי בי (שהיה) חייא
והמדובר  רבי". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי

שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.ÂÌÈÁ‡‰16,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â17B‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„·Ú‰18Ôa¯ B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz19‰Î‡ÏÓ ¯ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï·‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰·BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈ¯BÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ Úe·L B¯·Á Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ˆÁa ÌÈ¯Á‡20ÌÚ e·¯Ú Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
·e¯Ú‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡ ¯ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
¯ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈ¯BÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

¯ˆÁ‰ ÈL‡ ¯‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈ¯ˆ -21, ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ
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שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח
בתירא,18)רוקח'). בן יהודה רבי בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב" המיקל כדברי "הלכה זהו 19)כי
שאין  פרס", "מקבלי בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
מפרשים  ורש"י הראב"ד אבל חודש, או שבוע ממושך
(בלחם  פרנסתם להם נותן שהאב - פרס" "מקבלי אחרת:
ממקור  שניזונים וכיון בבתיהם, אוכלים והם בכסף), או

במקצ  חלוקים הם בבתיהם, ואוכלים ומאוחדים אחד ת
עירוב. לענין אחד.20)במקצת כבית שנחשבים

כחלוקים 21) ונחשבים עליהם, אוסרים האחרים שהדיורים
בדירותיהם.

.ÊLÓÁ22e˙·ML ˙B¯e·Á23ÔÈÏ˜¯Ëa24Ì‡ :„Á‡ »≈¬∆»¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ
˙Úbn‰ ‰ˆÈÁÓ ‰¯e·ÁÂ ‰¯e·Á Ïk ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰»»«¿ƒ≈»¬»«¬»¿ƒ»««««

‰¯˜zÏ25¯„Áa ‡È‰ el‡k Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk È¯‰ - «ƒ¿»¬≈»¬»≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰iÏÚa B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒƒ
‰¯˜zÏ ˙BÚÈbÓ ˙BˆÈÁn‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯e·Á ÏkÓ ˙t«ƒ»¬»¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ÔlÎÏ „Á‡ ¯kk -26.ÔÈ·eLÁ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k ÔlkL , ƒ»∆»¿À»∆À»¿«¿≈«ƒ∆»¬ƒ

א.22) עב, עירובין בשבת.23)משנה, אולם 24)גרו
הרבה. חדרים וסביבו שלשה 25)גדול, לתקרה סמוך או

למעלה. עד וסתום כ'לבוד' נחשב שאז לפי טפחים,
כלל 26) עירוב צריכים אינם - בחצר אחרים דיירים אין ואם

ס"ג). שע, סי' או"ח (שו"ע

.ÁÈÓ27¯ÚL ˙Èa B¯·Á ¯ˆÁa BÏ LiL28ÌÈa¯L ƒ∆≈«¬«¬≈≈««∆«ƒ
‰¯„ÒÎ‡ B‡ Ba ÔÈÒ¯Bc29˙Òt¯Ó B‡30˙Èa B‡ ¿ƒ«¿«¿»ƒ¿∆∆≈

¯˜a‰31ÌÈˆÚ‰ ˙Èa B‡ Ô·z‰ ˙Èa B‡32¯ˆB‡ B‡33- «»»≈«∆∆≈»≈ƒ»
ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰34¯ˆÁa BnÚ BÏ ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆≈≈»»«∆ƒ¿∆ƒ∆»≈

Bzt Ba ÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰¯Èc ÌB˜Ó35¯Á‡Â , ¿ƒ»∆≈»»∆¡…ƒ¿««
ÌB˜Ó Ï·‡ .BnÚ ·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈»»«∆¿»≈ƒ¬»¿

CÎÈÙÏ .¯ÒB‡ BÈ‡ ‰ÈÏ36ÏÎ‡Ï ÌB˜Ó BÏ Ú·˜ Ì‡ , ƒ»≈≈¿ƒ»ƒ»«»∆¡…
¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ¯ÚL ˙È·a Ba¿≈««¿«¿«¿»ƒ¿∆∆≈≈

.‰¯Èc ÌB˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆≈¿ƒ»

ב.27) עב, יושב 28)עירובין ובו השער, יד שעל חדר
הבית. עמודים 29)שומר על נשענת שתקרתו מקורה חדר
קירות. מדרגות 30)בלי ובו הבית, בחצר גבוה מקום

פג:). לעירובין המשניות (פירוש לעליות בהם עולין
הבית.32)רפת.31) לחימום העצים צבור 33)מחסן

סחורות. מיני כל דירה.34)של חשובים אף 35)שאינם
שם. ישן פה:36)שאינו עירובין משנה,

.Ë‰¯NÚ37‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza38ÈÓÈt‰ ˙Èa‰ - ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ;·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒ¯Bc39¯ÚL ˙È·a ¯c‰Â ,¯ÚL ˙È·k Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
‡l‡ ÌÈa¯ Ba ÔÈÒ¯Bc ÔÈ‡ - ÈÚÈLz‰ Ï·‡ .¯ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»

„ÈÁÈ40B·e¯Ú ÔziL „Ú ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,41. »ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ≈≈

ב.37) עח, יוצאים 38)עירובין הפנימיים החדרים ודיירי
החיצוניים. החדרים דרך לחצר.39)לחצר דרכם עוברים

('מעשה 40) יחיד" "אלא המלים: חסרות אחר, בנוסח
יוצא 41)רוקח'). אחד כשדייר חדרים, בשני הדין וכן

ז). שע, סי' ברורה' ('משנה לחצר השני החדר דרך

.ÈÈzL42‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ô·e¯Ú BÊ ¯ˆÁ Èa e‡È·‰Â ,˙B¯ˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»

ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ C¯cÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈
Áe˙t‰ [˙Èa‰] C¯c Ô·e¯Ú ˙¯Á‡‰ ¯ˆÁ‰ Èa e‡È·‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡43ÈtÓ - ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ - ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,·e¯Ú‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

¯ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡44.¯ˆÁ ÈL‡Ï ∆»≈∆≈««¿«¿≈»≈

שם.42) (פ"א 43)עירובין, למעלה רבינו שכתב כמו
את  ליתן צריך אינו העירוב, בו שמניחין "בית הט"ז):

לחצר.44)הפת". משום שעוברים כיון

.‡ÈÈzL45‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈa46Èa‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡ e‡È·‰Â ,,Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙ ≈≈∆¿≈ƒ≈≈»∆∆««ƒ«»«»∆

e‡È·‰Â ,˙¯Á‡‰ ¯ˆÁÏ CeÓq‰ ÈM‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ«≈ƒ«»∆»≈»«∆∆¿≈ƒ
˙Èaa e‰eÁÈp‰Â ,Ô‰Ï CeÓq‰ Á˙t‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;·e¯Ú e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL - ¯Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

¯ÚL ˙È·a B·e¯Ú47.˙¯Á‡ ¯ˆÁ ÏL ≈¿≈««∆»≈«∆∆

א.45) עו, אחת 46)עירובין כל אלא יחד, עירבו ולא
דירה,47)לעצמה. במקום העירוב להניח צריך והרי

הט"ז. בפ"א כמבואר

.·È„Á‡48ÒÒB‚ ‰È‰L ¯ˆÁ‰ ÈaÓ49Èt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ
Èa ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e·¯ÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,¯ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ e·¯ÚiL „Ú50, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק עירובין כחי 49)'תוספתא' ודינו למות, נוטה
דבריו. שבא 50)לכל (מושל) "קסדור שם: ב'תוספתא'

אוסר  זה הרי יום), ל' שם לשהות (שדעתו יום ל' עד לעיר,
בית  לו ייחדו לא דירה. בית לו שייחדו בזמן - אימתי מיד,
אוסר". אינו לעולם - (אורח) אכסנאי אוסר; אין - דירה

ה"א.51) פ"ב למעלה

.‚È„Á‡52B˙Èa ÁÈp‰L ¯ˆÁ ÈaÓ53˙·LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,B¯ˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰54È¯‰ - ˙aLa B˙È·Ï ¯ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê55?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡¯NÈa56˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…
epnÓ e¯kNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆

˙aLa ‡B·iL ¯LÙ‡ È¯‰L ,BÓB˜Ó57. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק.54)לפני

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



קפה oiaexir zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דירה.55) שמה לא בעלים, בלי דירה דרך 56)כי שאין
שהותרה  כיון במקרה, יבוא אם ואף בשבת, לבוא ישראל

(מגידֿמשנה). לכולה הותרה - שבת ודוקא 57)למקצת
לבוא  שיכול אחד, יום מהלך דהיינו קרוב, במקום הוא אם
אוסר  אינו - רחוקה לדרך הלך אם אבל יום. באותו

(מגידֿמשנה).

.„È,ÌÈ¯Á‡Ï B¯ˆÁ ÈzaÓ ¯ÈkN‰L ¯ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰¯BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆
ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

BÏˆ‡ ÔÈÁ¯B‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙Èa58ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ
,˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»

˙BiLLÚÂ Ï·Ë ÔB‚k59˙Èa ÏÎa BÏ ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆∆«¬»ƒ¬»ƒƒ¿«¿»«ƒ
¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÏËÏËÏ ¯znL ÌÈÏk Ô‰Ó≈∆≈ƒ∆À»¿«¿¿»ƒ¿∆¿»
È¯‰ ,„È ˙ÒÈÙz ÌL BÏ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ì‡ÈˆBiL∆ƒ≈«¿…ƒ»≈»¿ƒ«»¬≈

.e·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב.58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.ÂË¯ˆÁ‰ ÈL‡60ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈz·Ï ¯ˆÁÓ ‡ÏÂ ¯ˆÁÏ ÌÈzaÓ ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»

¯ˆÁa e˙·ML ÌÈÏk Ô‰ ÔÈÏËÏËÓ61ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»
Ì‡Â .¯ˆÁ‰ ÌÚ ·LÁp‰62B‡ ˙Òt¯Ó ÌM ‰˙È‰ «∆¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆

˙Òt¯n‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯ÚÂ ,‰iÏÚ¬ƒ»¿≈¿«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆
ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òt¯n‰ ÈL‡ - ÔÓˆÚÏ¿«¿»«¿≈«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ
·LÁp‰ ÏÎ·e ˙Òt¯n‰ ÏÎa Ô‰Èz·a e˙·ML ÌÈÏk≈ƒ∆»¿¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»
ÈL‡Â ,dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ‰iÏÚ‰ ·Á¯ ÏÎa B‡ dnÚƒ»¿»…«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈
ÔÎÂ .dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÔÈÏËÏËÓ ¯ˆÁ‰∆»≈¿«¿¿ƒ¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ»¿≈
eÁÎLÂ ,‰iÏÚa ¯c „ÈÁÈÂ ¯ˆÁa ¯c „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ»¿»≈¿»ƒ»«¬ƒ»¿»¿
,dnÚ ·LÁp‰Â ‰iÏÚ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰Ê - e·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈¿∆¿«¿≈¿»»¬ƒ»¿«∆¿»ƒ»

.dnÚ ·LÁp‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰ÊÂ¿∆¿«¿≈¿»∆»≈¿«∆¿»ƒ»

א.60) וצא, א. פט, השבת.61)עירובין כניסת בתחילת
ב.62) פג, עירובין משנה,

.ÊË„ˆÈk63CB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
¯ˆÁ‰64el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òt¯n‰ ÔÈ·e ¯ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈ·LÁ65ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰¯NÚ ÔÈ‰B·b Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙Òt¯n‰ ÔÈ·e Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰L ,˙Òt¯n‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈ¯zÓ ˙Òt¯Ó È·e66ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òt¯n‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ - ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜È¯Ê È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ67„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .e·¯ÚiL68‰·vÓ69ÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,¯ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙¯ÒB‡ ˙Òt¯n‰ ÔÈ‡ - ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È¯‰L70. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח
החצר.66) לבני מאשר בסלע להשתמש יותר נוח שלהם
השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס, עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי על

החצר. מן להסתלק שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.ÊÈÔÈÊÈÊ71‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ¯ˆÁ‰ ÔÓ ·72È·e , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈

‰¯NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ¯ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡ - ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰¯NÚ ÔÈa ¯‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
- ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰¯NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני לעצמם החצר בני כשעירבו

שעה). סי' (או"ח יחד שניהם עירבו

.ÁÈ¯Ba73ÌÈÏ·Ë ˙B¯t ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL74 ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂ75dB·b ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ ·LÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Òt¯nÏ CeÓÒ ‰¯NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
¯ˆÁ Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

e·¯ÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙Òt¯Ó Èa ‡ÏÂ76. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ, תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו
לבתים  משם להכניס ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים

שם). (עירובין

.ËÈÈzL77˙B¯ˆÁ78˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰·¯Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙¯zÓ ˙ÈÓÈt‰ - ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰79, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â80‰·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰81‡lL ÈtÓ - ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈ¯·BÚL e·¯Ú ‡lL el‡ ÈtÓ - ‰BˆÈÁ‰Â ,‰·¯Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙¯zÓ BÊ - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ e·¯Ú ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙¯zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל
שעוברת  מפני במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה

כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ÎÁÎL82˙ÈÓÈt‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ d¯z‰a83‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…
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Èa el‡ ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡ - Ô‰nÚ ·¯Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ Ô‰L ,·e¯Ú Ô‰Ï ‰ÏÚ ‡lL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆…»»»∆≈∆≈¿ƒ¬≈∆

לא 82) משנה' ה'מגיד שלפני ובספר א. עה, עירובין משנה,
עיי"ש. עומדת", וכו' החיצונה מן אחד "שכח זו בבא היתה

שתאסור 83) הפנימית של הרגל דריסת לחיצונה אין כי
עליה.

.‡ÎeNÚ84e‰eÁÈp‰ Ì‡ :„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL »¿≈∆≈∆»ƒƒƒ
‰È‰L ÔÈa ,·¯Ú ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿»«∆»≈∆¿…≈«≈∆»»
Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓ ÔÈa ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓƒ¿≈«ƒ»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆

˙B¯eÒ‡85Ô‰Ï Ïh·iL „Ú86e¯‡a È¯‰L ,87 ¬«∆¿«≈»∆∆¬≈≈«¿
,˙ÈÓÈta Ô·e¯Ú eÁÈp‰ Ì‡Â ;¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·nL∆¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿ƒƒƒ≈»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎLÂ¿»«∆»ƒ¿≈«ƒ»¿…≈««ƒ»

‰¯eÒ‡88˙¯zÓ ˙ÈÓÈÙe ,89dÓB˜Óa90„Á‡ ÁÎL ; ¬»¿ƒƒÀ∆∆ƒ¿»»«∆»
„Ú ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓƒ¿≈«¿ƒƒ¿…≈«¿≈∆¬«

.Ô‰Ï Ïh·iL∆¿«≈»∆

א.84) עה, עירובין דרים 85)משנה, כאילו הם שהרי
עליהם. אוסר עירב שלא ואחד אחת, בחצר כולם

ה"ה.87)רשותו.86) לא 88)פ"ב מהם אחד שהרי
שהשתתפו 89)עירב. ואף לעצמה, רשותה חולקת שהיא

לא  החיצוניים מן כשאחד עכשיו הרי - ביחד לערב מקודם
ולא  שדרתיך "לתקוני להגיד: הפנימית יכולה עירב,
- שקלקלת ועכשיו לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי"

(גמרא). בשיתוף רוצה המלה 90)איני חסרה אחר, בנוסח
(ויניציאה). "במקומה"

.·Î‰È‰91- BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡Â BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡ »»∆»»¿»≈¿∆»»¿»≈
ÏÎa LnzLÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒƒ¿»≈∆»»∆»≈∆ƒ¿«≈¿»

B¯ˆÁ92˙ÈÓÈta ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡Â .93, ¬≈¿ƒ»»≈»ƒ«»«¿ƒƒ
ÏÚ ¯ÒB‡Â ,ÌÈa¯k ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆»¬≈¿«ƒ¿≈«

BÓB˜Ó e¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰94. «ƒ»«∆ƒ¿¿¿

שם.91) עירובין אוסר 92)משנה, שבפנימית היחיד שאין
(מגידֿמשנה). רבים בה שיש ואףֿעלֿפי החיצונה, על
למעלה  כמבואר הפנימית, על אוסרת אינה והחיצונה

יט. כפי 93)בהלכה ישראלים, שני דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח

הי"ב.94)רוקח'). בפ"ה כמבואר

.‚ÎLÏL95BÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ96ÏÎa ÌÈa¯Â , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
- ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL e·¯Ú ,Ô‰Ó ¯ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰97ÌÈzLe ,dnÚ ˙B¯zÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙¯zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙B¯eÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰98ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ ·e¯Ú99Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯L100;·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

- ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa ¯zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ ,e·¯ÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰¯eÒ‡‰ Ï‚¯ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL e·¯ÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa101˙¯zn‰ Ï‚¯Â ;dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ - ƒ¿»∆∆∆…ƒ¿»¿∆∆«À∆∆

ÈtÓ ,dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ dÈ‡ - dÓB˜Óaƒ¿»≈»∆∆∆…ƒ¿»ƒ¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚL∆∆∆¬≈∆

ב.95) מה, עירובין לרשום 96)משנה, אחת כל ופתוחות
זו  רגל דריסת להם ואין לעצמה רשות אחת שכל הרבים,

(רש"י). זו עמה.97)בתוך עירבו ששתיהן האמצעית
ביניהן.98) עירבו לא החיצונות שתי עירובין 99)שהרי

ב. לפנים 100)עה, זו חצרות בשלש מדובר זו בהלכה
הרבים, לרשות פתוחה בלבד והחיצונה הפנימית מזו, ורגלי

(מגידֿמשנה). החיצונה בפנימית 101)דרך השנים כמו
עירבו. שלא מכיון במקומם, האסורים

.„Î˙Bi¯Ëˆˆk ÈzL102‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓ103Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡ - ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„¯BÈ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ104˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰¯NÚ CB˙a ˙Bi¯Ëˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL105.˙Á‡ ‡¯ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ ‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»

ÌÈÁÙË106Ô‰ÈzL - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙B¯zÓ107. À»¿«…

"גזוזטראות"102) אחר: ובנוסח ב. פז, עירובין משנה,
רוקח'). היוצא 103)('מעשה מקורה במקום המדובר

כמו  ונהר, מעין על או הרבים רשות על היחיד רשות מכותל
המעין  מן הנקב אותו דרך וממלאים נקב בו ונוקבים - זיז

המשניות). (פירוש הנהר שהמחיצה 104)או אומרים ואנו
המים. עד למטה הגיעה זה.105)כאילו על זה ואוסרים

לעצמן.106) רשויות רבינו 107)שחולקות שכתב באופן
עשרה  גבוהה מחיצה "לעשות הט"ו): פט"ו שבת (בהל'
תהיה  או שבגזוזטרא, החלון כנגד המים גבי על טפחים
אותה  ורואין המים, כנגד הגזוזטרא מן יורדת המחיצה

המים". עד ונגעה ירדה כאילו

.‰Î‡Ï108Ó ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡ - ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ ¯·BÚL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,‰BÈÏÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»∆¿»∆≈¬ƒ∆≈»∆»
- ‰BzÁz‰ ‰˙NÚ ‡ÏÂ ,‰vÁÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ»¿»»∆¿»¿ƒ»¿…»¿»««¿»
Ì‡Â .‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰Â ,˙‡lÓÏ ˙¯zÓ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»À∆∆¿«…¿««¿»¬»¿ƒ
‰vÁna ‰BÈÏÚ‰ Èa ÌÚ ‰BzÁz‰ Èa eÙzzLƒ¿«¿¿≈««¿»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ»
·e¯Ú e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב.108) פז, עירובין משנה,

.ÂÎLÏL109˙BË‡Èc110‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï - „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ111;˙ÈÚˆÓ‡ C¯c ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ
¯Á‡ ˙eL¯ C¯c ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L112. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈

C¯c ‡lL ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ‡e‰ ÏLÏLÓ Ï·‡¬»¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆…∆∆
.˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ

ה.109) פרק עירובין עליות.110)'תוספתא'
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וכן 112)יוריד.111) "אחר", המילה חסרה אחר, בנוסח
בתוספתא.

.ÊÎÈzL113˙Á‡ ¯ˆÁÂ ,BÊ „‚k BÊ ˙BË‡È„114 ¿≈¿»¿∆∆¿»≈««
Ô‰ÈzÁz115eÎtLÈ ‡Ï - ÌÈn‰ dÎB˙Ï ÔÈÎÙBML «¿≈∆∆¿ƒ¿»««ƒ…ƒ¿¿

Ô˙ˆ˜Ó eNÚ .„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú dÎB˙Ï¿»«∆¿»¿¿≈∆≈∆»»ƒ¿»»
‰˜eÚ116- eNÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óe ,ÌÈn‰ da CtLÏ ¯ˆÁa »∆»≈ƒ¿…»««ƒƒ¿»»…»

eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»
‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .e·¯ÚiL „Ú ¯ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk - ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.e·¯Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆…≈¿

ב.113) פח, עירובין אמות 114)משנה, ארבע בה שיש
מועיל  עירוב אין מכן בפחות אבל יותר, או אמות ארבע על
שופכים  אין אמות מד' פחותה "חצר כי (גומא), עוקה בלי
(הל' הרבים" לרשות יוצאים שהם מפני בשבת, מים בתוכה

הט"ז). פט"ו (כת"י 115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי וראה בורֿשופכין.

וי"ז. הט"ז טו פרק שבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כל 1) בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק ג' פרק ב', פרק

.‡ÈL‡2ÈB·Ó3„Á‡ ÏÎ‡Óa ÛezL Ô‰ÈÈa ‰È‰L «¿≈»∆»»≈≈∆ƒ¿«¬»∆»
ÏB‡ ÔÓL B‡ ˙eÙzLa ÔÈÈ ewL ÔB‚k ,‰¯BÁÒ ÔÈÚ¿ƒ¿«¿»¿∆»«ƒ¿À»∆∆

ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·c¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰¯BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎ·e „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL4; ∆ƒ¿∆«ƒ∆≈À»ƒƒ∆»ƒ¿ƒ∆»

¯Á‡Ïe ÔÈÈa ‰ÊÏ ÛzL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»∆»≈∆À»»∆¿«ƒ¿«≈
È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa ‰È‰Â ÔÈÈ Ïk‰ ‰È‰L B‡ ,ÔÓLa¿∆∆∆»»«…«ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈

.˙aL ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ el‡≈¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿««»

א.2) עא, עירובין הרבה 3)משנה, לתוכו שפתוחות
החצרות  דיירי שיעשו עד במבוי לטלטל ואסור חצירות,
ובין  בפת בין אותם ועושים "שיתופיֿמבואות". ביניהם
עושים  שאין חצרות בעירובי מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ"א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי' (או"ח ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף כן גם נקרא אחד, בכלי והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס"ג שסו סי' או"ח בשו"ע

.·„Á‡5ÔÓL B‡ ÔÈÈ B¯·ÁÓ LwaL ÈB·n‰ ÈaÓ6 ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜7‰lb È¯‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡8,ÈB·n‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚¯L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂ9epnÓ ÔÈÏËBÂ B˙È·Ï ÔÈÒÎ ÈB·Ó Èa - ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa ÛezL10„Á‡Â .11BÈ‡L ÈB·n‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆB¯12B˙B‡ ÔÈÙBk - ÈB·n‰ Èa ÌÚ13 ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ
.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח, לשיתוף.6)עירובין כיון 7)המיוחדים

"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף העירוב של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ"א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב"ד ולדעת והשיתוף. העירוב
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי על העירוב את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח וחלקו השיתוף, בתוך חלקו

השיתוף. א.8)את פ, הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי. בני שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון

עם  נפשי "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה
יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי'

ה"ה. המבוי.12)פ"א בני עם השתתף לא פעם שאף
בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית

'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב כרחו).
פי"ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.‚„Á‡14B‡ ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈB·n‰ Èa15Û‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ·¯ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ16‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈

.ÛezL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆB‡a ·¯ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח, בו.15)עירובין חלק אחד לכל שיהיה
לשיתוף.16) שישמש החלק את ייחד שלא

.„¯ˆÁ17Ì‡ ,˙B‡B·Ó ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈB·na ‰¯Ò‡ - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â18„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ¯ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB¯ ÈM‰ ÈB·na ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï19. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב.17) פ, אתו.18)עירובין שיתוף לה שאין כיון
המבואות 19) שני עם להשתתף יכולה שהיא ואףֿעלֿפי

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ"ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ"א  למעלה רבינו שכתב שיתוף בכל כמו זכות, אלא חובה
רוצה  שאינו יתכן - (ראב"ד) להודיע צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי מבוי, לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי

.‰BzÚcÓ ‡lL BÏ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡20,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ B¯Ò‡È ‡lLdÈ‡ - ¯ÒB‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙·¯ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ·¯ÚÓ ÈÈ‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ?¯ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ21. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ, בעירובין
דרבי  (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:

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



oiaexirקפח zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף", שיתופן ואין עירוב עירובן
בפירוש  והראב"ד רש"י ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
העירוב  מן הימנעותו אם - דאסר" "הא להיפך: הסוגיא
לערב  אשתו יכולה אצלם, מלהשתמש המבוי בני על תאסור
עליהם  אוסר אינו הוא אם אסר", דלא "הא מדעתו, שלא
להשתתף  לאשתו רשות אין מלהשתתף, הימנעותו ידי על

בעלה. הסכמת בלי

.ÂeÙzzL22ÈMÓ „Á‡ ÌÚ BÊ ¯ˆÁ ÈL‡ ƒ¿«¿«¿≈»≈ƒ∆»ƒ¿≈
B˙B‡ ‰Ïk elÙ‡ ,eÙzzL „Á‡ ÔÈÓa Ì‡ :˙B‡B·n‰«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¿¬ƒ»»
BÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰kÊÓe ¯Á‡ ÛezL ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰«ƒ¬≈∆∆ƒ«≈¿«∆»∆¿≈

ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ23ÔÈÈÓ ÈLa Ì‡Â ;‰iL ÌÚt »ƒ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒƒ
eÙzzL24ÏÎ‡‰ ËÚÓ˙Â ,25BÈ‡Â ,‰kÊÓe ÛÈÒBÓ - ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»…∆ƒ¿«∆¿≈

ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ26CÈ¯ˆÂ ,Ì‰Ï ‰kÊÓ - eÏk Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«∆»∆¿»ƒ
ÌÚÈ„B‰Ï27ÌÈÎL eÙÒBz .28,Ì‰Ï ‰kÊÓ - ‰Ê ¯ˆÁa ¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆¿«∆»∆

.ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»

ב.22) פ, עירובין מסכימים 23)משנה, אם לשאלם
חזקתם  על אותם מעמידים כי שניה, פעם להשתתף
('לבוש'). הקודמת בפעם כמו יסכימו שבוודאי

מצטרפין 24) האוכלין שכל הי"א פ"א למעלה כדעתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד שיתוף. מן 25)לשיעור

ה"ט. בפ"א המבואר יסכימו 26)השיעור שבוודאי
העירוב. את מבוי 27)להשלים איזה עם יודעים אנו שאין

צריך  אין אחד למבוי הפתוח חצר אבל להשתתף, רוצה הוא
ז  שהרי יוכל לשאלו, השיתוף ידי שעל - לו היא כות

א  בפרק כמבואר בפניו, שלא לאדם וזכים שם, להשתמש
כ. (משנה,28)הלכה השיתוף הנחת בשעת היו שלא

שם).

.Ê‰ÙzzL29BÊ ¯ˆÁ30,‰Ê Á˙tÓ ‰Ê ÈB·n‰ Èa ÌÚ ƒ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»∆ƒ∆«∆
ÌÚ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ Á˙t‰ ÔÓ ÈM‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈«»«≈ƒƒ«∆«»«≈À∆∆ƒ

Ô‰ÈL31˙B‡B·n‰ ÈLe ,dnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ,32ÔÈ¯eÒ‡ ¿≈∆¿≈À»ƒƒ»¿≈«¿¬ƒ
Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰·¯Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰Ê33ÏÚ ˙¯ÒB‡ - ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט, לשני 30)עירובין פתחים שני לה שיש
(מגיד31ֿ)מבואות. כשמואל ולא - שם רב, כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.Á‰˙È‰34„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚¯ BÊ ¯ˆÁ35Á˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚¯L ‰Ê - ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

¯ÒB‡36ÌÚ ‰·¯Ú .¯ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ÈB·n‰ ¯z‰ - Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·Ó»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈

BÓˆÚÏ37.dnÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ»

שם.34) שם.35)עירובין, דרך ולבוא לצאת בחול

עמו.36) עירבה לא מן 37)אם בזה הסתלקה שהרי
בו. רגילה אינה וכאילו בו, רגילה שהיא המבוי

.Ëe·¯Ú38‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰L ÈB·n‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L ¯Á‡‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰·¯Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ Èa e·¯Ú ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿̄ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc - Ba‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B39, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»
‡Ï ‡e‰Â ‰·¯Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .·¯Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈB·Ó ÏÚ ¯Ò‡z ‡lL È„k ,BÏˆ‡ d˙B‡ ÔÈÁBc ,·¯Ú≈«ƒ»∆¿¿≈∆…∆¡…«»

.BÓˆÚÏ ·¯ÚL ‰Ê∆∆≈«¿«¿

שם.38) שיהא 39)עירובין, כדי שרגילה, מאותו ותסתלק
לא  שהרי בדבר, מפסדת אינה שהיא כיון מותר, המבוי
בהסתלקותה, לאחרים רווח ויש המבוי, בני עם שיתפה
כופין  - חסר לא וזה נהנה "זה מותרים, יהיו שעלֿידיֿזה

שפו). סי' (או"ח סדום" מדת על

.È¯ˆÁ40‰Ú˜·Ï ¯Á‡ Á˙Ùe ÈB·ÓÏ Á˙t dÏ LiL41 »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût¯˜Ï B‡42ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È43¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ût¯w‰ B˙B‡Ï ¯ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
„Ú ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈB·Ó ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ût¯w‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡44Á˙t‰ ÏÚL ;ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰45ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ût¯w‰««¿≈

ב.40) סז, מחיצות.41)עירובין לה מקום 42)שאין
המחיצות  אין דירה, בית בתוכו ואין מחיצות לו שיש נרחב
ה"א). פט"ז שבת בהל' (רבינו בתוכו לטלטל מועילות

מאה 43) שארכו המשכן, חצר כשיעור הוא סאתים שיעור
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא חמישים, ורחבו אמה

ה"ג). פט"ז שבת (הל' היה 44)מרובעות אם והואֿהדין
(רש"י). דירה לשם ומוקף סאתים, מבית ואין 45)יותר

בו. הרגל דריסת לאחרים

.‡È„Á‡46˙aLÏ CÏ‰L ÈB·Ó ÈaÓ47- ¯Á‡ ÈB·Óa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡48ÔÎÂ .49‰aL ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰·vÓ50BÈ‡ - BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈
˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡≈¬≈∆∆¬≈ƒ¿ƒ«¿≈∆¿»«

.B˙eL¿̄

א.46) פו, עירובין באותה 47)משנה, לחזור דעתו ואין
החצר. מבני אחד לענין הי"ג, ד' בפרק כמבואר שבת,

בעלים 48) בלא שדירה מפני מהם, שהלך מבוי אותו בני על
לאסור. יכולה ואינה דירה ב.49)אינה נט, עירובין

עמוד.50)

.·ÈÈB·Ó ÈL‡51Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL¯ ÔÈÏh·Ó - eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿
ÁÎML ¯ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k - ˙eL¯ Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«

e·¯Ú ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡52e¯Ó‡ ¯·Îe .53ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»
LÈ‡k - BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
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ÈÙezLÏ ÔÈa ˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÏ ÔÈa ,ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ≈¿≈≈¬≈≈¿ƒ≈
.˙B‡B·Ó¿

ב.51) עג, ה"א.52)עירובין בפ"ב בפ"ד 53)המבואר
ה"א.

.‚ÈÈB·Ó54¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ,BaL ˙B¯ˆÁ Ïk e·¯ÚL »∆≈¿»¬≈∆»»≈¿»≈
lk eÙzzL Ck ¯Á‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaÁÎL ,ÈB·na Ô ƒ¿≈«¿»¿««»ƒ¿«¿À»«»»«

‡Ï - B¯ˆÁ Èa ÌÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È¯‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡55e·¯Ú È¯‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿
˙B¯ˆÁa56‡ÏÂ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï·‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…

¯ˆÁ Èa Ïk ÔÈ¯zÓe ,ÈB·na ÌÈ¯eÒ‡ - ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈
ÌÈzaÏ ¯ˆÁk ˙B¯ˆÁÏ ÈB·n‰L ;Ô¯ˆÁa ÏËÏËÏ57. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»ƒ

ב.54) עג, עירובין יודעים 55)משנה, התינוקות אין שהרי
עירבו. לא אבותינו ויאמרו: במבוי, שנעשה ודעת 56)מה

השיתוף  מלבד לערב שההלכה שפז) סי' (או"ח הרמ"א
אלא  לשיתוף, נתנו לא החצר שבני התלמוד, בזמן רק היתה
נכון  יותר אבל לשיתוף, נתן החצר מבני ואחד יחד עירבו
ושיתוף  לעירוב יהיה וזה בו, ישתתף החצר מבני אחד שכל

שם). ברורה' ('משנה מן 57)יחד להוציא שאסור כשם
למבוי  החצר מן להוציא אסור כך עירוב, בלי לחצר הבתים

(רש"י). שיתוף בלא

.„ÈeÙzzL58,˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈB·na ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òe¯t ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡59ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ

‰Ê ¯·c Ô‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â .„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡60. ∆»ƒ…«

ה"ח.58) פ"ו עירובין שאוכלים.59)'ירושלמי' הלחם על
בשם  בון רבי בי יוסה "רבי הנוסח: שלפנינו, וב'ירושלמי'
על  מקפידין שאינן דליה בר אנשי (כגון) כדון יהודה, רב
זה. על זה מקפידים ואין שותפים שהם פרוטתן",

עירובי 60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק, בשעת
התינוקות, מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי חצירות,

הקודמת. בהלכה כמבואר

.ÂËÈB·Ó61ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯Ú Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯ÚL ¯Á‡Ó .˙ÈÏÓ¯Îk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „·Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈB·n‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙B¯ˆÁ62BlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,63‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ - ˙B¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯Ú63ÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙·ML64da e·¯Ú ‡lL ¯ˆÁk ,BÎB˙a65. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב.61) קל, ה"ח,62)שבת פי"ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין
דברי  על חולקים הפוסקים וכל והראב"ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ"ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ"ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט"ו.

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ66ÈB·ÓaL ¯ˆÁa Èe¯M‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
¯ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈB·n‰ Èa ÌÚ BÈc -67, ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È· ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈
‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï Ïh·Ó B‡ ,ÈB·naL B˙eL¿̄∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - „Á‡ Ï‡¯NÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈB·na«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezL68ÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa¯ ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡¯NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc - „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ69. «À¿»∆»ƒ∆»

ב.66) סא, עירובין הט"ז.67)משנה, בפ"ב כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי מצוי, דבר שאינו "מפני

ה"ט). בפ"ב (כמבואר יהרגנו" בפ"ד 69)שמא כמבואר
ט. הלכה ב בפרק המגיד' 'הרב שכתב מה וראה ה"א.

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚ70BÏ LÈ Ì‡ - ÈB·na ¯„ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t B¯ˆÁa71‰Ú˜·Ï „Á‡72Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈB·n‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ C¯c ˙BB¯˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·naL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‡e‰L Ût¯˜Ï73Áe˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜·Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt74„Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט).71)עירובין סי' (או"ח חלון או
הצר 72) בפתח להשתמש לו ונוח טוב. אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י.73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח גם ומשתמש לו, נוח ואינו קטן המקום

למבוי.

.ÁÈÈB·Ó75„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡¯NÈ76˙BBlÁ eÈ‰Â ,77ÏL ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c Ôlk e·¯ÚÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
C¯c ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
C¯c ÈB·na LnzL‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙t78ÔÈ‡L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯kNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ79. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב.75) עד, למבוי.76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט"ו.79)למבוי. בפ"ב למעלה חצר, לגבי כמבואר

.ËÈ„ˆÈk80?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓ81¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙·¯ÚÓ82˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,83¯Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C¯„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈB·Óa84elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - ÌÈa¯ ÏL ˙ÈNÚ85, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ86.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
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א.80) נט, עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ"א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי" חצי מערבים ואין אחד כמבוי הוא והרי גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי שידעו
העירוב. מסיבת הוא החצרות 84)הטלטול ואותן

ואלו  זו, עם זו לטלטל מותרות - המבואות עם שהשתתפו
אסורות. - השתתפו קנין 85)שלא תחילה שהיה כיון

יחד. לערב החצר בני כל וצריכים דומה, אחת כחצר יחיד,
פתח 86) אותו דרך ורק הצדדים, מכל סתומה שהיא

כולה. את ומערבים כחצר, דינה יוצאים,

.ÎÏ·‡87,ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ¬»ƒ»¿»∆«ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ
ÏL ˙ÈNÚ elÙ‡ - ‰Êa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Êa ÔÈÒÎ ÌÚ‰L∆»»ƒ¿»ƒ»∆¿¿ƒ»∆¬ƒ«¬≈∆

„ÈÁÈ88dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ,89‰pnÓ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ; »ƒ≈¿»¿ƒ∆À»∆»«ƒƒƒ∆»
ÔÈÙzzLÓe ,˙Á‡ ¯ˆÁa „Á‡ ˙Èa elÙ‡ ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒ«ƒ∆»¿»≈««ƒ¿«¿ƒ

¯‡M‰90ÏÎa ÔÈ¯zÓ Ôlk ÔÈÙzzLn‰ el‡ eÈ‰ÈÂ . «¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒÀ»À»ƒ¿»
Ô˙B‡ eÈ‰ÈÂ .e¯iML ÌB˜Ó B˙B‡Ó ıeÁ ,‰È„n‰«¿ƒ»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿»
,ÔÓˆÚÏ ÔÈNBÚL ÛezMa ÔÓB˜Óa ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯‡Lp‰«ƒ¿»ƒÀ»ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»
Ïk ¯‡La ÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯‡Lp‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿»ƒ«ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

.‰È„n‰«¿ƒ»

א.87) נט, לו.88)עירובין שמא 89)שמכרוה גזירה
בשבת; לטלטל כן גם ויקלו הרבים, רשות ותעשה תחזור
ואפשר  רבים, של בעיר אפילו בזה, להזהר נוהגים ואין
שבת  בהל' (כמבואר ו'תוספות' רש"י דעת על שסומכים
ששים  שם יש אם אלא הרבים רשות שאין ה"א), פי"ד
ברורה' ו'משנה אברהם' ('מגן שכיח אינו זה ודבר רבוא,

שצב). סי' רבים 90)או"ח של עיר כי אצלנו: "העיקר
אחרת, ברשותֿהרבים אדם בני יכנסו שערים, שני לה כשיש
התשמיש  להם שהתיר הוא העירוב כי יודעים אינם והם
כדי  עירוב בלי שיור ממנה להניח חובה ולפיכך בתוכה,
הוא  העירוב כי להודיע המדינה עם שיור אותו ישתמש שלא
לכן  מקודם העיר כשהיתה וגם בתוכה, התשמיש לנו שהתיר
לשיור  צריכה שהיא יחיד, של היום היא אפילו רבים של

המשניות). (פירוש עלֿכלֿפנים"

.‡Î·e¯Ú‰L eÚ„iL È„k ,‡e‰ ¯k‰ ÌeMÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï ¯Èz‰91;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯L ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ - Ô‰nÚ ÛzzL ‡ÏÂ ¯‡LpL ÌB˜n‰ È¯‰L∆¬≈«»∆ƒ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ»∆≈
.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ∆»≈¿«¿»¿≈¿«¿»

תורת 91) ותשתכח העירוב ישתכח שיור, יעשו לא ואם
הרבים  לרשות הדומה בעיר טלטול ידי על הרבים, רשות

שצב). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.·Î‰È„Ó92ÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa¯ ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»

¯Á‡ ÌB˜Óa93dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ -94‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»
Á˙Ùk ·eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;¯eiL95. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«

ÌÈza‰96ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»
- ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ¯ÈÚÏ Ô‰È¯BÁ‡ ‡l‡ ,¯ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«

¯eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ97.¯‡M‰ ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿»

ב.92) נט, יורדים 93)עירובין הסולם ודרך השני, בצד
לחומה. אחד.94)מעבר פתח לה שיש עיר כדין

נוח.95) אינו הסולם, דרך א:96)שההילוך ס, בעירובין
לן  הב ליה: אמרו יוסף, דרב לקמיה (שבאו) דאתי "הנהו
לעירנו), עירוב שיתקן אדם לנו (תן מאתין לן דליערב גברא
בבי  עלה מצווחא דלא וחזי להו, ערב זיל לאביי: ליה אמר
חזא  אזל, המדרש), בבית זה על יתנגדו שלא (ראה מדרשא
אחורי  שפתחיהם בתים (ראה לנהרא דפתיחי בתי להנהו
יהיו  (אלה למתא שיור ליהוי הני אמר: הנהר), לצד העיר
יחיד  של ונעשית רבים של בעיר מדובר ושם לעיר)" שיור

שיור. בית 97)הצריכה אפילו אחד, בית רק הוא ואפילו
גרים  אין אם לעירוב צריכים שאינם התבן, בית או הבקר

שצב). סי' (או"ח שיור אותם עושים בהם, ואוכלים

.‚ÎÔlk e·¯Ú Ì‡ ,‰È„n‰ È·Ï ÛezLa ‰kÊÓ‰98 «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ ·e¯Ú99‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰Ï100Èa ÌÚ ÛzzL ‡ÏÂ ÁÎML ÈÓ ÔÈ„Â . »∆¿ƒƒ∆»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈
„·BÚ B‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ˙aLÏ CÏ‰L ÈÓ B‡ ,‰È„n‰«¿ƒ»ƒ∆»«ƒ¿…¿ƒ«∆∆≈
ÌÈ„k Ïk‰ ÔÈc - ‰È„na Ô‰nÚ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»

ÈB·Óe ¯ˆÁa101. ¿»≈»

לכולן".98) עירב "אם צ"ל: משנה', ה'מגיד לדעת
זכות.99) אינו אחד עירוב לכולן, עירב לא אם אבל

בפניו.100) שלא לאדם בחצר,101)וזכין שכח דין
בפ"ד  - אחרת בעיר לשבות הלך ודין ה"א. בפ"ב מבואר

הי"ג. ובפ"ד ה"ט בפ"ב - גוי ודין הי"ג.

.„Î‰È„Ó102ÈB·nÓ ıeÁ ‰È·LBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰·vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - „Á‡103ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·n‰ Á˙t104ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈB·Ó ÈB·Ó B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó105. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ¯ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰·vÓ ÈB·Óe ÈB·Ó Ïk ‰B·e∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
¯‡L ÏÚ ¯Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL¯ ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡B·n‰«¿

כולה 102) את שמערבים יחיד, של שהיתה עיר נט: עירובין
שיור. צריכה ארבעה 103)ואינה רחב שהוא עמוד

הט"ז. פ"ד למעלה וראה מפרידה 104)טפחים, שהמצבה
המדינה. משאר המבוי על 105)את זה יאסרו שלא כדי

זה.
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קצי zenexz zekld - mirxf xtq - a`Îmgpn f"h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn a"kÎf"h -`"tyz'd

à"ôùú'ä áà-íçðî æ"è ïåùàø íåé

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשר,1) ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

ולפסול. להאכיל והראוי

.‡ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z2ÔÈa , ¿»¿««¬≈∆¡∆∆«…¬ƒ≈
Ì‰ ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈≈

ÌÈÚk‰ Ì‰È„·ÚÂ3ÔzÓ‰·e4Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿≈∆«¿«¬ƒ¿∆¿»∆∆¡«¿…≈ƒ
Á¯aL Ô‰k „·Ú .¯ÓB‚Â BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È5˙L‡Â ƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿¿≈∆∆…≈∆»«¿≈∆

‰„¯nL Ô‰k6ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -7. …≈∆»¿»¬≈≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

oia milecb oia ,mipdkl zlk`p xyrn znexze dnexz"
dpwi ik odke xn`py ,ozndae miprpkd mdicare md ...miphw

."etqk oiipw ytp

אוכלין". אלו הרי שמרדה, כהן ואשת שברח "עבד ומוסיף:
כהן  נקרא שהקב"ה הוא העניינים בפנימיות ועניינו
מסיבה  אם גם ולכן כהן, עבד הוא יהודי וכל לט.) (סנהדרין
שברח", כהן "עבד של למצב והביאו יצרו תקפו כלשהי
אלו  "הרי זאת בכל עוד, אדונו תחת שאינו לו שנדמה עד
עוד  ולא הוא". ישראל שחטא, אע"פ "ישראל כי אוכלין"
הקדושה  שניצוצי גורם הקב"ה, משל שאוכל שזה אלא
ובזה  הקודם. למצבו לחזור עליו ויפעלו יעוררוהו שבזה
בני  של אחדותם - שבתרומה האחדות עניין גם־כן מודגש

יהיו. שבו ומצב מעמד בכל הקב"ה עם ישראל
(c"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

(כסףֿמשנה).2) מקומות בכמה פרשת 3)פשוט 'ספרא'
ה"א. פ"ה אלא 4)אמור לה הותר שלא אומרים יש

פ"ה  למעלה (ראה בהמה למאכל שעיקרם תרומה כרשיני
לבהמה. לתת אסור אדם, למאכל שעיקרו דבר אבל ה"ב),
הם  ביתו "ויליד הפסוק על ה"ו, שם ב'ספרא' הוא וכן
לא  יכול אוכלת, בהמה ואין אוכלים "הם - בלחמו" יאכלו
ורע"ב  ר"ש ועי' נפש". לומר: תלמוד בכרשינים? תאכל
להלן  וראה כאן. למלך' ב'משנה וראה מ"ט. פי"א בתרומות

הכ"ח. ופי"א ה"ז, תרומות 5)פ"ט ותוספתא ב. יב, גיטין
שם).6)פ"י. (גיטין, בעלה קנינו 7)על שהם בתרומה,

כהן. של

.·‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z8Ô‰k ‡l‡ d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿»∆»≈≈»∆»…≈
ÒÁÈÓ9‰˜ÊÁ È‰k Ï·‡ ;10ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ - ¿À»¬»…¬≈¬»»¿ƒƒ¿»∆

„·Ïa Ô‰È¯·c11‰Óe¯z ÔÈa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯˙e . ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿»≈¿»
ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈa ‰ÏB„‚¿»≈¿««¬≈≈∆»≈∆

ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰ÎÏ ‡l‡ ˙z dÈ‡ - Ô‰È¯·c12; ƒ¿≈∆≈»ƒ∆∆∆»¿…≈«¿ƒ»»
ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎÂ ,‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓƒ¿≈∆»∆¡…¿»¿≈»¿»«≈»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˙B CÎÈÙÏ .14ÏÎÏ ¿∆¿«À¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»¿»
‰ˆ¯iL Ô‰k15. …≈∆ƒ¿∆

התורה.8) מן להפרישה יוחסין 9)שחייבים עדי לו שיש
כד:). (כתובות ודאי כהן שהוא המתייחס כתב או

דבר 10) להוציא יכולים ביתֿדין ואין כהנים שהוחזקו
(רש"י  יחוס כתב ולא יחוס עדי לא להם אין אבל מחזקתו,

מדברי 11)שם). אלא בה חייבין שאין תרומה היינו
כה.). (שם להלן.12)סופרים ב:13)ראה קל, בחולין

שאין  מנין יונתן, רבי אמר נחמני בר שמואל  רב "אמר
לא, הימיםֿב (דברי שנאמר עםֿהארץ? לכהן מתנה נותנים
והלוים  הכהנים מנת לתת ירושלים ליושבי לעם "ויאמר ד):
מנת. לו יש - ה' בתורת המחזיק כל ה'", בתורת יחזקו למען
פ"ד  בחלה אבל מנת". לו אין - ה' בתורת מחזיק ושאינו
ושמן  וכו' והבכורות החרמים כהן, לכל ניתנין "ואלו מ"ט
(בחלת  הקודמת המשנה על שם וב'ירושלמי' שריפה",
חבר, לכהן "בין אמרו: - כהן" לכל "וניתנת לארץ) חוצה
כהן" לכל "ניתנין גם כן ואם עםֿהארץ", לכהן בין
עםֿהארץ. כהן בין חבר כהן בין היינו השניה, שבמשנה
אלא  מתנות נותנין אין שאמרו שמה רבינו, למד זה ומתוך
שיהיה  אבל והיפה, הטוב דרך על אלא אינו חבר, לכהן
שם. במשנה פירש וכן שמענו, לא הארץ, לעם לתתם אסור
בהם  שאין דברים רק שם המשנה שהזכירה זה  ומתוך
של  שמן היינו שריפה, שמן גם ובכללם וטהרה, טומאה
מעשר  תרומת גדולה, שתרומה רבינו למד טמאה, תרומה
יטמאם  שמא עםֿהארץ, לכהן לתתם אסור טהורות, וחלה

המשנה. בפירוש עיי"ש בטומאה, ויטמאנה 14)ויאכלם
עםֿ אין טמאה שתרומה [ואףֿעלֿפי יאכלנה. ואחרֿכך
מחזיק  אינו עםֿהארץ – להלן) (ראה לאכלה חשוד הארץ

שמח']. 'אור – להלן וראה לטמא, שם:15)עצמו בחלה,
של  שמן היינו שריפה", ושמן וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו
כהן  בין חבר כהן בין היינו כהן, וכל טמאה. תרומה
ודעתו  זה, על חולק והראב"ד למעלה. כמבואר עםֿהארץ,
שעםֿ ואףֿעלֿפי מנין. ד"ה שם בחולין ה'תוספות' כדעת
שאינו  לפי ידו, על שנטמאה טהורה תרומה אוכל הארץ
תרומה  לאכול חשוד אינו - למעלה) (ראה טמא שהוא סבור

שמח'). ('אור משנה' ב'כסף וראה ממש, טמאה

.‚˙ÈÏ‡¯OÈ16˙‡OpL17˙a ‰pË˜ elÙ‡ ,Ô‰ÎÏ ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈¿…≈¬ƒ¿«»«
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL18‰Óe¯˙a ÏÎ‡z -19‰ÊÁÂ »»ƒ¿∆»…«ƒ¿»¿»∆

˜BLÂ20‰¯Bz ÔÈ„Â .21È¯‰L ,‰Ò¯‡˙pMÓ ÏÎ‡zL »¿ƒ»∆…«ƒ∆ƒ¿»¿»∆¬≈
BÈ˜ ‡È‰22ÒkzL „Ú ÏÎ‡zL ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¬»»¿¬»ƒ∆…««∆ƒ»≈

ÏÈÎ‡z ‡nL ‰¯Êb ,‰tÁÏ23‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ‰Óe¯z «À»¿≈»∆»«¬ƒ¿»¿»ƒ»¿«∆»
.‰È·‡ ˙È·a ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»¿≈»ƒ»

ב.16) מד, נדה בהלכה 17)משנה, (ראה אביה עלֿידי
אישות  מהל' (פ"ג התורה מן איש אשת שהיא הסמוכה)

שם).18)הי"א). (נדה, ביאה ביאתה אין כן, לפני אבל
אביה.19) עלֿידי נישאה אם דאורייתא, בתרומה אפילו
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לכהנים 20) נאכלים שהם השלמים, מקרבן המורמים
מעשה  מהל' ופ"י א. נה, זבחים (משנה ולעבדיהם ולנשיהם

ה"ה). ב.21)הקרבנות נז, (ויקרא 22)כתובות ונאמר
בו" יאכל הוא כספו, קנין נפש יקנה כי "וכהן יא): כב,

שם.23)(שם). עולא, כדעת

.„˙L¯Á24˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ‰ËBLÂ ≈∆∆¿»∆ƒ≈¿…≈≈»∆∆
‰Óe¯˙a25‰È·‡ d‡ÈO‰ elÙ‡ ,26‡OÈ ‡nL ‰¯Êb ; ƒ¿»¬ƒƒƒ»»ƒ»¿≈»∆»ƒ»

˙L¯Á Ô‰k L¯Á27‰pÏÈÎ‡ÈÂ28‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ , ≈≈…≈≈∆∆¿«¬ƒ∆»¿ƒ»»¿∆…
.ÏÏk Ï‡¯OÈ ˙a ˙L¯Á ÏÎ‡z…«≈∆∆«ƒ¿»≈¿»

א.24) קיג, בתרומה 25)יבמות ובין דרבנן בתרומה בין
(שם). התורה 26)דאורייתא מן גמורה איש אשת שהיא

הי"א). אישות מהל' תופשים 27)(פ"ג אינם חרש ונישואי
ה"ט). פ"ד (שם מדרבנן דאורייתא,28)אלא תרומה

שם  [ובגמרא שם). (יבמות, אוכלת היא דרבנן תרומה שהרי
[ו  הוא נבלות אוכל קטן "וליכול, זה: על מצווין הקשו אין

בפקחת". חרש יאכיל שמא "גזירה ומתרץ: להפרישו]",
אוכל  קטן שסובר למי שאף - א קיד, שם הסוגיא לפי אבל
אסור  בידים להאכילו להפרישו, מצווין ביתֿדין אין נבילות
אין  - הכ"ז) אסורות מאכלות מהל' בפי"ז רבינו פסק (וכן
הנישואין  עלֿידי שהרי הנ"ל, הגמרא לקושיית מקום
זה  והרי תרומה, אוכלת היא וחרשת לחרש חכמים שתיקנו
ועי' שם). ריטב"א (ועי' בידים לה נותנים חכמים כאילו

רוקח']. ו'מעשה משנה' 'כסף

.‰˙BÓe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ¯f‰29‡Ï ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL , «»»∆¡…¿∆∆¡«¿»»…
:¯Ó‡pL ,B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz ‰È‰ elÙ‡ .L„˜ ÏÎ‡È…«…∆¬ƒ»»«…≈¿ƒ∆∆¡«
¯ÈÎO ‰Ê - ·LBz .L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ Ô‰k ·LBz«…≈¿»ƒ……«…∆»∆¿ƒ

ÌÏBÚ30ÌÈL ¯ÈÎO ‰Ê - ¯ÈÎO ,31È¯·Ú „·ÚÂ .32È¯‰ - »»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
¯ÈÎOÂ ·LB˙k ‡e‰33‡È‰ È¯‰ - ¯f‰ ˙L‡ ˙‰ÎÂ . ¿»¿»ƒ¿…∆∆≈∆«»¬≈ƒ

¯Êk34BzL‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa - ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL ;35. «»∆∆¡«¿»»≈≈ƒ¿

ב.29) פג, עברי 30)סנהדרין עבד והיינו א. ע, יבמות
(פ"ב  בשש יוצא שאינו שנים, שש על ליתר עצמו שמכר

שמח'. 'אור – ה"ג) עבדים והיינו 31)מהל' שם. יבמות,
('אור  שנים שש בסוף שיוצא סתם, עצמו שמכר עברי עבד

עבדים 32)שמח'). הם שלמעלה ושכיר תושב [כלומר,
אותם  קראה שכן שמח'), ב'אור (ראה עצמם שמכרו עבריים
לך  ונמכר עמך אחיך ימוך "וכי לטֿמ): כה, (ויקרא התורה
זה  הוא עברי" "עבד ואילו וכו'", כתושב כשכיר וגו'
"כי  ב): כא, (שמות התורה קראתו שכן ביתֿדין, שמכרוהו

עברי"]. עבד יותר 33)תקנה אצלו קבוע שהוא אףֿעלֿפי
אסור  עצמו שמכר שזה עצמם), שמכרו מעבדים =) מהם
מכרוהו  ואילו ה"ג) עבדים מהל' (פ"ג כנענית בשפחה
שמח'. 'אור – (שם) כנענית שפחה לו מוסר רבו - ביתֿדין

ב.34) פה, יבמות א.35)משנה, סח, שם

.ÂÔB„Êa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê36ÔÈa ‡ÓË ‰È‰L ÔÈa - »∆»«¿»¿»≈∆»»»≈≈
ÏÎ‡L ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÔÈa ,¯B‰Ë ‰È‰L∆»»»≈∆»«¿»¿»≈∆»«

‰‡ÓË37B· e˙Óe :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¿≈»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«≈
e‰ÏlÁÈ Èk38d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ .39ÌlLÓ BÈ‡Â . ƒ¿«¿À¿∆«¬ƒ»»¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÏÎ‡M ‰Ó ÈÓc40ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿≈«∆»«∆≈∆¿«≈¿ƒ»«

ÏÎ‡È Èk LÈ‡Â :¯Ó‡pL ;LÓÁ ÛÈÒBÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»ƒ…∆∆∆¡«¿ƒƒ…«
.¯ÓB‚Â B˙ÈLÓÁ ÛÒÈÂ ‰‚‚La L„…̃∆ƒ¿»»¿»«¬ƒƒ¿≈

א.36) פג, פ"ו:37)סנהדרין תרומות בתוספתא הוא [כן
וטהור  הטהור, את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
את  שאכל וטמא הטהור, את שאכל וטמא הטמא, את שאכל
"והאוכלה  מ"ג: פי"א בפרה הוא וכן במיתה". כולם הטמא,
ועיי"ש  האוכלה. זר והיינו מיתה", חייב טמאה) תרומה =)
דאכל, ד"ה - א נד, גיטין ברש"י ועי' שלמה'. ב'מלאכת

ה  שאכל ובגליון "וזר פ"א: כריתות ובתוספתא שם. ש"ס
זבחים  בתוספתא שהרי היא, וטעותֿסופר טהורה", תרומה
לעמוד  שם כפשוטה' 'תוספתא וראה "טהורה", ליתא פי"ב

.[137 קודש"38)24 יאכל לא זר "וכל נאמר: ואחריו
הראשון, הענין על מוסיפה "וכל" של וי"ו שם). (סנהדרין,
דוד' 'חסדי – זר לאכילת גם בו" "ומתו הפסוק את ומחברת
שם), (סנהדרין, שאמר כרב ודלא שם. כריתות, בתוספתא
הענין. הפסיק מקדשם" ה' ש"אני מפני מיתה, חייב שאינו
למדו  יחללוהו", כי בו "ומתו הנ"ל שמהפסוק ואףֿעלֿפי
(ראה  מיתה חייב אינו תרומה שאכל טמא שכהן (שם) חז"ל
מחוללת  היא טמאה שתרומה מפני ה"א), פ"ז להלן
טמאה  בתרומה גם הפסוק מאותו מיתה חייבו וכאן ועומדת,
ואוכל  קדוש שהוא כהן שלגבי לזר, כהן בין הבדל יש -
שאינו  זר אבל מחוללת, נקראת הטמאה זו טהורה, בתרומה
כאן, (רדב"ז מחוללת אינה טמאה תרומה גם לגביו קדוש,
שאמר  מה [וזהו ה"ב). סנהדרין מהל' בפי"ט ולחםֿמשנה
מפני  - מקדשם" ה' אני יחללוהו, כי בו "ומתו (שם) הכתוב
אינם  שם), ב'ספורנו' (וראה לכהנים מקדשם, ה' שאני
קדושה. אינה שלגבם מחוללת, תרומה על מיתה חייבים
ואפילו  תרומה, כל לגביו - קודש" יאכל לא זר "וכל אבל
מ"א, פ"ו בתרומות אמרו זה ומטעם קודש. היא טמאה,
משלם  - טמאה תרומה ואחד טהורה תרומה ש"אחד
יאכל  כי "ואיש בפסוק שגם ה"ב), פ"י להלן (ראה חומשה"
ב'משנה  ועיי"ש בכלל. טמאה תרומה בשגגה", קודש

שלדבריו 39)ראשונה']. אלא שם, בסנהדרין רב אמר כן
ראה  כמותו, הלכה אין ובזה שמים, בידי מיתה חייב אינו

קלג. ל"ת המצוות' ב'ספר וראה 'ירושלמי'40)למעלה.
שאינו  התראה בלי במזיד אכל אם אבל ה"א. פ"ז תרומות
ומיתה  ה"ה), פ"י (להלן הקרן את לשלם הוא חייב לוקה,
אבל  ב. ל, בכתובות רבא כדעת פוטרתו, אינה שמים בידי
לוקה  "אינו אמרו שלא מבואר שם שהרי עיון, צריך
כגון  אחת, בבת והממון המלקות כשבאו אלא ומשלם",
זאת  השמיט ורבינו הבליעה, בבית חבירו לו שתחב

(משנהֿלמלך).

.Êk Ô‰k ˙·e˙Óe¯˙a ‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ È «…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒƒ¿«
ÌÈÈÚ ÈL .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰41:‰Ê Â‡Ïa eÏÏÎ «√»ƒ……≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿¿»∆

ÏÚaz Ì‡L42‰BÊ ‰OÚ˙Â dÏ ¯eÒ‡Ï43‰ÏÏÁ B‡44, ∆ƒƒ»≈¿»»¿≈»∆»¬»»
‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45‡È‰ È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¬≈ƒ

,ÏÏÁ Ïk ÔÈ„k ,ÌÏBÚÏ ˙BÓe¯za ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡¬»∆¡…«¿¿»¿ƒ»»»
¯·c ÏÎÏ ¯Êk ÏÏÁ‰L46Ï‡¯OÈÏ ‡Opz Ì‡Â .47- ∆∆»»«»¿»»»¿ƒƒ»≈¿ƒ¿»≈

‡e‰L ,ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯ena ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¬»∆¡…«»ƒ«√»ƒ∆
˙Ó B‡ dL¯bL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ,˜BLÂ ‰ÊÁ48. »∆»¿»««ƒ∆≈¿»≈
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ב.41) סח, שהיא 43)שם.42)יבמות לאדם נבעלה אם
איסורי  מהל' (פי"ח לכל השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). (שם 44)ביאה לכהן ונבעלה גרושה שהיהת כגון

ה"א). ושם.45)פי"ט במקדש,46)שם לעבודה פרט
מקדש  ביאת מהל' (פ"ו עבודתו מחלל אינו החלל שהרי
בין  חלל מנה שלא הט"ו, שם בפ"ט נראה וכן ה"י).
תהיה  כי לפי"ז: מתפרש והפסוק עבודה. פסולי שמונהֿעשר
בתרומה, - הקדשים בתרומת לפסול, תבעל כי - זר לאיש

תאכל. א.47)לא פז, שם ומשנה, שם. יבמות,
לחזה 48) חוזרת אינה ואףֿעלֿפיֿכן לתרומה, שחוזרת

כי  - לזר תהיה כי לפי"ז: מתפרש והפסוק תנשא ושוק.
לא  הקדשים, מן במורם - הקדשים בתרומת לישראל,

תאכל.

.ÁÏ·‡49Ï‡¯Oi‰ dL¯bL ¯Á‡ ˙ÏÎB‡ - ‰Óe¯z‰ ¬»«¿»∆∆««∆≈¿»«ƒ¿»≈
Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ;‰pnÓ Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,˙Ó B‡≈ƒ…ƒƒ«≈ƒ∆»∆∆¡««…≈
Ï‡ ‰·LÂ ,dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ‰È‰˙ Èkƒƒ¿∆«¿»»¿»¿∆«≈»¿»»∆

.ÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»ƒ¿∆»ƒ∆∆»ƒ»…≈

שם.49)

.Ëe„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50;ÌÁÏ Ïk ‡ÏÂ - ÌÁlÓ : ƒƒ«¿»»¿ƒ∆∆¿…»∆∆
.˜BLÂ ‰ÊÁÏ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ï ‡È‰ ˙¯ÊBÁ∆∆ƒƒ¿»¿…¿»∆»

לא 50) הקדשים "בתרומת מהפסוק גם כן למדו ושם שם.
ה"ז. למעלה רבינו שהביא תאכל",

.È˙ÈÏ‡¯OÈÂ ‰iÂÏ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ˙‰k‰ ‡ÏÂ51 ¿…«…∆∆ƒ¿«∆»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ
‰BÊ ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏ ¯eÒ‡Ï ‰ÏÚ·pL52‰¯eÒ‡ - ∆ƒ¿¬»¿»»ƒ¿«¬≈»¬»

Ú¯Ê dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»¿»¿««ƒ∆≈»∆«
.Ô‰kÓƒ…≈

א.51) סח, "חללה",52)שם גם כתב ה"ז, [למעלה
כאן]. השמיטה למה וצריךֿעיון

.‡È‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ ‰Èe·M‰ CÎÈÙÏ53ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ»«¿»≈»∆∆ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ˙Ó‡pL ‰Èe·L ÏÎÂ .È‡ ‰¯B‰Ë ˙¯ÓB‡L Ètƒ∆∆∆¿»¬ƒ¿»¿»∆∆¡∆∆«

È‡ ‰¯B‰Ë54„Ú dÏ LiL B‡ ,55˙¯zÓ ‰È‰zL È„k ¿»¬ƒ∆≈»≈¿≈∆ƒ¿∆À∆∆
˙Úa¯p‰Â .‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï¿«¿»¬≈∆∆ƒ¿»¿«ƒ¿««

‰Ó‰·Ï56.˙ÏÎB‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡Ï - ƒ¿≈»…ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿∆∆

ב.53) לו, וכתובות מ"ו, פ"ג עדיות נטמאה. שמא
ויש 54) אוכלת, שבויה "יש שם: עדיות במשנה שנינו

נשביתי  שאמרה האשה כיצד? אוכלת. שאינה שבויה
ואם  שהתיר. הפה הוא שאסר שהפה אוכלת, - אני וטהורה
אוכלת". אינה - אני טהורה אומרת והיא שנשבית, עדים יש

לבעלה. להתירה - א כב, בכתובות שנינו אפילו 55)וכן
נטמאה, שלא אחד עד להאמין הקילו שבשבויה אחד, עד

הי"ז. אישות מהל' בפי"ח ב.56)כמבואר נט, יבמות

.·ÈÔ‰kÓ Ú¯Ê dÏ LiL ˙ÈÏ‡¯OÈ57ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ƒ¿¿≈ƒ∆≈»∆«ƒ…≈∆∆ƒ¿ƒ
ÌeËÓË elÙ‡Â ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa ,da¿»≈»»≈¿≈»«¬ƒÀ¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â58;ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ú¯f‰ Ú¯Ê elÙ‡Â , ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆««∆««»»»
dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«¿∆«≈»

ב.57) פו, שם שמאכיל 58)משנה, אמרו - א עב, שם
אמו. את שמאכיל והואֿהדין עבדיו, ודרשו 59)את

סוף  עד בן לה חפש כלומר, עליה", "עיין ע.) (שם חכמים
הסמוכה. בהלכה וראה הדורות, כל

.‚ÈÏ‡¯OÈ Ú¯fL ÌLk60d˙B‡ ÏÒBt ˙‰kÓ61Ck , ¿≈∆∆«ƒ¿»≈ƒ…∆∆≈»»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,d˙B‡ ÏÈÎ‡Ó ˙ÈÏ‡¯OiÓ Ô‰k Ú¯Ê∆«…≈ƒƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»¿««ƒ∆

ÏeÒt Ú¯Ê62B‡ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk . ∆«»≈««ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈
ÈÓ ˙a‰ ÏÚ ‡·e ,˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡¯OÈÏ ˙‰k…∆∆¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«»«««ƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,¯ÊÓÓÏ ˙‡OpL B‡ ‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡e‰L∆∆¿»»∆»∆ƒ»¿«¿≈≈»««

Ìi˜ ¯ÊÓn‰ È¯‰Â63Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a Bn‡ Ì‡ ‰˙È‰ . «¬≈««¿≈«»»¿»≈ƒ«ƒ¿»≈¿…≈
.ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z -…«ƒ¿»«…≈¿ƒ¿»≈……≈

כשם 60) לה, אין וזרע "שנאמר הקודמת: להלכה מחובר זה
(משנהֿלמלך). וכו'" ישראל ב.61)שזרע פו, שם משנה,

בת 62) (של זה שלימוד [ואףֿעלֿפי ב. סט, שם משנה,
פרשת  ב'ספרא' נדחה לישראל) כהן מבת לכהן, ישראל
את  שיאכיל לבן "מניין שם: אמרו שכן ה"ו), (פ"ה אמור
הזרע  את נעשה לפסול, כאב זרע אם הוא ודין בתרומה, אמו
שמדת  לפסול, כאב הזרע את עשה אם הין להאכיל, כאב
ביתו  ויליד יא) כב, (ויקרא לומר תלמוד וכו' מרובה הפסול
ביה  "קרי א: מד, בנדה גם הוא (וכן יאכיל" יאכלו] [הם
למדו  ביתו", מ"יליד למדו שכבר לאחר - בלחמו") יאכילו
הבדל  אין שבה שכשם כהן, בבת הנאמר לה" אין מ"זרע גם
וכן  ישראל, בבת כן כמו פסול, זרע לבין כשר זרע בין

ע.]. ביבמות במשנה,63)מפורש עי' אמו, אם את ומאכיל
שם.

.„ÈÏÚ Û‡Â dÚ¯Ê ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿««
Ï‡¯OÈ BÈ‡ elÙ‡Â ,ÏeÒt Ú¯f‰ B˙B‡L Èt64ÔÈ‡Â . ƒ∆«∆«»«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÓ ˙a dÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆ƒ»¿»»«ƒ…≈««ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‰‡eO ˙a‰L65‰ÏlÁ˙ elÙ‡Â ,66È¯‰ - ∆««¿»¿ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿»¬≈

.‰ÏeÒt‰ ˙a‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dn‡ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«««¿»

לנישאת 64) והכוונה ישראל", "מאינו לומר רוצה [אולי
אוכלת  אמה ואףֿעלֿפיֿכן בתרומה, מלאכול שנפסלה לגוי,
שם]. יבמות, ובמשנה ה"י, שם ב'ספרא' כמפורש עבורה,

אוכלת.65) אינה לכהונה.66)והבת פסול זרע ונעשית

.ÂËdÚ¯Ê ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡L ˙‰k‰ ,Ba ‡ˆBik«≈«…∆∆∆≈»∆∆ƒ¿≈«¿»
?„ˆÈk .ÌÈ‰k Ú¯f‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OinL∆ƒƒ¿»≈««ƒ∆«∆«…¬ƒ≈«

Ô‰k ˙a67˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL68, «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«
‰Ê È¯‰ - Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ˙a‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»««¿ƒ»¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¬≈∆

Bn‡ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ,ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï Èe‡¯69˙‡ ÏÒBÙe »ƒ¿…≈»«¬ƒ∆ƒ≈∆
Bn‡ ‰˙nL Èt ÏÚ Û‡Â ,Bn‡ Ì‡70˙‡ÊÂ .71:˙¯ÓB‡ ≈ƒ¿««ƒ∆≈»ƒ¿…∆∆

Èza Ô·k ‡Ï72.‰Óe¯z‰ ÔÓ ÈÏÒBt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k …¿∆ƒƒ…≈»∆≈¿ƒƒ«¿»

ב.67) סט, שם את 68)משנה, ופוסלת ישראלית שהיא
אביה. שמת אףֿעלֿפי הכהן.69)אמה אביו מות לאחר

שהרי 70) אמה, את פוסלת עצמה היא חיה, שהיא זמן שכל
ישראל. אמו.71)אביה "כבני".72)אם שם: במשנה,

רבינו. כלשון - א ע, שם בברייתא אבל

.ÊËÏÒBt BÈ‡ - „·Ú‰73.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â Ú¯Ê ÌeMÓ »∆∆≈≈ƒ∆«¿≈«¬ƒ
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˙‡OpL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL ˙‰k ?„ˆÈk≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈
LaÎÂ Ôa‰ CÏ‰Â ,Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ô‰ÎÏ74ÏÚ ¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¿»««≈¿ƒ¿««

‰ÁÙM‰75„·Ú epnÓ ‰„ÏÈÂ76„·Ú‰ È¯‰Â Ôa‰ ˙Óe , «ƒ¿»¿»¿»ƒ∆∆∆≈«≈«¬≈»∆∆
Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a ‰Ê „·Ú ÏL ÂÈ·‡ Ì‡ ‰˙È‰ :Ìi«̃»»¿»≈»ƒ∆∆∆∆«ƒ¿»≈¿…≈
- Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ‰˙È‰ ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï -……«ƒ¿»»¿»«…≈¿ƒ¿»≈

ÒeÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú‰L ,Ú¯Ê ‰Ê ÔÈ‡L .ÏÎ‡z77. …«∆≈∆∆«∆»¬»ƒ≈»∆ƒ

ב.73) סט, שם מכבש,74)משנה, לשון ונדבק, נדחק
שם). (רש"י הוא גנאי הגויה 75)ולשון על וכלֿשכן

להלן.(רדב"ז), (רש"י).76)וראה כמותה שפחה שוולד
סח:). (קידושין גויה ולד ואינו 77)וכן פוסל אינו ולפיכך

"הכל  א: סב, ביבמות שאמרו למה כוונתו [ואין מאכיל.
מהל' בפט"ו רבינו כתב (וכן חיים" לו שאין בעבד מודים
אלא  כן אמרו שלא - יחוס"), לו אין "שהעבד ה"ו אישות
מתייחסים  בניו שנתגייר, בגוי ואילו שנשתחרר, בעבד
בא  אם ובין הגויה על בא אם בין - בישראל אבל אחריו,

אחריו]. מתייחסים הוולדות אין השפחה, על

.ÊÈÏ‡¯OÈ ˙a78,Ôa epnÓ dÏÂ ,˙ÓÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈»≈¿»ƒ∆≈
‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ79˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿ƒ¿»≈……«ƒ¿»≈

ÈtÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ôa epnÓ dÏÂ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈¿»ƒ∆≈……«ƒ¿»ƒ¿≈
Ï‡¯OinL da80ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - Ï‡¯OiÓ da ˙Ó . ¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»ƒƒ¿»≈∆∆ƒ¿ƒ

.ÔBL‡¯‰ da¿»»ƒ

ב.78) פו, יבמות לישראל,79)משנה, שנישאת מפני
הכהן. מזרע מכהן,80)ונותקה בן גם לה שיש אףֿעלֿפי

לישראל. נישואיה עם ממנו נותקה שהרי

.ÁÈÏ‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a81,Ôa epnÓ dÏ LÈÂ «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆≈
‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ82dÏÂ ˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿…≈…«ƒ¿»≈¿»

‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ôa epnÓ83‰¯eÒ‡ - Ô‰kÓ da ˙Ó . ƒ∆≈…«ƒ¿»≈¿»ƒ…≈¬»
- Ï‡¯OinL da ˙Ó .Ï‡¯OinL da ÈtÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»∆ƒƒ¿»≈
‡Ï ,‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡Â ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙È·Ï ˙¯ÊBÁ∆∆¿≈»ƒ»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»…

˜BLÂ ‰ÊÁa84. ¿»∆»

שם.81) הישראל.82)משנה, של מזרע שנותקה
ממנו 83) נותקה שהרי ישראל, בן גם לה שיש אףֿעלֿפי

לכהן. נישואיה זֿט.84)עם בהלכה למעלה כמבואר
אסורה  אביה, לבית בחוזרת "דוקא משנה': ה'כסף וכתב
לאכול  חוזרת והיא מישראל בנה כשמת אבל ושוק, בחזה
מפורש  וכן ושוק, לחזה אף חוזרת - מכהן בנה בשביל

שם. בגמרא

.ËÈdÏ LÈÂ ‰lÁz Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈»
.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ ,Ôa epnÓƒ∆≈¿»¿»¿ƒ»¿…≈∆∆ƒ¿»
È¯‰L ,ÔB¯Á‡‰ da ÈtÓ ˙ÏÎB‡ - Ôa epnÓ dÏÂ ˙Ó≈¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿≈¿»»«¬∆¬≈

.ÂÈ·‡ dÏÈÎ‡‰L BÓk dÏÈÎ‡Ó ‡e‰«¬ƒ»¿∆∆¡ƒ»»ƒ

à"ôùú'ä áà-íçðî æ"é éðù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמשן.1) שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר

חוצה  ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין
ונשיהן  משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם לארץ
שפכה  וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן.
שנישאת  ישראל בת עבדים. להם שקנו וקטן שוטה וחרש

עבדים. לו והכניסה לכהן

.‡ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡ÓË Ô‰k…≈»≈»∆¡…¿»≈¿≈»≈
Úe¯ˆ ‡e‰Â Ô¯‰‡ Ú¯fÓ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë¿»∆∆¡«ƒƒƒ∆««¬…¿»«
ÔÈÏÎB‡L L„˜ e‰Ê È‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa ,·Ê B‡»«√»ƒ……«≈∆…∆∆¿ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô¯‰‡ Ú¯Ê Ïk B˙B‡2BÊ :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? »∆««¬…¿»ƒ¿≈¡≈≈
- ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ‡ÓË ÏkL ‡l‡ .‰Óe¯z¿»∆»∆»»≈»≈¿»¿»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ3‰˜BÏ CÎÈÙÏe ,4:¯Ó‡pL ; «»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿ƒ»∆∆∆¡«
‡ÓËÂ .‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡OÈ ‡ÏÂ Èz¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»≈¿¿»≈

¯z ÏÎ‡LBÈ‡ - Â‡Ïa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ‰Óe ∆»«¿»¿≈»««ƒ∆¿«≈
‰˜BÏ5L„˜ dÈ‡ È¯‰L ,6. ∆∆¬≈≈»…∆

כהונה,2) לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
בת  היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא
חוזרת  שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן

יחללוהו".3)אליהם. כי בו  "ומתו שכל 4)שנאמר
לוקים. שמים, בידי מיתות לאכול 5)חייבי יש איסור אבל

ופירש  איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י
עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו",

שמחוללת 6) לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ועומדת.

.·ÔLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ‡≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡ˆÈÂ7‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡8; ¿≈¿¿»»ƒ««¿ƒ«««»

ÔÓ ÚÈ˜¯‰ ¯‰ËiL „Ú - ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈«∆ƒ¿«»»ƒ«ƒ
¯B‡‰9.ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â , »¿««…«ƒ«√»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

e`vie ,myny aixriy cr dnexza oilke` mi`nhd oi`"
."'ek ..dngd zriwy xg` miakek dyely

את  קורין ש"מאימתי בברכות בגמרא הוא ההלכה ומקור
גברא", "טהר ולא יומא" "טהר הוא משמעו בערבית" שמע
לבאר  ויש שמש. בהערב תלויה הטמא של שטהרתו היינו
אותיות  ש'תרומה' בזהר, כדאיתא העניינים: בפנימיות זאת
תרומה  ואכילת יום. לארבעים שניתנה התורה מ', תורה
ואחד  אחד כל של מאכלו נעשית שהתורה משמעה
שהלחם  כמו הנפש... ומזון "לחם היא שהרי מישראל,
'כוכבים' כבשרו". ובשר דם להיות הגוף.... את זן הגשמי
נקרא  יהודי שכל בירושלמי כמובא ישראל, עם על קאי
של  בחינותיהם שלושת הם כוכבים ושלושה כוכב, בשם
כוכבים  ושלושה מישראל, ואחד אחד בכל שישנם האבות
אדם, כל "מדת שהיא ה"בינוני" דרגת על מרמזים בינוניים
ישנם  שכאשר להלכה, ונפסק ימשוך". אדם כל ואחריה
בתרומה  לאכול הכהנים יכולים בינוניים, כוכבים שלושה
של  בכחו יש ומצב מעמד ובכל גברא", ש"טהר לפני עוד
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כבשרו, ובשר דם שנעשית באופן תורה ללמוד יהודי
להמתין  צריך אינו בינוניים כוכבים ג' אצלו שיש ומכיון
בתרומה  לאכול יכול אלא וכו') (טהרה מיוחדת לעבודה
יכול  שאז העבודה, לשלימות בא ועל־ידי־זה ומיד. תיכף
וכו' חטאת לקדשי־קדשים, ועד ממש, קדשים גם לאכול
- חטאת מי של והקדושה הטהרה שלימות עם הקשורים
מים  עליכם "וזרקתי - והקדושה הטהרה שלימות

טהורים".
(e"h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

אמרו:7) לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב
ולא  ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם
בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים

החמה.8) שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וזה
אינשי 9) כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

עבר, לשון "אדכי שם: וברש"י יומא". ואדכי שימשא איערב
השמש". מן העולם נתפנה

.‚,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ô‰k…≈»∆»«¿»¿≈»≈∆
‰OÚa ‡e‰L ÈtÓ10ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈∆«¬≈∆∆¡«¿««…«ƒ

ÏÎ‡iL ‡e‰ B˙M„˜a ‡e‰L ¯·cÓ - ÌÈL„w‰«√»ƒƒ»»∆ƒ¿À»∆…«
Èt ÏÚ Û‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ¯·c Ï·‡ ,¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«¬»»»»≈……«««ƒ

.‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;¯‰ËiL∆ƒ¿«¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

עשה.10) אלא לאו בו שאין מפני כלומר,

.„eÚÊÚcÊpL LÈb¯‰Â ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿
ÂÈ¯·È‡11‰n‡a ÊÁB‡ - Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï12ÚÏB·e ≈»»¿ƒƒ¿«∆«≈»«»≈«

.‰Óe¯z‰ ˙‡∆«¿»

מגופו.11) זרע שיבלע 12)שנעקר עד הזרע יצא "שלא
עד  מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את

לחוץ". טומאתן שתצא

.‰Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ‰ËBM‰Â L¯Á‰«≈≈¿«∆«¿ƒƒ»«¬ƒƒ»
‡lL Ô˙B‡ ÔÈ¯nLÓe .ÔLÓL ·È¯Ú‰L ¯Á‡ ‰Óe¯z¿»««∆∆¡ƒƒ¿»¿«¿ƒ»∆…
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ÓË - eLÈ Ì‡L ;‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ eLÈÈƒ¿«««¿ƒ»∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆»ƒ

˙LÁ ÏL ÒÈk Ì‰Ï eOÚ Ôk13e‡¯È ‡nL ,.È¯˜ ≈»»∆ƒ∆¿∆∆»ƒ¿∆ƒ

של 13) ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
בכיס. ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת?

.ÂeÏaËiL „Ú ‰Óe¯za ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈlÓ‚ È·ÎB¯¿≈¿«ƒ¬ƒ∆¡…«¿»«∆ƒ¿¿
,ÌenÁ‰ ÈtÓ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰L ;ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ¿«¬ƒƒ¿»∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«ƒ

ÏÓb‰ ¯BÚ ÏÚ ‰·ÈÎ¯‰L14˙·ÎL ÏL ‰tË ‡ÈˆBÓ ∆»¿ƒ»««»»ƒƒ»∆ƒ¿«
.Ú¯Ê∆«

אוכף.14) בלא כלומר,

.Ê˙ÚLa ‰Ît‰˙ ‡Ï Ì‡ ,d˙hÓ ˙LnLÓ‰«¿«∆∆ƒ»»ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿«
LÈÓLz15Ì‡Â ;·¯ÚÏ ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - «¿ƒ∆∆¿∆∆«¿»»∆∆¿ƒ

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LÈÓLz‰ ˙ÚLa ‰Ît‰˙ƒ¿«¿»ƒ¿«««¿ƒ¬≈¬»∆¡…

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk ‰Óe¯za16‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L ; «¿»»¿»»ƒ∆ƒ∆¿»»∆…
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰‡ÓË ‰È‰˙Â ËÏÙz17. ƒ¿…¿ƒ¿∆¿≈»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

והוא 15) בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
הלכה  אם אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה
שרבינו  ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה,
בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס
אין  זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת",

במטה. להטבילה עד 16)צורך אלא שלמים ימים ג' לא
השלישי. שלוש 17)היום אלא מטמאה שאינה כתב ושם

היא  שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות,
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה

.Á- Ô‰È¯·cÓ d¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆
‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰kÏ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ dÈ‡≈»¬»«¬ƒ»∆»¿…≈∆À¿»¿»
˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ô‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ - eÏ·hL ÔlÎÂ .˙B„ÏBÈÂ¿¿¿À»∆»¿À»ƒ«¬ƒ»««ƒ

ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL18˙B‡ÓË ÚbÓ È‡ÓË Ï·‡ .19- ∆…∆¡ƒƒ¿»¬»¿≈≈««À¿
epnÓ ¯‰hÏ ÌBi‰ eÏ ¯LÙ‡ È‡L ,˙Óa Ú‚pL ÔÈa20, ≈∆»«¿≈∆ƒ∆¿»»«ƒ»≈ƒ∆

‰ˆeÁ ˙Óe¯˙Ï ÏaËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯La Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆∆≈»ƒƒ¿…ƒ¿«»
.ı¯‡Ï»»∆

אלא 18) ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ראוי  הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר
מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה, לאחר
שני  אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה
בתרומת  שאוכל בלבד מגע כטמא אלא ואינה לטומאה,

לארץ. מגופן.19)חוצה יוצאה טומאה שאין 20)שאין
ושביעי. שלישי להזות פרה, אפר היום לנו

.Ë‰pË˜e È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜ Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ¿«»
‡Ïa „ÈÓz d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ‰c Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¬»«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿…

‰˜È„a21.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Ú ‰‡ÓË ‰‡ˆÈ ‡lL Ô˙˜ÊÁL , ¿ƒ»∆∆¿»»∆…»¿»À¿»¬«ƒ¬≈∆
ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï·‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ ¯B‰Ë - Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»

שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל
זה. לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן  פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש גבי עד על ששימש
אוכל  שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח".

מיוחס". זה הרי תורה של בתרומה

.ÈÈ¯‰L .‰¯Bz ÔÈcÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ï¯Ú Ô‰k…≈»≈»∆¡…ƒ¿»ƒƒ»∆¬≈
¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡Â ,‰Óe¯˙a ¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡∆¡«»¿»ƒƒ¿»¿∆¡«»¿»ƒ
¯eÒ‡ Ï¯Ú - ÁÒÙa ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz ‰Ó ;ÁÒÙa¿∆««»¿»ƒ»»¿∆«»≈»
.Ba ¯eÒ‡ Ï¯Ú - ‰Óe¯˙a ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz Û‡ ,Ba«»¿»ƒ»»ƒ¿»»≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â24CeLÓ .25ÏÎ‡Ï ¯zÓ ¿ƒ»«∆ƒ«»»À»∆¡…
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .Ï¯Úk ‰‡¯pL Èt ÏÚ Û‡Â ‰Óe¯˙aƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ

ÏBnÈL26.Ïe‰Ó ‰‡¯iL „Ú ‰iL ÌÚt ∆»««¿ƒ»«∆≈»∆»
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התורה 24) מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
לחכמים  מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת
ולפיכך  התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו

תעשה. ללא רבינו את 25)מנאו וכסתה ערלתו שנמשכה
חכמים 26)העטרה. אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון

שייראה  כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול
כמהול.

.‡È‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - Ïe‰Ó „ÏBp‰27- ÌeËÓh‰Â . ««»≈ƒ¿»¿«À¿
- ÒBÈ‚B¯c‡Â .Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡≈≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿«¿¿ƒ

ÏÎB‡Â ÏÓ28. »¿≈

שאין 27) כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף
בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן
דם  הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה

נפשך:28)ברית]. ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין

הוא. כהן של זרעו

.·ÈÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ Ï¯Ú‰∆»≈¿»«¿≈ƒ««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·ÚÂ Ô‰ÈL - ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï29. ∆¡…ƒ¿»¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ

קדושת 29) בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שאף
כהונה.

.‚È‡kc Úeˆt30‰ÎÙL ˙e¯Îe31Ô‰È„·ÚÂ Ì‰ - ¿««»¿»¿»≈¿«¿≈∆
eÏÎ‡È ‡Ï Ô‰ÈLe ,ÔÈÏÎB‡32Ú„È ‡Ï Ì‡Â .33˙‡ ¿ƒ¿≈∆……¿¿ƒ…»«∆

‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt ‰OÚpMÓ BzL‡34È¯‰ - ƒ¿ƒ∆«¬»¿««»¿»¿»¬≈
BÊ È¯‰ - ÌÈ¯b ˙a ‡O Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È el‡≈…¿¿≈ƒ»»«≈ƒ¬≈

˙ÏÎB‡35. ∆∆

שלו.30) הביצים אינו 31)שנפצעו ושוב הגיד שנכרת
ושניהם  מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה

בקהל. לבוא בביאתם 32)אסורים חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות מלשון 33)מכיוון עליה, בא לא
אשתו". חוה את ידע המשנה 34)"והאדם לשון היא כן

שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה ומשמע
משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך
אם  אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה עומדת, כלומר
אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר

יבוא 35) "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
ולא  ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע
ואינו  כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום

בה. אסור

.„È˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰k ˙a LcwL Ô‰k ‡kc Úeˆt36. ¿««»…≈∆ƒ≈«…≈≈»∆∆
‰nÁ ÒÈ¯Ò37ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·ÚÂ BzL‡Â ‡e‰ -38ÌeËÓË . ¿ƒ«»¿ƒ¿«¬»»¿ƒÀ¿

Ô‰È˙BL ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·Ú - ÒBÈ‚B¯c‡Â39. ¿«¿¿ƒ«¿≈∆¿ƒ¬»…¿≈∆

ופסולה 36) נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון
קידש  רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול
לאכול  שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה,
משום  דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה
הייתה  אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה

שעכשיו  פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על
שהכשירוה  הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה
אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה
ידי  על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל

אביה. מרשות יצאה שאז סריס 37)הקידושין, שנולד
וחום  הצהריים ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן

חזק. משקה ששתתה נסתרס 38)התנור שלא חמה שסריס
בקהל. לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי

ואנדרוגינוס 39) קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
אם  זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא

קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה,

.ÂËÔÈ‡ - ÌÈ„·Ú Ô‰Ï ewL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»∆»»∆¬»ƒ≈»
ÔÈÏÎB‡40ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔÈc ˙Èa Ì‰Ï e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»∆≈ƒ«¿

‰M¯Èa Ô‰Ï eÏÙpL B‡41.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ - ∆»¿»∆ƒÀ»¬≈≈¿ƒ

בית 40) ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
יאכל  הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין אפוטרופוס. או דין

נוחל.41)בו". שקטן

.ÊËÔÈa ,‰Óe¯z‰ ÔÓ ÏeÒÙÏ ÏÚ·pL ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»≈
ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ - B˙e·˜ C¯c ÔÈa B˙e¯ÎÊ C¯c∆∆«¿≈∆∆«¿ƒ¿«ƒ∆¡…

ÌÈLk ,‰Óe¯˙a42ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·Ú ÔÈ‡Â .43Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ
B˙‡È·a ÏÒBt ‡e‰L ¯Á‡ ÒBÈ‚B¯c‡Ï ÏÚ·ƒ¿«¿«¿¿ƒ«≈∆≈¿ƒ»

‰M‡Ï44.ÂÈ„·Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÏÎB‡ BÈ‡Â ,ÏÒÙ - ¿ƒ»ƒ¿«¿≈≈¿…«¬ƒ¬»»
B˙e·˜ C¯c B˙B‡ ÏÚ·iL ‡e‰Â45B˙e¯ÎÊ C¯c Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿«∆∆«¿¬»∆∆«¿

.‰p‰k‰ ÔÓ ¯ÎÊ ÏÒBt ¯ÎÊ ÔÈ‡ -≈»»≈»»ƒ«¿À»

(האנדרוגינוס)42) "נבעל ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
מן  לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל
נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה.
דין  מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
זכר  שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות
כשרה  ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל
בדרך  בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא.
בכדרכה  בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו

כדרכה. שלא הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי
פוסל.44) אינו - כשר הוא "רבי 45)שאם שם: ירושלמי

במינו  מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא
שבעלו  בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
דין  שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד
של  זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם
בעלו  אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה
פוסלת  זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך
ואת  כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד
ממה  אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל
ואם  זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך:

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם

.ÊÈBÈ‡ Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú∆∆∆¿≈À»ƒ∆»»∆»≈∆…≈≈
ÏÈÎ‡Ó46ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ „·Ú‰ ‰Ê È¯‰ -47ÏÎÂ . «¬ƒ¬≈∆»∆∆»∆¡…¿»

.˜BLÂ ‰ÊÁa ÏÈÎ‡Ó - ‰Óe¯˙a ÏÈÎ‡n‰««¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿»∆»
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שאוכלים 46) כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
שאינו  פסול היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה

בתרומה]. עבדו לכהן 47)מאכיל "מניין שם: בירושלמי
בו, ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה
משמע  יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו

המאכיל. לכהן קנוי שכולו

.ÁÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
‚BÏÓ48ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa49eÏÎ‡È el‡ È¯‰ -50. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿

ewL BzL‡ È„·ÚÂ ÌÈ„·Ú ewL Ô‰k È„·Ú ÔÎÂ¿≈«¿≈…≈∆»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»
BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È Èk :¯Ó‡pL ;eÏÎ‡È - ÌÈ„·Ú¬»ƒ…¿∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿

ÔÈw‰ ÔÈ˜ elÙ‡ -51ÏÈÎ‡Ó - ÏÎB‡‰ ÔÈ˜Â . ¬ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»»≈«¬ƒ
ÏÎB‡ BÈ‡L ÔÈ˜Â ,(ÌÈ¯Á‡)52.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡ - ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆≈≈≈«¬ƒ

פירות.48) כאכילת בעבודתם משתמש שהבעל
עליו.49) אחריותם קיבל והבעל בנדונייא שהכניסה
מלוג 50) ועבדי ברשותו. שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

והמדובר  קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים
אלא  להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו

כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים 51)לכך
שקנו  אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו

אוכלת 52)עבדים). שאינה גדול לכהן אלמנה כגון
חללה. היא שהרי בתרומה,

.ËÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ‚BÏÓ53. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈……¿

ועבדי 53) הבעל. של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
ידי  על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג,

הישראל. עם נישואיה

.ÎÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡54‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,55Ô‰ÎÏ «¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈
˙‰k ÔÈa ,ËBÈ„‰56È·iÁ ¯‡L ÔÎÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ∆¿≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»«»≈

ÔÈÂ‡Ï57¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,- ÏÊ »ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…«¿∆
eÏÎ‡È ‡Ï ‚BÏÓ È„·Ú58·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈¿……¿««ƒ∆«»

ÏL Ì‰L ÈtÓ ,eÏÎ‡È ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ;Ì˙BBÊÓaƒ¿»¿«¿≈…«¿∆…¿ƒ¿≈∆≈∆
ÏÚa59‰iL ‡O .60˙ÏÎB‡ ‡È‰ -61‚BÏÓ È„·ÚÂ , ««»»¿ƒ»ƒ∆∆¿«¿≈¿

eÏÎ‡È ‡Ï dlL62. ∆»……¿

ישראל,54) בבת גם כאן מדובר שהרי בנישואין, [והיינו
נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף

פי 55) על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון

נתחללה 56) אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
איסור. בנישואי מתרומה שיש 57)ונפסלה איסור נישואי

ונקט  בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם
תופסין  קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי

מאכיל,58)כלל. אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא

באחריותו.הכהן 59) שהם לפי לעריות,60), שנייה
בבת  המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל

וולדה 61) כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
מן  עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר".
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה.

ועבדיה 62) אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
כמו  בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם
הרי  אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו
ברזל  צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא

הבעל. של שהם אוכלים,

.‡Î‰ÓÏ‡ ˙‰k63B‡ ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL …∆∆«¿»»∆ƒ¿»¿»¿…≈»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰Le¯‚64˙B¯nLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,65‰‡È·Ï ¿»¿…≈∆¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ»

Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰ÏeÒt¿»∆»¬≈≈……¿¿≈ƒ
‰tÁ‰L ,˙BÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡ ‡Ïa ‰tÁÏ eÒÎ66 ƒ¿¿«À»¿…≈ƒ≈»¿∆«À»

ÔzÏÒBt67ÔÓ :eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙ .ÏÎ‡lÓ «¿»ƒ∆¡…ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
Ô¯LÎ‰Ï e¯ÊÁ - ÔÈÒe¯‡‰68ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ;˙BÏÎB‡Â »≈ƒ»¿¿∆¿≈»¿¿ƒ«ƒƒ

eÏlÁ˙ ¯·kL ,eÏÎ‡È ‡Ï -69. ……¿∆¿»ƒ¿«¿

ובת 63) בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
נישאה. כן אם אלא אוכלת אינה לכהן במשנה 64)ישראל

דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם
מדרבנן, אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב
כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה ולפיכך

לכך.65)שמותרת. עומדות כלומר בלא 66)מצפות,
כיוון 67)קידושין. - קונה אינה שחופה פי על אף

הי  הרי ביאה, לשם לחופה לביאה שנכנסה משתמרת א
עוד 68)פסולה. משמרות אינן ומעתה נבעלו, לא שהרי

פסולה. נכנסו 69)לביאה אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
נתחללו  לא - כבעולות שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה
את  ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן
שכן  [וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו
אלא  אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם

נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני

.·Î˙‰k70ÌÈÓ·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ Ô‰k dÏÚa ˙nL …∆∆∆≈«¿»…≈¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÏÏÁ‰ ˙wÊ ÈtÓ ÏÎ‡z ‡Ï - ÏÏÁ Ô‰a LiL71. ∆≈»∆»»……«ƒ¿≈ƒ«∆»»

¯Ó‡Ó ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡Â72ÔÈ‡L , «¬ƒ»»»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»∆≈
.¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»

כהן.70) ואשת כהן שזקוקה 71)בת כשם לו, גם שזקוקה
לחליצה. או לייבום האחים, כסף 72)לכל קידושי הוא

מקדשה. שהיבם

.‚Î‰¯Ò‡ È¯‰L ,˙‰k‰ BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ô‰k…≈∆»«≈ƒƒ¿«…∆∆∆¬≈∆∆¿»
‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ B˙wÊ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ73, »»«¬«ƒƒ»»∆»¬≈∆∆ƒ¿»

,Ô‰È¯·c ÏL ‰ÏeÒt ‰‡È·Ï ˙¯nLÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰Ó·È‰ ÏÒBt Ëb‰ ÔÈ‡L74 ∆≈«≈≈«¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…∆∆

‰Ò¯‡˙pL ‰iL B‡ ‰ˆeÏÁ75˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ76Ô‰k . ¬»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿…≈∆∆…≈
˙ÈBÏÈ‡ ‡OpL ËBÈ„‰77.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ∆¿∆»»«¿ƒ¬≈∆∆ƒ¿»

בת 73) אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת היינו
כהן. שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה לפי 74)ישראל

אינה  ישראל בת שהרי "כהנת" נקט באירוסין שהמדובר
באירוסין. פסולה 75)אוכלת לביאה משתמרות שהן
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לביאה 76)מדרבנן. שהמשתמרת אביה, בית בתרומת
- שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה
מלוג  עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה.
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה

שכיוון 77) שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
לפי  הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר'

גדול. בכהן

à"ôùú'ä áà-íçðî ç"é éùéìù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנים 1) תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

או  שוטה לכהן שנישאת מי מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום
ועדי  קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה,

.‡Ì·i‰Â ¯aÚ‰2L¯Á‰Â ÔÈÒe¯‡‰Â3ÌÈL ÚLz Ô·e »À»¿«»»¿»≈ƒ¿«≈≈∆≈«»ƒ
.ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿ƒ¿…«¬ƒƒ

בהלכות 2) אותם ומפרש והולך סז: ביבמות המשנה לשון
בפ"ד 3)הבאות. למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות ובפ"ב ב, הלכה

.·Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk ¯aÚ‰4Ô‰kÓ ˙¯aÚÓ‰5‡Ï - »À»≈««ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ…≈…
ÏÎ‡z6Ô‰k ˙·e .¯aÚ‰ ÏÈ·La7Ï‡¯OiÓ ˙¯aÚÓ‰8 …«ƒ¿ƒ»À»«…≈«¿À∆∆ƒƒ¿»≈

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ -9Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;¯aÚ‰ ÈtÓ ¬»∆¡…ƒ¿≈»À»∆∆¡«¿»»∆
˙¯aÚÓÏ Ë¯t - ‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa10. ≈»ƒ»ƒ¿∆»¿»ƒ¿À∆∆

שם.4) הבעל.5)גמרא "ילוד 6)ומת שם: בגמרא
יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל". אינו ילוד שאינו מאכיל,
בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד
שרק  הרי ה), הלכה ה פרשה אמור פר' וספרא מד. (נדה

שם). (רש"י מאכיל שם.7)ילוד הישראל.8)גמרא ומת
אביה.9) בית (רש"י 10)מתרומת לנעוריה דומה שאינה

שם).

.‚Ô‰k ˙a11Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ ‡aL12ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - «…≈∆»»∆»ƒ¿»≈≈¿ƒ
˙Ï·BË ‡l‡ ,‰¯aÚ˙ ‡nL13·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡Â14‰˙È‰ . ∆»ƒ¿«¿»∆»∆∆¿∆∆»∆∆»¿»

‰‡eO15˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - dÏÚa ˙Óe Ï‡¯OÈÏ ¿»¿ƒ¿»≈≈«¿»∆∆¿∆∆
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú ·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a16d¯aÚ ¯k‰ Ì‡Â .17 ƒ¿»»∆∆««¿»ƒ¿ƒÀ«À»»

Ú¯ÙÓÏ ˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ -18ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú19ÏkL . ¬≈¿À¿∆∆¿«¿≈«««¿»ƒ∆»
ÌÏBÚa ÌÈÓ ‡l‡ ,¯aÚ BÈ‡ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰20‡e‰ »«¿»ƒ≈À»∆»«ƒ»»

.·eLÁ»

סט.11) יבמות זנות.12)משנה לענין 13)לשם שם:
"ואשה  יח): טו, (שם שנאמר משום להלן. ראה נישואין,
עד  וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר

שם). (רש"י נתעברה,14)הערב" שמא חוששים ואין
ופי"ג  לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי
יום  ארבעים לאחר ואפילו כב). הלכה גירושין מהלכות

להלן. ראה חוששת, סט:15)אינה שם בברייתא
אם 16) שאף להלן. ראה היתר, בכלל הארבעים ויום

אבל  להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה

נתעברה. שמא מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר
להלן.17) וראה שם. שתהא 18)ברייתא לענין היינו

קר  לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה וחומש,אסורה ן
שם). (רש"י תרומה האוכל זר לאחר 19)כדין כלומר,

(שם). יום שם.20)ארבעים הגמרא כלשון

.„Ï‡¯OÈ ˙a21˙Óe ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL22dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈≈¿ƒƒ»
‰È„·Ú eÏÎ‡È ‡Ï - ˙¯aÚÓ23a ‰Óe¯˙aÏÈ·L ¿À∆∆……¿¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÈ‡ - „BlÈ BÈ‡L ,ÏÈÎ‡nL ‡e‰ „Bli‰L ;¯aÚ‰»À»∆«»∆«¬ƒ∆≈»≈
ÏÈÎ‡Ó24CÎÈÙÏ .25ÏÒBt BÈ‡ - ÏÏÁ ¯aÚ‰ ‰È‰ Ì‡ , «¬ƒ¿ƒ»ƒ»»»À»»»≈≈

ÌÈ„·Ú‰26„Ú ,ÌÈ¯Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏÏ‚a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ , »¬»ƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»«¿≈ƒ«
.ÏÎ‡lÓ ÌÈ„·Ú‰ e¯Ò‡ÈÂ ÏÏÁ‰ ‰Ê „ÏeiL∆ƒ»≈∆∆»»¿≈»¿»¬»ƒƒ∆¡…

סז.21) חללים 22)שם הם הקרובים ושאר בנים, בלי
איש). מלוג,23)(חזון עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין

עבדי  גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת אינה היא שגם שכיון
ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג
שלה  מלוג עבדי גם - אוכלת עצמה שהיא כהן, בת שאילו

לעובר.24)אוכלים). קנין שאין שם, חכמים כדעת
אצל  קרובה אדם של "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי
- י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו",
(עיין  קנה לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה

כנ"ל.25)רדב"ז). קנין, לעובר שאין לפי כלומר,
מד.26) נדה

.‰?„ˆÈk Ì·i‰27Ï‡¯OÈ ˙a28Ì·ÈÏ ‰˜e˜f‰29Ô‰k «»»≈««ƒ¿»≈«¿»¿»»…≈
ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,LÙ ‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¬«ƒ

d‡˜ ‡Ï30‰¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈÏ ‰˜e˜f‰ Ô‰k ˙·e .31 …¿»»«…≈«¿»¿ƒ¿»≈¬»
‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;dÓ·È ÈtÓƒ¿≈¿»»∆∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»

Ì·È ˙¯ÓBLÏ Ë¯t -32. ¿»¿∆∆»»

א.27) הלכה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28) בנים.29)יבמות לה שאין להתייבם, זקוקה

ויום  שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו
סח.). (שם רחמנא,30)אחד אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". דאחיו קנין אביה.31)והאי בית בתרומות
היא 32) שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, הזקוקה היינו

שם). (רש"י ביבם קשורה

.ÂÔ‰k Ì·È33BzÓ·È ÏÚ ‡aL34,‰‚‚La B‡ Ò‡a »»…≈∆»«¿ƒ¿¿…∆ƒ¿»»
da ‰¯Ú‰L B‡35BÓk d‡wL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Ó‚ ‡ÏÂ ∆∆¡»»¿…»«««ƒ∆¿»»¿

ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL36‰Óe¯˙a dÏÈÎ‡Ó BÈ‡ -37 ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿»
ÔBˆ¯a ‰¯eÓ‚ ‰ÏÈÚa ÏÚ·iL „Ú38ÌÈ¯·c ‰na . «∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡39ÔÓ ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ¬»ƒ
BÊ ‰‡È·a ÏÎ‡z - ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eOp‰40. «ƒƒƒ¿»¿»∆∆…«¿ƒ»

נו.33) ישראל.34)שם העטרה 35)בת ראש שהכניס
י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד.

ג.36) הלכה חולק 37)פ"ב אין שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה,

שוגג]38) [ביאת רחמנא רבי "כי אמרו: שם ביבמות
לא  כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום לאוקמי
יבמה  =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה
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להעמידו  אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג בין עליה, יבוא
הבעל  שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום
שבא  הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה ארוסתו מאכיל אינו
מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על
הלכה  פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת ארוסה התורה מן שהרי
שלא  שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג).
העראה, לענין גם רבינו כתבה בלבד, ביבום אלא נתרבתה
(כסףֿ הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן
(ראה  ואשה באיש גם קונה שהעראה [ואףֿעלֿפי משנה).
שעיקר  כיון - כז) והערה ה הלכה אישות מהלכות בפ"ג
הדין  מן היה לא ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום
ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה,
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם
עדיף  ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו
כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו,
כיון  שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, שקנה אףֿעלֿפי
כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה

כנ"ל.39) בתרומה, ארוסתו את מאכיל אינו הבעל שגם
היבם 40) את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

הכל, לדברי הראשון הלשון לפי שם, (יבמות הבעל במקום
עליו  שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי

מברייתא).

.Ê?„ˆÈk ÔÈÒe¯‡‰41- Ï‡¯OÈÏ ‰Ò¯‡˙pL Ô‰k ˙a »≈ƒ≈««…≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˜ da BÏ LÈ È¯‰L ;ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡42Ï‡¯OÈ ˙·e .43 ¬»∆¡…∆¬≈≈»ƒ¿»«ƒ¿»≈

;‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿…≈……««∆ƒ»≈«À»
e¯‡aL BÓk ,‰È·‡ ˙Èa È·Ï ÏÈÎ‡z ‡nL44. ∆»«¬ƒƒ¿≈≈»ƒ»¿∆≈«¿

א.41) הלכה למעלה מאכילים, ולא בגמרא 42)פוסלים
בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם:
תהיה  כי כהן ובת כדכתיב איפסלה, הויה "משעת ופירש"י

שם. תוספות ועיין זר". סח.43)לאיש למעלה 44)שם
ג. הלכה פ"ו

.Á¯Á‡ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :˙‰ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿…∆∆¬≈«¿¿À∆∆ƒ««
ÌBÈ ÌÈLÏL45Ïk ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈∆∆«¿»»

È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ò¯‡˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÏM‰«¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡46È¯‰ - «¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ¬≈

„iÓ ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ47ÌÈ‡z‰ ¯‡L ÔÎÂ .48‡ˆBik ¬»∆¡…ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ«≈
.‰Êa»∆

מהלכות 45) (פ"ז יום שלשים אחר אלא מקודשת שאינה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה הוא 46)אישות שספק

מקודשת  היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי, זה אם בידינו
שלשים  אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע.

יב). הלכה (שם ונמצאת 47)יום תנאי זהו שמא מספק,
למפרע. ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת

זה,48) בדינר מעכשיו לי מקודשת את הרי לה שאמר כגון
זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם
פ"ו  (שם הקידושין משעת למפרע לו מקודשת היא שהרי

טז). הלכה

.Ë?„ˆÈk L¯Á‰49˙‰k50Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL51L¯Á «≈≈≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈≈≈

BÏ ewzL ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ‰B˜ È¯‰L ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆¬≈∆¿«»«¬»ƒ∆ƒ¿
ÔÈ‡eO52·e .‡Ï - L¯Á Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙ ƒƒ«ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈≈≈…

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜ BÈ‡L ;ÏÎ‡z53.˙Úc Ôa BÈ‡L , …«∆≈∆ƒ«»∆≈∆««

א).49) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל יבמות 50)הוא
כתב 51)סח. ז) הלכה (למעלה לישראל כהן [בבת

"נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה",
ואינם  תיקנו, לא לחוד "אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו

מדרבנן). אפילו אישות 52)קונים מהלכות ופ"ד קיב: שם
ט. והאי 53)הלכה רחמנא, אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו

.È‰Ò¯‡˙54Áwt Ô‰ÎÏ55dÒÎÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,56„Ú ƒ¿»¿»¿…≈ƒ≈«¿…ƒ¿ƒ¿»¿»«
˙ÏÎB‡ dÈ‡ - L¯Á˙pL57˙Ó .58Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ∆ƒ¿»≈≈»∆∆≈¿»¿»ƒ¿≈»»

L¯Á59˙ÏÎB‡ dÈ‡ - dÓaÈÂ60d‡O Ì‡ Ï·‡ . ≈≈¿ƒ¿»≈»∆∆¬»ƒ¿»»
˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - L¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk61˙Ó .62 ¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈

,˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÓaÈÂ L¯Á Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»ƒ¿≈»»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆∆
‰lÁza ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰63‰„ÏiL L¯Á ˙L‡Â . ƒ¿»¿»∆∆«¿ƒ»¿≈∆≈≈∆»¿»

da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - epnÓ64. ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿ƒ¿»

נו.54) ולא 55)שם חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא
כו). הלכה פ"ב (שם נישואין.56)שוטה בתורת לחופה

אלא 57) אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה
למעלה. כמבואר בתרומה, מאכילים ואינם מדרבנן,

שנתחרש.58) אלא 59)זה נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
מהלכות  (פ"ו התורה מן ביאה ביאתו יבום, לענין - מדרבנן

ג). הלכה וחליצה מן 60)יבום ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי
מאכילה  שאינה בשוגג, מביאה יותר טובה אינה - התורה
למעלה  כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה

שם). (יבמות ו בפקחותו.61)הלכה היו הנישואין שהרי
שנתחרש.62) לאוקמי 63)זה קונה חרש יבם שביאת

האכיל  שהבעל וכל כבעל, (גמרא היבם מאכיל היבם גם ,
שם.64)שם).

.‡È?„ˆÈk „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa65‰ÏÚ·pL ÈÓ66 ∆≈«»ƒ¿∆»≈«ƒ∆ƒ¿¬»
ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰Â dÏ ¯eÒ‡Ï¿»»¿∆≈«»ƒ¿∆»ƒ
ÏÎ‡lÓ ‰¯eÒ‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ - ‰‡Èa B˙‡È·eƒ»ƒ»ƒ¿¿»ƒ«¿À»«¬»ƒ∆¡…
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓ ,‰Óe¯˙aƒ¿»ƒ¿≈∆«¬≈»¬»»¿

e¯‡aL67ÛeÁL ‰È‰ elÙ‡ .68˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙·e . ∆≈«¿¬ƒ»»»«ƒ¿»≈∆ƒ»
B˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰ÎÏ¿…≈∆≈«»ƒ¿∆»««ƒ∆ƒ»
‰B˜ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔËw‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰‡Èaƒ»≈»∆∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ∆≈∆

ÏÈc‚iL „Ú69„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ .70 «∆«¿ƒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ô·Ï ˙‡O ;BÈ‡L ˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»¿∆¿∆¿≈»»¿

„Á‡71‡È·‰ ‡lL ˜ÙÒ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L ˜ÙÒ ,72 ∆»»≈∆≈ƒ¿≈¿»»≈∆…≈ƒ
.ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬»∆¡…

א).65) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל הוא
סח.66) שם כהן. בת ז.67)כלומר, הלכה בפ"ו למעלה
מוליד"68) ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה שם ועיין א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א
נישואין 69) לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו שקטן

קיב:). לה 70)(יבמות האסור זה כלומר, סז: שם משנה
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סח.). פירש,71)(שם שם רש"י והנה שם. משנה
בתרומה  שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר
"נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
ברור  היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה
ישראל  בת כדין מאכילה, היה שערות, שתי שהביא
ש"חזקה  מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת
צריכה  אינה שנותיה, לכלל שהגיעה קטנה ש"כל דרבא"
אלא  אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה,
לקולא. לא אבל ד), הלכה גירושין מהלכות (פי"א לחומרא

יא).72) הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי

.·ÈÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌLk ,el‡ Ïk»≈¿≈∆≈«¬ƒƒƒ¿»∆
‰¯Êb ;Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ Ck ,‰¯Bz»»≈«¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿≈»

‰¯Bz ÏLa eÏÈÎ‡È ‡nL73. ∆»«¬ƒ¿∆»

קיג.73) יבמות

.‚ÈÔÈÏÒBt ‡Ï el‡Â74ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ75,ÒB‡‰ : ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒƒ»≈
‰zÙÓ‰Â76‡OpL ‰ËBM‰Â ,77Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰M‡ ¿«¿«∆¿«∆∆»»ƒ»∆»ƒ≈

‰¯eÒ‡ ‰˙È‰78,Ì˙‡È·a d˙B‡ ÔÈÏÒBt Ô‰L ,Ô‰Ï »¿»¬»»∆∆≈¿ƒ»¿ƒ»»
,‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓe¯‡aL BÓk79. ƒ¿≈∆«¬≈»«¬»»¿∆≈«¿

ישראלים.74) הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת את
כהנים.75) הם אם ישראל, בת לשם 76)את שבעלו כיון

אישות. לשם ולא נישואין 77)זנות, תיקנו לא שלשוטה
קיב:). סט.78)(שם שם הלכה 79)משנה פ"ו למעלה

ז.

