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

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

 ב"ה,  ד' מנ"א ה'תשכ"ד
ברוקלין.

 כבוד הרב הגאון המפורסם חו"ב הוו"ח 
אי"א נו"מ וכו' מוהרא"י שליט"א

רב ראשי

שלום וברכה!

ובטח  לכהדר"ג שליט"א,  כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח  נוסח המברק שהואיל  בזה  מועתק 
נתקבל בעתו ובזמנו:

לרגל חזרתם לארץ הקודש אביע איחולי לנסיעה כשורה ובהצלחה ואשר מתוך בריאות הנכונה 
התורה  ולהפיץ  לבסס  האמיתית  היהדות  בדק  לחזק  שישנן  האפשריות  כל  במילואן  כהדר"ג  ינצל 
ומצותי' שהיא תורת אמת והרי אמת שוללת כל פשרה ונראה במוחש בדורנו ששיטת הפשרות פשטה 
את הרגל וכו' ואדרבה הורו חכמינו ז"ל דבמקום שבקעה מצא הנה התיקון הוא לגדור בה גדר והורינו 
שלש פעמים ועל הסדר בענינים דרבנן וגם במצות שכליות וגם בחוקים ויעשה כהדר"ג בהאמור לאורך 
ימים ושנים טובות ובאופן דמוסיף ואור וזכות ארץ הקודש תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח 

צדקנו מסייעתו.

בכבוד ובהוקרה ובברכה.

מנחם שניאורסאהן

בכבוד ובברכה

מזכיר

סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ג מנחם אב
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי   מפתח   

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

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

    , פרשת ואתחןשבת  וגו'  'ואתחן אל הוי ה"מאמר ד  ) ג

 ה   .....................    ה "כה'תש ,אב -מחם שבת חמו, ט"ז 

    ,פרשת ואתחן שבתשיחת   )ד

 יב  .............  ה "כשתה' ,אב-חםמ ט"ז, וחמשבת 

 יז  .........  א  ,טיך כר פרשת ואתחן –שיחות -לקוטי  )ה

 כג  ........... ב  ,טכרך י פרשת ואתחן –חות י שיוטלק  )ו

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

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

 ל  .............  פרשת ואתחן –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  אל  ......  פרשת ואתחןלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 סט   ...........  פרשת ואתחןלשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )יא

 ע  ....................................  פרשת ואתחןלשבוע  

 פ  .............פרשת ואתחןבוע שלם" יו ם"היו לוח   )יב

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

 ם "מבר ירו עיש

 פו   ..........  פרשת ואתחןלשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 א סק  .....  פרשת ואתחןלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 פטק  ........  פרשת ואתחןלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתיביא  )יז

 צק ....................................  י פרק  עזרא , ו-ה פרק  יחזקאל

  ואותמק/הרותטמסכת  –משיות   ) יח

 צבק  ................................................  ביאור קהתי 

 אר  ............................................  מא יוכת מס בעקיעין   )יט

  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כ

 בר  ..............................................  ז י ףד עד יא ףמד

 לר  ..............................  האיכ מדרש רבה למגילת  )כא

 לח ר  ........  תשעה באבמוד בללי קמצא' סוגיית 'בר   )כב

  : "דחביאי ו שותימתורת רב

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 מור  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

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

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

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

   םיחי תורת  )כו

 ג ר  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כז

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 ור  ...............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"תר –ספר המאמרים   )כט

 ור  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  (מתורגם)  אידיש –ם מאמריר הספ  ) ל

 זר  ..............................................  דמו''ר מוהריי''צא

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

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

 רסב..........................................  ז ספרק  כרוותספר הז  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 סהר  .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ער  ......................................  הלכות בית הבחירה  )לד

 עדר  .................................  ורחומש לקריאה בציב  ) לה

 פג ר  .................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לו

 פה ר  ..........................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לז

 רפו  ....................  פרשת ואתחןלשבוע  ים מוח זל  ) לח

 פזר  .............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   )לט
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d"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÔpÁ˙‡Â'וגֹו הוי' ּב'ספרי'1אל ואיתא ׁשני 2, »∆¿««ְְְְְֲִִִֵֶָָָ

ליׂשראל, להם עמדּו טֹובים ְְְְִִִֵֶַָָָָּפרנסים

כּו' לתלֹות יכֹולים והיּו יׂשראל, מל ודוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹמׁשה

ׁשּיּתן  הּמקֹום מן  ּבּקׁשּו ולא הּטֹובים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבמעׂשיהם

כּו' ׁשאינֹו מי כּו', אּלּו ּומה כּו'. חּנם אּלא ִִֵֵֶֶֶַָָָלהם

הּמקֹום  מּלפני יבּקׁש ׁשּלא ֿ וכּמה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעלֿאחתּֿכּמה

ה', אל ואתחּנן אחר: ּדבר חּנם. אּלא לֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּתן

ועלּֿדרֿזה  כּו'. ּתפּלה נקראת לׁשֹונֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָעׂשרה

רּבה' ּב'מדרׁש נקראת 3איתא לׁשֹונֹות עׂשרה , ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

מׁשה  נתּפּלל לא ּומּכּולן כּו', הן ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּתפּלה,

ׁשאין  למד אּתה מּכאן כּו', ּתחנּונים ּבלׁשֹון ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא

לא  כ ּו' מ ׁשה ׁשהרי ּבֹוראֹו, אצל ּכלּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹֹלברּיה

לּמה  ׁשם) ּוממׁשי) ּתחנּונים. ּבלׁשֹון אּלא ְְֲִִִֶַַָָָָָּבא

אמר  ּכ כּו', ּתחנּונים ּבלׁשֹון אּלא מׁשה ּבא ְֲִִֶֶַַָָָָֹֹלא

וחּנתי  למׁשה: מי 4הּקּב"ה כּו', אחן אׁשר את ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

עֹוׂשה  אני חּנם ּבמּתנת "וחּנתי" ּבידי, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאין

וכּו'. ְִעּמֹו

ÔÈÚ‰Â ואתחּנן"5ּבזה" רּבה', ה'ּמדרׁש ׁשּלפי , ¿»ƒ¿»ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנקראת  לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד ְְֲִֵֵֶֶָָָהּוא

להיֹות  ׁשּצריכה (ּכפי ׁשּכללּותּה ְְְְְִִִִֶֶָָָָּתפּלה,

ּבאֹופן  הּוא אמת") "ּתֹורת עלּֿפי ְְְֱִִִֶֶַַַָמּלכתחילה

[ּולהעיר  כּו' ּוזכּוּיֹותיו האדם עבֹודת עם ְְֲִִַַָָָָָָהּקׁשּור

ּומחּבר  הּתֹופל מּלׁשֹון ׁש"ּתפּלה" מה ּפירּוׁש ו 6ּגם חּבּור להיֹות צרי ּכי ׁשּיכּות , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשעׂשאהּו אּומן ׁשהּוא עלֿידיֿזה אליו, ׁשּמתּפּלל וכּו'],7לזה זכּיֹות לֹו ויׁש , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

את  ולתלֹות מהּקּב"ה לתּבֹוע ׁשאין אּלא ּבּקׁשתֹו, ׁשּתתמּלא הּוא ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכן
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פרשתנו.1) בהתוועדות.2)ריש בארוכה נתבאר - שם רש"י פירוש גם דב"ר 3)וראה

א. יט.4)פ"ב, לג, ממאמר 5)תשא (גם ואילך 28 ע' חכ"ד לקו"ש ראה - לקמן בהבא

שם.6)זה). שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת 79 ע' תש"ט סה"מ סע"ד. עט, תרומה תו"א

ע"ב.7) ריש כ, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר רבינו משה השבוע, פרשת בתחילת נאמר

ÔpÁ˙‡Â התחננתי'B‚Â 'ÈÂ‰ Ï‡1 להיכנס מהקדושֿברוךֿהוא ובקשתי »∆¿««∆¬»»¿
החומשים È¯ÙÒ'a2'מובא È‡Â˙‡ישראל,לארץ  על הלכתי מדרש ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

ודברים  ÌÈÒ¯tבמדבר ÈL רועים Ì‰Ïמנהיגים, e„ÓÚ ÌÈ·BË ¿≈«¿»ƒƒ»¿»∆
CÏÓ „Â„Â ‰LÓ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈…∆¿»ƒ∆∆
˙BÏ˙Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒƒ¿
 ֿ מהקדושֿברוך שלהם הבקשות את

‰ÌÈ·Bhהוא  Ì‰ÈNÚÓa 'eÎ¿«¬≈∆«ƒ
בזכות  בקשותיהם מילוי את ולבקש

‰ÌB˜nמעשיהם, ÔÓ eLwa ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ«»
‡l‡ Ì‰Ï ÔziL מתנת בתור ∆ƒ≈»∆∆»

'eÎ ÌpÁ.שלהם הזכויות בגלל ולא ƒ»
ב'ספרי' ז"ל חכמינו לומדים ומכאן

'eÎ el‡ ‰Óe ודוד רבנו משה «≈
רבות  וזכויות מעלות להם שהיו המלך

 ֿ מהקדוש לקבל ביקשו מכלֿמקום

חינם, מתנת BÈ‡Lברוךֿהוא ÈÓƒ∆≈
הוא  אלא הללו והזכויות המעלות בכל

פשוט  Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚאדם 'eÎ««««»
‰nÎÂ וקלֿוחומר lL‡כלֿשכן ¿«»∆…

BÏ ÔziL ÌB˜n‰ ÈÙlÓ Lw·È¿«≈ƒƒ¿≈«»∆ƒ≈
זכויות  ÌpÁ.בגלל ‡l‡∆»ƒ»
¯Á‡ ¯·c דורשים נוספת דרשה »»«≈

זה: פסוק על ב'ספרי' ז"ל חכמינו

‰¯NÚ ,'‰ Ï‡ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆¬»»
.'eÎ ‰lÙz ˙‡¯˜ ˙BBLÏ¿ƒ¿≈¿ƒ»

‡˙È‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ גם מובא ¿«∆∆∆ƒ»
'‰a¯ L¯„Ó'a3‰¯NÚ , ¿ƒ¿««»¬»»

el‡Â ,‰lÙz ˙‡¯˜ ˙BBLÏ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿≈
'eÎ Ô‰ עשר את מפרט והמדרש ≈

התפילה, נקראת שבהן הלשונות

‰LÓ Ïlt˙ ‡Ï ÔÏekÓe כאן ƒ»…ƒ¿«≈…∆
מהקדושֿברוךֿהוא  ביקש כאשר

לארץ  ÔBLÏaלהיכנס ‡l‡∆»ƒ¿
‰z‡ Ô‡kÓ ,'eÎ ÌÈeÁz«¬ƒƒ»«»
ÌeÏk ‰i¯·Ï ÔÈ‡L „ÓÏ כל »≈∆≈ƒ¿ƒ»¿

וחשיבות B‡¯Ba,לגבי ‡ˆÏערך ≈∆¿
'eÎ ‰LÓ È¯‰L מעלותיו כל עם ∆¬≈…∆

ÔBLÏaהגדולות  ‡l‡ ‡a ‡Ï…»∆»ƒ¿
ÌL CÈLÓÓe) .ÌÈeÁz«¬ƒ«¿ƒ»

LÓ‰במדרש  ‡a ‡Ï ‰nÏ (»»…»…∆
'eÎ ÌÈeÁz ÔBLÏa ‡l‡ ולא ∆»ƒ¿«¬ƒ

את  ימלא שהקדושֿברוךֿהוא ביקש

הסיבה  מסויימת, זכות בגלל בקשתו

כי  היא ‰aw"‰לכך ¯Ó‡ Ck»»««»»
È˙pÁÂ :‰LÓÏ4ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ ¿…∆¿«…ƒ∆¬∆»…

È„Èa BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ,'eÎ,וזכויות ÌpÁמעלות ˙zÓa "È˙pÁÂ" ƒ∆≈¿»ƒ¿«…ƒ¿«¿«ƒ»
'eÎÂ BnÚ ‰NBÚ È‡ כמתנת תתמלא שלו התפילה שגם משה ביקש ולכן ¬ƒ∆ƒ¿

חינם.

ÔÈÚ‰Â הפנימי‰Êa5,חסידות ¯a‰',עלֿפי L¯„n'‰ ÈÙlL ¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«ƒ¿««»
‰¯NÚÓ „Á‡ ‡e‰ "ÔpÁ˙‡Â"»∆¿««∆»≈¬»»

˙‡¯˜pL ˙BBLÏ בהם,‰lÙz ¿∆ƒ¿≈¿ƒ»
d˙eÏÏkL והמשמעות התוכן ∆¿»»

התפילה  ענין של ÈÙk)¿ƒהכללית
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL התפילה ∆¿ƒ»ƒ¿

˙¯Bz" ÈtŒÏÚ ‰ÏÈÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»«ƒ«
¯eLw‰ ÔÙB‡a ‡e‰ ("˙Ó‡¡∆¿∆«»
ÂÈ˙BieÎÊe Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÌÚƒ¬«»»»¿»

'eÎ בעת ולעבודה האדם של הרוחנית

הרוחניות  הזכויות למידת וכן התפילה

יש  שתפילתו שלו לעניין משמעות

תיענה  ובקשתו ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ¯תתקבל
"‰lÙz"L Le¯Èt‰Ó Ìb בה «≈«≈∆¿ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא  אל מתקרב האדם

האלוקות  עם ¿ÔBLlÓƒהיא ומתחבר
¯aÁÓe ÏÙBz‰6 המשנה כלשון «≈¿«≈

את  שמייצר היינו חרס", כלי "התופל

העפר  והדבקת חיבור ידי על הכלים

ובאש, BÈ‰Ï˙במים CÈ¯ˆ Èkƒ»ƒƒ¿
˙eÎiLÂ ¯eaÁ המתפלל האדם בין ƒ¿«»

,ÂÈÏ‡ Ïlt˙nL ‰ÊÏ הוא ¿∆∆ƒ¿«≈≈»
∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הקדושֿברוךֿהוא,

‡e‰LהקדושֿברוךֿהואÔÓe‡ ∆»
e‰‡NÚL7 ועשה שיצר הבורא ∆¬»»

BiÎÊ˙אותו, BÏ LÈÂ ולעניין ¿≈¿À
בתפילה  לאלוקות האדם של החיבור

שהודות  שלו לזכויות חשיבות יש אכן

את  ופועל יותר נעלה הוא החיבור לכך

ÔÎlLפעולתו  ,['eÎÂ בגלל ¿∆»≈
שלו ‰e‡הזכויות Èe‡»̄

ÔÈ‡L ‡l‡ ,B˙Lwa ‡lÓ˙zL∆ƒ¿«≈«»»∆»∆≈
‰"aw‰Ó ÚBa˙Ï את שימלא ƒ¿«≈«»»

שבתפילה  ‡˙הבקשה ˙BÏ˙ÏÂ¿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

83

 

כללי   מפתח   

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

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

    , פרשת ואתחןשבת  וגו'  'ואתחן אל הוי ה"מאמר ד  ) ג

 ה   .....................    ה "כה'תש ,אב -מחם שבת חמו, ט"ז 

    ,פרשת ואתחן שבתשיחת   )ד

 יב  .............  ה "כשתה' ,אב-חםמ ט"ז, וחמשבת 

 יז  .........  א  ,טיך כר פרשת ואתחן –שיחות -לקוטי  )ה

 כג  ........... ב  ,טכרך י פרשת ואתחן –חות י שיוטלק  )ו

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

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

 ל  .............  פרשת ואתחן –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  אל  ......  פרשת ואתחןלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 סט   ...........  פרשת ואתחןלשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )יא

 ע  ....................................  פרשת ואתחןלשבוע  

 פ  .............פרשת ואתחןבוע שלם" יו ם"היו לוח   )יב

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

 ם "מבר ירו עיש

 פו   ..........  פרשת ואתחןלשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 א סק  .....  פרשת ואתחןלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 פטק  ........  פרשת ואתחןלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתיביא  )יז

 צק ....................................  י פרק  עזרא , ו-ה פרק  יחזקאל

  ואותמק/הרותטמסכת  –משיות   ) יח

 צבק  ................................................  ביאור קהתי 

 אר  ............................................  מא יוכת מס בעקיעין   )יט

  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כ

 בר  ..............................................  ז י ףד עד יא ףמד

 לר  ..............................  האיכ מדרש רבה למגילת  )כא

 לח ר  ........  תשעה באבמוד בללי קמצא' סוגיית 'בר   )כב

  : "דחביאי ו שותימתורת רב

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 מור  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

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

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

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

   םיחי תורת  )כו

 ג ר  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כז

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 ור  ...............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"תר –ספר המאמרים   )כט

 ור  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  (מתורגם)  אידיש –ם מאמריר הספ  ) ל

 זר  ..............................................  דמו''ר מוהריי''צא

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

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

 רסב..........................................  ז ספרק  כרוותספר הז  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 סהר  .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ער  ......................................  הלכות בית הבחירה  )לד

 עדר  .................................  ורחומש לקריאה בציב  ) לה

 פג ר  .................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לו

 פה ר  ..........................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לז

 רפו  ....................  פרשת ואתחןלשבוע  ים מוח זל  ) לח

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



ebe'ו 'ied l` opgz`e

עצמֹו ּבזכּות מה 8הּתפלה ׁשאפילּו ידּוע ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבאֹופן  זה אין  ׂשכר, ּבתֹורת נֹותן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשהּקּב"ה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ליּתן, מחּויב חסד 9ׁשהּוא ה' ּול ְְְִֵֶֶֶֶָָ

הּתׁשלּום  ׁשּגם ּכמעׂשהּו, לאיׁש ּתׁשּלם אּתה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָּכי

הּקּב"ה  ׁשל חסד הּוא לפי 10"ּכמעׂשהּו" [והינּו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

 ֿ אתערּותא ּדאתערּותאּֿדלתּתא הענין ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָׁשּכללּות

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ מּפני רק הּוא ְְְִִִֵֵֶַַָָָּדלעילא

11יתּבריתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה ׁשּלאחרי ואף , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכן  נע ׂשה (יתּבר רצ ֹונֹו (מּפני  ּתעֹורר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהעבֹודה

מּפני 12ּבאמת  רק הּוא ּגּופא זה מּכלֿמקֹום , ְֱִִֵֶֶֶַָָָ

להתּפּלל  ו)צרי ׁשּי) ולכן ,[יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָחסּדֹו

ּכמֹו ּתחנּונים, ּבלׁשֹון לתפּלה ועד ְְְְֲִִִִַַַָָָלהּקּב"ה,

זֹו אין ׁשּבאמת (אף חּנם' 'מּתנת  ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמבּקׁשים

מּצד  לכ ראּוי ׁשהאדם ּכיון חּנם', ְְִִֵֶַַַָָָָָָָ'מּתנת

ה'ספרי', לפי ואלּו ּוזכּוּיֹותיו). ְְְְֲִִִִַָָעבֹודתֹו

חּנם) י ּתן ׁשהּקּב"ה הּבּקׁשה (ׁשהיא ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ"ואתחּנן"

ּתפלה  ׁשּנקראת לׁשֹונֹות עׂשרה ּבכלל ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָאינֹו

להיֹותֹו כּו'), ּוזכּיֹות עבֹודה עם ְְְֲִִֶָָֻ(ׁשּקׁשּורה

זכּיֹות  לֹו ׁשאין אצלֹו ׁשּנרּגׁש ּכזֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻּבמדרגה

ּבּקׁשתֹו, ימּלא ׁשהּקּב"ה ראּוי יהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבגללם

אּלא  לֹו ׁשּיּתן הּמקֹום מן מבּקׁש אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָולכן

מּמׁש. חּנם' 'מּתנת ְִִַַַָָָ'חּנם',

LÈÂ ּבדרּוׁשי מבאר ּדהּנה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִֵֵֶָָֹ

הם 13חסידּות  ּתפּלה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשעׂשרה ְְֲֲִִֵֶֶָָָ

ּובּקׁשת  ּדאצילּות, ׁשּבמלכּות ספירֹות עׂשר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָּכנגד

ח  ׁשּמּצד 'מּתנת ׁשּבמלכּות, ּכתר ּבחינת היא ּנם' ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
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ב.8) יו"ד, ברכות יג.9)ראה סב, שו"ע 10)תהלים ועיין ועוד. ואילך. תשמט ע' ב) (כרך שה"ש באוה"ת בהנסמן ראה

ס"ה. סצ"ח או"ח פ"ו.11)אדה"ז תש"ג עולם אדון ד"ה בארוכה וראה ועוד. א. יב, שה"ש ב. פג, שמע"צ ראה 12)לקו"ת

וש"נ. .13 הערה 1133 ע' ח"ד קיח.13)לקו"ש ע' פרשתנו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓˆÚ ˙eÎÊa ‰ÏÙz‰8‰"aw‰M ‰Ó eÏÈÙ‡L Úe„È È¯‰L , «¿ƒ»ƒ¿«¿∆¬≈»«∆¬ƒ«∆«»»
¯ÎN ˙¯B˙a Ô˙B,האדם של הטובים מעשיו ÔÙB‡aעל ‰Ê ÔÈ‡ ≈¿«»»≈∆¿∆

‡e‰L הקדושֿברוךֿהוא·e˙kL BÓÎe ,ÔzÈÏ ·ÈeÁÓ9'‰ EÏe ∆¿»ƒ≈¿∆»¿
ÌeÏLz‰ ÌbL ,e‰NÚÓk LÈ‡Ï ÌlLz ‰z‡ Èk „ÒÁ∆∆ƒ«»¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆«««¿

"e‰NÚÓk" תשלום בתור שבא ¿«¬≈
האדם  של הטובים מעשיו על שכר

‰"aw‰ ÏL „ÒÁ ‡e‰10 ולא ∆∆∆«»»
בו, מחוייב שהקדושֿברוךֿהוא דבר

הדין מצד וטעם [eÈ‰Â,כביכול, ¿«¿
השפעה  כל באמת מדוע הדבר,

 ֿ הקדוש מצד חסד נחשבת מלמעלה

לאדם, eÏÏkL˙ברוךֿהוא ÈÙÏ¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰בזוהר Œ‡˙e¯Ú˙‡cהאמור »ƒ¿»¿ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

שתהיה  פועלת לאלוקות, להתקרב

 ֿ הקדוש מצד מלמעלה, התעוררות

האדם  אל להתקרב ברוךֿהוא

כלל  הוא זה שדבר וכיוון לו, ולהשפיע

האדם  מעשי לכאורה קבוע, וסדר

מלמעלה, שכר תשלום מחייבים למטה

הזה  והסדר הכלל דבר של לאמתו אבל

‰ÏÚ CkL ÈtÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈∆«»»
C¯a˙È BBˆ¯a11 הכרח מפני ולא  ƒ¿ƒ¿»≈

לגבי  כלל שייך שלא דבר כלשהו,

È¯Á‡lLהקדושֿברוךֿהוא, Û‡Â¿«∆¿«¬≈
C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿ƒ¿»≈

‰„B·Ú‰L למטה האדם של ∆»¬»
¯¯BÚz והשפעה התגלות ותמשיך ¿≈
C¯a˙È)מלמעלה BBˆ¯ ÈtÓ)ƒ¿≈¿ƒ¿»≈

˙Ó‡a Ôk ‰NÚ12 ו'אתערותא «¬∆≈∆¡∆
ומעוררת  ממשיכה אכן דלתתא'

דלעילא', ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ'אתערותא
‡Ùeb ‰Ê הדבר הוא שכך עצמו זה ∆»

BcÒÁבאמת ÈtÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈«¿
C¯a˙È כאמור ההכרח, בגלל ],ולא ƒ¿»≈

CÈ¯ˆ(Â CiL) ÔÎÏÂ יש אם אפילו ¿»≈«»¿»ƒ
רבינו  במשה שמצינו כמו רבות זכויות ולא Ïlt˙‰Ï‰"aw‰Ïלאדם ¿ƒ¿«≈«»»

הטובים, ומעשיו שלו הזכויות בגלל לו מגיע שהשפע lÙ˙Ï‰לחשוב „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ»
'ÌpÁ ˙zÓ' ÌÈLw·nL BÓk ,ÌÈeÁz ÔBLÏa לקבל בקשה ƒ¿«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿«ƒ»

כלל  המקבל של זכות או מעשה בגלל ולא הנותן של חסדו מצד »(‡Ûחינם,

„vÓ CÎÏ Èe‡¯ Ì„‡‰L ÔÂÈk ,'ÌpÁ ˙zÓ' BÊ ÔÈ‡ ˙Ó‡aL∆∆¡∆≈«¿«ƒ»≈»∆»»»»¿»ƒ«
,ÂÈ˙BieÎÊe B˙„B·Ú חינם מתנת שיקבל היא והתפילה הבקשה עד )אבל ¬»¿»

רבה'. ה'מדרש מדברי שעולה כפי התפילה של הכללי התוכן הוא כאן

‰"aw‰L ‰Lwa‰ ‡È‰L) "ÔpÁ˙‡Â" ,'È¯ÙÒ'‰ ÈÙÏ eÏ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆¿««∆ƒ««»»∆«»»
‰¯NÚ ÏÏÎa BÈ‡ (ÌpÁ ÔzÈƒ≈ƒ»≈ƒ¿»¬»»
‰ÏÙz ˙‡¯˜pL ˙BBLÏ¿∆ƒ¿≈¿ƒ»
˙BiÎÊe ‰„B·Ú ÌÚ ‰¯eLwL)∆¿»ƒ¬»¿À

,('eÎ ובקשה בתחינה מדובר אלא

יש  אכן שבה כתפילה מוגדרת שאינה

אלא  המתפלל של לזכויות חשיבות

כל  לו אין שאכן גישה מתוך בקשה

BÊkזכויות, ‰‚¯„Óa B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿≈»»
BÏˆ‡ Lb¯pL את רואה שהוא כפי ∆ƒ¿»∆¿

ÌÏÏ‚aLעצמו  ˙BiÎÊ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿À∆ƒ¿»»
‡lÓÈ ‰"aw‰L Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»»¿«≈
ÔÓ Lw·Ó BÈ‡ ÔÎÏÂ ,B˙Lwa«»»¿»≈≈¿«≈ƒ
,'ÌpÁ' ‡l‡ BÏ ÔziL ÌB˜n‰«»∆ƒ≈∆»ƒ»

LnÓ 'ÌpÁ ˙zÓ' קשר כל ללא «¿«ƒ»«»
לו  אין ובעיניו שלו ולזכויות למעשים

כלל. זכויות

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
ÈLe¯„a ¯‡·Ó מאמרי ¿…»ƒ¿≈

˙e„ÈÒÁ13˙BBLÏ ‰¯NÚL ¬ƒ∆¬»»¿
‰lÙz ÏL חכמינו בדברי הנזכרים ∆¿ƒ»

B¯ÈÙÒ˙ז"ל  ¯NÚ „‚k Ì‰≈¿∆∆∆∆¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓaL כמבואר ∆¿«¿«¬ƒ

'מתכללות' הספירות וחסידות, בקבלה

יש  הספירות מעשר אחת ובכל בזו זו

(בספירת  הבחינות עשר כל את

שבחכמה, חכמה יש לדוגמא, החכמה,

מלכות  עד הלאה וכן שבחכמה, בינה

תפילה  של הלשונות ועשר שבחכמה),

הספיר  עשר כנגד שהן הם כפי ות

האצילות  שבעולם המלכות בספירת

וכן  שבמלכות, בינה שבמלכות, (חכמה

שבמלכות, מלכות עד »«»Lw·e˙הלאה,
¯˙k ˙ÈÁa ‡È‰ 'ÌpÁ ˙zÓ'«¿«ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆

,˙eÎÏÓaL שההתחלה בחינת) מהספירות למעלה היא עליון' 'כתר ∆««¿
והמוח), הראש מעל שהוא כפשוטו כתר כמו בחכמה, היא שלהן והראשית

שבתפילה, העניינים מעשר למעלה היא חינם מתנת בתור הבקשה ובענייננו

הספירות, עשר כנגד שהם הלשונות, בעשר BÊ,המרומזים ‰ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ»
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יׁש ואּולי חׁשיב. ּכלא קּמיּה ּכּוּלא זֹו, ְְְִִֵֵַַָָָָּבחינה

הם  חּנם' ּב'מּתנת הּנ"ל האֹופּנים ׁשּׁשני ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָלֹומר,

חיצֹונּיּות  מּצד ׁשּבּכתר. הּבחינֹות ׁשּתי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַּכנגד

לּנבראים  חׁשיבּות ׁשּיׁש ('ארי') ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָהּכתר

ּבלׁשֹון  רק הּוא חּנם' ּד'מּתנת הענין ְְְְֲִִִַַַַָָָָָועבֹודתם,

הּכתר 14הּמתּפּלל  ּפנימּיּות מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

אפׁשר  מּמׁש, חׁשיב לא קּמיּה ּדכּוּלא ְְִִֵֶַַַָָָָָ('עּתיק')

ּבאמת. חּנם' 'מּתנת ּבתֹורת רק ְְְֱִֵֶֶַַַַַָלב ּקׁש

ּד'מּתנת LÈÂב) ּבאֹופן הּתפלה ׁשענין לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֶֶַַַַַָ

ׁשהרי  הּׁשּבת, ּתפלת ענין הּוא ְְֲִִִֵֶַַַַָָחּנם'

ּכמאמר  מּתנה, ׁשל ּבאֹופן הּוא הּׁשּבת ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָענין

ז"ל  ּגנזי,15רּבֹותינּו ּבבית לי יׁש טֹובה מּתנה ְְִֵֵֵַַַַָָָָ

ענין  ּגם הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ׁשמּה. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָוׁשּבת

הּׁשּבת, ּבחינת הּוא החֹול ׁשּבימֹות ְְִִִֶַַַַַָָהּתפלה

ׁשּנמׁשכת  ּכפי הּׁשּבת הארת ענין ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּידּוע

החֹול  ׁשּׁשני 16ּבימֹות לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִֵֵֶֶַַַ

ּתפּלה  "ואתחּנן", ּבענין הּנ"ל ּופירּוׁשים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָאֹופּנים

ׁשּמבּקׁשים  ּכמֹו ּתחנּונים ּבלׁשֹון נאמרת ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשרק

ּותפלה  רּבה'), ה'ּמדרׁש (ּכפירּוׁש חּנם' ְְְְִִִֵַַַַַָָָ'מּתנת

(ּכפירּוׁש מּמׁש חּנם' 'מּתנת ּבּקׁשת ְְִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא

החֹול  ימֹות ּדתפלת הענינים ׁשני הם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָה'ספרי'),

הּׁשּבת  היֹותּה17ּותפלת עם החֹול, ימֹות ּדתפלת , ְְְֱִִִִַַַַַָָ

ׁשּבימֹות  הּׁשּבת ּבחינת זֹו הרי ׁשּבת, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבחינת

עבֹודה  ׁשל ּבאֹופן היא הּתפלה ולכן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָהחֹול,

כּו', ּתחנּון ּדאמירת הענין ּגם ּבּה ויׁש ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָויגיעה,

ׁשל  ּבאֹופן אינּה הּתפלה הּׁשּבת ּביֹום ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָאבל

לנּו" "סלח אמירת ּבּה ואין כּו', ויגיעה ְְֲֲִִִֵַַָָָָעבֹודה
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ספירות.14) בעשר מתלבש - מזו ויתירה הקרוב, מקיף הוא הכתר חיצוניות כי תפילה, של לשונות בעשרה נכלל ולכן

(כתר). מאדך" "בכל של באופן כשהיא היא ששלימותה מובן ובמילא כתר, - חדש רצון" "יהי ה"ז תפילה שכל ולהעיר

ב.15) י, א.16)שבת מא, בהר לקו"ת א. פח, ויקהל תו"א שם 17)ראה וראה ואילך. א'קכח ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

א'צו. ע' א'צב. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומאירה  יורדת שהיא כפי מהספירות שלמעלה הבחינה שבמלכות', 'כתר

המלכות, ספירת האחרונה, ÈLÁ·בספירה ‡Ïk dÈn˜ ‡lek הכול »«≈¿»»ƒ
מקום  תופסת לא המציאות כל שלגביה מדריגה כלומר, נחשב, כלא לפניו

קיימת. אינה וכאילו כלל

ÈML ,¯ÓBÏ LÈ ÈÏe‡Â¿«≈«∆¿≈
'ÌpÁ ˙zÓ'a Ï"p‰ ÌÈpÙB‡‰»«ƒ««¿«¿«ƒ»
בו  רבה', ב'מדרש מדובר עליו האופן

ומכל  משמעות יש האדם של לזכויות

והאופן  חינם מתנת מבקש הוא ֿמקום

האדם  בעיני שגם ב'ספרי' מדובר בו

חשיב' ו'כלא זכויות כל לו אין עצמו

˙BÈÁa‰ ÈzL „‚k Ì‰≈¿∆∆¿≈«¿ƒ
¯˙kaL יש עצמו עליון' ב'כתר ∆«∆∆

אנפין' 'אריך הנקראת הכתר' 'חיצוניות

כוח  הוא הנפש בכוחות לו (המקביל

הנקראת  הכתר' ו'פנימיות הרצון)

בכוחות  לו (והמקביל יומין' 'עתיק

העונג). כוח הוא »vÓƒ„הנפש
('CÈ¯‡') ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆¬ƒ
ÌÈ‡¯·pÏ ˙e·ÈLÁ LiL∆≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ
˙zÓ'c ÔÈÚ‰ ,Ì˙„B·ÚÂ«¬»»»ƒ¿»¿«¿«
ÔBLÏa ˜¯ ‡e‰ 'ÌpÁƒ»«ƒ¿

Ïlt˙n‰14 עניין מצד אבל «ƒ¿«≈
מלכתחילה, שהוא כפי עצמו, התפילה

חשיבות, יש ולזכויות »Œ‰Óלמעשים
¯˙k‰ ˙eiÓÈt „vÓ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«¿ƒƒ«∆∆
‡Ï dÈn˜ ‡leÎc ('˜ÈzÚ')«ƒ¿»«≈»

LnÓ ·ÈLÁ המציאות כל ולגביו »ƒ«»
לחלוטין, ערך חסרת «¿∆LÙ¯‡היא

˙zÓ' ˙¯B˙a ˜¯ Lw·Ï¿«≈«¿««¿«
˙Ó‡a 'ÌpÁ לבקש כלל מקום ואין ƒ»∆¡∆

טובים. ומעשים זכויות בגלל

‰ÏÙz‰ ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«∆ƒ¿««¿ƒ»
'ÌpÁ ˙zÓ'c ÔÙB‡a בדרגה ¿∆¿«¿«ƒ»

לו  אין שבאמת חש כשהאדם הגבוהה,

משלו, וזכויות משלו ‰e‡מציאות
È¯‰L ,˙aM‰ ˙ÏÙz ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«««»∆¬≈
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚƒ¿«««»¿∆∆

‰zÓ,ישראל לבני Ï"Êמהקדושֿברוךֿהוא eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók15 «»»¿«¬««≈«
dÓL.בגמרא  ˙aLÂ ,ÈÊb ˙È·a ÈÏ LÈ ‰·BË ‰zÓ«»»»≈ƒ¿≈¿»«¿«»¿»

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e,כללי באופן היא, השבת שתפילת לכך בנוסף ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
חינם' 'מתנת מבקש שהאדם הרגשה BÓÈaL˙מתוך ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ

˙aM‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÏBÁ‰ בהם עוסק שהאדם החולין ענייני לעומת כי «¿ƒ«««»
הוא  התפילה עבודת של והתוכן התפילה, זמן היום, של אחרות בשעות

החול, ימות לעומת שבת בדוגמת

Úe„ik החסידות עניין e‰fLבתורת «»«∆∆
ÈÙkהתפילה  ˙aM‰ ˙¯‡‰ ÔÈÚƒ¿«∆»«««»¿ƒ

˙ÎLÓpL וגילוי ביטוי לידי ובאה ∆ƒ¿∆∆
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa16. ƒ«

ÈML ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¿≈
Ï"p‰ ÌÈLe¯ÈÙe ÌÈpÙB‡«ƒ≈ƒ««
˜¯L ‰lÙz ,"ÔpÁ˙‡Â" ÔÈÚa¿ƒ¿«»∆¿««¿ƒ»∆«
BÓk ÌÈeÁz ÔBLÏa ˙¯Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«¬ƒ¿
'ÌpÁ ˙zÓ' ÌÈLw·nL∆¿«¿ƒ«¿«ƒ»
,('‰a¯ L¯„n'‰ Le¯ÈÙk)¿≈«ƒ¿««»
˙zÓ' ˙Lwa ‡È‰L ‰ÏÙ˙e¿ƒ»∆ƒ«»««¿«

LnÓ 'ÌpÁ של תחושה מתוך ƒ»«»
מציאות  לו ואין זכויות לו שאין האדם

‰Ìכלל  ,('È¯ÙÒ'‰ Le¯ÈÙk)¿≈«ƒ¿ƒ≈
˙BÓÈ ˙ÏÙ˙c ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿
˙aM‰ ˙ÏÙ˙e ÏBÁ‰17, «¿ƒ«««»

ÌÚ ,ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ˙ÏÙ˙cƒ¿ƒ«¿«ƒ
˙aL ˙ÈÁa d˙BÈ‰ לעיל כאמור ¡»¿ƒ««»

היא  התפילה החול בימות שגם

שבת, ÈÁa˙בדוגמת BÊ È¯‰¬≈¿ƒ«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL ˙aM‰ עניין ולא ««»∆ƒ«

לאמתו, ‰È‡השבת ‰ÏÙz‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ»ƒ
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ÏL ÔÙB‡a וכדי ¿∆∆¬»ƒƒ»
לאלוקות  ולהתקרב על להתעלות

מצידו  הוא כי הרבה להתייגע האדם

גשמיים  בעניינים ושקוע עסוק

חול, ענייני Ìbוחומריים da LÈÂ¿≈»«
ÔeÁz ˙¯ÈÓ‡c ÔÈÚ‰ שמחייבת »ƒ¿»«¬ƒ««¬

לא  דברים עם והתעסקות התייחסות

ועוונות  חטאים ‡·Ïרצויים, ,'eÎ¬»
dÈ‡ ‰ÏÙz‰ ˙aM‰ ÌBÈa¿««»«¿ƒ»≈»
'eÎ ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒƒ»

האדם  השבת קדושת בגלל נמצא כי

והחומריות, החול מענייני מנותק והוא יותר מרומם ומצב daבמעמד ÔÈ‡Â¿≈»
השבת  eÏ"בתפילות ÁÏÒ" ˙¯ÈÓ‡ על ומחילה סליחה חטאים בקשת ¬ƒ«¿«»
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"ּכל  הּנה חצֹות, לאחרי ׁשּבת ּבערב ׁשּכבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ(ּכיון

וכּו' מינּה" מתעּברין היא 18ּדינין הּתפלה אּלא ,( ְְְְִִִִִִִֶַַָָָ

ּובאֹופן  ׁשּבת, ליל ּבתפּלת הן מּתנה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

הּׁשּבת  ּביֹום ּובפרט הּׁשּבת, ּביֹום יֹותר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָנעלה

ּדרעוין  רעוא חצֹות, עקר 19לאחרי הּוא ׁשאז , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַָָ

הּׁשּבת  ּדיֹום הּמּתנה .20ענין ְְִַַַַַָָָ

הּזקן LÈÂג) רּבנּו ּבאּור עם זה ּכל לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּתֹורה' ואתחּנן 21ּב'לּקּוטי "אין ּבענין ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

לארץ  ּכניסתֹו ׁשעלֿידי חּנם", מּתנת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

גֹו' ואראה" נא לפעֹול 22("אעּברה מׁשה רצה ( ְְְְְִֶֶֶֶָָָָֹ

להּגיע  ׁשאיֿאפׁשר ּכזֹו מדרגה יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאצל

ּבחינת  ׁשּזֹוהי הּנבראים, עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָאליה

לגמרי  ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָאתערּותאּֿדלעילא

'מּתנת  הּלׁשֹון ּפירּוׁש וזהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמאתערּותאּֿדלתּתא.

מצֹות" ּבלא "חּנם ּכמֹו מדרגה 23חּנם', הינּו, , ְְְְְִִִֵַַָָָֹ

 ֿ ועלּֿפי הּמצֹות. מּבחינת מעלה למעלה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָׁשהיא

אינֹו ׁש"ואתחּנן" ה'ספרי' סברת לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

היא  הּתפלה ּכי ּתפלה, ׁשל לׁשֹונֹות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָמעׂשרה

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבדר ּכדי 24עבֹודה ולכן , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

נא  ּד"אעּברה המבּוקׁש מלּוי הּקּב"ה אצל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָלפעֹול

את  יׂשראל ּבני אצל ּפֹועל ׁשהיה גֹו', ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָואראה"

להיֹות  הּוצר אתערּותאּֿדלעילא, ּבדר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּגלּוי

זה  מעין הּבּקׁשה אֹופן (לא 25ּגם לבּקׁש והינּו, , ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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ב.18) קלה, המשך 19)זח"ב ג. רד, דא"ח עם סידור וראה (אד"ז). ב רפח, (אד"ר). א קכט, ח"ג סע"ב. פח, ח"ב זהר ראה

תקמה. ע' עטר"ת 20)תרס"ו רמד. ס"ע תר"ל סה"מ תרטז7. ע' בהר ב'תשצד. ע' ח"ז ויקהל אוה"ת שם. תער"ב המשך ראה

.86 ע' ה'ש"ת תיא. תקס"ד.21)ע' הזקן אדמו"ר מאמרי בס' ואתחנן ד"ה גם וראה ואילך). ג ג, א. (ג, פרשתנו ריש

עה"פ. באוה"ת - כה.22)ובארוכה שם, בלקו"ת 23)פרשתנו הובא - ה יא, בהעלותך עה"פ ורש"י) (ספרי חז"ל לשון ע"ד

ג. ואילך).24)ג, נא (ע' באוה"ת ובארוכה א). ד, ג. (ב, כאן בלקו"ת גם תער"ג 25)כמבואר ואתחנן מסד"ה גם להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BˆÁ˙,ועוונות  È¯Á‡Ï ˙aL ·¯Úa ¯·kL ÔÂÈk) כניסת לפני עוד ≈»∆¿»¿∆∆«»¿«¬≈¬
הזוהר ‰p‰השבת  dÈÓ"כמאמר ÔÈ¯aÚ˙Ó ÔÈÈc Ïk" הדינים כל ƒ≈»ƒƒƒ¿«¿ƒƒ»

קיימים עוברים  ואינם ‰eÎÂ18‰ÏÙz'ממנה ‡l‡ בשונה ), בשבת, ¿∆»«¿ƒ»
החול, zÓ‰,מימות ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ עצמה שבשבת הוא הדברים וסדר ƒ¿∆∆«»»

לדרגה  מדרגה התעלות ≈‰Ôיש
ÔÙB‡·e ,˙aL ÏÈÏ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ«≈«»¿∆
,˙aM‰ ÌBÈa ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈¿««»
È¯Á‡Ï ˙aM‰ ÌBÈa Ë¯Ù·eƒ¿»¿««»¿«¬≈

,˙BˆÁ של התגלות יש שבו הזמן ¬
נעלית  בזוהר בחינה הנקראת באלוקות

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯19, הרצונות רצון «¬»¿«¬ƒ
בסדר  בחינה שלכל הוא העניין (כללות

להתהוות  רצון קדם ההשתלשלות

כל  ובראשית כתר), (בחינת זו בחינה

(כתר  כללי רצון יש ההשתלשלות

שהוא  קדמון") "אדם הנקרא כללי,

הבחינות  וכל הרצונות לכל הרצון

אחת) בהשוואה בו «∆Ê‡Lכלולות
מנחה, תפילת בזמן היום, חצות לאחר

ÌBÈc ‰zn‰ ÔÈÚ ¯˜Ú ‡e‰ƒ«ƒ¿«««»»¿
˙aM‰20 בחסידות כמבואר ««»

והשפעה  המשכה היינו ש'מתנה'

עבודת  מצד לא מלמעלה, שבאה

יתירה  בהדגשה קיים זה ועניין האדם,

ב'המשך' כמבואר דרעוין', 'רעוא בעת

לגבי  נ"ע הרש"ב לאדמו"ר תער"ב

לעת  שהיא שלישית סעודה מעלת

הסעודות  שתי על שבת של המנחה

הוא  שלישית סעודה ..." הקודמות:

מפני  עתיק... פנימיות בחינת גילוי

שבאתערותא  מה הן סעודות שהב'

דליל  דלעילא אתערותא שבת דלתתא

כו', ממש הבירורים עבודת עלֿידי הוא

ההמשכה  כן על כו'... עשה אשר מכל העונג כן גם הוא השבת ביום כן וכמו

בחי' היא שלישית סעודה אבל כו', בהתלבשות הבא העונג בחינת היא

המשכה  בבחינת לשובע אוכל צדיק עניין והוא עצמה מצד דלעילא אתערותא

כו'. בעצמותו שהוא כמו העצמי העונג בחינת הוא כן על למטה... מלמעלה

דלעילא  אתערותא בחינת שהיא מפני זו... בסעודה קידוש שאין מה יובן ובזה

טובה...". מתנה בחינת עצמה מצד

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ea¯ ¯e‡a ÌÚ ‰Ê Ïk ¯M˜Ï LÈÂ (‚21 ¿≈¿«≈»∆ƒ≈«≈«»≈¿ƒ≈»
ואתחנן, פרשת  ז"ל ÔÈÚaפרשתנו, חכמינו מאמר של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

ı¯‡Ï B˙ÒÈk È„ÈŒÏÚL ,"ÌpÁ ˙zÓ ‡l‡ ÔpÁ˙‡Â ÔÈ‡"≈»∆¿««∆»«¿«ƒ»∆«¿≈¿ƒ»»»∆
רבנו( משה ביקש זה ‡שעל ‰¯aÚ‡"הירדן הארץ Â‡¯‡‰"את את ∆¿¿»»¿∆¿∆

'B‚22Ïˆ‡ ÏBÚÙÏ ‰LÓ ‰ˆ¯ (»»…∆ƒ¿≈∆
BÊk ‰‚¯„Ó Ï‡¯NÈ Èa בעבודת ¿≈ƒ¿»≈«¿≈»»

‡ÈÏ‰ה' ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«ƒ«≈∆»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ מצד «¿≈¬««ƒ¿»ƒ

ÈÁa˙עצמם, È‰BfL∆ƒ¿ƒ«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

האלוקות, מצד מלמעלה, (והמשכה)

Œ‡˙e¯Ú˙‡Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד (והתעלות) התעוררות ƒ¿«»

עצמו. ‰ÔBLlהאדם Le¯Èt e‰ÊÂ¿∆≈«»
,'ÌpÁ ˙zÓ' שלא מלמעלה מתנה «¿«ƒ»

מלמטה  האדם של בפעולה תלוייה

BÓk לגבי בחסידות שמבואר ¿
של הפנימית Ïa‡המשמעות ÌpÁ"ƒ»¿…

"˙BˆÓ23‰‚¯„Ó ,eÈ‰ , ƒ¿«¿«¿≈»
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«

˙Bˆn‰ את אין המצוות ולמעשה «ƒ¿
ולגרום  זו למדריגה להגיע הכוח

זו. ממדריגה והשפעה להמשכה

˙¯·Ò ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿»«
"ÔpÁ˙‡Â"L 'È¯ÙÒ'‰ היותו עם «ƒ¿ƒ∆»∆¿««

תחנונים של NÚÓ¯‰עניין BÈ‡≈≈¬»»
Èk ,‰ÏÙz ÏL ˙BBLÏ¿∆¿ƒ»ƒ
C¯„a ‰„B·Ú ‡È‰ ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¬»¿∆∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡24,מלמטה ƒ¿¬»ƒ¿«»
מדובר  וכאן האדם מצד עבודה עלֿידי

בכוחה  אין האדם שעבודת בהמשכה

‡ˆÏלגרום, ÏBÚÙÏ È„k ÔÎÏÂ¿»≈¿≈ƒ¿≈∆
L˜e·Ó‰ ÈeÏÓ ‰"aw‰«»»ƒ«¿»

רבינו משה של הבקשה Â‡¯שתתמלא ‡ ‰¯aÚ‡"c,'B‚ "‰‡ ¿∆¿¿»»¿∆¿∆
Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ÏÚBt ‰È‰L הייתה רבינו משה בקשת אילו ∆»»≈≈∆¿≈ƒ¿»≈

לארץ, ונכנס הירדן את עובר היה והוא C¯„aמתמלאת ÈeÏb‰ ˙‡∆«ƒ¿∆∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ להמשיך האדם של בכוחו שאין מלמעלה המשכה ƒ¿¬»ƒ¿≈»

Ê‰ולעורר, ÔÈÚÓ ‰Lwa‰ ÔÙB‡ Ìb ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰25, באופן ¿«ƒ¿«∆««»»≈≈∆
כלל האדם עבודת מצד לא היא וההמשכה Lw·Ïשההתעוררות ,eÈ‰Â¿«¿¿«≈
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ט d"kyz'd ,a`Îmgpn f"h ,engp zay ,opgz`e zyxt zay

כּו', זכּויֹות  עם ׁשּקׁשּורה ּתפלה, ׁשל ְְְְִִֶֶָָָּבלׁשֹון

ּכלל  קׁשּורה ׁשאינּה מּמׁש, חּנם' 'מּתנת ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא)

כּו'. זכּויֹות ְִעם

C‡"ואתחּנן" ׁשּגם היא רּבה' ה'ּמדרׁש סברת «ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ

ויּובן  ּתפלה. ׁשל לׁשֹונֹות מעׂשרה ְְְֲִֵֶָָָָהּוא

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המבאר ׁשּבּקׁשת 26ּבהקּדים ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

אתערּותאּֿדלעילא  ּבחינת (ׁשּתהיה הּנ"ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשה

הּתֹורה, ענין הּוא ֿ ּדלתּתא) מאתערּותא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשאנכי", מי "אנכי מּבחינת נמׁש עלֿידּה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּובאה  מאתערּותאּֿדלתּתא, מעלה למעלה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיא

מה  מּובן אינֹו עלּֿפיֿזה  א מּתנה. ְִֵֶֶֶַַַַָָָּבדר

הרי  עכׁשו, נתקּימה לא מׁשה ׁשּבּקׁשת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּׁשאֹומרים

עּתה  ּגם נמׁש ׁשעלֿידּה הּתֹורה ענין ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָיׁשנֹו

 ֿ אתערּותא ּבלי ּדאתערּותאּֿדלעילא זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָמּבחינה

צדק'27ּדלתּתא  ה'צמח ּומבאר מׁשה 28. ׁשּבּקׁשת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ׁשּבאה  הּתֹורה ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּתפעל  ּכּנ"ל) ואתערּותאּֿדלעילא מּתנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבדר

ּבעֹולם  ׁשּבּתפלה 29למּטה ּבחדּוׁש הּיתרֹון ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

הּתֹורה  (ּבעקר)30לגּבי היא הּתֹורה ׁשּפעּולת , ְְְִִֵֶַַַַָָָ

העליֹונים  ּבעֹולמֹות האצילּות), (ּבעֹולם ְְְְֲִִֶַָָָָָָלמעלה

ּכנגּדֹו" וׁשֹונה קֹורא ׁש"הּקּב"ה ענין ),31(ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּנבראים  לׁשּנֹות ּפֹועלים הּתפלה עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָואלּו

כּו', הּגׁשם וירד  החֹולה ׁשּיתרּפא  ׁשהם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַמּכמֹות

למעלה, מּלמּטה ּבדר ּבאה ׁשהּתפלה לפי ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהינּו

היא  ׁשּבֹו הּמקֹום ּזהּו ּכי ּבּמּטה ּפֹועלת ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָולכן
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עיי"ש. שפלות, בדרך - עבדך" את "להראות אומרו בטעם תער"ב) שם.26)(בהמשך באוה"ת ובארוכה ד. ב, שם

אין 27) תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר כל ב] קט, [יבמות רז"ל אמרו שהרי אלא ואילך): סע"ד (ג, שם ובלקו"ת

הבהמית  ונפשו גופו מזכך (שעי"ז כו' עמוק ולב איש מקרב תחילה שיתפלל ע"י צ"ל התורה שע"י זו המשכה גם כי לו,

הרי  עכ"ז אך לבד, אתעדל"ע מבחי' עליונה המשכה ג"כ נמשך התפילה הקדמת בלי לבד התורה ע"י שגם היות ועם כו'),

וזהו  התפילה, שאחר התורה לעסק התפילה שקודם התורה דמי לא ולכן זו, בהמשכה קץ אין ומדריגות מעלות שיש נודע

כו'. התורה בעסק ראי' בחי' להמשיך הי' משה בקשת עיקר אך כו'. למיטתי סמוכה שתהא תפילתי על בנימין אבא מאמר

ואילך.28) נד ס"ע פרשתנו אדמו"ר 29)אוה"ת במאמרי נת' ב. נט, (זח"ג תורה ע"י שהיא דרשב"י גשמים הורדת ע"ד

ועוד). ואילך. רסז ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. רנד ע' א) (כרך אחרי אוה"ת ואילך). רי (ע' לאזניא אתהלך תניא 30)הזקן ראה

א). (קנה, בפע"ח מ"ש להבין רד"ה תתרלד.31)קו"א רמז איכה שמעוני ילקוט פי"ח. רבה אליהו דבי תנא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‡l‡ ,'eÎ ˙BÈeÎÊ ÌÚ ‰¯eLwL ,‰ÏÙz ÏL ÔBLÏa ‡Ï)…¿»∆¿ƒ»∆¿»ƒ¿∆»
'eÎ ˙BÈeÎÊ ÌÚ ÏÏk ‰¯eL˜ dÈ‡L ,LnÓ 'ÌpÁ ˙zÓ'«¿«ƒ»«»∆≈»¿»¿»ƒ¿

ה'ספרי'. דברי עלֿפי חינם' 'מתנת של המשמעות לגבי לעיל כמבואר

‰¯NÚÓ ‡e‰ "ÔpÁ˙‡Â" ÌbL ‡È‰ '‰a¯ L¯„n'‰ ˙¯·Ò C‡«¿»««ƒ¿««»ƒ∆«»∆¿««≈¬»»
‰ÏÙz ÏL ˙BBLÏ לבאר ויש ¿∆¿ƒ»

משה  התכוון ומה העניין תוכן מהו

שלזכויות, זו גישה מתוך בבקשה רבינו

משמעות  כן יש האדם, עבודת היינו

התפילה. בנושא

¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a26˙LwaL ¿ƒ≈»∆«»«

Ï"p‰ ‰LÓ'חינם ל'מתנת בקשה …∆««
האדם  של בזכויות תלוייה שלא

Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‰È‰zL)∆ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿¬»
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆¿«¿»

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó המשכה ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  שעבודת נעלה ממקור והשפעה

לשם) 'מגיעה' ולא 'נוגעת' ‰e‡לא
d„ÈŒÏÚ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»∆¬≈«»»

התורה  (לימוד) «¿CLÓƒעלֿידי
"ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ
התחלת  שלכן בחסידות וכמבואר

(ה' ב"אנכי היא הדברות עשרת

שמות  הם אלוקיך" "ה' כי אלוקיך)",

פרטיות  לדרגות המתייחסים קדושים

באלוקות, 'אנכי'מוגדרות ואילו

מי  'אנכי עצמו לאיןֿסוף מתייחס

הקדושֿברוךֿהוא  היינו שאנכי",

מי È‰L‡בעצמו  'אנכי בחינת ∆ƒ
ÏÚÓ‰שאנכי' ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó מצד הבאה ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
zÓ‰האדם, C¯„a ‰‡·e»»¿∆∆«»»

מלמעלה.

‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡««ƒ∆≈»«

,ÂLÎÚ ‰Ói˜˙ ‡Ï ‰LÓ ˙LwaL ÌÈ¯ÓB‡M הגלות בזמן ∆¿ƒ∆«»«…∆…ƒ¿«¿»«¿»
המשיח  בימות לבוא לעתיד רק ‰Bz¯‰ותתקיים ÔÈÚ BLÈ È¯‰ שהיא ¬≈∆¿ƒ¿««»

חינם  מתנת של באופן ÈÁaÓ‰המשכה ‰zÚ Ìb CLÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»««»ƒ¿ƒ»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÈÏa ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡c BÊ27? ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¬»ƒ¿«»

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe28, ¿»≈«∆«∆∆
‰˙È‰ ‰LÓ ˙LwaL∆«»«…∆»¿»
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈«»
‰zÓ C¯„a ‰‡aL)∆»»¿∆∆«»»
(Ï"pk ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»««

עליון  ממקור המשכה ביותר,והיא

לגמרי, העולם של מההגבלה למעלה

אשר  עד למטה hÓÏ‰תרד ÏÚÙzƒ¿«¿«»
ÌÏBÚa29ÔB¯˙i‰ e‰fL , »»∆∆«ƒ¿

Èa‚Ï ‰ÏÙzaL Le„Áa«ƒ∆«¿ƒ»¿«≈
‰¯Bz‰30˙ÏeÚtL השפעת , «»∆¿«

‰ÏÚÓÏ (¯˜Úa) ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿ƒ»¿«¿»
˙BÓÏBÚa ,(˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa)¿»»¬ƒ»»
ÔÈÚ e‰fL) ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ∆∆ƒ¿»
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰"L∆«»»≈¿∆

"Bc‚k31 תורה לומד יהודי כאשר ¿∆¿
הקדושֿברוךֿהוא, בעולם, למטה

והדבר  כנגדו ושונה קורא כביכול,

הוא  הגילוי אבל וגילוי, המשכה פועל

העליונים), È„ÈŒÏÚבעולמות eÏ‡Â¿ƒ«¿≈
˙BpLÏ ÌÈÏÚBt ‰ÏÙz‰«¿ƒ»¬ƒ¿«

ÌÈ‡¯·p‰ הזה שבעולם הגשמיים «ƒ¿»ƒ
Ì‰L ˙BÓkÓ בהם ולחולל כעת ƒ¿∆≈

בפועל,שינ  ‰ÏBÁ‰וי ‡t¯˙iL∆ƒ¿«≈«∆
ÈÙÏ eÈ‰Â ,'eÎ ÌLb‰ „¯ÈÂ¿≈≈«∆∆¿«¿¿ƒ
‰hÓlÓ C¯„a ‰‡a ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»»»¿∆∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ להתקרב התעוררות והיא ¿«¿»
למטה  שהוא כפי האדם מצד לאלוקות

הגשמי, הזה ÏÚBt˙בעולם ÔÎÏÂ¿»≈∆∆
‰ÌB˜nהתפילה e‰f Èk ‰hna««»ƒ∆«»
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ebe'י 'ied l` opgz`e

ההמׁשכה  ׁשּגם לפעֹול רצה ּומׁשה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתפלה.

(עלֿידי  אתערּותאּֿדלעילא ּבדר ּתהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה

ׁשּגם  רּבה' ל'מדרׁש סביראֿליּה ולכן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורה).

ׁשל  לׁשֹון היתה מׁשה ׁשל חּנם' 'מּתנת ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקׁשת

ׁשּת חּבּור ׁשּיהיה רצה ׁשּמׁשה ּכיון י ּתפלה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּבדר ּבאה  ׁשההמ ׁשכה ׁשאףֿעלּֿפי ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמעלֹות,

מּכלֿמקֹום  (אתערּותאּֿדלעילא), חּנם' ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ'מּתנת

ולכן  הּתפלה), (ּבמקֹום מּטה למּטה עד ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּתּומׁש

ׁשל  לׁשֹון ׁשהיתה הענינים, ׁשני ּבתפלתֹו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָהיּו

'מּתנת  ּבּקׁשת הּוא ׁשענינּה ּבאֹופן אבל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּתפלה,

ִָחּנם'.