.„È˙‡OpL ÈÓ80B‡ d˙B‡ Ò‡L B‡ ,‰ËBL Ô‰ÎÏ ƒ∆ƒ≈¿…≈∆∆»«»
da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ‰„ÏÈÂ ,Ô‰k d˙B‡ ‰ztL81. ∆ƒ»»…≈¿»¿»∆∆ƒ¿ƒ¿»

,‡È‰ ÔÈLec˜ ‡Ï·e ÏÈ‡B‰ ,˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«»»»≈ƒ¿…ƒƒƒ
‡aL ‰Ê ˙˜ÊÁa „Ïe‰ È¯‰ - ‰¯aÚ˙ ¯Á‡Ó ‡nL∆»≈«≈ƒ¿«¿»¬≈«»»¿∆¿«∆∆»

ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ÈÏÚ82‡l‡ ,¯Á‡ ÌÚ »∆»¿∆…»»»∆»ƒ«≈∆»
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Êa ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰83‡aL «…¿«¿ƒ«¬∆»¿∆«…≈¿≈…∆∆∆»

d˙B‡ ‰zt B‡ dÒ‡L B‡ ‰ËBL Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»≈∆∆¬»»ƒ»»
¯aÚ‰ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰¯aÚ˙Â84CzÁ˙ . ¿ƒ¿«¿»≈»∆∆ƒ¿≈»À»ƒ¿«≈

¯aÚ‰85.ÏÎ‡z BÊ È¯‰ - »À»¬≈…«

שם:80) כהן.81)משנה ולפי 82)שהוא כרבא שם,
הראשון. שם.83)הלשון פוסל,84)משנה שעובר

ב. בהלכה למעלה שם.85)כמבואר משנה

.ÂËLÈ‡ ˙L‡86Èep˜ È„Ú ‰ÈÏÚ e‡aL87È„ÚÂ ≈∆ƒ∆»»∆»≈≈ƒ¿≈≈
‰¯È˙Ò88„Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¬≈¬»∆¡…ƒ¿»«

˙Ó .‰BÊ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL∆ƒ¿∆≈«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈
dÏÚa89ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ÔÓ ‰˙È‰L B‡ ,‰p˜LiL Ì„˜ «¿»…∆∆«¿∆»∆»¿»ƒ«»ƒ∆≈»
˙B˙BL90ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰a˙k ˙BÏËB ‡ÏÂ¿…¿¿À»¬≈¬»∆¡…

ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a91‰‡ÓË ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ ÏÎÂ . ƒ¿»¿»¿»≈∆…≈∆»¿»¿≈»
È‡92‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -93. ¬ƒ¬≈¬»∆¡…ƒ¿»

(86- בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה
שותה". איני לה 87)והאומרת שאמר שהעידו היינו

מהלכות  (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל
א). הלכה האיש 88)סוטה אותו עם שנסתרה שהעידו

ב). הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר
הוא 89) וכן הלל, בית כדעת כד. שם (משנה שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב ומנויות 90)שם במספר, הן עשרה חמש
ב. הלכה (רדב"ז).91)שם זונה ספק זניתי 92)שהן

נאמנת,93)תחתך. אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי
אישות  מהלכות ופכ"ד צ: (נדרים באחר נתנה עיניה שמא
והמדובר  שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה
וסתירה, קינוי היה שאילו (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא
בתרומה  מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה
ד"ה  שם בתוספות וראה לך" אני טמאה האומרת -

האומרת.

.ÊËÏ‡¯OÈ ˙a ‰pË˜94˙ÚcÓ ‡lL Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ¿«»«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈∆…ƒ««
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ‰È·‡ ÈÙa ÔÈa ,‰È·‡95Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ»≈∆…¿»»««ƒ

‰È·‡ dLcwL96‰ÁÓ Ì‡L ;‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ∆ƒ¿»»ƒ»≈»∆∆ƒ¿»∆ƒƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰¯Ê ‰OÚz -97ÒÚBk - ˜˙BLÂ ‰‡B¯L ‰ÊÂ , ≈»∆»»¿«¿≈«¿∆∆∆¿≈≈

BzÚ„Ï ‡lL ˙‡OpL ÈÙÏ ,‡e‰98. ¿ƒ∆ƒ»∆…¿«¿

מה:94) למדינת 95)קידושין הקידושין אחרי שהלך כגון
-96)הים. לדעת שלא היו הקידושין גם אם וכלֿשכן

להלן. ראה אוכלת, הנישואין 97)שאינה שבטלו מפני
נתקדשה 98)והאירוסין. א. פלוגתות: שלש שם בגמרא

לרב  ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת
וימחה. אביה יבוא שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, -
כרב  הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה
שלא  ונישאת כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי.
אינה  - הונא ולרב אוכלת, - אבא בר ירמיה לרב לדעתו,
ולפיכך  הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת,
בר  ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
מדעתו  שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא.
שלא  נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן, והוא
לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו)
נראין  עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה ולרב
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי

כסףֿמשנה.

à"ôùú'ä áà-íçðî è"é éòéáø íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכלת 1) אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר

מי  בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה.
מת  אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד
כהן  תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר

.‡‰M‡‰2‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡3B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú »ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
‰Ïa˜Ï ‰˙OÚL dÁeÏL „ÈÏ4˜ÙÒ ‡È‰L ÏÎÂ . ¿«¿»∆»¿»¿«»»¿…∆ƒ¿≈

‰Le¯b5ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ -6ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰ . ¿»¬≈……«»ƒ»∆»¿»»ƒ«
„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - dhb dÏ Ïa˜Ï7Ì‡Â . ¿«≈»ƒ»¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»¿ƒ

Ïa˜ :‰¯Ó‡‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ »¿»«≈ƒƒƒ¿»¿ƒ≈»¬»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÈÏL ÚÈbiL „Ú8ÁÈÏL ‰ÁÏL . «∆«ƒ«»ƒ«¿»»¿»»ƒ«

‡È·‰Ï9dhb dÏ10Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - ¿»ƒ»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈
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רי zenexz zekld - mirxf xtq - a`Îmgpn h"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ .d„ÈÏ11˙Á‡ ‰ÚL Ch‚ ‰Ê È¯‰ : ¿»»»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈»»««
„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - È˙˙ÈÓÏ Ì„˜12. …∆¿ƒ»ƒ¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»

לכהן.2) שנישאת ישראל א.3)בת סה, גיטין משנה,
מהל'4) (פ"ו מתגרשת היא מיד לידו, הגט שמשיגיע

ה"א). קרוב 5)גירושין ספק הגט, הבעל לה שזרק כגון
שליח  שעשתה כגון או הי"ג). פ"ה (שם לה קרוב ספק לו
מיד, הגט קיבל שמא מיד, בתרומה לאכול שאסורה לקבלה,

(פי"ח 6)כדלהלן. במזונותיה חייב שבעלה אףֿעלֿפי
גרושה  שמא אסורה, תרומה באכילת - הכ"ה) אישות מהל'

קיבל 7)היא. כבר ושמא שליחותו, עושה שליח חזקה
לו  שתהיה מעת שהיינו ומובן שם). (גיטין, הגט את השליח

הגט. לקבל (משנה,8)שהות אליעזר רבי של כחכמים
שהאשה  מגורשת, אינה אחר במקום קיבל שאם שם),

מקום. באותו דוקא הגט שיקבל "שליח 9)מקפידה זהו
לידה 10)להבאה". גט כשהגיע אלא מתגרשת שאינה

ה"דֿה). גירושין מהל' א.11)(פ"ו כח, שעל 12)שם
הסמוכה  השעה היא זו שמא ספק יש ושעה, שעה כל
בהלכה  (ראה חששו לא מת ששמא שאףֿעלֿפי למותו,

שם). (גמרא חששו ימות, שמא - הסמוכה)

.·¯ÈÚ13‰eÙÈw‰L14ÌB˜¯k15˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe , ƒ∆ƒƒ»«¿¿ƒ»«ƒ»∆∆
Ìia16ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,17ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ -18; «»¿«≈ƒ¬≈≈¿∆¿««»ƒ

L¯ÙÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â19‡¯iLa ‡ˆBÈÂ20¯ÈÚ Ï·‡ . ¿≈»ƒ«¿»≈¿≈¿«»»¬»ƒ
‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ‰„·‡L ‰ÈÙÒe ,ÌBk¯k ‰eL·kL∆¿»»«¿¿ƒ»∆»¿»«»¿«≈≈»≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÈ„ ÈzaÓ21‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe ,22B‡ ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒƒ∆¿»««»
È¯ÓÁ BÏ ÔÈ˙B - ¯‰ BÙËL B‡ ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙ»¿»»»«…∆¿»»»¿ƒÀ¿≈
Ô‰k ˙a Ô‰È˙BL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈiÁ È¯ÓÁÂ ÌÈ˙Ó≈ƒ¿À¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈∆«…≈

eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a B‡ Ï‡¯OÈÏ23. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿…≈¬≈≈……¿
ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ Ï·‡24˙È·a e‰eÁÈp‰Â ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈

‰ÏÈ˜q‰25˙Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï26ÏÎ‡z ‡ÏÂ , «¿ƒ»≈»≈¬≈∆¿∆¿«≈¿……«
BzL‡27. ƒ¿

ב.13) שם, כבשוה.14)משנה, לא "מצור"15)אבל
שם). גיטין, (רש"י "כרקומין" אונקלוס תרגם כ) כ, (דברים

(שם).16) טבעה לא (שם).17)ועדיין נפשות בדיני
בתרומה.18) אוכלות נשותיהם - כהנים היו לים.19)ואם
בשיירה)20) והיוצא לים המפרש =) ששניהם למדברות.

הנ"ל. ככל בסכנה כלֿכך שוחד,21)אינם שמקבלים
של  דינים בבתי ליהרג היוצא אבל בחיים, השאירוהו ושמא
השני  הלשון לפי שם, (גמרא מת בחזקת הוא הרי - ישראל

להלן. וראה יוסף), רב ה"ד.22)של פ"ג גיטין 'ירושלמי'
בתרומת 23) תאכל ולא חי הוא שמא לישראל, כהן בבת

מת. הוא שמא לכהן ישראל ובת ישראל.24)אביה, של
סב 25) אבל דין". "גמר אלא הזכירו לא שם, ור בגמרא

הדבר  אפשר הסקילה, בבית הניחוהו שלא שעד רבינו
– א כט, דף ועיי"ש (כסףֿמשנה). זכות לו שימצאו

אבל. ד"ה (כסף26ֿ)ב'תוספות' חומרא מצד ולא ודאי
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈

Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈
ÏÎ‡z ‡Ï -30¯ÓB‡ „Á‡ .‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L ; ……«∆…¿ƒ¿ƒ»∆»≈

˙Ó31.ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ - ˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ≈¿∆»≈…≈¬≈……«

רבא.28) של מימרא א. כח, וראה 29)גיטין למות. עומד
צב. והערה הכ"ח גירושין מהל' אשת 30)בפ"ה כהנת

אשת  וישראלית מת. ולא המיעוט, מן הוא שמא - ישראל
ומת. הרוב, מן הוא שמא ב:31)כהן, קיז, יבמות משנה,

תנשא". לא זו הרי - מת לא אומר ועד מת, אומר "עד
(כסףֿמשנה). מספק בתרומה שאסורה והואֿהדין

.„d˙¯ˆ dÏ ‰¯Ó‡32ÌÈL LÓÁ‰Ó ˙Á‡ B‡ ,33 »¿»»»»»««≈∆»≈»ƒ
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa ˙nL ,d„ÈÚ‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡L∆≈»∆¡»¿«ƒ»∆≈«¿»ƒ¿≈»

‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - Ô‰Èt ÏÚ ˙‡O34˙˜ÊÁa ƒ≈«ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿»¿∆¿«
ÔÓ‡ ‡e‰L ÈÓ dÏ „ÈÚiL „Ú ,Ìi˜ dÏÚaL∆«¿»«»«∆»ƒ»ƒ∆∆¡»

.ÂÈt ÏÚ d‡ÈO‰Ï¿«ƒ»«ƒ

א.32) קיח, שם משנה, בעלה. של שניה כלומר,33)אשה
החמש. בכלל היא הצרה גם שהרי הנשים, מחמש אחרת או
ובת  חמותה קיז): (שם במשנה מנויות האלו הנשים חמש
מהל' בפי"ב וראה בעלה. ובת ויבמתה וצרתה חמותה

הט"ז. שרב 34)גירושין לפי שם. במשנה, טרפון כרבי
ראב"ד  ועי' כמותו, הלכה שם פסק שמואל, בשם  יהודה

וכסףֿמשנה.

‰.Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰35BÏ ‰kÊiMÓ -36¯e¯ÁL Ë‚a «¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿
‰Óe¯˙a ÏÎ‡lÓ BÏÒt37˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú ÏÎÂ . ¿»ƒ∆¡…ƒ¿»¿»∆∆∆»»«≈

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿À»≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÌÈ„·Ú38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ - ¬»ƒ««ƒ≈¬≈»∆¡…

‰Óe¯˙a39. ƒ¿»

כהן.35) שליח.36)והאדון גיטין 37)עלֿידי משנה,
רבו  מתחת שיוצא לעבד הוא ש"זכות חכמים וכדעת ב. יא,
נשתחרר  - הזוכה ליד הגט משהגיע ולפיכך לחירות",

ה"א. עבדים מהל' בפ"ו וראה ופ"ח 38)העבד. ה"ז, פ"ז
ואילך. יג אינו 39)מהלכה אם - ב מב, שם היא בעיא

שעודנו  מכיון שמא או כספו, קנין שאינו לפי בתרומה אוכל
הבעיא, נפשטה ולא כספו, כקנין הוא הרי שחרור, לגט זקוק

ש  ומה לחומרא. רבינו פסק -ולפיכך ב כד, בכריתות אמרו
אין  - בתרומה אוכל שחרור גט שמעוכב לקיש, ריש לדעת

מעוכב. ד"ה שם, גיטין 'תוספות' ועי' כן. הלכה

.Â¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk‰40¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ‰ÎÊÂ41, «≈¿»»¿«≈¿»»«¿≈«≈
ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â BÏ e˙pL ‰Ê ˜˙LÂ ,ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â¿»»∆¬»ƒ¿»«∆∆»¿¿««»»«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -42ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰Ê Ì‡ , ¬≈∆»≈ƒ∆∆»«ƒ««
B˙lÁz43‰Ê B‡ ,ÔBL‡¯ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ»«¬«ƒ…»¿≈¿ƒ∆

Ba ¯ÊÁ ˜˙ML ¯Á‡ ÁÂvL44ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»«««∆»«»«¿ƒ»≈¿ƒ
‰Óe¯˙a45Ô‰k ÔBL‡¯‰Â Ï‡¯OÈ ÈL Ba¯ ‰È‰L ÔÈa , ƒ¿»≈∆»»«≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ…≈

.Ô‰k ÈM‰Â Ï‡¯OÈ ÔBL‡¯ Ba¯ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…≈

ב.40) לט, וחולין א. קלח, בבבאֿבתרא ברייתא
כיון 41) קנה, ודאי - לעצמו לו הקנה שאם שם, גמרא

ושם). (שם, צווח שלבסוף אףֿעלֿפי פסק 42)ששתק, כן
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שם  דבריו ומקור ה"ג. ומתנה זכיה מהל' בפ"ד גם רבינו
זה. בדבר חכמים הכריעו שלא רצה 43)ושם, שלא

כי  להסכמה, אות זה אין בתחילה ששתק ומה זו, במתנה
ושם). (שם, לידו באה שלא זמן כל לצווח לו מה

מתחילה 44) כבר שקנה כיון מועילה, אינה בדברים וחזרה
ראה  הפקר, של לשון בדבריו היה כשלא ומדובר כששתק.

ה"א. שייכים,45)שם העבדים למי ידוע שאינו מספק,
השני. לרבם או הראשון לרבם

.Ê¯ÎOL Ï‡¯OÈ46dÏÈÎ‡Ó - Ô‰kÓ ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ…≈«¬ƒ»
‰Óe¯z47Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙Ó‰a ¯ÎOL Ô‰ÎÂ ; ¿»¿…≈∆»«∆¡«ƒ¿»≈««ƒ

ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - ‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿∆»…«¬ƒ∆»¿»ƒ¿≈
BtÒk ÔÈ˜ dÈ‡L48. ∆≈»ƒ¿««¿

מ"ט.46) פי"א של 47)תרומות כספו קנין שהיא לפי
וכתב  תרומה". כרשיני "מאכילה שם: במשנה והנה כהן,
אוכל  שהם כרשינין, אלא אותה מאכילין שאין הר"ש, שם
למעלה  וראה אותה, מאכילין אין אדם אוכל אבל בהמה,

ה"א. זרה 48)פ"ו (עבודה קנין אינה ששכירות כהן, של
טו.).

.ÁdÓhÙÏ Ô‰kÓ ‰¯t ÌML Ï‡¯OÈ49˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»≈∆»»»ƒ…≈¿«¿»¿ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯˙a ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa Á·M‰«∆«≈≈∆…«¬ƒ∆»ƒ¿»««ƒ

dÁ·La ˜ÏÁ Ô‰kÏ LiL50Ô‰k Ï·‡ .51‰¯t ÌML ∆≈«…≈≈∆¿ƒ¿»¬»…≈∆»»»
˜ÏÁ Ï‡¯OÈÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÓhÙÏ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿»««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈≈∆
BÓˆÚ ÏÚ dÓL È¯‰L ,Ô‰kÏ dÙe‚Â ÏÈ‡B‰ ,Á·Ma«∆«ƒ¿»«…≈∆¬≈»»««¿

‰Óe¯z dÏÈÎ‡Ó ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆«¬ƒ»¿»

הכהן 49) מן הישראל אותה "שיקנה היינו שם. תרומות,
עד  (הישראלי) במזונותיה שיטפל עמו ויתנה ידועים, בדמים
- שירויחו מה וכל הפרה, ימכרו ואחרֿכך ידוע, זמן
- הדין מן לעשותו מותר שהוא כמו בשוה, אותו שיחלקו
אףֿעלֿפי  מכהן, קנאה הישראלי שזה ולפי - הריבית מצד
שאינה  לפי בתרומה תאכל לא בריוח, חלקו לכהן שנשאר
שאפילו  מדבריו, ונראה שם). המשניות' ('פירוש כספו" קנין
זה  שבאופן הבעלים, על אחר ואונס וזול יוקר אחריות אם
ולווה  מלוה מהל' בפ"ח כמבואר ריבית, משום אסור אינו
ב'משנה  וראה המקבל, של קנינו נקרא כן גם - הי"ב

שם. כנ"ל.50)ראשונה' לישראל, קנוי שהגוף
שם.51) כנ"ל.52)משנה, לו, קנויה שגופה לפי

.Ë¯BÎa ‰„ÏiL Ï‡¯OÈ ÏL B˙¯t53BÏÈÎ‡Ó - »»∆ƒ¿»≈∆»¿»¿«¬ƒ
Ì„‡ ¯ˆB‡Â .ÌÈ‰kÏ ¯BÎa‰L ,‰Óe¯z54ÈÈL¯k ¿»∆«¿«…¬ƒ¿≈»»«¿ƒ≈

e‡B·È ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,BÎ·BL CB˙Ï ‰Óe¯z¿»¿»¿≈≈∆»»
BlL ÌÈBi‰55.Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ «ƒ∆¿…¿»

(כסףֿמשנה).53) פ"י תרומות [תוספתא 54)תוספתא
"ואוצר", וכתב רבינו, ושינה אדם". "נותן ושם: שם,
ראה  לאוצר, אלא היונים למאכל שם נתנם לא כי להורות

לחיה 55)להלן]. לבהמה, אלא להאכיל לכהן הותר [שלא
אבל  עליו, שמזונותיהם משום שם), (משנה, ולתרנגולים
שם', אנשי ('תוספת עליו מזונותם שאין הותר, לא לעופות
פרה  ששכר "וכהן שם: המשנה בלשון נראה וכן שם).

וכו'", יאכילנה לא - עליו שמזונותיה אףֿעלֿפי מישראל,
להאכילה  לו להתיר גורם הוא עליו" "שמזונותיה הרי
אסור  כד.), (ביצה עליו מזונותיהם שאין שובך ויוני תרומה.
לתוך  כרשינים אדם אוצר ואףֿעלֿפיֿכן תרומה, להאכילם
לפי  ויאכלו, שלו היונים יבואו שמא חושש ואינו שובכו
אינו  - מאליהם אוכלים שהיונים מה ועל לאוצר, שכוונתו
אותם  מאכילים שאין שביעית, בפירות גם מצינו וכן מצווה.
הלכה  אם ואףֿעלֿפיֿכן ה"ה), שמיטה מהל' (פ"ה לבהמה
אותו  מחייבים אין ואכלה, התאנה לתחת מאליה הבהמה

שם]. כפשוטה' ב'תוספתא וראה (שם). להחזירה

.ÈÁ˜ÏÂ Ï‡¯OÈÏ B˙¯t Ô‰k‰ ¯ÎÓ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««…≈»»¿ƒ¿»≈¿»«
È¯‰ - Á˜Bl‰ CLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»««≈«¬≈
˙BÚÓ ‰¯Bz ÔÈcL ;‰Óe¯z dÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¬ƒ»¿»∆ƒ»»

¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙BB˜56Ì‡Â . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
‡Ï - ÌÈÓc‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ Ï‡¯OÈ ¯ÎÓ»«ƒ¿»≈«…≈««ƒ∆»««»ƒ…

CLÓiL „Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z57. …«ƒ¿»«∆ƒ¿…

ה"א.56) שימשוך 57)פ"ג עד יקנה שלא תקנו שחכמים
שם). מכירה, (הלכות

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ë éùéîç íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב.1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

אם  מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם
במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
לבניו  או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה
האשה  החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים,
קופות  שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה
מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת
ואח"כ  תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל
תרומה  גזל ואם משלם. ממה תרומה האוכל לכהן. נישאת

אכלה. ולא גנבה או

.‡‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê2LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚La3. »∆»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆
,‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰LÂ ‰Óe¯z ‡È‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«∆ƒ¿»¿∆À¿»»∆»

‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ Ì‡ Ú„È ‡Ï Ï·‡4BÊ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ¬»…»«ƒ«»»∆»ƒ»ƒ«¬≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓe ‰‚‚L¿»»¿«≈∆∆»…∆

קודש 2) יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
המקדש  קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
כל  שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות),
השמש  "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה
ובספרא  שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר",
להלן  נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו
בקדשי  להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי
המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול

כ  האמור קודש הכתוב אף (=תרומה) הגבול בקדשי אן,
שווה 3)מדבר"]. אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר

[ואינו  מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה
שאם  חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי אלא משלם
חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל
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השיווי. ערך לפי מזה, פחות וכרבי 4)אלא שמים. בידי
וכרבא  קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן
ששגגת  כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת

קרבן. מחייבתו כרת,

.·ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡‰ „Á‡5‰˙BM‰ „Á‡Â ,6 ∆»»≈»»∆«¿∆¡…¿∆»«∆
;CeÒÏ Bk¯cL ¯·c Cq‰ „Á‡Â ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„»»∆«¿ƒ¿¿∆»«»»»∆«¿»
˙Ba¯Ï - Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«
‰‡ÓË B‡ ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ „Á‡Â .Cq‰ ˙‡7 ∆«»¿∆»»≈¿»¿»¿≈»
„Ú LÓÁa ·iÁ BÈ‡Â .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆¿≈«»¿…∆«

˙ÈÊk ÏÎ‡iL8ÔÈ‡Â ,‰‚‚La L„˜ ÏÎ‡È Èk :¯Ó‡pL ; ∆…«««ƒ∆∆¡«ƒ…«…∆ƒ¿»»¿≈
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡L ÌLÎe .˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆¬ƒ«¿»

˙ÈÊÎa ‰i˙L Ck ,˙ÈÊÎa9. ƒ¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

[ומקור 5) אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז
של  יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות בתוספתא דבריו
החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה

לסיכה. דרכו אין שיין אכילה.6)לפי בכלל ששתייה
משלם 7) טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים
כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא
אלא  ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם שאינו
בשוגג  אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה
בלבד, עצים דמי כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים
של  עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר
שלאחר  כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה,
של  עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה.
כמותה  נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
אם  ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה
אולם  טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם
תרומה  אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה
ואף  התרומה, של בשיווי אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה
עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי

פרוטה.8) שווה בו שיהא צריך פי 9)ואין על ואף
ושתה  וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין
ולא  ברביעית ששתייה הרי לוקה", זה הרי וכו' יין רביעית
יין  "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית
בה  נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ
כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה
ומביא  יין מלא כוס מביא - בכזית? משקין משער וכיצד
בו  כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית

חייב.

.‚LÈ Ì‡ ,‰˙LÂ ¯ÊÁÂ ‰˙L ,ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ÏÎ‡»«¿»«¿»«»»¿»«¿»»ƒ≈
È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡10ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓe , ¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«
˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L11el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒ¬≈≈
.˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ביצים,10) שש של כיכר לחצי והכוונה חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש שאף 11)דהיינו יג. בכריתות שאמרו ומה

ח  בפרק רבינו פסק וכן פרס, אכילת בכדי בעינן בשתייה

אמורים  הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות  מהלכות
ששיעורה  שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא

רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות

.„‰Óe¯z‰12ÏL ÔÈa È‡Óc ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e «¿»¿««¬≈≈∆¿«≈∆
˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â ,È‡cÂ««¿««»¿«ƒƒÀ»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁÏ13‰Óe¯z e‡¯˜ ÔlkL ,LÓÁÂ14. ¿«≈¬≈∆ƒ»»…∆∆À»ƒ¿¿¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ LÓÁ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓeƒ«ƒ»»∆≈«»ƒ…∆«¿««¬≈
BÓk ,BlL [ÈL] ¯OÚÓ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc ÏL∆¿«∆≈«»ƒ««¬≈≈ƒ∆¿
‰ÈÏÚ ·iÁ˙È ‡Ï Ì‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ ;¯‡a˙iL15 ∆ƒ¿»≈¬»»¿¬»ƒƒ…ƒ¿«≈»∆»

da eÏÊÏÊÈ - LÓÁ16. …∆¿«¿¿»

גדולה.12) על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט
מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי תרומת

ת 14) תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: רומה",בחלה
שהכוונה  חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים

התרומה.15)לביכורים. אלא 16)על  חששו ולא
שוודאו  שני, למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה

במיתה. אינו

.‰BÈ‡Â ‰˜BÏ - Ba e¯˙‰Â] „ÈÊÓa ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿≈
ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ :[Ba e¯˙‰ ‡Ï ;ÌlLÓ¿«≈…ƒ¿ƒ»¿»¿»¿«≈

LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡Â Ô¯w‰17‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡Â ; «∆∆¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ»¿»¿≈»
ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ -18‡l‡ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , ¿«≈¿≈≈ƒƒ¿≈∆≈»¿»∆»

ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez ˙Óe¯z ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï19 ¿«»»¿ƒ»ƒ»«¿«ƒ¿ƒƒ
Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - e‡ÓËpL ¿«≈»∆∆ƒ¿¿»ƒ««¿ƒ

.‰˜q‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿ƒ¿«»»

שאכל 17) למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
אבל  בשגגה", קודש יאכל כי "ואיש אמרו: והוא בשגגה,
יתכפר  ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד

דברי 18)בתשלומים". [ומפשטות תרומות. תוספתא
כתב  וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא
במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא
לפי  בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף
אלא  האמיתי שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג
לדמי  כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים,

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה הגירסא 19)משלם שם
שהרי  לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף אסור

להדלקה.20) ראוי שלהם המשקה שאין פירות, שאר

.ÂÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÁÒÙa ıÓÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰»≈¿«»≈¿∆«≈¿»≈
‰‚‚La21ÔÓ ¯eËt - ‰¯B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa , ƒ¿»»≈¿≈»≈¿»»ƒ

‰vÓ dLÈ¯Ù‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÏLz‰‰ˆÈÓÁ‰Â22- ««¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«»¿∆¿ƒ»
dÈ‡ È¯‰L ,ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈˆÚ ÈÓ„ elÙ‡Â .¯eËt»«¬ƒ¿≈≈ƒ≈¿«≈∆¬≈≈»
dÏ ÔÈ‡ ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ;‰˜q‰Ï ‰Èe‡¿̄»¿«»»ƒ¿≈∆ƒ¬»«¬»»≈»

.ÌÈÓc»ƒ

הוא 21) משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי
התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, ורוצה 22)לפי

אינו  ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת גזל אם רק לא לומר:
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אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב
כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם

.ÊÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‚‚BM‰ Ï·‡23B‡ ¬»«≈∆»«¿»¿«ƒƒ
‰¯e˜ ‰Óe¯z ÏÎ‡L24‰Óe¯z ÔÈÈ ‰˙BM‰Â , ∆»«¿»¿»¿«∆≈¿»

‰lb˙pL25„Á‡k ÔÓLÂ ÔÈÈ Cq‰Â ,26ÔÓL ‰˙ML B‡ , ∆ƒ¿«»¿«»«ƒ»∆∆¿∆»∆»»∆∆
ıÓÁÂ27ÒÒkL B‡ ,„Á‡k28ÌÈhÁ‰ ˙‡29˙‡ ÚÓ‚ B‡ »…∆¿∆»∆»«∆«ƒƒ»«∆

ıÓÁ‰30.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - «…∆¬≈∆¿«≈∆∆»…∆

יום 23) על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
ואינו  לוקה זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים,

על 24)משלם. ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
הדבר  הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע

נחש.25) ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור
וחומץ 26) יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם [בתוספתא

ושמן  יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם
סוף  שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש", קרן משלם כאחד

בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פי 27)פרק על שאף
עם  ביחד שתהו אם - חומש חייב אינו לבד שמן שהשותה

בכך. דרכו - מברכים 28)חומץ שהרי הוא, אכילה שדרך
האדמה. פרי בורא וכל 29)עליהם מבושלות. בלתי כשהן

"כוסס". הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא
חומץ 30) המגמע יוחנן ר' בשם אבהו "רבי שם: ירושלמי

אכלו  אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של
בשוגג.

.ÁÚ·O ‰È‰31BÚ·O ÏÚ ÛÈÒB‰Â BBÊÓa ı˜Â »»»≈«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿
:¯Ó‡pL ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡ - ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ«¿»≈¿«≈∆«…∆∆∆¡«

BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈfiL ‡Ï - ÏÎ‡È Èk32˙‡ ÒÒBk‰ ÔÎÂ . ƒ…«…∆«ƒ∆«¿¿≈«≈∆
.BÓˆÚ ˜Èf‰L ÈtÓ ,LÓÁ‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO‰«¿ƒ»ƒ«…∆ƒ¿≈∆ƒƒ«¿

שאכל 31) זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא
את  משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה

למזיק". פרט יאכל, כי פירש:32)החומש, שם וברש"י
התרומה". את למזיק "פרט

.ËÚÏaL ¯Ê33¯Á‡ ‡·e ,Ô‡È˜‰Â ‰Óe¯z ÏL ÔÈÙÊL »∆»«¿»ƒ∆¿»∆¡ƒ»»«≈
Ô¯˜ ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ - ‰‚‚La ‡e‰ Ìb ÔÏÎ‡Â«¬»»«ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆∆

LÓÁÂ34ÔBL‡¯Ï ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ ÈM‰Â ,35. »…∆¿«≈ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»ƒ

אינם 33) והקיאם, וחזר ובלעם כססם שאם כסיסה. בלא
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו שאף 34)ראויים

אכילה. דרך היא הראשון,35)בליעה שבלעה שכיוון
ישראל  בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה,

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל

.ÈÌÈÏÚBt‰ ÏÈÎ‡n‰36ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â37Ì‰ - ‰Óe¯z ««¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿ƒ¿»≈
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ38‡e‰Â ,ÔÈ‚‚BLk Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿ƒ∆∆»…∆ƒ¿≈∆≈¿¿ƒ¿

Ô˙cÚÒ ÈÓc Ì‰Ï ÌlLÓ39ÈÓcÓ ÔÈ¯˙È ÔÈlÁ‰ ÈÓcL ; ¿«≈»∆¿≈¿À»»∆¿≈«Àƒ¿≈ƒƒ¿≈
eÏÎ‡L ‰Óe¯z40Ì„‡ ÏL BLÙ ¯eÒ‡‰ ¯·cL , ¿»∆»¿∆»»»»«¿∆»»

epnÓ ‰˙BÁ41. ∆ƒ∆

חולין.36) להאכילם עמהם לתת 37)שפסק שנתחייב

חולין. של סעודה המאכיל.38)להם כלומר,39)ולא
להם. שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות

התרומה 40) של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם
שלמה  סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של
כתנא  והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו
את  משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא
החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה בדמי הקרן

פי 41) על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו בדבר, יודע שאינו

.‡ÈÏÈÎ‡n‰42ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙‡43ÂÈ„·Ú ˙‡Â44ÔÈa ««¬ƒ∆»»«¿«ƒ¿∆¬»»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰Â ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b45, ¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«»»»∆

˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰Â46‚‚ML ¯ÈÊÂ ,47 ¿»≈«∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆»«
ÔÓL ‰˙BM‰Â ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‰˙LÂ48ÔÈi‰ ˙‡ Cq‰Â ¿»»«ƒ∆¿»¿«∆∆∆¿«»∆««ƒ

.LÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ÌÈÓlLÓ el‡ Ïk -»≈¿«¿ƒ∆«∆∆¿…∆«…∆

חיוב.43)זר.42) בני מה 44)שאינם שכל הכנענים,
לשלם. מה להם ואין רבם, קנה - אלא 45)שקנו שאינה

כתב 46)מדרבנן. ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. היא שאף שתייה, שכיוון 47)גם הוא, והטעם

אס  תרומה מאיסור -שחוץ נזיר שהוא מצד היין עליו ור
שהאוכל  פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית
זה  אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
נזיר  אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא
נזיר  בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא
מטעם  אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה
עליה  חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש

שמזיקו.48)חומש].

.·ÈÏ‡¯OÈÏ ‰‡eO ‰˙È‰L Ô‰k ˙a49‰ÏÒÙpL B‡50 «…≈∆»¿»¿»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»
˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ˙ÓlLÓ - ‰Óe¯z ‰ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿»¿»¿«∆∆∆«∆∆¿…∆

‰M‡‰ .LÓÁ‰51e¯Ó‡Â ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L «…∆»ƒ»∆»¿»∆∆ƒ¿»¿»¿
CL¯‚ B‡ CÈÏÚa ˙Ó :dÏ52ÔÎÂ ;„·Ú‰53ÏÎB‡ ‰È‰L »≈«¬ƒ≈¿≈¿≈»∆∆∆»»≈

ÏÈÎ‡Ó BÈ‡L L¯BÈ ÁÈp‰Â Ea¯ ˙Ó :BÏ e¯Ó‡Â54B‡ , ¿»¿≈«¿¿ƒƒ«≈∆≈«¬ƒ
E¯¯ÁL B‡ ,BÏ E˙ B‡ Ï‡¯OÈÏ E¯ÎnL55Ô‰k ÔÎÂ ; ∆¿»¿¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿¿≈…≈

‰Le¯b Ôa ‡e‰L BÏ Ú„BÂ ÏÎB‡ ‰È‰L56Ôa B‡ ∆»»≈¿«∆∆¿»∆
„·Ïa Ô¯w‰ ÔÈÓlLÓ el‡ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ57Ì‡Â . ¬»¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ

el‡ È¯‰ - ÁÒt‰ ·¯Ú ‰È‰Â ıÓÁ ˙Óe¯z ‰˙È‰»¿»¿«»≈¿»»∆∆«∆«¬≈≈
ÌlLlÓ ÔÈ¯eËt58Ïe‰a dpÓfL ÈtÓ ;59eÊtÁ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«»»∆¿¿

CB˙a ‰Óe¯z Ô‰Ï ‰˙È‰L ÔlÎÂ .e˜„a ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿…»¿¿À»∆»¿»»∆¿»¿
el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L eÚ„iLk Ô‰Ètƒ∆¿∆»¿∆≈¬ƒ∆¡…¬≈≈

eËÏÙÈ60. ƒ¿…

משלמת 49) אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
הקרן  אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את

חברו. גוזל כדין לה.50)משלמת לפסול שנבעלה כגון
לכהן.51) הנשואה ישראל לשלוחה 52)בת שאמרה וכגון

עד  בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל
הגיע  שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע

מקום. לאותו שאכל 53)השליח כהן של כנעני עבד
לישראל.54)בתרומה. שנישאת בתו בן על 55)כגון
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בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי
בתרומה.56) לאכול ואסור חלל, הוא חומש.57)הרי ולא

בתחילה. זרים ואינם מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה
כשרה  עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן
ולכך  כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד,
לאכול  ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור

קרן.58)תרומה. ופטור 59)אפילו אונס זה והרי
קרן. אף בה.60)מלשלם שאסורים מאחר מפיהם, יוציאו

חוש  אנו להפסד.ואין שים

.‚È,‰Óe¯z‰ ˙‡ÓË B‡ ˙‡ÓË :BÏ e¯Ó‡Â ÏÎB‡ ‰È‰»»≈¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»
˙ÈÈ‰ ‡ÓË61‡e‰L Ú„B B‡ ;‰Óe¯z‰ ‰˙È‰ ‰‡ÓË B‡ »≈»ƒ»¿≈»»¿»«¿»«∆

¯OÚÓ B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ,Ï·Ë∆∆«¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»«¬≈
LtLt ÌÚË ÌÚhL B‡ ;ecÙ ‡lLLc˜‰Â ÈL62CB˙Ï ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿∆»«««ƒ¿≈¿

ÂÈt63eËÏÙÈ el‡ È¯‰ -64. ƒ¬≈≈ƒ¿…

באיסור.61) תחילה אדומים 62)ואכלת תולעים מין
העדשים. הרגיש 63)כצורת התרומה שאוכל בעת היינו

התרומה, גם מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם
והמיאוס. הטינוף פי 64)מפני על אף התרומה, גם

תרומה. אוכלי שמאבד

.„È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»¿««≈∆¿≈»«¿≈

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ‰ÏÙ65ÔÈ‡ . »¿»¬≈ƒ≈¿∆¿»»¿»≈
- Ô‰Ó ˙Á‡ ¯Ê ÏÎ‡ ,‰Óe¯z ÏL ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È»«≈ƒ∆¿»»«»««≈∆

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰66B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ¬≈∆»ƒ««¿ƒ∆«ƒ≈¬≈
¯Á‡ ÏÎ‡ .‰Óe¯˙k da ‚‰B ‰iM‰Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»««≈
Ô‰ÈzL ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ .¯eËt ‡e‰ Û‡ - ‰iM‰ ˙‡∆«¿ƒ»«»»«∆»∆¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ÌlLÓ -67Ì‡Â ,Ô¯˜ - „ÈÊÓ Ì‡ ; ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ
.LÓÁÂ Ô¯˜ - ‚‚BL≈∆∆»…∆

היו 65) שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין
אלו  ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי
חולין  לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך
ואילו  דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו
על  החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה
נפלה  אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה,
רבינו  חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה
לא  אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה,
שלא  שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו
בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה
כבר  סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל

חזקתם. הקרן 66)נתערערה שהרי החומש, מן והיינו
היא  השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה,
התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה

הראיה.67) עליו מחבירו שהמוציא

.ÂËÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La LÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡‰»≈∆«…∆ƒ¿»»¬≈∆ƒ»»
BLÓÁ68Ô¯˜k LÓÁ‰L ,69LÓÁ ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ À¿∆«…∆¿∆∆¿»»»¿≈ƒ…∆

ÌÏBÚÏ LÓÁ ÏÚ70È¯‰ - LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ Ïk . «…∆¿»»«¿«≈∆∆»…∆¬≈
¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯˙k ÔÈÓeÏLz‰71- eÚ¯Ê Ì‡L ‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»¿»»»∆»∆ƒƒ¿¿

ÔÈlÁ Ô‰ÈÏecb72BÈ‡ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ≈∆Àƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈
ÏÁBÓ73È¯‰ - „·Ïa Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈¿»«¿«≈∆«∆∆ƒ¿«¬≈

.ÏÁBÓ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ,ÔÈlÁ ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒÀƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈

המקום 68) זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
על  חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו

שווה.69)חומש". התרומה ודין שהתורה 70)דינו
אחת. לקרן הרבה חמישיות שהם 71)ריבתה פי על שאף

תרומה. נעשים הם מתוקנים, שם:72)חולין ירושלמי
הן  הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
פי  על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה
גזרו  לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על חכמים שגזרו

תרומה. תשלומי על שהרי 73)כן כפרה, אלא ממון שאינו
כפרה  משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל אפילו
התשלומים  של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו

תרומה. נעשים

.ÊË‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L Ï‡¯OÈ ˙a74˙‡O Ck ¯Á‡Â «ƒ¿»≈∆»¿»¿»¿««»ƒ»
Ô‰ÎÏ75Ô‰k da ‰ÎÊ ‡lL ‰Óe¯z Ì‡ :76- ‰ÏÎ‡ ¿…≈ƒ¿»∆…»»»…≈»¿»

dÓˆÚÏ LÓÁÂ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ77‰ÎfL ‰Óe¯z Ì‡Â ; ¿«∆∆∆∆»…∆¿«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÌÈÏÚaÏ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ - ‰ÏÎ‡ Ô‰k da78LÓÁÂ , »…≈»¿»¿«∆∆∆∆«¿»ƒ¿…∆

LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ ÏkL .dÓˆÚÏ79Ô¯w‰ ÌlLÓ - ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆»…∆¿«≈«∆∆
k ÏÎÏ LÓÁ‰Â ,ÌÈÏÚaÏ.‰ˆ¯iL Ô‰ «¿»ƒ¿«…∆¿»…≈∆ƒ¿∆

עצמה.74) משל באכילת 75)שהפרישה מותרת היא והרי
לכהן.76)תרומה. עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם

מחוייבת  הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו תרומה.
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן לכהן 78)עתה

בה. במשנה 79)שזכה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
קרן  משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם:

שירצה". מי לכל וחומש לבעלים

.ÊÈÌlLÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Ï80ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰L¯b˙pL „Ú …ƒ¿ƒ»¿«≈«∆ƒ¿»¿»≈»≈
Ck81˙‡O ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â ,dÓˆÚÏ ˙ÓlLÓ dÈ‡ »≈»¿«∆∆¿«¿»«¬≈ƒ¿ƒ∆…ƒ»

.ÌÏBÚÓ Ô‰ÎÏ¿…≈≈»

שאילו 80) התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי בעלה תחת בעודה בין 81)הפרישה

הכהן. בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה

.ÁÈ„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk82- »»≈¿»≈¿≈≈¿≈ƒ
Ô‰Ó e‡ÈˆB‰L ÌÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»ƒ«Àƒ«¿À»ƒ∆ƒ≈∆

˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z83ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓ ÔÈÓlLÓe . ¿««¿¿«¿ƒƒ«∆∆ƒ
¯˜Ù‰‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰84ÔBL‡¯ ¯OÚnÓe , «ƒ¿»ƒ«≈»ƒ«∆¿≈ƒ«¬≈ƒ

B˙Óe¯z ‰ÏhpL85‰Ïh ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»
¯OÚn‰ ÌÈc˜‰ Ì‡ Ba LiL ‰ÏB„‚ ‰Óe¯¿̇»¿»∆≈ƒƒ¿ƒ««¬≈

‰Óe¯˙Ï86,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚnÓ ÔÈÓlLÓe . ƒ¿»¿«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
‰ÎÏ‰k ‡lL ecÙpL Èt ÏÚ Û‡Â87ÏÚ L„Á‰ ÔÓe , ¿««ƒ∆ƒ¿∆…«¬»»ƒ∆»»«

ÔLi‰88:¯Ó‡pL ;BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ‡Ï Ï·‡ . «»»¬»…ƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡«
.ÏÎ‡L L„wk - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈∆«…∆«…∆∆»«

תשלומיו 82) במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
פירות  הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין,
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מה  מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים
לו  והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך

מעות"]. "התשלומין לומר לכהן 83)לתנא "ונתן שנאמר:
דבר  כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר - הקודש" את
קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי
עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן שנלמד לחומש, הדין והוא

הקרן. כמו שהוא עליו, מתרומה 84)- פטורים שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי מעשר.85)ומעשר, תרומת

מתרומה 86) פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,
שאינו  משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא אבל גדולה.

החומש,87)מתוקן. את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
כתב: שם המשניות בפירוש רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד
על  שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר
אפילו  פדויים אינם אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע.

שעברה.88)בדיעבד. השנה של וישן זו שנה של חדש

.ËÈ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL ÔÈ‡eM˜ ÏÎB‡‰89ÔÈzÓÈ - »≈ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ
BÈ‡L ;Ô‰Ó ÌlLÈÂ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÔÈ‡eMwÏ«ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«≈≈∆∆≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ B·BÁ ÌlLÏ ÏBÎÈ»¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

של 89) קישואים מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית.

.ÎÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈»¿«≈Àƒ≈¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa90ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡ . ≈¿ƒ»«¿»¿»¿«≈Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë91ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÌlL Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒƒ≈Àƒ¿≈ƒ≈¿≈≈
„ÈÊÓa92ÔÈÓeÏLz ÂÈÓeÏLz -93ÔÓ ÌlLÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿≈ƒ«¿»«¿ƒ¿«¬…ƒ«≈ƒ

ÔÈ¯B‰h‰94. «¿ƒ

תרומה 90) שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי
טמאה, תרומה נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה
ובין  טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, כמו 91)חולין
שאכל. ומזיד 92)התרומה לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת
שאכל  ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו
שלדעת  טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים
כן  ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה ששילם,
שהמדובר  נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים  אינם
אין  במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת  במזיד

תרומה. תרומה 93)תשלומיו נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94)טמאה. של הפסדו להשלים

.‡Î¯·Á ˙Óe¯z ÏÎ‡95˙Óe¯z ÏÎ‡ .BÏ ÌlLÓ - »«¿«»≈¿«≈»«¿«
Ô˙BÂ epnÓ ‰ÈÓc ÏËBÂ ,¯·ÁÏ ÌlLÓ - ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆¿«≈¿»≈¿≈»∆»ƒ∆¿≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ96˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ;B˙Óe¯z ÏÎ‡L97 ¿«»»∆∆»«¿»∆≈¿ƒ¿»
.ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆

חבר.95) שכתבנו 97)לפייסו.96)כהן פי על [אף
חולין  ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה,
כאן  גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים,

טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם
הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין
עם  ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -
ועכשיו  טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ,

בידו]. ייטמאו

.·ÎCk ¯Á‡Â ,dÏÎ‡Â Ô‰k Bn‡ È·‡Ó ‰Óe¯z ÏÊb»«¿»≈¬ƒƒ…≈«¬»»¿««»
BÓˆÚÏ ÌlLÓ BÈ‡ - Bn‡ È·‡ ˙Ó98L¯BÈÏ ‡l‡ , ≈¬ƒƒ≈¿«≈¿«¿∆»¿≈

È·‡Ó ‰Óe¯z BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .Ë·M‰ ¯‡MÓ ¯Á‡«≈ƒ¿»«≈∆¿≈ƒ»¿»¿»≈¬ƒ
B·BÁa ‰Óe¯z ‰·bL ·BÁ ÏÚ·e ,dÏÎ‡Â Bn‡ƒ«¬»»««∆»»¿»¿
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ - ‰eÏÎ‡Â d˙a˙Îa ‰M‡‰Â¿»ƒ»ƒ¿À»»«¬»»¿«¿ƒ∆∆»…∆

¯·Á‰Â ,¯·Á Ô‰ÎÏ99ÌÈÓc Ì‰Ï Ô˙B100eÈ‰L ¿…≈»≈¿∆»≈≈»∆»ƒ∆»
da ÔÈ¯ÎBÓ101.eÏÎ‡L BÓk ‰Óe¯z‰ d˙B‡ ¿ƒ»»«¿»¿∆»¿

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
הקרן.100)הכהן.99) התרומה 101)דמי את שהיורש

שגבו  והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי
באה  שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם,
מפני  כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם,

לידו. באה שבאיסור

.‚ÎÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - dÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ·Bb‰«≈¿»¿…¬»»¿«≈«¿≈∆∆
ÌÈÏÚaÏ102‰Óe¯z ÈÓcÓ ÌlLÏ BÏ LÈÂ .103d·b . «¿»ƒ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»¿»»

ÔÓ - LÓÁÂ Ô¯˜ ;LÓÁÂ ÔÈ¯˜ ÈL ÌlLÓ - dÏÎ‡Â«¬»»¿«≈¿≈¿»ƒ»…∆∆∆»…∆ƒ
ÔÈlÁ‰104Ô¯˜Â ,105‰Óe¯z ÈÓcÓ elÙ‡ -106. «Àƒ¿∆∆¬ƒƒ¿≈¿»

ולפיכך 102) בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
כפל. תשלומי בו בשיווי 103)אין מעות משלם כלומר,

קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה
גם  נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין
ולא  מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל

גנובה,104)פירות. הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו כפל.105)ולפיכך

התרומה.106) בשיווי מעות

.„Î˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Óe¯z‰ ‰˙È‰107d·‚e »¿»«¿»∆¿≈¿∆∆««ƒ¿»»
ÈÓeÏLz ÔÈ‡L ;ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - dÏÎ‡Â«¬»»≈¿«≈«¿≈≈∆∆≈«¿≈

Lc˜‰a ÏÙÎ108ÌlLÓ Ï·‡ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , ≈∆«∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»¿«≈
ÌÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜109,‰Óe¯z ÏÎ‡ ÌeMÓ LÓÁ : ∆∆¿≈√»ƒ…∆ƒ…∆¿»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓ LÓÁÂ110?ÌlLÓ ÈÓÏe . ¿…∆ƒ∆∆¡»ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈
ÌlLÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡Â ˙ÈÊk da ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿«ƒ¿≈»»∆¿»¿«≈

ÌÈ‰kÏ111da LiL ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡Â ; «…¬ƒ¿ƒ≈»»∆¿»≈∆≈»
˙ÈÊk112˙ÈÊk da ÔÈ‡L ÔÈa113.Lc˜‰Ï ÌlLÓ - ¿«ƒ≈∆≈»¿«ƒ¿«≈¿∆¿≈

הבית.107) לבדק ברשותו שהיא כהן שהפרישה
לרעהו 108) לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר

להקדש". בו 109)ולא יש אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית הנהנה 110)גם אצלנו העיקר "כי

מן  שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן
חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה חומש 111)ההקדש

אבל  בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום
שווה  בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום

אכילת 112)פרוטה. משום אחד חומשים, שני ומשלם
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הקדש. הנאת משום ואחד חומש 113)תרומה ומשלם
לבד. הקדש הנאת משום אחד

.‰Î¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰ ¯eq‡ ÏÁ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ∆¿≈«ƒ
‰Óe¯z‰114˙¯zÓe ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡ ‰Óe¯z‰L ÈtÓ ? «¿»ƒ¿≈∆«¿»¬»¿»À∆∆

da ÛÒB CÎÈÙÏ ,Ô‰k‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dLÈc˜‰ ,Ô‰ÎÏ¿…≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»««…≈¿ƒ»«»
˙BÎÏ‰a e¯‡aL C¯c ÏÚ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ Û‡ ¯eq‡ƒ««ƒ¿»≈«∆∆∆≈«¿¿ƒ¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡Â ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èaƒ¬¿ƒ≈«¬»

איסור.114) על חל איסור אין הרי

.ÂÎdÏÎ‡Â ‰Óe¯z ÏÊBb‰115LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - «≈¿»«¬»»¿«≈∆∆¿…∆
LÓÁ‰L ,„Á‡È„È Ba ‡ˆÈ ‰Óe¯z ÌeMÓ Ba ·iÁL ∆»∆«…∆∆«»ƒ¿»»»¿≈

BÏÊ‚116·iÁ BÈ‡ - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ¿≈∆∆¡«¿»««…≈∆«…∆≈«»
„·Ïa L„˜ ÏL LÓÁ· ‡l‡117dÏÈÎ‡‰Â dÏÊb . ∆»«…∆∆…∆ƒ¿«¿»»¿∆¡ƒ»

¯Á‡Ï118ÌB˜Ó Ïk .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ÏÎB‡‰ - ¿«≈»≈¿«≈∆∆»…∆»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ Ì‡ ,LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆»…∆ƒ»«»∆«¿»»

‰MÓÁ ‰ÂL ÌlLÓ -119ÏÎ‡L ÔÈnÓ120ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«≈»∆¬ƒ»ƒƒ∆»«¿»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,ÔÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆¿≈√»ƒ»«»∆«¿»»
ÈL ÌlLÓ e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰ML ÌlLÓ -¿«≈ƒ»¿»»∆»«¿¿«≈¿≈
ÈÓc ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,„Á‡ LÓÁÂ ÔÈ¯¿̃»ƒ¿…∆∆»»«»∆«¿»»¿«≈¿≈

‰ÚLz121ÌÏBÚÏe .122ÌÈÓ„ ÈÙÏ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ ƒ¿»¿»≈¿«≈∆»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ‰ÂL ‰˙È‰L123˙ÚLa ‰ÏÊe‰L ÔÈa , ∆»¿»»»ƒ¿«¬ƒ»≈∆¿»ƒ¿«

.‰¯˜e‰L ÔÈa ÔÈÓeÏLz«¿ƒ≈∆¿»

שחייב 115) הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל והיינו
חומש. הגזל.116)לשלם בשביל חומש משום בו יוצא

אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה והאחר
מלבר.119) חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן
אחד.121) מקרן אלא משתלם אינו אפילו 122)שהחומש

בשוגג. תרומה אכל את 123)אם אכל ובשוגג הואיל
משעת  אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה,

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה

à"ôùú'ä áà-íçðî à"ë éùéù íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהו 1) ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

אם  מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן
פירות  אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
ערל. חשוב אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם
חופפת  אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת
וגרעיני  תרומה של תאנים עוקצי ודין אחריה. הישראלית
אם  לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג
גידולי  או תרומה גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין

דינו. מה תרומה והזורע גידולין.

.‡˙z ‰Óe¯z‰2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï3; «¿»ƒ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈq‰L4¯Ó‡pL ,5Ba¯˜a ÌÈnÎ ‡·zÂ : ∆«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆∆¡««»…««ƒ¿ƒ¿

‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰Â ,ÂÈ˙BÓˆÚa ÔÓMÎÂ6ÏÎ‡Ï . ¿«∆∆¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»∆¡…
ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c7,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c ˙BzLÏÂ , »»∆«¿∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CeÒÏÂ8Ï·‡ ; ¿»»»∆«¿»…»«ƒ»…∆¬»
‡Óh‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ,¯B‰h‰ ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ9. »∆«∆∆«»«¿ƒ∆«»≈

‰Ù¯O ÔÓL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ10.ÌB˜Ó ÏÎa ¿∆«ƒ¿»∆∆¿≈»¿»»

הוצאת 2) ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
.(54 851 עמ' אסור 3)ליברמן להדלקה אבל בלבד,

שם). בשביעית (משנה טהורה בשבת 4)בתרומה משנה
לדבר".5)פו. זכר לדבר, ראיה שאין "אע"פ נוסף: שם
עו.6) לאכול 7)יומא דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה

הלכה  שמיטה, מהלכות בפ"ה וראה אכילה. זו שאין אסור,
שם).8)ג. (תוספתא בסיכה דרכם לא 9)שאין אבל

שמותר, בטמא ולהדליק למעלה. שביארנו כמו הטהור,
תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו

תבשילך". תחת י,10)להסיקה משנה פי"א תרומות
ועוד. כד: ושבת

.·ÔˆaÁÏ ¯zÓ - ‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯Óz11Ôˆa˜Ïe ¿»ƒ∆¿»À»¿«¿»¿«¿»
‰Ï·c‰ ÏebÚk12¯ÎL Ì‰Ó ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,13ÔÎÂ . ¿ƒ«¿≈»¿»«¬≈∆≈»¿≈

L·c ÌÈ¯Óz ÔÈOBÚ ÔÈ‡14‡ÏÂ ,ÔÈÈ ÌÈÁetz ‡ÏÂ , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿…«ƒ«ƒ¿…
Â˙q‰ ˙B¯t15Ó ÔÈ‡ ˙B¯t‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .ıÓÁÔÈpL ≈«¿»…∆¿≈¿»»«≈≈¿«ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,‰Óe¯za Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡16. »ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«
e‰˙BL ‰Ê È¯‰ - ‰˜LÓ ÏÎ‡‰ ‰OÚÂ ¯·Ú17¯ÊÂ .18 »«¿»»»…∆«¿∆¬≈∆≈¿»

‰‚‚La Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz ÔÈÈÂ ÌÈ¯Óz L·c ÏÎ‡L∆»«¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -19B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«≈¿ƒ»«¿≈ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ20. «««¿

גבינה.11) חביצי כמו ולהקשותם שאינו 12)להדקם
לח.). (ברכות מברייתם אותם משנים 13)משנה שאין

(שם). מברייתן תרומה ג.14)פירות משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור

החורף.15) השי"ת 16)פירות "למאמר שם . משנה
ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח, (במדבר
ראשית  הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש
ולפיכך  בתרומה, אותה וחייב ראשית, הביכורים שקרא כמו
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר

ולאבדה.17) תרומה להפסיד ב.18)שאסור משנה שם
והנה 19) שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי

"פטור  שם רבינו ופירש פוטר", יהושע "ר' שם: בתרומות
גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן

הראב"ד. שכתב כאן,20)כמו אין התורה מן מלקות אבל
כנ"ל. בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי

.‚‰Ï·c ÔÈ˙B ÔÈ‡21ÒÈ¯en‰ CB˙Ï ˙B¯‚B¯‚e22, ≈¿ƒ¿≈»¿»¿«¿»
Ô„a‡Ó ‡e‰L ÈtÓ23CB˙Ï ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ˙B Ï·‡ ; ƒ¿≈∆¿«¿»¬»¿ƒ∆««ƒ¿

ÒÈ¯en‰24ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ ÔÈ‡Â .25‡e‰L ÈtÓ , «¿»¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿≈∆
‰ÁLÓ ÔÓL e‰OBÚÂ ˙BÏÎ‡Ó ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ26Ï·‡ ; ƒƒ¿««¬»¿≈∆∆ƒ¿»¬»

ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ27.ÔÏÎ‡Ï el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»≈¿»¿»

א.21) משנה שם).22)שם (ר"ש מלוחים  דגים ציר
להשליכן 23) ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן שהדרך

פ"ט). התוספתא ע"פ המורייס 24)(שם את למתק
טעמו. תרומה 25)ולהשביח של שמן מרקחין אין כלומר,
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טוב. שריחם טעם 26)בדברים משנים הדברים "שאלו
במדרגת  אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים

שם). ובשבת 27)המשנה שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
(ובפירוש  "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ.
ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב המשנה
כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה

ודבש"). ושמן יין מערבין "אבל

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡28‡e‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿»ƒ¿≈∆
BËÚÓÓ29ÌÈÏˆa ÔÈL·Bk ÔÈ‡ .30ıÓÁa ‰Óe¯z ÏL ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ∆¿»¿…∆

ıÓÁ‰ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL31ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ . ∆¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«…∆≈¿»¿ƒ
‰‡e·z32‰fÓ ‰Ê L¯t˙iL ¯·c ÏÎÂ .˙BiË˜a ¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»≈∆ƒ∆

ÔÈ¯·BkLk33ÔÈ·¯ÚÓ - B˙B‡34‰„e‰È ‰·¯ÁMÓe .35 ¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿»¿»
‰‡e·˙a ‰‡e·z ·¯ÚÏ eÏÈÁ˙‰36,˙ÈË˜a ˙ÈË˜Â ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.˙ÈË˜a ‰‡e·z ‡Ï Ï·‡¬»…¿»¿ƒ¿ƒ

שם.28) במשנה חסר 29)כחכמים, כשנתבשל, היין כי
הירושלמי, בשם שם ובר"ש שם). המשנה (פירוש בבישולו
אדם  כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא
יותר. חזק שמבושל חי, כיין מבושל יין שותה

(30.(41 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות תוספתא
(רדב"ז).31) החומץ את פוגם שם 32)שהבצל תוספתא

החשובה  שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י
(רדב"ז). כך כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל

אותו.33) ומנפים בכברה להפריד 34)כששמים שיכול
שם. תוספתא המינים, ולא 35)שני מעט, היתה והתבואה

תערובת. באכילת בשעורים,36)הקפידו חיטים היינו
בתרומה  גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון
כמבואר  בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך (רדב"ז).

הסמוכה]. בהלכה

.‰ÔÈ„w¯nL C¯„k37‚‰B Ck ,ÔÈlÁa ÁÓw‰ ˙‡ ¿∆∆∆¿«¿ƒ∆«∆«¿Àƒ»≈
‰Óe¯˙a Ô‰k‰38˙‡ CÈÏLÓe ÏÎ‡Ï „w¯Ó : «…≈ƒ¿»¿«≈∆¡…«¿ƒ∆

ÔÒ¯n‰39˙ÏÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L È¯‰ .40˙BiÙa ‰tÓ «À¿»¬≈∆»»«¬…∆¿À»¿»ƒ
‡Ï - ‰‡q‰ ÔÓ ÌÈa˜ B‡ ·˜ ‡ÈˆBiL „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ«««ƒƒ«¿»…
‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯‡M‰ ˙‡ CÈÏLÈ«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆»«¬ƒ»∆»

.ÚˆÓ ÌB˜Óa e‰ÁÈpÈ«ƒ≈¿»À¿»

א.38)בנפה.37) משנה פי"א הסובין 39)תרומות הם
שם.40)הגסים.

.Â‰Óe¯z ÏL ÔÓL41ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ -42¯epz Ba ∆∆∆¿»≈¿ƒ«
ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ43ÍeÒÈ ‡ÏÂ .BÏ‚¯ ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿…»¿«¿

ÏcÒÂ ÏÚÓ CB˙a ‡È‰Â44L·BÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ CÒ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»¬»»∆«¿¿≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb Ïk CÒÂ ,Ïcq‰ B‡ ÏÚn‰«ƒ¿»««¿»¿»»ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·BË˜45BÈ‡ - ÔÈÎBq Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰L„Á »«¿»¬»»¿««ƒ∆≈ƒƒ≈
LLBÁ46ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ .47ÏL ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ÔÓL ≈¬»…ƒ≈∆∆««≈«¿»∆

LÈL48B„a‡nL ÈtÓ ,‰ÈÏÚ ÏbÚ˙‰Ï49. «ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿≈∆¿«¿

(41.(88 361 עמ' (שם פ"י תרומות כלומר,42)תוספתא
כדי  חדשים בעודם בשמן אותם למשוח שדרך מחזקים, אין
אלא  תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם

(רדב"ז). כליו לסיכת ולא כהן, של גופו לסיכת
בעודם 43) אותם מושחים והעור שהמנעל שם. תוספתא

(כסףֿמשנה). וליפותם לרככם שהשמן 44)חדשים מפני
והסנדל. המנעל על גם או 45)נופל ששוכבים עור

(כסףֿמשנה). חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים
התרומה,46) נתחללה שכבר משום והיינו שם. תוספתא

ח. בהלכה להלן כמבואר קדושתה, תוספתא 47)ונתבטלה
שמעון. כר' ולא כחכמים עור,48)שם, של טבלא גבי על

בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי
ואףֿעלֿפיֿכן  שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא ישנה
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור,

הכל 49) לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר שוודאי
(שם). בגופו

.Ê˙B¯t elÙ‡ ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk50˙ÏÈË CÈ¯ˆ - »»≈¿»¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÌÈ„È51¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«ƒ««ƒ∆»»»¿¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa52¯f‰ ÌÚ ˙ÏÎ‡ dÈ‡Â .53,ÔÁÏM‰ ÏÚ ƒ¿¿≈»∆¡∆∆ƒ«»««À¿»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e .‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»…«ƒ∆»¿«»»»∆

˙ÏÎ‡54˙ÏÈË ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ¯f‰ ÌÚ ∆¡∆∆ƒ«»««À¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈlÁk ,ÌÈ„È55˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â .56. »«ƒ¿Àƒ¿≈»ƒ¿»¿»«ƒ¿…»

˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ ÏÙ57Ï·‡ . »««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿…»¬»
ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÒ58‰Ú·L CB˙a ‰Óe¯z ÔÓLa59, »ƒ∆«»»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

Ï¯Ú ·eLÁ BÈ‡ ‰Ú·L Ïk „ÏBp‰L60. ∆«»»ƒ¿»≈»»≈

"הנוטל 50) ואדרבה, ידים, נטילת צריכים אינם שבחולין
מהלכות  ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו

ג). הלכה יח:51)ברכות וחגיגה ט, משנה פ"א חלה
ח.52) הלכה הטומאה אבות מהלכות נראה 53)פ"ח כן

שתרומת  בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת חו"ל

שם.54) היא 55)משנה [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות
א]. הלכה פי"ב להלן ראה נטילת 56)טמאה, בלי כלומר,

תרומות  תוספתא התרומה. את פוסלות האלו שהידים ידים,
י. בשעה 57)פרק נתחללה שכבר וסך, משפשפו כלומר,

קדושתה. ובטלה בשרו על ביבמות 58)שנפל היא בעיא
פ"א  שם בירושלמי היא פשוטה אבל נפשטה, ולא עא.

(הגרע"א). א אףֿעלֿפי 59)הלכה נימול שלא עד ללידתו
בתרומה. אסור וערל ערל, אכילת 60)שהוא איסור לענין

שם. ירושלמי וקדשים, תרומה

.ÁÔ‰k‰ ‡e‰ CÒ61‡È·Óe ‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÓˆÚ »«…≈«¿¿∆∆∆¿»≈ƒ
Ï‡¯OÈ Bza Ôa62ÂÈab ÏÚ BÏÈbÚÓe63BÓˆÚ CÒ Ì‡Â . ∆ƒƒ¿»≈«¿ƒ««»¿ƒ»«¿

ıÁ¯nÏ ÒÎÂ ÔÓLa64BÁLÓÏ ¯ÊÏ ¯zÓ -65ıÁ¯na ¿∆∆¿ƒ¿««∆¿»À»¿»¿»¿«∆¿»
epnÓ CBq ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡66. ««ƒ∆ƒƒ∆

ז.61) כריתות בבבלי הוא וכן שם. הואֿהדין 62)תוספתא
(רש"י  אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל

כי 63)שם). בו "ומתו ט): כב, (ויקרא בתרומה שנאמר
שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו",

כמו 64) בזיון, משום לסוך, אסור עצמו במרחץ כי יתכן
שמיטה  מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב

(משנהֿלמלך). ו "ט"ס 65)הלכה הכסףֿמשנה: כתב
הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא,
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שנוהגים  מה והוא ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש

עיין 66) עצמו, כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו
רדב"ז.

.Ë‰ÙÙÁL ˙‰k67ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a dL‡¯ …∆∆∆»¿»…»¿ƒ¿»∆¿»≈
‰È¯Á‡ ÛÁÏ ˙¯zÓ ˙ÈÏ‡¯Oi‰68d¯ÚO ˙ÏbÚÓ Ï·‡ . «ƒ¿¿≈ƒÀ∆∆»…«¬∆»¬»¿«∆∆¿»»

d¯ÚOa69ÛÁÏ ÌÈ‰k‰ e¯z‰ ‰Ó ÈtÓe .70Ô¯ÚO ƒ¿»»ƒ¿≈»À¿«…¬ƒ»…¿»»
ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ?‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¬«

Ì„‡71. »»

(67.(21 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות תוספתא
הנשאר.68) כבר 69)מהתלתן הכהנת, שבשער שהתלתן

כנ"ל. קדושתו, ובטלה רק 70)נתחלל ניתנת התרומה הרי
א). הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה על 71)לאכילה אלא

חייב  היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי
על  אלא לאכילה ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה
חפיפה  כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי
ולמעלה  ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה

ח. הלכה פ"ב

.ÈÌÈ‡z Èˆ˜Ú72˙B¯‚B¯‚e73ÌÈÒÈÏk‰Â ,74,ÔÈ·e¯Á‰Â À¿≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
ÁÈh·‡ ÈÚÓe75ÁÈh·‡ ÈtÏ˜e76ÔBÙÙÏÓe ‚B¯˙‡Â ,77, ¿≈¬«ƒ«¿ƒ≈¬«ƒ«¿∆¿¿»¿

ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡78˜¯È ˙·È˜e ,79 ««ƒ∆≈»∆…∆¿ƒ«»»
ÌÈza ÈÏÚa ÔÈÎÈÏLnL80.ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ∆«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ

ÔÈpb‰ ÌÈ·p˜nL ˜¯È ˙·È˜ Ï·‡81.ÌÈ¯ÊÏ ˙¯zÓ - ¬»¿ƒ«»»∆¿«¿ƒ««»ƒÀ∆∆¿»ƒ
ÈtÏ˜ÔÈÏBt82- ÏÎ‡ Ô‰a LÈ Ì‡ :ÔÈÓLÓLÂ ¿ƒ≈ƒ¿À¿¿ƒƒ≈»∆…∆

.ÔÈ¯zÓ - ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ≈»∆…∆À»ƒ

הדבק 72) הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי

יבשים.73) (שם).74)תאנים התאנים ממיני מין
פ"ג 75) לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). תוספתא 76)משנה
דוסא. כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות

שם.77) באוכל,78)תוספתא מובלעים שהם שכיון
בשם  (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר,

יוםֿטוב'). 'תוספות ועיין כחכמים,79)הירושלמי,
שחותכים  הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה
(פירוש  לבשל אותו כשמחתכים הירק, מן ומשליכים

שם). יא,80)המשנה הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן
אבל  בבית, בהשליכום אלא אמורים הדברים שאין מבואר

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום שאינם 81)אם
גרס  שכן ונראה ביותר, המעופשים העלים אלא מקנבים
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו

פ"י.82) תחלת תוספתא

.‡ÈÌÈ¯zÓ - ‚B¯˙‡ ÈÈÚ¯b83ÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b . «¿ƒ≈∆¿À»ƒ«¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈ¯Ó˙e84Ô‰k‰ ÔÒk ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯ÁÂ85- ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿»»«…≈

ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰86ÔÓÊa :ÔÈÈÚ¯b‰ ¯‡Le . ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ¿»««¿ƒƒƒ¿«
ÔÒkL87˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰a LÈÂ88ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ıˆÓÏ ∆¿»»¿≈»∆«¿ƒƒ¿…»¬ƒ

˙B¯zÓ - ÔÎÈÏL‰ Ì‡Â ;¯ÊÏ89. ¿»¿ƒƒ¿ƒ»À»

(רדב"ז).83) לאכילה ראויים ואינם מרים הם כי שם.
שם.84) דעתו 85)תוספתא ואין אותן, מכנס שאינו

אוכל.86)עליהם. קצת עליהם ודעתו 87)כשיש
ה. משנה פי"א תרומות שם.88)עליהן, ירושלמי

עליו 89) אין הדחק, ידי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון
באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין
(משנה  עליו גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון

ראשונה).

.·ÈÌÈhÁ ÏL ÔÈaq‰90‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ˙BL„Á «Àƒ∆ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯91È˙Ó „ÚÂ .¯zÓ - ˙BLÈ ÏLÂ ; »¿«¬«»»¿∆¿»À»¿«»«

ÔÈa ËaÁÏ ÔÈÏÈ‚¯ Ì„‡ ÈaL ÔÓÊ Ïk ?˙BL„Á e‡¯˜ƒ¿¿¬»»¿«∆¿≈»»¿ƒƒ«¿…≈
˙B¯b‰92. «¿»

שם.90) היטב,91)תרומות נטחנות ואינן לחות שהן לפי
(רע"ב). בסובין מעורב קמח הרבה כתנא92ֿ)ונשאר

שם. ובתוספתא שם בירושלמי קמא,

.‚È˙BÏBvp‰93˙Bia˜¯‰Â94˙B¯eÒ‡ - ‰Óe¯z ÏL95; «ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»¬
˙B¯zÓ - ˜·‡ eÏÚ‰ Ì‡Â96‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯ÓL .97 ¿ƒ∆¡»»À»¿»ƒ∆¿»

ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL98ÔBL‡¯‰ -99¯eÒ‡ ÈM‰Â ∆»«¬≈∆«ƒ»ƒ¿«≈ƒ»
ÌÈ¯ÊÏ100¯zÓ ÈLÈÏM‰Â ,101Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .102Ì‰ÈÏÚ ¿»ƒ¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ…»«¬≈∆

„·Ïa ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚÓ ÔÈi‰ ÔpÒÓ ‡l‡ ,ÌÈÓ103Û‡ - «ƒ∆»¿«≈««ƒ≈««¿»ƒƒ¿««
ÈLÈÏL‰104ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡105. «¿ƒƒ»¿»ƒ

ופירוש 93) ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
אלהים  ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו כמו נצולות,
כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן -
א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה). ודקים גרועים
ונעשה  שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית
להתעפש"]. הבשר התחיל כאשר סרוחה ליחה

קצת.94) עליהן.95)רקובים תרומה שם  עדיין
מהן.96) תרומה שם ובטל נתקלקלו, תוספתא 97)שכבר

צז. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם
ושילש.98) והוציאן 99)ושנה שהכניסן ראשונים מים

שם). (רשב"ם ולא 100)משם מדתו כדי כשמצא המדובר
נתן  אם אלא חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר,
- ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה
שכתב, שם רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים
שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא

שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ירושלמי 102)אף
ד. הלכה של 103)פי"א יין עליהם נותן שהוא ידי על

שם). שירליאו (ר"ש השלישי.104)חולין הסינון
(שם).105) היין את מחזקים שהשמרים

.„È‰¯‚Ó106ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÈhÁ ‰pnÓ ‰ptL ¿≈»∆ƒ»ƒ∆»ƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ËwÏÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ƒ¿≈¿«≈««««¿««»ƒ≈

Bk¯„k „aÎÓ ‡l‡ ,ÔÈlÁ dÎB˙Ï107dÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿»Àƒ∆»¿«≈¿«¿¿≈¿»
ÔÈlÁ108˙È·Á ÔÎÂ .109- ‰ÎtLpL ‰Óe¯z ÔÓL ÏL Àƒ¿≈»ƒ∆∆∆¿»∆ƒ¿¿»

ÁtËÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡110‚‰B ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈«∆»≈
ÔÈlÁa ‚‰BpL C¯„k da111. »¿∆∆∆≈¿Àƒ

ו.106) משנה פי"א תרומות תבואה, בו שאוגרים אוצר
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האוצרות,107) מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל
המשנה  (פירוש בהם" שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים

שאסור 108)שם). לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו
ואינו  הואיל - כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו
אליהו  רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין משנה 109)מלונדריש.
לדקדק 110)שם. אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת
שם). המשנה אילו 111)(פירוש מלקט שהיה כמו ילקט

(שם). חולין שמן של חבית שם נשברה

.ÂËÚÓ‰ÔÓL ÏL „k ‰¯112‰¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z «¿»∆«∆∆∆¿»¬≈∆¿»∆
,ËÚÓ ËÚÓ ÛËÏ ÔÓM‰ ÏÈÁ˙ÈÂ „enÚ‰ ˜ÒÙiL „Ú«∆ƒ¿…»«¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿…¿«¿«

Bic - BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈtË LÏL eÙËpL ÔÂÈÎÂ113¯zÓe , ¿≈»∆»¿»ƒƒ«««À»
Ô˙ ‡lL È¯‰ .ÔÈlÁ ÔÓL „ka ÔzÏ114ÁÈp‰ ‡l‡ , ƒ≈««∆∆Àƒ¬≈∆…»«∆»ƒƒ«

„k‰115˙ÈvÓ˙pL „Ú116‰Óe¯z ˙ÈˆÓz‰ d˙B‡ -117. «««∆ƒ¿«≈»««¿ƒ¿»

ח.112) משנה שם שני. אותו 113)לכד מחייבין "ואין
המשנה  (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח

(שם).114)שם). אותו שעירה אחר חולין בו
(שם).115) צדו" על שום 116)"הטהו בו "ונתכנס

(שם). כל 117)שארית" ממנו שיצא כיון אומרים "ואין
שנמצא  מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה
(שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו
שתהיה  בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם שכשקרא
ד"ה  פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה
שאינו  משום היינו חולין, עליו לתת שהתירו ומה והתנן).

אליהו מ  רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל כוין
מלונדריש).

.ÊËÔ‰k‰ ‡lÓÓ118‰Ù¯O ÔÓL ¯119B˙BÂ ¿«≈«…≈≈∆∆¿≈»¿¿
˙BOÚÏ ¯„ÁÏ Òk‰Ïe ‰iÏÚÏ Ba ˙BÏÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«¬»¬ƒ»¿ƒ»≈«∆∆«¬

ÛzL ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ ‡Ï Ï·‡ ,Ô‰k‰ ÈÎ¯ˆ120 »¿≈«…≈¬»…»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»À»
¯zÓ - BnÚ121. ƒÀ»

פ"י.118) תרומות טמאה 119)תוספתא תרומה שמן
בהדלקה. לכהן 121)שם.120)שמותר גם שיש כיון

(רדב"ז). מזה הנאה

.ÊÈÁ¯B‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈ122ÔÓL BÏ ˜ÈÏ„‰Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ¿»≈∆»»≈«≈∆…≈¿ƒ¿ƒ∆∆
„Ú B˙BaÎÏ ·iÁ BÈ‡ - BÏ CÏ‰Â Ô‰k‰ „ÓÚÂ ,‰Ù¯O¿≈»¿»««…≈¿»«≈«»¿««

‰ÏÈ˙t Ï‡¯Oi‰ Ï·BËÂ .ÂÈÏ‡Ó ‰aÎiL123Ô‰k‰ ¯a ∆ƒ¿∆≈≈»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈«…≈
da CÏÈÏ ˜ÈÏ„Óe124. «¿ƒ≈≈»

שם.122) שהנאה 124)שם.123)תוספתא רבינו, דעת
ולצורך  מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של

משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שלא כזה

.ÁÈÔ‰k ÏL B¯˜a125ÏL B¯˜a Ïˆ‡ „ÓBÚ ‰È‰L ¿»∆…≈∆»»≈≈∆¿»∆
ÏL BÈÏk Ïˆ‡ ‚¯‡ ‰È‰L Ô‰k ÏL BÈÏÎÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿∆…≈∆»»∆¡»≈∆ƒ¿∆

‰Ù¯O ÔÓL Ô‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ126‡lL ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆∆¿≈»∆…
Èz·a ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÂ .Ô‰k‰ ˙eL¯aƒ¿«…≈¿≈«¿ƒƒ∆∆¿≈»¿»≈

ÌÈÏÙ‡‰ ˙B‡B·n·e ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ127‡lL ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿»¬≈ƒ∆…
Ô‰k ˙eL¯a128¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈlÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ƒ¿…≈ƒ∆≈Àƒ¿«¿ƒ≈

‰kÁ129.Ô‰k‰ ˙eL¯a ‡lL ‰Ù¯O ÔÓL ˜ÈÏ„Ó - ¬À»«¿ƒ∆∆¿≈»∆…ƒ¿«…≈
ÔÈlÁ‰ Èab ÏÚ ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó130˙eL¯a «¿ƒƒ∆∆¿≈»««≈«Àƒƒ¿

Ô‰k131. …≈

שם.125) ונר 126)תוספתא מאורו, נהנה הכהן שגם
למאה. נר לא 127)לאחד מצוה ובמקום מצוה, אלו שכל

כנ"ל. ירושלמי 128)גזרו, דרבים. מצוה שהיא כיון
ה. הלכה פי"א לאו 129)תרומות שמצוות מפני שם.

בערב  שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות
שריפה, בשמן מדליקין אין אמרו שלא להדליקו, מותר שבת
כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא

צ"ע). הרדב"ז ישראל.130)ודברי חולים לצורך
שם).131) המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו

מהכהן. רשות בלי אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון

.ËÈÏ‡¯OÈ ˙a132‰„eÓÏ ‡È‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL133 «ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈¿ƒ¿»
d˙eL¯a ˜ÈÏ„Ó - ‰È·‡ Ïˆ‡134˜ÈÏ„‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓ . ≈∆»ƒ»«¿ƒƒ¿»À»¿…≈¿«¿ƒ

‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙È·a elÙ‡ ‰Ù¯O ÔÓL135 ∆∆¿≈»¬ƒ¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆
·ea¯Ú ÌL LiL136e˜tzÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆≈»ƒ¿¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰pnÓ137Ì‰ÈÏk ÔBÈ˜ ÈÙnL - ‰zLn‰ ˙È·a ;138 ƒ∆»¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿¿≈∆
È‡t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ - Ï·‡‰ ˙È··e ,Ba ÔÈÚ‚B ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»≈∆ƒ¿≈∆≈»∆¿«

Ï·‡‰ ÈtÓ139. ƒ¿≈»≈∆

י.132) משנה פי"א רגילה.133)תרומות
לדעת 134) רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

היינו  רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
יהיה  שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו
הנאת  של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום שם,
כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי
ההיתר  שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך מצוה, כאן שאין

בבית). כשהיא אלא שם.135)אינו במשנה שמעון, כר'
יקחו 136) שמא לחשוש מקום והיה אנשים, הרבה של

לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה
יב). הלכה פי"ב (להלן מאוס בכלי נותנו שהרי

ממנו.137) יאכלו אוכלים 138)כלומר, שהם הכלים
שם). המשנה (פירוש המשתה בבית בהם ושותים

דבר.139) בשום מתעסקים ואין

.Î‰Óe¯z‰ ˙‡ Ú¯Bf‰140‚‚BLa :141Ct‰È -142, «≈«∆«¿»¿≈¿«≈
Ìi˜È - „ÈÊÓa143LÈÏL ‰‡È·‰ .144ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa , ¿≈ƒ¿«≈≈ƒ»¿ƒ≈¿≈ƒ≈

ÔzLt ‰È‰ Ì‡Â .Ìi˜È - ‚‚BLa145‰‡È·‰ elÙ‡ , ¿≈¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»¬ƒ≈ƒ»
LÈÏL146Ct‰È - „ÈÊÓa elÙ‡Â147B· eÒ˜ Ò˜ ;148, ¿ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈¿»»¿

ÂÈˆÚa ˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ Ú¯ÊÈ ‡lL149. ∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈»¿≈»

א.140) משנה פ"ט על 141)תרומות מתחרט לו וכשנודע
הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין כל שהרי זה,

בזול. אףֿעלֿפי 142)הנמכרת הארץ, להפך לו מותר
לא  שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ זרע אשר הזרע שיפסד
תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו

לאכילה]. ראויה אינה שוב שזרעה, "עניינו 143)שכיון
הצומח  הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא
התרומה, וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה,
גידולי  שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו
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חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה,
מהלכות 144) פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר

גידולי  הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר
ואסור  הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה שהם תרומה

ר"ש. ועיין שמאבד 145)לאבדם, מפני לזרעו שאסר
להלן. וראה כב), הלכה (להלן חולין גידוליה אבל תרומה,

אם 146) וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
שבפשתן  הרי יהפך", מזיד ובפשתן וכו' שליש הביאה
שליש  הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר
כב). הלכה (להלן חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה

יהפך",147) מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
לקונסו, שאין שוגג מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו:
אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל,

אפילו  אלא אלא להפך. חייב כלומר, יהפך, - במזיד
תוספתא  ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי

שם.148)כפשוטה. קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
גידוליה  לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה
אלא  צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת
הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה,
באורֿ ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים הם ולפיכך

שמח].

.‡ÎÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏecb150,¯·c ÏÎÏ ƒ≈¿»¬≈≈¿Àƒ¿»»»
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Êb .ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡L ‡l‡151eÈ‰iL ∆»∆¬ƒ¿»ƒ»¿¬»ƒ¬≈∆∆ƒ¿

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÌeMÓ ,‰Óe¯˙k ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡152 ¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»
‡ˆ˙Â ‰pÚ¯ÊiL È„k BÏˆ‡ ‰p‰LÈ ‡lL ,Ô‰k‰ „ÈaL∆¿««…≈∆…«¿∆»∆¿¿≈∆ƒ¿»∆»¿≈≈

CÎÈÙÏ .‰Ïwz È„ÈÏ da ‡a ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁÏ153¯zÓ154 ¿Àƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈«»»¿ƒ»À»
˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ÔÈÏecb‰ ÏÎ‡Ï155Ïe·ËÏ ¯zÓe , ∆¡…«ƒƒ¿»«ƒ¿≈À»ƒ¿

ÌBÈ156.ÔÈlÁk ,¿Àƒ

בלקט 150) לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
ומה  כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה שכחה
תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו

שם). (ר"ש לזרים לאסור שגזרו 151)היינו דבר בי"ח
יז: בשבת והוא שם). המשנה שם.152)(פירוש

חולין.153) והן ח.154)הואיל פרק תרומות תוספתא
וראה 155) בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת צריכים תרומה של שפירות ז, הלכה למעלה
ב).156) הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא שבתרומה

.·ÎÔÈÏec‚ ÈÏecb157¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -158¯·„ elÙ‡Â . ƒ≈ƒƒÀƒ¿»»»«¬ƒ»»
¯wÚ‰ ÏÚ ÔÈÏecb‰ ea¯ Ì‡ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L159 ∆≈«¿»∆ƒ««ƒƒ«»ƒ»

˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈiM‰ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÔÈÏecb‰ ÈÏec‚a¿ƒ≈«ƒƒ¬≈«ƒƒ«¿ƒƒ«¬ƒ∆
¯wÚ‰160Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»««ƒ∆≈«¿»∆¿ƒ¿∆«…

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÔÎÂ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ161Ún„Ó‰Â162 À»¿»ƒ¿≈¿«»»»∆¿«¿À»
‰Óe¯z ˙ÙÒB˙Â163ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ164, ¿∆∆¿»¿≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ

ÔBˆe ˙ÙÏ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k¿∆«∆∆¿««ƒ∆∆∆¿
.¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰ÈÏecb - ‰Óe¯z¿»ƒ≈∆À»ƒ«¬≈≈Àƒ¿»»»

ÔzLt Ú¯Bf‰ ÔÎÂ165ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ‰Óe¯z ÏL ¿≈«≈«ƒ¿»∆¿»«ƒƒÀ»ƒ
.ÌÈ¯ÊÏ¿»ƒ

תרומה.157) גידולי זרע אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
(כסףֿמשנה).158) לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו על
נט:160) שגם 161)נדרים היינו שם. בתרומות משנה

שאינה  מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים
(ירושלמי). חכמים גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה,

ממאה 162) בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה
(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין.

ועלה 163) כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ויתרום  ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו

ו). הלכה פ"ג ח:164)(למעלה משנה פ"ה במעשרות
שאביהם  שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני
תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו". אלו הרי תרומה,
כשהזרע  אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו
לאכילה, ראויים שאינם אלו אבל לאכילה, ראוי הזרוע
הוא  זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר

נאכל,165)תרומה". אינו ולרוב גינה, מזרעוני הוא שאף
כלאים  מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר

ובכסףֿמשנה. הראב"ד בהשגת ועיין חֿט. הלכות

.‚Î‰‡ÓË ‰Óe¯z Ú¯Bf‰166ÌÈÏecb‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈«¿»¿≈»««ƒ∆«ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë167‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ -168ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ

¯·k ,‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‰Ú¯ÊpL ‰Óe¯z‰Â¿«¿»∆ƒ¿¿»¬»«¬ƒ»»¿»¿»
eÁ„169. ƒ¿

ז.166) משנה פ"ט (פרק 167)תרומות שמיני פ' בספרא
תלמודֿ טהרו, שזרען טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא

טהור". יזרע אשר לכהנים.168)לומר הוא 169)אף כן
היסח  משום לד. בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי
בפירושו  אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת
משום  באכילה שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין

.„ÎÔÈÏÚ‰ ˙‡ C˙Á170ÔÈiL ÔÈÏÚ e‡ˆÈÂ ,eÁÓvL »«∆∆»ƒ∆»¿¿»¿»ƒ¿ƒƒ
‡ È¯‰ - ÔÎ˙ÁÂCk ¯Á‡ ‡ˆiL ÏÎ171¯zÓ «¬»»¬≈…≈∆»»««»À»

‰ÏÈÎ‡a172. «¬ƒ»

שם.170) "עד 171)תרומות שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן וישנה". שיגום

אסור 172) לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,
גידולין  כגידולי זה שאין (ראב"ד), תרומה גידולי משום

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים

.‰ÎÈÏÈ˙L173ÔÈlÁ174Ô‡OÚÂ ÔÚ¯Êe e‡ÓËpL ¿ƒ≈Àƒ∆ƒ¿¿¿»»«¬»»
‰ÚÈ¯Êa e¯‰Ë È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z175, ¿»¬≈≈À»ƒ∆¬≈»¬ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL È„k ‰Óe¯z Ô‰Lk e‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿∆≈¿»¿≈∆ƒ¿¬ƒ

וברדב"ז,173) בכסףֿמשנה אבל "שחלים". רומי: בדפוס
שלנו. בפני174ֿ)כבדפוסים עיין ג, הלכה שם ירושלמי

כג.175)משה. הלכה למעלה ראה

.ÂÎ˙ÏaL176‰˙È‰L177È¯k‰ Á¯Óe ,È¯k‰ CB˙a178 ƒ…∆∆»¿»¿«¿ƒ≈««¿ƒ
CB˙a ‰Á¯ÓÂ ÏÈ‡B‰ ,Ï·Ë ˙ÏaM‰ d˙B‡ È¯‰ - BlkÀ¬≈»«ƒ…∆∆∆ƒ¿ƒ¿¿»¿
d‡OÚÂ ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯˜ Ck ¯Á‡Â dÏ˙L .È¯k‰«¿ƒ¿»»¿««»»»»∆»≈«¬»»

‰Óe¯z179˜ÙÒ BÊ È¯‰ -180,dÚ¯Êe ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ¿»¬≈¿≈¿»ƒ¿»»
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‰pnÓ Ï·h‰ Á¯t ‡nL181‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯Ùk ˙ÈOÚÂ ∆»»««∆∆ƒ∆»¿«¬≈«≈∆¬«ƒ…
e¯Ó‚182- ‰pÚ¯ÊiL Ì„˜ ‰Óe¯z d‡OÚ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¿¬»ƒ¬»»¿»…∆∆ƒ¿»∆»

„ÈÊÓa ÏÎ‡Â ‰pnÓ LÏz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»¿»«¿≈ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ -183Ì‡Â .LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‚‚BLa , «»ƒ»¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ

ÔÁb184Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÙa ÏÎ‡Â »«¿»«¿ƒƒ»»∆»¿»«¿≈∆»
CÎa Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,Ì„‡185ÔÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ; »»∆≈∆∆¿≈»»¿»¿ƒ»»ƒ

.‚‚BL ‰È‰ Ì‡ LÓÁ‰ ÔÓe ‰˙Èn‰«ƒ»ƒ«…∆ƒ»»≈

הקרקע.176) מן ע.177)תלושה שהשווה 178)מנחות
שם). (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה

אחרים.179) פירות שם.180)על במנחות היא בעיא
טבל 181) - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא

מעשר  מהלכות פ"ו להלן וראה ו, משנה פ"ט (תרומות
(ראה  הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה

שם). מלאכתן,182)בשיטהֿמקובצת נגמרה לא כלומר,
כי  עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו,
לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה
ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
ומה  ג). הלכה (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז
אין  טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות שאמרו
שהם  זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה
המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר מחוברים,
שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה
בתלוש  שמרחה כיון שמא הספק: של השני הצד גם סיימו
גם  ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה

ו. משנה פ"א בפאה זה וכעין מנחות 183)כשנשתלה,
שם.184)שם. כל 185)התכופף, אצל דעתו ובטלה

שם). (רש"י אדם

.ÊÎ‰Óe¯z ÈÏecb ÏL ‰„O186Ë˜Ïa ˙·iÁ -187 »∆∆ƒ≈¿»«∆∆¿∆∆
‰Óe¯˙·e ‰‡Ùe ‰ÁÎL188˙B¯OÚÓe189.ÈÚ ¯OÚÓ·e ƒ¿»≈»ƒ¿»««¿¿«¿«»ƒ

˙BzÓ ‰pnÓ ÌÈÏËB ÌÈ‰k ÈiÚÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ«¬ƒ≈ƒ¿»≈«¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒƒ∆»«»
Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ ,Ì‰lL ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k ÈiÚ ;el‡≈¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒ∆∆»∆«¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÓc‰Â ,‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ì‰lL ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ∆∆»∆«…¬ƒƒ¿≈¿»¿«»ƒ

BÏL ¯OÚn‰ ¯ÎBÓ ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .ÌÈiÚ ÏL190 ∆¬ƒƒ¿≈∆≈ƒ≈««¬≈∆
.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

בֿג.186) משניות פ"ט התורה 187)תרומות שמן
אותם  לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין
תרומה  היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר כמו לזרים,
ומטעם  קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן
וראה  ד. משנה פ"א (חלה החלה מן פטורה היא זה
הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה

שם). בתרומות ראשונה במשנה ג 188)וראה במשנה
לתרומה  והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם:

ורע"ב). (ר"ש שני.189)גדולה ומעשר ראשון מעשר
להלן. אסור 190)וראה שני מעשר אבל ראשון, מעשר

נותנו  אלא יז), הלכה שני מעשר מהלכות (פ"ג למכור
רבינו  בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה

מלונדריש). אליהו

.ÁÎË·BÁ‰191ÁaLÓ - el‡ ÔÈÏecb192Lc‰Â . «≈ƒƒ≈¿À»¿«»

˙BÙÈÙk ‰ÏBz ?‰OÚÈ „ˆÈk ‰Ó‰·a193È¯‡eˆa ƒ¿≈»≈««¬∆∆¿ƒ¿«¿≈
ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ‰Ó‰a194‡Ï ‡ˆÓ . ¿≈»¿≈¿»≈«ƒƒ¿»…

ÌÓBÊ195‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡196. ≈∆«¿≈»¿…«¬ƒ∆«¿»

דישה.191) לשם במקלות שעל192ֿ)מכה שם. תרומות
פרה  חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא ידיֿזה

להלן. ראה דישה, הוא 194)קופות.193)בשעת אם
כדי  שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש
שם). המשנה (פירוש וידוש הדישה בעת מהם שתאכל

תפק"195) אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון
בעת  בפיה המתג ישים שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים
הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה,
- ד כה, (דברים בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב

שם). המשנה בזרע 196)פירוש להכניסה לו שאסור
כהן  בהמת היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה,
דבר  אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם).
שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד

ז. הלכה פ"ט למעלה וראה

à"ôùú'ä áà-íçðî á"ë ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בספק 1) שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

ודין  טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית
מעשיהן  לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין
בטהרה. זיתיו תרומת הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה.
שנטמאו  וענבים זיתים בטומאה. פירותיו שעושה וישראל
יטול  ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או
לו  שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

.‡‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡2,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL »¿«≈∆«¿»∆∆∆ƒ¿»≈
ÌÈL„w‰ ¯‡Lk3‰‡ÓË È„ÈÏ ‰p‡È·È ‡ÏÂ ,4‡ÏÂ , ƒ¿»«√»ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ≈À¿»¿…

.‰‡Óh‰ ˜ÈÏ„Óe ‰¯B‰h‰ ÏÎB‡ ‡l‡ ;‰p„ÈÒÙÈ«¿ƒ∆»∆»≈«¿»«¿ƒ«¿≈»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ‡nËÏ ¯zÓe5ÏL ˙B‡ÓËa À»¿«≈¿«»»»∆¿À¿∆

,ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡l‡ ‰‡ÓË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Bz»¿««ƒ∆≈»¿≈»∆»¿∆∆»«ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L6.Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚL ÈtÓ , ∆ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆

CÎÈÙÏ7dÈ‡L ;ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ dÏ ‰ˆB˜ ‰c , ¿ƒ»ƒ»»»«»¿»»»∆∆≈»
.e¯‡aL BÓk ,da ÚbÏ ‡Ï ,dÏÎ‡Ï ‡l‡ ˙¯‰ÊÓÀ¿∆∆∆»¿»¿»…ƒ«»¿∆≈«¿

מקומות.2) בכמה ועוד מי"א. פ"ח  [לפי 3)תרומות
(ראה  תגע" לא קודש "בכל ד): יב, (ויקרא נאמר שבקדשים
ליגע  אסור שטמא ומכאן לקדשים), שהכוונה לג: בזבחים
א. עה, יבמות עי' מקדשים, נלמדה ותרומה בקדשים,

נגיעה]. ד"ה שם לה 4)ו'תוספות' יגרום לא כלומר,
את  לכם נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר טומאה,
(בכורות  תיטמא שלא שימור לה עשה - תרומותי" משמרת

א.5)לד.). כז, לה 6)שם מוסיפין ונמצא א. טו, שבת
התורה. מן שם.7)טומאה בכורות,

.·˜ÙÒa ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z8ÌÈÏÎB‡ ‡Ï -9‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿»¿»≈…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO10‰‡ÓË ‡ÓhzL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ , ¿ƒ∆»ƒ¿∆À«««∆ƒ»≈À¿»
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Û¯O˙Â ˙È‡cÂ11ÌL LÈÂ .12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ «»ƒ¿ƒ»≈¿≈»¿≈∆¿ƒ¬≈∆
‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡13. ∆«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»¿»√»

שרץ 8) ונגע היחיד, ברשות תרומה של חביות שתי כגון
פ"ח  בתרומות ור"ב (ר"ש מהן באיזה ידוע ולא מהן, באחת

בתוי"ט). ועיי"ש טמאה.9)מ"ח, היא שמא 10)שמא
טמאה. וראה 11)אינה שם, בתרומות גמליאל כרבן

הסמוכה. כמה 12)בהלכה הנזכרת "שם" המלה על
ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה רבינו, בדברי פעמים
"ששה" להיות שצריך לו שנראה כתב, אבוהב ומהר"י
מהמשנה  - ב טו, בשבת הוא וכן הרמב"ם). בגליון (הג"ה
התרומה". את שורפין ספקות ששה "על מ"ה פ"ד בטהרות
שורפין  ספקות ששה "על מ"ה פ"ד רבינו בדברי הוא וכן
אבות  מהל' בפי"ג רבינו בדברי הוא וכן התרומה". את

הי"ג. שם.13)הטומאות הטומאות, אבות בהלכות

.‚È¯‰ - ‰‡ÓË ˜ÙÒ dÏ „ÏBpL ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á»ƒ∆¿»∆«»¿≈À¿»¬≈
¯·c da LcÁÈ ‡Ï ‰Ê14dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï :15‡ÏÂ ∆…¿«≈»»»…¿ƒ∆»ƒ¿»¿…

‰pl‚È16‰pÁÈpÈ ‡l‡ ,17;Û¯O˙Â È‡cÂ ‡ÓhzL „Ú ¿«∆»∆»«ƒ∆»«∆ƒ»≈««¿ƒ»≈
ÏÎ‡z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â18. ¿≈¿ƒ∆»≈»≈

שם.14) בתרומות, גמליאל ודלא 15)כרבן להצניעה,
אינו  לאכילה, ראויה שאינה שכיון שם. אליעזר, כרבי

(רדב"ז). לשמרה שם.16)מצווה יהושע, כרבי דלא
(להלן  נפשות סכנת מפני לגמרי, תיפסל גילוי שעלֿידי

להניחה.17)הי"ג). שם 18)מותר יהושע רבי ואילו
יגלנה". מכוסה היתה "שאם אמר ולכך תאכל, שמא חושש

.„˙È·Á19‰BÈÏÚ‰ ˙ba ‰¯aLpL20‰BzÁz‰Â , »ƒ∆ƒ¿¿»««»∆¿»¿««¿»
‰‡ÓË21‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :22 ¿≈»ƒ»¿«ƒƒ∆»¿ƒƒ¿»√»
ÏÈvÈ -23Â‡Ï Ì‡Â ;24ÂÈ„Èa ÏÈvÈ -25˙ÏÈË ‡Ïa «ƒ¿ƒ««ƒ¿»»¿…¿ƒ«

ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,d‡nËÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È»«ƒ¿««ƒ∆¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙B¯‰Ë26. ¿»

שם).19) המשניות' ו'פירוש מ"ט, (שם טהורה תרומה של
שם).20) (ר"ש, היין בו שעוצרים שלפני 21)מקום בבור

יהיה  לתוכה התרומה תפול ואם טמאים, חולין יש הגת
(שם). לכהן אף ראוי שאינו טמא, שיהיו 22)מדומע

שם). המשנה, (פירוש טהורים והכלים ואף23ֿ)הידים
התרומה  תרד טהורים, כלים אחר שיחזור כך, שבתוך עלֿפי
להציל  לו אסור - התחתונה שבגת החולין ותפסיד למטה
בטהרה. יין רביעית להציל שיכול כיון נטולות, שאינן בידים

(שם).24) מרביעית פחות אלא להציל יכול שאינו
פ"ח 25) ותרומות ב. כ, פסחים בברייתא יהושע, כרבי

ה"ח.26)מי"א. הטומאות אבות מהל' פ"ח

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‡e‰Â ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿
‰BzÁz‰ ˙ba ‰È‰iLÚÓcÈ È¯‰L ,‰‡nÓ ˙BÁt ∆ƒ¿∆««««¿»»ƒ≈»∆¬≈ƒ»«

Ïk‰28BÊa ‰‡Ó ‰BzÁza ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÒtÈÂ «…¿ƒ»≈¬»ƒ»»««¿»≈»¿
‰‡Óe ˙Á‡a ‰ÏBÚ ‡È‰ È¯‰L ,˙È·Á‰29‰˙È‰L B‡ , ∆»ƒ∆¬≈ƒ»¿««≈»∆»¿»

ÔÓL ÏL ˙È·Á30‰p‡nËÈ Ï‡Â ,‡Óh˙Â „¯z - »ƒ∆∆∆≈≈¿ƒ»≈¿«¿«¿∆»
‰˜Ï„‰Ï Èe‡¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÂÈ„Èa31„ÒÙ‰ ÌL ÔÈ‡Â , ¿»»∆¬≈«…»¿«¿»»¿≈»∆¿≈
‰ÎtLpL ÔÓL ˙È·Á ÔÎÂ .‰a¯Ó32ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ : ¿À∆¿≈»ƒ∆∆∆ƒ¿¿»ƒ»¿«ƒ

‰‡ÓËa ÏÈvÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÈ - ‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯33; ¿ƒƒ¿»√»«ƒ¿ƒ««ƒ¿À¿»
¯‰ÊÓ BÈ‡ - ˙È·Á‰ ‰¯aLpL ÔÂÈkL34ÏÈv‰Ï ‡lL ∆≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈À¿»∆…¿«ƒ

Ïe‰a ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËa35. ¿À¿»ƒ¿≈∆»

א.27) כא, מרובה.28)פסחים הפסד להלן 29)ויש
מועט. הפסד אלא כאן ואין ה"א. בתחתונה 30)פי"ג ואין

זו. כנגד כ:).31)מאה (פסחים השמן על 32)כלומר,
מ"י. פ"ח תרומות לאיבוד. הולכת וכולה הארץ,

ידים",33) נטילת בלא בידיו "יציל רבינו כתב למעלה
שהרי  שלמטה, החולין להפסד רק נוגע שהדבר שכיון
התירו  לא לכן לכלום, ראויה אינה כך ובין כך בין התרומה
להצלת  נוגע כשהדבר כאן אבל דרבנן, ידים טומאת אלא
שמח' ('אור דאורייתא טומאה גם התירו עצמה, התרומה

מח.). במנחות הגמרא מי"א.34)ע"פ שם, תרומות
בטומאה 35) אלא להציל שאיֿאפשר בהול, שהדבר פירוש,

שמח'). ('אור

.Â¯·BÚ ‰È‰36ÏL ˙B¯kk B„È·e ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ »»≈ƒ»¿»¿»ƒ»∆
È¯Îp‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe¯z37Ì‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÏ Ôz : ¿»»««»¿ƒ≈ƒ««≈∆¿ƒ

˙Á‡ ÂÈÙÏ ÁÈpÈ - Ô‡nËÓe ÔlÎa Ú‚B ÈÈ¯‰ ,Â‡Ï«¬≈ƒ≈«¿À»¿«¿»«ƒ«¿»»««
B„È CB˙Ï ‰pzÈ Ï‡Â ÚÏq‰ ÏÚ38‡nËÈ ‡lL È„k , ««∆«¿«ƒ¿∆»¿»¿≈∆…¿«≈
ÌÈ„ia ‰Óe¯z‰39. «¿»«»«ƒ

שם.36) גוי 38)הגוי.37)תרומות, שטומאת אףֿעלֿפי
יגֿיד). הלכות מת, טומאת מהל' (פ"א מדרבנן אלא אינה

עליה 39) הוזהר שלא שנשפכה לחבית דומה זה [ואין
התרומה, בגוף ההפסד פעולת שנעשתה הקודמת), (בהלכה
התרומה]. בגוף הפסד פעולת שום עוד נעשתה לא כאן אבל

.ÊÔÈÈL¯k‰Â ÔzÏz‰40BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»¿««¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏÎ‡Ó41Ô‰ÈOÚÓ Ïk ˙BOÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬«»»¬≈∆À»«¬»«¬≈∆

‰‡ÓËa42Ì‡L ,ÌÈÓa Ô˙i¯L ˙Úa ‡l‡ ¯‰Ê BÈ‡Â . ¿À¿»¿≈ƒ¿»∆»¿≈¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈ„ia Ì˙B‡ ‡nË È¯‰ ‰‡ÓËa Ì˙B‡ ‰¯L43Ï·‡ ; »»»¿À¿»¬≈ƒ≈»«»«ƒ¬»

¯‰Ê BÈ‡ - ‰i¯M‰ ¯Á‡44ÛML ˙Úa ‡Ï , «««¿ƒ»≈ƒ¿»…¿≈∆»
ÔÈÈL¯k‰45CÎÈÙÏ .‰Ó‰·Ï ÔÏÈÎ‡nL ˙Úa ‡ÏÂ46 ««¿ƒƒ¿…¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ»

ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ ÔÈÈL¯ÎÂ ÔzÏz ˙Óe¯z ÔÈ˙B47. ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿…≈«»»∆

מ"גֿד.40) פ"ב שני ראה 41)מעשר הדחק, עלֿידי אלא
(=מוזהר) מצווה אדם ואין ה"ח. ופ"ב ה"ט, פי"א למעלה
פ"ד  חלה 'ירושלמי' בשם (כסףֿמשנה בהמתו אוכלי לטמא

ה"ד). לומר:42)סוף רצה שם. במשנה, כביתֿהלל
אףֿעלֿפי  שירצה הסתפקות איזו בטומאה מהם "שיסתפק
על  שנקפיד מאכל שאינה לפי לשריפה, אותה שיביא

שם). המשנה, (פירוש שאין 43)שריפתה" ואףֿעלֿפי
שהוא  שידעו זה, היכר לה עשו - כנ"ל לטמאה, איסור

(רע"ב). השרייה,44)תרומה בעת אלא החמירו [שלא
טומאה]. לקבלת מוכשרת שהיא ורואים מים, עליה שיש

כא)45) ט, (דברים מלשון קליפתן, להסיר אותם שכותש
שם). (ר"ש "שפית" ותרגומו אותו", כיון 46)"ואכות

בטהרה. שימור צריכין כדעת 47)שאין מ"ט, פ"ד חלה
וראה  וצ"ע). שם, המשניות' ב'פירוש (וראה עקיבא רבי

ה"ב. פ"ו למעלה
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.Á‰Óe¯z ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡48ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰k Ïˆ‡ ≈«¿ƒƒ¿»≈∆…≈«»»∆ƒ¿≈
dÏÎ‡Ï da Ò‚ BalL49Ïˆ‡ d˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ï·‡ . ∆ƒ«»¿»¿»¬»«¿ƒƒ»≈∆

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏÎa ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ50; ƒ¿»≈«»»∆ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
ÌËÈÒz ‡lL ‰¯Êb ,ÔÈ¯LÎÓ ˙B¯t eÈ‰È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈»∆…¿ƒ≈

‰c BzL‡51. ƒ¿ƒ»

ב.48) סא, צמיד 49)גיטין מוקפת שהיא ואףֿעלֿפי
שמא  חששו להלן), (ראה טומאה לקבל הוכשרה ולא פתיל
בטומאה  ויאכלנה לחות בידים ויקחנה הכלי את ישבור

בו.50)(רדב"ז). לנגוע יכול ומטמאה 51)שאינו
מטמאי  מהל' (פ"ח פתיל צמיד המוקף חרס כלי גם בהיסט
"צמיד  גם צריך הוכשרו, שלא ואףֿעלֿפי ה"בֿג). משכב
ועי' וייטמאו, רטובות בידים לאכלו יקחהו שמא פתיל",

וכסףֿמשנה. ראב"ד

.Ë‰¯‰Ëa ÂÈ˙ÈÊ ˙Óe¯z ı¯‡‰ ÌÚÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡52; ≈ƒ¿«»»∆¿«≈»¿»√»
‰¯‰Ëa ÔÈlÁ È˙ÈÊ BÏ ÔÈOBÚ Ï·‡53ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ , ¬»ƒ≈≈Àƒ¿»√»ƒ¿≈«»

„ca ÏL54‰Óe¯z‰ Èck ÏËB ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .(„·Ï) ∆«»¿»¿≈«∆≈«≈«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa dÁÈpÓeÈÏk ÔB‚k , «ƒ»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ

ÌÈ·‡55‰Óe¯z‰Â ÔÈlÁ‰ ÏhÏ ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe , ¬»ƒ¿∆»«»»∆ƒ…«Àƒ¿«¿»
‰Óe¯za Úbz ‡nL ¯‰f‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -56‡lL , ¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿»∆…

dÏ·ËÏ ¯ÊÁz57. «¬…¿ƒ¿»

זיתים 52) שהפך "לאחר שם: רש"י ופירש א. סב, גיטין
מהן  תרומה חברים בדדים מפרישים אין הבד, לבית לתתן
(כלומר, במעטן הוכשרו שכבר לפי בטהרה, לעשותם
סומך  והכהן ונטמאו, השמן) עלֿידי טומאה לקבל הוכשרו

טהורים". שהם וסובר אומר 53)עליהם [שעםֿהארץ
מהל' בפט"ז כמפורש כך, על נאמן והוא הוכשרו, שלא

ה"ב]. אוכלין הבד.54)טומאת בבית השמן עושה
שם.55) אותה.56)גיטין, חשוד 57)ותטמא אינו והוא

מהל' (פ"ט גדולה תרומה ממנו נתרם שלא טבל לאכול
חוזרת  שאינה כן, האמת שאין ואףֿעלֿפי ה"א). מעשר
ראה  דבר. לכל יאמין ופתי איום, אלא זה אין - לטבלה

הי"ב. עניים מתנות מהל' לפ"ח ברדב"ז

.È‰‡ÓËa ÂÈ˙B¯t ‰OBÚL Ï‡¯OÈ58ÔÈ¯ˆBa ÔÈ‡ - ƒ¿»≈∆∆≈»¿À¿»≈¿ƒ
BnÚ59BnÚ ÔÈÎ¯Bc ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,60ÈtÓ , ƒ¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒƒ¿≈

BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ‰OÚzL ‰Óe¯z‰«¿»∆≈»∆¿À¿»¬»ƒƒƒ
˙Bi·Á61˙b‰ ÔÓ ÔÈ‡È·Óe ,˙bÏ62. »ƒ««¿ƒƒƒ««

א.58) נה, זרה לדבר 59)עבודה מסייעו שהוא משום
לתרומה  הטבולים לחולין טומאה לגרום אסור שהרי עבירה,
גזירת  - טומאה לקבל עוד הוכשרו שלא [ואףֿעלֿפי (שם).
בלי  אף טומאה מקבלים לגת הנבצרים שענבים היא, חכמים
ה"א]. אוכלין טומאת מהל' ופי"א א. יז, שבת - הכשר

מן 60) טומאה ומקבלים היין עלֿידי מוכשרים הם אז שהרי
סיועו.62)ריקות.61)התורה. בלי נטמאו, כבר שהרי

.‡ÈÔ˙B‡ ‰OBÚÂ ÔËÁBÒ - e‡ÓËpL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¬»¿∆»
‰Óe¯z63,‰Óe¯z eOÚpL ¯Á‡ e‡ÓË Ì‡Â . ¿»¿ƒƒ¿¿««∆«¬¿»
ÔËÁBÒÂ64‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt65‰˜Ln‰ È¯‰ - ¿¬»»»ƒ¿≈»¬≈««¿∆

ÌÈÎÒÏ elÙ‡Â .ÌÈ‰kÏ ‰i˙La ¯zÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰«≈≈∆À»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ

CB˙a „˜ÙÓ ‡e‰ el‡k ‰˜Ln‰L .Èe‡¯ ‰È‰»»»∆««¿∆¿ƒÀ¿»¿
ÏÎ‡‰66‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt e¯Ó‡ ‡ÏÂ .67‡l‡ , »…∆¿…»¿»»ƒ¿≈»∆»
‰¯Ê‚68‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ ‰OÚÈ ‡nL ¿≈»∆»«¬∆≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»««¿∆

ÈLÈÏL el‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â .‰ˆÈ·Îa ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ»≈≈¿ƒƒ
‰‡ÓËÏ69‰˜Ln‰Â ,„a‰ ˙È··e ˙ba ÔÎ¯Bc - ¿À¿»¿»««¿≈««¿««¿∆

,‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë ‰Óe¯z¿»¿»∆≈¿ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿»
˙B¯‰Ë ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk70. ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

לטומאה,63) בראשון נגיעה מחמת כשנטמאו מדובר
שבפנים  והמשקים לטומאה, שני נעשו והענבים שהזיתים
מופקד  הוא כאילו שהמשקה זו, נגיעה עלֿידי נטמאו לא
שבשעת  ומכיון להלן, רבינו שכתב כמו האוכל, בתוך
עלֿידי  הסחיטה בעת נטמאו לא חולין, המשקין היו סחיטה
שלישי  עושה שני "אין שהרי והענבים, הזיתים מגע
קורקוס  ר"י - ה"ב) הטומאות אבות מהל' (פי"א בחולין"

רוקח').64)וכסףֿמשנה. ('מעשה "סוחטן" צ"ל:
מכביצה 65) ביותר אבל היוצאים. המשקין מטמא שאינו

"שני  אמרו בתרומה שהרי תרומה, שהם המשקין, נטמאו
ה"ג). (שם שלישי" ב.66)עושה לד, ודף ב. לג, פסחים

מטמאה 67) אינה היא שגם מכוונת, בכביצה אמרו ולא
בה  אין שוב טיפה, שיצא שכיון מהם, היוצאים המשקין

(שם). שהוא 69)שם.68)כביצה באוכל שנגעו כגון

לטומאה. שם.70)שני הטומאות, אבות הל'

.·ÈÌÈˆÚ‰ ˙È·Ï dÎÈÏLÓ - ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z ˙t71 «¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈»≈ƒ
ÈÏÎa B˙B - ‡ÓËpL ÔÓL ÔÎÂ .‰pÙ¯OiL „Ú«∆ƒ¿¿∆»¿≈∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

Òe‡Ó72ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,˜ÈÏ„iL „Ú »«∆«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿»»«¬≈ƒ
Ô˜ÏBL - e‡ÓËpL ÌÈhÁÂ .e‰eÏÎ‡ÈÂ73ÈÏÎa ÔÁÈpÓe ¿…¿¿ƒƒ∆ƒ¿¿¿»«ƒ»ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,Òe‡Ó»¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»¿««»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ô‰a ˜ÈqÈ74ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe . «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆≈¿ƒ

‰˜Ï„‰Ï75Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - ÔÈi‰ ÔB‚k ,e‡ÓËpL76. ¿«¿»»∆ƒ¿¿¿««ƒ¿ƒ»

ב.71) לג, ראה 73)שם.72)שם בישול, ולא בישול
הי"ד. מעשר מהל' פ"ה הי"ד.74)להלן פ"ב למעלה ראה

שדרכן 75) את וכו' טמאה "ותרומה ב: לג, תמורה משנה,
יקבר". להקבר שדרכן ואת ישרוף, ואףֿעלֿפי 76)לשרוף

לשתותו. יבואו שמא לתקלה, חששו - לזילוף ראוי שהיין
(פסחים  לתקלה חוששים אין הלל, בית שלדעת ואףֿעלֿפי
בגמרא  שאמרו מה על רבינו סמך - קטו:) ובבאֿקמא כ:
שאין  כרחנו על כן ואם לתקלה, שחוששין פעמים כמה
קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה זה בענין כביתֿהלל הלכה

אתי. ד"ה שם בבאֿקמא 'תוספות' ועי'

.‚È‰Óe¯z ÔÈÈ77˙pL‰lb78‰i˙La ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ ,79 ≈¿»∆ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CÙMÈ -80ÌÈ‡z ÔÎÂ .81ÔÈÚeÏ„e ÌÈ‡eM˜Â ÌÈ·ÚÂ ƒ»≈¿≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

˙B¯wÓ e‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ˙BBÙÙÏÓe ÔÈÁÈh·‡Â«¬«ƒƒ¿»¿∆¿»∆ƒ¿¿¿À»
˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -82‰Ó . ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈«»«¿»«
.e¯·wÈ B‡ ÌiÏ CÈÏLÈ ?Ô‰a ‰OÚi«¬∆»∆«¿ƒ«»ƒ»¿

מ"ד.77) פ"ח זמן 78)תרומות שיעור כיסוי בלי שנשאר
וישתה  הכלי, אוזן מתחת הזוחל) הנחש =) הרחש שייצא

הי"א). רוצח מהל' (פי"א למקומו שתה 79)ויחזור "שמא
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השותה  ויסתכן הארס, מבעלי זולתם או אפעה או נחש ממנו
שם). המשניות' ('פירוש וימות" לחוש 80)אותם ואין

לשתיה. ראוי שאינו לפי התרומה, את מאבד שהוא
מ"ו.81) הנחש.82)שם, ניקרן שמא

.„È‰LBlpL ‰qÚ83‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓa ƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ««ƒ∆ƒ
Û¯Oz - ‰Óe¯z84. ¿»ƒ»≈

פ"ז.83) תרומות -84)תוספתא הפת נאפתה ואפילו
בתוספתא  נחמיה כרבי ודלא הט"ז), שם רוצח (הל' אסורה

באור". כלה נחש, של "ארס : שאמר שם,

.ÂËBlL ˙BzÓ ¯‡L B‡ ‰Óe¯z ÏhÏ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡»¿…≈ƒ…¿»¿»«»∆
Ì˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .ÌÈÏÚa‰ Ì˙B‡ eLÈ¯ÙiL „Ú«∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¡«≈ƒ»

ÌÈz˙ EÏ ÈÈÏ ezÈ ¯L‡85È· eÓÈ¯È ¯L‡ :¯Ó‡Â ; ¬∆ƒ¿«»¿¿«ƒ¿∆¡«¬∆»ƒ¿≈
eÓÈ¯iL „Ú - EÏ Èz˙ ÈÈÏ Ï‡¯OÈ86‰kÊÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»≈«»»«ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¿∆

,ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ eÓ¯e‰L ¯Á‡ ÌÏhÈ ‡ÏÂ .Ì‰a»∆¿…ƒ¿≈««∆¿∆»ƒ««¿»ƒ
;eˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÔzÏ ÌÈÏÚa ÏL Ì‰ È¯‰L∆¬≈≈∆¿»ƒƒ¿»¿»…≈∆ƒ¿

eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL87‡lL Á˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿ƒ∆√»»ƒ¿¿ƒ»«∆…
Ô‰a ‰ÎÊ - ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ88‡l‡ Ô‰Ó ÌÈÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ƒ««¿»ƒ»»»∆∆≈«¿»ƒ≈∆∆»

‰‡‰ ˙·BË89ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,90. «¬»»¿«¬»»≈»»

שמעוני'85) ב'ילקוט (הובא קרח פ' זוטא ב'ספרי' הוא [כן
לך, ויתנו שיפרישו ממה לך, יתנו אשר "ראשית תשנה) סי'
זו  וכו' יצהר חלב "כל שם: וב'ספרי' לך". שתטול מה ולא
זה  יתנו, אשר הגז. ראשית זו ראשיתם, מעשר. תרומת
אין  תרומה, וגם מתנות שגם הרי והקיבה". והלחיים הזרוע

להם]. שנותנים ממה אלא [עי'86)להם ב. קל, חולין
הכ"א]. מעשרות מהל' פ"ו להלן וראה 'ספרי'87)רדב"ז.

"ונתן  : ג) יח, (דברים נאמר כהונה ובמתנות נשא. פרשת
קלג.) (שם חכמים ודרשו והקיבה", והלחיים הזרוע לכהן
ביכורים  מהל' פ"ט להלן וראה מעצמו". שיטול ולא "ונתן,

אין 88)הכ"ב. כהן, שתקפו בכור ספק אפילו שהרי
ה"ג, בכורות מהל' ופ"ה ב. ו, (בבאֿמציעא מידו מוציאין
- א קלא, חולין ו'תוספות' והא, ד"ה שם ב'תוספות' ועי'

בו. יש שירצה.89)ד"ה כהן לכל ליתנה הזכות לו שיש
שלא 90) ונראה ה"ו. אישות מהל' בפ"ה ועי' א. פה, נדרים

טובת  דמי אפילו אלא מידו, מוציאין אין המתנות עצם רק
אלא  אינה זו זכות שכל לתבוע, יכול אינו הנאה,

בידו. כשהתרומה

.ÊËBÏ e˙pL Ô‰k91ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da ‡ˆÓe ‰Óe¯z …≈∆»¿¿»»»»¿»ƒ¬≈ƒ
ÌeÁÈp‰ ÌÈ¯Á‡ ‡nL ,ÏÊb ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬ƒƒ»≈∆»¬≈ƒƒƒ

ÌL92.ÌeÏhiL „Ú »«∆ƒ¿

פ"י.91) תרומות בבבאֿמציעא 92)תוספתא שאמרו [ומה
אלו  הרי מעות, בהן ומצא פירות חבירו לו "שילח ב: כו,
אלא  אינו - ה"ו) ואבידה גזילה מהל' בפט"ז הוא (וכן שלו"
מבעל  אפילו או קנה, ממי ידוע שאינו התגר, מן בלוקח
הוא  מי ידעו שלא אחרים, פועלים עלֿידי דש אם הבית,
עלֿידי  אלא מופרשת שאינה תרומה אבל האבידה, בעל
מי  ידוע ביתם, בני או שלוחם, עלֿידי או עצמם, הבעלים
דרך  אלא כלל, אבידה זו שאין ועוד האבידה. בעל הוא

לבית  משליכין "שהכל שם בתוספתא שאמרו וכמו הינוח,
התרומה, בתוך לשמירה חפצים מניחים כלומר, הדמע",
'תוספתא  ועי' יטמאוה, פן אליה לגשת יראים שהכל

כפשוטה'].

.ÊÈÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡93d‡È·‰ÏÂ ‰Óe¯za Ïth‰Ï ≈ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈«¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ‰k ‡l‡ ,·eMiÏ ¯a„n‰ ÔÓe ¯ÈÚÏ Ô¯b‰ ÔÓƒ«…∆»ƒƒ«ƒ¿»«ƒ∆»…¬ƒ

ÈÂ ˙B¯bÏ ÔÈ‡ˆBÈÌ‡Â .ÌL Ô˜ÏÁ Ì‰Ï ÌÈ˙B Ï‡¯O ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆∆¿»»¿ƒ
‰˙È‰ Ì‡Â .Ô¯ba dÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¬≈∆«¿ƒ«ƒ»«…∆¿ƒ»¿»

‰iÁ94ÌL ˙¯nzLÓ dÈ‡Â ÌL dzÏÎB‡ ‰Ó‰a B‡ «»¿≈»«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆»
¯ÈÚÏ ‰p‡È·ÈÂ da ÏthiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ - Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«≈»ƒƒ∆»»ƒ

Ô‰kÓ d˙‡·‰ ¯ÎO ÏhÈÂ95dÁÈp‰Â dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ; ¿ƒ…¿«¬»»»ƒ…≈∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ»
ÌM‰ ÏelÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÏÂ ‰Ó‰aÏ96. «¿≈»¿««»¬≈∆ƒ«≈

שם.93) תרומות, ותוספתא ב. קלד, תוספתא,94)חולין
בה.95)שם. לטפל חייב אינו שהישראל כיון
(רדב"ז).96) קודש נקראת שהתרומה

.ÁÈÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ¯eÒ‡97È„k ˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÏ »¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈
Ô‰È˙BzÓ ÏhÏ98,ÌM‰ L„˜ ÏlÁ - ÚiÒÓ‰ ÏÎÂ . ƒ…«¿≈∆¿»«¿«≈«ƒ≈…∆«≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â .ÈÂl‰ ˙È¯a ÌzÁL :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ99 «¬≈∆∆¡«ƒ«∆¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈
.„B·Îa Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ,e‰ÚiÒiL BÁÈp‰Ï¿«ƒ∆¿«¿≈∆»≈»∆∆¿»¿»

א.97) כו, כהונה.98)בכורות ומתנות ומעשרות תרומות
חוצהֿלארץ  תרומת אבל התורה, מן החייבות באלו ודווקא
זה  איסור בהם אין מדרבנן, אלא שאינן חוצהֿלארץ, וחלת
בדברי  מפורש וכן כז. (שם הגרנות" בבית המסייע "כהן של
הכסףֿמשנה  נוסחת לפי הי"ב, בכורים מהל' בפ"ה רבינו

כאן). ומשנהֿלמלך כסףֿמשנה ועי' שם,99)שם, בכורות
הי"ד. בכורות מהל' בפ"א הוא וכן בכור. לגבי

.ËÈÔ‰ÎÏ ‰Óe¯z Ô˙100‡ˆÈ - d¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ »«¿»¿…≈«¿»¿«¬ƒ»»»
‰È˙ È„È101¯eÒ‡Â .102‡ˆÓpL ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¿≈¿ƒ»¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»

˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÓk103eÙËÁiL Ô‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .104 ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈»»∆∆«¿¿
Ô‰ÈÙa Ô˜ÏÁ Ï‡LÏ elÙ‡Â ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z105- ¿««¿«¬ƒƒ¿…∆¿»¿ƒ∆

Ì‰ ÌB˜n‰ ÔÁÏL ÏÚL .„B·Îa ÔÈÏËB ‡l‡ ,¯eÒ‡»∆»¿ƒ¿»∆«À¿««»≈
ÌMÏ el‡ ˙BzÓe ,ÌÈ˙BL Ì‰ BÁÏL ÏÚÂ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿«À¿»≈ƒ«»≈«≈

Ô‰Ï ‰kÊ ‡e‰Â ,Ì‰106˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒ»»∆∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆
È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ107. ƒ¿∆∆¿…»

ב.100) ו, והוא 101)קידושין לו, יחזירנה והכהן לכהן,
(רש"י). שלו והדמים אחרים לכהנים התרומה את ימכור

שם.102) תרומות 103)גמרא, שאר לו יתן זה שבשכר
א.104)(רש"י). קלג, כלומר,106)שם.105)חולין

או  נב:), (קידושין קלים כקדשים גבוה" מ"שולחן אינן
ושם), (שם בעלים ממון שאינם לה.) (סוכה שני כמעשר
מ"א. פ"ב בביכורים במפורש הוא, כהן ממון אלא

(רדב"ז).107) כבוד בהן לנהוג צריך ולפיכך

.ÎÌ„‡ ÔzÈ ‡Ï108¯BÎa ‡ÏÂ ,Bzb ¯ÓBLÏ ‰Óe¯z …ƒ≈»»¿»¿≈ƒ¿…¿
Ô˙ Ì‡Â .BzÓ‰a ‰ÚB¯Ï ˙BzÓ ‡ÏÂ ,B¯„Ú ¯ÓBLÏ¿≈∆¿¿…«»¿≈¿∆¿¿ƒ»«

ÏlÁ -109¯ÎO Ì‰Ï Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,110Ô˙¯ÈÓL ƒ≈∆»ƒ≈»«»∆¿«¿ƒ»»
Ï‡¯OÈ È‡M¯Â .‰lÁz111‡‰ :¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ ¯ÓBÏ ¿ƒ»¿««ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈«≈≈
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¯BÎa B‡ ‰Óe¯z Ô˙Â ,BÊ ÚÏÒ EÏ112˙BzÓ ¯‡L B‡ ¿∆«¿≈¿»¿¿»«»
È˙BÁ‡ Ôa B‡ Èza Ôa ,Ô‰k‰ ÈBÏÙÏ113‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿ƒ«…≈∆ƒƒ∆¬ƒ¿…«≈

.‰Êa»∆

(108.(90.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ה דמאי תוספתא
"הכהנים 109) ב: כו, בבכורות והמקור אותם. ביזה כלומר,

כו' הגרנות ובבית הרועים בבית המסייעים והעניים והלויים
כן  עושין ואם בשכרן, ומעשר תרומה להם נותנין אין
ואת  ואומר: הלוי. ברית שחתם אומר הכתוב ועליהן חיללו,
זו  הלכה סמיכות מתוך והנה תחללו". לא ישראל בני קדשי
המסייע  "כהן משום הוא שהטעם נראה שלפניה, להלכות
לבסוף  להם כשנותן שמדובר כרחנו ועל הגרנות", בבית
זה  בשביל לו יפחיתו שמא חשש שיש אלא משלם, שכרם
באופן  תחילה", שמירתם שכר להם נתן "אם ורק משכרם.
('תוספתא  התירו - בשכר הפחתה של חשש שום אין ששוב

שם.110)כפשוטה'). ודווקא 111)תוספתא שם,
כמסייע  הוא שהרי כן, לעשות רשאי אינו כהן אבל ישראל,

הסמוכה). בהלכה (רדב"ז הגרנות הוא 112)בבית כן
שנראה  ומה ב. כח, ערכין במשנה וכן שם, בתוספתא
כהונה, במתנות ולא התירו בתרומה שרק - א כז, בבכורות
('תוספתא  רגמ"ה כפירוש זו סוגיא פירש שרבינו נראה

הבעלים 113)כפשוטה'). של ההנאה טובת וזוהי
שם). (בכורות,

.‡ÎÌÈˆB¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒƒ
ÈMÓ „Á‡Ï B‡ el‡ ÌÈ‰Î ÈMÓ „Á‡Ï Ì˙B‡ ÔzÏƒ≈»¿∆»ƒ¿≈…¬ƒ≈¿∆»ƒ¿≈
;‰ÊÏ Ô˙Â EÏ ‡‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡Â ,ÌpÁa el‡ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ≈¿ƒ»¿»«¬≈≈¿¿≈»∆
˜ÏÁ EÏ ‡‰ :ÈÂÏÏ B‡ Ô‰ÎÏ e¯Ó‡L ÌÈÏÚa‰ Ï·‡¬»«¿»ƒ∆»¿¿…≈¿≈ƒ≈¿≈∆

‰‡‰ ˙·BËa ‰Ê114¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -115¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆¿«¬»»¬≈∆»¿≈»
˙BÓe¯˙a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ116Á˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬¿»ƒ¿««ƒ∆≈«

Ô‰ÎÏ ¯ÎBÓe Ô‰kÓ117. ƒ…≈≈¿…≈

הנאה 114) טובת בשכר הכסף לבעלים יתן שהכהן היינו
('ירושלמי'115)שלו. הגרנות בבית כמסייע שהוא מפני

ה"ב). פ"ו מ"ג.116)דמאי פ"ז שאין 117)שביעית
הגרנות. בבית סיוע של חשש שום כאן

.·ÎÔ‰Ï ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ‰¯OÚ118,˙B¯b‰ ˙È·a ‰Óe¯z ¬»»≈¿ƒ»∆¿»¿≈«¿»
d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡119.d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó B‡ ««ƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ»

˙Úc Ba ÔÈ‡L ÔËw‰Â ‰ËBM‰Â L¯Á‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
BwÁ O¯ÙÏ120˙Úc el‡a ÔÈ‡L ÈtÓ ,121ÌeËÓh‰Â . ƒ¿…Àƒ¿≈∆≈¿≈««¿«À¿

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰È¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â122. ¿»«¿¿ƒƒ¿≈∆≈¿¿»ƒ¿≈«¿»
ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ‰„Oa ÌÈ¯·BÚ‰ e‰e‡¯È ‡nL ,„·Ú‰Â¿»∆∆∆»ƒ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ»»

Ô‰k ‡e‰L123‡Óh‰Â Ï¯Ú‰Â .124.ÔÈÒe‡Ó Ô‰L ÈtÓ , ∆…≈¿∆»≈¿«»≈ƒ¿≈∆≈¿ƒ
L¯b˙z ‡nL ,‰M‡‰Â125„eÁi‰ ÈtÓe ,126‡OBp‰Â . ¿»ƒ»∆»ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿«≈
BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡127B˙B‡ eÒ˜ -128˜ÏÁÈ ‡lL ƒ»∆≈»∆∆»¿∆…«¬…

Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .‰pL¯‚iL „Ú ˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»«∆¿»¿∆»¿À»¿«¿ƒ»∆
Ô‰Èz·Ï129Ô‰Ï ÔÈ˜ÏBÁÂ130Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡Lk131; ¿»≈∆¿¿ƒ»∆ƒ¿»»¿≈«¿

BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰ ÔÓ ıeÁ132‡Óh‰Â ƒ«≈ƒ»∆≈»∆∆¿«»≈
Ï¯Ú‰Â133.ÏÏk Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡L , ¿∆»≈∆≈¿«¿ƒ»∆¿»

ב.118) צט, כספם.119)יבמות תוספתא 120)לקנין
ואףֿ (כסףֿמשנה), כפיו לישא שיודע והיינו פ"א. חגיגה
(פט"ו  זקנו שיתמלא עד כפיו את נושא הכהן שאין עלֿפי
אחרים  עם אבל ביחיד, אלא זה אין - ה"ד) תפלה מהל'
ד"ה  כד. מגילה ('תוספות' קטן בעודו גם כפיו לישא יכול
חיקו", "לפרוש רוקח': 'מעשה וכת"י רומי ובדפוס ואין).
בגדו  לפרוש והיינו שם, בתוספתא עהרפורט בכת"י הוא וכן

כפשוטה'). ('תוספתא התרומה וזילותא 121)לקבל
שם). יבמות, (רש"י כל לעין בגורן להם לחלק דתרומה

(רש"י).122) דתרומה זילותא היא וזו ויעלוהו 123)שם.
ק.). (שם אשה להשיאו ליוחסין שאףֿעל124ֿ)מתרומה

נשיהם  את הם מאכילים - בתרומה אוכלים אינם שהם פי
הי"ב). פ"ז (למעלה שנישאת 125)ועבדיהם ישראל בת

היא  אסורה הגירושין שלאחר משום והיינו זרה. והיא לכהן,
שם). (רש"י תרומה לה לחלק ימשיכו יודעין ובלא בתרומה,
ישראל  בת משום גזרו זה, טעם שייך שלא כהן בבת ואף

עוברי 126)(משנהֿלמלך). מצויים אין השדות שבשבילי
הגרנות. לבית ההולכים הגברים עם תתייחד והאשה דרכים,
אומרת  אחת דיעות. שתי הסוגיא מביאה שם, ביבמות והנה
פסק  ורבינו ייחוד, משום אומרת והשניה גרושה, משום

שאין לעיר, סמוך הגרנות בית ואם יחד. שמא כשתיהן חשש
הרבה  מצויים השדות שבשבילי ובאופן ידעו, ולא תתגרש
הגרנות  בבית תרומה לזה חולקים - יחוד חשש שאין אנשים

שם).127)(שם). (רש"י לכהונה פסולה כלומר,
שם.128) להם 129)יבמות, שנותנים רואה איש שאין

וחלה.131)בביתם.130)תרומה. מעשר תרומת [היינו
הדרך  שאין וחלה, מעשר שתרומת כשם לומר: ורוצה
להם  לחלק מותר כן בביתם, לחלקם מותר בגרנות, לחלקם
בבית  לחלקה שהדרך אףֿעלֿפי בביתם, גדולה תרומה
עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה בתוספתא מפרש וכן הגרנות.
הוא  וכן בהן". חולקין קטנים הגבול "קדשי (57 20
נוסחת  לפי (290 31 עמ' (שם פ"ב בבכורים באנדרוגינוס
ומשמע  וכנשים". כאנשים הגבול בקדשי "וחולק בה"ג:
ועי' בבית. שהיינו כרחנו ועל בכלל, גדולה תרומה שגם

שם]. ביכורים, ק,133)שקנסוהו.132)בר"ש, ביבמות
ונושא  מטמא חוץ לבתיהן, להן משגרין "וכולן אמרו: - א
טעמא  מאי ליה, משגרינן ערל אבל לו, הוגנת שאינה אשה
והאי  אונסיה, נפיש האי אניס? הא נמי טמא דאניס. משום
למול  לו שאפשר לערל רבינו, כוונת ואם אונסיה". נפיש לא
השמיט  למה שם), ב'מאירי' (ראה כלל אנוס שאינו מל ולא
לו, ומשגרין אנוס שהוא מילה, מחמת אחיו שמתו ערל דין

משנה'. ב'כסף ועי'
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ריז a`Îmgpn a"kÎf"h ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn a"kÎf"h -`"tyz'd

à"ôùú'ä áà-íçðî æ"è ïåùàø íåé
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 : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
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".

à"ôùú'ä áà-íçðî æ"é éðù íåé
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

à"ôùú'ä áà-íçðî ç"é éùéìù íåé
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 ְְִֶֶַַַַַַַָ

אפ לעיר מחּוץ אּמהאּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה ּלּו ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
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

à"ôùú'ä áà-íçðî è"é éòéáø íåé
קה. עשה מצות
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

à"ôùú'ä áà-íçðî 'ë éùéîç íåé
קה. עשה מצות

הקודם ביום נדפסה הקנ"ה ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî à"ë éùéù íåé
קה. עשה מצות

הקודם ביום נדפסה הקנ"ה ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî á"ë ÷"ù íåé
שכ. תעשה לא מצות
áà-íçðîá"ë-æ"èùãå÷-úáù-ïåùàøíåé

― 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
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eריח wxt l`wfgi - mi`iap

å-÷øô ìà÷æçéciÎh

èúàå éìòî øñ-øLà äðBfä íaì-úà ézøaLð øLà íL-eaLð øLà íéBba éúBà íëéèéìô eøëæå§¨§¸§¦«¥¤¹¦À©¦»£¤´¦§¨¼£¤̧¦§©¹§¦¤¦¨´©¤À£¤¨Æ¥«¨©½§¥Æ
:íäéúáòBz ìëì eNò øLà úBòøä-ìà íäéðôa eh÷ðå íäéìelb éøçà úBðfä íäéðéòééðà-ék eòãéå ¥«¥¤½©Ÿ¾©£¥−¦«¥¤®§¨Ÿ ÆÆ¦§¥¤½¤¨«¨Æ£¤´¨½§−Ÿ£Ÿ¥¤«§¨§−¦«£¦´

(ô) :úàfä äòøä íäì úBNòì ézøac ípç-ìà àì ýåýéàéò÷øe Etëá äkä ýåýé éðãà øîà-äk §¨®³Ÿ¤¦¨Æ¦©½§¦©£¬¨¤−¨¨¨¬©«Ÿ«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡¦À©¥̧§©§¹§©³
é øácáe áòøa áøça øLà ìàøNé úéa úBòø úBáòBz-ìk ìà çà-øîàå Eìâøa:eìtáé÷Bçøä §©§§Æ¤«¡¨½̈¤²¨£¬¨−¥´¦§¨¥®£¤À©¤²¤¨¨¨¬©¤−¤¦«Ÿ¨¨º

:ía éúîç éúélëå úeîé áòøa øeöpäå øàLpäå ìBté áøça áBøwäå úeîé øácaâééðà-ék ízòãéå ©¤´¤¨À§©¨Æ©¤´¤¦½§©¦§¨Æ§©¨½¨¨−̈¨®§¦¥¦¬£¨¦−¨«¦«©§¤Æ¦«£¦´
íéøää éLàø | ìëa äîø äòáb-ìk ìà íäéúBçaæî úBáéáñ íäéìelb CBúa íäéììç úBéäa ýåýé§½̈¦«§´©§¥¤À§Æ¦´¥¤½§¦−¦§§«¥¤®¤Á¨¦§¨̧¨¹̈§´Ÿ¨¥´¤¨¦À

:íäéìelb ìëì ççéð çéø íL-eðúð øLà íB÷î äzáò äìà-ìk úçúå ïðòø õò-ìk úçúåãééúéèðå §©̧©¨¥³©«£¨Æ§©Æ©Æ¨¥¨´£ª½̈§À£¤³¨«§¨Æ¥´©¦½Ÿ©§−Ÿ¦¥¤«§¨¦³¦
éðà-ék eòãéå íäéúBáLBî ìëa äúìác øaãnî änLîe äîîL õøàä-úà ézúðå íäéìò éãé-úà¤¨¦Æ£¥¤½§¨©¦̧¤¨¹̈¤§¨¨³§©¨Æ¦¦§©´¦§½̈¨§−Ÿ§«¥¤®§¨§−¦«£¦¬

(ô) :ýåýé§¨«

i"yx
(Ë).éúåà íëéèéìô åøëæå שהייתי רחמי ואת חסדי את

בארצם: לפני בהעוותם עליהם éúøáùðמרחם øùà
.äðåæä íáì úà לבם שזונה אע"פ אצלם נכנעתי אשר

אלי  לשוב נביאי ע"י מהם מבקש הייתי מעלי  וסר
אבו: ולא להם íäéðôá.ואטיב åèå÷ðå עם חברו מנחם

ואתקוטטה בוגדים קי "ט )ראיתי על (שם  יתקוטטו
וידנקון  תרגם ויונתן אלי שמעו לא אשר על עצמם
ובכי  דמדנקים הנאנקים תרגם וכן חזן יהון ואינון

בלע"ז: דמוניי"ר דמדנקן עניינו ò÷øå.(È‡)ואנק'
והוא  הטיט את ומרדד הארץ על רגלו מכה עליו יורה

אבל: çà.דרך øîàå:ואוי יגון øåöðäå.(È·)צעקת
עליו: ויצורו העיר אל éúîç.הנאסף éúéìëå אשלים

ברעתם: וחפצי חרוני בלע"ז:äìà.(È‚)כל פלנצו"ן
.äúáòעבות עץ כ )לשון מרובין:(לקמן שענפיו
(„È).äîîù:יושב שיתמהו äîùî.מאין תמהון

רואיה: עליה

cec zcevn
(Ë).ÌÎÈËÈÏÙ Â¯ÎÊÂבין בהיותכם בי יזכרו מהם  הפליטים

נשברתי אשר את שיזכרו ומפרש וחוזר שם נשבו אשר הגוים 
מעלי: סר אשר אמר  ביאור ולתוספת הזונה מלבם ונעצבתי

.Ì‰ÈÈÚ ˙‡Âכוכבים העבודת אחרי  הזונות  ומעיניהם  ר"ל
ומעיניהם הזונה  מלבם  לפני שהיו העצבות יזכרו אז ר"ל 

·Ì‰ÈÙ.הזונות : ÂËÂ˜Âישפטו הם ר"ל  עצמם בעיני יכרתו
כל  על להוסיף  עשו אשר  הרעות על  עצמם  על  הכריתה

מאז: שעשו  אשרÂÚ„ÈÂ.(È)תועבותיהם  לדעת לב יתנו אז
המעשה: גמול  בתשלום הנאמן ה' Â‚Â'.אני ÌÁ Ï‡ ‡Ïכ"א

המעשה : ·ÍÙÎ.(È‡)בגמול  ‰Î‰יעשו כאשר  כף  אל  כף
·¯‚ÍÏ.המקוננות : Ú˜¯Âכאילו נראה אז  כי בארץ רגלך  בעט

ואבלות : צער ענין והוא  הארץ  ומרדד  ‡Á.מרקע ¯Ó‡Âאמור
אשר ישראל בית  שעשו הרעות תועבות  כל  על  האח  כמתאונן

ובדבר: וברעב בחרב יפלו המרחיק‰¯ÂÁ˜.(È·)בעבורם 
הנה שמה להמלט הגוים  לארצות ויברח המלחמה  מן עצמו

בה: וימות הדבר מן ימלט  עצמוÂ¯˜‰Â·.לא  המקריב
האויב: בחרב  יפול  Âˆ‰Â¯.למלחמה ¯‡˘‰Âבהעיר הנשאר

הלחם : מחסרון ברעב ימות  הוא הנה  עליה צרים האויבים  כי המצור בתוך  חמתי:È˙ÈÏÎÂ.והוא כל  בם  Ì˙Ú„ÈÂ(È‚)אשלים 
.'Â‚Â: המעשה גמול  בתשלום  הנאמן ה ' שאני תדעו אז המשפט  שם  הרשע במקום גלוליהם בין חלליהם ÏÎ.כשיהיו  Ï‡

וכו': ראשי ובכל  רמה גבעה  כל על  יהיו Ú·˙‰.החללים ‰Ï‡: בזה זה וקלועים  בענפים המרובה  אלה ÁÂÁÈ.אילן ÁÈ¯
עובדיה: מחשבת לפי זה ואמר  רוח  לנחת לה  להיות ריח  שמעלה Â‚Â'.(È„)הקטורת È˙ÈËÂ:בם יתמהוÓ˘ÓÂ‰.להכות הכל 

חורבנה : „·Ï˙‰.מגודל  ¯·„ÓÓ: מושבותיהם בכל יהיה וכן שוממות  מקומות תתחיל  נאמןÂÚ„ÈÂ.משם  ה' שאני ידעו אז 
גמול : לשלם

oeiv zcevn
(Ë).Â·˘: שבי ועצבון :È˙¯·˘.מל' רוח  שברון  ‡˙ענינו 

.Ì·Ïהעיר את  כצאתי כמו עיניהם  ואת  וכן  ט)מלבם  (שמות

מהעיר: מנאפת‰ÂÊ‰.ופירושו נקראת  ולכן  הסרה ענין הוא 
הצניעות : מדרכי סרתה  כי על זונה  כריתהÂËÂ˜Â.בשם ענין

בפניכם ונקטתם כ)כמו ‰¯ÂÚ˙.:(לקמן Ï‡ ר"ל הרעות על
הרעות : ÌÁ.(È)בעבור Ï‡הארון ואל כמו כה)בחנם  :(שמות

(‡È).Ú˜¯Âמרוקע כסף כמו ורדוד  שטיחה י)ענין ‡Á.:(ירמיה
הצער: ועל  השמחה על  ויאמר  האח  מלשוןÂˆ‰Â¯.(È·)כמו

כמו¯ÔÚ.גבוהה:¯Ó‰.(È‚)מצור: ורטיבות לחות ענין
רענן צב)בשמן סרק :‡Ï‰.:(תהלים אילן קלועהÂ·Ú˙‰.שם

עבות עץ וענף כמו גדיל  כג)כעין רוח :ÁÂÁÈ.:(ויקרא נחת  מל '
(„È).‰Ó˘ÓÂ:תמהון וכן„·Ï˙‰.ענין ברי"ש  רבלתה כמו

רעואל  ב)דעואל א נבוכדנצר(במדבר בה שישב המקום והוא 
בבל  מלך  אל אותו ויעלו כמ "ש צדקיהו את  לו  שהביאו  בעת

חמת בארץ נב)רבלתה והיא(ירמיה רבה  חמת שהיא ויתכן 
לעתיד : א"י  בגבולי  הספר  בסוף ונזכר א"י  בצפון 

i wxt `xfr - miaezk

é-÷øô àøæòcnÎci

ãéíänòå íéðnæî íézòì àáé úBiøëð íéLð áéLää eðéøòa øLà | ìëå ìäwä-ìëì eðéøN àð-eãîòé©«£§¨´Â̈¥§«¨©¨º̈§´Ÿ£¤´¤¨¥À©Ÿ¦º¨¦³¨§¦Æ¨ŸÆ§¦¦´§ª¨¦½§¦¨¤²
(ô) :äfä øácì ãò epnî eðéýìà-óà ïBøç áéLäì ãò äéèôLå øéòå øéò-éð÷æåèìàäNò-ïa ïúðBé Cà ¦§¥¦¬¨¦−§Ÿ§¤®¨©Â§¨¦º£³©¡Ÿ¥ÆÆ¦¤½©−©¨¨¬©¤«©´¨¨¯¤£¨¥²

:íøæò éålä éúaLå ílLîe úàæ-ìò eãîò äå÷z-ïá äéæçéåæèïäkä àøæò eìãaiå äìBbä éða ïë-eNòiå §©§§¨¬¤¦§−̈¨§´©®Ÿ§ª¨²§©§©¬©¥¦−£¨ª«©©«£¥»§¥´©¨¼©¦¨§Á¤§¨¸©Ÿ¥¹
:øácä LBéøãì éøéNòä Lãçì ãçà íBéa eáLiå úBîLa ílëå íúáà úéáì úBáàä éLàø íéLðà£¨¦̧¨¥¯¨¨²§¥¬£Ÿ−̈§ª¨´§¥®©¥§À§³¤¨Æ©´Ÿ¤¨£¦¦½§©§−©¨¨«

æé(ô) :ïBLàøä Lãçì ãçà íBé ãò úBiøëð íéLð eáéLää íéLðà ìká elëéåçéíéðäkä éðaî àöniå ©§©´©½Ÿ£¨¦¾©Ÿ¦−¨¦´¨§¦®©²¬¤−̈©¬Ÿ¤¨¦«©¦¨¥Æ¦§¥´©Ÿ£¦½
:äéìãâe áéøéå øæòéìàå äéNòî åéçàå ÷ãöBé-ïa òeLé éðaî úBiøëð íéLð eáéLä øLàèéíãé eðziå £¤¬Ÿ¦−¨¦´¨§¦®¦§¥Æ¥³©¤«¨¨Æ§¤½̈©«£¥¨Æ¤«¡¦¤½¤§¨¦−§©§¨«©¦§¬¨−̈

(ñ) :íúîLà-ìò ïàö-ìéà íéîLàå íäéLð àéöBäìë(ñ) :äéãáæe éððç ønà éðaîeàëíøç éðaîe §¦´§¥¤®©£¥¦¬¥«−Ÿ©©§¨¨«¦§¥´¦¥½£−̈¦§©§¨«¦§¥−¨¦®
:äiæòå ìàéçéå äéòîLe äiìàå äéNòîáëãáæBé ìàðúð ìàòîLé äéNòî éðéòBéìà øeçLt éðaîe ©£¥¨³§¥«¦¨Æ«§©«§½̈¦¦¥−§ª¦¨«¦§¥−©§®¤§¥©³©«£¥¨Æ¦§¨¥´§©§¥½¨−̈

(ñ) :äNòìàåâë(ñ) :øæòéìàå äãeäé äéçút àèéì÷ àeä äéì÷å éòîLå ãáæBé íiåìä-ïîe §¤§¨¨«¦«©§¦¦®¨¨´§¦§¦À§¥«¨¨Æ´§¦½̈§©«§¨¬§−̈¤¡¦¤«¤
ãë(ñ) :éøeàå íìèå ílL íéøòMä-ïîe áéLéìà íéøøLîä-ïîeäëäiféå äéîø Lòøô éðaî ìàøNiîe ¦©§Ÿ§¦−¤§¨¦®¦©´Ÿ£¦½©ª¬¨¤−¤§¦«¦«¦§¨¥®¦§¥´©§¿Ÿ©Â§¨§¦¦¨³

(ñ) :äéðáe äikìîe øæòìàå ïîiîe äikìîeåë:äiìàå úBîøéå écáòå ìàéçéå äéøëæ äéðzî íìéò éðaîe ©§¦¨Æ¦¨¦´§¤§¨½̈©§¦−̈§¨¨«¦§¥−¥¨®©©§¨³§©§¨Æ¦¦¥´§©§¦½¦¥−§¥¦¨«
(ñ)æë(ñ) :àæéæòå ãáæå úBîøéå äéðzî áéLéìà éðòBéìà àezæ éðaîeçëéaæ äéððç ïðçBäé éáa éðaîe ¦§¥−©®¤§¥©³¤§¨¦Æ©©§¨´¦«¥½§¨−̈©£¦¨«¦§¥−¥¨®§¨¨¬£©§−̈©©¬

(ñ) :éìúòèë(ñ) :úBîøå (úåîøé) ìàLe áeLé äéãòå Celî ílLî éða éðaîeìáàBî úçt éðaîe ©§¨«¦§¥−¨¦®§ª¨³©Æ©£¨½̈¨−§¨¬§¨«¦§¥²©©¬−̈
(ñ) :äMðîe éepáe ìàìöá äéðzî äéNòî äéða ììëe àðãòàìäéòîL äikìî äiMé øæòéìà íøç éðáe ©§¨´§¨®§¨¨³©£¥¨Æ©©§¨´§©§¥½¦−§©¤«§¥−¨¦®¡¦¤¯¤¦¦¨²©§¦−̈§©«§¨¬

:ïBòîLáì(ñ) :äéøîL Celî ïîéðaâìæ äzzî éðzî íLç éðaî:éòîL äMðî éîøé èìôéìà ãá ¦§«¦§¨¦¬©−§©§¨«¦§¥−¨ª®©§©³©©¨Æ¨¨´¡¦¤½¤§¥©¬§©¤−¦§¦«
(ñ)ãì(ñ) :ìàeàå íøîò éãòî éðá éðaîäì:eäeìk (éäìë) äéãá äéðaåì:áéLéìà úBîøî äéðå ¦§¥´¨¦½©£©¬©§−̈§¥«§¨¨¬¥§−̈§«©§¨¬§¥−¤§¨¦«

æì:éNòéå (åùòéå) éðzî äéðzîçì:éòîL éepáe éðáeèì:äéãòå ïúðå äéîìLåî:éøL éLL éáãðëî ©©§¨¬©§©−§©£¨«¨¦¬¦−¦§¦«§¤«¤§¨¬§¨−̈©£¨¨«©§©§©¬¨©−¨¨«
àî:äéøîL eäéîìLå ìàøæòáî(ñ) :óñBé äéøîà íelLâîàðéáæ ãáæ äéúzî ìàéòé Báð éðaî £©§¥¬§¤¤§−̈§©§¨«©¬£©§−̈¥«¦§¥−§®§¦¥³©¦§¨Æ¨¨´§¦½̈

:äéða ìàBéå écé (åãé)ãî(ñ) :íéða eîéNiå íéLð íäî Léå úBiøëð íéLð eàNð (åàùð) älà-ìk ©©¬§¥−§¨¨«¨¥¾¤¨§−¨¦´¨§¦®§¥´¥¤´¨¦½©¨¦−¨¦«
i"yx

(„È).ìä÷ä ìëì:הקהל כל הושיב:áéùåää.עם אשר
.áéùäì ãò:מעלינו הקב"ה של חרונו ישוב אשר עד

(ÂË).úàæ ìò åãîò:זה דבר על החזיקו íåøæò.לקנתר
לדרוש:ùåéøãì.(ÊË)ידיהם: ìëá.(ÊÈ)כמו åìëéå

הושיבו  אשר האנשים מן המעשה תיקון את והשלימו
הראשון  לחודש הוציאם כי כוכבים עובדי של נשים

בניסן: אחד יום יואב íãé.(ËÈ)עד יד הנה כמו עצתם
זאת בכל י "ד )אתך ב' íúîùà.:(שמואל ìò הוראת

היתה: øîà.(Î)שעה éðáîå ומן עד כהנים אלו כל
וגו': íéðá.(Ó„)הלוים åîéùéå íéùð íäî ùéå מקצתן

מהם  להם שנולדו כוכבים עובדי של נשים להם שהיו
והבנים: הנשים הוציאו והכל בנים

cec zcevn
(„È).Ï‰˜‰ ÏÎÏ ÂÈ¯˘פה יעמדו הקהל כל שעל  השרים

הדבר: יושלם עד בביתו‰‰È˘Â·.בירושלים  הושיב  אשר
כוכבים: עובדות ÌÈÓÂÊÓ.נשים  ÌÈ˙ÚÏיכינו אשר העת לפי

השרים: באו:Ì‰ÓÚÂ.להם כולם אם לדעת ושופטיה  העיר זקני יבואו כוכבים  עובדות  נשים הושיבו  אשר  האנשים  Ú„עם
.·È˘‰Ïישוב אז כי הזה הדבר  יכלו עד  ומפרש  וחוזר ה ' אף חרון להשיב  יעשו אשר עד  בירושלים לשבת השרים  יתמידו ר "ל 

מישראל: Ê‡˙.(ÂË)החרון ÏÚ Â„ÓÚ: כוכבים העובדו' הנשי' להבדיל  ההוא  הדבר על  ביותר לעזרÌÂ¯ÊÚ.התחזקו להם  היו
ההוא : ÔÎ.(ÊË)בהדבר  Â˘ÚÈÂ: כוכבים העובדות הנשים היוÂÏ„·ÈÂ.להוציא והמבדילים כוכבים  העובדות הנשים הבדילו

המשפחות: ראשי ר "ל  אבותם בית  של האבות ראשי ואנשים  הכהן ·˘ÂÓ˙.עזרא  ÌÏÂÎÂוניכרים ידועים היו ההם האבות  ראשי 
חשיבותם : לרוב  נוספת :ÂÈ¯„Ï˘.בשמותם והיוד לדרוש  ההבÂÏÎÈÂ.(ÊÈ)כמו  דבר נשיםהשלימו השיבו  אשר  האנשים  בכל  דל

וכו': אחד  יום עד  שישבו מעת כוכבים  ÂÎÂ'.(ÁÈ)עובדות ‰È˘ÚÓ: כוכבים עובדות נשים  הושיבו Ì„È.(ËÈ)הם Â˙ÈÂתקעו
שעה : הוראת והיתה האשמה בעבור  הצאן מן איל  אשם  קרבן ולהביא נשיהם להוציא ‰ÌÈÂÏ.(Î‚)כף  ÔÓÂנשים נושאים  היו 

כוכבים: ˜ËÈÏ‡.עובדות ‡Â‰ ‰ÈÏ˜Â:וקליטא קליה נקרא היה  השמות  ÂÓ‡·.(Ï)בשתי  ˙ÁÙ:במואב מושל 

oeiv zcevn
(„È).ÌÈÓÂÊÓמזומנות בעתים כמו  וקביעות  הכנה (נחמיה ענין

:יג)
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å-÷øô ìà÷æçéciÎh

èúàå éìòî øñ-øLà äðBfä íaì-úà ézøaLð øLà íL-eaLð øLà íéBba éúBà íëéèéìô eøëæå§¨§¸§¦«¥¤¹¦À©¦»£¤´¦§¨¼£¤̧¦§©¹§¦¤¦¨´©¤À£¤¨Æ¥«¨©½§¥Æ
:íäéúáòBz ìëì eNò øLà úBòøä-ìà íäéðôa eh÷ðå íäéìelb éøçà úBðfä íäéðéòééðà-ék eòãéå ¥«¥¤½©Ÿ¾©£¥−¦«¥¤®§¨Ÿ ÆÆ¦§¥¤½¤¨«¨Æ£¤´¨½§−Ÿ£Ÿ¥¤«§¨§−¦«£¦´

(ô) :úàfä äòøä íäì úBNòì ézøac ípç-ìà àì ýåýéàéò÷øe Etëá äkä ýåýé éðãà øîà-äk §¨®³Ÿ¤¦¨Æ¦©½§¦©£¬¨¤−¨¨¨¬©«Ÿ«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡¦À©¥̧§©§¹§©³
é øácáe áòøa áøça øLà ìàøNé úéa úBòø úBáòBz-ìk ìà çà-øîàå Eìâøa:eìtáé÷Bçøä §©§§Æ¤«¡¨½̈¤²¨£¬¨−¥´¦§¨¥®£¤À©¤²¤¨¨¨¬©¤−¤¦«Ÿ¨¨º

:ía éúîç éúélëå úeîé áòøa øeöpäå øàLpäå ìBté áøça áBøwäå úeîé øácaâééðà-ék ízòãéå ©¤´¤¨À§©¨Æ©¤´¤¦½§©¦§¨Æ§©¨½¨¨−̈¨®§¦¥¦¬£¨¦−¨«¦«©§¤Æ¦«£¦´
íéøää éLàø | ìëa äîø äòáb-ìk ìà íäéúBçaæî úBáéáñ íäéìelb CBúa íäéììç úBéäa ýåýé§½̈¦«§´©§¥¤À§Æ¦´¥¤½§¦−¦§§«¥¤®¤Á¨¦§¨̧¨¹̈§´Ÿ¨¥´¤¨¦À

:íäéìelb ìëì ççéð çéø íL-eðúð øLà íB÷î äzáò äìà-ìk úçúå ïðòø õò-ìk úçúåãééúéèðå §©̧©¨¥³©«£¨Æ§©Æ©Æ¨¥¨´£ª½̈§À£¤³¨«§¨Æ¥´©¦½Ÿ©§−Ÿ¦¥¤«§¨¦³¦
éðà-ék eòãéå íäéúBáLBî ìëa äúìác øaãnî änLîe äîîL õøàä-úà ézúðå íäéìò éãé-úà¤¨¦Æ£¥¤½§¨©¦̧¤¨¹̈¤§¨¨³§©¨Æ¦¦§©´¦§½̈¨§−Ÿ§«¥¤®§¨§−¦«£¦¬

(ô) :ýåýé§¨«

i"yx
(Ë).éúåà íëéèéìô åøëæå שהייתי רחמי ואת חסדי את

בארצם: לפני בהעוותם עליהם éúøáùðמרחם øùà
.äðåæä íáì úà לבם שזונה אע"פ אצלם נכנעתי אשר

אלי  לשוב נביאי ע"י מהם מבקש הייתי מעלי  וסר
אבו: ולא להם íäéðôá.ואטיב åèå÷ðå עם חברו מנחם

ואתקוטטה בוגדים קי "ט )ראיתי על (שם  יתקוטטו
וידנקון  תרגם ויונתן אלי שמעו לא אשר על עצמם
ובכי  דמדנקים הנאנקים תרגם וכן חזן יהון ואינון

בלע"ז: דמוניי"ר דמדנקן עניינו ò÷øå.(È‡)ואנק'
והוא  הטיט את ומרדד הארץ על רגלו מכה עליו יורה

אבל: çà.דרך øîàå:ואוי יגון øåöðäå.(È·)צעקת
עליו: ויצורו העיר אל éúîç.הנאסף éúéìëå אשלים

ברעתם: וחפצי חרוני בלע"ז:äìà.(È‚)כל פלנצו"ן
.äúáòעבות עץ כ )לשון מרובין:(לקמן שענפיו
(„È).äîîù:יושב שיתמהו äîùî.מאין תמהון

רואיה: עליה

cec zcevn
(Ë).ÌÎÈËÈÏÙ Â¯ÎÊÂבין בהיותכם בי יזכרו מהם  הפליטים

נשברתי אשר את שיזכרו ומפרש וחוזר שם נשבו אשר הגוים 
מעלי: סר אשר אמר  ביאור ולתוספת הזונה מלבם ונעצבתי

.Ì‰ÈÈÚ ˙‡Âכוכבים העבודת אחרי  הזונות  ומעיניהם  ר"ל
ומעיניהם הזונה  מלבם  לפני שהיו העצבות יזכרו אז ר"ל 

·Ì‰ÈÙ.הזונות : ÂËÂ˜Âישפטו הם ר"ל  עצמם בעיני יכרתו
כל  על להוסיף  עשו אשר  הרעות על  עצמם  על  הכריתה

מאז: שעשו  אשרÂÚ„ÈÂ.(È)תועבותיהם  לדעת לב יתנו אז
המעשה: גמול  בתשלום הנאמן ה' Â‚Â'.אני ÌÁ Ï‡ ‡Ïכ"א

המעשה : ·ÍÙÎ.(È‡)בגמול  ‰Î‰יעשו כאשר  כף  אל  כף
·¯‚ÍÏ.המקוננות : Ú˜¯Âכאילו נראה אז  כי בארץ רגלך  בעט

ואבלות : צער ענין והוא  הארץ  ומרדד  ‡Á.מרקע ¯Ó‡Âאמור
אשר ישראל בית  שעשו הרעות תועבות  כל  על  האח  כמתאונן

ובדבר: וברעב בחרב יפלו המרחיק‰¯ÂÁ˜.(È·)בעבורם 
הנה שמה להמלט הגוים  לארצות ויברח המלחמה  מן עצמו

בה: וימות הדבר מן ימלט  עצמוÂ¯˜‰Â·.לא  המקריב
האויב: בחרב  יפול  Âˆ‰Â¯.למלחמה ¯‡˘‰Âבהעיר הנשאר

הלחם : מחסרון ברעב ימות  הוא הנה  עליה צרים האויבים  כי המצור בתוך  חמתי:È˙ÈÏÎÂ.והוא כל  בם  Ì˙Ú„ÈÂ(È‚)אשלים 
.'Â‚Â: המעשה גמול  בתשלום  הנאמן ה ' שאני תדעו אז המשפט  שם  הרשע במקום גלוליהם בין חלליהם ÏÎ.כשיהיו  Ï‡

וכו': ראשי ובכל  רמה גבעה  כל על  יהיו Ú·˙‰.החללים ‰Ï‡: בזה זה וקלועים  בענפים המרובה  אלה ÁÂÁÈ.אילן ÁÈ¯
עובדיה: מחשבת לפי זה ואמר  רוח  לנחת לה  להיות ריח  שמעלה Â‚Â'.(È„)הקטורת È˙ÈËÂ:בם יתמהוÓ˘ÓÂ‰.להכות הכל 

חורבנה : „·Ï˙‰.מגודל  ¯·„ÓÓ: מושבותיהם בכל יהיה וכן שוממות  מקומות תתחיל  נאמןÂÚ„ÈÂ.משם  ה' שאני ידעו אז 
גמול : לשלם

oeiv zcevn
(Ë).Â·˘: שבי ועצבון :È˙¯·˘.מל' רוח  שברון  ‡˙ענינו 

.Ì·Ïהעיר את  כצאתי כמו עיניהם  ואת  וכן  ט)מלבם  (שמות

מהעיר: מנאפת‰ÂÊ‰.ופירושו נקראת  ולכן  הסרה ענין הוא 
הצניעות : מדרכי סרתה  כי על זונה  כריתהÂËÂ˜Â.בשם ענין

בפניכם ונקטתם כ)כמו ‰¯ÂÚ˙.:(לקמן Ï‡ ר"ל הרעות על
הרעות : ÌÁ.(È)בעבור Ï‡הארון ואל כמו כה)בחנם  :(שמות

(‡È).Ú˜¯Âמרוקע כסף כמו ורדוד  שטיחה י)ענין ‡Á.:(ירמיה
הצער: ועל  השמחה על  ויאמר  האח  מלשוןÂˆ‰Â¯.(È·)כמו

כמו¯ÔÚ.גבוהה:¯Ó‰.(È‚)מצור: ורטיבות לחות ענין
רענן צב)בשמן סרק :‡Ï‰.:(תהלים אילן קלועהÂ·Ú˙‰.שם

עבות עץ וענף כמו גדיל  כג)כעין רוח :ÁÂÁÈ.:(ויקרא נחת  מל '
(„È).‰Ó˘ÓÂ:תמהון וכן„·Ï˙‰.ענין ברי"ש  רבלתה כמו

רעואל  ב)דעואל א נבוכדנצר(במדבר בה שישב המקום והוא 
בבל  מלך  אל אותו ויעלו כמ "ש צדקיהו את  לו  שהביאו  בעת

חמת בארץ נב)רבלתה והיא(ירמיה רבה  חמת שהיא ויתכן 
לעתיד : א"י  בגבולי  הספר  בסוף ונזכר א"י  בצפון 

i wxt `xfr - miaezk

é-÷øô àøæòcnÎci

ãéíänòå íéðnæî íézòì àáé úBiøëð íéLð áéLää eðéøòa øLà | ìëå ìäwä-ìëì eðéøN àð-eãîòé©«£§¨´Â̈¥§«¨©¨º̈§´Ÿ£¤´¤¨¥À©Ÿ¦º¨¦³¨§¦Æ¨ŸÆ§¦¦´§ª¨¦½§¦¨¤²
(ô) :äfä øácì ãò epnî eðéýìà-óà ïBøç áéLäì ãò äéèôLå øéòå øéò-éð÷æåèìàäNò-ïa ïúðBé Cà ¦§¥¦¬¨¦−§Ÿ§¤®¨©Â§¨¦º£³©¡Ÿ¥ÆÆ¦¤½©−©¨¨¬©¤«©´¨¨¯¤£¨¥²

:íøæò éålä éúaLå ílLîe úàæ-ìò eãîò äå÷z-ïá äéæçéåæèïäkä àøæò eìãaiå äìBbä éða ïë-eNòiå §©§§¨¬¤¦§−̈¨§´©®Ÿ§ª¨²§©§©¬©¥¦−£¨ª«©©«£¥»§¥´©¨¼©¦¨§Á¤§¨¸©Ÿ¥¹
:øácä LBéøãì éøéNòä Lãçì ãçà íBéa eáLiå úBîLa ílëå íúáà úéáì úBáàä éLàø íéLðà£¨¦̧¨¥¯¨¨²§¥¬£Ÿ−̈§ª¨´§¥®©¥§À§³¤¨Æ©´Ÿ¤¨£¦¦½§©§−©¨¨«

æé(ô) :ïBLàøä Lãçì ãçà íBé ãò úBiøëð íéLð eáéLää íéLðà ìká elëéåçéíéðäkä éðaî àöniå ©§©´©½Ÿ£¨¦¾©Ÿ¦−¨¦´¨§¦®©²¬¤−̈©¬Ÿ¤¨¦«©¦¨¥Æ¦§¥´©Ÿ£¦½
:äéìãâe áéøéå øæòéìàå äéNòî åéçàå ÷ãöBé-ïa òeLé éðaî úBiøëð íéLð eáéLä øLàèéíãé eðziå £¤¬Ÿ¦−¨¦´¨§¦®¦§¥Æ¥³©¤«¨¨Æ§¤½̈©«£¥¨Æ¤«¡¦¤½¤§¨¦−§©§¨«©¦§¬¨−̈

(ñ) :íúîLà-ìò ïàö-ìéà íéîLàå íäéLð àéöBäìë(ñ) :äéãáæe éððç ønà éðaîeàëíøç éðaîe §¦´§¥¤®©£¥¦¬¥«−Ÿ©©§¨¨«¦§¥´¦¥½£−̈¦§©§¨«¦§¥−¨¦®
:äiæòå ìàéçéå äéòîLe äiìàå äéNòîáëãáæBé ìàðúð ìàòîLé äéNòî éðéòBéìà øeçLt éðaîe ©£¥¨³§¥«¦¨Æ«§©«§½̈¦¦¥−§ª¦¨«¦§¥−©§®¤§¥©³©«£¥¨Æ¦§¨¥´§©§¥½¨−̈

(ñ) :äNòìàåâë(ñ) :øæòéìàå äãeäé äéçút àèéì÷ àeä äéì÷å éòîLå ãáæBé íiåìä-ïîe §¤§¨¨«¦«©§¦¦®¨¨´§¦§¦À§¥«¨¨Æ´§¦½̈§©«§¨¬§−̈¤¡¦¤«¤
ãë(ñ) :éøeàå íìèå ílL íéøòMä-ïîe áéLéìà íéøøLîä-ïîeäëäiféå äéîø Lòøô éðaî ìàøNiîe ¦©§Ÿ§¦−¤§¨¦®¦©´Ÿ£¦½©ª¬¨¤−¤§¦«¦«¦§¨¥®¦§¥´©§¿Ÿ©Â§¨§¦¦¨³

(ñ) :äéðáe äikìîe øæòìàå ïîiîe äikìîeåë:äiìàå úBîøéå écáòå ìàéçéå äéøëæ äéðzî íìéò éðaîe ©§¦¨Æ¦¨¦´§¤§¨½̈©§¦−̈§¨¨«¦§¥−¥¨®©©§¨³§©§¨Æ¦¦¥´§©§¦½¦¥−§¥¦¨«
(ñ)æë(ñ) :àæéæòå ãáæå úBîøéå äéðzî áéLéìà éðòBéìà àezæ éðaîeçëéaæ äéððç ïðçBäé éáa éðaîe ¦§¥−©®¤§¥©³¤§¨¦Æ©©§¨´¦«¥½§¨−̈©£¦¨«¦§¥−¥¨®§¨¨¬£©§−̈©©¬

(ñ) :éìúòèë(ñ) :úBîøå (úåîøé) ìàLe áeLé äéãòå Celî ílLî éða éðaîeìáàBî úçt éðaîe ©§¨«¦§¥−¨¦®§ª¨³©Æ©£¨½̈¨−§¨¬§¨«¦§¥²©©¬−̈
(ñ) :äMðîe éepáe ìàìöá äéðzî äéNòî äéða ììëe àðãòàìäéòîL äikìî äiMé øæòéìà íøç éðáe ©§¨´§¨®§¨¨³©£¥¨Æ©©§¨´§©§¥½¦−§©¤«§¥−¨¦®¡¦¤¯¤¦¦¨²©§¦−̈§©«§¨¬

:ïBòîLáì(ñ) :äéøîL Celî ïîéðaâìæ äzzî éðzî íLç éðaî:éòîL äMðî éîøé èìôéìà ãá ¦§«¦§¨¦¬©−§©§¨«¦§¥−¨ª®©§©³©©¨Æ¨¨´¡¦¤½¤§¥©¬§©¤−¦§¦«
(ñ)ãì(ñ) :ìàeàå íøîò éãòî éðá éðaîäì:eäeìk (éäìë) äéãá äéðaåì:áéLéìà úBîøî äéðå ¦§¥´¨¦½©£©¬©§−̈§¥«§¨¨¬¥§−̈§«©§¨¬§¥−¤§¨¦«

æì:éNòéå (åùòéå) éðzî äéðzîçì:éòîL éepáe éðáeèì:äéãòå ïúðå äéîìLåî:éøL éLL éáãðëî ©©§¨¬©§©−§©£¨«¨¦¬¦−¦§¦«§¤«¤§¨¬§¨−̈©£¨¨«©§©§©¬¨©−¨¨«
àî:äéøîL eäéîìLå ìàøæòáî(ñ) :óñBé äéøîà íelLâîàðéáæ ãáæ äéúzî ìàéòé Báð éðaî £©§¥¬§¤¤§−̈§©§¨«©¬£©§−̈¥«¦§¥−§®§¦¥³©¦§¨Æ¨¨´§¦½̈

:äéða ìàBéå écé (åãé)ãî(ñ) :íéða eîéNiå íéLð íäî Léå úBiøëð íéLð eàNð (åàùð) älà-ìk ©©¬§¥−§¨¨«¨¥¾¤¨§−¨¦´¨§¦®§¥´¥¤´¨¦½©¨¦−¨¦«
i"yx

(„È).ìä÷ä ìëì:הקהל כל הושיב:áéùåää.עם אשר
.áéùäì ãò:מעלינו הקב"ה של חרונו ישוב אשר עד

(ÂË).úàæ ìò åãîò:זה דבר על החזיקו íåøæò.לקנתר
לדרוש:ùåéøãì.(ÊË)ידיהם: ìëá.(ÊÈ)כמו åìëéå

הושיבו  אשר האנשים מן המעשה תיקון את והשלימו
הראשון  לחודש הוציאם כי כוכבים עובדי של נשים

בניסן: אחד יום יואב íãé.(ËÈ)עד יד הנה כמו עצתם
זאת בכל י "ד )אתך ב' íúîùà.:(שמואל ìò הוראת

היתה: øîà.(Î)שעה éðáîå ומן עד כהנים אלו כל
וגו': íéðá.(Ó„)הלוים åîéùéå íéùð íäî ùéå מקצתן

מהם  להם שנולדו כוכבים עובדי של נשים להם שהיו
והבנים: הנשים הוציאו והכל בנים

cec zcevn
(„È).Ï‰˜‰ ÏÎÏ ÂÈ¯˘פה יעמדו הקהל כל שעל  השרים

הדבר: יושלם עד בביתו‰‰È˘Â·.בירושלים  הושיב  אשר
כוכבים: עובדות ÌÈÓÂÊÓ.נשים  ÌÈ˙ÚÏיכינו אשר העת לפי

השרים: באו:Ì‰ÓÚÂ.להם כולם אם לדעת ושופטיה  העיר זקני יבואו כוכבים  עובדות  נשים הושיבו  אשר  האנשים  Ú„עם
.·È˘‰Ïישוב אז כי הזה הדבר  יכלו עד  ומפרש  וחוזר ה ' אף חרון להשיב  יעשו אשר עד  בירושלים לשבת השרים  יתמידו ר "ל 

מישראל: Ê‡˙.(ÂË)החרון ÏÚ Â„ÓÚ: כוכבים העובדו' הנשי' להבדיל  ההוא  הדבר על  ביותר לעזרÌÂ¯ÊÚ.התחזקו להם  היו
ההוא : ÔÎ.(ÊË)בהדבר  Â˘ÚÈÂ: כוכבים העובדות הנשים היוÂÏ„·ÈÂ.להוציא והמבדילים כוכבים  העובדות הנשים הבדילו

המשפחות: ראשי ר "ל  אבותם בית  של האבות ראשי ואנשים  הכהן ·˘ÂÓ˙.עזרא  ÌÏÂÎÂוניכרים ידועים היו ההם האבות  ראשי 
חשיבותם : לרוב  נוספת :ÂÈ¯„Ï˘.בשמותם והיוד לדרוש  ההבÂÏÎÈÂ.(ÊÈ)כמו  דבר נשיםהשלימו השיבו  אשר  האנשים  בכל  דל

וכו': אחד  יום עד  שישבו מעת כוכבים  ÂÎÂ'.(ÁÈ)עובדות ‰È˘ÚÓ: כוכבים עובדות נשים  הושיבו Ì„È.(ËÈ)הם Â˙ÈÂתקעו
שעה : הוראת והיתה האשמה בעבור  הצאן מן איל  אשם  קרבן ולהביא נשיהם להוציא ‰ÌÈÂÏ.(Î‚)כף  ÔÓÂנשים נושאים  היו 

כוכבים: ˜ËÈÏ‡.עובדות ‡Â‰ ‰ÈÏ˜Â:וקליטא קליה נקרא היה  השמות  ÂÓ‡·.(Ï)בשתי  ˙ÁÙ:במואב מושל 

oeiv zcevn
(„È).ÌÈÓÂÊÓמזומנות בעתים כמו  וקביעות  הכנה (נחמיה ענין

:יג)
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Êïäî äìòîì:äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,BaLïéìéaèîe ïéìáBè.ïäî äìòîì:eaøå ïéèòî åéîénL ïéòî §©§¨¥¤¦§¤¤¤©§¨¦§¨¤§¦©§¦¦§©§¨¥¤©§¨¤¥¨ª¨¦§©
ïéáeàL íéî åéìò–øäèì äå÷nì äåLïøaLàa,àeäL ìëa Ba ìéaèäì ïéònìå. ¨¨©¦§¦¨¤©¦§¤§©¥§¤§Ÿ¤§©©§¨§©§¦§¨¤

Áïäî äìòîì:ïékî íéî,ïéìçBæa ïéøäèî ïäL.ïäî äìòîì:íéiç íéî,íéáfì äìéáè ïäaL,äéfäå §©§¨¥¤©¦ª¦¤¥§©£¦§£¦§©§¨¥¤©¦©¦¤¨¤§¦¨©¨¦§©¨¨
íéòøönì,úàhç éî ïäî Lc÷ì íéøLëe. ©§Ÿ̈¦§¥¦§©¥¥¤¥©¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìBaèì ãøiL àîhä,ìáè àG ÷ôñ ìáè ÷ôñ,ìáè elôà,Ba ïéà ÷ôñ äàñ íéòaøà Ba Lé ÷ôñ;úBàå÷î éðL, ©¨¥¤¨©¦§¨¥¨©¨¥¨©£¦¨©¨¥¤©§¨¦§¨¨¥¥§¥¦§¨

Ba ïéàL ãçàå äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà,ìáè ïäî äæéàa òãBé Bðéàå íäî ãçàa ìáè–àîè B÷ôñ. ¤¨¤©§¨¦§¨§¤¨¤¥¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©§¥¨¥
·øñç àöîðå ãcîpL äå÷î,òøôîì åéab ìò eNòpL úBøäè ìk,íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ïéa–úBàîè. ¦§¤¤¦§©§¦§¨¨¥¨§¨¤©£©©¨§©§¥©¥¦§©¨¦¥¦§¨©¦§¥

f.milaeh:åôåâ ìë íãà éðá.oiliahne:ùãå÷ì ïåâë ,äìéèðá éâñ àìå íéãé úìéáè éòáã éãéîì íéãéäå ,íéìëä.oirníéòáåðä íéîäå ,íéòáåð åéîéîù
:åëåúá åëôùù ïéáåàù íéîä ïî íéèòî.oxeay`a xdhl dewnl deyíéî íåùî éàäå ,ïøåáùàá øäèî äå÷îå ïéìçåæá øäèî ïéòî ì"éé÷ã .ïéìçåæá àìå

:ïéìçåæá àìå ïøåáùàá øäèì äå÷îì äåù åáù íéáåøî íéáåàù.`edy lka ea liahdl oirnleúåçôá øäèî äå÷î ïéàã ,äå÷îë äàñ íéòáøà éòá àìå
:ïéòîë àåäù ìëá øäèî éàäå äàñ íéòáøàî

g.oiken min:íéîç åà íéçåìî ïäù íéòáåð íéî.oilgefa mixdhn ody:ïøåáùàá àìà ïéìçåæá øäèî åðéà ìéòìã íéèòåî åéîéîù ïéòî åìéàåmin
.miig:ïéëåî ïðéàù íéòáåð.miafl dliah odyäéá áéúëã(å"è àø÷éå):íééç íéîá åøùá úà õçøå.mirxevnl diifdeåäá áéúëã(ã"é íù)ùøç éìë ìà

:íééç íéî ìò.z`hg in oda ycwl mixykåäá áéúëã(è"é øáãîá):éìë ìà íééç íéî
a`.`nh ewitq .leahl cxiy `nhd:àåä äàîåè ú÷æçáå äéú÷æçà àøáâ é÷åàã
a.ze`nh x"dxa oia cigid zeyxa oiaã â"òà:äàîåè ÷ôñ àìå àåä äøäè ÷ôñ éàä ,øåäè å÷éôñ íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ.dxeng d`neha
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ïäî äìòîì:פסקו שלא תמציות וממי גבאים ממי –LiL äå÷î ÀÇÀÈÅÆÄÀÆÆÆ
äàñ íéòaøà Ba,שאובים שאינם מים –ïéìáBè BaLבני – ÇÀÈÄÀÈÆÀÄ

טמאים afd),אדם on ueg)ïéìéaèîe וכן הטמאים, הכלים את בו – ÇÀÄÄ
ששנינו  כמו לקודש , הידים ה )את ב, לחולין (חגיגה לידים "נוטלין  :

ולתרומה, oולמעשר  il iahn ycewle." נפלו שאם לומר , צורך  ואין 

בהשקה. הם שמיטהרים טמאים, מים ïäîלתוכו äìòîì מן – ÀÇÀÈÅÆ
כה: עד  שנימנו ïéèòîהמימות åéîénL ïéòî גוף שאין  עד – ÇÀÈÆÅÈËÈÄ

בהם עולה ïéáeàL(המאירי),הטובל íéî åéìò eaøå ששפכו – ÀÇÈÈÇÄÀÄ
המעיין , ממי השאובים המים שרבו  עד שאובים, מים äåLÈÆלתוכם

ïøaLàa øäèì äå÷nìלמקוה מעיין בין  ההבדל שכן  –itk) ÇÄÀÆÀÇÅÀÆÀÙÆ
(epzkqnl dgizta epxkfd xaky:דברים בשני  אינו `)הוא שהמקוה

במקום  מכונסים כשמימיו  היינו  באשבורן, אלא זוחלים במים מטהר 
בזוחלים; אף מטהר  המעיין  ואילו  אלא a)אחד , מטהר אינו שהמקוה

שהגוף  כל כלומר  שהוא, בכל  מטהר  המעיין ואילו  סאה, בארבעים

סאה ארבעים בהם אין  אפילו במימיו , עולה ep`adyהנטבל  dn oiir)
,(epzkqnl dgizta df oipra שמימיו שמעיין ללמדנו , המשנה ובאה

באשבורן , שמטהר  למקוה שווה שאובים, מים עליו והרבו מועטים
בזוחלים, למעיין ,ïéònìåולא ושווה –àeäL ìëa Ba ìéaèäì ÀÇÇÀÈÀÇÀÄÀÈÆ

הבאנו  וכבר סאה. ארבעים בו אין  אפילו  שהוא, בכל  שמטהר  –
שהוא, בכל  די כלים לטבילת שדווקא סוברים, שיש למסכתנו, בפתיחה

סאה ארבעים צריך במעיין אף אדם לטבילת עיין אבל  הרא "ש; (הר "י;

א ). סעיף  רא סימן דעה יורה 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ïékî íéî :ïäî äìòîì מלוחים כגון  מקולקלים, שמימיו  מעיין  – ÀÇÀÈÅÆÇÄËÄ
חמים h),או  ,g dxt dpyna x`eank)ïéìçBæa ïéøäèî ïäL אף – ÆÅÀÇÂÄÀÂÄ

כשאר שדינם המעיין, מן ונמשכים הנגררים היינו  הזוחלים, במים
נקרא  אינם הם ומקולקלים הואיל אלא חיים.מעיין , מים äìòîìÀÇÀÈים

íéiç íéî :ïäî,לשתיה ויפים זכים מעיין מי –äìéáè ïäaL ÅÆÇÄÇÄÆÈÆÀÄÈ
íéáfìבהם שנאמר  חיים, מים הצריכים יג):– טו, את (ויקרא "ורחץ ÇÈÄ

חיים", במים íéòøönìבשרו  äéfäå התורה בהם שציוותה – ÀÇÈÈÇÀÙÈÄ
טהרתם ביום שמביאים הצפרים משתי  אחת yxgלשחוט ilk l`"lr

mi ig min,"ושני האזוב עם החיה הצפור  את כך  אחר בתוכם ולטבול 

פעמים שבע המיטהר על  ולהזות הארז , ועץ ה ◌ֿז ),התולעת יד , (שם 

úàhç éî ïäî Lc÷ì íéøLëeאפר לקידוש  מים מהם ליטול  – ÀÅÄÀÇÅÅÆÅÇÈ
בו שנאמר כמו אדומה, יז ):פרה יט, eilr(במדבר  ozpe"mi ig minl`

."ilk

i p y m e i
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בטבילתו. ספק שנולד  בטמא דנה משנתנו

ìBaèì ãøiL àîhä: מטומאתו להיטהר כדי –÷ôñ ìáè ÷ôñ ÇÈÅÆÈÇÄÀÈÅÈÇÈÅ
ìáè àGטבל אם לו שספק אומר , עצמו  שהטמא מפרשים, יש – ÈÇ

הרא "ש); המאירי; עיין אחרונה "; משנתנו:("משנה  בלשון מדייקים ויש
,leahl cxiy אם כגון  כראוי, טבל אם לו שספק אלא טבל, שאמנם

לא או חוצץ דבר  עליו היה אם או  לא, או  גופו  כל  ("משנה טבל

איגר ); עקיבא רבי בתוספות ומובא א ; ד, בכורות  הל ' הרמב "ם על למלך "

ìáè elôà) שטבל  ודאי ידע אפילו  או למלך "―– "משנה  אפילו ולפי ÂÄÈÇ
אבל  כראוי), שטבל  ïéàידע ÷ôñ äàñ íéòaøà Ba Lé ÷ôñÈÅÆÇÀÈÄÀÈÈÅÅ

Baאו לא; אם סאה ארבעים בו  יש אם במקוה, ספק נולד  –éðLÀÅ
úBàå÷î,מקואות שני  שם שהיו –äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà ÄÀÈÆÈÆÇÀÈÄÀÈ

Ba ïéàL ãçàå,סאה ארבעים –`nhdeBðéàå íäî ãçàa ìáè ÀÆÈÆÅÈÇÀÆÈÅÆÀÅ
ìáè ïäî äæéàa òãBé,החסר במקוה או טבל  הכשר במקוה אם – ÅÇÀÅÆÅÆÈÇ

àîè B÷ôñשיתברר עד  טומאה בחזקת הטמא את שמעמידים מפני – ÀÅÈÅ
שטהר.
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øñç àöîðå ãcîpL äå÷îכלומר סאה, ארבעים בו  שאין – ÄÀÆÆÄÀÇÀÄÀÈÈÅ
חסר  נעשה מאימתי  ידוע ואין  שלם, היה "מלאכת שמתחילתו  (עיין

åéabשלמה"), ìò eNòpL úBøäè ìk במקוה הטבילה סמך על  – ÈÀÈÆÇÂÇÇÈ
זו  טבילה סמך  על בו  שטבל טמא ועשה שנגע טהרות כל  כלומר זה,

שלם,òøôîì(הריטב"א ), שהיה בודאי  שידוע הזמן  עד  –ïéa ÀÇÀÅÇÅ
íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ברשות המקוה שהיה בין  – ÄÀÇÈÄÅÄÀÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt ze`ewn zkqn

íéøeîà íéøác äna?äøeîç äàîèa,äl÷ äàîèa ìáà,íéàîè íéìëà ìëà ïBâk,íéàîè ïé÷Lî äúLå,àa ©¤§¨¦£¦§ª§¨£¨£¨§ª§¨©¨§¨©Ÿ¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦¨
íéáeàL íéîa Baøå BLàø,ø ìò eìôpL BàGL Baø ìòå BLàïéáeàL íéî ïébì äL,ìBaèì ãøéå;÷ôñ ìáè ÷ôñ Ÿ§ª§©¦§¦¤¨§©Ÿ§©ª§¨ª¦©¦§¦§¨©¦§¨¥¨©¨¥

ìáè àG,ìáè elôà,Ba ïéà ÷ôñ äàñ íéòaøà Ba Lé ÷ôñ,úBàå÷î éðL,ãçàå äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà ¨©£¦¨©¨¥¤©§¨¦§¨¨¥¥§¥¦§¨¤¨¤©§¨¦§¨§¤¨
Ba ïéàL,ìáè ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa ìáè–øBäè B÷ôñ;éñBé éaøànèî;éñBé éaøLøîBà:ìk ¤¥¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©§¥¨©¦¥§©¥¤©¦¥¥¨

äàîè ú÷æça àeäL øác,Bìeñôa àeä íìBòì,øähL òãeiL ãò.ànèìe ànhì B÷ôñ ìáà–øBäè. ¨¨¤§¤§©ª§¨§¨¦§©¤¦¨©¤¨©£¨§¥¦©¥§©¥¨
‚eøähL ïéáeàL íéî ÷ôñíéîëç,eìôð àG ÷ôñ eìôð ÷ôñ,eìôð elôà,ïéà ÷ôñ äàñ íéòaøà íäa Lé ÷ôñ §¥©¦§¦¤¦££¨¦¨¥¨§¨¥¨§£¦¨§¨¥¤¨¤©§¨¦§¨¨¥¥

íäa;úBàå÷î éðL,íéòaøà Ba Lé ãçàBa ïéà ãçàå äàñ,äæéàì òãBé Bðéàå ïäî ãçàì ìôðìôð ïäî– ¨¤§¥¦§¨¤¨¤©§¨¦§¨§¤¨¥¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©
øBäè B÷ôñ,äìúé äna Bì LiL éðtî.äàñ íéòaøàî íéúeçt íäéðL eéä,äæéàì òãBé Bðéàå íäî ãçàì ìôðå §¥¨¦§¥¤¤©¤¦§¤¨§¥¤§¦¥©§¨¦§¨§¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤
ìôð ïäî–àîè B÷ôñ,äìúé äna Bì ïéàL. ¥¤¨©§¥¨¥¤¥©¤¦§¤

:äøåúä ïî åúàîèîù äàîåèä áàá.dlw d`neh:ïðáøã.mi`nh milke` lk`ìñôð ,ïéàîè ïé÷ùî úéòéáø äúù åà íéàîè íéìëåàî ñøô éöç ìëà
:úáùã àî÷ ÷øô íéùøåôî ïìåëå ,íéîëç åá åøæâù øáã øùò äðåîùî ïìåëå .ïðáøãî äîåøúä úà ìñåôå ,äîåøúá ìåëàìî åôåâ.lah elit`eàúùäã

:øåäè å÷éôñ éëä åìéôà ,øñçúð äìéáè íãå÷ àîù ìáè åìéôàå ììë ìáè àì àîù ,àúåòéøì éúøú àëéà.`nhn iqei iaxíåùî .ïðáøã äàîåèá åìéôàå
:äàîåè ú÷æçá àøáâã.`nhle `nhil ewitq la`òâð ÷ôñ ,íéàîè íéìëåà ìëà éàãå åà .àîèéì å÷éôñ éøä ,ìëà àì åà ïéàîè íéìëåà ìëà ÷ôñ ïåâë

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äàîåè ú÷æç ïàë ïéàã ,éñåé éáø øäèî éðäá ,àîèì å÷éôñ éøä ,òâð àì ÷ôñ äîåøú ìù øëëá
b.minkg exdihy miae`y min wtq:äå÷îì ïéáåàù íéî ÷ôñ íéîëç åøäéèù úå÷éôñ åìà ,ïðéðú ïîú ,äàîåè ÷øåæä ÷øô úåøäè úëñîá.eltp wtq

:øñç äå÷îá íéáåàù íéî ïéâåì äùìù.d`q mirax` oda yi wtqïéáåàùä ïéà áåùã ,ïéáåàùä åìôðù íãå÷ íéøùë äàñ íéòáøà äå÷îá äéä ÷ôñ øîåìë
:åúåà íéìñåô.dlzi dna el yiy:ìåñô åì åîøâ àìù ïúìéôð úåìúì íå÷î åì ùéù.dlzi dna el oi`yêëìä ,åäåìñô ìôðã åäééðéî éäá êùôð äîã

øåáå ïéòî êà íéðäë úøåúá àéðúã àäå .ïðáøã ïéáåàùã íåùî åðééä ,úåìúì äîá åì ùéù íå÷îá ïéáåàù íéî ÷ôñ àëä ïðéøäèîã éàäå .ïéìåñô íäéðù
:àéä àîìòá àúëîñà ,íéîù éãéá äå÷î óà íéîù éãéá ïéòî äî ,íéî äå÷î

`xephxa yexit

הרבים, ברשות שהיה בין  טומאה úBàîèהיחיד  שספק פי  על  ואף – ÀÅ
טומאה ב  ספק כאן  ואין  הואיל  מקום מכל טהור , ספקו הרבים רשות

אם  הוא והספק טמא, ודאי  היה בו שטבל זה שהרי  טהרה, ספק אלא
מוציאה  טבילה ספק שאין טומאה, בחזקת אותו מעמידים לפיכך  נטהר,

טומאתו . מחזקת íéøeîàאותו íéøác änaשנולד שהטמא – ÇÆÀÈÄÂÄ
טמא? ספקו ובמשנתנו, הקודמת במשנה ששנינו  כפי בטבילתו, ספק

äøeîç äàîèaהטומאה באב כשנטמא הרא "ש),– ìáà(הר "ש; ÀËÀÈÂÈÂÈ
äl÷ äàîèa,קלה מטומאה טבל אם –íéìëà ìëà ïBâk ÀËÀÈÇÈÀÈÇÙÈÄ

íéàîè,פרס חצי  בשיעור  –íéàîè ïé÷Lî äúLå שתה או  – ÀÅÄÀÈÈÇÀÄÀÅÄ
טמאים, משקים íéáeàLרביעית íéîa Baøå BLàø àaלאחר – ÈÙÀËÀÇÄÀÄ

שמשו, שהעריב קודם מטומאתו, ìòåשטבל  BLàø ìò eìôpL BàÆÈÀÇÙÀÇ
GL BaøïéáeàL íéî ïébì äLשכל גמור , טהור היה ואפילו  – ËÀÈËÄÇÄÀÄ

חכמים מגזירת אלא טמאים אינם באורנואלו ועיין יא; ד, טהרות  (עיין

ד ), א , שבת  ìBaèìלמשנה  ãøéå: זו מטומאתו –÷ôñ ìáè ÷ôñ ÀÈÇÄÀÈÅÈÇÈÅ
ìáè àG,הקודמת במשנה שבארנו כמו –ìáè elôà אפילו או  – ÈÇÂÄÈÇ

שטבל , ודאי la`Baידע ïéà ÷ôñ äàñ íéòaøà Ba Lé ÷ôñÈÅÆÇÀÈÄÀÈÈÅÅ
ונמצא  שנמדד  מקוה כגון  חסר , או שלם הוא אם במקוה ספק שנולד  –

שלם  היה הטבילה בשעת אם יודעים ואין  במשנתנו , ששנינו  כפי חסר ,
הטבילה בשעת חסר כבר  שהיה או חסר , כך eidy(הר"ש );ואחר e`

Ba ïéàL ãçàå äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà ,úBàå÷î éðL– ÀÅÄÀÈÆÈÆÇÀÈÄÀÈÀÆÈÆÅ
סאה, nhdeïäî`ארבעים äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa ìáèÈÇÀÆÈÅÆÀÅÅÇÀÅÆÅÆ

ìáè,חכמים מגזירת אלא טמא שאינו  קלה, טומאה וטומאתו  הואיל  – ÈÇ
øBäè B÷ôñ,טהרה ספק אלא טומאה ספק כאן שאין פי  על שאף – ÀÅÈ

טהור . ספקו שיהא חכמים הקילו  זה בכגון אף מקום éñBéמכל  éaøÇÄÅ
ànèî,קלה בטומאה אפילו  –øác ìk :øîBà éñBé éaøL ÀÇÅÆÇÄÅÅÈÈÈ

äàîè ú÷æça àeäL,סופרים מדברי קלה טומאה ואפילו  – ÆÀÆÀÇËÀÈ
Bìeñôa àeä íìBòì,בטומאתו –øähL òãeiL ãòשכל – ÀÈÄÀÇÆÄÈÇÆÈÇ

טומאתו . בחזקת הטמא את מעמידים שטהר, נתברר שלא ìáàÂÈזמן
ànhì B÷ôñ משקים שתה ספק או  טמאים, אוכלים אכל  ספק כגון – ÀÅÄÇÅ

שאובים, במים ורובו ראשו בא ספק או וספקו ànèìeטמאים, – ÀÇÅ
נגע  וספק טמאים משקים שתה או טמאים אוכלים אכל כגון  לטמא,

נגע, לא ספק תרומה של  כאן øBäèבכיכר שאין  טהור , ספקו  – È

טומאה. iqeiחזקת iaxk dkld oi`e.(ו י, מקואות הל' (רמב"ם 
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טהר  ז):במסכת (ד , שנינו  dewnl"ות miae`y min wtq :minkg exdihy zewtq el`"
,'ekeנפלו שאם שם, הזכרנו  וכבר  שאובים. מים ספק ענין לבאר משנתנו  ובאה

המקוה, את פסלו  הרי  סאה, ארבעים בו שאין למקוה שאובים מים לוגים שלושה
מקוה  אבל יוכשר . לא סאה, לארבעים להשלים כשרים מים כך אחר  יוסיפו  ואפילו
נפלו ואפילו שאובים, במים נפסל אינו  כשרים, מים סאה ארבעים בו שיש  שלם,

סאה. אלף לתוכו 

íéîëç eøähL ïéáeàL íéî ÷ôñ טהרות במסכת ששנינו כמו – ÀÅÇÄÀÄÆÄÂÂÈÄ
ז ), cvikeìôð?(ד , ÷ôñ שאין למקוה שאובים מים לוגים שלושה – ÈÅÈÀ

ופסלוהו, כשרים, מים סאה ארבעים eìôðבו  àG ÷ôñ–נפסל ולא ÈÅÈÀ
eìôðהמקוה; elôà שאובים מים לוגים שלושה נפלו  ודאי אפילו  או – ÂÄÈÀ
la`äàñלמקוה, íéòaøà íäa Lé ÷ôñבמי היו  ספק כלומר – ÈÅÆÈÆÇÀÈÄÀÈ

המים  אין ששוב לתוכם, השאובים שנפלו קודם סאה ארבעים המקוה
אותם, פוסלים íäaהשאובים ïéà ÷ôñ ונפסלו סאה, ארבעים – ÈÅÅÈÆ

לתוכם, שנפלו שאובים מים הלוגים שלושת eidyמחמת e`éðLÀÅ
Ba ïéà ãçàå äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà ,úBàå÷î ארבעים – ÄÀÈÆÈÆÇÀÈÄÀÈÀÆÈÅ

ìôðסאה, ïäî äæéàì òãBé Bðéàå ïäî ãçàì ìôð נפלו – ÈÇÀÆÈÅÆÀÅÅÇÀÅÆÅÆÈÇ
לאיזה  יודע ואינו המקואות, משני  לאחד  שאובים מים לוגים שלושה

אלו בכל  נפלו ; øBäèמהם B÷ôñ למקוה כשרים מים להוסיף ומותר – ÀÅÈ
לאר ולהשלימו  סאה,החסר  äìúéבעים äna Bì LiL éðtîשיש – ÄÀÅÆÆÇÆÄÀÆ

שאובים  מים נפלו  שלא היינו  פסול , שום אירע שלא לתלות מקום

טהור . ספקו  הלכך השלם, למקוה שנפלו או  כלל , íäéðLלמקוה eéäÈÀÅÆ
המקואות, שני –äàñ íéòaøàî íéúeçt נפסלים שניהם והרי  – ÀÄÅÇÀÈÄÀÈ

שאובים, íäîבמים ãçàì ìôðå שאובים מים לוגים שלושה ונפלו  – ÀÈÇÀÆÈÅÆ
הללו , המקואות מן ìôðלאחד  ïäî äæéàì òãBé Bðéàå לאיזה – ÀÅÅÇÀÅÆÅÆÈÇ

השאובים, המים נפלו  המקואות àîèמשני B÷ôñ פסולים ושניהם – ÀÅÈÅ
äìúéמספק, äna Bì ïéàLודאי מהם אחד  שהרי  להכשיר , כדי – ÆÅÇÆÄÀÆ

את  לפסול ההכרח מן  הרי שניהם, את להכשיר  אפשר  שאי  וכיון  נפסל,
שניהם.

לתלות, במה שיש במקום טהור שאובים מים שספק הטעם מבואר במפרשים

izdw - zex`ean zeipyn



רכי a dpyn ipy wxt ze`ewn zkqn

Êïäî äìòîì:äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î,BaLïéìéaèîe ïéìáBè.ïäî äìòîì:eaøå ïéèòî åéîénL ïéòî §©§¨¥¤¦§¤¤¤©§¨¦§¨¤§¦©§¦¦§©§¨¥¤©§¨¤¥¨ª¨¦§©
ïéáeàL íéî åéìò–øäèì äå÷nì äåLïøaLàa,àeäL ìëa Ba ìéaèäì ïéònìå. ¨¨©¦§¦¨¤©¦§¤§©¥§¤§Ÿ¤§©©§¨§©§¦§¨¤

Áïäî äìòîì:ïékî íéî,ïéìçBæa ïéøäèî ïäL.ïäî äìòîì:íéiç íéî,íéáfì äìéáè ïäaL,äéfäå §©§¨¥¤©¦ª¦¤¥§©£¦§£¦§©§¨¥¤©¦©¦¤¨¤§¦¨©¨¦§©¨¨
íéòøönì,úàhç éî ïäî Lc÷ì íéøLëe. ©§Ÿ̈¦§¥¦§©¥¥¤¥©¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìBaèì ãøiL àîhä,ìáè àG ÷ôñ ìáè ÷ôñ,ìáè elôà,Ba ïéà ÷ôñ äàñ íéòaøà Ba Lé ÷ôñ;úBàå÷î éðL, ©¨¥¤¨©¦§¨¥¨©¨¥¨©£¦¨©¨¥¤©§¨¦§¨¨¥¥§¥¦§¨

Ba ïéàL ãçàå äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà,ìáè ïäî äæéàa òãBé Bðéàå íäî ãçàa ìáè–àîè B÷ôñ. ¤¨¤©§¨¦§¨§¤¨¤¥¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©§¥¨¥
·øñç àöîðå ãcîpL äå÷î,òøôîì åéab ìò eNòpL úBøäè ìk,íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ïéa–úBàîè. ¦§¤¤¦§©§¦§¨¨¥¨§¨¤©£©©¨§©§¥©¥¦§©¨¦¥¦§¨©¦§¥

f.milaeh:åôåâ ìë íãà éðá.oiliahne:ùãå÷ì ïåâë ,äìéèðá éâñ àìå íéãé úìéáè éòáã éãéîì íéãéäå ,íéìëä.oirníéòáåðä íéîäå ,íéòáåð åéîéîù
:åëåúá åëôùù ïéáåàù íéîä ïî íéèòî.oxeay`a xdhl dewnl deyíéî íåùî éàäå ,ïøåáùàá øäèî äå÷îå ïéìçåæá øäèî ïéòî ì"éé÷ã .ïéìçåæá àìå

:ïéìçåæá àìå ïøåáùàá øäèì äå÷îì äåù åáù íéáåøî íéáåàù.`edy lka ea liahdl oirnleúåçôá øäèî äå÷î ïéàã ,äå÷îë äàñ íéòáøà éòá àìå
:ïéòîë àåäù ìëá øäèî éàäå äàñ íéòáøàî

g.oiken min:íéîç åà íéçåìî ïäù íéòáåð íéî.oilgefa mixdhn ody:ïøåáùàá àìà ïéìçåæá øäèî åðéà ìéòìã íéèòåî åéîéîù ïéòî åìéàåmin
.miig:ïéëåî ïðéàù íéòáåð.miafl dliah odyäéá áéúëã(å"è àø÷éå):íééç íéîá åøùá úà õçøå.mirxevnl diifdeåäá áéúëã(ã"é íù)ùøç éìë ìà

:íééç íéî ìò.z`hg in oda ycwl mixykåäá áéúëã(è"é øáãîá):éìë ìà íééç íéî
a`.`nh ewitq .leahl cxiy `nhd:àåä äàîåè ú÷æçáå äéú÷æçà àøáâ é÷åàã
a.ze`nh x"dxa oia cigid zeyxa oiaã â"òà:äàîåè ÷ôñ àìå àåä äøäè ÷ôñ éàä ,øåäè å÷éôñ íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ.dxeng d`neha

`xephxa yexit
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ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïäî äìòîì:פסקו שלא תמציות וממי גבאים ממי –LiL äå÷î ÀÇÀÈÅÆÄÀÆÆÆ
äàñ íéòaøà Ba,שאובים שאינם מים –ïéìáBè BaLבני – ÇÀÈÄÀÈÆÀÄ

טמאים afd),אדם on ueg)ïéìéaèîe וכן הטמאים, הכלים את בו – ÇÀÄÄ
ששנינו  כמו לקודש , הידים ה )את ב, לחולין (חגיגה לידים "נוטלין  :

ולתרומה, oולמעשר  il iahn ycewle." נפלו שאם לומר , צורך  ואין 

בהשקה. הם שמיטהרים טמאים, מים ïäîלתוכו äìòîì מן – ÀÇÀÈÅÆ
כה: עד  שנימנו ïéèòîהמימות åéîénL ïéòî גוף שאין  עד – ÇÀÈÆÅÈËÈÄ

בהם עולה ïéáeàL(המאירי),הטובל íéî åéìò eaøå ששפכו – ÀÇÈÈÇÄÀÄ
המעיין , ממי השאובים המים שרבו  עד שאובים, מים äåLÈÆלתוכם

ïøaLàa øäèì äå÷nìלמקוה מעיין בין  ההבדל שכן  –itk) ÇÄÀÆÀÇÅÀÆÀÙÆ
(epzkqnl dgizta epxkfd xaky:דברים בשני  אינו `)הוא שהמקוה

במקום  מכונסים כשמימיו  היינו  באשבורן, אלא זוחלים במים מטהר 
בזוחלים; אף מטהר  המעיין  ואילו  אלא a)אחד , מטהר אינו שהמקוה

שהגוף  כל כלומר  שהוא, בכל  מטהר  המעיין ואילו  סאה, בארבעים

סאה ארבעים בהם אין  אפילו במימיו , עולה ep`adyהנטבל  dn oiir)
,(epzkqnl dgizta df oipra שמימיו שמעיין ללמדנו , המשנה ובאה

באשבורן , שמטהר  למקוה שווה שאובים, מים עליו והרבו מועטים
בזוחלים, למעיין ,ïéònìåולא ושווה –àeäL ìëa Ba ìéaèäì ÀÇÇÀÈÀÇÀÄÀÈÆ

הבאנו  וכבר סאה. ארבעים בו אין  אפילו  שהוא, בכל  שמטהר  –
שהוא, בכל  די כלים לטבילת שדווקא סוברים, שיש למסכתנו, בפתיחה

סאה ארבעים צריך במעיין אף אדם לטבילת עיין אבל  הרא "ש; (הר "י;

א ). סעיף  רא סימן דעה יורה 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ïékî íéî :ïäî äìòîì מלוחים כגון  מקולקלים, שמימיו  מעיין  – ÀÇÀÈÅÆÇÄËÄ
חמים h),או  ,g dxt dpyna x`eank)ïéìçBæa ïéøäèî ïäL אף – ÆÅÀÇÂÄÀÂÄ

כשאר שדינם המעיין, מן ונמשכים הנגררים היינו  הזוחלים, במים
נקרא  אינם הם ומקולקלים הואיל אלא חיים.מעיין , מים äìòîìÀÇÀÈים

íéiç íéî :ïäî,לשתיה ויפים זכים מעיין מי –äìéáè ïäaL ÅÆÇÄÇÄÆÈÆÀÄÈ
íéáfìבהם שנאמר  חיים, מים הצריכים יג):– טו, את (ויקרא "ורחץ ÇÈÄ

חיים", במים íéòøönìבשרו  äéfäå התורה בהם שציוותה – ÀÇÈÈÇÀÙÈÄ
טהרתם ביום שמביאים הצפרים משתי  אחת yxgלשחוט ilk l`"lr

mi ig min,"ושני האזוב עם החיה הצפור  את כך  אחר בתוכם ולטבול 

פעמים שבע המיטהר על  ולהזות הארז , ועץ ה ◌ֿז ),התולעת יד , (שם 

úàhç éî ïäî Lc÷ì íéøLëeאפר לקידוש  מים מהם ליטול  – ÀÅÄÀÇÅÅÆÅÇÈ
בו שנאמר כמו אדומה, יז ):פרה יט, eilr(במדבר  ozpe"mi ig minl`

."ilk

i p y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

בטבילתו. ספק שנולד  בטמא דנה משנתנו

ìBaèì ãøiL àîhä: מטומאתו להיטהר כדי –÷ôñ ìáè ÷ôñ ÇÈÅÆÈÇÄÀÈÅÈÇÈÅ
ìáè àGטבל אם לו שספק אומר , עצמו  שהטמא מפרשים, יש – ÈÇ

הרא "ש); המאירי; עיין אחרונה "; משנתנו:("משנה  בלשון מדייקים ויש
,leahl cxiy אם כגון  כראוי, טבל אם לו שספק אלא טבל, שאמנם

לא או חוצץ דבר  עליו היה אם או  לא, או  גופו  כל  ("משנה טבל

איגר ); עקיבא רבי בתוספות ומובא א ; ד, בכורות  הל ' הרמב "ם על למלך "

ìáè elôà) שטבל  ודאי ידע אפילו  או למלך "―– "משנה  אפילו ולפי ÂÄÈÇ
אבל  כראוי), שטבל  ïéàידע ÷ôñ äàñ íéòaøà Ba Lé ÷ôñÈÅÆÇÀÈÄÀÈÈÅÅ

Baאו לא; אם סאה ארבעים בו  יש אם במקוה, ספק נולד  –éðLÀÅ
úBàå÷î,מקואות שני  שם שהיו –äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà ÄÀÈÆÈÆÇÀÈÄÀÈ

Ba ïéàL ãçàå,סאה ארבעים –`nhdeBðéàå íäî ãçàa ìáè ÀÆÈÆÅÈÇÀÆÈÅÆÀÅ
ìáè ïäî äæéàa òãBé,החסר במקוה או טבל  הכשר במקוה אם – ÅÇÀÅÆÅÆÈÇ

àîè B÷ôñשיתברר עד  טומאה בחזקת הטמא את שמעמידים מפני – ÀÅÈÅ
שטהר.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

øñç àöîðå ãcîpL äå÷îכלומר סאה, ארבעים בו  שאין – ÄÀÆÆÄÀÇÀÄÀÈÈÅ
חסר  נעשה מאימתי  ידוע ואין  שלם, היה "מלאכת שמתחילתו  (עיין

åéabשלמה"), ìò eNòpL úBøäè ìk במקוה הטבילה סמך על  – ÈÀÈÆÇÂÇÇÈ
זו  טבילה סמך  על בו  שטבל טמא ועשה שנגע טהרות כל  כלומר זה,

שלם,òøôîì(הריטב"א ), שהיה בודאי  שידוע הזמן  עד  –ïéa ÀÇÀÅÇÅ
íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ברשות המקוה שהיה בין  – ÄÀÇÈÄÅÄÀÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøeîà íéøác äna?äøeîç äàîèa,äl÷ äàîèa ìáà,íéàîè íéìëà ìëà ïBâk,íéàîè ïé÷Lî äúLå,àa ©¤§¨¦£¦§ª§¨£¨£¨§ª§¨©¨§¨©Ÿ¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦¨
íéáeàL íéîa Baøå BLàø,ø ìò eìôpL BàGL Baø ìòå BLàïéáeàL íéî ïébì äL,ìBaèì ãøéå;÷ôñ ìáè ÷ôñ Ÿ§ª§©¦§¦¤¨§©Ÿ§©ª§¨ª¦©¦§¦§¨©¦§¨¥¨©¨¥

ìáè àG,ìáè elôà,Ba ïéà ÷ôñ äàñ íéòaøà Ba Lé ÷ôñ,úBàå÷î éðL,ãçàå äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà ¨©£¦¨©¨¥¤©§¨¦§¨¨¥¥§¥¦§¨¤¨¤©§¨¦§¨§¤¨
Ba ïéàL,ìáè ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa ìáè–øBäè B÷ôñ;éñBé éaøànèî;éñBé éaøLøîBà:ìk ¤¥¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©§¥¨©¦¥§©¥¤©¦¥¥¨

äàîè ú÷æça àeäL øác,Bìeñôa àeä íìBòì,øähL òãeiL ãò.ànèìe ànhì B÷ôñ ìáà–øBäè. ¨¨¤§¤§©ª§¨§¨¦§©¤¦¨©¤¨©£¨§¥¦©¥§©¥¨
‚eøähL ïéáeàL íéî ÷ôñíéîëç,eìôð àG ÷ôñ eìôð ÷ôñ,eìôð elôà,ïéà ÷ôñ äàñ íéòaøà íäa Lé ÷ôñ §¥©¦§¦¤¦££¨¦¨¥¨§¨¥¨§£¦¨§¨¥¤¨¤©§¨¦§¨¨¥¥

íäa;úBàå÷î éðL,íéòaøà Ba Lé ãçàBa ïéà ãçàå äàñ,äæéàì òãBé Bðéàå ïäî ãçàì ìôðìôð ïäî– ¨¤§¥¦§¨¤¨¤©§¨¦§¨§¤¨¥¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©
øBäè B÷ôñ,äìúé äna Bì LiL éðtî.äàñ íéòaøàî íéúeçt íäéðL eéä,äæéàì òãBé Bðéàå íäî ãçàì ìôðå §¥¨¦§¥¤¤©¤¦§¤¨§¥¤§¦¥©§¨¦§¨§¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤
ìôð ïäî–àîè B÷ôñ,äìúé äna Bì ïéàL. ¥¤¨©§¥¨¥¤¥©¤¦§¤

:äøåúä ïî åúàîèîù äàîåèä áàá.dlw d`neh:ïðáøã.mi`nh milke` lk`ìñôð ,ïéàîè ïé÷ùî úéòéáø äúù åà íéàîè íéìëåàî ñøô éöç ìëà
:úáùã àî÷ ÷øô íéùøåôî ïìåëå ,íéîëç åá åøæâù øáã øùò äðåîùî ïìåëå .ïðáøãî äîåøúä úà ìñåôå ,äîåøúá ìåëàìî åôåâ.lah elit`eàúùäã

:øåäè å÷éôñ éëä åìéôà ,øñçúð äìéáè íãå÷ àîù ìáè åìéôàå ììë ìáè àì àîù ,àúåòéøì éúøú àëéà.`nhn iqei iaxíåùî .ïðáøã äàîåèá åìéôàå
:äàîåè ú÷æçá àøáâã.`nhle `nhil ewitq la`òâð ÷ôñ ,íéàîè íéìëåà ìëà éàãå åà .àîèéì å÷éôñ éøä ,ìëà àì åà ïéàîè íéìëåà ìëà ÷ôñ ïåâë

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äàîåè ú÷æç ïàë ïéàã ,éñåé éáø øäèî éðäá ,àîèì å÷éôñ éøä ,òâð àì ÷ôñ äîåøú ìù øëëá
b.minkg exdihy miae`y min wtq:äå÷îì ïéáåàù íéî ÷ôñ íéîëç åøäéèù úå÷éôñ åìà ,ïðéðú ïîú ,äàîåè ÷øåæä ÷øô úåøäè úëñîá.eltp wtq

:øñç äå÷îá íéáåàù íéî ïéâåì äùìù.d`q mirax` oda yi wtqïéáåàùä ïéà áåùã ,ïéáåàùä åìôðù íãå÷ íéøùë äàñ íéòáøà äå÷îá äéä ÷ôñ øîåìë
:åúåà íéìñåô.dlzi dna el yiy:ìåñô åì åîøâ àìù ïúìéôð úåìúì íå÷î åì ùéù.dlzi dna el oi`yêëìä ,åäåìñô ìôðã åäééðéî éäá êùôð äîã

øåáå ïéòî êà íéðäë úøåúá àéðúã àäå .ïðáøã ïéáåàùã íåùî åðééä ,úåìúì äîá åì ùéù íå÷îá ïéáåàù íéî ÷ôñ àëä ïðéøäèîã éàäå .ïéìåñô íäéðù
:àéä àîìòá àúëîñà ,íéîù éãéá äå÷î óà íéîù éãéá ïéòî äî ,íéî äå÷î

`xephxa yexit

הרבים, ברשות שהיה בין  טומאה úBàîèהיחיד  שספק פי  על  ואף – ÀÅ
טומאה ב  ספק כאן  ואין  הואיל  מקום מכל טהור , ספקו הרבים רשות

אם  הוא והספק טמא, ודאי  היה בו שטבל זה שהרי  טהרה, ספק אלא
מוציאה  טבילה ספק שאין טומאה, בחזקת אותו מעמידים לפיכך  נטהר,

טומאתו . מחזקת íéøeîàאותו íéøác änaשנולד שהטמא – ÇÆÀÈÄÂÄ
טמא? ספקו ובמשנתנו, הקודמת במשנה ששנינו  כפי בטבילתו, ספק

äøeîç äàîèaהטומאה באב כשנטמא הרא "ש),– ìáà(הר "ש; ÀËÀÈÂÈÂÈ
äl÷ äàîèa,קלה מטומאה טבל אם –íéìëà ìëà ïBâk ÀËÀÈÇÈÀÈÇÙÈÄ

íéàîè,פרס חצי  בשיעור  –íéàîè ïé÷Lî äúLå שתה או  – ÀÅÄÀÈÈÇÀÄÀÅÄ
טמאים, משקים íéáeàLרביעית íéîa Baøå BLàø àaלאחר – ÈÙÀËÀÇÄÀÄ

שמשו, שהעריב קודם מטומאתו, ìòåשטבל  BLàø ìò eìôpL BàÆÈÀÇÙÀÇ
GL BaøïéáeàL íéî ïébì äLשכל גמור , טהור היה ואפילו  – ËÀÈËÄÇÄÀÄ

חכמים מגזירת אלא טמאים אינם באורנואלו ועיין יא; ד, טהרות  (עיין

ד ), א , שבת  ìBaèìלמשנה  ãøéå: זו מטומאתו –÷ôñ ìáè ÷ôñ ÀÈÇÄÀÈÅÈÇÈÅ
ìáè àG,הקודמת במשנה שבארנו כמו –ìáè elôà אפילו או  – ÈÇÂÄÈÇ

שטבל , ודאי la`Baידע ïéà ÷ôñ äàñ íéòaøà Ba Lé ÷ôñÈÅÆÇÀÈÄÀÈÈÅÅ
ונמצא  שנמדד  מקוה כגון  חסר , או שלם הוא אם במקוה ספק שנולד  –

שלם  היה הטבילה בשעת אם יודעים ואין  במשנתנו , ששנינו  כפי חסר ,
הטבילה בשעת חסר כבר  שהיה או חסר , כך eidy(הר"ש );ואחר e`

Ba ïéàL ãçàå äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà ,úBàå÷î éðL– ÀÅÄÀÈÆÈÆÇÀÈÄÀÈÀÆÈÆÅ
סאה, nhdeïäî`ארבעים äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa ìáèÈÇÀÆÈÅÆÀÅÅÇÀÅÆÅÆ

ìáè,חכמים מגזירת אלא טמא שאינו  קלה, טומאה וטומאתו  הואיל  – ÈÇ
øBäè B÷ôñ,טהרה ספק אלא טומאה ספק כאן שאין פי  על שאף – ÀÅÈ

טהור . ספקו שיהא חכמים הקילו  זה בכגון אף מקום éñBéמכל  éaøÇÄÅ
ànèî,קלה בטומאה אפילו  –øác ìk :øîBà éñBé éaøL ÀÇÅÆÇÄÅÅÈÈÈ

äàîè ú÷æça àeäL,סופרים מדברי קלה טומאה ואפילו  – ÆÀÆÀÇËÀÈ
Bìeñôa àeä íìBòì,בטומאתו –øähL òãeiL ãòשכל – ÀÈÄÀÇÆÄÈÇÆÈÇ

טומאתו . בחזקת הטמא את מעמידים שטהר, נתברר שלא ìáàÂÈזמן
ànhì B÷ôñ משקים שתה ספק או  טמאים, אוכלים אכל  ספק כגון – ÀÅÄÇÅ

שאובים, במים ורובו ראשו בא ספק או וספקו ànèìeטמאים, – ÀÇÅ
נגע  וספק טמאים משקים שתה או טמאים אוכלים אכל כגון  לטמא,

נגע, לא ספק תרומה של  כאן øBäèבכיכר שאין  טהור , ספקו  – È

טומאה. iqeiחזקת iaxk dkld oi`e.(ו י, מקואות הל' (רמב"ם 
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טהר  ז):במסכת (ד , שנינו  dewnl"ות miae`y min wtq :minkg exdihy zewtq el`"
,'ekeנפלו שאם שם, הזכרנו  וכבר  שאובים. מים ספק ענין לבאר משנתנו  ובאה

המקוה, את פסלו  הרי  סאה, ארבעים בו שאין למקוה שאובים מים לוגים שלושה
מקוה  אבל יוכשר . לא סאה, לארבעים להשלים כשרים מים כך אחר  יוסיפו  ואפילו
נפלו ואפילו שאובים, במים נפסל אינו  כשרים, מים סאה ארבעים בו שיש  שלם,

סאה. אלף לתוכו 

íéîëç eøähL ïéáeàL íéî ÷ôñ טהרות במסכת ששנינו כמו – ÀÅÇÄÀÄÆÄÂÂÈÄ
ז ), cvikeìôð?(ד , ÷ôñ שאין למקוה שאובים מים לוגים שלושה – ÈÅÈÀ

ופסלוהו, כשרים, מים סאה ארבעים eìôðבו  àG ÷ôñ–נפסל ולא ÈÅÈÀ
eìôðהמקוה; elôà שאובים מים לוגים שלושה נפלו  ודאי אפילו  או – ÂÄÈÀ
la`äàñלמקוה, íéòaøà íäa Lé ÷ôñבמי היו  ספק כלומר – ÈÅÆÈÆÇÀÈÄÀÈ

המים  אין ששוב לתוכם, השאובים שנפלו קודם סאה ארבעים המקוה
אותם, פוסלים íäaהשאובים ïéà ÷ôñ ונפסלו סאה, ארבעים – ÈÅÅÈÆ

לתוכם, שנפלו שאובים מים הלוגים שלושת eidyמחמת e`éðLÀÅ
Ba ïéà ãçàå äàñ íéòaøà Ba Lé ãçà ,úBàå÷î ארבעים – ÄÀÈÆÈÆÇÀÈÄÀÈÀÆÈÅ

ìôðסאה, ïäî äæéàì òãBé Bðéàå ïäî ãçàì ìôð נפלו – ÈÇÀÆÈÅÆÀÅÅÇÀÅÆÅÆÈÇ
לאיזה  יודע ואינו המקואות, משני  לאחד  שאובים מים לוגים שלושה

אלו בכל  נפלו ; øBäèמהם B÷ôñ למקוה כשרים מים להוסיף ומותר – ÀÅÈ
לאר ולהשלימו  סאה,החסר  äìúéבעים äna Bì LiL éðtîשיש – ÄÀÅÆÆÇÆÄÀÆ

שאובים  מים נפלו  שלא היינו  פסול , שום אירע שלא לתלות מקום

טהור . ספקו  הלכך השלם, למקוה שנפלו או  כלל , íäéðLלמקוה eéäÈÀÅÆ
המקואות, שני –äàñ íéòaøàî íéúeçt נפסלים שניהם והרי  – ÀÄÅÇÀÈÄÀÈ

שאובים, íäîבמים ãçàì ìôðå שאובים מים לוגים שלושה ונפלו  – ÀÈÇÀÆÈÅÆ
הללו , המקואות מן ìôðלאחד  ïäî äæéàì òãBé Bðéàå לאיזה – ÀÅÅÇÀÅÆÅÆÈÇ

השאובים, המים נפלו  המקואות àîèמשני B÷ôñ פסולים ושניהם – ÀÅÈÅ
äìúéמספק, äna Bì ïéàLודאי מהם אחד  שהרי  להכשיר , כדי – ÆÅÇÆÄÀÆ

את  לפסול ההכרח מן  הרי שניהם, את להכשיר  אפשר  שאי  וכיון  נפסל,
שניהם.