ענין ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âד) רּבנּו מׁשה ּפעל לא ¿««ƒ≈ְִֵֶַַָָֹֹ

ּכיון  ּבתפלתֹו, ְִִֵֶָָזה

עלֿידי  יהיּו הענינים ׁשּכל היא הּכּונה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתכלית

אףֿעלּֿפי  הּנה ולכן ּדוקא. ׁשּבגלל 32עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לארץ  הּכניסה היתה לארץ נכנס לא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה

לבנה  ּפני יהֹוׁשע, ׁשינּויים,33עלֿידי ּבּה ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ

הּגלּות  ענין אחרּֿכ להיֹות יכֹול היה ְְְִִֵַַַַָָָָָָּובמילא

עלֿידי  היתה לארץ הּכניסה אם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ[מהּֿׁשאיןּֿכן

(ּכיון  נצחית ּגאּולה ׁשל ּבאֹופן היתה ׁשאז ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמׁשה,

מּכלֿמקֹום  הּמּטה)], ּבעבֹודת ּתלּויה היתה ְְֲִֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

למעׂשה  העבֹודה, מעלת יׁשנּה עלֿידיֿזה ְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא

ּתכסֹוף  יֹותר 34ידי נעלה אֹור ׁשּממׁשיכה ,35 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

'מּתנת  עלֿידי ׁשּנמׁש מהאֹור ּגם ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ(למעלה

האמּתית  ּבּגאּולה למּטה ׁשּיתּגּלה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָחּנם'),

עם  ּגם ׁשּקׁשּור צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשלמה,

ּגֹואל  הּוא ראׁשֹון "ּגֹואל ׁשהרי רּבנּו, ֲִֵֵֵֵֶֶַֹמׁשה

מּמׁש,36אחרֹון" ּבימינּו ּבמהרה ויגאלנּו יבא , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ

"ּבעּתּה" ׁשל ּבאֹופן ׁשּבזה, האֹופּנים ,37ּובׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

"לחׁש ׂשם "קץ ׁשהּקּב"ה אֹו38עלֿידיֿזה , ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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וש"נ.32) ואילך. סה ע' פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן א.33)בהבא עה, טו.34)ב"ב יד, פז.35)איוב ע' שם אוה"ת ראה

ואילך. קט תשנ"ב 36)ע' השיחות ספר ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ויחי. פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה

ואילך. 98 ע' א.37)ח"א צח, סנהדרין כב. ס, ג.38)ישעי' כח, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÙz‰ ‡È‰ BaL הזה בעולם כאן המתרחש על השפעה לה יש ולכן ∆ƒ«¿ƒ»

‰‰ÎLÓ‰התחתון. ÌbL ÏBÚÙÏ ‰ˆ¯ ‰LÓeמלמעלה‰hÓÏ …∆»»ƒ¿∆«««¿»»¿«»
(‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ) ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ‰È‰z ולא ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿≈«»

התפילה. ידי על דלתתא ¯a‰'באתערותא L¯„Ó'Ï dÈÏŒ‡¯È·Ò ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ¿««»
היא 'zÓ˙ודעתו ˙Lwa ÌbL∆««»««¿«

ÔBLÏ ‰˙È‰ ‰LÓ ÏL 'ÌpÁƒ»∆…∆»¿»»
‰ÏÙz ÏL לעורר היתה וכוונתו ∆¿ƒ»

על  מלמעלה המשכה ולהמשיך

דלתתא', LnL‰'אתערותא ÔÂÈk≈»∆…∆
ÈzL ¯eaÁ ‰È‰iL ‰ˆ»̄»∆ƒ¿∆ƒ¿≈

,˙BÏÚn‰ תופל לשון תפילה ««¬
ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒומחבר,

C¯„a ‰‡a ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»»»¿∆∆
Œ‡˙e¯Ú˙‡) 'ÌpÁ ˙zÓ'«¿«ƒ»ƒ¿¬»

(‡ÏÈÚÏc כלל שבדרך המשכה והיא ƒ¿≈»
ב'אתערותא  להמשיך אפשר אי

כך, כדי עד מגעת שאינה דלתתא'

‰hÓÏ „Ú CLÓez ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««¿«»
‰ÏÙz‰ ÌB˜Óa) ‰hÓ שהוא «»ƒ¿«¿ƒ»

למטה  כאן ÔÎÏÂדווקא למעשה ), ¿»≈
,ÌÈÈÚ‰ ÈL B˙ÏÙ˙a eÈ‰»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ

‰ÏÙz ÏL ÔBLÏ ‰˙È‰L שבו ∆»¿»»∆¿ƒ»
האדם, לעבודת משמעות «¬‡·Ïיש

˙Lwa ‡e‰ dÈÚL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»»«»«
'ÌpÁ ˙zÓ' במצבו להתחשב בלי «¿«ƒ»

האדם. של

(„ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â רצונו למרות ¿««ƒ≈
לעיל  מבואר שעניינה ובקשתו,

¯eaבאריכות, ‰LÓ ÏÚt ‡Ï…»«…∆«≈
‰Ê ÔÈÚ תהיה שההמשכה ƒ¿»∆

זאת  ובכל דלעילא' ב'אתערותא

ביותר למטה «B˙ÏÙ˙aƒ¿ƒ,תומשך
‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ÔÂÈk≈»∆«¿ƒ««»»ƒ
È„ÈŒÏÚ eÈ‰È ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈

‰„B·Ú מלמטה האדם Âc˜‡של ¬»«¿»
דלעילא. ב'אתערותא ולא

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ ÔÎÏÂ32 ¿»≈ƒ≈««ƒ
ÒÎ ‡Ï ‰LnL ÏÏ‚aL∆ƒ¿«∆…∆…ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ‰˙È‰ ı¯‡Ï»»∆»¿»«¿ƒ»»»∆
‰·Ï Èt ,ÚLB‰È È„ÈŒÏÚ33, «¿≈¿À«¿≈¿»»

,ÌÈÈeÈL da LiL כמאמר ∆≈»ƒƒ

הירח  על השמש מעלת בדוגמת היא יהושע על משה שמעלת ז"ל חכמינו

"פני  נקרא ויהושע חמה" "פני נקרא משה ולכן יותר הרבה גדול השמש שאור

שינויים  יש הירח באור אבל מידה באותה תמיד מאירה שהשמש וכשם לבנה",

היתה  הכניסה רבנו, משה ידי על היתה לארץ הכניסה אילו כך החודש, במהלך

הזמן, במשך שינויים ללא נצחית,

עלֿידי  הייתה הכניסה שלמעשה וכיוון

שינויים, בה שיהיו אפשרות יש יהושע,

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÈÓ·e¿≈»»»»ƒ¿
˙eÏb‰ ÔÈÚ CkŒ¯Á‡ שהוא ««»ƒ¿««»
לארץ  לכניסה מוחלטת »[Œ‰Óסתירה

ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ Ì‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«¿ƒ»»»∆
Ê‡L ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈…∆∆»
‰Ïe‡b ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆¿»
‰˙È‰ ‡lL ÔÂÈk) ˙ÈÁˆƒ¿ƒ≈»∆…»¿»

‰hn‰ ˙„B·Úa ‰ÈeÏz אם וגם ¿»«¬«««»
ירידה, יש ישראל בני של העבודה מצד

הגלות) את גורם זה כן ],אין ואם

חסרון  יש ֿ לכאורה על לארץ בכניסה

יהושע  Âc˜‡ידי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»
˙ÏÚÓ dLÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿»«¬«

,‰„B·Ú‰ הכתוב NÚÓÏ‰כלשון »¬»¿«¬≈
ÛBÒÎz EÈ„È34, ֿ שהקדוש היינו »∆ƒ¿

למעשיו  כביכול, משתוקק, ברוךֿהוא

האדם, האדם Lשל ∆עבודת
‰ÎÈLÓn¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡35 «¿ƒ»«¬∆≈

CLÓpL ¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»«≈»∆ƒ¿»
,('ÌpÁ ˙zÓ' È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«ƒ»

‰lb˙iL זה אור hÓÏ‰נעלה ∆ƒ¿«∆¿«»
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ המשיח «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆
,ea¯ ‰LÓ ÌÚ Ìb ¯eLw»«ƒ…∆«≈
‡e‰ ÔBL‡¯ Ï‡Bb" È¯‰L∆¬≈≈ƒ

"ÔB¯Á‡ Ï‡Bb36eÏ‡‚ÈÂ ‡·È , ≈«¬»…¿ƒ¿»≈
ÈL·e ,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»ƒ¿≈

‰ÊaL ÌÈpÙB‡‰ האמורים בגאולה »«ƒ∆»∆
ה' "אני הפסוק על ז"ל חכמינו בדברי

על  מרמז שהכתוב אחישנה" בעתה

בגאולה, אופנים ÏLשני ÔÙB‡a¿∆∆
"dzÚa"37‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ , ¿ƒ»«¿≈∆
‰"aw‰L מצידוÌN ı˜" ∆«»»≈»
"CLÁÏ38,העת ÔÙB‡aבבוא B‡ «…∆¿∆
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יי d"kyz'd ,a`Îmgpn f"h ,engp zay ,opgz`e zyxt zay

ּד"אחיׁשּנה" ׁשּיׂשראל 37ּבאֹופן עלֿידיֿזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

נגאלין  הן ּומּיד ּתׁשּובה ׁשּיהיּו39עֹוׂשין ּובאֹופן , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

אחד  ׁשּבכל הּמעלֹות ּכל עם הענינים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשני

ּבּה40מהם  ׁשּיׁש הּׁשּבת, ּביֹום נפעל זה וכל . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ועלֿידיֿזה  חּנם'*, מ'מּתנת ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינה

ּגם  ּובכללם כּו', הּגזרֹות ּכל את לבּטל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָיכֹולים

הּׁשבּועֹות  הּקץ 44ׁשלׁשת את ידחקּו ׁשּלא .45כּו' ְְְֲִֵֶֶֶַַֹֹ

ּדידן. ּבעגלא לנּו, ּתהיה ְְֲִִֵֶַַָָָוכן

∑
ספירֹות  עׂשר – ׁשּבּתפּלה לׁשֹונֹות עׂשר אנּפין').41*) ּב'ארי ּכבׁשרׁשן הּיֹותר (לכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכתר  - חּנם ּב'אריֿאנּפין'.41מּתנת (מתלּבׁש) הּׁשּי 'עּתיקאֿקּדיׁשא' הּיֹותר מעין 42ניחא È·Ú„(לכל ּגםּֿכן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ¬ƒְֵֵֵַַָ

- "לקּים הּכחֹות עׂשר את ּומׂשּביעה מתלּבׁשת ׁשבּועה ּדאתערּותאּֿדלתּתא. את Ì‰L(עלּֿכלּֿפנים) - הּמקּימים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ∆≈ְְִֶַַ

ְִַָהּמצוה").

ׁשהּוא לזה ּכׁשּנֹותן - לאחר מּתנה מּנֹותן - מהּנ"ל ׁשראּוי BÓˆÚ")˙Ó‚e„a"למעלה לזה מּתנה עדיפּות יֹותר) (ועֹוד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ«¿¿¿«ְְֲִֵֶֶַָָָ

- ּולמעלה Á·È¯ליֹורׁשֹו) קּדיׁשא' ּד'עּתיקא ראׁשֹונֹות ג' אנּפין', ּב'ארי מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה קּדיׁשא' ('עּתיקא לנּו ְְƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

וכּו'). ְִֶמּזה

‰Ï‚a:לֹומר הּצּוּוי‰Ù¯˙יׁש ׁשבּועה. עֹון על אפילּו מֹועילה ּתׁשּובה א). עד, ב"ב (ראה ּתתיאׁשÏ‚a‰הּׁשבּועה אל ¿ƒ¿∆ֵַ¬»«ְְְֲֲִִִַַַָָָָ¿ƒ¿∆ְִֵַָ

(עיי"ש הּפּורענּיּות הּוא·È"˘¯ÈÙמן - פ"א) ‰‚Ïa‰אבות ‡Ïa. ְִִַָ¿…«¿»»

כּו' לחברֹו מּתנה הּנֹותן ב): (י, ּבׁשּבת הּׁשינּוי עלּֿפיֿזה לפרׁש יׁש BË·‰ואּולי ‰zÓ.ׁשמּה וׁשּבת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ«»»»ְְַָָ

ּב (נתּבאר טֹובה מּתנה (2 מּתנה (1 ּבׁשּבת: ענינים ...).43ׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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ה"ה.39) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ואילך.40)ראה א פז, אורה שערי סוס"א.41)ראה לעיל תער"ב 42)ראה המשך ראה

.17 (המו"ל).43)שבהערה בכתי"ק ברורה אינה זו 20)44)תיבה הערה - (בשיחות לעיל להאמור בסתירה זה אין ולכן

חינם. ממתנת גם שלמעלה בחי' אודות כאן שמדובר כיון שבועה, לבטל מועילה אינה חינם קיא,45)שמתנת כתובות ראה

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰pLÈÁ‡"c37, במהירות‰·eLz ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿¬ƒ∆»«¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»

דלתתא' ÔÈÏ‡‚ב'אתערותא Ô‰ „iÓe39ÈL eÈ‰iL ÔÙB‡·e , ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿≈
ÌÈÈÚ‰"ו"אחישנה "בעיתה" של »ƒ¿»ƒ

„Á‡ ÏÎaL ˙BÏÚn‰ Ïk ÌÚƒ»««¬∆¿»∆»
Ì‰Ó40 של באופן ובכללות, ≈∆

ובאופן  העבודה מעלת יש "בעיתה"

אור ש  של המעלה את יש "אחישנה" ל

יותר. נעלה

,˙aM‰ ÌBÈa ÏÚÙ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»¿««»
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa da LiL∆≈»¿ƒ»∆¿«¿»«

,*'ÌpÁ ˙zÓ'Ó בהערת כמבואר ƒ«¿«ƒ»

נגלה  פי על והן הקבלה פי על הן השבת במעלת כאן הגיליון בשולי הרבי

˙B¯Êb‰ Ïk ˙‡ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לא דברים רצויים של ¿«¿≈∆¿ƒ¿«≈∆»«¿≈
˙LÏL Ìb ÌÏÏÎ·e ,'eÎƒ¿»»«¿…∆

˙BÚe·M‰44 ֿ הקדוש שהשביע «¿
ישראל  בני את ואחת eÎ'ברוךֿהוא

היא  ‡˙מהן e˜Á„È ‡lL∆…ƒ¿¬∆
ıw‰45 באופן הבקשה 'מתנת כי של «≈

הגזירות. כל את מבטלת ≈¿ÔÎÂחינם'
‡Ï‚Úa ,eÏ ‰È‰z במהירות ƒ¿∆»«¬»»

Ô„Èc המושגים לפי מהר היינו שלנו, ƒ«
כפשוטה. מהירות שלנו,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dkeq(iying meil)

àøîâ
:`xnbd dywnéåäéz àîéìdpyndáøc déøa àðeä áøc àzáeéz ¥¨¤¡¥§§¨§©¨§¥§©
øîzàc ,òLBäédyr m` ,zaya lhlhl zxznd dvign iabl §ª©§¦§©

xeriy xi`yd qtl qt oiae migth dyly miagx miqtn dvign
d xie`d xeriyy `vnpe ,qtõeøtmiqtd oiakd xeriyãîBò ¨§¥

,miqtd epiidcøîà àtt áøzxzn ef dvigneøzeîlhlhl ©¨¨¨©¨
`ly calae uextd lr daexn cnerd didiy jixv oi`y ,dkeza

,cnerd lr daexn uextd didiøîà òLBäé áøc déøa àðeä áøå§©¨§¥§©§ª©¨©
øeñàlr daexn cnerd didiy jixvy ,ef dvign ici lr lhlhl ¨

jkq didiy jixv m` dkeq oiprl mb zkiiy ef zwelgne .uextd

,xykd on daexn leqtd oi`y jka icy e` leqtdn xzei xyk
dvgn lr dvgny xaeqy ryedi axc dixa `ped ax zrcl dywe
ote`a ixd ,xyk ozenk geix yi m`y dpynd dhwp recn ,leqt
dkeqd `dzy ie`xe leqtd lr daexn xykd jkqd oi` oiicr df

:`xnbd zvxzn .cnerk uext oicn dleqtdéøa àðeä áø Eì øîà̈©§©¨§¥
ïúBîk éàî ,òLBäé áøcxie`dy dpeekd oi` ,dpynd dazky §©§ª©©§¨

`l` ,oeekna ozenk oicetyd oiayàöBéå ñðëðaagx xie`dy - §¦§¨§¥
epiide ,z`vle qpkil lkei ozenk agxd xacy jk ick cr
df xie` `lnn m`y `vnpe ,oicetyd agexn xzei hrn xie`dyk
.dvgn lr dvgn epi`e leqtd lr daexn xykd `di xyk jkqa
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מוגה  בלתי

מתנת ‡. לשון אלא מקום בכל חנון "אין ומפרש: "ואתחנן", תיבת רש"י מעתיק פרשתנו בהתחלת
מתנת  אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים, במעשיהם לתלות לצדיקים להם שיש אףֿעלֿפי חנם,

אחון  אשר את וחנותי לו שאמר לפי שנקראת 1חנם, לשונות מעשרה אחד זה ד"א ואתחנן. בלשון לו אמר ,
בספרי". כדאיתא תפלה,

להבין: וצריך

חנוןא) "אין רש"י כותב mewnמדוע lka הכתוב פירוש לפרש הוא רש"י של ענינו הרי - כו'" אלא
"מתנת  פירושו ש"ואתחנן" הוהֿליהֿלמימר כן, ואם המקומות, לשאר בנוגע כללים לקבוע ולא אתר, על

חנם"?

שזוהי  נתפרש ושם בספרי", "כדאיתא מסיים: שרש"י כפי ב'ספרי', הוא רש"י של שמקורו גם ומה
. "שיתן מקום".בקשה ל"כל בנוגע "כלל" נזכר ולא חנם", .

.ב) ש"מבקשים הלשון דיוק כלשון zpzn.מהו חנם, שמבקשים לומר מספיק דלכאורה - חנם"
חנם"? אלא להם שיתן המקום מן בקשו "לא ה'ספרי':

שבמדרש  הלשון 2ולהעיר, ושם ב'ספרי', הוא רש"י של מקורו אבל חנם", "מתנת הלשון אמנם נזכר
חנם"). "מתנת (ולא "חנם" הוא

.ג) חנון "אין בפירוש מסתפק אינו שרש"י הטעם פירוש .מהו מביא אלא חנם", מתנת לשון אלא
כשלעצמו  השני בפירוש די לא גיסא, ולאידך תפלה"; שנקראת לשונות מעשרה אחד זה "ד"א נוסף,
הראשון  הפירוש זהו ואדרבה, הקודם, בפירוש גם צורך יש אלא זה), פירוש רק מביא רש"י היה כן, (דאם

השני. בפירוש גם צורך יש קושי, איזה בו שיש בגלל ורק והעיקרי,

ללא ד) רז"ל מדברי שמביא מקומות בריבוי כדרכו ולא בספרי", "כדאיתא רש"י מסיים מה לשם
המקור? ציון

לכן  אותם, מפרט ואינו תפלה", שנקראת לשונות "עשרה שישנם אומר שרש"י שכיון מפרשים, יש
דוחק  אבל לשונות. העשרה כל נתפרטו ששם ב'ספרי' לעיין יוכל שרוצה שמי  בספרי", "כדאיתא מסיים
עשרה  הם מה נוגע לא - רש"י פירוש של ענינו שזהו - מקרא של שבפשוטו כיון כן, לפרש גדול
בספרי" "כדאיתא שהסיום לומר, צריך כן ועל נתפרטו. היכן לציין צורך אין ובמילא תפלה, של הלשונות

עצמו. רש"י לפירוש נוגע

הכתובים. בפשטות מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל פעמים, כמה וכמדובר

בזה ·. הביאור לומר :3ויש

בכל  והיחידה הראשונה הפעם שזוהי כיון הנה "ואתחנן", תיבת לומד למקרא' חמש ה'בן כאשר
חנם". מתנת "לשון שזהו לפרש רש"י צריך זו, תיבה שנאמרה התורה

חנון "אין רש"י mewnומוסיף lka"חנם מתנת לשון בהכרח 4אלא מקום", "בכל הפירוש שזהו שכיון -
"מתנת  משה ביקש כאן שגם .5לפרש להם שיש ש"אףֿעלֿפי הצדיקים, כדרך במעשיהם חנם", לתלות .
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יט.1) לג, תשא
א.2) פ"ב, פרשתנו דב"ר
אדמו"ר 3) כ"ק ממענה ענינים כמה ניתוספו לקמן בהבא

) ה'חוזרים' שאלות על ).המו"ל שליט"א

(4.29 הערה 31 ע' בפנים) (דלקמן לקו"ש גם ראה
יכול מתנת "5) סתם, "חנם" כי: - סתם "חנם" ולא חנם",

בחנם, אותו נותנים שלכן חסרֿערך, דבר שזהו באופן גם להיות
ממנו, להיפטר ורוצים הרבה, ומפציר מבקש פלוני שכאשר או
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לבקשה  שבנוגע לומר יותר מסתבר זאת, לולי כי חנם", מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים,
לתבוע  אפשר שאי חנם, מתנת בקשת על סומך היה לא ביותר, למשה נוגעת שהיתה לארץ הכניסה ,6על

לו. שמגיע שכר כמו

ש  גו'"וכיון גשמיכם ש"ונתתי הוא הסדר תורה עלֿפי שהרי חידוש, של ענין הוא חנם מתנת בקשת
גו'" תלכו בחוקותי ב"אם מתנת 7תלוי ליתן הקדושֿברוךֿהוא של שדרכו הוכחה להביא רש"י הוצרך -

"לפי elחנם: xn`y אחון אשר את ואתחנן".8וחנותי בלשון לו אמר ,

מתנת ‚. אלא המקום מאת מבקשים ש"אין הצדיקים דרך זוהי אם מובן: אינו זה פירוש לפי אבל,
רק "ואתחנן" נאמר למה - בתורה?!o`kחנם" שנזכרו התפילות בכל ולא ,

התפילות  לכל בנוגע למדים חנם", מתנת "לשון שהוא "ואתחנן", כאן שכתוב שממה לומר ודוחק
. מבקשים למה ש"אין בנוגע ולא ולהבא, מכאן בנוגע רק להיות יכול זה לימוד כי חנם", מתנת אלא .

בפעם "ואתחנן" הלשון הוהֿליהֿלמימר כן, ואם זה, לפני משה.dpey`xdשכתוב גבי תפלה שנזכרה

עסקי  על שלקתה מה לבטל שצריך כיון למתנה, לכאורה זקוק הוא ששם מרים, על בתפלתו ובפרט
כו' גו'"9דבה הארץ את ואראה נא "אעברה משה בתפלת מהֿשאיןֿכן לכך 10; שהסיבה כיון הרי -

גזירה" זה 11ש"נגזרה לפני שכתוב כמו אלא עצמו, משה בגלל ה'12אינה התאנף בי לאמר mkllba"גם
פרשתנו  בהמשך שכתוב וכמו שמה", תבוא לא אתה בי13גם ה' רש"י:mkprnl"ויתעבר ופירש ,"

אומר `mz"בשבילכם, הוא וכן לי, שהחטא 14גרמתם והיינו, בעבורם", למשה וירע מריבה מי על ויקציפו
בגלל אלא משה, של באשמתו היה לא מריבה etivwdדמי l`xyiÎipay האט ("ער כו' מפיו נפלט לכן ,ָ

במעשיו  לתלות יכול היה אלא חנם, מתנת לבקש זקוק משה היה לא - ווארט") א מיט ארויסגערעדט ַַָזיך
הטובים.

מעשרה אחד זה "ד"א נוסף: פירוש רש"י מפרש תפלה",zepeylולכן שנקראת אחד) ענין (של
אחר. בלשון ולפעמים זה, בלשון משתמשים  ולפעמים

תחנונים  של לשון "ואתחנן", בלשון משה תפלת היתה כאן דוקא למה קשה: זה לפירוש גם אך
"ויצעק" הראשון.15(מהֿשאיןֿכן לפירוש גם צריך ולכן בזה), וכיוצא

בספרי":„. "כדאיתא מסיים ורש"י

שנקראת  הלשונות וא' חנם דמתנת הענינים שב' המדרש, פירוש לשלול רש"י שכוונת - הביאור המשך
של  טובים ומעשים זכויות מצד שהיא תפלה, של לשון הוא ש"ואתחנן" והיינו, אחד, בפירוש הם תפלה

שהיא אלא רש"oeylaהמתפלל, ידבר ("תחנונים לו16תחנונים שיתנו שמבקש ,(xeza אלא חנם, מתנת
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ומדגיש  רש"י מוסיף ולכן כו'. לבלבל שיפסיק כדי לו, נותנים אזי
" אלא סתם, "חנם" זה דוקא,מתנת שאין מתנה של באופן חנם",

סתם), חנם לגבי (ועאכו"כ מכירה לגבי אפילו מעלה בה שיש
בעין  הנותן "כל וש"נ): רע"א. (נג, ב"ב במסכת הגמרא כדברי

נותן". הוא יפה
נאכל  אשר גו' "זכרנו ה) יא, (בהעלותך ממ"ש גם ולהעיר
בקשת  ואילו המצוות". מן "חנם רש"י: ופירש חנם", במצרים

בשביל אלא היתה לא ישראל לארץ להיכנס רבינו קיום משה
רבינו המצוות  משה נתאוה מה "מפני א) יד, (סוטה כמארז"ל ,

הוא  מטובה לשבוע או צריך הוא מפרי' לאכול וכי לא"י, ליכנס
ואין  ישראל נצטוו מצוות הרבה משה, אמר כך אלא צריך,
על  כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס בא"י, אלא מתקיימין

ידי".
"אותן 6) אחון", אשר את "וחנותי מ"ש רש"י שפירש וכפי

. לחון שאתרצה כו'".פעמים אענה עתים אלא הבטיחו לא .
בחוקותי.7) ר"פ
לא 8) ועתים אענה עתים אלא הבטיחו לא כאן ש"עד ואף

הבטיחו  ברית, כורת אנכי הנה לו אמר מעשה "בשעת הרי אענה",
ריקם". חוזרות שאינן

שלח.9) ר"פ פרש"י
כה.10) ג, פרשתנו
כד.11) שם, פרש"י
לז.12) א, דברים
כו.13) שם,
לב.14) קו, תהלים
יג.15) יב, בהעלותך
כג.16) יח, משלי
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פירושים  ב' הובאו ששם בספרי", זכויות 17"כדאיתא מצד תפלה, של לשון אינו "ואתחנן" הא', ולפירוש ,
בקשת אלא טובים, ynnומעשים mpg zpzn18.

לך" "רב למשה, הקדושֿברוךֿהוא במענה (וסדרם) הפירושים ב' הם לכך הפירוש 13[ובהתאם לפי :
דכיון  סרבן", כמה והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו "שלא לבקש, שיפסיק - ממש חנם מתנת שביקש

לבקש  יוכל כמה הגבלה אין חנם, מתנת בתור מצד 19שמבקש תפלה, של לשון שזהו הפירוש ולפי ;
לך" הצפון טוב רב לך שמור מזה "הרבה - ].20זכויותיו

הותר שמא ש"דמיתי לאחרי שגם ובהקדם, - הפלוגתא של xcpd"21וביאור לשבועתו בנוגע
השבועה  בטלה כולו, הותר מקצתו שהותר שנדר (דכיון לארץ יכנס שלא יש 22הקדושֿברוךֿהוא עדיין ,(

ש"נגזרה מה לבטל עלֿידיdxifb"23צורך - המדרש לדעת :dltz ולדעת דין, גזר לאחרי גם שמועילה ,
- לבקשה'ספרי' הוצרך ולכן דין, גזר לאחרי מועילה תפלה mpgאין zpzn שהגזירה כיון (ואףֿעלֿפיֿכן,

תפלה  מהני שבה הציבור, לגזירת נחשבת משה כו'24על לתלות לו היה דין, גזר לאחר שמצד 25גם אלא ,
יחיד  כשל - וכחו זכותו את משה החשיב ).26ענוותנותו

הירושלמי  שלדעת שוא", תפלת זו הרי זכר אשתי "שתלד בענין והירושלמי הבבלי פלוגתת 27וביאור

הגבלות, בה שאין חנם מתנת דרך כשהיא המשבר"), על היושבת ("אף לזכר מנקבה לשנות תפלה מועילה
הבבלי  והגבלות 28ולדעת גדרי (שלפי התפילה אזי הולד, צורת נקבע שכבר יום ארבעים לאחרי מיד ,

חלק  שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - שוא" "תפלת היא המתפלל)
ואילך. 28 עמוד כ"ד

***
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שני 17) לחבר יכולים (מדרש) הדרוש ע"ד שרק נתבאר,
הפשט  ע"ד וכן (ספרי), ההלכה ע"ד משא"כ יחד, הפירושים
הערה  1 ע' ח"ה לקו"ש (ראה העשי' עולם שכנגד רש"י), (פירוש

כו'"). ("ד"א פירושים שני ה"ה - (3
וברכת  המצוה ו)מעשה (עצם המצוות, בענין לדבר: דוגמא
היא  הברכה "שע"י אחד, ענינם התורה פנימיות ע"פ - המצוה
גורם  באתעדל"ת המצוה עשיית להיות ההמשכה שנעשית
וכן  דתורה, נגלה ע"פ אבל ד), ב, פרשתנו (לקו"ת אתעדל"ע"
- והמעשה בדיבור, - הברכה ענינים: ב' ה"ה הענינים, בפשטות

אחר". ב"דבר
דמכיון 18) - דוקא כהספרי בפשש"מ מפרש שרש"י והטעם

תקנו  לא ובנ"י ס"ג), (כנ"ל "בגללכם" היתה משה על שהגזירה
לבקש  הוצרך ולכן מע"ט, בזכות שהיא תפלה תועיל  לא זה, את

חנם  37).*מתנת הערה שבפנים לקו"ש (ראה
תפלת19) מעלת גודל מצד כאשר ובפרט שגם הצדיקים,

פועלת אינה סיבה למעלה מאיזו פועלת ה"ה למטה, ההמשכה
כו'. עליונים יחודים

ב.20) יג, (עירובין חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו וכיון
שהרי  - בפשטות - לך" ב"רב אמת: הפירושים שני הרי וש"נ),

ב"ואתחנן" וגם זל"ז; סותרים אינם שמשה מלכתחילה מה כי, -
מצד  אבל כו', ענוותנותו גודל מצד רק ה"ז חנם, מתנת ביקש
אלא  חנם, מתנת לבקש זקוק אינו גליא, שמיא שכלפי כפי  האמת,

תפלה. של מלשונות בא' להתפלל שפיר יכול
פרשתנו.21) ריש פרש"י
לבטל 22) מועילה היתה לא חנם מתנת גם זאת, לולי אבל

בלבד). גזירה (כיֿאם שבועה
לאבר 23) "זכור משה שאמר מה יומתק ליצחק ועפ"ז הם

אבות  זכות יג), לב, (תשא גו'" להם נשבעת אשר עבדיך ולישראל
ושבועהוגם הגזירה, לבטל - אבות זכות לבטל שבועה: -

לארץ, בנ"י את להכניס לאבות השבועה שקדמה דכיון השבועה,
מעיקרא. חלה לא לארץ יכנסו שלא שלאח"ז השבועה הרי

(24- מהם וא' בזה, הפירושים בשני תלוי צריך שציבור אבל
זה. על להתפלל

הוא25) שעיקרם - רועה של הטובים" דוקא "במעשיהם
הצאן. מרעה עניני

הזולת,26) על בתפלה משא"כ עצמו, על בתפלה - זה וכל
מו"ח  כ"ק (כדברי כו' והזכות הטוב את רק לראות צריך שבו
ולכן, ועוד)). .158 ע' תרצ"א סה"ש (ראה שיחות בכמה אדמו"ר
צורך  ללא תפלה, של בלשון להתפלל יכול משה הי' מרים על
ציבור, של ענין שזהו לכך נוסף - זה וכל חנם. מתנת בבקשת

משלשת אחת מרים א),הרועים שהרי ט, תענית בני וכל (ראה
לבארה. הוזקקו ישראל

ה"ג.27) פ"ט ברכות
א.28) ס, שם

*(y xnel jiiy k"tr`e"miwicvl mdl yiiyrna zelzlmdmiaehd"ik -:edeyipriy dnmkllbadxaqd jixv f"d -.iptn `edy l"vkre
e`) mkllbac dbdpdd mr yprpdl yiy zekiiy efi`ely dkxcdda xqgy,a - i"yxtk e`"zgyjnr"al `yz),(f,a"eike(.'id leki df lre

zekiiyd lelyl - 'ek zelzl.
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גו'.‰. הוי' אל ואתחנן דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

תורה' ה'לקוטי לימוד את כבר סיימו שבודאי שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר לאחרי
וכו' "לחיים" יאמרו ולכן הבדלה), קודם יסיימו - סיימו לא שעדיין (ואלו השבוע לפרשת .29השייך

***

.Â- דפורענותא דתלתא התיקון נעשה שבהם דנחמתא', ה'שבע התחלת נחמו, בשבת אנו עומדים
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה והגלות, החורבן ענין כללות תיקון

הבעלֿשםֿטוב  באגרת שכתב כמו החסידות, תורת התגלות עם קשור זה של 30וענין המענה אודות
תורת  התגלות ענין שזהו חוצה", מעיינותיך "לכשיפוצו מר": אתי "אימת השאלה על משיח

המגיד,הבעלֿשםֿטוב  הרב מקומו ממלא עלֿידי ההמשך גם כולל ה', בעבודת חדשה דרך יסד שבה ,
(כפי  כו' חדשה נשמה להיות הוצרך ולכן גופא, החסידות בתורת חדשה דרך שיסד הזקן, רבינו ולאחריו

ומכתבים  שיחות בכמה אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת ).31שמבאר

וביניהם  חסידות, ביכלאך כמה לכאן הגיעו באב, עשר חמשה קודש, שבת בערב הנה לזה, ַובקשר
החידוש  אבל ספרים, בכמה כבר שנמצא הזקן, אדמו"ר של בלבד) אחדות (שורות קצר מאמר נמצא

בסעודה! באב ט' ערב המאמר: אמירת זמן בכותרת מופיע שבו - זה בביכל

המאמר  לשון :32וזה

כל מורי  השומעים יבינו שלא אף בפה, אומרה היה במוחו השגה איזה לו כשנפלה נוהג היה זלה"ה
לו, שנפלה ההשגה את להמשיך בכדי הוא לזה והטעם כו'. עצמו בפני כמו רק מדברה שהיה כך,
הדיבור  אותיות בצירופי  שמדברה עלֿידיֿזה בפיו כשמדברה הדיבור יציאת בבחינת העולם, בזה
עלֿידי  להשיגה העולם בסוף שהוא אף אחר יוכל הזה לעולם כשימשיכנה ואזי הזה, לעולם ממשיכה
שהמשיכה  עלֿידי הזה בעולם שישנה מאחר ההשגה, זו במוחו ליפול שיוכל ועבודה, בתורה יגיעתו
אבל  לעיל. כנזכר יגיעתו עלֿידי אחר במוח ליפול יכולה לכך לעיל, כנזכר הדיבור ביציאות אותה בדברו
שאינה  במוחו, ישיגנה לא הרבה, אחר שייגע אף כו', הדיבור עלֿידי הזה לעולם ממשיכה היה לא אם
לצורך  שלא עצמו בפני מדברה שהיה כוונתו היה וזה וד"ל. כו', בשמים שהיא העולם, בזה נמצאת
כנזכר  ותפלה בתורה כשייגע אחר במוח ליפול ויוכל כו', הזה לעולם שימשיכנה בכדי רק השומעים,

וד"ל. לעיל
.Ê המאמ אמירת אם נתברר שלא אף זה,והנה, שלפני בסעודה או המפסקת בסעודה היתה ר

עם  ושייכות קשר לזה שיש משמע, באב, תשעה ערב סעודת שזוהי בכותרת שצויין כיון מכלֿמקום,
באב. דתשעה הענין

בזה: והענין

שכתוב  כמו הגילוי, היפך - הוא באב תשעה של בזה 33ענינו הכוונה תכלית אבל דומיה", "נאלמתי
הגילוי. אל הכנה הוא שההעלם והיינו, הגילוי, ענין יהיה שעלֿידיֿזה היא

רז"ל  מאמר הוא 34ועלֿדרך הדאגה ענין והרי בקרבו", דואג שלבו למי אלא תורה רזי מגלין "אין
התורה. רזי מפני היא גופא שהדאגה גם ומה תורה, רזי לגילוי הכנה שזוהי אלא, הגילוי, היפך
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וש"נ.29) .144 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ.30) בתחלתו. כש"ט
וש"נ.31) .22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה

וש"נ.32) תסד. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
א'מח.33) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת וראה ג. לט, תהלים
א.34) יג, חגיגה ראה
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דבר  אמירת אודות באב) תשעה ערב בסעודת (שנאמר הנ"ל במאמר שנתבאר הענין תוכן גם וזהו
להשיגו  אפשר יהיה שעלֿידיֿזה בעולם, הענין להמשיך כדי כלֿכך, השומעים יבינו שלא אף בפה תורה
הרי  גילוי, זה אין שעדיין כך, הענין, את מבינים השומעים אין מעשה שבשעת שאףֿעלֿפי - זה לאחרי

להגילוי. הכנה זה

התורה  דפנימיות הגילוי לשלימות ההכנה שזוהי החסידות, תורת דהתגלות הענין כללות גם וזהו
לעתידֿלבוא. שיהיה

ועלֿדרך  הזה, לזמן ולא דלעתידֿלבוא, לזמן שייך התורה פנימיות דגילוי הענין שעיקר שאף והיינו,
שכרם", ליטול הבא לעולם "למחר רש"י: ומפרש לעשותם", "היום פרשתנו: בסיום שכתוב מה

בחייך" תראה ד"עולמך הענין ישנו לעתידֿלבוא.35מכלֿמקום, הגילוי ושלימות לעיקר ההכנה וזוהי ,

***

.Á בפירו "ולמחרהביאור לעשותם", "היום פרשתנו, בסוף רש"י שאין ש - שכרם" ליטול הבא לעולם
לצדיקים  שכר שאין לומר רש"י גו'",36כוונת לשונאיו "ומשלם זה לפני שכתוב למה (בניגוד בעולםֿהזה

גמולם  לצדיקים הקדושֿברוךֿהוא משלם מקרא של פשוטו עלֿפי שהרי הטוב"), גמולו לו משלם "בחייו
רק יש ("היום") הזה שבעולם אלא הזה, בעולם אין zlawהטוב אבל נותן, שהקדושֿברוךֿהוא השכר

בפועל  יומשך לא שהשכר שיגרמו צדדיות סיבות להתערב יכולים ולכן, מעצמם, ליטול כח ישראל לבני
הגמרא  של 37(כסיפור שביתֿדין בעבודהֿזרה, מהרהר בהיותו הקן, ושילוח אב כיבוד מצות קיום אודות

" הבעלות ישראל לבני תהיה "למחר" ואילו השכר), נתינת ומעכב מקטרג בעצמם,lehilמעלה שכרם"
עיכובים  עמוד 38ללא כ"ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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סע"א.35) יז, ברכות
גו'",36) המצוה את "ושמרת הפסוק, בתחלת שמ"ש גם ומה

בפסוק  שנזכרו אלו על גם אלא צדיקים, על רק לא בפשטות קאי
שאפילו  תימן) ואגרת השמד (באגרת הרמב"ם וכמ"ש שלפנ"ז,
את  גם לקיים חייב הרבים, את והחטיא שחטא נבט בן ירבעם

תבשילין. עירוב כמו סופרים, שמדברי הציווים

וש"נ.37) ב. לט, קידושין
כו'38) הבתיֿדינים כל סגורים שבו השבת, ביום גם הוא וכן

להיות  יכול ולכן כו', לקטרוג מקום אין ובמילא ב), לו, (ביצה
דלעתיד  ומצב המעמד ודוגמת מעין שכרם", ד"ליטול הענין
אעביר  הטומאה רוח "את ב) יג, (זכרי' היעוד יקויים שאז לבוא,

הארץ". מן
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דבר  אמירת אודות באב) תשעה ערב בסעודת (שנאמר הנ"ל במאמר שנתבאר הענין תוכן גם וזהו
להשיגו  אפשר יהיה שעלֿידיֿזה בעולם, הענין להמשיך כדי כלֿכך, השומעים יבינו שלא אף בפה תורה
הרי  גילוי, זה אין שעדיין כך, הענין, את מבינים השומעים אין מעשה שבשעת שאףֿעלֿפי - זה לאחרי

להגילוי. הכנה זה

התורה  דפנימיות הגילוי לשלימות ההכנה שזוהי החסידות, תורת דהתגלות הענין כללות גם וזהו
לעתידֿלבוא. שיהיה

ועלֿדרך  הזה, לזמן ולא דלעתידֿלבוא, לזמן שייך התורה פנימיות דגילוי הענין שעיקר שאף והיינו,
שכרם", ליטול הבא לעולם "למחר רש"י: ומפרש לעשותם", "היום פרשתנו: בסיום שכתוב מה

בחייך" תראה ד"עולמך הענין ישנו לעתידֿלבוא.35מכלֿמקום, הגילוי ושלימות לעיקר ההכנה וזוהי ,

***

.Á בפירו "ולמחרהביאור לעשותם", "היום פרשתנו, בסוף רש"י שאין ש - שכרם" ליטול הבא לעולם
לצדיקים  שכר שאין לומר רש"י גו'",36כוונת לשונאיו "ומשלם זה לפני שכתוב למה (בניגוד בעולםֿהזה

גמולם  לצדיקים הקדושֿברוךֿהוא משלם מקרא של פשוטו עלֿפי שהרי הטוב"), גמולו לו משלם "בחייו
רק יש ("היום") הזה שבעולם אלא הזה, בעולם אין zlawהטוב אבל נותן, שהקדושֿברוךֿהוא השכר

בפועל  יומשך לא שהשכר שיגרמו צדדיות סיבות להתערב יכולים ולכן, מעצמם, ליטול כח ישראל לבני
הגמרא  של 37(כסיפור שביתֿדין בעבודהֿזרה, מהרהר בהיותו הקן, ושילוח אב כיבוד מצות קיום אודות

" הבעלות ישראל לבני תהיה "למחר" ואילו השכר), נתינת ומעכב מקטרג בעצמם,lehilמעלה שכרם"
עיכובים  עמוד 38ללא כ"ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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סע"א.35) יז, ברכות
גו'",36) המצוה את "ושמרת הפסוק, בתחלת שמ"ש גם ומה

בפסוק  שנזכרו אלו על גם אלא צדיקים, על רק לא בפשטות קאי
שאפילו  תימן) ואגרת השמד (באגרת הרמב"ם וכמ"ש שלפנ"ז,
את  גם לקיים חייב הרבים, את והחטיא שחטא נבט בן ירבעם

תבשילין. עירוב כמו סופרים, שמדברי הציווים

וש"נ.37) ב. לט, קידושין
כו'38) הבתיֿדינים כל סגורים שבו השבת, ביום גם הוא וכן

להיות  יכול ולכן כו', לקטרוג מקום אין ובמילא ב), לו, (ביצה
דלעתיד  ומצב המעמד ודוגמת מעין שכרם", ד"ליטול הענין
אעביר  הטומאה רוח "את ב) יג, (זכרי' היעוד יקויים שאז לבוא,

הארץ". מן
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המשך ביאור למס' סוכה ליום רביעי עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

Œ„ÂÓÏ˙·˘ ÌÈÈÂÂÈˆ‰ È˘ ÔÈ· ¯„Ò‰ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰
‰¯Â˙

שני  כללי, באופן ישנם, תלמודֿתורה במצות
ציוויים:

"ללמוד" תורה 1א) ללמוד החובה ).3(כשיכיר 2–

"ללמדה" לאחרים 1ב) התורה את ללמד –4,
בניו  את ללמד האב חובת – .5ובמיוחד

והן  הרמב"ם הן מפליא: דבר מוצאים זה 6בענין

הזקן  תלמוד `7mpiאדמו"ר "הלכות את פותחים
הקובעת 8תורה" בהלכה אלא תורה, ללמוד בחובה

הקטן  בנו את תורה ללמד האב על וזוהי 9שחובה ,
התורה. מן מצותֿעשה

היתה  צריכה ובראשונה בראש מובן: לא לכאורה,
אחר  ורק לעצמו, בכלל, תורה ללמוד החובה להיכתב

צורך 10כך  ויש ב"ללמוד", די שאין להיאמר, היה צריך
הקטן? לבנו ב"ללמדה" גם

לבנו  "ללמדה" שהחובה בפשטות, שמובן כפי
ציווי וזהו תורה, ללמוד החובה מן נובעת sqepהקטן

התורה, מצוות שאר לעומת תורה, תלמוד במצות
בלבד  מדרבנן הקטנים חינוך חובת חלה .11שלגביהם

בלי  "ללמדה" של הענין שיתקיים ייתכן לא וגם,

"חדורים 12"ללמוד" הם התורה דברי אשר עד ,
.13בפיך"

סיבות: שתי לכך שיש להסביר, ניתן בפשטות

ללמוד  התורה מן מצותֿעשה שקיימת כיוון א)

לגביהם  חלה שלא המצוות כבשאר שלא לקטן, תורה
קטנים  לחנך התורה מן התורה 11חובה שלימוד יוצא, .

בהיותו  עוד יהודי כל אצל להתחיל התורה מן חייב

בדינים  תורה" תלמוד "הלכות את פותחים לכן קטן.
בקטנותו  – מהתחלתם היהודי של התורה לימוד אודות

יהודי  כל .14של

רבות" פעמים "נכפל תורה תלמוד על הציווי 15ב)

"ללמוד" הציווי הן "ללמדה"16– הציווי אך 17והן –
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מנין 1) יא*. מ"ע  בסהמ"צ רמב"ם ידֿטו. מ"ע בסהמ"צ הרס"ג לשון
חינוך  תורה"). "ללמוד רק ת"ת להל' (וב"כותרת" היד ספר בריש המצות
ילמדון, לעצמם. ילפון ילמדון, י: ד, פרשתנו רש"י וראה תיט. מצוה

לאחרים. יאלפון
רמה.2) ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. שם ה"גֿד. פ"א ת"ת הל' רמב"ם

ועוד. רפ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' קנה. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע סרמ"ו. שם
(3" (ה"ג) הבאה שבהערה להצ"צ xikiykברמב"ם פס"ד וראה ."

שם  וראה .254 .249 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה – לרמב"ם.
אדה"ז. בשיטת – 17 הערה

לאדה"ז 4) ת"ת הל' סרמ"ה. שם טושו"ע ה"וֿז. ה"אֿג. שם רמב"ם
וס"ח. ס"ד ס"א, פ"א

ת"ת 5) והל' (ס"ג) טושו"ע (ה"בֿג), רמב"ם – בנו להקדים מצוה כי
רס"ג  לסהמ"צ פערלא הרי"פ בביאור שקו "ט וראה שם. (ס"ח) לאדה"ז

לתלמידים). או לבנים (אם ב"ללמד" הרס"ג בכוונת גֿד) (קכו, שם
הכותרת 6) בטור) (משא"כ שם שבשו"ע ולהעיר בטושו"ע**. ועד"ז

מלמדים" "הלכות היא כו') בנו ללמד החיוב (ע"ד סרמ"ה ליו"ד
החיוב  ע"ד (המתחיל רמו לסי' רק היא תורה" תלמוד "הלכות והכותרת
תלמוד  להל' מלמדים הל' מקדים למה עצ"ע אבל בת"ת). אדם כל על

תורה.
הלכות7) שהן סקנ"ה שבאו"ח ת"ת הל' meidושאני xcqa ולא

ופשוט. כשלעצמם. דת"ת החיובים
גם 8) כ"ה – (1 להערה בשוה"ג לעיל (נעתק קאפח ובתרגום

להרמב"ם. בסהמ"צ

(כי 9) סתם "בנו" – שם ובטושו"ע לאדה"ז. ת"ת והל' ברמב"ם כ"ה
ת"ת mbקאי הל' וראה יוד. סי' ח"ב דווינסק צפע"נ שו"ת וראה גדול. על

שבכתב התורה כל ה"ד: פ"א א'.t"rayeלאדה"ז לסעיף שם קו"א .
ואכ"מ).
שהוא10) שם mcewובפרט טושו"ע ה"ד. פ"א שם (רמב"ם לבנו

ס"ז). פ"א שם אדה"ז ס"ב.
וש"נ.11) בתחילתן. לאדה"ז ת"ת הל'
ה"ד:12) פ"א לאדה"ז ת"ת מהל' z"dn..cnlnלהעיר el `evnl e`.

שם. קו"א וראה
ושננתם 13) ז) ו , (פרשתנו עה"פ (ורש"י) וספרי סע"א) (ל, קידושין

ה"ג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' שם. להרמב"ם סהמ"צ לבניך.
בלימוד14) המדובר אין כי קצת, שעל ohwdודוחק החיוב ע"ד כ"א ,

cnll a`d הו"ל וא"כ ניתנה), לגדולים – התורה חיובי שככל פשוט, (כי
לאחרים, ללמד שמחוייב מה – אח"כ ורק שבגופו, המצוה להקדים

בפנים. כנ"ל תחלה, "ללמוד" מבלי "ללמד" שאא"פ ובפרט
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רמב"ם ixwirdהציווי של המצוות במנין הנמנה הוא 18,
לבניך" ציווי 19"ושננתם רמב"ם, כדברי הכולל, ,

"cenll20 כלומר,21תורה העיקרי xewndוללמדה".
"ושננתם הפסוק מן הוא התורה לימוד ",jipalלחובת

הקטן heytd22שמובנו ל"בנו – ולפיכך 23הוא ,"24

ללמד  האב בחובת תורה' תלמוד 'הלכות את פותחים
הקטן. בנו את

אכן  מדוע הסבר: דורשים עצמם אלו טעמים אך
פרטים  בשני המצוות משאר תלמודֿתורה מצוות שונה
לקטן. גם התורה מן כחובה חל תורה שלימוד א) אלו:
"ושננתם  בציווי נכללת תורה ללמוד החובה ויותר, ב)

jipal?"

.·

‰¯Â˙‰ ˙ÓÂÚÏ "Ï·‰" ‡È‰ ‰˙Ú ˙„ÓÏ‰ ‰¯Â˙‰
‡Â·ÏŒ„È˙ÚÏ Â„ÓÏÈ˘

שהסיבה  בדוחק) כי (אם לומר היה ניתן לכאורה,
התורה  לימוד בין ההבדל את להראות כדי היא לכך

שלעתידֿלבוא: הלימוד לבין הזה בעולם

בתורה  פנויין "יהיו ישראל שכאשר מובן,
ו"מלאה  גדולים", חכמים ישראל ו"יהיו וחכמתה"

והאמת" והחכמה הדעה ו"תרבה דעה" יהיו 25הארץ ,
באיןֿערוך  הגבוהה בדרגה והבנתה התורה לימוד

חז"ל  כדברי עתה. עתה 26מאשר הנלמדת שהתורה ,
עלֿ לעתידֿלבוא שילמדו התורה לעומת "הבל" היא
עלֿידי  גם הזה, בזמן התורה לימוד לפיכך המשיח. ידי
של  לימוד מאשר יותר כללי, באופן אינו, גדולים,

"קטן",

של  ענין הוא קטן של התורה שלימוד כשם ועוד:
גם  הוא כך יגדל, כאשר העיקרי לחיוב הכנה חינוך,
חינוך  שהוא בכלל, הזה בעולם התורה לימוד לגבי
לאחר  רק לעתידֿלבוא, התורה ללימוד והכנה

בידו" התורה 27ש"תלמודו לימוד את "לקלוט" יוכל
משיח  עלֿידי .28בשלימות

מוצאים  אנו לכך בדומה כי זה, בהסבר די אין אך
כך  על כנאמר אחרות, מצוות קיום לגבי ,29גם

"ציונים" הן הזה בעולם מקיימים שאנו שהמצוות
המצוות  קיום יהי' אז כי לעתידֿלבוא, שנקיים למצוות

השלימות  בשיא רצונך" "כמצות –30.

בדרגה  הוא הזה בעולם המצוות קיום גם כלומר,
לעתידֿ המצוות קיום לעומת ("ציונים") "קטנות" של
המצוות  לקיום והכנה חינוך כך) (משום וזהו לבוא,

.31בשלימות 

גם  קשורה תורה תלמוד מצוות שדוקא מזה אך
"ושננתם  בציווי נכלל עליה הכללי והציווי לקטן,

jipal,מיוחד ענין יש תורה תלמוד שבמצוות מובן, – "
לה. דוקא השייך

.‚

˙ÂÂˆÓÏ ‰¯Â˙ ÔÈ· Ï„·‰‰

תורה  בין להבדל ההסבר עלֿידי יובנו הדברים
למצוות:

בדברים  המתבצעות במצוות, העיקרי הענין
על32גשמיים  עליהם, להשפיע הוא ,mlerd) .dneca

הגשמיות  את לזכך החפצא), על משפיע גברא לביטוי:
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ברמב"ם  [הובא ז ו, ס"א]. סרמ"ה שם טושו"ע ס"ח. פ"א לאדה"ז
ועוד. שם]. ואדה"ז

שם.18) בחינוך ועד"ז היד. ספר בריש המצות מנין שם. סהמ"צ
מנה  יב מ"ע ובסמ"ג פרשתנו. ריש להאריז"ל המצות משער ולהעיר
בתחילת  כלל הזכיר לא ששם [ולהעיר, בניכם" את אותם "ולמדתם

ומצות"]. תורה בנו ללמד "מ"ע – רק "ללמוד", החיוב המצוה
מצוות. כשתי וללמד" "ללמוד מנה שם לרס"ג בסהמ"צ אבל

ז.19) ו, פרשתנו
(20.1 להערה שוה"ג לעיל ראה
שם.21) בחינוך וכ"ה התורה. חכמת וקאפח: העליר בהוצאת
ת"ת 22) הל' שם . סהמ"צ  עה"פ. ורש"י (ספרי רז"ל שפירשו אף כי

הציווים  כשמפרטים זהו הרי – תלמידיך" "אלו שם) ולאדה"ז להרמב"ם
אותם  "ולמדתם יט) יא, (עקב ממש"נ הוא תורה בנו ללמד הציווי דת"ת,
רסרמ"ה): שם טור בתחילתן. ואדה"ז להרמב"ם ת"ת (הל' בניכם" את
ומאריך  ממשיך (שלכן כפשוטם "לבניך" הוא כתוב של פשוטו אבל

כו'). בכ"מ מצינו רש"י:
ד), (קכו, שם פערלא הרי"פ מביאור ולהעיר

זה  גם כי הוא, לבנים ת"ת רק (באזהרותיו) הרס"ג שמנה דהטעם
הוא, כבנו חברו בן גם ת"ת שלענין מפני הוא תלמידים עם ללמוד שצריך

עיי"ש.
(23.9 הערה לעיל ראה
לבניך"24) "ושננתם בתחילה בכתוב: כסדרם שהוא קצת, ובאו"א

.(16 הערה לעיל נסמן – מדבר הכתוב תורה (דבדברי בם" "ודברת ואח"כ
ה"ב.25) פ"ט תשובה הל' שם מלכים. הל' סוף רמב"ם
ספי"א.26) שם שם. ובמ"כ רפ"ב קה"ר
וש"נ.27) א. נ, פסחים
בג"ע.28) שלומדים התורה לגבי – ועוד ואילך. ב מ, בהר לקו"ת

רפל"ז). תניא (ראה משיח של לתורתו בנוגע הוא (ובמכש"כ) שעד"ז וי"ל
כו'. לעוה"ב תשמע בעוה"ז שמעת אם ד: תבא מתנחומא ולהעיר

בשלח 29) אוה"ת וראה יח). שם, ברש"י (הובא יז יא, עקב ספרי
הציבי  בד"ה במ"א ועמ"ש תמד): (ע' שלח ובאוה"ת הפנים. כמים ד"ה
דלע"ל  המצות מענין ורושם ציונים רק הם דעכשיו שהמצות ציונים לך

הבאה. בהערה הנסמן וראה כו'.
ואילך.30) פי"ז תרל"ז וככה המשך – ובארוכה ויחי. ר"פ תו"ח
מלחמה 31) תכסיסי שלומדים כמו שם: ושלח) (בשלח אוה"ת ראה

כו'.
ספר 32) ראה – מעשיות מצות הן הלבבות דחובת המצות גם כי

ערֿרעא), (ע' ה' אהבת ע' .p"yeהערכיםֿחב"ד
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‰¯Â˙‰ ˙ÓÂÚÏ "Ï·‰" ‡È‰ ‰˙Ú ˙„ÓÏ‰ ‰¯Â˙‰
‡Â·ÏŒ„È˙ÚÏ Â„ÓÏÈ˘
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השלימות  בשיא רצונך" "כמצות –30.

בדרגה  הוא הזה בעולם המצוות קיום גם כלומר,
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ברמב"ם  [הובא ז ו, ס"א]. סרמ"ה שם טושו"ע ס"ח. פ"א לאדה"ז
ועוד. שם]. ואדה"ז
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עיי"ש.
(23.9 הערה לעיל ראה
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ה"ב.25) פ"ט תשובה הל' שם מלכים. הל' סוף רמב"ם
ספי"א.26) שם שם. ובמ"כ רפ"ב קה"ר
וש"נ.27) א. נ, פסחים
בג"ע.28) שלומדים התורה לגבי – ועוד ואילך. ב מ, בהר לקו"ת

רפל"ז). תניא (ראה משיח של לתורתו בנוגע הוא (ובמכש"כ) שעד"ז וי"ל
כו'. לעוה"ב תשמע בעוה"ז שמעת אם ד: תבא מתנחומא ולהעיר

בשלח 29) אוה"ת וראה יח). שם, ברש"י (הובא יז יא, עקב ספרי
הציבי  בד"ה במ"א ועמ"ש תמד): (ע' שלח ובאוה"ת הפנים. כמים ד"ה
דלע"ל  המצות מענין ורושם ציונים רק הם דעכשיו שהמצות ציונים לך

הבאה. בהערה הנסמן וראה כו'.
ואילך.30) פי"ז תרל"ז וככה המשך – ובארוכה ויחי. ר"פ תו"ח
מלחמה 31) תכסיסי שלומדים כמו שם: ושלח) (בשלח אוה"ת ראה

כו'.
ספר 32) ראה – מעשיות מצות הן הלבבות דחובת המצות גם כי

ערֿרעא), (ע' ה' אהבת ע' .p"yeהערכיםֿחב"ד
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שבאמצעותם  האדם, של הבהמית הנפש כוחות ואת
המצוה  את 33מתבצעת לקיים שיש למרות לפיכך, ;

התבטלות  מתוך מפני 34המצוות אלא הבנה, מתוך לא ,
במצוותיו קדשנו ("אשר ה' רצון בכל epeeive"35שזהו ,(

היא המצוות בקיום העיקר ההתבטלות diyrd36זאת, .
לגרום המצוה חז"ל mc`lשצריכה "מצרף 37(כלשון –

קיום  את בדיעבד, מעכבת, איננה הבריות") את
המצוה. קיום לעצם הנוסף כדבר והיא המצוה,

יבין שהאדם הוא, התורה לימוד של elkyaענינו
עם שזה lkyend38ויתאחד לרצות לא הנלמד, הרעיון ,

ealיתאים ziihpl ש האמת את לחפש אלא ,lkya,
לגבי  הדבר שמשמעות לכך, בהתאם רצונו את ולבטל

את להשיג היא d'התורה znkg'ענין 39ית לפיכך .
הוא כי ixwir40ההתבטלות התורה, בלימוד במיוחד

יכולה  איננה והיא הנבראים, מן לגמרי נעלית ה' חכמת
תורה  לומד הוא כאשר אלא הנברא, עלֿידי להיקלט

התבטלות  השכל,41מתוך בכח רק לומד הוא כאשר .
כהלכה  שלא בתורה פנים ל"מגלה להגיע עלול 42הוא

ל"חכמה" מגיע הוא אמנם אך 43– הגיוניים, לרעיונות .
של ההלכה זאת ה'dxezdאין חכמת –44.

חז"ל  אומרים "ברכו 45לפיכך להיות שצריך ,
צורך  יש התורה ללימוד כהכנה תחילה": בתורה

" מודגש שבהן התורה, אתozpeבברכות –ezxezלנו "
כלפי התבטלות לידי הלומד את מביאות ozepוהן
ל  הראוי לכלי נעשה הוא שבאמצעותה zxezהתורה,

'd.
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בהתבטלות הכרח שיש dpkdkeכשם ceqik ללימוד
נדרשת  כך ה', לתורת כלי נעשים ובאמצעותה התורה,

עלֿידי התבטלות שתהיה בעת cnelהזהירות התורה,
המצוות: בקיום מאשר יותר עצמו, הלימוד

שכך  משום כראוי, המצוות את מקיים אדם כאשר
deiv של "מציאותו" המצוה בקיום "מתערבת" אין ה',

וכ  ציות של רוח בהלך שרוי הוא ונשמע האדם. ניעה,

להתבטלות. לדאוג צורך לו ואין ה', להוראות

שהוא התורה, לימוד מכך האדם `cegiשונה שכל

לאמיתתה  מכוון האדם כאשר כלומר, ה'. חכמת עם
עלֿידי  המעובדת שהסברא באופן, זה הרי תורה, של

elky לדאוג צריך לפיכך כביכול. ה', חכמת היא

של  ושיקולים "פניות" כאן יתערבו שלא ולהבטיח
העצמית. מציאותו

כבר  שהוא ולחשוב לטעות, עלול התורה לומד
לו שנוגעת כאשר wxבדרגה, ולכן, תורה, של אמיתתה

אחרת אומר אומר ezrcnמישהו שהאחר חושב הוא ,

מן ההיפך חז"ל dxezdאת הוא 46[כלשון "אורייתא :
אצלו")], שרותחת היא (=התורה ליה" מרתחא דקא

את  שאומרים לו שאכפת בדרגה, עדיין הוא אשר בעוד
מדעתו .elyההיפך

חדור  להיות התורה לימוד בשעת גם צריך לפיכך
והישות  המציאות את מלערב ולהיזהר התבטלות,

יגיעת  את ותטה אותו שתשחד באופן בלימוד העצמית

יתברך. ה', חכמת וגילוי מהבנת שכלו

.‰
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א': שבסעיף הענינים לשני ההסבר שזהו לומר, יש

על  שהציווי (ב) לקטן גם שייך התורה שלימוד (א)

– לבניך" "ושננתם בציווי נכלל לגדול, התורה לימוד
הנדרשים  ההתבטלות עניני שני מתבטאים בהם כי

תלמודֿתורה: במצות

לפני  ואפילו קטן, אצל כבר מתחיל התורה לימוד

"יודע  כאשר מיד אלא להבנה, קשר לו שיש גילֿקטנות
ש 47לדבר" מדגיש, וזה ,dlgzddceqide ללימוד
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עיי"ש.33) פל"ז, תניא
לנשמע.34) נעשה הקדמת – הידוע בלשון
המצות.35) כל ברכות נוסח
ובכ"מ.36) פל"ח תניא ראה
רפמ"ד.37) ב"ר
פס"ח.38) ח"א מו"נ ראה
פ"ה.39) תניא ראה
לקיום 40) – (ולא ותפלה לד"ת רק שהי' עזרא מטבילת ולהעיר

ביטול  ואותיות סע"ד): קנט, – המקוה כוונת (סוף סידור ראה – מצוה)
כו'. טבילה כאותיות

בארוכה 41) נת' א. ז, תענית וראה ובכ"מ. גֿד. מ, בהר לקו"ת ראה

ואילך. 353 ע' חט"ו [המתורגם] בלקו"ש –
מי"א.42) פ"ג אבות
יש 43) כו' תאמן בגוים חכמה יש יג) פ"ב, (איכ"ר ממרז"ל להעיר

תאמן. אל בגוים תורה
(44,151 ע' תש"ב סה"ש וראה ועוד. ד. לה, אמור לקו"ת ראה

.354 ע' שם לקו"ש
סמ"ז.45) לאו"ח ב"ח וראה ע"ב. ריש פה, ב"מ א. פא, נדרים

ואילך. 1 ע' שם לקו"ש – ובארוכה
רע"א.46) ד, תענית
סרמ"ה 47) יו"ד טושו"ע ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם א. מב, סוכה

ס"א. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ס"ה.



ireaydכ cenild xefgn t"r - opgz`e zyxt - zegiyÎihewl

איננו והמעטת lkydהתורה הקטנת אלא 48שבתורה,

שעניןzelhazddעצמו, לשכל, מעל התורה, dfלנותן
אחד, כל אצל קיים אלא ובשכל, ב"גדלות" כרוך איננו

נשמתו  מצד לדבר", מש"יודע תינוק אצל .49ואפילו

נכלל  התורה לימוד על שהציווי השני, הפרט
הלימוד בעת שגם מלמד, לבניך", ,envrב"ושננתם

צריך  ובהשגה, בהבנה השכל, בכח בו שקועים כאשר
"קטן". של כמו ביטול, להיות
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רבות  פעמים ענין,50כאמור שכל כיוון הרי ,
קשר  שיש מובן, פרטית, בהשגחה הוא בתורה, במיוחד
אבות  בפרקי הפרק לבין השבוע פרשת בין תוכני

ונלמד  פסח 51הנאמר שבין [שבשבתות שבת באותו
המנהג 52לשבועות  לפי – הקיץ שבתות בכל וכן ,53

הקיץ"]. שבתות "כל אבות פרקי לומר

בדברי  שונות דעות שקיימות כיוון בעניננו:
באב 54הפוסקים  תשעה בשבת אבות פרקי אומרים אם

כאן  זה ענין יוסבר – חיים" אלקים דברי ואלו ו"אלו –
אבות, פרקי אומרים שכן הדעה לפי הדעות, אחת לפי

בכל  גדולה) (בתשוקה לו ש"אחכה מפני במיוחד
לימיםֿטובים, אלו ימים ויהפכו משיח, שיבוא" יום

לסמוך עד מחכים ynnהרי באב, תשעה לשבת
גדולה zercdבתשוקה lkly:אבות פרקי אז יאמרו

לקש  פרק בנוסף לבין ואתחנן פרשת בין הכללי ר
שת"ב  בשנה גם הנ"ל, לפי (הנאמר, שב"אבות" רביעי
נמצאים  שבשניהם ואתחנן), פרשת בשבת בש"ק, חל
תלמוד  על ציוויים כמה תורה: תלמוד על רבים ענינים

ואתחנן  בפרשת כתובים וכמה 55תורה כמה וגם ,
ללימוד  הקשורות הוראות מכילות זה בפרק משניות

הדגשה  זה בפרק משניות בשתי גם מוצאים – התורה
הנדרשים  דלעיל, ההתבטלות עניני שני לגבי מיוחדת

כדלהלן: התורה, בלימוד

.Ê
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תורה  "הלומד נאמר: כ' הוא 56במשנה למה ילד

תורה  והלומד חדש, נייר על כתובה לדיו – 55דומה?

מחוק". נייר על כתובה לדיו – דומה? הוא למה – זקן
ברור: לא לכאורה,

תורה "הלומד – הראשון שבחלק ..."cliההוראה
לגבי  היהודי את לעורר באה היא כי מובנת –

זאת  לדחות ולא בצעירות, התורה לימוד של החשיבות

לזקנה.