לתלות, במה שיש במקום טהור שאובים מים שספק הטעם מבואר במפרשים

izdw - zex`ean zeipyn
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„øæòéìà éaøøîBà:äå÷nä úà ïéìñBt älçza ïéáeàL íéî úéòéáø,GLeíénä éðt ìò ïébì äL.çåíéîë ©¦¡¦¤¤¥§¦¦©¦§¦©§¦¨§¦¤©¦§¤§¨ª¦©§¥©©¦©£¨¦
íéøîBà:óBqa ïéa älçza ïéa,GL BøeòLïébì äL. §¦¥©§¦¨¥©¦§¨ª¦

‰GL Ba LiL äå÷îâG âG ìL ïéáeàL íéî ìL úBîeb L,BëBúì ìôpL òeãé íàíéøLk íéî ïéàñ íéòaøà ¦§¤¤¤¨¤©¦§¦¤¦¨©¤¨©§©§¨¦§¦©¦§¥¦
eòébä àHL ãòúéLéìMä àîebì–øLk,åàì íàå–ìeñt;ïBòîL éaøåøéLëî,àeäL éðtîCeîñ äå÷îk ©¤¦¦©¨©§¦¦¨¥§¦¨¨§©¦¦§©§¦¦§¥¤§¦§¤¨

äå÷îì. §¦§¤
Âïéããvì èéhä úà ÷pñîä,GL epnî eëLîeïébì äL–øLk.ìBz äéäL,GL epnî eëLîeïébì äL–ìeñt; ©§©¥¤©¦©§¨¦¨§¦¤§¨ª¦¨¥¨¨¥¨§¦¤§¨ª¦¨

ïBòîL éaøåøéLëî,ì ïekúð àHL éðtîáBàL. §©¦¦§©§¦¦§¥¤¦§©©¦§

c.dligza:íéîùâ éîá åøåòéù ë"çà íìùðå ,ïéáåàù íéî úéòéáø åá ìôðùë ììë íéî äå÷îá äéä àìù.mind ipt lr:íéøùë íéî äáøä åá åéäù øçàì
.mixne` minkge:íéîëçë äëìäå

d.bel bel ly:àîåâ ìëá ãçà âåì.xyk ziyily `nebl eribd `ly cr,åäåìñô àìã ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åëåúì åìôðù íìù äå÷îë äéì äåäã
:äå÷îä ìñôð àì ,úéùéìù àîåâì íéîä åòéâäù íãå÷ äàñ íéòáøà äå÷îá åéäå ìéàåä éîð àëäå.dewnl jenqãîåò äæù ,áåàùì êåîñä øùë äå÷îë

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïéáøåòîë àìå éáéùç ïîöò éðôá íéãîåòë úåîåâáù íéîä éîð àëäå ,åúåìñôá ãîåò äæå åúåøùëá
e.wpqnd,áåàùë áùçð íéîä ïî åùìú íàù .ãçà ãöì å÷ìñ íéîä êåúá àìà ,íéîä ïî èéèä ùìúù àìå .ãçà ãöì èéèä úà ÷ìñîù .÷ìñîä åîë

åá åéä íà ìáà ,äå÷îä úà ïéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùã àåä ,äàñ íéòáøà äå÷îá ïéàùë à÷åãå .äå÷îä úà ìñåô ïéâåì äùìù åðîî åëùî íàå

`xephxa yexit

לקולה. דרבנן וספק מדרבנן , אלא אינו  שאובים מים שפסול  לפי 
התורה, מן  כשר  שאובים מים שכולו  מקוה שאפילו הרמב"ם, דעת ואמנם

סופרים. מדברי  אלא לטבילה פסולים שאובים מים `-a);ואין ,c ze`ewn 'ld)
התורה, מן שפסולים בכלי  שאובים מים משום גזירה במפרשים, מבואר והטעם

בקרקע שהוא למעיין  דומה המקוה שיהא שצריך  meiלפי  zetqez" oiir ;y"xd)
.("aeh

התורה מן  פסול  שאוב שכולו סוברים יש y"xd).אבל ;m"ayxd) אף מקום מכל
פוסלים אינם חסר  למקוה שנפלו  שאובים מים לוגים שלושה אותולדעתם

סופרים. מדברי אלא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

המקוה. את הפוסלים שאובים מים בדין עוסקת משנתנו 

älçza ïéáeàL íéî úéòéáø :øîBà øæòéìà éaø רביעית – ÇÄÁÄÆÆÅÀÄÄÇÄÀÄÇÀÄÈ
כלל, מים בו  היו כשלא בתחילה, לבור שנפלו שאובים מים הלוג

גשמים, מי ידי  על  כגון  כשרים, מים סאה ארבעים להם נוספו  כך  ואחר
äå÷nä úà ïéìñBtשיעור היא שרביעית לפי הטעם, מבארים יש  – ÀÄÆÇÄÀÆ

יש בתחילה שכבר והרי וצינורות, מחטים לטבילת התורה מן  מקוה
פסול מקוה שם GLeíénä(הרא"ש );עליו éðt ìò ïébì äL– ÀÈËÄÇÀÅÇÇÄ

נפלו  אם סאה, מארבעים פחות אבל  כשרים, מים בבור שהיו  לאחר
לוגים. בשלושה אלא נפסלים אינם שאובים, מים íéîëçåÇÂÈÄעליהם

óBqa ïéa älçza ïéa :íéøîBàלתוך שאובים מים שנפלו  בין – ÀÄÅÇÀÄÈÅÇ
לאחר בסוף, שנפלו  בין כלל, מים בו היו לא שעדיין בתחילה, המקוה

סאה, מארבעים פחותים כשרים מים בו את BøeòLשהיו  לפסול – Ä
GLïébìהמקוה, äL.שם שנפלו שאובים מים –minkgk dklde ÀÈËÄ

.(b ,` zeicr oiir)

ג ), (א, עדיות במסכת הבאנו כבר  לוגין , שלושה של  השיעור zrclטעם
,c"a`xdשבנסכי ביותר  הקטן  שיעור  שהוא ההין, רבע הוא לוגים שלושת שכן 

חשוב  לפיכך ציבור, קרבנות של לנסכים חשוב זה ושיעור והואיל  ציבור ,
בשאובים המקוה את לפסול  גם my).הוא "aeh mei zetqez" oiir)

ראשו אדם, לרחיצת ראויים מים לוגים ששלושת לפי הטעם, מבארים ויש
(y"`xd).ורובו

i r i a x m e i
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GL Ba LiL äå÷îâG âG ìL ïéáeàL íéî ìL úBîeb L– ÄÀÆÆÆÈÆÇÄÀÄÆ
מזו , למעלה זו  גומות שלוש ובהם משופעים, שכתליו  מקוה כגון

שאובים מים לוג היה גומא ישראל"),ובכל  "תפארת ונפלו (הרא"ש ;
כשרים: מים המקוה חלל  íéòaøàלתוך BëBúì ìôpL òeãé íàÄÈÇÆÈÇÀÇÀÈÄ

úéLéìMä àîebì eòébä àHL ãò íéøLk íéî ïéàñ ונמצא – ÀÄÇÄÀÅÄÇÆÄÄÇÈÇÀÄÄ
שלושה  בהם שנתערבו קודם כשרים מים סאה ארבעים במקוה שהיו

שאובים, מים לתוכו øLkלוגים שנפלו שלם מקוה כדין  המקוה, – ÈÅ
אותו; פוסלים שאינם שאובים, åàìמים íàå שנפלו ידוע שאין – ÀÄÈ

השלישית, לגומא הגיעו שלא עד כשרים מים סאה ארבעים לתוכו 

ìeñt מקוה שאפילו  הסוברים, שלדעת מבארים, יש מספק. המקוה – È
ולפיכך מספק, כאן לפסול  טעם אין התורה, מן  כשר  שאוב שכולו

שאם  לעיל, שבארנו  כמו  הכוונה אין פסול", לאו "ואם ששנינו  מה
היו  שלא ידוע שאם היא, הכוונה אלא מספק, פסול  וכו' ידוע אין 

פסול השלישית, לגומא שהגיעו  קודם כשרים מים סאה ארבעים

טוב"). יום  במשנה,("תוספות  מתיישב אינו זה שפירוש  כותבים, יש  אבל

התורה, מן  כשר שאוב כולו  שאפילו הסוברים, שאף להם, נראה ולכן 
שיגיעו  הוא, לודאי שקרוב לפי מספק, המקוה שפסול כאן  מודים

כשרים, מים סאה ארבעים בו שיפלו  קודם השלישית לגומא המים
קודם  כשרים מים סאה, ארבעים לתוכו  שנפלו ידוע אם דווקא ולפיכך 

פסול ידוע, לא אם אבל  כשר ; המקוה השלישית, לגומא שהגיעו

שם); אנשי øéLëî(תוספות ïBòîL éaøå, אופן בכל  המקוה את – ÀÇÄÄÀÇÀÄ
äå÷îì Ceîñ äå÷îk àeäL éðtî שאובים מים של כמקוה – ÄÀÅÆÀÄÀÆÈÀÄÀÆ

פי על  שאף סאה, מארבעים הפחותים כשרים, מים למקוה הסמוך

הכשר, המקוה את פוסלים השאובים אין בראשם, בזה זה שנוגעים
עצמם, בפני  כעומדים נחשבים שבגומות השאובים המים כאן ואף
ברם, המקוה. את פוסלים אינם ולכן המקוה מי  עם כמעורבים לא

המקוה  ומי שהואיל  למקוה, סמוך  כמקוה זה אין  קמא, תנא לדעת
במי כמעורבים נחשבים שבגומות המים הרי  הגומות, על עוברים

nw`.המקוה. `pzk dklde
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÷pñîä– המסלק היינו  –ïéããvì èéhä úà הטיט את שגרף – ÇÀÇÅÆÇÄÇÀÈÄ
המקוה, בצידי והניחו סאה, ארבעים בו שאין המקוה, מקרקעית

GL epnî eëLîeïébì äL,המקוה לתוך –øLk ולא שהואיל – ÈÀÄÆÀÈËÄÈÅ
ממנו  היוצאים המים אין לצדדים, גרפו  אלא לגמרי, הטיט את תלש

כשאובים. LìBzנחשבים äéä שהגביהו המקוה, מקרקע הטיט את – ÈÈÅ
המקוה, שפת על  והניחו  בכלי או בידו  המים epnîמן  eëLîeÈÀÄÆ

GLïébì äL,המקוה לתוך מים לוגין  שלושה הטיט מן והלכו – ÀÈËÄ
ìeñt,המים מן והגביהו לגמרי  הטיט את שתלש שכיון  המקוה, – È

החסר ; המקוה את הם פוסלים הלכך כשאובים, שבו המים נעשו
øéLëî ïBòîL éaøå,הטיט את תולש  כשהיה אפילו  המקוה, את – ÀÇÄÄÀÇÀÄ

áBàLì ïekúð àHL éðtî את לסלק אלא המקוה מן  המים את – ÄÀÅÆÄÀÇÇÄÀ
שא  דין להם אין  במתכוון שלא השאובים ומים ותנא הטיט, ובים.
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Êíéî eàìîúðå ïábðì âbä Làøa íép÷ð÷ çépnä–øæòéìà éaøøîBà:àéä íéîLb úðBò íà,èòîk Ba Lé íà ©©¦©©§©¦§Ÿ©©§©§¨§¦§©§©¦©¦¡¦¤¤¥¦©§¨¦¦¦¤¦§©
øBaa íéî–øaLé,åàì íàå–øaLé àG;òLBäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–øaLé,ätëé Bà,äøòé àG ìáà. ©¦©§©¥§¦¨§©¥©¦§ª©¥¥¨¥¨§©¥¦§¤£¨§¨¤

Áíéî àlîúðå øBaa õéöò çëML ãiqä,àeäL ìk åéab ìò íéôö íénä eéä íà–øaLé.åàì íàå–øaLé àG; ©©¨¤¨©¨¦©§¦§©¥©¦¦¨©©¦¨¦©©¨¨¤§©¥§¦¨§©¥

:åúåà ïéìñåô íìåòáù ïéáåàù íéî ìë ïéà ,äàñ íéòáøà.xiykn oerny 'xeäëìä ïéàå .ãçà íå÷îì èéèä úà ÷ìñì àìà äáéàùì ïéåëúî ïéàã íåùî
:ïåòîù 'øë

f.oabpléãé úñéôú åá ïéàù ïéòî äî ,øåáå ïéòî êà áéúëã ,ïéáåàù åùòð àì êëì ,íéîä ìá÷ì ïéåëúð àìù ,ïáâðì à÷åãå .åáåâð àäå ,åáøç äðäå íåâøú
:íãà éãé úñéôú åá ïéàù øåá óà ,íãà.`id minyb zper m`:íéîùâ åãøéå íéáòá íéîù åøù÷úðù.xeaa min hrnk ea yi m`ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ

:åà.xayi:øåáì íéìôåð íéøåáù íéìë êåúîù ïåéë ,àéä äëùîäã .øåáì ïëåúáù íéîä åìôéå íéð÷ð÷ä.e`l m`eíéî ïéàù éîð éà ,íéîùâ úðåò äðéàù
.øåáá.xayi `låà äìåë äåëéùîäù äáåàù øæòéìà éáøì äéì àøéáñã ,ãáìá íéð÷ð÷áù íéîä ïî äå÷î úåùòì ìëåé àì éøä íéîùâ úðåò äðéà íàã

úðåò àéäù ô"òà øáùé àì ,ììë íéî åá ïéàùëå .íéîùâ éîá äå÷îä áåø àìîúéå íéîä åìà êéùîäì øáùé ,íéîùâ úðåò àéäùë ìáà .äìåñô ,äáåø
:äìéçúëì äå÷îä úà íéìñåô íéî úéòéáø ìéòì øîàã äéîòèì øæòéìà 'øå .äøéáù íãå÷ úéòéáø øåáì íéîä ïî åìôé àîù ,íéîùâxne` ryedi iax

.xayi jk oiae jk oia.äøéáù íãå÷ ïéâåì äùìù øåáì åìôé àîù ïðéùééç àìå ,úéòéáø àìå ,óåñá ïéá äìéçúá ïéá äå÷îä úà ïéìñåô ïéâåì äùìù øáñ÷ã
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äøåäè ,äìåë äëéùîäù äáåàù øáñ÷ã ,äå÷î øåòéù ãò êéùîäì ìåëéã ,øáùé ,àéä íéîùâ úðåò åàìã áâ ìò óàå.dtki e`

:øåáì íéëùîð íùîå øçà ãöì åìôé àìà ,øåáì ïëåúî íéîä åìôé àìù ââä ìòù íéð÷ð÷ä äôåëù.dxri `l la`÷ä äéáâä íàùåùòð ïúåà äøéòå íéð÷ð
:íãà éãé úñéôú ïäá ùé éøäù ,ïéáåàù íéîë

g.ciiqd:àìîúðå íéîä êåúì õéöòä ò÷ùðå íéøùë íéî åá åéä øåá åúåàå ,õéöòá øåáì ãéñä àéáäì åëøãå ,åéîéî ÷éæçéù éãë ãéñá øåáä úà ãñä ïîåà
.xayi edy lk eiab lr mitv mind eid m`:ïéùåìú íéùòðå íé÷ñôð åéä åãéá õéöòä äìòî äéä íà ìáà .ïéáøåòî ïä äòù ìëã ,íéîä åáàùð àìù

.e`l m`e:åéáâ ìò íéôö íéîä ïéàù.xayi `l:ïøîàãë ,øáùé øåáá íéî àëéàã ïåéë íéîùâ úðåò äéä íàã .éøééà íéîùâ úðåò äðéàùáåryedi iax

`xephxa yexit

את  לשאוב נתכוון כאילו הריהו הטיט, את תלש  שאם סובר, קמא

nw`.המים. `pzk dklde

i y i n g m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ודרשו טהור ", יהיה מים מקוה ובור מעיין  "אך  לו ): יא, (ויקרא בתורה כתוב
כהנים: `xnבתורת eli`:(הכתוב)"xedh didi min dewn"אך" להקדים (מבלי

ובור"), xnel:מעין cenlz ?xedh `di ,dligza dewn dyre etzka `lin elit` leki
"oi irnzqitz ea oi`y oiirn dn i` ;miny icia dewn s` ,miny icia oiirn dn Ð "

mc` ici,( כלל בו  פועלות אדם ידי ואין  שמים, בידי ea(שכולו oi`y dewn s`
min e`lnzpe mabpl bbd y`xa mipwpw gipnd `vi ,mc` ici zqitz,גשמים (מי

למקוה), פסולים הללו  "שהמים :xnel cenlzxea"ויש גשמים, מי  בו  (שמכונסים
המקוה  שעיקר למדים, נמצאנו – אדם). בידי עשוי  הבור  שהרי אדם, ידי  תפיסת בו 
תפיסת  בו  כשיש נפסל אינו אבל שאובים, מימיו  יהיו שלא שמים, בידי  להיות צריך 
ולא  שהואיל גשמים, מי  ונתמלאו לנגבם הגג בראש  קנקנים המניח כמו אדם, ידי 

מקוה. למי וכשרים שאובים, נעשו  לא המים, את לשאוב כךcvik?נתכוון על
יהושע. ורבי  אליעזר  רבי במשנתנו נחלקו

ïábðì âbä Làøa íép÷ð÷ çépnä,לייבשם מנת על  –eàìîúðå ÇÇÄÇÇÀÇÄÀÙÇÇÀÇÀÈÀÄÀÇÀ
íéî המים והרי הגשמים, ממי  הקנקנים ונתמלאו  גשמים שירדו  – ÇÄ

בהקדמה  שבארנו  כמו  מקוה, למי כשרים והם שאובים, אינם הללו

את  ולערות ממקומם הקנקנים את להרים אפשר אי  אבל למשנתנו,
יעשה  וכיצד  שאובים; המים נעשים כך ידי  שעל לפי  לבור, מימיהם

כשר ? מקוה ויהא שלמטה, הבור  לתוך מהקנקנים המים שיישפכו 
àéä íéîLb úðBò íà :øîBà øæòéìà éaø הסתם שמן  והרי  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÇÀÈÄÄ

בקנקנים, שיש  כמו גשמים מי יש  בבור e`èòîkאף Ba Lé íàÄÆÄÀÇ
øBaa íéî,בבור מים מעט יש  אבל  גשמים, עונת זו  אין  שאמנם – ÇÄÇ

øaLéכל זה שבכגון  הבור, לתוך מימיהם ויישפכו  הקנקנים, את – ÀÇÅ
למקוה, כשרים שבבור  åàìהמים íàå ואין גשמים עונת זו שאין – ÀÄÈ

בבור, מים øaLéמעט àG,הקנקנים שבירת לו תועיל לא כלומר – ÀÇÅ
רבי של טעמו  למקוה. כשרים יישארו לבור , שיישפכו שמימיהם, כדי 
במים  מתערבים כשהם אלא כשרים שבקנקנים המים שאין  אליעזר,

שבקנקנים, המים מן המקוה כל יעשה אם אבל במקוה, שיש  אחרים
אין  שבבור, אחרים מים תערובת ידי  על ואפילו  כשר; המקוה אין 

יגע  אם אבל  הקנקנים, את כשישבר  אלא כשרים שבקנקנים המים
ידי תפיסת משום המים נפסלים בלבד, להפכם כדי אפילו בהם, בידו

הוא (הרא"ש );אדם שהולך אליעזר , רבי של טעמו  מבארים ויש
המקוה את פוסלים בתחילה שאובים מים שרביעית (lirlלשיטתו,

,(c dpynמחמיר הוא כך  בתחילה, שאובים במים מחמיר שהוא וכשם

בתחילה  נופלים הם שאם כשאובים, ונראים הואיל שבקנקנים, במים
כשר  המקוה אין ïéáe(הגר "א ).לבור , Ck ïéa :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÅÈÅ

Ck, בבור מים אין  אם בין בבור  מים מעט יש אם בין –øaLé– ÈÀÇÅ
הקנקנים, ätëéאת Bà מימיהם ויישפכו צידם, על  אותם יטה – ÄÀÆ

נחשב  זה אין אותם, כופה כשהוא אפילו  יהושע רבי  שלדעת לבור ,
ואפילו  לטבילה, כשרים בבור  מהם הנקווים והמים אדם, ידי כתפיסת

בהם  ואין שאובים, שאינם מים והם הואיל  מהם, המקוה כל  עושה
כשר  המקוה אדם, ידי  הרמב"ם);תפיסת äøòé(הרא "ש; àG ìáà– ÂÈÀÈÆ

נעשים  כן , עשה שאם לבור , מימיהם את ויערה הקנקנים את יגביה לא

אדם. ידי תפיסת בהם שיש מאחר  שאובים, ryedi.המים iaxk dklde
כחכמים  סובר שהוא לפי  יהושע, רבי של  טעמו מבאר  הגר "א –

בין  בתחילה "בין וסוברים: שאובים, במים אליעזר רבי  על החולקים
מחמיר אינו שבקנקנים במים כאן  ואף לוגין", שלושה שיעורו בסוף

ישבר בבור, מים כמעט בו ואין גשמים עונת זו אין  ואפילו בתחילה,
שאין  הם, כשרים הקנקנים שמי הבור, לתוך  המים ויפלו יכפה, או

אדם ידי  תפיסת רבא ").בהם ("אליהו

גירסתם: נקטנו ומכאן  והגר "א, הרא"ש לפי  משנתנו minybבארנו zper m`"
."xeaa min hrnk ea yi m` e` `id וכותב הרא"ש, פירוש מביא יוסף" "בית ואף

עיקר x`).שהוא oniq drc dxei xeh) אחרת בדרך  המשנה את מפרש הר "ש אבל 
מפרש  ישראל " "תפארת בעל  ואף בעקבותיו . הולך מברטנורא והרב לגמרי,

אחרת. בדרך
בחיבורו אבל  הרא"ש, כדרך  מפרש הוא שאף משמע, הרמב"ם ומפירוש
שהיא  פי  על "אף כותב: הוא יהושע, כרבי  שם שפוסק ג), ד , מקואות (הלכות

במשנתנו: לפרש יש זה ולפי  הגשמים", id`"עונת minyb zper m`"כלומר –
גשמים  שירדו דעתו  על  להעלות צריך  והיה היא, גשמים שעונת פי  על  אף
מקום  מכל המים, את לשאוב אף נתכוון  כאילו  נראה והרי  הקנקנים, ויתמלאו
המים  אין  בלבד, לנגבם אלא מים בהם לשאוב נתכוון  לא ובאמת הואיל 

ולפיכך שאובים, כמים nkנחשבים ea yi m`xayi ,xeaa min hr.' וכו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ãiqä,בסיד הבור את שסד –õéöò çëML את בו שהביא – ÇÇÈÆÈÇÈÄ
בבור,øBaaהסיד, שהיו  הגשמים מי  לתוך העציץ ונשקע –àlîúðå ÇÀÄÀÇÅ
íéîעצמו בבור סאה ארבעים נשארו  שלא עד הבור , ממי  (המאירי):– ÇÄ

åéab ìò íéôö íénä eéä íà,העציץ גבי על –àeäL ìk– ÄÈÇÇÄÈÄÇÇÈÈÆ
הבור , למי  מחוברים שבעציץ שהמים שלא øaLéוהרי העציץ, את – ÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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„øæòéìà éaøøîBà:äå÷nä úà ïéìñBt älçza ïéáeàL íéî úéòéáø,GLeíénä éðt ìò ïébì äL.çåíéîë ©¦¡¦¤¤¥§¦¦©¦§¦©§¦¨§¦¤©¦§¤§¨ª¦©§¥©©¦©£¨¦
íéøîBà:óBqa ïéa älçza ïéa,GL BøeòLïébì äL. §¦¥©§¦¨¥©¦§¨ª¦

‰GL Ba LiL äå÷îâG âG ìL ïéáeàL íéî ìL úBîeb L,BëBúì ìôpL òeãé íàíéøLk íéî ïéàñ íéòaøà ¦§¤¤¤¨¤©¦§¦¤¦¨©¤¨©§©§¨¦§¦©¦§¥¦
eòébä àHL ãòúéLéìMä àîebì–øLk,åàì íàå–ìeñt;ïBòîL éaøåøéLëî,àeäL éðtîCeîñ äå÷îk ©¤¦¦©¨©§¦¦¨¥§¦¨¨§©¦¦§©§¦¦§¥¤§¦§¤¨

äå÷îì. §¦§¤
Âïéããvì èéhä úà ÷pñîä,GL epnî eëLîeïébì äL–øLk.ìBz äéäL,GL epnî eëLîeïébì äL–ìeñt; ©§©¥¤©¦©§¨¦¨§¦¤§¨ª¦¨¥¨¨¥¨§¦¤§¨ª¦¨

ïBòîL éaøåøéLëî,ì ïekúð àHL éðtîáBàL. §©¦¦§©§¦¦§¥¤¦§©©¦§

c.dligza:íéîùâ éîá åøåòéù ë"çà íìùðå ,ïéáåàù íéî úéòéáø åá ìôðùë ììë íéî äå÷îá äéä àìù.mind ipt lr:íéøùë íéî äáøä åá åéäù øçàì
.mixne` minkge:íéîëçë äëìäå

d.bel bel ly:àîåâ ìëá ãçà âåì.xyk ziyily `nebl eribd `ly cr,åäåìñô àìã ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åëåúì åìôðù íìù äå÷îë äéì äåäã
:äå÷îä ìñôð àì ,úéùéìù àîåâì íéîä åòéâäù íãå÷ äàñ íéòáøà äå÷îá åéäå ìéàåä éîð àëäå.dewnl jenqãîåò äæù ,áåàùì êåîñä øùë äå÷îë

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïéáøåòîë àìå éáéùç ïîöò éðôá íéãîåòë úåîåâáù íéîä éîð àëäå ,åúåìñôá ãîåò äæå åúåøùëá
e.wpqnd,áåàùë áùçð íéîä ïî åùìú íàù .ãçà ãöì å÷ìñ íéîä êåúá àìà ,íéîä ïî èéèä ùìúù àìå .ãçà ãöì èéèä úà ÷ìñîù .÷ìñîä åîë

åá åéä íà ìáà ,äå÷îä úà ïéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùã àåä ,äàñ íéòáøà äå÷îá ïéàùë à÷åãå .äå÷îä úà ìñåô ïéâåì äùìù åðîî åëùî íàå

`xephxa yexit

לקולה. דרבנן וספק מדרבנן , אלא אינו  שאובים מים שפסול  לפי 
התורה, מן  כשר  שאובים מים שכולו  מקוה שאפילו הרמב"ם, דעת ואמנם

סופרים. מדברי  אלא לטבילה פסולים שאובים מים `-a);ואין ,c ze`ewn 'ld)
התורה, מן שפסולים בכלי  שאובים מים משום גזירה במפרשים, מבואר והטעם

בקרקע שהוא למעיין  דומה המקוה שיהא שצריך  meiלפי  zetqez" oiir ;y"xd)
.("aeh

התורה מן  פסול  שאוב שכולו סוברים יש y"xd).אבל ;m"ayxd) אף מקום מכל
פוסלים אינם חסר  למקוה שנפלו  שאובים מים לוגים שלושה אותולדעתם

סופרים. מדברי אלא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

המקוה. את הפוסלים שאובים מים בדין עוסקת משנתנו 

älçza ïéáeàL íéî úéòéáø :øîBà øæòéìà éaø רביעית – ÇÄÁÄÆÆÅÀÄÄÇÄÀÄÇÀÄÈ
כלל, מים בו  היו כשלא בתחילה, לבור שנפלו שאובים מים הלוג

גשמים, מי ידי  על  כגון  כשרים, מים סאה ארבעים להם נוספו  כך  ואחר
äå÷nä úà ïéìñBtשיעור היא שרביעית לפי הטעם, מבארים יש  – ÀÄÆÇÄÀÆ

יש בתחילה שכבר והרי וצינורות, מחטים לטבילת התורה מן  מקוה
פסול מקוה שם GLeíénä(הרא"ש );עליו éðt ìò ïébì äL– ÀÈËÄÇÀÅÇÇÄ

נפלו  אם סאה, מארבעים פחות אבל  כשרים, מים בבור שהיו  לאחר
לוגים. בשלושה אלא נפסלים אינם שאובים, מים íéîëçåÇÂÈÄעליהם

óBqa ïéa älçza ïéa :íéøîBàלתוך שאובים מים שנפלו  בין – ÀÄÅÇÀÄÈÅÇ
לאחר בסוף, שנפלו  בין כלל, מים בו היו לא שעדיין בתחילה, המקוה

סאה, מארבעים פחותים כשרים מים בו את BøeòLשהיו  לפסול – Ä
GLïébìהמקוה, äL.שם שנפלו שאובים מים –minkgk dklde ÀÈËÄ

.(b ,` zeicr oiir)

ג ), (א, עדיות במסכת הבאנו כבר  לוגין , שלושה של  השיעור zrclטעם
,c"a`xdשבנסכי ביותר  הקטן  שיעור  שהוא ההין, רבע הוא לוגים שלושת שכן 

חשוב  לפיכך ציבור, קרבנות של לנסכים חשוב זה ושיעור והואיל  ציבור ,
בשאובים המקוה את לפסול  גם my).הוא "aeh mei zetqez" oiir)

ראשו אדם, לרחיצת ראויים מים לוגים ששלושת לפי הטעם, מבארים ויש
(y"`xd).ורובו

i r i a x m e i
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GL Ba LiL äå÷îâG âG ìL ïéáeàL íéî ìL úBîeb L– ÄÀÆÆÆÈÆÇÄÀÄÆ
מזו , למעלה זו  גומות שלוש ובהם משופעים, שכתליו  מקוה כגון

שאובים מים לוג היה גומא ישראל"),ובכל  "תפארת ונפלו (הרא"ש ;
כשרים: מים המקוה חלל  íéòaøàלתוך BëBúì ìôpL òeãé íàÄÈÇÆÈÇÀÇÀÈÄ

úéLéìMä àîebì eòébä àHL ãò íéøLk íéî ïéàñ ונמצא – ÀÄÇÄÀÅÄÇÆÄÄÇÈÇÀÄÄ
שלושה  בהם שנתערבו קודם כשרים מים סאה ארבעים במקוה שהיו

שאובים, מים לתוכו øLkלוגים שנפלו שלם מקוה כדין  המקוה, – ÈÅ
אותו; פוסלים שאינם שאובים, åàìמים íàå שנפלו ידוע שאין – ÀÄÈ

השלישית, לגומא הגיעו שלא עד כשרים מים סאה ארבעים לתוכו 

ìeñt מקוה שאפילו  הסוברים, שלדעת מבארים, יש מספק. המקוה – È
ולפיכך מספק, כאן לפסול  טעם אין התורה, מן  כשר  שאוב שכולו

שאם  לעיל, שבארנו  כמו  הכוונה אין פסול", לאו "ואם ששנינו  מה
היו  שלא ידוע שאם היא, הכוונה אלא מספק, פסול  וכו' ידוע אין 

פסול השלישית, לגומא שהגיעו  קודם כשרים מים סאה ארבעים

טוב"). יום  במשנה,("תוספות  מתיישב אינו זה שפירוש  כותבים, יש  אבל

התורה, מן  כשר שאוב כולו  שאפילו הסוברים, שאף להם, נראה ולכן 
שיגיעו  הוא, לודאי שקרוב לפי מספק, המקוה שפסול כאן  מודים

כשרים, מים סאה ארבעים בו שיפלו  קודם השלישית לגומא המים
קודם  כשרים מים סאה, ארבעים לתוכו  שנפלו ידוע אם דווקא ולפיכך 

פסול ידוע, לא אם אבל  כשר ; המקוה השלישית, לגומא שהגיעו

שם); אנשי øéLëî(תוספות ïBòîL éaøå, אופן בכל  המקוה את – ÀÇÄÄÀÇÀÄ
äå÷îì Ceîñ äå÷îk àeäL éðtî שאובים מים של כמקוה – ÄÀÅÆÀÄÀÆÈÀÄÀÆ

פי על  שאף סאה, מארבעים הפחותים כשרים, מים למקוה הסמוך

הכשר, המקוה את פוסלים השאובים אין בראשם, בזה זה שנוגעים
עצמם, בפני  כעומדים נחשבים שבגומות השאובים המים כאן ואף
ברם, המקוה. את פוסלים אינם ולכן המקוה מי  עם כמעורבים לא

המקוה  ומי שהואיל  למקוה, סמוך  כמקוה זה אין  קמא, תנא לדעת
במי כמעורבים נחשבים שבגומות המים הרי  הגומות, על עוברים

nw`.המקוה. `pzk dklde
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÷pñîä– המסלק היינו  –ïéããvì èéhä úà הטיט את שגרף – ÇÀÇÅÆÇÄÇÀÈÄ
המקוה, בצידי והניחו סאה, ארבעים בו שאין המקוה, מקרקעית

GL epnî eëLîeïébì äL,המקוה לתוך –øLk ולא שהואיל – ÈÀÄÆÀÈËÄÈÅ
ממנו  היוצאים המים אין לצדדים, גרפו  אלא לגמרי, הטיט את תלש

כשאובים. LìBzנחשבים äéä שהגביהו המקוה, מקרקע הטיט את – ÈÈÅ
המקוה, שפת על  והניחו  בכלי או בידו  המים epnîמן  eëLîeÈÀÄÆ

GLïébì äL,המקוה לתוך מים לוגין  שלושה הטיט מן והלכו – ÀÈËÄ
ìeñt,המים מן והגביהו לגמרי  הטיט את שתלש שכיון  המקוה, – È

החסר ; המקוה את הם פוסלים הלכך כשאובים, שבו המים נעשו
øéLëî ïBòîL éaøå,הטיט את תולש  כשהיה אפילו  המקוה, את – ÀÇÄÄÀÇÀÄ

áBàLì ïekúð àHL éðtî את לסלק אלא המקוה מן  המים את – ÄÀÅÆÄÀÇÇÄÀ
שא  דין להם אין  במתכוון שלא השאובים ומים ותנא הטיט, ובים.

izdw - zex`ean zeipyn
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Êíéî eàìîúðå ïábðì âbä Làøa íép÷ð÷ çépnä–øæòéìà éaøøîBà:àéä íéîLb úðBò íà,èòîk Ba Lé íà ©©¦©©§©¦§Ÿ©©§©§¨§¦§©§©¦©¦¡¦¤¤¥¦©§¨¦¦¦¤¦§©
øBaa íéî–øaLé,åàì íàå–øaLé àG;òLBäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–øaLé,ätëé Bà,äøòé àG ìáà. ©¦©§©¥§¦¨§©¥©¦§ª©¥¥¨¥¨§©¥¦§¤£¨§¨¤

Áíéî àlîúðå øBaa õéöò çëML ãiqä,àeäL ìk åéab ìò íéôö íénä eéä íà–øaLé.åàì íàå–øaLé àG; ©©¨¤¨©¨¦©§¦§©¥©¦¦¨©©¦¨¦©©¨¨¤§©¥§¦¨§©¥

:åúåà ïéìñåô íìåòáù ïéáåàù íéî ìë ïéà ,äàñ íéòáøà.xiykn oerny 'xeäëìä ïéàå .ãçà íå÷îì èéèä úà ÷ìñì àìà äáéàùì ïéåëúî ïéàã íåùî
:ïåòîù 'øë

f.oabpléãé úñéôú åá ïéàù ïéòî äî ,øåáå ïéòî êà áéúëã ,ïéáåàù åùòð àì êëì ,íéîä ìá÷ì ïéåëúð àìù ,ïáâðì à÷åãå .åáåâð àäå ,åáøç äðäå íåâøú
:íãà éãé úñéôú åá ïéàù øåá óà ,íãà.`id minyb zper m`:íéîùâ åãøéå íéáòá íéîù åøù÷úðù.xeaa min hrnk ea yi m`ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ

:åà.xayi:øåáì íéìôåð íéøåáù íéìë êåúîù ïåéë ,àéä äëùîäã .øåáì ïëåúáù íéîä åìôéå íéð÷ð÷ä.e`l m`eíéî ïéàù éîð éà ,íéîùâ úðåò äðéàù
.øåáá.xayi `låà äìåë äåëéùîäù äáåàù øæòéìà éáøì äéì àøéáñã ,ãáìá íéð÷ð÷áù íéîä ïî äå÷î úåùòì ìëåé àì éøä íéîùâ úðåò äðéà íàã

úðåò àéäù ô"òà øáùé àì ,ììë íéî åá ïéàùëå .íéîùâ éîá äå÷îä áåø àìîúéå íéîä åìà êéùîäì øáùé ,íéîùâ úðåò àéäùë ìáà .äìåñô ,äáåø
:äìéçúëì äå÷îä úà íéìñåô íéî úéòéáø ìéòì øîàã äéîòèì øæòéìà 'øå .äøéáù íãå÷ úéòéáø øåáì íéîä ïî åìôé àîù ,íéîùâxne` ryedi iax

.xayi jk oiae jk oia.äøéáù íãå÷ ïéâåì äùìù øåáì åìôé àîù ïðéùééç àìå ,úéòéáø àìå ,óåñá ïéá äìéçúá ïéá äå÷îä úà ïéìñåô ïéâåì äùìù øáñ÷ã
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äøåäè ,äìåë äëéùîäù äáåàù øáñ÷ã ,äå÷î øåòéù ãò êéùîäì ìåëéã ,øáùé ,àéä íéîùâ úðåò åàìã áâ ìò óàå.dtki e`

:øåáì íéëùîð íùîå øçà ãöì åìôé àìà ,øåáì ïëåúî íéîä åìôé àìù ââä ìòù íéð÷ð÷ä äôåëù.dxri `l la`÷ä äéáâä íàùåùòð ïúåà äøéòå íéð÷ð
:íãà éãé úñéôú ïäá ùé éøäù ,ïéáåàù íéîë

g.ciiqd:àìîúðå íéîä êåúì õéöòä ò÷ùðå íéøùë íéî åá åéä øåá åúåàå ,õéöòá øåáì ãéñä àéáäì åëøãå ,åéîéî ÷éæçéù éãë ãéñá øåáä úà ãñä ïîåà
.xayi edy lk eiab lr mitv mind eid m`:ïéùåìú íéùòðå íé÷ñôð åéä åãéá õéöòä äìòî äéä íà ìáà .ïéáøåòî ïä äòù ìëã ,íéîä åáàùð àìù

.e`l m`e:åéáâ ìò íéôö íéîä ïéàù.xayi `l:ïøîàãë ,øáùé øåáá íéî àëéàã ïåéë íéîùâ úðåò äéä íàã .éøééà íéîùâ úðåò äðéàùáåryedi iax

`xephxa yexit

את  לשאוב נתכוון כאילו הריהו הטיט, את תלש  שאם סובר, קמא

nw`.המים. `pzk dklde
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ודרשו טהור ", יהיה מים מקוה ובור מעיין  "אך  לו ): יא, (ויקרא בתורה כתוב
כהנים: `xnבתורת eli`:(הכתוב)"xedh didi min dewn"אך" להקדים (מבלי

ובור"), xnel:מעין cenlz ?xedh `di ,dligza dewn dyre etzka `lin elit` leki
"oi irnzqitz ea oi`y oiirn dn i` ;miny icia dewn s` ,miny icia oiirn dn Ð "

mc` ici,( כלל בו  פועלות אדם ידי ואין  שמים, בידי ea(שכולו oi`y dewn s`
min e`lnzpe mabpl bbd y`xa mipwpw gipnd `vi ,mc` ici zqitz,גשמים (מי

למקוה), פסולים הללו  "שהמים :xnel cenlzxea"ויש גשמים, מי  בו  (שמכונסים
המקוה  שעיקר למדים, נמצאנו – אדם). בידי עשוי  הבור  שהרי אדם, ידי  תפיסת בו 
תפיסת  בו  כשיש נפסל אינו אבל שאובים, מימיו  יהיו שלא שמים, בידי  להיות צריך 
ולא  שהואיל גשמים, מי  ונתמלאו לנגבם הגג בראש  קנקנים המניח כמו אדם, ידי 

מקוה. למי וכשרים שאובים, נעשו  לא המים, את לשאוב כךcvik?נתכוון על
יהושע. ורבי  אליעזר  רבי במשנתנו נחלקו

ïábðì âbä Làøa íép÷ð÷ çépnä,לייבשם מנת על  –eàìîúðå ÇÇÄÇÇÀÇÄÀÙÇÇÀÇÀÈÀÄÀÇÀ
íéî המים והרי הגשמים, ממי  הקנקנים ונתמלאו  גשמים שירדו  – ÇÄ

בהקדמה  שבארנו  כמו  מקוה, למי כשרים והם שאובים, אינם הללו

את  ולערות ממקומם הקנקנים את להרים אפשר אי  אבל למשנתנו,
יעשה  וכיצד  שאובים; המים נעשים כך ידי  שעל לפי  לבור, מימיהם

כשר ? מקוה ויהא שלמטה, הבור  לתוך מהקנקנים המים שיישפכו 
àéä íéîLb úðBò íà :øîBà øæòéìà éaø הסתם שמן  והרי  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÇÀÈÄÄ

בקנקנים, שיש  כמו גשמים מי יש  בבור e`èòîkאף Ba Lé íàÄÆÄÀÇ
øBaa íéî,בבור מים מעט יש  אבל  גשמים, עונת זו  אין  שאמנם – ÇÄÇ

øaLéכל זה שבכגון  הבור, לתוך מימיהם ויישפכו  הקנקנים, את – ÀÇÅ
למקוה, כשרים שבבור  åàìהמים íàå ואין גשמים עונת זו שאין – ÀÄÈ

בבור, מים øaLéמעט àG,הקנקנים שבירת לו תועיל לא כלומר – ÀÇÅ
רבי של טעמו  למקוה. כשרים יישארו לבור , שיישפכו שמימיהם, כדי 
במים  מתערבים כשהם אלא כשרים שבקנקנים המים שאין  אליעזר,

שבקנקנים, המים מן המקוה כל יעשה אם אבל במקוה, שיש  אחרים
אין  שבבור, אחרים מים תערובת ידי  על ואפילו  כשר; המקוה אין 

יגע  אם אבל  הקנקנים, את כשישבר  אלא כשרים שבקנקנים המים
ידי תפיסת משום המים נפסלים בלבד, להפכם כדי אפילו בהם, בידו

הוא (הרא"ש );אדם שהולך אליעזר , רבי של טעמו  מבארים ויש
המקוה את פוסלים בתחילה שאובים מים שרביעית (lirlלשיטתו,

,(c dpynמחמיר הוא כך  בתחילה, שאובים במים מחמיר שהוא וכשם

בתחילה  נופלים הם שאם כשאובים, ונראים הואיל שבקנקנים, במים
כשר  המקוה אין ïéáe(הגר "א ).לבור , Ck ïéa :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÅÈÅ

Ck, בבור מים אין  אם בין בבור  מים מעט יש אם בין –øaLé– ÈÀÇÅ
הקנקנים, ätëéאת Bà מימיהם ויישפכו צידם, על  אותם יטה – ÄÀÆ

נחשב  זה אין אותם, כופה כשהוא אפילו  יהושע רבי  שלדעת לבור ,
ואפילו  לטבילה, כשרים בבור  מהם הנקווים והמים אדם, ידי כתפיסת

בהם  ואין שאובים, שאינם מים והם הואיל  מהם, המקוה כל  עושה
כשר  המקוה אדם, ידי  הרמב"ם);תפיסת äøòé(הרא "ש; àG ìáà– ÂÈÀÈÆ

נעשים  כן , עשה שאם לבור , מימיהם את ויערה הקנקנים את יגביה לא

אדם. ידי תפיסת בהם שיש מאחר  שאובים, ryedi.המים iaxk dklde
כחכמים  סובר שהוא לפי  יהושע, רבי של  טעמו מבאר  הגר "א –

בין  בתחילה "בין וסוברים: שאובים, במים אליעזר רבי  על החולקים
מחמיר אינו שבקנקנים במים כאן  ואף לוגין", שלושה שיעורו בסוף

ישבר בבור, מים כמעט בו ואין גשמים עונת זו אין  ואפילו בתחילה,
שאין  הם, כשרים הקנקנים שמי הבור, לתוך  המים ויפלו יכפה, או

אדם ידי  תפיסת רבא ").בהם ("אליהו

גירסתם: נקטנו ומכאן  והגר "א, הרא"ש לפי  משנתנו minybבארנו zper m`"
."xeaa min hrnk ea yi m` e` `id וכותב הרא"ש, פירוש מביא יוסף" "בית ואף

עיקר x`).שהוא oniq drc dxei xeh) אחרת בדרך  המשנה את מפרש הר "ש אבל 
מפרש  ישראל " "תפארת בעל  ואף בעקבותיו . הולך מברטנורא והרב לגמרי,

אחרת. בדרך
בחיבורו אבל  הרא"ש, כדרך  מפרש הוא שאף משמע, הרמב"ם ומפירוש
שהיא  פי  על "אף כותב: הוא יהושע, כרבי  שם שפוסק ג), ד , מקואות (הלכות

במשנתנו: לפרש יש זה ולפי  הגשמים", id`"עונת minyb zper m`"כלומר –
גשמים  שירדו דעתו  על  להעלות צריך  והיה היא, גשמים שעונת פי  על  אף
מקום  מכל המים, את לשאוב אף נתכוון  כאילו  נראה והרי  הקנקנים, ויתמלאו
המים  אין  בלבד, לנגבם אלא מים בהם לשאוב נתכוון  לא ובאמת הואיל 

ולפיכך שאובים, כמים nkנחשבים ea yi m`xayi ,xeaa min hr.' וכו
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ãiqä,בסיד הבור את שסד –õéöò çëML את בו שהביא – ÇÇÈÆÈÇÈÄ
בבור,øBaaהסיד, שהיו  הגשמים מי  לתוך העציץ ונשקע –àlîúðå ÇÀÄÀÇÅ
íéîעצמו בבור סאה ארבעים נשארו  שלא עד הבור , ממי  (המאירי):– ÇÄ

åéab ìò íéôö íénä eéä íà,העציץ גבי על –àeäL ìk– ÄÈÇÇÄÈÄÇÇÈÈÆ
הבור , למי  מחוברים שבעציץ שהמים שלא øaLéוהרי העציץ, את – ÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøåøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–øaLé. ¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥¥¨¥¨§©¥
Ëíéî eàìîúðå øBaä CBúa íép÷ð÷ øcñîä,åéîéî úà øBaä òìaL ét ìò óà–øaLé äæ éøä. ©§©¥©§©¦§©§¦§©§©¦©©¦¤¨©©¤¥¨£¥¤§©¥
Èèéèå íéî äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î–øæòéìà éaøøîBà:èéha ïéìéaèî ïéàå íéna ïéìéaèî.òLBäé éaø ¦§¤¤¤©§¨¦§¨©¦§¦©¦¡¦¤¤¥©§¦¦©©¦§¥©§¦¦©¦©¦§ª

øîBà:èéháe íéna.ïéìéaèî èéè äæéàa?èéèaåéab ìò íéôö íénäL.ãçà ãvî íénä eéä–äãBîéaø ¥©©¦©¦§¥¤¦©§¦¦§¦¤©©¦¨¦©©¨¨©©¦¦©¤¨¤©¦
òLBäéèéha ïéìéaèî ïéàå íéna ïéìéaènL.eøîà èéè äæéàa?åéìàî ãøBé äðwäL èéèa,éøácøéàî éaø;éaø §ª©¤©§¦¦©©¦§¥©§¦¦©¦§¥¤¦¨§§¦¤©¨¤¥¥¥¨¦§¥©¦¥¦©¦
äãeäéøîBà:ãîBò äcnä äð÷ ïéàL íB÷î;éàòìBc ïa øæòìà àaàøîBà:úãøBé úì÷LnäL íB÷î;øæòéìà éaø §¨¥§¤¥§¥©¦¨¥©¨¤§¨¨¤§©¥§¤©¦§Ÿ¤¤¤©¦¡¦¤¤

.xayi jk oiae jk oia xne`:ìéòì àðùéøôãë ,êéùîäì ìåëéã
h.einin z` xead rlay it lr s` e`lnzpe xeaa mipwpw xcqnd:íéð÷ð÷áù åìà àìà øåáá íéî ïéàå.xayi df ixdìñåô úéòéáø ïéàã òùåäé 'øë

:äìéçúá äå÷î äùåòå íéð÷ð÷ä úà øáùîå
i.minae hiha xne` ryedi iaxúéì øæòéìà 'øå .íéîã÷î íéîäù éðôî ,òùåäé 'øì ïéìéáèî èéèá úåò÷åù åéìâø åìéôàå èéèä éáâ ìò íéôö íéîäùë

óøèöîå ììë èéèá ò÷åù äéä àìù ïåéë ,äìéáè åì äúìòã øæòéìà 'ø äãåî àäá ,èéèä éáâ ìò íéôöä íéîá ïè÷ éìë ìéáèî äéä íà ìáà .àøáñ éàä äéì
:òùåäé éáøë äëìäå .äàñ íéòáøà íéìùäì.eil`n cxei dpwdy:åéìàî èéèá ò÷ùé äð÷ åá åîéùé íàù êë ìë çåîéðå êø àåäùdcnd dpw oi`y mewn

.cnerîåò åðéà åá ïéããåîù äð÷:ïåùàøë çåîéðå êø åðéà äæå ,åëåúá åéìàî ã.zlewynéñåî ãçà ìë åììä íéøåòéùä ìëå .íéàðáä ìù ìéãáéùå÷á ó

`xephxa yexit

מי שאר  כדין  למקוה הם וכשרים מעולם, שאובים שבו המים נעשו
åàìהבור. íàå, גביו על  צפים המים היו  שלא –øaLé àG את – ÀÄÈÀÇÅ

לוגין , שלושה בהם יש  ואם כשאובים, חשובים שבו  שהמים העציץ,
המקוה את øæòéìà(רמב"ם );יפסלו  éaø éøác מדין זה דין ושונה – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

שאם  אליעזר , רבי  סובר  בקנקנים שכן הקודמת, שבמשנה הקנקנים
שירדו  הגשמים שמי  לפי  הקנקנים, את ישבר בבור  מים כמעט יש
שאין  ונמצא לנגבם, כדי  לגג העלם שהרי כלל, לרצונו אינם לתוכם

בבור, מים שיש  פי  על אף כאן, אבל  אדם, ידי  תפיסת כל  במימיהם
ולכן  לרצונו, קצת הם שבעציץ שהמים מפני  ישבר, לא מקום מכל

שאובים כמים שדינם אליעזר  רבי  שמפרש סובר ברטנורא עיין  (הגר"א;

אחרת ). Ckבדרך  ïéáe Ck ïéa :øîBà òLBäé éaøå שהיו בין  – ÀÇÄÀËÇÅÅÈÅÈ
גביו, על  צפים היו שלא בין העציץ גבי על  צפים –øaLéהמים ÀÇÅ

שבעציץ  המים אין גביו, על צפים המים היו לא שאפילו  העציץ, את

מבמשנה  כאן  מחמיר יהושע רבי  שאף מפרשים, יש כשאובים. חשובים
תפיסת  כאן שיש  לפי יכפה, לא אבל  ישבר , שדווקא וסובר , הקודמת

שבקנקנים  מאחר לנגבם, הגג בראש  שהניח מבקנקנים יותר אדם ידי 
אלא  העלם לא שהרי  לתוכם, מה דבר  שיקבלו כלל עליהם חישב לא

משמש העציץ הרי  בבור, הסייד ששכח בעציץ כאן ואילו לנגבם,
שנתמלאו  שהמים להניח מקום איפוא ויש  הסיד, בו  נתן  שהרי לקבלה,

רבי בדברי לעיל  בארנו  שכבר  כמו  ולרצונו , לדעתו  היו הבור  מן
אחרונה ").אליעזר "משנה (הרא "ש;
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øBaä CBúa íép÷ð÷ øcñîä,בדפנותיהם המים שייבלעו  כדי – ÇÀÇÅÇÀÇÄÀÇ
לתוכם, שיתנו המשקים את כך  אחר  יבלעו לא כך ידי eàìîúðåÀÄÀÇÀועל

íéîלתוכם גם הבור  מי  שחדרו  הקנקנים (הרא"ש ),– שנשקעו או ÇÄ
לתוכם שבבור המים ונכנסו òìaL(המאירי),מאליהם ét ìò óàÇÇÄÆÈÇ

åéîéî úà øBaä אותם אלא מים בו נשתיירו ולא הנשארים, – ÇÆÅÈ
øaLéשבקנקנים, äæ éøä ויהיה לבור, המים ויצאו  הקנקנים, את – ÂÅÆÀÇÅ

כשאובים. דינם אין  מים, שיתמלאו נתכוון ולא שהואיל  כשר, מקוה

מים  בבור אין שאפילו  יהושע, כרבי  משנתנו שסתם מפרשים, יש
הגר "א);ישבר הכל(הר "ש; לדברי  היא שמשנתנו כותבים, ("תפארת ויש

ישראל").

במשנתנו שאף מדייקים, ewdיש dpyna enk)(ryedi iax zrcl ,znc,ישבר דווקא
רבי מתיר  לנגבם הגג בראש הקנקנים את במניח שדווקא יכפה, לא אבל 
אבל שאיבה, של מחשבה כל  בהם היתה ולא הואיל  לכפותם, אפילו יהושע
שהרי שאיבה, של  מחשבה קצת יש הרי  הבור, בתוך הקנקנים במסדר כאן

לא  הלכך הבור, ממי ויבלעו  ישאבו  שדפנותיהם בבור, סדרם כן דעת על 
כפייתם ולא הקנקנים שבירת אלא כאן sqei").התירו zia")

,(h-f) zeipynd yely oiay mipicd ilcad mekiq ixdeיהושע רבי  "ziaלדעת it lr)
:("sqei

,min e`lnzpe mabpl bbd y`xa mipwpw gipnd כלל`) בהם נתכוון  ולא הואיל
לתוך מהם הנשפכים והמים לכפותם, ואפילו לשברם יכול שהיא, כל  לשאיבה

כלל. אחרים מים בבור היו  כשלא אפילו לטבילה, כשרים הבור 
,min `lnzpe xeaa uivr gkyy ciiqd (a יש שהרי  לשאיבה קצת ונתכוון  הואיל 

מחמירים  לפיכך  לרצונו, קצת הם שבעציץ שהמים להניח ויש בעציץ, סיד
א  דברים: בשני בלבד,)כאן  לשברם אלא לכפותם לשברם a)שאסור שאף

בבור. מים מעט כשיש אלא רשאי  אינו
,min e`lnzpe xead jeza mipwpw xcqnd (b לתוכם מים להכניס התכוון  ולא הואיל 

הגג בראש קנקנים במניח כמו הקלו לפיכך בלבד , בדפנותיהם שייבלעו  אלא
ואין הואיל אבל הקנקנים, את ישבר  בבור מים נשארו לא שאפילו לנגבם,
בשאיבה, כלל רוצה אינו ששם הגג , בראש הקנקנים את להמניח דומה זה
אלא  יכפה שלא כאן  החמירו  לפיכך בדפנות, בשאיבה רוצה הוא הרי  וכאן 

dnly").ישבר zk`ln" oiir)
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כמים. דינו אין ומתי דינו מתי במים, המעורב בטיט דנה משנתנו 

èéèå íéî äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î את משלים שהטיט – ÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈÇÄÀÄ
סאה, לארבעים ïéàåהמים íéna ïéìéaèî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÀÄÄÇÇÄÀÅ

èéha ïéìéaèî לארבעים להשלים למים מצטרף שהטיט פי על  אף – ÇÀÄÄÇÄ
בלבד. במים אלא כשרה הטבילה אין מקום מכל òLBäéסאה, éaøÇÄÀË

èéháe íéna :øîBà.ובטיט במים מטבילים –èéè äæéàa ÅÇÇÄÇÄÀÅÆÄ
ïéìéaèî?יהושע רבי  לדעת –åéab ìò íéôö íénäL èéèa ÇÀÄÄÀÄÆÇÇÄÈÄÇÇÈ

מקדימים  המים הטיט, לתוך  שוקעות הטובל של  שרגליו פי  על שאף –
המקוה, למי  מחוברים הרי ההם והמים התחיבה, מקום לתוך ובאים

נטבלו מקוה במי  הרגלים שאף ישראל ").ונמצא íénä("תפארת eéäÈÇÇÄ
ãçà ãvî, אחד מצד והטיט –ïéìéaènL òLBäé éaø äãBî ÄÇÆÈÆÇÄÀËÇÆÇÀÄÄ

èéha ïéìéaèî ïéàå íéna להשלים הטיט מצטרף מקום ומכל – ÇÇÄÀÅÇÀÄÄÇÄ
עלתה  בהם, עולה גופו  וכל  במים שהטובל סאה, לארבעים המים את

טבילה המאירי).לו  eøîà(הר"ש ; èéè äæéàa משלים שהוא – ÀÅÆÄÈÀ
סאה? åéìàîלארבעים ãøBé äðwäL èéèa,כך כל רך  שהטיט – ÀÄÆÇÈÆÅÅÅÈ

מאליו; בתוכו  שוקע הוא קנה, בו  øéàî.שכשתוחבים éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
ãîBò äcnä äð÷ ïéàL íB÷î :øîBà äãeäé éaø אפילו – ÇÄÀÈÅÀÆÅÀÅÇÄÈÅ

בו  שכשתוחבים אלא מאליו, בו יורד שהקנה רך  כך  כל  אינו הטיט
משלים  הריהו אחד , לצד נוטה אלא ישר  עומד אינו  המידה קנה

סאה; íB÷îלארבעים :øîBà éàòìBc ïa øæòìà àaàÇÈÆÀÈÈÆÀÇÅÀ
úãøBé úì÷LnäL שאם אלא קצת, עבה שהוא טיט אפילו – ÆÇÄÀÙÆÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt ze`ewn zkqn

øîBà:úéáç éôa ãøBiä;ïBòîL éaøøîBà:ãBpä úøôBôLa ñðëpä;÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:âHa ãcîpä. ¥©¥§¦¨¦©¦¦§¥©¦§¨¦§¤¤©©¦¤§¨¨©¨¥©¦§¨©
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡éñBé éaøøîBà:íäa ïéàL úBàå÷î éðLäàñ íéòaøà,äæìå äöçîe âG äæì eìôðåäöçîe âG,eáøòúðå– ©¦¥¥§¥¦§¨¤¥¨¤©§¨¦§¨§¨§¨¤¤¡¨§¨¤¤¡¨§¦§¨§
íéøLk,ìeñt íL ïäéìò àø÷ð àHL éðtî.äàñ íéòaøà Ba ïéàL äå÷î ìáà,GL Ba eìôðåïébì äL,÷ìçðå §¥¦¦§¥¤¦§¨£¥¤¥§£¨¦§¤¤¥©§¨¦§¨§¨§§¨ª¦§¤¡©

ìíéðL–ìeñt,ìeñt íL åéìò àø÷pL éðtî;òLBäé éaøåøéLëî;äéäLòLBäé éaøøîBà:Ba ïéàL äå÷î ìk ¦§©¦¨¦§¥¤¦§¨¨¨¥§§©¦§ª©©§¦¤¨¨©¦§ª©¥¨¦§¤¤¥
äàñ íéòaøà,GL Bì eìôðåáBèø÷ elôà øñçå ïébì äL–øLk,GL Bì eøñçL éðtîïébì äL.íéîëçåíéøîBà: ©§¨¦§¨§¨§§¨ª¦§¨¥£¦ª§¨¥¦§¥¤¨§§¨ª¦©£¨¦§¦

Bìeñôa àeä íìBòì,ãBòå BàBìî epnî àöiL ãò. §¨¦§©¤¥¥¦¤§§
·ãöék?BaäøöçaL ø,GL Bì eìôðåïébì äL–Bìeñôa àeä íìBòì,ãBòå BàBìî epnî àöiL ãò,ãéîòiL ãò Bà ¥©©¤¤¨¥§¨§§¨ª¦§¨¦§©¤¥¥¦¤§§©¤©£¦

:íìåë ïëå ,åðîéä äù÷ éùéìùäå åðîéä äù÷ éðùäå íìåëî êø ïåùàøäù ,åéáòå èéèä.ziag itaêôùéì ìåëéù êë ìë êø èéèä íàå .ïè÷å øö äéôù
:äìéáè åì äúìò ,úéáç ìù øö äôá ñðëéäìå.cepd zxtety,ãåðä úøôåôù ìù á÷ðä øåòéùå .åëåúì íéëôåùù ãåðä éô ìò ïéçéðîù äð÷ ìù úøôåôù

:ìãåâä àì ,ãéä ñô ìù úåðåùàøä úåòáöà éúù áçåø ïäù ,úåéðåðéá úåòáöà éúù åá úåøæåç åäéù.bela ccnpdããîð àåäù êë ìë êø àåäù ïîæ ìë
:äãåäé éáøë äëìäå .åá ïéìáåèå äå÷îä íò ããîð àåä ,íéöéá äùù ÷éæçîù éìë àåäå âåìá

b`.eaxrzpe dvgne bel dfle .xne` iqei iax:ïéøùë ïë ô"òà ,äå÷îä úà ïéìñåô ïäù ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù ïàë ùé éøäåmdilr `xwp `ly
.leqt my:øùë ïäî ãçà ìë äéä ,äå÷î ìù øåòéù íåìùú ãò ãçà ìëá íéøùë íéî íéôéñåî åéä íàù.mipyl wlgpeíéøùë íéî ãçà ìëá åôéñåäå

:äå÷î øåòéùë íäî ãçà ìëá ùéù ãò.leqt:ïäî ãçà ìë.aehxw elit` xqgeåðîî øñçð íéîöîåöî ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åéìò åìôðù øçàì
:íéî ìù áåèø÷ åìéôà.xykéñåäìåá äéä àìù àöîðå ,ïéâåì äùìùä ïî èòî øñç àì øñçù åúåàáù øùôà éàù .äå÷î øåòéùì åîéìùäìå íéî åéìò ó

:ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù.aehxw:âåìá ã"ñî ÷ìç.e`eln epnn `viy cr:ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åá åìôðùë äìéçú åá åéäù íéîä.cereøúåé èòî
åìåñôá àåä íìåòì ,íéîùâ éî ë"çà àìîúðå ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åëåúì åìôðå íéøùë íéî äàñ íéøùò åá åéäù äå÷î ïåâë .ïéâåì äùìùî øñçì éãë

:ïéâåì äùìù èòîì ,øúåé èòî ãåòå ,äìéçú íù åéäù äàñ íéøùò åðîî àéöåéù ãò
a.d`q mirax` xvga cinriy.÷éñà ãåâ ïðéøîàã ,øùëä ïåúçúä ïî ìåñôä ïåéìòä øäèéå åøáçúéù éãë øùëì ï÷úåôå ,ìåñôä ïî äèîì øùë äå÷î

`xephxa yexit

שבקצה  מתכת של  המשקולת היינו  הבנאים, משקולת עליו מניחים

משלים  הריהו כובדה, מחמת הטיט לתוך  יורדת היא האנך , חוט
סאה; úéáçלארבעים éôa ãøBiä :øîBà øæòéìà éaø אפילו – ÇÄÁÄÆÆÅÇÅÀÄÈÄ

חבית  לתוך נשפך  שהוא אלא לתוכו, יורדת המשקולת שאין טיט
גורסים: יש סאה. לארבעים משלים הריהו צר, itaשפיה cxeiddiag,

מוציאים  והבורות הביבים שמנקים "אלו הגאונים: בפירוש ומבואר 
חבית: אותה של  ושמה בחבית, אותו ומריקים הטיט diag";éaøÇÄ"את

ãBpä úøôBôLa ñðëpä :øîBà ïBòîL,יותר עבה טיט אפילו  – ÄÀÅÇÄÀÈÄÀÆÆÇ
הנאד, פי על הנתונה בשפופרת שנכנס כל אלא חבית, בפי  יורד  שאינו 

הסמוכות  אצבעות שתי  בו  לסבב שאפשר כשיעור הוא פיה שרוחב
סאה; לארבעים משלים הריהו Bãö÷לאגודל, øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÈ

âHa ãcîpä :øîBà,הלוג מידת בכלי  אותו  שמודדים רך טיט – ÅÇÄÀÈÇ
סאה. לארבעים משלים הנאד, משפופרת יותר רחב iaxkשפיו  dklde

dcedi.( רמב"ם)
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דן כן אחת. בבת שלא למקוה שנפלו שאובים מים לוגים בשלושה דן זה פרק
אותו. מכשירים כיצד  שאובים, מים ידי  על  שנפסל במקוה הפרק

äàñ íéòaøà íäa ïéàL úBàå÷î éðL :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÀÅÄÀÈÆÅÈÆÇÀÈÄÀÈ
סאה, ארבעים מהם אחד בכל  äæìåשאין äöçîe âG äæì eìôðåÀÈÀÈÆÆÁÈÀÈÆ

äöçîe âG,שאובים מים –eáøòúðå שנפלו לאחר המקואות שני – ÆÁÈÀÄÀÈÀ
מחיצה  איזו שהיתה כגון השאובים, המים מהם אחד שנילכל בין

מלבד סאה ארבעים בו יש והרי  אחד , מקוה ונעשו והוסרה, המקואות
שאובים, מים הלוגים המעורבים,íéøLkשלשת המקואות מי – ÀÅÄ

ìeñt íL ïäéìò àø÷ð àHL éðtî לא שנתערבו, שקודם – ÄÀÅÆÄÀÈÂÅÆÅÀ
משלושה  פחות שהרי לתוכם, שנפלו השאובים המים ידי  על נפסלו
כשרים  מים מוסיפים היו ואילו  כלל, פוסלים אינם שאובים לוגים

ולאחר כשר, אחד  כל היה סאה, ארבעים תשלום עד מהם אחד  בכל
גם  נצטרפו  הרי  לוגים, לשלושה השאובים המים ונצטרפו  שנתערבו 

אותם. פוסלים שאובים מים אין  ושוב סאה, לארבעים הכשרים המים
GL Ba eìôðå ,äàñ íéòaøà Ba ïéàL äå÷î ìáàïébì äL ÂÈÄÀÆÆÅÇÀÈÄÀÈÀÈÀÀÈËÄ

שאובים, מים –íéðLì ÷ìçðå בו שנפלו לאחר מקואות, לשני  – ÀÆÁÇÄÀÇÄ
בכל שהיו עד מהם אחד לכל כשרים מים והוסיפו הלוגים, שלושת

סאה, ארבעים מהם,ìeñtאחד אחד  כל  –åéìò àø÷pL éðtî ÈÄÀÅÆÄÀÈÈÈ
ìeñt íLחוזר ואינו  הלוגים, שלושת ידי  על  בתחילה שנפסל  – ÅÀ

שנחלק. לאחר כשר מבאר:להיות שנפסל,הרמב "ם כולו המקוה "שכל 

בכלי " נשאבו  מימיו  כל  וכאילו  חשוב, הוא שאובים מקואות כמים (הל '

ה ); øéLëîה , òLBäé éaøåלפי הללו , המקואות מן אחד  כל – ÀÇÄÀËÇÇÀÄ
שאובים; לוגים שלושה בו ìkשאין  :øîBà òLBäé éaø äéäLÆÈÈÇÄÀËÇÅÈ

GL Bì eìôðå ,äàñ íéòaøà Ba ïéàL äå÷îïébì äL מים – ÄÀÆÆÅÇÀÈÄÀÈÀÈÀÀÈËÄ
÷áBèøשאובים, elôà øñçå הלוגים שלושת בו  שנפלו  לאחר  – ÀÈÅÂÄËÀ

בלוג, וארבעה משישים אחד שהוא מים, קרטוב אפילו  ממנו  ניטל 

øLk,סאה לארבעים ולהשלימם כשרים מים לו להוסיף המקוה – ÈÅ
GL Bì eøñçL éðtîïébì äL משלושה מעט למקוה שחסר – ÄÀÅÆÈÀÀÈËÄ

שניטל  קרטוב באותו שהרי  שאובים, מים לוגים מעט גם היה משם

הלוגים. משלושת àeäשאובים íìBòì :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÈ
Bìeñôa שאובים מים לוגים שלושה לתוכו שנפלו  חסר מקוה – ÄÀ

לעולם, בפסולו הוא הרי BàBìîונפסל, epnî àöiL ãò כמידת – ÇÆÅÅÄÆÀ
הלוגים, שלושת לתוכו שנפלו  קודם בו  שהיו  ומעט ãBòåהמים – À

סאה  עשרים בו שהיו מקוה כגון  הלוגים, משלושת לחסר כדי  יותר ,
אחר ונתמלא שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו ונפלו  כשרים, מים

שהיו  סאה עשרים ממנו  שיוציאו  עד  בפסולו  הוא הרי גשמים, מי  כך
הלוגים שלושת למעט יותר, מעט ועוד בתחילה ברטנורא ;בו  (רמב"ם ;

טוב"). יום  "תוספות  עיין

ב ה נ ש מ ר ו א ב

מקוה  מכשירים כיצד  ללמד, מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
שאובים. מים לוגים שלושה מחמת שנפסל 

øöçaL øBaä ?ãöék,כשרים מים סאה מארבעים פחות בו שיש  – ÅÇÇÆÆÈÅ
GL Bì eìôðåïébì äL,שאובים מים –,Bìeñôa àeä íìBòì ÀÈÀÀÈËÄÀÈÄÀ

BàBìî epnî àöiL ãò נפילת בשעת בו שהיו המים כמידת – ÇÆÅÅÄÆÀ
הלוגים, הלוגים,ãBòåשלושת שלושת למעט כדי  יותר , ומעט – À

הקודמת,כדע  במשנה חכמים íéòaøàת øöça ãéîòiL ãò BàÇÆÇÂÄÆÈÅÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøåøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–øaLé. ¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥¥¨¥¨§©¥
Ëíéî eàìîúðå øBaä CBúa íép÷ð÷ øcñîä,åéîéî úà øBaä òìaL ét ìò óà–øaLé äæ éøä. ©§©¥©§©¦§©§¦§©§©¦©©¦¤¨©©¤¥¨£¥¤§©¥
Èèéèå íéî äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î–øæòéìà éaøøîBà:èéha ïéìéaèî ïéàå íéna ïéìéaèî.òLBäé éaø ¦§¤¤¤©§¨¦§¨©¦§¦©¦¡¦¤¤¥©§¦¦©©¦§¥©§¦¦©¦©¦§ª

øîBà:èéháe íéna.ïéìéaèî èéè äæéàa?èéèaåéab ìò íéôö íénäL.ãçà ãvî íénä eéä–äãBîéaø ¥©©¦©¦§¥¤¦©§¦¦§¦¤©©¦¨¦©©¨¨©©¦¦©¤¨¤©¦
òLBäéèéha ïéìéaèî ïéàå íéna ïéìéaènL.eøîà èéè äæéàa?åéìàî ãøBé äðwäL èéèa,éøácøéàî éaø;éaø §ª©¤©§¦¦©©¦§¥©§¦¦©¦§¥¤¦¨§§¦¤©¨¤¥¥¥¨¦§¥©¦¥¦©¦
äãeäéøîBà:ãîBò äcnä äð÷ ïéàL íB÷î;éàòìBc ïa øæòìà àaàøîBà:úãøBé úì÷LnäL íB÷î;øæòéìà éaø §¨¥§¤¥§¥©¦¨¥©¨¤§¨¨¤§©¥§¤©¦§Ÿ¤¤¤©¦¡¦¤¤

.xayi jk oiae jk oia xne`:ìéòì àðùéøôãë ,êéùîäì ìåëéã
h.einin z` xead rlay it lr s` e`lnzpe xeaa mipwpw xcqnd:íéð÷ð÷áù åìà àìà øåáá íéî ïéàå.xayi df ixdìñåô úéòéáø ïéàã òùåäé 'øë

:äìéçúá äå÷î äùåòå íéð÷ð÷ä úà øáùîå
i.minae hiha xne` ryedi iaxúéì øæòéìà 'øå .íéîã÷î íéîäù éðôî ,òùåäé 'øì ïéìéáèî èéèá úåò÷åù åéìâø åìéôàå èéèä éáâ ìò íéôö íéîäùë

óøèöîå ììë èéèá ò÷åù äéä àìù ïåéë ,äìéáè åì äúìòã øæòéìà 'ø äãåî àäá ,èéèä éáâ ìò íéôöä íéîá ïè÷ éìë ìéáèî äéä íà ìáà .àøáñ éàä äéì
:òùåäé éáøë äëìäå .äàñ íéòáøà íéìùäì.eil`n cxei dpwdy:åéìàî èéèá ò÷ùé äð÷ åá åîéùé íàù êë ìë çåîéðå êø àåäùdcnd dpw oi`y mewn

.cnerîåò åðéà åá ïéããåîù äð÷:ïåùàøë çåîéðå êø åðéà äæå ,åëåúá åéìàî ã.zlewynéñåî ãçà ìë åììä íéøåòéùä ìëå .íéàðáä ìù ìéãáéùå÷á ó

`xephxa yexit

מי שאר  כדין  למקוה הם וכשרים מעולם, שאובים שבו המים נעשו
åàìהבור. íàå, גביו על  צפים המים היו  שלא –øaLé àG את – ÀÄÈÀÇÅ

לוגין , שלושה בהם יש  ואם כשאובים, חשובים שבו  שהמים העציץ,
המקוה את øæòéìà(רמב"ם );יפסלו  éaø éøác מדין זה דין ושונה – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

שאם  אליעזר , רבי  סובר  בקנקנים שכן הקודמת, שבמשנה הקנקנים
שירדו  הגשמים שמי  לפי  הקנקנים, את ישבר בבור  מים כמעט יש
שאין  ונמצא לנגבם, כדי  לגג העלם שהרי כלל, לרצונו אינם לתוכם

בבור, מים שיש  פי  על אף כאן, אבל  אדם, ידי  תפיסת כל  במימיהם
ולכן  לרצונו, קצת הם שבעציץ שהמים מפני  ישבר, לא מקום מכל

שאובים כמים שדינם אליעזר  רבי  שמפרש סובר ברטנורא עיין  (הגר"א;

אחרת ). Ckבדרך  ïéáe Ck ïéa :øîBà òLBäé éaøå שהיו בין  – ÀÇÄÀËÇÅÅÈÅÈ
גביו, על  צפים היו שלא בין העציץ גבי על  צפים –øaLéהמים ÀÇÅ

שבעציץ  המים אין גביו, על צפים המים היו לא שאפילו  העציץ, את

מבמשנה  כאן  מחמיר יהושע רבי  שאף מפרשים, יש כשאובים. חשובים
תפיסת  כאן שיש  לפי יכפה, לא אבל  ישבר , שדווקא וסובר , הקודמת

שבקנקנים  מאחר לנגבם, הגג בראש  שהניח מבקנקנים יותר אדם ידי 
אלא  העלם לא שהרי  לתוכם, מה דבר  שיקבלו כלל עליהם חישב לא

משמש העציץ הרי  בבור, הסייד ששכח בעציץ כאן ואילו לנגבם,
שנתמלאו  שהמים להניח מקום איפוא ויש  הסיד, בו  נתן  שהרי לקבלה,

רבי בדברי לעיל  בארנו  שכבר  כמו  ולרצונו , לדעתו  היו הבור  מן
אחרונה ").אליעזר "משנה (הרא "ש;

i y y m e i
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øBaä CBúa íép÷ð÷ øcñîä,בדפנותיהם המים שייבלעו  כדי – ÇÀÇÅÇÀÇÄÀÇ
לתוכם, שיתנו המשקים את כך  אחר  יבלעו לא כך ידי eàìîúðåÀÄÀÇÀועל

íéîלתוכם גם הבור  מי  שחדרו  הקנקנים (הרא"ש ),– שנשקעו או ÇÄ
לתוכם שבבור המים ונכנסו òìaL(המאירי),מאליהם ét ìò óàÇÇÄÆÈÇ

åéîéî úà øBaä אותם אלא מים בו נשתיירו ולא הנשארים, – ÇÆÅÈ
øaLéשבקנקנים, äæ éøä ויהיה לבור, המים ויצאו  הקנקנים, את – ÂÅÆÀÇÅ

כשאובים. דינם אין  מים, שיתמלאו נתכוון ולא שהואיל  כשר, מקוה

מים  בבור אין שאפילו  יהושע, כרבי  משנתנו שסתם מפרשים, יש
הגר "א);ישבר הכל(הר "ש; לדברי  היא שמשנתנו כותבים, ("תפארת ויש

ישראל").

במשנתנו שאף מדייקים, ewdיש dpyna enk)(ryedi iax zrcl ,znc,ישבר דווקא
רבי מתיר  לנגבם הגג בראש הקנקנים את במניח שדווקא יכפה, לא אבל 
אבל שאיבה, של מחשבה כל  בהם היתה ולא הואיל  לכפותם, אפילו יהושע
שהרי שאיבה, של  מחשבה קצת יש הרי  הבור, בתוך הקנקנים במסדר כאן

לא  הלכך הבור, ממי ויבלעו  ישאבו  שדפנותיהם בבור, סדרם כן דעת על 
כפייתם ולא הקנקנים שבירת אלא כאן sqei").התירו zia")

,(h-f) zeipynd yely oiay mipicd ilcad mekiq ixdeיהושע רבי  "ziaלדעת it lr)
:("sqei

,min e`lnzpe mabpl bbd y`xa mipwpw gipnd כלל`) בהם נתכוון  ולא הואיל
לתוך מהם הנשפכים והמים לכפותם, ואפילו לשברם יכול שהיא, כל  לשאיבה

כלל. אחרים מים בבור היו  כשלא אפילו לטבילה, כשרים הבור 
,min `lnzpe xeaa uivr gkyy ciiqd (a יש שהרי  לשאיבה קצת ונתכוון  הואיל 

מחמירים  לפיכך  לרצונו, קצת הם שבעציץ שהמים להניח ויש בעציץ, סיד
א  דברים: בשני בלבד,)כאן  לשברם אלא לכפותם לשברם a)שאסור שאף

בבור. מים מעט כשיש אלא רשאי  אינו
,min e`lnzpe xead jeza mipwpw xcqnd (b לתוכם מים להכניס התכוון  ולא הואיל 

הגג בראש קנקנים במניח כמו הקלו לפיכך בלבד , בדפנותיהם שייבלעו  אלא
ואין הואיל אבל הקנקנים, את ישבר  בבור מים נשארו לא שאפילו לנגבם,
בשאיבה, כלל רוצה אינו ששם הגג , בראש הקנקנים את להמניח דומה זה
אלא  יכפה שלא כאן  החמירו  לפיכך בדפנות, בשאיבה רוצה הוא הרי  וכאן 

dnly").ישבר zk`ln" oiir)
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כמים. דינו אין ומתי דינו מתי במים, המעורב בטיט דנה משנתנו 

èéèå íéî äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î את משלים שהטיט – ÄÀÆÆÆÇÀÈÄÀÈÇÄÀÄ
סאה, לארבעים ïéàåהמים íéna ïéìéaèî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÀÄÄÇÇÄÀÅ

èéha ïéìéaèî לארבעים להשלים למים מצטרף שהטיט פי על  אף – ÇÀÄÄÇÄ
בלבד. במים אלא כשרה הטבילה אין מקום מכל òLBäéסאה, éaøÇÄÀË

èéháe íéna :øîBà.ובטיט במים מטבילים –èéè äæéàa ÅÇÇÄÇÄÀÅÆÄ
ïéìéaèî?יהושע רבי  לדעת –åéab ìò íéôö íénäL èéèa ÇÀÄÄÀÄÆÇÇÄÈÄÇÇÈ

מקדימים  המים הטיט, לתוך  שוקעות הטובל של  שרגליו פי  על שאף –
המקוה, למי  מחוברים הרי ההם והמים התחיבה, מקום לתוך ובאים

נטבלו מקוה במי  הרגלים שאף ישראל ").ונמצא íénä("תפארת eéäÈÇÇÄ
ãçà ãvî, אחד מצד והטיט –ïéìéaènL òLBäé éaø äãBî ÄÇÆÈÆÇÄÀËÇÆÇÀÄÄ

èéha ïéìéaèî ïéàå íéna להשלים הטיט מצטרף מקום ומכל – ÇÇÄÀÅÇÀÄÄÇÄ
עלתה  בהם, עולה גופו  וכל  במים שהטובל סאה, לארבעים המים את

טבילה המאירי).לו  eøîà(הר"ש ; èéè äæéàa משלים שהוא – ÀÅÆÄÈÀ
סאה? åéìàîלארבעים ãøBé äðwäL èéèa,כך כל רך  שהטיט – ÀÄÆÇÈÆÅÅÅÈ

מאליו; בתוכו  שוקע הוא קנה, בו  øéàî.שכשתוחבים éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
ãîBò äcnä äð÷ ïéàL íB÷î :øîBà äãeäé éaø אפילו – ÇÄÀÈÅÀÆÅÀÅÇÄÈÅ

בו  שכשתוחבים אלא מאליו, בו יורד שהקנה רך  כך  כל  אינו הטיט
משלים  הריהו אחד , לצד נוטה אלא ישר  עומד אינו  המידה קנה

סאה; íB÷îלארבעים :øîBà éàòìBc ïa øæòìà àaàÇÈÆÀÈÈÆÀÇÅÀ
úãøBé úì÷LnäL שאם אלא קצת, עבה שהוא טיט אפילו – ÆÇÄÀÙÆÆÆ
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øîBà:úéáç éôa ãøBiä;ïBòîL éaøøîBà:ãBpä úøôBôLa ñðëpä;÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:âHa ãcîpä. ¥©¥§¦¨¦©¦¦§¥©¦§¨¦§¤¤©©¦¤§¨¨©¨¥©¦§¨©
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡éñBé éaøøîBà:íäa ïéàL úBàå÷î éðLäàñ íéòaøà,äæìå äöçîe âG äæì eìôðåäöçîe âG,eáøòúðå– ©¦¥¥§¥¦§¨¤¥¨¤©§¨¦§¨§¨§¨¤¤¡¨§¨¤¤¡¨§¦§¨§
íéøLk,ìeñt íL ïäéìò àø÷ð àHL éðtî.äàñ íéòaøà Ba ïéàL äå÷î ìáà,GL Ba eìôðåïébì äL,÷ìçðå §¥¦¦§¥¤¦§¨£¥¤¥§£¨¦§¤¤¥©§¨¦§¨§¨§§¨ª¦§¤¡©

ìíéðL–ìeñt,ìeñt íL åéìò àø÷pL éðtî;òLBäé éaøåøéLëî;äéäLòLBäé éaøøîBà:Ba ïéàL äå÷î ìk ¦§©¦¨¦§¥¤¦§¨¨¨¥§§©¦§ª©©§¦¤¨¨©¦§ª©¥¨¦§¤¤¥
äàñ íéòaøà,GL Bì eìôðåáBèø÷ elôà øñçå ïébì äL–øLk,GL Bì eøñçL éðtîïébì äL.íéîëçåíéøîBà: ©§¨¦§¨§¨§§¨ª¦§¨¥£¦ª§¨¥¦§¥¤¨§§¨ª¦©£¨¦§¦

Bìeñôa àeä íìBòì,ãBòå BàBìî epnî àöiL ãò. §¨¦§©¤¥¥¦¤§§
·ãöék?BaäøöçaL ø,GL Bì eìôðåïébì äL–Bìeñôa àeä íìBòì,ãBòå BàBìî epnî àöiL ãò,ãéîòiL ãò Bà ¥©©¤¤¨¥§¨§§¨ª¦§¨¦§©¤¥¥¦¤§§©¤©£¦

:íìåë ïëå ,åðîéä äù÷ éùéìùäå åðîéä äù÷ éðùäå íìåëî êø ïåùàøäù ,åéáòå èéèä.ziag itaêôùéì ìåëéù êë ìë êø èéèä íàå .ïè÷å øö äéôù
:äìéáè åì äúìò ,úéáç ìù øö äôá ñðëéäìå.cepd zxtety,ãåðä úøôåôù ìù á÷ðä øåòéùå .åëåúì íéëôåùù ãåðä éô ìò ïéçéðîù äð÷ ìù úøôåôù

:ìãåâä àì ,ãéä ñô ìù úåðåùàøä úåòáöà éúù áçåø ïäù ,úåéðåðéá úåòáöà éúù åá úåøæåç åäéù.bela ccnpdããîð àåäù êë ìë êø àåäù ïîæ ìë
:äãåäé éáøë äëìäå .åá ïéìáåèå äå÷îä íò ããîð àåä ,íéöéá äùù ÷éæçîù éìë àåäå âåìá

b`.eaxrzpe dvgne bel dfle .xne` iqei iax:ïéøùë ïë ô"òà ,äå÷îä úà ïéìñåô ïäù ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù ïàë ùé éøäåmdilr `xwp `ly
.leqt my:øùë ïäî ãçà ìë äéä ,äå÷î ìù øåòéù íåìùú ãò ãçà ìëá íéøùë íéî íéôéñåî åéä íàù.mipyl wlgpeíéøùë íéî ãçà ìëá åôéñåäå

:äå÷î øåòéùë íäî ãçà ìëá ùéù ãò.leqt:ïäî ãçà ìë.aehxw elit` xqgeåðîî øñçð íéîöîåöî ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åéìò åìôðù øçàì
:íéî ìù áåèø÷ åìéôà.xykéñåäìåá äéä àìù àöîðå ,ïéâåì äùìùä ïî èòî øñç àì øñçù åúåàáù øùôà éàù .äå÷î øåòéùì åîéìùäìå íéî åéìò ó

:ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù.aehxw:âåìá ã"ñî ÷ìç.e`eln epnn `viy cr:ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åá åìôðùë äìéçú åá åéäù íéîä.cereøúåé èòî
åìåñôá àåä íìåòì ,íéîùâ éî ë"çà àìîúðå ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù åëåúì åìôðå íéøùë íéî äàñ íéøùò åá åéäù äå÷î ïåâë .ïéâåì äùìùî øñçì éãë

:ïéâåì äùìù èòîì ,øúåé èòî ãåòå ,äìéçú íù åéäù äàñ íéøùò åðîî àéöåéù ãò
a.d`q mirax` xvga cinriy.÷éñà ãåâ ïðéøîàã ,øùëä ïåúçúä ïî ìåñôä ïåéìòä øäèéå åøáçúéù éãë øùëì ï÷úåôå ,ìåñôä ïî äèîì øùë äå÷î

`xephxa yexit

שבקצה  מתכת של  המשקולת היינו  הבנאים, משקולת עליו מניחים

משלים  הריהו כובדה, מחמת הטיט לתוך  יורדת היא האנך , חוט
סאה; úéáçלארבעים éôa ãøBiä :øîBà øæòéìà éaø אפילו – ÇÄÁÄÆÆÅÇÅÀÄÈÄ

חבית  לתוך נשפך  שהוא אלא לתוכו, יורדת המשקולת שאין טיט
גורסים: יש סאה. לארבעים משלים הריהו צר, itaשפיה cxeiddiag,

מוציאים  והבורות הביבים שמנקים "אלו הגאונים: בפירוש ומבואר 
חבית: אותה של  ושמה בחבית, אותו ומריקים הטיט diag";éaøÇÄ"את

ãBpä úøôBôLa ñðëpä :øîBà ïBòîL,יותר עבה טיט אפילו  – ÄÀÅÇÄÀÈÄÀÆÆÇ
הנאד, פי על הנתונה בשפופרת שנכנס כל אלא חבית, בפי  יורד  שאינו 

הסמוכות  אצבעות שתי  בו  לסבב שאפשר כשיעור הוא פיה שרוחב
סאה; לארבעים משלים הריהו Bãö÷לאגודל, øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÈ

âHa ãcîpä :øîBà,הלוג מידת בכלי  אותו  שמודדים רך טיט – ÅÇÄÀÈÇ
סאה. לארבעים משלים הנאד, משפופרת יותר רחב iaxkשפיו  dklde

dcedi.( רמב"ם)

y c e w z a y
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דן כן אחת. בבת שלא למקוה שנפלו שאובים מים לוגים בשלושה דן זה פרק
אותו. מכשירים כיצד  שאובים, מים ידי  על  שנפסל במקוה הפרק

äàñ íéòaøà íäa ïéàL úBàå÷î éðL :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÀÅÄÀÈÆÅÈÆÇÀÈÄÀÈ
סאה, ארבעים מהם אחד בכל  äæìåשאין äöçîe âG äæì eìôðåÀÈÀÈÆÆÁÈÀÈÆ

äöçîe âG,שאובים מים –eáøòúðå שנפלו לאחר המקואות שני – ÆÁÈÀÄÀÈÀ
מחיצה  איזו שהיתה כגון השאובים, המים מהם אחד שנילכל בין

מלבד סאה ארבעים בו יש והרי  אחד , מקוה ונעשו והוסרה, המקואות
שאובים, מים הלוגים המעורבים,íéøLkשלשת המקואות מי – ÀÅÄ

ìeñt íL ïäéìò àø÷ð àHL éðtî לא שנתערבו, שקודם – ÄÀÅÆÄÀÈÂÅÆÅÀ
משלושה  פחות שהרי לתוכם, שנפלו השאובים המים ידי  על נפסלו
כשרים  מים מוסיפים היו ואילו  כלל, פוסלים אינם שאובים לוגים

ולאחר כשר, אחד  כל היה סאה, ארבעים תשלום עד מהם אחד  בכל
גם  נצטרפו  הרי  לוגים, לשלושה השאובים המים ונצטרפו  שנתערבו 

אותם. פוסלים שאובים מים אין  ושוב סאה, לארבעים הכשרים המים
GL Ba eìôðå ,äàñ íéòaøà Ba ïéàL äå÷î ìáàïébì äL ÂÈÄÀÆÆÅÇÀÈÄÀÈÀÈÀÀÈËÄ

שאובים, מים –íéðLì ÷ìçðå בו שנפלו לאחר מקואות, לשני  – ÀÆÁÇÄÀÇÄ
בכל שהיו עד מהם אחד לכל כשרים מים והוסיפו הלוגים, שלושת

סאה, ארבעים מהם,ìeñtאחד אחד  כל  –åéìò àø÷pL éðtî ÈÄÀÅÆÄÀÈÈÈ
ìeñt íLחוזר ואינו  הלוגים, שלושת ידי  על  בתחילה שנפסל  – ÅÀ

שנחלק. לאחר כשר מבאר:להיות שנפסל,הרמב "ם כולו המקוה "שכל 

בכלי " נשאבו  מימיו  כל  וכאילו  חשוב, הוא שאובים מקואות כמים (הל '

ה ); øéLëîה , òLBäé éaøåלפי הללו , המקואות מן אחד  כל – ÀÇÄÀËÇÇÀÄ
שאובים; לוגים שלושה בו ìkשאין  :øîBà òLBäé éaø äéäLÆÈÈÇÄÀËÇÅÈ

GL Bì eìôðå ,äàñ íéòaøà Ba ïéàL äå÷îïébì äL מים – ÄÀÆÆÅÇÀÈÄÀÈÀÈÀÀÈËÄ
÷áBèøשאובים, elôà øñçå הלוגים שלושת בו  שנפלו  לאחר  – ÀÈÅÂÄËÀ

בלוג, וארבעה משישים אחד שהוא מים, קרטוב אפילו  ממנו  ניטל 

øLk,סאה לארבעים ולהשלימם כשרים מים לו להוסיף המקוה – ÈÅ
GL Bì eøñçL éðtîïébì äL משלושה מעט למקוה שחסר – ÄÀÅÆÈÀÀÈËÄ

שניטל  קרטוב באותו שהרי  שאובים, מים לוגים מעט גם היה משם

הלוגים. משלושת àeäשאובים íìBòì :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÈ
Bìeñôa שאובים מים לוגים שלושה לתוכו שנפלו  חסר מקוה – ÄÀ

לעולם, בפסולו הוא הרי BàBìîונפסל, epnî àöiL ãò כמידת – ÇÆÅÅÄÆÀ
הלוגים, שלושת לתוכו שנפלו  קודם בו  שהיו  ומעט ãBòåהמים – À

סאה  עשרים בו שהיו מקוה כגון  הלוגים, משלושת לחסר כדי  יותר ,
אחר ונתמלא שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו ונפלו  כשרים, מים

שהיו  סאה עשרים ממנו  שיוציאו  עד  בפסולו  הוא הרי גשמים, מי  כך
הלוגים שלושת למעט יותר, מעט ועוד בתחילה ברטנורא ;בו  (רמב"ם ;

טוב"). יום  "תוספות  עיין

ב ה נ ש מ ר ו א ב

מקוה  מכשירים כיצד  ללמד, מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
שאובים. מים לוגים שלושה מחמת שנפסל 

øöçaL øBaä ?ãöék,כשרים מים סאה מארבעים פחות בו שיש  – ÅÇÇÆÆÈÅ
GL Bì eìôðåïébì äL,שאובים מים –,Bìeñôa àeä íìBòì ÀÈÀÀÈËÄÀÈÄÀ

BàBìî epnî àöiL ãò נפילת בשעת בו שהיו המים כמידת – ÇÆÅÅÄÆÀ
הלוגים, הלוגים,ãBòåשלושת שלושת למעט כדי  יותר , ומעט – À

הקודמת,כדע  במשנה חכמים íéòaøàת øöça ãéîòiL ãò BàÇÆÇÂÄÆÈÅÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn



aרכו dpyn iyily wxt ze`ewn zkqn

äàñ íéòaøà øöça,íéðBzçzä ïî íéðBéìòä eøäèéå.äéøæò ïa øæòìà éaøìñBt,÷÷t ïk íà àlà. ¤¨¥©§¨¦§¨§¦§£¨¤§¦¦©©§¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¨¦¥¨©

:úéçà ãåâ ïðéøîàã ,äèîì ìåñôäå äìòîì øùëä íà ïëù ìëå.wqt k"``øîåìë ÷÷ô ë"àà íéñøåâ ùéå .ïøîàãë ãåòå åàåìî åðîî åàöéå åéîéî å÷ñôù
:äéøæò ïá øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ø÷éò éì úéàøð äðåùàø äñøéâå .íéîä äìàá ãçà òâé àìù ãò äùò øùà äå÷îä ìò íúñ ë"àà

`xephxa yexit

äàñ ויעשה הפסול, המקוה מן למטה בחצר  כשר מקוה שיעמיד  – ÀÈ
לחברם, כדי ביניהם, íéðBéìòäחריץ eøäèéåשבבור המים – ÀÄÀÂÈÆÀÄ

íéðBzçzäלמעלה, ïîידי על  הכשר, במקוה שלמטה המים מן – ÄÇÇÀÄ
מן  העליון המקואות, את "מטהרים ח): (ו  להלן שנשנה כמו  השקה,

גורסים: ויש mipezgzd",התחתון". z` mipeilrd exdhie"כלומר
ידי על אותם ויחבר הפסול, מן למעלה הכשר המקוה את שיעשה

למטה. שבבור  המים את העליונים הכשרים המים ויטהרו  éaøÇÄחריץ,
ìñBt äéøæò ïa øæòìà למקוה כשמחברם אף שבבור, המים את – ÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅ

t÷÷כשר, ïk íà àlàצדדי וכן  הבור , סביבות כל שסתם – ÆÈÄÅÈÇ
אלא  אחר למקום הבור  מימי פתוחים יהיו  שלא עד המחברם, החריץ

יפה חבור  הוא שאז הכשר , גורסים:(הרש "ש),למקוה `mויש  `l`
wqt ok הראשון כתיקון ועוד, מלואו ממנו  ויצאו  מימיו שפסקו  היינו  –

המאירי). הרא"ש ; עזריה (הר"ש ; בן  אלעזר רבי  שלדעת מפרשים, ויש
שבבור  הפסולים המים כל  שיצאו  ישראל ").צריך  dkld("תפארת  oi`e

.dixfr oa xfrl` iaxk

קמא: תנא שאומר  שמה מפרשים, exdhieיש d`q mirax` xvga cinriy cr
,mipezgzd on mipeilrd הוא שאומרים:טעמו משום ,wiq` ceb,(והעלה (משוך 

שהמים  והרי  הבור, אל  ועולה נמשך  הכשר המקוה כאילו  שרואים כלומר
למעלה  הכשר המקוה את עושה אם שכן וכל  סאה. הארבעים ידי  על מיטהרים

אומרים: שאז  הפסול, `zigמן cebכאילו שרואים כלומר והורד ), (משוך 
אומרים  שאין סובר , עזריה בן אלעזר  ורבי לבור. ויורד  נמשך הכשר  המקוה

אומרים אין אחית" "גוד אף שלדעתו  ואפשר  אסיק". "גוד (y"xd;במקואות
epzpyn yxtne ,df yexit lr dywny (oxeb) wi'vpexeb y"xbdl "dxdh zetqez" oiir

.(zxg` jxca

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מהור"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

... בהזדמנות זו הנני לעורר את כת"ר, שהוא הרב דבאר שבע, אשר בעיר זו ובסביבותי' נוסדו 
עתה כמה וכמה ישובים חדשים, וכפי הידיעות המתקבלות כאן, מצב היהדות בהם מעורר דאגה מפני 
העדה,  מנהיג  הרב  על  ובפרט  הנ"ל,  בחבל  הנמצאים  ואחד  אחד  כל  ועל  וד"ל.  טעמים,  וכמה  כמה 
להשתדל בכל המאמצים ולעשות ככל יכלתו בענין החזקת היהדות לכל פרטי'. וידוע פתגם כ"ק מו"ח 

אדמו"ר - "טובה פעולה אחת מאלף אנחות".

הוא  בעדתו, שלוחו דרחמנא  פאר  רב מכהן  וכל   - וחזקה שליח  עד"ז,  ידוע  לכת"ר  גם  בטח 
- עושה שליחותו. אבל כבר אמרו רז"ל, אין מזרזין אלא למזורזין, ש"מ תרתי: א( שמותר לזרז, ב( 
דהזירוז מביא תועלת. ולא יהא הזירוז אלא להעדפה. וידוע ההנהגה מט"ו באב ואילך, דכל המוסיף 

מוסיפין לו.

החותם מעין הפתיחה בברכת שיבשר טובות מהטבת מצב בריאות זוג' שתחי'.

ראיתי על גליונו שהוא מח"ס ברכת שלמה, ובאשר אינו בספרי' שלי, ואתענין לדעת אם אפשר 
להשיגו.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הגאולה  חג  תמוז,  לי"ב  שהו"ל  הקונטרס  לו  נשלח  בפ"ע  בחבילה 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
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äàñ íéòaøà øöça,íéðBzçzä ïî íéðBéìòä eøäèéå.äéøæò ïa øæòìà éaøìñBt,÷÷t ïk íà àlà. ¤¨¥©§¨¦§¨§¦§£¨¤§¦¦©©§¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¤¨¦¥¨©

:úéçà ãåâ ïðéøîàã ,äèîì ìåñôäå äìòîì øùëä íà ïëù ìëå.wqt k"``øîåìë ÷÷ô ë"àà íéñøåâ ùéå .ïøîàãë ãåòå åàåìî åðîî åàöéå åéîéî å÷ñôù
:äéøæò ïá øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ø÷éò éì úéàøð äðåùàø äñøéâå .íéîä äìàá ãçà òâé àìù ãò äùò øùà äå÷îä ìò íúñ ë"àà

`xephxa yexit

äàñ ויעשה הפסול, המקוה מן למטה בחצר  כשר מקוה שיעמיד  – ÀÈ
לחברם, כדי ביניהם, íéðBéìòäחריץ eøäèéåשבבור המים – ÀÄÀÂÈÆÀÄ

íéðBzçzäלמעלה, ïîידי על  הכשר, במקוה שלמטה המים מן – ÄÇÇÀÄ
מן  העליון המקואות, את "מטהרים ח): (ו  להלן שנשנה כמו  השקה,

גורסים: ויש mipezgzd",התחתון". z` mipeilrd exdhie"כלומר
ידי על אותם ויחבר הפסול, מן למעלה הכשר המקוה את שיעשה

למטה. שבבור  המים את העליונים הכשרים המים ויטהרו  éaøÇÄחריץ,
ìñBt äéøæò ïa øæòìà למקוה כשמחברם אף שבבור, המים את – ÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅ

t÷÷כשר, ïk íà àlàצדדי וכן  הבור , סביבות כל שסתם – ÆÈÄÅÈÇ
אלא  אחר למקום הבור  מימי פתוחים יהיו  שלא עד המחברם, החריץ

יפה חבור  הוא שאז הכשר , גורסים:(הרש "ש),למקוה `mויש  `l`
wqt ok הראשון כתיקון ועוד, מלואו ממנו  ויצאו  מימיו שפסקו  היינו  –

המאירי). הרא"ש ; עזריה (הר"ש ; בן  אלעזר רבי  שלדעת מפרשים, ויש
שבבור  הפסולים המים כל  שיצאו  ישראל ").צריך  dkld("תפארת  oi`e

.dixfr oa xfrl` iaxk

קמא: תנא שאומר  שמה מפרשים, exdhieיש d`q mirax` xvga cinriy cr
,mipezgzd on mipeilrd הוא שאומרים:טעמו משום ,wiq` ceb,(והעלה (משוך 

שהמים  והרי  הבור, אל  ועולה נמשך  הכשר המקוה כאילו  שרואים כלומר
למעלה  הכשר המקוה את עושה אם שכן וכל  סאה. הארבעים ידי  על מיטהרים

אומרים: שאז  הפסול, `zigמן cebכאילו שרואים כלומר והורד ), (משוך 
אומרים  שאין סובר , עזריה בן אלעזר  ורבי לבור. ויורד  נמשך הכשר  המקוה

אומרים אין אחית" "גוד אף שלדעתו  ואפשר  אסיק". "גוד (y"xd;במקואות
epzpyn yxtne ,df yexit lr dywny (oxeb) wi'vpexeb y"xbdl "dxdh zetqez" oiir

.(zxg` jxca

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: ז àðcøéaדף éçñ éåä Lé÷ì Léø,הירדן בנהר רוחץ היה -àúà ¥¨¦£¥¨¥§©§¥¨¨¨
äðç øa øa äaø,מבבל àãéשהוא déì áäé,מהנהר לעלות לעוזרו ©¨©©¨¨§©¥§¨

déì øîà ב ר חנה, בר בר לרבה לקיש שבועהàäìàיש לשון -àðéðñ ¨©¥¡¨¨¨¥¨
eëì,עזרא בימי כולכם עליתם שלא על בבל בני אתכם אני שונא - §

שני, בבית שכינה שרתה לא כך ט)áéúëcומשום ח äîBç(שה"ש íà' ¦§¦¦¨
,'æøà çeì äéìò øeöð àéä úìc íàå ,óñk úøéè äéìò äðáð àéä¦¦§¤¨¤¨¦©¤¤§¦¤¤¦¨¨¤¨©¨¤

הפסוק, äîBçkודורש íëîöò íúéNò íà יחדיו המחוברות כאבנים - ¦£¦¤©§§¤©¨
àøæò,בחומה, éîéa íëlek íúéìòå ו לישוב קיום היה ízìLîðאז ©£¦¤§¤¦¥¤§¨¦§©§¤

,Ba èìBL á÷ø ïéàL óñkk אבל עוד, לגלות יוצאים הייתם ולא ©¤¤¤¥¨¨¥
íúéìòL åéLëòלחצאיןúBúìãk,סגורה ואחת נפתחת שאחת ©§¨¤£¦¤¦§¨

Ba èìBL á÷øäL æøàk ízìLîð לא אתם וכך מהעץ, מקצת ואוכל ¦§©§¤§¤¤¤¨¨¨¥
בשלימות. שכינה להשראת זכיתם

הגמרא: æøàמבארת éàî.לארז שנמשלו בזה המכוון מה -,àìeò øîà ©¤¤¨©¨
שאכלו לארז שאוכלת øBâîññנמשלו 'סס' הנקראת תולעת שם - ©§¨

הגמרא: שואלת כמשור. בתוכו øBâîññומגררת éàî נמשלו למה - ©©§¨
בבית  להם  נשתייר ומה  מעט משיירת התולעת שהרי  לססמגור , שני בבית

הגמרא: משיבה àaà,שני. éaø øîàרק להם ÷ìB,נשתייר úa ¨©©¦©¨©
éëàìîe äéøëæ ébç íéðBøçàä íéàéáð eúnMî ,àéðúãk בתחילת ¦§©§¨¦¤¥§¦¦¨©£¦©©§©§¨©§¨¦

שני, Lãwäבית çeø ä÷lzñðוהנבואהeéä ïééãòå ìàøNiî ¦§©§¨©©Ÿ¤¦¦§¨¥©£©¦¨
.ìB÷ úáa ïéLnzLî¦§©§¦§©

לעיל: שהובא המעשה על מקשה éãäaהגמרא éòzLî éî Lé÷ì Léøå§¥¨¦¦¦§¨¥©£¥
äðç øa øa äaø,הרבים ברשות חנה בר בר רבה עם בשיחה ופתח דיבר לקיש שריש יתכן האם -äîe ©¨©©¨¨¨

àøîc [øæòìà] (øæòéìà) éaøהדור וגדול אדון -,äåä ìàøNéc àòøàc,חביריו מכל היה אף åשבקי ©¦¤§¨¨§¨¨§©§¨§¦§¨¥£¨§
כן  פי déãäaעל Lé÷ì Léø éòzLî äåä àìמשום לכך, והטעם לקיש, ריש עימו שוחח לא -ïàîc Ÿ£¨¦§¨¥¥¨¦©£¥§©

éãäñ àìa à÷qéò déì eáäé ,÷eMa déãäa Lé÷ì Léø éòzLîc בשוק לקיש ריש עם שדיבר מי - §¦§¨¥¥¨¦©£¥©§©¥¦§¨§Ÿ©£¥
אף  מלדבר לקיש ריש נזהר ולפיכך עדים, ללא מעות לו נותנים והיו בישרותו האנשים היו בטוחים בפרהסיא

וכי כן, אם אלעזר, רבי øעם éãäaäðç øa øa äaאלעזר רבי משל פחותה מתרצת éòzLî.שמעלתו ©£¥©¨©©¨¨¦§¨¥
eäééðéaהגמרא: àøáb éãL ,àtt áø øîà,ההוא במעשה ביניהם  אדם והחלף הטל -Bà שLé÷ì Léø ¨©©¨¨§¥©§¨¥©§¥¨¦

äåä,הרוחץéøéòæe,ידו את לו שהושיט äåäש Bàהוא äpç øa øa äaøיד øæòìàהמושיט éaøå היה £¨§¦¦©¨©©©¨£¨§©¦¤§¨¨
הרוחץ.

i"yx

àðéðñåëì`ly laa ipa lkl Ð
dpiky erpne ,`xfr inia elr
.ipy ziaa zexyl aeyln `ealn

óñëë íúìùîð,awxp epi`y Ð
.dpiky mixqg mziid `l jk

úåúìãëipy ea yiy xry Ð
,xbeq exiage cg` gzet ,zezlc

.oi`vgl mzilr jkèìåù á÷øäù
åáezlke` zrlez ezvwn Ð

oefg zvw jk ,miiw ezvwne ekezn
.did `l eleke ,my did dpiky

æøà éàîfx`l mzlynp i`n Ð
xn`wc?xebnqq :`ler xn`Ð

.zrlez myøåâîññ éàîÐ
ipy ziaa elynp dnl ,xnelk
dpiky ziixy oiprl xebnqql?

ìå÷ úá àáà éáø øîàxiizyp Ð
zvwn fx`d on x`yp xy`k ,edl

.hrenåäééðéá àøáâ éãùe` Ð
i` .cid hyetd e` ,silgz ugexd

ugexd ded yiwl oa oerny 'xÐ
xa xa dax e` ,cid el hyt ixirf

cid el hyt dpgxfrl` iaxe Ð
.ugexd did

"ואהבת לרעך כמוך" הוא פרוש וביאור על "ואהבת את ה' אלוקיך".
היום יום יב מנחם אב



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dkeq(oey`x meil)

:`ziixad dkiynnøéàî éaø äãBîemda yiy mixqpa elit` ¤©¦¥¦
,migth drax`øñðì øñð ïéa Lé íàLwix llgàìîkly eagx ¤¦¥¥¤¤§¤¤¦§Ÿ

ìqt çépnL ,øñð,xyk jkq `edy ,awie oxeb zleqt -íäéðéa- ¤¤¤©¦©©¨¥¥¤
,xqpl xqp oiay llgaådkeqd.äøLkz` `xnbd zx`an §§¥¨

:`iyewdîìLaøîàc ïàîì àleqt jkqyãvä ïî ïéa òöîàa ïéa ¦§¨¨§©§¨©¥¨¤§©¥¦©©
wx lqetéëä íeMî ,úBnà òaøàaxqp oia lqt gipn m`y oaen §©§©©¦¨¦

xqpl,äøLkxzene ,leqt jkq ly zen` rax` o`k oi`y oeik §¥¨
.xykd jkqd zgz oyiløîàc ïàîì àlàleqt jkqyòöîàa ¤¨§©§¨©¨¤§©

lqet dkeqdäòaøàa,migthéànàef dkeq,äøLkagx xqp ixd §©§¨¨©©§¥¨
liren ji`e dkeqd lk z` lqet jekiql leqtd migth drax`

:`xnbd zvxzn .mdipia lqt gipny dnáøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©
àëä ,òLBäé,`ziixad dxiykdy dn -àéåä àìc äkeñaoi`y - §ª©¨¨§¨§Ÿ©§¨

daäðîL àlàzen`,ïðé÷ñò úBîöîeöîdpenye mirax` mdy ¤¨§Ÿ¤§§¨©§¦¨
,migtháéäéågipdy xaecn -øñðjenq migth drax` agx §¨¦¤¤

otecleeixg`lìqt,migth drax`åcerøñðdrax` agxìqte ©¨§¤¤©¨
,drax`åcerøñðdrax`ìqtedf lk ,drax`àñéb éàäî- §¤¤©¨¥©¦¨

mixyr `lnny `vnp] drvn` cr dkeqd ly cg`d dcivn
.[dkeqd agexn migth drax`eågipn jk xg`øñðdrax` agx §¤¤

migthìqtemigth drax`åcer eixg`løñðdrax` agxìqte ©¨§¤¤©¨
drax`åcer eixg`løñðdrax`ìqtemb ,drax`àñéb éàäî- §¤¤©¨¥©¦¨

,dkeqd agex lk z` `liny `vnpe ,dkeqd ly ipyd dcivn
df ote`ae,dxiykc,cv lkn dfd xcqk gipdy oeikeäì eåä- §¨§

yiy `vnpïéìñt éðLmigth dpeny agexa ,[xyk jkqÎ]òöîàa §¥§¨¦¨¤§©
,dkeqdàkéàåxeriyòöîàa äkeñ øLëämixyr yi cv lkny - §¦¨¤§¥¨¨¤§©

mdy oeike ,[xqpe ,lqt ,xqp ,lqt ,xqp] dxiykd dkeqd cr migth
mpn` ,dnewr otec oicn dxiyk dkeqd zen` rax`n zegt
oi`y e` ,otecd on zen` rax`n xzei wegx leqtd jkqdy ote`a
drax`a leqtd jkqd lqet ,rvn`a xyk jkq migth dray

.migth
ìL øéåà ,éiaà øîàäLlirl x`eank dkeqd z` lqetd migth ¨©©©¥£¦§¨

(.fi)`ed m` ,äìBãb äkeña[dkeq xeriy da yi xie`d caly]eick §¨§¨
dxiykdlBèòéî,xie`d z` -ïéaehrin m`íéð÷ajkq mdy ¦£¥§¨¦

e ,xykïéaehrin m`ïéãetLa,leqt jkq mdyèeòéî éåädkeqde ¥§©¦¨¥¦
,dkeqd z` leqtl mitxhvn xie`de leqtd jkqd oi`y ,dxiyk

eqtl xeriy mdn cg` lka oi`ykxie` la` .envr ipta l
migth dyelyäpè÷ äkeñahrnn m` `weec ,migth dray ly §¨§©¨

xie`d z`íéð÷a,xyk jkq mdyèeòéî éåä,dxiyk dkeqde §¨¦¨¥¦
lkd eli`ke ceal mixne` migth dyelyn zegt xie`dy oeiky

,xyk jkqa jkeqnehrnn m` la`ïéãetLa,leqt jkq mdyàì §©¦Ÿ
èeòéî éåämitxhvn micetyde xie`d oi`y ,dleqt dkeqde ¨¥¦

xyk jkq ef dkeqa oi`y `vnp ,dkeqd xeriy z` milydl
.migth dray:`xnbd dtiqenéléî éðäåzegt xie` yi m`y §¨¥¦¥

xie`dyk `weec ,dxiyk migth dyelynãvä ïîotecl jenq - ¦©©
,xyk jkq my yi eli`k aygpe ceal oic xn`p dfay ,dkeqd

ìáàdyelyn zegt xie` yi m`òöîàa,dkeqdáø da éâéìt £¨§¤§©§¦¥¨©
àðéáøå àçà,ceal oic df ote`a xn`p m`dãç`piax -Lé ,øîà ©¨§¨¦¨©¨©¥

,òöîàa ãeáìeli`k aygp dkeqd rvn`a xie`dyk mb okle ¨¨¤§©
,dxiyke mezqãçå`g` ax -òöîàa ãeáì ïéà ,øîà,xie`de §©¨©¥¨¨¤§©

dkeqd iwlg ipy mi`vnpe jkqd iwlg ipy oia uveg rvn`ay
.zeptc yely `ll

:`xnbd zx`anàîòè éàîexewn dn -øîàc ïàîcyLéoicãeáì ©©£¨§©§¨©¥¨
mbòöîàa,ä äøB÷ ,àéðúcexizdl ieand gzt lr zgpen ¨¤§©§©§¨¨©

e ,lehlhaøçà ìúBëa úòâBð dðéàå äæ ìúBkî äàöBi`l` ,ecbpky §¨¦¤¤§¥¨©©§¤©¥
,hrn epnn dwegxïëåel yiy ieanäàöBé úçà ,úBøB÷ ézL §¥§¥©©§¨

øçà ìúBkî äàöBé úçàå äæ ìúBkî,dcbpkúBòâBð ïðéàåzexewd - ¦¤¤§©©§¨¦¤©¥§¥¨§
,Bæa Bæyi m`ìMî úBçtäLdxewl e` lzekl dxewd oia migth ¨¨¦§¨

l oicn mezqk llgd aygp ,dcbpkye ,ceaéøö BðéàäøB÷ àéáäì C ¥¨¦§¨¦¨
,úøçàyi m` mle`ìLäLdxewl e` lzekl dxewd oia migth ©¤¤§¨

,dcbpkyéøöúøçà äøB÷ àéáäì Clk lrn zexewd eidiy ick ¨¦§¨¦¨©¤¤
mdipia yiy zexew izya s` ceal mixne`y ixd .ieand gzt

:`xnbd zx`an .ieand rvn`a epiidc dyelyn zegtCãéàå- §¦¨
ok`y xn`ie ef `ziixa ayii ,rvn`a ceal oi`y xaeqe wlegd
`l` ipiqn dynl dkldn epcnl `l ,dkeq oebk `ziixe`c mipica

la` ,rvn`a `le cvd on ceal,úBøB÷ éðàLïðaøcexn`y md ©¦§©¨¨
ieana lhlhl xzen dxezdne ,ieand y`xa xkid gipdl jixvy

.rvn`a s` ceal lireny elwd jkitle ,zexewd `ll mb
:`xnbd zx`anøîàc ïàîc àîòè éàîy,ïðúc ,òöîàa ãeáì ïéà ©©£¨§©§¨©¥¨¨¤§©¦§©

äaeøàbba oelg -çôè çúBt dáe ,úéaaLgth ly llg da yi - £¨¤©©¦¨¥©¤©
yi m` ,gth lräàîeèzn lyajezdàîè Blek ,úéalk - §¨§©¦¨¥

mle` ,lde` z`neha mi`nhp ziad jezay milkdãâðkM äî©¤§¤¤
däaeøà,dizgzne lde`d jeza epi`y aygp,øBäèoeiky £¨¨

.lde`d jyndl zaygp dpi` dxewn dpi`yz`vnp m` oke
dãâðk äàîeèdäaeøàipta mewnl daex`d zaygp ,dizgzn - §¨§¤¤£¨

e ,d`nehd lr llk lde` o`k oi`e envrøBäè Blek úéaä ìë- ¨©©¦¨
m` oke .mixedh ziaa mi`vnpy milkd lkäaeøàa ïéàxeriy ¥¨£¨

çôè çúBtd z`vnp m` ,gth lr gth -,úéaa äàîeèmilkd lk ¥©¤©§¨©©¦
ky dne ,znd lde`a mi`nhp ziad jezayãâðkd.øBäè äaeøà §¤¤£¨¨

d z`vnp m`eãâðk äàîeèd,äaeøàipta mewnl daex`d zaygp §¨§¤¤£¨
e ,envrøBäè Blek úéaä ìëziady oeik.d`nehd lr lid`n epi` ¨©©¦¨

oi` ,migth dyelyn zegt daex`d gzty it lr s`y jkne
zgzy dn `nhie mezq `ed eli`k eaiygdl ceal mixne`
ceal oi`y gikedl yi ,lde` oicn ziaay dn lk mr daex`d

:`xnbd zx`an .rvn`aCãéàåceal yiy xaeqe wlegd - §¦¨
,rvn`a s` ceal yi dxezd lkay xn`ie ef dpyn ayii ,rvn`a

eäàîeè úBëìä éðàLmeyn ,rvn`a ceal mda oi`yéøéîb éëäc ©¦¦§§¨§¨¦§¦¥
eäì.ipiqn dynl dkld §

:dnewr otec oicl zxfeg `xnbdLøc`pzd,éàòìà øa äãeäé éaø ¨©©¦§¨©¦§©
úçôpL úéaervn`a ebbåéab ìò Ckéñå,zgtpy mewnd iab lr - ©¦¤¦§©§¦¥©©¨

dkeqdäøLk,dnewr otec oicneli`k ziad zxwz zaygpy §¥¨
.otecd ly ekynd `id,éaø ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø åéðôì øîà̈©§¨¨©¦¦§¨¥§©¦¥©¦

Léøt,dxiyk dkeqd mipte`d lka `l ixdy ,jixac z` yxt - ¨¦
`l`àaà Løét Ckzeptcdn wgexn jkqd m` ,iqei iax -àòaø ¨¥©©¨©§©

,úBnàdkeqdäìeñtm` wxe ,dnewr otec oic xn`p `l dfay ©§¨
zeptcdn wgexn jkqd,úBnà òaøàî úBçtdkeqdäøLkmeyn ¨¥©§©©§¥¨

.dnewr otec
xac l`rnyi iax dilr xn`y ztqep dyxc d`ian `xnbd

:dnecàîeøáà ,éàòìà øa äãeäé éaø Løc,miphw mibc oin - ¨©©¦§¨©¦§©©§¨
àéøLmda miaxern `ny miyyeg oi`e ,dlik`a mixzen - ©§¨

.mda mixkip mivxyd oi`e miphw mdy it lr s` ,mivxyøîà̈©
Léøt ,éaø ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø åéðôìlka `l ixdy ,jixac z` §¨¨©¦¦§¨¥§©¦¥©¦¨¦

`l` ,mixzen el` mibc zenewnd,àaà øîà Ck`nexa`ìL ¨¨©©¨¤
íB÷îxdp -,äøeñà éðBìtmi`nh mivxy my miievny meyn ¨§¦£¨

`nexa`e ,myixtdl leki epi`e mphew aexn mixkip mpi`eìL¤
íB÷îxdp -,úøzeî éðBìtoi`e xdp eze`a miievn mivxyd oi`y ¨§¦¤¤

e .mi`nh mivxy lk`i `ny yygàä éëepivny enk -øîàc ¦¨§¨©
àzðçö éàä ,éiaàmiphw mibc -àøäð áác-xdpa mi`vnpy ©©¥©©©§¨§©©£¨

,'aa' enyyàéøL:`xnbd zx`an .dlik`a mixzen -àîòè éàî ©§¨©©£¨
,[mivxy] mi`nh miphw mibc df xdpa yiy miyyeg oi`àîéìéà¦¥¨

àiî éôéãøc íeMî,xdn minxef 'aa' xdpa mindy -àîè âc éàäå ¦¦§¦¥©¨§©¨¨¥
íéà÷ éöî àì ,äøãMä èeç déì úéìc ïåékmiiwzdl leki epi` - ¥¨§¥¥©¦§¨Ÿ¨¥¨¥

,ok xnel xyt` i` .df xdpaéà÷c ïðéæç à÷ àäåmi`ex ep` ixd - §¨¨¨¥¨§¨¥
,xdn minxefd zexdpa mb miniiwzn mi`nh mibcyàlàdvxz ¤¨

`ed mrhdy xnelàiî éçéìîc íeMî'aa' xdp ly mindy - ¦¦§¦¥©¨
,migelnéôìé÷ déì úéìc ïåék àîè âc éàäå,miywyw el oi` - §©¨¨¥¥¨§¥¥¦§¥

éà÷ éöî àì,xnel xyt` i` df mb .ea miiwzdl leki epi` -àäå Ÿ¨¥¨¥§¨
éà÷c ïðéæç à÷mina mb miniiwzn mi`nh mibcy mi`ex ep` ixd - ¨¨¥¨§¨¥

.migelnàlà`ed ,mi`nh mibcl 'aa' xdpa miyyeg oi`y mrhd ¤¨
eäééðéè äaøî àìc íeMîlcbn 'aa' xdp ly hihd oi` -.àîè âc ¦§Ÿ©§¤¦©§¨¨¥

mi`nh mivxy milcbny zexdpn `ed m` ,`nexa` iabl oke
aexn mixkip mpi`y oeik mi`nh mivxy lk`i `ny elke`l xeq`
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רכט
ezny in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei

.i`w inp drax` oda yiy`e ,odaäøùë éàîà,lqtl xeriy yiy mixqpdn zg` lka Ð

`id dlecb m`e ,oda zlalean dlek efe .dnewr oteca diixyinl `kilc `kidmze` Ð

.da zelqet zen` rax`l uegyúåîöîåöî úåîà äðåîù àìà äá ïéàùzegt `l Ð

xqp adic ,miccv ipyn da ligzdy oebke .migth dpenye mirax` ody ,xzei `le

i`dn lqte xqpe ,lqte xqpe ,lqt xcde `yixa

`qibjekiq ixd ,migth drax`e mixyr ixd Ð

dyere ipyd dcvn ligzne xfege .drvn` cr

`ki`c ,rvn`a milqt ipy edl eede ,ok enk

jkld .od migth dpeny ixde .dkeq xykd

mixqpd zgze .milqt ipy oze` ici lr dxyk

zlqtp dpi` dkeqde ,oyii `lopixn`c ,oda

zegt `dc ,mirvn`d milqtd cr dnewr otec

milqte mixqpa :xn`z m`e .`ed zen` rax`n

mipya `xykzn `l drax`n mizegtd

iaxle ,dkeq xykd `kilc oipnifc ,mirvn`d

oikkqn oi` rax` ,oda oi`ya s` xn`c xi`n

`lnk xqpl xqp oia yiya xykzn ikid oda

xqp,mixqpd zgz s`e ,dxyk dlek `idd Ð

'x liqt `kide .cg` mewna drax` `kil `dc

ipy xaqwc iccda izxz `ki`c `kid xi`n

.rax`l mitxhvn mixqpèåòéî éåä,dxyke Ð

.yi leqt jkq xeriy `le ,yi xie` xeriy e`lc

äðè÷ äëåñá.mvnevn xeriy Ðéåä íéð÷á
èåòéî.xie` o`k oi`e ,ceal opixn`c Ð

èåòéî éåä àì ïéãåôùádfn `lc ab lr s`e Ð

`ki`c oeik edin ,leqtl xeriy yi dfn `le

dkeq xykdn iwtpc ,iccda migth dylyÐ

dcda oitxhvn `le ,ediiytp it`a iaiyg

.dkeqc `xeriyl dizile ,`xeriyl dnely`l

éìéî éðäåepi`e ceal dylyn zegt xie`c Ð

.dkeqa lqetãöä ïî`ed ixd opixn`c Ð

.otecd on cealkòöîàázegta xie` Ð

.otecl jenqa `ly ,dylynäàöåéä äøå÷Ð

ieand gzt agex lr dpezpe ,ieand xizdl

.milzkd ipyl zrbn dpi` efe ,lzekl lzekn

'åë úåøå÷ éúù ïëåxie` rvn`a jgxk lre Ð

.otecl jenqa `ly dylyn zegtäøå÷ éðàù
opaxc aexir zeklde iean lehlh xeqi` lkc Ð

eliwd jkld ,oewiz ira `l `ziixe`cnc ,`ed

dkeq la` .exizd mde exq` mdc ,ikd da

dkld rvn`a ceal ol miw `l i` ,`ziixe`c

ipiqn dynl.dxeyk`l opivn `l ÐäáåøàÐ

.`id bbaøåäè äáåøà ãâðëdizgzy milk Ð

mixedhceal oi` :`nl` .znd ld` epi`y Ð

.mezqk dilek iednl rvn`aåìåë úéáä ìë
øåäèlid`n oi`y Ð.melk d`nehd lrïéà

äáåøà ãâðë úéáá äàîåè çôè çúåô äáåøàá
øåäè åìåë úéáä ìë äáåøà ãâðë äàîåè øåäè
yi mixg` mixacae ,`yix ik opiqxb `tiq Ð

`l `kde .zeld`c dpyna welig mdipia

daex`" wxtd y`x edfe ,dlek dl opiziin

."ziad jezayåäì éøéîâ éëäoi`c ,ipiqn Ð

icin opixnb `l dkldne .rvn`a ceal

.dia xnz`c `edd `l` ,izixg`ùéøô éáøÐ

.jixac z`àîåøáà.oda oixkip oivxy oi`e ,miphw mibc oin Ðíéøåñà éðåìô íå÷î ìù.mixkip opi`y ,myixtdl leki oi` mphew aexne ,xdp eze`a oilicb oivxyy Ðíå÷î ìù
úøúåî éðåìô.yxtnck ,mivxy lcbn xdp eze` oi`y Ðàúðçö.miphw mibc oin =àøäð ááã.eny aa xdpd Ðàéî éôéãø.uexl zexdnne ,zelw Ðäøãùä èåçmc`a gk ozep Ð

.ze`ixaa zcner ezxcy zeidl mibce dndaeéà÷ã ïðéæç÷ àäå.odinina oitecxd zexdp dnka Ðéôìé÷.miywyw =àîè âã åäééðéè éáøéî àìãlicbn xdp eze` ly hih oi` Ð

.miynxe mivwy uiwyne'åë àðãéàäå.xdp eze`l oicxei odne ,mivwy oilcbn mde ,eiykr okezl eaqedy Ðïéîéöô äì ùéù äøãñëà éáâ ìò êëéñdxcqk` ztwend xvg oebk Ð

cvl la` .zen` rax`n xzei dxcqk`d zxwza yic ,dkeql zeliren zeinipt zevign oi`e .dxcqk` ly iexiw zty lr jkqd jnqe ,xvg ly dxie`a jkiqe ,oizipzna ziyixtck

dylyn zegt zegt mdipiae ,zepelg oink oicenr = oinivt dxcqk`l yi dkeqd.ceal eda opixn`c ,dxyk Ð
ïðéøîà
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ïéà.dylyn zegt dpw dpw (`,f) lirl oixiykn zeptcc ,dlrnl epiid Ð rvn`a ceal

oiaexirc `nw wxt xn`c o`nl oia jixte .dlrnl inp epiidc ,xity jixt iean zxewne

,rvn`a ceal oi` m` :xn`z m`e .dvign meyn xn`c o`nl oia ,`xkid meyn dxew (a,ai)

`di `ly ,zia oink daerne dti dqekn `dzy cr lqtiz dzngn daexn dzlv ok m`

xie`dyk ixiin `kdc ,`id `kxt e`l !awp da

`de .mipyl ewlgp jekiqae ,dlek ipt lr jldn

lr s`e ,drax`n zegta lqet leqt jkq oi`c

rvn`a ceal oi`c ab`dc ,xie`l inc `l Ð

dylyn xzi jytp dn,ceal zxezn `vi ixd Ð

zeidl aeyg epi`y itl ,lqet epi` ikd elit`e

.mizpia wiqtne uveg

ïéàcbpk ziaa d`neh gth gzet daex`a

ziad lk daex` cbpk d`neh xedh daex`

mixacae ,`yix ik opiqxb `tiqa Ð xedh elek

wxt zeld` zkqna welig mdipia yi mixg`

`xnbd jxcy dlek ,dl iziin `l `kde ,ixiyr

.zexdh xcq ly zeipyn xvwl

êëéñoinivt dl yiy dxcqk` iab lr

lirl) qxhpewa yxit epzpyna Ð

ztwen ef xvg dxcqk` ztwend xvg :(`,fi

iptle ,zegex ylyn aiaq dl migezte ,miza

,zegex ylyl aiaq ze`xcqk` oieyr mizad

,xvgd cvl otec dl oi`e `id dgezt dxcqk`de

dkeql otec oi`e ,xvg ly dxie` iab lr jkiq dfe

mizad oia zewiqtnd mizad zevign `l` ef

aiaq zwqtn dxcqk`d zxwz `vnpe ,dxcqk`l

dxcqk`d agexa yi m`e .zeptcl jkq oia

zen` rax`zen` rax`n zegt ,dleqt Ð

xacl `nbec .dnewr otec opixn`c ,dxyk Ð

yiy xie` dl yiy ,zene`d ly `"xhyiielw

yiyke .dl aiaq dxcqk`d siwde ,miayr da

dkeqd cvl yie ,zen` rax` dxcqk`d zxwza

odipiae zepelg oink micenr ,dxcqk`l oinivt

dylyn zegt.ceal da opixn`c ,dxyk Ð

oinivt da oi`yke,dxyk :xn` iia`c ,ibilt Ð

ly oiiaer `edc ,mzeqe cxei dxwz it opixn`c

dkeqd cvl dlkd mdiy`x iaer dxwzay mixqp

zeqe cxei`l ,dleqt :xn` `axe ,cv lkn m

`nrh yxtnck ,mzeqe cxei dxwz it opixn`

dil jixhvi`c `de .qxhpewa yxit jk .onwl

ici lr dxykc oinivt dl yiy opireny`l

ceal,`ax liqtw `pyil jci`lc meyn Ð

oinivtdy itl ceal `kd opixn` `lc xaqwe

,oevigd xie`l `le ,dyrp dxcqk`d llgl
i`nle
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ezny ina cenr gi sc ± iyily wxt`nei

íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîà.cv lkn Ðãøåé äø÷ú éô ïðéøîà àì äìåñô øîà àáø
íúåñåodiy`x iaer oke ,ocega mixqp ly oiiaer = dxwz it .onwl `nrh yxtnck Ð

.dkeq cvl dlkdíúåñå ãøåé äøãñëà úø÷ú éô úøîàã êãéãìdkeqa inp ikd `niz Ð

,irvn`d otec zgtpe ,rax` miagx oi`y miar mixqpa jkeqne ,xvg rvn`a dieyrd

oiniiw o`kne o`kn mipyelr inp dl zxykn Ð

cxei dxwz it da `nize ,dly dxwz it ici

!mzeqeàéääá êì àðéãåîgezt xie`c oeikc Ð

= `ixcptwl ieyre yletn ieanc `inec ,ecbpl

.miax zriwalàáøå ééáà àîéì`wlq `w Ð

e` otec cga xaqwc meyn `axc `nrh dizrc

`l cv lka la` ,mzeqe cxei opixn` mipya

.opixn`äò÷áájeznc ,drwaa hwp ikdl Ð

oiyer oi`y ,zeptc dl oi` zial dkenq dpi`y

oiyery minrt la` ,dxcqk` myl zeptc

.dixg`n dnzeq ziad otece ,ziad iptl dze`

íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîà àì`nrhe Ð

,dil zil zeptc rax`a :(a,cv) oiaexira yxtn

dnily otec my dzid m` la`dil zi` Ð

axk iia` 'ek `nil .`ziipxg`a mzeqe cxei

.l`enyk `axeéâéìô àì àîìò éìåë ìàåîùã àáéìàmewn lka :ef `ibeq yxit jk Ð

leki epi` ipyd ixace ,mixg` ly ozwelgna `ly odn cg` ixac cinrdl lekiy

l`enyc `ail` :ok xne` zwelgna `l` cinrdl`axc ,`ed zxn`wck i`ce Ð

l`enyc `ail`e .l`enyk eixac cinrdl leki epi` iia`e ,l`enyk xn`c `ed dicegl

,iciar dxcqk` llgl dxwz it zevignc zay oiprl dnc ;dxyk xninl iia` bilt `l

ziyrp dxcqk` jxevl dxwzdyoky lk ,dxwz it znizqa l`eny edl ixy `l Ð

,ziyrp `id dxcqk` ly dllgl ueg ixdy ,dyrp dkeq myl `ly ,dkeq oiprl

.odl dveg jxevl `le ,zeieyr okez jxevl zevigne
éë
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cv lkn mzeqe cxei dxwz it iia`lc qxhpewa yxitc i`nleikd xzal `dc ,dyw Ð

,yletn iean oink ef cbpk ef zeptc izy dkeqa xiizype zirvn` otec zigt` ikc wiqn

mzeqe cxei dxwz it opixn` `lc iia` icen `dac!llk zeptc dl oi`c o`k oky lk Ð

it zxn`c jcicl :yxitc ,dxcqk` `la xvga ixiin mzdc meyn ,wlig qxhpewa ,edine

mzeqe cxei dxcqk` zxwzdkeqa inp `niz Ð

oi`y miar mixqpa zkkeqn xvga dieyrd

mipye ,irvn`d otec zgtpe ,drax` miagx

it ici lr inp dl zxykn oiniiw o`kne o`kn

cxei mixqp zxwz it da `nize ,dly dxwz

xie`c oeik ,jl `picen `idda :dil xn` !mzeqe

ieyre yletn ieanl `inc dcbpl gezt

eyexit jezn rnyn .miax zrwale ,`ixcptwl

aiaq siwn xvgd xie`y itl xzei leqtl dvexy

,el ztwn dxcqk`d zxwzc `kidn ,jkql

`xaqe .i`dn yletn ieanl ith inc i`dc meyn

ibilt `xwirn ik d`xp jkitl .`id dpeyn

dl yia ,oinivt dl oi`y dxcqk` lr jkiqa

e` mexce gxfn ,m`b oink ozkldk zeptc izy

zeripv carinl `zlnc `gxe`c ,oetve gxfn

:iia`l dywn `axe .dxwz it ici lr iia` ixy llk ziyily o`k oi`c ab lr s`e ,zvw

zirvn`l `zile ef cbpk ef mizy eid eli`ci`de .dxwz it ici lr dl ixy ded i` Ð

"zigtd" hwpcjk ziyrpyk `nye .dlgzn jk ziyrp m` oicd `edc ,`wec e`l Ð

dxwz it opixn` `lc jl `picen `da :iia` dil xn`e .dzigt oeyl inp dia jiiy dlgzn

oiaexir) "zebb lk" seqa opzck ,dxwz it opaxl edl zilc ,yletn ieank dedc meyn Ð

mzd ixyc dcedi iax elit`e .miza ipy iab lr diilr dpeaa ibiltc (`,dvilin ipd Ð

`ziixe`c zevign ylyc dkeq iab la` .`ziixe`c zevign izy dil zi`c ,zay iabÐ

dizrc `wlq dywn dedc `axe .mzeqe cxei dxwz it da opixn` `l zeyletnc dcen

jiiyc ebin ,mzeqe cxei dxwz it o`k iia` xn` ,mzd dxwz it edl zilc opaxl elit`c

zyletnc (`,bv oiaexir) "zebb lk" wxt rnync :`iyw izyxity dn itl ,edine .zyletnd dkeq iabl inp ipdn ,dkixv dzid m` dxwz it opixn` dedc .zyletn dpi`y dxcqk` iabl

dinivt z` deyd el`e ,dxyk oinivt dl yiy dxcqk` iab lr jkiq `de ?xeqi`l dvign opivn `le :iia`l `ax dil xn`c ,iia` inp xyknicicl :dil xn` !dleqt Ðjcicl ,dxyk Ð

lr jkiqc :my qxhpewa yxity dn itl mzdc oizrnyc yexit edfe .ibilt mzdc `idda jgxk lrc ,`kdc oinivt dl yik ied `l mzdc oinivt dl yi `zyde .`id zevign weliq Ð

gth odl yie ,zeiefa micenr mireaw ziyily otecae ,ieank dieyre ,dkx`l ozkldk zeptc izy dl yi ,oinivt dl yiy dxcqk` iabelit` ziyilye ozkldk mizy :opzc ,dxyk Ð

oi`xp oi` dxcqk`d jezae ,o`kn zevignd izy oiae o`kn zevignd izy oia oicner oinivt e`vnpe ,zepey`xd zevign lv` dkeza zevign izy dpay ,oinivtd z` deyd elit`e .gth

zevign izy `l` dl oi`c ,dleqt Ðelit`c ,`zlin `da jlr `biltc ,dxyk icicl Ðdlrnln zexew el oiaegz dxcqk` mzqc ,mzeqe cxei dxwz it il zi`c dvign mey dl oi`

dleqt zxn`c inp jcicle .zraexn `l` dlebr dpi`y dxwz epiidc ,dt odl yi zexew jpde .dxwzd z` oipzep odilry ,cenrl cenrn`nrh epiid `kdc ,xeqi`l dvign o`k oi` Ð

dxcqk`l zyletnl xvgd xie`l zyletn oia qxhpewa wligy dn itl ,`zyde .ocal el` lr dcinrne ,elld zevign ici lr zepey`xd zevignd z`e oinivtd z` o`kn wliqyÐ

izyxity dn itl la` .`giprax`l oinivt rax`e ,gth ly ziyily mewna oinivtde .ziyixtck ,m`b oink `l` ,ef cbpk ef zeyletna e`l mzdc zeptc izyc :xnel jixve !`iyw Ð

zexg` zevign dyry dnivt deydyke ,gth mewna zeptcd iy`xa oihlea micenrd oze`e .dxcqk`d zxwz mdilr zepal cenrl cenrn zexew aiyedl jxc oky ,dxcqk` ly zeief

jci`a eda ibiltc oizrnyc oinivt ,edine .llk zevign `kil elit` dxwzd it gkn dxyk iia`l ,mewn lkne .dkeqd jeza oi`xp opi`e ,oinivtl miptan m`b oink mizy oze` cbpk

ceal gkn `pyilizy dl yiae oiaexirc `iddl dzeeydl ep`a m`e .ceal gkn dkeql zevign oiyrp oinivt jpd `l` ,llk zevign my oi`e ,daxd oinivt ztwena inewe`l jixv Ð

zeiefl oinivtde zevignxninl opivnc ,`axc `nrh ith dil `gipc oky lke .ceal gkn `l` ,gth oiiaera oi`e ,yly jeza dfl df oikenq oinivt ipy zief lkl yiy xnel ep` oikixv Ð

.gth ly dvignl `le zenily zevignl `l` ceal opixn` `lc ,ceal `la gth ixinbc xaqwc

äøãñëàxira la` .zecizi 'c lr diexiw zcnere ,dizegex rax`n dvext dxcqk` `ied drwaac meyn drwaa hwpc :qxhpewa yxit (a,cv oiaexir) "zebb lk" wxta Ð drwaaÐ

zi` ine :(a,cv oiaexir) "zebb lk" idliya qixbc ezqxb itk edfe .mzeqe cxeic mzd l`eny dcene .dixg`n dnzeq ziad otece ,xvgl e` zial zekenq ze`xcqk` mzq

dil zil ik :ipyne ?mzeqe cxei dxwz it l`enyl dilylya la` ,rax`a Ðrax`a dil zil ik :qxhpewa my yxite .dil zi` Ðit znizqa ,zevign rax` zeyrl jixvy mewna Ð

zevign ylyl dxwz ite ,dzkldk zg` dvign da dzid m` ,ylya la` .dxcqk` oebk ,dxwzjl `picen `idda iia` xn`w lirle ,axk iia` `kd opinwen `dc :`iywe .xykn Ð

izya elit`c ;`nl` .yletn ieank dedc meynopaxc zilnxk mzdc drwa xeqi`c meyn wlgl ep`a m`e !llk `kilc `kid oky lk ,dxwz it dil zil zevigninp `axl ok m` Ð

m` ,zevign `la elit` dxwz it :ax xn` drwa iabe ,`l e` dxwz it opixn` i` miaxd zeyxa zevign izy iab (`,dv oiaexir) "zebb lk" seqa opaxe dcedi 'x ibilt ,cere .ikd `nip

jk dxcqk` mzqc d`elna dvext ziriaxde ,zevign yly m` ik ea oi`yk :xnelk .ylya dil zil ik :l`ppg epiax oke ,`kti` qixb mz epiaxe .opaxcn dfe `ziixe`cn dfc meyn `l

`"da mlerd `xap dn iptn :(a,hk zegpn) "dax unewd"a xn`e .zaaeqn dpi` zipetv gexe ,dnec `ed dxcqk`l mler :(a,dk `xza `aa) "xetgi `l" idlya opixn`ck ,`idiptn Ð

xyrn xzia dvexty it lr s` dvign my `ki`c ,edyne miigl ipy ziriaxa yiy oebk zevign rax` my yiyk ,rax`a la` .`vi z`vl dvexd lky ,dxcqk`l dnecydil zi` Ð

.zegex izyn uxtpy zia oke iab (a,cv oiaexir) "zebb lk" idlya jixtwcn ,yletn `di `ly calae ,dxwz it dil zi` zevign izya elit`e ,d`elna dvext elit` ,axe .dxwz it

zg` gexn `py i`n`edda lirl mzd `ipzcde .oeqkl`a eiexiwc ,zief oxwa uxtpy oebk :ax ipyne !mzeqe cxei dxwz it :opixn` ,inp zegex izyn ,mzeqe cxei dxwz it :opixn`c Ð

o`k miptb dxewn epi` eivge ,dxewn eivgy zia :(`,bv) `wxit,zayl mi`lk zencl oi` !zevign rax` my mzd `kilc ab lr s` ,mzeqe cxei dxwz it 'ixn`c ,o`k rexfl xzen Ð

mz epiax yexitl drwaa `kd hwpc i`de .(`,`i) oiaexirc `nw wxt opixn`ck .mi`lkl xzen ze`t elit`c.zilnxk `idy drwac ,lehlh xeqi` mewn `edy drwa hwpc yxtl yi Ð

xvgay dxcqk` hiwp ded i`e .ziyixtck ,zyletn `dz `ly calae dxwz it axl dil zi` inp mzdc ,zevign izy dl yiy dxcqk`a inp ixii`c meyn ,inp i``weec rnyn ded Ð

.miptl d`elna dvexte ,xvgd rvn` cr `idy `l` ,agexa e` xvgay jxe` lka zkyen xvgay dxcqk` mzqc ,zevign yly dl yiyk
ieg`
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,äìeñt øîà àáø .íúBñå ãøBé äø÷z ét :ïðéøîà̈§¦©¦¦§¨¥§¥¨¨¨©§¨
àáø déì øîà .íúBñå ãøBé äø÷z ét :ïðéøîà àì̈¨§¦©¦¦§¨¥§¥£©¥¨¨

íúBñå ãøBé äø÷z ét zøîàc Cãéãì :ééaàì¯ §©©¥§¦¨©£©§§¦¦§¨¥§¥
Cì àðéãBî :déì øîà !éòöîà ïôBc úéçôä eìéôà£¦¦§¦¤¤§¨¦£©¥¥¨¨

ìeôîä éBáîk déì äåäc ,àéääaàáøå ééaà àîéì .L §©¦©£¨¥§¨©§¨¥¨©©¥§¨¨
äøãñëà :øîzàc ,éâìtéî÷ ìàeîLe áøc àzâeìôa¦§§¨§©§¥¨¦©§¦§¦§©©§©§¨
ét ïðéøîàc ,Bìeëa ìèìèì øzeî :øîà áø ,äò÷áa§¦§¨©¨©¨§©§¥§§¨§¦©¦
da ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe .íúBñå ãøBé äø÷z¦§¨¥§¥§¥¨©¥§©§§¦¨
ãøBé äø÷z ét ïðéøîà àìc ,úBnà òaøàa àìà¤¨§©§©©§¨¨§¦©¦¦§¨¥

ìàeîLc àaéìà .íúBñå¯.éâéìt àì àîìò élek §¥©¦¨¦§¥¥¨§¨¨§¦¦
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

והיה עקב תשמעון, דעקב קאי על עקבתא דמשיחא, שלמות עבודתנו הוא )בעיקר( על-ידי הבירור דחושך הגלות, ובפרט החושך 
דעקבתא דמשיחא.

ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dkeq(oey`x meil)

ly dxwzd ztye dxcqk`d zxwz lr jkqd z` gipdy oeiky
,dkeqd jeza zxkip dxcqk`dïðéøîàeli`kétd [ztyÎ]äø÷z ©§¦¨¦¦§¨

dxcqk`d lyãøBédhn itlkíúBñå.otec my yiy aygpe - ¥§¥
eàáøe wlgøîàef dkeqy,äìeñty xaeqy meynïðéøîà àì ¨¨¨©§¨Ÿ©§¦¨

eli`kétdäø÷zdxcqk`d ly,íúBñå ãøBé`ll dkeqd z`vnpe ¦¦§¨¥§¥
.enrh x`eai oldle ,zeptc

øîàl`y -Cãéãì ,éiaàì àáø déìjzhiyl -äø÷z ét zøîàc Ÿ¨©¥¨¨§©©¥§¦¨§¨§©§¦¦§¨
dxcqk`d ly,íúBñå ãøBéxvga zcnerd dkeqa mb m`d ¥§¥

y df oic xn`p miar mixqpa zkkeqneeléôàm`úéçôäxiqd - £¦¦§¦
d z`ïôBcdéòöîàdxiyky ,yletn iean oink dkeqd ziyrpe ¤¤§¨¦

yi eli`k aygpe mzeqe cxei miard mixqpd ity mixne`y meyn
.ziyilyd gexa otecdéì øîàmixne`y izhiyl mb ,`axl iia` ¨©¥

dkeqdy dl dnecde dxcqk`a `weec df ,mzeqe cxei dxwz it
,miaxl xarn da oi`e ziad zevign ici lr dizegex lka dnezq
mle` ,mzeqe cxei dxwz it liren dfle ,zeptc dl oi`y `l`
otecd z` xiqdy xg`le xvgd rvn`a zcner dkeqdy ote`a

,dkeqd jeza miaxl xarn yi zirvn`d gexaàéääa Cì àðéãBî¦¨¨§©¦
meyn ,dleqt `idy ef dkeqa -déì äåäcef dkeqleônä éBáîk,L ©£¨¥§¨©§¨

dxwz it oic da liren `l ,miaxd jelidl dieyr `idy oeiky
.dizevign milhazny oeik ,mzeqe cxei

cxei dxwz it mixne` `ly `ax ly enrhy dpiad `xnbd
it oic oi`y xaeqy meyn `ed ,dxcqk` iab lr jkiqa mzeqe
zeptcd x`yyk ,mizy e` zg` oteca `l` mzeqe cxei dxwz
oebk dzkldk otec mey da oi`y dkeqa la` ,ozkldk zeieyr
lkn mzeqe cxei dxwz it mixne` oi` ,dxcqk` iab lr jkiqy

.cv
:`xnbd zxxanàîéì-y xn`p m`dàáøå éiaàm`d miwlegy ¥¨©©¥§¨¨

,mzeqe cxei dxwz it mixne`éâìôéî÷ ìàeîLe áøc àzâeìôa- ¦§§¨§©§¥¨¦§§¥

dxcqk`a zaya lehlh oiiprl l`enye ax zwelgna ewlgp
,drwaa z`vnpyäøãñëà ,øîzàcz`vnpdäò÷áa,dl oi`y §¦§©©§©§¨§¦§¨

,zeczi rax` lr cnerd bb `l` llk zeptcøzeî øîà áø©¨©¨
,Bleëa ìèìèìopaxcn lhlhl xeq` dnvr drwaay it lr s`e §©§¥§

ipta cigid zeyxl dxcqk`d zaygp ,zilnxkk dpicy meyn
meyn ,dnvr,íúBñå ãøBé äø÷z ét ïðéøîàceli`k zaygpe §©§¦¨¦¦§¨¥§¥

lkk da lhlhl xzen okle ,dizegex zrax`n zevigna ztwen
.cigid zeyxda ïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLedxcqk`a -àlà §¥¨©¥§©§§¦¨¤¨
,úBnà òaøàal`eny xaqy meynïðéøîà àìcdf ote`aäø÷z ét §©§©©§Ÿ©§¦¨¦¦§¨
,íúBñå ãøBéjk meyne ,llk zevign ef dxcqk`l oi`y `vnpe ¥§¥

da lhlhl xzene zilnxk `idy drwad lka lehlh oick dpic
it mixne`y xaeqd iia`y d`xp ok m`e .zen` rax` jeza wx
.l`eny zhiyk xaeq `axe ,ax zhiyk xaeq mzeqe cxei dxwz

ok` :`xnbd dgecìàeîLc àaélàdxwz it mixne` `ly xaeqd ©¦¨¦§¥
,zevign rax`a mzeqe cxeiéâéìt àì àîìò élekiia` mb - ¥¨§¨Ÿ§¦¥

mzeqe cxei dxwz it mixne` `l dkeqay oicd `edy dcen
oeiky ,dleqt dkeqd dxcqk` iab lr jkiq m`e ,zevign rax`a
dxcqk`d llg jxevl dieyr dxwzd ity drwa iabl elit`y
xizdl ick mzeqe cxei dxwz it mixne` `ly l`eny xaq
ity dkeq iabl eppipra oky lk ,dxcqk`d llg jeza lehlh
jxevl `le dxcqk`d zgzy llgd jxevl dzyrp dxwzd
bba mixne` `ly l`eny xeaqiy i`ce ,dl dvegy dkeqd
zevign yi eli`k aiygdl 'mzeqe cxei dxwz it' dxcqk`d
z` xiykny iia` okle .dleqt dkeqde ,dkeqd llg z` xiykdl
,zevign rax`a 'mzeqe cxei dxwz it' ly oicd ici lr dkeqd
rax`a mby xaeqd axk `l` ,l`enyk xeaql leki `l i`cea

.'mzeqe cxei dxwz it' mixne` zevign
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר אברהם אלי' שי'

שלום וברכה!

בצער נודעתי מפטירת אשתו הרבנית מרת ברכה ניעשא ע"ה, ויה"ר שמכאן ולהבא לא ידע עוד 
מכל עגמ"נ וצער ח"ו, ובימים האלו דאבלות ישנה אשר בטח יהפכו במהרה בימינו לששון ולשמחה 

הנה גם אבלות חדשה תשכח מן הארץ והקיצו ורננו שוכני עפר.

זה עתה הביאו מבית הכריכה הקונטרס רשימות על מגילת איכה לכ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע 
ונוסף בו מאמר מכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע מאמר מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ומאמר מכ"ק מו"ח 
אדמו"ר, ויה"ר שבזכות זה שע"י כת"ר יבוא המאור שבתורה ואור תורה באלפים מבתי בנ"י, הנה 
במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה, יאיר גם אצלו באור טוב הנגלה והנראה ולראות רוב נחת 

מבתו וחתנו הרב שיחיו.

מצו"פ שני קונטרסים, ובטח יודיע להמשרד כמה עוד לשלוח לכת"ר שי'.

ויה"ר שב"ב נזכה ליעוד המקווה והפכתי אבלם לששון ויהפכו הימים האלו לששון ולשמחה, 
אכי"ר.

בברכה לברי' הנכונה ושיב"ט בזה.

הרשימה  כפי  מהמשרד  הקבלות  כל  קבל  כבר  ובטח  נתקבל,  בעתו  תמוז  מג'  מכתבו  ב.  נ. 
במכתבו הנ"ל.



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dkeq(ipy meil)

rax`a 'mzeqe cxei dxwz it' mixne` oi`y xaeqy `ax j`
xyt` `l` ,l`enyk xaeq `edy xnel jixv oi` ,zevign
rax`a mb 'mzeqe cxei dxwz it' mixne`y axk mixaeq mleky

e ,drwaay dxcqk`a lhlhl xzen `diy oiprl ,zevignéâéìt ék¦§¦¥
áøc àaélàrax`a 'mzeqe cxei dxwz it' mixne` ezrcl m` - ©¦¨§©

.dxcqk`d lr jkiqa mb zevignéiaàxaeq ,ef dkeq xiznyáøk, ©©¥§©
.ef dkeq oiprl mb oicd oky ezrceEì øîà àáøå`l ax elit`y §¨¨¨©§

meyn ,'mzeqe cxei dxwz it' ici lr ef dkeq xiyknyàì ïàk ãò©¨Ÿ
íúä áø øîà,mzeqe cxei dxwz it mixne`y ,dxcqk`a -àlà ¨©©¨¨¤¨

meynéãéáòc àeä äøãñëàì úBvéçîclr migpend zexewd - ¦§¦§©§©§¨©£¦¥
eyrp ,zevignd zeligzn mdne ,dxwzd it mdy micenr drax`
,mzeqe cxei odity xnel yi jk meyne ,dxcqk`d llg jxevl

,dxcqk`l zevign yi eli`k aygpeàëä ìáà,dkeqa -cbb £¨¨¨§
ezxwz ite dxcqk`déãéáò éëäì åàìdkeqd jxevl eyrp `l - ¨§¨¦£¦¥

zgzy llgd jxevl `l` ,dxcqk`l uegny llga `idy
y xaeq ax mb ,dxcqk`dàì,'mzeqe cxei dxwz it' mixne` Ÿ

.dleqt dkeqde
ïðz,dpyna epipy -,äøãñëà úôwenä øöç ïëåagexa yi m` §©§¥¨¥©¤¤©§©§¨

xnel xyt` i`y meyn ,dleqt dkeqd zen` rax` dxcqk`d
zeptck ynyl mileki ziad zevign oi`e ,'dnewr otec' dfa

.dkeqd` zhiyl `xnbd dywn:iiaéànàåef dkeq recn - §©©
,dnewr otec oicn dxiykdl xyt` i` m` elit` ixd ,dleqt

àîéðy meyn dxyk `idyäø÷z étdxcqk`d lyíúBñå ãøBé ¥¨¦¦§¨¥§¥
:`xnbd zvxzn .dkeql zeptc yi eli`k aygpedîbøzyxit - ¦§§¨

àáødpynd z`,éiaàc àaélàxaecnyBéeøé÷ úà äåLäLk- ¨¨©¦¨§©©¥§¤¦§¨¤¥
oi`e ,dxcqk`d zxwzl deey dkeqd ly jkqd z` gipdyk
dxiykdl xyt` i` jkle ,dkeqd jeza d`xp mixqpd ly mceg
,zen` rax` dxcqk`d bba yiy lke ,mzeqe cxei dxwz it meyn
,dxcqk`d bb lr xykd jkqd z` gipd m` ok` ,dleqt dkeqd
xzei bba yi m` elit` dxyk ,dkeqd jeza d`xp mixqpd cege

.'mzeqe cxei dxwz it' meyn ,zen` rax`n
azaiyiéðúî àøeñecnl -àzòîL àäì`axe iia` zwelgn - ¦¨©§¥§¨§©§¨

àðMéì éàäailekl dxcqk`l oinivt yi m`y ,dlrnly `ibeqk §©¦§¨
m` `axe iia` ewlgp oinivt dl oi`yke ,dxyk dkeqd `nlr

.'mzeqe cxei dxwz it' mixne`mle`azaiyiéðúî àúéãaîeô- ¦§§¦¨©§¥
m`y ,xg` ote`a `axe iia` zwelgn z` ecnléab ìò Ckéñ¦¥©©¥

ïéîévt dì ïéàL äøãñëàyie dfl df jenqa micnery mipw - ©§©§¨¤¥¨©¦¦
,migth dylyn zegt mdipiaìkä éøácdkeqd,äìeñtiia` mby ¦§¥©Ÿ§¨

bby oeik ,'mzeqe cxei dxwz it' ef dkeqa mixne` oi`y dcen
`le ,dxcqk`d zgzy llgd jxevl eyrp ezxwz ite dxcqk`d

y ote`a ,`id `axe iia` zwelgne .dl dvegny dkeqd jxevlLé¥
dìdxcqk`lïéîévtzegta dfl df mikenq micnerd mipw - ¨©¦¦

,migth dylynøîà éiaàdkeqdy,äøLkeøîà àáødkeqdy ©©¥¨©§¥¨¨¨¨©
.äìeñt:mzwelgn mrh z` `xnbd zx`anøîà éiaàdkeqdy §¨©©¥¨©
,äøLkdpw oia migth dylyn zegt yiy oeiky ,ceal meyn §¥¨

dpwl,ãeáì ïðéøîàe .mezqk aygpeøîà àáødkeqdy,äìeñt ©§¦¨¨¨¨¨©§¨
df ote`ay,ãeáì ïðéøîà àìllg jxevl eyrp el` mipwy oeik Ÿ©§¦¨¨

dfa dxn`p `l ,dl dvegny dkeqd jxevl `le ,dxcqk`d
.dkeqd z` xiykdl ceal ly dkldd:`xnbd zniiqnàúëìäå§¦§§¨

`axkàn÷ àðMéìkdl yi m`y ,`xeq zaiyi icinlz oeylk - §¦§¨©¨
dkeqd oinivt dl oi`yke ,ceal oicn dxyk dkeqd oinivt
dxwzd ziyrp `lyk 'mzeqe cxei dxwz it' oi`y meyn ,dleqt

.dkeqd llg jxevl
déçkLà éMà áøe`vn -Ckñî à÷c ,àðäk áøìyiy dkeq lr ©©¦©§§¥§©©£¨§¨§©¥

cva mcinrdy oebk] ,df cvl df mikenq mzkldk zeptc izy dl
jnq dkeqd ly ziyilyd gexd z`e ,[mexce gxfnéab ìòzxwz ©©¥

äøãñëà,zen` rax`n xzei dagxyïéîévt dì ïéàLmipw - ©§©§¨¤¥¨©¦¦
.dylyn zegta dfl df mikenqdéì øîà,`pdk axl iy` ax ¨©¥

m`d ,ef dkeq xiykn dz` cvikøî øáñ àìlàáø øîàc àäiabl Ÿ¨©©¨§¨©¨¨

m` wxy ,dxcqk` iab lr jkiqdì Lédxcqk`lïéîévtdkeqd ¥¨©¦¦
äøLkm` la` ,ceal oicnïéîévt dì ïéàdkeqd,äìeñtoi`y §¥¨¥¨©¦¦§¨

.zeptc izy `l` o`k oi`y `vnpe ,'mzeqe cxei dxwz it' mixne`
déì éåçàef dkeq xiykdy mrhdy ,iy` axl `pdk ax d`xd - ©§¥¥

ef otecy `l` ,gth agexa ziyily otec dkeql yiy meyn
`idy ote`a zgpenäàøðwxíéðôaî,dkeqd mipta micnerl - ¦§¤¦¦§¦

õeçaî äåLå.dkeql uegn micnerl zi`xp dpi` -énð éàd`xd §¨¤¦©¦©¦
y ote`a zgpen ,gth dagexy ziyilyd otecdy eläàøðwx ¦§¤

micnerlõeçaî,dkeqlíéðôaî äåLåmicnerl zi`xp dpi` - ¦©§¨¤¦¦§¦
z` gipde dkeqdn xzei dkex` dxcqk`dy oebk ,dkeqd mipta
.ef oteca iy` ax oigad `l jk meyne ,dkeql uegn otecd
:dxyk uegan micnerl wx zi`xpy otecy di`x `xnbd d`ian

,øîzàczeyxl hleae ieand zvignl deeya igl ea gipdy iean §¦§©
y ote`a miaxdäàøðmicnerlõeçaî,ieanlíéðôaî äåLå- ¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦

,my micnerl d`xp epi`e llk hlea epi` ieand jezaíeMî ïBcéð¦¦
,éçì:`xnbd zniiqn .ieana lhlhl xizneïéîévt eðééä ,éçìå- ¤¦§¤¦©§©¦¦

`ed ,uega micnerl wx xkip m` elit` liren igl iably enk
:dxyke ,oinivtk ef otec zaygpy dkeq iabl oicd

.äkeqk ïBcéð ,äkeqä ïî àöBiä ìqt ,àðz:`xnbd zx`anéàî ¨¨©¨©¥¦©¨¦©¨©
,àìeò øîà .äkeqä ïî àöBiä ìqtl `ziixad zpeekíéð÷ly ©¨©¥¦©¨¨©¨¨¦

jkqdéøBçàì íéàöBiäd ly irvn`d otecd,äkeñxzeny ©§¦©£¥¨
.dxyk dkeq oic df mewnl yie ,lek`le oyil mdizgz zayl

,xyk lQRd recn :`xnbd zl`eyàäådkeqd z` xiykdl ick ©¨§¨
ïðéòadl eidiyìL,úBðôc Loi` dkeqd ixeg`l `veiy jkqae §¦¨¨Ÿ§¨

xaecn :`xnbd dper .zeptc ylykéàãaà,zeptc yly lQRa ¦§¦¨©¨
okle mdilry jkqd mr dkeqd ixeg`l mi`vei zeptcd mby

:`xnbd zl`ey .dxykàäådxiykdl ickïðéòalqRa didiy §¨§¦¨©¨
xeriyäkeñ øLëä.migth dray lr dray -:`xnbd dper ¤§¥¨
xaecnàkéàãazl`ey .migth dray lr dray xeriy lQRa ¦§¦¨©¨

:`xnbdàäådf mewn xiykdl ickïðéòadidiyäaeøî dúlö §¨§¦¨¦¨¨§¨
.dúnçî:`xnbd dperàkéàãadzlv df lQRa yiy xaecn - ¥©¨¨¦§¦¨©¨

:`xnbd dywn .dzngn daexnéëä éàlk z` `veid lQRa yiy ¦¨¦©¨
,dkeqd ipicàøîéîì éàî`ld ,eprinydl `ziixad d`a dn - ©§¥§¨

.dxyk dkeq lkn df mewn dpey oi`:`xnbd zvxznàîéúc eäî©§¥¨
y xnel mewn did -å ìéàBädkeqd ly irvn`d otecdéàåeâì ¦§§©¨

éãéáò,ziniptd dkeqd jxevl ieyr -éãéáò àì éàøáìåepi` - £¦¥§¦§¨Ÿ£¦¥
,dkeqd ixeg`y lQRd jxevl ieyràì àîéàlQRd z` xiykp ©¨¥¨Ÿ©¨

,`veidïì òîLî à÷.xyke dkeqk oecip `veid lqRy `ziixad ¨©§©¨©¨
:`ziixal sqep xe`iaàëä ,eäééååøú éøîà óñBé áøå äaø- ©¨§©¥¨§¥©§©§¨¨

xaecn ef `ziixaaíéð÷ajkqd lyäkeqä ïî íéðôì íéàöBiä- §¨¦©§¦¦§¦¦©¨
,dkeqd gzt cvlïôBc àãç àìæàå àëLîeon zg` otec wxe - ¨§¨§¨§¨£¨¤

ueg itlk z`veie zkynp dkeqdeäééãäa-yecige ,jkqd mr ©£©§
c ,`ed `ziixadàîéúc eäî,dnr jynp ipyd otecd oi`y oeik ©§¥¨

otec `l` dl oi`y oeike ,dnvr ipta dkeqk `veid lqRd aygp©¨
,zg`äkeñ øLëä da úéì àäzekldk zeptc yly da oi`y - ¨¥¨¤§¥¨

,dxyk dkeqïì òîLî à÷jyndk aygp `veid lQRy ,`ziixad ¨©§©¨©¨
.dxyke mzkldk zeptc yly el yiy `vnpe ,dkeqd

:`ziixal sqep xe`iaäëøöð àì ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¦§§¨
,xyk `veid lQRy eprinydl `ziixaddaeøL äkeñì àlà ©¨¤¨§¨¤¨

dèeòîe ,dúnçî äaeøî dúlödkeqd ly,dúlvî daeøî dúnç ¦¨¨§¨¥©¨¨¦¨©¨¨§¨¦¦¨¨
càzøet Cäa ìñtz àîéúc eäîdaexn dzngy mewn eze`y - ©§¥¨¦¨¥§©§¨

,ea ayiln leqt dzlivnïì òîLî à÷aexy oeiky ,`ziixad ¨©§©¨
dzng ea yiy df mewn lhazn ,dzngn daexn dzlv dkeqd

:`xnbd zx`an .eizgz oyile ayil xzene ,dzlvn daexnéàîe©
àöBéoi` df xe`ia itl ixd ,'`vei' dxne`a `ziixad zpeek dn - ¥

y `ziixad zpeek `l` ,dkeqdn `vei jkqdäkeñ øLëäî àöBé¥¥¤§¥¨
zekldk jkeqn jkqd lk oi`y ,hrene xqg dkeqd jeza jkqd -

.dxyk ok it lr s`e ,dxyk dkeq
:`ziixal sqep xe`iaäëøöð àì ,øîà àéòLBà éaø`ziixad ©¦©§¨¨©Ÿ¦§§¨
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המשך בעמוד עה

ezny in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei
éâéìô éë.`axe iia` Ðáøã àáéìà,`zbelta `nwe`l wigc `l `axc dizline Ð

.dlqtinl bilt axc `ail` elit`cúåöéçîãdyrp dxcqk` myl df dxwz it Ð

dvign eli`e .odl dvegy xie`l dvign zeidl `l la` ,df llgl dvign el zeidl

`id `ziilrnzig` ceb ici lr dxeyk`l la` ,dlr opiknq ded Ðdixnb` ikc .`l Ð

zig` cebl dynl `pngxdieyrd dvigna Ð

edine .dl dvegl `le ,dixnb` dly llgl

ociar i`eeblc ab lr s` ,oinivt dl yic `kid

.`id dnezq dvignk dylyn zegta ceal Ð

äøãñëà úô÷åîä øöç ïëå ïðúdxcqk` bbe Ð

,eilr jkiqy xie`l mizad zevign oia wiqtn

zen` rax` bbd agexa yi m`ezc ,dleqt Ð

.mizad zevign dl ipdn `lééáàã àáéìàÐ

ef dpyn `dzy ,eliayae iia` mewna

.eixac itl znbxeznåéåøé÷ úà äåùäùëÐ

iab lr mipw iy`x ozp `le ,jenp eiexiw dyry

o`lz `l` ,da d`xp dxwz it `diy dxwz

lk .dkeqa d`xp oceg oi`y mixqpd itl deya

retiy `le ,dzid deye dwlg odizebb zxwz

.zeilr zxwzk `l` ,eply oirkàúòîù àäì
.`axe iia`c Ðäìåñô ìëä éøáãoeikc Ð

xie`l `le dieyr dxcqk` llgl dxwzc

dl dvegy.xie`l zevign dyrp dit oi` Ðùé
ïéîéöô äì.dylyn zegta Ðäøùë øîà ééáà

ãåáì ïðéøîàllgl oinivtdy it lr s`e Ð

oevigd xie`l `le eyrp dxcqk`dl `ied Ð

`ziilrn `nizq dylyn zegt lkc ,dvign

.`kdle `kdl diicye `idäìåñô øîà àáøåÐ

dynl dkldn `l` ,`id dvign e`l cealc

dl ixinb ike .dl ixinb ipiqndvign zeidl Ð

`kdl diicynl la` ,eliaya dyrpd llgl

`kdle`l Ð.àî÷ àðùéìë àúëìäå,`axc Ð

elit` opixn` cealc .`xza `pyilk `le

`l` opixn` `l dxwz it znizq la` ,xie`l

.llgl'åë àðäë áøì äéçëùà éùà áødkeq Ð

.gxfne mexc ,dl eid ozkldk mizy ef

dyer did `le ,dxcqk`l dkenq ziyilyde

.minkg exn`y gth daäéì éåçàdidy Ð

la` ,`veid lv` cner xzeie gth eay mivt

dxcqk`dy ,jxe`a dkeq ixeg`l eagx jeyn

cner `l` ,dkezl d`xp epi`e dkeqd lr scer

.eteqa otecl deyaíéðôáî äåùåmze`l Ð

mze`l la` ,d`xp epi` mipta micnerd

oi`e ,dkeqd cbpkn oldl dxcqk`a micnerd

dllg z` oi`exdf mivt agex d`xp Ð

.dkeql ziyily otec zlgzdaøî øîàãÐ

on oldl epzp m` :igla exiykdy iean oiprl

otecd jxe` mr igld iaer dlke deyy ,gztd

hlea epi`y otecd seq `edy d`xpe ,miptay

cvl `ed hlea la` ,gztd llg jezl melk

micnerl xkipe cvd on e` ecbpk miaxd zeyx

.otecd on epi`y ueganéçì íåùî ïåãéðÐ

.otec meyn oecip inp `kdeäîéöô åðééäåedf Ð

.dly mivtäëåñ éøåçàì,irvn` otecl ueg Ð

.dkeqd ly dixeg` `edyíéð÷.jkqd on Ðäëåñ øùëä ïðéòá àäå.efn zlcaene ,`id dytp it`a dkeq jgxk lrc .migth dray `idy Ðéãéáò àì éàøáìdf irvn` otec Ð

.jka diic dzidy d`xy [xg`] okezl irvn` otec qipkdy `l` ,eyrp dkeq myl ozlgz oiccvay mbe ,dyrp jkl `läëåñä ïî íéðôìoi`veie oikeyn ,geztd iriax otec cvl Ð

.oiccvd zeptc jxe`n oldlïôåã ãç àìæàå àëùîîå.ediicda oiccvd iptecn Ðàîéúã åäî`lc oeik Ðdcda ipy otec jiynnda zil `de ,`id dytp dit`ac `zlin gken Ð

.dkeq xykda migth drayïì òîùî à÷.dxyke ziriaxd cr `kynn `lc ,gth elit` ziyilye ozkldk mizyk iede ,`ed dkeq onc Ðäëåñì àìà äëøöð àì ïðéñøâ éëä
.äúìöî äáåøî äúîç äèåòéîå äúîçî äáåøî äúìö äáåøù.àúøåô êäá ìñôéú àîéúã åäî ïðéñøâ éëäøùëäî àöåé.dkeq zekldk jkeqn epi`y Ðäëåñ úøåúîelit`y Ð

.epi` xyk oinøéåà àìà àäé àì.df xeriya lqet epi` epnn xengd xie` elit`c ,xykc `hiyte Ðàáà éáø äéì øîàmipyiy xnel ,`pz opirny`c dkeqk oecip ipd` ikdl Ð

.eizgz mipyi oi` la` ,dkeqd xeriy milydl sxhvn dylyn zegt xie` eli`c .eizgz
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éåçàxkpin `lc oeik ,dkeqa liren `ed j`id :dniz Ð miptan deye uegan d`xp dil

`cg ,ebin meyn i`c ?gth ly ziyily miptandkeq `pdk ax car `l in eh`c Ð

.lirl izyxitck ,ebin ipdn `l `ziixe`c ziyilylc :cere ?zaya `l`éàøáì`l

dil opirny oizipznnc :dywe .jkl dyrp `l df irvn` otec :qxhpewa yxit Ð iciar

,dxcqk` ztwend xvg oke :ipzwc ,xykcm`c

zen` rax` jekiql lzekd on oi`s` ,dxyk Ð

opixn`ck ,iciar i`xal e`l zia zevignc ab lr

ixeg`l mi`veid mipw`c d`xpe .(`,fi) lirl

`nizc edn :`icda iqxbc mixtq zi`e .i`w dkeq

`wlq ,iciar `l i`xal iciar i`eebl mipw ipd

`w ,lvl dieyr dpi`y itl dlqetl jzrc

.dxykc ol rnyn

àìelit`c ,xykc `hiyte Ð xie` `l` `di

.df xeriya lqtp epi` epnn xengd xie`d

dkeqk oecip ipd` ikdl :`a` iax dil xn`

xie` eli`c ,eizgz mipyiy xnel opirny`c

,dkeqd xeriy milydl sxhvn dylyn zegt

:`iywe .qxhpewa yxit jk ,eizgz mipyi oi` la`

dkeqa `d ?dphw dkeq `irye` 'x hwp i`n`

!eizgz mipyic opireny`l jixhvi` inp dlecb

meyn dphw dkeq hwpc xnel `ed wgece

.eizgz mipyie sxhvnc ,izxz da opirny`c

dylyn zegt xie` opiayg mewn lkc :dyw cere

zegt leqt jkql inc `le ,ceal ici lr mezqk

,xyk jkqa mezqk ezeyrl jiiy oi`c dylyn

xdfdl lkei in :cere .leqt jkq ea yic xg`n

dzngn daexn dzlv oi`y miawp d`ln dkeqa

d`xpe ?miawpd cbpk oyi `ly ,edyn `l`

mipyie ,sxhvn xie` mzd :opiqxbc mixtqk

dfe .eizgz:xnelk .eizgz mipyi oi`e ,sxhvn Ð

xykc `hiyt`c `depnn xengd xie` elit` Ð

xeng leqt jkq daxc` ,df xeriyk lqtp epi`

df mrhn `pin` dede .eizgz mipyi oi`c ,epnn

."icin `ki` in" ikd xza dnznck ,sxhvn oi`c

yiya oixiyknc ,oicetya dkkiqn `iyw ,edine

cbpk (ozi) `ly xyt` i`e ozenk odipia geix

dkeq xykd yiya :yxtl jixv jkl !oicetyd

leqtd `lae xie`d `ladfa oia eizgz mipyi Ð

inlyexiae .dphw dkeq hwp ikdle ,dfa oia

xie`c rnyn "elk`y dyly" wxt zekxac

dfe .qxhpewd yexitk ,eizgz mipyi oi`e sxhvn

,wexpd hihn opitlie dkeqa oiniiw op` :epeyl

dyly zeptcd on jekiqd wigxd :onz opipzc

migtho`kn zegt ,dleqt Ðoyil edn .dxyk Ð

,wexpd hih ixd :ayil` oa wgvi 'x aizd ?eizgz

`kd s` ,ea oiliahn oi`e dewna milynyÐ

.eizgz mipyi oi`e dkeqa milyn
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eznyרש"י                                                                                                                                      תוספות in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei

éâéìô éë.`axe iia` Ðáøã àáéìà,`zbelta `nwe`l wigc `l `axc dizline Ð

.dlqtinl bilt axc `ail` elit`cúåöéçîãdyrp dxcqk` myl df dxwz it Ð

dvign eli`e .odl dvegy xie`l dvign zeidl `l la` ,df llgl dvign el zeidl

`id `ziilrnzig` ceb ici lr dxeyk`l la` ,dlr opiknq ded Ðdixnb` ikc .`l Ð

zig` cebl dynl `pngxdieyrd dvigna Ð

edine .dl dvegl `le ,dixnb` dly llgl

ociar i`eeblc ab lr s` ,oinivt dl yic `kid

.`id dnezq dvignk dylyn zegta ceal Ð

äøãñëà úô÷åîä øöç ïëå ïðúdxcqk` bbe Ð

,eilr jkiqy xie`l mizad zevign oia wiqtn

zen` rax` bbd agexa yi m`ezc ,dleqt Ð

.mizad zevign dl ipdn `lééáàã àáéìàÐ

ef dpyn `dzy ,eliayae iia` mewna

.eixac itl znbxeznåéåøé÷ úà äåùäùëÐ

iab lr mipw iy`x ozp `le ,jenp eiexiw dyry

o`lz `l` ,da d`xp dxwz it `diy dxwz

lk .dkeqa d`xp oceg oi`y mixqpd itl deya

retiy `le ,dzid deye dwlg odizebb zxwz

.zeilr zxwzk `l` ,eply oirkàúòîù àäì
.`axe iia`c Ðäìåñô ìëä éøáãoeikc Ð

xie`l `le dieyr dxcqk` llgl dxwzc

dl dvegy.xie`l zevign dyrp dit oi` Ðùé
ïéîéöô äì.dylyn zegta Ðäøùë øîà ééáà

ãåáì ïðéøîàllgl oinivtdy it lr s`e Ð

oevigd xie`l `le eyrp dxcqk`dl `ied Ð

`ziilrn `nizq dylyn zegt lkc ,dvign

.`kdle `kdl diicye `idäìåñô øîà àáøåÐ

dynl dkldn `l` ,`id dvign e`l cealc

dl ixinb ike .dl ixinb ipiqndvign zeidl Ð

`kdl diicynl la` ,eliaya dyrpd llgl

`kdle`l Ð.àî÷ àðùéìë àúëìäå,`axc Ð

elit` opixn` cealc .`xza `pyilk `le

`l` opixn` `l dxwz it znizq la` ,xie`l

.llgl'åë àðäë áøì äéçëùà éùà áødkeq Ð

.gxfne mexc ,dl eid ozkldk mizy ef

dyer did `le ,dxcqk`l dkenq ziyilyde

.minkg exn`y gth daäéì éåçàdidy Ð

la` ,`veid lv` cner xzeie gth eay mivt

dxcqk`dy ,jxe`a dkeq ixeg`l eagx jeyn

cner `l` ,dkezl d`xp epi`e dkeqd lr scer

.eteqa otecl deyaíéðôáî äåùåmze`l Ð

mze`l la` ,d`xp epi` mipta micnerd

oi`e ,dkeqd cbpkn oldl dxcqk`a micnerd

dllg z` oi`exdf mivt agex d`xp Ð

.dkeql ziyily otec zlgzdaøî øîàãÐ

on oldl epzp m` :igla exiykdy iean oiprl

otecd jxe` mr igld iaer dlke deyy ,gztd

hlea epi`y otecd seq `edy d`xpe ,miptay

cvl `ed hlea la` ,gztd llg jezl melk

micnerl xkipe cvd on e` ecbpk miaxd zeyx

.otecd on epi`y ueganéçì íåùî ïåãéðÐ

.otec meyn oecip inp `kdeäîéöô åðééäåedf Ð

.dly mivtäëåñ éøåçàì,irvn` otecl ueg Ð

.dkeqd ly dixeg` `edyíéð÷.jkqd on Ðäëåñ øùëä ïðéòá àäå.efn zlcaene ,`id dytp it`a dkeq jgxk lrc .migth dray `idy Ðéãéáò àì éàøáìdf irvn` otec Ð

.jka diic dzidy d`xy [xg`] okezl irvn` otec qipkdy `l` ,eyrp dkeq myl ozlgz oiccvay mbe ,dyrp jkl `läëåñä ïî íéðôìoi`veie oikeyn ,geztd iriax otec cvl Ð

.oiccvd zeptc jxe`n oldlïôåã ãç àìæàå àëùîîå.ediicda oiccvd iptecn Ðàîéúã åäî`lc oeik Ðdcda ipy otec jiynnda zil `de ,`id dytp dit`ac `zlin gken Ð

.dkeq xykda migth drayïì òîùî à÷.dxyke ziriaxd cr `kynn `lc ,gth elit` ziyilye ozkldk mizyk iede ,`ed dkeq onc Ðäëåñì àìà äëøöð àì ïðéñøâ éëä
.äúìöî äáåøî äúîç äèåòéîå äúîçî äáåøî äúìö äáåøù.àúøåô êäá ìñôéú àîéúã åäî ïðéñøâ éëäøùëäî àöåé.dkeq zekldk jkeqn epi`y Ðäëåñ úøåúîelit`y Ð

.epi` xyk oinøéåà àìà àäé àì.df xeriya lqet epi` epnn xengd xie` elit`c ,xykc `hiyte Ðàáà éáø äéì øîàmipyiy xnel ,`pz opirny`c dkeqk oecip ipd` ikdl Ð

.eizgz mipyi oi` la` ,dkeqd xeriy milydl sxhvn dylyn zegt xie` eli`c .eizgz
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éåçàxkpin `lc oeik ,dkeqa liren `ed j`id :dniz Ð miptan deye uegan d`xp dil

`cg ,ebin meyn i`c ?gth ly ziyily miptandkeq `pdk ax car `l in eh`c Ð

.lirl izyxitck ,ebin ipdn `l `ziixe`c ziyilylc :cere ?zaya `l`éàøáì`l

dil opirny oizipznnc :dywe .jkl dyrp `l df irvn` otec :qxhpewa yxit Ð iciar

,dxcqk` ztwend xvg oke :ipzwc ,xykcm`c

zen` rax` jekiql lzekd on oi`s` ,dxyk Ð

opixn`ck ,iciar i`xal e`l zia zevignc ab lr

ixeg`l mi`veid mipw`c d`xpe .(`,fi) lirl

`nizc edn :`icda iqxbc mixtq zi`e .i`w dkeq

`wlq ,iciar `l i`xal iciar i`eebl mipw ipd

`w ,lvl dieyr dpi`y itl dlqetl jzrc

.dxykc ol rnyn

àìelit`c ,xykc `hiyte Ð xie` `l` `di

.df xeriya lqtp epi` epnn xengd xie`d

dkeqk oecip ipd` ikdl :`a` iax dil xn`

xie` eli`c ,eizgz mipyiy xnel opirny`c

,dkeqd xeriy milydl sxhvn dylyn zegt

:`iywe .qxhpewa yxit jk ,eizgz mipyi oi` la`

dkeqa `d ?dphw dkeq `irye` 'x hwp i`n`

!eizgz mipyic opireny`l jixhvi` inp dlecb

meyn dphw dkeq hwpc xnel `ed wgece

.eizgz mipyie sxhvnc ,izxz da opirny`c

dylyn zegt xie` opiayg mewn lkc :dyw cere

zegt leqt jkql inc `le ,ceal ici lr mezqk

,xyk jkqa mezqk ezeyrl jiiy oi`c dylyn

xdfdl lkei in :cere .leqt jkq ea yic xg`n

dzngn daexn dzlv oi`y miawp d`ln dkeqa

d`xpe ?miawpd cbpk oyi `ly ,edyn `l`

mipyie ,sxhvn xie` mzd :opiqxbc mixtqk

dfe .eizgz:xnelk .eizgz mipyi oi`e ,sxhvn Ð

xykc `hiyt`c `depnn xengd xie` elit` Ð

xeng leqt jkq daxc` ,df xeriyk lqtp epi`

df mrhn `pin` dede .eizgz mipyi oi`c ,epnn

."icin `ki` in" ikd xza dnznck ,sxhvn oi`c

yiya oixiyknc ,oicetya dkkiqn `iyw ,edine

cbpk (ozi) `ly xyt` i`e ozenk odipia geix

dkeq xykd yiya :yxtl jixv jkl !oicetyd

leqtd `lae xie`d `ladfa oia eizgz mipyi Ð

inlyexiae .dphw dkeq hwp ikdle ,dfa oia

xie`c rnyn "elk`y dyly" wxt zekxac

dfe .qxhpewd yexitk ,eizgz mipyi oi`e sxhvn

,wexpd hihn opitlie dkeqa oiniiw op` :epeyl

dyly zeptcd on jekiqd wigxd :onz opipzc

migtho`kn zegt ,dleqt Ðoyil edn .dxyk Ð

,wexpd hih ixd :ayil` oa wgvi 'x aizd ?eizgz

`kd s` ,ea oiliahn oi`e dewna milynyÐ

.eizgz mipyi oi`e dkeqa milyn
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ezny in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei

éâéìô éë.`axe iia` Ðáøã àáéìà,`zbelta `nwe`l wigc `l `axc dizline Ð

.dlqtinl bilt axc `ail` elit`cúåöéçîãdyrp dxcqk` myl df dxwz it Ð

dvign eli`e .odl dvegy xie`l dvign zeidl `l la` ,df llgl dvign el zeidl

`id `ziilrnzig` ceb ici lr dxeyk`l la` ,dlr opiknq ded Ðdixnb` ikc .`l Ð

zig` cebl dynl `pngxdieyrd dvigna Ð

edine .dl dvegl `le ,dixnb` dly llgl

ociar i`eeblc ab lr s` ,oinivt dl yic `kid

.`id dnezq dvignk dylyn zegta ceal Ð

äøãñëà úô÷åîä øöç ïëå ïðúdxcqk` bbe Ð

,eilr jkiqy xie`l mizad zevign oia wiqtn

zen` rax` bbd agexa yi m`ezc ,dleqt Ð

.mizad zevign dl ipdn `lééáàã àáéìàÐ

ef dpyn `dzy ,eliayae iia` mewna

.eixac itl znbxeznåéåøé÷ úà äåùäùëÐ

iab lr mipw iy`x ozp `le ,jenp eiexiw dyry

o`lz `l` ,da d`xp dxwz it `diy dxwz

lk .dkeqa d`xp oceg oi`y mixqpd itl deya

retiy `le ,dzid deye dwlg odizebb zxwz

.zeilr zxwzk `l` ,eply oirkàúòîù àäì
.`axe iia`c Ðäìåñô ìëä éøáãoeikc Ð

xie`l `le dieyr dxcqk` llgl dxwzc

dl dvegy.xie`l zevign dyrp dit oi` Ðùé
ïéîéöô äì.dylyn zegta Ðäøùë øîà ééáà

ãåáì ïðéøîàllgl oinivtdy it lr s`e Ð

oevigd xie`l `le eyrp dxcqk`dl `ied Ð

`ziilrn `nizq dylyn zegt lkc ,dvign

.`kdle `kdl diicye `idäìåñô øîà àáøåÐ

dynl dkldn `l` ,`id dvign e`l cealc

dl ixinb ike .dl ixinb ipiqndvign zeidl Ð

`kdl diicynl la` ,eliaya dyrpd llgl

`kdle`l Ð.àî÷ àðùéìë àúëìäå,`axc Ð

elit` opixn` cealc .`xza `pyilk `le

`l` opixn` `l dxwz it znizq la` ,xie`l

.llgl'åë àðäë áøì äéçëùà éùà áødkeq Ð

.gxfne mexc ,dl eid ozkldk mizy ef

dyer did `le ,dxcqk`l dkenq ziyilyde

.minkg exn`y gth daäéì éåçàdidy Ð

la` ,`veid lv` cner xzeie gth eay mivt

dxcqk`dy ,jxe`a dkeq ixeg`l eagx jeyn

cner `l` ,dkezl d`xp epi`e dkeqd lr scer

.eteqa otecl deyaíéðôáî äåùåmze`l Ð

mze`l la` ,d`xp epi` mipta micnerd

oi`e ,dkeqd cbpkn oldl dxcqk`a micnerd

dllg z` oi`exdf mivt agex d`xp Ð

.dkeql ziyily otec zlgzdaøî øîàãÐ

on oldl epzp m` :igla exiykdy iean oiprl

otecd jxe` mr igld iaer dlke deyy ,gztd

hlea epi`y otecd seq `edy d`xpe ,miptay

cvl `ed hlea la` ,gztd llg jezl melk

micnerl xkipe cvd on e` ecbpk miaxd zeyx

.otecd on epi`y ueganéçì íåùî ïåãéðÐ

.otec meyn oecip inp `kdeäîéöô åðééäåedf Ð

.dly mivtäëåñ éøåçàì,irvn` otecl ueg Ð

.dkeqd ly dixeg` `edyíéð÷.jkqd on Ðäëåñ øùëä ïðéòá àäå.efn zlcaene ,`id dytp it`a dkeq jgxk lrc .migth dray `idy Ðéãéáò àì éàøáìdf irvn` otec Ð

.jka diic dzidy d`xy [xg`] okezl irvn` otec qipkdy `l` ,eyrp dkeq myl ozlgz oiccvay mbe ,dyrp jkl `läëåñä ïî íéðôìoi`veie oikeyn ,geztd iriax otec cvl Ð

.oiccvd zeptc jxe`n oldlïôåã ãç àìæàå àëùîîå.ediicda oiccvd iptecn Ðàîéúã åäî`lc oeik Ðdcda ipy otec jiynnda zil `de ,`id dytp dit`ac `zlin gken Ð

.dkeq xykda migth drayïì òîùî à÷.dxyke ziriaxd cr `kynn `lc ,gth elit` ziyilye ozkldk mizyk iede ,`ed dkeq onc Ðäëåñì àìà äëøöð àì ïðéñøâ éëä
.äúìöî äáåøî äúîç äèåòéîå äúîçî äáåøî äúìö äáåøù.àúøåô êäá ìñôéú àîéúã åäî ïðéñøâ éëäøùëäî àöåé.dkeq zekldk jkeqn epi`y Ðäëåñ úøåúîelit`y Ð

.epi` xyk oinøéåà àìà àäé àì.df xeriya lqet epi` epnn xengd xie` elit`c ,xykc `hiyte Ðàáà éáø äéì øîàmipyiy xnel ,`pz opirny`c dkeqk oecip ipd` ikdl Ð

.eizgz mipyi oi` la` ,dkeqd xeriy milydl sxhvn dylyn zegt xie` eli`c .eizgz
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éåçàxkpin `lc oeik ,dkeqa liren `ed j`id :dniz Ð miptan deye uegan d`xp dil

`cg ,ebin meyn i`c ?gth ly ziyily miptandkeq `pdk ax car `l in eh`c Ð

.lirl izyxitck ,ebin ipdn `l `ziixe`c ziyilylc :cere ?zaya `l`éàøáì`l

dil opirny oizipznnc :dywe .jkl dyrp `l df irvn` otec :qxhpewa yxit Ð iciar

,dxcqk` ztwend xvg oke :ipzwc ,xykcm`c

zen` rax` jekiql lzekd on oi`s` ,dxyk Ð

opixn`ck ,iciar i`xal e`l zia zevignc ab lr

ixeg`l mi`veid mipw`c d`xpe .(`,fi) lirl

`nizc edn :`icda iqxbc mixtq zi`e .i`w dkeq

`wlq ,iciar `l i`xal iciar i`eebl mipw ipd

`w ,lvl dieyr dpi`y itl dlqetl jzrc

.dxykc ol rnyn

àìelit`c ,xykc `hiyte Ð xie` `l` `di

.df xeriya lqtp epi` epnn xengd xie`d

dkeqk oecip ipd` ikdl :`a` iax dil xn`

xie` eli`c ,eizgz mipyiy xnel opirny`c

,dkeqd xeriy milydl sxhvn dylyn zegt

:`iywe .qxhpewa yxit jk ,eizgz mipyi oi` la`

dkeqa `d ?dphw dkeq `irye` 'x hwp i`n`

!eizgz mipyic opireny`l jixhvi` inp dlecb

meyn dphw dkeq hwpc xnel `ed wgece

.eizgz mipyie sxhvnc ,izxz da opirny`c

dylyn zegt xie` opiayg mewn lkc :dyw cere

zegt leqt jkql inc `le ,ceal ici lr mezqk

,xyk jkqa mezqk ezeyrl jiiy oi`c dylyn

xdfdl lkei in :cere .leqt jkq ea yic xg`n

dzngn daexn dzlv oi`y miawp d`ln dkeqa

d`xpe ?miawpd cbpk oyi `ly ,edyn `l`

mipyie ,sxhvn xie` mzd :opiqxbc mixtqk

dfe .eizgz:xnelk .eizgz mipyi oi`e ,sxhvn Ð

xykc `hiyt`c `depnn xengd xie` elit` Ð

xeng leqt jkq daxc` ,df xeriyk lqtp epi`

df mrhn `pin` dede .eizgz mipyi oi`c ,epnn

."icin `ki` in" ikd xza dnznck ,sxhvn oi`c

yiya oixiyknc ,oicetya dkkiqn `iyw ,edine

cbpk (ozi) `ly xyt` i`e ozenk odipia geix

dkeq xykd yiya :yxtl jixv jkl !oicetyd

leqtd `lae xie`d `ladfa oia eizgz mipyi Ð

inlyexiae .dphw dkeq hwp ikdle ,dfa oia

xie`c rnyn "elk`y dyly" wxt zekxac

dfe .qxhpewd yexitk ,eizgz mipyi oi`e sxhvn

,wexpd hihn opitlie dkeqa oiniiw op` :epeyl

dyly zeptcd on jekiqd wigxd :onz opipzc

migtho`kn zegt ,dleqt Ðoyil edn .dxyk Ð

,wexpd hih ixd :ayil` oa wgvi 'x aizd ?eizgz

`kd s` ,ea oiliahn oi`e dewna milynyÐ

.eizgz mipyi oi`e dkeqa milyn
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



רלד
ezny ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei

çéëåé ÷åøðä èéè.jx `edy oebk ,ilk l` ilkn ewixdl ie`xy Ðóøèöîùmilydl Ð

.d`q mirax` xeriyåá ìáåèäå.wexp hih eleky d`q mirax`a Ðåì äúìò àì
äìéáè:oilqet `le oilrn el` ,(` dpyn ,iriay wxt) ze`ewn zkqna opz ikdc Ð

oilrne .wexpd hihe ,glnde ,cilbde ,xetkde ,cxade ,blydinely` ,oinilyn epiid Ð

envr ipta ,oi` Ð.`l Ðäðùîéøö ïéîëó
,zeterd z` da oiaxe`y oiciiv ly jek Ð

ebby ,zklede zrtyny zxeekk ieyre

.cg` eizexiweìúåëì äëîñù åàdhd Ð

.ux`d lr cg` ey`xe lzekd lr mipw iy`x

ââ äì ïéàù éôìedne bb edn xkip epi`y Ð

`l` `ed ld` e`l rteyn ld`c ,lzekm`

.`ziixaa ipzwck ,sewf gth ea yi okàøîâ
çôè ò÷ø÷ä ïî ääéáâä íàùediiexz` Ð

sewf gth my yie ,dtiwfa ceal opixn`c .i`w

xeriy ea yiy oeike .bb `edy sixvd xkipe

dtiwfa ld`.ld` ied Ð'åë ä÷éçøä íà åà
y`x wigxd m` ,i`w lzekd lr dknq` Ð

lr dkenq dzide ,gth lzekn lzekl jenqd

zecizideya lzekle dpnn ceal opixn` Ð

.bbd `ede ,retiya `leíéìäàë íéìäà éòåôéù
.dxyk dwigxd `le diabd `ly it lr s` Ð

íéðúç úìéëá`l dey gth bb dl oi`y itl Ð

.wiqtdl ld` aiygøæòéìà 'øë:xn`c Ð

.`ed ld` e`l rteyn ld`àëôéà àúééøá
àéðújeti` diepyy `ziixa iz`vn Ð

oilqet minkge xiykn xfril` iax :ozhiya

.bb dl oi`y itlàéä äàãéçéipzc oizipzn Ð

la` .d`cigi `edc ,dl ipzw ozp 'x ikd

iax :mixne`e ,eilr oiwleg eid execay minkg

.oilqet minkge xiykn xfril`äðùî
íéð÷ úìöçî.akynl dgep oi`e ,dyw Ð

äáéëùì äàùòjkl dcgie li`ed Ðd`yr Ð

.'ek da oikkqn oi`e ,d`neh zlawne ,ilk

äàîåè úìá÷î äðéàå 'åë êåëéñìilk e`lc Ð

.`nzq` `nzq jixt `xnbae .`edøæòéìà éáø
'åë øîåài`ne ,ixn`w i`n yxtn `xnba Ð

e` daikyl `icda yixtc `kidc .ediizbelt

jekiql,dphwl dlecb oia welig oi` i`ce Ð

,daikyl `nzq zi`xp dphw `l` .yxit `dc

.jekiql `nzq zi`xp dlecbàøîâïàë
äðè÷á ïàë äìåãâá.`yixl inc `l `tiqe Ð

d`yre `id dphw m`e :xn`w ikd `tiqc

`nzq `d ,'ek da oikkqn jekiql.daikyl Ð

'åë àôéñ àîéàivexzl `kil xfril` 'xce Ð

zg`e dlecb zg` `dc ,`nw `pzckdphw

.ipzwàì àîìò éìåë äìåãâá àáø øîà àìà
êåëéñì àîúñã éâéìôipyz `l ,xnelk Ð

,yixtck ediiexze dphwa `tiqe dlecba `yix

lk :`l` .`vxzin `l xfril` iaxc ok m`c

`nzq` ,xfril` iaxca oia `nw `pzc dizlinc `tiqa oia ,oizipzn ipzwc jekiql
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èéèel`e ,(` dpyn iriay wxt) ze`ewn zkqna opzck :qxhpewa yxit Ð gikei wexpd

oilrne .wexpd hihe glnde cilbde xetkde cxade blyd :oilqet `le oilrnepiid Ð

envr ipta la` ,oinilynoi`e ,`l envr ipta inp xie`c ?df `ed gikei dnc :dywe .`l Ð

eizgz mipyi oi`c xie`l inc `le ,dliahl ifg milyn `edy drya wexpd hihc ,gikei df

wexpd hihc d`xpe !sxhvn `edy drya elit`

sxhvny drya elit` ,inp.ea oiliahn oi` Ð

:(i dpyn) ipy wxt ze`ewn zkqna opz ikde

xfril` 'x ,hihe min d`q mirax` ea yiy dewn

'x ,hiha oiliahn oi`e mina oiliahn :xne`

exn` hih dfi`a .hihae mina :xne` ryediÐ

cvn mind eid m`e ,eiab lr oitv mindy hiha

cg`oi`e mina oiliahny ryedi iax dcen Ð

exn` hih dfi`e .hiha oiliahndpwdy hiha Ð

mewn :xne` dcedi 'x .xi`n 'x ixac ,eil`n cxei

i`rlc oa xfril` `a` ,cner dcnd dpw oi`y

xfril` 'x ,zecxei zelewyndy mewn :xne`

qpkpd :xne` oerny 'x ,zeiagd ita cxeid :xne`

:xne` wecv xa xfrl` iax ,cepd zxtetya

wxt yiwl yix xn`c :dyw ,edine .bela ccnpd

dewn inl milynd lk :(`,ak) migafc ipy

:jixte .milyn epi` ziriaxle ,xeik inl milyn

wexpd hih ihernl `nili` ?i`n ihernlikid Ð

epnn dzeye dgey dxt oi`c i` ?incelit` Ð

hihc `zi` i` ,`zyde .milyn epi` inp dewnl

,wexpd hih `ed ryedi 'xe xfril` 'x ibiltc

dcedi 'xe xi`n 'xc ixeriy ipd lk wiay ikid

hwpe ,ze`ewnc i`pz edleke ,xfril` `a`e

?opz `lc epnn dzeye dgey dxtc `xeriy

ilz ikda i`pz ipdc ixeriy jpd lk `nye

dpi` i`dae ,dzey i`dac xaq xnc ,ediinrh

zextd lk oi`c ,op` ifgip xnel jiiy oi`e .dzey

`,ew oileg) "xyad lk" wxta rnync `de .zeey

lk oda laeh dnda ziizyn elqtpy minc (mye

etebqi`nn `l` ,ixii` hih zngn elqtp `l Ð

hih oi` la` ,dnda ziizyl efg `le ,gixqne

dliahl mixyk jkle ,oda axern.

äùåòä`peeb i`d ika Ð sixv oink ezkeq

daeba retiyd jyny xg`lc ,ixii`

,dray agex dkeq jyna oiicr `ki` dxyr

deab opira `dc .opax ixykn `l xg` oiprac

yiyk xyt`e .dxyr daeba dray jyna dxyr

zgz s`y ,dxyr daeba dray jyn my

da oyiy oeik ,dxyk dxyr deab oi`y retiyd

on `veiy lqt` dedc icin .agexa drax`

mipwa ixyknc ,lirlc sqei axe daxl dkeqd

.dkeqd iptln mi`veid

íàùoipa dyre Ð gth rwxwd on diabd

retiy ly ey`x eilr aiyede ,gth sewf

jenqa dyry gth lzekd on wigxd oke .dhnl

eze`c rnyn qxhpewd oeyl jezne .oeilrd retiyd y`x eilr jnqe ,gth agx jkq lzekl

xie` `ed elit` ,wigxd diabdy gthyxitc .ceal mrhn mezqk eaygpc ,dxyk Ð

zvwe .zecizi lr dkenq dzide ,gth lzekd on lzekl jenqd y`x wigxd m` :qxhpewd

gth gzet ux`d on ddeab dzid m`y e` ,mipa` drax` lr dpezp dzid m`y minkgl xfril` iax dcen :opiqxbc ,inlyexia ok rnyn.dxyk Ð

êåëéñì.(mye `,gk zay) "oiwilcn dna" wxt ,okynn opitlic ,ozyt `l` mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lkc Ð d`neh zlawn dpi`e da oikkqnïàëo`k dlecba

lka jekiql d`yr hwp `tiqae .jekiql `nzqc zlvgn `ki`c meyn ,zelvgn lka daikyl d`yr `yixa hwp `l` ,`cga `tiqe `cga `yix iedzc meyn `l Ð dphwa

.daikyl `nzqc zlvgn `ki`c meyn ,zelvgnøîà`nzq` ,xfril` 'xa oia `nw `pzc dizlin seqa oia ,oizipzn ipzwc jekiqle Ð jekiql `nzqc ibilt `l `nlr ilek dlecba `ax

`icda daikyl d`yr :xn`w ikde .i`wyixt `lc oebk inc ikide ,jekiql `edy da xnel oileki ep` m`e ,da oikkqn oi`e d`neh zlawn Ðjk ,d`neh zlawn dpi`e ,da oikkqn Ð

dphw `d ,jekiql `nzq da opixn`c `ed `weec dlecb xaqc meyn ,diipz `le dphwl `nw `pz dxiiy ikdlc yxtl wgece .qxhpewa yxit:xninl xfril` 'x `z`e .daikyl `nzq Ð

`nw `pzc dizlin la` ,xfril` 'xc dizlin `l` iiepyl `ax `z` `lc :yxtl d`xpe !`weic` `l` `nw `pzc dizlin xwir` xfril` 'x bilt `l `zydc :`iywe .dlecbk dphwÐ

xfril` 'x xn`wc jekiqle .opipyck mlerlmzqa oebk ,jekiql `idy xnel leki m` qxhpewa yxitck epiid Ð.da oikkqne ,dxedh Ð
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,çéëBé ÷Bøðä èéèóøèönLìáBhäå ,äàñ íéòaøàì ¦©¨¦©¤¦§¨¥§©§¨¦§¨§©¥
.äìéáè Bì äúìò àì Baäðùîïéîk Búkeñ äNBòä Ÿ¨§¨§¦¨¨¤¨§¦

éøöïéàL éðtî ìñBt øæòéìà éaø ,ìúBkì dëîqL Bà ,ó §¦¤§¨¨©¤©¦¡¦¤¤¥¦§¥¤¥
.ïéøéLëî íéîëçå ,âb dìàøîâéaø äãBî :àðz ¨©©£¨¦©§¦¦¨¨¤©¦

däéaâä íàL øæòéìàdâéìôäL Bà çôè ò÷øwä ïî ¡¦¤¤¤¦¦§¦¨¦©©§©¤©¤¦§¦¨
çôè ìúBkä ïî¯ïðaøc eäééîòè éàî .äøLk àéäL ¦©¤¤©¤¦§¥¨©©£©§§©¨©

¯éòetéLáøì déçkLà ééaà .eîc íéìäàk íéìäà ¦¥Ÿ¨¦©£¨¦¨©©¥©§©¥§©
ïàîk :déì øîà .äkeqa íéðúç úìéëa éðb à÷c óñBé¥§¨§¥§¦©£¨¦©¨£©¥§©

¯!?øæòéìà éaøk zãáòå ïðaø z÷áL ,øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¨§©§©¨©§¨©§§§©¦¡¦¤¤
øéLëî øæòéìà éaø :éðz àëtéà àúééøa :déì øîà£©¥¨©§¨¦§¨¨¥©¦¡¦¤¤©§¦
!?àúééøák zãáòå ïéúéðúî z÷áL .ïéìñBt íéîëçå©£¨¦§¦¨§©§©§¦¦§¨©§§§¨©§¨
äNBòä :àéðúc .àéä äàãéçé ïéúéðúî :déì øîà£©¥©§¦¦§¦¨¨¦§©§¨¨¤

éøö ïéîk Búkeñ:øîBà ïúð éaø ,ìúBkì dëîqL Bà ó ¨§¦§¦¤§¨¨©¤©¦¨¨¥
.ïéøéLëî íéîëçå ,âb dì ïéàL éðtî ìñBt øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§¥¤¥¨©©£¨¦©§¦¦

äðùîì dàNò ,äìBãb íéð÷ úìöçîäáéëL¯ ©£¤¤¨¦§¨£¨¨¦§¦¨
Cekéqì ,da ïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î¯da ïéëkñî §©¤¤§¨§¥§©§¦¨©¦§©§¦¨

äpè÷ úçà :øîBà øæòéìà éaø .äàîeè úìa÷î dðéàå§¥¨§©¤¤§¨©¦¡¦¤¤¥©©§©¨
ì dàNò ,äìBãb úçàåäáéëL¯ïéàå ,äàîeè úìa÷î §©©§¨£¨¨¦§¦¨§©¤¤§¨§¥

Cekéqì ,da ïéëkñî¯úìa÷î dðéàå da ïéëkñî §©§¦¨©¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤
.äàîeèàøîâdàNò :zøîà ,àéL÷ dôeb àä §¨¨¨©§¨¨§©§£¨¨

ìàîòè .da ïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î äáéëL¯ ¦§¦¨§©¤¤§¨§¥§©§¦¨©§¨
ì dàNòcàîúñ àä ,äáéëL¯:éðz øãäå .Cekéñì ©£¨¨¦§¦¨¨§¨¨§¦©£©¨¥

Cekéñì¯àîòè .äàîeè úìa÷î dðéàå da ïéëkñî¯ §¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤§¨©§¨
àîúñ àä ,Cekéñì dàNòc¯ìàì àä !äáéëL ©£¨¨§¦¨§¨¨¦§¦¨¨¨

ïàk ;àéL÷¯ïàk ,äìBãâa¯ïðaøì àîìLa .äpè÷a ©§¨¨¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨§©¨©
øæòéìà éaø :ïðúc ,àéL÷ øæòéìà éaøì àìà ,àéL÷ àì̈©§¨¤¨§©¦¡¦¤¤©§¨¦§©©¦¡¦¤¤

ì dàNò ,äìBãb úçàå äpè÷ úçà :øîBàäáéëL¯ ¥©©§©¨§©©§¨£¨¨¦§¦¨
àîòè .da ïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î¯dàNòc §©¤¤§¨§¥§©§¦¨©§¨©£¨¨

ìàîúñ àä ,äáéëL¯dàNò :àôéñ àîéà .Cekéñì ¦§¦¨¨§¨¨§¦¥¨¥¨£¨¨
Cekéñì¯àîòè ,äàîeè úìa÷î dðéàå da ïéëkñî¯ §¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤§¨©§¨

àîúñ àä ,Cekéñì dàNòc¯ìøîà àìà !äáéëL ©£¨¨§¦¨§¨¨¦§¦¨¤¨¨©
,Cekéñì àîúñc éâéìt àì àîìò élek äìBãâa :àáø̈¨¦§¨¥¨§¨¨§¦¦¦§¨¨§¦

éâéìt ék¯äpè÷ íúñ :øáñ àn÷ àpz .äpè÷a ¦§¦¦¦§©¨©¨©¨¨©§¨§©¨
ì.Cekéñì éîð äpè÷ íúñ :øáñ øæòéìà éaøå ,äáéëL ¦§¦¨§©¦¡¦¤¤¨©§¨§©¨©¦§¦
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dkeq(ipy meil)

:di`x `xnbd d`ian÷Bøpä èéèewixdl ie`xy ce`n jx hih - ¦©¨
,ilk l` ilknì óøèönL ,çéëBéxeriy milydäàñ íéòaøà ¦©¤¦§¨¥§©§¨¦§¨

,dewnaåy it lr s`Ba ìáBhämd d`q mirax`d lky dewna - §©¥
,wexpd hihnäìéáè Bì äúìò àì. Ÿ¨§¨§¦¨

äðùî
éøö ïéîk Búkeñ äNBòäócr retiya miieyr dkeqd zeptcy - ¨¤¨§¦§¦

,bb ef dkeql oi`y `vnpe ,dlrnl efa ef zeptcd iy`x mirbepy
dëîqL Bàdkeqd jkq z` -ìúBkì,ux`l gipd ipyd eciv z`e ¤§¨¨©¤

el` mipte` ipyaâb dì ïéàL éðtî ìñBt øæòéìà éaølde` lky - ©¦¡¦¤¤¥¦§¥¤¥¨©
r ipta zeptcde bbd ea mixkip oi`y.lde` my eilr oi` ,mnv

,ïéøéLëî íéîëçåm`e ,lde`k aeyg bbd ea xkip oi`y lde` s`y ©£¨¦©§¦¦
.df ote`a mb dkeq my dilr yi ok

àøîâ
øæòéìà éaø äãBî ,àðzdknqy e` sixv oink dieyrd dkeqa ¨¨¤©¦¡¦¤¤

,lzekldäéaâä íàLdkeqd oteclò÷øwä ïîxeriyBà ,çôè ¤¦¦§¦¨¦©©§©¤©
,[lzekl otecd jnqy ote`a]dâéìôäLotecd y`x z` wigxd - ¤¦§¦¨
,äøLk àéäL ,çôè ìúBkä ïîcner `edy oezgzd gthd ici lry ¦©¤¤©¤¦§¥¨

aeyge ,bbd edne otecd edn ahid xkip ,retiya `le dtiwfa
mb ,xie` `l` epi` cnerd gthd m` elit`e ,lde` `xwidl
z` wigxd m` oke ,mezqk aygp `ed ceal oicny otecl aygp
zx`an .lde` `xwidl aeyge bbd edn xkip ,gth lzekdn otecd

:`xnbdïðaøc eäééîòè éàîbba gth oi`y ote`a exiykdy ©©§©§§©¨¨
dkeqd,y mixaeqy meyneîc íéìäàk íéìäà éòetéLit lr s` ¦¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨

.zeptce bb mda xkip `ly
keqa dkldd wqt oipra dyrn d`ian `xnbd:bb dl oi`y déiaà©©¥

déçkLàe`vn -éðb à÷c óñBé áøìakey didy -íéðúç úléëa ©§§¥§©¥§¨¨¥§¦©£¨¦
,retiya ieyr dbby dxewn dhin -déì øîà .äkeqaiia`axl ©¨¨©¥

,sqeiïàîkwqtdl zaygp dlikd oi`y dz` xaeq dric efi`k - §©
,jkqd zgzøæòéìà éaøkbb dl oi`y dkeq lqetd epizpyna §©¦¡¦¤¤

oi` ok enky dz` xeaq ok lre ,lde`k daeyg dpi`y meyn
daeyg dpi`y oeik zwqtn jkqd oiae jpia dwiqtnd dhind

j`id dyw ok m` ,lde`z÷áL-zrc z` zafrzãáòå ïðaø- ¨§©§©¨¨§¨§©§
dyrn ziyrdéì øîà .øæòéìà éaøk,iia`l sqei axàúééøa §©¦¡¦¤¤¨©¥¨©§¨

éðz àëtéàminkge xfril` iax zwelgn z` d`ian `ziixad - ¦§¨¨¥
,dpynd d`iady dnn jetidayíéîëçå øéLëî øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©§¦©£¨¦

,ïéìñBtminkgk dnvr dkeqa weqtl yi `ziixad zrc itle §¦
.dkeqa wqtd daeyg dlikd oi` mzhiyly oicd `ede ,milqetd

j`id :dywde iia` xfgïéúéðúî z÷áLminkg zrcly zxaeqd ¨§©§©§¦¦
` iretiy,milde`k milde,àúééøák zãáòåweqtl yi oiicr `eld §¨§©§§¨©§¨

.iax dnzq jky dpyndk dklddéì øîà,sqei axïéúéðúîdpi` ¨©¥©§¦¦
`l` ,iax ly dkld znizqàéä äàãéçéenke ,`id cigi zpyn - §¦¨¨¦

,`ziixaa x`eanyéøö ïéîk Búkeñ äNBòä àéðúcdëîqL Bà ó §©§¨¨¤¨§¦§¦¤§¨¨
øîBà ïúð éaø ,ìúBkìyíéîëçå ,âb dì ïéàL éðtî ìñBt øæòéìà éaø ©¤©¦¨¨¥©¦¡¦¤¤¥¦§¥¤¥¨©©£¨¦

,ïéøéLëîmle` ,epizpynk mzwelgna xaeqd `ed ozp iaxy ixd ©§¦¦
iax zwelgny mixeaqe ,dfa ozp iax lr miwelg execay minkg
yi ok lre ,`ziixaa x`eanke jetida dzpyp opaxe xfril`

.`ziixad zhiy itk weqtl

äðùî
jkql ozipe d`neh milawn mpi`y zelvgnd ibeqa dpc epizpyn

lirl dpyna x`eank mda:(.`i)úìöçîn dieyrdíéð÷`ide ©§¤¤¨¦
äìBãb,m`dàNòzlvgnd z` cgii -ìúìa÷î ,äáéëLdie`x - §¨£¨¨¦§¦¨§©¤¤

lawl zlvgndîeèäàda ïéëkñî ïéàå ,-.ef zlvgnam` mle` §¨§¥§©§¦¨
dcrep zlvgndäàîeè úìa÷î dðéàå da ïéëkñî ,Cekéñìitl §¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤§¨

.ilk daeyg dpi`yøæòéìà éaøe wlegúçà ,øîBàzlvgnäpè÷ ©¦¡¦¤¤¥©©§©¨
úçàåzlvgn,äìBãbm`ì dàNòe äàîeè úìa÷î äáéëLmeyn §©©§¨£¨¨¦§¦¨§©¤¤§¨

jk,da ïéëkñî ïéàdcgii m` mle`dðéàå da ïéëkñî Cekéñì ¥§©§¦¨§¦§©§¦¨§¥¨
.äàîeè úìa÷î.mzwelgn inrh x`azi `xnbae §©¤¤§¨

àøîâ
:`xnbd dywnàéL÷ dôeb àä,df z` df mixzeq `pzd ixac - ¨¨©§¨

ixdyzøîàdligzaì dàNòïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î äáéëL ¨§©§£¨¨¦§¦¨§©¤¤§¨§¥§©§¦
,dawiicl yi 'd`yr' oeyldnedàNòc àîòè-cgii m` `weecy ¨©£¨©£¨¨

yxetna zlvgnd z`ìäáéëL,d`neh zlawn `idàîúñ àä ¦§¦¨¨§¨¨
zcner ,daikyl yxetna cgii `lyzlvgndCekéñìdpi`e §¦

.d`neh zlawnéðz øãäåd`yr m`y ,dpynd ixac jynda ©£©¨¥
,äàîeè úìa÷î dðéàå da ïéëkñî Cekéñìc rnyneàîòè §¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤§¨©£¨

meyn da oikkqnyCekéñì dàNòczlawn dpi` ok lr ,yxetna ©£¨¨§¦
mle` ,d`nehàîúñ àä,jekiql `weeca dcgii `lyzcner ¨§¨¨

zlvgndìäáéëLmixzeq `pzd ixac ok m`e .d`neh zlawne ¦§¦¨
.dziiyr zrya miieqn yinyzl dcgii `ly zlvgn iabl mnvr

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àä-,exn`p `pzd ixac zligz ¨Ÿ©§¨¨
azlvgn,äìBãâ,'dlecb mipw zlvgn' dpynd zgzety itke §§¨

`ly onf lk jkitle ,dilr akyl zelibxd oi` `id dlecby oeike
.d`neh zlawn dpi`e jkl zcner dpi` yexita daikyl decgi

eïàk-exn`p ,`pzd ixac seqazlvgnäpè÷akyl milibxy ¨§§©¨
dze` cgiiy cr d`neh zlawn efk zlvgn mzq jkitle ,dilr

.jekiql yexita
:`xnbd dywnøæòéìà éaøì àlà àéL÷ àì ïðaøì àîìLa)oiicr ¦§¨¨§©¨¨Ÿ©§¨¤¨§©¦¡¦¤¤

àôéñ àîéà] (ïðúc ,àéL÷úçà ,øîBà øæòéìà éaø [zlvgnäpè÷ ©§¨¦§©¥¨¥¨©¦¡¦¤¤¥©©§©¨
ì dàNò ,äìBãb úçàå,da ïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î äáéëLyie §©©§¨£¨¨¦§¦¨§©¤¤§¨§¥§©§¦¨

c 'daikyl d`yr' oeyldn wiicldàNòc àîòèzrya dcgiiy - ©£¨©£¨¨
eziiyrì,äáéëL,jekiql dleqte d`neh zlawn `id jkleàä ¦§¦¨¨
àîúñzcner zlvgnd ixd ,daikyl dcgii `ly -.Cekéñì §¨¨§¦

àôéñ àîéà-m`y xn`y ,jtidl x`ean xfril` iax ixac seqa ¥¨¥¨
,äàîeè úìa÷î dðéàå da ïéëkñî Cekéñì dàNòoeyld zernyne £¨¨§¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤§¨

cdàNòc àîòèyexita,Cekéñìjklmle` ,d`neh zlawn dpi` ©£¨©£¨¨§¦
àîúñ àäzcner `id ixd ,jekiql yexita dcgii `ly - ¨§¨¨

ìäáéëL.d`neh zlawnex`al jiiy `l xfril` iax ixac z`e ¦§¦¨
eixac zligza xn` xfril` iax ixdy ,`nw `pzl epx`iay itk
d`yr' xfril` iax xn` mdipyae ,'dphw zg`e dlecb zg`'

.'jekiql d`yr' 'daikyl
,`nw `pz zrcl epvxizy dn z` mb `xnbd dgec ef `iyew gkn

:xg` xe`ia zx`anea ,àáø øîà àlàzlvgnàîìò élek äìBãâ ¤¨¨©¨¨§§¨¥¨§¨
xfril` iax oiae `nw `pz oia -,éâéìt àìdlecb `idy oeiky Ÿ§¦¥

mihwepàîúñczcnerCekéñì,d`neh zlawn dpi`eéâéìt ék ¦§¨¨§¦¦§¦¥
äpè÷adfay ,daikyl die`xyøáñ àn÷ àpzyíúñzlvgn ¦§©¨©¨©¨¨©§¨
äpè÷dieyrìäáéëL,d`neh zlawneøáñ øæòéìà éaøåyíúñ §©¨¦§¦¨§©¦¡¦¤¤¨©§¨

zlvgnénð äpè÷zcner,Cekéñìcr d`neh zlawn dpi`e §©¨©¦§¦
.daikyl yexita dze` cgiiy
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øîà÷ éëäå,dpynd ixac xe`ia `ed jk -,äìBãb íéðwä úìöçî §¨¦¨¨©©§¤¤©¨¦§¨
m`dàNòyexitaì,äáéëLxd`id iïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î £¨¨¦§¦¨§©¤¤§¨§¥§©§¦
,dad`yry ezpeek oi` ,'jekiql' eixac seqa `pzd xn`y dne ¨

xn`y dnl jynd md eixac `l` ,jekiq zaygnl yexita
- ezpeek jke ,dligzadàNòc àîòèyexitaìàîúñ àä ,äáéëL ©£¨©£¨¨¦§¦¨¨§¨¨

,mzqa d`yr `l` dcgii `ly -dàNòL éîk äNòðyexita ©£¨§¦¤£¨¨
Cekéñìeàîòè ,da ïéëkñî Cekéñì dàNò ,äpè÷) ,da ïéëkñî §¦§©§¦¨§©¨£¨¨§¦§©§¦¨©£¨

ì dàNòL éîk äNòð àîúñ àä Cekéñì dàNòcïéëkñî ïéàå äáéëL ©£¨¨§¦¨§¨¨©£¨§¦¤£¨¨¦§¦¨§¥§©§¦
da(lr `weec mixen` `nw `pz ixacy ,df xe`ial `vnp . ¨

`id ixd daikyl yexita d`yr m` dfay ,dlecb zlvgn
ixd dlecb `idy oeik ,`nzqa d`yr m` mle` ,d`neh zlawn
,eixacn wiicl yie .d`neh zlawn dpi`e jekiql zcner `id
mzqd on ,daikyl yexita dcgii `l m` s` dphw zlvgny

.d`neh zlawne jkl zcreinúçà ,øîéîì øæòéìà éaø àúàå§¨¨©¦¡¦¤¤§¥©©©
zlvgn,äìBãb úçàå äpè÷`id ixd daikyl yexita d`yr m` §©¨§©©§¨

a j` ,d`neh zlawn.Cekéñì äøLk àîúñdpynd ixac xe`iae §¨¨§¥¨§¦
`pz zrcl `xnbd dyxity enk miyxtzn ,xfril` iax ixacl
,da mikkqn oi`e d`neh zlawn `id ixd 'daikyl d`yr' ,`nw

.'jekiql' d`yry ink `id ixd `nzqa j`
éiaà déì øîà,`axléëä éà`pz mr xfril` iax zwelgny - ¨©¥©©¥¦¨¦

epipy recn ok m` ,dphw zlvgna `id `nwøîBà øæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤¥
,'äìBãb úçàå äpè÷ úçàjixac itl ixdäpè÷ úçàå äìBãb úçà' ©©§©¨§©©§¨©©§¨§©©§©¨

,'déì éòaéîxnel ,ef zg`e ef zg` `pzd xne`yk jxcd oky ¦¨¥¥
iaxl did ,jixack m`e ,yecigd z` eixg`e dligz heytd xacd
mzqd ony ,heytd xacd `edy 'dlecb zg`' mcew xnel xfril`
'dphw zg`e' xnel eixg`e ,[`nw `pzl s`] daikyl cner epi`
cner epi` mzqd on `ed s`y ,xfril` iax zrcl yecigd `edy

.daikylãBòå`ax ly eyexit lr dyw,gkeny `ziixad ixacn §
ca ,éâéìt ékzlvgnøæòéìà éaøå ,éâéìôc àeä äìBãâlwdl `a epi` ¦§¦¥§§¨¦§¦¥§©¦¡¦¤¤

`l` ,dphw zlvgnaàøîeçì-.`nw `pz ixac lr xingdl §§¨
da ïéëkñî äìBãâa ,íéðwä úìöçî ,àéðúczcner dpi`y itl §©§¨©§¤¤©¨¦¦§¨§©§¦¨

.daikyl,äàîeè úìa÷î dðéà íà øîBà øæòéìà éaøcgiiy epiidc ©¦¡¦¤¤¥¦¥¨§©¤¤§¨
,jekiql yexita dze`,da ïéëkñîda mikkqn oi` `nzqa la` §©§¦¨

ewlgp minkge xfril` iaxy ixd .daikyl zcnery meyn
d`neh zlawn `id s`y xingn xfril` iaxe ,dlecb zlvgna

.jekiql yexita dcgii ok m` `l` ,mzqd on
:dpynd ixaca ycg xe`ia `xnbd zx`an jkláø øîà àlà¤¨¨©©

a ,àttzlvgnàîìò élek äpè÷`nw `pz oiae xfril` iax oia - ¨¨§§©¨¥¨§¨
éâéìt àì,àîúñczcnerìäáéëLe ,d`neh zlawne,éâéìt ék Ÿ§¦¥¦§¨¨¦§¦¨¦§¦¥

azlvgníúñ øáñ àn÷ àpz ,äìBãâzlvgnäìBãbzcner §§¨©¨©¨¨©§¨§¨
íúñ øáñ øæòéìà éaøå ,Cekéñìzlvgnénð äìBãbzlvgnk dpic §¦§©¦¡¦¤¤¨©§¨§¨©¦

zcnery dphwì.äáéëLenk eidi `nw `pz ixac xe`iae ¦§¦¨
zpeeke ,'dphwa o`ke dlecba o`k' dligza `xnbd dcinrdy
zlawn daikyl d`yr ,dlecb mipwd zlvgn' :jk `id dpynd
d`neh zlawn dpi` `nzqa mle` ,da oikkqn oi`e d`neh
da oikkqn ,jekiql' d`yr m` ,dphw zlvgne ,jekiql dxyke
dxyk dpi`e d`neh zlawn `nzqa j` ,'d`neh zlawn dpi`e
zlvgnk dpic dlecb zlvgny ,xnel xfril` iax `ae .jekiql

zlawne daikyl zcner `nzqay ,dphw.d`nehdàNò' éàîe©£¨¨
ìøîà÷c 'äáéëL,xfril` iaxyexita d`yry ezpeek oi` ¦§¦¨§¨¨©

`l` ,daikyl zcner `nzqa mb x`eand itl ixdy ,daikyl
,øîà÷ éëä'dphw zg`e dlecb zg`'ì énð dúéiNò íúñäáéëL ¨¦¨¨©§¨£¦¨¨©¦¦§¦¨