החלק  עלֿידי זו הוראה המשנה מדגישה מדוע אך

האם  – דומה..." הוא למה זקן תורה "והלומד השני
כלשהיא, מסיבה תורה, למד שלא שמי לומר כוונתה

בלימוד  מהצלחה להתייאש ח"ו, צריך, זקן, להיותו עד

?!57התורה 

כוונת  לעיל, האמור לפי הוא: לכך ההסבר אך

תורה "הלומד תורה cliהמילים שלומד למי היא "
כךzelhazdמתוך שרק התורה zhlwpכילד, אצלו

לימוד  כאשר ואילו חדש". נייר על כתובה כ"דיו

הוא שקנה wxהתורה זה (זקן... ושכלו חכמתו מתוך
אין58חכמה  התבטלות, ללא ('d zxez.כראוי נקלטת
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בנפול  אומר: הקטן "שמואל נאמר: י"ט במשנה
ורע א  ה' יראה פן לבך, יגל אל ובכשלו תשמח אל ויבך

מהו  השאלה: וידועה אפו". מעליו והשיב בעיניו
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א.48) פט, מחולין להעיר
מה 49) שזהו ושם, ואילך). 147 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה

(ראה  יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה היא הלימוד שתחילת
עיי"ש. ,(47 בהערה המצוין –

ע'50) חי"ז [המתורגם] לקו"ש .178 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש ראה
ועוד. .325

(51.1 הערה שם ח"ז לקו"ש ראה
(52.(2 ,1 (הערות שם ח"ז בלקו"ש הנסמן וראה בסידורו. אדה"ז
נוהגין").53) ("ויש אדה"ז מו"ח סידור כ"ק מאמרי שכמה ולהעיר,

אלו  דשבתות אבות שבפרקי משנה – היא התחלתם הקיץ דימי אדמו"ר
תש"ב). – ופינחס קרח בהעלותך, נשא, ש"פ (לדוגמא:

אין 54) בשבת ט"ב) (ערב חל ד"אם תקנג) (סו"ס או"ח ברמ"א

מג"א (וראה אבות" פרק ועפ"ז,אומרים בכ"מ). המנהג וכ"ה ועוד. שם.
שלישי. פרק ואתחנן בפ' ולומדים בשבת*, חל שט"ב (תשל"ח) זו בשנה
לערב  ג' אשנב המצרים. בין (דיני יעב"ץ סי' (שם), ט"ז ראה אבל –
ובברכ"י  ותמוה. צ"ע זה דמנהג – שם) (או"ח מרדכי מאמר יב), אות ט"ב
אבלות  חשש עניני מכל ליזהר למנהגנו ובפרט כו'. ללמוד דשרי שם
השיורי  בשם ואילך (3526 (ס"ע ח' כרך שד"ח וראה בשבת. בפרהסיא

"ile`eטהרה. בסידורו אדה"ז מל' גם לדייק הקיץ".lkיש שבתות
(55.17 ,16 הערות לעיל ראה
ליתא 56) שראיתי דא"ח עם [סידור ועוד אור. תורה בסידור כ"ה

שם. למשניות נוסחאות שינויי וראה תורה]. תיבת:
נמי").57) ("אי בתחילתו שם שמואל מדרש וראה
ב.58) לב, קידושין לב. יט, קדושים (ורש"י) תו"כ

.(dlecbd zqpkn) my `"bn d`x ± zaya lgy a"h axrn ith xingy (*
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איננו והמעטת lkydהתורה הקטנת אלא 48שבתורה,

שעניןzelhazddעצמו, לשכל, מעל התורה, dfלנותן
אחד, כל אצל קיים אלא ובשכל, ב"גדלות" כרוך איננו

נשמתו  מצד לדבר", מש"יודע תינוק אצל .49ואפילו

נכלל  התורה לימוד על שהציווי השני, הפרט
הלימוד בעת שגם מלמד, לבניך", ,envrב"ושננתם

צריך  ובהשגה, בהבנה השכל, בכח בו שקועים כאשר
"קטן". של כמו ביטול, להיות
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רבות  פעמים ענין,50כאמור שכל כיוון הרי ,
קשר  שיש מובן, פרטית, בהשגחה הוא בתורה, במיוחד
אבות  בפרקי הפרק לבין השבוע פרשת בין תוכני

ונלמד  פסח 51הנאמר שבין [שבשבתות שבת באותו
המנהג 52לשבועות  לפי – הקיץ שבתות בכל וכן ,53

הקיץ"]. שבתות "כל אבות פרקי לומר

בדברי  שונות דעות שקיימות כיוון בעניננו:
באב 54הפוסקים  תשעה בשבת אבות פרקי אומרים אם

כאן  זה ענין יוסבר – חיים" אלקים דברי ואלו ו"אלו –
אבות, פרקי אומרים שכן הדעה לפי הדעות, אחת לפי

בכל  גדולה) (בתשוקה לו ש"אחכה מפני במיוחד
לימיםֿטובים, אלו ימים ויהפכו משיח, שיבוא" יום

לסמוך עד מחכים ynnהרי באב, תשעה לשבת
גדולה zercdבתשוקה lkly:אבות פרקי אז יאמרו

לקש  פרק בנוסף לבין ואתחנן פרשת בין הכללי ר
שת"ב  בשנה גם הנ"ל, לפי (הנאמר, שב"אבות" רביעי
נמצאים  שבשניהם ואתחנן), פרשת בשבת בש"ק, חל
תלמוד  על ציוויים כמה תורה: תלמוד על רבים ענינים

ואתחנן  בפרשת כתובים וכמה 55תורה כמה וגם ,
ללימוד  הקשורות הוראות מכילות זה בפרק משניות

הדגשה  זה בפרק משניות בשתי גם מוצאים – התורה
הנדרשים  דלעיל, ההתבטלות עניני שני לגבי מיוחדת

כדלהלן: התורה, בלימוד

.Ê
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תורה  "הלומד נאמר: כ' הוא 56במשנה למה ילד

תורה  והלומד חדש, נייר על כתובה לדיו – 55דומה?

מחוק". נייר על כתובה לדיו – דומה? הוא למה – זקן
ברור: לא לכאורה,

תורה "הלומד – הראשון שבחלק ..."cliההוראה
לגבי  היהודי את לעורר באה היא כי מובנת –

זאת  לדחות ולא בצעירות, התורה לימוד של החשיבות

לזקנה.

החלק  עלֿידי זו הוראה המשנה מדגישה מדוע אך

האם  – דומה..." הוא למה זקן תורה "והלומד השני
כלשהיא, מסיבה תורה, למד שלא שמי לומר כוונתה

בלימוד  מהצלחה להתייאש ח"ו, צריך, זקן, להיותו עד

?!57התורה 

כוונת  לעיל, האמור לפי הוא: לכך ההסבר אך

תורה "הלומד תורה cliהמילים שלומד למי היא "
כךzelhazdמתוך שרק התורה zhlwpכילד, אצלו

לימוד  כאשר ואילו חדש". נייר על כתובה כ"דיו

הוא שקנה wxהתורה זה (זקן... ושכלו חכמתו מתוך
אין58חכמה  התבטלות, ללא ('d zxez.כראוי נקלטת

.Á
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בנפול  אומר: הקטן "שמואל נאמר: י"ט במשנה
ורע א  ה' יראה פן לבך, יגל אל ובכשלו תשמח אל ויבך

מהו  השאלה: וידועה אפו". מעליו והשיב בעיניו
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א.48) פט, מחולין להעיר
מה 49) שזהו ושם, ואילך). 147 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה

(ראה  יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה היא הלימוד שתחילת
עיי"ש. ,(47 בהערה המצוין –

ע'50) חי"ז [המתורגם] לקו"ש .178 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש ראה
ועוד. .325

(51.1 הערה שם ח"ז לקו"ש ראה
(52.(2 ,1 (הערות שם ח"ז בלקו"ש הנסמן וראה בסידורו. אדה"ז
נוהגין").53) ("ויש אדה"ז מו"ח סידור כ"ק מאמרי שכמה ולהעיר,

אלו  דשבתות אבות שבפרקי משנה – היא התחלתם הקיץ דימי אדמו"ר
תש"ב). – ופינחס קרח בהעלותך, נשא, ש"פ (לדוגמא:

אין 54) בשבת ט"ב) (ערב חל ד"אם תקנג) (סו"ס או"ח ברמ"א

מג"א (וראה אבות" פרק ועפ"ז,אומרים בכ"מ). המנהג וכ"ה ועוד. שם.
שלישי. פרק ואתחנן בפ' ולומדים בשבת*, חל שט"ב (תשל"ח) זו בשנה
לערב  ג' אשנב המצרים. בין (דיני יעב"ץ סי' (שם), ט"ז ראה אבל –
ובברכ"י  ותמוה. צ"ע זה דמנהג – שם) (או"ח מרדכי מאמר יב), אות ט"ב
אבלות  חשש עניני מכל ליזהר למנהגנו ובפרט כו'. ללמוד דשרי שם
השיורי  בשם ואילך (3526 (ס"ע ח' כרך שד"ח וראה בשבת. בפרהסיא

"ile`eטהרה. בסידורו אדה"ז מל' גם לדייק הקיץ".lkיש שבתות
(55.17 ,16 הערות לעיל ראה
ליתא 56) שראיתי דא"ח עם [סידור ועוד אור. תורה בסידור כ"ה

שם. למשניות נוסחאות שינויי וראה תורה]. תיבת:
נמי").57) ("אי בתחילתו שם שמואל מדרש וראה
ב.58) לב, קידושין לב. יט, קדושים (ורש"י) תו"כ

.(dlecbd zqpkn) my `"bn d`x ± zaya lgy a"h axrn ith xingy (*
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הוא  אויבך..." "בנפול הרי הקטן? שמואל של חידושו
במשלי  ?59פסוק

ויטרי" על 60ב"מחזור אמור שהפסוק מוסבר,
שגם  מחדש, הקטן ושמואל העולם", "בעסק מלחמה

תורה  של חכמים 61במלחמתה תלמידי שני בין

ניצח, מהם ואחד הלכה", בדבר זה עם זה ש"נתרוצצו
אויבך  ש"בנפול לדעת, כתפילת 62עליו תשמח...", אל

הקנה  בן נחוניא הלכה 63רבי בדבר חברי יכשלו "ולא

בהם". ואשמח

היה  ניתן שבה תורה, של מלחמתה שונה מדוע

ש  משום zxzenלחשוב ואשר אויבך", "בנפול שמחת
הקטן? שמואל זה על מדבר כך

בדבר  האחר את ניצח שהוא כיוון הוא, הענין אלא
נצחון זה אין שלelyהלכה, "נצחון" אלא ,dxezd–

לשמחה  להביאו צריך וזה – בתורה ענין נתברר

.64גדולה 

אל  אויבך "בנפול – הקטן שמואל אומר זה על אך

בלבד, התורה אמיתות על לו אכפת היה אם תשמח":
" היא ששמחתו מורגש היה `jaieלא letpa נצחו על ,"

הענין רק אלא האחר, ענין iaeigdאת שהתברר ,

.65בתורה 

באמת, ה' חכמת בגילוי עסוק היה הוא אם ועוד:

" של מקרה בזאת רואה היה לא כלל ",`letpjaieהוא
ואלו "אלו miigכי miwl` ixac"66ההלכה]dyrnl

יש  למעשה כי יחד, הדיעות כשתי להיות יכולה אינה

"דברי  הן הדיעות שתי אך מהן, כאחת רק לנהוג
חיים"], אלקים

הדעה  נשארת ההלכה פסק לאחר שגם וכיוון
" עליה לומר ייתכן לא תורה, של ענין ",letpaהאחרת

" לא ".`jaieוגם

אויבך", "בנפול שהיא מורגש שבשמחתו וכיוון
"דידן  של הרגשה כאן שמעורבת הוכחה זאת הרי

– ניצח) (=שלנו אתed`נצח" לפיכך xg`dניצח .
"שמואל מקטין ohwdאומר שהוא "לפי כך הנקרא ,"

מתוך 67עצמו" להיות מוכרח התורה שלימוד ,
איכפת 68התבטלות  – תשמח" אל  אויבך ש"בנפול כך ,

התורה  לאמיתות להגיע רק .69לו

.Ë
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דעת  גם אמנם, הטענה: להתעורר יכולה אך
והיא  חיים", אלקים "דברי על להתבסס יכולה "אויבך"
כפסק  דעתו את להביא רצה האחר אך בתורה, ענין

dyrnl dkldl,idefeבפירוש כי כך,`oiטעותו, הדבר
"`okוזהו של .70אויבך letpaענין

עצמו  את יביא שהוא ממנו דורשים אפוא, מדוע,
של ענין בכך יחוש ולא תשמח", "אל letpלידי

וזה  לאֿאמיתי, ענין ביטל זאת בכל הוא הן אויבך?
שמחה. לידי להביאו צריך

ה' יראה "פן ואומר  הקטן שמואל ממשיך כך על
לא  שחבירו ייתכן, אפו": מעליו והשיב בעיניו ורע
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יזֿיח.59) כד,
בר 60) מהר"י (בשם שם שמואל במדרש גם הובא שם. לאבות
שלמה).
ספי"ח.61) רבה אליהו דבי תנא גם ראה
ת"ח 62) א: כד, סנהדרין וראה ע"ב. ריש ל, קידושין חז"ל כלשון

כו'. שבבבל
עיי"ש.63) שם. אדה"ז ובשו"ע קי סו"ס או"ח טושו"ע ב. כח, ברכות

שלא לא וצע"ג (גם בסידורים הנוסח נדפס ולא כן, נוהגין ראיתי
תויו"ט  וראה וכו')*. ללומדים שהוא – וכיו"ב דא"ח עם בהסידור
דעכשיו  משום ד"נראה כ' השולחן ובערוך – שלו. לפיה"מ בפתיחתו

הוראות". מורים אינם בביהמ"ד הלומדים
פרטי 64) ולהבין ד"ה קו"א וראה ואילך). ב (קמד, סכ"ו אגה"ק ראה

ההלכות.
לא f"crראה65) אבל – בגמרא) (סד"ה שם שמואל מדרש

תורה. של במלחמתה
מרועה66) נתנו ב: ג, חגיגה וראה וש"נ. ב. יג, .`cgעירובין
שם 67) (וראה שם ויטרי במחזור הובא הי"ג. פ"ט סוטה ירושלמי

ועוד. שם. שמואל מדרש הקטן). שמואל ע"ד מחז"ל עוד
כו'"68) ילד תורה "הלומד שלאח"ז להמשנה ההמשך יובן ועפ"ז

ס"ז). הנ"ל (ע"פ
לו 69) נוגע שיהי' כזה עצום בביטול להיות מאד שקשה דכיון וי"ל
wxe j` מציאות של הרגש איזה כלל בזה לערב מבלי תורה של אמיתתה

דרבי  הא יומתק ועפ"ז דחסידותא. מילי של ענין רק הוא לכן – שלו
פעם. בכל ע"ז להתפלל הוצרך הקנה בן נחומיא

ובכשלו 70) תשמח אל אויבך "בנפול – הלשון כפל לבאר יש עפ"ז
לבך": יגל אל

א) ענינים: בב' אפ"ל תורה של כאשר iwqtaמלחמתה שאז – הלכה
" של הו"ע חברו ב)letpמנצח לגמרי. שמתבטל ההלכה inrhaאויבך",

"כשלון". בנדו"ד היא המנוצחת חברו דעת שאז –
"אל אומר לזה ו"אלgnyzובהתאם "lbi היא שמחה כי – לבך"

–'ielb מדרש וראה רע"א. מז, נצבים (לקו"ת בלב בסתר היא וגילה ,
אפשר  אויבך) (נפול הלכה בפסק חברו מנצח כאשר ולכן: שם), שמואל
ההלכה  טעמי בבירור רק בנצחון משא"כ גלוי', שמחה אצלו שתתעורר

ד"אל זהירות רק צריך לבך".lbi(בכשלו)

,d"ly ,(dynl dltz) w"nxd xeciqa oke .(gn ze` "cenild zpeek") awri lew 'iqae ,"dxezd zeriaw xcq" `"c zekld (izay 'x) l"fix`d xeciqa `vnpy s` (*
.zeltzd xve` ,u"ari
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אלא  וכדומה, בשכלו פגם מפני לא להלכה, כיוון
להלכה. לכוון זכה לא הוא ה', של "אפו" מפני כעונש,
שנגרם  מכך – אויבך" "בנפול לשמוח אסור לכן
לשמוח  יש זולתו. על הקב"ה מאת עונש באמצעותו

לאמיתתה. ההלכה שנתבררה כך על רק

הרי  אויבך", "בנפול ישמח הוא אם ואדרבה:
ל"71ייתכן  יגרום שבכך ,eilrn aiyde הקב"ה – אפו"

אליו  – החבר מן "אפו" את .72יסיר

לידי  יגיע הוא בזה, והתעמקות התבוננות עלֿידי
להיפך: אלא אויבך", "בנפול ישמח לא רק שלא כך,
שנעשים  עד משם זזים ש"אינם ההיפך, אצלו יקויים

זה..." את זה כמאמר 73אוהבים מכך, יותר ואף ,
וריעות 74חז"ל  חיבה שמאי: ובית הלל בית לגבי

שנאמר  מה לקיים בזה, זה והשלום 75נוהגים האמת
אהבו.

,g"lyz zah c"kl xe` zegiyn)
(f"lyz opgz`e t"y
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שם.71) שמואל (מדרש הקושיא עפ"ז ומתורצת מוכרח. אינו אבל
אמר למה ot.65ועוד) דלעיל שמואל מדרש וראה ה'. יראה

שם.72) לאבות רש"י שם. משלי – ומצו"ד רלב"ג ראב"ע,
ע"ב.73) ריש ל, קידושין

תשל"ד 74) וישב וש"פ כסלו י"ט שיחת בארוכה וראה ב. יד יבמות
ת"ח. בין שלום בענין – ברכות למס' הדרן –

יט.75) ח זכרי'

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מנ"א תשכ"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו מנ"א, בו כותב ע"ד בתו תחי'.

וע"פ כתבו כנראה ששואלים דעת רופאים מומחים, ובטח ממלאים ההוראות שלהם, שהרי על 
האדם לעשות התלוי בו בדרך הטבע.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך 
להם.

וכיון שמשרתו בחינוך בני ישראל, התקוה שמחדיר בתלמידיו יראת ה' ואהבת ה' המביאים 
לידי קיום מצות עשה ומצות לא תעשה, ועוד יוסיף בזה.

וגדול זכות האמור לעמוד לו בהמצטרך לו ולמילוי משאלות לבבו לטובה.

ובפרט ע"פ הידוע פתגם הבעל שם טוב, אשר אהבת השם לכל אחד מבני ישראל הוא באין 
ערוך יותר מאהבת הורים זקנים לבן יחידם שנולד להם לעת זקנותם.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, 
וזוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות 

בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

נ.ב. לכתבו אודות התראות פא"פ, אין בדבר נחיצות כלל וכלל שהרי המענה כתוב הוא לעיל, 
והתורה חסה על ממונם של ישראל הוצאות כספיות דהנסיעה והרי בכגון זה גם הוצאה במרץ ובזמן 

וכו'.
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הקודש ללשון  מתורגם 
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בגמרא נאמר  תפילין  הנחת  סדר כשהוא1אודות "תנא :
וכשהוא ראש , של מניח ואחר ֿכך יד  של מניח מניח,
בשלמא יד. של חולץ ואחרֿכך ראש  של חולץ  חולץ ,
ראש , של מניח ואחר ֿכך  יד של מניח  מניח, כשהוא 

בין2דכתיב לטוטפות  והיו  והדר ידך  על לאות וקשרתם
חולץ ואחרֿכך ראש  של חולץ  חולץ, כשהוא אלא  עיניך,
קרא אמר לי, אסברא  הונא  רבי רבה ; אמר ידֿמנלן?, של
שתים " יהו עיניך שבין זמן כל עיניך", בין לטוטפות  "והיו 
שתים , יהיו  עיניך בין שיהו זמן  כל שתים , משמע  ("והיו
מונחין, נמי יד של אותן מונחים  ראש  של שאותן זמן כל

פרש "י). – ברישא " חליץ  דראש  אלמא 

הפסוק על ידך"3ב "מכילתא " על לאות  לך 4"והיה 

בראש . ראש  של את  תן ביד יד של שתפילין זמן כל נאמר :
יד של נותן נותן, כשהוא  תפילין , מצות  אמרו, מכאן 
ראש של את  חולץ  חולץ , וכשהוא  ראש , של נותן ואחר ֿכך

יד. של כך ואחר 

להבין: צריך

הנחת סדר את לומדת  שהגמרא  לכך, הסיבה  מהי א )
מן ולא שבפרשתנו, והיו..." "וקשרתם... הפסוק  מן  תפילין

הכתוב  okהפסוק  iptlמצות נאמרת  שבו בא , בפרשת 
הראשונה בפעם  המכילתא ?5תפילין כמו  –

צורך שיש  נראה , הגמרא  מפשט הוכחות .izyaב)
כך ואחר יד של  מניח  מניח , "כשהוא  להלכה אחת הוכחה
חולץ , "כשהוא  להלכה  נפרדת והוכחה  ראש ", של מניח
לפי ואילו יד". של חולץ  כך ואחר  ראש  של חולץ 

דרך. באותה  ההלכות  שתי נלמדות המכילתא 

.·

ÏÚ ‡˙ÏÈÎÓ·Â "‡¯·‚"‰ ÏÚ ‡¯Ó‚· ¯·Â„Ó ‰¯Â‡ÎÏ
"‡ˆÙÁ"‰

לשם בחבירתה . אחת  קושיא לתרץ  היה  ניתן לכאורה
מן נלמד  כיצד המכילתא , לפי  ולהסביר , להקדים  יש  כך
ראש של את  חולץ  חולץ , "וכשהוא  השני  הפרט  גם הפסוק 

יד"? של כך ואחר

לאות לך "והיה  הציווי בין ההבדל הוא: לכך ההסבר 
על לאות  "וקשרתם  הציווי לבין קדש , שבפרשת  ידך" על
מעשה על היא  המצוה בפרשתנו הוא: שבפרשתנו, ידך "

" – האדם  של לעומתmzxyweהקשירה  ידך". על לאות 
קדש , שבפרשת  ידך" על לאות  לך "והיה  בפסוק  זאת 
ידך על "לאות  יהיו שהתפילין – "והיה" הוא  הציווי

עיניך" בין .6ולזכרון

ה "גברא ", על מדובר  בפרשתנו אחרות : במילים 
על מדובר – ידך " על לאות לך "והיה  קדש  ובפרשת 

ה"חפצא ".

מצד התפילין הנחת  סדר  על מדברת שהגמרא  וכיון
הגברא "7חובת  –gipn `edyk, מניח כך ואחר יד של מניח
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א. לו, מנחות (1

ח. ו, פרשתנו (2
ט. יג, בא (3

האראוויטץ  הוצאת מכילתא וראה וביל"ש. לפנינו במכילתא כ"ה (4
הכתוב  הוא ולפ"ז עיניך". בין "ולטוטפות ההמשך בהמכילתא שהובא
מעתיק  א) כי: שם. ט"ס הוא לכאורה אבל יביאך. כי והי' בפ' בא דס"פ

עלjl"והי' והי'jciלאות בפ' משא"כ קדש. דפ' בהפסוק שהוא ,"
על לאות "והי' שם dkciשנאמר הדרשות ב) "לך"). תיבת (ובהשמטת "

בהדרשות  שם וממשיך קדש, דפ' הפסוקים על הדרשות באמצע באות
"ושמרת  שלאח"ז ובכתוב בפיך", ה' תורת תהי' "למען הכתוב המשך על

גו'". הזאת החוקה את
את  בנותן ומנין בא: דס"פ עה"פ בא ס"פ דרשב"י במכילתא
ומנין  ידכה על לאות והי' ת"ל (תחלה) יד של אלא נותן יהא לא התפילין

כל  עיניך בין ולטוטפות ת"ל (תחלה) ראש של אלא חולץ אין כשחולץ
שתים. יהיו עיניך בין שהן זמן

אבל  הגמרא, לשון (ע"ד) הובא מה) (שאילתא בא בשאילתות (5
ידך  על לאות והי'* "דכתיב כתב – גו'" לאות "וקשרתם הכתוב במקום

ול  עיניך והדר בין לטוטפות והיו לי "אסברה שם ולהלן עיניך". בין זכרון
וכ"ה  כבפנים. הוא לפנינו בגמרא אבל שתים". יהו עיניך שבין כ"ז
שם. שאלה והעמק שלום שאילת וראה ועוד. כו' רא"ש תוס', ברי"ף,

שם. מנחות דק"ס
.23 הערה וראה – תפלין. חיוב כשאין בזמן כשקשרם ונפק"מ (6

חיובי ע"ד לפני') (שם הסוגיא בהמשך ובא (7`xab ברכת :
לאחרי' שם בגמ' מההמשך ולהעיר כו'. לתפילה תפילה בין סח התפילין,

ע"oilitzת"ר מדברת לפנ"ז הסוגיא שכל אף שלפנ"ז כו', אלא תפילין, ד
הגברא). (של וברכתן הנחתן ע"ד מדובר

."jl" zaiz d`aedy i"zk dnkn `ian ± fn `zli`y ± (c"kyz milyexi) iwqxin z`vedae ."jl" zaiz dhnyedy q"h dxe`kl (*

ireayd cenild xefgn t"r - opgz`e zyxt - zegiyÎihewl

אלא  וכדומה, בשכלו פגם מפני לא להלכה, כיוון
להלכה. לכוון זכה לא הוא ה', של "אפו" מפני כעונש,
שנגרם  מכך – אויבך" "בנפול לשמוח אסור לכן
לשמוח  יש זולתו. על הקב"ה מאת עונש באמצעותו

לאמיתתה. ההלכה שנתבררה כך על רק

הרי  אויבך", "בנפול ישמח הוא אם ואדרבה:
ל"71ייתכן  יגרום שבכך ,eilrn aiyde הקב"ה – אפו"

אליו  – החבר מן "אפו" את .72יסיר

לידי  יגיע הוא בזה, והתעמקות התבוננות עלֿידי
להיפך: אלא אויבך", "בנפול ישמח לא רק שלא כך,
שנעשים  עד משם זזים ש"אינם ההיפך, אצלו יקויים

זה..." את זה כמאמר 73אוהבים מכך, יותר ואף ,
וריעות 74חז"ל  חיבה שמאי: ובית הלל בית לגבי

שנאמר  מה לקיים בזה, זה והשלום 75נוהגים האמת
אהבו.

,g"lyz zah c"kl xe` zegiyn)
(f"lyz opgz`e t"y
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שם.71) שמואל (מדרש הקושיא עפ"ז ומתורצת מוכרח. אינו אבל
אמר למה ot.65ועוד) דלעיל שמואל מדרש וראה ה'. יראה

שם.72) לאבות רש"י שם. משלי – ומצו"ד רלב"ג ראב"ע,
ע"ב.73) ריש ל, קידושין

תשל"ד 74) וישב וש"פ כסלו י"ט שיחת בארוכה וראה ב. יד יבמות
ת"ח. בין שלום בענין – ברכות למס' הדרן –

יט.75) ח זכרי'
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על המדבר  הפסוק  מן הגמרא זאת לומדת  – ראש " של
" המניח : לטוטפותmzxyweמצות  והיו והדר ידך על לאות

עיניך". בין

עיניך שבין זמן ("כל  נפרדת בהוכחה  צורך יש  ולפיכך
לחובת קשורה  שאינה התפילין, חליצת לגבי שתים ") יהו

תפילין.zgpdולסדר 

מצות  על מדובר אין במכילתא  תפיליןzgpdואילו
כחפצא , התפילין, על אלא  הגברא , עלmdyמצד "לאות 

הפסוק מן היא  ההוכחה ולכן עיניך", בין ולזכרון ידך 
זמן ש "כל ידך ", על לאות  לך  cia"והיה  ci ly oilitzy

– אמרו" "מכאן – ובמילא בראש ", ראש  של את  תן
האדם  מעשה לגבי  גם מכך הפעולות :izyaלומדים 

ראש , של נותן  כך ואחר  יד של נותן נותן, "כשהוא 
כי יד". של כך ואחר ראש  של את חולץ חולץ , וכשהוא 
לבין התפילין הנחת  בין הבדל אין "והיה " של  בענין

חליצתן.

.‚

‰Ê ¯·Ò‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

כך זאת להסביר קשה  כי8אך ,

– כבמכילתא  דברים  אותם נאמרים  בפרשתנו בספרי 
אמרו, מכאן בראש , ראש  של תן ביד  יד של זמן "כל
ראש , של כך  ואחר  תחילה יד של נותן תפילין, כשנותן
חולץ כך ואחר תחילה ראש  של את  חולץ  חולץ , וכשהוא 
הפסוק מן בספרי הדבר נלמד זאת  למרות  אך – יד" של

" ביןmzxyweשבפרשתנו: לטוטפות  והיו ידך על לאות 
האדם . של התפילין הנחת  חובת  על המדבר עיניך",

של הלשון  התחלת  מובנת  אין  זה  שלפי כך, על נוסף 
ביד יד של שתפילין זמן "כל ראשozהמכילתא  של את 

הפוך, ובסדר לומר , היה  צריך לעיל האמור לפי כי בראש ",
"didzהמדבר ביטוי – וכדומה  זמן..." כל בראש  ראש  של

המדבר ביטוי בלא  גופו, על מונחים  שהם  כפי התפילין  על
האדם . על ֿידי הנחתן על

לומדת הגמרא  אם  עצמה: בגמרא  עיון צריך וכן 
כשם הרי שתים", יהו עיניך שבין זמן ש "כל מ"והיו"
ואחר ראש  של חולץ  חולץ , ש "כשהוא  מבינים זו  שמסיבה

גם לדעת  אפשר בגמרא , כנאמר יד", של חולץ  כך
ראש ", של מניח ואחר  יד של מניח  מניח, ש "כשהוא 

מה  לשם  המכילתא . מסדרכדרשת להוכחה  הגמרא  נזקקת 
בין לטוטפות  והיו ידך על לאות "וקשרתם  הציוויים

עיניך"?

.„
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לפי  כך: שאמנם  לומר , יש  אכןdpwqndולכאורה 
של מניח מניח , "כשהוא הן – ההלכות שתי את  לומדים 
חולץ חולץ , "וכשהוא  והן ראש ", של מניח כך ואחר יד
והיו קרא ש"אמר מכך  יד", של חולץ  כך ואחר  ראש  של
וכפי שתים ". יהו עיניך  שבין  זמן כל עיניך, בין לטוטפות 

הפוסקים מן כמה  אצל הדבר9שמוצאים  מתאים  ואז ,
שלעיל. הספרי לדרשת 

של שבסופו כיון שלעיל: השאלה  מתחזקת זה  לפי  אך
– אחת  מהוכחה ההלכות שתי  את הגמרא  לומדת דבר
הפסוק מן  זאת  לומדת  היא  אין מדוע  – כבמכילתא "והיו ",

המכילתא ? כדרשת  קדש , שבפרשת  הקודם

ההלכות . ללימוד  הדרכים שתי אודות הסבר  נדרש  כן
שמא או הדרשה , במשמעות רק  הוא ביניהן ההבדל האם
את לומדים  שממנו הפסוק  מן הנובע  הלכתי הבדל יש 

הדין ?

לבין המכילתא  דברי בין שינויים  מוצאים  כן כמו
אמרו "מכאן נאמר  במכילתא  א ) oilitzהספרי : zevn,"...

אמרו "מכאן oilitzובספרי ozepykמוסיפים בספרי ב ) ."...
יד של נותן תפילין, חולץ ,dligz"כשנותן וכשהוא  ...

ראש  של את  במכילתא .dligzחולץ  כך הדבר  ואין ."...

.‰

„È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Ó„˜‰ ˙¯·Ò‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˘ÂÏ˘
˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙Ï

הוא : לכך ההסבר

הנחת לפני יד של  תפילין להקדים  שצריך הענין את 
מעכבות שאינן מצוות שתי שהן למרות ראש , של תפילין

זו את דרכים10זו במספר ללמוד  ניתן ,11:
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"והי' נאמר שבהפסוק גם ולהעיר (8jl כהפסוק ולא גו'" לאות
לאות. והי' בא: דס"פ

הלכות  בנמוק"י מפורש וכן ב). ג, (ערכין יד של תוד"ה ראה (9
סט"ו  תפילין הל' להרא"ש קטנות להלכות יו"ט מעדני ראה שם. תפילין
סקכ"ה. ח"א יעב"ץ שאילת השחר). (ברכת ג שער אבודרהם ב. אות

ובכ"מ.
לא  ב) לג, יומא עבורי (תוד"ה שם מנחות וקשרתם בתוד"ה אבל

סק"ד  סכ"ה או"ח ט"ז ס"א. ג כלל הרא"ש בשו"ת מפורש וכן כן. משמע
סי"ב. שם אדה"ז שו"ע סק"ה). שם .cere(וראה

טושו"ע  ה"ד. פ"ד תפילין הל' רמב"ם א. לח, מנחות משנה (10
ערכין  תוס' וראה סי"ג. סכ"ה שם אדה"ז ובשו"ע כו. ר"ס או"ח ודאדה"ז

.27 ,21 הערה לקמן שם.
ו  סעיף ואילך 320 ע' חט"ז [המתורגם] מלקו"ש להעיר (11

שם. ובהערות
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ראש : של תפילין לגבי  הלכה  זוהי מצותzenilyא )
תפילין היד על מונחות  כאשר רק  היא  ראש של תפילין

צר ולכן יד, תפיליןשל הנחת  לפני יד של תפילין להניח  יך

ראש . של

צריך שבו הסדר לגבי  דין זהו תפיליןxabd`ב ) להניח 

של תפילין כך ואחר יד של תפילין להניח צריך תחילה  –
ראש של בתפילין פרט  זה  אין כלומר, יד,12ראש . של או

המניחן האדם ידי על הנחתן בסדר  ההלכה  זוהי .13אלא

מן בפשטות  הנובעים  המעשיים  ההבדלים מן אחד 

במקרה הוא אלו דרכים  שתי בין את*13ההבדל שהניחו

`zgשתיהן  zaa פרט שזהו הראשון, האופן לפי :
את קיימו  אז גם  הרי  ראש, של תפילין מצות  בשלימות 

הלכה שזוהי השני, האופן לפי אך  בשלימותה. המצוה 

הניחו כאשר חסר זה שסדר  לומר  יש  האדם, הנחת בסדר
אחת בבת  שתיהן .14את 

תפילין". ב "מצות דין שזהו להסביר ניתן ג) נוסף : דרך
של תפילין הנחת  הקדמת  חובת  – הנחתן שסדר  כלומר,

כאשר ראש , ושל יד של התפילין ממצות חלק  הוא  – יד
בשתיהן. חייב  הוא 

למעשה להלכה  מכך הניח 15והנובע אדם  כאשר :

הוא האם  יד, של תפילין שהניח  לפני  ראש  של תפילין
או כסדרן , שוב  אותן ולהניח התפילין את לפשוט  חייב 

יד, של תפילין כך אחר  להניח לו שדי

בכך והאחרונים הפוסקים  מחלוקת  .16וידועה 

תפילין מצות  בשלימות  פרט שזהו הראשון, האופן לפי
צריך הוא  אין ראשו, על מונחות  הן  כאשר ראש, של

וכך יד, של  תפילין בהנחת לו ודי ראש  של את  לחלוץ 
ראש . של המצוה נשלמת

השלישי האופן לפי  במצות17ואילו הלכה שזוהי  ,

בכלל של18תפילין התפילין את  לחלוץ  צריך שהוא מובן, ,
כסדרן. ולהניחן  ראש 

.Â
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יהו עיניך שבין זמן "כל הלימוד בין ההבדל  וזהו
"מכאן במכילתא  הלימוד לבין הגמרא , שלומדת  שתים "

כך ואחר יד של נותן נותן, כשהוא  תפילין, מצות  אמרו
חולץ ...": וכשהוא  ראש , של נותן

היא , שתים " יהו עיניך שבין זמן "כל  הלימוד  כוונת

"יהו – יד של תפילין הקדמת  ראש : של בתפילין פרט שזהו
שבין – ראש  של תפילין מצות  לשלימות חשובה  – שתים "

תפי19עיניך הקדים כאשר  ולכן, של. לתפילין ראש  של לין
מקיים הוא  ובכך מכן, לאחר יד של תפילין בהנחת  די יד

שתים " יהו עיניך שבין זמן "כל  החובה את  ולהבא .20מכאן

ש " הוא  שהלימוד  המכילתא , לפי oilitzואלו zevn
ואחר יד של נותן נותן, כשהוא  שבו ) באופן הוא (מהותה 
תפילין במצות  דין הוא שהסדר  ראש ", של נותן כך

פרט 21בכלל חסר ראש  של תפילין הקדים  כאשר ולכן ,
תפילין" כסדרן.22ב "מצות  ולהניחן  לחולצן צריך והוא ,
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יד  של תפילין דגבי שם, תפילין הל' לרמב"ם מצפע"נ להעיר (12
מונח  שיהי' המצוה ראש בשל אבל כו' הקשירה או ההנחה היא המצוה
משום  מונח שיהי' ראש לשל גורם דזה כו' מברך יד בשל גם ומ"מ כו'

בפנים. לקמן וראה שתים. יהא עיניך שבין דכל
דהנחת  – השלילה נוגעת אם אחר: באופן י"ל הנ"ל אופנים ב' (13
תש"י  שיניח החיוב, שנוגע או תש"י, הנחת לפני תהי' לא ראש של תפילין
הבאה. הערה וראה בזה. גם י"ל בפנים דלקמן והנפק"מ תש"ר. הנחת לפני
בהערה  בהנסמן ראה – (ובכ"מ כו ר"ס (א"א) מפרמ"ג גם ולהעיר
עביד  אי תעביד לא רחמנא דאמר מה כל הרי סדר, בשינוי יצא מדוע (16

בפנים. לקמן וראה .18 שבהערה טוב לקח וראה מהני. לא
משק  להעיר זה *13) אחר זה להיות כשצריך הידועה: הכללית ו"ט

לה). כלל ענגל להר"י לתורה (ציונים אחת בבת כשנעשה היוצא –
יבֿיג. מ"ע ישראל חמדת גם ראה (14

דין  הוא חדשה מנחה אם הלחם בשתי מהשקו"ט גם להעיר (15
שלהם). המתיר יהיו הלחם (דשתי במנחות דין דהוא או הלחם, בשתי
(ראה  הלחם שתי לפני חדשה מתבואה מנחה והקריב עבר אם והנפק"מ:

ואילך. 135 ע' חל"ב ,58 ע' חי"ז [המתורגם] .ye"pלקו"ש
בזה  הדיעות כל סק"ה. שם מג"א סק"ד. סתרפ"ד או"ח ט"ז (16

וש"נ. סקצ"ג. סכ"ה המחנות לכל במאסף נקבצו
ז'. סעיף לקמן ראה – הב' לאופן (17

אם  בארוכה ואילך) א (יח, ה' כלל ענגל להר"י טוב לקח ראה (18
חסרון הוי הסדר לכו"כ sebaשינוי וש"נ מבחוץ, חסרון שהוי או המצוה,

מקומות.
צריך  שכן וכיון שתים: יהו ד"ה שם הנמוק"י מלשון ולהעיר (19

לעיל `mipexgשילבשם (ראה וכו' מעבירין אין ד"ה לפנ"ז שם וראה .
.(13 הערה

הניח  כאשר שיצא וס"ל האבודרהם על שחולק שם ט"ז ראה (20
בשאילת  ועד"ז כו'". עיניך שבין "כ"ז רק ומביא תש"ר, אחר תש"י
ובכמה  (ה"ח). ה"ה פ"ה שני מעשר לירושלמי משה פני וראה שם יעב"ץ

שם. המחנות לכל במאסף שהובאו ספרים
מש"כ  וע"ד .(27 הערה לקמן (וראה הן מצות שב' נאמר אם אף (21
ה"ה. שם רמב"ם תפילין. הל' (רי"ף מהדיעות ולהעיר שם. ערכין בתוס'
על  אחת ברכה שמברכין ועוד) (סי"ג). ס"ה סכ"ה (ודאדה"ז) שו"ע
ס, ברכות אשר תוד"ה (וראה רע"א לו, מנחות פרש"י (וראה התפילין

יד דבשל "להניח", דעכשיו ligznב): תפילין", "מצות את xnebלהניח:
הן. אחת שמצוה להדיעה שזהו לומר ודוחק המצוה.

ח"א  או"ז סכ"א. תפילין הל' חיים בארחות (הובא מהדיעות ולהעיר
מעכבות. – שתיהן לו שכשיש שמפרש קנג) סי' סמ"ק הגהות תקעה. סי'
בהערה  המובא הֿו. מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה

וש"נ. תפילין, הנחת ע' תלמודית אנציקלופדי' וראה הבאה.
הוי  שלדעתו אלא ס"ו. סכ"ה או"ח (להרש"ק) החיים ספר ראה (22
משו"ת  גם ולהעיר שתים. יהיו עיניך שבין זמן כל ומצד תולמ"ה בכלל
עדיין  תחלה יד של לקשור מחויב שהוא שמכיון סתקכ"ט ח"א הרדב"ז

ראש. של זמן הגיע לא
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הנחת בסדר רק  הלכה שזוהי שלעיל, השני האופן  לפי

תנאי רק  זהו האם  לחשוב  מקום  יש  האדם , ידי על  תפילין

התפילין למצות קשר  ללא האדם  של ההנחה בסדר ופרט
מעכב הוא  איך המצוה ) תנאי  (כרוב  וכתנאי  ,*22עצמה ,

מכן לאחר  יניח אם די ראש  של תפילין הקדים אם  ולכן ,

כראוי; תפילין מצות  כך ויקיים  יד  של תפילין

זה  שפרט לומר , שניתן נמשךxcqaאו התפילין הנחת 

ראש של התפילין כאשר מכן, לאחר שגם  יותר , מאוחר גם
ראש של  תפילין  הנחת של המשך זה  הרי עליו , מונחות

`llיד של תפילין את23הקדמת לחלוץ  צריך הוא ולכן ,

כסדרן. ולהניחן  ראש  של

הונא "רב  הגמרא  שבדברי לומר , לי`xaq`ויש 

והיו קרא ? מ )אמר נלמדת  ראש  של חליצת (שהקדמת 
שתים ", יהו עיניך שבין זמן כל עיניך, בין לטוטפות 

– ההנחה  סדר לגבי  הראשונה שההוכחה הגמרא  מפרשת 
דכתיב ראש ... של מניח  ואחר יד של מניח  מניח , "כשהוא 

– עיניך" בין לטוטפות והיו והדר ידך על לאות וקשרתם 

במצות ולא  הגברא  של ההנחה  במעשה  בלבד תנאי  הוא 
עצמה. "כלzevnlתפילין הפרט  רק  חשוב  עצמה תפילין 

שתים ". יהו עיניך שבין זמן

נלמד שהדבר בספרי, ההוספה באה  כך ועל

ביד יד של זמן "כל y`xמ "וקשרתם...", ly oz, בראש

כך ואחר תחילה יד של נותן תפילין , כשנותן אמרו, מכאן 
על מונחות  שתהיינה  רק  חשוב  הגמרא  לפי  ראש ": של

onfראשו lkתפילין הקדמת כלומר, שתים . יהו  עיניך שבין 

עיניך. שבין  זמן כל שתים  שיהיו כדי רק  היא  יד של

רק ראש של תפילין למצות  חשוב  אין הספרי, לפי אך

אלא מונחות, יד של תפילין כאשר גם  מונחות תהיינה  שהן
"xcqdגם y`xשל ly ozיד של "נותן ולפיכך  בראש ",

dligz." בראש ראש  של "תן כראוי שיהיה  כדי ,"

.Á
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זאת לומדת  מדוע  גם  מובן לעיל האמור  כל לפי
לאות לך "והיה קדש  בפרשת  הראשון הפסוק  מן המכילתא
ידכה " על לאות  "והיה הפסוק  מן  לא  ואף  ידך...", על
לפי בא : פרשת בסוף  יביאך" כי "והיה  שבפרשת 
ולא תפילין", ב "מצות פרט  הוא  ההנחה  סדר  המכילתא,

של ההנחה במעשה  תפיליןxabd`רק מצות  בשלימות  או
אמרו, "מכאן שם נאמר  (ולכן ראש oilitzשל zevn,

ולא ראש", של נותן כך ואחר יד של נותן נותן, כשהוא 
יד של  נותן אמרו , "מכאן  בקצרה החובהdligzנאמר כי ,"

לקיים כדי תנאי רק  אינה  יד של תפילין הקדמת  על
באופן תנאי  או שתים" יהו עיניך שבין זמן "כל אחר ֿכך

תפילין), במצות  דין אלא בראש ", ראש  של "תן

בפעם תפילין מצות  על  הציווי מן זאת  לומדים  לפיכך
נאמר24הראשונה המצוה עצם  עם  שיחד מובן, שמכך  ,

שבמצוה . העיקרי הדין

ב "מצות דין הוא  זה שפרט  לכך שהמקור להוסיף , ויש
מן גם  אלא  הפסוק , סדר מפני רק  איננו עצמה  תפילין"

הלשון:

עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה  הפסוק  מן
ה "ראשונים " לומדים  עיניך" בין לזכרון והיו נאמר 25ולא

אחת " ועשיה  להויה  נחשבים  להלכה ,26"ששתיהם  אך ,
מ "וקשרתם ... נלמד תפילין הנחת  שסדר  הדעה  לפי אשר
רק אחת " ועשיה  להויה "נחשבים הם לטוטפות ...", והיו

הפסק " שום ללא  זו אחר זו לתוכפן "שצריך הענין .26לגבי 

הן ההנחות  שתי המכילתא לפי  ועשיהאבל "הויה 
לגמרי .27אחת"

"הויה זו אין הסדר  את אדם  שינה  שאם  מובן, מכך
כסדרן. להניחן שוב  צריך הוא  ולכן שבפסוק , אחת " ועשיה 
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בפנימיות גם  מתבטאים שבתורה בנגלה  הענינים  כל
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שם. טוב לקח גם ראה (22*
צפע"נ  וראה שם. (מנחות היום אור קודם הניחם מדין להעיר (23
רגע  דכל הנמשך דבר הלבישה ש"ר דתפילין ד: ע, מהד"ת ובצפע"נ שם)

כו'. בש"י משא"כ מצוה מקיים לבוש שהוא ורגע
.45 ע' חי"א מלקו"ש להעיר (24

ה  בעל ר"ה.25) סוף בר"ן) (והובא מאור
ס"י. שם לבוש וראה סכ"ב. סכ"ה שם אדה"ז שו"ע (26

בפשטות: והש"ס דהמכילתא הדרשות בחילוק י"ל ועפ"ז (27
וזהר  הבה"ג (וכדעת אחת מצוה הם ותש"ר יד של תפילין להמכילתא
"והי' מהכתוב הדין למד ולכן ועוד). א). רנז, (רע"מ) ח"ג א. צא, (ח"ב
"והי' – אחד ציווי רק נאמר שלא עיניך", בין ולזכרון ידך על לאות לך
פרש"י  (ראה תש"ר על בפ"ע ציווי נאמר ולא תש"ר, ועל תש"י על לך",
שם) ב"ח* צ"ק הגהות (שטמ"ק בל"א עשה בשמונה ד"ה א מד, מנחות

שם): שלמה חשק הגהות וראה

(*re"ad 'ib t"qa j`iai ik 'ide 'ta aezkdn `le .ycw 'tc aezkdn cnl `zlikndy dn oaen my g"v la` .`a t"v oke .r"v zedbda r".my w
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הנחת בסדר רק  הלכה שזוהי שלעיל, השני האופן  לפי

תנאי רק  זהו האם  לחשוב  מקום  יש  האדם , ידי על  תפילין

התפילין למצות קשר  ללא האדם  של ההנחה בסדר ופרט
מעכב הוא  איך המצוה ) תנאי  (כרוב  וכתנאי  ,*22עצמה ,

מכן לאחר  יניח אם די ראש  של תפילין הקדים אם  ולכן ,

כראוי; תפילין מצות  כך ויקיים  יד  של תפילין

זה  שפרט לומר , שניתן נמשךxcqaאו התפילין הנחת 

ראש של התפילין כאשר מכן, לאחר שגם  יותר , מאוחר גם
ראש של  תפילין  הנחת של המשך זה  הרי עליו , מונחות

`llיד של תפילין את23הקדמת לחלוץ  צריך הוא ולכן ,

כסדרן. ולהניחן  ראש  של

הונא "רב  הגמרא  שבדברי לומר , לי`xaq`ויש 

והיו קרא ? מ )אמר נלמדת  ראש  של חליצת (שהקדמת 
שתים ", יהו עיניך שבין זמן כל עיניך, בין לטוטפות 

– ההנחה  סדר לגבי  הראשונה שההוכחה הגמרא  מפרשת 
דכתיב ראש ... של מניח  ואחר יד של מניח  מניח , "כשהוא 

– עיניך" בין לטוטפות והיו והדר ידך על לאות וקשרתם 

במצות ולא  הגברא  של ההנחה  במעשה  בלבד תנאי  הוא 
עצמה. "כלzevnlתפילין הפרט  רק  חשוב  עצמה תפילין 

שתים ". יהו עיניך שבין זמן

נלמד שהדבר בספרי, ההוספה באה  כך ועל

ביד יד של זמן "כל y`xמ "וקשרתם...", ly oz, בראש

כך ואחר תחילה יד של נותן תפילין , כשנותן אמרו, מכאן 
על מונחות  שתהיינה  רק  חשוב  הגמרא  לפי  ראש ": של

onfראשו lkתפילין הקדמת כלומר, שתים . יהו  עיניך שבין 

עיניך. שבין  זמן כל שתים  שיהיו כדי רק  היא  יד של

רק ראש של תפילין למצות  חשוב  אין הספרי, לפי אך

אלא מונחות, יד של תפילין כאשר גם  מונחות תהיינה  שהן
"xcqdגם y`xשל ly ozיד של "נותן ולפיכך  בראש ",

dligz." בראש ראש  של "תן כראוי שיהיה  כדי ,"
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זאת לומדת  מדוע  גם  מובן לעיל האמור  כל לפי
לאות לך "והיה קדש  בפרשת  הראשון הפסוק  מן המכילתא
ידכה " על לאות  "והיה הפסוק  מן  לא  ואף  ידך...", על
לפי בא : פרשת בסוף  יביאך" כי "והיה  שבפרשת 
ולא תפילין", ב "מצות פרט  הוא  ההנחה  סדר  המכילתא,

של ההנחה במעשה  תפיליןxabd`רק מצות  בשלימות  או
אמרו, "מכאן שם נאמר  (ולכן ראש oilitzשל zevn,

ולא ראש", של נותן כך ואחר יד של נותן נותן, כשהוא 
יד של  נותן אמרו , "מכאן  בקצרה החובהdligzנאמר כי ,"

לקיים כדי תנאי רק  אינה  יד של תפילין הקדמת  על
באופן תנאי  או שתים" יהו עיניך שבין זמן "כל אחר ֿכך

תפילין), במצות  דין אלא בראש ", ראש  של "תן

בפעם תפילין מצות  על  הציווי מן זאת  לומדים  לפיכך
נאמר24הראשונה המצוה עצם  עם  שיחד מובן, שמכך  ,

שבמצוה . העיקרי הדין

ב "מצות דין הוא  זה שפרט  לכך שהמקור להוסיף , ויש
מן גם  אלא  הפסוק , סדר מפני רק  איננו עצמה  תפילין"

הלשון:

עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה  הפסוק  מן
ה "ראשונים " לומדים  עיניך" בין לזכרון והיו נאמר 25ולא

אחת " ועשיה  להויה  נחשבים  להלכה ,26"ששתיהם  אך ,
מ "וקשרתם ... נלמד תפילין הנחת  שסדר  הדעה  לפי אשר
רק אחת " ועשיה  להויה "נחשבים הם לטוטפות ...", והיו

הפסק " שום ללא  זו אחר זו לתוכפן "שצריך הענין .26לגבי 

הן ההנחות  שתי המכילתא לפי  ועשיהאבל "הויה 
לגמרי .27אחת"

"הויה זו אין הסדר  את אדם  שינה  שאם  מובן, מכך
כסדרן. להניחן שוב  צריך הוא  ולכן שבפסוק , אחת " ועשיה 
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בפנימיות גם  מתבטאים שבתורה בנגלה  הענינים  כל
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שם. טוב לקח גם ראה (22*
צפע"נ  וראה שם. (מנחות היום אור קודם הניחם מדין להעיר (23
רגע  דכל הנמשך דבר הלבישה ש"ר דתפילין ד: ע, מהד"ת ובצפע"נ שם)

כו'. בש"י משא"כ מצוה מקיים לבוש שהוא ורגע
.45 ע' חי"א מלקו"ש להעיר (24

ה  בעל ר"ה.25) סוף בר"ן) (והובא מאור
ס"י. שם לבוש וראה סכ"ב. סכ"ה שם אדה"ז שו"ע (26

בפשטות: והש"ס דהמכילתא הדרשות בחילוק י"ל ועפ"ז (27
וזהר  הבה"ג (וכדעת אחת מצוה הם ותש"ר יד של תפילין להמכילתא
"והי' מהכתוב הדין למד ולכן ועוד). א). רנז, (רע"מ) ח"ג א. צא, (ח"ב
"והי' – אחד ציווי רק נאמר שלא עיניך", בין ולזכרון ידך על לאות לך
פרש"י  (ראה תש"ר על בפ"ע ציווי נאמר ולא תש"ר, ועל תש"י על לך",
שם) ב"ח* צ"ק הגהות (שטמ"ק בל"א עשה בשמונה ד"ה א מד, מנחות

שם): שלמה חשק הגהות וראה

(*re"ad 'ib t"qa j`iai ik 'ide 'ta aezkdn `le .ycw 'tc aezkdn cnl `zlikndy dn oaen my g"v la` .`a t"v oke .r"v zedbda r".my w
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נובעים שבנגלה  הענינים  ואדרבה, הפנימיות .27התורה, מן
בעניננו: גם וכך

לתפילין הוקשה  כולה  התורה  שבתפילין28כל וכשם  .
שני קיימים גם כך ראש , של ותפילין יד של  תפילין  יש 
של תפילין והמצוות: התורה  בעבודת תפילין של בחינות 

על המונחות  העבודהaldכנגדrexfdיד, על מצביעות ,
שהנחתן ראש , של ותפילין עול. וקבלת  ה' יראה  שבלב ,
והשגה . בהבנה  השכל, עבודת  על מצביעות  המוח , כנגד

ערוך, בשולחן הנגלה , בתורת  בהלכה  שמודגש  וכפי 
oilitzשקיום  zevn" הלבmgipdl29הוא  כנגד הזרוע  על

שעשה ונפלאות  נסים  שנזכור  כדי  המוח, כנגד הראש  ועל
והממשלה ... הכח  לו ואשר יחודו על מורים  שהם  עמנו

caryie30 שהיא הנשמה  וגםgenaלהקדוש ֿברוךֿהוא
zee`z ומחשבותealהנחת ידי על יתברך. לעבודתו
יתברך xekfi31תפילין הבורא eize`pdאת  hirnie."

שבלב , מדות הרגש , ענינים : שני  הם  אלה  כללי ובאופן
ראש . של תפילין – ותורה  יד, של תפילין – מצוות 
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מניח  מניח, "כשהוא  הוראות : שתי יש  כך ידועל של
צריכה חטאו" ש "יראת  דכתיב ...", ראש  של מניח כך ואחר 

לחכמתו" "קודמת ..32להיות  (=שער) תרעא היא  יראה  .
.33לחכמה "

בתניא בהרחבה  שמבואר העבודה34כפי  ש "ראשית  ,
הטבעית היראה תחילה "לעורר היא  ושרשה" ועיקרה
מלכי במלך למרוד שלא ישראל כל בלב  המסותרת 
ההוראה באה  מכן לאחר  הקדוש ֿברוךֿהוא...". המלכים 
שתים ", יהו עיניך שבין זמן "כל יותר: הנעלית  השניה ,

רק  דרושה אינה היראה  התורה ,dncwdkשעבודת  ללימוד 
והבנה שבשכל (עבודה  התורה לימוד עם ביחד גם  אלא 

ואז יראה , של העבודה  להתקיים  צריכה  אלקות), והשגת

מתקיימת " נעלית32"חכמתו  לדרגה  מגיעים  כך ידי ועל .
שבאה  מזו ביראה , לימודdpkdkביותר ידי  על לתורה ,

יראה " אין  חכמה  אין "אם  נאמר עליה  וכמו35התורה , ,
האלו36שנאמר החוקים  כל את  לעשות  ה ' "ויצוינו

לאחר רק הבאה  עילאה , יראה  של הדרגה שזוהי ליראה ",

בהרחבה החסידות בתורת כמוסבר  החכמה, .37עבודת 
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לפני יד  של תפילין להניח  שצריך מוסיפים, כך ועל

שכך מפני רק  לא  לחכמתו, קודמת  יראתו ראש , של תפילין
לשלמות להגיע  שכדי האדם , בעבודת  הסדר  להיות  צריך

צריך – ראש  של תפילין – היראהdpkdkבתורה את
זמן "כל – מתקיימת " "חכמתו שתהיה  כדי העול, וקבלת 

לשלמות אף  מגיעים  כך ידי ועל שתים ", יהו עיניך שבין

של הדרגה גם  – יראה  אין חכמה  אין אם  – יותר נעלה 
מתעלה , יד של תפילין

תפילין". ב "מצות פרט הוא עצמו זה  שסדר אלא 

העיקר, שהן  מפני יד של תפילין קודם  מניחים  כלומר,

מעלה בהן  ואפילו38ויש  יראה, – עול  קבלת  של  מהותה  :
ולכן הישות , היפך העצמית , ההתבטלות  היא  תתאה , יראה 

קשורה יחידה39היא דרגה הנפש , עצם  של העצמי לביטול

ראש של תפילין מעבודת  הנעלית וכפי40שבנפש , .
הבעלֿשםֿטוב בתורת  של41שמוסבר  תפילין הנחת לגבי

תפילה תחילה – כךהקדוש ֿברוך ֿהוא  ואחר יד, של

ראש : של תפילה 
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וכדעת  א מד, מנחות (ראה הן מצות דב' דס"ל להש"ס משא"כ
תכאֿתכב. מצוה חינוך כאֿכב. עשין סמ"ג יבֿיג. מ"ע סהמ"צ הרמב"ם

" ממש"נ למד ידךmzxyweועוד), על שנאמרו eideלאות גו'", לטוטפות
סכ"ח  זוטא אלי' הנ"ל. כו' פרש"י (ראה תש"ר ועל תש"י על ציווים ב'

ואילך). 55 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה שם. שאלה העמק סק"ג.
נהר  מע"ח. בתחלתו ומצוה (נגיד בכתהאריז"ל ממש"כ כמובן (27*

רחובו  בהקדמת מ"ב.שלום פ"א הנשמות חיוב מס' מ"ח בסופו. הנהר ת
דפרד"ס  סע"ב) ד, לזח"א רמ"ז ההקדמות. לשער הרח"ו הקדמת וראה
משתלשלים  ה"ה והעולמות – אבי"ע. העולמות בדוגמת הוא שבתורה

זמ"ז.
א. לה, קידושין (28

ס"ה. שם משו"ע סי"א. שם אדה"ז שו"ע (29
חלק הוא – לבו" כו' הנשמה כו' "וישעבד אשר (30meiwn המצוה

ויכוון. ד"ה רס"ח לטאו"ח ב"ח ראה – המצוה) כוונת רק (ולא
קדושים. ס"פ לקו"ת (ראה החכמה במוח הוא זכרון והרי (31

ובכ"מ).
מ"ט. פ"ג אבות (32

שם. זהר בניצוצי הנסמן וראה ב. ז, זח"א (33
פמ"א. (34

מי"ז. פ"ג אבות (35
כד. ו, פרשתנו (36

ב  טז, במדבר ואילך. ג ט, פרשתנו לקו"ת פמ"ג. ספכ"ג. תניא (37
ותרעא.kae"nואילך. ד"ה ב עב, יומא בפרש"י הצ"ע וידועה – .

ראה  – ותש"י ש"ר שבתפילין ויחו"ת יחו"ע בחי' הוא ועד"ז (38
וש"נ. ,59 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש

(ע' פ"ג העבודה קונטרס אֿב. פא, ביאוה"ז ד. קיד, תו"א ראה (39
.(18

בה  הוא ועד"ז (40.439 ע' לקמן ראה – דתשובה בחי'
.133 ע' ה'ש"ת קית השיחות ספר (41
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שלמעלה לעבודת42בתפילין  יד" "של תפילין רומזות 
בעלי לעבודת  ראש " "של  ותפילין הפשוטים , האנשים

האנשיםzgpdaהתורה . עבודת  קודמת  שלמעלה  התפילין

בעלי מעבודת  נעלית  והיא  עול, קבלת מתוך הפשוטים
התורה . והשגת  בידיעה  המוחין 

בשלמותה , תפילין" "מצות מתקיימת  זה  כל ידי ועל
ועשיה  "הויה של "אחת ",`zgבאופן של הענין כאשר :"

יחידה משפיעה43בחינת  יד, של  תפילין  בדרגת מורגש  ,

המוחין בעלי בעבודת  ראש , של בתפילין גם  ה "אחת "
התורה . והשגת  בידיעה 

בשלמותה , תפילין" "מצות מתקיימת  זה  כל ידי ועל
ועשיה  "הויה של "אחת ",`zgבאופן של הענין כאשר :"

יחידה משפיעה43בחינת  יד, של  תפילין  בדרגת מורגש  ,
בעלי ֿהמוחין בעבודת  ראש , של בתפילין גם  ה "אחת "

התורה , והשגת  בידיעה 

ממשיכים – "אחת " של באופן העבודה ידי ועל
"כמאמר – "אחד" של ענין עלמא44בעולם  דמארי תפילין

גוי ישראל כעמך ומי .. בהו כתיב  ישראל`cgמה בארץ ",
הוי' השפעת את  .41"בארץ "`cgמורידים 

(f"lyz hay c"ei zgiyn)
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סע"א). ו, (ברכות דישראל שבחייהו שתוכנם (42
א. יח, מנחות אחת עד תוד"ה (43

א. ו, ברכות (44

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dkeq(ipy meil)

wx dcinrdl xyt` ike ,`ziixe`cn dleqty ,dkeq dpi` dkeq
y ote`aàkéà éeNòä ïî àìå 'äNòz' íeMîe ,dlqetl yi -íeMî ¦©£¤§Ÿ¦¤¨¦¨¦

àkéì øöBà úøæbz` xzqy ote`a cinrdl opgei iax leki ixde , §¥©¨¥¨
xfge mda jkqny oixnerd z` rprpe dlrn itlk yicbd lk
xve` zxifb meyn opaxcn dleqt dkeqde ,dkeq myl ogipde
on `le dyrz meyn `ziixe`cn elqtie mze` rprpi `l `ny

zxacn epizpyny xnele wlgl opgei iax wiic okidne ,ieyrd
`azxacn oldl dpynde ,opaxcn wx `ed dkeqd leqty ote

:`xnbd zvxzn .dxezd on dleqt dkeqdy ote`aïðçBé éaøå§©¦¨¨
,Eì øîàixdy ,dpynd ixacn eixac z` wiicyàëäepizpyna - ¨©§¨¨

ïäa ïéëkñî ïéà éðz÷crnyn ,'dkeq dpi`' dpynd dxn` `le §¨¨¥¥§©§¦¨¤
wxyälçzëìàeä §©§¦¨
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dkeq(ycew zay meil)

ezia zexew zgz ayil `eai `ny dxifb mda jkql minkg
.dpyd zeni lk ly ezia `le 'dkeq' dxn` dxezdem` mle`ïéà¥

äòaøà ïäa,dyelyn xzei miagx j` migth,ìñBt øéàî éaø ¨¤©§¨¨©¦¥¦¥
dyely mda yiy mixqpn dieyr mzxwzy miza herin yiy oeik

,dxwz zxifb dfa jiiye migth,øéLëî äãeäé éaøåaexy oeiky §©¦§¨©§¦
exfb `l ,migth drax` mda yiy mixqpn zeieyr mizad zexwz

.df xeriyn zegt miagxy mixqp lr minkg
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dkeq(oey`x meil)

.mipprdn jkqd ipicøîàc ïàîì àlàxaeqy `aiwr iax - ¤¨§©§¨©
y `id aezkd zpeekyíäì eNò Lnî úBkeñzrya l`xyi ipa ©¨¨¨¤

zeyrl d"awd deiv zekeq mze`l xkfe ,dngd iptn mziipg
,zekeq,øîéîì àkéà éàî.mipprn dkeq ipic cenll daiq oi` ixd ©¦¨§¥©

:ef zwelgn zipyp da `ziixad z` `xnbd d`ianàéðúcxn`p §©§¨
aezkaìàøNé éða úà ézáLBä úBkqá ék'ux`n mzF` i`ivFdA ¦©ª©§¦¤§¥¦§¨¥§¦¦¨¥¤¤

zekeq mze` 'mixvnàáé÷ò éaø .øæòéìà éaø éøác ,eéä ãBák éððò ¦§¨¦©§¥¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨
.íäì eNò Lnî úBkeñ øîBà,`iyewd z` znkqne `xnbd zxfeg ¥©¨¨¨¤

øæòéìà éaøì àçéðä'ux`d on dlri c`e' weqtdn cenll yi ¨¦¨§©¦¡¦¤¤

,ux`d on elecibe d`neh lawn epi`y xac didi jkqdyàlà¤¨
øîéîì àkéà éàî àáé÷ò éaøì.df oic el oipn - §©¦£¦¨©¦¨§¥©

:`xnbd zayiinéîéc áø àúà éklaal l`xyi ux`nøîàmya ¦¨¨©¦¦¨©
,ïðçBé éaøy dnn z`f micnely,'Eì äNòz úBkqä âç' àø÷ øîà ©¦¨¨¨©§¨©©ª©£¤§

y rnyne ,dbibg ezernyn 'bg'eLéwîweqtdì äkeñoaxw,äâéâç ©¦¨§£¦¨
äîoaxwäâéâçn dyrpõøàä ïî Bìecéâå äàîeè ìa÷î BðéàL øác ©£¦¨¨¨¤¥§©¥§¨§¦¦¨¨¤

ixdy ux`d on dlecibe ,diiga d`neh zlawn dpi`y dndan -
,rwxwdn dlicbe zipefipóàd jkqäkeñn didiy jixvBðéàL øác ©¨¨¨¤¥

.õøàä ïî Bìecéâå äàîeè ìa÷î§©¥§¨§¦¦¨¨¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

המשך ביאור למס' סוכה ליום ראשון עמ' ב
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שלמעלה לעבודת42בתפילין  יד" "של תפילין רומזות 
בעלי לעבודת  ראש " "של  ותפילין הפשוטים , האנשים

האנשיםzgpdaהתורה . עבודת  קודמת  שלמעלה  התפילין

בעלי מעבודת  נעלית  והיא  עול, קבלת מתוך הפשוטים
התורה . והשגת  בידיעה  המוחין 

בשלמותה , תפילין" "מצות מתקיימת  זה  כל ידי ועל
ועשיה  "הויה של "אחת ",`zgבאופן של הענין כאשר :"

יחידה משפיעה43בחינת  יד, של  תפילין  בדרגת מורגש  ,

המוחין בעלי בעבודת  ראש , של בתפילין גם  ה "אחת "
התורה . והשגת  בידיעה 

בשלמותה , תפילין" "מצות מתקיימת  זה  כל ידי ועל
ועשיה  "הויה של "אחת ",`zgבאופן של הענין כאשר :"

יחידה משפיעה43בחינת  יד, של  תפילין  בדרגת מורגש  ,
בעלי ֿהמוחין בעבודת  ראש , של בתפילין גם  ה "אחת "

התורה , והשגת  בידיעה 

ממשיכים – "אחת " של באופן העבודה ידי ועל
"כמאמר – "אחד" של ענין עלמא44בעולם  דמארי תפילין

גוי ישראל כעמך ומי .. בהו כתיב  ישראל`cgמה בארץ ",
הוי' השפעת את  .41"בארץ "`cgמורידים 

(f"lyz hay c"ei zgiyn)
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סע"א). ו, (ברכות דישראל שבחייהו שתוכנם (42
א. יח, מנחות אחת עד תוד"ה (43

א. ו, ברכות (44

בראשית מט, יד-טו – יששכר חמור גרם רבץ בין 
המשפתים. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 

ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד

ידוע מארז"ל1 ע"פ אדם כי ימות באהל, אין התורה 

מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי', ופירש בע"ח2 

והקיום  תושב"כ,  ז"א  הוא  דתורה  פ"ג,  המוחין  שער 

שלו הם המוחין, ואין התורה יכול להתקיים להיות לו 

מוחין המקיים אותו אלא ע"י בינה הנקראת מי כנודע 

אשר היא ממיתה עצמה בשביל התורה, כי נה"י שלה 

בלי  כלים  במתים  ונשארין  שלה3  האורות  מסתלקין 

התורה  בשביל  כן  ועושה  נשמה,  בלי  וגוף  עצמות 

שהוא ז"א כדי שיתלבשו בתוכה המוחין שהם הקיום 

שלו ע"ש.