,d`neh zlawneãéáòc ãòcegiiae yexita dpyriy cr - ©§¨¦
.Cekéñì§¦

äôéL ìL úìöçî ,ïðaø eðz,`nFb ly beq -éîb ìLå,seq ipw - ¨©¨¨©§¤¤¤¦¨§¤¤¦

zlvgnd m`,da ïéëkñî ,äìBãb`id m`e,da ïéëkñî ïéà ,äpè÷ §¨§©§¦¨§©¨¥§©§¦¨
zlvgn mzq ok lre ,mikx md dtiye inbn zeieyrd zelvgndy

zlvgn mle` .d`neh zlawne daikyl zcner dphwíéð÷ ìL¤¨¦
úìéç ìLåmd el` mipinn zeieyrd zelvgny oeik ,gnv oin - §¤¦¨

zlvgnd m` ok lr ,miywäìeãb,drilwe zear dyrn diieyr - §¨
ixd ,daikyl dgep dpi`e dwlg zlvgnd oi` ef dxevay oeik

e ,d`neh zlawn dpi`e jekiql zcner `id,da ïéëkñîm`e §©§¦¨
zlvgndäâeøàzcner `id ixd ,dgepe dwlg `id jkay £¨

e ,d`neh zlawne daikylda ïéëkñî ïéàéñBé éaøa ìàòîLé éaø . ¥§©§¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥
Bæ úçàå Bæ úçà ,åéáà íeMî øîBà-oiae dlEcb zlvgnd m` oia ¥¦¨¦©©§©©

dbex` `id m`,da ïéëkñî.daikyl micner mpi`y meynïëå §©§¦¨§¥
.åéøáãk øîBà àñBc éaø äéä̈¨©¦¨¥¦§¨¨

.` :d`neh ipica mihxt xtqn micwdl yi oldlc `ibeqd zpadl
hrnl] milke mc` `nhne ,'d`nehd zea` ia`' `edy zn oic
jixv mxdhl icke ,mini dray z`neh ,ea mirbepd [qxg ilk
,zna rbepd mc` .a .z`hg xt`n iriaye iyily mdilr zefdl
z`neh ,ea erbpy milke mc` `nhne ,'d`nehd a`' `ed ixd
xac lr akey `ed m`y `l` ,'d`nehd a`' `ed af .b .axr
z`nehk d`nehd a` dyrp eilr akyy xacd ,daikyl cnerd
,daikyl cner df xac oi` m`e .'qxcn z`neh' `ide ,envr afd
`ed ok m` `l` d`neh lawn epi` ur .c .qxcna e`nhn afd oi`
,daikyl urd z` cgii m` mle` .leaiw zia el yiy epiidc ,ilk
z`neha `nhp s`e ,ze`nehd lka `nhpe daikyl ilkk `ed ixd
ixd ,leaiw zia el dyry epiidc ,ilk urdn dyr m`e .afd qxcn
ieyr epi`y itl ,qxcn z`nehn ueg ze`nehd lka `nhp `ed

.lirl x`eanke eilr akyl
:`qec iax ly ezrc xe`ial ztqep dpyn d`ian `xnbdïðz§©

úBìöBçä ìk ,íúämpic ,'zelveg' md dn `xnbd x`az oldl - ¨¨¨©¨
yúî àîè ïéànhî,dxengd d`neh s` lawl miie`xy epiid - ¦©§¦§¥¥

mi`nhp mpi` mle` ,envr zna erbp m` 'd`nehd a`' zeyrdl
,afd qxcn ici lr 'd`nehd a`' zeyrdlíéîëçå .àñBc éaø éøác¦§¥©¦¨©£¨¦

,íéøîBàici lr 'd`nehd a`' zeidl zeie`x zelvegdyñøãî §¦¦§¨
.afdzelvegd mi`nhp oi` minkg zrcly ,d`xp df oeylne

:`xnbd dywn ,qxcn z`neha `l`àäå ,àì úî àîè ,ïéà ñøãî¦§¨¦§¥¥Ÿ§¨
ìk ,ïðz ïðàilkànhnäz`neh lawl ie`xd lk -ànhî ,ñøãî £¨§©¨©¦©¥¦§¨¦©¥

z`neh s` lawl `ed ie`x -,úî àîècner `edy oeiky §¥¥
s`e ,ze`nehd lka `nh zeidl ie`xe ,ilk jka dyrp daikyl

.zna dribp ici lr 'd`nehd a`' z`neha:`xnbd zvxznàîéà¥¨
minkg ixaca siqez -,ñøãî 'óà'x`ya mi`nhpy oky lke ©¦§¨

.ze`neh
:dpynd z` zx`an `xnbdúBìöBç éàîiax mdilr ewlgpy ©¨

,minkge `qecáø øîà.éìáBæøî ,éøeãîä øa éîécáàzl`ey ¨©©©§¦¦©©§¦©§§¥
:`xnbd,éìáBæøî éàî:`xnbd dperéìaæî ,àaà éaø øîà-wy ©©§§¥¨©©¦©¨§©§¥

gipn minrtly oeike ,eizendal lke` drexd eay xern ieyrd
`edy minkg mixaeq ,eilr akeye ey`x zgz wyd z` drexd

.qxcna s` `nhne daikyl ieyrd ilk,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¥
md zelvegLnî úBìöçîdéîòèì Lé÷ì Léø àãæàå .yiwl yix - ©§¨©¨§¨§¨¥¨¦§©£¥

,ezhiyl ,ynn zelvgn yxityúøtk éðéøä ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦£¥¦©¨©
åéðáe àéiç éaø,eipae `iig iax zaehl eidi ilr mi`ad mixeqi - ©¦¦¨¨¨

dãqéå ìáaî àøæò äìò ,ìàøNiî äøBz äçkzLpLk älçzaL- ¤©§¦¨§¤¦§©§¨¨¦¦§¨¥¨¨¤§¨¦¨¤§¦§¨
jk xg` .l`xyi ipal dxifgde dcniläøæçdxezäçkzLðå, ¨§¨§¦§©§¨

eéìáaä ìlä äìòåéðáe àéiç éaø eìò ,äçkzLðå äøæç .dãqéå ¨¨¦¥©©§¦§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨©¦¦¨¨¨
,äeãqéåmdixac ok m` ,dxezd z` exifgdy el` mdy oeike §¦§¨

.xwir mdiyexiteåéðáe àéiç éaø øîà ïëå,dpynd yexitaàì §¥¨©©¦¦¨¨¨Ÿ
,àLeà ìL úBìöçî ìò íéîëçå àñBc éaø e÷ìçð¤§§©¦¨©£¨¦©©§¨¤¨
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אין צריכים יותר לניסיונות, ומכל-שכן ל'מסירת נפש' כפשוטה אלא למסירת הרצון.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



רלז
ezny in` cenr k sc ± iyily wxt`nei

øîà÷ éëäå`icda daikyl d`yr Ðoileki ep` m`e .da oikkqn oi`e d`neh zlawn Ð

yixt `lc oebk inc ikide ,jekiql `idy da xnel.d`neh zlawn dpi`e ,da oikkqn Ð

`pz xfril` 'x oiae `nw `pz oiac ,jekiql `nzqc ibilt `l `nlr ilek dlecbae

ibilt ik .jekiql `nzqc opixn`e ,dlecb,diipz `le dphwl dxiiy `nw `pz .dphwa Ð

`nzq da zxn`c `ed dlecb xaqc meyn

dphw `d ,jekiql.daikyl `nzq Ð'ø àúàå
øîéîì øæòéìàd`yr m`c ,dlecbk dphw Ð

`icda daikyloikkqn oi`e d`neh zlawn Ð

inc ikide ,jekiql `idy da xnel yi m`e ,da

mzq d`yry oebkzlawn oi`e da oikkqn Ð

.d`nehéëä éàdlecbk dphw xfril` iaxc Ð

?dphw zg`e dlecb zg` ,opireny`l `z`

dphwk dlecbc rnyn ikd `pz ikc ,dinza

d`xp ile .`qxibd daezk jk .opireny`l `z`

zg`e dphw zg` :oizipzna qxbc ,`kti`

dphw zg`e dlecb zg` :jixt ikde ,dlecb

dl opiqxbck i`c !dil irain`prci `l Ð

dphw zg`e dlecb zg`c ,`id i`n `kxit

`id zg` :rnyn ikdc ,dlecbk dphw rnyn

,`id denk :xnelk ,dphwd `id zg`e dlecbd

lka mi`pzd ikxc oke .ipy oicl dwelg dpi`e

eze`e `yixa `pz dil `hiytc `iddc ,mewn

`ed ,el dey `edy eprinydl `ayk ipyd

cg` :(a,hk) dpyd y`xa opzck .eixg` dpey

cg` :(a,p) `nw `aaae ,'ek mewn lk cg`e dpai

,'ek dxrne giy xtegd cg`e xea xtegd

gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae

ikxrn iab mzd opz `aehe .yxeid cg`e

.ikd dnglndäàîåè úìá÷î äðéà íàÐ

jekiql d`yr yexita m` :xnelki` ,oi` Ð

`ldlecb mzq `nw `pzl :`nl` .`l Ð

.daikyl `nzq xfril` 'xle ,jekiqløîà àìà
'åë àôô áøipzwc daikyl d`yr i`ne Ð

xfril` iaxc dizlinaxwir :xn`w ikd Ð

.'ek jekiql dil ciarc cr ,daikyl dziiyr

`pniwe`ck `yxtin ikd `nw `pzc dizline

`tiqe ,`icda ipzwck dlecba `yix ,`xwirn

d`yre ,`id dphw m`e :xn`w ikde .dphwa

jekiql yexita`nzq `d ,da oikkqn ÐÐ

dlecb s` :xninl xfril` 'x `z`e .daikyl

mzq dl ciar ikc ,dphwl `id deyied Ð

oikkqn oi`e d`neh zlawne daikyl d`yr

jekiql yexita d`yr la` ,dada oikkqn Ð

.d`neh zlawn dpi`eäôéù.l"ieet* =éîâ=

oda yi dphw mzq ,jkld ,oikx odc w"pei**

zexyxy dyrn dlecb `py `l ,daikyl

`idy dbex` `py `l ,dwlg dpi`e dar `idy

dphw ,da oikkqn dlecb ipzwc epiide .dwlg

.dbex`l dlecb oia welig oi`e da oikkqn oi`

.ar dly glwde ,`"wyl*** = zlig ly oke ,miyw od mipw ly la`äìåãâure ,dwlg dpi`e dar `idy itl daikyl dpi`c ,dphw elit` da oikkqn ,drilwe zear dyrn Ð

.dyw odlyäá ïéëëñî ïéà äâåøà.dgepe dwlg `dzy ,daikyl `l` dbxe`l oilibx eid `lc ,daikyl `nzqc Ðúåìöåçä ìë.`id i`n yxtn onwl Ðúî àîè úåàîèîÐ

zn `nh hwpc i`de .d`neh zelawne ,mzqd on md ilk :xnelkilk zelvegd :xn`w ikde d`nehd a` `edy zn `nh inp hwp ,d`nehd a` `edy qxcna ibelt` irac meyn Ð

.`qec 'x ixac ,zn ze`nh od eidiy ,envr znd ici lr `l` d`nehd a` ediy `ven dz` oi`e ,afd qxcna d`nehd a` zeyrp ody daikyl zecgein mpi` la` ,d`nehl md

ñøãî úåàîè íéøîåà íéîëçå.daikyl zeieyry itl ,d`nehd a` zeyrp qxcn ici lr Ðàì úî àîè ïéà ñøãî.dinza Ðúî àîè àîèî ñøãî àîèîä ìë ïðúäå`ede Ð

rbep oebk .ze`nehd lkl oicdzn `nh hwpc i`de .dliapae uxyaqxcn ici lr d`nehd a` dyrpd lk :xn`w ikde ,ixiin d`nehd a`ac meyn Ð`edyk d`nehd a` dyrp Ð

yinyzl ieyc oeike ,daikyl cgeind `l` qxcn `nhin jl oi`c ,zn `nhqxcnl ilk `edy lke ,`ed ilk Ðdil opitlic .ur ilk iheyt `ed elit`e ,d`neh lka `nhin Ð

,daikyl cgein epi` la` ilk `edy dn epiide ,qxcn `nhn epi`e zn `nh `nhn `edy yie :dpyn `iddc `tiqe .'ek `ed oice oipn zna utn :(`,ct) zay zkqna xnege lwa

ea rbp `le afd eilr aky m`y ,qxcn z`nehn ueg ze`neh lka `nhnc.epzk`ln dyrpe cenr el mixne`y `vi :opixn`ck ,opira jkl cgein qxcn iablc ,xedh Ðóà àîéà
ñøãîá.daikyl oiieyre od ilky Ðéìáæî.akyle ey`x zgz ogipdl drexl ieyre ,q"eleaúøôë éðéøä.df `ed ceak oeyle .eidi eipae `iig 'x ly ezxtkl ilr oi`ad oixeqi Ð

.ok xnel jixv ezzin xg`l eax e` eia` xikfn `edykìàøùéî äøåú äçëúùðùëopixn`ck ,l`xyi ux` iy`x eidy `xiza ipan zegeky zekld `l` ,xn`w dlek dgkzyp `l Ð

.(`,eq) "mixac el`"a migqtaéìááä ììä äìò.laaa dievn daiyi dzid enr xbqnde yxgd dipki dlby meiny Ð
ïäù
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úçàopiqxb oizipznae ,opiqxb `kti`c :qxhpewa yxit Ð dil irain dlecb zg`e dphw

mi`pzd jxcc ,dil irain dphw zg`e dlecb zg`c :jixte .dlecb zg`e dphw zg`

cg`e dpai cg` :(a,hk) dpyd y`xa opzck ,`yixa ipz dil `hiytc `eddc mewn lka

w `aaae ,oic zia ea yiy mewn lk,dxrne giy xtegd cg`e xea xtegd cg` :(a,p) `n

gweld cg`e dpead cg` :(`,bn) dheq zkqnae

.dngln ikxrn iab mzd opz `aehe ,yxeid cg`e

opz inp ikdc ,o`kl dpeae xean di`x oi`c d`xpe

ipic cg`e zepenn ipic cg` :(`,al) oixcdpqa

"ulegd" wxta inp opze ,dxiwge dyixca zeytp

cg`e) zeleza cg` :dpgad iab (`,`n zenai)

"eznai lr `ad" wxtae ,zelera cg`e (zephw

wxtae ,xnebd cg`e dxrnd cg` :(a,bp zenai)

gweld cg` :`ipz (a,n `rivn `aa) "ciwtnd"

ikid ik :mzd yxtne .mihwtl ciwtnd cg`e

mihwt lawn ciwtnc,mihwt lawn inp gwel Ð

`idd la` .dpexg`a heytd xikfn ipd lka

oi` :xn`y `nw `pz itlc ,`id di`x dpaic

dpai cg` :dil ixcdn `w ,dpaia `l` oirwez

wxt zenaia oke ,oic zia ea yiy mewn lk cg`e

eprny `l :lld zia ixn`wc (`,fhw) "dy`d"

zia edl exn` ,cala xivwd on d`aa `l`

on d`a zg`e xivwd on d`a zg` :i`ny

,dlecb zlvgn `nw `pz xikfd inp ikde .mizifd

zg`e dlecb `id zg` :ixecd`l jiiy df lre

dpi`e dphwd `id denk :xnelk ,dphw `id

.ipy oicl dwelg

ìù`qec 'x ibilt `tiqa Ð inb lye dtiy

lya rnyn .zlig lye mipw lya opaxe

inb lye dtiy`icda ogky` `le .ibilt `l Ð

dil ipz `lc `de .qxcn oiprl inb lya ibiltc

ilafn zelveg i`n xn`c o`nl ,`kd,`gip Ð

:xn`c yiwl yixl elit`e .zlvgn df oi`c

ynn zlvgn`lc meyn `kd dl ipz `l Ð

dnae oiqkn dna opireny`l `l` `kd liyzi`

.oiqkn oi`ìùå.ixiin dphwa Ð zlig

ïðúzeicr zkqna dpyn Ð zelvegd lk mzd

zn z`neh `nhin .iyily wxtdil zi`ca Ð

ab lr s`e .leaiw zia aiygc ,dl inwen `tpcb

mdilr gipdl mieyrd miagxd ur ilk iheytc

xn`ck ,opaxcn oi`nhn oinezgp ly sck ,xac

(mye `,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxtÐ

.jekiql oieyr `tpcb edl zilc `kid `kd

äìòdirnyn cnly Ð dcqie laan lld

"mixac el`" wxt migqta `zi`ck ,oeilha`e

.(a,eq)
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ì dàNò ,äìBãb íéðwä úìöçî :øîà÷ éëäåäáéëL §¨¦¨¨©©£¤¤©¨¦§¨£¨¨¦§¦¨
¯àîòè .da ïéëkñî ïéàå äàîeè úìa÷î¯dàNòc §©¤¤§¨§¥§©§¦¨©§¨©£¨¨
ìàîúñ àä ,äáéëL¯,Cekéñì dàNòL éîk äNòð ¦§¦¨¨§¨¨©£¨§¦¤£¨¨§¦

Cekéñì dàNò ,äpè÷ .da ïéëkñî¯,da ïéëkñî §©§¦¨§©¨£¨¨§¦§©§¦¨
àîòè¯àîúñ àä ,Cekéñì dàNòc¯éîk äNòð ©§¨©£¨¨§¦¨§¨¨©£¨§¦

ì dàNòLøæòéìà éaø àúàå .da ïéëkñî ïéàå ,äáéëL ¤£¨¨¦§¦¨§¥§©§¦¨©£¨©¦¡¦¤¤
äøLk àîúñ ,äìBãb úçàå äpè÷ úçà :øîéîì§¥©©©§©¨§©©§¨§¨¨§¥¨
øîBà øæòéìà éaø" ,éëä éà :ééaà déì øîà .Cekéñì§¦£©¥©©¥¦¨¦©¦¡¦¤¤¥
äpè÷ úçàå äìBãb úçà ?"äìBãb úçàå äpè÷ úçà©©§©¨§©©§¨©©§¨§©©§©¨

éâéìt ék :ãBòå !déì éòaéî¯,éâéìôc àeä äìBãâa ¦¨¥¥§¦§¦¦¦§¨¦§¦¦
äìBãâa ,íéðwä úìöçî :àéðúc .àøîeçì øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§§¨§©§¨©£¤¤©¨¦¦§¨

dðéà íà :øîBà øæòéìà éaø ,da ïéëkñîúìa÷î §©§¦¨©¦¡¦¤¤¥¦¥¨§©¤¤
äàîeè¯äpè÷a :àtt áø øîà àìà !da ïéëkñî §¨§©§¦¨¤¨¨©©©¨¦§©¨

ì àîúñc éâéìt àì àîìò éìekéâéìt ék .äáéëL¯ ¥¨§¨¨§¦¦¦§¨¨¦§¦¨¦§¦¦
éaøå ,Cekéñì äìBãb íúñ :øáñ àn÷ àpz .äìBãâa¦§¨©¨©¨¨©§¨§¨§¦§©¦

ì éîð äìBãb íúñ :øáñ øæòéìàdàNò éàîe .äáéëL ¡¦¤¤¨©§¨§¨©¦¦§¦¨©£¨¨
ìøîà÷c äáéëL¯éîð dúéiNò íúñ :øîà÷ éëä ¦§¦¨§¨¨©¨¦¨¨©§¨£¦¨¨©¦
ììL úìöçî :ïðaø eðz .Cekéñì ãéáòc ãò ,äáéëL ¦§¦¨©§¨¥§¦¨©¨©©£¤¤¤

äìBãb ,éîb ìLå äôéL¯äpè÷ ,da ïéëkñî¯ïéà ¦¨§¤¤¦§¨§©§¦¨§©¨¥
äìBãb ,úìéç ìLå íéð÷ ìL .da ïéëkñî¯ïéëkñî §©§¦¨¤¨¦§¤¥¨§¨§©§¦

äâeøà ,da¯éñBé éaøa ìàòîLé éaø .da ïéëkñî ïéà ¨£¨¥§©§¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥
ïëå .da ïéëkñî Bæ úçàå Bæ úçà :åéáà íeMî øîBà¥¦¨¦©©§©©§©§¦¨§¥
úBìöBçä ìk :íúä ïðz .åéøáãk øîBà àñBc éaø äéä̈¨©¦¨¥¦§¨¨§©¨¨¨©¨
:íéøîBà íéîëçå ,àñBc éaø éøác ,úî àîè ïéànhî¦©§¦§¥¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦

ñøãî .ñøãî¯úî àîè ,ïéà¯ïðà àäå ?àì ¦§¨¦§¨¦§¥¥¨§¨£©
óà :àîéà !úî àîè ànhî ñøãî ànhîä ìk :ïðz§©¨©¦©¥¦§¨¦©¥§¥¥¥¨©
:éøeãîä øa éîécáà áø øîà ?úBìöBç éàî .ñøãî¦§¨©¨¨©©©§¦¦©©§¦
éaø .éìaæî :àaà éaø øîà ?éìáBæøî éàî .éìáBæøî©§§¥©©§§¥¨©©¦©¨§©§¥©¦
Léø àãæàå .Lnî úBìöçî :øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥©§¨©¨§¨§¨¥
éaø úøtk éðéøä :Lé÷ì Léø øîàc ,déîòèì Lé÷ì̈¦§©£¥§¨©¥¨¦£¥¦©¨©©¦

.åéðáe àéiçìçzaLäìàøNiî äøBz äçkzLpLk ¦¨¨¨¤©§¦¨§¤¦§©§¨¨¦¦§¨¥
äøæç ,dãqéå ìáaî àøæò äìòäçkzLðåììä äìò ¨¨¤§¨¦¨¤§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨¨¦¥

åéðáe àéiç éaø eìò äçkzLðå äøæç ,dãqéå éìáaä©©§¦§¦§¨¨§¨§¦§©§¨¨©¦¦¨¨¨
àLeà ìL úBìöçî ìò íéîëçå àñBc éaø e÷ìçð àì :åéðáe àéiç éaø øîà ïëå .äeãqéå§¦§¨§¥¨©©¦¦¨¨¨Ÿ¤§§©¦¨©£¨¦©©§¨¤¨
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רלח
ezny ina cenr k sc ± iyily wxt`nei

úåàîè ïäù.xg` yinyzl `le od daikyl zecgeinc ,qxcn s` Ðàéøáè ìù ìòåÐ

.odilr akey mc` jl oi`e ,od zeywåäééìò áéúéã àëéìã ïåéëoilibx mc` ipa aex oi` Ð

.jkl ocgiiláéúéå éø÷îã.jkl ocgiine Ðàéðúäå.lirl Ðäéä ïëåøîåà àñåã 'ø
åéøáãë.d`neh lawl `ed ilk e`l :`nl` .da oikkqn efe efc ,iqei 'x ly ÐàôðãâÐ

oipzepy dn lawl ,hrn deab aiaq dty oirk

.dab lr zexit zzl yinyzl dieyre ,eda

àôðãâ äéá úéìãjkqlc ,`ied `l ilk elit` Ð

.dieyr mild` iab lríòùoin ,l"iieet =

.dtiy÷ù ìù.mifr ly dvepn Ðàøéôñ ìù
.eapfne qeqd x`evn xtzqny dnn Ðïéàîèî

úî àîè.daiyil `le od ilkc ,qxcn `le Ð

øîàã ïàîì àîìùáilafn epiid zelveg ÐÐ

daikyl ociar `l ikc ipd lka xninl `ki`

.xg` yinyzl md ilkìùéîâ ìùå íòùs` Ð

zia oia yxtd yie ,ahid mibx`p oi`y it lr

.xip zial xipéøéôã àúðëì ïä ïééåàøzexit Ð

.ohw awp jxc oi`vei oi`y ,oiqbìùå ÷ù ìù
àøéôñ.dti mibx`py Ðéðöå é÷ìåâì åæçÐ

zexite zeiphw oda oipzepy oiwy oirk milk

.oiwcùîî úåìöçî øîàã ïàîì àìàody Ð

.leaiw zia odl oi`e ,oiheyt÷ù ìù àîìùá
àøéôñ ìùåe`lc ab lr s` ,`qec 'xl Ð

.iciar daikylàúååôðå éñøôì åæçoeliel Ð

zeny) "gztd jqn" mbxznck .gztd cbpk

(dl.`rxzc `qxt Ðàúååôðoda zetpl Ð

oilteke ,gnw eilr oipzep .ody zenk ,gnwd

xnel yihiea oirk ,ltkd y`xa oixyewe oze`

.eplyïééæç éàîì:xn`c ,`qec iaxc `ail` Ð

?d`neh mey ze`nh i`n` ,ociar daikyl e`l

àúééæðìxky oda oiyery zibib oda zeqkl Ð.

äéððç.ryedi iax ig` oa Ðäìåâì éúãøéùëÐ

zekxaa opixn`ck ,dpy xarl dlebl cxiyk

.(`,bq) "d`exd"a.úìöçî = àéãåáíéëëñî
.yinyzl ilk dpi`e ,jekiql `nzqc Ðøé÷Ð

.`tpcb `ed

äëåñ êìò ïøãä

ïùéäàöé àìdkeql epia wiqtn ld`c-

dizy dlik` dkeqd zaiyi xwire

:dpiye.'åë åðééä ïéâäåð`xnba yxtn `nrh-

:raw ld` lhane i`xr ld` iz` `lcäùòî
åãáò éáèázevnc dkeqd on oixeht micare -

dy`dy lke zexeht miyp `nxb onfdy dyr

(`,c) dbibga 'ixn`ck aiig inp car zaiig

åðãîì åðéëøã éôìåxn` `ly t"r` xnelk -

`nlra oileg zgiyl `l` cenil myl epl

epcnl `nlra `zegical ecara gazyn didy

`vi `l dhnd zgz oyidy ezegica jxc t"r

:ezaeg ici'îâíúä ïðúaiyg `w zeld`a -

:d`neh oi`iand z`íéîä åäåøøçùoebk -

dizgzn oihheg minde xdpd lr ddeab dtya

:jex` awp oiyere oiqpkpeíéöøù åàoebk -

:zeyi`e zeclegúçìî åúìëàù åàux`dy -

:dil`n zrwazne dgilnêáãî ïëå:gth ld` my yie efn ef zecixtne ef lv` ef zeakey zepezgzde mipyd iab lr dxecq zg`dy minrte ef lr ef zekexrd zelecb mipa` -ïëå
úåøå÷ ìù øàåñmilke cg` ey`xa ld`d jeza zn zifk m` el` lk ld` oda yie mdipia miawp daxd my yie oipal zecnere ef ab lr ef rwxw iab lr zekexrd zexew od s` -

:znd ld`a e`nhp ipy ey`xaíãà éãéá:ld` ezeyrl oiekzn -ìäà åðéà:d`nehl -
ìäà
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ïééæça,ci) dviac `nw wxt seq 'ixn`ck ,`ed d`neh lawne gztd iptl jqn Ð iqxtl

.`nh oelie exn` dn iptn :(mye

ïééæç,ok xnel xyt` i`e .xky da oiyery zibib oda zeqkl :qxhpewa yxit Ð `ziifpl

milk zkqnae ,wyl ywzi`c ur ilk zxezn `l` d`neh ilawn `l inbe mryc

ilke xer ilk iab opz (g dpyn) xyr dyy wxt

wizl ieyrd :llkd df ,urietigle ,`nh ÐÐ

[e dpyn] dyye mixyr wxt inp opze .xedh

milkl ietig e`yry xer :milk zkqna.xedh Ð

iqei iaxe `nh zlewynl mzd ibiltc `dc

minrt zlewyn zeqkl ieyrdc meyn ,xdhn

exwirc meyn xdhn iqei 'xe .xac ea oilawny

.xac oda lawl oiyery `kd xnel jixve .ieqkl

ïéëëñî,mixnz lawl `id dieyr Ð `iceaa

"dxrp" wxt zeaezka ogky`ck

:xn`z m`e .`icea lrc ixnzn dil ad lif :(a,p)

oinezgp ly sck ,opaxcn d`neh zlawn ok m`

j`ide ,(`,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxt

`tpcb dil zi`c `iddc :xnel yie ?da oikkqn

zilca opinwen jde ,mixnz lawl dieyrd `id

.dxedhe jekiql dieyr i`ce `iddc ,`tpcb dil

äëåñ êìò ïøãä

ïùéä- ezaeg ici `vi `l dkeqa dhnd zgz

dxyr ddeaba l`eny dl iwen `xnba

opivne wiqtdl ld` aiyg `l o`kn zegtc

sc) `nw wxta xyknc dinrhl l`enyc xninl

jpi`l la` dxyr dpeilra oi`yk dpezgz (`,i

t"r` ld` `aiyg dpeilrc meyn ilqtc i`xen`

wiqtdl ld` aiygc oicd `ed 'i ddeab dpi`y

dhn dl `iedc `xnba xn`ck ip`y dhn `nye

e`l dxyrn zegtc ecen edlek jkld i`xr ld`

:`id melkíúéàøcinlz `edy icar iah

zekxac ipy wxta `zi`ck did xyk car - mkg

`le oilitz gipn didy ipz inlyexiae (a,fh sc)

oaxc 'izhiy `tlgn jixte minkg ecia egin

minkg ecia egin dkeq iab `kd `dc l`ilnb

ipyne dhnd zgz oyi did ixdy dkeqa ayiln

eidy minkg z` wegcl `ly ok dyer didy

minkg z` wegcl `ly i` jixte dkeqa mipyi

renyl did dvexc ipyne dkeql ueg el ayi

:minkg ixacïðú[f"n] b"t zeld`a - mzd

aiaa ixii`c i`w `yix` min edexxgy xeg cg`

i"r dyrpy t"r` l"nwe ziad zgz xenw `edy

:mivxy e` min
sili
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e÷ìçp äî ìò .úBøBäè ïäL àéøaè ìLå ,úBàîè ïäL¤¥§¥§¤¦¤§¨¤¥§©©¤§§
¯áéúéc àkéìc ïåék :øáñ øî .úBîB÷î øàL ìò©§¨§¨¨©¥¨§¥¨§¨¥

eäééìò¯éáúéå éø÷îc ïåék :øáñ øîe ,ïééîc àéøaèãk £©§¦§¦¤§¨¨§¨¨¨©¥¨§¦§¥§¨§¦
eäééìò¯úBìöBçä ìk :øî øîà .ïééîc àLeàãk £©§¦§¨¨§¨¨©¨¨©¨

äéä ïëå :àéðúäå .àñBc éaø éøác ,úî àîè ïéànhî¦©§¦§¥¥¦§¥©¦¨§¨©§¨§¥¨¨
àä :àéL÷ àì !åéøáãk øîBà àñBc éaø¯déì úéàc ©¦¨¥¦§¨¨¨©§¨¨§¦¥

àä ,àtðãb¯ìL úBìöBç :éáéúéî .àtðãb déì úéìc §©§¨¨§¥¥§©§¨¥¦¦¨¤
àøéôñ ìLå ÷N ìLå éîb ìLå íòL¯àîè ànhî ©©§¤¤¦§¤©§¤§¦¨¦©¥§¥

.ñøãî óà :íéøîBà íéîëçå .àñBc éaø éøác ,úî¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦©¦§¨
éìáBæøî øîàc ïàîì àîìLa¯éîb ìLå íòL ìL ¦§¨¨§©§¨©©§§¥¤©©§¤¤¦

àøéôñ ìLå ÷N ìL ,éøéôc àúðéëì eæç¯é÷ìeâì eæç £§¦§¨§¥¥¤©§¤§¦¨£§§¥
ìL àîìLa ,Lnî úBìöçî øîàc ïàîì àìà .épöå§©¥¤¨§©©£©©§¨©¨¦§¨¨¤

àøéôñ ìLå ÷N¯íòL ìL àìà ,àúååôðå éñøôì eæç ©§¤§¦¨£¦§¨¥§©§¨¨¤¨¤©©
:éøîàc àkéà .àúàéæðì eæç ?eæç éàîì éîb ìLå§¤¤¦§©££§©§¨¨¦¨§¨§¦
ìLå íòL ìL ,Lnî úBìöçî øîàc ïàîì àîìLa¦§¨¨§©©£©©§¨©¨¤©©§¤

éîb¯àøéôñ ìLå ÷N ìL ,àúàéæðì eæç¯éñøôì eæç ¤¦£§©§¨¨¤©§¤§¦¨£¦§¨¥
éìáBæøî øîàc ïàîì àìà .àúååôðå¯ìL àîìLa §©§¨¨¤¨§©©£©©§§¥¦§¨¨¤

àøéôñ ìLå ÷N¯íòL ìL àìà ,épöå é÷ìeâì eæç ©§¤§¦¨£§§¥§©¥¤¨¤©©
,àéðz .éøéôc àúðéëì eæç ?eæç éàîì éîb ìLåøîà §¤¤¦§©££§¦§¨§¥¥©§¨¨©

øîàå ,ãçà ï÷æ éúàöî äìBbì ézãøiLk :äéððç éaø©¦£©§¨§¤¨©§¦©¨¨¨¦¨¥¤¨§¨©
ïéëkñî :éìàéãeáaéçà òLBäé éaø ìöà éúàaLëe , ¦§©§¦§§¨§¤¨¦¥¤©¦§ª©£¦

déì úéìc àeäå :àcñç áø øîà .åéøáãì äãBä àaà©¨¨¦§¨¨¨©©¦§¨§§¥¥
àìîìà ,àæBçî éðác àúéãea éðä :àìeò øîà .àtðãb§©§¨¨©¨¨¥§¨¨¦§¥§¨¦§¨¥

ïäìL øé÷¯ïéëkñî :éëä éîð àéðz .eäa ïéëkñî ¦¤¨¤§©§¦§©§¨©¦¨¦§©§¦
øé÷ ïäì Lé íàå ,àéãeáa¯.ïäa ïéëkñî ïéà §§¨§¦¥¨¤¦¥§©§¦¨¤

äëåñ êìò ïøãä

äðùîäkeqa ähnä úçz ïLiä¯éãé àöé àì ©¨¥©©©¦¨©¨Ÿ¨¨§¥
eðééä ïéâäBð :äãeäé éaø øîà .BúáBçeðééäL ¨¨©©¦§¨£¦¨¦¤¨¦

.øác eðì eøîà àìå íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨
äNòî :ïBòîL éaø øîàéáèaìàéìîb ïaø ìL Bcáò ¨©©¦¦§©£¤§¨¦©§¤©¨©§¦¥

ìàéìîb ïaø ïäì øîàå ,ähnä úçz ïLé äéäL¤¨¨¨¥©©©¦¨§¨©¨¤©¨©§¦¥
òãBéå íëç ãéîìz àeäL ,écáò éáè íúéàø :íéð÷fìCëéôì ,äkeqä ïî ïéøeèt íéãáòL ©§¥¦§¦¤¨¦©§¦¤©§¦¨¨§¥©¤£¨¦§¦¦©¨§¦¨

.BúáBç éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîì eðékøc éôìe .ähnä úçz àeä ïLéàøîâ ¨¥©©©¦¨§¦©§¥¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥¨
Bà íéî eäeøøçL øBç ãçà :íúä ïðz .äøNò ähîa :ìàeîL àîbøz !äøNò àkéì àäå§¨¥¨£¨¨¦§§¨§¥§¦¨£¨¨§©¨¨¤¨¤£¨©¦

ïëå ,úçìî ezìëàL Bà ,íéöøLjaãîúBøB÷ ìL øàåñ ïëå ,íéðáà¯.äàîehä ìò ìéäàî §¨¦¤£¨©©©©§¥¦§©£¨¦§¥§¨¤©£¦©©§¨
íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìk :øîBà äãeäé éaø¯?äãeäé éaøc àîòè éàî .ìäà Bðéà ©¦§¨¥¨Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤©©§¨§©¦§¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dkeq(iyily meil)

úBàîè ïäL,daikyl zeieyry meyn ,qxcn z`neha s`å`l ¤¥§¥§
zelvgn lr ewlgp,úBøBäè ïäL àéøáè ìLoi`e zeyw ody iptn ¤§¤§¨¤¥§

,mdilr akyl milibxìò ,e÷ìçp äî ìòa miyery zelvgnøàL ©©¤§§©§¨
øî ,úBîB÷î`qec iax -eäééìò áéúéc àkéìc ïåék ,øáñoi`y - §©¨©¥¨§¥¨§¨¦£©§

,mdilr miayei mc` ipa aexïééîc àéøáèãkod minec - §¦§¤§¨©§¨
,qxcn z`nehn mixedhe ,`ixah ly zelvgnløáñ øîe- ©¨©

c ,mixaeqe miwleg minkgeäééìò éáúéå éø÷îc ïåékminrtly - ¥¨§¦§¥§¨§¦£©§
,daiyil zlvgnd z` micgiind miyp` yiïééîc àLeàãk- ¦§¨©§¨

.qxcn s` ze`nhe ,`ye` ly zelvgnl od minec
øî øîà,lirl dpyna epipy -éøác úî àîè ïéànhî úBìöBçä ìk ¨©©¨©¨¦©§¦§¥¥¦§¥

.àñBc éaøoi`y s`y ,eyexit yiwl yix ly exe`ia itle ©¦¨
z`neh zelawne ilk my mdilr yi ,daikyl zecner zelvgnd

:`xnbd dywn .znàéðúäå,lirl z`aend `ziixaaéaø äéä ïëå §¨©§¨§¥¨¨©¦
åéøáãk øîBà àñBcjkql xzeny ,iqei iaxa l`rnyi iax ly ¨¥¦§¨¨

zeie`xe ilkk zeaeyg zelvgnd m`e ,zelvgna,d`neh lawl
:`xnbd zvxzn .jekiql zeleqt od ixdàä ,àéL÷ àìdpynd - Ÿ©§¨¨

zlvgna zxacnàtðãb déì úéàcaiaqn dty oink dl yiy - §¦¥§©§¨
okle ,zexit dkeza gipdl dieyre ,dkezl mipzepy dn lawl

e .da mikkqn oi`e zn z`neh lawl die`xe ilkk zaygpàä- ¨
zlvgna zxacn `ziixad,àtðãb déì úéìczia dl oi`y oeike §¥¥§©§¨

,ilkk dpi` `qec iax zrcl ,daikyl zcner dpi` mbe leaiw
.da jkql xzene

:zelvgn md zelvegy yiwl yix ixacl dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥
íòL ìL úBìöBç,dpw beq -éîb ìLå,seq ipw -÷N ìLåieyrd - ¨¤©©§¤¤¦§¤©

,mifird xrynàøéôñ ìLå.qeqd xryn ieyrd -úî àîè ànhî §§¤§¦¨¦©¥§¥¥
,qxcn z`neh `leíéîëçå .àñBc éaø éøáce miwlegíéøîBà ¦§¥©¦¨©£¨¦§¦

lawl miie`xyóàz`neh.ñøãîzl`ey:`xnbdïàîì àîìLa ©¦§¨¦§¨¨§©
øîàcmd zelvegyéìáBæøîd wy -gipne ,zexit ea gipdl ieyr §¨©©§§¥

`qec iax zrcly `ziixad ixac mipaen ,ey`x z` drexd eilr
migipn ixdy ,zn z`neha mi`nhpe ,ilkk zelvegd miaygp

zelveg elit`y ,zexit mkezaéîb ìLå íòL ìLoi`y it lr s` ¤©©§¤¤¦
,miawp ea yie dti bx`p mdly wydéøéôc àúðéëì eæçmiie`x - £§¦§¨§¥¥

zelveg oky lke ,miqb zexit ea migipny ilkk ynyl÷N ìL¤©
àøéôñ ìLåixdy d`neh milawn i`ce ,dti mibx`pyé÷ìeâì eæç §¤§¦¨£§§¥

épöåzexite zeiphw mda gipdl miieyrd milkk ynyl miie`x - §©¥
.miwcøîàc ïàîì àlàeyexit zelvegyLnî úBìöçîoi`y ¤¨§©§¨©©§¨©¨

`qec iax zrcl milk md miaygp recn ,dyw ,leaiw zia mdl
daikyl micner mpi`yk,eàîìLazelvgnàøéôñ ìLå ÷N ìL ¦§¨¨¤©§¤§¦¨

meyn ,ilkk miaeygyéñøôì eæç-,gztd cbp oeliel mqxetl £¦§¨¥
ål mie`x md okàúååôð.gnw mda zetpl -àlàzelvgníòL ìL §©§¨¨¤¨¤©©

eæç éàîì éîb ìLåilkk eaygiy miie`x md yeniy dfi`l - §¤¤¦§©£
inb lye mry ly zelvgn s` :`xnbd zvxzn .d`neh lawny

àúàéæðì eæç.xkiy ly zibib mda zeqkl - £§©§¨¨
:`xnbd ziiyewa xg` ote`éøîàc àkéàdxn`p `iyewdy ¦¨§¨§¥

,jtidlLnî úBìöçî øîàc ïàîì àîìLa,ze`nh md recn oaen ¦§¨¨§©§¨©©§¨©¨
zelvgndyàúàéæðì eæç éîb ìLå íòL ìLz` zeqkl zeie`x - ¤©©§¤¤¦£§©§¨¨

zelvgnde ,xkiyd zibibéñøôì eæç àøéôñ ìLå ÷N ìL,oeliel - ¤©§¤§¦¨£¦§¨¥
àúååôðå.gnw mda zetpløîàc ïàîì àlàmd zelvegyéìáBæøî §©§¨¨¤¨§©§¨©©§§¥

,mirex ly wy -àøéôñ ìLå ÷N ìL àîìLa,d`neh milawn ¦§¨¨¤©§¤§¦¨
meynyépöå é÷ìeâì eæçmiphw zexit mda migipny milk - £§§¥§©¥

,zeiphweéîb ìLå íòL ìL àlàgipdl xyt` i`e miawp mda yiy ¤¨¤©©§¤¤¦
,miphw zexit mdaeæç éàîìrecne miie`x md yinyz dfi`l - §©£

inbe mry ly mirex iwy s` :`xnbd zvxzn .milkk miaeygeæç£
éøéôc àúðéëìmi`vei mpi`y ,miqb zexit mda migipny milkl - §¦§¨§¥¥
.ohw awp jxc

:zlvgnd ipica ztqep `ziixaäéððç éaø øîà ,àéðzly eig` oa ©§¨¨©©¦£©§¨
ryedi iaxäìBbì ézãøiLk,dpyd z` xarl ick ux`l uegl - §¤¨©§¦©¨

àéãeáa ïéëkñî éì øîàå ãçà ï÷æ éúàöî,zlvgna -éúàaLëe ¨¨¦¨¥¤¨§¨©¦§©§¦§§¨§¤¨¦
åéøáãì äãBä àaà éçà òLBäé éaø ìöà.zlvgna jkql xzeny ¥¤©¦§ª©£¦©¨¨¦§¨¨

:`xnbd dtiqen,àcñç áø øîàoikkqny ef `ziixaa epipyy dn ¨©©¦§¨
,d`neh zlawn dpi`y zlvgnaàtðãb déì úéìc àeäåoi`y - §§¥¥§©§¨

dl yi m` j` ,ilkk daeyg dpi` ok lre ,aiaqn dty ef zlvgnl
oke .da jkql oi`e d`neh zlawn `id ixd dtyéðä àìeò øîà̈©¨¨¥

àúéãeázelvgnd -ïälL øé÷ àìîìà àæBçî éðácyiy `l m` - §¨¨¦§¥§¨¦§¨¥¦¤¨¤
y mpic did ,aiaqn dty el` zelvgnl,eäa ïéëkñîeiykr j` §©§¦§

`neh milawn md ixd dty mdl yiyd`ian .mda oikkqn oi`e d
.df oicl di`x `xnbdàéãeáa ïéëkñî ,éëä énð àéðz-,zlvgna ©§¨©¦¨¦§©§¦§§¨

.ïäa ïéëkñî ïéà øé÷ ïäì Lé íàå.`ler ixack x`eane §¦¥¨¥¦¥§©§¦¨¤

äëåñ êìò ïøãä

äèîä úçú ïùé ¯ éðù ÷øô

äðùî
ïLiädzeye lke` e`ähnä úçzz`vnpdéãé àöé àì ,äkeqa ©¨¥©©©¦¨©¨Ÿ¨¨§¥

,BúáBç`vnpe ,dkeqd oial epia wiqtny ld` zaygp dhindy ¨
dcedi iax .dhind ld` lva `l` dkeqd lv zgz oyi epi`y
iax `iad .ezaeg ici `vi dkeqa dhind zgz oyid ezrcle ,wleg

,eixacl di`x dcediíéðLé eðééäL eðééä ïéâäBð ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦¨¦¤¨¦§¥¦
ähnä úçzdkeqaøác eðì eøîà àìå ,íéð÷fä éðôaexn` `l - ©©©¦¨¦§¥©§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨

dhind oi` mzrcly ixd ,dkeq zaeg ici mi`vei ep` oi`y epl
.jkqd oiae oyid oia wiqtnd ld`l zaygpïBòîL éaø øîàdi`x ¨©©¦¦§

`nw `pz zrclúçz ïLé äéäL ìàéìîb ïaø ìL Bcáò éáèa äNòî ,©£¤§¨¦©§¤©¨©§¦¥¤¨¨¨¥©©
ähnä,l`ilnb oax ly ezkeqa,íéð÷fì ìàéìîb ïaø ïäì øîàå ©¦¨§¨©¨¤©¨©§¦¥©§¥¦

ïî ïéøeèt íéãáòL òãBéå íëç ãéîìz àeäL ,écáò éáè íúéàø§¦¤¨¦©§¦¤©§¦¨¨§¥©¤£¨¦§¦¦
,äkeqä,`nxb onfdy dyr zevn `id dkeqa daiyidy itl ©¨

z` wegcl dvex epi`y oeike ,dpnn mixeht miprpk micary
,dkeqa mipyid minkgd.ähnä úçz àeä ïLé Cëéôìepi`y dne §¦¨¨¥©©©¦¨

ixac z` renyl dvex `edy itl ,ziaa oyil dkeqd on `vei
,oerny iax miiq .minkgd mixne`y dxezdeðãîì eðékøc éôìe§¦©§¥¨©§

xaeq `edy ,l`ilnb oax ixacnéãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥
,BúáBçepivnp ,df oic epze` cnll oeekzd `l l`ilnb oaxy s`e ¨

.eixac jezn df oic micnl

àøîâ
dhind zgz oyil xq`y ,`nw `pz zrc lr dywn `xnbd

:jkqd oial epia wiqtnd ld` `id dhindy meyn ,dkeqaàäå§¨
äøNò àkéìdpi`e ,migth dxyr ddeab dpi` dhin mzq ixd - ¥¨£¨¨

.ld` daeygàîâøzepzpyn z` yxit -,ìàeîLdpyndy ¦§§¨§¥
zxacnähîaddeab `idyäøNòwiqtdl ld` daeygd ,migth §¦¨£¨¨

.ezaeg ici `vi `l dizgz oyid jkle ,jkql epia
m` ,ld` z`neh oiprl mi`pzd ewlgpy zwelgn d`ian `xnbd
yiy meyne] ,`l e` ld`l aygp mc` icia ieyr epi`y ld`

:[o`k df oeic `aed epzpynn di`x `iadl dxe`klïðzepipy - §©
íúäoic mdl yiy mipey mild` ibeq mpyiy ,zeld` zkqna ¨¨

zifk didi m`y oiprl ,ld`ilke ,ld`d ly cg` cva znd on
:dpynd zhxtn .ilkd `nhp ,ld`d ly xg`d ecvaøBç ãçà¤¨

ici lr dyrpy xdpd cvay otecaíéî eäeøøçL,xdpd in -Bà ¤£¨©¦
meqxk ici lr dyrpy xiwa xegBà ,íéöøLici lr xegd dyrpy §¨¦

úçlî ezìëàL,zcqtpe zawxp `idy - dgln `id ux`d - ¤£¨©©©©
,mixewn mirwy da eyrpeCaãî ïëåly zexecq zenxr -íéðáà §¥¦§©£¨¦

izy iab lr zg` oa` zcner minrte ,ef lr ef zexceqnd zelecb
ld` dyer mdiab lry oa`de ,efn ef hrn zewgexnd mipa`

,mdipiaøàåñ ïëåzexecq zenxrúBøB÷ ìLab lr ef zexceqnd §¥§¨¤
zewgexnd zexew izy iab lr zg` dxew zcnery minrte ,ef
zenewnd lk ,mdipia ld` dyer mdiab lry dxewde ,efn ef hrn

y ld` oic mdl yi el`däàîehä ìò ìéäàîz` xiarn - ©£¦©©§¨
lr s`e ,ld`d eze` zgz `vnpy dn lkl eizgz yiy d`nehd

.dpeeka mc` icia ld`d dyrp `ly itäãeäé éaøe wleg,øîBà ©¦§¨¥
ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìkz` dyr `l mc` m` - ¨Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤

z` xiarn epi`e ld`l aygp epi` ,ld` didiy dpeeka ld`d
:`xnbd zyxtn .d`nehdäãeäé éaøc àîòè éàîcnl okidn - ©©£¨§©¦§¨

ld` zeyrl mc` ly dpeek didzy jixvy df oic dcedi iaxick
,ld`l aygiy
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éìéódey dxifbaïkLnî 'ìäà' 'ìäà'zyxta xn`py ld`d - ¨¥Ÿ¤Ÿ¤¦¦§¨
okynd znwd oiprl xn`py ld`d on cnl ,dnec` dxtáéúk .§¦

àëä,dnec` dxt zyxtaìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ'lM ¨¨Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤¨
xewn dfe ,'mini zraW `nhi ld`A xW` lke ld`d l` `Adoic ©¨¤¨Ÿ¤§¨£¤¨Ÿ¤¦§¨¦§©¨¦

,ld` z`nehíúä áéúëe,okyna -,'ïkLnä ìò ìäàä úà Nøôiå' §¦¨¨©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©©¦§¨
ïläl äîdyrp ld`d did okyna -ïàk óà ,íãà éãéaoica ©§©¨¦¥¨¨©¨

dyrpy ld` wx ld` z`nehíãà éãéa.ld` aeygïðaøå ¦¥¨¨§©¨¨
d`neh ly ld` ipic cenll oi`y mnrh dcedi iax lr miwlegd

c meyn ,okynnäaéø 'ìäà' 'ìäà'dazkp dnec` dxt zyxta - Ÿ¤Ÿ¤¦¨
ieyr epi` ld`d m` mby zeaxl ick ,zeax minrt 'ld`' zaiz

.ld` aygp mc` icia
:dcedi iax ixaca dxizq `xnbd dywnåikìk äãeäé éaø øáñ §¨©©¦§¨¨

,eäðéîøe ,ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäàdxt zkqna epipy Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤§¦§
òìqä éab ìò íéìLeøéa úBéeða eéä úBøéöçmy `edy xkipy £¥¨§¦¨©¦©©¥©¤©

wegx `ed xaw eizgz yiy yygd f`y ,ziy`xa ini zyyn
,ce`níäézçúådid zexvgd zgz -,ììçz` mipea eidy §©§¥¤¨¨

rlqd iab lr `le ,rlqd iab lr miiepad micenr iab lr zexvgd
,ynnøá÷ éðtîíBäzäeilr oi`e rlqd zgz xeaw zn yi `ny - ¦§¥¤¤©§

ziaa miayeid z` `nhze dlere zrwea d`nehde ,gth llg
elit`y micenr iab lr zexvgd z` epa jkle ,rlqd iab lry
d`nehd oi`e miizpia wiqtn llgd ,rlqd zgz xaw yi m`

.dlere zrweaíL úBãìBéå úBøaeò íéLð ïéàéáîe`di `ly ick §¦¦¨¦¨§§¨
,rlqd lry ziad l` me`iady mcew e`nhp miclidy yyg

íL íäéða úBìcâîeoiicryÎ] mipy dpeny e` ray ipa eidiy cr §©§§¥¤¨
,[ixw e`x `läøtìmiclid el`y ,dnec` dxt dyrn jxevl - ©¨¨

z` sxeyd odkd lr dxdha mzefdl z`hgd in z` e`lni
.dxtdïäéab ìòå íéøååL ïéàéáîemigipn eidúBúìczexewÎ] §¦¦§¨¦§©©¥¤§¨

,[gztd z` mda mezql zeieyrd urn zeagxìò ïéáLBé úB÷Bðéúå§¦§¦©
ïäéabm` ,medzd xaw lr elid`i `ly ick [zezlcd iab lrÎ] ©¥¤

rwxwa xaw yi m` mb ,dzre ,mixeeyl uegn mdilbx z` e`ivei
oia zvveg zlcdy oeik ,wepizd `nhp `l ,zezlcd zgzy

,wepizl d`nehdïáà ìL úBñBëåd`neh milawn mpi`yíäéãéa §¤¤¤¦¥¤
yk ,zewepizd lyeòébäzewepizdìd oiirnçBléMdidy oiirnÎ] ¦¦§¦©

,[mind z` mi`lnn eid myny milyexil jenqeãøézewepizd ¨§
íénä CBúìíeàléîez` milylyn eid `le ,mina [zeqekd z`Î] §©©¦¦§

ici lr `le micia ielin zeyrl jixvy meyn ,laga zeqekd
,laga leylyíäì eáLéå eìòåmind z` e`iade ,zezlcd iab lr §¨§¨§¨¤

.dxtd z` sxeyd odkd lr d`fd jxevl ziad xdléñBé éaø©¦¥
,øîBàoirnl mribda mixeeyd iab lrn micxei zewepizd eid `l ¥

`l` ,geliydBîB÷nî[zezlcd lr ayei didy mewnd onÎ]äéä ¦§¨¨
wepizdìLîìL,oiirnd l` laga zeqekd z`àlîîe,mind z` §©§¥§©¥

dhnl cxei did `leíBäzä øá÷ éðtî.d`neh my yi `ny - ¦§¥¤¤©§
àéðúå,ef dpyn lr `ziixaa epipy -eéä àì ,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥Ÿ¨

úBúìc ïéàéáîeid mdilre mixeeyd iab lr mze` migipne §¦¦§¨
,miayei zewepizdàlàmi`ian eidíéøååL,ce`n dagx mqixky ¤¨§¨¦

zvveg dzid mixeeyd ly mqixke ,miayei zewepizd eid mdilre
.wepizl medzd xaw z`neh oia

:`iyewd z` `xnbd zyxtnéãéa éeNò BðéàL ìäàc íéøååL àäå§¨§¨¦§Ÿ¤¤¥¨¦¥
àeä íãà,ld`l eyrp `le miieyr md miny icia ixdy,éðz÷å ¨¨§¨¨¥

,íéøååL àlà úBúìc ïéàéáî eéä àì øîBà äãeäé éaøepiide ©¦§¨¥Ÿ¨§¦¦§¨¤¨§¨¦
ixd ,d`nehd iab lr ld`l zaygp mixeeyd ly mqixky
xzeqe ,ld` aygp mc` icia ieyr epi`y ld` dcedi iax zrcly
.ld`l aygp epi` mc` icia ieyr epi`y ld`y zeld`a eixacl

:`xnbd zvxznøæòìà éaø øîà éîéc áø àúà ék,äãeäé éaø äãBî ¦¨¨©¦¦¨©©¦¤§¨¨¤©¦§¨
deabe agx `edy ld`aóBøâà àìîk,giha` did enyy mc` ly ¦§Ÿ¤§

elit` ld` aygpy ,mc` ly lecb y`xk lecb etexb` dide
mqixk okle ,aeyge lecb ld` `edy oeik ,mc` icia ieyr epi`yk
zeieyr mdy it lr s` ,ld` zeaygp zeagx mdy mixeeyd ly
edexxgy xeg oiprl zeld`a dcedi iax xn`y dne ,miny icia
,mc` icia miieyr mpi`y oeik ld`l miaygp mpi`y ,'eke mind

.sexb` `lnk mllga oi`y ote`a epiid
:di`x `xnbd d`ianïéôé÷Ma äãeäé éaø äãBîe ,éëä énð àéðz- ©§¨©¦¨¦¤©¦§¨©§¦¦

mewna lecb llg xvepe ,gex ici lr mixdd on exwrpy mirlq
,exwrpyíéòìqä é÷é÷ðáemiaeyg mdy ,rlqa milecb mirwa - ¦§¦¥©§¨¦

`lnk mllga yiy oeik ,mc` icia eyrp `ly it lr s` ld`
.sexb`

:`xnbd dywnda Léc úìc éøäåoial dpia dizgzy llga - ©£¥¤¤§¥¨
rwxwdéðz÷å ,ïéôBøâà änkef `ziixaaeéä àì øîBà äãeäé éaø ©¨¤§¦§¨¨¥©¦§¨¥Ÿ¨

,íéøååL àlà úBúìc ïéàéáîdcedi iax ly enrhy `xnbd dpiade §¦¦§¨¤¨§¨¦
mpi`e ,jka ld` jxc oi`y oeik ,ld`l zeaygp zezlcd oi`y
zvxzn .sexb` `lnk mllga yiy s` d`nehd ipta mivveg

,`xnbd,éiaà øîàzezlcd oi`y meyn dcedi iax ly enrh oi` ¨©©©¥
y `l` ,ld`l zeaygpúBúìc àéáäì eëøöeä àìeayiy ick Ÿ§§§¨¦§¨

mivvege dagx mqixky mixeey e`iady oeik ,zewepizd mdilr
`iadl mileki eid evx m` mpn`e .rwxwl zewepizd seb lk oia

e .zewepizd z` aiyedl mdilre zezlc,øîà àáøiax zrc ¨¨¨©
y dcedi,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àìiptn enrh oi` la` Ÿ¨§¦¦§¨¨¦¨

miaeyg sexb` `lnk mllga yiy oeiky ,ld` miaeyg mpi`y
`l` ,ld`kåéìò äqb ÷Bðéz ìL BzòcL éðtnLyyeg epi`y - ¤¦§¥¤©§¤¦©¨¨¨

yeygl yi ,ce`n dagx `idy oeik zlcd on leti `nyànL¤¨
àéöBéz` wepizdBà BLàøz`åéøáàî ãçàlr lid`ie ,zlcl ueg ¦Ÿ¤¨¥¥¨¨

rwxwdàîhéå§¦¨¥
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ezny in` cenr `k sc ± iyily wxt`nei
äáéø ìäà ìäà.eil`n ieyrd s` zeaxl ,dxt zyxta iaizk `aeh mild` Ðøá÷ éðôî

íåäúäepi`y medzk ,`ed wtq oeyl cenlzay medzd z`nehe medzd xaw my lk Ð

gth llg znl el oi`e ,xaw my yi `ny oiwteqn eid xird lky medzd xaw iptn .ielb

elit`y ,oitik iab lr dze` oipea eid jkl .riwxl dlere zrwea dvevx `idy d`nehe

.wiqtn llg ixd zgzn xaw my yiïéàéáîå
'åë úåøáåò íéùðdxt) opzc `idd meyn Ð

odkd z` eid oi`nhn :(f dpyn iyily wxt

`ivedl ,cin eze` oiliahne dxtd z` sxeyd

iaxerna mixne` eidy ,oiwecv ly oaln

xyk mei leahc oeike .ziyrp dzid ynyd

dxtaelflfi `ly ick daxd zelrn da eyr Ð

ilke millb ilka dxt dyrn lk epwz ,da

odkde ,d`neh oilawn oi`y dnc` ilke mipa`

oi`e mini zray zyixtl edewiwfd dtxeyd

`nw wxta opixn`ck ,ea oirbep mipdkd eig`

.dray lk eilr oifn :xn xn`e .(`,a) `neic

min el oi`lnn elld zewepiz ediy epwze

ediy epwz dlrn meyne .z`hg in oda ycwl

cr :epipy `ztqezae ,d`neh lkn mixedh

,oze` oilcbn mipy dpny ipae dray ipa ediy

.ixw e`x `ly ,xzei `leíéøååù ïéàéáîåÐ

on miig min ze`lnle jlil mivex eidyk

.geliydíäéãéá ïáà ìù úåñåëålky Ð

.ziyixtck ,mipa` ilka eid diyrnêåúì åãøé
íåàìîå íéîä,opira ielin `pz i`d xaqw Ð

.laga lylyiy `leíåäúä øá÷ éðôî`ny Ð

.d`neh o`k yiíéøååù àìàmqixky Ð

,wiqtn oqixke mdilr oiayei zewepize ,zeagx

onwle .ux`d lr oilid`n zewepizd oi`y

.zezlc oi`ian eid `l i`n` `nrh yxtn

mixeey ly ozxcyc dcedi iax opirny` `nl`

dnda ly llge bb oirk `idyld`d `ed Ð

.mc` icia ieyr epi`c ab lr s`e ,wiqtnd

óåøâà àìîë`edy sexb` `lnk agxy ld` Ð

gthn xzeiit lr s`y dcedi iax dcen Ð

.ld` zeidl aeyg mc` icia ieyr epi`y

yly wxt) zeld`a opzck ,mc` icia ieyr epi`y xe`nl aeyg epivn sexb` `lnac

wxta dl opiziin zexeka zkqnae ,(a dpyn dxyr dray wxt milke ` dpyn dxyr

xie`l d`nehd z` `ivedl exeriy mc` icia dyrp `ly xe`n :(a,fl) "oinen el` lr"

dcedi 'x xn` ike .mc` lk y`xk lecb epyie ,giha` oa ly etexb` edfe ,sexb` `lnk

mc` icia ieyr oi`c `kid ld` epi`c.xn`w gtha Ðïéôé÷ùámiltepd mirlq Ð

.ozxiwr mewna lecb xeg yie ,gexa oiwxtzneé÷é÷ð.oirewia =äîë äá ùéã úìã éøäå
íéôåøâà`wlq `w .zezlc mi`ian eid `l :dcedi 'x xn` `we ,zlcd cr rwxwd on Ð

.mixeey oky lke ,jka ld` jxc oi`c meyn dizrcø÷éò ìë,ld` epi`c meyn `l Ð

letil `xi epi`y jezny ,f"rla i"eeixt* = eilr dqb wepiz ly ezrc `dz `ly `l`

jkitl .lid`ne zlcl ueg ey`x `iveie ,dagx diilra `ed eli`k geha `ed ixde

letil `xi `edy jezne ,zezlc ila mixeey oi`ianagx on oldl ey`x `iven epi` Ð
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éìéósili okynn i` :xn`z mm`e Ð okynn ld` ld``l inp mc` icia ieyr elit` Ð

,(mye a,fk zay) "oiwilcn dna" wxt ogky`ck ,ozyt `l` d`nehd z` `iai

ld` ld` `xnba silie ,ozyt `l` mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lk :opzc

xnege lwa dxt dyxta ixtqa opitli mi`nhnc milid`nd lkc :xnel yie !okynn

milid`nd x`y zeyrl oipn :`ipzc ,rxevnn

lk ea dyr lwd rxevn dn :zxn` ?znd ld`k

iablc .oky lk `l xengd zn ,ld`k milid`nd

:mipdk zxeza opiyxce "eayen" aizk rxevn

zgz ayei `nhd :exn` o`kn ,`nh eayen

xaer xedhe oli`dik ,ok m` :xn`z m`e .`nh Ð

!rxevnn xnege lwa slip mc` icia inp ciar `l

`ipd` i`n dey dxifb ok m` :`niz ike`d Ð

"oiwilcn dna" wxtc dyxcl dil `kixhvi`

!mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lkc

`le ieaix `l rnyn `l "eayen"c :xnel yie

dcedi iaxle .mc` icia ieyr epi`y oiprl herin

lwa lwd rxevn opitli zn iab `pngx dihrnc

`l wlgn `l opaxle .`nhn `lc ,znn xnege

iax `xtiq mzqc ab lr s`e .`kd `le `kd

dcedi,dcedi iaxk oli`c `idd xity `iz` Ð

`lnk dcedi iax did dcen :oizrnya xn`c

opitli milid`nd x`yc oeike :xn`z m`e .sexb`

`le eic `nip ok m` ,rxevnn xnege lw znn

mixaer eidy znd ixaew enk ,mixaer `nhn

epi` xaer rxevnc ,milk my yie dxcqk`a

opzcke ,mipdk zxeza `ipzck ,ld`a `nhn

iziine ,(f dpyn) dxyr yly wxt mirbp zkqna

lwc :xnel yie !(a,bl) oiyecwc `nw wxt dl

`ed `nlra `zlin iielb `l` epi` df xnege

.milid`nd x`y ihernl ,okynn opitli `lc

ïéàéáîåit lr s` Ð zecleie zexaer miyp

dcpa mi`nh zewepizd eidy

zecleiez`nehn oxneyl `l` oiyyeg eid `l Ð

oebk etebn `veid d`nehne ,d`fd `irac zn

oze` oilcbn eidy `ztqeza `ipzck .ixw lra

`ly ,xzei `le dpny e` mipy ray ipa ediy cr

yi` opira seq seq ?zewepiza oi`lnn eidy df ielin liren dn :dniz zvwe .ixw e`xi

wxt gkenck ,opaxl e` dcedi iaxl d`fd zrya e` ,mina xt`d oipzepy yeciw zrya

dlekc .dlrn meyn ,oipwzn owzl leki didy dnc :xnel yie !(a,bn `nei) "itlwa sxh"

.(a,b) (`nei) yixa `zi`ck `nlra dlrn `zlin

ìòålka" wxtae (`,dp) "lecb odk" wxt xifpae (a,g) oihiba xn`c o`n Ð zezlc odiab

uegl ld` diny `l wexf ld`c (`,dk) dbibgc `xza wxtae (a,l oiaexir) "oiaxrn

d`nehd iptazezlc oi`ian eid `l oizrnya xn`c ,dcedi iaxk dl xaqc xninl ivn Ð

wexf ld` md mby it lr s`e .zeagx odizeqixky mixeey `l`ilb edcica mewn lkn Ð

'xl edine ipkkeqz micibe zenvrae (i aei`) aizkcn opiyxcck ,ld` iaiygc `pngx

`iyewe .mdly drexd lr mipibnc meyn mixeeyc `nh yxtnc dyw i`ce onwlc xfril`

`nrh i`dle .i`xr ld` `iedc meyn ipyn dhncld` xn`c o`nl opicar ikid :dyw

.iviig `l lcbne daiz dciy elit`c ?ld` diny `l wexfúå÷åðéúäåÐ oiayei

,oiey lkd :xnelk .dliah oikixv zewepizdy oiey lkdc ipzw [ipy wxt] dxtc `ztqeza

dpyn] iyily wxt dxt zkqna opzck ,d`fd oiprl ewlgpy ,ililbd iqei 'x oia `aiwr 'x oia

.zefdl oikixv eid `l :xne` `aiwr 'x ,ililbd iqei 'x ixac zefdl zewepizd eid oikixv :[cåãøéyxit jk ,laga lylyiy `le ,opira mici ielin `pz i`d xaqw Ð me`lne mind jezl

zkqna opzc ,ielina xykc rnyn eil`n ilkd `lnzp elit`e .ze`lnl ick lag oikilen eidy (f e dpyn iriay wxt) dxt zkqna igken inzq edlekac ,yxit dlecb dnize .qxhpewa

ciqa dxage ilk dzid ,da oi`lnn oi` rlqay zweyd :(f dpyn) iying wxt dxteid oa` ly zeqek :l`rnyi iax meyn `aiwr iax iptl xn` :dxtc `ztqeza `ipz cer .oi`lnn Ð

`edd meyn ixaq opaxc :opaxe iqei iax ibilt ikdac yxtl d`xpe .(eixg`) zecxl miwecvl mewn epzz l` :mdl xn` .zeqekd e`lnzp zezyl mixeey egyy oeik ,mixeey ipxwa oiielz

.yiig iqei iaxe ,medzd xawl opiyiig `l `zxetàéðúikdc ,lirlc `iddc `tiq (f dpyn iyily wxt) zeld` zkqna dnily dpyn `ide ,`ziixa `idy dxe`kl rnyn Ð ikd inp

.mirlqe mitiwya dcene ,ld` epi` mc` icia ieyr epi`y ld` lk xne` dcedi iax :mzd opzéøäå?zezlc elirei `ly dywnc `zrc `wlq ikid :dniz Ð oitexb` dnk dl yic zlc

itle .mixeey oky lke ,jka ld` jxc oi`c meyn dizrc `wlq `w yxit qxhpewae ?zezlcd on xzei liredl mixeeyl yi mrh dfi`n :cere !ld` myl egped zrcnc ,`ed mc` icia `lde

,`xaqa ielzd xaca `l` df mrh jiiy `le .jka ld` jxc oi`y it lr s` ,ld` aygil zezlcn ith livdl iaiyg miig ilrac dizrc `wlq `wc :xnel jixve !`teb `id dil iywiz df

.okynn opitlic i`nl `leåúòãùdqb ezrcy iptn `l `d rnync ,ld` diny wexf ld` :dcedi iax xaqw Ð eilr dqb wepiz ly.zezlc oi`ian eid Ð
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 ב"ה,  כ"ה מנ"א, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר מנחם זאב שי' שד"ר

שלום וברכה!

בטח הכל שלום אצלו... בשבוע העבר נתתי למדפיסים את ההקדמה להקובץ, ומה מאד נפלאתי 
להוודע, אשר עדיין לא קיבלו מכת"ר ההשלמות להקובץ. כי לפי דעתי הי' מן הראוי שיוציאוהו לאור 

לר"ח אלול הבע"ל הוא חודש החשבון והזהירות במצוות ודקדוקי מצוות.

... בפ"ע נשלחה לו החוברת שיצאה לאור ע"ד העסקנות הציבורית, ובטח יאשר קבלתה...

בברכה..



רמי
ezny in` cenr `k sc ± iyily wxt`nei

äáéø ìäà ìäà.eil`n ieyrd s` zeaxl ,dxt zyxta iaizk `aeh mild` Ðøá÷ éðôî
íåäúäepi`y medzk ,`ed wtq oeyl cenlzay medzd z`nehe medzd xaw my lk Ð

gth llg znl el oi`e ,xaw my yi `ny oiwteqn eid xird lky medzd xaw iptn .ielb

elit`y ,oitik iab lr dze` oipea eid jkl .riwxl dlere zrwea dvevx `idy d`nehe

.wiqtn llg ixd zgzn xaw my yiïéàéáîå
'åë úåøáåò íéùðdxt) opzc `idd meyn Ð

odkd z` eid oi`nhn :(f dpyn iyily wxt

`ivedl ,cin eze` oiliahne dxtd z` sxeyd

iaxerna mixne` eidy ,oiwecv ly oaln

xyk mei leahc oeike .ziyrp dzid ynyd

dxtaelflfi `ly ick daxd zelrn da eyr Ð

ilke millb ilka dxt dyrn lk epwz ,da

odkde ,d`neh oilawn oi`y dnc` ilke mipa`

oi`e mini zray zyixtl edewiwfd dtxeyd

`nw wxta opixn`ck ,ea oirbep mipdkd eig`

.dray lk eilr oifn :xn xn`e .(`,a) `neic

min el oi`lnn elld zewepiz ediy epwze

ediy epwz dlrn meyne .z`hg in oda ycwl

cr :epipy `ztqezae ,d`neh lkn mixedh

,oze` oilcbn mipy dpny ipae dray ipa ediy

.ixw e`x `ly ,xzei `leíéøååù ïéàéáîåÐ

on miig min ze`lnle jlil mivex eidyk

.geliydíäéãéá ïáà ìù úåñåëålky Ð

.ziyixtck ,mipa` ilka eid diyrnêåúì åãøé
íåàìîå íéîä,opira ielin `pz i`d xaqw Ð

.laga lylyiy `leíåäúä øá÷ éðôî`ny Ð

.d`neh o`k yiíéøååù àìàmqixky Ð

,wiqtn oqixke mdilr oiayei zewepize ,zeagx

onwle .ux`d lr oilid`n zewepizd oi`y

.zezlc oi`ian eid `l i`n` `nrh yxtn

mixeey ly ozxcyc dcedi iax opirny` `nl`

dnda ly llge bb oirk `idyld`d `ed Ð

.mc` icia ieyr epi`c ab lr s`e ,wiqtnd

óåøâà àìîë`edy sexb` `lnk agxy ld` Ð

gthn xzeiit lr s`y dcedi iax dcen Ð

.ld` zeidl aeyg mc` icia ieyr epi`y

yly wxt) zeld`a opzck ,mc` icia ieyr epi`y xe`nl aeyg epivn sexb` `lnac

wxta dl opiziin zexeka zkqnae ,(a dpyn dxyr dray wxt milke ` dpyn dxyr

xie`l d`nehd z` `ivedl exeriy mc` icia dyrp `ly xe`n :(a,fl) "oinen el` lr"

dcedi 'x xn` ike .mc` lk y`xk lecb epyie ,giha` oa ly etexb` edfe ,sexb` `lnk

mc` icia ieyr oi`c `kid ld` epi`c.xn`w gtha Ðïéôé÷ùámiltepd mirlq Ð

.ozxiwr mewna lecb xeg yie ,gexa oiwxtzneé÷é÷ð.oirewia =äîë äá ùéã úìã éøäå
íéôåøâà`wlq `w .zezlc mi`ian eid `l :dcedi 'x xn` `we ,zlcd cr rwxwd on Ð

.mixeey oky lke ,jka ld` jxc oi`c meyn dizrcø÷éò ìë,ld` epi`c meyn `l Ð

letil `xi epi`y jezny ,f"rla i"eeixt* = eilr dqb wepiz ly ezrc `dz `ly `l`

jkitl .lid`ne zlcl ueg ey`x `iveie ,dagx diilra `ed eli`k geha `ed ixde

letil `xi `edy jezne ,zezlc ila mixeey oi`ianagx on oldl ey`x `iven epi` Ð
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éìéósili okynn i` :xn`z mm`e Ð okynn ld` ld``l inp mc` icia ieyr elit` Ð

,(mye a,fk zay) "oiwilcn dna" wxt ogky`ck ,ozyt `l` d`nehd z` `iai

ld` ld` `xnba silie ,ozyt `l` mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lk :opzc

xnege lwa dxt dyxta ixtqa opitli mi`nhnc milid`nd lkc :xnel yie !okynn

milid`nd x`y zeyrl oipn :`ipzc ,rxevnn

lk ea dyr lwd rxevn dn :zxn` ?znd ld`k

iablc .oky lk `l xengd zn ,ld`k milid`nd

:mipdk zxeza opiyxce "eayen" aizk rxevn

zgz ayei `nhd :exn` o`kn ,`nh eayen

xaer xedhe oli`dik ,ok m` :xn`z m`e .`nh Ð

!rxevnn xnege lwa slip mc` icia inp ciar `l

`ipd` i`n dey dxifb ok m` :`niz ike`d Ð

"oiwilcn dna" wxtc dyxcl dil `kixhvi`

!mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lkc

`le ieaix `l rnyn `l "eayen"c :xnel yie

dcedi iaxle .mc` icia ieyr epi`y oiprl herin

lwa lwd rxevn opitli zn iab `pngx dihrnc

`l wlgn `l opaxle .`nhn `lc ,znn xnege

iax `xtiq mzqc ab lr s`e .`kd `le `kd

dcedi,dcedi iaxk oli`c `idd xity `iz` Ð

`lnk dcedi iax did dcen :oizrnya xn`c

opitli milid`nd x`yc oeike :xn`z m`e .sexb`

`le eic `nip ok m` ,rxevnn xnege lw znn

mixaer eidy znd ixaew enk ,mixaer `nhn

epi` xaer rxevnc ,milk my yie dxcqk`a

opzcke ,mipdk zxeza `ipzck ,ld`a `nhn

iziine ,(f dpyn) dxyr yly wxt mirbp zkqna

lwc :xnel yie !(a,bl) oiyecwc `nw wxt dl

`ed `nlra `zlin iielb `l` epi` df xnege

.milid`nd x`y ihernl ,okynn opitli `lc

ïéàéáîåit lr s` Ð zecleie zexaer miyp

dcpa mi`nh zewepizd eidy

zecleiez`nehn oxneyl `l` oiyyeg eid `l Ð

oebk etebn `veid d`nehne ,d`fd `irac zn

oze` oilcbn eidy `ztqeza `ipzck .ixw lra

`ly ,xzei `le dpny e` mipy ray ipa ediy cr

yi` opira seq seq ?zewepiza oi`lnn eidy df ielin liren dn :dniz zvwe .ixw e`xi

wxt gkenck ,opaxl e` dcedi iaxl d`fd zrya e` ,mina xt`d oipzepy yeciw zrya

dlekc .dlrn meyn ,oipwzn owzl leki didy dnc :xnel yie !(a,bn `nei) "itlwa sxh"

.(a,b) (`nei) yixa `zi`ck `nlra dlrn `zlin

ìòålka" wxtae (`,dp) "lecb odk" wxt xifpae (a,g) oihiba xn`c o`n Ð zezlc odiab

uegl ld` diny `l wexf ld`c (`,dk) dbibgc `xza wxtae (a,l oiaexir) "oiaxrn

d`nehd iptazezlc oi`ian eid `l oizrnya xn`c ,dcedi iaxk dl xaqc xninl ivn Ð

wexf ld` md mby it lr s`e .zeagx odizeqixky mixeey `l`ilb edcica mewn lkn Ð

'xl edine ipkkeqz micibe zenvrae (i aei`) aizkcn opiyxcck ,ld` iaiygc `pngx

`iyewe .mdly drexd lr mipibnc meyn mixeeyc `nh yxtnc dyw i`ce onwlc xfril`

`nrh i`dle .i`xr ld` `iedc meyn ipyn dhncld` xn`c o`nl opicar ikid :dyw

.iviig `l lcbne daiz dciy elit`c ?ld` diny `l wexfúå÷åðéúäåÐ oiayei

,oiey lkd :xnelk .dliah oikixv zewepizdy oiey lkdc ipzw [ipy wxt] dxtc `ztqeza

dpyn] iyily wxt dxt zkqna opzck ,d`fd oiprl ewlgpy ,ililbd iqei 'x oia `aiwr 'x oia

.zefdl oikixv eid `l :xne` `aiwr 'x ,ililbd iqei 'x ixac zefdl zewepizd eid oikixv :[cåãøéyxit jk ,laga lylyiy `le ,opira mici ielin `pz i`d xaqw Ð me`lne mind jezl

zkqna opzc ,ielina xykc rnyn eil`n ilkd `lnzp elit`e .ze`lnl ick lag oikilen eidy (f e dpyn iriay wxt) dxt zkqna igken inzq edlekac ,yxit dlecb dnize .qxhpewa

ciqa dxage ilk dzid ,da oi`lnn oi` rlqay zweyd :(f dpyn) iying wxt dxteid oa` ly zeqek :l`rnyi iax meyn `aiwr iax iptl xn` :dxtc `ztqeza `ipz cer .oi`lnn Ð

`edd meyn ixaq opaxc :opaxe iqei iax ibilt ikdac yxtl d`xpe .(eixg`) zecxl miwecvl mewn epzz l` :mdl xn` .zeqekd e`lnzp zezyl mixeey egyy oeik ,mixeey ipxwa oiielz

.yiig iqei iaxe ,medzd xawl opiyiig `l `zxetàéðúikdc ,lirlc `iddc `tiq (f dpyn iyily wxt) zeld` zkqna dnily dpyn `ide ,`ziixa `idy dxe`kl rnyn Ð ikd inp

.mirlqe mitiwya dcene ,ld` epi` mc` icia ieyr epi`y ld` lk xne` dcedi iax :mzd opzéøäå?zezlc elirei `ly dywnc `zrc `wlq ikid :dniz Ð oitexb` dnk dl yic zlc

itle .mixeey oky lke ,jka ld` jxc oi`c meyn dizrc `wlq `w yxit qxhpewae ?zezlcd on xzei liredl mixeeyl yi mrh dfi`n :cere !ld` myl egped zrcnc ,`ed mc` icia `lde

,`xaqa ielzd xaca `l` df mrh jiiy `le .jka ld` jxc oi`y it lr s` ,ld` aygil zezlcn ith livdl iaiyg miig ilrac dizrc `wlq `wc :xnel jixve !`teb `id dil iywiz df

.okynn opitlic i`nl `leåúòãùdqb ezrcy iptn `l `d rnync ,ld` diny wexf ld` :dcedi iax xaqw Ð eilr dqb wepiz ly.zezlc oi`ian eid Ð
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úà Nøôiå" :íúä áéúëe ,"ìäàa úeîé ék íãà̈¨¦¨§Ÿ¤§¦¨¨©¦§Ÿ¤

íãà éãéa ïìäì äî ,"ïkLnä ìò ìäàä¯óà ¨Ÿ¤©©¦§¨©§©¨¦¥¨¨©
éaø øáñå .äaéø ìäà ìäà :ïðaøå .íãà éãéa ïàk̈¦¥¨¨§©¨©Ÿ¤Ÿ¤¦¨§¨©©¦
?ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìk äãeäé§¨¨Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤
,òìqä éab ìò íéìLeøéa úBéeða eéä úBøéöç :eäðéîøe§¦§£¥¨§¦¨©¦©©¥©¤©

íäézçúåøá÷ éðtî ììçíBäzäíéLð ïéàéáîe , §©§¥¤¨¨¦§¥¤¤©§§¦¦¨¦
.äøtì íL íäéða úBìcâîe ,íL úBãìBéå úBøaeò¨§§¨§©§§¥¤¨©¨¨
ïéáLBé úB÷Bðéúå ,úBúìc ïäéab ìòå íéøååL ïéàéáîe§¦¦§¨¦§©©¥¤§¨§¦§¦

úBñBëå ïäéab ìòçBìéMì eòébä .íäéãéa ïáà ìL ©©¥¤§¤¤¤¦¥¤¦¦©¦©
¯éaø .íäì eáLéå eìòå ,íeàìéîe íénä CBúì eãøé̈§§©©¦¦§§¨§¨§¨¤©¦

äéä BîB÷nî :øîBà éñBéìLîìLøá÷ éðtî ,àìîîe ¥¥¦§¨¨§©§¥§©¥¦§¥¤¤
ïéàéáî eéä àì :øîBà äãeäé éaø ,àéðúå .íBäzä©§§©§¨©¦§¨¥Ÿ¨§¦¦
éeNò BðéàL ìäàc ,íéøååL àäå .íéøååL àìà úBúìc§¨¤¨§¨¦§¨§¨¦§Ÿ¤¤¥¨

àì :øîBà äãeäé éaø ,éðú÷å ,àeä íãà éãéaeéä ¦¥¨¨§¨¨¥©¦§¨¥Ÿ¨
øîà éîéc áø àúà ék !íéøååL àìà úBúìc ïéàéáî§¦¦§¨¤¨§¨¦¦£¨©¦¦¨©
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רמב
ezny ina cenr `k sc ± iyily wxt`nei

íåäúä øá÷á.xaw wtqa :xnelk Ðíéôåøâà äîë ùéã.rwxwl milagd on Ðïéâäåð
åðééä.`ed ld` e`l i`xr ld` :`nl` Ðäéåùò äáâìå ìéàåä`le dab lr oyil Ð

.ld` my dl oi` jkitl ,dizgzíéòåøä ìòikdl :mqixk zgz odiy`x oiqipkny Ð

icinlz ly dhn edfi` :(`,gp) `xza `aaa opixn`c ,milcpqe milrpn dhn iab hwp

minkgly milrpn `l` dizgz oi`y lk Ð

zenia milcpqe dngd zenia ziad lra

oyile akyl `a `edyk my mipzepy ,minybd

zzl la` .ezhn zgz opzepe eilrpn uleg

mixg` mixac dizgzlibxny ,el `ed i`pb Ð

.myl ziad ipaïééòî éðá ìòdxcyy bb Ð

.odilr oibn odlyéðëëåñúixw jkq :`nl` Ð

.dilàîéà úéòáéàåld` dhn dcedi 'xl Ð

ixyc `nrh epiid `l` ,`iddkeqc meyn Ð

.`ed reaw ld`òá÷ ìèáîå éàøò éúà àìåÐ

.o`kn dkeqd my xiqdløîàã ïåòîù 'ø àäå
òá÷ äëåñ éîðopixn`e ,zeptc drax` irac Ð

oaxe oerny 'xe dcedi 'x :(a,f) `nw wxta

edl `xiaq edlek mixg`e xfril` 'xe l`ilnb

itl :oizipzna xn`we ,opira raw zxic dkeq

ici `vi `l dhnd zgz oyidy epcnl epikxc

.ezaegåúçéùî.dgnye oileg zgiy oeyl Ð

àúìîlif`c ,digxe` ab` `zcg Ð

epeyla jled ,epcnly mixac ipy opireny`l

zxn` i`c .yecig xac ea oiadl lkezy xaca

"eixacn"zgiy `dzy dpin opirny `l Ð

`zyd la` ,dcnell al ozil dkixv oileg

s`y ,ozgiyl s` ofe` zehdl jixvc opirny`

rnyn "eixacn" dxez xac da oiadl dteq `id

.micinlzl ocnll oiekzn `edy dxez ixac

ãåîéì äëéøö.al odl epziy mrneyl jixv Ð

åäìòå.eay lw xac Ðäðùîäèîä éòøëá
.dnly dhn Ð'åë øîåà äãåäé 'ø`nrh Ð

.`xnba yxtnàøîâäì ïéàùòá÷Ð

'inrhl dcedi 'xe .dhn ici lr zlhlhny

.opira raw zxic dkeq :xn`c'åë äãéîòîùÐ

li`ed ,jkql `l` leqt epcnl `ly it lr s`e

oicinrn el` jkq ly exwirejkiq eli`k ied Ð

.d`neh lawnd xacaäèîä ìò êëéñ ìáàÐ

.zecizi iab lr `l` ,mirxka jekiqd jnq `le

dylyn zehn `l` opi` dkeqd iptec lk la`

oiccvopixnb `l `dc ,dcedi 'x liqt `l Ð

`ed `l dfe .jekiql `l` dkeql dipin leqt

raw yi inp raw oiprle .mileqta ecinrn `le

.jekiql
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úåîöòáåaizk mc`a `xw i`dc ab lr s` Ð ipkkeyz micibe,dnda oky lk Ð

.ld` oirk dhnl dqixky

åðãîì`nxb onfdy dyr zevn i`dc ab lr s`e Ð dkeqd on mixeht micaryÐ

,execz oirk "eayz" aizkc meyn oiaiigc `niz `lc ,opireny`l jixhv`

.(a,gk) oiwxit idliya onwlck

ïéàù.dhnd ici lr zlhlhny Ð raw dl

zxic dkeq xn`c ,dinrhl dcedi iaxe

epivn ef `xaq itl .qxhpewa yxit jk .raw

qixbe ,dlbrd y`xay dkeqa inp ibiltc xninl

(`,bk) oiwxita onwle (a,f) `nw wxta lirl xity

'xe l`ilnb oaxc `zbelt iab ,dlbrd y`xa

.ibilt inp dlbrd y`xac ,dpitqd y`xa `aiwr

dxykc dpitqd y`xa l`ilnb oax dcenc `de

dievn dpi`y gexa cenrl dlekic `kid Ð

ab lr s` (my) onwl opixn`ck ,dyaic

dpitqd ici lr zlhlhnc,dpitq ip`y Ð

ab lr s` raw `aiyge ,ikda `gxe`c

`nrh `kd yxtnc o`nl elit`e .zlhlhnc

d`neh lawnd xac meyn oizipznclkn Ð

.raw zxicc `nrha inp ibiltc `ed dcen mewn

dknqy oebk ediipia `ki` xn`w `lcn ,rcz

d`q mirax` miwifgnd lcbne daiz dciya

oi`y itl xn`c o`nlc .yaia miixek mdy ,gla

raw dl.zlhlhnc ,raw dl oi` inp `kd Ð

lawnd xaca dcinrny itl xn`c o`nle

d`nehopzck ,mixedh dcna oi`ac oeik ipd Ð

:dyw ,edine .(` dpyn) milkc xyr dyng wxt

dnda iab lr dkeq dcedi 'x liqtc (`,bk) onwlc

`nrh i`njl dyrz zekqd bg" aizkc meynÐ

dpi` efe ,drayl die`xd dkeq "mini zray

`zyde .aeh meia dl oiler oi`y itl .die`x

dpi`e ,dnda ici lr zlhlhnc meyn dil wetiz

inlyexiae !dhnd irxka jneq` dedc icin ,raw

dl oi`y ,raw dl oi`y itl `nrhc rnyn

'xc `zbelt jdc .bbl cr dhnd on migth dxyr

in` 'xa inlyexia dl ipzn `kdc `a` 'xe `xif

oi`y my lr :in` iax xn` :epeyl dfe .`a` 'xe

:`a` 'x xn` ,migth dxyr jkql dhnd irxkn

dyrn ipz `d .`nh xaca oicinrn oi`y meyn

iptl odizehn oilylyn eidy milyexia

meyn `niz oi` .odiab lr oikkqn eide odizepelg

`nh xac lr oicinrn oi`ydil zil `d Ð

jkql dhnd irxkn oi`y meyn `l` ,`nrh

iyp` ly oze`e .inlyexi o`k cr ,migth dxyr

`de .jkql dhnd irxkn dxyr did milyexi

dleki dpi` m` xne` dcedi iax oizipzn ipzwc

dleki `d rnync ,dxeq` dnvrn cenrl

zecizi lr dknqy enk cenrllr s` ,dxyk Ð

dxyr jkql dhnd irxkn oi`y itaiyg `l Ð

xie` `ki` dhnl dl liwy i`c oeik ,i`xr

oizrnya iia` xn`ck ,zniiwzn dkeqde ,dxyr

raw dl oi` xn`c o`nl,raw dl yi ixd Ð

`niiw dcegl dhnc ,dhnl dl liwy i` :xnelk

dhn da qipkdy liaya zlqtp dkeqd oi`e

wxtc zezqke mixk` dedc icin ,dxie` hrine

`le dxyr oiprl `l herin ied `l (a,b) `nw

.mixyr oiprl
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:øîBà äãeäé éaø ,àáøc déúååk àéðz .íBäzä øá÷a§¤¤©§©§¨§¨¥§¨¨©¦§¨¥
ìL BzòcL éðtî ,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àìŸ¨§¦¦§¨¨¦¨¦§¥¤©§¤
åéøáàî ãçà Bà BLàø àéöBé ànL ,åéìò äqb ÷Bðéz¦©¨¨¨¤¨¦Ÿ¤¨¥¥¨¨

íéøååL ïéàéáî àìà .íBäzä øá÷a àîhéåíéøönä §¦¨¥§¤¤©§¤¨§¦¦§¨¦©¦§¦
,úBáçø ïäéúBñéøkLúB÷Bðézäåïäéab ìò ïéáLBé ¤§¥¥¤§¨§©¦§¦©©¥¤

ì eòébä ,ïäéãéa ïáà ìL úBñBëåçBìéLíeàìîe eãøé §¤¤¤¦¥¤¦¦©¦©¨§¦§
da Léc ,ähî éøäå .ïäéab ìò ïäì eáLéå eìòå§¨§¨§¨¤©©¥¤©£¥¦¨§¥¨

änkíéôBøâàeðééä íéâäBð :øîBà äãeäé éaø ,ïðúe . ©¨¤§¦§©©¦§¨¥£¦¨¦
,ähî éðàL !íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé eðééäL¤¨¦§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦¨¥¦¨

ìéàBädaâìeék !íéeNò ïaâì éîð íéøååL .äéeNò ¦§©¨£¨§¨¦©¦§©¨£¦¦
ìéàBä íéøååL éðàL :øæòìà éaø øîà ïéáø àúà£¨¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¥§¨¦¦

íéðéâîeíéîLbáe ,änçä éðtî änça ,íéòBøä ìò §¦¦©¨¦©©¨¦§¥©©¨©§¨¦
äðéâîe ìéàBä ,éîð ähî ,éëä éà .íéîLbä éðtî¦§¥©§¨¦¦¨¦¦¨©¦¦§¦¨

íéìcðñå íéìòðî ìòäézçzL:àáø øîà àìà ! ©¦§¨¦§©§¨¦¤©§¤¨¤¨¨©¨¨
ìéàBä ,íéøååL éðàLíéeNòåíéòî éða ìò ïéâäì ¨¥§¨¦¦©£¦§¨¥©§¥¥©¦

øNáe øBò" :øîàpL ,ïäìLíéãéâå úBîöòáe éðLéaìz ¤¨¤¤¤¡©¨¨©§¦¥¦©£¨§¦¦
z,déîòèì äãeäé éaø :àîéà úéòa éàå ."éðëëBñ §§¥¦§¦¨¥¥¨©¦§¨§©§¥

ähî déì äåäå ,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñ :øîàc§¨©¨¦©¤©¨¥©©£¨¥¦¨
éàøò ìäà éúà àìå ,òá÷ ìäà äkeñå ,éàøò úøéc¦©£©§¨Ÿ¤¤©§¨¨¥Ÿ¤£©
äkeñ éîð øîàc ïBòîL éaø àäå .òá÷ ìäà ìháîe§©¥Ÿ¤¤©§¨©¦¦§§¨©©¦¨
ìäà ìháîe éàøò ìäà éúàå àä ,ïðéòa òá÷ úøéc¦©¤©¨¥©¨§¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤
éàøò ìäà éúà :øáñ øî :éâéìt àäa ,ïéà !òá÷¤©¦§¨§¦¦¨¨©¨¥Ÿ¤£©
éàøò ìäà éúà àì :øáñ øîe ,òá÷ ìäà ìháîe§©¥Ÿ¤¤©¨¨©¨¨¥Ÿ¤£©

ìháîe" .òá÷ ìäàéáèa äNòî ïBòîL éaø øîà §©¥Ÿ¤¤©¨©©¦¦§©£¤§¨¦
ïaø ìL BúçéOî :ïBòîL éaø øîà ,àéðz ."Bcáò©§©§¨¨©©¦¦§¦¦¨¤©¨
íéøeèt íéãáòL eðãîì ;íéøáã éðL eðãîì ìàéìîb©§¦¥¨©§§¥§¨¦¨©§¤£¨¦§¦
éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîìå ,äkeqä ïî¦©¨§¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥
àúìéî !?"ìàéìîb ïaø ìL åéøácî" àîéìå .BúáBç¨§¥¨¦§¨¨¤©¨©§¦¥¦§¨
àçà áø øîàc àä ék ,ïì òîLî à÷ déçøBà ábà©©§¥¨©§©¨¦¨§¨©©©¨
øîà àcà øa àçà áø øîà dì éøîàå ,àcà øa©©¨§¨§¦¨¨©©©¨©©¨¨©
éãéîìz úçéN eléôàL ïépî :áø øîà àðeðîä áø©©§¨¨©©¦©¦¤£¦¦©©§¦¥

äëéøö íéîëçãenéì¯."ìBaé àì eäìòå" :øîàpL £¨¦§¦¨¦¤¤¡©§¨¥Ÿ¦
äðùîähnä éòøëa Búkeñ CîBqä¯ãBîòì äìBëé dðéà íà :øîBà äãeäé éaø .äøLk ©¥¨§©§¥©¦¨§¥¨©¦§¨¥¦¥¨§¨©£

dîöò éðôa¯.äìeñtàøîâàaà éaøå àøéæ éaø da éâéìt ?äãeäé éaøc àîòè éàî ¦§¥©§¨§¨©©§¨§©¦§¨§¦¦¨©¦¥¨§©¦©¨
éðtî :øîà ãçå ,òá÷ dì ïéàL éðtî :øîà ãç .ìîî øadãéîònLìa÷îä øáãa ©¤¤©¨©¦§¥¤¥¨¤©§©¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥

eäééðéa éàî .äàîeè¯éôì øîàc ïàîì .íäéìò Ckéñå ìæøa ìL ïéãetL õòpL ïBâk §¨©¥©§§¤¨©©¦¤©§¤§¦¥£¥¤§©§¨©§¦
òá÷ dì ïéàL¯äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîònL éðtî øîàc ïàîe ,òá÷ dì Lé éøä¯ ¤¥¨¤©£¥¥¨¤©©§¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨

áb ìò Ckéñ ìáà ,Cîñ àìà eðL àì :ééaà øîà .äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîòî éøä£¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨¨©©©¥Ÿ¨¤¨¨©£¨¦¥©©
ähnä¯òá÷ dì ïéàL éôì øîàc ïàîì ,àîòè éàî .äøLk¯ïàîì ,òá÷ dì Lé éøä ©¦¨§¥¨©©§¨§©§¨©§¦¤¥¨¤©£¥¥¨¤©§©

äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîònL éðtî øîàc¯.äàîeè ìa÷îä øáãa dãéîòî ïéà éøä §¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨£¥¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨
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סוכה. פרק שני - ישן תחת המיטה דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

הובטחנו שלא ידח ממנו נידח, וכל אחד ואחד מישראל ישלים את הכוונה – במעשינו, היגיעה דתורה ומצוות יותר מהטבע דנפש 
הבהמית.

ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dkeq(iriax meil)

,íBäzä øá÷amixeeyd iab lr `weec wepizd z` eaiyed jkle §¤¤©§
uegn eixai`n cg` z` e` ey`x z` `ivei `l df ote`ay ,mnvr

.xeyd on leti `ny ecgtn ,xeyd ly eqixklàáøc déúååk àéðz, ©§¨§¨¥§¨¨
L éðtî ,øwéò ìk úBúìc ïéàéáî eéä àì øîBà äãeäé éaøe`iai m` ©¦§¨¥Ÿ¨§¦¦§¨¨¦¨¦§¥¤

didz ,zewepizd eayi mdilre zezlcìL Bzòcdåéìò äqb ÷Bðéz ©§¤¦©¨¨¨
yeygl yie ,zlcd on leti `ny cgti `leàéöBé ànLz`BLàø ¤¨¦Ÿ

Bàz`åéøáàî ãçà,zlcl uegnàîhéåef d`veda,íBäzä øá÷a ¤¨¥¥¨¨§¦¨¥§¤¤©§
íéøönä íéøååL ïéàéáî àlà[mixvnn mi`ayÎ]BñéøkLïäéú ¤¨§¦¦§¨¦©¦§¦¤§¥¥¤

,ïäéab ìò ïéáLBé úB÷Bðézäå ,úBáçøzewepizd miyyeg f`y §¨§©¦§¦©©¥¤
.elti `ny mdixai`n cg` e` my`x z` `ivedlïáà ìL úBñBëå§¤¤¤

mind ze`lnlïäéãéa,zewepizd lyì eòébäd oiirnçBléMoiirnÎ] ¦¥¤¦¦§¦©
,[mind z` mi`lnn eid myny milyexil jenqeãøézewepizd ¨§

oirnd l`íeàlîe,mina zeqekd z`ïäéab ìò ïäì eáLéå eìòåly ¦§§¨§¨§¨¤©©¥¤
.mixeeyd

ld`a dcedi iax dceny ,inic ax ly evexiz lr `xnbd dywn
,mc` icia ieyr epi`y it lr s`y ,sexb` `lnk ellga yiy

.ld` aeygähî éøäåepzpyna diepydíéôBøâà änk da Léc ©£¥¦¨§¥¨©¨¤§¦
,ld`l zaygp ok m`e ,rwxwd oial dpia,øîBà äãeäé éaø ïðúe§©©¦§¨¥

,íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé eðééäL eðééä íéâäBð`id m`e £¦¨¦¤¨¦§¥¦©©©¦¨¦§¥©§¥¦
aygp dizgz oyid ixd ,dizgz mipyi eid cvik ,ld` zaygp
oial epia zvvege zwqtn dhindy oeik ,jkqd zgz `vnp epi`y

:`xnbd zvxzn .jkqdähî éðàLlr s` ld`l zaygp `id oi`y ©¦¦¨
,sexb` `lnk dllga yiy itdaâìe ìéàBä`idäéeNòakyl ick , ¦§©¨£¨

.ld` my dilr oi` jkle ,dizgz eynzyiy ick `le dilr
ixd :`xnbd dywnïaâì énð íéøååLmdíéeNò`le mdilr ayil - §¨¦©¦§©¨£¦

ick ld`l miaygp mdy dcedi iax xn` recn ok m`e ,mdizgz
:`xnbd zvxzn .d`nehdn uevgl,øæòìà éaø øîà ïéáø àúà ék¦¨¨¨¦¨©©¦¤§¨¨

íéøååL éðàL,mdizgz ynzydl mb miieyr mdyíépéâîe ìéàBä ©¦§¨¦¦§¦¦
íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä éðtî änça íéòBøä ìòmirexdy - ©¨¦©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦

`vnpe ,ynydne mybdn lvpidl ick mixeeyd zgz miayei
ipta mivvege ld`l miaygp okle ,ld`l ynyn mqixky

:`xnbd dywn .d`nehdéëä éàyinyz aygp dfk yinyzy ¦¨¦
lr ynzydl ynyn mixeeyd ly mqixk xwiry it lr s` ld`

,mdizgz `le mabénð ähî,dizgz ld`l aygizäpéâîe ìéàBä ¦¨©¦¦§¦¨
,äézçzL íéìcðñå íéìòðî ìòdrya my mgipdl jxcy ©¦§¨¦§©§¨¦¤©§¤¨

dpi` dhiny dcedi iax xn` recne ,dhind lr miakeyy
:`xnbd zvxzn .dkeqa dizgz oyil xzene ld`l zaygpàlà¤¨

,àáø øîàok` dhnae mixeeya mdizgz ynzydl miieyry dn ¨©¨¨
`l` ,ld` mze` dyer epi`íéøååL éðàLmdilry mdly abdy ©¦§¨¦

,ld`l aygp miayei zewepizdíéòî éða ìò ïéâäì íéeNòå ìéàBä¦©£¦§¨¥©§¥¥©¦
ïälLmiirnd lr obdl ick dieyr ,mdly abd `idy mzxcy - ¤¨¤

enke .mteb jeza mi`vnpd mdlyéðLéaìz øNáe øBò' øîàpL¤¤¡©¨¨©§¦¥¦
'éðëëñz íéãéâå úBîöòáezenvrdy epiide ,jkq oeyln 'ipkkqY' - ©£¨§¦¦§Ÿ§¥¦§Ÿ§¥¦

.xyad lr mikkeqn mdy oeik ld`l miaygp micibde
:inic ax ixac lr sqep uexiz `xnbd zvxzn,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

dcedi iax xizdy dne ,dcedi iaxl ld` zaygp dhin mlerl
`ed ,wiqtdl ld` zaygp dhind oi`e dkeqa dhind zgz oyil

y meynøîàc ,déîòèì äãeäé éaøxzei ddeab `idy dkeqy ©¦§¨§©£¥§¨©
`xnba eyxite ,dxyk dn` mixyrn(:f lirl)xiykdy mrhdy

y meyn `ed dcedi iax,ïðéòa òá÷ úøéc äkeñdkeqy epiide ¨¦©¤©§¦¨
,dxyk ,ziak zi`xpy raw oipaa dwfg d`yryåok m`déì äåä §£¨¥

déàøò úøéc ähîdhind z` fifdl jxcdy oeik ,dkeql qgia ¦¨¦©£©
mewnl mewnnéàøò ìäà éúà àìå ,òá÷ ìäà äkeñå[dhindÎ] §¨Ÿ¤¤©§Ÿ¨¥Ÿ¤£©

òá÷ ìäà ìháîeld`d oi` - [dkeqdÎ]ld` z` lhal leki i`xr §©¥Ÿ¤¤©
zgzn - irx` ld` eizgz yi m` mb dkeqd my lha `le rawd

:`xnbd dywn .dhindòá÷ úøéc äkeñ énð øîàc ïBòîL éaø àäå§¨©¦¦§§¨©©¦¨¦©¤©
,ïðéòazeptc yly] ,zeptc rax` dkeql `diy jixvd ixdy §¦¨

yly dl yiy dkeq xiykd `le ,[gth agexa ziriaxe zenly
meyn epiide ,opaxk [gth ziyilye zenly zeptc izy] zeptc
oyidy dpyna xn`e ,raw zxic dkeqd didzy jixvy xaqy

,ezaeg ici `vi `l dkeqa dhind zgzå (àä)y meyn enrhéúà ¨§¨¥
éàøò ìäà[dhindÎ]òá÷ ìäà ìháîeenk `le ,[dkeqd z`Î] Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤¤©

zvxzn .raw ld` lhan epi` i`xr ld`y `xnbd dxn`y
:`xnbdéâéìt àäa (ïéà)iaxe dcedi iax ewlgp dnvr ef `xaqa - ¦§¨§¦¥
,oernyøîoerny iax -éàøò ìäà éúà øáñ[dhindÎ]ìäà ìháîe ©¨©¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤

òá÷,ezaeg ici `vi `l dkeqa dhnd zgz oyid okle ,[dkeqdÎ] ¤©
øîedcedi iax -éàøò ìäà éúà àì ,øáñ[dhndÎ]ìäà ìháîe ©¨©Ÿ¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤
òá÷.ezaeg ici `vi dkeqa dhnd zgz oyid okle ,[dkeqdÎ] ¤©

:dpyna epipyBcáò éáèa äNòî ïBòîL éaø øîà:'ekeøîà ,àéðz ¨©©¦¦§©£¤§¨¦©§©§¨¨©
ìàéìîb ïaø ìL BúçéNî ,ïBòîL éaøiah mzi`x minkgl xn`y ©¦¦§¦¦¨¤©¨©§¦¥

,dkeqd on mixeht micary rceie ,mkg cinlz `edy icar
,dhind zgz `ed oyi jkitlíéãáòL eðãîì ,íéøác éðL eðãîì̈©§§¥§¨¦¨©§¤£¨¦

äkeqä ïî íéøeèt,BúáBç éãé àöé àì ähnä úçz ïLiäL eðãîìå , §¦¦©¨§¨©§¤©¨¥©©©¦¨Ÿ¨¨§¥¨
xeht `edy rciy oeik ,dhnd zgz oyil envrl iah xizd okle
:`ziixaa oerny iax ly epeyl lr `xnbd dywn .dkeqd on

ìàéìîb ïaø ìL åéøácî àîéìå'ezgiyn' xn` recne ,epcnl §¥¨¦§¨¨¤©¨©§¦¥
oerny iax :`xnbd zx`an .dgnye oileg zgiy oeyl rnyny

ïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléîeixac jeza epl ycgl `a - ¦§¨©©§¥¨©§©¨
zehdl jixv minkg icinlz ly oileg zgiyl s`y ,sqep yecig
did m`e ,dxez ixac dpnn oiadl dteqy meyn ,dcnelle ofe`
s` ofe` zehdl jixvy mircei epiid `l 'eixacn' xne` oerny iax

,mzgiyløîàc àä ékxn`y enk -,dì éøîàå ,àcà øa àçà áø ¦¨§¨©©©¨©©¨§¨§¥¨
y mixne` yie -,áø øîà àðeðîä áø øîà àcà øa àçà áø øîà̈©©©¨©©¨¨©©©§¨¨©©

àì eäìòå' øîàpL ,ãenéì äëéøö íéîëç éãéîìz úçéN eléôàL ïépî¦©¦¤£¦¦©©§¦¥£¨¦§¦¨¦¤¤¡©§¨¥Ÿ
,'ìBaéelit`y aezkd xn`e ,minkg icinlza xn`p df aezke ¦

epi` - 'leai `l' ,ely oileg zgiy enk eay lw xac `edy 'edlr'
.dpnn cenll ezgiyl al ozil jixv okle ,ceai`l jlede laep

äðùî
ähnä éòøëa Búkeñ CîBqälr dkeqd ly jkqd z` gipdy in - ©¥¨§©§¥©¦¨

irxke ,mdilr jkiqe mideab dhind irxk eidy ,dhind irxk iab
,zeptck miynyn dhindíà ,øîBà äãeäé éaø .äøLkdkeqd §¥¨©¦§¨¥¦

dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà,jkqd leti dhind lhpiz m`y - ¥¨§¨©£¦§¥©§¨
,äìeñt.enrh yxtzi `xnbae §¨

àøîâ
:`xnbd zyxtnäãeäé éaøc àîòè éàîdleki dpi`y dkeq lqty ©©£¨§©¦§¨

,dnvr ipta cenrl,øîà ãç ,ìîî øa àaà éaøå àøéæ éaø da éâéìt§¦¥¨©¦¥¨§©¦©¨©©§©¨©
òá÷ dì ïéàL éðtî`id ixd ,dhind mr zlhlhin dkeqdy oeik - ¦§¥¤¥¨¤©

dkeqdy xaeqy ezhiyl dcedi iaxe ,raw zxic `le i`xr zxic
.raw zxic zeidl dkixvìa÷nä øáãa dãéîònL éðtî ,øîà ãçå§©¨©¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥

äàîeèok ,leqt d`neh lawnd xacn `ed jkqd m`y myk - §¨
,leqt d`neh lawnd xac `ed jkqd z` jneqy dn m` mb
xaca jkiqk `ed ixde jkqd ly exwir md jkqd icinrny
,dleqt dkeqd dhind iab lr jkqnd jkitle .d`neh lawnd
zxxan .d`neh zlawn jkqd z` dcinrny dhindy oeik

:`xnbdeäééðéa éàîipy oia dkldl welig `di ote` dfi`a - ©¥©§
:`xnbd zx`an .dcedi iax zrca ex`azdy minrhdõòpL ïBâk§¤¨©

drax` ux`aïéãetLmicenr -,íäéìò Ckéñå ìæøa ìLyïàîì ©¦¤©§¤§¦¥£¥¤§©
øîàcdhind irxka ezkeq jneqd lqty dcedi iax ly enrhy §¨©

òá÷ dì ïéàL éôìy ,dxyk ef dkeq didz ,zlhlhinedì Lé éøä §¦¤¥¨¤©£¥¥¨
òá÷.zlhlhin dpi`e lfxa ly micetya dreaw `id -elïàî ¤©©

øîàcdhind irxka ezkeq jneqd lqty dcedi iax ly enrhy §¨©
,äàîeè ìa÷nä øáãa dãéîònL éðtîs`dleqt didz ef dkeq ¦§¥¤©£¦¨§¨¨©§©¥§¨

ya dãéîòî éøämdy lfxa ly micety.äàîeè ìa÷nä øáã £¥©£¦¨§¨¨©§©¥§¨
eðL àì ,éiaà øîà,lqet dcedi iaxyàlàykCîñlr jkqd z` Ÿ¨©©©¥Ÿ¨¤¨¨©

,dhind irxk lr wx cner jkqd lke ,mnvr dhind irxkìáà£¨
m`ähnä áb ìò Ckéñdhind lr jkqd z` jnq `ly xnelk - ¦¥©©©¦¨

irxke dhind cva micnery ur zecizi iab lr `l` ,dnvr
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dkeq(iying meil)

äðùî
úììáeãnä äkeñ`id dn `xnbd x`az oldläaeøî dúlévLå , ¨©§§¤¤§¤¦¨¨§¨

dúnçî,xie`n jkq xzei dbba yiy -.äøLkzngny dkeq ¥©¨¨§¥¨
jkq daxd dilr gipdyä`iúéa ïéîk äaeònar dly jkqdy - ¦§¨§¦©¦

,ziad zxwzk d`xpe c`n setveïéàøð íéáëBkä ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥©¨¦¦§¦
dëBzîexnjkqd iaer a,äøLkzi`xp `idy meyn dlqetl oi`e ¦¨§¥¨

.dkeq xkid da oi`e ziak

àøîâ
:`xnbd zyxtnéàîdkeqúììáeãî.dpynd dxiykdy,áø øîà ©§§¤¤¨©©

äéiðò äkeñj` ,daxd xie` da yie hren dly jkqdy dkeq - ¨£¦¨
.jkq `ll mitevx migth dyly da oi`äìBò äð÷ ,øîà ìàeîLe§¥¨©¨¤¤

ãøBé äð÷å`l` ,df lv` df deya migpen jkqd ipw oi`y dkeq - §¨¤¥
jk jezne ,dkeqd lka dlrnl cg` dpwe dhnl cg` dpw gipd
dpynd dycige .dzlivn daexn dznge ,dkeql dngd zqpkp
daexn dzliv dzid deya migpen mipwd eid eli`y lky
zx`an .dxiyk dkeqde jk migpen ok` eli`k mi`ex ,dzngn

:l`enye ax ixacl dpynd z` `xnbdàãç éðz áøyxit - ©¨¥£¨
.cg` oic wx dxn` dpynd ly `yixdyézøz éðz ìàeîLe- §¥¨¥©§¥

:`xnbd zx`an .mipic ipy zxne` dpynd ly `yixdy yxitáø©
àãç éðz' epipyy dn ,yxtneúììáeãî äkeñ'yéàîly dyexit ¨¥£¨¨§§¤¤©
úììáeãî,úìcìeãîdpicy dpynd dyxite ,hren dkkqy - §§¤¤§§¤¤

Loiicr m`,äøLk dúnçî äaeøî dúlév`ny miyyeg oi`e ¤¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨
.dzng z` daxze dzliv z` hrnze gexd `eazéðz ìàeîLe§¥¨¥

ézøzc ,yxtneéàîly dyexitúììáeãî,úìaìeáîdpw epiidc ©§¥©§§¤¤§§¤¤
,cxei dpwe dlerézøúåmipic ipy -éðz÷oic ,dpynd ly `yixa §©§¥¨¨¥

y cg`å ,äøLk úìaìeáî äkeñjkqdy diipr dkeqy sqep oic ¨§§¤¤§¥¨§
m` ,hren dly.äøLk dúnçî äaeøî dúléö¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨

eðL àì ,éiaà øîàzlalean dkeqy l`eny ixac itl dpyna ¨©©©¥Ÿ¨
,deya migpen mipezgzde mipeilrd mipwd eli`k mi`exe ,dxyk

àlàkäæì äæ ïéa ïéàLwgxn mipezgzl mipeilrd mipwd oia - ¤¨¤¥¥¤¨¤
ìL,íéçôè äLzegt odipia yiy oeikyjiiy ,migth dyelyn §Ÿ¨§¨¦

,cg` jkqk md ixde ,ceal oic mdaìáàm`ìL äæì äæ ïéa LéäL £¨¥¥¤¨¤§Ÿ¨
,äìeñt íéçôèly dzng ixde ,ceal mda xnel xyt` i`y §¨¦§¨

.dzlivn daexn dkeqd
àáø øîà,ìL äæì äæ ïéa Lé eléôàïøîà àì énð íéçôè äL ¨©¨¨£¦¥¥¤¨¤§Ÿ¨§¨¦©¦Ÿ£¨¨

,dleqt dkeqdyàlàkBbâa ïéàLmipwdn dpw lk agexa - ¤¨¤¥§©
mipeilrd,çôèea xnel ld` aeyg `diy xeriy ea oi` f`y ¤©

,inx heagìáàm`,çôè Bbâa LédkeqdäøLkmipwd m` s` £¨¥§©¤©§¥¨
,mipezgzdn migth dyelyn xzei miwegx mipeilrdmeyn

éîø èBáç ïðéøîàc`die eizgzy xie`l oeilrd dpwd z` jlyd - §©§¦¨£¨¦
.cg` jkqk lkd

:eixacl di`x `ian axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl okidn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
df oicçôè déa úéà éëcgth agex oeilrd dpwa yiyk `weecy - §¦¦¥¤©

déa úéì éëå ,éîø èBáç ïðéøîàagexgth,éîø èBáç ïðéøîà àì ©§¦¨£¨¦§¦¥¥Ÿ©§¦¨£¨¦
`dnúéaä úBøB÷ ,ïðúcly mixqpd micner mdilry zexew - ¦§©©©¦

,[ziad iab lryÎ] diilrd ztvx `idy ziad zxwzåzexew §
äéiìòädiilrd zxwz ly mixqpd micner mdilry zexew -ïéàL ¨£¦¨¤¥
íäéìòe mixqpäáéæòî,dxwzd lr mipzepy hih -ïäåzexewd - £¥¤©£¥¨§¥

diilrd lye ziad lyúBðåeëîcbpk dxew ef cbpk ef zecner - §¨
,ef lr ef zelid`ne ,xie` cbpk xie`e dxewïäî úçà úçz äàîeè§¨©©©©¥¤

,ziad zexewn zg` zgz d`neh yi m` -àîè äézçzlk - ©§¤¨¨¥
dkxe` lk ipt lr dpezgzd dxewd dze` zgz mi`vnpy milkd
z` d`ian `id ,oldl x`eank gth dagx `idy oeiky ,mi`nh
x`y zgz mi`vnpd milk la` .dizgzy dn lkl d`nehd
lr zelid`n zexg`d zexewd oi`y ,mixedh ziad zexew
lrn mi`vnpd milk oke ,ef dxew oial mpia wqtd yie d`nehd
dpezgzd dxewdy oeik ,mixedh dpeilrd dxewd cbpk ef dxew

z`vnp d`nehd m`e .d`nehd ipta zvveg ,gth dagxïéa¥

äðBéìòì äðBzçzäzexewl zgzn ziad zexewn zg` iab lr - ©©§¨¨¤§¨
,diilrdàîè ïäéðéaziad zxew oia mi`vnpy milkd lk - ¥¥¤¨¥

,mi`nh ,dilrny diilrd zxew oial d`nehd z`vnp dilry
d`iane ,d`nehd lr dlid`n gth dagxy diilrd zxewy iptn
diilrd zxew lrn mi`vnpd milk la` .dxewd jxe` lkl dze`
zevvege gth zeagx ody oeik ,mixedh ziad zxewl zgzn e`

d`nehd dzid m`e .d`nehd iptaäðBéìòä éab ìòzxew - ©©¥¨¤§¨
,diilrdàîè òé÷øì ãò dãâðkdipta uvegd xac oi`y - §¤§¨©¨¨¦©¨¥

dagx `idy oeik ,xedh dizgz la` ,riwxl cr dler d`nehde
.d`nehd ipta zvvege gthúBðBzçzä ïéák úBðBéìòä eéä`ly - ¨¨¤§§¥©©§

eid `l` ,ziad zexew cbpk zepeekn zecner diilrd zexew eid
,ziad zexew oiay geexd cbp zepeeknïäézçz äàîeèdzid m` - §¨©§¥¤

,ziad zexewn zg` zgz d`nehàîè ïlek úçzmilkd lk - ©©¨¨¥
heag mixne`y meyn ,mi`nh ziad zexew lkl zgzn mi`vnpd
dyrpe ,zepezgzd zexewd oial diilrd zexew z` jlyd - inx
lrn j` .eleka zhytzn d`nehd okle ,dxewnk ziad lk
ipta zevvege gth zeagx mdy oeik ,xedh zepezgzd zexewd

d`nehd dzid m`e .d`nehdïäéab ìòe` ziad zexew iab lr - ©©¥¤
,diilrd zexew iab lràîè òé÷øì ãò ïãâðkoi`y meyn - §¤§¨©¨¨¦©¨¥

j` .riwxl cr dler `ide d`nehd ipta uvegd xac odilrn
.d`nehd ipta zevvege gth zeagx mdy oeik xedh odizgzéðúå§¨¥

dìò,`ziixaaíéøeîà íéøác änalk ixiin ote` dfi`a - £¨©¤§¨¦£¦
,dpyndïäa LiL ïîæaagex zepezgzd zexewa -çôè.exie`a ¦§©¤¥¨¤¤©

yïäéðéázexewd xeriy mb `ede] zepezgzdn dxewl dxew oiay - ¥¥¤
yi [zepeilrdçôè çúBt,gth xeriy -zexewl yi df ote`ay ¥©¤©

ipta uevgle ,dxewd lk zgz d`nehd z` xiardl ld` oic
yi zepeekn zexewd oi`yke ,dxewd lrn dlrz `ly d`nehd

,inx heag oic dfaìáàm`ïéày xie`aïäéðéadxewl dxew oiay - £¨¥¥¥¤
zepezgzd zexewdn,çôè çúBtdiilrd zexewa mb `linne ¥©¤©

oi`y s` inx heag mixne` oi` ,gth agex oi` xie`d lrny
d dzid m` okle ,ef cbpk ef zepeekn zexewdïäî úçà úçz äàîeè§¨©©©©¥¤

,ziad zexewn -äézçzdxew dze` zgz `vnpy dn wx -,àîè ©§¤¨¨¥
dxewde gth zeagx ziad zexewylkl d`nehd z` d`ian

oi` inx heag mixne` oi`y oeiky ,xedh ziad x`y la` ,dkxe`
`vnpd ilke .cg` lde`k dxewn ziad lkïäéðéazexew oia - ¥¥¤

oeik ,xedh ,ef cbpk ef zepeekn zexewdyk diilrd zexewl ziad
,d`nehd ipta zevvege gth zeagx ziad zexewyåoi`yk ok §

`vnpy ilk ,zepeekn zexewdïäéab ìòdxew dze` iab lr - ©©¥¤
dizgz d`nehdyøBäè,gth zeagx ziad zexewy iptn ¨
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agex zepeilrd zexewadéa úéì éëå ,éîø èBáç ïðéøîà ,çôè¤©©§¦¨£¨¦§¦¥¥

agex zepeilradpéî òîL ,éîø èBáç ïðéøîà àì ,çôècenll yie ¤©Ÿ©§¦¨£¨¦§©¦¨
dylyn dlrnl mipeilrd mipwd m`y ,dkeqd jkql mb o`kn

.dxyk gth miagx md m`e ,dleqt dkeqd ,gth miagx mpi`
:`ax ixac lr `iyew d`ian `xnbdàäì øîà÷å àðäk áø áéúé̈¦©©£¨§¨¨©§¨

àzòîLipicl d`neh ipicn cnly el` `ax ixac z` dpye - §©§¨
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éîø èBáç ïðéøîà àì çôè déa úéìc àëéä ìëå ,àðäk áøìike - §©©£¨§¨¥¨§¥¥¤©Ÿ©§¦¨£¨¦
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,gth agex dpeilrd dxewaä äøB÷ ,àéðz àäågzt lr zgpen §¨©§¨¨©
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mezq eli`k llgd aygp ,dcbpky dxewl e` lzekl dxewd oia
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ezny in` cenr ak sc ± iyily wxt`nei
äðùîúììáåãîä äëåñ.`xnba dl yxtn onwl Ðäøùë äúîçî äáåøî äúìéöùå

opi` !dleqt dzlivn daexn dzngy (`,a dkeq) `pnif `cg `pipz :iieyw`l `kil Ð

.opipyne `xnba edl opinxck ,iccd` oiiyw `iywinc ,efl ef zenecúéá ïéîë äáåòîä
.c`n ar dly jkqy Ðàøîâäééðò,daxd xie` da yie .hrn mipw dkkqa yiy Ð

.cgia dyly ea oi`y `l`ãøåé äð÷å äìåò äð÷
lv` df mipwd aikydl jkqd deyd `ly Ð

jk jezne ,dhnl cg`e dlrnl cg` `l` df

oizipzn opirny`e .dzlivn daexn dzng

dzid deya oikkeqn eid eli`y lk opixn`c

dzngn daexn dzliv.dxyk Ðàãç éðú áø
`cg` dzngn daexn dzlivye zllaecn Ð

.iniiw dkeqéðú ìàåîùåixza oizipzn Ð

.zekeqàãç éðú áø,diipr `idy dkeq Ð

daexn dzliv m` .zlclecn :zllaecn `idy

dzngn.dxyk Ðéúøú éðú ìàåîùådkeq Ð

opixn`c ,dxyk zlaleandzlivye .'oi`ex'

opirny`c ,`id izixg` `zlin dzngn daexn

dzliv m` ,dng da yiy diipr dkeqa inp

daexn.dxyk Ðåðù àìdpwc ,l`enyc Ð

.'oi`ex' opixn`c ,dxyk cxei dpwe dleràìà
äùìù äæì äæ ïéá ïéàãdylyn zegt lkc Ð

.`id `cgåââá ïéàùgth agx dlerd dpwa Ð

dia xninle iaeyg`l dilr ld` my e`lc

xie`d lr eze` jlyde ltyd = "inx heag"

oiprl `l` zig` ceb oipr inp epiidc ,eizgzy

ceb xninl jiiy dvign ly dceg iedc dvign

lhend oiprle ,cxede dze` jeyn = zig`

.`hag xninl jiiy xie` mezql `ae agexl

éîø èåáç ïðéøîà.xzeie dyly deabyk Ð

dylyn zegta eli`cixdy ,`ed heag e`l Ð

.eilr akyenk `edïéúéðúî êäì ïðéñøâ éëä
ïäéìò ïéàù äééìòäå úéáä úåøå÷ :úåìäàá
ïäî úçà úçú äàîåè ,úåðååëî ïäå äáéæòîÐ

dpeilrl dpezgzd oia .`nh dizgzmdipia Ð

dpeilrd iab lr ,`nhriwxl cr dcbpk Ð

d`nehe zepezgzd oiak zepeilrd eid .`nh

odizgzcr ocbpk mdiab lr `nh olek zgz Ð

oze` ,ziad zexew :eyexit ikde .`nh riwxl

zexew .`"ailey* oixewy ,oda dieyr diilrdy

.a"ixh** oixewy ,oda ieyr bbdy od diilrd

oixqpd oigipne ,oieye eid oiwlg odly oibbe

.diilr zxwz oink ,dxewl dxewníäéìò ïéàù
äáéæòî,hwp `wec e`l daifrne .mixqp `le Ð

.mixqp `kil daifrn `kilc `kid mzqc `l`

úåðååëî ïäåcbpk zepeekn zepeilrd Ð

.odilr zelid`ne zepezgzdúçà úçú äàîåè
ïäî.zepezgzdn zg` zgz Ðàîè äéúçúdze` cbpk s`e .xedh dlrne dhn ziad x`y lke .d`nehd z` d`iane ,onwl yxtnck gth dagexa yic ,dkxe` lk ipt lr Ð

.cal dizgz `l` d`neh oi`e ,dpeilrd oial dpia epiidc ,dlrnl dxewdàîè ïäéðéá äðåéìòì äðåúçú ïéálr zld`n dpeilrdy ,`nh mizyd mze` oiay milk lk Ð,d`nehd

.dizgz dkxe` lk ipt lr d`nehd z` d`ianeäðåéìòä ìò.dpeilrd lr d`neh m`e Ðàîè òé÷øì ãò äàîåèä ãâðë.dlrne dpnid uveg xac oi` ixdy Ðïéáë úåðåéìòä åéä
úåðåúçúä.zepezgzd oiay xie`d cbpk zepeekn zepeilrd `l` ,ef cbpk ef zepeekn eid `ly Ðàîè ïìåë úçú ïäî úçà úçú äàîåèmkilyde inx heag zepeilrd lka opixn`c Ð

.zepezgzd oiay xie` xeriyk zepeilrd agex didy `ziixaa iwencke .cg` ld` iede ,dxewn ziad lk iede ,zepezgzd oiaäìò éðúåonfa mixen` mixac dna dl opiqxb ikd Ð

odn zg` zgz d`neh ,gth gzet odipia oi` la` .gth gzet odipia yie ,gth oda yiydna :`yexit ikde ."gth oda oi`" opiqxb `le .xedh odiab lre odipia ,`nh dizgz Ð

oizipzn dlekc mixen` mixacodn zg` zgz d`neh zepeekn odyk ,inx heag opixn`c xity oizipzn `nwezn ,gth gzet odipiae gth elld zepezgza yiyk ,gth oda yiya Ð

gth da yic oeikc .`l eze `nh dizgz.zvvegc ,d`nehd cbpk elit` xedh dizgz dab lr d`neh .xedh dab lre `nh dizgz jkld ,d`nehd ipta uvege d`nehd z` `ian Ð

odn zg` zgz d`neh ,oxeriyke xie`d cbpk ody zepezgzd oiak zepeilrd ipzwck ,zepezgzd oiay xie` xeriyk oagx zepeilrde ,gth gzet odipia yic oeik ,zepeekn opi`yke

gth gzet odipia oi` la` .inx heag opixn`c ,`nh olek zgz Ðzepezgzd on odn zg` zgz d`neh ,gth zepeilrd agexa oi`y `vnp Ðopixn` `lc ,`l eze `nh dizgz Ð

.inx heagïäéðéágth da yic oeikc ,`nh dizgze xedh dab lry ,zepeekn oi`ya oicd `ede .xedh zepeekn odyk zepeilrl zepezgzd oia Ð,dizgzy jxe` lkl d`neh d`ian Ð

h `iadl xeriy da oi`c ,`nh dizgz lk oi` odn zg` zgz d`neh ok m`c ,dreh gth oda oi` qixbc o`ne .dab lr xdhl d`nehd ipta zvveged`nehd cbpk dab lr oi`e d`ne

xedh[dxyr yly wxt zeld`c] `ztqezae .uegl xeriy da oi`y ,zcxeie zrwea d`nehc ,`nh inp dizgzne `nh d`nehd cbpk ,dab lr d`nehe .uegl xeriy da oi`y Ð

.'ek odipia oi` la` gth gzet yiyk mixen` mixac dna :ikd opiqxbe .dipy mrt "mixen` mixac dna" :`pwqna `icda opiqxbàúòîù àäì.`axc Ð'åë äòáøàî úåçôoax Ð

.`zkec lka ,ceal drax`n zegt ,dil `xiaq oerny
éúù

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

äð÷cg` `l` ,df lv` df mipwd z` aikydl jkqd z` deyd `ly Ð cxei dpwe dler

:opixn`c oizipzn opirny`e .dzlivn daexn dzng jk jezne ,dhnl cg`e dlrnl

dzngn daexn dzliv dzid deya oiakyen eid eli`y lk oi`exyxit jk .dxyk Ð

iia`l dleqtc dyly dfl df oia yiykc eyexitl rnyn .qxhpewddzng mrhn epiid Ð

dng dniiw i`c oeikc ,okzi `le .dzlivn daexn

daexn dzliv dzid mc` lk y`xaleqtl oi` Ð

dze` dyere ,oeqkl`a cvd on `ad dng liaya

`lc meyn :`nrh epiid `l` .daexn dzng

dfl df oia yiyk `peb i`d ik sxhvdl jkq aiyg

dyly `kil ik la` .dylylkde ,inc cealk Ð

.cg`

úåøå÷zkqna `id dpyn Ð diilrde ziad

dlr ipze ,xyr mipy wxt zeld`Ð

:zeld`c `ztqeza diepy `id jk ,`id `ziixa

,gth gzet odipia yiy onfa mixen` mixac dna

odizgz d`nehe gth gzet odipia oi` la`Ð

e` odipia .xedh odipiae odiab lr ,`nh dizgz

.xedh odizgze `nh riwxl cr ocbpk ,odiab lr

`"cagzet oda oi` ,gth gzet oda yiy onfa Ð

gth.zcxeie zrwea dlere zrwea d`neh Ð

,i`w oizipznc `tiq` `ziixa jd `zyde

oi` zepezgzdykc .zepezgzd oiak zepeilrdy

oda oi` zepeilrc `vnp gth gzet efl ef oia

yiyk jkld ,zepezgzd oiak ody ,gth gzet

zepezgza d`nehzg` lky ,`nh odizgz Ð

dagxa yie li`ed dlek lr d`neh d`ian zg`e

zexedh odipiae ,gthagex dpeilra oi`c oeik Ð

oiay xie`d aygil inx heag opixn` `l gth

xedh inp eab lre ,mezqk zepezgzdzvvegc Ð

xcde .gth eagexa ea yic oeikc ,d`nehd ipta

d`neh ze`ianc mixen` mixac dna :xn`w

oivvegela` ,gth dpezgz ly oagxa yiyk Ð

oia odizgz d`nehdy oia gth oagxa oi`

odiab lr d`nehdyone ,`nh d`nehd cbpk Ð

.xedh cvd
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רמה ezny in` cenr ak sc ± iyily wxt`nei
äðùîúììáåãîä äëåñ.`xnba dl yxtn onwl Ðäøùë äúîçî äáåøî äúìéöùå

opi` !dleqt dzlivn daexn dzngy (`,a dkeq) `pnif `cg `pipz :iieyw`l `kil Ð

.opipyne `xnba edl opinxck ,iccd` oiiyw `iywinc ,efl ef zenecúéá ïéîë äáåòîä
.c`n ar dly jkqy Ðàøîâäééðò,daxd xie` da yie .hrn mipw dkkqa yiy Ð

.cgia dyly ea oi`y `l`ãøåé äð÷å äìåò äð÷
lv` df mipwd aikydl jkqd deyd `ly Ð

jk jezne ,dhnl cg`e dlrnl cg` `l` df

oizipzn opirny`e .dzlivn daexn dzng

dzid deya oikkeqn eid eli`y lk opixn`c

dzngn daexn dzliv.dxyk Ðàãç éðú áø
`cg` dzngn daexn dzlivye zllaecn Ð

.iniiw dkeqéðú ìàåîùåixza oizipzn Ð

.zekeqàãç éðú áø,diipr `idy dkeq Ð

daexn dzliv m` .zlclecn :zllaecn `idy

dzngn.dxyk Ðéúøú éðú ìàåîùådkeq Ð

opixn`c ,dxyk zlaleandzlivye .'oi`ex'

opirny`c ,`id izixg` `zlin dzngn daexn

dzliv m` ,dng da yiy diipr dkeqa inp

daexn.dxyk Ðåðù àìdpwc ,l`enyc Ð

.'oi`ex' opixn`c ,dxyk cxei dpwe dleràìà
äùìù äæì äæ ïéá ïéàãdylyn zegt lkc Ð

.`id `cgåââá ïéàùgth agx dlerd dpwa Ð

dia xninle iaeyg`l dilr ld` my e`lc

xie`d lr eze` jlyde ltyd = "inx heag"

oiprl `l` zig` ceb oipr inp epiidc ,eizgzy

ceb xninl jiiy dvign ly dceg iedc dvign

lhend oiprle ,cxede dze` jeyn = zig`

.`hag xninl jiiy xie` mezql `ae agexl

éîø èåáç ïðéøîà.xzeie dyly deabyk Ð

dylyn zegta eli`cixdy ,`ed heag e`l Ð

.eilr akyenk `edïéúéðúî êäì ïðéñøâ éëä
ïäéìò ïéàù äééìòäå úéáä úåøå÷ :úåìäàá
ïäî úçà úçú äàîåè ,úåðååëî ïäå äáéæòîÐ

dpeilrl dpezgzd oia .`nh dizgzmdipia Ð

dpeilrd iab lr ,`nhriwxl cr dcbpk Ð

d`nehe zepezgzd oiak zepeilrd eid .`nh

odizgzcr ocbpk mdiab lr `nh olek zgz Ð

oze` ,ziad zexew :eyexit ikde .`nh riwxl

zexew .`"ailey* oixewy ,oda dieyr diilrdy

.a"ixh** oixewy ,oda ieyr bbdy od diilrd

oixqpd oigipne ,oieye eid oiwlg odly oibbe

.diilr zxwz oink ,dxewl dxewníäéìò ïéàù
äáéæòî,hwp `wec e`l daifrne .mixqp `le Ð

.mixqp `kil daifrn `kilc `kid mzqc `l`

úåðååëî ïäåcbpk zepeekn zepeilrd Ð

.odilr zelid`ne zepezgzdúçà úçú äàîåè
ïäî.zepezgzdn zg` zgz Ðàîè äéúçúdze` cbpk s`e .xedh dlrne dhn ziad x`y lke .d`nehd z` d`iane ,onwl yxtnck gth dagexa yic ,dkxe` lk ipt lr Ð

.cal dizgz `l` d`neh oi`e ,dpeilrd oial dpia epiidc ,dlrnl dxewdàîè ïäéðéá äðåéìòì äðåúçú ïéálr zld`n dpeilrdy ,`nh mizyd mze` oiay milk lk Ð,d`nehd

.dizgz dkxe` lk ipt lr d`nehd z` d`ianeäðåéìòä ìò.dpeilrd lr d`neh m`e Ðàîè òé÷øì ãò äàîåèä ãâðë.dlrne dpnid uveg xac oi` ixdy Ðïéáë úåðåéìòä åéä
úåðåúçúä.zepezgzd oiay xie`d cbpk zepeekn zepeilrd `l` ,ef cbpk ef zepeekn eid `ly Ðàîè ïìåë úçú ïäî úçà úçú äàîåèmkilyde inx heag zepeilrd lka opixn`c Ð

.zepezgzd oiay xie` xeriyk zepeilrd agex didy `ziixaa iwencke .cg` ld` iede ,dxewn ziad lk iede ,zepezgzd oiaäìò éðúåonfa mixen` mixac dna dl opiqxb ikd Ð

odn zg` zgz d`neh ,gth gzet odipia oi` la` .gth gzet odipia yie ,gth oda yiydna :`yexit ikde ."gth oda oi`" opiqxb `le .xedh odiab lre odipia ,`nh dizgz Ð

oizipzn dlekc mixen` mixacodn zg` zgz d`neh zepeekn odyk ,inx heag opixn`c xity oizipzn `nwezn ,gth gzet odipiae gth elld zepezgza yiyk ,gth oda yiya Ð

gth da yic oeikc .`l eze `nh dizgz.zvvegc ,d`nehd cbpk elit` xedh dizgz dab lr d`neh .xedh dab lre `nh dizgz jkld ,d`nehd ipta uvege d`nehd z` `ian Ð

odn zg` zgz d`neh ,oxeriyke xie`d cbpk ody zepezgzd oiak zepeilrd ipzwck ,zepezgzd oiay xie` xeriyk oagx zepeilrde ,gth gzet odipia yic oeik ,zepeekn opi`yke

gth gzet odipia oi` la` .inx heag opixn`c ,`nh olek zgz Ðzepezgzd on odn zg` zgz d`neh ,gth zepeilrd agexa oi`y `vnp Ðopixn` `lc ,`l eze `nh dizgz Ð

.inx heagïäéðéágth da yic oeikc ,`nh dizgze xedh dab lry ,zepeekn oi`ya oicd `ede .xedh zepeekn odyk zepeilrl zepezgzd oia Ð,dizgzy jxe` lkl d`neh d`ian Ð

h `iadl xeriy da oi`c ,`nh dizgz lk oi` odn zg` zgz d`neh ok m`c ,dreh gth oda oi` qixbc o`ne .dab lr xdhl d`nehd ipta zvveged`nehd cbpk dab lr oi`e d`ne

xedh[dxyr yly wxt zeld`c] `ztqezae .uegl xeriy da oi`y ,zcxeie zrwea d`nehc ,`nh inp dizgzne `nh d`nehd cbpk ,dab lr d`nehe .uegl xeriy da oi`y Ð

.'ek odipia oi` la` gth gzet yiyk mixen` mixac dna :ikd opiqxbe .dipy mrt "mixen` mixac dna" :`pwqna `icda opiqxbàúòîù àäì.`axc Ð'åë äòáøàî úåçôoax Ð

.`zkec lka ,ceal drax`n zegt ,dil `xiaq oerny
éúù
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äð÷cg` `l` ,df lv` df mipwd z` aikydl jkqd z` deyd `ly Ð cxei dpwe dler

:opixn`c oizipzn opirny`e .dzlivn daexn dzng jk jezne ,dhnl cg`e dlrnl

dzngn daexn dzliv dzid deya oiakyen eid eli`y lk oi`exyxit jk .dxyk Ð

iia`l dleqtc dyly dfl df oia yiykc eyexitl rnyn .qxhpewddzng mrhn epiid Ð

dng dniiw i`c oeikc ,okzi `le .dzlivn daexn

daexn dzliv dzid mc` lk y`xaleqtl oi` Ð

dze` dyere ,oeqkl`a cvd on `ad dng liaya

`lc meyn :`nrh epiid `l` .daexn dzng

dfl df oia yiyk `peb i`d ik sxhvdl jkq aiyg

dyly `kil ik la` .dylylkde ,inc cealk Ð

.cg`

úåøå÷zkqna `id dpyn Ð diilrde ziad

dlr ipze ,xyr mipy wxt zeld`Ð

:zeld`c `ztqeza diepy `id jk ,`id `ziixa

,gth gzet odipia yiy onfa mixen` mixac dna

odizgz d`nehe gth gzet odipia oi` la`Ð

e` odipia .xedh odipiae odiab lr ,`nh dizgz

.xedh odizgze `nh riwxl cr ocbpk ,odiab lr

`"cagzet oda oi` ,gth gzet oda yiy onfa Ð

gth.zcxeie zrwea dlere zrwea d`neh Ð

,i`w oizipznc `tiq` `ziixa jd `zyde

oi` zepezgzdykc .zepezgzd oiak zepeilrdy

oda oi` zepeilrc `vnp gth gzet efl ef oia

yiyk jkld ,zepezgzd oiak ody ,gth gzet

zepezgza d`nehzg` lky ,`nh odizgz Ð

dagxa yie li`ed dlek lr d`neh d`ian zg`e

zexedh odipiae ,gthagex dpeilra oi`c oeik Ð

oiay xie`d aygil inx heag opixn` `l gth

xedh inp eab lre ,mezqk zepezgzdzvvegc Ð

xcde .gth eagexa ea yic oeikc ,d`nehd ipta

d`neh ze`ianc mixen` mixac dna :xn`w

oivvegela` ,gth dpezgz ly oagxa yiyk Ð

oia odizgz d`nehdy oia gth oagxa oi`

odiab lr d`nehdyone ,`nh d`nehd cbpk Ð

.xedh cvd
`d
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רמו
ezny ina cenr ak sc ± iyily wxt`nei

'åë úåîéàúîä úåøå÷ éúùlawl ick dagx exn`y dxewd :(a,bi) oiaexira opzc Ð

ick gth dagx `dzy dxewl dic .migth dyly ly dpial ivg gix`de .gix`

dxewd iciv ipyl zhleay :ipyne !ira dvgne gth :jixt mzde .eagexl gix` lawl

ef mizy ozpe ,gth dagx dxew el dzid `l m`e .`piha opalne ,gex lkl rav`

.mine`z oirk = zeni`zn epiidc ,ef cvaíà
çôè åáçøì çéøà úåìá÷îzekenq odyk Ð

m`e .zxg` dxew `iadl jixv oi` efl ef

gth zeagx odizy oi`y ,e`l`iadl jixv Ð

.zxg` dxewíà øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
äøå÷ àéáäì êéøö ïéà äùìù åëøåàì úåìá÷î

úøçà,`a lwdl l`ilnb oa oerny oax Ð

lr aiyen m`e ,gth oda oi` elit` :xnelk

cner epi` eagxl gix` odizyef owigxn Ð

ze`ixa ediy calae ekxe`l odilr aiyene efn

.dyly gix` ly ,ekxe`e ecaek lawlåàì íàå
dxew `iadl jixv ,elawl ze`ixa opi`y Ð

.zxg`äèîì úçàå äìòîì úçà äúéäÐ

ef `l` ,deya mpzp `l ef lv` ef oaiyedyk

.ddeab efe dkenpàéä åìéàë äðåéìòä úà ïéàåø
äèîìeli`k dpezgzd z` e` ,efl deya Ð

.dzxag lv` dlrnl `idàäú àìù ãáìáå
íéøùòî äìòîì äðåéìòepi`c ,ux`l Ðmewn

.dxew xykdläøùòî äèîì äðåúçú àìåÐ

.dxyrn zegta dvign oi`y ,ux`låæ àä
íéøùò êåúá åæådkenq dpeilrd elit` Ð

dxyr ztyl dpezgzde ,mixyr ztylÐ

heag opixn` :`nl` .xyknc jzrc `wlq `w

.gth agexn zegta inxéëä õéøú:xnelk Ð

"cala"e ,`ed dylyn zegt xn`wc oi`ex

dpeilr `dz `ly calae :xn`w ikd ipzwc

.'ekäèîìî ïàë äìòîìî ïàëopiwiicc `d Ð

dpw oia yiyk ,i`w dlrnl dleqt iccd ik

itl ,dleqt mvnevn elit` dpw `lnk dpwl

on daxd dagx ux`a zi`xp xie`d zngy

dxyk iccd ik opiwiicc `de .jkq ly lvd

,oiey lve dngy ,dhnln dixeriy hwp Ð

.xie`d on miagx mipwdy reciaìéòìî àæåæë
úçúìî àøéúñàë,fef xeriyk agx awpdyk Ð

.rlq xeriyk dhnl daexn ezngäîç éáëåë
dng ixexdf oi`e dilr zgxef dngdyk Ð

dkezn oi`xp`ail` dkeql dnec ef oi` Ð

.i`ny ziac

äðùîäìâòä ùàøá åúëåñ äùåòäs` Ð

dpitqd y`xae .`riaw `le `lhlhnc ab lr

deab mide ,dpitq ly deab mewn `edy Ð

my zhley gexde oitiwn mixd oi`e ,c`n

.dzxwereäøùë.da ibq i`xr zxicc Ðïéìåòå
áåè íåéá äì`tiq `pzinl `irac meyne Ð

."oilere" `yix `pz ,"oiler oi`e"ïìéàä ùàøá
.jkqe zevign my dyre ,ey`xa eayen owiz Ðäøùës`e .cren ly elegl Ð

dl dlre xar m` ,aeh meia.ezaeg ici `vi Ðáåè íåéá äì ïéìåò ïéàåÐ

.yelzi `ny ,ea oiynzyn oi`e oli`a oiler oi`c opax da xefbcïìéàá íéúù
íãà éãéá úçàåoli`d y`xa daiaq dyre ,oli`a eaex dkeqd zirwxw jnq Ð

rvn`a dkeqd zirwxw zvw jnqe .ux`a mc` icia dyr zg`e ,zevign izy

,oli`a zg`e mc` icia mizy e` .dxyr dlrnl epnn otecd diabde ,otecd
ìéàåä
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àäiqei iaxn jixtc` ?`iyew i`n :xn`z m`e Ð inx heag opixn` mixyr jeza dfe df

wxt gkenck ,dilr ibilt opax `dc ,"oi`ex" edl zilc ,oaxn diriiqil dcedi iaxa

.`cga dilr bilte ,`cga dea`k dl xaq iqei iax :iia` xn`c ,(mye `,ci) oiaexirc `nw

`cga dea`k dl xaqedl zilc meyn e`l opaxc `nrhc :xnel yie !oi`ex dil zi`c Ð

dxew ilqtc meyn `l` ,gthn zegta inx heag

,gix` lawl die`x dpi`y oipr eze`a zgpend

leqtl "oi`ex" opixn` `le .d`ixae dagx erac

zeni`znd zexew izye ,gexa zlhipd dxew

dylyn zegta elit`lawl die`xc meyn Ð

elit` oie`x `kd edl ded i` la` .era gix`

dylyn zegtaiqei iax ixacn cenll epl yi Ð

mixne` eid dyly bltena elit`y dcedi iaxa

edl zilc i`na (`l`) ibilt `l `dc ,"oi`ex"

.ziyixtc `nrhn `l` ,oi`ex

ìáàopixn` `l gth dia zilc oeik dylya

gthac `pwiq` `zyd Ð inx heag

wxtac :dnize .dylya elit` inx heag opixn`

ezxew dzid iab opixn` (mye `,h) oiaexirc `nw

zecizi izy urpy oebk ,dielz e` dkeyn

dyly odaeba oi`y iean ilzek ipy lr zenewr

opixn`c ol rnyn `we .dyly ozeninwra oi`e

oeik ?dyly odaeba oi`y il dnle .heage ceal

inp dyly daeba elit` ,gth dagx dxewc

e`lac ,inc `lc :xnel yie !inx heag opixn`

inx heagc `nrh e`la :mzd ol iywiz ikd

dlrnl dxewd oi`c oeik ,iean i`d xykzil

mzd opixn`ck `nrh epiid `l` .mixyrn

meyn dxew ied elit`e .iean iab lr dxew opirac

dvignllk xkid aiyg `le ,zvw xkid opira Ð

mzdc `idd ik ,dyly jeza ied ok m` `l`

.lzekl jenq elit`e uegan gipdc

ïàëik opiwiicc `d Ð dhnln o`k dlrnln

dleqt iccdoia yiya ,i`w dlrnl Ð

,dleqt mvnevn elit` dpw `lnk exiagl dpw

ly lvd on dagx ux`a zi`xp xie`d zngy itl

dxyk iccd ik opiwiicc `de .jkqhwp Ð

oiey lvde dngdy ,dhnln dixeriyrecia Ð

.xie`d on miagx mipwdy

àæåæëawpyk Ð zgzln `xzqi`k lirln

dzng ,fef xeriyk dlrnln agex

.qxhpewa yxit jk ,rlq xeriyk dhnln daexn

dil zi` `kdc diteb `tt axc :mz epiax dywde

,xzen cnerk uext (a,eh) oiaexirc `nw wxt

xn`c :dyw cere !ikd `zkld opiwqt inp mzde

exwc iypi` icarc (a,`i) oiyeciwc `nw wxt

zegt `xzqi`c `nl` ,`xzqi` `fefc `zbltl

cceny in ,dlrnln o`k :mz epiax yxtne !`fefn

dlrnln xie`d`edy itl ,dxyk iccd ik Ð

oiirne ux`a dhnln cnerd la` .uextk cner

iccd ik dnece ,dlrn itlkohw eipira dnec `fef ik agx `edy xie`dy itl ,dleqt Ð

akeke ,(bi xacna) "miabgk epipira idpe" xacl di`xe .epnn wegx `edy zngn ,`xzqi`k

.(`,br `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta gkenck ,ohwk epipira dnec minya lecb

íéúùy`xa daiaq dyre oli`a daex dkeqd zirwxw jnq Ð mc` icia zg`e oli`a

rvn`a dkeqd zirwxw jnqe ux`a mc` icia dyr zg`e ,zevign izy oli`d

m`e li`ed ,oli`a zg`e mc` icia mizy e` .dxyr dlrnle epnn otecd diabde ,otecd

ux`ay mizy zkinqa cenrl dleki dpi`y dkeqd zirwxw ltep oli`d lhpioiler oi` Ð

xhpewa yxit jk ,oli`a ynzync ,aeh meia dlzay) "jiygdy in" wxt ikd rnyn `le .q

,oli`d lr oiknqp dkeq ly mipwe ,dkeql zeptc oli`dy ixiinc rnyne .oiccv edl iedc ,oli`a mipw dia gp`e oli`a dia wgc e`l i`n :opixn`c ,oixeq` miccvc `kdn wiicc (mye a,cpw
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xie` yi m`äòaøàî úBçtdxew oia e` lzekl dxewd oia migth ¨¥©§¨¨
,dxewléøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì Cdrax` cr ezrcly meyn ¥¨¦§¨¦¨©¤¤

xie` zexewd oia yi m` la` ,ceal oicn mezqk aygp migth
äòaøàe ,dxyk dxew o`k oi` ,migthéøöúøçà äøB÷ àéáäì C ©§¨¨¨¦§¨¦¨©¤¤

.ieand z` xizdl ick
:`ziixad dkiynnúBîéàúnä úBøB÷ ézL ïëåieana gipdy - §¥§¥©©§¦

e ef cva ef zecenv zexew izyéãk Bæa àìå çéøà ìa÷ì éãk Bæa àìŸ¨§¥§©¥¨¦©§Ÿ¨§¥
çéøà ìa÷ì,gth agex zexewdn zg` lka oi`y -íàodyk §©¥¨¦©¦

eidiy ick witqn agex mda yi efl ef zekenqçéøà úBìa÷î§©§¨¦©
çôè Baçøìwifgdl mileki mdy ,gth cgi zeagx mdy epiidc - §¨§¤©

,eagexl cner `edyk gix`d z`éøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì C ¥¨¦§¨¦¨©¤¤
,ieand z` dxiznd dxew o`k yie zetxhvn mdy meynåàì íàå§¦¨

,gth agex cgi zexewd ipya oi` m` -éøöúøçà äøB÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨©¤¤
.ieand z` xizdl ick,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoi` m` s` ©¨¦§¤©§¦¥¥

mewn lkn ,gth agex cgi zexewd ipyaBkøàì çéøà úBìa÷î íà¦§©§¨¦©§¨§
ìLíéçôè äLz` egipie ,efn ef zexewd z` ewigxiyk m` - §Ÿ¨§¨¦

zexewd eidi ,migth dyely `edy ekxe`l zexewd lr gix`d
,gix`d caek z` lawl ick zewfgéøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì C ¥¨¦§¨¦¨©¤¤

åàì íàåcaek z` z`yl elkeiy ick zewfg mpi` zexewdy - §¦¨
,gix`déøöúøçà äøB÷ àéáäì C. ¨¦§¨¦¨©¤¤

:ieand zxewa sqep oiceéäzexewdähîì úçàå äìòîì úçà- ¨©©§©§¨§©©§©¨
mgipd `l` ,deey daeba mgipd `l ieana zexewd z` gipdyky

,gix` lawl zeleki mpi` okle dhnl zg`e dlrnl zg`éñBé éaø©¦¥
,øîBà äãeäé éaøa,gix` lawl elkei zeey eidiyk m`ïéàBø- §©¦§¨¥¦

dxewd z` miaiygnàéä eléàk äðBéìòäzgpenähîìcvl - ¨¤§¨§¦¦§©¨
,dl deeye dpezgzd dxewdåmi`exy e`úàdxewdäðBzçzä §¤©©§¨

àéä eléàkzgpenäìòîìokle ,dl deeye dpeilrd dxewd cvl - §¦¦§©§¨
zegpend zexew ipy el yiy ink `ed ixdy ,lehlha xzen ieand

.deeyaàäz àlL ãáìáed dxewdäðBéìòy daeba zgpenäìòîì ¦§©¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨
änà íéøNòîmewn epi` dn` mixyr lrny meyn ,rwxwdn ¥¤§¦©¨
,dxew xykdådxewd didz `ly okäðBzçzädaeba zgpen §©©§¨

yäøNòî ähîìzegta dvign oi`y meyn ,ux`l migth §©¨¥£¨¨
m` s` ,dxykd mewnl uegn zgpen mdn zg` m`e ,dxyrn
exizi `le dxew zgpdl ie`x epi`y mewna eidi ,zexewd z` xagp

.ieand z`
` axxn` ,dcedi iaxa iqei iax :`ax lr eziiyew z` x`an iy

ea liren `l ,dxykd mewnl uegn did zexewdn cg` m`y
rnyne ,zxg`d dxewd cil gpen `ed eli`k mi`exy exn`iy

äæå äæ àäzexewd ipy eid m` -íéøNò CBúaelit` ,rwxwl dn` ¨¤¨¤§¤§¦
jenq zcner dpezgzde ,dn` mixyrl jenq zcner dpeilrd m`

,dfn df daxd zewgexne migth dxyrléîø èBáç ïðéøîà©§¦¨£¨¦
,deeya zecner mdy eli`k mi`exeeáb ìò óàxaecn `ziixaay ©©©

çôè déa úéìcjixv jk meyn ixdy ,gth dxewd agexa oi`y - §¥¥¤©
xn`y `ax zhiyl dywe ,zg` dxew dwitqn `le zexewd sxvl

.inx heag opixn` gth agex dpeilra yiyk wxydéì øîàax ¨©¥
z` xiyknd dcedi iaxa iqei iax ly enrh ,iy` axl `pdk
oicn `l` ,inx heag oicn epi` ,efl ef zeey mpi`y s` zexewd

e ,cealéëä àîéàå õéøzdxewd z` mi`ex ,eixac z` jk yxtz - ¨¦§¥¨¨¦
`id eli`k dpezgzd dxewd z`e dhnl `id eli`k dpeilrd

,dlrnlàäz àlL ãáìáed dxewdäðBéìòddeabíéøNòî äìòîì ¦§©¤Ÿ§¥¤§¨§©§¨¥¤§¦
,ux`dn dn`íéøNò CBúa àlà,dn`ådxewdäðBzçzädidz ¤¨§¤§¦§©©§¨

ìMî úBçôa dì äëeîñäLzegt wgxn mdipia yiy oeiky ,migth §¨¨§¨¦§Ÿ¨
,ceal oicn zg` dxewl zeaygp ,migth dylynãáìa énð éà¦©¦¦§©

àäz àlLd dxewdäðBzçzy daeba zgpenäøNòî ähîìmigth ¤Ÿ§¥©§¨§©¨¥£¨¨
,ux`läøNòî äìòîì àlà,migthåd dxewdäðBéìòdidzäëeîñ ¤¨§©§¨¥£¨¨§¤§¨§¨

ìMî úBçôa dìäL,migthìáàxie` zexewd oia yi m`ìLäL ¨§¨¦§Ÿ¨£¨§Ÿ¨
e ,mxagl ceal oic mda jiiy `l ,migthdéa úéìc ïåékdxewa - ¥¨§¥¥

agex xeriy dpeilrdïðéøîà àì ,çôèmeyn dxiykdl yiy ¤©Ÿ©§¦¨
.éîø èBáçagex oda yiyk wxy ,`ax ixack `ziixad xity iz`e £¨¦

`l gth agexn zegt mda yi m` j` ,inx heag opixn` gth
.inx heag opixn`

:dpyna epipy:äøLk dúnçî äaeøî dúlévLå`xnbd zwiicn §¤¦¨¨§¨¥©¨¨§¥¨
,dxyk dzngn daexn dzlivy dkeq `weec ,dpynd oeylnàä̈

éããä ékdkeqd ,mieey lvde dngd m` la` -.äìeñtdywn ¦£¨¥§¨
:`xnbdïé÷øét Cãéàa ïðz àäåoey`x wxta lirl ixd -(.a)epipy §¨§©§¦¨¦§¦
dpyna,äìeñt dúlévî äaeøî dúnçLå`weecy dfn rnyne §¤©¨¨§¨¦¦¨¨§¨

,dleqt dzlivn daexn dzngykéããä ék àädngd m` la` - ¨¦£¨¥
dkeqd ,mieey lvde,äøLk.efl ef zeipynd zexzeq ok m`e §¥¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdpeyln rnyny epzpyna - Ÿ©§¨¨
mieey mdy epiid ,dleqt dkeqd mieey lvde dngd m`y

äìòîlîoeik ,dleqt dkeqd okle ,jkqd xeriyk xie` gipdy - ¦§©§¨
,dhnl daexn dngdy recia ,mieey lvde dngd dlrnl m`y
oeike ,dlrnly dnewnn dagx xzei ux`a zi`xp dngdy meyn
xzei dhnl dngd zi`xp ,jkqd xeriyl deey dlrnl dxeriyy

.jkqd dyery lvd xeriynïàkm`y rnyny lirl dpyna - ¨
mieey mdy epiid ,dxyk dkeqd mieey lvde dngdähîlî- ¦§©¨

i`ceea ok m` ,dngd mr lvd deey dkeqd jezay xnelk
.dxyk okle daexn jkqd dlrnlyéøîàc eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§§¨§¥

éLðéà,xnel miyp`d ita lbxeny dn edf -ìéòlî àæeækyiyk - ¦§¥§¨¦§¥
,fef agexa bba awpúçúlî àøzñéàkzqpkpd dngd zi`xp - §¦§§¨¦§©©

agexk daexn ux`a awpadpynd ixacn x`ean oke .rlq
jkqn ieptd mewnd xeriyn xzei `ed dhnly dngd xeriyy

.dlrnly
d dkeq :dpyna epipyúéa ïéîk äaeòîmiakekd oi`y it lr s` §¨§¦©¦
dxiyk dkezn mi`xpïðaø eðz :,`ziixaa epipy -dkeqäaeònä ¨©¨¨©§¨

dar dkkqy -L ét ìò óà ,úéa ïéîkjkqd iaer aexnïéà §¦©¦©©¦¤¥
.äøLk ,dëBzî ïéàøð íéáëBkäy cr jk lk ar dkkq m`eïéà ©¨¦¦§¦¦¨§¥¨¥

änç éáëBkmeia zgxef `idyk dngd xdef -úéa ,dëBzî ïéàøð §¥©¨¦§¦¦¨¥
,ïéìñBt éànLepi` dngd xdef elit`y ,dkeql dnec dpi`y oeik ©©§¦

.dkeza d`xp,ïéøéLëî ìlä úéáe`id ok it lr s`y mixaeqy ¥¦¥©§¦¦
.dkeq

äðùî
,äìâòä Làøa Búkeñ äNBòäcg` mewna dreaw dpi`y it lr s` ¨¤¨§Ÿ¨£¨¨

,zlhlhin `l`Bàezkeq dyerdäðéôqä Làøamewnd `edy §Ÿ©§¦¨
daiaqn mizae mixd oi`y oeiky it lr s` ,dpitqd ly deabd
dkeqd ,dkeqd z` xewrl zelelry zewfg zegex my zeievn

,äøLkoeik.i`xr zxica ic dkeqlyåokáBè íBéa dì ïéìBò- §¥¨§¦¨§
.aeh meia dpitqd e` dlbrd y`xay el` zekeql zelrl xzen

ezkeq dyerdïìéàä Làøadkeqd rwxwy oli`a mewn owizy - §Ÿ¨¦¨
,jkq gipde zevign my dyre ,oli`d lr gpen didiéab ìò Bà©©¥

ìîb-xyt`e agx eaby ,lnbd iab lr dkeqd lk z` dpay ¨¨
,migth dray `edy dkeq xykd xeriyk eilr zepaläøLk§¥¨

,crend lega da ynzydl dkeqdåmle`áBè íBéa dì ïéìBò ïéà, §¥¦¨§
dxifb aeh meie zaya oli`l zelrl xeq`y minkg exfby meyn
zaya miig ilra iab lr zelrl exq` oke ,epnn yelzi `ny
j` .dndad z` bidpdl ick oli`dn spr yelzi `ny ,aeh meiae

.ezaeg ici `vi ,dilr dlre xar m` caricadyr m`eíézL§©¦
íãà éãéa úçàå ïìéàa-,oli`d lr zpryp dkeqd zirwxw aexy ¨¦¨§©©¦¥¨¨

iyilyd cvae ,dkeql zevign izy oli`d y`xa aiaqn dyre
mb ef otec jiynd oke ,ux`dn dpay otec lr zirwxwd zpryp

.otecl mb ynyzy ick ,migth dxyr dkeqd rwxw lrnBà
`l` ,oli`d gkn zcner dpi` zirwxwd aex m` elit`íézL§©¦

ïìéàa úçàå íãà éãéa,ux`a ozligzy zeptc izy dyry - ¦¥¨¨§©©¨¦¨
lr oryp cg` cv wxe ,dkeqd zirwxw zpryp mdilre,oli`d

dkeqdáBè íBéa dì ïéìBò ïéàå ,äøLkynzyn `ed oiicry , §¥¨§¥¦¨§
dpi` ixdy ,dkeqd zirwxw letiz oli`d lhpi m` ixdy ,oli`a

.mc` iciay zeptcd ici lr cenrl dlekidyr m` la`ìLL ¨Ÿ
ïìéàa úçàå íãà éãéamdilre ux`dn zeieyr zeptc yelyy - ¦¥¨¨§©©¨¦¨

,oli`d lr oryp iriax cv wxe ,dkeqd zirwxw zprypäøLk§¥¨
,áBè íBéa dì ïéìBòåzkinz `la s` cenrl dkeqd dlekiy oeik §¦¨§

.oli`a ynzyn dl dlerd aygp `l ,oli`d
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yyg oi`y dxeyw dndadyk s` `ed df yyge ,migth dxyr
.jkl yyeg `xif iax oi` recne ,dzinn xzei ievn oke ,gxazy

xaecn :`xnbd zvxznìéòlî éìLàa äçéúîc-dndady ¦§¦¨§©§¥¦§¥
.ueaxl lkez `le dlrnln milaga dxeyw

:`xnbd dywn,énð úeîz ànL äøæb øîàc ïàîìe`ed recn §©§¨©§¥¨¤¨¨©¦
,dxeyw dndaa lqet xi`n iaxy xaeqìéòlî éìLàa äçéúî àä̈§¦¨§©§¥¦§¥

`l zenz m` s`e ,dlrnln milaga dxeyw dndad ixd -
:`xnbd zvxzn .dxyr dvign x`yize ,letizíé÷Bîc ïéðîæ¦§¦§¦

ìMî úBçôa,Cëqì Ceîñ äLwx ddeab dndad minrtl ,xnelk §¨¦§Ÿ¨¨©§¨
dxyr daeba dkeql dvignk dcinrne ,edyne migth dray
zaygp ,jkql dpia migth dyelyn zegt yiy oeike migth

,ceal ici lr dxyr dvignl

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

ezny in` cenr bk sc ± iyily wxt`nei
ux`ay mizy zkinqa cenrl leki epi`y ,dkeqd zirwxw ltep oli`d lhpi m`e li`ed

.oli`a ynzync ,aeh meia dl oiler oi` Ðàøîâàéä íåìë àìzxic elit`c Ð

.`ied `l i`xräùáéã äéåöî äðéàù.mic dievn gexk ied Ðäðéàù çåøá ãåîòì äìåëé
äùáéã äéåöîgexa zcner dpi`c iab lr s` .'ek `nlr ilekc ,mic dievn gex epiidc Ð

dkeq irac o`nl elit`c .mic dievn dpi`y

raw zxic.`ki` Ðäîäá éáâ ìòozp oebk Ð

,dkeqd zirwxw mde ,miqeq ipy lr zezlc

.jkqe zevign dlrnl dyreäòáùì äéåàøä
dl oiler oi` opax xefbc `zyde Ðz`vnp Ð

.oey`x meil die`x dpi`yúåàøéáì ïéñô àìå
ze`xial oiqt oiyer :(a,fi) oiaexira opzc Ð

xeade ,miaxd zeyxay xeal .oicneic drax`

leki oi`e ,cigid zeyx `edc dxyr wenr

iptne .zevign swen ok m` `l` dpnn ze`lnl

drax`a zevignd exizd milbx iler zenda

`lc xi`n 'x xn`e .ze`it rax`l oicneic

yxtn `nrhe ,miig ilraa jpdn `cg oicar

.onwløá÷ì ììåâ àìåede`yr m` :xnelk Ð

.`nhl eilr lleb my oi` ,zn ly epex`l ieqik

rbna `nhn llebc "dywnd dnda"a opixn`c

ipt lr" :(`,ar oileg) `ipzc ,ld`ae `ynae

"dcyd.wtece lleb zeaxl Ðéìéìâä éñåé 'øå
.`nrh dinwl yxtn Ðúåîú àîù äøæâÐ

`vnpe ,otec o`k oi`e ,letze aeh meia dndad

,llebae :jixt dinwle .dkeq zevnn lha

?dinrh i`n ,`id `lewcøåù÷`kilc Ð

yginl.gxaz `nyàîìò éìåëãiia`l oia Ð

.xi`n iax xiykn `xif iaxl oiaúééî éîð éàã
.dxyr ezlapa yi ,letie Ðàçéëù àì äúéî
.liqt `l xi`n iax elit`e Ðàçååø àëéàäåÐ

.dig `idyk elit`e ,dvxit `idy ,irxk ipiac

äéì ãéáòã.dilbx oia xcb Ðàðôãå àöåäáÐ

`ptc ,lwc ialel = `vedoixewy ur itpr Ð

.y"ii`a** oixewy ixt ea lcbe x"ixel*äòáø=

.zvaexéìùà.milag =éìùàá äçéúî àä
ìéòìî.zltep dpi` zenz m`e Ðé÷åîã àðîéæ

'åë äùìùî úåçô äìddaeba oi`y minrt Ð

dxyr dkeqe ,edyne dray `l` dnda ly

opixn`e jkql jenq dylyn zegta dl i`wc

.ceal
ïåéëå

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

àéðúãinp ibiltc .dlbrd y`xa `ziixaa qixb xity Ð dpitqd y`xa ezkeq dyerd

yxity enk `le .(oi`y ligznd xeaica a,`k) lirl ziyixtck ,dlbrd y`xa

.(dyerd ligznd xeaica mye a,f) `nw wxta mz epiax

ìòdyre ,dkeqd zirwxw mzeidl miqeq ipy lr zezlc ozp :qxhpewd yxit Ð dnda iab

o`kne .lqet dcedi iax ,jkiqe zevign dlrnl

(a,`k) lirlc oizipznc qxhpewd yexitl dyw

.lirl ziyixtck dhnd irxka ezkeq jnq iab

iab lr jkqd lhlhina e`l `kdc :miyxtn yie

dndad?dcedi 'xl `xw il dnl ok m`c Ð

.lirl ziyixtck ,raw dl oi`c meyn dil wetiz

odilr jnqe miqcpew 'c lr dkeq cinrd :`l`

dzirwxw dilr dyre dndad my qipkde ,jkqd

oi`c ,drayl `ifg `lc ,jkql cr dizevigne

.aeh meia dnda iab lr oiler

äëåñinp `nrh i`dn Ð drayl die`xd

.oli` iab lr dkeqa lqet did

éáøålr dkeqd jnq `lya Ð xiykn dcedi

irxka dknqk dl `ied ok m`c ,ixii` dab

.dhndàìåxawa gpen zndyk Ð xawl lleb

,dllg z` mezql dlecb oa` xawd lr oigipn

wxt zeld` zkqna gkenck ,lleb `xwp `ede

lleb d`yry dxew :opzc .[g dpyn] xyr dyng

zcner oia dciv lr dhen oia ,xawl`nh oi` Ð

zeld`c `ztqeza `ipz cere .gztd cbpk `l`

lleb zexexv ly lb :[my oiir xyr dyng wxt]

migth drax` cr ekeza rbepd ,xawl,`nh Ð

`l` `nh epi` :mixne` minkge .dcedi iax ixac

lleb `xwpc rnyn .xaw ly ekxev ,iniptd xcq

zeld`c `ztqeza `ipz ,cere .llgd mzeqy dn

ly zelecb mipa` izy :(ipy) wxt seqdrax`

iab lr lid`nd ,xawl lleb o`yry migth

odizyodn zg` dlhip .`nh Ðlr lid`nd Ð

.`vzy jxc d`nehl yiy iptn ,xedh dipy iab

lr s`e .llg elek llebd zgzy rnyn ipd lkn

`wtp (`,ar oileg) "dywnd dnda" wxtac ab

rnync "dcyd ipt lr" aizkcn llebd z`neh

ipt lr dlebn cnere llebd iab lr xac oi`c

dcydly lbc `idd ik ,dlebn epi`c oipnif Ð

wtece .iniptd xcq `l` `nh epi`c zexexv

llebd mr mewn lka xkfpdllebdy mipa` md Ð

:[c dpyn] zeld`c ipy wxt opzck ,mdilr oryp

wtec edfi`ewtec la` eilr oryp llebdy z` Ð

oiwtcdze` jenql oa` oigipn minrtc ,xedh Ð

.oiwtc wtec z`xwp `ide dilr oryp llebdy

"ahexde xerd" wxt xn`c `d wcwcl jixve

ikid ld`ae rbna `nhn llebc (a,ekw oileg)

rbn `nlya ?incld`a `l` ,cvd on xyt` Ð

meyn dil wetiz ?lleb meyn `ix` i`n Ð

:(a,bp) "lecb odk" wxt xifpa `ipze ,mezq xawdy

"xawa e`"d`neh :opixn`c ,mezq xaw ef Ð

xnel oi`e .zcxeie zrwea ,dlere zrwea

dizil i`c ,xawa znd oi`c `kid jixhvi`cÐ

dizi` ik elit`c ,lleb meyn `nhn `l ok m`

xnel oi`e .`nhn `l z`vl d`nehl mewn yie

xawl ueg hleac oebk inpxawl lleb dy`x dyr `tiq ipzwc `dc ,gztd cbpk `l` `nh oi` :opixn`wck ,xedh xawl uegy dn `dc Ðmigth drax` cr `l` `nh oi` Ð`idd Ð

ipzwc drax` cre .gztd cbpk dlekc ,ixii` cnern xawd lr dpzpykllebd lr lid`nl jixhvi`c xninl opivn ,edine .dcedi iaxl zexexv ly lbc `iddc `inec ,ddaeba epiid Ð

xawd llg cbpk lid`n oi`y it lr s`c ,mdilr gpen llebdy xawd zevign cbpklleb my oi` m`c ,llebd lr lid`nc meyn `nh Ð.xedh ÐìéôáÐ ibilt `l `nlr ilek xeyw

.ibilt oeyla jlede yxtn `ede ,ediipia i`n xninl dil dede ,xi`n iaxc `nrh iyxtn ediiexz iia`e `xif iaxc .zenewn x`yn o`k dpeyn cenlzd oeylïàîìåzenz `ny xn`c

`giky `lc dzinl yiigc xi`n 'xc `ail` iia` mewn lkn ,yiig `l xyknc dcedi 'x jgxk lr inp gxaz `ny xn`c o`nlc ab lr s`c Ð gxaz `ny ygipyegl el yic oky lk Ð

.`gikyc ,gxaz `nyl
`ipzc

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

dîöò éðôa ãBîòì äìBëéå ïìéàä ìèpiL ìk :ììkä äæ¤©§¨¨¤¦¨¥¨¦¨¦¨©£¦§¥©§¨
¯.áBè íBéa dì ïéìBòå ,äøLkàøîâïéúéðúî épî §¥¨§¦¨§©¦©§¦¦
¯Làøa Búkeñ äNBòä :àéðúc .àéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦§©§¨¨¤¨§Ÿ

ìñBt ìàéìîb ïaø ,äðéôqä.øéLëî àáé÷ò éaøå ©§¦¨©¨©§¦¥¥§©¦£¦¨©§¦
ìàéìîb ïaøa äNòî,äðéôqa ïéàa eéäL àáé÷ò éaøå ©£¤§©¨©§¦¥§©¦£¦¨¤¨¨¦©§¦¨

øçîì .äðéôqä Làøa äkeñ äNòå àáé÷ò éaø ãîò̈©©¦£¦¨§¨¨¨§Ÿ©§¦¨§¨¨
çeø äáLðäzø÷òå,àáé÷ò :ìàéìîb ïaø Bì øîà . ¨§¨©©£¨©¨¨©©¨©§¦¥£¦¨

dðéàc àëéä ,àîìò éìeëc :ééaà øîà ?Eúkeñ ïëéä¥¨¨§¨©©©¥§¥¨§¨¥¨§¥¨
äLaéc äéeöî çeøa ãBîòì äìBëé¯,àéä íeìk àì §¨©£§©§¨§©¨¨Ÿ§¦

äLaéc äéeöî dðéàLa ãBîòì äìBëé¯àîìò élek §¨©£§¤¥¨§¨§©¨¨¥¨§¨
éâéìt ék .äøLëc éâéìt àì¯äìBëéãaçeøa ãBîòì ¨§¦¦¦§¥¨¦§¦¦§¦¨©£§©

dðéàL çeøa ãBîòì äìBëé dðéàå ,äLaéc äéeöî§¨§©¨¨§¥¨§¨©£§©¤¥¨
äkeñ :øáñ ìàéìîb ïaø .äLaéc äéeöîòá÷ úøéc §¨§©¨¨©¨©§¦¥¨©¨¦©¤©

äéeöî çeøa ãBîòì äìBëé dðéàc ïåéëå ,ïðéòaíéc¯ ¨¥©§¥¨§¥¨§¨©£§©§¨§¨
éàøò úøéc äkeñ :øáñ àáé÷ò éaø .àéä íeìk àìŸ§¦©¦£¦¨¨©¨¦©£©

ïåéëå ,ïðéòaäLaéc äéeöî çeøa ãBîòì äìBëéc¯ ¨¥©§¥¨¦¨©£§©§¨§©¨¨
épî ïéúéðúî .'åë "ìîâ éab ìò Bà" .äøLk¯éaø §¥¨©©¥¨¨©§¦¦©¦©¦

,äîäá éab ìò Búkeñ äNBòä :àéðúc .àéä øéàî¥¦¦§©§¨¨¤¨©©¥§¥¨
éaøc àîòè éàî .ìñBt äãeäé éaøå øéLëî øéàî éaø©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥©©§¨§©¦

äãeäé¯úòáL Eì äNòz úBkeqä âç" :àø÷ øîà §¨¨©§¨©©©£¤§¦§©
"íéîé¯ì äéeàøä äkeñäòáL¯äkeñ ,äkeñ dîL ¨¦¨¨§¨§¦§¨§¨¨¨

ì äéeàø dðéàLäòáL¯:øéàî éaøå .äkeñ dîL àì ¤¥¨§¨§¦§¨Ÿ§¨¨§©¦¥¦
eøæâc àeä ïðaøå ,àéæç àæçî àúééøBàcî éîð àä̈©¦¦§©§¨¤¡¨©§¨§©¨©§¨§
ìñBt øéàî éaø .äkeqì ïôBc äîäáì dàNò .dä£¨¨¦§¥¨¤©¨©¦¥¦¥
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רנ
ezny ina cenr bk sc ± iyily wxt`nei

àöååë àúééîã ïåéëåo`k oi`e ,ceal dil lihae ,dyly dil dede .h"iixhx* hrnzn Ð

.otecäéúòãà åàìå.xkip epi`c ,dpwzl al ozep epi` Ðêéèéâ äæ éøäzeni `ly `xi Ð

:dl xne`e ,`ixa `edyk hb dl ozepe ,dvilgl ezy` wwfize ,zxg` xira e` me`zt

.izzin mcew zg` dry jiyxbl `di df hbãéî äîåøúá ìåëàì äøåñàodk `ed m` Ð

mcewy dryd `id ef `nyc ,zil`xyi `ide

dzin :`nl` .epnn zyxebn `id ixde ,ezzinl

.qxb iia` xn`e :dl opiyiige ,`gikyïéé ç÷åìä
íéúåëä ïéáîopixn`ck ,mdilr exfby mcew Ð

.(`,e oileg) "oihgey lklld ziaïéâåì éðù øîåà
ùéøôäì ãéúò éðàùdnexzl d`nd on ÐÐ

oebke .ekeza mdilr iexw dnexz my ixd

mixedh milk enr oi` [e`] .zay ilil ribdy

hwpc i`de .xyrne dnexz okezl yixtdl

mizek,ux`d inrn od oirexbc opirny` Ð

s`e i`nc `le ,i`ce xyrl jixv odn gwelde

.ecygp dnexzd lrìçéîå`edy ipy xyrn Ð

el yiy zern lr ekeza ellgne ,ellgl leki

.ezia jezaãéî äúåùå,dxixa` opiknqe Ð

,dxixa yi :opixn`e .yixti ezial `aiyke

.oznexze oxyrn od el`y
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àéðúãzxg` dpyne .i`pzc `zbelt da ipznc ,`id `ziixa Ð mizekd oian oii gweld

ly epii xdhnae .xi`n 'xk `nzqe ,[c dpyn] iriay wxt i`nc zkqna `id

iqei 'xc ab lr s`e .(`,e) oilegc `nw wxt `zi`ck ,opii lr exfby mcew e` ,ixii` izek

od zeix` ixb mizekc (a,eq) "l`rnyi iax" wxt zegpna edl opirny `kdc oerny 'xe

mixkp ly opii lr exfbykc xyt` ,mewn lkn Ð

xzei f"rn miyextc oeik ,mizek ly lr exfb `l

lr s` .azkay dxeza miwifgne ,mixkp x`yn

lr exfb zn` ixb c"nl ok enk ,ozt lr exfby it

wxta ,xi`n iax xfby cr ,opii lr exfb `le ozt

.oilegc `nw

éðùzay axra Ð yixtdl cizr ip`y oibel

:`ztqeza ipzwck ,ixii` zeynyd oia

gkye ,zay axra mizekd oian oii gweld

meid ycwy cr gkyy `le .yixtdlm`c Ð

dnka gkenck ,xeq` my el zexwl elit` ok

.xeqi`a `l` zaya lahl dpwz oi`c ,izkec

`ed oken lah :(`,bn zay) "dxik" wxt opixn`c

epwize xar m`y ,zay lv`wxtae .owezn Ð

dperh eznda dzid :(a,cpw zay) "jiygdy in"

ziyyre lahoerny 'xe iqei iaxe dcedi 'x ipd lkc xninl xazqn `le .dwxetl xeq` Ð

bbeya ,zaya xyrnd :(a,fi) dviac ipy wxt opixn`c :cere .ixq`ccifna ,lk`i Ð`l Ð

lkinl ixy ded i`e .xi`n 'xk inp `iz`c (`,cp oihib) "oiwfipd" wxta inp rnyne .lk`i

yixtdl cizr ip`y i`pzayixtdl ick meia zedy oi`y `l` ,mei cera inp ixiin `le .owize xar elit` eqpewl ie`x did `l Ð,enexca e` epetva ipy xyrn :`nip ,ok m`c Ð

dkiyg wtq :(`,cl zay) "oiwilcn dna" wxt opzck ,yixtdl xeq`c ,ixii` zeynyd oia cr gkyy `l` .i`nc iab enk .dzyie epllgie.i`ce izek zexite .i`ced z` oixyrn oi` Ð

ixidf xdfin `ziixe`a aizkc oeikc ,ie`xk ixyrn ixeyr i`zek ipd :(a,fn zekxa) "elk`y dyly" wxt opixn`c ab lr s`cxeknl la` ,lek`l oivexyk ilin ipd Ðiyiig `l Ð

oenn dil dedc ,iyiig `l inp ield z`e odkd z` lfeb meyne .dihytk dil iyxcc ,"xer iptl"`z` xkeyd" wxt opiyxcck ,cere .mwlg xxaed `lc meyn ,cere .oiraez el oi`y

yixtdl cizr ip`y :xne`c ,`peeb i`d ik my zexwle .xken `le "zlk`e xyrz xyr" :(a,gt `rivn `aa) "milretdi`d ike .i`cea elit` zeynyd oia xefb `l i`d ilekc ,xzen Ð

ecygp `lc i`nca ok oi`y dn ,dlecb dnexz ipz i`ce lahae ,`kdc ipd ipz `l i`ncc `da la` .lah ly mip`z iab [d dpyn] iriay wxt i`nc zkqna ipzw `kd ipzc `peeb

xgnl yixtdl cizr ip`y :mzd ipzwc (` dpyn my) exag onfn iabe ,iriay wxt i`nc iab `le ,xgnl `kd ipz `lc `de .dlecb dnexz lr ux`d inryixtn oi` onfnac meyn Ð

leg jxevlc ,xgnl ipzw `l zg` zaa lkd xzend z` owzl dvxiy itl `l` .zaya lke`y dn yixtdl lekiy ,lah ly mip`z el yiy in iab inp oicd `ede .lke`y dn `l`

lk jidl` 'd z` d`xil cnlz ornl" :dil xn` ?`zaya `pwzn edn :eax `iig iax l`y ,i`ce i`pz dil ded i`pi iax :i`ncc iriay wxt inlyexia opixn` `icdae .yixtdl xeq`

"minidi`ce i`pz :yexit .zaya elit` Ðdy`d"c `caera ,dniz zvwe .ixyc `icda :`nl` .xyrn `di yixtdl cizr ip`y dn :zay axrn eilr dpzdy ,i`ce lah el didy Ð

.ixy i` rci `l izk`e ,`yixa ded `edd `nye .inlyexic `caerk swend on zaya yixtde ,my `xwe ,swend on `ly diziac `xitn xyrn diteb i`pi iaxc (`,bv zenai) "dax

i`nc ?i`cel i`nc oia dn :xn`c ,i`ncc inlyexia `zi`ck ,exiag ciay i`ce lr dpzn oi`c ,cere .ixitc `zpk dlekl jixv did ,inp i`,ezeyxa epi`y xac lr dpzn mc` Ð

i`cexyrn znexzl my `xew `edy ogky` i`ncc `iddae onfn iab el`e ,lah mip`z iab `le ,xyrn znexzl `kd my `xew oi`c `de .ezeyxay xac lr `l` dpzn epi` ÐÐ

i`ce `edy o`k la` ,lek`l ick xyrnd owzn ely ode oxyrnc i`nc iabc meyni`nc iab ipzwck ,enexca e` epetva xyrn `kd ipzw `l ikdle ,iell ozil jixv Ðmeyn Ð

dkiyg wtq :(mye `,cl zay) "oiwilcn dna" wxt opze ,dyxtdk mewn zeriawc`kd ipzw `l inp ikdle ,zeynyd oia oizipzne .i`ncd z` oixyrn la` ,i`ced z` oixyrn oi` Ð

iab ipzwck ,zernd lr llgnedzeye lgine :ipzw `l` ,i`ncdzeye zernd lr llgn i`c .dzeye ligzn epiide Ðxn`c o`k :cere .edleka ipzwck ,zernd lr llgn ipzil Ð

enexca e` epetva mewn el raw `le ,mzq yixtdl cizr ip`ymewn el raw `le ,df xqi` lr llegn df utgay ipy xyrn :ipy xyrnc `ztqeza `ipzck ,ellgl leki oi` Ð

enexca e` epetvaziad lra lv` eqpkpy dcedi 'xe iqei 'xe l`ilnb oa oerny oaxc `caer mzd iziine .enexcl e` epetvl xn`iy cr :mixne` minkge ,my `xw :xne` oerny iax Ð

my `xw xn`c inp oerny iaxe .zeytpd zcai`e zernd zxkyd :el exn` .oiprd dfa xyrn dide ,aifkloerny 'xc ediizbelt inp epiidc ,okeza xne`yk `wec `l` xn` `l Ð

xne`yk `wecc (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt yxtne .my `xw :xne` oerny 'x ,okeza xyrn znexze ,okeza df ixk znexz xne`d :(d dpyn iyily wxt) zenexz zkqna opaxe

ip`y xn`w `dc ,yixtdl jixv jigxk lr ,cere .dizyxit mye ,`wec e`l okezac rnyn iyy wxt zenexzc `iddc dlr inlyexia `l` .mewn el rawc ,ezirvn`a rnync ,okeza

dyxtd `la dzey did m`e ,yixtdl cizr"yixtdl cizr ip`y"c ,cepd rwai m`a enk ,rxtnl milah dzey `vnp Ðmi`ad dxyr :ipzwc .`ztqeza gkenck ,i`w edlek` Ð

.ziyixtck ,oiyixtn oi` zayae .mdixg` mi`ad dryz ,mdixg`äøùò`vnpe ,dlecb dnexzl oibel ipy d`nd on yixtd xakc ,`wec e`l Ð ipy xyrn dryz oey`x xyrn

inp yixtnc oipnf `dc ,mipye d`nn mipy yixtdy okzi ,edine .(d dpyn iriay wxt) i`nc zkqnc mip`z iab oke .beld yneg epiidc ,oibel ipy ly xyrn dryze dxyr jpdn xqg

(`,w) "dpnl`" wxt zeaezka opixn`ck ,dnexz eznexz dxyr siqed e` dxyr zgit ,miyyn cg` ziad lra zrck mxez :[c dpyn] iriax wxt zenexz zkqna opzck ,miyyn cg`

zkqnc lah ly mip`za ok xnel okzi `le .xyrnd xeriy hrnzn oi` jkle ,eyixtd `l x`yde ,dlecb dnexz eyixtd `ny mizekc meyn :miyxtn yie .drx oira mxez `ki`c

.llk okzi `l df mbe ,dnexza daxnyk elit` xyrnd z` zhrnn dpi` ixkd z` zxhet zg` dhgc meyn :miyxtn yi cere .iriay wxt i`ncéøáã'xc `kd rnyn Ð xi`n 'x

zilc o`nlc .dxixa dil zi` xi`ndxixa dilm` dxixa yi m` xi`n iaxl dil `wtqnc rnyn (`,gn zexeka) "xeka yi" wxtac :dnize .izkec dnka oizrny gkenck ,xeq` Ð

,dil `wtqnc meyn `nrhe .zegewl dvgne oiyxei dvgn ewlgy oig`d :xn`c ,iq` axk dil `xiaqc :`xnba yxtne .ewlgy cr epzp `l m`c dcedi iaxe xi`n 'xc `zbelt iab ,`l

lk" yixae .iq` axk `ax mzd dil iwenc ,dcedi iax meyn xnel jixv oke .yixtdl cizr ip`y :xne`yk ,eixaca xxany ,`kd ip`yc :xnel yie !(`,h) `nw `aac `nw wxt gkenck

dvia seqa l`enyc` l`enycl dywiz `lc inp xnel jixv oke .cepd zriwa meyn `kd ediinrhe ,dxixa edl zi` oerny iaxe dcedi iax oiac :diteb `ax xn`w (a,dk oihib) "hbd

zeni m` rxn aikyc `hiba l`eny oiwz` :opixn` (a,dr oihib) "efg`y in" wxtae .dxixa oi`c meyn ,xeq` ziag s` :l`eny xn`wc ,zetzeya dndae ziag egwly mipy iab ,(a,fl)

zeni `l m`e ,hb `di Ðoze`a `id dnc dcedi 'xc dizlin` ,`yixa (mye a,dk oihib) "hbd lk" wxt opiwiic `peeb i`d ikc .dxixa yi :`nl` .`hib ied ziin ikle ,hb `di `l Ð

i`pzd miiwzpykle ,mdilr dpznyk mniiwl ezrce mniiwl eciay hba dpzn mc`y ,`nlrc mi`pz x`yk i`pz df oi`c meyn qxhpewa my yxit mrhde .minidrxtnl hb ied Ð

eil`n miiwzn i`pzde ,wtq `ed i`pzd zryae ,ecia oi`c ,`kd la` .dxixac `nrh `laipy iab (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt rnync `de .hb ied `l dxixa meyn e`l i` Ð

meid minyb ecxi m` xn`yk ,mipenxe`l m`e ,df lr dnexz df `di Ðdpznc meyn ,ith aiyg mzd ,inp i` .dxixa dil zi`c o`nl epiid .dnexz iedc ,df lr dnexz df `di Ð
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עבודת הצדקה היא שנתינת הצדקה שלו היא יותר גם מהטבע דנפשו האלוקית.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dkeq(iyiy meil)

àöååk àúééîc ïåéëå`le dxeyw `idy s` ,dndad zenz m`e - §¥¨§¨§¨©§¨
xg`l zhrnzne zveekzny `id jxcd mewn lkn ,ux`l letiz

,dzindyely jkql otecd `idy dndad oia wgxnd didie
,dkeqd lqtize migthdézòcà åàìå-yibxi `l `ede §¨©©§¥

lr minkg exfb okl ,dze` owzl ick dlqtpe otecd dhrnzdy
.mlerl dleqt `idy ef dvign

:iia` ixaca dxizq dywn `xnbdLééç øéàî éaø éiaà øîà éîe¦¨©©©¥©¦¥¦¨¥
Lééç àì äãeäé éaøå äúéîì-ly mrhdy xaeq iia` m`diax §¦¨§©¦§¨Ÿ¨¥

,dzinl yyeg epi` dcedi iaxe dzinl yyegy meyn `ed xi`n
äåïðúoihib zkqna(.gk),ïäëì úàNpL ìàøNé úa`ed oicde §¨§©©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥

,ig odkd dlray onf lk dnexza lek`l zxzenydìòa Cìäå§¨©©£¨
íiä úðéãîì,`l e` ig oiicr `ed m` zrcei dpi`eäîeøúa úìëBà ¦§¦©©¨¤¤¦§¨

oiicr dlray meyníéi÷ àeäL ú÷æça.zn `ny miyyeg oi`e §¤§©¤©¨
dìò ïðéîøe-,`ziixaa epipyy dnn dpynd ixac lr eywde §¦¨£¨

me`zt zeni `ny yyeg odk m`ywwfizeozpe ,dvilgl ezy`
dl xn`e `ixa `edyk hb ezy`léhéb äæ éøäClegieúçà äòL £¥¤¦¥¨¨©©

éúúéî íãB÷,dvilgn ixhtizy ickäøeñàdy`däîeøúa ìBëàì ¤¦¨¦£¨¤¡¦§¨
ãiî,dry jeza zeni `ny miyyeg rbx lk ik ,hbd zpizp zryn ¦¨

dnexza dxeq`e zyxebn xak `idy `vnpemiyyegy ixd .
.dzinl

éiaà øîàå,dxizqd z` uxzlàä ,àéL÷ àì-`id dpynd §¨©©©¥Ÿ©§¨¨
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,dzinl miyyegíéúekä ïéaî ïéé ç÷Blä ,àéðúcoii dpewd - §©§¨©¥©©¦¦¥©¦

okle zexyrne zenexz miyixtn mpi`y md miceygy mizekdn
,i`ce lahk mdizexitepi` `edeoebk ,eiykr yixtdl leki

el oi`y e` zexyrne zenexz yixtdl xeq`y zay lil ribdy
,mkezl yixtdl mixedh milkLéøôäì ãéúò éðàL ïébeì éðL ,øîBà¥§¥¦¤£¦¨¦§©§¦

il eidiyk e` zayd xg`l dlecb dnexz myl bel d`nd on
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,dxixa lr jenql `le eiykr xak owzl sicr ,owzl xyt`y
ãiî äúBLå,oiid z`,øéàî éaø éøácepiidc ,dxixa yiy ezxaqe §¤¦¨¦§¥©¦¥¦

eiykrn xaky xxaed ,xyrne dnexz myl seqa yxteiy dny
dligzn oiid `vie xyrne dnexz my eilr lg dxin`d zrya
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י מנ"א, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ וכו' יושבי על מדין

בעיר דובלין רבתי הרב הראשי מוהר"ר

ישראל שי' יאקאבאוויטש והרב הדיין

מוהר"ר זלמן יוסף שי' אלוני

שלום וברכה!

קבלתי מכתבם מיום ג' פ' פינחס...

ואסיים במה שאמרתי בהמשך לשבת נחמו במשארז"ל שהיא נחמה בכפליים, היינו כפליים 
לא רק בכמות אלא גם באיכות, זאת אומרת, שהנחמה תהי' באופן כזה, שלא רק שהיא מסירה את 
הצער, אלא גם מהפכת את הצער גופא לעונג, היינו שהאדם גם בעיני בשר רואה, אשר היסורים שארעו 
לו הרי א( יש טעם עליהם, אבל אי אפשר לקרוא זה נחמה בכפליים, כי אינה אלא נחמה גרידא, ומה 
שמוסיף הנביא שהנחמה בכפליים, היינו ב( שרואה שהיסורים עצמם לא היו יסורים אלא השפעה של 
טובה מכוסה, שמפני רוב טוב נמשך למטה בצורה כזו. ופירש הענין מובן ממה שכתב בקיצור בתניא 
פכ"ו, וכמסופר ג"כ בגמרא, שיש נוסחא של כל דעביד רחמנא לטב עביד, ונוסחא נוספת ומעולה מזו - 
גם זו לטובה, וכמו החילוק דמעשה דרבי עקיבא ממעשה דנחום איש גם זו, שר"ע על ידי שנכבה הנר 
ונאכל החמור והתרנגול וכו' ניצל על ידי זה מהיזק גופני, וראה שסוף סוף על ידי הצער שסבל באה 
לו טובה, אבל העובדא עצמה הוא ענין של צער. וזהו נחמה גרידא. משא"כ במעשה דנחום איש גם זו, 
כשהחליפו האבנים טובות ומרגליות על עפר, ונעשה לו נס בעפר, שלא הסתפקו בזה שעל ידי הצער 

ניצל הוא מהיזק, אלא אדרבה הוכיחו לו שאין זה צער אלא טובה גדולה ביותר.

ויהי רצון שגם בנידון דידן הנה לא יהי' רק ענין של כל דעביד רחמנא לטב עביד, אלא שיהי' גם 
כן ענין של גם זו לטובה, שהכל יכול יגלה את הכוונה פנימית ואז יראה "כי גם זו לטובה, רק שאינה 

נגלית ונראית לעיני בשר, כי היא מעלמא דאתכסיא שלמעלה מעלמא דאתגליא".

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המצפה לרחמי שמים, ובשורות טובות בכלל ובפרט.
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aiyge ,oipr lka mzd ipzn inp mkg `a m` iab okzi `l df mrh ,edine ,ecxi `ll ecxi oia

lkc `idda opgei 'xc` opgei 'xc (a,hq `nw `aa) "daexna" jixtc `de .dxixa dil

xxan hwlznd lkc meyn efl ef oia wlgn `le ,od zegewl ewlgy oig`c `iddae ,hwlznd
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'xc ilin ixz "hbd lk" yixa jixvn ik ,edine

`iddnc `zekixv xninl dil ded opgei

epi` oexg` s`c opirny ded `l od zegewlc

wiicc `dc :xnel yi cere .ziyixtc mrhn lqet
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ith dxixa dil yie ,zeni e` digi e` ixdy ,i`cea xxazdl cner xacd "efg`y in"c `iddac meyn :wlgl yie .llig `l :xne` iqei 'x ,qikd on icia dlrzy rlq lr llegn ziaa il

.l`enyc` l`enyc uxzl lkep `peeb i`d ikc .mlerl xacd xxazi `l `ny ,qikd on icia dlrzy rlqc `iddn
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רנג ezny in` cenr ck sc ± iyily wxt`nei
ïéøñåà.milah dzey `vnpe ,dxixa icil `ai `le cepd rwai `ny dxfb :opixn`e Ð

.yiig `l xi`n 'xe ,mc` zzinl oky lke ,cepd zriwal yiig dcedi 'x :`nl`êåôéà
l Ðyiig `lc `d :iia` edpipy `kti` `l` ,zxn`wck iia` edpipy `,dcedi 'x Ð

yiigc `de`l dcedi 'xc ,dkeqc jdn `l` ,iia` edpipy oii gweldn e`le .xi`n 'x Ð

.yiig xi`n 'xe yiigøéàî éáøã àéù÷Ð

.dkeqc xi`n iax` cep zriwacäéì úéìã
äøéøá.xeq` rwap epi` elit`e Ðò÷áéùëìÐ

.dl opiyiig `lc :xnelk ,xaca oiapåì ïéðé÷úî
.mixetikd mei axrl lecb odkl oipnfn Ðàîù

åúùà úåîúecra xtke" (fh `xwie) aizke Ð

.ezy` `id ef ezia ,"ezia craeäøôëáÐ

yygy ,ef dlrn ea dyr mixetkd mei zxtka

o`nl oia :opikxte .`nlra yiig `lc icina da

oia gxaz `ny meyn xi`n 'xc `nrh xn`c

iyxtn ediiexz zenz `ny meyn xn`c o`nl

xefb opaxe ,`id dvign `ziixe`cnc xi`n iaxl

iean dkeq iab gpiz .zenz e` gxaz `ny

ze`xiae'x lleb iab la` ,`xnegl xi`n 'xc Ð

liha `ziixe`cnc oeike ,liwn xi`nj`id Ð

opz dnl` ?lleb z`neh icin exdhl leki

miig gex ea yiy xac :oiaexirameyn `nhn Ð

jxtinl ivnc oicd `ede .xdhn xi`n 'xe ,lleb

`l` ,xawl lleb `le :ipzwc lirlc `zipznn

meyn :cere .iieyw`l dil `nil` oizipznn

e`l miig gex .`lew oeyl ,`icda xdhn ipzwc

.egtpl ecia gex oi` ixdy ,`ed mc` icia

çåøá úãîåòä.gex ici lr Ðàéä äöéçî åàì
.`ed ynn ea oi`y xac dzcinr xwirc Ð

çåôú ãåðá äî÷åàãcepd lr otecd jnq Ð

.gexa getz
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aiyge ,oipr lka mzd ipzn inp mkg `a m` iab okzi `l df mrh ,edine ,ecxi `ll ecxi oia

lkc `idda opgei 'xc` opgei 'xc (a,hq `nw `aa) "daexna" jixtc `de .dxixa dil

xxan hwlznd lkc meyn efl ef oia wlgn `le ,od zegewl ewlgy oig`c `iddae ,hwlznd

![e`pz ici lr xxazdl jneqe] ,yexita eixachwlpd lkc mlerl xninl dil `gip Ð

.jetiz `l mlerl xninl dil `gip cere ipzwck

`iddn dil dyw izk` wlgn ded elit`c :cere

s` (`,dk oihib) "hbd lk" yixa opgei 'x xn`c

it lr s` ,dxixa oi`c meyn lqet epi` oexg`

.ea yxb` dvx`y efi` xne`yk ,eixaca xxany

'xc ilin ixz "hbd lk" yixa jixvn ik ,edine

`iddnc `zekixv xninl dil ded opgei

epi` oexg` s`c opirny ded `l od zegewlc

wiicc `dc :xnel yi cere .ziyixtc mrhn lqet

`hib ied ziin iklc `din dxixa dcedi iaxl dil

(a,br my) "efg`y in" wxt iwenc meyn epiid Ð

zg` dry epiidc ,mlera ip`y zrn :xne`a

seqale zxxean dryd dzid `ly ,ezzin mcew

zg` dry dze`y xacd xxaed opixn` znyk

lkne .l`enycn wcwcl oi` df mrh itle .dzid

"hbd lk" yixa `dc ,zn` qxhpewd yxit mewn

dvxiy zpn lr jlrea ipixdc `idda (a,dk my)

(a,el oiaexir) "oiaxrn lka"c `iddae ,`a`

i`pz iedc ab lr s` ,gxfnl mkg `a m`c `edda

m`e .dxixa dil zilc o`nl ipdn `lc rnyn Ð

wxtae dzinl xi`n 'x yiig `l `kdc :xn`z

,oig` drax` :opz (`,ek zenai) "oig` drax`"

zeig` izy oi`eyp odn mipymi`eypd ezne Ð

yxtne .zenaiizn `le zevleg el` ixd zeig`

zevn lhal xeq` :xaqwc meyn `xnba mzd

zlhawe ,jci` ziin cg maiinc` `nlicc ,oinai

gkenck ,xi`n iax dpyn `idde .oinai zevn

'x oizipzn mzqc meyn ,(`,gi) zenaic ipy wxta

mzd opiyiig `nlr ileklc :xnel yie !xi`n

oiznny minrt zg`l maiiy xg`lc dzinl

`ny opiyiige ,maiilne uelgln lecb onf ipyd

hren onfa zeni `ny la` .miizpia zeni`l Ð

`de :xn`z m`e .`kdc cepd zriwak ,opiyiig

wxta daexn onfc zn `nyl xi`n 'x yiig `l

l`xyi za :ipzwc ,(`,gk oihib) "hbd lk"

zlke` mid zpicnl dlra jlde odkl d`eypd

biltn `l iia`e .miiw `edy zwfga dnexza

zeni `nyl daexn onfc zn `nyc `yyg "hbd lk" wxt dncn iia`c :xnel yie !daxn iia` dlaiwc rnync ,iia`k zenaic ipy wxtc oizrnyc `ibeqe .zeni `nyl zn `ny oia mzd

i`dl yiigc o`nc ,xzl`lxnel ivniz m`e ,cepd zriwa iab xzl`l zeni `nyl yiigc dcedi iax `dc .xzl`l zeni `nyl zn `ny incn ixnbl `lc `hiyt la` .i`dl yiig Ð

xzl`l zn `nyl inp yiigc.zlke` `idy drya diptl cinz dlra `diy jixve ,dipirn dlra mlrzpy oeikn dnexza lk`z `l dzia gztn dlra `viy odk zy` ok m` Ð

éáøoixqe` oerny 'xe iqei iaxe dcediab lr s` ,dxixa dil zilc meyn dcedi 'xc `nrh (`,hq `nw `aa) "daexn"ae (`,dk) oihibae (a,el) oiaexirae ,oizrnya xninl irac `d Ð

cepd zriwa meyn `icda ipzwclra ixa`a eaxrzpy dninz ixa` iab (a,fr migaf) "zeaexrzd" wxt ,dpyna yxetnd mrh eze` mrh xwir ayeg `xnbd oi`y `aeh ogky` 'izeekc Ð

m`e ,`edy lk xne` oerny 'x aiig `die lahd on lk`i dnk iab (`,fi) zeknc ipy wxtae ,`aiwr 'x ixac aiig `edy lk lk`e lke` `ly dreay iab (a,`k) zereayc iyily wxtae ,men

dxixa dil zil dcedi iax i` :xn`zewlgy oig`d :opixn`c (`,fp zexeka) "dnda xyrn" wxtae (`,dk oihib) "hbd lk" yixac opgei 'xk dil `xiaq `nl` Ðdf oixifgne ,od zegewl Ð

e`l zexit oipw dcedi 'xl dil zi` (`,v `nw `aa) "laegd" wxtac .oep oa ryedi cr cg xa cg `l` mixeka iziinc zgkyn `lc ?yxcnd ziaa eilbxe eici `vn j`id ok m` .laeia dfl

:xnel yie !(`,gn) oihiba "gleyd" seqa wiic `peeb i`d ike .dxixa dil zil `kde ,e`l e` inc sebd oipwk i` mzd dil `wtqnc ,iqei 'xl inp oke ."minei e` mei" oic iab inc sebd oipwk

yi cere .dfeg` dcyc `idd iziin ik "gleyd"a dl iziin `l `nrh i`dne ."eci zgz"e "etqk"c i`xw iaizk mzdc ,cegl carc ilin iab `l` `nlra cenll oi` "minei e` mei" oicnc

dxixa oi`c ab lr s`c ixn` eed i`xen` jpi` la` ,dfl df oixifgn od zegewlc meync `xaq jd dil zi`c `ed opgei 'x `wecc :xneloihib) "hbd lk" yixa opixn`wck ,oixifgn oi` Ð

dpzne dyexi ,laeia dixcdilc `pngx xn`c `ed xknc (`,fp zexeka) "dnda xyrn" wxtae (`,dk,edin .cepd zriwa meyn `nrh yxtn dedc dcedi iaxn `iyw `l opgei 'xe .`l Ð

dpi`e zyxebn xne` iqei 'x :opzc ,dxixa dil zi` (a,br oihib) "efg`y in" wxtae .dxixa iqei 'xl dil zil `kdc :xn`z m`e .yxt`y enk dil zil ok lrc ,iqei 'xl df mrh okzi `l

ziin ikle ,zyxebnmixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia (`,dk oihib) "hbd lk" yixa wlgnc o`nle .`hib ied Ð,cepd zriwa meyn] `nrh yxtn mzd biltn `lc `axe .`gip Ð

yiy xyrn iab ,iqei 'xl dxixa dil zilc rnyn (my) "oiaxrn lka" wxtac :dyw izk` ,edine .oixkip dixiyy ziy`x opirac meyn (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt [`nrh yxtn daxe

ith dxixa dil yie ,zeni e` digi e` ixdy ,i`cea xxazdl cner xacd "efg`y in"c `iddac meyn :wlgl yie .llig `l :xne` iqei 'x ,qikd on icia dlrzy rlq lr llegn ziaa il
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רנד
ezny ina cenr ck sc ± iyily wxt`nei

íãà éãéá äéåùò éøä.`a mc` icia df gexc Ðøôñ."zezixk xtq dl azke" Ðéì ïéà
.óì÷ = øôñ àìàøáã ìë úåáøì ïééðî.zif dlre ur gel oebk ,eilr eazekl Ðáúëå

íå÷î ìëî."zezixk xtq dcia ozpe" azkinl ivnc Ðúåúéøë äì áúëå áúë äåä éà
úøîà÷ãë øôñá.`ed slw xtq i`dc Ðøôñ áúëã àúùäaezkd oi`e ,slw df oi` Ð

iexw hbd ixac ,`l` .eilr azkp `diy xacn

"xtq"ediy mixac zezixk ,mixac zxitq Ð

.odipia oicixtne oizxekïðáøåe`l xtqc oeik Ð

"dl azke" i`d ,`ed slwjixhv` `l Ð

xac cgiil jl iziz `kidnc ,xac lk zeaxl

xac lky opireny`l jixhvi`c ,ezaizkl

?jl xykóñëá úùøâúî äðéàåsqk dl ozil Ð

jxck .ea zyxebn z` ixd :xnele ,oiyexib myl

."ea zycewn z` ixd" xn`e ,oiyeciwa ozpy

äééåäì äàéöé ù÷úéàådklde ezian d`vie" Ð

.(ck mixac) "xg` yi`l dzideäééåä äîÐ

`wtpck ,sqka xyt` ,yi`l dnvr deednyk

oextr dcyn dgiw dgiw :(`,a) oiyeciwa ol.

úåúéøë øôñî.xtql zezixk jnqcn Ðøáãì
úøåëä,mdipia zzxek mixac zxitq `dzy Ð

.cgi mcbe`d i`pz `di `leúåúéøë äæ ïéàÐ

cenrl dkixv ezngny ,ea dxeyw dini lkc

.jlil `lyúåúéøë äæ éøäicil `al lekic Ð

zxzen eiykrn jkld ,miyly seql dcxtd

.dxezd on `ypilúåúéøë úøëîivnc Ð

.zxk xtq azkinläðùîúåðìéà ïéáÐ

.dizeptec od la` ,odilr dknq `le ,ux`a

àøîâäéåöî çåøá ãåîòì äìåëé äðéàùÐ

.d`iane dkilen gexdyïéù÷ázepli` Ð

.miare mipwfåôåð àëéà àä,`ae jledy Ð

.otecd on sepd s`y minrteäéì ãéáòãbxe` Ð

.gexd epripi `ly ,dvign oink sepd

ïìéàá éùåîúùàì.eilk eilr gipdl Ðíù äéä
oli` ze`itd zg`a did :i`w ze`xia iqta Ð

.cv lkl dn` eiaeryøãâ åàdn` raexn Ð

jixve .`ed mipa` ly mzq xcb lk .dn` lr

,zevign izyl ewlgl ick dn` lr dn` `diy

.mexcl e` oetvl dn`e gxfnl dn`ãîåéãÐ

jkay .o`kle o`kl dvign eidy micenr ipy

.mdilr minkg eliwdõøàä ìò êñéîäetep Ð

.ux`d lr aiaq oitetk sepd iy`xe ,c`n lecb

åéúçú ïéìèìèîef dvigne .ceal opixn`c Ð

,`ed jex` sepdy ,miptan dxyr ddeab

.`ed oli`d daebaeéëä éàmicia dieyrc Ð

,d`yr dcy xenyle dizgz xecl ie`xe ,`id

.`ed dxicl swenc oeikeäéìåëá ìèìèéìÐ

dnl` .lecb `edy dnk lk ea lhlhi :xnelk

,llk ea oilhlhn oi` :`ped ax xn`
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ãåîìú"azke" `ni` :xn`z m`e Ð mewn lkn dl azke xnel"xtq" ,llk Ð,hxt Ð

hxte llk"`ian did" wxta dheqa xn`d ,cere .hxtay dn `l` llka oi` Ð

xn`py ,dlibnd lr `l` `xzticd lr `le xiipd lr `le geld lr `l oiazek oi` :(`,fi)

wlgl oi`e !dlibnn ueg xac lk lqtinl dil ded inp `kde ,xtq aizk inp `kde ,"xtqa"

opaxe opixn` inp `kdc :cere "xtqa"l "xtq" oia

xtqa azk i` inpdid f`y rnyn ,zxn`wck Ð

:xnel yie !miig gex ea oi`y xac lk zeaxl el

zel`d z` azke" (d xacna) aizkc dheq iabc

"xtqa"dcia ozpe" `kd la` ,hxte llk ded Ð

iziin `l `ziixaac ab lr s` .llke xfg Ð

`nw wxta ogky` dzeekc ,`xza `llk

`l` il oi` :`ziixaa ipzwc (a,`k) oiyecwc

gcwnde dxiqde leqd zeaxl oiipn ,rvxn

azknde"zgwle" xnel cenlz Ðlk zeaxl Ð

hxte llknc `ibeqd `gkene .cia gwipd xac

.llke xfg "zlcae epf`a zzpe"c ,yixc llke

äîlka" wxta Ð miig gex ea oi`y xtq

aizkc ipy xyrn iab (a,fk oiaexir) "oiaxrn

,rwxw ilecbe ixtn ixt ly cv hwp "o`vae xwa"a

oi`y xac dbibg dn :hwp (a,`i) `nw wxta lirle

ux`d on elecibe d`neh lawnitk cg` lka Ð

.el ie`xd oipr minkgl dnecy dnïðáøåi`d

jixhvi`c ab lr s` Ð dil ciar i`n azke

dnyliqei iaxle :xn`z m`e .iaizk i`xw ixz Ð

dnylc `iddnc ?ediiexz ikixv i`n` ,ililbd

wxtac :xnel yie !hxte llk xity opiyxc

"dl azke" 'iyxc (`,ft oihib) "yxbnd"`le Ð

.dzxagle dl

äáéúëáÐ sqka zyxbzn dpi`e zyxbzn

`wtp iia`l la` .`axl dyxc jd

sqk exn`i :(`,d) oiyecw yixa ,`xaqn dil

!?xebihw dyri xebipq exn`i ,`iven sqk qipkn

"dl azke" jixhvi` inp iia`l ,mewn lkne

zkqn yixac ,dvilga `le zyxbzn daizkay

xac oi`e dzxek xtq"n dl yixc (a,b) oiyecw

ililbd iqei iaxk dyxc `idde ,"dzxek xg`

mzd hiwp `lc dniz zvwe .`kd rnynck ,`id

yie !opaxk `iedc ,azkc `yxc jd dvilg oiprl

`iadl `zkec lka ikd cenlzdc `gxe`c :xnel

wxt ogky`ck ,dxe`kl dheytd dyxc

mixerp gay iziinc (`,ft `nw `aa) "laegd"

rnyn (a,b) oiyecw yixae ,dlag iab dia`l

oke ,aizk mixcp zxtda "dia` zia dixerpa"c

wxtae (a,cl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxta

oi`ex oi` mirbp yixcc (mye `,p dcp) "oniq `a"

"`nhi ig xya ea ze`xd meia"n meia `l` oze`

wiaye ,(mye `,g) ohw crenc `nw wxtc iia`ck

oke ."ixe`l `le il" aizkc yixcc `axc dyxc

(`,k dlibn) "rxtnl dlibnd z` `xewd" wxt

meiae" aizkcn meia `l` oilden `le yixcc

"meia" :dl iwen "meia"e ,zelil `le "mini zpeny oa"n dil witn (mye `,alw zay) "`iad `l m` xfril` 'x" wxtae ,"leni ipinyd.zaya elit` Ðìòmlerl jia` zial iklz `ly zpn

xg`l exkny e` zn ,gwel ipi`y jcy ,qpkp ipi`y jzial mpew :(`,en) "oitzeyd" wxt mixcpa opzck ,(eia`) zia ez daiyg `l (eia`) zn m` `de :dniz Ð zezixk df oi`yie !xzen Ð

.i`xw igkenck ,dia` zn xake "jia` zia dpnl` iay" (gl ziy`xa) aizke ,my ly eza dzidy xnz iab ogky`ck .zny it lr s`e ,eia` ly eivlg i`vei lk oiiexw eia` ziac :xnel

êãéàåxn`w `lc xnel yie .opaxc llka ililbd iqei 'xe ,iyxc `l zezixk zxk xfril` iaxc opax lr xn`w (a,bt oihib) "yxbnd" wxtac :mz epiaxl `iyw Ð `wtp zezixk zxkn

.dyxc `iddl yixc `l `l` "dil rnyn `l"

àäådil`n zcnerd dvign :`ax xn`c (`,eh) oiaexirc `nw wxtac :dniz Ð `ptce `veda dl ciarc etep `ki``d .jkl dlgzn erhpya :ipyne `kdn jixte ,dvign dny `l Ð

aex iedc `kid oia ,oipr lka ixii`c dil rnync meyn ,wiic mzd oia `kd oiac :xnel yie !jkl dlgzn erhepl oikixv `l eze `ptce `veda dil ciarc `kd dl inwen jgxk lr

dvign opireny`c ipyn `le ,`xninl i`n ikd i` `kd jixtc `de .sepd on jixt `kde ,dywd on mzd jixte .sepd on otecd aex ied oia ,gexa `ae jled oi`y dywd oli`d urn otecd

jkl dlgzn erhp `le ,dvign dny dil`n zcnerddvigna ecen edlekc mzdc `pwqn `ed jkc Ð,igl dinyc eili`n cnerd igla iia`k ol `niiwc meyn ,yecig df aiyg `l Ð

.dvign oky lke
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dkeq(ycew zay meil)

éøägetp cep lr dkenqy ef dvigníãà éãéa äéeNò-mc`dy £¥£¨¦¥¨¨
.dvign epnn zeyrl cepd xyk okle ,cepa gexd z` gtep

øî øîà,`ziixaa lirlïéà óà ,eøîà éìéìbä éñBé éaø íeMî ¨©©¦©¦¥©§¦¦¨§©¥
åéìò ïéáúBk,miig gex ea yiy xac lr -.íéLð éhébdywn §¦¨¨¦¥¨¦

:`xnbdéìéìbä éñBé éaøc àîòè éàî-azkpy hb lqet `ed recn ©©£¨§©¦¥©§¦¦
:`xnbd zvxzn .miig ilra lr,àéðúcxn`p(` ck mixac)azke' §©§¨§¨©

Dløôñ,'DciA ozpe zzixM'xtq' zaizneéì ïéàxyt`y xnel ¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨¥¦
hb aezklàlàlrøôñ,slw -úBaøì ïépîhb aezkl xyt`y ¤¨¥¤¦©¦§©

lr mbøác ìk,zif ly dlr e` ur gel lr oebk ,slw epi`yãeîìz ¨¨¨©§
,'dì áúëå' øîBìazkidl leki didewx,'zezixk xtq dcia ozpe' ©§¨©¨

xyk hby micnel ,'azke' oeyld xezineíB÷î ìkîazkpy s` - §¨©¦¨¨
e .slw lr `le mixac x`y lrïk íàlr mb hb aezkl xyt`y ¦¥

,mixac x`y'øôñ' øîBì ãeîìz äî'xtq' weqta xn`p recn - ©©§©¥¤¥¤
,slw ezernyny,Eì øîBì`edy xac lr hb aezkl jixvy ©§

,slwl dnecäîa cgeinøôq`edyBðéàå íéiç çeø Ba ïéàL øác ©¥¤¨¨¤¥©©¦§¥
ìëBà-,dlik`l ie`x epi`eøác ìk óàjixv ,hb eilr miazeky ¤©¨¨¨

xac didiy.ìëBà Bðéàå íéiç çeø Ba ïéàLiqei iax lqt okle ¤¥©©¦§¥¤
.miig ilra iab lr azkpy hb ililbd

:`xnbd dywnïðaøåmpi` recn ,ililbd iqei iax lr miwlegy §©¨¨
zrc :`xnbd zvxzn .lke`e miig ilra hrnl 'xtq'n miyxec¥¤

mpn`y minkgáúk éàdl azke'øôñazezixk'mix`an epiid , ¦¨©§¥¤
weqtd z`,zøîà÷ãkyi dn iab lr epcnll dxezd zpeeky ¦§¨¨§©§

,hbd z` aezkl'øôñ' áéúëc àzLä,z"ia ilaxnel dpeekd oi` ©§¨¦§¦¥¤
`l` ,hbd z` aezkl dn iab lràeä àîìòa íéøác úøéôñì¦§¦©§¨¦§¨§¨

àúàczkd `a -,zezixk ixac hba aezkiy cnll aeepiide §¨¨
ipelt ip` ea aezkiy ici lr zezixkd xac z` hba xtqie x`aiy

.mc` lkl zxzen z` ixde ,zipelt izy` z` yxbn
,slw ezernyn 'xtq'y ililbd iqei iaxl `nlya :`xnbd zl`ey¥¤
mpi`y mixac x`y lr mb aezkl xyt`y zeaxl 'azke' jixv§¨©

la` ,slwïðaøå,mixac zxitql xtq miyxtnyéàî 'áúëå' éàä §©¨¨©§¨©©
déa éLøcz` eilr aezkl jixvy dn oipra herin mey oi` ixd - ¨§¥¥

.'azke' ieaixd z` jixv oi` ok m`e ,hbd:`xnbd dperàeää §¨©©
eäì éòaéî-`weecy cnll jxvp 'azke'äáéúëazaizk ici lr - ¦¨¥§§¨©¦§¦¨

dy` ,xhyóñëa úLøbúî dðéàå ,úLøbúî-lrad dl ozi m` ¦§¨¤¤§¥¨¦§¨¤¤§¤¤
.zyxebn dpi` ,el` zerna zyxebn z` ixd dl xn`ie sqk

herind ilelyàðéîà Czòc à÷ìñ,sqk lirei oiyexiba s`y ¨§¨©§¨£¦¨
äéåäì äàéöé L÷zéàå ìéàBä-xn`py(a ck mixac)FziAn d`vie' ¦§¦§©§¦¨©£¨¨§¨§¨¦¥

dzide' ,oiyexib epiid 'FziAn d`vie' ,'xg` Wi`l dzide dklde§¨§¨§¨§¨§¦©¥§¨§¨¦¥§¨§¨
g` Wi`leywed ixd ,cg` weqta eazkpy oeike ,oiyeciw epiid 'x §¦©¥

yxec iziide ,dfl dfóñëa äéåä äî-dednyk oiyeciway myk ¨£¨¨§¤¤
,sqk ici lr ycwzdl dleki lral dnvräàéöé óà-oiyexiba ©§¦¨

yxbzdl lkez lradn z`veiykóñëa,lrad dl oziyà÷ §¤¤¨
ïì òîLîdaizka `l` sqka zyxbzn dpi` dy`y ,'azke' ©§©¨§¨©

.xhya epiidc
:`xnbd zl`eyéìéìbä éñBé éaøålky zeaxl 'azke'n yxecy §©¦¥©§¦¦§¨©

,hbd z` eilr aezkl xyk lke` epi`e miig gex ea oi`y xacéàä©
àøáñsqka zyxbzn dpi`y -,déì àðîxzein weqt el oi` ixd §¨¨§¨¥

.ok hrnl:`xnbd dperdéì à÷ôð 'úeúéøk øôq'îdxezdy dfa - ¦¥¤§¦©§¨¥
wxy cnll d`a 'zzixM' dlnl 'xtq' dlnd z` dkinqdøôñ ¥¤§¦ª¥¤

dúøBk,dlran dyxbne dwigxn -.dúøBk øçà øác ïéàå §¨§¥¨¨©¥§¨
:`xnbd dywnCãéàåzxitql 'zzixM xtq'n eyxcy opax - §¦¨¥¤§¦ª

zvxzn .'oiyexib xtq' dxeza xn`p `l recn ,`nlra mixac
:`xnbddðéáì Bðéa úøBkä øáãì déì éòaéî àeäähbd didiy - ©¦¨¥¥§¨¨©¥¥§¥¨

mlerl eci lr zlaben dy`d x`yz `le ,ixnbl mdipia lican
.i`pz ici lr,àéðúãkdl xn`e hb ezy`l ozp m`éhéb äæ éøäC ¦§©§¨£¥¤¦¥

ïéé ézLz àlL úðî ìò,mlerle`éáà úéáì éëìz àlL úðî ìòåC ©§¨¤Ÿ¦§¦©¦§©§¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦
,úeúéøk äæ ïéà ,íìBòìlke onf dl avw `ly oeik ,zyxebn dpi`e §¨¥¤§¦

zeyrl `l zlaben `id ezngny ,ea dceb`e dxeyw dini
`ly e` dia` zial jlz `ly dpzd m` la` .el` miyrn

oii dzyzìL ìkäæ éøä ,íBé íéLl aygp,úeúéøkdlekiy oeik ¨§¦£¥¤§¦

i`pzd dyr `l ixdy ,mei miyely seql epnn dcxtd icil `eal
zl`ey .dxezdn `ypidl zxzen eiykrn xak okl ,mlerl

:`xnbdCãéàåhrnl 'zzixM xtq'n yxcy ililbd iqei iax - §¦¨¥¤§¦ª
jixvy cnel okidn ,sqk zpizp ici lr dy` yxbl xyt` i`y
zvxzn .mlerl i`pz didi `lye ,ixnbl zxekd xac didiy

:`xnbdà÷ôð 'úeúéøk' 'úøk'îaezkle xvwl dxezd dlkiy - ¦¨¥§¦©§¨
dyxc yexcl ick ,'zzixM xtq' dazke dkix`de ,'zxk xtq'¥¤§¦ª
zl`ey .dpial epia zxekd xac didi hbdy jixvy ,ztqep

:`xnbdCãéàådidi hbdy jixvy 'zzixM' zaizn eyxcy opax - §¦¨§¦ª
zixM' dxeza azkp recn ,ixnbl dpial epia zxekwx azkp `le 'z §¦ª

:`xnbd zx`an .'zxk'éLøc àì ,'úeúéøk' 'úøk'exaq opax - ¨¥§¦Ÿ¨§¥
.oeyld zekix`n ztqep dyxc yexcl oi`y

äðùî
äNBòäz`Búkeñrwxwd lrå ,úBðìéàä ïéadkeql dyr `l ¨¤¨¥¨¦¨§

`l` ,zeptcúBðìéàäzeynyn md,dì úBðôcjnq jkqd z`e ¨¦¨§¨¨
,micenr iab lr.äøLk§¥¨

àøîâ
ävéçî ìk ,á÷òé øa àçà áø øîàirx` jxc dieyre dietx `idy ¨©©©¨©©£Ÿ¨§¦¨

cra ãBîòì äìBëé dðéàLiptäéeöî çeø,zeidl dkxcy gex - ¤¥¨§¨©£¦©§¨
,gexa dvignd zrprpzne,ävéçî dðéàgexd oi`y onfa elit`e ¥¨§¦¨

dpi` df xeriya d`ixae dwfg dpi`y dvign lky meyn ,zayep
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úBðìéàäå úBðìéàä ïéa Búkeñk zeynynàäå .äøLk dì úBðôc ¨¥¨¦¨§¨¦¨§¨¨§¥¨§¨
zepli`déúàå ìéæà÷,cvl cvn gexd ici lr mi`ae mikled - ¨¨¥§¨¥

:`xnbd zvxzn .dievn gexa micner mpi`eïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨
zxacn dkeqd zeptcl zepli` dxiykdy epizpynazepli`ïéL÷ §¨¦

:`xnbd dywn .dievn gex ici lr mnewnn micp mpi`y ,miar -
BôBð àkéàäåon wlg miynyn md s`y oli`d ly eilre eitpr - §¨¦¨

llg yi ixdy ,dvignl miwitqn cal mirfbd oi`e] dvignd
.dievn gexa cenrl mileki mpi` i`ce milrde mitprde ,[mdipia

:`xnbd zvxznàðôãå àöeäa déì ãéáòcmitprd z` bx` - §¨¦¥§¨§©§¨
ici lre ,otec oink o`yre dptcd ur itprae lwc ialela milrde
mpi`y oli` itpr la` .dievn gexa repl mileki mpi` ef dbix`
mileki oi`y meyn dvignk ynyln mileqt mpn` mixeyw

:`xnbd dywn .dievn gexa cenrléëä éàzxacn epizpyny ¦¨¦
,df ote`aàøîéîì éàî`hiyt ,eprinydl dpynd d`a dn - ©§¥§¨

.dkeqd zeptc z` dyr dnn epl ztki` dn ike dxyk dkeqdy
:`xnbd zvxznàîéúc eäîzepli`n dieyry ef dkeq leqtl ©§¥¨

y meynïìéàa éLenzLàì éúà àîìc øæâéð`eai `ny xefbp - ¦§©¦§¨¨¥§¦§©¥§¦¨
dkeqd zeptc lr milke mivtg zekeq ly aeh meia gipdl
`ly exfb minkge ,rwxwl mixaegnd zepli`n zeieyrd
ea uevgl mqiw epnn yelzl `eai `ny zaya oli`a ynzydl
zepli`d on dkeq zeyrl `ly o`k s` yeygp `nye ,eipiy z`

,milk my gipdl `ed jxcy oeikïì òîLî à÷xzene ,ok exfb `ly ¨©§©¨
.zepli`d on dkeqd zeptc z` zeyrl

,òîL àzcg` mewna m` ,ze`xia iqt oiprl dpyna epipy ¨§©
oicneicdnïìéà íL äéä,dn` lr dn` eiaeryøãb Bàzraexn ¨¨¨¦¨¨¥

,dn` lr dn`íéðwä úvéçî Bàmdipiay dfl df mikenq mipw - §¦©©¨¦
,mixaegnk md ixde ,ceal oic mdilr yiy migth dyelyn zegt

ãîBéc íeMî ïBcéðdn`e oetvl dn` miwlgpd micenrk md ixd - ¦¦§¨
yiy s`y ixd .xeal dvignk miaygpe [gex lkl oke] gxfnl
gexa micner mpi`e gexa micpe mirp mde milre mitpr oli`a
zvxzn .awri xa `g` ax ixack `ly ,cneick mipecp md ,dievn

:`xnbd,énð íúä`ed dvign aygp oli`d sepy dnãéáòc íeMî ¨¨©¦¦§¨¦
àðôãå àöeäa déìlwc ialela milrde mitprd z` bx`y - ¥§¨§©§¨

mipecip md jkle ,dievn gexa micp mpi`e dptcd ur itprae
.cneic zvignl
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áåéìò éìk úøBz LiL øác ìk[giúaLa Bìèìèì øzî ¯[hiøàaúiL Cøc-ìò ,[kBzëàìnL éìk elôà , ¨¨¨¤¥©§¦¨¨ª¨§©§§§©¨©¤¤¤¦§¨¥£¦§¦¤§©§
øeqàì[`kúaLa øeñàä LéîLz Ba LnzLäì ãçéî àeä éìkäL eðéäc ,[akícø÷ ïBâk ,[bkíéòwánL §¦§©§¤©§¦§ª¨§¦§©¥©§¦¨¨§©¨§ª§Ÿ¤§©§¦

íéçtð ìL ñBðø÷ Bà ,íéöò Ba[ckíéáäæ ìL Bà[dkíäá àöBiëå[ek. ¥¦ª§¤©¨¦¤§¨¦§©¥¨¤
ב  סעיף תחילת בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

dkld ixe`ia
åéìò éìë [çé כלי דיני היינו כלי" "תורת החלים 15-

כאילו  לשימוש ייחדוהו אלא כלי שאינו חפץ על גם
כלי  ניתן 16היה שלא ממש" ב"כלי הדין והוא ,

את  איבד לא - איסור מחמת למלאכתו בו להשתמש
שבו  ה"כלי" ודיני .17גדרי

úáùá åìèìèì øúåî [èé אותו הקצה כן אם אלא -
כלי  תורת ממנו .18וביטל

øàáúéù [ë דרכי שמבאר קודם אך ואילך, יב בסעיף -
סוגי  כל מפרט כלי, תורת עליו שיש בדבר הטלטול

בכלים  בכלל 19המוקצה המוקצה סוגי מפרט וכן ,20.
øåñéàì åúëàìîù [àë לצורך בטלטול שמותר -

מקומו  לצורך או בו .21שימוש
úáùá øåñàä [áë(א) לאיסור: שמלאכתו כלי גדר -

בלבד  איסור למלאכת מיוחד שיהיה (ב)22צריך ,
החול  בימות למלאכתו ראוי אינו 23שיהיה בעליו (ג) ,

היתר  של שימוש בו לעשות שלא שיהיה 24מקפיד (ד) ,
לאו  ואם גופו), (צורך בשבת היתר של לשימוש ראוי

מקומו  לצורך אפילו לטלטלו .25אסור
íåãøå÷ [âë.גרזן -

íéçôð ìù ñåðøå÷ [ãë ותיקון לייצור המשמש פטיש -
ברזל. חפצי

íéáäæ ìù [äë(לוחיות) לטסין זהב לרידוד פטיש -
דקים.