ולכאורה צ"ל, מהו ההפרש בין התורה שהיא בחי' 

ז"א, לגבי הקיום דהתורה שהוא המוחין דז"א.
אך הענין הוא:

כמו  דתורה,  הנגלה  בחי'  היינו  ז"א,  דמה שהתורה 

1( ברכות סג, ב, עה"כ – במדבר יט, יד. 

2( שער כ.

3( ראה הביאור באור התורה חוקת עמוד תתיח.

השמים כסאי שקאי על תורה כמו שתורה ירדה במדות 

לברר כשר פסול כו', והיינו ז"א שהוא נגלה, והנגלות, 

ובכלל הוא הנובלות דחו"ב וכנ"ל.

והקיום דתורה דהיינו המוחין דז"א, שהמוחין הוא 

)כי  דחו"ב  מהפנים  דהיינו  מחו"ב,  לו  שנמשך  מה 

מהאחוריים דחו"ב אין קיום התורה, כי מצד האחוריים 

היינו  פ"ו(  הזווגים  שער  בע"ח4  כמ"ש  שכחה  יש 

פנימיות התורה, שפנימיות התורה הוא מהפנים דחו"ב, 

דתורה,  הנגלה  את  מקיים  התורה  דפנימיות  זו  ובחי' 

רבים,  לימים  הבשר  את  מקיים  שמלח  כמו  )בדוגמא 

ופנימיות התורה הוא בחי' מלח כמ"ש בלקו"ת5 בד"ה 

ולא תשבית מלח ובהביאור ע"ש(.

עלי',  עצמו  שממית  במי  תלוי  דתורה  הקיום  והנה 

שלה  נה"י  מתרוקנים  מי  הנקראת  שבינה  דהיינו 

מאורותיהם ונעשים כמתים ומתלבשים בנה"י המוחין 

דז"א, דהיינו פנימיות התורה.
לקוטי לוי יצחק על פסוקי תנ"ך ומחז"ל עמוד קכח

4( שער טו. ראה תניא – קונטרס אחרון – קסא, א. לעיל סימן מד

5( לקוטי תורה ויקרא ג, ד. ד, ב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מנחם אב, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו'

מוה"ר שלמה יהודא ליב שי' אדלר

יו"ר אגודת השוחטים בת"א

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מא' בתמוז, וחכיתי עם המענה שלי עד לאחרי הפגישה עם הרה"ג והרה"ח 
וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות ורב פעלים הרא"י שליט"א אונטרמן רב הראשי.

וכנראה מקטעי מכתבי העתים וגם ממכתב כ' וכן מרושם השיחה האמורה, המצב בהענין עליו 
כותב הולך ומשתנה מיום ליום, מצד כמה גורמים שמתערבים בזה ומטעמים שונים ומשונים.

ענין  גודל  וידוע  באמת,  טוב  הכי  באופן  יסתדר  הענין  שכל  יסייע  הרבים  שזכות  רצון  ויהי 
ובארץ הקדש,  ובפרט בתקופתנו  זמן,  ובכל  וגודל הזהירות שצריך להיות בזה, בכל מקום  הכשרות 

ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.



ל

ג, כג – ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר

מהגלות  בנ"י  את  להציל  התפלל  רבינו  משה 
ומחורבן בהמ"ק וכו'

צוה  שהקב"ה  כ"ד(  )פתיחתא  איכא  במדרש  איתא 
לירמי' שילך על קברי אבות, ואחר כך על קברו של משה, 
ישראל,  את  ואציל  אלך  אני  לירמי'  ואמר  עמד  ומשה 
אותנו  יציל  עמרם  בן  הא  אמרו  אותו,  ישראל  כשראו 
כדאיתא במדרש איכה. קודשא בריך הוא כל מילין סתימין 
דאיהו עביד אעלין באורייתא קדישא, והיכן מבואר ענין זה 

בתורה. אבל נוכל לומר שבכאן נרמז ענין זה.
ולכן פתח ואתחנן שביקש על חן שיהי' לירמי' ועל כל 
כל שוביהם בעת  לפני  יתן להם רחמים  ואל שדי  ישראל, 
ההיא, על אותו עת צרה שהי' ליעקב בשעת החורבן, ההוא 
ונתבקש לפני הקב"ה  כתיב שהוצרך משה לעמוד מקברו 

שיבא בעצמו מקברו, לאמר שיעורר הספד.
ובמלת ההיא נרמזין בו שלשה דברים שנעשו לישראל 
ונשרף  וירושלים,  ישראל  ארץ  שנחרב  החורבן,  בשעת 
המקדש כמ"ש בפסוק. וזה נרמז במלת ההי"א, ה"ר ה"בית 
)ירמי'  י"שראל  א"רץ  תהי'  לעיים  י"רושלים  יער  לבמות 
שבשם,  אחרונה  ה'  שני  ב"ית  חורבנין  שב'  וידוע  יח(.  כו, 
על זה אמר אדנ"י בית ראשון ה' ראשונה שבשם, ועל זה 
אמר הוי"ה בנקודות אלקים, שהראה הקב"ה למשה חורבן 
בית ראשון, ועל זה אמר את גדלך. על בית שני שנחסרו ה' 
דברים, כמ"ש ביומא )דף ך"א ]ע"ב[( על פסוק )חגי א, ח( 
ידך החזקה, על בית שני  זה אמר את  ה', על  ואכבד חסר 

שנחסרו ממנו ה' דברים כמנין אצבעות שביד.
נא, רוצה אני  והנה התפלל משה על אותו עת אעברה 
ואראה  במדרש  כמ"ש  ישראל  את  ואציל  מקברי  לקום 
ג' לשונות ואראה את הארץ, שרצה  מי ימחה בידי, ואמר 
כך  ואחר  שבטים.  י'  גלות  שהוא  ישראל  ארץ  כל  להציל 
גלות יהודה ובנימין שהוא ירושלים, אמר ההר הטוב הזה. 

ואחר כך על בית המקדש על הר הבית אמר הלבנון.
השיב לו הקב"ה כבר יצאה הגזירה רב לך על ב' חורבנין, 
ואל תוסף דבר אלי עוד, שאי אפשר להחזיר אותם. גם רמז 

במלת נ"א, על חן של ירמי' שיהי' לו בעיני נ"בוזרא"דן.
מגלה עמוקות אופן פה

שיהי'  כדי  לא"י  ליכנס  משה  שביקש  רמזים 
השם והכסא שלם וכמו שיהי' לע"ל וכו'

הקב"ה  שצוה  אחת  מצוה  היא  עמלק1  מלחמת  הנה 
לישראל בכניסתן לארץ מג' מצות )סנהדרין כ:(, שסימנם 
מן  בר"ת  ט(,  יט,  )תהלים  'עינים  'מאירת  'ברה  ה'  מצות 
ג' מצות אלו שנצטוו ישראל  'עינים, נרמזין  'ברה 'מאירת 
בכניסתן לארץ, דהיינו ב' של ברה 'בנין בית המקדש, מ' של 
'עמלק.  עיני"ם מלחמת  'מלך, ע' של  מאירת למנות להם 
וסימנם מב"ע, נוטריקון 'מושל 'בגבורתו 'עולם )שם סו, ז(, 

עיין  וכו':  עינים  מאירת  ברה  ה'  מצות  שסימנם   . . מצות  מג'   . . עמלק  מלחמת   )1

בזה רשימות

'בן 'עמרם, אבל באמת  והי' חושב שיקיים שלשתן 'משה 
שלא יתקיימו עד שיבא 'מנחם 'בן 'עמיאל וכו'.

אלא  מלא  השם  שאין  יא(  סימן  תצא  )תנחומא  וידוע 
ארץ  לכניסת  משה  נתאוה  ולכן  עמלק.  של  זרעו  במחיית 
ישראל ולהשלים השם והכסא, וג' מצות אלו שנצטוו, הם 
בית  בבנין  דהיינו  יה,  מכס  שחסרים  אותיות  ג'  להשלים 
כסאות  ישבו  שמה  כי  כסא,  של  א'  אות  ישלימו  המקדש 
למשפט )תהלים קכב, ו(, ובית המקדש הוא כסא ה', כמו 
)ירמי'  מקדשינו  מקום  מראשון  מרום  כבוד  כסא  שכתוב 
נמצא  כבוד,  הוא כסא  מקום המקדש  לומר  ]יב[(, רצה  יז 
שבבנין של בית המקדש נשלם אות א' של כסא. ובמינוי 
מלך נשלם אות ה' מן השם, כי הוצרך המלך להיות ממלכות 
בית דוד שהוא מלכות שמים ה' אחרונה של השם, כמ"ש 
דוד כי בכה ארוץ גדוד )תהלים יח ]ל[(, אמר בכה בתוספת 
שהיא  ברית  באות  שפגם  עמלק  של  זרעו  ובמחיית  ה'. 
רזא דו' גוף וברית חשבינן חד, הרי שבג' מצות אלו יושלם 

התיקון של השם והכסא.
ה' בעת ההיא, ר"ל שרצה  ולכן אמר משה ואתחנן אל 
ההוא  לדורות,  לאמר  הקב"ה  שצוה  מה  עת  באותו  לתקן 
כתיב, ר"ת אותן אותיות החסרים מן השם שהוא ה"ו, ומן 
אפשר  שאי  ולפי  עתה,  לתקן  הוא  רצה  א',  שהוא  הכסא 
ב"ן  של  משם  שיניקתו  מי  אלא  עמלק  של  זרעו  להכרית 
שהוא בעולם העשיי', כי עמלק הוא יסוד כל"ב, ולכן הוא 
במדרש  כדאיתא  עמלק  נקרא  ולכן  כלב,  בצורת  מאמין 
שלקק  עם  ט(  סי'  תצא  תנחומא  ס"ה,  פרשה  )שמו"ר 
בכלב2 וכו'. ולכן התחיל משה בכאן מאחר שאתה החלות 
נצב על ראש  אנכי  עמלק, במ"ש  עם  להלחם  לי  להראות 

הגבעה )שמות יז ]ט[( וכו'.
ומי שמתחיל במצוה ראוי לגמור כדאיתא )בסוטה דף יג 
]ע"ב[(, את ידך החזקה שראוי לסייע אל המצוה שנשבעת 
)טז(,  יז  )שמות  יה  כס  על  יד  כי  כמ"ש  החזקה,  בידך  שם 
גם שם הראה לו ידו החזקה כאשר ירים משה את ידו וגבר 
כאן  הזכיר  ובארץ,  בשמים  אל  מי  אשר  סיים  לכן  ישראל. 
שמים וארץ, בסוד כה אמר 'י"י 'השמים כסאי 'והארץ 'הדום 
רגלי )ישעי' סו, א(, תסתכל תמן ותמצא שם מלא בראשי 
תיבות  ראשי  'השמים  'י"י  אמר  כה  באמצע,  והכסא  אתוון 

י"ה, 'והארץ 'הדום ראשי תיבות ו"ה, והכסא באמצע וכו'.
לפי  בעמלק  להלחם  חושב  אתה  לך,  רב  הקב"ה  השיב 
אבל  ביתי,  בן  אותך  שקראתי  ב"ן3  של  שם  מן  שיניקתם 
הגדולה שלך היא בסוד של מ"ה שהוא יותר גבוה מן שם 
של ב"ן, כמ"ש מה שם בנו )משלי ל ]ד[( שהוא משה )זוהר 
יהושע  את  צו  אבל  דבר,  תוסף  אל  לכן  ע"א(,  קצ"ז  ח"ב 
שהוא ישלים מלחמות עמלק מדור דור, מדורו של שאול 
 שיניקתו מן שם ב"ן, לדורו של מרדכי שהי' גם כן משבט 
חזקה"ו  לכן  ב"ן,  של  שם  דתמן  ע"ב(,  י"ב  )מגילה  בנימין 

ואמצה"ו בגימטריא מרדכ"י.
מגלה עמוקות אופן קמ

2( כל"ב בגי' ב"ן ע"ש.

3( עיין באריכות בפנים הספר שעמלק סוד כל"ב בגי' ב"ן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן
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ß a`Îmgpn 'h oey`x mei ß

â(âë)ïpçúàå:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ
i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑ מקֹום ּבכל 'חּנּון' לׁשֹון אין אּלא »∆¿««ְְִֵֶָָָ

חּנם  לתלֹות מּתנת לּצּדיקים להם ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
אּלא  הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין הּטֹובים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמעׂשיהם

לֹו ׁשאמר לפי חּנם, לג)מּתנת אתֿאׁשר (שמות "וחּנתי : ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
אחר אחן" ּדבר "ואתחּנן". ּבלׁשֹון לֹו אמר אחד , זה : ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּתפּלה  ׁשּנקראת לׁשֹונֹות ּב'ּספרי',מעׂשרה .ּכדאיתא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
‡Â‰‰ ˙Úa∑ ׁשּכבׁשּתי ועֹוג,לאחר סיחֹון ארץ »≈«ƒְְְִִֶֶֶַַַָ

הּתר  ׁשּמא אחד ∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרּדּמיתי זה ִִִֵֶֶַַָֻ≈…ֶֶָ
מקֹומֹות  'איני מּׁשלׁשה הּמקֹום: לפני מׁשה ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לאו' אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח. ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 28 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxfBd lEHaA dWn zNrR§ª©Ÿ¤§¦©§¥¨

אל־יהֹוה  ְְֶֶַַָָֽואתחּנן
אחד  זה אחר: ּדבר . . חּנם מּתנת לׁשֹון אּלא . . חּנּון ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּתפּלה. ׁשּנקראת לׁשֹונֹות רש"י)מעׂשרה ובפירוש כג. (ג, ְְְֲִִֵֵֶָָָ
אף  ּדהּנה אּלּו, ּפרּוׁשים ב' ּבין החּלּוק טעם לבאר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָויׁש
הּנדר" הּתר "ׁשּמא חׁשב ּכי לארץ לּכנס התּפּלל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמׁשה

שלאחרי־זה) המתחיל' 'דבור ׁשּכבר (רש"י ידע הּוא אף ְֲֵֶַַָָהרי
ּגזרה" כד)"נגזרה פסוק לקמן רש"י לארץ.(לשון יּכנס ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ואילך)והּנה ב ּתפּלה (יז, אם מחלֹוקת יׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ
על  ּדין ּדבגזר ׁשם הּגמרא ּומסקנת ּדין. ּגזר לאחר ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָמֹועילה

מהּני. הּצּבּור ועל מהּני, לא ְְְִִֵֵַַַַַָֹהּיחיד
ּברׁש"י  הּפרּוׁשים ׁשני נחלקּו ּדבזה לֹומר יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
הוי, הּצּבּור ּכגזרת מׁשה על ׁשהּגזירה אֹומרים ּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּנ"ל,

מׁשה" הם ויׂשראל יׂשראל הּוא "מׁשה כא,ּדהרי (חוקת (רש"י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ישראל) וישלח המתחיל' 'דבור "ואתחּנן"כא) הוי ׁשפיר ְְֲִֵֵֶַַַָָולכן

אחר  ּגם ּתפּלה מהּני הּצּבּור על ּדין ּבגזר ּכי ּתפּלה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָלׁשֹון
ּכגזרה  היא מׁשה על ׁשהּגזירה אֹומרים יׁש אבל ּדין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגזר
לׁשֹון  ּד"ואתחּנן" לֹומר אי־אפׁשר ולכן ּגרידא. יחיד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

חּנם". "מּתנת מׁשה ׁשבּקׁש לֹומר וצרי הּוא, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּתפּלה

ÓÈÓÏ¯:כג  ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.øîàì àéää úòa 'ä ìà ïpçúàå (âë¨¤§©©¤¨¥©¦¥Ÿ
FxnF` zrcl Kixv,`idd zrA ¨¦¨©©§¨¥©¦

Exn` l"f EpizFAxe(ixtq)ltPW d`xWM §©¥¨§¦§¦§¤¨¨¤¨©
xfFg mdixacl ,'Eke eiptl bFre oFgiq¦§§¨¨§§¦§¥¤¥
,bFre oFgiq zngln `idW eiptNX dnl§©¤§¨¨¤¦¦§¤¤¦§
dn zlEGW xnFl xn`Od mrh df itlE§¦¤©©©©£¨©¤©©
lNRzn iziid `l `idd zrA didX¤¨¨¨¥©¦Ÿ¨¦¦¦§©¥

:dxfbp xaM dxfBd iM¦©§¥¨§¨¦§§¨
äàøðåFxnF` cFr xirdA xnFl,xn`l §¦§¤©§¨¦§¥Ÿ

EWxC l"f EpizFAxe(mW)xn`W §©¥¨§¨¤¨©
ip` m` ixaC lr ipaiWd 'dl dWn¤©£¦¥¦©§¨©¦£¦

dfe ,ux`l qpkpWExR ok` ,WxC KxC ¦§¨¨¨¤§¤¤¤§¨¨¥¥
'd rAWPW onf `Ed `idd zrA FxnF`§¨¥©¦§¨¤¦§©
ux`d z` E`xi `NW xAcOd xFC lr©©¦§¨¤Ÿ¦§¤¨¨¤
dWnl FllkE dlrnNW dWxRA xn`W¤¨©©¨¨¨¤§©§¨§¨§¤

xn`W FnM dxfBd zrEaW llkA'`) ¦§©§©©§¥¨§¤¨©
(f"lzrA ,mkllbA 'd sP`zd iA mB©¦¦§©©¦§©§¤¨¥

xiYdlE FzxfB lHal 'dl oPgzd `idd©¦¦§©¥©§©¥§¥¨§©¦
zFNgd dY` xn`OA fEnxM drEaXd©§¨¨¨©©£©©¨£¦¨
drEaW zxYd oFWl l"f EpizFAx EWxce§¨§©¥§©¨©§¨
xn`Od mrhe ,KEnqA x`a` xW`M©£¤£¨¥§¨§©©©©£¨
`NW EdEcWgi lal mricFdl `Ed§¦¨§©©§§¤Ÿ
FzxfB lHal Fnvr lr `N` lNRzd¦§©¥¤¨©©§§©¥§¥¨
mze EPOn oir milrde FxFcl Wg `le§Ÿ¨§§¤¡¦©¦¦¤§©

xn` dfl ,`Edd xFCd lM`idd zrA ¨©©¨¤¨©¨¥©¦
oPgzd dxfBd dnIwzPW mcw WExR¥Ÿ¤¤¦§©§¨©§¥¨¦§©¥

:'dl©
íâäåxiMfd `NW Epivn `l FzNgzAW ©£©¤¦§¦¨Ÿ¨¦¤Ÿ¦§¦

lr s` ,FOr `le Fnvr lr `N ¤̀¨©©§§Ÿ©©©
lNRzdW dnkgA dzid FzpEM oM iR¦¥©¨¨¨§¨§¨§¨¤¦§©¥
xg`e eilrW drEaW xiYdl Fnvr lr©©§§©¦§¨¤¨¨§©©
,l`xUi lr mB lHal eiptl xn`i KM̈Ÿ©§¨¨§©¥©©¦§¨¥
xcp oiCn biVdl lw xaCd didie§¦§¤©¨¨©§©¦¦¦¤¤

,FNM xYd FzvTn xYdW(.eq mixcp)`Ede , ¤ª©¦§¨ª©ª§¨¦§
FxnF`xn`lxaCd zilkY oi` WExR §¥Ÿ¥¥©§¦©¨¨

cFr xn`l `N` mixn`Pd mixaCA©§¨¦©¤¡¨¦¤¨¥Ÿ
iM dnkgA dUr dfe ,mixg` mixaC§¨¦£¥¦§¤¨¨§¨§¨¦
lr FzNtY lAwzdl lwp didi xzFi¥¦§¤¨¥§¦§©¥§¦¨©
eilrW dxfBd zrEaW xiYdl Fnvr©§§©¦§©©§¥¨¤¨¨
zxfB zrEaW xiYdn wiCve iwp FzFidl¦§¨¦§©¦¥©¦§©§¥©
ixaC lke ,oFrd ilrA mdW l`xUi¦§¨¥¤¥©£¥¤¨§¨¦§¥

:dUr 'd zwcv EciBi dWn¤©¦¦§©¨¨
ãBòoikixSd mi`pY 'c wIcl oEMzp¦§©¥§©¥§¨¦©§¦¦

iprM lNRzIW '` ,dNtY zlAwl§©¨©§¦¨¤¦§©¥§¨¦
FxnF` KxcM gzRd lr wtFCdilWn) ©¥©©¤©§¤¤§¦§¥

(g"iWTaIW 'a ,Wx xAci mipEpgY©£¦§©¤¨¤§©¥
KxcM dNtYd onf 'b ,mingxd xFwOn¦§¨©£¦§©©§¦¨§¤¤

FxnF`(h"q miNdY)zr 'd Ll izNtz ip`e §§¦¦©£¦§¦¨¦§¥

`le zWxtn FzNtY didYW 'c ,oFvẍ¤¦§¤§¦¨§Ÿ¤¤§Ÿ
,oEbd iYlA WExR zlaFq didY¦§¤¤¤¥¦§¦¨

WxcOA `aEdW dUrnkEf"t 'x xYq`) §©£¤¤¨©¦§¨¤§¥

(c"kdclie 'Eke l`xUie iFB `EddA§©§¦§¨¥§§¨§¨
FaiMxdl l`xUi qp`e iFB lW FYndA§¤§¤§¨©¦§¨¥§©§¦
oEMzPX dn `Ede ,k"r 'Eke FtzM lr©§¥§§©¤¦§©¥

e o`M Fxn`nA dWnoPgz`mipEpgY 'l ¤§©£¨¨¨¤§©©©£¦
,'` i`pY cbpM df'd l`xFwOn WTAW ¤§¤¤§©¤¤¦¥¦§

,'a i`pY cbpM df mingxd`idd zrA ¨©£¦¤§¤¤§©¨¥©¦
dNtY zlAwl drEcid zrA WExR¥¨¥©§¨§©¨©§¦¨
oFvxd zr rcFi in iM oFvx zr `idW¤¦¥¨¦¦¥©¥¨¨
xW` zrA did dGW xWt`e ,dWnM§¤§¤§¨¤¤¨¨¨¥£¤
,bFre oFgiq ux` Wx lgd 'd Fl xn`̈©¨¥¨¤¤¦§
Exn`W l"f EpizFAx ixacl oEkn dfe§¤§ª¨§¦§¥©¥¤¨§
df 'Eke bFre oFgiq ux` WaMW xg`l§©©¤¨©¤¤¦§§¤

,'b i`pY cbpMxn`leixn` WxR WExR §¤¤§©¥Ÿ¥¥¥£¨¨
iYlA xaC eixaC ElAqi `NW KxhvOM©¦§¨¥¤Ÿ¦§§§¨¨¨¨¦§¦
EpizFAx ixaclE ,'c i`pY cbpM df oEbd̈¤§¤¤§©§¦§¥©¥
d`xWM `idd zrA Exn`W l"f¤¨§¨¥©¦§¤¨¨

`l FxnF` mrh ,bFre oFgiq zngln,xn ¦§¤¤¦§©©§¥Ÿ
iYazM xakE ,zFNgd dY` mr zkWnp¦§¤¤¦©¨£¦¨§¨¨©§¦
xEACd xnF` Fpi`WM iM zFnFwn dOkA§©¨§¦§¤¥¥©¦
oEknd llFM `N` Fxn`W Fnvr oFWNA©¨©§¤£¨¤¨¥©§ª¨
WExR xn`l xnF` `Ed xg` oFWlA§¨©¥¥¥Ÿ¥
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(ãë)é éðãàýåýEcáò-úà úBàøäì úBlçä äzà £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNòîë äNòé-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰BlÁ˙.ּבּדין רחּום ∑‰' ‰z‡ ¡…ƒִַַ«»«ƒ»

Ec·ÚŒ˙‡ ˙B‡¯‰Ï∑(שם) עֹומד להיֹות ּפתח, ¿«¿∆«¿¿ְִֵֶַ
מּמ לֹו: אמר ּגזרה. ׁשּנגזרה אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּומתּפּלל,

לי ׁשאמרּת לב)למדּתי, וכי (שמות ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
ּתלּוי  היה ׁשּבי ּפתח, לפּתח אּלא ?ּב הייתי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתֹופס

לעׂשֹות להתּפּל סבּור הייתי ּכמֹוֿכן עליהם, ל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אֹומר ∑‡˙EÏ„bŒ.עכׁשו  הּוא וכן ,טּוב מּדת זֹו ְַָ∆»¿¿ְְִֵֵַ

יד) נא (במדבר יגּדל "ועּתה ה'": זֹו∑E„ÈŒ˙‡Â.ּכח ְְִַַַָָֹ¿∆»¿
ּבאי  לכל ּפׁשּוטה ׁשהיא עֹולם ימינ.‰˜ÊÁ‰∑ ְְְְִִֵֶָָָָ«¬»»

ּברחמים  ּכֹובׁש החזקה ׁשאּתה הּדין מּדת ‡L¯.את ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ¬∆
'B‚Â Ï‡ŒÈÓ∑ ּבׂשרֿודם למל ּדֹומה לֹואינ ׁשּיׁש , ƒ≈¿ְְֵֵֶֶֶֶָָָָ

וסנקּתדרין  לעׂשֹות יֹועצים ּכׁשרֹוצה ּבידֹו הּממחין ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָ
ּביד ימחה מי אין אּתה, מּדֹותיו. על ולעבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹחסד
"אּתה  ּפׁשּוטֹו: ּולפי .ּגזרת ּותבּטל לי  ּתמחל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹאם
ועֹוג, סיחֹון מלחמת ,"עבּד את להראֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָהחּלֹות

ב)ּכדכתיב הראני (דברים ,"לפני ּתת החּלתי "ראה : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
מלכים  ואחד ׁשלׁשים .מלחמת ְְְְִִִֶֶֶָָֹ

Cc·Úכד  ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¯ ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa CzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dOA ok FnM ,z`f `id xn`Od zpEM©¨©©©£¨¦Ÿ§¥©¤
,df lr Lxirdl xn`l xn` EpiptNX¤§¨¥¨©¥Ÿ©£¦§©¤

Exn`W l"f EpizFAxn Wie(hEwli)zrA §¥¥©¥¤¨§©§¨¥
Fl xn`WM `idd(a"i 'k xAcOA)E`iaz `l ©¦§¤¨©©¦§¨Ÿ¨¦

Exn`W Wie ,'Fbe ldTd z`(dAx) ¤©¨¨§§¥¤¨§©¨

Fl xn`WM(g"i f"k xAcOA)rWFdi z` gw §¤¨©©¦§¨©¤§ª©
lre lNRzd miYrd lkAW xWt`e ,'Fbe§§¤§¨¤§¨¨¦¦¦§©¥§©
,`idd zrA xnF` `Ed mdn zr lM̈¥¥¤¥¨¥©¦

:miIg midl` ixaC EN`e EN`eck dxez §¥§¥¦§¥¡Ÿ¦©¦
.'ä éðãà (ãëFxnF`,ipc`KxC lr £Ÿ¨§£Ÿ¨©¤¤

ilr xn`X dn('b `"y)`Ed ipc` ©¤¨©¥¦£Ÿ¨
,dUri eipirA aFHdcqtdW WExR ©§¥¨©£¤¥¤¤§¥

FpFc`l zrbFp `id Fzglvde card̈¤¤§©§¨¨¦©©©£
,i`Ce dUri eipirA aFHd oMW oeike§¥¨¤¥©§¥¨©£¤©©

FxnF` `Edeipc`izglvd WExR §§£Ÿ¨¥©§¨¨¦
cETpA d"ied FxnF`e ,`Ed Ll izaFhe§¨¦§§§£¨¨§¦
ipc` l"fe WxiR l"f i"Wx ,midl ¡̀Ÿ¦©¦¦¥§£Ÿ¨
izi`xe ,k"r oicA mEgx midl ¡̀Ÿ¦©§¦§¨¦¦
`le l"fe eixaC lr azMW o"Anxl§©§¨¤¨©©§¨¨§§Ÿ
aEzM oFW`xd mXd iM axd giBWd¦§¦©¨©¦©¥¨¦¨
`"d c"EiA aEzM ipXde z"lC s"l`A§¨¤¨¤§©¥¦¨§¥
i"Wx oEMzp `NW xnF` ip`e ,k"r 'Eke§©£¦¥¤Ÿ¦§©¥©¦
died mW lr `N` zEpc` mW lr©¥©§¤¨©¥£¨¨
cETpA cETpe d"ied aEzM `EdW¤¨£¨¨§¨§¦

WxcOd ixaC md Kke ,midl`(ixtq) ¡Ÿ¦§¨¥¦§¥©¦§¨¦§¦

,k"r oiC midl` mingx d"ied l"fe§£¨¨©£¦¡Ÿ¦¦
mingx d"ied `idW daizMd WExR¥©§¦¨¤¦£¨¨©£¦
oi` dfaE ,oiC midl` `idW d`ixTd©§¦¨¤¦¡Ÿ¦¦¨¤¥

:dbVd o`M̈©¨¨
íòèåoice mingx FAW df mW xn`W §©©¤¨©¥¤¤©£¦§¦

xRX dn itlFxnF`A iYW §¦©¤¥©§¦§§
lr mB xnFl FzNtzA oEMzPW xn`l¥Ÿ¤¦§©¥¦§¦¨©©©

dnl oiC ,mingxe oiC xn` dfl l`xUi¦§¨¥¨¤¨©¦§©£¦¦§©
mxnF`M dWn zxfB lEHA l` rbFPX¤¥©¤¦§¥©¤§§¨

l"f(`nEgpY)`Vl WTAW Klnl lWn ©§¨¨¨§¤¤¤¦¥¦¨
'Eke Ekld DzF`xl oigElW glW dX ¦̀¨¨©§¦¦§¨¨§§
rnW dPOn dxErM oi` Fl Exn`e E`Ä§¨§¥§¨¦¤¨¨©
DPOn d`p oi` ixn Fl xn` oiaWXd©ª§¦¨©¨¦¥¨¨¦¤¨
ia` xn` DzF` `Vl `A mlFrÄ¨¨¦¨¨¨©£¦
oi`W ip` rAWp KlOd igElWl dxrPd©©£¨¦§¥©¤¤¦§¨£¦¤¥
DzF` mzifAW oeiM qpkp mMn cg ¤̀¨¦¤¦§¨¥¨¤§¦¤¨
`l dY` s` l"` qpMl oiaWW `Äª§¦¦¨¥©©¨Ÿ
dizi`x `l ip` oiaWXd Fl xn` qpMY¦¨¥¨©©ª§¦£¦Ÿ§¦¦¨
d`p oi` KlOl iYxn` oM iR lr s`e§©©¦¥¨©§¦©¤¤¥¨¨
'Eke 'd iptl dWn xn` KM 'Eke dPnid¥¤¨§¨¨©¤¦§¥§
xnFl `A dwfg dprhA iM ixd ,k"r£¥¦§©£¨£¨¨¨©
l` dlri dlr iM zpzFp oiCd zxEXW¤©©¦¤¤¦¨Ÿ©£¤¤
mW oFxkfA oEMzPX dn `Ede ,ux`d̈¨¤§©¤¦§©¥§¦§¥
mingxd mW daizMA fnxe ,midl ¡̀Ÿ¦§¨©©§¦¨¥¨©£¦
l`xUi lrn dxfBd lEHal rbFPX dnl§©¤¥©§¦©§¥¨¥©¦§¨¥
mMgzpe ,xn`l zazA iYWxRW FnM§¤¥©§¦§¥©¥Ÿ§¦§©¥
`l dlbPAW itl oiCd mW xiMfdl§©§¦¥©¦§¦¤©¦§¤Ÿ
mW fnxe ,Fnvr lr `N` lNRzd¦§©¥¤¨©©§§¨©¥
l`xUi zNtYW itl xYqPA mingxd̈©£¦©¦§¨§¦¤§¦©¦§¨¥
didIW xg` gkA Flv` xYqPA dzid̈§¨©¦§¨¤§§Ÿ©©¥¤¦§¤

:Fnvr liaWA dprp©£¤¦§¦©§
ãBòzFMfl dprhA `AW cvl iM xWt ¤̀§¨¦§©¤¨§©£¨¦§

zCn sYWl gxkd oiCd itM§¦©¦ª§©§©¥¦©
Kln iptl wChvi df in iM mingxd̈©£¦¦¦¤¦§©¥¦§¥¤¤

aizkE orhpe orFhA mlFr(b"nw miNdY) ¨§¥§¦§¨§¦§¦¦

wYn dfl ,ig lk Liptl wCvi `l iM¦Ÿ¦§©§¨¤¨¨¨¤¦¥
:mingxd zCnA oiCd©¦§¦©¨©£¦

äzàEWxR zNgd zaY .'Fbe zFNgd ©¨£¦¨§¥©£¦Ÿ¨¥§
dWlWA ixtqA l"f EpizFAx©¥§¦§¦¦§Ÿ¨

lr dNtY oFWlE ,dlgzd oFWl ,mikxC§¨¦§©§¨¨§§¦¨©
FxnF` KxC('` ik`ln)`p ENg,l` ipt ¤¤§©§¨¦©¨§¥¥

zFNgd dY` ixtq l"fe ,dxYd oFWlE§©¨¨§¦§¦©¨£¦¨
il Yxn`W drWA ixcp YxYd dY ©̀¨¦©§¨¦§¦§¨¨¤¨©§¨¦

('i 'b zFnW)iYxn`e 'Fbe iOr z` `vFd §¥¤©¦§§¨©§¦
xg` xaC ,'Fbe Fxzil iYrAWp xaM Ll§§¨¦§©§¦§¦§§¨¨©¥
Yxn`W lNRzdl gzR il YgzR dY ©̀¨¨©§¨¦¤©§¦§©¥¤¨©§¨
LA iziid qEtY ike 'Fbe iPOn sxd il¦¤¤¦¤¦§§¦¨¨¦¦§
oFWl zFNgd Wxtn df itkE ,'Eke§§¦¤§¨¥£¦¨§
drWA gzR Ylgzd `"c ,dNtY§¦¨¦§©§¨¤©§¨¨
oaE`x ipaE cB ipA zFlgpl iYqpkPW¤¦§©§¦§©§§¥¨§¥§¥
mbe Ylgzd zprh `nlWA dWw ,k"r¨¤¦§¨¨©£©¦§©§¨§©
md lNRzdl il YgzR dY` zprh©£©©¨¨©§¨¦§¦§©¥¥
gzR zprh la` ,dNtYl mrh ixaC¦§¥©©©§¦¨£¨©£©¤©
xiYdX dOn `ian di`x dn dxYdd©©¨¨¨§¨¨¥¦¦©¤¦¦
Fxzi zrEaW ip`W Fxzil FzrEaW Fl§¨§¦§¨¥§©¦§
gzRde ,dxYdA DpWie gzR Dl didW¤¨¨¨¤©§¤§¨§©¨¨§©¤©
zkll oFhlW Kln xaC eil` `AW `Ed¤¨¥¨§©¤¤¦§¨¤¤
dn ,dGn lFcB gzR Ll oi`e FzEgilWA¦§¦§¥§¤©¨¦¤©
DA wcFv oi` KxAzi FzrEaW oM oi`X¤¥¥§¨¦§¨©¥¥¨
eiptl iEtve iElB migzRd lMW gzR¤©¤¨©§¨¦¨§¨§¨¨

:zixg` ziW`xn ciBn `Ede§©¦¥¥¦©£¦
øàaúéåe"tA m"Anx azMX dn iR lr §¦§¨¥©¦©¤¨©©§¨§

in l"fe zFrEaW zFkldn¥¦§§§¦
E mgp `le rAWPWFzrEaW mIwl `a ¤¦§©§Ÿ¦©¨§©¥§¨

mEiwn Ff drEaW xYdW c"a E`x m ¦̀¨¤¤¥§¨¦¦
'Eke Fxagl mc` oiA mFlW F` devn¦§¨¨¥¨¨©£¥§
cr FOr mipzFpe mi`UFp oiC ziA¥¦§¦§§¦¦©
rnWnE ,k"r Fl mixiYnE 'Eke mgpzIW¤¦§©¥§©¦¦©§¨
lr s` gzR Flv` Ff gzR oi`W mbdW¤£©¤¥¤©¤§¤©©©
`Ede ,hxgzdl eilr oinMgzn ok iR¦¥¦§©§¦¨¨§¦§¨¥§

'd iptl FzprhA dWn oEMzPX dndY` ©¤¦§©¥¤§©£¨¦§¥©¨
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(äë)øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑'נא' ּבּקׁשה אין לׁשֹון ‰f‰.אּלא ·Bh‰ לט)∑Ô·l‰Â.ירּוׁשלים זֹו∑‰‰¯ ּבית (יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
.הּמקּדׁש ְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

הּטֹובה את־הארץ ואראה כה)אעּברה־ּנא (ג, ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָ
א)ּבּגמרא יד, רּבנּו(סוטה מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לׂשּבע  אֹו צרי הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּכנס
נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכ אּלא ?צרי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּטּובּה
לארץ  אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיׂשראל,

ידי". על הּמצֹות] [ּכל ּכּלן ׁשּיתקּימּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּכדי
ּדלכאֹורה  ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוהּנה,

ּכּלם". את "ׁשאקּים ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֻהוה־ליּה־למימר
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּכדאיתא  האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹידּוע
י)ּבּמדרׁש ה, רבה מֹורה (שמות זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְֱִִֶֶֶֶַָָָֹ

הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן ּוקביעּות. נצחּיּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעל
ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל א)ללא  ט, לא (סוטה ודוד "מׁשה ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבמעׂשיהם" ׂשֹונאיהם כ"ו ׁשלטּו חלק לקוטי־שיחות גם (ראה ְְְֲֵֵֶֶַָ
(4 .עמוד

ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות (מגלה ְִִִִֶַַָָ
ׁשּי היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשאם
ּכיון  לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה וכּו', ּגלּות ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָענין

נצחּיים. ידיו ְֲִִִֵֶַָָׁשּמעׂשה
על  הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻוזהּו
ּכדי  לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹידי",
מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל את אקּים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאני
"ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּבארץ  יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ׁשחפצֹו היינּו ידֹו", על ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָיתקּימּו
הפסק  ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכ ׁשּלֹו, מּכחֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׂשראל

ּגלּות. ֶָׁשל

Ècכה  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFNgdFzrEaW Fl xiYd `EdW £¦¨¤¦¦§¨
utg did `NW mbd Fxzil rAWPWM§¤¦§©§¦§£©¤Ÿ¨¨¨¥
xn` 'd mini zraXW di`xde ,xiYdl§©¦§¨§¨¨¤¦§©¨¦¨©

Fl('i 'b zFnW)drxR l` LglW`e dkl §§¨§¤§¨£¤©§Ÿ
didIW mrh dfi`n dvFx did `l `Ede§Ÿ¨¨¤¥¥¤©©¤¦§¤
xacl dSxzPW cr FOr 'd ozpe `Upe§¨¨§¨©¦©¤¦§©¨¦§©
xiYi ok FnkE ,Fxcp xiYde Klde devn¦§¨§¨©§¦¦¦§§¥©¦
o`M oi`W mbde ,dWn zxfB zrEaW 'd§©§¥©¤©£©¤¥¨
z` FzF`xdl devn xaC o`M Wi gzR¤©¥¨§©¦§¨§©§¤
`P dxAr` FxnF`M daFHd ux`d̈¨¤©¨§§¤§§¨¨
oiC oFinC dn xn`Y m`e ,'Fbe d`x`e§¤§¤§§¦Ÿ©©¦§¦
oiC iM ,dWn zl`Wl m"Anx azMW¤¨©©§¨¦§¥©¤¦¦
devOd mIwnd `Ed xiYOd m"Anx©§¨©©¦©§©¥©¦§¨
'd EpiptNX dn la` ,Fl oixiYn dfle§¨¤©¦¦£¨©¤§¨¥
dUFrW `Ed dWn FzxYdaE rAWp¦§©§©¨¨¤¤¤
dWn wCwC dfl ,ux`d zkild zevn¦§©£¦©¨¨¤¨¤¦§¥¤

xn`e eixacALCar z`dn iM rEcie ¦§¨¨§¨©¤©§§§¨©¦©
:FAx dpw car dpTXdk dxez ¤¨¨¤¤¨¨©

.'Bâå äàøàå àp äøaòà (äëKixv ¤§§¨¨§¤§¤§¨¦
FxnF` zpEM zrcl,`pdOl mB ¨©©©¨©§¨©¨¨

xnFl Kxvdd`x`e,xarIWM `ld 'Fbe ª§©©§¤§¤§£Ÿ§¤©£Ÿ
ilE`e ,'Eke d`xIW oaEn Fnvrn oiprd̈¦§¨¥©§¨¤¦§¤§§©
mixaCd lr daEWY aiWdl oEMzPW¤¦§©¥§¨¦§¨©©§¨¦
l"f mxnF`M ux`l Fz`iA mirpFOd©§¦¦¨¨¨¤§§¨

rWFdi lW FPnf riBdW itl '` ,'a mdW¤¥§¦¤¦¦©§©¤§ª©
Klnl(`nEgpY)zrbFp zEkln oi`e ¦§Ÿ©§¨§¥©§©©

dtSW 'a ,`nip `lnM ENt` DYxagA©£¤§¨£¦¦§Ÿ¦¨¤¨¨
`hgl l`xUi oicizrW d"awd¤£¦¦¦§¨¥©£Ÿ

lr Fzng KilWdl KxhvieaWge mdi §¦§¨¥§©§¦£¨£¥¤§¨©
WCwnd ziAd mliaWA oMWnl 'd§©§¥¦§¦¨©©¦©§ª¨
l"f mxnF`M oMWn oMWn zazA fEnxM̈¨§¥©¦§¨¦§©§§¨

(`"pt x"eny)aFh zilkze dewY Wi dfaE ,¨¤¥¦§¨§©§¦
l"f mxn`nkE l`xUil(h"r miNdY Wxcn) §¦§¨¥§©£¨¨¦§©§¦¦

miFb E`A midl` sq`l xFnfn wEqRA©¨¦§§¨¨¡Ÿ¦¨¦
`N` dil irAn Dpiw xFnfn 'Fbe§¦§¦¨¦¨¥¥¤¨
`le mipa`e mivr lr Fzng KilWdW¤¦§¦£¨©¥¦©£¨¦§Ÿ
did m`e ,k"r 'Eke l`xUi lr DkilWd¦§¦¨©¦§¨¥§§¦¨¨

l"f Exn` WCwOd ziA dpFA dWndhFq) ¤¤¥©¦§¨¨§¨

(.'hFA zhlFW oFWle dO` dzid `NW¤Ÿ¨§¨ª¨§¨¤¤
mdilr Fzng KRWl aaFqi dfe§¤§¥¦§Ÿ£¨£¥¤
zWxtA iYWxRW FnkE ,mzFNkl§©¨§¤¥©§¦§¨¨©

wEqRA mixaC(f"l '`):sP`zd iA mB §¨¦©¨©¦¦§©©
äæì'a lr biVdl eixacA dWn oEMzp ¨¤¦§©¥¤¦§¨¨§©¦©

Dpi`W zEklOd cbpM ,EN` mixaC§¨¦¥§¤¤©©§¤¥¨
xn` 'Eke zrbFp`P dxAr`WExR ©©§¨©¤§§¨¨¥

KxcA `NW mixaFrd KxcM dxAr ¤̀§§¨§¤¤¨§¦¤Ÿ§¤¤
ipA mr WEgn cbpkE ,cFake dxxU§¨¨§¨§¤¤¦©§¥
WCwOd ziA mdl didIW icM l`xUi¦§¨¥§¥¤¦§¤¨¤¥©¦§¨

xn` mWtp oFictld`x`e`l WExR §¦§©§¨¨©§¤§¤¥Ÿ
ExqEd dfaE ,cal zF`xl `N` zFpal¦§¤¨¦§§©¨¤§

zaY 'Fl wCwce ,miWEgOd 'a`PWExR ©¦¦§¦§¥¥©¨¥
biVdl icM FzEklOn xari dYr od¥©¨©£Ÿ¦©§§¥§©¦

:Ff dewY¦§¨
ãBòlM xarl xdnIW WTal oEMzp¦§©¥§©¥¤§©¥©£Ÿ¨

WIW cFr`l oicrW mFIA zEdW ¤¥§©¤£©¦Ÿ
WExtA iYazMX dnlE ,eini Fl ElM̈¨¨§©¤¨©§¦§¥
lW dxfBd onf l` oEMzPW `idd zrÄ¥©¦¤¦§©¥¤§©©§¥¨¤
xarl xdnnW xnFl oEMzp ,milBxnd©§©§¦¦§©¥©¤§©¥©£Ÿ
KFYnE ,miAx eini oicrW df onfA¦§¨¤¤£©¦¨¨©¦¦
zxfB lHal oEMzPW liMUY mixaCd©§¨¦©§¦¤¦§©¥§©¥§¥©
EzEnIW dzid mzxfB iM ,l`xUi¦§¨¥¦§¥¨¨¨§¨¤¨
cr zxM zzin EzEni `le xAcOA©¦§¨§Ÿ¨¦©¨¥©
dWn qpMi m`e ,dpW 'q ipA mNM EidIW¤¦§ª¨§¥¨¨§¦¦¨¥¤
lM EqpMIW Fnvrn oaEn xaCd f`̈©¨¨¨¥©§¤¦¨§¨
EzEnIW mdilr 'd xfB `NW l`xUi¦§¨¥¤Ÿ¨©£¥¤¤¨

:zxM zzin¦©¨¥
ãBòl"f mxnF` KxC lr x`Azix"cna) ¦§¨¥©¤¤§¨

(h"itmrl dEwnd l`FBd iM¦©¥©§ª¤¨¨
xdGd xtqaE ,Fnvr dWn `Ed miEwnd©§©¦¤©§§¥¤©Ÿ©

(k"w a"g)wEqRA dEfnx oM mB('` zldw) ©¥§¨¨©¨Ÿ¤¤

dWn `iaPd ode ,didIW `Ed didX dn©¤¨¨¤¦§¤§¥©¨¦¤
FCar l` FcFq 'd dNB iM mixaCd rcï©©§¨¦¦¦¨¤©§
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(åë)éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−

:äfä øáca©¨¨¬©¤«
i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי) חמה נתמּלא.ÌÎÚÓÏ∑ «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆

ּגרמּתם  אּתם אֹומרּבׁשבילכם, הּוא וכן :קו)(תהלים לי. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ
ל  וּירע מריבה עלֿמי ּבעבּורם""וּיקציפּו .מׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

CÏŒ·¯∑(ספרי) קׁשה ּכּמה הרב יאמרּו: ,ׁשּלא «»ְֶֶַַָָָֹֹ
אחר  ּדבר ּומפציר. סרבן ּכּמה "רבֿל",והּתלמיד : ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

מּזה  רבֿטּוב הרּבה ,ל לׁשמּור .הּצפּון ְְְִֵֶַַַָָ

ÏÂ‡כו  ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

z` xarIW xg` onf `FaIW FziA on`p¤¡©¥¤¨§¨©¥¤©£Ÿ¤
wCwC dfl ,'Fbe ux`d l` oCxId©©§¥¤¨¨¤§¨¤¦§¥
xarIW `Ed l`FXX dn iM FzNtzA¦§¦¨¦©¤¥¤©£Ÿ

FxnF` `Ede ,dYr`p dxAr`:df onfA ©¨§§¤§§¨¨¦§¨¤
ãBòFxnF` Wxtl d`xp,`P dxAr` ¦§¤§¨¥§¤§§¨¨

`Ad mrh lr mB aiWdl oEMzPW¤¦§©¥§¨¦©©©©©¨
l"f mdixacA(dAx)zn dWn dOl §¦§¥¤©¨¨¨¤¥

xAcn izn mEXn `EdW ux`l dvEgA§¨¨¨¤¤¦¥¥¦§¨
,c"yri 'Eke lWn `Ad mlFrl m`iadl©£¦¨¨¨©¨¨¨§

xn` dfl`P dxAr`KxC WExR ¨¤¨©¤§§¨¨¥¤¤
dxAr` wx rTYWdl `l dxard©£¨¨Ÿ§¦§©¥©©¤§§¨
'd Fl xn`IW onGd riBIWkE ilbxA§©§©§¤©¦©©§¨¤Ÿ©
xW` mFwOd l` `Fai zEnl Lini Eaxẅ§¨¤¨¨¤©¨£¤

:eil` 'd xn`iŸ©¥¨
ãBòoFWNA oEMzp,dxAr`KxC lr ¦§©¥©¨¤§§¨©¤¤

l"f mxnF`(.`"iw zFAzM)KlFdd lM §¨§ª¨©¥
wlg Fl Wi l`xUi ux`A zFO` 'c©§¤¤¦§¨¥¥¥¤

Fl xn` dfl ,`Ad mlFrl`P dxAr` ¨¨©¨¨¤¨©¤§§¨¨
iWtp zlrFzl miIgA dYr WExR¥©¨©©¦§¤¤©§¦

:`Ad mlFr `EdW dEwnd bEprYl©©£©§ª¤¤¨©¨
øLà,oM xnFl Kxvd .oCxId xarA £¤§¥¤©©§¥ª§©©¥

ux` `idW daFh ux` WIW itl§¦¤¥¤¤¨¤¦¤¤
,FxnF` KxcM dpFilrd(f"hw miNdY) ¨¤§¨§¤¤§§¦¦

,miIgd zFvx`A 'd iptl KNdz ¤̀§©¥¦§¥§©§©©¦
,oFpaNde aFHd xdd hxtl Kxvde§ª§©§¨¥¨¨©§©§¨

Exn`W l"f mdixacl(c"i dhFq)zpEMW §¦§¥¤¤¨§¨¤©¨©
,ux`A zFbdFPd zFevn mIwl did dWn¤¨¨§©¥¦§©£¨¨¤
utgW xnFl zFnFwOd lM hxR dfl̈¤¥¥¨©§©¤¨¥
lkA zFbdFPd zFevOd lM mIwl `Ed§©¥¨©¦§©£§¨
xnFl dWn mMgzp cFr .zFnFwOd©§¦§©¥¤©
'dl mFwn didi lal dN`d mixaCM©§¨¦¨¥¤§©¦§¤¨©
`le ux`d z` mXn d`xIW xnFl©¤¦§¤¦¨¤¨¨¤§Ÿ
lM z` hxR dfl ,xarl Kxhvi¦§¨¥©£Ÿ¨¤¥¥¤¨
df lM zF`xl zE`ivn oi`W zFnFwOd©§¤¥§¦¦§¨¤

:xari `l m` wFgxnek dxez ¥¨¦Ÿ©£Ÿ
.'Bâå òîL àìå 'Bâå 'ä øaòúiå (åë©¦§©¥§§Ÿ¨©§
mB ,rnW `le xArzIe xnFl ltM̈©©©¦§©¥§Ÿ¨©©

zazA wiqtdmkprnlxn`n oiA ¦§¦§¥©§©©§¤¥©£©

l"lidW rnW `le xn`nl xArzIe©¦§©¥§©£©§Ÿ¨©¤
,mkprnl il` rnW `le iA 'd xArzIe©¦§©¥¦§Ÿ¨©¥©§©©§¤

zaY xn` mBmkprnlxaMW xg` ©¨©¥©§©©§¤©©¤§¨
dlrnl xn`(f"l '`)'d sP`zd iA mB ¨©§©§¨©¦¦§©©

,mkllbAEpWxRX dn iR lr x`Azi ¦§©§¤¦§¨¥©¦©¤¥©§
oEkzPW xn`l `idd zrA xn`X dOA©¤¤¨©¨¥©¦¥Ÿ¤¦§©¥
,l`xUi lr mbe Fnvr lr lNRzdl§¦§©¥©©§§©©¦§¨¥
lr FzNtzA oEMzPX dn cbpM dfl̈¤§¤¤©¤¦§©¥¦§¦¨©

xn` l`xUimkprnl iA 'd xArzIe ¦§¨¥¨©©¦§©¥¦§©©§¤
dn cbpkE ,mkl rbFPX dn ornl WExR¥§©©©¤¥©¨¤§¤¤©

xn` Fnvr lr lNRzdXrnW `le ¤¦§©¥©©§¨©§Ÿ¨©
il``l dfaE ,il rbFPX dnl WExR ¥©¥§©¤¥©¦¨¤Ÿ

lr dWn zl`W iM dxar oFWl xn`̈©§¤§¨¦§¥©¤©
dprhA mkg zl`W `id Fnvr©§¦§¥©¨¨§©£¨
dn dlrnl EpazMW FnM zrnWPd©¦§©©§¤¨©§§©§¨©
'd z` EtivwdW l`xUi oM oi`X¤¥¥¦§¨¥¤¦§¦¤
:xArzIe xn` dfl n"a dilM EaIgzpe§¦§©§§¨¨¨¤¨©©¦§©¥

BàKxCd df lr dvxiiA 'd xArzIe ¦§¤©¤©¤¤©¦§©¥¦
mrHn mkprnl ux`l uEg zEnl̈¨¨¤§©©§¤¦©©
,`Ad mlFrl FOr EcnrIW icM rEcId©¨©§¥¤©©§¦¨¨©¨

xnFl wCwC dfle ,l"f mxnF`MxArzIe §§¨§¨¤¦§¥©©¦§©¥
FxnF` KxC lr dxar oFWl('` 'iptv) §¤§¨©¤¤§§©§¨

mFi `EdW `Edd mFId dxar mFi¤§¨©©¤
FxnF`e ,dziOdil` rnW `le`NW ©¦¨§§§Ÿ¨©¥©¤Ÿ

ENt` ,xTr lM ux`l qpMIW 'd dvẍ¨¤¦¨¥¨¨¤¨¦¨£¦
xaTie KM xg` dPOn `vIW i`pzA¦§©¤¥¥¦¤¨©©¨§¦¨¥
xAcn izn mr xAwp FAW `Edd mFwOA©¨©¤¦§©¦¥¥¦§¨
dxAr` xn`OA dlrnl EpWxRW FnM§¤¥©§§©§¨©©£©¤§§¨

:`P̈
øîàiåltM .sqFY l` 'Fbe Kl ax 'Fbe ©Ÿ¤§©¨§©¤¨©

`A ,sqFY l` Kl ax xnFl©©¨©¤¨
zNtzA mi`Ad mixaC 'al aiWdl§¨¦§§¨¦©¨¦¦§¦©
Fnvr lr lNRzdX dn cbpM ,dWn¤§¤¤©¤¦§©¥©©§

Fl xn`iM ax zazA Fl fnx Kl ax ¨©©¨¨©§¥©©¦
z` xarl dWn zNtY mrh mElM§©©§¦©¤©£Ÿ¤
zFiElYd zFevn mIwl icM `Ed ux`d̈¨¤§¥§©¥¦§©§
dfl Kixv Fpi`W FaiWd dfl ,ux`Ä¨¤¨¤¥¦¤¥¨¦¨¤
,'d Fl oYi xW` aEh ax Fl Wi iM¦¥©£¤¦¥

mEWl Kixv Lpi`e Kl ax FxnF` `Ede§§©¨§¥§¨¦§
lNRzn didX dn cbpkE ,zEkf ztqFY¤¤§§¤¤©¤¨¨¦§©¥
Fl xn`e dxrbA FwiYWd l`xUi lr©¦§¨¥¦§¦¦§¨¨§¨©

:'Fbe xAC sqFY l ©̀¤©¥§
BàlM iM KxCd df lr xnFl oEMzp¦§©¥©©¤©¤¤¦¨

on ux`d i`al riBYW zEkf§¤©¦©§¨¥¨¨¤¦
wlg Ll Wi ux`A zFiElYd zFevOd©¦§©§¨¨¤¥§¥¤
`Ed dY`W wlgd `Ed dG dnE oNkA§ª¨©¤©¥¤¤©¨

'nF` `Ede ,zFUrl mzF` dEvndax ©§©¤¨©£§§©
KldevOd mEIw lW zEpAxd WExR ¨¥¨©¨¤¦©¦§¨

lM mr wlg Ll Wi oM m`e `id Ll§¦§¦¥¥§¥¤¦¨
xW`e mW EUri xW` dUrn lkA '`§¨©£¤£¤©£¨©£¤

:df xacA xAC sqFY l` k"r©¤©¥§¨¨¤
ãBòxn`OA oEMzpKl axlr aiWdl ¦§©¥©©£©©¨§¨¦©

dvxW EpWxRW `P dxAr` zprh©£©¤§§¨¨¤¥©§¤¨¨
mEXn zEklOdn EdxiarIW xnFl©¤©£¦¥¥©©§¦

xn` dfl ,rWFdi zEklnKl axWExR ©§§ª©¨¤¨©©¨¥
zcginE zcrin `id zEpAxde dNcBd©§ª¨§¨©¨¦§Ÿ¤¤§ª¤¤
xWt` `le `vnPA dY`W onf lM Ll§¨§¨¤©¨©¦§¨§Ÿ¤§¨
,LzEIg miIgA Lcinlzl dNcBd zzl̈¥©§ª¨§©§¦§©©¦©§
zEkln oi` mrhl oETY oi` dYrnE¥©¨¥¦§©©¥©§

zrbFp'Eke DYxagA(:gn zFkxA)KxclE , ©©©£¤§¨§§¨§¤¤
Fnvrl Kixv sqFY l` xn`Od df¤©©£©©¤¨¦§©§

:xYin Fpi`e§¥§ª¨
ãBòKl ax KxCd df lr Wxtl d`xp¦§¤§¨¥©¤©¤¤©¨

FxnF`e ,`tEblsqFY l`KWnp §¨§§©¤¦§¨
dlr xn`n `EdW eixg`NX dn mr¦©¤§©£¨¤©£©£¥
Fl xn`W itl WExR ,'Fbe dBqRd W`xŸ©¦§¨§¥§¦¤¨©
ivg dlAwzPW 'Fbe W`x dlr 'd£¥Ÿ§¤¦§©§¨£¦
ux`d z` d`x`e xn`W FzNtY§¦¨¤¨©§¤§¤¤¨¨¤
siqF` dWn xn`IW 'd Wg ,daFHd©¨¨¤Ÿ©¤¦
rnW 'd iM zF`d Ll dfe igiU KRWl¦§Ÿ¦¦§¤§¨¦¨©
sqFY l` Fl xn` dfl ,igiUA ilFw¦§¦¦¨¤¨©©¤

'FbedGd xaCAip`W df xacA WExR §©¨¨©¤¥§¨¨¤¤£¦
xn` xnBX dn `Ede ,xnF``l iM ¥§©¤¨©Ÿ¤¦Ÿ

xarYhlgn df xaC WExR ©£Ÿ¥¨¨¤ª§¨
:`Edfk dxez



לה opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'h oey`x meil inei xeriy

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúåøáòú àì-ék E §¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ

:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«
i"yx£EÈÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את :(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

הארץ  ּכל את ה' .""וּיראהּו ְֵֶֶַַָָָ

(çë)øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ
õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑ הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות על ¿«∆¿À«ְְַַַַַָָ

הּמריבֹות  e‰ˆn‡Â.ועל e‰˜fÁÂ∑ׁשּלא ,ּבדבר ְְִַַ¿«¿≈¿«¿≈ְְִֶָֹ
סֹופי  ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם לֹומר: לּבֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָיר
והּוא  יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹליענׁש

ÚÈ·¯.ינחיל  ‡e‰ŒÈk∑ לפניהם יעבר ינחלּו,אם ְִַƒ«¬…ְְֲֲִִִֵֶַֹ
מן  ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו. לא לאו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹואם

יׁשב: והּוא העי, אל ז)העם אנׁשי (יהושע מהם "וּיּכּו ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּפניו  על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", אמר העי ,,"ל "קם לֹו: ְְֵֶַַַַָָָָָָָֻ

'ל ּומׁשּלח ּכתיב,'קם ּבמקֹומ העֹומד הּוא אּתה ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
עֹוברין. עֹובר, הּוא אם :רּב למׁשה אמרּתי ּכ ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ'לא

עֹוברין'?! אין לאו, .ואם ְְִִֵָ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי) אלילים לעבֹודת אלֿהחּקים",ו ,ונצמדּתם ׁשמע יׂשראל, "ועּתה אףֿעלּֿפיֿכן: «≈∆«»¿¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

לי  לּמחל זכיתי לא ואני ,ל מחּול .והּכל ְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹ

ÚÓÏ¯·‡כז  CÈÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈÈÚ· ÈÊÁÂ ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