íäá àöåéëå [åë עבודה כלי כתיבה, כלי זה: ובכלל -
מברג  צבת, פטיש, .26כגון

zetqede mipeiv
שגזרו 15) אף בשבת משימוש מוקצה שאינו כלומר

שלא  או שימוש לצורך שלא כלים טלטול על גם הגבלות
כלל. לצורך

סעיף 16) דלהלן עליהם לשבת שראויים צמר של גיזין כמו
צורך  ואין בו שימוש למטרת נוצר ממש" "כלי אבל ג,

לייחדו.
פה 17) סעיף להלן וראה כלשהו, לשימוש שראוי כיון

בחול. גם לשימושו ראוי שלא כלי לגבי
בחפץ 18) כלי" "תורת ביטול אופן נתבאר ג סעיף להלן

מוקצה  דין נתבאר דֿז ובסעיפים כלי, תורת עליו שיש
ממש". ב"כלי גם השייך

ז.19) בסעיף ומסכם גֿו סעיפים
י.20) בסעיף ומסכם זֿט סעיפים
יב.21) סעיף כלהלן עצמו, הכלי לצורך לא אבל
להלן 22) דינו נתבאר היתר, למלאכת גם מיוחד אם אבל

לייחדו  יש הכלי של ייעודו את לשנות רוצה ואם כא; סעיף
סע  כדלהלן יום מבעוד היתר להלן למלאכת וראה ד; יף

ויש  האוסרים שיש לתשמיש המיוחד בכלי פז סעיף
בשבת. אותו המתירים

שהוא 23) למלאכתו ראוי היה לא החול בימות גם אם אבל
סעיף  דלהלן שעטנז בגד (כגון איסור (מחמת אליה מיוחד
אדם; בו ישתמש שלא שנדר או בזה) הדיעות שם ראה פה,

לשימושים  אלא ואילך) כד סעיף להלן ראה נשבר, ואם
כלי. תורת עליו אין - אליהם ייחדוהו שלא אחרים

חיסרון 24) מחמת מוקצה לעניין ואילך ד סעיף כדלהלן
כיס.
שאם 25) סכ"ג) רסו (ומסי' הסעיף מסוף כך מדייקים יש

תהל"ד  (ראה כלי תורת ממנו בטלה כלי בו לכסות ראוי לא
לשבתך  מכון ובס' ראשונים, מחלוקת שזו ח ס"ק רסו סי'
תנאי  נאמר שלא מדייקים יש אך יב), עלה כו ע' שח סי'
ראוי  עוד כל כלי גדר ממנו בטל שלא מאוס בכלי אלא זה
לא  אם גם ככלי דינו מאוס אינו אם אך כלים, בו לכסות
ד), הערה השלחן רביד ס' (עי' היתר של לשימוש ראוי
תנאי  השמטת או בהוספת הנפקאֿמינה עיון צריך ולמעשה,
לאיסור  שמלאכתו כלי מאוס) לכלי (בנוסף מצינו דהיכן זה
כל  ולכאורה היתר, של שימוש לשום מעצמו ראוי שאינו
היתר  של לשימוש ראויים שאינם בפוסקים שהוזכרו הכלים
להלן  המבואר פי על ובפרט עליהם, שמקפידים מחמת היינו

כט. מסעיף לג הערה
ולא 26) כלי, גדר להם שאין ומסמרים ברגים לא אבל

בהם  להשתמש שלא שמקפידים בזה וכיוצא מקדחות
לסימן  הנספח המוקצה בלוח כמפורט אחרים, לשימושים

זה.
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בשבת  וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

‡È מרזב גזרת משום אסרו לא בעלה שגם אומרים ויש
עלה  ויקטום זה עלה יתקלקל שמא גזרה משום אלא
אסורה  זו וקטימה החבית בנקב ליתנו התלוש הענף מן אחר
ראוי  שיהיה בשבת שמתקנו דבר שכל כלי תיקון משום
כמו  כלי תיקון משום בו יש תשמיש איזה בו להשתמש
למאכל  וראוי רך הוא העלה אם ואף ש"מ בסי' שיתבאר
שלא  כלי תיקון משום בקטימתו איסור יש אעפ"כ בהמה
והן  הואיל כלי תיקון משום בהם אין בהמה אוכלי אמרו
כשמתקן  אלא שכ"ב בסי' שיתבאר כמו מתקיימין ואין רכין
בו  לחצוץ קש שקוטם כגון עצמו בפני כלי להיות האוכל
כלל  האוכל דרך שאין לפי כלי כמתקן חשוב שאינו שיניו
אבל  הרבה מתקיים שאינו כיון בתחלה כלי ממנו לעשות
בנקב  העלה ליתן כגון כבר העשוי כלי בו לתקן הוא דרך
בקטימה  יש לכך כשקוטמה לפיכך כבר העשויה שבחבית

כלי. תיקון משום זו

שבחבית  בנקב העלה בנתינת איסור שאין זו סברא ולפי
הרבה  לו שיש במקום אסרו לא יקטום שמא משום אלא
שאף  יקטום שמא לחוש אין שאז יום מבעוד קטומים עלין
חוששים  ואין עוד לו יש הרי שנים או אחד יתקלקל אם
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה ולענין כולם יתקלקלו שמא

המיקל:

·È משקה שאר או יין של החבית פי שעל עור אדם קורע
מותר  תלוש שפסיקת מפני חושש ואינו השבת שלצורך
כעין  לעשות יתכוין שלא ובלבד שיתבאר כמו לכתחלה

כלי: כמתקן שהוא מפני הקרוע מעור מרזב

‚È ראשה ומתיז האורחים לפני יין של חבית אדם מביא
מקום  שזהו המגופה במקום הוא החבית ראש (פירוש
צדדיו  מכל זה למקום שסביב מונחת כשהיא שבה הגבוה
שחותך  דהיינו ממגופתה למטה בסייף ויורדת) משפעת היא
כך  ידי שעל ואף פיה שעל המגופה עם סביב פיה שפת
אין  שבודאי מפני כלום בכך אין לחבית חדש פתח נעשה
כן  לעשות כלל דרך שאין חדש פתח לעשות כדי כוונתו
הוא  יפה לעין אלא פתח עשיית בשביל החבית ראש להתיז
להם  שמרחיב האורחים לפני לבו נדיבות להראות מתכוין
וגם  בזפת ודבוקה שבורה שהחבית והוא היין מוצא מקום
כמו  סתירה משום בה שאין סאה ארבעים מחזקת אינה

למעלה. שנתבאר

* * *
שעושה  ברומח אפילו החבית בגוף נקב לעשות אסור אבל
כרחך  על מקום שמכל מפני לפתח דומה שאינו גדול נקב
לפתוח  חפץ שאינו שמפני דהיינו לפתח מתכוין הוא
זה  נקב עושה הוא לכך לו שיש טעם מאיזה תדיר המגופה
והרי  המגופה לפתוח יחפוץ שלא עת בכל יין בו להוציא
היה  שאם חכמים שאסרוהו להוציא העשוי גמור פתח זה
יכולין  שם שדרך המגופה לפתוח לו היה יפה לעין מתכוין

הוא: שעשה הנקב מדרך בריוח יותר יין להוציא

„È בו להוציא מלמעלה במגופה נקב לעשות מותר אבל

לעשות  כלל דרך שאין לפי שלמה היא החבית אם אף יין
נקב  ולפיכך המגופה כל נוטל אלא מלמעלה במגופה פתח
לא  ולכן כלל כפתח ונחשב נראה אינו שמלמעלה זה
להכניס  גמור נקב בה העושה ואף הואיל במגופה אסרוהו
בחבית  העושה כמו התורה מן חייב אינו היין בו ולהוציא
אף  להחבית חיבור חשובה אינה שהמגופה מפני עצמה
אין  ולכן עצמו בפני דבר הוא אלא פיה על נתונה כשהיא
שכשמוציא  לפי בו ולהוציא להכניס עשוי קרוי שבה הנקב
פי  דרך ומכניס מוציא כאלו זה הרי שבה הנקב דרך ומכניס
והכנסה  להוצאה כלום מועיל אינו שהנקב לפי בלבד החבית
החבית  פי דרך ולהוציא להכניס יכול היה מבלעדו שאף זו
ואין  הואיל גמורה סתימה זו אין במגופה סתום שפיה ואף
כך  כל בה החמירו לא לכן לחבית חיבור חשובה המגופה
אם  בלבד להוציא אלא עשוי שאינו נקב אפילו בה לאסור
על  דהיינו פתח שם לעשות דרך שאין במקום עשוי הוא

מלמעלה. גבה

שהיא  במקום דהיינו בצדה נקב בה לעשות אסור אבל
לפעמים הוא שדרך לפי ויורדת פתח משפעת בה לעשות

יין  ממנה להוציא פתוחה החבית שתהא כשרוצה הצד מן
פסולת  או עפר יפול שלא המגופה לפתוח רוצה ואינו תדיר

הצד: מן פתוח פתח בה עושה לכן ביין

ÂË אפילו נקב לעשות אסור חבית של בגופה אבל
שכיון  לפי פתח שם לעשות דרך שאין אף מלמעלה
התורה  מן עליו חייב היה ולהוציא להכניס עשוי היה שאם
להוציא  אלא עשוי כשאינו גם לפיכך מלמעלה שעשאו אף

מלמעלה: שעשאו אף סופרים מדברי אסור בלבד

* * *
ÊË לו הצריכה במדה לחתכו ומקפיד העור את המחתך

מלאכה  אב זה הרי וסנדלים לרצועות שמקצעו כגון
במדה  ותחשים אילים עורות מחתכים היו במשכן שכן
ומקפיד  תלוש דבר איזה המחתך וכל לאהל מכסה לעשותן
ראש  הקוטם כגון המחתך תולדת זה הרי במדה לחתכו
אם  חייב בכסת או בכר ליתנו וראוי ורך דק שהוא הנוצה
וכן  לו הראויה במדה לקטמו שמקפיד מפני לכך מתכוין
מחתך. משום חייב וחדין שוין שיהיו כלונסות ראשי המגרד

חייב  במדה לחתכן מקפיד אם לחתיכות עצים המבקע וכן
מבקע  אם מדתן על מקפיד אינו אם ואף מחתך משום
טוחן  משום חייב האש בהן להבעיר מאד דקות לחתיכות
אין  מדתן על מקפיד ואינו גדולות לחתיכות המבקע אבל
חול  מעשה שהוא משום סופרים מדברי אלא איסור בו
עצים  כגון מוקצה טלטול משום בהם אין אם שבת וזלזול

לטלטל. ומוכנים לתשמיש המיוחדים

חול  מעשה משום בחתיכתו שאין תלוש דבר שאר אבל
ואינו  במדה לחתוך מתכוין שאינו כל לכתחלה לחתכו מותר
כלי  תיקון בו שאין דבר הוא וגם מאד דקות לחתיכות חותך
לחתוך  מותר לפיכך ש"מ בסי' שיתבאר וכמו בחתיכתו
וכן  בו הצלויים עוף או בטלה שקושרים השפוד  קשרי

התפירה: חוט לחתוך מותר שתפרן ממולאים עופות
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ÊÈ שהכיסוי ומגדל תיבה שידה כגון שבכלים חותמות וכן
אפילו  החבל לחתוך מותר בחבל בהם קשור שלהם
ליקח  לפותחם כדי קליעתו להתיר דהיינו להפקיעו או בסכין
שהרי  הקשר להתיר שמותר לומר צריך ואין שבתוכם מה

קי  של קשר שהחבל אינו ואף תדיר להתירו עשוי שהוא ימא
זה  הרי מפקיעו או וכשחותכו הכלי עם הכיסוי לחבר עשוי
חיבור  הוא שהחבל לפי סתירה משום בזה אין חיבורם סותר
גרוע  בנין סותר הוא הרי וכשסותרו כך כל חזק שאינו גרוע
אינו  לפיכך גמור בנין כשסותר אלא בכלים סתירה ואין
פותחות  אבל בו וכיוצא בחבל אלא ולהפקיע לחתוך מותר
אם  ולשבר להפקיע אסור חזקים שהם מתכת ושל עץ של

בכלים. אף האסורה גמורה סתירה שזהו המפתח נאבד

* * *
היתידות  (דהיינו התיבה שאחורי הצירים להסיר אסור וכן
יתד  שתוחבין מאחורים דופנה עם התיבה כיסוי שמחברים
בכיסוי  קבוע אחד משולבים ברזלים שבשני קטנים בחורים
הם  יחד בשניהם התקוע היתד וע"י בדופן קבוע ואחד
קצת  עב אחד ראשו זה ויתד זה עם זה ומשולבים מחוברים
שהם  מפני קטן) יתד בו ותוחבין נקב בו יש השני וראשו
להסיר  אסור וכן גמורה. סתירה זו והרי בחוזק  תקועים
והם  הרבה מנסרים העשויה עץ של מחבית החשוקים
הרי  החשוקים וכשמסיר שעליהם החשוקים ע"י מחוברים

גמורה. סתירה זו

בין  פותחות בשבירת בין להקל יש נכרי ע"י מקום ומכל
בנין  שאין אומרים שיש לפי והחשוקים הצירים בהסרת
אמרו  ולא גמורה וסתירה גמור בבנין אפילו בכלים וסתירה
וכן  בחוזק ותוקעה ומגדל תיבה שידה דלת שהמחזיר
מפני  אלא חטאת חייב בחוזק ותקע פרקים של כלי המחזיר
כשסותר  אבל בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן שהוא
אין  לגמרי שלם כלי ושובר סותר ואפילו בחוזק התקוע דבר
על  לסמוך ויש השבת לצורך הוא אם כלל איסור שום בזה

השבת: לצורך הוא אם לנכרי אמירה לענין דבריהם

ÁÈ העשוים כלים דהיינו גרוגרות ושל תמרים של חותלות
שלא  תמרים או גרוגרות בתוכם ומניחין תמרים מכפות
בהם  קשור הכיסוי אם בישולם שם שיגמרו בחמה נתבשלו
למעלה  שנתבאר כמו לחתכו או החבל להפקיע מותר בחבל
מפני  ולחתוך להפקיע מותר אלו כלים של גופן ואפילו
גרוע  בנין הוא תמרים מכפות העשויים אלו כלים שבנין
כמי  אלא אינו וכשסותרו הרבה להתקיים עשוי שאינו

שבהם: האוכל בשביל ושקדים אגוזים ששובר

* * *
ËÈ בחבל בו שקשור בור של דלת כגון שבקרקע חותמות

ה  להתיר שהוא מותר קיימא של קשר שאינו מפני קשר
אסור  הקשר להתיר יכול אינו אם אבל תדיר להתירו עשוי
שבכל  סתירה איסור משום לחתכו או החבל קליעת להפקיע
בנין  אינו אפילו וסתירה בנין בו יש לקרקע המחובר דבר

גמור.

מנת  על לקיום שם עשויה כשהדלת אמורים דברים במה
מתיר  הבור לפתוח כשרוצה אלא בשבת להסירה שלא

היא  אלא לגמרי משם מסירה אינו אבל הדלת ופותח הקשר
אין  כלל לקיום עשויה אינה אם אבל זמן לאיזה שם קבועה
אפילו  ולא חתיכתו או החבל בהפקעת לא סתירה משום בה
והוא  צירה על סובבת היא כן אם אלא עצמה הדלת בהסרת
מותר  זה ומטעם שי"ג בסי' שנתבאר כמו מחורו הציר שומט
בטיט  אותו ושורקין התנור לפני שמשימין הדף להסיר
עשוי  שאינו מפני רנ"ט בסי' שנתבאר כמו שבת מערב

בשבת: להסירו מנת על אלא כלל לקיום

Î כמו כלי תיקון גזרת משום נקב כל לפתוח שאסור כשם
שהוא  מפני נקב כל לסתום אסור כך למעלה שנתבאר
בדבר  אפילו החבית נקב לסתום אסור לפיכך כלי כמתקן
בצרור  שיסתום כגון סחיטה לידי בא ואינו מתמרח שאינו
משום  בהם שאין יום מבעוד לתשמיש שהוכנו בקיסם או
בתוך  בו כיוצא וכל אוכל איזה מניח אם אבל טלטול איסור

מותר. נסתם הנקב ונמצא להצניעו כדי הנקב

באיזה  הנקב שיסתום זה בדבר להערים חכם לתלמיד ומותר
אלא  מתכוין שאינו רואה לכל ויאמר בו כיוצא כל או אוכל
שמתכוין  שיאמר הערמה בלא יעשה אם ואף הואיל להצניעו
שהוא  כיון וגם סופרים מדברי אלא איסור כאן  אין לסתום
הארץ  לעם אבל הערמה בלא לעשות יבא לא חכם תלמיד
שלא  הערמה בלא לעשות יבא שמא להערים התירו לא
הנקב  לסתום כדי אלא להצניעו כדי מתכוין שהוא כלל יאמר
דבריהם  על לסמוך ויש הארץ לעם אף בזה  מתירים ויש
בזמן  אף זה בדבר להערים לו שמותר חכם לתלמיד להקל

דברים. שאר לענין חכמים תלמידי לנו שאין הזה

* * *
מותר  אבל בו לסתום דרך שאין בדבר הנקב לסתום זה וכל
את  בברזא לסתום דהיינו בו לסתום שדרך בעץ לסתום
לפתחו  עשוי אינו אפילו יין בו להוציא העשוי הנקב
כמתקן  נראה שאינו מפני רחוקים לעתים אלא תדיר ולסתמו
אבל  זה בעץ לסתמו לעולם הוא שדרך כיון זו בסתימה כלי
העשוי  הנקב בו לסתום אסור לברזא מתוקן שאינו בדבר
הערמה  ע"י כן אם אלא הברזא נאבדה אם יין בו להוציא

שנתבאר: כמו חכם לתלמיד

‡Î שבה הגומות ומשווה שמחליק דהיינו רטייה הממרח
מדברים  בהן כיוצא וכל זפת או שעוה הממרח וכן
את  ממחק תולדת זה הרי פניהם שהחליק עד המתמרחים
עד  העור מעל השער או הצמר את שמגרר דהיינו העור
כמו  במשכן עושין היו שכן מלאכה אב שהוא פניו שמחליק

ש"ב. בסי' שנתבאר

מכניס  אינו אפילו בה וכיוצא בשעוה נקב סותמין אין לפיכך
נראה  שאינו הנקב פי על מניחה אלא הנקב בתוך השעוה
בתוך  נכנסת הסתימה שאין כיון זו בסתימה כלי כמתקן
מגבו  הכלי פי על היא אלא הנקב שבמקום הכלי דופני עובי
כגון  טלטול איסור משום זו בשעוה אין אם אפילו וגם
בה  לסתום אסור אעפ"כ יום מבעוד לתשמיש שהכינה
סביב  הכלי בדופני לדבקה השעוה ימרח שמא גזירה משום
ואפילו  ממחק משום ויתחייב שם פניה שיחליק עד הנקב

שעוה. משום גזרה לסתום אסור עב בשמן או בשומן
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להצניעו  אלא מתכוין שאינו ולומר בכאן להערים ואסור
מאד  הדבר קרוב שבשעוה שכיון חכם תלמיד הוא אפילו
כדי  בחול כדרכו וימרח שישכח חטאת חיוב לידי לבא
ושמן  בשומן גם אסרו לכן יפה מהודקת הסתימה שתהא

בה: וכיוצא שעוה משום גזרה

* * *

בשבת  אהל משום האסורים דברים שטו סימן ב חלק

מאיזה ‡ להגן עליו המאהיל גג דהיינו אהל לעשות אסור
אחר  דבר מאיזה או הגשמים מן או החמה מן כגון דבר
מחיצות  אין ואפילו להתקיים עשוי שאינו עראי הוא אפילו
כיון  אעפ"כ קונדיסין ד' גבי על מחצלת שפורס כגון תחתיו
ואסרוהו  גמור אהל זה הרי ולהגן להאהיל כדי שעשוי
שהוא  קבע אהל משום גזרה עראי שהוא אע"פ חכמים

בונה: תולדת

היה · אם אבל בשבת בתחלה לעשותו אלא אסרו ולא
בשבת  עליו להוסיף מותר יום מבעוד עשוי עראי אהל
שזהו  טפח כדי יום מבעוד פרוסה המחצלת היתה אם כגון
ולהוסיף  למחר כולה לפורסה מותר אהל נקרא להיות שיעור
העשוי  טפח לאהל תוספת אלא אינו שהכל מחצלאות עוד
וטפח  זה בענין מותר מחיצות על לפרוס ואפילו מאתמול
אף  כולה שהמחצלת דהיינו הכריכה מן חוץ הוא שאמרו
עיגול  בעובי ויש יום מבעוד שם ונתונה כרוכה שהיא

יוצא  שיהיה צריך כן פי על אף ויותר טפח כדי כריכתה
נראה  אינו העיגול שסביב מפני לאהל פרוס טפח כדי ממנה

כלל: כאהל

עראי ‚ מחיצות לעשות מותר אבל גג שהוא באהל זה וכל
החמה  מן להגן כדי אותה עושה ואפילו בשבת לכתחלה
אותה  עושה אם וכן כך בשביל כאהל אינה הצינה מן או
לומר  צריך ואין הרוח אותן יכבה שלא הנרות בשביל
יושב  יהא שלא בעלמא לצניעות מחיצות לעשות שמותר
הדרשה  בשעת שעושין מחיצה כגון או מגולה במקום

בזה. כיוצא וכל לנשים אנשים בין להפסיק

כדי  עושה כן אם אלא אסורה עראי מחיצת אין ולעולם
על  טלטול להתיר או תר"ל בסי' שיתבאר כמו סוכה להתיר
כגון  איסור שאר להתיר או שס"ב בסי' שיתבאר דרך
סדין  בפריסת הספרים בפני טפחים י' גבוה מחיצה שעושה
או  חדר באותו מטתו לשמש מותר שיהא כדי מחצלת או
לפי  בשבת בתחלה לעשותה אסור צרכיו שם לעשות כדי
בפני  רשות שם חולקת היא מתרת שהמחיצה מקום שבכל
מקום  אותו עושה היא טלטול איסור כשמתרת כגון עצמה
כרמלית  או הרבים מרשות אותו וחולקת היחיד רשות
לשתי  אותו חולקת היא הספרים שבו בחדר וכן שאצלו
ועושה  משמש והוא עצמה בפני ברשות הם הספרים רשויות
כדי  אותה עושה שהוא וכיון עצמה בפני ברשות צרכיו

אהל. כעושה זה הרי עצמה בפני רשות שתחלוק
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

הּסלע " ּבחגוי "יֹונתי ּפסּוק על ©¤©¥§©§¦¨¨©¥ּביאּור

dYrnE .aoipr oaEi"izirx Kl inEw"" ±izirxEpiid " ¥©¨¨¦§©¦¨©§¨¦©§¨¦©§
"minXAW mdia`l oiqpxtn l`xUi." ¦§¨¥§©§§¦©£¦¤¤©¨©¦

ÎjExA sFqÎoi` iAbl zEliv` llM KFxr oi` dPd iM¦¦¥¥£§¨£¦§©¥¥¨
zEliv` iAbl r"iA KFxr oi`W dOn uw oi`l xzFi ± `Ed¥§¥¥¦©¤¥£¦©§©¥£¦

ÎjExAכּו' sFqÎoi` xF` zkWnd KiWndl Kixv z`fle .§¨Ÿ¨¦§©§¦©§¨©¥¨
zEliv`A `Ed137. ©£¦

Exn` df lre138l`xUi"oiqpxtn"minXAW mdia`l §©¤¨§¦§¨¥§©§§¦©£¦¤¤©¨©¦
"dpAi cqg mlFr" zFidl mikiWnOW ±(b ,ht miNdY)Edfe . ¤©§¦¦¦§¨¤¤¦¨¤§¦¦§¤

" WExiRminXAW mdia`lminE W` ± "minW" iM :"139± ¥©£¦¤¤©¨©¦¦¨©¦¥©¦
`A`ÎxF` Epiid "minXAW mdia`"e ,zFpFilr zFCOd md¥©¦¤§©£¦¤¤©¨©¦©§©¨
lr "l`xUi"e .oM mB dxFYd zpigA mXnE ,`"fA KWnPd©¦§¨§¨¦¨§¦©©¨©¥§¦§¨¥©
Kkl ,`A`ÎxF` zEnvr `idW ,"daWgnA Elr"W ici§¥¤¨§©£¨¨¤¦©§©¨§¨

d`lir dnkgA UAElnE KWnPd sFqÎoi` xF` mikiWnn©§¦¦¥©¦§¨§¨§¨§¨¦¨¨
`"fA KWnp zFidl `zFxFכּו'± ztqFY zFkWnd `Ede . ¦§¦§¨§¨§©§¨¤¤

l"fx Exn`e ± "mz` mziUre" Edfe .milMA140ENi`M" : ©¥¦§¤©£¦¤Ÿ¨§¨§©©§¦
"ipE`Ur141. £¨¦

eipR x`i" EdfeEpY`"(a ,fq miNdY)zFidl icM iM : §¤¨¥¨¨¦¨§¦¦¦§¥¦§
mc` znkg" oipr `EdW ,`"fA d`lirÎdnkg zkWnd©§¨©¨§¨¦¨¨§¨¤¦§©¨§©¨¨

"eipR xi`Y(` ,g zldw),l`xUi ici lr ± "EpY`" `Ed , ¨¦¨¨Ÿ¤¤¦¨©§¥¦§¨¥
"daWgnA Elr"C l"Pd mrHn'כּו. ¦©©©©§¨§©£¨¨

.WOn sEBAW dnWPd lr WxRzn "EpY`" WExiR mbe§©¥¦¨¦§¨¥©©§¨¨¤©©¨
ici lre ,"`ziixF`A o`xXwzn l`xUi" iM ,Epiide§©§¦¦§¨¥¦§©§¨§©§¨§©§¥

dxFYdA WAlznE sFqÎoi` xF` KWnPW'כּוdf ici lr , ¤¦§¨¥¦§©¥§©¨©§¥¤
" xF`d KWnEiEpY``weC dXEcwCÎ`xhql ± `weC "142. §©¨¦¨©§¨©¦§¨¦§¨©§¨
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עֹולם 137) אמרּתי "ּכי ּבענין "לסּוסתי" המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוכמֹו
יּבנה"ח  Kli`e).סד c ,`i lirl) ִֶֶֶָ§¥¨¥¨

(138.("dti KPd" ligzOd xEAC Wix b ,bi lirl d`xE .a ,f b wlg xdf)Ÿ©¥¤§¥§¥¥¦©©§¦¦¨¨¨

(139.(` ,ai dbibg)£¦¨

(140")mY`.(f .dl dWxR dAx `xwIe .` ,biw b wlg xdf ."aizM ©¤§¦Ÿ©¥¤©¦§¨©¨¨¨¨

"ׂשאּו141) ּבפירּוׁש ּוראינה" "צאינה המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועּיין
הוי"ה" את ּוברכּו קדׁש c).ידיכם ,`k oOwl) ְְֲֵֶֶֶָָָֹ§©¨

מקֹור 142) עּמ "ּכי המתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּוכמֹו



c"agרס i`iyp epizeax zxezn

,dNtYd ici lr "Kl inEw" zFidl jixv dNgYn K ©̀¦§¦¨¨¦¦§¦¨©§¥©§¦¨
mNEq" `xwPW'כּוDWxWA WtPd zEwiaC zFidl `Ede ." ¤¦§¨¨§¦§§¥©¤¤§¨§¨

"cg`"A ytpÎzxiqn ici lr ± "daWgnA dlr"W¤¨¨§©£¨¨©§¥§¦©¤¤§¤¨
ÎjExA sFqÎoi`n xF`d KWnp df ici lre ,rnWÎz`ixwA¦§¦©§©§©§¥¤¦§¨¨¥¥¨

Ll KFxr oi`"W `Ed'כּוdf ici lre ,d`lirÎdnkgA ± " ¤¥£§§¨§¨¦¨¨§©§¥¤
.oOwl x`Azie ,"minXAW mdia`l oiqpxtn" KM xg ©̀©¨§©§§¦©£¦¤¤©¨©¦§¦§¨¥§©¨

" dPdeizirx,zEliv`A sFqÎoi` xF` zkWnd Edf " §¦¥©§¨¦¤©§¨©¥©£¦
d ici lr EpiidedxFY" zpigaE .iztiici lr Epiid " §©§©§¥©¨§¦©¨¨¦©§©§¥

dzFvOicM iM :oiprde .r"iaA oM mb KWnp df ici lrW , ©¦§¤©§¥¤¦§¨©¥§¦©§¨¦§¨¦§¥
ici lr `wiiC `Ed ± r"iaA xF`d zFkWnd zFidl¦§©§¨¨§¦©©§¨©§¥

dNgY FzEWAlzdzEliv`C zEklnA143. ¦§©§§¦¨§©§©£¦

zWAlzn zEliv`CÎzEklnW ici lr oM mB Epiide§©§©¥©§¥¤©§©£¦¦§©¤¤
zrwFaE ,d`ixal zEliv` oiA WIW `qxtE KqnA dNgY§¦¨§¨¨©§¨¤¥¥£¦¦§¦¨©©
xF`d KWOil lkEi `weC if` ,d`ixal zcxFie KqOd z ¤̀©¨¨§¤¤¦§¦¨£©©§¨©¦¨¥¨

r"iaA'כּו`l ,l"Pd KqOd zpigA `l m` oM oi`X dn . §¦©©¤¥¥¦Ÿ§¦©©¨¨©©Ÿ
`xwp zEklOdW Edfe .llM lAwl lFki d`ixAd did̈¨©§¦¨¨§©¥§¨§¤¤©©§¦§¨

"Wal zE`B Kln 'd" aEzMW FnM ± "WEal"(` ,bv miNdY); §§¤¨¨¨¥¨¥§¦¦

"zEkln WEal E`iai" aizkE(g ,e xYq`)xYq` WAlYe" ; §¦¨¦§©§¤§¥©¦§©¤§¥
"zEkln(` ,d xYq`). ©§¤§¥

"zEkln WEal" zpigA zkWndW :"izti" WExiR Edfe§¤¥¨¨¦¤©§¨©§¦©§©§
."KlOd zevn" E`xwp okle .zFvOd ici lr KWnp ± Ff¦§¨©§¥©¦§§¨¥¦§§¦§©©¤¤
'd dY` KExA" :zFvOd zMxaA mixnF` Ep`W FnkE§¤¨§¦§¦§©©¦§¨©¨

mlFrd Kln Epiwl`'144"כּוmiWEal zpigA `Ede .miti. ¡Ÿ¥¤¤¨¨§§¦©§¦¨¦
LA xW` l`xUi" zFidl KWnp dGnEx`Rz`'כּו"dirWi) ¦¤¦§¨¦§¦§¨¥£¤§¤§¨¨§©§¨

(b ,hnEpY` eipR x`i" WExitA x`AzPW KxC lr `Ede .§©¤¤¤¦§¨¥§¥¨¥¨¨¦¨
`EdW ± zFvOd ici lr Kke ,dxFYd ici lrW "dlq¤¨¤©§¥©¨§¨©§¥©¦§¤

xW`" zpigA `Ed ± "izti" zpigALAx`Rz`'כּו"LA" ± " §¦©¨¨¦§¦©£¤§¤§¨¨§
.`wiiC©§¨

miCwdl Kixv df WEal zpigA KiWndl icM K ©̀§¥§©§¦§¦©§¤¨¦§©§¦
" zpigA dNgYnKN inEw"'כּוl"Pd WEal zOErl dPd iM . ¦§¦¨§¦©¦¨¦¦¥§©§©©

WiAl`" zpigA oM mB Wi "zEkln WEal"E `qxRd `EdW¤©©§¨§©§¥©¥§¦©©§¦

zExcw minW'כּו"(b ,p dirWi)aEzMX dn KxC lr `Ede . ¨©¦©§§©§¨§©¤¤©¤¨
(h ,fn miNdY)miFB lr miwl` Kln" milENibכּו': icaFr ± "145. §¦¦¨©¡Ÿ¦©¦§¥¦¦

EieEdYd mlFrA xn`PW dn KxC lr df oa,el glWIe) §¨¤©¤¤©¤¤¡©§¨©Ÿ©¦§©

(`lKln iptl mFc` ux`A Ekln xW` miklOd dN`e" :§¥¤©§¨¦£¤¨§§¤¤¡¦§¥§¨
l`xUi ipal Kln'כּוoipr iM Epiide ."oETiYd mlFr`Ed ¤¤¦§¥¦§¨¥§©§¦¦§©¨©¦

`le" mEBxY iM ,miWEalE milkA xF`d zEWAlzdWAli ¦§©§¨§¥¦§¦¦©§§Ÿ¦§©
"xaB(d ,ak `vY)`le" ±oTYixaB'כּו." ¤¤¥¥§¨¦©©¤¤

zpigaA zFxitq xUrd Eid EdFzAW oiprd Edfe§¤¨¦§¨¤©¨¨¤¤§¦¦§¦©
mitEvxR zpigaA EUrp oETizaE ,zFCEwp146oipr xTirW ± §©¦©£¦§¦©©§¦¤¦©¦§©

milMde miWEaNd ipETiY Epiid sEvxR zpigA147. §¦©©§©§¦¥©§¦§©¥¦

dNErRd dUrp dXEcwC EN` milke miWEal ici lre§©§¥§¦§¥¦¥¦§¨©£¤©§¨
wx xF`d KWnEi df ici lrW mbe ,xF`d lFAql ElkEIW¤§¦§¨§©¤©§¥¤§©¨©
xF`d mvnvl ,miWEaNd zpbd EdGW .cal iE`xd mFwOl©¨¨¨§©¤¤£¨©©§¦§©§¥¨

KixSW FnM wx KWnEi `l `148ENכּו'± miWEal okle . Ÿ§©©§¤¨¦§¨¥§¦¥
"YWal xcde cFd"C miti miWEal zpigA Edf oETizC§¦¤§¦©§¦¨¦§§¨¨¨¨§¨

(` ,cw miNdY). §¦¦

zpigaA zFxF`d Eid `NW itl ,EdYd mlFrA la £̀¨§¨©Ÿ§¦¤Ÿ¨¨¦§¦©
did `NW dGn KWnp oM lr ,sEvxR zpigaA zEWAlzd¦§©§¦§¦©©§©¥¦§¨¦¤¤Ÿ¨¨
dXEcTA cgEin EdzC zFxF`l "zEkln WEal" zpigA§¦©§©§§§Ÿ§¨©§¨

oM mB Eid `l` ,ziwl`d,mzF` miWiAln mixf miWEal ¨¡Ÿ¦¤¨¨©¥§¦¨¦©§¦¦¨
zFpFilr zFCOdn mipFvigl mb rtXd KWnPW EpiidC§©§¤¦§¨©¤©©©¦¦¥©¦¤§

EdzC'כּוdf lrW EdYd mlFrC oikln 'f zpigA ode . §Ÿ§¥§¦©§¨¦§¨©Ÿ¤©¤
mFc` ux`A Ekln xW` miklOd dN`e" xn`p'כּו." ¤¡©§¥¤©§¨¦£¤¨§§¤¤¡

iM ,Epiide)dXEcwC zEkln WEallFr zlAw" zFidl Edf ± §©§¦§©§¦§¨¤¦§©¨©
Kln 'd" ,KxAzi FzEkln zCnl lEHiA zpigaA ,"minW zEkln©§¨©¦¦§¦©¦§¦©©§¦§¨¥¨¨

"aiWg `lM DiOw `NFk"e iYin`d WId `EdW ,"Wal zE`B149. ¥¨¥¤©¥¨£¦¦§¨©¥§¨¨¦
la``xg`Î`xhqC zEkln WEalonvrl WId milhFPW Edf ± £¨§©§§¦§¨¨¢¨¤¤§¦©¥§©§¨

ixF`i il" :drxR xn`nM Epiide .KxAzi eil` lEHiA mdl oi`e§¥¨¤¦¥¨¦§¨¥§©§§©£©©§Ÿ¦§¦
"ipziUr ip`e,כ"ט סימן `wl`[b]ּביחזקאל dil ExwC" wx , ©£¦£¦¦¦ְִִֵֶָ©§¨¥¡¨¨

"`iwl`C150'כּו.( §¡¨©¨
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מן  קדׁש מּמעֹון "הׁשקיפה ּבפירּוׁש ׁשם עּיין אֹור", נראה ּבאֹור ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָחּיים
יׂשראל" את עּמ את ּובר Kli`e).הּׁשמים c cEnr sFq ,cl xF` dxFY) ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¨©¨¥¨

(143ip` dxFgW" wEqR lr xE`iAA x`AzPW dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥©¥©¨§¨£¦
"de`pe(c ,f lirl)xAgl rSEnOd `id zEliv`CÎzEklOdW , §¨¨§¥¤©©§©£¦¦©§¨§©¥

oiA rSEnOd `Ed xzMdW FnM ± r"iaA zEliv`d xF`¨£¦§¦©§¤©¤¤©§¨¥
milv`pl liv`Od.ׁשם ועּיין כּו'. ©©£¦©¤¡¨¦ְֵַָ

ּתירא" "למען המתחיל ּבדּבּור ואתחּנן, ּבפרשת ׁשּנתּבאר מה (i,ועּיין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
(bÎa.(
(144.("EpEive")§¦¨

(145.(mlFrd zFO`)ª¨¨

ּבענין( הּׁשליׁשי" "ּבחדׁש המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה הּטעם ועּיין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ
ל'ואהבּת' 'אחד' ּבין מפסיקין היּו ולא ׁשמע את ּכֹורכין היּו יריחֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדאנׁשי

ועד' לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם כּו'ּב'ברּו.((b ,fq xF` dxFY) ְְְְֵֶַָָָ¨

(146.(aÎ` wxR millMd xrW miig ur d`x)§¥¥©¦©©©§¨¦¤¤

ּברמה"(147) "קֹול ּובספר ג'. ּפרק הּתיּקּון ׁשער חיים" ּב"עץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָועּיין
א'). עּמּוד י"א ודף ב'. עּמּוד י' דף רּבא האּדרא ְְְִֵַַַַַָָָּבבאּור

ּפרעה"(148) ּבׁשּלח "ויהי המתחיל ּבדּבּור מּזה: ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹועּיין
.(a ,`q xF` dxFY)וּי" המתחיל עּמֹו"ּובדּבּור איׁש b).אבק ,ek xF` dxFY) ¨ְְִִִִֵֵַַַָ¨

אברהם" מגן "ּפירּוׁש המתחיל ּבדּבּור ,ל ל `).ּובפרׁשת ,ai xF` dxFY) ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ¨

לכם" הּפרכת "והבּדילה המתחיל b)).ּובדּבּור ,ai xF` dxFY) ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ¨

לכם 149) "והיה ּפסּוק על ּבּביאּור מלכּות, מענין ׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועּיין
כּו' ּתכלת ּבענין Kli`e).לציצית" a ,dn glW lirl) ְְְְִִִֵֶַ§¥§©¨¥¨

(150.(40 cEOr ak wlg zFgiW ihETl d`x .` ,iw zFgpn)§¨§¥¦¥¦¥¤©



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

,sEvxR zpigA ± oETiYd mlFr dUrPW xg` mpn`̈§¨©©¤©£¨¨©¦§¦©©§
,oETiYd mlFrC milke miWEalA xF`d KWnpe owYzpW¤¦§©¥§¦§¨¨¦§¦§¥¦§¨©¦
icaFrlE `xg`Î`xhql xF`d hXRzi `NW KWnp if £̀©¦§¨¤Ÿ¦§©¥¨©¦§¨¨¢¨§§¥

miakFM151aEzMW FnkE ,(gn ,ak `Îmikln)mFc`A oi` Kln" : ¨¦§¤¨§¨¦¤¤¥¤¡
".כּו'

oETiYd mlFr xg` mb l"Pd znbEC Wi df lM mr K ©̀¦¨¤¥§©©©©©©¨©¦
e laaE mixvn zElbA Epiide)(mFc``zElba"C itl Epiide . §©§§¨¦§©¦¨¤¤¡§©§§¦¦§¨¨

"`lirl `lirl wilq `EdÎKixA `WcEw152`xwp Edfe . §¨§¦¨¦§¥¨§¥¨§¤¦§¨
dpiW zpigA'כּוmiWAEln zFxF`d oi` Ff diIlr zAiQnE . §¦©¥¨¦¦©£¦¨¥¨§¨¦

.oETiYd zpigaC milke miWEalA¦§¦§¥¦¦§¦©©¦
"miig ur ixR"A aEzMW FnkE153did mixvnAW , §¤¨©§¦¥©¦¤§¦§©¦¨¨

`Oi` ohaA `"f xEAir'כּוoigFOde zFxF`d EwNYqPW , ¦¨§¤¤¦¨¤¦§©§¨§©¦
Î`Oi` zpigaA milFre mdNW milMdn oiRp`ÎxirfC¦§¥©§¦¥©¥¦¤¨¤§¦¦§¦©¦¨

xn`p mW xW` ,xzFi dlrnl cFre ,d`Nir(f ,dl aFI`): ¦¨¨§§©§¨¥£¤¨¤¡©¦

Fl oYY dn Ywcv m`"'כּו." ¦¨©§¨©¦¤
zWAlzn zEliv`CÎzEkln zFidl KWnp df zngnE¥£©¤¦§¨¦§©§©£¦¦§©¤¤
`ilY `dA `d iM ± "zExcw"C mixf miWEalA ,zFRilwA©§¦¦§¦¨¦§©§¦¨§¨©§¨

wilq"e"כּו' ,dpiW zpigaA `Ed oiRp`ÎxirGW zngOW :¤¥£©¤§¥©§¦¦§¦©¥¨§¨¦
WiAl`" KWnp ± "`lirl `lirl" miWEaNde milMdn¥©¥¦§©§¦§¥¨§¥¨¦§¨©§¦
EwNYqPX ici lrW ,EdYd mlFrA FnkE ."zExcw minẄ©¦©§§§¨©Ÿ¤©§¥¤¦§©§

dHnl milMd Eltp dlrnl mipFilr zFxF`d'154כּו. ¨¤§¦§©§¨¨§©¥¦§©¨
"zEkln WEal" zpigA KiWndlE oTzl icM okle§¨¥§¥§©¥§©§¦§¦©§©§
jynEiW ,`"fl oigFOd zkWnd dNgYn zFidl mikixv§¦¦¦§¦§¦¨©§¨©©¦§¨¤§©
milMA WAlzdl "`lirl `lirl wilqC" zpigAn¦§¦©§¨¦§¥¨§¥¨§¦§©¥©¥¦
lr `liOn if`e ,zEliv`CÎ`"f sEvxtC ,oETizC miWEalE§¦§¦§©§¨©£¦©£©¦¥¨©

dkWndd zFvOd dUrn ici lr KM xg` KWnEi df ici§¥¤§©©©¨©§¥©£¥©¦§©©§¨¨
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י ‰Â‰(ז) כלל יש דרך שבבע"ח עכ"פ זה מכל ובן
הערך  בקירוב וחי מצומח התכללות בחי'
ואילן  דעשב כצומח צומח בחי' שגופו דהיינו יותר.
עם  והולך גדל החי ונפש גדול. ונעשה קטן נולד שהרי
וגדלות  קטנות ובהמות כחיות למיניהם כאחד גופו
תוצא  בפי' כנ"ל העליון ושור אריה בפני (וכ"ה כנ"ל.
שהוא  אע"פ אדם של גופו אבל כו'). עלאה ארץ הארץ
נפשו  עם כ"כ הערך וקירוב ביחוס אינו חי בגדר עתה
צומח  עם מתיחס השכלית שבנפש צומח אין ע"כ אשר

וד"ל: כנ"ל דגופו
נולד ÊÓÂ‰(ח) האדם גם שעכשיו להיות במע"ב יובן

מצד  ובהמות החיות וכן גדול. ונעשה קטן
במע"ב  אבל כו'. למיניהם שנתגדלו עד מבטן התולדה

החיות  שיצאו נבראו וקומתן שבצביונן אמרו הרי
לאחר  שהן כמו כאחד ונפשם גופם הארץ מן ובהמות
חיה  נפש הארץ דתוצא א' ממאמר גדילותם שלימות
אע"פ  נפשם עם ממש אחד בערך גופם הרי כו'. למינה
בקירוב  זע"ז וקרובים סמוכים הן אבל מדרגות. ב' שהן
עולים  שתיהן להיות יחד שנתחברו מאחר מאד הערך
גם  וע"כ כו'. ממש אחת בבת אחת בריאה בגדר יחד
אחת  בצמיחה כאחד שניהם בתולדה יוצאים עתה
נפש  שהוא דאדם מדבר בחי' אבל כנ"ל. כו' למיניהם
מבחי' אף מגופו הרבה הערך בדלוג רחוק השכלית
מתולדה  שבא עתה חי בחי' שהוא כנ"ל. דגופו צומח
לא  במע"ב ע"כ כו'. וחי צומח בבחי' שהוא ואם דאב
גופו  עם נפשו אדם בריאת שיצא להיות יכול היה
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וכ"ש  חי. בגדר גופו היה אם אף בע"ח כשאר כאחד
בדרך  שלא דעפר הדומם מבחי' האדם גוף שהיה
ע"פ  נעשה שלא בעלמא עפר גולם רק כלל. תולדה
בו  וצייר לגולמו ה' שעשה אחר אלא כנ"ל. כלל מאמר
לבד. התלבשות בדרך נשמתו בו נזרקה אדם צורת
ותרגומו  לנ"ח האדם ויהי נ"ח באפיו ויפח מ"ש והוא
הנשמה  בשרש הנ"ל מטעם והוא כו'. ממללא לרוח
דצח"מ  חלקי ד' בסדר הוי"ה דשם ביו"ד שהוא דאדם
דוקא. תב"ס ונעוץ תתאה בה"א הוא הדומם ובחי'
באפיו  נפח מיד הדומם מן הגוף נעשה כאשר ולזאת

מפני דחכמ' היו"ד שהוא וסב"ת נ"ח שנתב"ס
נשמה  כל שיומשך דלעתיד בתחה"מ וכמו (כמשי"ת).
כו'. לע"ל בי להחזירה עתיד ואתה שאו' וכמו בגופה
ואם  דאב ומ"ן ממ"ד בבטן הגוף ביצירת עתה (וגם

בדרך  עכ"ז בע"ח. בגדר חצוניות בבחי' שבא
ג' פ"ג) (נדה כמאמר נשמה בו נזרקה התלבשות
אבל  עכשיו. גם בי נפחת אתה או' שלזה כו'. שותפין
בו  הי' לא ממש העפר מן שנעשה אדה"ר של גופו
מן  נתגדל לא וע"כ דומם. תחלתו אלא כלל צומח בחי'
מיד  קומתו בשלמות היה אלא דעכשיו כאדם הקטנות
ובהמות  החיות שגם ואע"פ מעט. מעט שנתגדל ולא
בגופם  צומח בחי' בהן יש אבל במע"ב. בקומתן יצאו
צומח  בחי' בגופו היה לא האדם אבל למיניהם. ונפשם
כנ"ל). חלוקים מינים באדם ג"כ עתה אין ולכן כלל.
בהתכללות  שהן דבע"ח הברואים כל שאר משא"כ
ממאמר  כאחד לצאת יכלו הערך בקרוב וחי מצומח
דשם  עילאה וה"א בוי"ו ששרשם לפי כנ"ל. אחד

וד"ל: כנ"ל זע"ז שמתיחסים הוי"ה
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ÍÈ¯ˆÂ ומזלות כוכבים עבודת בין ההפרש להבין
אלקא  לי' דקרו ארז"ל הנה השיתוף, לבחי'

אומ  הם כי והיינו על דאלקיא ה' גוים כל על רם רים
השמי' על רק הוא ונשא רם שלהיותו כבודו, השמים
אלקות, ומערכות המזלות בידי עזב הארץ אבל כבודו,
השפלי' בעלולי' א"ע להשפיל ית' לפניו השפלה כי
חושבי' שהם סברתם לפי וזהו בה, אשר וכל הארץ כמו
באמת  אבל עו"ע, השתלשלות בבחי' היא שהבריאה
בשמי' לראות המשפילי לשבת המגביהי כי כן אינו
משפילי  הוא לכן לשבת מגביהי שלהיותו כתי', ובארץ
אמת  דהן בשוה, ובארץ בשמים פרטי' בהשגחה לראות
מלמעלה  מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין שארז"ל
עו"ע, השתלשלות בדרך שזהו גדל לו ואומר בו המכה
ית' וקמי' כלל, עו"ע בדרך אינו הבריאה מ"מ אבל
גם  השפלה היא שהארץ וכשם שוין, כאורה כחשיכה
השפלה  בחי' הם השמי' גם באמת כן דעתם, לפי
היושב  דהל"ל בזהר שהקשו בשמי' היושבי וכמ"ש
היו"ד  בחי' והשפלת המשכת בחי' שזהו אלא בשמי',
שהאדם  שע"י הישיבה כמשל נחשב שזה שמי', בבחי'
בחי' כן קומתו, כמלא נשפל עי"ז הנה עד"מ יושב
וכ"ש  השפלה, לבחי' נחשב שמי' לבחי' יו"ד המשכת

ודאי  ה"ז ית' לפניו שוין כאורה שכחשיכה ית' לגבי'
השמי' שעל מודי' הם שגם כמו ולכן השפלה, בחי'
הוא  בה אשר וכל הארץ בבחי' גם באמת כן כבודו,
בכל  ופרט פרט בכל פרטיות השגחה בבחי' משגיח
כי  ר"י ע"א דס"ג א"ט ס"פ בחולין וכמארז"ל נברא,
חזי  הוי וכי רבה, תהום משפטיך אמר שלך חזי הוי
דאפי' רש"י ופי' אל, כהררי צדקתך אמר הוי נמלה
בתהום  אף ומשפטיך כגדולה, חיותה לה אית נמלה
הים  בדגת נקמתך ולעשות לשפוט שלך שזמנתה רבה,
הביא  ומכאן עכ"ל, מורי, לשון למות המזומנים להמית
במין  רק הוא שההשגחה להאומרי' תשובה זצ"ל רבינו
להזמין  פרטית השגחה יש הים דגי על גם שהרי האדם,
ארז"ל  פע"ט וישלח פ' במד"ר וכן למות, המזומנים
יוצא  שב"ק מתצדיא, לא שמי' מבלעדי צפור שגם
ומג"א, קהלת במד"ר וע' ספקולא, או דימוס ואומר
בכל  פרטי' השגחה יש וא"כ דשבועות, פ"ט ובירושלמי
הים  כדגי אדם ותעשה י"ד) א' (חבקוק ומ"ש דבר.
מחבירו  הגדול כל הים דגי מה ע"ז שארז"ל כו' כרמש
כ"א  ומשפט דין שבלא הכוונה אין כו', חברו את בולע
שהרי  לזה והמופת שלך, גבי בחולין רש"י שפי' כמו
הם  ובאדם הוא, כן האדם במין שגם בגמ' מזה הוכיחו
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יש  בכ"ד גם ודאי אלא פרטית, השגחה שיש מודי'
בשלומה  מתפלל הוי שאמרז"ל וזהו פרטית, השגחה
בלעו, חיים רעהו את איש מוראה שאלמלא מלכות של
במין  שהרי בחולין, רש"י שפי' כמו ג"כ הוא שהכוונה
של  בשלומה להתפלל צריכי' אנו מ"מ כו', ודאי האדם

שיש  כו' מינים בשארי גם הוא וכן כו', ע"ז מלכות
לש  והעובדי' בכ"ד, פרטי' לכל השגחה או ולירח מש

בזה, מאמינים אינם הם צויתים לא אשר השמי' צבא
ב"נ  שגם אדה"ר שנצטווה ומזלות כוכבים עבודת וזהו
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""åðúôøç úà äàøå äèéáä ,åðì äéä äî 'ä øåëæ1.
בשם  ברוךֿהוא, ה' אל פונה היהודית הגלות צרות את ומבכה ישראל בני את שמוכיח ירמיהו הנביא

שלנו. הבושה את וראה הבט מאתנו, נהיה מה ה' זכור ישראל: כלל

אומר  יוסי ה'2ר' "זכור הלב מעומק ביללה ומתלוננים הבוכים ישראל לבני אומר ברוךֿהוא שה'
בעור" בן בלעם אותו ענה ומה מואב מלך בלק עליך יעץ מה נא זכר "עמי איזו 3גו'": זכור עמי, –

בעור. בן בלעם לו ענה ומה בכם, לבצע מואב מלך בלק רצה השמדה תוכנית

ברוךֿהוא: ה' עונה – גו'" לנו היה מה ה' "זכור היהודית, הגלות על השמים, לב עד הנואשת לזעקה
ענה  ומה מואב מלך בלק עליך יעץ מה נא זכר ה"עמי את מקיימים הייתם ישראל, בני עמי אתם, אילו
"זכור  והקריאה היללה הזעקה, את חוסכים הייתם ישראל, בני עמי אתם, אזי – בעור" בן בלעם אותו

אומר. שהזוהר כפי וגו'", לנו היה מה ה'
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שאב  כפי אתכם שמר ה' אזי ה', עם מאוחדים הייתם כאשר הזמן, שכל לזכור עליכם ישראל, בני
חס  מאוד קשה נענשים אזי ומצוות, ומתורה מה' מתרחקים כאשר אבל עליו, ומגן ושומר בנו עם מאוחד
וראה  הביטה לנו, היה מה ה' "זכור השמים, לב  עד קורעתֿלב, בזעקה היהודי המצב על ומתלוננים ושלום

חרפתנו". את

ממעזריטש, הראשונה בפעם בבואו הביא והשולחןֿערוך, התניא בעל הזקן, שאדמו"ר התורות בין
חרפתנו". את וראה הביטה לנו, היה מה ה' "זכור הפסוק על שונים תורה פירושי שני היו

וגו'", ה' "זכור פסוק, אותו על השונות התורות שתי את אמר נשמתוֿעדן הבעלֿשםֿטוב מורנו
שווה. אחת בהקדמה שונים בזמנים שונות מסיבות בשתי

נקבה. או זכר אם חילוק ללא יהודי, גוף שבלידת הקדושה על הבעלֿשםֿטוב עמד הכללית בהקדמה
ה' של הקדושה האלקית האהבה את ובמדויק בבהירות והסביר רבה בהרחבה ביאר הבעלֿשםֿטוב

ישראל. לבני ברוךֿהוא

והאהבה  היהודי, לגוף גם אלא היהודית, לנשמה רק אינה ישראל, לבני ברוךֿהוא ה' של אהבתו
הגאונים  גאון את שבפשוטים. הפשוט עד הגאונים מגאון חילוק, ללא מלידה היהודים לכל היא האלקית
ברוך  ה' אין שבפשוטים, הפשוט היהודי ואת שבפשוטים. הפשוט את מאשר יותר אוהב ברוךֿהוא ה' אין

הגאונים. גאון את מאשר ושלום, חס פחות, אוהב הוא

היהודי  של המהות לעצם היא האלקית שהאהבה טענתו, את הבעלֿשםֿטוב מבאר נרחבת בשיחה
מושגים  הם ידען ולא ידען ידען. ולא ידען תארים, של מושגים שמות שני הם ופשוט גאון והיהדות.
משם  הם ישראל בני כל שוים. כולם והיהדות, היהודי מהות בעצם אבל הגלויים, לכוחות רק השייכים

אליהו" "פתח במאמר שכתוב כמו דאצילות, אצילות".4מ"ה אורח "איהו מ"ה ששם

מוכ  בהוכחות הבעלֿשםֿטוב ישראל 5יח בני שכל נפשות, ופיקוח מילה המשפחה, טהרת של חזקות
הקב"ה. אצל בהשוואה אהובים

תורה, חידושי באמירת הרבה שהתפלפלו גדולים גאונים של במסיבה הבעלֿשםֿטוב בהיות
התורה  מחידושי רב סיפוק מתוך עצמם, בעיני חן מצאו מאוד בפנימיותם, שהם, ראה והבעלֿשםֿטוב
מה  ה' זכור – לנו" היה מה ה' "זכור התורה את דלעיל, ההקדמה לאחר הבעלֿשםֿטוב אמר שלהם,
הפרטית  הבושה את לראות לנו וגרום התבונן – חרפתנו" את וראה "הביטה שבנשמה, מה"מ"ה" נהיה

שלנו.

אהבת  מצד שבויים לפדיון מסירותֿנפש להם שהיתה פשוטים יהודים של בישוב אחרת, בהזדמנות
ה"מ"ה" עלֿידי נהיה מה ה' זכור – לנו" היה מה ה' "זכור – לתלמידיו הבעלֿשםֿטוב אמר ישראל,

ישראל. אהבת למען נפשם את מחרפים הם איך התבונן – וגו'" "הביטה שלהם, שבנשמה

.øåöé÷ וזוכרים ומצוות לתורה מסורים שכאשר ישראל, לבני אומר שה' הזוהר מאמר את מבאר
הקדמת  לנו". היה מה ה' "זכור זעקת את חוסכים אזי ובלעם, מבלק ישראל בני את הציל שה'
ה' "זכור הפסוק של שונות, הזדמנויות ובשתי שונים זמנים בשני השונים, הפירושים לשני הבעלֿשםֿטוב

חרפתנו". את וראה הביטה לנו, היה מה
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.a

ìòáä האלקית האהבה את מסביר וגו'", לנו היה מה ה ' "זכור הפסוק לביאור בהקדמתו ֿשםֿטוב
הכשר, בחינוך ומתחנך הקדושה התורה וטהרת דיני עלֿפי הנולד הכשר היהודי לגוף הגדולה, הקדושה,
הנשמה  של הגדולה הקדושה ובגלל ממעל". אלקה "חלק שהיא לנשמה כלי להיות ראוי שכזה כשר שגוף

לאלקות. התמסרות ביטול, שמשמעו "מ"ה", בשם נקראת היא

אומר  רבינו אחיזה 6משה ואיזו מ"ה, הוא אהרן עליו". תלינו כי הוא מה "ואהרן הכהן אהרן אחיו על
עליו? במחלוקת ועדתו, קורח לכם, יש

עלֿפ  כידוע טובות. למידות במסירות הבטל אדם היה הכהן חז"ל אהרן רודף 7י היה הכהן אהרן ,
בישראל. ושלום אחדות עשיית של לעבודה לחלוטין התמסר הוא ביותר. הגדולה במסירתֿנפש השלום

רבינו  משה אומר הכהן, אהרן אחיו ועל עצמו על משה 8גם מסורים. ביטול, מ"ה, אנחנו – מ"ה" "ונחנו
יהדות. ועל ישראל בני על התורה, על נפשו את מסר רבינו

ישנו  זה מ"ה מ"ה. בשם נקראים היהדות ועל התורה על האלקית והמסירתֿנפש היהודית הנשמה
בקיום  הן התורה, בלימוד הן העבודות, כל שבפשוטים. לפשוט שבגאונים גאון בין חילוק ללא ישראל בכל
אדם" ש"חכמת כך היהודי, הגוף את מאיר שהמ"ה המ"ה, את ומגלות מחזקות טובים, ומעשים המצוות

פניו" "תאיר – טובים במעשים אדם ועבודת ומצוות בתורה גורם 9– העבודה העדר – ולהיפך .
שבנשמה. המ"ה על גדול והסתר כיסוי

וגו'": לנו היה מה ה' "זכור הפסוק את הבעלֿשםֿטוב שפירש השונים הפירושים שני של התוכן זהו
שבנשמתם  המ"ה היה מחדשים, שהם והעמוקים הגדולים התורה חידושי שבגלל התורה, גדולי של במסיבה
שהיתה  הפנימית הרוח גסות בגלל אבל העולם, את גם להאיר באמת אלא פניהם, את רק לא להאיר צריך

שלהם, התורה מחידושי להם

אומרים  שחז"ל כפי ביותר 10– הגדולים החכמים שתלמידי ביותר, הגדולים התורה מגדולי אחד על
חז"ל  אומרים הזה הגדול התלמידֿחכם על בלבד, השדה כעשבי בתורה גדולתו לעומת "גסות 11נחשבו

– העולם" מן טרדתו שבו הרוח

שהמ"ה  שבמקום מהמ"ה, נהיה מה ה' זכור – לנו" היה מה ה' "זכור מפרש שהבעלֿשםֿטוב זהו
אינם  התורה שחידושי לכך נוסף ולהאיר, מואר להיות צריך היה התורה חידושי מחדשי של שבנשמתם
כמאמר  עצמם, כלפי עיוורים גם הם טובות, מידות של ובהנהגה שמים יראת של והידור בזהירות 12מאירים

עצמו": מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים "כל

רואים  לא אכן אלא אותם, רואים כלא עצמם את שעושים בלבד זו לא – האישיים הנגעים את
שהאדם העצמי והיוקר העצמית האהבה כי ומטהרים אותם, מכשירים עצמו, בעיני ויקר עצמו את אוהב

בדברי  עצמם בזכות המהפכים התורה גדולי מאנשים קרובות לעיתים שומעים שאנו כפי הנגעים. כל את
את  מלראות עיוורים כה והם שבפשוטים, לפשוט אפילו חרפה שזו כך עצמם, ויוקר אהבת של שטות

האישיים. החסרונות
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יא.6) טז, קורח
יב.7) משנה א, פרק אבות פרקי
ז-ח.8) טז, בשלח
א.9) ח, קהלת

ע"א.10) קב, סנהדרין
ע"ב.11) קא, שם
א 12) פרק אבות, פרקי על מאירי ה. משנה ב פרק נגעים

.13 הערה 25 ע' כח, חלק שיחות לקוטי ז. משנה
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גדול  הוא במידות והן התורה בידיעת הן ביותר, קטן שחסרון כך מאוד, מקפידים הם הזולת על
רואים. אינם הם האישיים החסרונות את אך אצלם, מאוד

גרוע  יותר הרבה הוא בפרט, בתורה גדול ואצל בכלל, בןֿתורה אצל ביותר הקטן החסרון באמת,
ופשוט  רגיל אדם אצל ביותר הגדול מאשר 13מהחסרון גדול יותר נזק הוא משי בגד על כתם למשל, כמו, .

רגיל. בגד על כתם

בפרט  בתורה גדול ואצל בכלל תורה בן אצל ביותר הקטן החסרון של 14אמת, האישי הנזק מלבד ,
וגדול  בכלל בןֿתורה הרבים. את המחטיא בכלל חסֿושלום, והוא, לרבים גרםֿנזק זהו עצמו, החסרון בעל
בכלל  מבןֿתורה ללמוד הצריכים לרבים גם אלא לעצמם, רק לא גדולה אחריות נושאים בפרט בתורה

בפרט. בתורה ומגדול

מפרש: שהבעלֿשםֿטוב זהו

בעצמנו  שנראה העיוורון, את מאיתנו הסר רואים, אותנו ועשה – "וראה" – הסתכל – "הביטה"
של  בעבודה עוסקים שאינם התורה וגדולי לבני גורמים שהחסרונות הבושה את חרפתנו", "את –

החסידות. דרכי עלֿידי המידות ותיקון יראתֿשמים

של  הגדולה ההתעלות את הבעלֿשםֿטוב מבאר לנו", היה מה ה' "זכור הפסוק של השני בפירוש
של  הטובה המידה על נפש מסירות עלֿידי שבפשוטים, הפשוט היהודי אצל שנעשית שבנשמה המ"ה

ישראל. אהבת

אהבת  על מסירותֿנפש של העבודה שעלֿידי קדישא, לחבריא הבעלֿשםֿטוב אומר התורות באחת
באלקות. ביותר העמוקה ההשגה של העבודה עלֿידי מאשר יותר שבנשמה, המ"ה לגילוי זוכים ישראל

את  נתנו שבו העניים שהיהודים ועני, קטן יהודי לישוב קדישא החבריא את מוביל הבעלֿשםֿטוב
אהבת  של הטובה המידה מכוח רק מיהו, ידעו שלא עוברֿאורח של לפדיוןֿשבויים להם שהיה מה כל

ישראל.

.øåöé÷ מ"ה שבנשמה. מ"ה ממעל", אלקה ל"חלק ראוי כלי הוא תורה עלֿפי כשר גוף שרק מבאר
גדולי  של התורה חידושי אור את גוזלת הגאווה תולעת ויהדות. תורה לאלקות, התמסרות ביטול, הוא
שהחסרון  מבאר האישיים. החסרונות את רואים שלא כך מעוורת, לעצמם שלהם והיוקר האהבה התורה,
את  במוחש  קדישא לחבריא מראה הבעלֿשםֿטוב אחריות. ונושא גדול הוא בןֿתורה של ביותר הקטן
אהבת  של הטובה המידה על מסירותֿנפש עלֿידי לכך הזוכים פשוטים אנשים אצל שבנשמה המ"ה אור

ישראל.

[d"yz'd a`Îmgpn] ,epl did dn 'c xekf
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אאמו"ר ‡. כ"ק הוד לי הורה הפרטי, בחינוכי
עם  ה'הגדה' את ללמוד – תרנ"ג בשנת – הרה"ק
את  ללמוד לי הורה תרנ"ד בשנת 'אזולאי'. פירוש

השל"ה. של השמים' 'שער פירוש עם ה'הגדה'

ארבע  עניין תוכן את מסביר אזולאי הרב 
העולמות  ארבעה וכנגד הבנים ארבעת כנגד הקושיות
צדיק, הוא "חכם" אצילות־בריאה־יצירה־עשיה.
של  עניינו בעל־תשובה. שנעשה לרשע הכוונה "רשע"
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ב'לעומת־זה' לו שהיה שהתוקף הוא, בעל־תשובה
עושה  שהוא אחרי הנה מהתורה, להתפעל שלא
להתפעל  שלא חזק תוקף אותו לו יש תשובה,

ממנו. ומהלועגים העולם מהנחות
פתח  את – לשאול יודע ו"שאינו זאת", מה – "תם
"קדש  ל"יודע". נעשה פתח, לו שעושים שעל־ידי לו",
וצדיק. בעל־תשובה כנגד – ה'אזולאי' מפרש ורחץ"
המוסר, ואותיות בדרך הוא בכלל, ה'אזולאי' פירוש
מחקר  על־פי יותר הוא השמים' 'שער פירוש ואילו

וקבלה.
אאמו"ר  כ"ק הוד בפני חזרתי תרנ"ד בשנת
לי, ואמר האמורים, הפירושים שני על הרה"ק
שאנו  מה על־דרך הוא וכו' ורחץ" "קדש של שהעניין
משמש  הסימן הלכות. על סימנים בגמרא מוצאים
נוגעים  אינם בו לזכרון, – ראשית דברים: לשני

תורה  תלמוד בהלכות ואיחור. כשהוא 25קדימה ,
אין  שלומדים, מה לזכור שיש הזכרון, עניין על מדבר
רק  והאיחור, הקדימה את לזכור שיש מציין הוא
הסימן  – שנית שבהלכות. הפרטים כל את לדעת שיש
על־דרך  שזה ואיחור, קדימה של הסדר בגלל בא
ומאידך  מהבינה, באים הפרטים שכל ובינה, חכמה
הבינה  כוח שהרי סותרות, סברות להיות יכולות
הרבה  בכך וישנם החכמה, מכוח המושכל את לוקח
אופן  וכל אופנים, בכמה להיות יכול פרט וכל פרטים,
והסברים, ביאורים בכמה ענין וכל עניינים, בכמה
הבינה, שמצד הרי ודוגמאות. משלים כמה גם וישנם
בפרט  מסויים פרט של זה אופן שיחליף להיות יכול
ולשם  אחר. ענין על מסויים עניין של ביאור או אחר,
של  ענין שכל השומרת החכמה, לנקודת זקוקים כך
ואיחור. קדימה בו ויהיה במקומו יבוא דבינה, השגה
ה'הגדה' כל של הסימן זה וכו', ורחץ" ב"קדש גם כך

ואיחור. בקדימה
בין ·. הוא ההבדל למצה. חמץ בין ההבדל מהו

בה  יש ה' והאות בה', היא מצה ה', לאות ח' אות
נקודת  כי־אם ההפסק, נקודת לא הלובן, נקודת
ולא  חכם לא תינוק לוקחים זה שמטעם הלובן,
מבחין  תינוק בהפסק, מבחין אינו תינוק שכן טיפש,
שורש  מצד וזאת – האותיות שבין הגוויל בלובן
את  לגלות כדי ורחץ", "קדש וזהו – למעלה הנשמה
חוברה  שה'הגדה' מסכימים, המפרשים כל הנקודה.
וסוד, דרוש רמז, פשט, ישנם הרי ונקודה. רמז בדרך

ובבחינת  רמז בבחינת הוא הפשט גם ב'הגדה' אך
נקודה.
.‚.gqtie izii jixvc lk 'eke `ipr `ngl `d

אלא  נאכל אינו "הפסח הרי להבין, צריך לכאורה,
ייתי  דצריך "כל לומר יכולים כיצד אם־כן למנויו",

הפסח? על נמנה הוא אין אם ויפסח",
בבל,26הרמב"ם  בגלות נאמרה זו שמשנה מפרש,

עיוות  בגין שבא ראשון, בית לחורבן תיקון שהייתה
ככתוב  צדקה, בענייני וגו'27הדין לסיגים הי' "כספך

אומר  הוא כך על הנה אליהם", יבוא לא אלמנה וריב 
ויפסח", ייתי דצריך כל ויאכל, ייתי דכפין "כל כאן
בבל  בגלות כשהיו שכן לפסח, הזכר את רק כלומר
לפסח. זכר רק פסח, קרבן שם שייך היה לא הרי
גלות  – דישראל" בארעא הבאה לשנה הכא, "השתא
חג  בכל קיוו ישראל ובני קצר, לזמן הרי היא בבל

מהגלות. ייגאלו שהם פסח
כפל  מתורץ לא עדיין אך הרמב"ם, פירוש זהו
הבאה  לשנה עבדין השתא וכו', הכא "השתא הלשון

חורין". בני
– עניא" "לחמא הוא, חסידות פי על העניין אלא,
– אבהתנא" אכלו די עניא לחמא "הא מדות,
מוחין, "אבהתנא", את אכל – מדות – עניא" ה"לחמא

דמצרים" "בארעא הגלות מצב ייתי 28מצד דכפין "כל ,
מי  – ויפסח" ייתי דצריך "כל השגה, – וייכול"
ויפסח", "ייתי – להסתדר יכול אינו בלבד שבהשגה
לעיל, כנזכר – כו' הכא" "השתא לדלג, איך לו יראו

ע  בבית "השתא שכן חורין", בני הבאה לשנה בדין,
אותו  היה לא הבית אך בבית, אז שהיו למרות שני
חמשה  חסרו שני בבית שהרי בעבר, שהיה בית

מהגלות.29דברים  חורין" "בני שהיו רק זה והיה ,
.„.dpzyp dn

שאחרי  נהג, צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
אומר  היה הקושיות, את שאלו והנכדים הבנים שכל
אשאל  סבא, היתה: וההתחלה נשתנה" "מה בעצמו
לוותר  רצה לא הוא שכן וכו', הקושיות ארבע אותך
מסבו  הקושיות ארבעת שואל היה שהוא הזכות על

הזקן. רבינו כ"ק הוד
ארבעת  את שואלים היו הזקן רבינו כ "ק הוד אצל
אאזמו"ר  כ"ק הוד והנכדים. הילדים הקושיות
שבעים  ערך, לפי ימים האריך צדק' 'צמח הרה"ק
נוהג  היה האחרונות בשנותיו וגם וחצי. שנים ושש
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פ"ב.25) הזקן לאדמו"ר תורה תלמוד הלכות
בבל.26) בגלות נאמרה זו משנה רמב"ם:
כב.27) א, ישעיה

ואילך).28) 828 ע' ג' כרך (לקו"ד תש"ג חה"פ, שיחת ראה
ב.29) כא, יומא ראה
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נהג  כן גם מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כך.
ושני  הילדים הקושיות את שואלים היו בראשונה כך,
קשיש  היה בערקע לאה, דבורה הדודה ילדי נכדים,
– בערך. שנים 34ב־ יוסף ואהרן שנים, בשש ממני
את  לשאול בערך הייתי לא שנותיי, מבחינת אני,
– מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל הקושיות
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד היה מכן לאחר

אשאל  אבא, מתחיל: והיה הקושיות את בעצמו שואל
אאמו"ר  כ"ק הוד גם נהג כך הקושיות. ארבע אותך
זאת  אומר היה המאוחרות שבשנים רק הרה"ק,

בלחש.
אחרי  בלחש, הקושיות אמר אדמו"ר כ"ק גם 

 המעתיק. שי', רש"ב נכדו ששאל
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dceare dxez - g"q wxt

משק  קיים הוא שאף הכפרי, שלמה אליהו ר' אצל לשירות עצמו השכיר מוויאזין ברוך
שברוך  עבודה אותה את עבורו יעשה שמישהו בדיוק זקוק והיה סמוך, בכפר חלב ותוצרת לחלב
מהעיר  הסחורה ואת לעיר החלב תוצרת את להוליך שבמקום אלא האלמנה. עבור קודם עשה

וסוס. עגלה זה עבור לרשותו בעלֿהבית העמיד בעצמו, כתפיו על לכפר

וביתר  שלמה. אליהו ר' עבור בעבודתו ברוך עסק רביעי, ויום ראשון יום בשבוע, ְֶֶַָיומיים
בישיבה. ללימודים פנוי היה הזמן

שבעלֿהבית  מכך ובמיוחד חייו, מאורח סיפוק ומלא רצון שבע להיות ממשיך היה ברוך
בהתמדה  ביחידות תורה לומד קרובות לעיתים שפגשו היות נסתר, כצדיק בעיניו נראה היה שלו

גדולה.

דרך  למצוא שאף ליבו גמרא, רק ללמוד מאשר יותר שהוא לדבר שאיפה חש ברוך ַָברם,
הבורא. בעבודת חדשה

אצלו  הדליק זה ספר הקודש". "עבודת הספר לידיו הגיע כאשר אצלו התעוררה זו שאיפתו
את  זה בספר מצא לא זאת עם ה'. בעבודת יותר וצרוף יותר רוחני תוכן למציאת התשוקה את

העמוק. הנפשי חפצו למימוש דרך לחפש החליט והוא זו, לשאיפתו המלא הסיפוק

רבי  הצדיק הגאון של והדרכתו בהנהגתו ישיבה, קיימת בבריסק כי שמועה הגיעה לאוזניו
לבריסק. רגלי ללכת והחל נפשו, אוותה אשר את למצוא אמור היה שם ְִָשלמה,

למדו  בישיבתו הבורא. בעבודת בדרכו - גם אלא , בלמדנותו רק לא - ידוע היה שלמה ר'
שולחן  על וסמוכים נשואים כבר היו מהם אחדים  - מברוך יותר בוגרים כולם תלמידים, שישים

חותנם.

הדרך  לכאן אותו משכה כי לו ולספר הישיבה, לראש להתוודע ברוך העז לא תחילה
שנמצא  היכן בישיבה, ברוך התהלך מספר ימים רבות. שמע עליה הבורא, בעבודת שלו המיוחדת 

לכן. קודם אודותם שמע לא שברוך כאלו וספרים ספרים, מלא מיוחד חדר

גם  אלא הגמרא, על פירושים רק לא שם היו אלו. לספרים ברוך התמסר רב כי בצימאונו
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לא  לכן קודם אשר כאלו בעניינים מושג לקבל ברוך היה יכול כך ומוסר. קבלה חקירה, ספרי
שום  לו ידיעה.היתה

ספר  - והשני בלץ, לר"י "המפואר" ספר - היה האחד במיוחד. אותו הרשימו ספרים שני
הראשון  מהספר חדש. עולם לפניו גילו אלו ספרים וידאש. די אליהו לרבי חכמה", "ראשית
שיהיו  ולהקפיד שבהם, אות ובכל מלה בכל ובתפילות, במזמורים ולדקדק לכוון כיצד למד
השני  מהספר הכבוד. לכסא ולהגיע לעלות  ראויות  שיהיו כדי ברורה, ובשפה טהור בלב התפילות 

המידות. את ולזכך ובטהרה  בקדושה ה' את לעבוד למד

חיים  ר' עלֿידי להיבחן חייב אליה להתקבל המעוניין כל כי היה בריסק בישיבת הנוהג
ברוך  האזין ההמתנה, תקופת כדי תוך לתורו. אפוא, המתין, ברוך הישיבה. מראשי אחד אורי,
בילה  זמנו מרבית את ברם , בה. הנהוגים בסדרים להתבונן והספיק בישיבה שהושמעו לשיעורים
היממה. שעות רוב להיפרד יכול לא זה מחדר ספרים. עמוסי ומדפים ארונות גדוש שהיה בחדר

לעצמו  בחר ברוך לגינה. - והשני לחצר הפונה אחד חלונות, שני היו שבו קטן חדר זה היה
זה  בספר מתעמק הוא כאשר רצופות רבות שעות לידו יושב והיה הגינה, אל הפונה החלון את

אחר. או

רבי  הגאון לחדר נכנס חכמה", "ראשית בספר והתעמק כדרכו ישב ברוך כאשר אחת פעם
שמע  לפתע לב. תשומת לו ומעניק לחדר נכנס שמישהו אפילו הבחין לא עצמו ברוך שלמה.

אליו: הפונה קול

דהו. מאן אליו דיבר - כלֿכך"? הנך שקוע ספר ובאיזה צעיר, בחור אתה "מי -

כבוד, ויראת פחד מרוב ונחרד. הישיבה, ראש את לפניו וראה מהספר עיניו את ניתק ברוך
מפיו. המילים נעתקו

שם  מובא היראה. עניין נידון בו האמור, בספר היראה שער של י"ד בפרק אז עסק ברוך
ה'". כבוד אליכם וירא תעשו, ה' ציוה אשר הדבר זה משה: "ויאמר הפסוק על המכילתא מאמר
תעבירו  הרע יצר אותו לישראל: משה להם "אמר : (מכילתא) ז"ל חכמינו כך על אומרים
בעולם  יחידי  שהוא כשם המקום. לפני לשבת אחת ובעצה אחת ביראה כולכם ותהיו מלבבכם

לפניו". מיוחדת עבודתכם תהא כך -

- "בתים" שני האדם של בליבו יש כי הידוע עלֿפי המאמר את חכמה" ה"ראשית ומסביר
איזהו  - זר אל בך יהיה "לא הוזהרנו: ועלֿכך הרע", ליצר משכן ואחד הטוב ליצר משכן "אחד
עבודה  כל - בבתים הרע היצר "בהיות ולכן הרע". יצר זה - אדם? של בליבו שהוא זר אל
ומשום  בה". מתייחד המקום ואין הרע ליצר חלק בהם יש הטובים] מעשיו [=גם האדם שיעשה 

מ  עבודתם "שתהיה - האזהרה עתה באה ה',כך בעבודת פנייה שום תהיה ולא אחד בלב יוחדת
ואינה  זר, אל חלק והוא העבודה, סיבת הפנייה אותה נמצא - בעבודה שתהיה פנייה כל כי
לשם  אין זר, אל שהוא היצר , חלק האלוקית העבודה עם ובהשתתפו  ... יתברך לשם מיוחדת
עירוב  שום בלי אחד בלב וברה זכה עבודתו שתהיה רוצה שהקב"ה בה, חלק שום יתברך

ופסולת".

הצדיק  הגאון דברי את בקושי אך קלט ולכן ברוך, את מאוד הרשימו האמורים הדברים
אליו.

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



רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

עוסק. הוא ספר ובאיזה הוא מי שאלותיו, על הישיבה לראש השיב התאושש, כאשר

תחת  היום כל נתון היה עצמו ברוך ואילו מהחדר. ויצא מאומה לאמור הוסיף לא שלמה ר'
אל  פנים עימו נפגש לא אז עד ואשר רבות. כה שמע אודותיו אשר הגאון, עם פגישתו רושם

פנים.

חדשה! מרעישה הפתעה לברוך ציפתה בערב

מזמינו  הישיבה ראש כי לו והודיע הצידה, ברוך לר' קרא שאול, אברהם ר' הישיבה ַָשמש
בסוד. להישמר חייב הדבר אך לחדרו, לבוא

נדהם. היה ברוך

בגמרא, והבנתו ידיעותיו על אותו לחקור הגאון החל - שלמה רבי של לחדרו נכנס כאשר
רבי  כי הבחין וברוך מסכתות, במספר אותו ּבחן הוא הראשונים. ופירושי ותוספות רש"י ַָפירוש

מידיעותיו. רצון שבע שלמה

מקופת  כלשהו תשלום מקבל הוא האם מתפרנס. הוא כיצד ברוך את לשאול החל שלמה רבי
ישן. הוא היכן לדעת  התעניין כן בעליֿבתים, אצל "ימים" אוכל שהוא או הישיבה,

באותה  הסמוך. המדרש בבית לן והוא כפיו מיגיע מתפרנס הוא כי ברוך לו השיב כך על
ללמוד  רק לא היא מגמתו כאשר לבריסק, בואו מניעי על הישיבה לראש סיפר אף הוא הזדמנות
שונים. ויסורים סיגופים עצמו על קיבל כבר עתה עד הבורא. בעבודת דרך לחפש גם כיֿאם תורה
דמעות. הוזלת כדי תוך השמימה מבטו היפנה שם וביער, בשדה התבודדות קיים רבות שעות

בסיפורו: המשיך וברוך בהתעניינות. הקשיב הגאון

לא  זאת עם יחד "אך - ברוך אמר - שונים" סיגופים עלֿידי התעניתי שנה חצי "במשך
שהייתי  למרות השני", "השולחן אל הגעתי באוויאזין שאול ר' של בישיבתו מללמוד. פסקתי

התלמידים". צעיר

לדרך  אותי משך ליבי בנפשי. סיפוק חשתי "לא - שלמה לר' להסביר ברוך המשיך - ַָ"ברם"
לנשמתי". מרגוע מצאתי לא בוויאזין ה'. בעבודת חדשה

לומר: ברוך המשיך שלמה, לרבי יותר טובה בצורה זאת להבהיר וכדי

זה  בספר כי חשתי פחד. עלי נפל בו עיינתי וכאשר אלוקים", "מראות הספר לידי "נזדמן
לסודות  לחדור חששתי מאידך, אותי. ציער הדבר לגלותם. הצלחתי לא אך גדולים, רזים מתגלים
חצות. ותיקוני תעניות חדשים, סיגופים עצמי על אפוא, קיבלתי, להם. ראוי אינני שמא אלו,
הסודות  להשגת ראויה לדרגה ולהתעלות חטא, שמץ מכל מחשבותיי את כך עלֿידי לטהר רציתי

שבספר".

את  להשיח החליט הוא הספר. לרזי לחדור מאמציו כל הצליחו לא כיצד לספר המשיך ברוך
עמלו  שלושתם הספר. סודות עם להתמודד ניסו ויחד הישיבה, תלמידי מחבריו, שניים לפני דאגתו
ואילו  זה, ספר ללמוד להמשיך רצו ולא עייפו חבריו שני לפענחו. הצליחו לא אך תוכנו, על קשה
רזי  לפרדס שיכניסהו רב לו לחפש החליט הוא יותר. עוד גדל הספר את להבין ברוך של חשקו

אותו. וילמדם הספר
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על  יתר בדיבורו האריך לא האם לבדוק שרוצה כמי הגאון על הביט הוא ברוך, נדם כאן
המידה.

קורן. בחיוך שלמה רבי עודדו - בסיפורך" נא "המשך

רבנו, אודות גם "ושמעתי - ברוך המשיך - בבריסק" הישיבה שמע לאוזניי הגיעה "אז
והלכתי  וויאזין את עזבתי לדעת. משתוקקת ונשמתי ליבי, חפץ אשר את ללמוד אוכל שמפיו
הגעתי  אשר עד בדרכי מלהמשיך עיכבני לא דבר שום אך חליתי, בדרך למקום. ממקום רגלי
להתחיל  אזכה בה הכושר לשעת ומצפה רבנו, בישיבת לאֿל תודה הנני עתה הנה. ה' ֵָבעזרת
שזכיתי  עד לרבנו, ביוזמתי לגשת ליבי מלאני לא זאת עם הבורא. בעבודת רבנו דרך את ללמוד

פנימה". הקודש אל לבוא ונקראתי ה' בחסדי
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תש"ה  אלול, י"ג ב"ה,

ברוקלין 

יעקב  מו"ה אי"א והעלה הכבד ידידי

שי' אליעזר

וברכה! שלום

עקב  וממוצש"ק אלי מ"א מז' מכתביו, משי היתי
שי'. זלמן מש[ו]לם מו"ה הרב תלמידי לידידי

עם  יום בכל ולומד שבת מסבות שמהל ממה שמחתי
בזה  לו שיסייעו אשים עוד למצא ישתדל בטח בחורים.
במסבות  הילדים מספר את גם בעזה"י להגדיל עי"ז ויוכלו

הלומדים. התלמידים ומספר שבת

הרב  לחתי מסרתי הישיבה לעיי בהוגע מכתבו את
תמימים  תומכי ישיבת מהל גורארי' שליט"א ר"ש
בעזרם  יהי' והשי"ת הישיבה, בעיי עמכם להתדבר

וברוחיות. בגשמיות

ובחורות  שים גם כבר מצאו אם לדעת אתעין

"בית  לערות ספר בתי וכן לערות שבת מסבות שתסדרה

לעיי  ה"מרכז שיסד אלו כעין שרה" "בית או רבקה"

הצורך  ובשעת זה לסדור הוראות בדבר באמריקה. חוך"

לעיי  ל"מרכז לפות יוכלו מצומצמת תמיכה בדבר גם

דלהלן. הכתבת ע"פ חוך"

שי' בם את ויגדלו תחי' לזוגתו רפואה השי"ת ישלח

וברוח. בגשם הרחבה מתוך ומעש"ט חופה לתורה

ויברכהו  מערזעל שי' ברוך למר רפואה ה' ישלח

וברוחיות. בגשמיות

את  ותגדל תחי', חוה למרת רפואה השי"ת ישלח

וברוח. בגשם הרחבה מתוך ומעש"ט חופה לתורה בותי'

השי"ת  יברכם שי' ותלמידיו לחבריו בשמי פ"ש ימסור

בגו"ר. טובה וחתימה בכתיבה

כתיבה  בברכת יחיו משפחתו כל ואת אותו מברך הי

וברוחיות. בגשמיות ומתוקה טובה לשה טובה וחתימה

ומברכם. הדו"ש

ci jxk v"iixden w"b`

•

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

גם בצדיקים שחושך הגלות אינו מחשיך לגבם כל-כך . . וגם העילוי שנעשה על-ידי בירור וזיכוך נפש הבהמית אינו אצלם בתוקף כל-
כך, הרי על-ידי הניסיונות, ובפרט על-ידי ה'מסירת-נפש' בפועל ממש, מתבררים הניצוצות גם שבג' קליפות הטמאות.
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:àøBðå ìBãb ìà(éåì)áëéäìà ýåýé ìLðåE ¥¬¨−§¨«§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éðtî ìàä íéBbä-úàìëeú àì èrî èrî E ¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´§®̈³Ÿ©Æ

éìr äaøz-ït øäî íúlk:äãOä úiç E ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«
âëéäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´

:íãîMä ãr äìãâãëEãéa íäéëìî ïúðå §Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬

éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëéìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬
áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³
úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìr£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä Eåë-ìà äárBú àéáú-àìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤
epöwLz | õwL eäîk íøç úééäå Eúéa¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ©¥¯§©§¤²

:àeä íøç-ék epárúz | árúåôçà-ìk §©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«¨
úBNrì ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´©«£®
-úà ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´¤

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàäázøëæå ¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«§¨«©§¨´
éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úàäæ E ¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréåEìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnä-úàE ¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä ïrîì§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr ék íãàä̈«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

(ìàøùé)ãéìrî äúìá àì EúìîNàì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ
:äðL íéraøà äæ ä÷öáäék Eááì-ír zrãéå ¨¥®¨¤−©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À

éäìà ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk:jøqéî E ©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨
åéäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈

:Búà äàøéìeæéäìà ýåýé ék-ìà Eàéáî E §¦§¨¬Ÿ«¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤
íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà äáBè õøà¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬

:øäáe är÷aaçäðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ©¦§−̈¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈
:Láãe ïîL úéæ-õøà ïBnøåèàì øLà õøà §¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ

da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðéýåýé-úà zëøáe zráNå zìëàå §«¤§¨«©§−̈§¨®̈§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìr E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
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øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬

:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½
:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«

ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦

:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²

éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈
éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום' 'ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈
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:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®
:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³

ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨¨®¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«
çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ

øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´

íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬
:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ

:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים') (ּב'בֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) ְְִִִִִִַַָָָמּכלֿמקֹום

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤
ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²

éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−



iyiyרעח ,iying - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכיֿאם

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:Cì áBèìãééäìà ýåýéì ïäéîLe íéîMä E §−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMäåèéúáàa ÷øE ©¨¨®¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯©«£Ÿ¤²
írøæa øçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç̈©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´
:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

æèeL÷ú àì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBræéíéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék «¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½
åøLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àìçéètLî äNò «Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©Ÿ¤²¦§©¬
:äìîNå íçì Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé̈−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤−¤¬¤§¦§¨«

èéõøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîëéäìà ýåýé-úàãárú Búà àøéz E ¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ

:ráMz BîLáe ÷aãú Báeàëàeäå Eúläú àeä ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©¬§¦¨«§−§´
éäìà-úàå úìãbä-úà Ezà äNr-øLà E ¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À¤©§Ÿ³Ÿ§¤

éðér eàø øLà älàä úàøBpä:EáëíéráLa ©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«§¦§¦´
éúáà eãøé Lôðýåýé EîN äzrå äîéøöî E ¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§®̈§¨§©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´

éäìà:áøì íéîMä éáëBëk Eàéàzáäàå ¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ§¨´©§½̈
éäìà ýåýé úàåéúwçå BzøîLî zøîLå E ¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À§ªŸ¨¯

:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîeáíBiä ízrãéå ¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«¦«©§¤»©¼
øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì | ék¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úàâåéúúà-úàå ¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ
äòøôì íéøöî CBúa äNr øLà åéNrî-úàå§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ

:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìîãìéçì äNr øLàå ¤«¤¦§©−¦§¨©§«©«£¤´¨¨Á§¥̧
éöä øLà Baëøìe åéñeñì íéøöîéî-úà ó ¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧¥¦¹¤¥³

íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®©§©§¥´
:äfä íBiä ãr ýåýéäLàåøaãna íëì äNr ø §Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§®̈

:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãråïúãì äNr øLàå ©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«©«£¤̧¨¹̈§¨¨´
äúöt øLà ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼£¤̧¨«§¨³
-úàå íäéza-úàå írìázå äét-úà õøàä̈¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤
áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà̈«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤

:ìàøNé-ìkæäNrî-ìk úà úàøä íëéðér ék ¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬
:äNr øLà ìãbä ýåýéç-ìk-úà ízøîLe §Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«§©§¤Æ¤¨

e÷æçz ïrîì íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§©´©¤«¤§À
íéøár ízà øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änLè-ìr íéîé eëéøàz ïrîìe −̈¨§¦§¨«§©̧©©«£¦³¨¦Æ©
íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−

:Láãe áìç úáæ õøà írøæìeñ §©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®



רעט xihtn ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨
:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²

ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬
:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצותֿעׂשה

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך ' ('שולחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). ׁש"מצותֿעׂשה‡˙ נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ

‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷



רפ
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì á÷ò úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàð-èî ÷øô äéòùéá

èîãééðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈
:éðçëLåèíçøî dìeò äMà çkLúä §¥¨«¦£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−

àì éëðàå äðçkLú älà-íb dðèa-ïa¤¦§¨®©¥´¤¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ
:CçkLàæèéúwç íétk-ìr ïäC ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®
éúîBç:ãéîz écâð Cæééða eøäîC «Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦
éñøäîCéáéøçîe:eàöé Cnî Cçééðér áéáñ-éàNílk éàøe C §¨«§©¬¦©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½ª−̈

`xenl iy
,ïBiö øîàzå (ãéelàëe ,ìàøNé úëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤¦§¨¥§¦

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä,'ä éðáæòäúéä úeìbä Cøà úañì ¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦§¦©Ÿ¤©¨¨§¨

.Ck øîBì äøeáñ,dìeò (åèlî àeäå .ïèwä dða"÷ðBéå ììBò" ïBLdinxi) §¨©¨¨§¨©¨¨§¦§¥§¥

.(f,cn,dðèa ïa íçøî.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLz íàäälà íb ¥©¥¤¦§¨©¦¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©¥¤
,'åâå äðçkLúèòî Lé íà elôà ¦§©§¨£¦¦¥§©

äðçkLúå úeiøæëà úcî ïäa LiL íéLð̈¦¤¥¨¤¦©©§¨¦§¦§©§¨

.CçkLà àì éðà ìáà ,ïäéða úà¤§¥¤£¨£¦Ÿ¤§¨¥

éúwç íétk ìò ïä (æè,Céøä ¥©©©¦©Ÿ¦£¥

éz÷÷ç elàk éðôì døeëæ zà.étk ìò C ©§§¨§¨©§¦£©§¦©©©

éúBîBç,ãéîz écâð Céøä ©¦¤§¦¨¦£¥

éúBîBç.íððBëì íäa økæì ãéîz éìenî C ©¦¦¦¨¦¦§Ÿ¨¤§§¨

éða eøäî (æé,Céða eøäîéì C.áeL ¦£¨¨¦§©£¨©¦¨

éñøäîéáéøçîe C,eàöé Cnî C §¨§©¦©£¦©¦¦¥¥¥
,Cnî eàöé CúBà íéáéøçîäå íéñøäîä©§¨§¦§©©£¦¦¨¥§¦¥

íäL íéòLBôe íéòLø ãBò Ca eéäé àlL¤Ÿ¦§¨§¨¦§¦¤¥

.ïaøçìå äñéøäì äaqä eéäéãòk (çé ¨©¦¨©£¦¨§©ª§¨©£¦
,éLaìúLeaìîa Bîk íäa éøàtúz ¦§¨¦¦§¨£¦¨¤§§©§

.èeM÷ ìL,älkk íéøM÷úe ¤¦§©§¦©©¨

mixn zxhr
ãéïBiö øîàzådîöòìýåýé éðáærelàk éì äîãð íâå:éðçëL éðãàå ©¬Ÿ¤¦−§©§¨£¨©´¦§Ÿ̈®§©¦§¤¦§¦©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèàeä ïë àì dì íéøîBàådìeò äMà çkLúääL÷z éëå ,dlL ììBò §§¦¨Ÿ¥£¦§©³¦¨¸½̈¨¤¨§¦©§¤

daìdðèa-ïa íçøîL íòt íeLa ïëzé íà óàäðçkLú älà-íb ¦¨¥«©¥−¤¦§®̈©¦¦¨¥§©©¤©¥´¤¦§©½§¨
úàæ ìëa:CçkLà àì éëðàåæèéúwç íétk-ìr ïäCä÷e÷ç zà §¨Ÿ§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®©§£¨

ãéîz CøëæìéúîBçCúBñeøääécâð §¨§¥¨¦«Ÿ©¬¦©£¤§¦−
:ãéîzæéeøäîeøäîééðaCìáeL ¨¦«¦«£−§©£¨¨®¦¨

æà äáeLúaéñøäîéáéøçîe CC ¦§¨¨§¨«§©¬¦©«£¦©−¦
ïaøeçäå äñéøää eáaqL íéòLBtä íä¥©§¦¤¦§©£¦¨§©§¨

CnîCìeábîeàöéãBò Ca eéäé àìå: ¦¥¬¦§¥¥¥«§Ÿ¦§¨

çéøîàé ïBiöì elàkáéáñ-éàN §¦§¦¥¨©§¦«¨¦³
éðéréàøe CéàCílkéða ìkC ¥©̧¦¸§¦½¥ª−̈¨¨©¦

-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð¦§§´¨«®̈©¨´¦§ª«
ýåýéíäa øàtúzéãrk ílë ék §Ÿ̈À¦§¨¥¨¤¦³ª¨¸©«£¦´

äôé èéLëúkíéøM÷úe éLaìú §©§¦¨¤¦§½̈¦§©§¦−
éìò íúBà éøL÷úåõénà øL÷a C §¦§§¦¨¨©¦§¤¤©¦

älkkïúçä dì ïúpL éãòä úøîBMä ©©¨«©¤¤¨£¦¤¨©¨¤¨¨



רפי

ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð¦§§´¨«¨®©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³
:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrk ílëª¨¸©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«

èééúáøç ékéúîîLå CCúñøä õøàå C ¦³¨§Ÿ©̧¦¸§´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®
érláî e÷çøå áLBiî éøöz äzr ék:C ¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½§¨«£−§©§¨«¦

ëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða Céì-øö C µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦©¦¬
:äáLàå él-äLb íB÷näàëzøîàå ©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§

äìeëL éðàå älà-úà éì-ãìé éî Cááìa¦§¨¥À¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬§¨−
ïä ìcâ éî älàå äøeñå | äìb äãeîìâå§©§¨®Ÿ¨´§À̈§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³
:íä äôéà älà écáì ézøàLð éðà£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤¥¬Ÿ¥«

áë-ìà àOà äpä ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧¤¨³¤
eàéáäå éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³

éðáéúðáe ïöça C:äðàùpz óúk-ìr C ¨©̧¦¸§½Ÿ¤§Ÿ©−¦©¨¥¬¦¨¤«Ÿ¨
âëéðîà íéëìî eéäåíäéúBøNå C §¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦§¨«¥¤¸

éú÷éðéîøôrå Cì-eåçzLé õøà íétà C ¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤¦§©«£½̈©«£©¬
éìâøøLà ýåýé éðà-ék zrãéå eëçìé C ©§©−¦§©¥®§¨©̧©§̧¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬

:éå÷ eLáé-àìãëçwéäçB÷ìî øBabî «Ÿ¥−ŸŸ¨«£ª©¬¦¦−©§®©
:èìné ÷écö éáL-íàåäëøîà | äë-ék §¦§¦¬©¦−¦¨¥«¦´Ÿ¨©´

õéør çB÷ìîe çwé øBaâ éáL-íb ýåýé§Ÿ̈À©§¦³¦¸ª½̈©§¬©¨¦−
éða-úàå áéøà éëðà Cáéøé-úàå èìnéC ¦¨¥®§¤§¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½§¤¨©−¦

:réLBà éëðàåëéðBî-úà ézìëàäåC ¨«Ÿ¦¬¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸
eòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëå íøNa-úà¤§¨½̈§¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´
Cìàâå CréLBî ýåýé éðà ék øùa-ìë̈¨À̈Ÿ¦´£¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−
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ycew zegiyn zecewp
מדת  משום זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות

תורה  בתלמוד חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, ,1חסידות
הכתוב  דיבר מלא הקשר 2ומקרא ב. ולילה". יומם בו "והגית

כל  בפני רוח שפל ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי בין
ולא  אדם" כל "בפני בגירסא הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם".

האדם" כל "בפני -3בגירסא כו'" התורה מן בטלת "ואם ד. .
מקומות  בכמה מפורש תורה דביטול החמור והעונש 4העוון

משום  כנגדך") הרבה בטלים לך (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם הדיוק ה. נוסף. "עמלת זירוז (ולא ו.למדת בתורה" .("

" הוא,יש מהלשון בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן הרבה שכר
ובמדה  ישנו, שהשכר בזה אלא שכר, להאדם לו שמגיע לא
וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא ("הרבה"), גדולה
כל  לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה החידוש מהו

לו. המגיע

והביאור:

פי  על לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות התנא:5דין אומר ולכן

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰.הדין שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול לו, שהתפנה בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
ביום  תורה לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי .6ובלילה

ידוע  ולאידך 7והנה אוהל, יושב על עסק בבעל מעלה שיש
הממעט  זה ואדם עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא,
גם  ונעלה המעלות, כליל לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק
של  רגש לידי להביאו עלול וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל

ממשיך  לכן וישות. גאוה

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ יושב בפני והן עסק בעל בפני הן -
אוהל.

לדרוש  אפשר אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

הזקן  אדמו"ר בוחר ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל אדם",8בגירסא קרויים "אתם

העולם  אומות גם כולל "האדם" .9מהֿשאיןֿכן

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â פי על אף -
אין  ולכן תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת
מכלֿמקום  תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים
ענין  עלֿכלֿפנים) (בדקות זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון
הרבה" "בטלים לו שיהיו הוא העונש ולכן תורה. ביטול של

לזה. שמקדיש בזמנים גם תורה מתלמוד שיבטלוהו

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙·,בעמל קשור עסק בעל של לימודו -
שלא  בכדי להתייגע עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו

ידוע  מצוה, שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

יש  וכן הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך השפעה והשכר לאדם שמגיע באופן הזה בעולם למטה

הזה. בעולם לאדם מגיע איננו והשכר ויש עלֿטבעית, גשמית
אומר: ולכן

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È,יתרונה בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר מאחר מסובב אין עצמה מהמצוה

יותר  נעלה שכר 11והשכר - הרבה שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו

ÍÏ Ô˙ÈÏ,אומנותו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, עלֿטבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר מודיע 13הוהֿאמינא כן על ,
"ליתן הזה לך התנא: בעולם אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן נעלה הרבה בגשמיות, הוא (שהשכר
ליתן גם) זהו מכלֿמקום הזה לך ביותר, בעולם (למטה "

.14הגשמי)

קנה.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואין.9. ד"ה שם תוספות

אֿב).10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
כו' עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת
ב.12. לה, ברכות
ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה
בלבד.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק
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ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת
ב.12. לה, ברכות
ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה
בלבד.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב - בערים שונות בעולם רפו
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
5:535:578:398:429:189:2010:2910:3013:2213:2119:4119:3720:1020:0519:1820:17באר שבע )ק(

5:495:538:368:399:169:1810:2710:2913:2113:2119:4719:4220:1320:0819:1020:20חיפה )ק(

5:505:548:378:399:169:1810:2710:2813:2013:2019:4619:4220:0920:0519:0220:16ירושלים )ק(

5:525:558:388:419:179:1910:2910:3013:2213:2219:4319:3920:1220:0719:1820:19תל אביב )ק(

5:485:518:318:339:069:0810:1510:1613:0313:0219:1019:0719:3719:3318:4819:43אבו דאבי )ח(

5:215:298:078:149:099:1310:2810:3013:3913:3920:4020:3221:2121:1120:1621:28אוסטריה, וינה )ק(

7:267:219:169:149:559:5210:4710:4512:5712:5717:2817:3317:5718:0217:1318:13אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:305:378:178:239:159:1810:3210:3413:4113:4120:3720:2921:1521:0720:1321:22אוקראינה, אודסה )ק(

4:565:047:427:498:448:4710:0210:0413:1413:1320:1420:0620:5420:4519:4921:01אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
5:065:137:517:588:548:5710:1210:1513:2513:2420:2620:1821:0720:5820:0221:14

5:245:328:078:159:169:2010:3610:3813:5113:5020:5920:5021:4221:3220:3421:50אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:165:247:588:079:089:1210:2810:3113:4413:4320:5220:4321:3621:2520:2721:43אוקראינה, קייב )ק(

5:596:068:478:539:429:4610:5911:0214:0714:0721:0220:5521:3721:2920:3621:44איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:478:479:179:1710:1910:1912:5112:5118:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:537:489:489:4610:2410:2211:1811:1613:3013:3018:0918:1418:3718:4117:5418:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:598:5310:4310:4011:2411:2112:1412:1214:2214:2218:4518:5019:1719:2218:3119:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:016:068:498:539:359:3710:4910:5013:4913:4820:2520:1920:5720:5120:0221:04ארה״ב, בולטימור )ק(

5:465:528:358:399:229:2510:3710:3913:3913:3820:1820:1220:5120:4519:5520:58ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:475:528:358:399:239:2510:3710:3913:3913:3920:1820:1220:5220:4519:5520:59ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:186:249:079:119:569:5911:1211:1414:1514:1520:5920:5221:3321:2620:3621:40ארה״ב, דטרויט )ק(

6:376:409:229:2510:0010:0211:1111:1214:0214:0220:2020:1620:4720:4219:5820:53ארה״ב, האוסטון )ק(

5:596:038:468:499:279:2910:3910:4013:3313:3319:5819:5320:2720:2219:3620:34ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:446:479:289:3010:0410:0511:1311:1414:0114:0120:1120:0820:3720:3419:5020:44ארה״ב, מיאמי )ק(

5:405:468:298:339:179:2010:3210:3413:3513:3420:1520:0920:4920:4319:5220:56ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:116:179:009:049:479:4911:0111:0314:0314:0220:4120:3521:1521:0820:1921:21ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:385:448:268:319:159:1810:3010:3213:3413:3320:1620:1020:5020:4319:5320:57ארה״ב, שיקגו )ק(

7:006:589:169:159:479:4610:4610:4513:0913:0918:1918:2018:4318:4518:0218:54בוליביה, לה-פס )ח(

5:576:068:378:479:519:5511:1111:1414:2814:2721:4021:3122:2422:1421:1422:32בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:596:078:408:499:529:5611:1211:1514:2814:2721:3821:2922:2222:1221:1322:30בלגיה, בריסל )ק(

6:456:428:548:539:279:2610:2410:2312:4312:4317:4617:4918:0718:0917:2618:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:326:298:428:419:159:1310:1210:1012:3112:3117:3117:3317:5617:5917:1518:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:145:237:538:039:089:1310:2910:3213:4613:4521:0120:5221:4421:3320:3621:52בריטניה, לונדון )ק(

5:145:237:427:579:129:1710:3410:3813:5613:5521:1621:0622:0521:5320:5322:13בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:165:257:518:039:129:1710:3410:3713:5313:5221:1121:0221:5621:4520:4422:04גרמניה, ברלין )ק(

5:455:538:288:369:369:4010:5610:5914:1114:1021:1821:1022:0121:5120:5322:09גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:506:478:568:559:309:2810:2610:2512:4412:4417:4417:4718:0418:0617:2218:16דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:136:158:548:559:279:2810:3410:3513:1813:1719:1719:1519:4219:4018:5719:49הודו, מומבאי )ח(

6:106:128:508:529:239:2410:3110:3113:1413:1319:1219:1019:3719:3518:5219:44הודו, פונה )ח(

5:135:207:598:068:599:0310:1810:2013:2813:2820:2720:1921:0620:5820:0221:14הונגריה, בודפשט )ק(

4:504:557:387:428:268:299:419:4312:4312:4319:2419:1819:5719:5119:0120:04טורקיה, איסטנבול )ח(

6:226:279:119:149:559:5711:0811:1014:0714:0720:4020:3521:1221:0620:1821:19יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב - 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
5:365:438:228:299:219:2510:3910:4113:4913:4820:4620:3921:2521:1720:2221:32מולדובה, קישינב )ק(

6:106:128:518:529:249:2510:3110:3213:1513:1519:1519:1219:4019:3718:5519:47מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:487:409:269:2310:1010:0611:0010:5713:0613:0517:2417:3117:5818:0417:1218:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:235:268:088:108:448:469:549:5512:4412:4418:5718:5419:2519:2118:3619:31נפאל, קטמנדו )ח(

5:065:127:557:598:418:449:569:5712:5712:5619:3519:2920:0820:0119:1020:15סין, בייג'ין )ח(

7:067:069:369:3610:0610:0611:0911:0913:4213:4119:1719:1619:4019:3918:5819:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:464:557:237:348:428:4710:0310:0613:2213:2120:3820:2821:2421:1320:1221:32פולין, ורשא )ק(

6:296:278:498:489:209:1910:1910:1912:4512:4518:0118:0218:2518:2617:4418:35פרו, לימה )ח(

6:166:239:049:099:5910:0311:1711:1914:2514:2421:1821:1121:5621:4720:5422:03צרפת, ליאון )ק(

6:156:239:009:0710:0410:0811:2311:2514:3614:3521:4021:3222:2022:1021:1422:27צרפת, פריז )ק(

5:535:538:258:268:568:569:599:5912:3412:3418:1318:1318:3718:3617:5518:45קולומביה, בוגוטה )ח(

6:006:068:488:539:409:4310:5610:5814:0114:0020:5120:4421:2421:1620:2421:30קנדה, טורונטו )ק(

5:305:378:188:249:139:1710:3010:3313:3813:3820:3220:2421:0821:0020:0721:15קנדה, מונטריאול )ק(

5:505:548:378:409:199:2110:3110:3313:2713:2719:5419:4920:2420:1919:3220:31קפריסין, לרנקה )ק(

4:545:047:037:298:569:0110:1910:2313:4313:4221:1121:0022:0221:4920:4422:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:224:336:366:418:278:329:519:5513:1713:1620:5320:4221:4321:2920:2221:52רוסיה, מוסקבה )ח(

4:514:597:387:448:378:419:559:5813:0613:0520:0319:5620:4320:3419:3920:50רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:566:038:428:489:429:4511:0011:0214:1014:1021:1321:0621:4821:3920:4421:55שוויץ, ציריך )ק(

6:016:028:398:409:119:1210:1710:1712:5712:5618:4818:4719:1319:1118:2919:20תאילנד, בנגקוק )ח(

     

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

            
 



תפלת הדרךחפר

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
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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