‡¯Èכח  È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

éðéòá äàøe (æë.EzaY xnFl Kxvd §¥§¥¤ª§©©¥©
,LipirAxn`W xg` mB dnE §¥¤©©©©¤¨©

dn iM Fl xnFl oEMzp ,Lipir `U KEnqA§¨¨¥¤¦§©¥©¦©
ux`l Fzkild ici lr zF`xl l`XX¤¨©¦§©§¥£¦¨¨¨¤
qp 'd Fl dUri d`x`e dxAr` FxnF`M§§¤§§¨§¤§¤©£¤¥
`lA cal eipir zErvn`A d`xie§¦§¤§¤§¨¥¨§©§Ÿ
xg` zF`xl l`XX dn lM dkild£¦¨¨©¤¨©¦§©©
zlEGd oir oi`W xaC `Ede ,xarIW¤©£Ÿ§¨¨¤¥¥©©
xn`nA wCwCX dn `Ede ,zF`xl lkEY©¦§§©¤¦§¥§©£©

:iEPkA Lipir¥¤§¦
ãBòzFnkg E`vOIW itl dvxi¦§¤§¦¤¦¨§¨§

xaC ici lr wFgxd EaixwIW¤©§¦¨¨©§¥¨¨
mdipir oiA FzF` oiniUOW irvn ¤̀§¨¦¤§¦¦¥¥¥¤
m`xie maxwie miwFgxd zFnFwn lEnl§§¨§¦¦¨§¥§¦§¥
xn` df xaC llWle ,eiptl md EN`M§¦¥§¨¨§¦§Ÿ¨¨¤¨©
`lA WExR WOn Lipira d`xE eil` 'd¥¨§¥§¥¤©¨¥§Ÿ

:xg` xaC zErvn`gk dxez ¤§¨¨¨©¥
.òLBäé úà åöå (çëdn zrcl Kixv §©¤§ª©¨¦¨©©©

Exn` ixtqaE ,Ff devn `id(e"lw qgpR) ¦¦§¨§¦§¦¨§¦§¨

lr EdEv `"c mipFraBd lr EdEv l"fe§¦¨©©¦§¦¦¨©
Wxtn df oi`e ,k"r 'Eke zFaixOd©§¦§§¥¤§Ÿ¨

aC mdW xn`p m` zlEf aEzMAix ©¨©¦Ÿ©¤¥¦§¥
lr aEzMd hWtA xnFl xWt`e ,dlAw©¨¨§¤§¨©¦§©©¨©
`N` ev oi` Exn`W l"f mdixaC iR¦¦§¥¤¤¨§¥©¤¨

aizkC zEkln(b"i `"y)cibpl 'd EdEvie ©§¦§¦©§©¥§¨¦
wEqRA iYWxRX dn oIre ,'Fbe'e zFnW) §§©¥©¤¥©§¦§¨§

(b"iok FnM ,'Fbe l`xUi ipA l` mEvie©§©¥¤§¥¦§¨¥§§¥
Klni eiIgAW dWnl o`M 'd xn`n `Ä©£©¨§¤¤§©¨¦§Ÿ
FzEklnA EdwGgie l`xUi lr rWFdi§ª©©¦§¨¥¦©§¥§©§

:l`xUi lM ipirlhk dxez §¥¥¨¦§¨¥
.'Bâå àéba áLpå (èëzrcl Kixv ©¥¤©¨§§¨¦¨©©

ricFdl `A dn aEzMd zpEM©¨©©¨©¨§¦©
mr `l Fl Wi xWT dnE ,df xn`nA§©£¨¤©¤¤¥Ÿ¦
,eixg`NX dn mr `le eiptNX dn©¤§¨¨§Ÿ¦©¤§©£¨
aEzMd EaXi ixtqA l"f EpizFAxe§©¥§¦§¦¦§©¨

`l l"f mdixaclE ,l"f i"Wx F`iade§¡¦©¦§¦§¥¤Ÿ
FxnF` zpEM aXizpaWPe`NW oeiM ¦§©¥©¨©§©¥¤¥¨¤Ÿ

mB ,xFrR dUrn ricFdl `N` `Ä¤¨§¦©©£¥§©
xn`nxFrR ziA lEnzErnWn Dl oi` ©£©¥§¥¨©§¨

zcFar xiMfdl `N` aEzMd `A `l m ¦̀Ÿ¨©¨¤¨§©§¦£©
lral cnSYe xnFl Fl did ,xFrR§¨¨©©¦¨¥§©©
xnB `Ed aEzMd zpEMW d`xpe ,xFrR§§¦§¤¤©¨©©¨§©
dWxRd zNgzA FA ligzdW oipr¦§¨¤¦§¦¦§¦©©¨¨¨
`NW xn` xnbe ,'Fbe 'd l` oPgz`ë¤§©©¤§§¨©Ÿ¤¤Ÿ
aWPe oCxId z` xarl FzNtzA lirFd¦¦§¦¨©£Ÿ¤©©§¥©¥¤
,mlFr cr daMr `N` daiWi oi` `iBA©¨§¥§¦¨¤¨©¨¨©¨

FxnF`e`iBAddFaB l`xUi ux`W itl §§©¨§§¦¤¤¤¦§¨¥§¨
aizkC zFvx`d lMn(f"i b"i xAcOA)Elr ¦¨¨£¨¦§¦©¦§¨£

[lEn] FxnF`e ,abPA dfxFrR ziAfnx ¤©¤¤§§¥§¨©
mW FzxEaw inrHn '`(e"n 't `"xct)icM ¦©£¥§¨¨§¥

W`x mixi lal xFrR oFr lEn didIW¤¦§¤£§§©¨¦Ÿ
:l`xUi lr bxhwl` dxez §©§¥©¦§¨¥
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ã(à)-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©
ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéçz¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²

:íëì ïúð íëéúáà éäìà¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«

(á)íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
ì epnî eòøâú àìåíëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL §¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëúà äeöî éëðà øLà£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעּו ולא תֹוסיפּו ב)לא (ד, ְְְִִֹֹ
ׁשלמּות  על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו"ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשמעּתי

ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל ו)הּקּיּום ד, (ישעיה ְְֲִִֵֶֶֶַָ
הּוא  זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור למחסה . . ּתהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֻוסּכה

והּסּכה  מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ּפחֹות ְִִֵֶֶַָָָָֻאחד
- מט"ר מּפני והן תגרעּו", "לא - זר"ם, מּפני הן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֹׁשֹומרת

תֹוסיפּו". ִֹ"לא

(â)ìòáa ýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©
øBòt-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½

Läéäìà ýåýé Bãéî:Eaøwî E ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

Ècא  ‡iÈ„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

wÙÓ„ב  ‡‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

‡¯Èג  ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL ¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:CÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ìàøNé äzòå (àoEMzPW ilE` §©¨¦§¨¥§©¤¦§©¥
cg` ,Fl Erx`W mixaC 'a cbpM§¤¤§¨¦¤¥§¤¨

oiprAxAcl Fl xn` 'dW rlQd z`Md §¦§©©¨©©¤©¤¨©§©¥
devOd zFUrl aWge dMd `Ede§¦¨§¨©©£©¦§¨
bbXW ixnf oiprA 'a .lFcB zEfixfA¦§¦¨§¦§©¦§¦¤¨©
mirbFR mi`Pw oiC zFUrl uO`zp `le§Ÿ¦§©¥©£¦©¨¦§¦
eiptl 'd oinfdW 'd WECwA dkf `le§Ÿ¨¨§¦¤¦§¦§¨¨
WCw `l xW` oFW`xd dUrn oTzl§©¥©£¤¨¦£¤Ÿ¦¥
,onFwnA mixaCd EpWxRW FnM 'd§¤¥©§©§¨¦¦§¨

FaiWd ,qgpR eiptl oCW mbdeoixcdpq) ©£©¤¨§¨¨¦§¨¡¦©§¤§¦

(.atdkfe `wpexR iEdl `YxB`c `pixw©§§¨§¦©§¨¦©¥©§©§¨§¨¨
didW mFlXd zixA lhpe xaCA qgpR¦§¨©¨¨§¨©§¦©¨¤¨¨

:dWnl okEn¨§¤
øLôàåitl `Ed dWn lW Fnrh iM §¤§¨¦©£¤¤§¦

dUrW mici wEGgn eici EtxW¤¨¨¨¥¦¨©¦¤¨¨
'd xn` `l iM WgW ilE`e ,dpFW`xÄ¦¨§©¤¨¦Ÿ¨©
la` Ed`x m` `N` FA mirbFR mi`Pw©¨¦§¦¤¨¦¨¨£¨
xnWpe ,`l FA rBtl mixg` WTal§©¥£¥¦¦§Ÿ©Ÿ§¦§©
rlQA dUrW KxcM dUr `le aWie§¨©§Ÿ¨¨§¤¤¤¨¨©¤©
xg`e dlTY Fl dzvie zFMdl fxCfPW¤¦§¨¥§©§¨§¨©¨¨§©©
mxidfdl `A dfle ,dfA bbW zn`d̈¡¤¨©¨¤§¨¤¨§©§¦¨
mdAW mixaCd 'a mr l`xUi ipA mrl§©§¥¦§¨¥¦©§¨¦¤¨¤

zF`av 'd xd l` zFlrn rpnpe bbẄ©§¦§©¥£¤©§¨
xn`e ,'Fbe lEn `iBA aWPe Epl fr xir¦Ÿ¨©¥¤©¨§§§¨©

mdlmiTgd l` rnW l`xUi dYre ¨¤§©¨¦§¨¥§©¤©ª¦
oFinC dfe miTg mdW zFevOd mdW¤¥©¦§¤¥ª¦§¤¦§
rlQl xAC 'd Fl xn`W rlQd dUrn©£¥©¤©¤¨©©¥©¤©
,dTg eil` qgizi df xace ,dekp FAW¤¦§¨§¨¨¤¦§©¥¥¨ª¨

FxnF`emihRWOd l`ecbpM §§§¤©¦§¨¦§¤¤
mdW FzxFzA 'd KixrdW mihRWOd©¦§¨¦¤¤¡¦§¨¤¥
mi`PTW zinx` lrFA hRWn oFinC¦§¦§©¥£¨¦¤©¨¦
zErvn`nE dWn FA bbXW FA mirbFR§¦¤¨©¤¥¤§¨

:xMfPM dxfB eilr dxfbp mdipW§¥¤¦§§¨¨¨§¥¨©¦§©
øîâåxn`mYWxie mz`aE EigY ornl §¨©Ÿ¤§©©¦§¨¤¦¦§¤

ux`d z`xW`M mkl dxwi `le ¤¨¨¤§Ÿ¦§¤¨¤©£¤
xnbe ,oCxId z` xaFr iPpi`W il dxẅ¨¦¤¥¤¦¥¤©©§¥§¨©

xn`Etqz `lrx`i `NW mxidfdl Ÿ¤ŸŸ¦§©§¦¨¤Ÿ¤¡©
dn KxC lr ,Fl rx`W KxcM mdl̈¤§¤¤¤¥©©¤¤©

`zixAA Exn`X(ixg` t"x k"z)iAx did ¤¨§©¨©§¨©£¥¨¨©¦
kPW `tFxl FlWFn dixfr oA xfrl`qp ¤§¨¨¤£©§¨§§¥¤¦§©

l` Fl xn` cg`e 'Eke dlFg lv ¥̀¤¤§§¤¨¨©©
zEnY `NW 'Eke aMWY l`e opFv lk`YŸ©¥§©¦§¨§¤Ÿ¨
on xzFi Ffxf df ipFlR zOW KxcM§¤¤¤¥§¦¤¥§¥¦
EpiptNX dOA ok FnM ,k"r oFW`xd̈¦§¥©¤¤§¨¥

mdl rx`i `NW mfxfl dWn oEMzp¦§©¥¤§©§¨¤Ÿ¤¡©¨¤
zFMdl siqFdX dn lr Fl rx`W FnM§¤¥©©©¤¦§©

xn`e ,rlQdEtqz `lip`X dn WExR ©¤©§¨©ŸŸ¦¥©¤£¦
ornl 'Fbe miTgd l` rnW mkl xnF`¥¨¤§©¤©ª¦§§©©
`NW xaCd `Ed i`pY mz`aE EigY¦§¨¤§©©¨¨¤Ÿ
dUrW KxcM EtiqFi m`W 'Fbe EtiqFY¦§¤¦¦§¤¤¤¨¨
'Fbe E`Fai `l rlQd dUrnA `Ed§©£¥©¤©Ÿ¨§
:df liaWA dxfB eilr dxfbPW KxcM§¤¤¤¦§§¨¨¨§¥¨¦§¦¤

BøîBàå,xnWl 'Fbe Erxbz `leWExR §§§Ÿ¦§§§¦§Ÿ¥
xkGW hRWn xaC mcil `FaA§§¨¨§©¦§¨¤¨©
`l mihRWOd l`e eixaC zNgzA¦§¦©§¨¨§¤©¦§¨¦Ÿ
oiprA `Ed dUrW KxcM EPOn Erxbi¦§§¦¤§¤¤¤¨¨§¦§©
rxbe FA rBtl WTaNn xnWPW ixnf¦§¦¤¦§©¦§©¥¦§Ÿ©§¨©

FxnF` `Ede ,hRWOdErxbz `lembd ©¦§¨§§§Ÿ¦§§£©
oFrxBdW WExR xnWl mkzpEM didYW¤¦§¤©¨©§¤¦§Ÿ¥¤©¥¨
lal xnXdl dxinXd cv FA didi¦§¤©©§¦¨§¦¨¥§©

:zinx`d lrFA bxdia dxez ©£Ÿ¥¨£¨¦
ìòá éøçà 'Bâå úBàøä íëéðéò (â¥¥¤¨Ÿ§©£¥©©

.'Bâå`xngd mzi`x mY` WExR §¥©¤§¦¤©ª§¨
zFxard lM lr xzi dxf dcFarAW¤©£¨¨¨¨¥©¨¨£¥
`N` dEcar `NW mzF` ENt`W¤£¦¨¤Ÿ£¨¨¤¨
FCarl eixg` Eklde mAlA EaWgW¤¨§§¦¨§¨§©£¨§¨§
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(ã)íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−
:íBiä©«

‡ÔBÎ‰Ïד  ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,'d mcinWd oicr dEcar `NW mbd£©¤Ÿ£¨¨£©¦¦§¦¨
FxnF` KxC lr `Ede(:hl oiWECw)ornl §©¤¤§¦¦§©©

:'Fbe l`xUi UtYc dxez §Ÿ¦§¨¥§
.'Bâå íé÷ácä ízàå (ãzrcl Kixv §©¤©§¥¦§¨¦¨©©

xn` dOlmY`ee"`e 'qFzA ¨¨¨©§©¤§¤¨
Enci `le oFW`x oipr lr siqFnM§¦©¦§¨¦§Ÿ¦§
lrA ixg` miklFdl 'dA miwAcPd©¦§¨¦©©§¦©£¥©©

FxnF` cFr ,xFrRmiwaCd`"dA §§©§¥¦§¥
zEwaC oFxkf mcTW Epivn `le dricid©§¦¨§Ÿ¨¦¤¨©¦§§¥

:miwaCd eilr xnFl wCvIW df¤¤ª§©©¨¨©§¥¦
éìeàåEWxCX dn KxC lr x`AzIW §©¤¦§¨¥©¤¤©¤¨§

oixcdpqA l"f(.gw)wEqRA §©§¤§¦©¨
(g 'e ziW`xA)l"fe 'd ipirA og `vn gpe §¥¦§Ÿ©¨¨¥§¥¥§

did `l mdn xIYWPW gp ENt` gpe§Ÿ©£¦Ÿ©¤¦§©¥¥¤Ÿ¨¨
oEMzp ok FnM ,k"r og `vOW `N` i`cM§©¤¨¤¨¨¥§¥¦§©¥

xn`OAmY`emziid mY` mbe WExR ©©£©§©¤¥§©©¤£¦¤
mkzFid cvl `N` cnWdl 'iE`x§§¦¨¥¤¨§©¡§¤
daEWzA mYaxwzp WExR miwEaC§¦¥¦§¨©§¤¦§¨
wCwce ,miIg mY` dfA 'dA mYwAcpe§¦§©§¤©¨¤©¤©¦§¦§¥

xnFlmkNMmdn wlg lr `NW xirdl ©ª§¤§¨¦¤Ÿ©¥¤¥¤
xnF` `Ed oke ,mNM lr `N` xnF` `Ed¥¤¨©ª¨§¥¥
xFrR dUrnA qgpR zWxtA aEzMd©¨§¨¨©¦§¨§©£¥§

(`"i d"k)l`xUi ipA z` iziNk `le§Ÿ¦¦¦¤§¥¦§¨¥
Eid micnFrW Ycnl `d ,iz`pwA§¦§¨¦¨¨©§¨¤§¦¨
rpOW `Ed qgpRW mbde ,mNM cnXdl§¦¨¥ª¨©£©¤¦§¨¤¨©
EUrW gxkn df lM mr ,oFiNMd mdn¥¤©¦¨¦¨¤ª§¨¤¨
did `l ok `l m`W KM xg` daEWY§¨©©¨¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨
xaMX dnl xRkl `N` qgpR lirFn¦¦§¨¤¨§©¥§©¤§¨

:cizrX dnl `le EdEUr£§Ÿ§©¤¨¦
ãBòiYWxRX dn itl e"`e 'qFzA dvxi¦§¤§¤¨§¦©¤¥©§¦

'Fbe lra ixg` Kld xW` FxnF`A§§£¤¨©©£¥©©§
aWg `N` car `NW mbd 'Fl oEMzPW¤¦§©¥£©¤Ÿ¨©¤¨¨©

lW e"`eA oEMzp ,carl FYrcAmY`e §©§©£Ÿ¦§©¥§¨¤§©¤
KxcM oFW`xd oFincA ztqFY xnFl©¤¤§¦§¨¦§¤¤
eiptNX dOA daWgOd lr 'd WprW¤¨©©©©§¨¨©¤¤§¨¨
mY` k"b ok FnM dUrn EUr `NW mbd£©¤Ÿ¨©£¤§¥©¤
dfA daWgOd 'dA mkzEwaC oiprA§¦§©§¥§¤©©©§¨¨¨¤
l"f Exn` oke ,dUrnl Dtxvn d"awd§¨§¨§©£¤§¥¨§

(.n oiWECw)d"awd daFh daWgnDtxvn ¦¦©§¨¨¨§¨§¨
d"awd oi` drx daWgn dUrnl§©£¤©§¨¨¨¨¥
wCwce ,f"rA zlEf dUrnl Dtxvn§¨§¨§©£¤©§§¦§¥

xnFl,miwaCd mY`eKxC lr x`Azi ©§©¤©§¥¦¦§¨¥©¤¤
l"f mxnF`(.f zFkxA)wEqRAb"l zFnW) §¨§¨©¨§

(f"hpedWn WTAW LOre ip` Epilt §¦§¦£¦§©§¤¦¥¤
zFO` lr FzpikW dxWi `NW 'dn¥¤Ÿ©§¤§¦¨©ª

`Ed dpEMdW mW EdEpWxtE ,mlFrd̈¨¥©§¨¤©©¨¨
xn`W `Ede ,mdiUrn ExiWki ENt £̀¦©§¦©£¥¤§¤¨©
miwaCd md mY` WExR mY` o`M̈©¤¥©¤¥©§¥¦
Evxi mEMrd m`W m"EMr `le 'dA©§Ÿ©¤¦¨©¦§
df KxclE ,dfl EMfi `l 'dA waCdl§¦¨¥©Ÿ¦§¨¤§¤¤¤
mB xEACd zxfB `Ed miwaCd xn`n©£©©§¥¦§¥©©¦©

:mY` xn`nl oM¥§©£©©¤
íé÷ácäiR lr x`Azi .mkidl` 'dA ©§¥¦©¡Ÿ¥¤¦§¨¥©¦

'ldn e"tA m"Anx azMX dn©¤¨©©§¨§¥¦§
d"ied md zFnW 'fe l"fe dxFYd icFqi§¥©¨§§¥¥£¨¨
'Gn zg` zF` ENt` wgFOd lM 'Eke§¨©¥£¦©©¦
eiptNn 'dl lRhPd lM dwFl EN` zFnW¥¥¤¨©¦§¨©¦§¨¨
lW 'L oFbM eixg`Nn 'Eke Fwgnl xYnª¨§¨¢§¦§©£¨§¤
miwgnp mpi` mkidl` lW mk Lidl ¡̀Ÿ¤¤¤¡Ÿ¥¤¥¨¦§¨¦
mXdW mW lW zFIzF` x`WM md ixde©£¥¥¦§¨¦¤¥¤©¥
xnFl oEMzPX dn `Ede ,k"r mWCwn§©§¨§©¤¦§©¥©

xn`OA mdl,'dA miwaCditlE WExR ¨¤©©£©©§¥¦©¥§¦
zF` oi` d"ied mW cgind df mXW¤¥¤©§ª¨¥£¨¨¥
`N` eixg`Nn Fl zknqpe zwAcp¦§¤¤§¦§¤¤¦§©£¨¤¨
EN` zFIzF`e 'dM 'dA 'dl oFbM eiptNn¦§¨¨§©©©§¦¥
oM m`e mwgnl xYnE dXcw mdA oi ¥̀¨¤§ª¨ª¨§¨¢¨§¦¥
df KxcA 'dA l`xUi zEwaC didY¦§¤§¥¦§¨¥©§¤¤¤
xn` xnB dfl ,mWCwn mXd oi`W¤¥©¥§©§¨¨¤¨©Ÿ¤

mkidl`mY`W df zEwaC WExR ¡Ÿ¥¤¥§¥¤¤©¤
zFIzF`d zEwacM Dpi` 'dA miwaC§¥¦©¥¨¦§¥¨¦
eixg`lOW zFIzF`M `N` eiptlOW¤¦§¨¨¤¨§¦¤¦§©£¨
miWFcw mdW 'kidl` lW mk mdW¤¥¤¤¡Ÿ¥¤¤¥§¦

:mXd lW zFIzF`d x`WM¦§¨¨¦¤©¥
íbzazA fnx'dA`Ede mirp cEri ©¨©§¥©©¦¨¦§

`d eixg`Nn WCwn Fpi` df mW¥¤¥§©¥¦§©£¨¨
zFnWa `Ed l`xUi zEwaCW Ycnl̈©§¨¤§¥¦§¨¥§¥
mW xF`A mWtp xF` micg`zn mnvr©§¨¦§©£¦©§¨§¥
`Ed dpEMdW oiaY `NW ickE ,cAkPd©¦§¨§¥¤Ÿ¨¦¤©©¨¨
mdA oi`e eiptNn milRhPd zFIzF`M§¦©¦§¨¦¦§¨¨§¥¨¤

xn` xnB dXcw,mkidl`dYrn xn` §ª¨¨©Ÿ¤¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥©¨
FxnF` zpEM iM'dAcEgiA `id ¦©¨©§©¦§¦

`Ede ,zFIzF`daEzMd xn`X dn ¨¦§©¤¨©©¨
('h a"l mixaC)iM ixd ,FOr 'd wlg iM §¨¦¦¥¤©£¥¦

,d"a d"ied mXn l`xUi md '` wlg¥¤¥¦§¨¥¦¥£¨¨
xAci iM ilE`e ,df EpWExR wiCvY dfaE¨¤©§¦¥¥¤§©¦§©¥
mpWIW zFbxCd 'a cbpM aEzMd©¨§¤¤©§¨¤¤§¨

:oade FGn dlrnl Ff l`xUiA§¦§¨¥§©§¨¦§¨¥
ãBòxn`OA oEMzp'dA miwaCd ¦§©¥©©£©©§¥¦©

mkidl`l"f mxnF` KxC lr ¡Ÿ¥¤©¤¤§¨
(g"lx b"g xdf)mW dxFW devn dUFrd iM Ÿ©¦¨¤¦§¨¤¥

,devOd dUFr FAW xa`d lr d"ied£¨¨©¨¥¨¤¤©¦§¨
mXA mifEnx md dUr zFevn iM Exn`e§¨§¦¦§£¥¥§¦©¥
mXA mifEnx dUrz `l zFevnE d"ied£¨¨¦§Ÿ©£¤§¦©¥

o`M FxnF` `Ede ,midl`mY`e ¡Ÿ¦§§¨§©¤
miwaCd`le dUr zFevn mEIw ici lr ©§¥¦©§¥¦¦§£¥§Ÿ

d"ied mW EN` zFnW 'aA dUrY©£¤§¥¥¥£¨¨
:mkidl` 'dA FxnF`M midl`e¥Ÿ¦§§©¡Ÿ¥¤

ãBòmiwaC mY`WM KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤§¤©¤§¥¦
FA utg mkANW WExR 'dA©¥¤¦§¤¨¥
mkidl` `xwp `Ed dfA eizFevnaE§¦§¨¨¤¦§¨¡Ÿ¥¤

l"f Exn`X dn KxC lr ,cEgiAhEwli) §¦©¤¤©¤¨§©§

(gp t"q`NW l`xUi zFNdY aWi wEqRA Ÿ©©¨¥§¦¦§¨¥¤Ÿ
cr minXd `av lldn lkA 'd dSxzp¦§©¨§¨©£©§¨©¨©¦©
idl` 'd KExA eizFNdzA Exn`W¤¨§¦§¦¨¨¡Ÿ¥
FzEdl` cgizYW xgA `l iM l`xUi¦§¨¥¦Ÿ¨©¤¦§©¥¡Ÿ
oi`W `vnY dfle ,l`xUi lr `N ¤̀¨©¦§¨¥§¨¤¦§¨¤¥
`le minW idl`A lNdzn `le KxAzn¦§¨¥§Ÿ¦§©¥¥Ÿ¥¨©¦§Ÿ
mik`ln idl`A `le ux`d idl`A¥Ÿ¥¨¨¤§Ÿ¥Ÿ¥©§¨¦

:l`xUi idl` `N ¤̀¨¡Ÿ¥¦§¨¥
íéiçdlrnl zkWnp .mFId mkNM ©¦ª§¤©¦§¤¤§©§¨

df lr dlrnl zkWnp ,dHnlE§©¨¦§¤¤§©§¨©¤
`xwp 'd iM miIg mkidl` KxCdoOwl) ©¤¤¡Ÿ¥¤©¦¦¦§¨§©¨

(b"k 'dk"b dHnl zkWnpe ,miIg midl ¡̀Ÿ¦©¦§¦§¤¤§©¨
lr xEACd xErWA dpEMde ,mkNM miIg©¦ª§¤§©©¨¨§¦©¦©
mdl mikWnp miIgdW xirdl KxCd df¤©¤¤§¨¦¤©©¦¦§¨¦¨¤
df zlEGW dfA dpEMde ,miIgd xFwOn¦§©©¦§©©¨¨¨¤¤©¤
lk`ie rrFpzIW mbd miIg `xTi `lŸ¦¨¥©¦£©¤¦§¥©§Ÿ©

xw mdiIgA mirWxdW 'Ekemizn miiE §¤¨§¨¦§©¥¤§¦¥¦
(:gi zFkxA),dziOd xFwn mxFwOW cvl §¨§©¤§¨§©¦¨

dWn mdl WCgOW WECgd `Ed dfe§¤©¦¤§©¥¨¤¤
miIg mdW mricFOW df xn`nA§©£¨¤¤¦¨¤¥©¦

:miIgd xFwOn¦§©©¦
øeòLå'aA `Ed dWn ixaC zpEM §¦©¨©¦§¥¤§

KxCd df lr `Ed '` ,mikxC§¨¦©¤©¤¤
miIg mkidl` 'dA miwaC mY`W cSn¦©¤©¤§¥¦©¡Ÿ¥¤©¦
lr 'a ,KEnqA EpazMW FnM miIg mY ©̀¤©¦§¤¨©§§¨©
'dA waCdl mzikGW mrh KxCd df¤©¤¤©©¤§¦¤§¦¨¥©
WExR miIg mY`W itl mkidl ¡̀Ÿ¥¤§¦¤©¤©¦¥
rWxd iOrhOn mYxnWPW miwiCv©¦¦¤¦§©§¤¦©§©¥¨¤©
miIgA YxgaE zeOd zpigA mdW¤¥§¦©©¨¤¨©§¨©©¦

:aEzMd oEMzp mdipWle§¦§¥¤¦§©¥©¨
øîBàåmkNMihxRd zEllkl oEMzp §¥ª§¤¦§©¥¦§¨©§¨¦

,KxCd df lr illMd zEllkE§¨©§¨¦©¤©¤¤
FNM 'id mdn cg` lMW ihxRd zEllM§¨©§¨¦¤¨¤¨¥¤¨¨ª
EWxCX dn KxC lr rExB xa` `lA ig©§Ÿ¥¨¨©©¤¤©¤¨§



לח

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

áàá äòùúì äøèôäè-ç ÷øô åäéîøéá

âéíéáðò ïéà ýåýé-íàð íôéñà óñà̈¬Ÿ£¦¥−§ª§Ÿ̈®¥Á£¨¦̧
ìáð äìòäå äðàza íéðàz ïéàå ïôba©¤¹¤§¥¯§¥¦´©§¥À̈§¤«¨¤Æ¨¥½

:íeøáòé íäì ïzàåãéeðçðà äî-ìò ¨¤¥¬¨¤−©©§«©¨Æ£©´§
øöánä éøò-ìà àBáðå eôñàä íéáLé«Ÿ§¦½¥«¨§À§¨²¤¨¥¬©¦§−̈
eð÷Liå eðnãä eðéäìà ýåýé ék íM-äîcðå§¦§¨¨®¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥³£¦Æ̈Æ©©§¥´

:ýåýéì eðàèç ék Làø-éîåèäe÷ ¥½Ÿ¦¬¨−̈©Ÿ̈«©¥¬
ìäpäå ätøî úòì áBè ïéàå íBìL §¨−§¥´®§¥¬©§¥−§¦¥¬

:äúòáæèìBwî åéñeñ úøçð òîLð ïcî §¨¨«¦¨³¦§©Æ©£©´À̈¦Æ

eàBáiå õøàä-ìk äLòø åéøéaà úBìäöî¦§£´©¦½̈¨£−̈¨¨¨®¤©¨À

:dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eìëàiåæéíäì-ïéà øLà íéðòôö íéLçð íëa çlLî éððä ék ©«Ÿ§Æ¤´¤§½̈¦−§¬Ÿ§¥¨«¦Á¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ¦§Ÿ¦½£¤¬¥¨¤−
:ýåýé-íàð íëúà eëMðå Lçìçé:éeã éaì éìò ïBâé éìò éúéâéìáîèéúòåL ìB÷-äpä ¨®©§¦§¬¤§¤−§ª§Ÿ̈«©§¦¬¦¦−£¥´¨®¨©−¦¦¬©¨«¦¥º©«§©´

íäéìñôa éðeñòëä òecî da ïéà dkìî-íà ïBiöa ïéà ýåýéä íéwçøî õøàî énò-úa©©¦À¥¤Æ¤Æ©§©¦½©«Ÿ̈Æ¥´§¦½¦©§−̈¥´¨®©À©¦§¦²¦¦§¦¥¤−
:øëð éìáäaë:eðòLBð àBì eðçðàå õé÷ äìk øéö÷ øáòàëézøaLä énò-úa øáL-ìò §©§¥¬¥¨«¨©¬¨¦−¨´¨®̈¦©£©−§¬¨«§©¤¬¤©©¦−¨§¨®§¦

mixn zxhrmixn zxhr
(øîBà 'ä) âéíôéñà óñàúBNòì éðBöø ék ,úBNòl äî õòéúäì eôqàúiL ¥¨¬Ÿ£¦¥−¤¦§©§§¦§©¥©©£¦§¦©£

äìëå óBñ íänòýåýé-íàðàìä ¯ (íòä éøác)ïéàå ïôba íéáðò ïéà ¦¨¤§¨¨§ª§Ÿ̈®¦§¥¨¨£Ÿ¥Á£¨¦̧©¤¹¤§¥¯
ìáð äìòäå äðàza íéðàzéà (íMä úáeLz) ,Lôð áéLäì ìëBà ïéàåC §¥¦´©§¥À̈§¤«¨¤Æ¨¥½§¥¤§¨¦¤¤§©©¥¥

àìä ,íéðàúe íéáðò íäì ïzàíäì ïzàåàìä äåönäå äøBzäíeøáòé ¤¥¨¤£¨¦§¥¦£Ÿ¨¤¥¬¨¤−©¨§©¦§¨£Ÿ©©§«
íäéìò:ãé(íòä éøác)äî-ìò £¥¤¦§¥¨¨©¨Æ

íéáLé eðçðàäøeáâe äöò éìa £©´§«Ÿ§¦½§¦¥¨§¨

äîçìîìéøò-ìà àBáðå eôñàä §¦§¨¨¥«¨§À§¨²¤¨¥¬
øöánä,áéBàä íò íMî íçläì ©¦§−̈§¦¨¥¦¨¦¨¥

,äfî àöi äî (àéápä úáeLz)äîcðå §©©¨¦©¥¥¦¤§¦§¨
÷BzLðeðéäìà ýåýé ék íM ¦§®̈¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥³

eðnãäíéáLBiä íéìáàk íL äéäð £¦Æ̈Æ¦§¤¨©£¥¦©§¦

'ä ék íéîîBãåLàø-éî eð÷Liå §§¦¦©©§¥´¥½Ÿ
,íéìáàì ïzépä íéîeçðz ñBk íB÷îa¦§©§¦©¦¨©£¥¦

:ýåýéì eðàèç ékåè(íòä éøác) ¦¬¨−̈©Ÿ̈«¦§¥¨¨

éeàø àìääe÷úBe÷ììíBìLòecîe £Ÿ¨©¥¬§©§¨−©©

áBè ïéàåäéäL éðtî (àéápä úáeLz) §¥´®§©©¨¦¦§¥¤¨¨

úBe÷ì éeàøäpäå ätøî úòì ¨§©§¥¬©§¥−§¦¥¬
äúòáíúòøa íé÷éæçî íãBò: §¨¨«¨©£¦¦§¨¨¨

æèàìä (íòä éøác)ïcîCøaúpL ¦§¥¨¨£Ÿ¦¨³¤¦§¨¥

ìtiå ñeñ éáwò CLBpä' úBéäì á÷òiî¦©£Ÿ¦§©¥¦§¥©¦Ÿ

'øBçà BáëBøòîLðäzòåéñeñ úøçðáéBàä ìLúBìäöî ìBwî §¨¦§©Æ©¨©£©´À̈¤¨¥¦Æ¦§£´
õøàä-ìk äLòø åéøéaàäpäå BáëBøå ñeñ éáwò Lçpä CLð àì úàæ ìëáe ©¦½̈¨£−̈¨¨®̈¤§¨ŸŸ¨©©¨¨¦§¥§§§¦¥

:dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eìëàiå eàBáiåæéøák úòk ('ä úáeLz) ©¨À©«Ÿ§Æ¤´¤§½̈¦−§¬Ÿ§¥¨«§©¨¥§¨

Ceôä ìkäíéðòôö íéLçð íëa çlLî éððä ékLçpî íéL÷ íäL ©Ÿ¨¦Á¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ¦§Ÿ¦½¤¥¨¦¦¨¨

Lçì íäì-ïéà øLàäòaLä àìa £¤¬¥¨¤−®̈©§Ÿ©§¨¨

íëúà eëMðåíëéñeñ úà àìå §¦§¬¤§¤−§Ÿ¤¥¤

:ýåýé-íàðçé(íòä éøác) §ª§Ÿ̈«¦§¥¨¨

éúéâéìáîéz÷fçúäM äîïBâé éìò ©§¦¬¦¦−©¤¦§©©§¦£¥´¨®
ék ãBò ìëeà àì ìáà ,da ãéîúà ìáì§©©§¦¨£¨Ÿ©¦

éeã éaì éìòLôpä ãò éìçä òâðå: ¨©−¦¦¬©¨«§¨©©¢¦©©¤¤

èéénò-úa úòåL ìB÷-äpä¦¥º©«§©´©©¦À
àaä áéBàä ãçtî íé÷òBöõøàî £¦¦©©¨¥©¨¥¤Æ¤Æ

íéwçøî,úàæ ìk änìåýåýéäéëå ©§©¦½§¨¨¨Ÿ©«Ÿ̈Æ§¦

'äda ïéà dkìî-íà ïBiöa ïéà¥´§¦½¦©§−̈¥´®̈
íäì àöné æàå åéìà eáeLzòecîíà ¨¥¨§¨¦¨¥¨¤©À©¦

ïkéìáäa íäéìñôa éðeñòëä ¥¦§¦²¦¦§¦¥¤−§©§¥¬
:øëðëøák àìääìk øéö÷ øáò ¥¨«£Ÿ§¨¨©¬¨¦−¨´¨
õé÷úàæ ìëáeeðòLBð àBì eðçðàå ®̈¦§¨Ÿ©£©−§¬¨«§
ïéãò:àëénò-úa øáL-ìòìò £©¦©¤¬¤©©¦−©

àBáì äãéúòä úeðòøetäézøaLä ©§¨¨£¦¨¨¨§¨®§¦

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oiNgA(.fhw migaf)`ad igd lMn wEqRA §ª¦§¨¦©¨¦¨¨©¨¥
DA oi`e dixa` iW`x miigW dndA§¥¨¤©¦¨¥¥¨¤¨§¥¨
mNM Eid EpiptNX dn ok FnM ,mEn§¥©¤§¨¥¨ª¨
EpizFAx Exn` oke ,mEn `lA mininY§¦¦§Ÿ§¥¨§©¥

l"f(`zlikn)ipiq xd lr EcnrW lMW §¦§¨¤¨¤¨§©©¦©
mrd lke aizkC oinEq mdA Eid `lŸ¨¨¤¦¦§¦§¨¨¨
Ycnl `d ,k"r 'Eke `le 'Fbe mi`Fx¦§§Ÿ§¨¨©§¨

,mzwfgA Ecnre oinEn mdA Eid `NW¤Ÿ¨¨¤¦§¨§§¤§¨¨
inEn lr oiA sEBd inEn lr oiA oEMzpe§¦§©¥¥©¥©¥©¥
sEBAW mEOW izFxird xakE ,WtPd©¤¤§¨£¦¦¤¤©
oi`W mEn oi` iM WtPd mbR lr ciBi©¦©§©©¤¤¦¥¤¥
'd FlqR oM lr xW`e WtPA FpFinC¦§©¤¤©£¤©¥§¨
ixacA oIre ,gAfOd lrn mEn lral§©©¥©©¦§¥©§©¥§¦§¥

xdGd('c b"g)did `NW illMd zEllkE , ©Ÿ©§¨©§¨¦¤Ÿ¨¨

ig `xTi `NW oEbd Fpi`W cg` mdÄ¤¤¨¤¥¨¤Ÿ¦¨¥©
FxnF`e ,miwiCv mNM `N`mFId`l ¤¨ª¨©¦¦§§©Ÿ

`N` mNM miIg mzFid xn`n hilgd¤¡¦©£©¡¨©¦ª¨¤¨
xgnl didi xW` xn`i in iM mFId©¦¦Ÿ©£¤¦§¤§¨¨
oi`e `Ed ixigA mc`W mdiUrn cSn¦©©£¥¤¤¨¨§¦¦§¥
ux`l FYkl mFi cr FA dpEn ¡̀¨©¤§§¤¤

:miIgdd dxez ©©¦



לט

:éðú÷æçä änL ézøã÷áëïéà éøöä ¨©¾§¦©−̈¤¡¦¨«§¦©¢¦Æ¥´
àì òecî ék íL ïéà àôø-íà ãòìâa§¦§½̈¦Ÿ¥−¥´¨®¦À©Æ©Æ´Ÿ

:énò-úa úëøà äúìòâëéLàø ïzé-éî ¨«§½̈£ª©−©©¦«¦«¦¥³Ÿ¦Æ

íîBé äkáàå äòîc øB÷î éðéòå íéî©½¦§¥¦−§´¦§¨®§¤§¤Æ¨´
:énò-úá éììç úà äìéìåàéððzé-éî ¨©½§¨¥−©«§¥¬©©¦«¦«¦§¥´¦

énò-úà äáæòàå íéçøà ïBìî øaãná©¦§À̈§Æ«Ÿ§¦½§¤«¤§¨Æ¤©¦½

ék ízàî äëìàåúøöò íéôàðî ílë §¥§−̈¥«¦¨®¦³ª¨Æ§¨´£¦½£¤−¤
:íéãâaáì-úà eëøãiåø÷L ízL÷ íðBL Ÿ§¦«©«©§§³¤§¨Æ©§¨´¤½¤

-ìà äòøî ék õøàá eøáb äðeîàì àìå§¬Ÿ¤¡−̈¨§´¨¨®¤¦Á¥¨¨̧¤
:ýåýé-íàð eòãé-àì éúàå eàöé | äòø̈¨¯¨¨²§Ÿ¦¬«Ÿ¨−̈§ª§Ÿ̈«

â-ìà çà-ìk-ìòå eøîMä eäòøî Léà¦³¥¥¥ÆÆ¦¨¥½§©¨−̈©
òø-ìëå á÷òé áB÷ò çà-ìë ék eçèáz¦§¨®¦³¨¨Æ¨´©§½Ÿ§¨¥−©

:Cìäé ìéëøãúîàå elúäé eäòøa Léàå ¨¦¬©£«Ÿ§¦³§¥¥ÆÆ§¨¥½¤¡¤−
ì eãnì eøaãé àìø÷L-øac íðBLäåòä ´Ÿ§©¥®¦§¯§¨²©¤¤−¤©£¥¬

:eàìðääîøîa äîøî CBúa EzáL ¦§«¦§§−§´¦§¨®§¦§¨²
:ýåýé-íàð éúBà-úòã eðàîåäk ïëì ¥£¬©«©¦−§ª§Ÿ̈«¨¥À³Ÿ

íézðçáe íôøBö éððä úBàáö äåäé øîà̈©Æ§¨´§¨½¦§¦¬§−̈§©§¦®
éà-ék:énò-úa éðtî äNòà Cæõç ¦«¥´¤¡¤½¦§¥−©©¦«¥¬

ì èeçL (èçåù):Baøà íéNé Baø÷áe øaãé eäòø-úà íBìL åéôa øaã äîøî íðBL ¨²§−̈¦§¨´¦¥®§¦À¨³¤¥¥ÆÆ§©¥½§¦§−¨¦¬¨§«
ç:éLôð íwðúú àì äæk-øLà éBâa íà ýåýé-íàð ía-ã÷ôà-àì älà-ìòäèíéøää-ìò ©©¥¬¤«Ÿ¤§¨−̈§ª§Ÿ̈®¦µ§´£¤¨¤½¬Ÿ¦§©¥−©§¦«©¤̧¨¦¹

äð÷î ìB÷ eòîL àìå øáò Léà-éìaî eúvð ék äðé÷ øaãî úBàð-ìòå éäðå éëá àOà¤¨¯§¦´¨¤À¦§©§³¦§¨Æ¦½̈¦³¦§Æ¦§¦¦´Ÿ¥½§¬Ÿ¨§−´¦§¤®
:eëìä eããð äîäa-ãòå íéîMä óBòîééøò-úàå íépz ïBòî íélâì íìLeøé-úà ézúðå ¥³©¨©Æ¦Æ§©§¥½̈¨§−¨¨«§¨©¦¯¤§¨©²¦§©¦−§´©¦®§¤¨¥¯

:áLBé éìaî äîîL ïzà äãeäéàéýåýé-ét øac øLàå úàæ-úà ïáéå íëçä Léàä-éî §¨²¤¥¬§¨−̈¦§¦−¥«¦«¨¦³¤«¨¨Æ§¨¥´¤½Ÿ©£¤̧¦¤¯¦«§Ÿ̈²
:øáò éìaî øaãnë äúvð õøàä äãáà äî-ìò dãbéå åéìàáéíáæò-ìò ýåýé øîàiå ¥−̈§©¦¨®©¨Æ¨§¨´¨½̈¤¦§¨¬©¦§−̈¦§¦−Ÿ¥«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©¨§¨Æ

:dá eëìä-àìå éìB÷á eòîL-àìå íäéðôì ézúð øLà éúøBz-úàâéúeøøL éøçà eëìiå ¤´¨¦½£¤¬¨©−¦¦§¥¤®§Ÿ¨§¬§¦−§Ÿ¨¬§¨«©¥´§½©£¥−§¦´

mixn zxhrmixn zxhr
íb éøîâì ézøaLðézøã÷éøàz øçLäänLïBänzä:éðú÷æçäáëéëå ¦§©§¦§©§¦©¨©¾§¦¨§©¨¢¦©−̈©¦¨¤¡¦¨«§¦§¦

éøöääàeôøì ãçeéî ïìéà óøNãòìâa ïéà:øîBì äöBø ,éøvä íB÷î àeäL ©¢¦Æ§©¦¨§¨¦§¨¥´§¦§½̈¤§©¢¦¤©

,úBöîe äøBz íãéa ïéà éëåíL ïéà àôø-íàíúBøBäì íéîëç íäì ïéà éëå §¦¥§¨¨¨¦§¦Ÿ¥−¥´®̈§¦¥¨¤£¨¦§¨

Cøcäúëøà äúìò àì òecî ékúàeôøénò-úa,áèenì íøéæçäì ©¤¤¦À©Æ©Æ´Ÿ¨«§½̈£ª©−§©©©¦«§©£¦¨©¨

äøéæbä úà ìháìe:âëäéäé éàåìäéî §©¥¤©§¥¨©§©¦§¤¦«
Líéî éLàø ïzééëá éî àìîéðéòå ¤¦¥³Ÿ¦Æ©½¦¨¥¥§¦§¥¦−

øB÷îòáBpäíîBé äkáàå äòîc §´©¥©¦§®̈§¤§¤Æ¨´
:énò-úá éììç úà äìéìåà-éî ¨©½§¨¥−©«§¥¬©©¦«¦«

éððzééëøöìïBìî øaãná ¦§¥´¦¦§¨©©¦§À̈§Æ
,íéçøàæàénò-úà äáæòàå «Ÿ§¦½¨§¤«¤§¨Æ¤©¦½

ízàî äëìàåøaãnä ïBìî ìàék §¥§−̈¥«¦¨®¤§©¦§¨¦³
éôàðî ílëúøöò íúöeá÷ ª¨Æ§¨´£¦½£¤−¤§©

:íéãâaáänä íbeëøãiåeðéîæä Ÿ§¦«©¥¨©«©§§³¦§¦

ì-úàíðBLì äîBcízL÷äëeøcä ¤§¨Æ¨§©§¨´©§¨

øaãìeøáb äðeîàì àìå ø÷L §©¥¤½¤§¬Ÿ¤¡−̈¨§´
älà ìò älàõøàáètLî eètLiL ¥¤©¥¤¨®̈¤¤¦§§¦§©

íé÷LBòä eòðîiLå úîàäòøî ék ¡¤§¤¦§§¨§¦¦Á¥¨¨̧
äòø äNònîìàäNòî| äòø ¦©£¥¨¨¤©£¥¨¨¯

:ýåýé-íàð eòãé-àì éúàå eàöé̈¨²§Ÿ¦¬«Ÿ¨−̈§ª§Ÿ̈«
âíëì äeöî éðàeäòøî Léà £¦§©¤¨¤¦³¥¥¥ÆÆ

eøîMääfî äæ íéøîLð eéä-ìòå ¦¨¥½¡¦§¨¦¤¦¤§©
ìkíeL ìòék eçèáz-ìà çà ¨©−̈©¦§®̈¦³

á÷òé áB÷ò çà-ìëúà änøî ¨¨Æ¨´©§½Ÿ§©¤¤

åéçàCìäé ìéëø òø-ìëåéøöåC ¨¦§¨¥−©¨¦¬©£«Ÿ§¨¦

epnî øîMäì:ãLéàåLéà ìk §¦¨¥¦¤§¦³¨¦

elúäé eäòøa,âéòìîeàì úîàå §¥¥ÆÆ§¨¥½©§¦¤¡¤−´Ÿ
eøaãéékeãnìeìébøäìíðBL §©¥®¦¦§¯¦§¦§¨²

eàìð äåòä ø÷L-øacøák eòbéúð ©¤¤−¤©£¥¬¦§«¦§©§§¨

íéøácä íwòìe äåòäì:äìàä øîà §©£¤§©¥©§¨¦¨©¨¥

CøaúéìéòBi äîCBúa EzáLíò ¦§¨¥©¦¦§§−§´¦

äîøîéìà íáéLäì ìëez àlL,E ¦§®̈¤Ÿ©©£¦¨¥¤

í÷ñò øeáòáeeðàî äîøîa ©£¦§¨§¦§¨²¥£¬
ì:ýåýé-íàð éúBà-úòãåïëì ¨©«©¦−§ª§Ÿ̈«¨¥À

íôøBö éððä úBàáö äåäé øîà äkïBòä éâéñ íäî øéñäì ïéøeqéa ³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½¦§¦¬§−̈§¦¦§¨¦¥¤¦¥¤¨

íézðçáe,íéâéñ eøàMé íàéà-ékäNòà Cízòãa íçépäì ìëeà éðéà ék §©§¦®¦¦¨£¦¦¦«¥´¤¡¤½¦¥¦©§©¦¨§©§¨

éðtîíéàø÷ð íäL:énò-úaæèeçL (èçåù) õçâøBää ,CeLî ¦§¥−¤¥¦§¨¦©©¦«¥¬¨²¨©¥

äîãð ,÷BçøîìíðBLãBòåøaã äîøîékøaãé eäòø-úà íBìL åéôa ¥¨¦§¤§−̈§¦§¨´¦¥®¦§¦À¨³¤¥¥ÆÆ§©¥½
Baøà íéNé Baø÷áeáøàî:çéëå §¦§−¨¦¬¨§«©£¨§¦

ìòäk íéNòîã÷ôà-àì älà ©©©£¦¨¥¬¤«Ÿ¤§¨
çébLàíaíäî òøtäìýåýé-íàð ©§¦©−̈§¦¨©¥¤§ª§Ÿ̈®

íwðúú àì äæk-øLà éBâa íà¦µ§´£¤¨¤½¬Ÿ¦§©¥−
:éLôðèìòïaøçíéøääøLà ©§¦«©ª§©¤̧¨¦¹£¤

ïàvä äòøî íäéìò çîö àìàOà Ÿ¨©£¥¤¦§¥©Ÿ¤¨¯
éäðå éëá,äììéåøaãî úBàð-ìòå §¦´¨¤À¦¦¨¨§©§³¦§¨Æ

øaãna äòøî íB÷îeúvð ék äðé÷ §¦§¤©¦§¨¦½̈¦³¦§Æ
äîîL eéäðàìå øáò Léà-éìaî ¦§§¨¨¦§¦¦´Ÿ¥½§¬Ÿ

eòîLãBò íLäð÷î ìB÷íâå ¨§−¨´¦§¤®§©

eããð äîäa-ãòå íéîMä óBòî¥³©¨©Æ¦Æ§©§¥½̈¨§−
å íîB÷nîeëìäíäì:éézúðå ¦§¨§¨¨«¨¤§¨©¦¯

íélâì íìLeøé-úàíéðáà ìL ¤§¨©²¦§©¦−¤£¨¦

,eñøäpL úBîBçäå íézaäîïBòî ¥©¨¦§©¤¤¤§§´
øBãîïzà äãeäé éøò-úàå íépz §©¦®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬

áLBé éìaî äîîLeëìé ílk ék §¨−̈¦§¦−¥«¦ª¨¥§

úeìba:àéïáéå íëçä Léàä-éî ©¨¦«¨¦³¤«¨¨Æ§¨¥´
Bzòcîúàæ-úààéápä éîeøLàå ¦©§¤½Ÿ¦©¨¦©£¤̧

-ìò dãbéå åéìà ýåýé-ét øac¦¤¯¦«§Ÿ̈²¥−̈§©¦®̈©
õøàä äãáà äîàlL ãò éøîâì ¨Æ¨§¨´¨½̈¤§©§¦©¤Ÿ

ììk áeMéì äéeàø äéäzäúvð ¦§¤§¨§¦§¨¦§¨¬
:øáò éìaî øaãnëáéøîàiå ©¦§−̈¦§¦−Ÿ¥«©´Ÿ¤

ýåýé,Bîöòa-úà íáæò-ìò §Ÿ̈½§©§©¨§¨Æ¤
íäéðôì ézúð øLà éúøBzàlL ´¨¦½£¤¬¨©−¦¦§¥¤®¤Ÿ

ïëìå ,äøBzä úà eãîìeòîL-àìå ¨§¤©¨§¨¥§Ÿ¨§¬
éìB÷áäéúBöî íi÷ìeëìä-àìå §¦−§©¥¦§¤¨§Ÿ¨¬§

dáäøBzä Cøãa:âééøçà eëìiå ¨«§¤¤©¨©¥´§½©£¥−
íaì úeøøLãîçå äàø íalM äî §¦´¦®̈©¤¦¨¨¨§¨©

íeãnì øLà íéìòaä éøçàå§©£¥Æ©§¨¦½£¤¬¦§−



מ

íeãnì øLà íéìòaä éøçàå íaì¦¨®§©£¥Æ©§¨¦½£¤¬¦§−
áà:íúBãéé øîà-äk ïëìýåýúBàáö £¨«¨¥À«Ÿ¨©º§Ÿ̈³§¨Æ

äfä íòä-úà íìéëàî éððä ìàøNé éäìà¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¯©£¦¨²¤¨¨¬©¤−
:Làø-éî íéúé÷Läå äðòìåèíéúBöôäå ©«£¨®§¦§¦¦−¥«Ÿ©£¦«¦Æ

íúBáàå änä eòãé àì øLà íéBba©¦½£¤Æ´Ÿ¨«§½¥−¨©«£¨®
éúBlk ãò áøçä-úà íäéøçà ézçlLå§¦©§¦³©«£¥¤Æ¤©¤½¤©¬©¦−

:íúBàæèé øîà äkýåýeððBaúä úBàáö ¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§«§²
úBîëçä-ìàå äðéàBáúe úBððB÷îì eàø÷å§¦§¬©§§−§¤®¨§¤©£¨¬

:äðàBáúå eçìLæéäðOúå äðøäîúe ¦§−§¨«¨§©¥¾§¨§¦¤¬¨
eðétòôòå äòîc eðéðéò äðãøúå éäð eðéìò̈¥−¤®¦§¥©³§¨¥¥ÆÆ¦§½̈§©§©¥−

:íéî-eìféçééà ïBivî òîLð éäð ìB÷ ékC ¦§¨«¦¦´¬§¦²¦§©¬¦¦−¥´
ék õøà eðáæò-ék ãàî eðLa eðãcLª¨®§³Ÿ§«§ŸÆ¦«¨©´§½̈¤¦¬

:eðéúBðkLî eëéìLäèéíéLð äðòîL-ék ¦§¦−¦§§¥«¦«§©³§¨¨¦Æ

é-øácýåý:äðé÷ dúeòø äMàå éäð íëéúBðá äðãnìå åét-øác íëðæà çwúåëäìò-ék §©§Ÿ̈½§¦©¬¨§§¤−§©¦®§©¥³§¨§«¥¤Æ¤½¦§¦¨¬§−̈¦¨«¦«¨³¨
:úBáçøî íéøeça õeçî ììBò úéøëäì eðéúBðîøàa àa eðéðBlça úåîàëäk øac Æ̈¤Æ§©¥½−̈§©§§¥®§©§¦³¨Æ¦½©¦−¥§Ÿ«©¥ÀµŸ

é-íàðýåý:óqàî ïéàå øöwä éøçàî øéîòëe äãOä éðt-ìò ïîãk íãàä úìáð äìôðå §ª§Ÿ̈½§¨«§¨Æ¦§©´¨«¨½̈§−Ÿ¤©§¥´©¨¤®§¨¦²¥©£¥¬©Ÿ¥−§¥¬§©¥«
áëé øîà | äkýåýìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëç ìläúé-ìà ´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬

:BøLòa øéLòâëé éðà ék éúBà òãéå ìkNä ìläúnä ìläúé úàæa-íà ékýåýäNò ¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ¦§©¥´©¦§©¥À©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤
é-íàð ézöôç älàá-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñçýåý: ¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«§¥¬¤¨©−§¦§ª§Ÿ̈«

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬
:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçîçéúBáLçî àì ék ©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

íeìébøäáà:íúBãéé øîà-äk ïëìýåýìàøNé éäìà úBàáö ¦§¦£¨«¨¥À«Ÿ¨©º§Ÿ̈³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
äðòì äfä íòä-úà íìéëàî éððä,øî áNòLàø-éî íéúé÷Läå ¦§¦¯©£¦¨²¤¨¨¬©¤−©«£¨®¥¤©§¦§¦¦−¥«Ÿ

úBðBL úBøö íäéìò àéáà :øîBì äöBø ,Lçð ñøà:åèíéúBöôäåøfôà ¤¤¨¨¤©¨¦£¥¤¨©£¦«¦Æ£©¥

íúBàíéBbaúBîB÷îaeòãé àì øLàíb íìBòî eøékä àìänäíb ¨©¦½¦§£¤Æ´Ÿ¨«§½Ÿ¦¦¥¨©¥−¨©

íäéøçà ézçlLå íúBáàåìà ©«£®̈§¦©§¦³©«£¥¤Æ¤

eñeðé øLà úBîB÷näãò áøçä-úà ©§£¤¨¤©¤½¤©¬
:íúBà éúBlkæèøîà äk ©¦−¨«³Ÿ¨©Æ

éýåýeððBaúä úBàáöúeðòøeta §Ÿ̈´§¨½¦§«§²©§¨

àáì äáBøwäeàø÷åäzòî ©¨¨¨Ÿ§¦§¬¥©¨

úBððB÷îìãBtñì úBòãBiä íéLpä ©§§−©¨¦©§¦§

íéúnä ìò ïðB÷ìeäðéàBáúeïðB÷ì §¥©©¥¦§¤®¨§¥

íéúnä ìòúBîëçä-ìàåéøáãa ©©¥¦§¤©£¨¬§¦§¥

äðé÷å ãtñä:äðàBáúå eçìL ¤§¥§¦¨¦§−§¨«¨
æéäðOúå äðøäîúeäðîøúå §©¥¾§¨§¦¤¬¨§¨¤§¨

éäð eðéìòeøøBòúé ïòîì ,äììé ¨¥−¤®¦§¨¨§©©¦§§

eðéááìäòîc eðéðéò äðãøúå §¨¥§¥©³§¨¥¥ÆÆ¦§½̈
:íéî-eìfé eðétòôòåçéìB÷ ék §©§©¥−¦§¨«¦¦´¬

ïBivî òîLð éäðíéøîBàLéàC §¦²¦§©¬¦¦−¤§¦¥´
eðáæò-ék ãàî eðLa eðãcLª®̈§³Ÿ§«§ŸÆ¦«¨©´§

õøàäìBba úàöìékíéáéBàä ½̈¤¨¥©¨¦¬¨§¦

eðéúBðkLî eëéìLäìíB÷îa ïBkL ¦§¦−¦§§¥«¦§§¨

÷Bçø:èéäfî õeçäðòîL-ékïzà ¨¦¤¦«§©³§¨©¤

íéLðúBððB÷îäé-øácýåýìò ¨¦Æ©§§§©§Ÿ̈½©

äø÷îa àìå äçbLäa øácä äéäL¤¨¨©¨¨§©§¨¨§Ÿ§¦§¤

çwúåìa÷úeåét-øác íëðæàïëì §¦©¬§©¥¨§§¤−§©¦®¨¥

äðãnìåeãnìíëéúBðáúàNìäMàå éäðúà ãnìz:äðé÷ dúeòø §©¥³§¨©§§«¥¤Æ¨¥¤½¦§¦¨¬§©¥¤§−̈¦¨«
ëúåî äìò-ékúéînä áéBàäeðéðBlçaCëå úBðBlçä Cøcàa ¦«¨³¨Æ̈¤Æ¨¥©¥¦§©¥½¤¤©©§¨−̈

õeçî ììBò úéøëäì eðéúBðîøàaíé÷çBN íML ,íézaä éøBçàî §©§§¥®§©§¦³¨Æ¦½¥£¥©¨¦¤¨£¦

ä úéøëä ïëå ,úB÷BðézäúBáçøî íéøeçaãéîz úëìì íâäðî íML: ©¦§¥¦§¦©©¦−¥§Ÿ«¤¨¦§¨¨¨¤¤¨¦

àëàéápä ìà 'ä øîàîøacìà ©£©¤©¨¦©¥À¤

ìàøNéé-íàð äkýåýäìôðå ¦§¨¥µŸ§ª§Ÿ̈½§¨«§¨Æ
íãàä úìáðìò eìté íãà éøât ¦§©´¨«¨½̈¦§¥¨¨¦§©

õøàäïîãkìáækäãOä éðt-ìò ¨¨¤§−Ÿ¤§¤¤©§¥´©¨¤®
øéîòëeíéëìLenä äàeázä éøîòëe §¨¦²§¨§¥©§¨©§¨¦

óqàî ïéàå øöwä éøçàîïéàå ¥©£¥¬©Ÿ¥−§¥¬§©¥«§¥

íúBà øáB÷:áëé øîà | äkýåý ¥¨´Ÿ¨©´§Ÿ̈À
Búîëça íëç ìläúé-ìààì ék ©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½¦Ÿ

Búîëça BLôð ìéväì ìëeé-ìàå ©§©¦©§§¨§¨§©
Búøeáâa øBabä ìläúéìéväì ¦§©¥¬©¦−¦§«¨®§©¦

Búøeáâa BLôðøéLò ìläúé-ìà ©§¦§¨©¦§©¥¬¨¦−
BøLòaBøLòa BLôð äcôé àì ék: §¨§«¦Ÿ¦§¤©§§¨§

âëìläúé úàæa-íà ék¦´¦§ºŸ¦§©¥´
ìläúnä,BîöòaìkNääîa ©¦§©¥À§©§©§¥»§©

ìékNäMé éðà ék éúBà òãéåýåý ¤¦§¦§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´§Ÿ̈½
ä àeä éðàå ,écálî ãBò ïéàåäNò §¥¦§©¦©£¦¨¬Ÿ¤

ãñçìe éáäBàìéðàå ,éúBöî éøîBL ¤²¤§£©§§¥¦§©©£¦

äNBòä àeäètLîïî òøtäì ¨¤¦§¨¬§¦¨©¦

íéòLøäõøàa ä÷ãöeúà ìa÷ì ¨§¨¦§¨−̈¨®̈¤§©¥¤

íéáMäézöôç älàá-ékúúì ©¨¦¦«§¥¬¤¨©−§¦¨¥

Bìeîâk ãçà ìëìé-íàðýåý: §¨¤¨¦§§ª§Ÿ̈«

åBàönäa ýåýé eLøcàeä ãBòa ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§

íëa éeöî:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéätáe äNòîa ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤©¤

åéúáLçî ïåà LéàåúBòøä §¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈¨¨

áLéåáeLéåeäîçøéå ýåýé-ìà §¨³Ÿ§¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½
eðéýìà-ìàåäå÷z Léåäaøé-ék §¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬

:çBìñìçéúBáLçî àì ék ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ
íëéúBáLçîçBìñì äaøî éðà ék ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©



מי

ìå íëéúBáLçî:ýåýé íàð éëøc íëéëøã à ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«
èéëøã eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ-ék¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤¥´¨§³§¨©Æ

:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcîéék ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿

änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ

dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì́Ÿ¨½¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈
:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«

àéáeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬
ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

:åézçìL øLà çéìöäåáéäçîNá-ék §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´
úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À

-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£
:óëâéúçúå LBøá äìòé õeöòpä úçz ¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä:úøké àì íìBò úBàì íLàäk ©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ

àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½

:úBìbäì éú÷ãöåáøîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà §¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³
:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaLâäåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³

ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬
:Láé õò éðàã-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék £¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaLäíäì ézúðå ©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹

øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−
:úøké àìåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeíL-úà äáäàìe BúøL ¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«
æíäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«
ç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
øác ïBòäî éìöà øàMé àìåéëøc íëéëøã àìåúà LBðòì íãå-øNa Cøc §Ÿ¦¨¥¤§¦¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈¤¤¨¨¨¨©£¤

àéä ïë àì ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå Ba ãøBnä:ýåýé íàð ©¥§¥¦§¨¦£¨©§¦Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«
èàlà ,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàk ïéàåékBîkïk õøàî íéîL eäáâ §¥¨©¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«§¨§¬¨©−¦¥¨®¤¥´

eäábáø ìcáäaíëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøãCøc ék ¨§³§¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦¨®©¤©

õøàì ìònîíçìå òøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤
:ìëàìàéã äéäé ïkøLà éøá ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´

ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
-íàézöôç øLà-úà äNò ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

åézçìL øLà çéìöäåéàcåaL §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©

éúçèáä íi÷úz:áéäçèáää éäBæå ¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáez §¨−«¨®§§©§§¤

íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî CøcäãOä éöò-ìëå ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−

óë-eàçîéíb ,çBîNì íäétëa eké ¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îa ¤¦§©§¦¨©³©¦§

õeöòpäíéòLøäLBøá äìòé ©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½
íé÷écö eìLîéãtøqä úçúå ¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈

íéöB÷ éðéî íä õeöòðåñãä äìòé §©£¥¦¥¦©£¤´£©®
äéäåäfä øácäì ýåýéìíL §¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½
äøeábúBàìãò:úøké àì íìBò §¨§¬©¨−¬Ÿ¦¨¥«

àúeìbä éðáì øîàýåýé øîà äk ¨©¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½
ètLî eøîLBøéáçì íãà ïéa ¦§¬¦§−̈¥¨¨©£¥

ä÷ãö eNòå,íB÷nì íãà ïéa ©£´§¨®̈¥¨¨©¨

àBáì éúòeLé äáBø÷-ékéãé ìò ¦«§¨³§«¨¦Æ¨½©§¥

äæúBìbäì éú÷ãöåäáeLzä ÷øå ¤§¦§¨¦−§¦¨«§©©§¨

çéLnä úàéa úákòî:áéøLà §©¤¤¦©©¨¦©©§¥³
úàf-äNòé LBðàøeîàä úà ¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨

ähîìøîL da ÷éæçé íãà-ïáe §©¨¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³
Bìlçî úaLBìlçlîBãé øîLå ©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬¨−

:òø-ìk úBNòîâøîàé-ìàå ¥£¬¨¨«§©Ÿ©´
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

Ba ïéîàäìéðìécáé ìcáä øîàì §©£¦¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦
Bnò ìòî ýåýéäáBhä eìa÷é úòa §Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§©¨

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬
LáééîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì:ã-ék §¦¨§©¨£©¥©§¦¦

eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë́Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−
íé÷éæçîe ézöôç øLàaíéæçBàéúéøáaéúøBúa:äíäì ézúðå ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹

éúéáaìëéäaéúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéçáLe äìòî íB÷î §¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨§¨

íLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèàaä ïBøkfî øúBéúBðaîe íéðaî ¨¥½¤¦§§¨§¨¨−¥¦¦¨©¨¦¨¦´¦¨®
íLãò äáBèìBì-ïzà íìBò ¥³§¨©¨Æ¤¤½

úøké àì øLàBîL ïBøëæ:åéðáe £¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§§§¥´
øëpäíénòä éðáe-ìò íéåìpä ©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³©
ýåýé'ä ìàìäáäàìe BúøL §Ÿ̈Æ¤§¨´§½«§©£¨Æ

Bì úBéäì ýåýé íL-úà¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−
ìk íéãáòìøLà íäá éîøîL ©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³

éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«
éúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLk §¨¦§¤¨§¦§©¥

íéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úà ©£¦¦º¤¨¦¨¥¤

éLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìà ¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨

íézçnNåíçnNàéúlôz úéáa §¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½
,éðôì íL ìltúäì ïëenä úéaa©©¦©¨§¦§©¥¨§¨©

íäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäé Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦

-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥
àøwé älôzïëeî äéäé-ìëì §¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥



מב

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©¹§¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«



מג opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i ipy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn 'i ipy mei ß

(ä)äàø|øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì §¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

dzLøì änL íéàa ízà: ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

(å)íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénòä éðéòì§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤

:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå§¨«§À©µ©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑מׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ּכמׁשמעֹו.'B‚Â ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk∑ּתחׁשבּו חכמים ּבזאת ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֲִֵָָֹ

העּמים  לעיני .ּונבֹונים ְְִִֵֵַָ

(æ)åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék¦ µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®
åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék: ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

(ç)í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ ּומקּבלים הגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧
éðéò eàø-øLà íéøácä-úàEáálî eøeñé-ïôe E ¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½

éiç éîé ìkéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E −Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ ˜¯∑ «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒ

אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא ְְְְֲֲִִֶַַָָָָֹאז,
ּונבֹונים  חכמים מּתֹוּתחׁשבּו אֹותם ּתעּותּו ואם , ְְְְְֲִִִִֵַָָָ

ׁשֹוטים  ּתחׁשבּו .ׁשכחה, ְְִִֵָָ

(é)éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéáøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼
íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé øîàa¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−
íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà éøác-úà¤§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä øLà£¤̧¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑ ׁשּלמעלה מקרא על מּוסב ¬∆»«¿»ְְְִֶַַָָָ
עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר ּבחֹורב,מּמּנּו: ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּלּפידים  ואת הּקֹולֹות את ראית ∑Ôe„ÓÏÈ.אׁשר ְֲִִִֶֶֶַַַָָƒ¿¿
לאחרים ∑Ôe„nÏÈ.לעצמם ילפּון  .יאּלפּון ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

„Èה  ‡Ók ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו  ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÔBÎ˙e˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

dÏז  ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡Á‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח  ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט  CLÙ ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ· È·ÏÂ CÈ·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

Ó‡„k¯י  ·¯Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈«¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (LÎ‡) LBk ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰Èa ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

äàøéì 'Bâå éøác úà íòîLàå (é§©§¦¥¤§¨¨§§¦§¨
.íéîiä ìk éúàKxC lr x`Azi Ÿ¦¨©¨¦¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(.enw zAW)EcnrW l`xUi §¨©¨¦§¨¥¤¨§

iYWxtE ,ozndf dwqR ipiq xd lr©©¦©¨§¨ª£¨¨¥©§¦
dzid ozndf zwiqRW Fxzi zWxtA§¨¨©¦§¤§¦©ª£¨¨¨§¨
cr midl` ixaC zFxEaB zErvn`n¥¤§¨§¦§¥¡Ÿ¦©

dndf zxqd Edfe mznWp dzvIW¤¨§¨¦§¨¨§¤£¨©ª£¨
xn`n `Ede ,mdnixaC z` mrnW`e ¥¤§©£©§©§¦¥¤§¨¨

zFxEabA E`AW zFxACd zxUr WExR¥£¤¤©¦§¤¨¦§



opgz`eמד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i ipy meil inei xeriy

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

(áé)íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«

(âé)úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

(ãé)íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½
øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe íéwçª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה. ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

(åè)-ìk íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨
:Làä CBzî áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«

(æè)-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ̈®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑ צּורה. »∆ָ

(æé)øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðáz©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´
ðk:íéîMa óeòz øLà ó ¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦

eËÂ¯‡יא  ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב  Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

ÔBÎ˙Èיג  „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד  ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו  È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז  ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜ B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

Ïkיז  ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

aizkC('` 'k zFnW)lM z` midl` xAcie ¦§¦§©§©¥¡Ÿ¦¤¨
d`xil df iziUrW mrhe ,mixaCd©§¨¦§©©¤¨¦¦¤§¦§¨
ozndf wqtd zErvn`A minId lM izŸ̀¦¨©¨¦§¤§¨¤§¥ª£¨¨
`xiNn mc`d z` rpFOd `EdW mdn¥¤¤©¥©¤¨¨¨¦¦¨
z` Exn `l l`xUIW dAq dfe ,'d z ¤̀§¤¦¨¤¦§¨¥Ÿ¨¤
miAx mini zFxv dOM Elaqe mcFaM§¨§¨§©¨¨¨¦©¦
'd z`xi zxnWn lre xRqn oi ¥̀¦§¨§©¦§¤¤¦§©
mWtp rahe ozndf dwqR iM micnFr§¦¦¨§¨ª£¨¨§¤©©§¨
`ndf oi`W lM iM ,'d z` d`xil§¦§¨¤¦¨¤¥ª£¨
'd `xil FraHn 'd oial FpiA zlCan©§¤¤¥§¥¦¦§¦¨

:d"a cAkPd`i dxez ©¦§¨
.íéòîL ízà íéøác ìB÷ (áéFxnF` §¨¦©¤Ÿ§¦§

,mixaC lFwmdixaC iR lr x`Azi §¨¦¦§¨¥©¦¦§¥¤
l"f(ipwXi 't x"ydy)xEAC lMW Exn`W ¦¨¥¦¤¨§¤¨¦

EPOn xvFp did 'd iRn `vFi didW¤¨¨¥¦¦¨¨¨¦¤
xnF`e mc`d lr cnFr dide K`ln©§¨§¨¨¥©¨¨¨§¥

'Eke FwAgn dide 'Eke iplAwn dY` Fl©¨§©§¥¦§§¨¨§©§§
oFkp lr aEzMd x`Azi df itkE ,k"r§¦¤¦§¨¥©¨©¨

mixaC lFwxAC xW` mixaCd WExR §¨¦¥©§¨¦£¤¦¥
lFw mik`ln mdn mi`xap EidW 'd¤¨¦§¨¦¥¤©§¨¦
mY` mixaC mi`xwPW mik`ln mzF`¨©§¨¦¤¦§¨¦§¨¦©¤
zWxtA iYazMX dn oIre ,mirnFW§¦§©¥©¤¨©§¦§¨¨©
dxEaBd iRn l`xUi ErnW `NW Fxzi¦§¤Ÿ¨§¦§¨¥¦¦©§¨
la` 'Fbe Ll didi `le 'Fbe ikp` `N ¤̀¨¨Ÿ¦§§Ÿ¦§¤§§£¨
cg`M E`vIW mbd zFxAC dpFnXd©§¨¦§£©¤¨§§¤¨
lAql Elki `l zFxACd zxUr cgi©©£¤¤©¦§Ÿ¨§¦§Ÿ
mik`lOd Ecnr 'gde 'a `N` rnWl¦§Ÿ©¤¨§©¨§©©§¨¦
dxfgW cr mdA KxAzi FlFTn EavgPW¤¤§§¦¦§¨©¨¤©¤¨§¨
mik`lOd iRn mErnWE Exfge mznWp¦§¨¨§¨§§¨¦¦©©§¨¦
devn lM dzide onvr mixaCd mdW¤¥©§¨¦©§¨§¨§¨¨¦§¨
lr cnFr K`lnE K`ln `EdW devnE¦§¨¤©§¨©§¨¥©

:'Eke iplAwn dY` Fl xnF`e mc`d̈¨¨§¥©¨§©§¥¦§
äðeîúeKi` dWw .'Fbe mi`x mkpi` §¨¥§¤Ÿ¦§¨¤¥

dpEnYd lr xn`l wCviª§©¥Ÿ©©§¨
lFw izlEfdn itlE ,drinXd `idW ¨¦¤¦©§¦¨§¦©

K`lOdW df iptNW wEqRA iYazMX¤¨©§¦©¨¤¦§¥¤¤©©§¨
mr xAcn did Fnvr xEACd `EdW¤©¦©§¨¨§©¥¦
,FzF` mi`Fx l`xUi Eide cg` lM̈¤¨§¨¦§¨¥¦

l"f EpizFAx Exn`W `vnY oke(`zlikn) §¥¦§¨¤¨§©¥§¦§¨

,zFlFTd z` mi`x mrd lke wEqRA©¨§¨¨¨Ÿ¦¤©
df iM e"g EaWgIW dWn Wg dYrnE¥©¨¨¤¤©§§¦¤
,mdipir E`x xW` l`xUi idl` `Ed¡Ÿ¥¦§¨¥£¤¨¥¥¤

xn` dflizlEf mi`x mkpi` dpEnzE ¨¤¨©§¨¥§¤Ÿ¦¨¦
lFwidW `Ed lFTd cal WExRmzi ¥§©©¤¨¦¤

mkOr xAcn didW FzpEnY mi`Fx¦§¨¤¨¨§©¥¦¨¤
:'Eke iplAwn dY` xnF`ebi dxez §¥©¨§©§¥¦§



מה opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i ipy meil inei xeriy

(çé)äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLà£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤

(èé)éðéò àOz-ïôeLîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåE §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì íúàŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
i"yx£EÈÈÚ ‡OzŒÔÙe∑ ולתת ּבדבר לב להסּתּכל ∆ƒ»≈∆ְְְִֵֵֵַַָָָ

אחריהם  ‰ÌÈÓÚ.לטעֹות ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑ ְֲִֵֶַ¬∆»«¿¿…»«ƒ
ח) לאלהּות להאיר (מגילה אחר: ּדבר מנען ,להם. לא ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָֹ

אחריהם  הבליהם מּלטעֹות ּבדברי החליקם אּלא , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
אֹומר הּוא וכן העֹולם, מן "ּכי לו)תהלים (לטרדם : ְְְִִֵֵָָָָ

לׂשנא  עונֹו למצא ּבעיניו אליו ."החליק ְְְֱֲִִִֵֵֶָָֹֹֹ

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑ הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³
äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑ עסקיכם על אֹודֹותיכם, .על ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

(áë)ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà ék¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙Ó ÈÎ‡ Èk∑.¯·BÚ ÈpÈ‡ עֹוברים אינם עצמֹותי אף אּלא יעבר ? מהיכן ׁשּמת, .מאחר ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

(âë)ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:E §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

Èeיח  Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

È˙יט  ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

ÔBÎ˙Èכ  ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא  ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡‡כב  ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ˙È‡Ó ‡‡ È¯‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙¯È˙Â ÔÈ¯·Ú Ôez‡Â ‡c¯È ˙È ¯·Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡·Ë ‡Ú¯‡«¿»»»»»

˜ÓÈ‡כג  ˙È ÔeLz˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ ¯Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

pàúä 'äå (àë'Bâå ézìáì 'Bâå ó ©¦§©©§§¦§¦§
.'Bâå ézìáìecFr xnFl xfg §¦§¦§¨©©

xn`X dn wiRqd `le df xn`n©£¨¤§Ÿ¦§¦©¤¨©
aizkC mixaC zWxtA(f"l '`)iA mB §¨¨©§¨¦¦§¦©¦

'Fl ltM mB ,'Fbe sP`zdiYlal'a ¦§©©§©¨©§¦§¦
dxfbPW zxg` dxfB xnFl ,minrR§¨¦©§¥¨©¤¤¤¦§§¨
xfB cFr xAcOA zEnIW caNn eilr̈¨¦§©¤¨©¦§¨¨©
ux`A xaTdl eizFnvr Elri `NW eilr̈¨¤Ÿ©£©§¨§¦¨¥¨¨¤
KxckE sqFi zFnvrl `Ed dUrW KxcM§¤¤¤¨¨§©§¥§¤¤
mihaXd x`Wl l`xUi lM EUrW¤¨¨¦§¨¥¦§¨©§¨¦

(i"d `"t dhFq inlWExi)iYlal FxnF` `Ede , §©§¦¨§§§¦§¦
miIgA WExR ixar`A iYlalEWExR ¨§¦¥©©¦§¦§¦Ÿ¥

`Ede ,daFHd ux`d l` dzin xg`l§©©¦¨¤¨¨¤©¨§
KEnqA cFr xn`X dnzn ikp`'Fbe ©¤¨©§¨¨Ÿ¦¥§
oCxId z` xaFr iPpi`mcw oiA WExR ¥¤¦¥¤©©§¥¥¥Ÿ¤

cbpM xn` xnbe ,dzin xg`l oiA dzin¦¨¥§©©¦¨§¨©Ÿ¤§¤¤
l`xUimixaFr mY`dzin xg`l `le ¦§¨¥©¤§¦§Ÿ§©©¦¨

FxnF` `Ede miIgA ENt` `N` cal§©¤¨£¦©©¦§§
mYWxie.Ff s` Ff `l KxcA xAce ,'Fbe ¦¦§¤§§¦¥§¤¤Ÿ©
FxnF`emkixaC lrl"f mxnF`Mx"ac) §§©¦§¥¤§§¨

('axGtE zFrn Fl Eca`PW inl lWn̈¨§¦¤¤¤§¨¦¥
zr ok FnM ,'Eke adf xpiC mdipiA¥¥¤¦©¨¨§§¥¥
xFC lM FOr Ecnri dWn cnrIW¤©£Ÿ¤©©§¦¨
`Ed mixvOn m`ivFd `Ed xAcOd©¦§¨¦¨¦¦§©¦
`Ad mlFrl m`iaie xAcOdn m`ivFi¦¨¥©¦§¨¦¦¥¨¨©¨
`Ede ,k"r miwiCSd mr `Fal cizrl§¨¦¨¦©©¦¦§

FxnF`mkixaC lrzAq mrh zlEGW §©¦§¥¤¤©©©¦©
rAWp did `l `Ad mlFrl m`iadl©£¦¨¨¨©¨Ÿ¨¨¦§©
ux`l dWn lW eizFnvr EqpMi lal§©¦¨§©§¨¤¤¨¨¤

:daFHdak dxez ©¨



opgz`eמו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ïk ˙eÓz∑ ּכל ‰'.ּדבר ּתמּונת Eeˆ ¯L‡∑ לעׂשֹות ׁשּלא צּו .אׁשר ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

(ãë)éäìà ýåýé ékô :àp÷ ìà àeä äìëà Là E ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«

i"yx£‡p˜ Ï‡∑ לנקם ּבלע"ז,מקּנא מע (אייפער)אנפרדמנ"ט להּפרע רגזֹו, על מתחרה ּכֹוכבים , עבֹודת .ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

(äë)õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Bñéòëäì E §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
i"yx£ÌzLBÂ∑(לח מּמּנה (סנהדרין ׁשּיגלּו להם רמז ¿«¿∆ְִִֶֶֶַָָָ

ׁשנה  ּוׁשּתים וחמּׁשים מאֹות ׁשמֹונה ּכמנין ,לסֹוף ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
מאֹות  ׁשמֹונה לסֹוף והגלם הקּדים והּוא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָ"ונֹוׁשנּתם",
ׁשּלא  ּכדי ל"ונֹוׁשנּתם" ׁשנים ׁשּתי והקּדים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹוחמּׁשים,

ׁשּנאמר וזהּו ּתאבדּון", אבד "ּכי ּבהם: (דניאל יתקּים ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ה'ט) ּכיֿצּדיק עלינּו, ויביאה עלֿהרעה ה' "וּיׁשקד :ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

עּמנּואלהינּו", עׂשה ׁשּתי צדקה להביאּה ׁשּמהר ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זמּנּה לפני .ׁשנים ְְִִֵַָָ

(åë)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹
ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³

:ïeãîMz ãîMä ék äéìò íéîé̈¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«
i"yx£ÌÎ· È˙„ÈÚ‰∑ עדים להיֹות מזמינם ּבכם הנני .ׁשהתריתי «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(æë)éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba øtñî¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

(çë)õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´
àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå̈¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

:ïçéøé§¦ª«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ∑ להם עֹובדים אּתם ּכאּלּו לעֹובדיהם, עֹובדים מּׁשאּתם .ּכתרּגּומֹו, «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

‰e‡כד  ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

Ôe˜zÚ˙˙Âכה  ÔÈ· È·e ÔÈa Ôe„ÏB˙ È¯‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו  ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È¯‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז  Ôe¯‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ ¯c·ÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ ¯a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈÓc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

ÂÚË˙‡כח  ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡·‡Â ‡Ú‡ ‡L‡ È„È „·Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡

:ÔÈÁÈ¯Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

‡C‰Ïכט  ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ ÏÎ·e¿»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'Bâå Eááì ìëa 'Bâå ízLwáe (èë¦©§¤§§¨§¨§§
.'Bâå Eì øvami`Ad miaEzM 'a ©©§§§¦©¨¦

zFbxcd 'a Wi iM rC xE`A oikixv EN ¥̀§¦¦¥©¦¥©§¨
miUFr l`xUIW daEWY Wi ,daEWY§¨¥§¨¤¦§¨¥¦
Etkie `xFAd mr maEIg ExiMIW onvrn¥©§¨¤©¦¦¨¦©¥§¨Ÿ
ici lr miUFrW daEWY Wie ,mxvi¦§¨§¥§¨¤¦©§¥
Ewrvie aiF`d mdl xvi xW` oixEQi¦¦£¤¨¥¨¤¨¥§¦§£

dWn xAC zFbxcd 'a cbpkE ,al a`Mn¦§¥¥§¤¤©§¨¦¥¤
daEWY dUFrd cbpM ,l`xUi lM l ¤̀¨¦§¨¥§¤¤¨¤§¨
xn` UbFp lFw rnW `NW mbd£©¤Ÿ¨©¥¨©
Lidl` 'd z` mXn mYWTaE¦©§¤¦¨¤¡Ÿ¤
,mdidl` zAgl zFaaNd ExxFrzIW¤¦§§©§¨§¦©¡Ÿ¥¤
zFxar LciA WIW mbde ,z`vnE¨¨¨©£©¤¥§¨§£¥
mW mYcare KEnqA xEn`M zFxEng£¨¨§¨©£©§¤¨

ok iR lr s` 'Fbe mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦§©©¦¥
mkl ice oixEQIdn mY` mixEhR§¦©¤¥©¦¦§©¨¤
lkA EPWxcz iM mrHde ,daEWYd©§¨§©©©¦¦§§¤§¨
dnlW daEWY `id FfM daEWYW Laal§¨§¤§¨¨¦§¨§¥¨

:Wtp lkaE al lkA§¨¥§¨¤¤
ãâðëeoixEQId cSn d`Ad daEWY §¤¤§¨©¨¨¦©©¦¦

xn`LE`vnE Ll xSA'Fbe ¨©©©§§¨§



מז opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i ipy meil inei xeriy

(ì)úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ
éäìà ýåýé-ãò záLå íéîiä:Bì÷a zòîLå E ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékàìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ
éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLéòaLð øLà E ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−

:íäì̈¤«
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב "לא מּלהחזיק ּולׁשֹון ּבידיו. …«¿¿ְְְְֲִִַָָֹ

רפיֹון  ל יּתן לא הּוא, יפעיל' 'לא לׁשֹון ,"ירּפ, ְְְְְְִִִֵַַֹֹ
וכן מאצלֹו, אֹות יפריׁש ג)לא ולא (שיר "אחזּתיו : ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹֹ
"ארּפּנּו" ננקד ׁשּלא מּוסב .ארּפּנּו", רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּכמֹו ּומתּפעל, מפעיל לׁשֹון ד)על ב "הרּפהֿ(מלכים ְְְְְִִֵֵַַַַ
רפיֹון.,לּה" לּה ט)ּתן התרּפה מּמּני","הרף (דברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

.מּמּני  ִִֶ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì|õøàä-ìò íãà §¦©Æ£¤Á¨¸̈¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤

øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³
:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ ראׁשֹונים ימיםעל. ¿»ƒƒƒִִִַָ
ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜ÓÏe∑ אׁשר הּבר ּואים לכל ׁשאל וגם ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִֶַַַָ

ּפׁשּוטֹו. זהּו קצה, אל יב)מּקצה מלּמד (חגיגה ּומדרׁשֹו: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
אדם, ׁשל קֹומתֹו הארץ על מן הּׁשמים ׁשהיתה ,עד ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מּקצה  אׁשר עצמֹו הּׁשעּור קצה והּוא ‰È‰‰.אל ְְֲִִֶֶֶֶַַָָ¬ƒ¿»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯·ck∑הׁשמע ּו" הּגדֹול? הּדבר מהּו «»»«»«∆ֲַַַַָָָָ

וגֹו' ."עם ְָ

(âì)Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàk©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦

‰‡ÔÈlל  ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈLzÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

BÂ‰cלב  È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג  ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

YaWexW` oixEQId zngn WExR 'Fbe §©§¨§¥¥£©©¦¦£¤
lkA xiMfd `l o`ke ,LaiF` Ll xvï¥§§¤§¨Ÿ¦§¦§¨
`Ed oixEQId zErvn`A iM 'Fbe Laal§¨§§¦§¤§¨©¦¦
oixEQi zngn miaXl xqgX dnE ,aẄ©¤¨¥©¨¦¥£©¦¦
oinilWn daEWYd zbxcd zpigaA¦§¦©©§¨©©§¨©§¦¦
ExarW onvr oixEQId zpigaA FzF`¦§¦©©¦¦©§¨¤¨§
zFpFerd oiwxnn oixEQId iM mdilr£¥¤¦©¦¦§¨§¦¨£
zMl xqgX dnE ,WtPd z` oixdhnE§©£¦¤©¤¤©¤¨¥©©
mdilr Exar `NW cSn dpFW`xd̈¦¨¦©¤Ÿ¨§£¥¤
zlrn zpigaA FzF` oinilWn oixEQi¦¦©§¦¦¦§¦©©£©
Ll xSA xn`n df itkE ,daEWYd©§¨§¦¤©£©©©§
FxErW dfe eiptNX dn mr KWnp¦§¨¦©¤§¨¨§¤¦

mYWTaE'Fbez`vnEmrHdeiM ¦©§¤§¨¨¨§©©©¦
EPWxcz'FbeLl xSA F`'FbeYaWembd ¦§§¤§©©§§§©§¨£©

aEzMd ozpe ,'Fbe Laal lkA didY `NW¤Ÿ¦§¤§¨§¨§§§¨©©¨
dCal dnlW daEWY 'd zlAwl mrh©©§©¨©§¨§¥¨§©¨
dnlW Dpi`W daEWY F` oixEQi `lA§Ÿ¦¦§¨¤¥¨§¥¨
:Lidl` 'd mEgx l` iM oixEQi ici lr©§¥¦¦¦¥©¡Ÿ¤

ãBòKxCd df lr miaEzMd Ex`Azi¦§¨£©§¦©¤©¤¤
mXn mYWTaEEidYWkE WExR ¦©§¤¦¨¥§¤¦§

ElNRzze EdEWwaY mW zFO`d oiA¥¨ª¨§©§§¦§©§
,mkzEIgl mkl mikixSd mixaCl eil ¥̀¨©§¨¦©§¦¦¨¤§©§¤

,dN`Bd zWTaA xAcn Fpi`ez`vnE §¥§©¥§©¨©©§ª¨¨¨¨
,n"a Eca`i ok `l m`W mkl `vOIW¤¦¨¥¨¤¤¦Ÿ¥Ÿ§
mNkl `NW xnFl cigi oFWl xn`e§¨©§¨¦©¤Ÿ§ª¨
`N` miOrd ux`A EdE`xwIWM `vOi¦¨¥§¤¦§§§¤¤¨©¦¤¨

mrHde ,dNbq icigilEPWxcz iM'Fbe ¦¦¥§ª¨§©©©¦¦§§¤§
lFcB zEnSrzd 'd WTan Kixv WExR¥¨¦§©¥¦§©§¨
icigi df xcqA dWTAd EbiVi ilE`e§©©¦©©¨¨§¥¤¤§¦¥

:mr©
BøîBàåLl xSAxAcn df aEzM §§©©§¨¤§©¥

xSA iM dN`Bd zghadA§©§¨©©§ª¨¦©©
zElBd onf `EdW l`xUi mrlFl cFr §©¦§¨¥¤§©©¨

dN`d mixaCd lM EdE`vnIW¤¦§§¨©§¨¦¨¥¤
on dcnWd mdW KEnqA mixEn`d̈£¦§¨¤¥©§¨¨¦
dhrnde zFO`d oiA dvtde dnc`d̈£¨¨©£¨¨¥¨ª§©§¨¨

zixg`A didi df xRqn izn Ex`XIW¤¦¨£§¥¦§¨¤¦§¤§©£¦
didi `le ,giWn ilag mde minId©¨¦§¥¤§¥¨¦©§Ÿ¦§¤
miPnfA zEcinzA zFxSd lM mdl̈¤¨©¨¦§¦¦§©¦
,minId zixg`A `N` miMx £̀ª¦¤¨§©£¦©¨¦
aEWl f` maal 'd xxFrIW mgihanE©§¦¨¤§¥§¨¨¨¨

FxnF` `Ede ,daEWzA,'d cr YaWe ¦§¨§§§©§¨©
'd mEgx l` iM Ff dghadl mrh ozpe§¨©©©§©§¨¨¦¥©
aEWl LAl wGgie 'Fbe LRxi `l Lidl ¡̀Ÿ¤Ÿ©§§§¦©¥¦§¨

:'Fbe§
éìeàå'd iptl l`kin zprh `id FGW §©¤¦©£©¦¨¥¦§¥

Wcg xdfA `iadW('l sC)ixdW ¤¥¦§Ÿ©¨¨©¤£¥
lM mzF` E`vnE minId zixg` E`Ä©£¦©¨¦¨§¨¨
,aEWl mAl 'd xxFri `l dOle mixaCd©§¨¦§¨¨Ÿ§¥¦¨¨
Epipire ,xg` mFwnA xn`Od iYWxtE¥©§¦©©£¨§¨©¥§¥¥
dxdh gEx xvF` gYtl zFItFv 'dl©¦¦§Ÿ©©©¨¢¨
mr zFaal zFHdlE zFxEr mipir gwtl¦§Ÿ©¥©¦¦§§©¦§©
zEaxr zEnirp xiMdl 'd§©¦§¦£¥

:FzEcicil dxez §¦



opgz`eמח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i ipy meil inei xeriy

(ãì)Bà|áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤
ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ
äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧

éðéòì íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì:E ¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡∑,אלּה ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒֱֲִִִַָָֹ

הן, ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת ְְִִֵֵַַַָָָָֹלבא
ּפּתח: ּבחטף הן נקּודֹות הנׁשמע,לכ הנהיה, ְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָ

הנּסה  הֹודיעם ∑qÓa˙.הׁשמע, נסיֹונֹות עלֿידי ֲֲִַָָ¿«…ְְִִֵַָ
ּכגֹון: ח)ּגבּורֹותיו, עלי",(שמות אּוכל "התּפאר אם ְְְִִֵַַָָָ

נּסיֹון  זה הרי ּכן, ּבסימנים,∑a‡˙˙.לעׂשֹות ֲֲִֵֵֶַָ¿……ְִִָ
ּכגֹון מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשהּוא ד)להאמין  ּזה :(שם "מה ְְְֲִֶֶֶַַָ

?"ּביד.ÌÈ˙ÙBÓ·e∑ עליהם ׁשהביא נפלאֹות, הם ְֶָ¿¿ƒְֲִִֵֵֵֶֶָ
מפלאֹות  ׁשּנאמר∑ÓÁÏÓ·e‰.מּכֹות יד)ּבּים, :(שם ְַָֻ¿ƒ¿»»ֱֶֶַַָ

להם  נלחם ה' .""ּכי ְִִֶָָ

(äì)ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬
:Bcálî ãBò−¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑'אתחזיתא' ּכׁשּנתן ּכתרּגּומֹו: , »¿≈»ְְְְֲִֵֶַַָָ
ׁשבעה  להם ּפתח הּתֹורה, את ְִֶֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
את  קרע ּכ העליֹונים, את ׁשּקרע ּוכׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָרקיעים,

"אּתה  נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָהּתחּתֹונים,
לדעת  ."הראת ְֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c jxk zegiy ihewl)

מּלבּדֹו עֹוד אין . . לדעת הראת לה)אּתה (ד, ְְִֵֵַַַַָָָָ
ּבאחדּותֹוהראת נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

להיֹות  צרי א זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשל
והבנה לדעתּגם ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא יׁש – ְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׂשכלית.
ּבמיחד  חׁשּוב והּדבר ּבׂשכלֹו. ׁשמבינֹו ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
חדר  ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבאמּונת

זה הרי הּיחּוד, ּומנּגדלתֹוכֹו לּיחּוד.הפ ְְֲִִֵֵֶֶַַָֻ

(åì)-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzî¦¬¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑ זה אהב"וכל אׁשר ."ּתחת ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ
ÂÈÙa E‡ˆBiÂ∑ לפניו ּבנֹו הּמנהיג ׁשּנאמר ,ּכאדם «ƒ¬¿»»ְְְְֱִֶֶַַַָָָָ

יד) וּיל(שם וגֹו' ההל האלהים מלא "וּיּסע :ְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבפני  ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאחריהם".

ׁשּנאמר ּכמֹו עׂשה עח)תהלים (אבֹותיו, אבֹותם "נגד : ְֱֲֲֶֶֶֶַָָָָ
יחיד  ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל ׁשהרי פלא". , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

יחיד ּבלׁשֹון אחריו (שם)ּכתבם ּבזרעֹו "וּיבחר :". ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

dÏלד  ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈqa ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה  ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

d¯ÓÈÓלו  Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈

:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז  C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéîMä ïî (åì,`Ed aEzMd zpEM ¦©¨©¦§©¨©©¨
Fxzi zWxtA iYWxRX dn itl§¦©¤¥©§¦§¨¨©¦§

midl` xAcie wEqRA('` 'k)izFxirde ©¨©§©¥¡Ÿ¦©£¦¦
wEqRA dlrnl eilr(a"i)mkpi` dpEnzE ¨¨§©§¨©¨§¨¥§¤

zxUr iM ,oFkp lr aXizi 'Fbe mi`xŸ¦§¦§©¥©¨¦£¤¤
df lr zFbxCd 'aA mdl E`A mixaCd©§¨¦¨¨¤§©§¨©¤
didi `le ikp` mdW zFxAc 'a ,KxCd©¤¤¦§¤¥¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤

mdl 'dn l`xUil mixaCd EriBd Ll§¦¦©§¨¦§¦§¨¥¥¨¤
xn` mCbpkE ,mYxAbzaE mixaCd gkA§Ÿ©©§¨¦§¦§¨§¨§¤§¨¨©

,FlFw z` LrinWd minXd onmrHde ¦©¨©¦¦§¦£¤§©©©
did df Lzndf wxnl WExR LxQil§©§¤¥§¨¥ª£¨§¤¨¨
FnM `ndf lM mdn zxardl dAq¦¨§©£¨©¥¤¨ª£¨§
zFxAC 'ge ,minrR dOM EpazMW¤¨©§©¨§¨¦§¦§
mzF` ErnW dxUrd mElWY©§¨£¨¨¨§¨

KExA oFc`dn E`vIW onvr mixaCdn¥©§¨¦©§¨¤¨§¥¨¨¨
xn` mCbpkE ,`EdL`xd ux`d lre §¤§¨¨©§©¨¨¤¤§£

FW` z`mdW zFlFTd zI`x `Ed ¤¦§¦©©¤¥
E`xe ,'d xacA EavgPW W` zFadl©£¥¤¤§§¦§©§¨

i mzF`aizkC l`xU(e"h 'k Fxzi)lke ¨¦§¨¥¦§¦¦§§¨
iYWxiRW FnkE ,zlFTd z` mi`x mrd̈¨Ÿ¦¤©Ÿ§¤¥©§¦

wEqRA(a"i)FxnF`e ,'Fbe dpEnzEeixacE ©¨§¨§§§§¨¨
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(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈtÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑ אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶַַָ
הּיֹום  .רֹואה ֶַ

(èì)àeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´
ïéà úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−

:ãBò«

ÔÓלח  CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

‰e‡לט  ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

W`d KFYn YrnWlr `Fai Epxacl ¨©§¨¦¨¥¦§¨¥¨©
KFYn mzF` ErnW zFxAC 'gd iM oFkp̈¦©¦§¨§¨¦
hdFl W` K`ln `EdW dxEn`d W`d̈¥¨£¨¤©§©¥¥

wEqRA iYWxRW FnkE(a"i) §¤¥©§¦©¨
:dpEnzEfl dxez §¨

.íBiä zòãéå (èìdn zrcl Kixv §¨©§¨©¨¦¨©©©
l` aiWI dn minIn mFi zrici§¦©¦¨¦©¨¦¤
oikixSd zFxrdl oEMzPW ilE`e ,FAl¦§©¤¦§©¥§¤¨©§¦¦

.mc`d alA okFXd xvId ripkdl§©§¦©©¥¤©¥§¥¨¨¨
l"f mxnF` KxC lr '`(.'d zFkxA)m` ©¤¤§¨§¨¦

xMfi e`l m`e 'Eke df lEpn LA rbR̈©§§ª¨¤§§¦¨¦§Ÿ
,Faal rpkp didi dfaE dziOd mFi Fl©¦¨¨¤¦§¤¦§¨§¨

FxnF` `EdeYrciemFId FYrcA oYi §§§¨©§¨¦¥§©§©
dfaE dziOd mFi `EdW rEcIdzaWde ©¨©¤©¦¨¨¤©£¥Ÿ¨

Laal l`aFHd KxC l` FaiWdl ¤§¨¤©£¦¤¤¤©
xnFl wCwce ,xWIdeLaalmiAx 'l §©¨¨§¦§¥©§¨¤©¦

:rxd xvie aFHd xvi mixvi 'al fnxl¦§Ÿ§§¨¦¥¤©§¥¤¨©
'ál"f mxnF` KxC lr(.a"p dMq) ©¤¤§¨ª¨

z` d"awd `iai `Fal cizrNW¤§¨¦¨¨¦¤
dEve ,l`xUi lM ipirl FhgFWe ohVd©¨¨§£§¥¥¨¦§¨¥§¦¨
`Edd mFId FzriciA mc`d oYIW dWn¤¤¦¥¨¨¨¦¦¨©©
n"q hgWie FAxg 'd slWi FAW lFcBd©¨¤¦§Ÿ©§§¦§©
xWId Kxcl Faal l` aiWi dfaE rWxd̈¨¨¨¤¨¦¤§¨§¤¤©¨¨

:eiptl ohVd rpMi iM¦¦¨©©¨¨§¨¨
'âlFcBd mFId Fl xMfIW dvxi cFr¦§¤¤¦§Ÿ©©¨

mEwi iM dUrI dn oiCd mFi `EdW¤©¦©©£¤¦¨
lCbY dOke EPaiWi dn cwti ike l ¥̀§¦¦§Ÿ©§¦¤§©¨¦§©
mipFilr dcre ldw iptl FzRxg¤§¨¦§¥¨¨§¥¨¤§¦

zaWde dfaE mipFYgze:'Fbe §©§¦¨¤©£¥Ÿ¨§
'ãl"f mxnF` KxC lr(.c"t a"a)dOl ©¤¤§¨¨¨

itl 'Eke miOc` dipR xwAA dOgd©©¨©Ÿ¤¨¤¨£ª¦§§¦
,'Eke mPdiB lW DgzR lr zxaFrW¤¤¤©¦§¨¤¥¦Ÿ§

xnF` `EdeYrciedUrn zrcl LAl oY §¥§¨©§¨¥¦§¨©©©£¥
oiC Wi iM WnXA dxMd d`xze mFId©§¦§¤©¨¨©¤¤¦¥¦
Laal l` aiWY dfaE FpFvx ixaFrl§§¥§¨¤¨¦¤§¨§

:'Fbe§

'ämipFW zn` iWp` mxnF` KxC lr©¤¤§¨©§¥¡¤¦
mFi `xTY dXcTd zpigA iM r"yA§¦§¦©©§ª¨¦¨¥
ici lre dlil `xTY zExGd zpigaE§¦©©¨¦¨¥©§¨§©§¥
didie mFi zpigAn cgMi mc` dUrn©£¥¨¨¦¨¥¦§¦©§¦§¤
ceC lNRzd dfle ,dlil zCnA Fwlg¤§§¦©©§¨§¨¤¦§©¥¨¦

xn`e(`"v mildY)`Ede ,zFliNA cgRn §¨©§¦¦¦©©©¥§
FxnF`mFId YrcielCYWd WExR §§¨©§¨©¥¦§©¥

dY` dfaE mFId z`xwPW Ff dCn zrcl̈©©¦¨¤¦§¥©¨¤©¨
:oFkPd KxCl Laal dHY Lnvrn¥©§§©¤§¨§©¤¤©¨

'åxdGd xtqA l"f mxnF` KxC lrb"g) ©¤¤§¨§¥¤©Ÿ©
(.grw`pAWg ix`n oEpi` o`n l"fe§¨¦¨¥ª§§¨

`pAWg oiCar dlil lkaC oEpi ¦̀§§¨©§¨©§¦ª§§¨
`nFi `EddA oiCarC dOA EdiWtpA§©§©§©¤§©§¦§©¨
m` dPde ,k"r 'Eke Edigx` oipTznE§©§¦¨§©§§§¦¥¦
FnFiA mFi xaC dGd xaCM dUFr mc`d̈¨¨¤©¨¨©¤§©§
lr aEWie mirxd eiUrnA WiBxi©§¦§©£¨¨¨¦§¨©
df zlEfe ,xard lr dCezie zFbbXd©§¨§¦§©¤©¤¨¨§©¤
zFUr cinzi mdA FzWBxd hErn cvl§©¦©§¨¨¨¤©§¦£
`l aEWi iM mbe mdn milFcbE mdM̈¤§¦¥¤§©¦¨Ÿ
zFCezdl EdExar xW` z` xMfi¦§Ÿ¤£¤£¨§¦§©
Yrcie xn`OA dWn dEv dfle ,mdilr£¥¤§¨¤¦¨¤©©£©§¨©§¨
lW EdUrn rci mFi lkAW WExR mFId©¥¤§¨¥©©£¥¤
`pAWgC ix`n KxC `Ede mFi FzF`§¤¤¨¥§ª§§¨
cinzi `NW Laal l` zaWde dfaE¨¤©£¥Ÿ¨¤§¨¤¤Ÿ©§¦
siqFi `NW xnFl Kixv oi`e mdÄ¤§¥¨¦©¤Ÿ¦

:rxdl§¨©
'æxdGd xtqA mxnF` KxC lr`"g) ©¤¤§¨§¥¤©Ÿ©

(:blxmlFrn d`A WtPdW mFi iM¦¤©¤¤¨¨¥¨
dxznE dxFYd lr 'd DriAWn oFilrd̈¤§©§¦¨©©¨©§¤
miAxn micEriaE oiAxn oiWprA DÄ¨¢¨¦§ª¦¦¦§ª¦
mFi cbpkE ,xdGd xtqA oIre aihY m ¦̀¥¦§©¥§¥¤©Ÿ©§¤¤

dfxn`mFId YrcierqPW mFId WExR ¤¨©§¨©§¨¨©¥©¤¨©
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יׁשנם  לפעמים אבל הּמצֹות, את לקּים נקל אמנם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלפעמים
"ּבּמדּבר  יׂשראל ּבני ׁשהיּו ּבּזמן ּכמֹו כו', ונסיֹונֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָקׁשיים

גֹו'" ועקרב ׂשרף נחׁש והּנֹורא טו)הּגדֹול ח, היּו(עקב אז וגם , ְְְְַַַַָָָָָָָָָ
מּלבּדֹו" עֹוד ׁש"אין לידע לה)צריכים שם, .(ואתחנן ְְִִִֵֵֶַַ

ּברּוסיא, ׁשהיה ּכמֹו קׁשים, נסיֹונֹות יׁשנם ּכאׁשר רק ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹולא
ללא  מּמׁש, ּבהם ׁשאין ענינים אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
הּטֹוב, עצם הּוא ׁשהּקּב"ה (ּדכיון ּבזה וכּיֹוצא ּכיס ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחסרֹון
ּכאׁשר  ּולדּוגמא: ּכאּלּו), ּבענינים אּלא אֹותֹו מנּסה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו
- לֹו ּׁשּנֹוגע מה (והעיקר ּפלֹוני את ׁשּמכּבדים לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָנראה
ׁשּיכּבדּו לכ זקּוק לא מּצּדֹו הּוא ּפלֹוני!... את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּמכּבדים
מּמה  יֹותר ּפלֹוני!) את ׁשמכּבדים מה לֹו מפריע אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָאֹותֹו,
יׁשנם  ּדבר, ׁשל לאמּתֹו ּכאׁשר (ּגם אֹותֹו ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמכּבדים
יֹותר)!... הּגדֹול הּכבֹוד את מקּבל הּוא ׁשּדוקא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּסבּורים
אֹותֹו ּומבלּבל לֹו מפריע ּכזה ׁשּדבר ּבכ מתּבּיׁש לא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּוא

חדׁשים! ּכּמה ּכבר זה ְֲֳִֵֶַָָָָמעבֹודתֹו
ּתֹורת  ּובידעֹו ּפלֹוני. את ׁשּכּבדּו לֹו נֹודע ּבמקרה -ְְְְְְִִִֶֶֶַַָ
ּבהׁשּגחה  אּלא) ּבמקרה, (לא הּוא ּדבר ׁשּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבעל־ׁשם־טֹוב

וש"נ)ּפרטית ואילך. סקע"ט בהוספות כתר־שם־טוב ,(ראה ְִָ
ּכזאת  ׁשהיתה היּתכן הּקּב"ה: על קּוׁשיא אצלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתעֹוררת
ׁשהּכבֹוד  ּבׁשעה ּבּה לפלֹוני, ּכבֹוד להעניק יתּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָמּלפניו
ׁשאין  מסקנא, לידי אֹותֹו מביאה זֹו וקּוׁשיא לֹו?!... ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמּגיע

מעלה!... ׁשל מּבית־ּדין אּלא מהּקּב"ה, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מא  ׁשמע וגם חסידּות, למד הּוא :עצמ חסידּות והּגע מרי ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָ

ויֹודע  נׁשמתֹו־עדן, (מהֹורׁש"ּב) אדמּו"ר קדּוׁשת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָמּכבֹוד
הּוא  ּד"הוי' הּפרּוׁש יֹודע וגם מּלבּדֹו", עֹוד ּד"אין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהענין
ּבגימטרּיא  ואלקים ּכאחד, ויהיה הוה היה ׁשהוי' ְְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהאלקים",
ּבדבר  נּסיֹון לידי ּכׁשּבא ואף־על־ּפי־כן חד; ּכּוּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּטבע,

("ער  מציאּותֹו ּכל את מאּבד אזי הּכבֹוד, ּבענין ּכמֹו קל, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהכי
הּקּב"ה!... על טענֹות לֹו ׁשּיׁש עד אינגאנצן"), זיך ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָפארלירט
ׁשּנברא  ּבׁשעה ּבּה הּקּב"ה, על ּבטענֹות לבא ּבכלל ׁשּי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאי
נברא  יּוכל אי ואם־ּכן ּכלל, לזה זה ּבער אינם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּובֹורא
וקל־וחמר  ּבמּכל־ׁשּכן הּבֹורא, ׂשכל את ּולהכיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלהבין

ּדמחטא"!... ל"קּופא "ּפילא" ׁשּבין הער ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמריחּוק
הם" מלכים ּבני יׂשראל ׁש"ּכל ׁשּכיון היא, האמת ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּובכן:

וש"נ) א. סז, ׁשּיהיּו(שבת מּיׂשראל ואחד אחד לכל מּגיע אזי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והרחבה", הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה "מּידֹו הענינים ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָלֹו
אינֹו הּמּצב ּכאׁשר ּגם אבל, כּו'; קּוׁשיֹות לֹו יהיּו ׁשּלא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹּכ
- נּסיֹון ׁשל ענין ׁשּזהּו לדעת עליו כּו', קּוׁשיֹות לֹו ויׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכן,
גֹו'" אֹוהבים היׁשכם לדעת אתכם אלקיכם ה' מנּסה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ"ּכי

ד) יג, ראה צּדיק,(פ' ׁשהיה ּבאּיֹוב, ׁשּמצינּו על־ּדר -ְִִִֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּכאן  אּלא לנּסֹותֹו, ּכדי כּו' יּסּורים לֹו היּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָואף־על־ּפי־כן
קטנּות, עניני רק אּלא חס־וׁשלֹום, יּסּורים אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלא
ּכדי  ּברּבים...), ּבּוׁשה לא (אפילּו ּבלבד הּכבֹוד מניעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹּכמֹו
רּבֹות  ׁשנים לאחרי ּומּצבֹו, מעמדֹו את ולבחֹון ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָלנּסֹותֹו
לֹו יפריע ׁשּלא ּכזֹו לדרּגא הּגיע האם וכּו', חסידּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלֹומד

להּקּב"ה!... ּבטענֹות לבא ּכדי עד ְְִֵַַַַָָָָָָֹהּדבר
לּדבר וש"נ)ּדּוגמא .175 ע' ל"ב חלק תו"מ גם יהּודי (ראה ּכאׁשר : ְְֲִֶַַָָָ

אזי  - טרף ׁשהעֹוף ּפֹוסק והרב עֹוף, אֹודֹות רב ְֲֵֵֵֶַַַָָָׁשֹואל
ּתֹורה" ּב"ּדין ואילּו ּודברים; אֹומר ללא העֹוף את ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹמׁשלי
ּכאׁשר  העֹוף), ׁשל מּׁשויֹו (ּפחֹות ּפרּוטה ׁשוה על חברֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָעם

מתרעם  אזי חברֹו, לטֹובת ּפֹוסק ּומרעיׁשהרב הרב על ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָ
ׁשּלֹו, ההפסד (לא לֹו ׁשאכּפת ּבגלל - הּדבר וטעם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹנגּדֹו.

חברֹו!... ׁשל הרוח ֲֵֶֶֶַָָאּלא)
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י)ׁשּיבּדילם. עד (מכות קֹולטֹות ׁשאינן ואףֿעלּֿפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

'מצוה  מׁשה: אמר ּכנען, ׁשּבארץ אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשיּבדלּו
אקּימּנה' לקּימּה, Á¯ÊÓ‰.ׁשאפׁשר Ôc¯i‰ ¯·Úa ְְְְֲֶֶֶַַָָָ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»

LÓL∑ עבר ירּדן ּבאֹותֹו ׁשל Á¯ÊÓ‰.ׁשּבמזרחֹו »∆ְְְְִֵֵֶֶֶַָƒ¿¿»
LÓL∑ ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא מזרח ,לפי »∆ְְְֲִִֵֶַָָָָ

הּׁשמׁש זריחת מקֹום ׁשמׁש, .ׁשל ְְִֶֶֶֶֶַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

ערים ׁשלׁש מׁשה יבּדיל מא)אז (ד, ְִִֶַָָָֹֹ
ׁשאינן  ואף־על־ּפי ׁשּיבּדילם, לּדבר חרד להיֹות לב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתן

ּכנען ׁשּבארץ אֹותן ׁשּיּבדלּו עד (רש"י)קֹולטֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
עד  הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיׁש
וחצי  ראּובן ּובני ּגד ּבני והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהבּדלּו
יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התי ּׁשבּו ּכבר מנּׁשה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשבט
ׁשּלא  לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאלּתר

ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ּכי מקלט, לערי צריכים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָהיּו
ד)ּכּכתּוב פסוק חּיים (לעיל אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

החּיים. הפ ׁשל לענין ּכלל ׁשּיכים היּו ולא הּיֹום, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּכּלכם
את  ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּומּצב
מּדרּגתם  ירדּו הסּתּלקּותֹו ּולאחרי זֹו, לדבקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָיׂשראל

מקלט. לערי ְְְְְִֵָָֻוהצרכּו

(áî)-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-ìà ñðå íL ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤

:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî)éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑ מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ
äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

Úa·¯‡מא  ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á„Ó ‡c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

È˙מב  ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â ÈÚcÓ ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג  ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰MÓ„ƒ¿«∆
Èaמד  Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה  Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íéøönî íúàöa 'Bâå äLî äkä øLà (åîxnFl oEMzPW ilE`e ,oFgiq ux` dWn dMd mirAx`d zpWA `lde dWw £¤¦¨¤§§¥¨¦¦§¨¦¨¤©£Ÿ¦§©¨©§¨¦¦¨¤¤¤¦§©¤¦§©¥©
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(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, .ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çî)øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬
:ïBîøç àeä ïàéN¦−Ÿ¬¤§«

(èî)íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´
ô :äbñtä úcLà úçz äáøòä̈«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

ß a`Îmgpn a"i iriax mei ß

ä(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯
ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

:íúNòì©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£eÈ˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑ וגֹו'ּבלבד אּתנּו ּכי וגֹו', ה' .ּכרת …∆¬…≈ְְְִִִַַָָ

kÏÓ‡מז  ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á„Ó ‡c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

ÚÂ„מח  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

ÁÈ„ÓÏ‡מט  ‡c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

ÚÓLא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡‡ Èc ‡iÈc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב  ÌÈ˜ ‡nÚ ¯Êb ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג  ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡Á‡ ‡nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡lkÀ»»«»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

okEn did mixvOn mz`ivi zrn iM¦¥¥§¦¨¨¦¦§©¦¨¨¨
id `l m`W FzFMdl mdiptldUrn d ¦§¥¤§©¤¦Ÿ¨¨©£¥

dIpW dpWA FzF` miMn Eid milBxnd©§©§¦¨©¦§¨¨§¦¨
:mixvn ux`n mz`vl§¥¨¥¤¤¦§©¦

ãBòE`vIW zrn iM xnFl oEMzp¦§©¥©¦¥¥¤¨§
zen zFni` mixvOn l`xUi¦§¨¥¦¦§©¦¥¨¤
lr cnFre dMn dide mdn eilr Eltp̈§¨¨¥¤§¨¨ª¤§¥©

l"f mxnF` KxC('t wxR x"a)zxqOW ¤¤§¨¤¤¤¨Ÿ¤
xn`n Knq dfle ,'Eke mciAmz`vA §¨¨§§¨¤¨©©£©§¥¨

EWxiIe xn` KM xg`e d`Mdd xn`nl§©£©©©¨¨§©©¨¨©©¦§
:EpxacM Lxirdl Fvx` z`fn dxez ¤©§©£¦§¦§¨¥

.äLî àø÷iå (àlM EWxIW itl ilE` ©¦§¨¤©§¦¤¨§¨
mixGtn l`xUi Eid mdd zFvx`d̈£¨¨¥¨¦§¨¥§ª¨¦
`xwl Kxvd dfl mdd zFnFwOd lkA§¨©§¨¥¨¤ª§©¦§Ÿ
xAcn did dYr crW xWt` F` ,oNkl§ª¨¤§¨¤©©¨¨¨§©¥
zxUr xnFl dvxWkE miWp`d mr¦¨£¨¦§¤¨¨©£¤¤

cnrnM sHde miWPl mB `xw zFxACd©¦§¨¨©©¨¦§©©§©£©
:l`xUi lM FxnF`M ipiq xda dxez ©¦©§§¨¦§¨¥

.'Bâå úøk eðéäìà éé (áx`A `l dPd ¡Ÿ¥¨©§¦¥Ÿ¥¥
zixA m` df `Ed zixA dn dWn¤©§¦¤¦§¦
aizkC 'd zxFY mIwl l`xUi EzxMW¤¨§¦§¨¥§©¥©¦§¦

(c"k zFnW)'d zxM xW` zixAd mC dPd §¦¥©©§¦£¤¨©
zxMW zixA F` ,mixaCd lM lr mkOr¦¨¤©¨©§¨¦§¦¤¨©
zxg` dO`A mtilgi `NW l`xUil 'd§¦§¨¥¤Ÿ©£¦¥§ª¨©¤¤

aizkC(c"l zFnW)zixA zxM ikp` dPd ¦§¦§¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥§¦
zxMW l"f EWxtE 'Fbe LOr lM cbp¤¤¨©§§¥§¤¨©
dxWY `NW z`f lr zixA mdl̈¤§¦©Ÿ¤Ÿ¦§¤
zrxkn zrCde ,zFO`d lr FzpikW§¦¨©¨ª§©©©©§©©
dn `Ede ,xnF` `Ed df zixA lrW¤©§¦¤¥§©

FxnF`A fnxXEpOr zxM Epidl` 'd ¤¨©§§¡Ÿ¥¨©¦¨
EpizlEfl `le Epidl` didIW lr WExR¥©¤¦§¤¡Ÿ¥§Ÿ§¨¥
xn`n xfFg eilre zixA EpOr zxM̈©¦¨§¦§¨¨¥©£©

zpEM f"tkE ,k"g` xn`W z`Gd zixAd©§¦©Ÿ¤¨©§©¨©
'dn bVOd l`xUi gaWl xn`Od©©£¨§¤©¦§¨¥©ª¨¥

:f"g`W wEqRA oIre ,mdlb dxez ¨¤§©¥©¨¤
(â.'Bâå úøk eðéúáà úà àìi"Wx Ÿ¤£Ÿ¥¨©§©¦

oEMzp dfl m` dWwe ,calA WxiR¥¥¦§©§¨¤¦¨¤¦§©¥
xn` xaMW xnFl Kixv did `l aEzMd©¨Ÿ¨¨¨¦©¤§¨¨©
wEqRA iYWxRX dn itlE ,EpOr zxM̈©¦¨§¦©¤¥©§¦©¨
`NW zixAl xfFgW 'Fbe Epidl` 'd¡Ÿ¥§¤¥©§¦¤Ÿ
lr x`Azi zFO`d lr FzpikW dxWi©§¤§¦¨©¨ª¦§¨¥©

,KxCd dfzxM EpizFa` z` `lzixAd ¤©¤¤Ÿ¤£¥¨©©§¦
zFa`dl rAWPW Epivn `NW xTr lM̈¦¨¤Ÿ¨¦¤¦§©§¨¨
,zxg` dO` lr FzpikW dxWi `NW¤Ÿ©§¤§¦¨©ª¨©¤¤
EpOr zxM xn`OA wiRqd `l df itkE§¦¤Ÿ¦§¦©©£©¨©¦¨
llWl Fpi`e mdOr mB WxRzdl lFkIW¤¨§¦§¨¥©¦¨¤§¥¦§Ÿ
z` `l xnFl xfg dfl ,zFa`d̈¨¨¤¨©©Ÿ¤
l`xUi EkGW dfA dpEMde ,EpizFa £̀¥§©©¨¨¨¤¤¨¦§¨¥
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(ã)íéðt|íënò ýåýé øac íéðôaCBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làä̈¥«

i"yx£ÌÈÙa ÌÈt∑ אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְִֶַַַָָָָ
דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹמׁשה:

הרי  לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין עֹוׂשה ׁשהּסרסּור ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּכדר
עצמֹו עּמכם'הּמֹוכר .מדּבר ְְִֵֵֶַַַָ

(ä)ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

ñ :øîàì øäa íúéìò£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ
i"yx£¯Ó‡Ï∑'וגֹו ה' "אנכי לאמר: האׁש", מּתֹו ּבהר עּמכם ה' "ּדּבר על: ה'מּוסב ּבין עֹומד ואנכי , ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

."ּוביניכם  ֵֵֶ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz dxez zgny mei zgiyn

הּמקֹום  ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּובהקּדים: מסּים. ענין ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּוזּכר
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבית  ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמּות
ואל  הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ּבמׁשּכן  ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּנחלה",
וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא
ּבאפן  ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוגם

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ריׁשׁשל הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד) ׁשּסֹופֹוּפרק וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמטמֹונּיֹות  למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב,
ׁשּבנה  ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקלֹות, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמּקֹות
ּגם  הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם נמצאים ְְְִִִֶֶַַָָָֹעּתה
אחד  ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ועל־ּפי־זה  קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלבּטלה,
ׁשּלא  ּבאפן הארֹון, חלל ּכל את ממּלאים היּו ׁשהּלּוחֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּובן
ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומקֹום ּפנּוי מקֹום ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשאר
ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה מקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכלי

ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא אמתים (ּבבא מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבת  ּבאּמה קֹומתֹו וחצי ואּמה רחּבֹו וחצי ואּמה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי
ועבין  ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָׁשׁשה
אֹוכלֹות  לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ְְְְֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה,
ּכּמה  לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת כּו', ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָּבארֹון
אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות ְְְִִֶֶָָָָֹלּוחֹות
היה  ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעל־ּפי

ּפנּוי. מקֹום ָָּבֹו
רּבּוע  היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יֹוצא  אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹון
מּלמעלה  אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּמּלמטה
הפ וזה - עּגּול דחצי הּצּורה ּבגלל ּפנּוי, מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשאר

הּגמרא. ְְַַָָָמׁשמעּות
וארּגּונים  מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּולפלא
עּגּול  חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמצירים

הּגמרא! ּדברי הפ - ְְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמעלה
יׂשראל  ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוהּמדּבר,
ּכּונת  ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמֹוסד
יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
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ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה  דעהּו", ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשם
מצירים  הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע
קּבלֹות  ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ּגּבי (על הּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאת
ּכמבאר  ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכּו'),
ׁשּבלּוחֹות  ּכתּובים", הם ּומּזה "מּזה הּפסּוק על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּב'ירּוׁשלמי'
ותיק  ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכתּובים"
מדברי  הפכי ּבאפן זאת מצירים הם הרי - לחדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד

ְַָָהּגמרא!
ׁשּצּורת  לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּכאמּור
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּלּוחֹות
ּבין  ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזהּו

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַָׁשבעת
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשּפרסם יׁשנֹו - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשעל־ּפי  – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרֹונה
ׁשהּלּוחֹות  לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדברי
ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיּו
עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמּדּוע

ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
- הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּטענה
את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
מקֹום  לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּוחֹות
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלל

מֹופיע  ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדהּנה,
ללא  אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצּיּור
ילמד  ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכ ספק, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכל
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
ּוכּתֹוצאה  הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלּמּוד
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּזה

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
מה  ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכן,
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכ

ענין  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻּבז
ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְִֵֶַַַָָָָֻהּקׁשּור

נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט
העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמקֹור
מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצּיּור
גירסת  את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַאת

הּגמרא! ּדברי על העֹולם ְְִֵַַָָָָֻאּמֹות
הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו
ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּקדם,
הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים
ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ארּבע ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻאף־על־ּפי
כּו'. וטפח ּדפנֹות ׁשּתי מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,
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:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

Cz„·Ú:יג  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡יד  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú ÁeÈ Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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(åè)ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
éäìàEeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ

éäìà ýåýéñ :úaMä íBé-úà úBNòì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«
i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑ּפדא מצותיו ,עלֿמנתּֿכן ותׁשמר עבד לֹו .ׁשּתהיה ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k jxk zegiy ihewl)

הּׁשּבת  יֹום את . . מצרים ּבארץ היית עבד ּכי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוזכרּת
טו) (ה,

הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים ,(מורה ַָָ
זכר  יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּתיּתֹו אמנם . . והגדילֹו הּיֹום ּכבֹוד הּוא ּבראׁשית, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלמעׂשה

וצוֹותֹולנּו הּׁשּבת העּמים,אֹותנּוּתֹורת ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְִַַַַַַָָָָֹ

היֹותנּו לסּבת . . הּוא ּבראׁשית) ימי ּבׁשׁשת נבראּו הם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַׁשּגם
ולא  . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָֹֹעבדים

הּכֹולל' ּב'ּׁשער ּוראה לׁשּבת. יכֹולים סכ"ט)היינּו ׁשּזהּו(פי"ז , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
אֹומרים  ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָההבּדל

ׁשחרית. בתפּלת מה־ׁשאין־ּכן ּבראׁשית, למעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַזכר
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i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑ פסק',מ 'ולא ּבׂשר תרּגמינן: ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹודם

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה ּומּׁשּלא ּפֹוסק, היה לא וקּים ,ּכן, חזק קֹולֹו ּכי ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹֹ

להראֹות לעֹולם  הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר . ְְְִֵֵַָָָָָָֹֹ
ּפמּבי  .ּבאֹותֹו ְְִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c wlg opgz`e zegiyÎihewl)

ּבתֹו ּגם הּדּברֹות עׂשרת ׁשל הּקֹול חדר ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָּבמּתן־ּתֹורה
קֹול  יסף", ולא ּגדֹול "קֹול ׁשהיה מּׁשּום הּגׁשמי, הּזה ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהעֹולם
הפכּיים: הם וגׁשמּיּות רּוחנּיּות הרי ּכי - הגּבלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹללא
יכֹולה  אינּה ורּוחנּיּות רּוחנּיּות, "לסּפֹוג" יכֹולה אינּה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָּגׁשמּיּות

ה'קול ּדוקא ּבגׁשמּיּות; למעלה ּגדֹול לחּדֹור ׁשהּוא ,' ְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
ׁשוים, ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות וׁשּלפניו והׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמהגּבלֹות
ּגם  הּוא על־ּדר־זה ּבגׁשמּיּות. ּגם לחּדֹור יכֹול הּוא ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָּדוקא
ּגם  ּתחּדֹור לֹומד ׁשאדם ׁשהּתֹורה זה, ּכח האדם: ֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבעבֹודת
ּבין  ׁשּיכּות ּכל אין ׁשּכן ׁשּבּתֹורה, הּׂשכל מּצד אינֹו ִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּב'עקב',
ּולגּבי  ׁשּבתֹוכּה, האלקּות מּצד ׁשּזה אּלא ודֹומם, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׂשכל
ּבכל  חֹודר הּתֹורה לימּוד וכאׁשר הגּבלֹות. ּכל אין ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹאלקּות

הרי  אברים", רמ"ח ּבכל "ערּוכה ׁשּלֹו, ל'עקב' עד ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
ּכּסא  "לפני ּבחינת עד מּגעת היא ׁשּכן "מׁשּתּמרת", ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהיא

יסף". "ולא - הגּבלה ּכל אין ׁשכחה", "אין ׁשם ,"ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹכבֹוד
ּגם  חֹודר ׁשהּוא ּכזה ּבאֹופן הּוא הּתֹורה לימּוד ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
ׁשאינֹו (ּכּנ"ל ּבזמן ּגם יסף" "ולא זה הרי ׁשּבאדם, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּדֹומם

הּתֹורה ּכי הּליּמּוד,ּתֹופסת ׁשֹוכח) ּבׁשעת רק לא אֹותֹו ְִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּבדברי  הּתֹורה) (ּבהיּתר עסּוק ּכׁשהּוא מּכן, לאחר ּגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ּתֹורה, הּלֹומד יהּודי ׁשהּוא הנהגֹותיו ּבכל ּבֹו נּכר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהרׁשּות,
ׁש"ּבכל  עד הּגׁשמּיים, ּגם עניניו, ּבכל מּורגׁשת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהּתֹורה

- דעהּוּדרכי.יתּבר לֹו ּדירה ּבעֹולם, מחלקֹו ועֹוׂשה ," ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
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יסף ולא ּגדֹול יט)קֹול הּנביאים (ה, ּכל נתנּבאּו ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
ו)ׁשעמדּו כח, רבה ּתֹורה (שמות ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּדּברֹות  עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה חּדּוׁשי ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנּתנּו
יהּודי  לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָנאמרּו

לדברי  והּוא־הּדין מהּכלל. חלק ּבתֹור רק לא יחיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתֹור
אֹותם  אֹומר יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּנביאים
ּפלֹוני. חכם אֹו נביא ׁשּבא עד נתּגּלּו ׁשּלא אּלא יהּודי, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלכל
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יסף ולא ּגדֹול יח)קֹול (ה, ְָָָֹ
ּבת־קֹול לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

ּדמּתן־ּתֹורה  ׁשהּקֹול ּבכ הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָצרי
ּדקּודׁשא־ּברי־ הּידּוע לפי ּובפרט ּבת־קֹול? לֹו היתה ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹלא
זה? לנס הצרכּו לּמה צרי־עּיּון למגנא, ניסא עביד לא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻהּוא

הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר תניא ויׁש (ראה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ל"ו) מעין פרק הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי ,ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבתכלית  ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגּלּוי
ּבּדבר  הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּגּלּוי

ּפי  ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו הּכתּוב ּוכמאמר עצמֹו, ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָהּגׁשמי
ּדּבר" ה)ה' מ, .(ישעי' ִֵ

ּדבר  ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהּנה
ּבּדבר  הּקֹול נסּפג אם א הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגׁשמי,

ּבת־קֹול. ּתהיה לא אז הּנה ְְִִִֵֶַַַָֹהּגׁשמי,
לֹו היתה לא ּדמּתן־ּתֹורה ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
חדר  ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבת־קֹול,
ּבת־קֹול. לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, העֹולם ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹונסּפג

Ïkיט  ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéøácä úà (èéxn`n mB LEv xW`M xn`n oFbM 'd mxAC `NW mixEn`d mixaCdn Wi iM ,lM xn` `le ¤©§¨¦§§Ÿ¨©¨¦¥¥©§¨¦¨£¦¤Ÿ¦§¨§©£©©£¤¦§©©£©
:Yxkfek dxez §¨©§¨



opgz`eנח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iying meil inei xeriy

(ë)øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øòaŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æå§¦§¥¤«

(àë)Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´
äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ

:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø̈¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

(áë)äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
íéôñé-íà úàfä|ì eðçðàýåýé ìB÷-úà òîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯

eðúîå ãBò eðéäìà: ¡Ÿ¥²−¨¨«§

(âë)íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹
:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦

(ãë)ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
zàå eðéäìà|ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz ¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯

éìà eðéäìà:eðéNòå eðòîLå E ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«
i"yx£eÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑ ּכנקבה ּכחי את ,הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְִִִֵֶֶַָֹ

ידי  את ּורפיתם עליכם ׁשאינכם ׁשּנצטערּתי ראיתי ּכי , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
לכם  יפה היה לא וכי מאהבה. אליו להתקרב ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחרדים

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ְְְְִִִִִִֶַָֹֹֹללמד

(äë)éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®
äfä íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«

(åë)ìå éúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éîøîL ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ
íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úàíäì áèéé ïòîì ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²
íäéðáìå:íìòì §¦§¥¤−§Ÿ¨«

ÎBLÁ‡כ  BbÓ ‡Ï˜ ˙È ÔBÎÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«¬»»»ƒ¬»
ÈLÈ¯ Ïk È˙ÂÏ Ôez·¯˜Â ‡˙M‡a ¯Úa ‡¯eËÂ¿»»≈¿∆»»¿»∆¿¿»ƒ»≈≈

:ÔBÎÈ·ÒÂ ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿»≈

d¯˜Èכא  ˙È ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÈÊÁ‡ ‡‰ Ôez¯Ó‡Â«¬«¿»«¿¿»»¿»¡»»»»¿»≈
BbÓ ‡ÚÓL d¯ÓÈÓ Ï˜ ˙ÈÂ d˙e·¯ ˙ÈÂ¿»¿≈¿»«≈¿≈¿«¿»ƒ
ÌÚ ÈÈ ÏlÓÈ È¯‡ ‡ÈÊÁ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ‡˙M‡∆»»»»≈¬≈»¬≈¿«≈¿»ƒ

:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡¬»»¿ƒ¿«»

‡M˙‡כב  ‡pÏÎÈ˙ È¯‡ ˙eÓ ‡ÓÏ ÔÚÎe¿«¿»¿¬≈≈¿ƒ»»∆»»
˙È ÚÓLÓÏ ‡Á‡ ÔÈÙÒBÓ Ì‡ ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»ƒ¿ƒ¬«¿»¿ƒ¿«»
:‡Á‡ ÔÈ˙ÈÓe „BÚ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï»̃≈¿»«¿»¡»»»»¿ƒ¬«¿»

ÓÈÓ¯‡כג  Ï˜ ÚÓL È„ ‡¯Na Ïk ÔÓ È¯‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
‡˙Âk ‡˙M‡ BbÓ ÏlÓÓ ‡Ói˜ ÈÈ„«¿»«»»¿«≈ƒ∆»»¿»»»

:Ìi˜˙‡Â¿ƒ¿«»

‡‰Ï‡כד  ÈÈ ¯ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ·¯¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚÂ Ïa˜e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

ÔBÎÈÓb˙tכה  Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»ƒ¿»≈
˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈnÚ ÔBÎ˙eÏlÓa¿«»¿ƒƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ«√»«»
CnÚ eÏÈlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓb˙t Ï»̃ƒ¿»≈«»»≈ƒ«ƒƒ»

:eÏÈlÓ Èc ÏÎ eÈ˜˙‡«¿ƒ»ƒ«ƒ

˜„ÈÓכו  ÏÁ„ÓÏ ÔB‰Ï ÔÈ„‰ ‡aÏ È‰È Èc ÈÂÏ¿«ƒ¿≈ƒ»»≈¿¿ƒ¿«√»«
·ËÈÈc ÏÈ„a ‡iÓBÈ Ïk È„Bwt Ïk ˙È ¯hÓÏe¿ƒ«»»ƒ«»«»¿ƒ¿≈«

:ÌÏÚÏ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.eðéNòå eðòîLå (ãëFxnF`,EprnWe §¨©§§¨¦§§¨©§
aiWdl dWnl Exn` mdW itl§¦¤¥¨§§¤§¨¦
mrd rnWi xEarA xn`n lr 'dl©©©£©©£¦§©¨¨

KOr ixAcA('h h"i zFnW)rnWl mpFvxW §©§¦¦¨§¤§¨¦§Ÿ©
Exfg dYr dfl ,cinlY iRn `le 'd iRn¦¦§Ÿ¦¦©§¦¨¤©¨¨§
mipFW`xd mdixacl dxizq Exn`e§¨§§¦¨§¦§¥¤¨¦¦

FxnF`e ,'Fbe EprnWe,EpiUreEnIw §¨©§§§§§¨¦¦§

EN`M eixaC lM zFUrl micEdId ElAwe§¦§©§¦©£¨§¨¨§¦
:dpikXd iRn ErnWdk dxez ¨§¦¦©§¦¨

.eøac øLà ìk eáéèéä (äëWExR ¥¦¨£¤¦¥¥
ixaC zFUrl mnvr lr ElATW¤¦§©©§¨©£¦§¥
xn` xnB df lre ,FwiCvdlE `iaPd©¨¦§©§¦§©¤¨©Ÿ¤

l"f Exn`e ,'Fbe dide oYi in('d f"r) ¦¦¥§¨¨§§¨§
dY` oY Fl xn` `NW dWn bbXW¤¨©¤¤Ÿ¨©¥©¨

oixdxdn Eid `l oM xnF` did EN`W¤¦¨¨¥¥Ÿ¨§©§£¦
`le milBxn gENWA `l ,dWn xg ©̀©¤Ÿ§¦©§©§¦§Ÿ

:gxw zwlgnAek dxez §©£Ÿ¤Ÿ©
ìå éúà äàøéì (åë.'Bâå øîLmrh §¦§¨Ÿ¦§¦§Ÿ§©©

llkA dxinXd llkl Knq `NW¤Ÿ¨©¦§Ÿ©§¦¨¦§©
cSOW itl iM ilE` ,d`xil xn`n©£©§¦§¨©¦§¦¤¦©
dAq did dGW rx '` hxR `vi d`xId©¦§¨¨¨§¨©¤¤¨¨¦¨



נט opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iying meil inei xeriy

(æë):íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«

(çë)éìà äøaãàå éãnò ãîò ät äzàåúà E §©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯
kíãnìz øLà íéètLnäå íéwçäå äåönä-ì ¨©¦§¨²§©«ª¦¬§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®

:dzLøì íäì ïúð éëðà øLà õøàá eNòå§¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

(èë)íëéäìà ýåýé äeö øLàk úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ

(ì)íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−
íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½

:ïeLøéz øLà õøàä−̈¤£¤¬¦«¨«

å(à)äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(á)éäìà ýåýé-úà àøéz ïòîìì E-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ïáe E ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤

ðaéiç éîé ìk Eéîé ïëøàé ïòîìe E:E ¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

ÔBÎÈkLÓÏ:כז  ÔBÎÏ e·ez ÔB‰Ï ¯Ó‡ Ïf‡ƒ≈¡«¿¿¿«¿¿≈

Ïkכח  ˙È CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÓ„˜ ÌÈ˜ ‡Î‰ z‡Â¿«¿»»ƒ√»«∆¡«≈ƒ»»»
Ôe„aÚÈÂ ÔeÙl˙ È„ ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«¿¿«¿¿

:d˙¯ÈÓÏ ÔB‰Ï ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿≈¿«

‡ÔBÎ‰Ïכט  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔeËÒ˙ ‡Ï ÔBÎ˙È»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

ÔBÎ˙Èל  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎ¯B˙Â ÔBÎÏ ·ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙¯È˙ Èc ‡Ú¯‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ïkב  ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM E`xWM lbrd z` l`xUi EUrW¤¨¦§¨¥¤¨¥¤§¤¨¦
cgte dzni` mdilr ltp dWn WWFA¥¤¨©£¥¤¥¨¨¨©©

didIW dWn oi`W oeiMxAcl gilW ¥¨¤¥¤¤¦§¤¨¦©§©¥
mdOr xAcl 'd aEWi mdOr¦¨¤¨§©¥¦¨¤
lbrd zFUrl Exdn dfl ,dpFW`xaM§¨¦¨¨¤¦£©£¨¥¤
mdil` xAcie irvn`l didIW maWgl§¨§¨¤¦§¤§¤§¨¦¦©¥£¥¤

l"f Exn`W `vnze ,'d ixaC z``nEgpY) ¤¦§¥§¦§¨¤¨§©§¨

(`VY 'tErhe WOn xAcn did lbrdW ¦¨¤¨¥¤¨¨§©¥©¨§¨
Fxn`nA 'd wCwC dfl ,irvn`l FA§¤§¨¦¨¤¦§¥§©£¨

xn`exnWle iz` d`xilizFvn §¨©§¦§¨Ÿ¦§¦§Ÿ¦§©
`le xnWl oM mB mdl d`xId didYW¤¦§¤©¦§¨¨¤©¥¦§Ÿ§Ÿ

:d`xId cSn mdA EBWi¦§¨¤¦©©¦§¨
ïòîìin FxnF` iM WExR .'Fbe ahii §©©¦©§¥¦§¦

lirFOd cvl `l 'Fbe oYi¦¥§Ÿ§©©¦
xn`Pdl aFHd zad`l `N` FxnF`l§§¤¨§©£©©§©¤¡¨

:eilrfk dxez ¨¨
.'Bâå ät äzàå (çë`NW itl WExR §©¨Ÿ§¥§¦¤Ÿ

lAwl gilW dWnl l`xUi EUr̈¦§¨¥§¤§¦©§©¥
mcrA xnB 'd dfl ,dYr cr 'd icEwR§¥©©¨¨¤¨©©£¨
'Fbe dR dY`e Fl xn`e gilWl FrawE§¨§¨¦©§¨©§©¨Ÿ§

devOd lM z` Lil` dxAc`e,'Fbe ©£©§¨¥¤¥¨©¦§¨§
devOd riBdAW xnFl oEMzPW ilE`e§©¤¦§©¥©¤§©¦©©¦§¨
l`xUil dlAwzp EN`M dWnl 'dn¥§¤§¦¦§©§¨§¦§¨¥
gilW oickE gilW EdE`Ur ixdW¤£¥£¨¨¦©§¦§¦©
mlATW oeiMW diWECw lAwl dX`d̈¦¨§©¥¦¤¨¤¥¨¤¦§¨
Fci iM dX`d cil E`A EN`M gilXd©¨¦©§¦¨§©¨¦¨¦¨
devOd dWn lAwIWM ok FnM ,DciM§¨¨§¥§¤§©¥¤©¦§¨
FxnF` `Ede ,l`xUi dElAw EN`M§¦¦§¨¦§¨¥§§

Lil` dxAc`eLil` xaCd riBdaE ©£©§¨¥¤§©¦©©¨¨¥¤
`Ede ,DzF` EUre mdl ricFY dY ©̀¨¦©¨¤§¨¨§

:EUre mcOlY FxnF`hk dxez §§©§¥§¨
áBèå ïeéçz ïòîì 'Bâå Cøcä ìëa (ì§¨©¤¤§§©©¦§§

.'Bâå ízëøàäå íëìoEigY WExR ¨¤§©£©§¤§¥¦§
FxnF`e ,dGd mlFrA mini zEkix`aFhe £¦¨¦¨¨©¤§§§

mklFxnF`e ,`Ad mlFr zaFh ¨¤©¨©¨§§
mYkx`delrn l`xUi Elbi `NW 'Fbe §©£©§¤§¤Ÿ¦§¦§¨¥¥©

awri iAx zxaqle ,mlFrl ux`doiWECw) ¨¨¤§¨§¦§¨©©¦©£Ÿ¦¦

(:h"ldGd mlFrA devn xkU xn`W¤¨©§©¦§¨¨¨©¤
`EdW inA awri 'x dcFIW d`xp ,`Mil¥¨¦§¤¤¤©£Ÿ§¦¤
dMfIW dxFYd lM xnWe xEnB wiCv©¦¨§¨©¨©¨¤¦§¤

`N` awri 'x xn` `le ,dGd mlFrA mB©¨¨©¤§Ÿ¨©©£Ÿ¤¨
Exn`W `vnY oke ,zFIkf FAxW mc`A§¨¨¤ª§ª§¥¦§¨¤¨§
`zixA DzF`n dWwdWM oiWECwA mẄ§¦¦§¤¦§¨¥¨¨©§¨
Fl oirxn zFIkf FAxW in lM dxn`W¤¨§¨¨¦¤ª§ª§¦¦

:awri iAxM q"XA cinrde 'Eke§§¤¡¦©©§©¦©£Ÿ
äpnîelM xn`X dOn oEcl Epl Wi ¦¤¨¥¨¨¦©¤¨©¨

Ycnl `d zFIkf FAxW in¦¤ª§ª¨¨©§¨
EAxW `N` zFxar FciA WIW in `weC©§¨¦¤¥§¨£¥¤¨¤©
Fl oirxn eilr xnF`W `Ed eizFIkf§ª¨¤¥¨¨§¦¦
iM dcFi zFIkf FlMW in la` 'Eke§£¨¦¤ª§ª¤¦
dn `Ede ,dGd mlFrA mB 'd Fl aihi¥¦©¨¨©¤§©

xnF`XdEv xW` KxCd lkA'Fbe ¤¥§¨©¤¤£¤¦¨§
xnFl wCwClkAinA xAcOW xirdl ¦§¥©§¨§¨¦¤§©¥§¦

mlFrA FpWi dfM Wi`lE lMd xnFXW¤¥©Ÿ§¦¨¤¤§¨¨
,'Fbe aFhe oEigY ornl FxnF`M `Ad©¨§§§©©¦§§§
FxnF` `Ede dGd mlFrA FpWi mB©¤§¨¨©¤§§
oEWxiY xW` ux`A mini mYkx`de§©£©§¤¨¦¨¨¤£¤¦¨

xn` `lemzq mini mYkx`de §Ÿ¨©§©£©§¤¨¦§¨
FNMW mlFrl oEMzPW WxtPW¤§¨¥¤¦§©¥§¨¤ª

:Kx`` dxez ¨Ÿ



opgz`eס zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iyiy meil inei xeriy

(â)Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàåE ©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ

ô :Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ß a`Îmgpn c"i iyiy mei ß

(ã)îLòýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא עּתה ה' ¡…≈∆»ֱֵֶַָֹ

ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ְְְֱִִִֵֵָָָֹֹולא
ׁשּנאמר ג)אחד, ׂשפה (צפניה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי : ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ונאמר ה'", ּבׁשם כּלם לקרא יד)ברּורה "ּבּיֹום (זכריה : ְְְְֱִֵֶַַָָֹֻ
אחד  ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ."ההּוא ְְִֶֶֶַָָ

(ä)éäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨
:Eãàî-ìëáe ELôð©§§−§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי)אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְֲֲֵֵֵַָָָ
מאהבה  עֹוׂשה אצל ּדֹומה העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

לֹורּבֹו והֹול מּניחֹו עליו, מטריח ּכׁשהּוא .מיראה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
E··ÏŒÏÎa∑(נד יצרי(ברכות אחר .ּבׁשני "ּבכל ּדבר : ¿»¿»¿ְְְִֵֵֶַָָָָ

ה  על חלּוק לּב יהיה ׁשּלא ,"ּמקֹום לבב.ŒÏÎ·e ְְְְִִֶֶַַָָָֹ¿»
ELÙ∑נפׁש את נֹוטל הּוא ∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו «¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆

ב) סא ׁשּממֹונֹו(שם אדם ל יׁש :ממֹונ עליו ּבכל חביב ְְְִֵֶָָָָָָָָ
אחר מּגּופֹו ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ "ּבכל , : ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבמּדה  ּבין ,ל ׁשּמֹודד ּומּדה מּדה ּבכל ,"ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹמאד
ּפרענּות  ּבמּדת ּבין אֹומרטֹובה, הּוא ּבדוד וכן תהלים (, ְְְְִִֵֵֵַָָָֻ

אמצא קטז) ויגֹון צרה וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס :ְְְְֶֶָָָָָ
."וגֹו' ְ

CÏג  ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד  ÈÈ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

CLÙה  ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ ÏÎ·e¿»ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå eðéäìà 'ä ìàøNé òîL (ãmrh §©¦§¨¥¡Ÿ¥§©©
xnFl wiRqd `le minrR 'a 'd ltM¤¤§¨¦§Ÿ¦§¦©
'al oEMzp ,cg` Epidl` 'd KxCd df lr©¤©¤¤¡Ÿ¥¤¨¦§©¥§
`EdW cg`d ,'dl WIW zFbxCd©§¨¤¥©¨¤¨¤
dfA dpEMde ,cg` `EdW 'Ade ,Epidl ¡̀Ÿ¥§©¤¤¨§©©¨¨¨¤
Epilr KxAzi FzEdl` oilAwn Ep` iM¦¨§©§¦¡Ÿ¦§¨©¨¥
zE`ivOA did EN`W mbd EPOOX dnl§©¤¦¤£©¤¦¨¨©§¦
mixgFA Ep` oi` dAxd zEdl` EidW¤¨¡Ÿ©§¥¥¨£¦
dfaE ,Epidl` `Ed d"ied df mWA `N ¤̀¨§¥¤£¨¨¡Ÿ¥¨¤
,aFHd zad` '` ,mihxR dOM llkp¦§¨©¨§¨¦©£©©
Fl cFre ,axrd zad` ,lirFOd zad ©̀£©©¦©£©¤¨¥§
mlFrA Dl` FzlEf oi`e cg` `EdW¤¤¨§¥¨¡Ÿ©¨¨
aIgzdl wiRqi oM mB df mrhe§©©¤©¥©§¦§¦§©¥
didW mbd eizFevnlE Fl cArYWdl§¦§©§¥§¦§¨£©¤¨¨
mCSOW minrHd Eid `NW zE`ivOA©§¦¤Ÿ¨©§¨¦¤¦¦¨

:Dl`l EdEpxgA§©§¥Ÿ©
eðéöîðminrHd 'An cg`AW mixnF` ¦§¦§¦¤§¤¨¦©§¨¦

eixn`nl cArYWdl wiRqi©§¦§¦§©§¥§©£¨¨
xn` oM lr xW` ,eizFevnlEEpidl` 'd §¦§¨£¤©¥¨©¡Ÿ¥

cg` 'di`cM '` lMW zFTlg 'aA ¤¨§£ª¤¨§©
'd aEzMd xnF` did m`e ,Fnvrl§©§§¦¨¨¥©¨
mdX dn iM rnWPA did cg` Epidl ¡̀Ÿ¥¤¨¨¨©¦§¨¦©¤¥
FzFidl `Ed mdilr FzEdl` oilAwn§©§¦¡Ÿ£¥¤¦§

card aIgzi ,FCaNn cFr oi`e cg ¤̀¨§¥¦§©¦§©¥¨¤¤
FpFvxl EPOn qFpn oi`e FAx z` carl©£Ÿ¤©§¥¨¦¤¦§
Epidl` mr Ep` ok `le ,FpFvxl `NWe§¤Ÿ¦§§Ÿ¥¨¦¡Ÿ¥
aFHd zad` FzEdl`A mivtg Ep`W¤¨£¥¦¤¡Ÿ©£©©
cg` FzFid lr sqFp aFh `EdX dOA©¤¤¨©¡¤¨

:cginEd dxez §ª¨
.záäàå (äxnFl ,e"`e ztqFzA xn` §¨©§¨¨©§¤¤¨©

`EdW l`xUi rnW zevn caNn¦§©¦§©§©¦§¨¥¤
zevn `id minW zEkln lr zlAw©¨©Ÿ©§¨©¦¦¦§©
mcFTdl xirdl dvxi cFr .'d zad ©̀£©¦§¤§¨¦§©¥

l"f mxnF` KxC lr dad`l(e"p b"g xdf) ¨©£¨©¤¤§¨Ÿ©

cr dad`d xcb biVn mc` oi ¥̀¨¨©¦¤¤¨©£¨©
FxnF` `Ede ,d`xId FA miCwYW¤©§¦©¦§¨§§

Yad`eFxnF`e ,d`xId xcB caNnz` §¨©§¨¦§©¤¤©¦§¨§§¥
'dwACzn mc` dad`d ici lr WExR¥©§¥¨©£¨¨¨¦§©¥

:'d z` FxnF` `Ede 'dA©§§¥
ãBòbiVi 'd zad` ici lrW dvxi¦§¤¤©§¥©£©©¦

FnW cgin 'd didIW Ff dbxcn©§¥¨¤¦§¤§©¥§
FxnF` KxcM cEgiA eilr(b"i g"k ziW`xA) ¨¨§¦§¤¤§§¥¦

EWxitE ,wgvi idl` mdxa` idl ¡̀Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨¥§
cgizIW Fnvr iptA iE`x cg` lMW¤¨¤¨¨¦§¥©§¤¦§©¥
mdxa`W `vnze ,eilr FzEdl` mW¥¡Ÿ¨¨§¦§¨¤©§¨¨

aizkC aEd` didW aEzMd FA x`A'irWi) ¥¥©¨¤¨¨¨¦§¦§©§¨

(`"nfnx ok FnkE ,iad` mdxa` rxf¤©©§¨¨Ÿ£¦§¥¨©
'd `xTi 'd aEd`W lMW o`M aEzMd©¨¨¤¨¤¨¦¨¥
diptl zkWnp 'd zaze ,cEgiA Fdl ¡̀Ÿ§¦§¥©¦§¤¤§¨¤¨

:dixg`lE§©£¤¨
ãBòxxFrl dvxil`xUi Wi` al ¦§¤§¥¥¦¦§¨¥

l"f mxnF` KxC lr 'd zad`l§©£©©¤¤§¨
(gp t"q hEwli)l`xUi zFNdY aWi wEqRA ©§Ÿ©©¨¥§¦¦§¨¥

zlEf zFNdYd lMn 'd xgA `NW¤Ÿ¨©¦¨©§¦©
idl` 'd KExA eiptl Exn`e EdElNdWM§¤¦§§¨§§¨¨¨¡Ÿ¥
,mlFr zEkln `QM lr aWi f` l`xUi¦§¨¥¨¨©©¦¥©§¨

FxnF` `Ede'd z` Yad`edf mrhl §§§¨©§¨¥§©©¤
xirdaE ,Lidl` `N` zFidl xgA `NW¤Ÿ¨©¦§¤¨¡Ÿ¤§¨¦
FWtp wYpzY El`M mihxtl FAl mc`d̈¨¨¦¦§¨¦¨¥¦§©¥©§
mxe `ltp zExxFrzdA DnFwOn xYze§¦©¦§¨§¦§§¦§¨§¨
zx`tY mEx dNrzi ad`Pd zad`A§©£©©¤¡¨¦§©¤¦§¤¤

:FcFaM§
ãBò'bA mc`d al xxFrl oEMzPW ilE`©¤¦§©¥§¥¥¨¨¨§

dxMdA mpWIW dad` ipin¦¥©£¨¤¤§¨§©¨¨
zad` ,aFHd zad` mde ,mi`xaPl©¦§¨¦§¥©£©©©£©
'd xaC `A dfl ,lirFOd zad` ,axrd¤¨¥©£©©¦¨¤¨§©

,mYWlWl'd z` Yad`exird df mWA ¦§¨§¨§¨©§¨¥§¥¤¥¦
`EdX dOA aFHd zad` zpigal aNd©¥¦§¦©©£©©©¤¤

FxnF`M mXA fEnxd aFh(d"nw miNdY) ¨¨©¥§§§¦¦



סי opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iyiy meil inei xeriy

(å)íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:Eááì-ìò©§¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑והיּוּו" אהבה? מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְֲַַָָ
האּלה" מּכירהּדברים אּתה ּכ ׁשּמּתֹו ּבהּקדֹוׁשֿ, ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבדרכיוּברּוֿהּוא  ּומּדּבק ‰ÌBi.(ספרי), EeˆÓ∑(שם) ְִִֵַָָָ¿«¿«

א  ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו סֹופנּהלא ,דם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכחדׁשה  מצות אּלא ּדיֹוטגמא, לקראתּה. רצין ׁשהּכל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבמכּתב  הּבאה הּמל. ְְִֶֶַַָָָ

C„wÙÓו  ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÔB‰ÈÂƒƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»
:CaÏ ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

cFqA axrd wWgA mB ,lMl 'd aFh©Ÿ©§¥¤¤¨¥§
(c"l miNdY)lM iM ,'d aFh iM E`xE Enrh §¦¦©£§¦¦¨

oi` DlEnl df mW gikFi xW` WtPd©¤¤£¤¦©¥¤§¨¥
eil` qpMIW mi`xaPd lkA zEaxr£¥§¨©¦§¨¦¤¦¨¥¥¨
FxnF` zF`d Ll dfe ,EEYWPd KxrA§¥¤©¦§©§¤§¨§

('d y"dy)liMUY mB ,FxAca d`vi iWtp©§¦¨§¨§©§©©§¦
wEqRA(b"l xAcOA)wYpzY iM ,'d t"r , ©¨©¦§¨¦¦§©¥

dcxRA WiBxY `le sEBdn WtPd©¤¤¥©§Ÿ©§¦©§¥¨
ixd ,aFHdn axrd Wbxd zbltdl§©§¨©¨¤¤¤¨¥¥©£¥
axrd zad`e aFHd zad` EprnẄ©§©£©©§©£©¤¨¥
Dfnx lirFOd zad`e ,'d zaYn¦¥©§©£©©¦§¨¨

FxnF` KxC lr Lidl` FxnF`AmiNdY) §§¡Ÿ¤©¤¤§§¦¦

(a"kdfaE ,KEnqA y"nM zFNdY aWFi¥§¦§§¨¨¤
dfA iM lirFOd zad` oM mB llkp¦§¨©¥©£©©¦¦¨¤
dnlW xn`nM F`FlnE mlFr Epgexd¦§©§¨§§©£©§ŸŸ

(a"i zldw)FNM mlFrd lM mc`d lM df iM Ÿ¤¤¦¤¨¨¨¨¨¨¨ª
dfl zFevl `N` `xap `l:(:l zAW) Ÿ¦§¨¤¨¦§¨¤©¨

ìëaExn` l"f EpizFAx .'Fbe lkaE Laal §¨§¨§§¨§©¥¨§
(ixtq)mW oIri Exn`X dn dfA ¦§¦¨¤©¤¨§§ª©¨

df xn`nA 'd oEMzPW d`xpe ,mdixaC¦§¥¤§¦§¤¤¦§©¥§©£¨¤
Exn`W `Ede ,eiad` aNn `pih xiqdl§¨¦¦¨¦¥Ÿ£¨§¤¨§

l"f EpizFAx(.g"k w"ren)ipFfnE iIg ipA ©¥¨¥©¥§¥
`lGnA `N` `zNn `ilY `zEkfA e`l̈¦§¨©§¨¦§¨¤¨§©§¨
zEllM md EN` mixaC 'b dPde ,k"r§¦¥§¨¦¥¥§¨
,miIgd ,mlFrA Fvtge mc`d wWg¥¤¨¨¨§¤§¨¨©©¦
dPdn cg` xqgde ,zFpFfOde ,mipAde§©¨¦§©§§¤¨¥¤¨¥¥¨
miiElY mpi` mYWlWE ,zn `xTi n"a¦¨¥¥§¨§¨¥¨§¦
,Fzad`e 'd zcFar zErvn`A mbiVdl§©¦¨§¤§¨£©§©£¨
dnE ,'d iadF`n dwgxdd aaFqi dfe§¤§¥©©§¨¨¥£¥©
xqg mdn mipW adF`dl uAwzdA mB©§¦§©¥§¨¥§©¦¥¤Ÿ¤
,FAxwA Faal uOgzi iprde mipAd©¨¦§¨Ÿ¦¦§©¥§¨§¦§
rnWi `l Faal Faal mr wGgzIW mbde©£©¤¦§©¥¦§¨§¨Ÿ¦§©
rnWn EPwigxi eil` WBxOd iM Fl¦©ª§¨¥¨©§¦¤¦§Ÿ©

aEd`l̈¨
äæìxaCd lr Fl dEve 'd xaC `A ¨¤¨§©§¦¨©©¨¨

'bA FAlA 'd zad` KixrIW dGd©¤¤©§¦©£©§¦§
mlHIW mbd mixaCmipAd cbpM ,EPOn §¨¦£©¤¦§¥¦¤§¤¤©¨¦

xn`Laal lkAFxnF` KxC lrziW`xA) ¨©§¨§¨§©¤¤§§¥¦

('a a"k'Fbe Yad` xW` 'Fbe LpA z ¤̀¦§§£¤¨©§¨§
al z`Nnnd dad` `id FfM dad`de§¨©£¨¨¦©£¨©§©¥¥

xn` iIg cbpkE ,FwWge mc`lkaE ¨¨§¤§§¤¤©¥¨©§¨

,LWtpxn` ipFfn cbpkE,Lc`n lkaE ©§§§¤¤§¥¨©§¨§Ÿ¤
iM ,'dA cgi mYWlW FYrcA KixrIW¤©£¦§©§§¨§¨©©©¦
,mipA dxUrn l`xUil aFh `Ed§¦§¨¥¥£¨¨¨¦
xn`nM c`n `Ed oFilr DFaB oglWe§ª§¨¨©¤§§Ÿ§©£©

`PYd(e"t zFa`)lFcB LpglXW ©©¨¨¤ª§¨§¨
,miIg z`vFY EPOn miIgde ,mpglXn¦ª§¨¨§©©¦¦¤§Ÿ©¦
ig `xTi wiCSd zFn ixg` iM s`e§©¦©£¥©©¦¦¨¥©

FxnF`M(b"k a"y)oA rciFdi oa EdipaE §§§¨¨¤§¨¨¤
`xTi dzin xg` ENt`W ixd ig Wi ¦̀©£¥¤£¦©©¦¨¦¨¥

ig:(.g"i zFkxA) ©§¨

BàaEzMd `A iM KxCd df lr xn`iŸ©©¤©¤¤¦¨©¨
lM aIgOW dad`d xErW xrWl§©¥¦¨©£¨¤§ª¨¨
xn`e ,`xFAd ad`l l`xUi Wi ¦̀¦§¨¥¤¡Ÿ©¥§¨©
alA `Fai xW` WBxdd xErWA `EdW¤§¦©¤§¥£¤¨§¥
mixaC 'bl Fci biVY xW` zrA mc`d̈¨¨§¥£¤©¦¨§§¨¦
KEUg didW mc` xn`YW FnM ,'`M§§¤Ÿ©¨¨¤¨¨£
xacA `iap `aE zEnl dhpe ipre mipÄ¦§¨¦§¨¨¨¨¨¦¦§©
eil` xn` mB Filgn mEwi iM FxVaE 'd¦§¦¨¥¨§©¨©¥¨
gex ike oA zclFie dxd LYW` dPd¦¥¦§§¨¨§¤¤¥§¦¤©
dfM mc` ,mdA xiWrdl Fl oOCfp lFcB̈¦§©¥§©£¦¨¤¨¨¨¤
oi`A oFc`d zad` `ilti c`O dn©§Ÿ©§¦©£©¨¨§¥
FAlA zWBxn dad`d didze xErW¦§¦§¤¨©£¨ª§¤¤§¦
dOM FOr aihd xW` lr `ltn wWgA§¥¤ª§¨©£¤¥¦¦©¨
lM lr 'd evi ok FnM ,zFaFh zFlrn©£§¥§©©¨
,cinY Fzad`A zFUr l`xUi Wi ¦̀¦§¨¥£§©£¨¨¦

FxnF` `Ede'd z` Yad`e'FbelkA §§§¨©§¨¥§§¨
LaalLxFqgn lM Ll ozp EN`M WExR §¨§¥§¦¨©§¨©£§

'Fl wCwce ,mipAd mdW Laal lkA§¨§¨§¤¥©¨¦§¦§¥
xqg `EdW lWOd oFinC xirdl lkA§¨§¨¦¦§©¨¨¤¨¥

ok FnkE ,Fl 'd mpYie mipAdnlkaE ¥©¨¦§¦§¥§¥§¨
LWtpLriBd xg` LWtp Ll ozPW ©§§¤¨©§©§§©©©¦£

,zen ixrWlLc`n lkaELl ozp EN`M §©£¥¨¤§¨§Ÿ¤§¦¨©§
xirdl lM xn`e utg dY`W LpFnn lM̈¨§¤©¨¨¥§¨©¨§¨¦

:lWOd oFinC¦§©¨¨
äpäådf lM 'd wWg oiprA liMUOd §¦¥©©§¦§¦§©¥¤¨¤

WtPdX dn KxrA `Ed lw xaC̈¨©§¥¤©¤©¤¤
df xaC iYlWnde ,`xFAA zwWFg¤¤©¥§¦§©§¦¨¨¤
dvxW miqkpA `ltnE lFcB mc`l§¨¨¨ª§¨¦§¨¦¤¨¨
mFwn zpMq cvl wFgx mFwnl zkll̈¤¤§¨¨§©©¨©¨
zIpwA eiqkp lM sq`e FA didW¤¨¨§¨©¨§¨¨¦§¦©
adf ixpiC itl` sl`A dlFcB zFIlBxn©§¨¦§¨§¤¤©§¥¦§¥¨¨

xW` dwFgx xirl einrR KxCl mUe§¨©¤¤§¨¨§¦§¨£¤
mcwe FpFde FpFnnA gEhA FAl oFkp mẄ¨¦¨§¨§§Ÿ¤
zkll FYrcA dpR xW` xirl riBdW¤¦¦©¨¦£¤¨¨§©§¨¤¤
FqikA xpiC oi`e Fzciv dzlM dOẄ¨¨§¨¥¨§¥¦¨§¦
lFcB ipraE zENcA wRYqn dide§¨¨¦§©¥§©§Ÿ¦¨
df dPde ,sqM qt` iM ax zEltWe§¦§©¦¨¥¤¤§¦¥¤
xrve wgcA KNdzn `EdW mbd Wi`d̈¦£©¤¦§©¥§Ÿ©§©©
mivlr eizFilke gnU FAl df lM mr¦¨¤¦¨¥©§¦§¨£¥¦
oMYqOd mFwOn `vie FpFde FpF` ax iM¦©§§¥¥¦¨©¦§©¥
dlFcB oa`d `UFp dPxA `Fai `FaE¨§¦¨¥¨¤¤§¨
dkGW mc` dGd xaCd oM ,Kxrd zxwi¦§©¨¥¤¥©¨¨©¤¨¨¤¨¨
lM uAw FaE Fzad`e KxAzi FzEwacA¦§¥¦§¨©§©£¨¦¥¨
xaC zFpw eipirA faie FpFde FpFnn̈§§¦¤§¥¨§¨¨
sqFp mFwOd zpMq cvl dGd mlFrÄ¨©¤§©©¨©©¨¨
midl`l 'd Fl gwle FieW hErn lr©¦¨§§¨©¥Ÿ¦
dlrnl df oipwM mlFrA dIpw Ll oi ¥̀§§¦¨¨¨§¦§¨¤§©§¨

in iM lWOAW dxwi oa`dnFl dnci ¥¨¤¤§¨¨¤©¨¨¦¦¦§¤
didIW didi El dfM mc`e ,Fl deWi inE¦¦§¤§¨¨¨¤¦§¤¤¦§¤
Fl dN` mihrEn miniA xrhvnE wEgC̈¦§©¥§¨¦¨¦¥¤
mlFr xF` 'dA gEhA FAl oFkp ,f"drÄ¨¦¨©©¨
fFgnl riBdaE ,FcFaM lbie FAl gnUie§¦§©¦§¨¥§§©¦©¦§
dPd gEhAde mITd mlFr `EdW Fvtg¤§¤¨©©¨§©¨©¦¥
`Ed WcTd zAg dYrnE ,FY` FxkU§¨¦¥©¨¦©©Ÿ¤
eiIge eipA `Ed `ld FA FzEwacE xvFId©¥§¥£Ÿ¨¨§©¨

:z`U xziaE FpFnnEe dxez ¨§¤¤§¥
.'Bâå íéøácä eéäå (åiYWxRX dn itl §¨©§¨¦§§¦©¤¥©§¦

iM xnFl dvxi ,'d z` Yad`e wEqRA©¨§¨©§¨¥¦§¤©¦
FAl lr dIhx mixEn`d mixaCd miUï¦©§¨¦¨£¦§¦¨©¦
oFxqg d`xi iM ,dN` 'Bn zg` zF`xA¦§©©¦¥¤¦¦§¤¤§
,miIgd oFxqg F` ,wiCv Wi`l mgNd©¤¤§¦©¦¤§©©¦
cvl xaCd oi` iM rci ,mipAd oFxqg F`¤§©¨¦¥©¦¥©¨¨§©
`N` ,FzlEf biVdX dn bVdd oFxqg¤§©¤¥©¤¦¦¨¤¨

:FCbp oi`M miaEWg EN` mixaCW¤§¨¦¥£¦§©¦¤§
ãBòKxC l`xUi ipA cOll dvxi¦§¤§©¥§¥¦§¨¥¤¤

ad`l mlv` mixaCd ElAwzIW¤¦§©§©§¨¦¤§¨¤¡Ÿ
gixkIW dUrn Dpi` dad`d iM ,'d¦¨©£¨¥¨©£¤¤©§¦©
`N` KlOd zevn zFUrl FpFvx mc`d̈¨¨§©£¦§©©¤¤¤¨
`l aNdW lke aNA iElYW xaC `Ed¨¨¤¨©¥§¨¤©¥Ÿ
Fpi` wWgd FA lrtIW xaC WiBxi©§¦¨¨¤¦§Ÿ©¥¤¥
,gxkd oin lkA EPgixkIW mbd adF`¥£©¤©§¦¤§¨¦¤§¥©

xn`e urFi l`n dvrd d`A dflEide ¨¤¨¨¨¥¨¥¥¥§¨©§¨
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(æ)éðáì ízðpLåEúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£ÌzpLÂ∑(שם) הּוא חּדּוד ׁשּיהיּו:לׁשֹון ¿ƒ«¿»ְְִִֶ
ּתהא  לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ּבפי ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻמחּדדים

מּיד  לֹו אמר אּלא ּבֹו, לגמּגם צרי.EÈ·Ï∑אּלּו ְְֱִִֵֶַָָָֹ¿»∆ֵ
קרּויים .הּתלמידים  ׁשהּתלמידים מקֹום, ּבכל מצינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר יד)ּבנים, אלהיכם",(דברים לה' אּתם "ּבנים : ֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ב)ואֹומר ב וכן (מלכים אל". ּבית אׁשר הּנביאים "ּבני : ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַ

ּבנים, קראם יׂשראל, לכל ּתֹורה ׁשּלּמד ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבחזקּיהּו
כט)ׁשּנאמר ב ּוכׁשם (ד"ה אלּֿתּׁשלּו". עּתה "ּבני : ְֱִֵֶֶַַַַָָָ

לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: ּבנים, קרּויים ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּתלמידים
ק  הרב ּכ ׁשּנאמראלהיכם", אב, ב)רּוי ב "אבי (מלכים : ֱֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

וגֹו'" יׂשראל רכב Ìa.אבי z¯a„Â∑(ספרי) יהא ׁשּלא ְְִִֵֶֶָָ¿ƒ«¿»»ְֵֶֹ
אּלא  ּדּבּור טפל ּבם,עּקר ּתעׂשם ואל עּקר .עׂשם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

EaÎL·e∑(שם)ּֿתלמּוד הּיֹום? ּבחצי ׁשכב אפּלּו יכל ¿»¿¿ְֲֲִִַַַַָָֹ
הּלילה? ּבחצי עמד אפּלּו יכל ,"ּובקּומ" ְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹלֹומר:

ּבבית ּבׁשבּת" בּדר",ּתלמּודֿלֹומר: ּובלכּת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַ
קימה  ּוזמן ׁשכיבה זמן ּתֹורה: ּדּברה .ּדרֿארץ ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 33 cenr h wlg zegiyÎihewl oieri)¨

"micinlYd EN` ± Lipal"C WExRd gxkd¤§¥©©¥¦§¨¤¥©©§¦¦

לבני ּבכל וׁשּננּתם מצינּו הּתלמידים. אּלּו – לבני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבנים. קרּוים ׁשהּתלמידים רש"י)מקֹום, ובפירוש ז. .(ו, ְְִִִִֶַַָָ

מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְִִִִִֶַַָָָָָָצרי
ׁשל  ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". אּלּו – ׁש"ּבני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּולפרׁש
אּלא  ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו הּוא רׁש"י ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּפרּוׁש

מקרא"? ׁשל ח)לפׁשּוטֹו ג, .(בראשית ְְִִֶָ

לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק על ּבזה: מט,והּבאּור (בראשית ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
לז) "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ּביעקב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ"אחּלקם

ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ּומלּמדי וסֹופרים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָענּיים
מבּקׁשים  היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכ ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻנפֹוצים".
התּפרנס  ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט עד יׂשראל, עם ּבקרב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמאד

זה. ִֵֶמעּסּוק

C·zÓaז  ÔB‰a ÏlÓ˙e CÈ·Ï Ôep˙˙e¿»ƒƒ¿»¿«≈¿¿ƒ¿»
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dN`d mixaCd'Fbe,Laal lrWExR ©§¨¦¨¥¤§©§¨§¥
clEi FAl lr mixaCd zniU cinzIWM§¤©§¦¦©©§¨¦©¦¦¨¥
FAl uExie zEipgExd de`Y wWg FAlA§¦¥¤©£¨¨¨¦§¨¦
df xace ,EdEv xW` lkA 'd zad`l§©£©§¨£¤¦¨§¨¨¤
iM miWiBxn Ep` inziC inzi Epgp £̀©§¨§¥§¨§¥¨©§¦¦¦
mlFr idl` wWge EpAlA de`Y dAx©¨©£¨§¦¥§¥¤¡Ÿ¥¨
lke zEkln cFakE mlFr oFd lMn xzFi¥¦¨¨§©§§¨
wlg KxrA qnpe dfanpl WBxp axr£¥¦§¨¦§¦§¨§¨¥§¥¤¥¤

hrEOdmixaCd zied WBxdn bVOd ©¨©ª¨¥¤§¥£¨©©§¨¦
xakE ,Epwlg aFH dn EpixW` EpAl lr©¦¥©§¥©¤§¥§¨
:zFnFwn dOkA EN` mixacA izFxird£¦¦¦§¨¦¥§©¨§

ãBòzFbxCd dWlWl aEzMd oEMzp¦§©¥©¨¦§Ÿ¨©§¨
cg`d ,dad`d ixcB llFM mdW¤¥¥¦§¥¨©£¨¨¤¨
'`e ,aNd zCng `Ed WBxdd cbpM§¤¤©¤§¥¤§©©¥§
z` dIgnd oFfn `EdW KxSd cbpM§¤¤©Ÿ¤¤¨©§©¤¤
dOM cr xErXd xcbA cg`e ,mc`d̈¨¨§¤¨§¤¤©¦©©¨
cbpM ,dad`d zaFg ici z`vl Kixv̈¦¨¥§¥©¨©£¨§¤¤

xn` WBxdd xcB,Laal lkAmbd dPd ¤¤©¤§¥¨©§¨§¨§¦¥£©
`l oFdl F` lk`l mc`d dE`zIW¤¦§©¤¨¨¨¤¡Ÿ§Ÿ
WtPdW mbd zEaxrd mvr KM lM didi¦§¤¨¨Ÿ¤¨£¥£©¤©¤¤
FgExA lWnl mc` lFki lk`l dvtg£¥¨¤¡Ÿ¨¨¨¦§Ÿ§
oi`X dn ,lwpA xaCdn Fnvr rpnl¦§Ÿ©©§¥©¨¨§¨¥©¤¥
dE`zie aNd zCng FAlA qpkPWM oM¥§¤¦§¨§¦¤§©©¥§¦§©¤
DwWg dAxzi iM mB dnE dti dX`l§¦¨¨¨©©¦¦§©¤¤§¨
Fpi`W cr WBxdd FA lirti FaalA¦§¨©§¦©¤§¥©¤¥
skie FAl zFHdl FgExA lWnl lFkï¦§Ÿ§§©¦§¨Ÿ

,zFUr FpFvx oi`X dn zFUrl FzF`©£©¤¥§¨
wiCSd sqFi mSrzp dOM cnlE `v¥§©©¨¦§©¥¥©©¦
xtihFR zW` dUrnA aNd zCng skl̈Ÿ¤§©©¥§©£¥¥¤¦©

:Fl ciBi FxkUE§¨©¦
ãâðëed"awd xn` df xcBYad`e §¤¤¨¥¤¨©§¨©§¨

Laal lkA Lidl` 'd z ¥̀¡Ÿ¤§¨§¨§
FaalA 'd zad` qipkdl lCYWIW¤¦§©¥§©§¦©£©¦§¨
biVIW xcB cr Fzad`A EPaidlie§©§¦¤§©£¨©¤¤¤©¦
aNd lFkIW xErW lkM FAlA WBxd¤§¥§¦§¨¦¤¨©¥

xnFl wCwC dfle ,FA WiBxdl,lkA §©§¦§¨¤¦§¥©§¨
xzFiaE dX` lkA cngi aNdW itl§¦¤©¥©£Ÿ§¨¦¨§¥
inA xzFiaE iti zlilkA xzFiaE d`PA©¨¨§¥¦§¦©Ÿ¦§¥§¦
aEzMd aIge ,dPOn dlrnl oi`W¤¥§©§¨¦¤¨§¦¥©¨
KxAzi Fzad`A aNd zWBxd didYW¤¦§¤©§¨©©¥§©£¨¦§¨©
xace ,EPOn dlrnl oi`W lFcBd xcBA©¨¥©¨¤¥§©§¨¦¤§¨¨
FzEdn rci FnrFHdW xaC `Ed df¤¨¨¤©£¥©©
itlE ,Dl xErW oi` Fznirh Fl daxre©£¥¨§¦¨¥¦¨§¦
ici lr `Ed FzE`ivn df xcBW¤¨¥¤§¦©§¥

mxnF` KxcM zExxFrzd(e"t x"cna)oir ¦§§§¤¤§¨©¦
`l df zlEf la` ,cnFg ale d`Fx¨§¥¥£¨©¤Ÿ
xird dfl ,cngl Fnvrn aNd xxFrzi¦§¥©¥¥©§©£Ÿ¨¤¥¦

d xcbA 'a xn`nA 'dxn`e KxSlkaE §©£¨§¤¤©Ÿ¤§¨©§¨
LWtpdkixS WtPdW mixaC mdW ©§§¤¥§¨¦¤©¤¤§¦¨

dnFCke dIzWE dlik` oFbM mdl̈¤§£¦¨§¦¨§©¤
`lA mdl Fnvrn xxFrzn mc`dW¤¨¨¨¦§¥¥©§¨¤§Ÿ
,'d zad` didY ok FnM ,xaC zErvn ¤̀§¨¨¨§¥¦§¤©£©

FxnF` `EdeLWtp lkAdidY FraHOW §§§¨©§§¤¦¦§¦§¤
ipW dPde ,dwWnE lk`nM 'd zad ©̀£©§©£¨©§¤§¦¥§¥
xrhvOd xcbA mpWi EN` zFbxcd©§¨¥¤§¨§¤¤©¦§©¥
FlkF` ixg` lk`OdW ,xCBzOde§©¦§©¥¤©©£¨©£¥§
FnkE ,FA utgd EPOn lCgi FzW ixg`e§©£¥¨¤§©¦¤©¥¤§
KxC dUrn xnB xg` FAl ze`Y ok¥©£©¦©©§©©£¤¤¤

dnlrA xaB(h"i 'l ilWn)xaCd dPYWi ¤¤§©§¨¦§¥¦§©¤©¨¨
'd xaC `A dfl ,onf xg` cr Flv ¤̀§©©©§¨¨¤¨§©

xn`e xErXd xcbA 'b dbxcdAlkaE §©§¨¨§¤¤©¦§¨©§¨
Lc`nutg dY`W oFnn lkA WExR §Ÿ¤¥§¨¨¤©¨¨¥

aEzMd xn` oFnOdW mWkE ,FAzldw) §¥¤©¨¨©©¨Ÿ¤¤

('dmc`WM iM ,sqM rAUi `l sqM adŸ̀¥¤¤Ÿ¦§©¤¤¦§¤¨¨
Fvtg mSrzi f` mEvr oipw zFpwl riBn©¦©¦§¦§¨¨¨¦§©¥¤§
Fze`Y zklFde zFpFd ipFdA uRgl©§Ÿ§¥§¤¤©£¨
`NW Fzad`A 'd evi ok FnkE ,dlcbE§¥¨§¥§©§©£¨¤Ÿ
lCbY '` xcB riBIWkE lAbze xrYWY¦§©¥§ª§©§¤©¦©¨¥¦§©
df KxclE ,dGn oFilr xcbl dad`d FA¨©£¨§¨¥¤§¦¤§¤¤¤

FxnF` xErWLc`n`N` dpTX dn `l ¦§§Ÿ¤Ÿ©¤¨¨¤¨
dn oM mB aXizi dfaE ,zFpwl utgW¤¨¥¦§¨¤¦§©¥©¥©
dn xnF` dY` m` FA dWw didX¤¨¨¨¤¦©¨¥©
lMA deW Ff devn oi` oM m` zipTX¤¨¦¨¦¥¥¦§¨¨¨©Ÿ
mB ,Ff devn oA Fpi` ipr mc` ixdW¤£¥¨¨¨¦¥¤¦§¨©
devOd mdl didY `l oFnn iWp`A§©§¥¨Ÿ¦§¤¨¤©¦§¨
Laal zevnA oM oi`X dn ,d`eWdA§©§¨¨©¤¥¥§¦§©§¨§
EpMxC itlE ,FA mieW lMdW LWtpe§©§§¤©Ÿ¨¦§¦©§¥

:oFkp lr `Faif dxez ¨©¨
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"וׁשּננּתם  ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָועל־ּכן,
ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא "ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלבני

צ  יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו את ללּמד ּתינֹוקֹות.חּיב ּבמלּמדי ר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עב ּור הם ׁשּנדרׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדאף
ׁשּכמעט  אֹומרת הּתֹורה ואי מּועטים, מקרים אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
ּבעֹוד  סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָׁשבט

רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ּבזה ְְִִֶֶֶַָֹׁשהּצר

ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומּלבד
ׁשנים  חמׁש "ּבן אבֹות ּבמסכת הּמׁשנה הֹוראת לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י,
חּיּוב  ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, את ׁשּלֹומד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלמקרא")
לֹומדים  וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

מלּמדים. ְְִֵֶַאצל
הּתלמידים", אּלּו – לבני" ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּומּובן

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשלא

(ç)ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e§©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬
éðéò:E ¥¤«

i"yx£E„ÈŒÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e∑ ׁשּבּזרֹוע ּתפּלין .אּלּו ¿«¿»¿«»∆ְְִִֵֶַַ
EÈÈÚ ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â∑.ׁשּבראׁש ּתפּלין (סנהדרין אּלּו ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵֶָֹ

נקראּוד) ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ּבכתפי ועל טט טטפת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבאפריקי  ּפת .ׁשּתים ׁשּתים, ְְְְִִִֵַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 22 cenr h"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA W`xÎlW oiNtzl ciÎlW oiNtY oiA wENgd©¦¥§¦¦¤¨¦§¦¦¤Ÿ©£©¨¨¨

:עיני ּבין לטטפת והיּו על־יד לאֹות ח)ּוקׁשרּתם (ו, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹֽֽ
ואּלּו "ּוקׁשרּתם", הּלׁשֹון הּכתּוב נקט ׁשל־יד לתפּלין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבנֹוגע
ׁשל־יד  ּדבתפּלין מּוכח ּומּזה "והיּו", ּכתב ׁשל־ראׁש ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹּבתפּלין
ּתפּלין  מה־ּׁשאין־ּכן הּקׁשירה, מעׂשה רק היא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמצוה
ׁשּכל  ונמצא הראׁש, על מּנחים ׁשּיהיּו מצותן – ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻׁשל־ראׁש

ּתפּליןרגע מצות מקּים הראׁש על פענח ׁשהן בצפנת (וראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
פט, ד. ע, תנינא מהדורא ד. הלכה ד פרק תפילין (הלכות הרמב"ם על

הרמב"ם) לשון זה חילוק על־פי שביאר .א)
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

הּוא  ׁשל־ראׁש ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּפנימי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹהחּלּוק
'ערּו ּב'ׁשלחן ה)ּכּמבאר סעיף כה סימן חיים ּדתפּלין (אורח ְְְְִִִַָָָֹֻ

עבֹודת  על מֹורה - הּלב ּכנגד הּזרֹוע על ׁשּמּניחים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל־יד
הּתאוֹות  עּקר ׁשהּוא "הּלב להּקּב"ה לׁשעּבד ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמּדֹות,
– הּמח" ּכנגד הראׁש "על ׁשל־ראׁש ּותפּלין ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוהּמחׁשבֹות",

להּקּב"ה. ּבּמח" ׁשהיא "הּנׁשמה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹלׁשעּבד

ּותפּלין  ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּנ"ל החּלּוק לבאר יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ֶֹׁשל־ראׁש:

ּברׁשּותֹו אדם ּכל ׁשל לּבֹו אין הרי ׁשּבּלב, לּמּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבנֹוגע
ּבאמת" ה' לאהבת הּזה עֹולם מּתאוֹות לּבֹו תניא "להפ) ְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָֹ

יז) פרק ּברׁשּותם"ריש "לּבם צּדיקים רק ּכי שם), ולכן (תניא , ְְִִִִִֵַַָָָ
"ׁשּיהיה  – הּלב ּתאוֹות ׁשעּבּוד – ׁשל־יד ּתפּלין מצות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאין
ּדאף־על־ אֹומרת, זאת הּקׁשירה, מעׂשה על רק אּלא ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמּנח",
לאהבת  לּבֹו מּתאוֹות לּבֹו את להפ יכֹול האדם ׁשאין ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּפי
מּכל־ ה', לאהבת ּבתמידּיּות מׁשעּבד ׁשּיהיה ּבאמת, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֻה'
עצמֹו על לׁשלֹוט ּכפּיה, ּבדר לּבֹו, את לקׁשר עליו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום

הּפעל. אל הּכח מן ּתאותֹו להֹוציא ְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
אחד  ּכל ׁשל ּברׁשּותֹו" "מחֹו הרי למחֹו, ּבנֹוגע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

יחּפץ" אׁשר ּבכל ּבֹו להתּבֹונן ׁש"יכֹול מּיׂשראל, (תניא ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
"ׁשּיהיה שם) ּתמידית, מצוה היא ׁשל־ראׁש ּתפּלין מצות ולכן ,ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

.יתּבר לעבֹודתֹו ּתמידי ּבאפן מׁשעּבד ׁשּיהיה היינּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּנח",

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr hi zegiy ihewl)

עיני ּבין לטֹוטפֹות והיּו יד על לאֹות ח)ּוקׁשרּתם (ו, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
יׂשראל  ּכעּמ ּומי ּבהּו, ּכתיב מה עלמא ּדמארי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּתפּלין

ּבארץ אחד א)ּגֹוי ו, (ברכות ֶֶָָָ
הם  הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ׁשה'ּתפּלין אֹומר, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּבעל־ׁשם־טֹוב
הּתֹורה. ּבעלי הם ראש' ׁשל וה'ּתפּלין הּפׁשּוטים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּיהּודים
ׁשל  ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ׁשל ּתפּלין ׁשהּנחת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשם

ה' את העֹובד ּפׁשּוט, יהּודי ׁשל עבֹודתֹו ּגם ּכ ְֲִֵֶֶַָָָָֹראׁש,
ּבעל־מֹוחין לעבֹודת קֹודמת על, ת"ש ּבקּבלת השיחות (ספר ְֲִֶֶַַַַַַָֹ

(133 החסידּות,עמ' ּבתֹורת הּידּוע ּפי על לבאר ויׁש .ְְְֲִִֵֵַַַַַָָ
קׁשּור  ּתּתאה, יראה אפּלּו על, וקּבלת יראה ׁשל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּבּטּול
ׁשּלמעלה  ׁשּבּנפׁש, יחידה הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּבּטּול

ראׁש. ׁשל ּתפּלין ְֲִִֵֶַֹמעבֹודת

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«
i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחת מזזֹות מדינֹות ∑EÈ¯ÚL·e.אּלא וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַ

עירֹות יא)וׁשערי .(יומא ְֲֲֵַָ

ÔÈaח  ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï Ôep¯Ë˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈
:CÈÈÚ≈»

·C˙Èט  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»



opgz`eסד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iyiy meil inei xeriy

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà ýåýéøLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧
éúáàì òaLðCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøò̈¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´

:zòáNå zìëàå zòèð-àì«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑ חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא .לפי ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

(áé)EàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑ עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית .ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

(âé)éäìà ýåýé-úàBîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב יׁש ,אם ƒ¿ƒ»≈«ְִִֵַַָָ
ּתּׁשבע, ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאּתה

ׁשּמּתֹו,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא ׁשאּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּתּׁשבע  לא לאו, .ואם ְִִַָָֹ

(ãé)íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½
:íëéúBáéáñ øLà£¤−§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ֿוהּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְ
את  רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, ְְִִִֶֶֶֶַַָָָהּדין

עליהם  להזהיר הצר אחריהם, ּתֹועים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֻסביבֹותי
.ּביֹותר  ְֵ

åè)(éäìà ýåýé àp÷ ìà ék-óà äøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©
éäìà ýåýéñ :äîãàä éðt ìòî EãéîLäå Ca E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«

(æè)íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−
:äqna©©¨«

i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש :. ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(æé)åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑ הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

˜ÌÈiי  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:‡˙È· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא  ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

„ÈÈיב  ‡zÏÁ„ ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÁÏÙzיג  È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

CÈaטו  dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

Ôe˙qטז  È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èqa¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז  ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח  ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»



סה opgz`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iyiy meil inei xeriy

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eøac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את .""והּמתי «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈŒÈk∑ זמן אחר ׁשהּוא "מחר" .יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַַָָ

(àë)ðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå| ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa: §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

:äfä íBiäk eðúiçì§©Ÿ¥−§©¬©¤«

(äë)-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨
ñ :eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

Ók‡יט  CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

Ú¯ÙÏ‰כא  ‡ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב  ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡ÈÚÏ d˙Èa L‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

˙È‡כג  ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡Ï ·ËÏ ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה  ˙È „aÚÓÏ ¯h È¯‡ ‡Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡„wÙ«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå eðì äéäz ä÷ãöe (äëKixv §¨¨¦§¤¨§¨¦
`OA dpEMd zrclxn,dwcv ¨©©©©¨¨©©£©§¨¨

zFevOd xkU l` xfFgW WxR o"Anxe§©§¨¥¥¤¥¤§©©¦§
micar iM 'dn dwcv zxFzA didi iM¦¦§¤§©§¨¨¥¦£¨¦
xkU oiC Epl oi`e carl miaIge Epgp £̀©§§©¨¦©£Ÿ§¥¨¦¨¨
oFkp lr aXin aEzMd oi`e ,k"r§¥©¨§ª¨©¨
zpEM zrcl Kixv cFr ,l"f eixacl¦§¨¨¨¦¨©©©¨©

FxnF`EpEv xW`M 'd iptl:'Fbe §¦§¥©£¤¦¨§
ïëàzFbxcd 'a WIW itl `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦§¦¤¥©§¨

dcFar `id '` ,'d zcFarA©£©¦£¨
mi`xaPd lM lr aEIg `id dfe ,d`xIn¦¦§¨§¤¦¦©¨©¦§¨¦
FxnF` KxC lr FAxn `xi car lMW¤¨¤¤¨¥¥©©¤¤§

('` ik`ln),i`xFn dI` ip` mipFc` m`e ©§¨¦§¦£¦¨¦©¥¨¦
aEzMd xn`n `Ede(a"i 'i awr)'d dn §©£©©¨¥¤¨

'a .d`xil m` iM KOrn l`FW Lidl ¡̀Ÿ¤¥¥¦¨¦¦§¦§¨
dAx devn `ide ,dad`n dcFar `id¦£¨¥©£¨§¦¦§¨©¨

zFid cvl DaEIg oi` la` ,dnEvre©£¨£¨¥¦¨§©¡
`NW iC ,adF` didIW car mc`d̈¨¨¤¤¤¦§¤¥©¤Ÿ
xaC `Ed dfe ,KixSd carie `pUi¦§¨§©£Ÿ©¨¦§¤¨¨
aIg FAx FCbpkE ,FAxl card aIgW¤©¨¨¤¤§©§¤§©©¨
aEIg cbpM ,FAx ciM FqpxtlE FpEfl§§©§§§©©§¤¤¦
aEzMd xn` car FzFid cvl lHOd©ª¨§©¡¤¤¨©©¨

dfl mcTW,'d z` d`xil 'd EPevie ¤Ÿ¤¨¤©§©¥§¦§¨¤
xn` xnbeEpl aFhl'FbeEpizIgl,'Fbe §¨©Ÿ¤§¨§§©Ÿ¥§

d`xil aEIgA d`A 'd zevn WExR¥¦§©¨¨§¦§¦§¨
aihdl 'd lr mbe ,FMlnl car hRWnM§¦§©¤¤§©§§©©§¥¦
EpizFIgl dlMlklE dqpxtl KlOd ciM§©©¤¤§©§¨¨§©§¨¨§©¥

:FCar zqpxtA oFc`d aIg iM¦©¨¨¨§©§¨©©§
BøîBàå.dGd mFIdM`EdW xcqM WExR §§§©©¤¥§¥¤¤

of `EdW dGd mFId dUFr¤©©¤¤¨
dQknE 'Fbe oOd cixFn qpxtnE§©§¥¦©¨§§©¤

l"f mxnF`M(f"t `aY x"cn)dzidW §§¨¨Ÿ¤¨§¨

mipprde hnFgM mdOr dlcB mzEqM§¨§¥¨¦¨¤§¤§¨£¨¦
dcFar cbpkE ,micbAd mivdbn§©£¦©§¨¦§¤¤£¨

Fpi` df xn` dad`ncard aEIgA ¥©£¨¨©¤¥§¦¨¤¤
KxcA `N`xnWp iM Epl didY dwcv ¤¨§¤¤§¨¨¦§¤¨¦¦§Ÿ

dad`d zilkY dfA mWx ,'d iptl 'Fbe§¦§¥¨©¨¤©§¦¨©£¨
l"f mxnF` KxC lrxrW zFaaNd zaFg) ©¤¤§¨©©§¨©©

(`"t 'd zad`zFlM `id dad`d l"fe ©£©§¨©£¨¦§
`id Ffe ,`xFAd l` DzFhpE WtPd©¤¤§¨¤©¥§¦
'd `Ed axrPd xF` iptl WtPd zEwaC§¥©¤¤¦§¥©¤¡¨

FxnF`e ,Epidl`EpEv xW`M`l WExR ¡Ÿ¥§§©£¤¦¨¥Ÿ
'd zevn zFUrl `N` dIpR mEW cvl§©§¦¨¤¨©£¦§©

FxnF` KxcM('n miNdY)LpFvx zFUrl §¤¤§§¦¦©£§§
devOd zFUr `Ed dGW ,iYvtg idl ¡̀Ÿ©¨¨§¦¤¤£©¦§¨
iYWxRX dn oIre dnlW dad`A§©£¨§¥¨§©¥©¤¥©§¦
dUrnM wEqRA zFn ixg` zWxtA§¨¨©©£¥©¨§©£¥
wChvi FA df xace ,'Fbe mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§§¨¨¤¦§©¥



opgz`eסו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ycew zayl inei xeriy

ß a`Îmgpn e"h ycew zay ß

æ(à)éäìà ýåýé Eàéáé ékäzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá|éðtîézçä E ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á

éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½
:jnî íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏLÂ∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל (דברים "ונׁשל :". ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

(á)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ הּזה'(ע"ז ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן א לא ּדבר ּתּתן ! לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ  חנּיה .להם ֲִֶֶָָָָ

(â)-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ
ðáì çwú:E ¦©¬¦§¤«

(ã)ða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó EaŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח ׁשל (קידושין ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְֶ
לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכנעני,
קרּוי  הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן למדנּו מאחרי, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּת

ּבנּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ
תסיר  ּכי תּקח 'לא ּבּתֹו: על נאמר לא ׁשהרי ּבנּה, ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ ."את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

(ä)eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ
íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz íúávîe©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−

:Làa ïeôøNz¦§§¬¨¥«
i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ ּבנין אֹותם ∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחת אבן ∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין .אילנֹות ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

(å)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|ýåýé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«

ÏÏÚא  z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡ÚÎe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

nb¯‡ב  ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

d¯·Ïג  Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

ÔeÁÏÙÈÂד  ÈÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה  ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

Caו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mbde ,oiCd itM mB xkUl ewie mc`̈¨¦©§¨¨©§¦©¦©£©
xkU mNWl Epilr zn`d itMW¤§¦¨¡¤¨¥§©¥¨¨
zEaxr EpnirhdW `Ed KExA Epidl`l¥Ÿ¥¨¤¦§¦¨£¥
miwEzn EpAlA Fzad` zEwizn zEnirp§¦§¦©£¨§¦¥§¦

mc` lHIW `N` ,zilkY oi`l miaxre©£¥¦§¥©§¦¤¨¤¦Ÿ¨¨
mrh biVdW cr FzEnSrzd lr xkÜ¨©¦§©§©¤¦¦©©

:miIgA©©¦
ãBòmlrp fnx aEzMd fnẍ©©¨¤¤¤¡¨

Epl didY zFevOd zxinW zErvn`AW¤§¤§¨§¦©©¦§¦§¤¨
dwcv z`xwPd KxAzi FzpikW Epwlg¤§¥§¦¨¦§¨©©¦§¥§¨¨

(`"kz xdf ipETY):oade` dxez ¦¥Ÿ©§¨¥



סז opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ycew zayl inei xeriy

(æ)íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìøçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëä¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑ ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְִִִֵֶָ
טֹובה, לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָאּתם

ּבכם" ה' "חׁשק לפיכ.ËÚÓ‰ Ìz‡ŒÈk∑ ְִֶַָָָƒ«∆«¿«
ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין :(בראשית ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרּו ואהרן מׁשה ּוכגֹון ואפר", עפר (שמות "ואנכי ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשאמרטז) ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): :(ישעיה ְְְְִֶֶַַַַָָֹ
ׁשאמר וסנחריב לעליֹון", לו)"אּדּמה ּבכל (שם "מי : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאמר וחירם הארצֹות", כח)אלהי אני (יחזקאל "אל : ְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
יׁשבּתי" אלהים ‰ËÚÓ.מֹוׁשב Ìz‡ Èk∑'ּכי' הרי ְֱִִַַָֹƒ«∆«¿«ֲִֵ

'ּדהא' ּבלׁשֹון .מׁשּמׁש ְְְִֵַָ

(ç)äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´
:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî Ecôiå ä÷æç£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦

i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈«¬«ְְֲִִֵֵַ
ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ'אּלא',

‰Ú·M‰.אתכם  ˙‡ B¯ÓMÓe∑ׁשמרֹו את מחמת ְֶֶƒ»¿∆«¿À»ְֲֶַַָ
.הּׁשבּועה  ְַָ

(è)éäìà ýåýé-ék zòãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

:øBc óìàì åéúåöî¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן :(דברים ¿∆∆ְֵַָ

מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ"לאלפים".
"לאלף" אֹומר הּוא מּיראה, ׁשהּוא .העֹוׂשין ּולהּלן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּׂשכרם  מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", אצל ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָסמּו

"לאלפים" אֹומר הּוא ּגדֹול, אּלּו∑ÂÈ·‰B‡Ï.יֹותר ֲִֵֵַָָ¿¬»ֵ
מאהבה  ÂÈ˙ÂˆÓ.העֹוׂשין È¯ÓLÏe∑ העֹוׂשין אּלּו ֲִֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ִֵָ

.מּיראה  ְִִָ

(é)øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
ìà BàðNì:Bì-ílLé åéðt- §´§½¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈtŒÏ‡ ÂÈ‡NÏ ÌlLÓe∑ הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבא ,ּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו .ּכדי ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

ÈÈז  È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

Ècח  ‡ÓÈ˜ ˙È ¯ËcÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט  ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë ‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯ËÏe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

ÔÈ„·Úי  Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.èòîä ízà ék (æxn`n wiRqd `l ¦©¤©§©Ÿ¦§¦©£©
rnWPA FpWi f`W ,mkAxn `lŸ¥ª§¤¤¨¤§©¦§¨
xnFl cEnlY mieW `N` miAxn mpi`W¤¥¨§ª¦¤¨¨¦©§©

:hrnd mY`g dxez ©¤©§©
ìe (è.øBc óìàì åúBöî éøîL §Ÿ§¥¦§¨§¤¤

Exn` l"f EpizFAx(.`l dhFq) ©¥¨§¨

miUFrle xFC sl`l d`xIn miUFrNW¤¨¦¦¦§¨§¤¤§¨¦
FxnF`M mitl` dad`n('e 'k zFnW) ¥©£¨£¨¦§§§

,'Fbe iad`l mitl`l cqg dUFre§¤¤¤©£¨¦§Ÿ£©§
mitl` ciBi cal ltM `l iM d`xpe§¦§¤¦Ÿ¤¤§©©¦£¨¦
uw oi` dad`n dUFrW i`CeA iM¦§©©¤¤¥©£¨¥¥
xEn`d mitl`le ,eiUrn xkUl¦§©©£¨§©£¨¦¨¨

eiadF`Acr xnFl Eplki miAx oFWl §£¨§©¦¨Ÿ§©©

oi` iM mzq xn`W mrhe ,sl` d`n¥¨¤¤§©©¤¨©§¨¦¥
adF` oiA Wie dad`l deW xErW¦¨¤§©£¨§¥¥¥
ohw `N` miltM iltM adF`l§¥¦§¥¦§©¦¤¨¨¨
lFcBM miltM miadF`AW¤¨£¦¦§©¦©¨

:mi`xiAWi dxez ¤©§¥¦
.'Bâå åéàðNì ílLîe (édOl dWw §©¥§§¨§¨¤¨¨

xn`ei`pUxn` xnbe miAx oFWl ¨©§¨§©¦§¨©Ÿ¤
Fcia`dl eipRiM ilE`e ,cigi oFWl ¨¨§©£¦§¨¦§©¦

mNWi `l iM miAx oFWl FxnF` mrh©©§§©¦¦Ÿ§©¥
`l iM d`xIWM `N` eipR l` rWxl̈¨¨¤¨¨¤¨§¤¦§¤¦Ÿ
EPOn mi`Ad mB `N` `pFU calA `Ed¦§©¥¤¨©©¨¦¦¤
`Ede ,dewY Fl oi` dfAW FA `vFIM©¥¤¨¤¥¦§¨§

FxnF`ei`pUl mNWnE,miAx oFWl §§©¥§§¨§©¦

,`Ed `N` `pFU didi `l m` la £̀¨¦Ÿ¦§¤¥¤¨
`xA ,`pFU didi `l EPOn `Ad rxfe§¤©©¨¦¤Ÿ¦§¤¥§¨

:Fcia`dl Fl mNWi `le `A` dMfn§©¤©¨§Ÿ§©¥§©£¦
øîâåxAcn cigiA iM cigi oFWlA xn` §¨©Ÿ¤¦§¨¦¦§¨¦§©¥

xaCA LxirdW `N` aEzMd©¨¤¨¤¥¦§©¨¨
,miAx 'l ei`pUl xn`X dOA xEn`d̈¨©¤¤¨©§§¨§©¦

xnFl xfgexg`i `lm`e WExR 'Fbe §¨©©Ÿ§©¥§¥§¦
cal `Ed `N` miAxA `A rWxd oi ¥̀¨¨¨¨§©¦¤¨§©
'd mMgzi eixg` mi`Ad `le `pFU¥§Ÿ©¨¦©£¨¦§©¥
mlFrA Fl xg`i `l(e) xg` ot`A FOr¦§Ÿ¤©¥§Ÿ§©¥¨¨
riWxi `NW icM FWpr Fl mNWl dGd©¤§©¥¨§§¥¤Ÿ©§¦©
mNWl xdni `N` FzewY ca`ze cFr§Ÿ©¦§¨¤¨§©¥§©¥
oeiM oixEQi F` DA aIg `EdW dzin Fl¦¨¤©¨¨¦¦¥¨



opgz`eסח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h ycew zayl inei xeriy

(àé)-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעׂשֹותם יא)הּיֹום (ז, ֲַַָ
ׂשכרם לּטֹול הּבא לעֹולם הינּולעׂשֹותם(רש"י)ּולמחר – ְְְֲִַַַָָָָָָָָ

העֹולם, ּבגׁשמיּות אֹור נמׁש ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּבהעלם. רק ׂשכרםאבל העליֹון לקּבל הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגם  אּלה ּבחינֹות ׁשּתי ּומצינּו העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלעתיד

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה החֹול ּבּזמן ימי ימים ׁשׁשת ׁשׁשת , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּוקדּׁשה  אֹור להמׁשי היא הּמּטרה ,מלאכּת ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻּתעׂשה

א ּגׁשמּיים. "וקראת ׁשּבתּבדברים הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָ
הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג", ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלּׁשּבת

ּבׁשּבת". יאכל ׁשּבת ּבערב ּׁשּטרח "מי ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכמאמר
סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנן קי"ח פרשת חסלת

iÈc‡יא  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿

Ù Ù Ù

ìå øåáéöì äøèôääú"åîùáôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

:FpA zErvn`A dMfIW dewY Fl WIW¤¥¦§¨¤¦§¤§¤§¨§
BøîBàåeipR l`l"f mxnF` KxC lr §§¤¨¨©¤¤§¨

(b"t f"r inlWExi)miwiCSdW §©§¦¤©©¦¦
oirn mzzinl KEnq 'd mnirhn©§¦¨¨§¦¨¨¥¥

KFYn mipWie 'raU mWtpe mnlFr¨¨§©§¨§¥¨¦¥¦¦
drxd mdl d`xn mirWxde ,dgnU¦§¨§¨§¨¦©§¤¨¤¨¨¨
mlFrdn mz`v mcw mdl zpOfnd©§ª¤¤¨¤Ÿ¤¥¨¥¨¨

(iYWe dMlOd o`nYe 't dAx xYq`)FxnF` `Ede , ¤§¥©¨©§¨¥©©§¨©§¦§§

eipR l` F`pUl xg`i `lmlFrA WExR Ÿ§©¥§§¤¨¨¥¨¨
Ed`xi xtrA eipR EpnhIW mcw dGd©¤Ÿ¤¤¦§§¨¨¤¨¨©§¥
F`FA cr xg`i `le einElWY©§¨§Ÿ§©¥©

:dOW`i dxezïpçúàå úLøt úìñç ¨¨£¨©¨¨©¨¤§©©

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנ"א תשכ"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

ראיתי שורותיו המעטות בשולי מכתב...

ומובן אשר תמהתי וגם נצטערתי על הסיום אשר נתק ח"ו קשריו עם כפר חב"ד.

ומבלי להכנס על מה ומה הם הטעמים והנמוקים וכו' שהרי בודאי לא הי' עושה ענין כזה סתם 
בעלמא,

הרי בודאי שאין האמור נכון כלל וכלל.

קדישא  תניא  בספר  בארוכה  )כמבואר  וכו'  הלבבות  וקירוב  ישראל  אהבת  צ"ל  בכלל  דאם 
פרק ל"ב( עאכו"כ בדורנו ובאה"ק ת"ו ועאכו"כ בההולכים בדרכיו ואורחותיו של בעל התניא ואפילו 

להצודק במאה אחוז, דרישה האמורה מופנית, ובפרט שאמרו חז"ל כל המעביר על מדותיו וכו'.

צורך,  בה  אין  זה  בכגון  האריכות  ובודאי  הרחמים.  חדש  אלול  לחדש  אנו  מתקרבים  והרי 
ואצפה לבשו"ט בכל האמור.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בהנ"ל.



סט

יום ראשון - ט' מנחם־אב
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב מנחם־אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שני - י' מנחם־אב
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג מנחם־אב
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א מנחם־אב
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד מנחם־אב
מפרק עב

עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו מנחם־אב
פרק כ, 

מפרק עז עד סוף פרק עח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ואתחנן

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



a`Îmgpnע 'h oey`x mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'è ïåùàø íåé
אגרת ד  ,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéìàâð ìàøùé ïéà ã,dw 'nr cr.ìàøùéî ùôð

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici lr
.zelbdn:áéúkaezk -3:déì éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö" §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥

."Cìé" :øîéîì`le ± §¥©¥¥
zernyn ixdy ,"jldi"
wcvd ± `edy `id "jli"
± "jldi" eli`e ,jli ±
xg` xacl mexbi `edy
xn`py dnn .zkll
,`eti` ,xazqn "jldi"
oipr lr `id dpeekdy
± dwcv ± wcvdy xg`

.dkild ea mxebCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét-ìò ¨¦§¨©¦©

áeúkM4:éaì øîà Eì" ¤¨§¨©¦¦
,"éðô eLwaeyexit - ©§¨¨

- ,`ed weqtd ly heytd
ly) jzegilyae jl
:ial il xne` (d"awd
zeiniptde miptd z` ytg
yxtn i"yxy itk) ily
:miiqn `ede ,(df weqt
ip` ,"ywa` 'd jipt z`"
ytgn ip`e jk dyer ok`
,mxa .'d ,jly "mipt"d

`l ,dlrnly zeiniptd ,dlrnly miptd epiid "ipt"y ,df itl
jipt z`" okn xg`l xnel ,dxe`kl ,jixv did'd`l` ,"ywa`

z`"jipt`ed weqtd ly oey`xd ewlga mb ixdy "ywa`
"ipt"y ,owfd epax o`k yxtn ,okl .dlrnly miptd lr xacn
zeiniptl dpeekd "'d jipt"e) icedid ald ly zeiniptd epiid

(dlrnly,Leøt,epiid "ipt eywa" -.álä úeéîéðt eLwa± ¥©§§¦¦©¥
.dzelble dytgl yie ,ielba dppi`yãBñé áäìa ,äpä ék¦¦¥§©©§

álaL úé÷ìàä Làäzewl`l zhdeld dad`d `idy ± ¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥
owfd epax xn`y itk ,ziwl`d ytpd ly y`d ceqi deednd

,"`ipz"d ly oey`xd wlgay 'b wxta,äpä :øçà çqð)ª¨©¥¦¥
úðéça :úBðéça 'á Lé ([álaL úé÷ìàä Làä ãBñé] áläa§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥¥§¦§¦©

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç.zinipt dad`e zipevig dad` ± ¦¦§¦©§¦¦
úeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç,dad` ly ±úáäìúnä ¦¦©¥¦¦§©£©¦§©¤¤

úòcäå äðéaä úðéçaî,zewnrzdd ±'ä úlãâaedy ±,` ¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©

,Búlãâa [ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¥§¦§¥¦§ª¨
.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázî ãéìBäìedfy ± §¦¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§

lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly ald zeipevig
mc`dy okid ala zybxene dielb ef dad` .'d zlecba dpade
.'dl ezad` z` yibxn
àéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦
álä úeiîéðôaL äc÷pä©§ª¨¤¦§¦¦©¥

,àaìc à÷îòåwnere - §¨§¨§¦¨
,aldäìòîì àéäL¤¦§©§¨

úòcä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©©©©
íãàä ìëeiL äðeázäå§©§¨¤©¨¨¨
úlãâa Baìa ïðBaúäì§¦§¥§¦¦§ª©

,'äelkya mc`d -
did `l ,ezeppeazdae
xevil mrt s` leki
dlecb dad` eaxwa
`id `l` ,efk dwenre
,dnypl dlrnln zpzip
lre ,oldl xiaqiy itk
ef dad` zelbl mc`d

.ekezaáeúkL Bîëe5: §¤¨
éúàø÷ íéwîònî""'ä E ¦©£©¦§¨¦

"àaìc à÷îòî" ¯± ¥¨§¨§¦¨
xn`p okl .ald wnern
,miax oeyl "miwnrnn"
wnere wner yi ala oky

,wnerl,àîìòc élîa Bîk ,ìLî-Cøc ìòå)ipipra - §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcear ipipra `l ,mlerdãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ

òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî,oiprd ±úc÷ð ãò §Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©©§ª©
íéNòî úBNòì íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä úeiîéðt§¦¦©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦©£©£¦

.*(ììk úòãa àlL íéøác øaãìemvra rbep xacd oky ± §©¥§¨¦¤Ÿ§©©§¨
.dpadne zrcn dlrnly ytpd,äæ únòì äæå'd zceara - §¤§ª©¤

ilinay myk okle ,mlerd ipipra mpyiy mipipr mze` mpyi
,zrcn dlrnly zeinipta rbepd oipr minrtl epyi `nlrc

.álaL äãBáòa Lnî àeä äëkicedi ly ezad`a ± ¨¨©¨©£¨¤©¥
dlrnl `idy ,dnypd mvra zrbepd dad` dpyiy ± d"awdl

.dpadne zrcnàéä álä úéîéðt úc÷ð úðéçaL éôì ,eðéäå§©§§¦¤§¦©§ª©§¦¦©¥¦
Laìúîe èMtúnä úòcä úðéçaî äìòîìzrcdy ± §©§¨¦§¦©©©©©¦§©¥¦§©¥

zyalzne dnewnn zhytzn-äðéa-äîëçî eãìBpL úBcna©¦¤§¥¨§¨¦¨
÷ø ,òãBpk úòc,ald zeinipt zcewp ±úøàä úðéça àéä ©©©©©¦§¦©¤¨©
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ùã÷ä úøâà
ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé

ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä
íéøáã øáãìå íéùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëá
äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
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ט.1. סימן סוף לקמן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת כז.2.ראה א, יד.3.ישעי' פה, ח.4.תהלים כז, סג,5.שם זח"ב א. קל, תהלים

ב.

המילים  אחרי להלן, לבוא צריך אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (*
מישראל". נפש "שבכל



עי a`Îmgpn 'i ipy mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'é éðù íåé
אגרת ד  ,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãà ìë ïéàù äîå,ew 'nr cr.'åë êé÷ìà

dáe ,úòcäå äðéaäî äìòîlL äðBéìò äîëçdnkga ± ¨§¨¤§¨¤§©§¨¥©¦¨§©©©¨
,dpeilrdæeðâå Laìî§ª¨§¨

Bîk ,Lnî 'ä øBà©¨§
áeúkL6:äîëça 'ä" ¤¨§¨§¨

,"'eëseqÎoi` xe` -
,"dnkg"a yaelnàéäå§¦

.ìàøNiî Lôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéäuevipd"n ± ¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤¦¦§¨¥
dlrnl `edy "iwl`d
± "dbyd"e "zrc"n ixnbl
zeiniptay dad`d d`a
zrcn dlrnly ,ald

dbydne7.

álaL äãBáòì ,Bæ äâøãîì äëBæ íãà ìk ïéàM äîe©¤¥¨¨¨¤§©§¥¨©£¨¤©¥
àaìc à÷îòî,ald wnern ±,úeiîéðt úðéçáaoeeik - ¥¨§¨§¦¨¦§¦©§¦¦

uevipe ± dnypay iwl`d uevipd cvn ze`a ef dceare dad`y
lk ,`eti` ,jixv did ± l`xyin cg` lka miiw ixd df iwl`

dbixcnl ribdl cg`ef
dcearleef-éôì eðéä©§§¦

Bìöà àéä Bæ äðéçaL¤§¦¨¦¤§
,äéáLå úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¦§¨
úeìb úðéça àéäå§¦§¦©¨

,Lnî äðéëMäeytpa - ©§¦¨©¨
,icedi lyàéä ék± ¦¦

,dpikydúðéça àéä¦§¦©
BLôðaL úeäìà õBöéð¦¡Ÿ¤§©§

.úéäìàäxy`ke ± ¨¡Ÿ¦
uevipd ly ef dpiga
dnypd ly iwl`d
df ixd ± zelba z`vnp
oeeike ,"dpiky"d zelb
iwl`d uevipd zpigay
`id oi` ,zelba z`vnp
didzy ytpa zlret

`d ly dcearddad
.ald zeiniptn,úeìbä úañå,dnypay iwl`d uevipd ly - §¦©©¨

øîàî àeä8äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø9:äðéëL ¯ ìááì eìb" ©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§¨¤§¦¨
,"íänòcg` lkay ihxtd uevipd ly zelbd iabl - ¦¨¤

`ed ,"laa"a `vnp `edy dryay ,`id dpeekd ,l`xyin
.zelba ez` cgi dpikyd z`vnp ± "laa" iyrn dyereðéäc§©§

únòì äæ"a Bááì úc÷ð úéîéðt úðéça LéaìäL éðtî¦§¥¤¦§¦§¦©§¦¦§ª©§¨§¤§ª©
,"äæ,dyecwl ,cebipd ,"df znerl" mdy mipipra -eðéäc± ¤§©§

envr yialdyàîìòc élîc íéàBö íéLeáìaoileg ixac ± ¦§¦¦§¦¥§©§¨
,mler ly,"ìáa" íLa àø÷pä ,äfä íìBò úåàúållbae - §©£©¨©¤©¦§¨§¥¨¤

,"laa"a ± ely iwl`d uevipd ly ± dpikyd zelb dpyi ,df
.zee`ze mler ipipraàéäå,`ed ytpa df oipre ±äìøò úðéça §¦§¦©¨§¨

-å úéøaä ìò äqëîäÎd lräæ ìòå .álaL úéîéðtä äc÷ð ©§©¨©©§¦§§ª¨©§¦¦¤©¥§©¤

øîàð10:."íëááì úìøò úà ízìîe"zeidl dkixvy ± ¤¡©©§¤¥¨§©§©§¤
dqknd z` xiqdl ,"mkaal zlxr z` mzlne" ly dceard

`aeny itk .alay ziniptd dcewpd lr xizqnd11dlin oipra
efk ly zillkd dpikyd zelbay myky ,daeyzd oipr ±ipa l

l`xyi m`" ixd ,l`xyi
od cin ± daeyz oiyer

"oil`bp12daeyzy ,
,dpikyd zle`bl d`ian
uevipd ly zelba mb jk
cg` lkay iwl`d
daeyz ici lry ,l`xyin
dpikyl dle`bd d`a
uevipl ± ely zihxtd
ieqikdy ,ely iwl`d
zilbzpe mixqen mlrdde

.ziniptd dcewpd,äpäå§¦¥
éðL Lé äìénaizy ± ©¦¨¥§¥

,äòéøôe äìéî :úBðéça§¦¦¨§¦¨
ätì÷e äqb äìøò ïäL¤¥¨§¨©¨§¦¨

.äwcdxiqn "dlin" ± ©¨
,dqbd dlxrd z`
z` dxiqn "drixt"e

,zixad lr dqknd dwcd dtilwdïëåxacd jke ±úìøòa §¥§¨§©
álä,"mkaal zlxr z` mzlne" aezk diabl ±ïk íb Lé ©¥¥©¥

úBqb úBàz,dqbd dlxrd enk lynl ody ±úBwãåzee`ze ± ©£©§©
dqbd dlxrd zxqde ,dwcd dtilwd enk lynl ody zewc
ici lr `id ,zewcd zee`zde zeqbd zee`zd ,dwcd dtilwde

;äòéøôe äìéî,ytpd ly zipgexd dceara -òøt àìå ìî"e ¦¨§¦¨¨§Ÿ¨©
"ìî àì elàk ¯13,dlxrd zlin iabl oicd `ed jk - §¦Ÿ¨

z` mzlne") zipgexd dlina mb jke ,sebd zlxr ,zinybd
zee`zd ly dqknd z` xiqn `ed oi` m`y ,("mkaal zlxr

,dlind oipr lk f` xqg ,drixtd oipr ,zewcdóBñ óBqL éðtî¦§¥¤
,÷c ÷N Leáìa äqëî àéä álä úéîéðt úc÷ð ïéãòly - £©¦§ª©§¦¦©¥¦§ª¨¦§©©

,dtilw.äéáLå úeìb úðéçáaealay ziniptd dcewpd ± ¦§¦©¨§¦§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

æåðâå ùáåìî äáå úòãäå äðéáäî äìòîìù äðåéìò
'éçá àéä àéäå 'åë äîëçá 'ä ù"îë ùîî 'ä øåà

.ìàøùéî ùôð ìëáù úå÷ìà õåöéð

íãà ìë ïéàù äîå
'éçáá àáìã à÷îåòî áìáù äãåáòì åæ äâøãîì äëåæ
úåìâ 'éçáá åìöà àéä åæ äðéçáù éôì åðééä úåéîéðô
àéä àéä éë ùîî äðéëùä úåìâ úðéçá àéäå äéáùå
úåìâä úáñå úéäìàä åùôðáù úåäìà õåöéð úðéçá
éðôî åðééäã íäîò äðéëù ìááì åìâ ì"æø øîàî àåä
äæ úîåòì äæá åááì úãå÷ð úéîéðô úðéçá ùéáìäù
æ"äåò úåàúå àîìòã éìéîã íéàåö íéùåáìá åðééäã
úéøáä ìò äñëîä äìøò úðéçá àéäå ìáá íùá àø÷ðä
úà íúìîå øîàð äæ ìòå áìáù úéîéðôä äãå÷ðå
äìéî úåðéçá éðù ùé äìéîá äðäå .íëááì úìøò

ïäù äòéøôåáìä úìøòá ïëå ä÷ã äôéì÷å äñâ äìøò
òøô àìå ìîå äòéøôå äìéî úå÷ãå úåñâ úåàú ë"â ùé
áìä úéîéðô úãå÷ð ïééãò óåñ óåñù éðôî ìî àì åìàë
äðäå .äéáùå úåìâ úðéçáá ÷ã ÷ù ùåáìá äñåëî àéä
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יט.6. ג, ˘ËÈÏ"‡:7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פי"ט ח"א ˘ËÈÏ"‡:8."ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כמאמר' צ"ל מגילה 9."אולי
א. טז.10.כט, י, מילה.11.עקב ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר ה"ה.12.ראה פ"ז תשובה הל' רמב"ם א. צח, שבת 13.סנהדרין

במשנה. ב קלז,



a`Îmgpnעב `"i iyily mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

-íçðî à"é éùéìù íåéáà
,ew 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî êà,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

ly oiprd mb epyiyk `wece ,diaye zelba oiicr z`vnp
.ziniptd dcewpd zl`bp f` ± zewcd zee`zd ly ,drixt

Lnî äìøòä úìéî ìò ,äpäå,zeqbd zee`zd zxqd ±áéúk §¦¥©¦©¨¨§¨©¨§¦
:aezk -à ¯ "íëááì úìøò úà ízìîe".íëîöòa íz± ©§¤¥¨§©§©§¤©¤§©§§¤

,elenz mz`y ,"mzlne"
lk ly egeka z`f z`
.envra zeyrl icedi
`ed daeyz ici lr ,oky
dqknd z` xiqne lhan
zee`zdy xzqdde
lr zexizqne zeqkn
.alay ziniptd dcewpd
ätìwä øéñäì Cà©§¨¦©§¦¨

,äwcäzxvepd - ©©¨
,zewcd zee`zdneäæ¤

,íãàä ìò äLwä øác̈¨©¨¤©¨¨¨
øîàð äæ ìòå14úàéáa §©¤¤¡©§¦©

éäìà 'ä ìîe" :çéLnäE ©¨¦©¨¡Ÿ¤
äáäàì ,'eë Eááì úà¤§¨§§©£¨

éäìà 'ä úàìëa E ¤¡Ÿ¤§¨
ïòîì ELôð ìëáe Eááì§¨§§¨©§§§©©

éiçék ïòîì øîBìk ,"E ©¤§©§©©¦
éiç ìk àeä Bcáì 'äE §©¨©¤

,Lnîdidz `ly - ©¨
ielibe gek `idy dad`
`l` ,ytpdn cala
jiig `edy ote`a dad`

`l` ,epnn cxtp xack eiig z` yibxn epi` mc`y myke .ynn
`l` ,cxtp xack dad`d z` eyibxi `ly jk ,envr `ed df

.llk zybxp dpi`y zinvr dad`kàéä Bæ äáäà ïëlL¤¨¥©£¨¦
àaìc à÷îòî,ald wnern d`a ±Lnî úéîéðt äc÷pî ¥¨§¨§¦¨¦§ª¨§¦¦©¨

,ìéòì økæpk`ide -.úòcä úðéçaî äìòîìedlrnl ± ©¦§¨§¥§©§¨¦§¦©©©©
.dybxde dpadnúeììëì úòcä çqäa àa çéLî ïëìå§¨¥¨¦©¨§¤©©©©¦§¨

,ìàøNé,zrcd gqida df didi 'l`xyi llk'a -àéäåz`ia ± ¦§¨¥§¦
,giynd,úéììkä úéîéðt äc÷ð úðéça éelbipa lk ly - ¦§¦©§ª¨§¦¦©§¨¦
,l`xyiúéììkä äðéëMä úàéöéå,l`xyi llk ly ± ¦¦©©§¦¨©§¨¦

.íéîìBò éîìBòìe ãòì ,äéáMäå úeìbäîxacdy itk ± ¥©¨§©¦§¨¨©§§¥¨¦

iwl`d uevipd ± zihxtd dpikyd z`ivie zle`b iabl xaqen
iabl mb jk ± dbyde zrcn dlrnl ,zrcd gqida `idy ±
dz`ivi didz ,l`xyi llk ly zillkd dpikyd ly d`ivid

le`be zelbdn.zrcd gqida giynd ici lr l`xyi llk ly ez
'd lne" ly oiprd zzin`
"jaal z` jiwl`
ik jiwl` 'd z` dad`l"e
,mpn` didz "jiig `ed
,giynd z`iaa ,xen`k
oldl xiaqi ± zrk mb ,j`
zelbdn d`ivi dpyi ±
ly) zihxtd dpikyd ly
ÎlkÎ lr ± (iwl`d uevipd
± dry itl d`ivi mipt
oeylae .dltzd zceara

:owfd epaxõBöéð ìk ,ïëå§¥¨¦
LôðaL äðéëMäî éèøt§¨¦¥©§¦¨¤§¤¤
ìàøNiî ãçà ìk̈¤¨¦¦§¨¥
äéáMäå úeìbäî úàöBé¥¥©¨§©¦§¨
"äòL éiç"a ,äòL éôì§¦¨¨§©¥¨¨

,älôz Bæitk - §¦¨
`xnbdy15z`xew

,"dry iig" dlitzl-åÎa §
à÷îòî álaL äãBáò£¨¤©¥¥¨§¨

,àaìc,ald wnern - §¦¨
úéîéðtä äc÷ð úðéçaî¦§¦©§ª¨©§¦¦

,äìøòäî úéìâpä- ©¦§¥¥¨¨§¨
,dilr dqkndäfò ä÷eLúa Ba ä÷áãì ,äìòîì äìBòå§¨§©§¨§¨§¨¦§¨©¨

éiç ïòîì" úðéçáa."E,eiig lk `id zewl`dy ±àeäå± ¦§¦©§©©©¤§
`id ,dlitzd zceara ziniptd dcewpd ly dry itl d`ivid

ïk íb,zillkd dle`bd enk ±ék ,íãàä úòc çqä úðéçáa ©¥¦§¦©¤©©©¨¨¨¦
,'ä úlãâa BúeððBaúäå íãàä úòcî äìòîì àéä Bæ äðéça§¦¨¦§©§¨¦©©¨¨¨§¦§§¦§ª©
úøàäî ,íéîMä ïî 'ä úàî äðeúð äðzî úðéça àéä ÷ø©¦§¦©©¨¨§¨¥¥¦©¨©¦¥¤¨©

,íéðBéìòä íéðt úðéça,dlrnly zeiniptdn -Bîk §¦©¨¦¨¤§¦§
áeúkL16:åéðt 'ä øàé",ely zeiniptd ±éìàBîëe ,"E ¤¨¨¥¨¨¥¤§

é÷ìà 'ä ìîe" :áeúkL."'eë Emb xacd miiw dry itly ± ¤¨¨¡Ÿ¤
.dzr

ék ,úàæ úòãeî Cà©©©Ÿ¦
"àìéòìc àúeøòúà"¦§¨¨¦§¥¨
àúeøòúà"a àéä¦§¦§¨¨

c "àzúìc,à÷ålk - ¦§©¨©§¨
dlrnln zexxerzd

d`a ,mc`l zkynpd
zexxerzdd ici lr `wec
ici lr xxern mc`dy
elit` ixd ,dhnl ezcear

`ad oiprdlrnln,`wec
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íëááì úìøò úà íúìîå 'éúë ùîî äìøòä úìéî ìò
äù÷ä øáã åäæ ä÷ãä äôéì÷ä øéñäì êà íëîöòá íúà
úà êéäìà 'ä ìîå çéùîä úàéáá 'àð æ"òå íãàä ìò
êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà äáäàì 'åë êááì
.ùîî êééç ìë àåä åãáì 'ä éë ïòîì øîåìë êééç ïòîì
úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä

.'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà

éë úàæ úòãåî êà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
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ו.14. ל, א.15.נצבים י, כה.16.שבת ו, נשא



עג a`Îmgpn a"i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî á"é éòéáø íåé
אגרת ד  ,ew 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åéðôì ÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà

geka oi`ez`f lka ± df oipr jiyndle lertl mc`d zcear
,df beqn dkyndl mb dhnln zexxerzdl miwewfúðéçáa¦§¦©

,"ïéá÷eð ïééî" úàìòä,lawnd cvn dweyzde zexxerzdd - ©£¨©©¦§¦
,ritynd on rtyd ± "oixkec oiin" zkyndl ilk zeedndBîk§

eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ17:ïéà" ¦§¨¦§¨¨¥

äìòîlî úãøBé ätè¦¨¤¤¦§©§¨
."'eëdcbpk miler oi`y ±

."miithéøö ïëìåíãàä C §¨¥¨¦¨¨¨
úlçz Bîöòa úBNòì©£§©§§¦©
úìøò øéñäì ,Bæ äìéî¦¨§¨¦¨§©
äqbä ätì÷e álä©¥§¦¨©©¨
úBLéaìnä ,äwãå§©¨©©§¦
úðéça ìò úBqëîe§©©§¦©
,álä úéîéðt úc÷ð§ª©§¦¦©¥

àéäLzcewp zeinipt ± ¤¦
`id ,aldúáäà úðéça§¦©©£©

éiç ïòîì" úðéça ,'ä,"E §¦©§©©©¤
,eiig lk `id zewl`dy -
úBåàúa úeìba àéäL¤¦©¨§©£

íäL ,äfä íìBò± ¨©¤¤¥
od zee`zdïk íb©¥

úðéçáa- ly ote`ae ± ¦§¦©
éiç ïòîì"äæ"a "E §©©©¤§¤
,"äæ únòìcva - §ª©¤

`edy ,dyecwl cbepnd
ody cr zee`za rwyen

,eiig lk.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
iig lky mixac mpyiy

,eal zeinipt lka mda rewy `ede ,mda miielz mc`d,eðéäå§©§
`id ,dxen`d dlxrd zxqd -'äì ä÷ãvä úðéúð éãé-ìò©§¥§¦©©§¨¨©

àeäL ,BðBînî`ed oennd ±.Búeiçxiaqn owfd epaxy itk ± ¦¨¤©
`ed epennay oeeik ± mc` lkay ,oey`xd wlgay f"l wxta
ozep `edy oennay ixd ,eytp iig el ozepy xac zepwl leki

,d"awdl "eytp iig" ozep `ed ,dwcvlåéúBðBænL éî èøôáe¦§¨¦¤§¨
,àáeè àzòL déì à÷éçãe íéîöîöîel zwgec dryde - §ª§¨¦§¦¨¥©§¨¨

,dry dze`a c`n el wegc ezqpxt avny ,daexn dcna

.Lnî åéiçî ïúBpLeavn lr had ilan dwcv ozep `edyk ± ¤¥¥©¨©¨
,dywdíà úeèøôáe`ed ±,åétk òéâéî äðäð"ig" `edy - ¦§¨¦¤¡¤¦¦©©¨

ezk`lnn e` exgqnníéîòt íäa ÷ñò àlL øLôà-éàL¤¦¤§¨¤Ÿ¨©¨¤§¨¦
,àaìc à÷îòî álä úéîéðt úc÷ð úðéçáa úBaøwnern - ©¦§¦©§ª©§¦¦©¥¥¨§¨§¦¨

,aldíìBòä âäðîk§¦§©¨¨
ïzîe àOîa íäé÷ñòa§¦§¥¤§©¨©¨

,àðåb éàäëe`veike - §©©§¨
wqr i`ceay ixd mda
etqk gieexdl mrt i` dfa
ziniptd dcewpd jezn

,eal lyäzò éøäå©£¥©¨
Bòéâéî øfônLk íòtä± ©©©§¤§©¥¦¦

,ecnrn itl `lyïúBðå§¥
ááì áeèáe äçîNa 'äì©§¦§¨§¥¨
BLôð äãBt äæa äpä ¯¦¥¨¤¤©§

eðéäc ,úçMî`edy ± ¦©©§©§
dcetúc÷ð úðéça§¦©§ª©

äúéäL ,Bááì úéîéðt± §¦¦§¨¤¨§¨
,dry dze`l crúðéçáa¦§¦©

CBúa äéáLå úeìb̈§¦§¨§
,äwc Bà äqb ätìwä©§¦¨©¨©¨

áeúkL Bîk18:ìkî" §¤¨¦¨
¯ "Eaì øöð øîLî¦§¨§Ÿ¦¤
úéa Leøt "øîLî"¦§¨¥¥

,íéøeñàäyexite - ¨£¦
xevp xnyn lkn" weqtd
jal z` xeny ± `ed "jal
xq`na oezp `di `ly
zetilwd jeza zelbae

,diayae zelba eal did dry dze`l cry ixd ,zee`zdeäzòå§©¨
äcôð,eaal zeinipt zcewp ±íéðBöéçäî,zetilwdn ±ä÷ãöa ¦§¤¥©¦¦¦§¨¨

ì ïk íb äæå .Bæ"äòéøt" ïBLdtilwd zxqdy ,lirl xaqenk ± §¤©¥§§¦¨
ok mb df ixd ,"drixt" mya z`xwp ,zewcd zee`zd ,dwcd

- "drixt" dlnd yexitáBç úòéøt ïéðò19áiçúpL , ¦§©§¦©¤¦§©¥
.Bááì úeiîéðt úc÷ð ìò Ba eìLnL íéðBöéçì ãaòzLðå§¦§©§¥©¦¦¤¨§©§ª©§¦¦§¨

eäæåxne` weqtdy dn ±"ä÷ãöa äéáLå"eidy dl` mby ± §¤§¨¤¨¦§¨¨
.dwcv ici lr mil`bpe mictp ,diay zpigaa mipezp

,"Cläé åéðôì ÷ãö" eäæå§¤¤¤§¨¨§©¥
didy ,lirl el`yy -
`le "jli" xnel jixv
"jldi" oky ,"jldi"
mxeb `edy ernyn

- zkll xg` edyinl
lî àeä ¯ "åéðôì"ïBL §¨¨¦§

,úeiîéðtzeiniptl - §¦¦
,elyàeä ¯ "Cläé"å¦§©¥
lîéìBnL ,äëìBä ïBLC ¦§¨¨¤¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá
à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå

ïåùìî àåä åéðôì êìäé åéðôì ÷ãö åäæå
úéîéðô úà êéìåîù äëìåä ïåùìî àåä êìäéå úåéîéðô
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ב.17. כה, תענית ב. רמז, כג.18.זח"ג ד, ˘ËÈÏ"‡:19.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין



a`Îmgpnעד b"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî â"é éùéîç íåé
אגרת ה  ,212 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

jilen ± dwcvd ± wcvd ±Ck-øçàå ,'äì álä úéîéðt úà¤§¦¦©¥©§©©¨
:weqtd itl ±åéîòt 'ä Cøãì íéNé20,jxca bdpzi `edy - ¨¦§¤¤§¨¨

,'dáeúkL Bîk21íëéäìà 'ä éøçà" ,"åéëøãa zëìäå" : §¤¨§¨©§¨¦§¨¨©£¥¡Ÿ¥¤
"eëìz22äøBz ãeîìúå ,úBönä äNòî ìëa ,`edy ±ãâðk ¥¥§¨©£¥©¦§§©§¨§¤¤

ïlk23,mipiprd lkae - ª¨
,dxeze zeevn ly dl`d
ly ote`a 'd jxca jli

,dkildïlkLdxezd ± ¤ª¨
ely zeevnde'äì ïéìBò¦©

,álä úéîéðt éãé-ìò- ©§¥§¦¦©¥
zcear ici lr dlib `edy

,dwcvdúàN øúéa§¤¤§¥
äìòî äìòîedilrd ± ©§¨©§¨

`id ald zeinipt ici lr
xzei daxd zilrp
éãé-ìò 'äì ïúiìòî¥£¦¨¨©©§¥
ãìBpä ,álä úéðBöéç¦¦©¥©¨

úòcäå äðeázäî± ¥©§¨§©©©
'd zelcbaéìa ,ïcáì§©¨§¦

lî íéðt úøàääìòî ¤¨©¨¦¦§©§¨
øzñä úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¤§¥
íéðtä ïéà ék ,íéðẗ¦¦¥©¨¦
ähîì íéøéàî íéðBéìòä̈¤§¦§¦¦§©¨
àúeøòúàa àlà¤¨§¦§¨¨

,àzúìczexxerzda - ¦§©¨
,dhnlnä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨

."íBìL" àø÷pädlrn oia mely dyer dwcvd dyrn ± ©¦§¨¨
dlbzze xi`z dlrnly zeiniptdy dcigid jxcd efe ,dhnl

.dhnláeúkL eäæå24,"éLôð íBìLá äãt" :xn`n itly - §¤¤¨¨¨§¨©§¦
l"f epinkg25mi`xwpd micqg zelinbe dwcv lr aqen df

,"mely"à÷éc "éLôð"26.df ,oky .weica `id "iytp" dlnd ± ©§¦©§¨
cg` lka jke ;icedi ly ytpd `idy dpikyd lr aqen
mictpd ,eytp z` dignd ely iwl`d uevipd lr ± l`xyin

.dwcvd dyrn ici lr ,"mely" ici lríòhä ïk íb eäæå§¤©¥©©©
äNòpL éôì ,"íBìL" ä÷ãvä àø÷pL,dwcvd ici lr ± ¤¦§¨©§¨¨¨§¦¤©£¤

eðéúBaø øîàîk íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéa íBìL̈¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ27÷ìç íä ,ïäéúBLôð ïBéãt éãé-ìò eðéäc , ¦§¨¦§¨¨§©§©§¥¦§©§¥¤¥¥¤

,Lnî 'ämdizeytp - ©¨
ode ,ynn 'dn wlg ody

zectip,íéðBöéçä éãéî¦¥©¦¦
,zetilwd icin -èøôáe¦§¨

,ìàøNé õøà ú÷ãö- ¦§©¤¤¦§¨¥
± ef zxb` azk owfd epax
wlgay zeax zexb` jke
"`ipz"ay "ycewd zxb`"
dwcv zpizpl xywda ±
ux`a "c"ag llek" xear
icinlz zwfgdl ,l`xyi
mgpn iax ly `ixagd
eixage wecexedn lcprn
,l`xyi ux`a eayiizdy

,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
my eay mewnl dwcv

,zelbzda 'iedBîk§
áeúkL28" :éðéò ãéîz± ¤¨¨¦¥¥

ly zinipt dkynde'ä
éäìà,"da Eux`a - ¡Ÿ¤¨

,l`xyiéaìå éðéò eéäå"§¨¥©§¦¦
"íéîiä ìk íL29.ixd ± ¨¨©¨¦

dwcvde ,'iedn zinipt dkynd dxi`n l`xyi ux`ay
'd zwcv `id ,l`xyi ux`ay minkg icinlz mr miyery

,ynnàéäå,l`xyi ux` zwcv ±éiç úBãôì eðì äãîòL §¦¤¨§¨¨¦§©¥
,eðéîòt úBçãì íéáLBçä úöòî eðLôðmivexd zvrn - ©§¥¥£©©§¦¦§§¨¥

,epl wifdlíeNì ,ãòì eðì ãîòúå,cinrdl ±íéiça eðLôð §©£Ÿ¨¨©¨©§¥§©¦
øBàì ,íéiçä éiçî ,íéizîà,xi`dl ±øLà ,íéiçä øBàa £¦¦¦¥©¥©©¦¥§©©¦£¤

:ïBöø éäé ïk ïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé"¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥¥§¦¨

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
ipal aeh my dyr
mdizn exawa ± l`xyi
eyexitk ,mi`peyd ly
dpw cec :e` ,i"yx ly

,miyxtnd x`y yexit itk ± ezxeab ici lr ,my envrlLøôe¥©
LBãwä øäfa2íeMî , ©Ÿ©©¨¦

øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦
ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨

,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úëìäå ù"îë åéîòô 'ä êøãì íéùé êë øçàå 'äì áìä
úåöîä äùòî ìëá åëìú íëéäìà 'ä éøçà åéëøãá
áìä úéîéðô éãé ìò 'äì ïéìåò ïìåëù ïìåë ãâðë ú"úå
úéðåöéç é"ò 'äì ïúééìòî äìòî äìòîå úàù øúéá
íéðô úøàä éìá ïãáì úòãäå äðåáúäî ãìåðä áìä
íéðôä ïéà éë íéðô øúñä úðéçáá àìà äìòîìî
àúúìã àúåøòúàá àìà äèîì íéøéàî íéðåéìòä
éùôð íåìùá äãô ù"æå .íåìù àø÷ðä ä÷ãöä äùòîá
íåìù ä÷ãöä àø÷ðù íòèä ë"â åäæå .à÷ééã éùôð
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íåìù äùòðù éôì
'ä ÷ìç íä ïäéúåùôð ïåéãô éãé ìò åðééäã ì"æøàîë
ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà

ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã
ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
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ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ ועיין בסופו. תכ"ד ועד"ז כו'. ˘ËÈÏ"‡:20.מזונא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
תצוה)". באוה"ת (נדפס ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) לקמן לזה (ובהמשך פעמיו כח,21."הל' תבוא

ה.22.ט. יג, פאה.23.ראה ריש י.24.משנה נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, ˘ËÈÏ"‡:26.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דהול"ל"
ו)". לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו א'.27.אותי פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ג.29.עקב ט, א יג.1.מלכים ח, ב זח"ג 2.שמואל

ב. טו.3.קיג, פסוק



עה a`Îmgpn b"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cecy oldl xen`l xyw yi "my cec yrie"ly yxtn yecwd
,dwcve htyn eziiyrae ,enr lkl dwcve htyn dyer did

.d"awd ly yecwd eny epiid "my"d z` dyréaø äëa"¨¨©¦
ïàî ¯ àîBé ìëa àLéc÷ àîL ãéáò ïàî :øîàå ïBòîL¦§§¨©©¨¦§¨©¦¨§¨¨©

éðkñîì ä÷ãö áéäéc§¨¦§¨¨§¦§§¥
."'eëz` "dyer" in ±

(d"awd ly) yecwd myd
ozepy df ± ?mei lka
mixacd .iprl dwcv
cvik (` :xaqd miperh
eny lr xnel mi`zn
iehiad d"awd ly yecwd
weqtd oeylk) my zeyrl
xdefd oeylke ,"yrie"
cvik (a ?("ciar" yecwd
oipr ici lr df xac miyer

?dwcvdíéc÷äa ïáeéå§¨§©§¦
-íðBøëæ eðéúBaø øîàî©£©©¥¦§¨

äëøáì4÷eñt ìò5ék" : ¦§¨¨©¨¦
¯ "íéîìBò øeö 'ä déa§¨¨¦

'äamy ly 'd ze`a ± §
,'ied,äfä íìBò àøáð¦§¨¨©¤

ã"eéaly c"ei ze`ae ± §
,'ied my.àaä íìBò àøáðoia `wec yiy zekiiyd `id dn ± ¦§¨¨©¨

ze`l `wec `ad mlerd oiae ,'ied my ly 'd ze`l dfd mlerd
mler ly epipr edn owfd epax xiaqn jk myl ?'ied my ly 'i
ly 'i ze`l `ad mler ly zekiiyd oaez jkae ,ocr obe `ad

:'ied myíé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦
àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò-ïâa øéànä äðéëMä åéfî ïéðäðå§¤¡¦¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnLlye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
,dpadíéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦

íéâéOîedylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ± ©¦¦
mipian md ,zrcÎdpiaÎdnkg ly dl` zegekäâOä äæéà¥¤©¨¨

úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íL òôBMä úeiçå øBàa§§©©¥©¨¥¥¨¦§¦©
éelbmde ,ieliba `id "seq oi`"n my dxi`nd zeigdy ,ote`a ± ¦

zeigdy ,dfd mlera enk `ly ,ef zeig ly dzedn mibiyn
my biydl milekiy dbydde ,mlrd ly ote`a my d`a
,zednd zbyd `le cala ze`ivnd zrici `id ,zeig dze`a

z` mibiyny ,ielib zpigaa `id zeigd ocr oba eli`ezednd
ielib zpigaa `idy ,zeigd lyïéáäì ,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨§¨¦

éôìe Búâøãî éôì ãçàå ãçà ìk äâOä äæéà âéOäìe§©¦¥¤©¨¨¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨§¦
,åéNòîoe`bd ,`"hily iaxd ly eia`l "wgvi iel ihewl"a - ©£¨

dpeekd "ezbixcn itl" ,yxtn ocrÎ eznyp wgvi iel iax wicvd
zbixcnl m`zda `id ozbydy - oeilrd ocrÎobay zenypl

oigene ,oigen ly dcear `idy ,odly `alcÎ`zerxe dpeekd
cegid xry"n my oiivn `edy itk ,"dbixcn" dlna mix`ezn
dlnd owfd epax siqen c"ag oigen iably 'h wxt "dpen`de
,oezgzd ocrÎobay zenypl dpeekd "eiyrn itl"e ;"zbxcne"
zeevn ici lr jkl zekefd
df okly ,`wec zeiyrn

"eiyrn itl" `xwp6lka .
beprzdy oaen ote`
ly beprz `ed ocrÎobay
,zewl`a dpad lye lky
àaä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¨
øäfa "äðéa" íLa§¥¦¨©Ÿ©

.LBãwämy ,oky ± ©¨
"dpia"d zxitq dxi`n7,

dbyd zenypl didzy
;zewl`a dpadeäòtLäå§©§¨¨

úðéçaî úëLîð Bæ¦§¤¤¦§¦©
,äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨

,dpeilràeäLdnkgd ± ¤
,dpeilrdøB÷î§

äâOääå äìkNää©©§¨¨§©©¨¨
,äðéa íLa àø÷pä- ©¦§¨§¥¦¨

xewn `id "dnkg"
,"dpia" ly dbyddàeäå,edfe ±àaL íã÷ ìëOä úeîã÷ §©§©¥¤Ÿ¤¤¨

íìòä úðéçáa àeä ïéãò ÷ø ,äðáäå äâOä éelb ììëì¦§©¦©¨¨©£¨¨©£©¦¦§¦©¤§¥
,øzñäå,dpade lkyn dlrnly "dnkg"a dpigad idef - §¤§¥

da dlkydd zcewp `idy "dnkg" ly zeipevigd enk `ly
- "llk"e "dcewp" zpigaa df my `l` ,lkyd xe` xi`n xak
o`k eli`e ;"dpia" ly mihxta mixacd mi`a okn xg`l wxe
,lkyn ixnbl dlrnly "dnkg" ly ef dbixcn zece` xaecn

íL øéòæ íL øéòfî èònL ÷ø,hrnd on hrn ±òôBL ©¤§©¦§¥¨§¥¨¥©
,äðéa úðéçáì íMî CLîðådhren zeidl ef drtyd lr - §¦§¨¦¨¦§¦©¦¨

,"my xirf my xirf" oeyld ltk edf ,mevnv cere mevnv ixg`e
jixv df hrnae ,dhren drtydd ziyrp cg` mevnv ici lr
zpigaa ("my xirf") edyn f` ribiy ick mevnv aey zeidl
dleki drtydd oi` oey`xd mevnvd ixg` ,oky ."dpia"d
d`a `id ipyd mevnvd ixg` wx ,"dpia"d zpada zcxl oiicr

,"dpia"a zrtypeíìòpä ìëN âéOäìe ïéáäìdfk lky - §¨¦§©¦¥¤©¤§¨
,dbydÎxa didie jynei - dbydn dlrnl ,mlrp `ed mvray
,ocrÎoba dxi`nd "seq oi`"n dx`d ,"dpikyd eif" ixd edf
m` dpyn `l - `xap ly ezpadn ixnbl dlrnl `id mvray
ocrÎoba e` oeilrd ocr oba `idy itk dnyp enk `xap df
ly lkyd zbydl ribze cxz ef dx`dy icke - oezgzd
zbyda dzcixil cr ,mevnv xg` mevnv xearl dilr ,`xapd
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ùã÷ä úøâà
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
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ה"א.4. פ"ב חגיגה ירושלמי ב. כט, ד.5.מנחות כו, ˘ËÈÏ"‡6.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דהלבושים ב) (קנ, סכ"ט אגה"ק "ראה :
דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא המצוה".ÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ˙בגעה"ע וזאת רד"ה ואתחנן לקו"ת וראה ובכ"מ. רע"א. קנה, בקו"א וכ"ה ,

.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ובכ"מ ב. י, ואתחנן לקו"ת א). (קיד, ח"ש אוה"ת ראה מל') הוא - געה"ע שבערך (אף בגעה"ת "גם :



a`Îmgpnעו b"i iying mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly zednd ef ixd minevnvd lk ixg` ,mxa .dnypd zpade
zedna dbyd - ocrÎoba dnypd zbyd ixd `idy ,zewl`

.zewl`dïëìådf ±øäfa "àìëéäa äc÷ð" íLa àø÷ð §¨¥¦§¨§¥§ª¨§¥¨¨©Ÿ©
LBãwä8,lkida dxi`n `idy itk "dnkg" ly dcewp idefy - ©¨

dzeida mby ,"dpia"d
,dbydae dpada ,"dpia"a
"dcewp" oiicr `id
ly mihxtdn dlrnly
"dpia"y dbyde dpad

.oda dnvr zbviinBæå§
ìL ã"eé úðeîz àéä¦§©¤

.àeä-Ceøa ä"éåä íL± ¥£¨¨¨
c"ei ze`d xeive zpenz
fnxnd ,"dcewp" ixd `ed9

zxitq ly dcewpd lr
,"dnkg"d,"ïãò" àø÷ðå§¦§¨¥¤

øîàð åéìò øLà10ïéò" : £¤¨¨¤¡©©¦
."'eë äúàø àìoi`y ± Ÿ¨£¨

,oky .llk dbyd mey dfa
dlrnly xe` mvra `ed

,dbydne lkynàø÷ðå11 §¦§¨
."àzøa ãñé àaà"± ©¨¨©§©¨

`ide "`a`" `id dnkg
ze`xwpd zeize`l ceqid
"za" zpiga ,"`zxa"
xiaqiy itk ,"zekln"e

(xeaicd zeize` ± "zekln") "`zxa"l yi zekiiy efi` .oldl
zecnl zekiiy xeaicd zeize`l yi dxe`kl ?"dnkg"l
oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd mc`a lynl enk ,"dpia"le
oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd zbyd ly oipr e` zecn ly
oiprn dlrnl (lirl xaqenk) `idy "dnkg"l xeaicd zeize`
zexvep xeaicd zeize`y ,oldl xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd

:epeylae ± `wec "dnkg"núBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøt¥¦¦¥¦§©¦
øeacä,ytpd ly ±øác ïðéà ¯ ätä úBàöBî 'äî úBàöBiä ©¦©§¥§©¤¥¨¨¨
ìkNîzeize`d ly oz`ivi aiign lkydy xn`py ± ª§¨

,"ze`ven"dnàìå`l mb oke ±,eìlä úBàöBî òáèa òaèî §Ÿª§¨§¤©¨©¨
,erah cvn xacd jk j` ,lky it lr eppi`y oipr minrtl yi -

,"ze`ven"d rahn `l mb df o`k eli`eàèáî àéöBäì§¦¦§¨
ïäa äknä ìBwäå ìáää éãé-ìò úBiúBàä,"ze`ven"a ± ¨¦©§¥©¤¤§©©©¤¨¤

ly oz`ivi zaiign dpi` ,"ze`ven"a lewde ladd ly d`kdd
,xeaicd zeize`Cøc ét-ìòxcqe ±Cøc ét-ìò àìå òáhä ©¦¤¤©¤©§Ÿ©¦¤¤

ìëOä,"ze`ven"a lewde ladd z`kdny aiign epi` lkyd ± ©¥¤
,el`e el` zeize` dp`vz,ìLî-Cøc ìò ,íéúôOä ïBâk§©§¨©¦©¤¤¨¨

ô"îåá úBiúBàL,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±ïäî úBàöBé± ¤¦§¥¤
ze`xpe zeielb xzei ody miiztyaxzei lw ± ziyep`d oirl

zrepz ici lr ze`ad zeize`dy ji` yibxdle ze`xl
- oky ,rah it lr e` lky it lr opi` ,miiztydòáhä ïéà¥©¤©

éeha ééepL é÷ìç òaøà àèáî úàéöéì ïúBð ìëOä àìå§Ÿ©¥¤¥¦¦©¦§¨©§©¤§¥¦¥¦
,elà úBiúBàzrepzny miaiign rahd `le lkyd `l - ¦¥

drax` e`vi miiztyd
mipey miiehia ibeq
zrax`a mi`haznd
m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d

,`"teééepL ét-ìò©¦¦¥
,íéúôOä úòeðz- §©©§¨©¦

,z"ia ze`d iehiaay
miiztyd zrepz ,lynl
ze`ae ,cg` ote`a `id
,'eke ipy ote`a e"ie

úBòðòBðúnL± ¤¦§©§
,miiztydãçà ìáäa§¤¤¤¨

ïäa òâBtä ãçà ìB÷å§¤¨©¥©¨¤
äåLaladd zribp - §¨¤

drya miiztya lewde
,z"ia ze`d `han `edy
ze`d e` ,e"ie ze`d e`
eze` `ed - `"te m"n
ixd ,lew eze`e lad
`l lewde ladd cvny
iehiaa iepiyd oiicr `a
one ,zxg` ze` e` ef ze`
zryay ,miiztyd zrepz zeawra `a iepiydy xnel gxkdd
iehia zrya xy`n dpey miiztyd zrepz z"ia ze`d iehia
mc`dy zeidl jixv did ixd ,jkl m`zda .lynl 'e ze`d
,z"ia ze`d `hal ezevxa miiztyd reprp zxg` oeeki elkya

e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e12jk zeidl jixv didy e` ,
ick zxg` miiztyd z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha
,jk xacd oi` dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal
éeha éepL éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦¦¦

,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä,oevxay miiepiyd itl -àháì ¨¦¤¦§©¤¤§©¥
,dðBöøk íéúôOa,ytpd ly -'î Bà 'å Bà 'á úBà :øîBì ©§¨©¦¦§¨©

.'ô Bàzerprpzn ,lynl ,z"ia ze`d z` `hal ezevxayk -
`hal dvex `edyk xy`n dpey ote`a `linn jxca miiztyd
z` d`iany `id `id ze`d ly diehia - dnecke e"ie ze`d

,miiztyd zrepza iepiydLôpä ïBöø äéäiL ,Côäì àìå§Ÿ§¥¤¤¦§¤§©¤¤
ïäL Bîk íéúôOä úBòeðz éepL úBNòì dúðeëå§©¨¨¨©£¦§©§¨©¦§¤¥
,Leça äàøpëå .elà úBiúBà 'ã ééeháa äzò úBòðòðúî¦§©§§©¨§¦¥¦¥§©¦§¤§

daa mi`ex ep`y enke -,ygenae zexiúðekúî Lôpä ïéàL¤¥©¤¤¦§©¤¤
úòãBéåji` ±íééepLa íéúôOä úBòeðz éepL ììk ïeëì §©©§©¥§¨¦§©§¨©¦§¦¦

.elàdppi`e zpeekzn ytpd oi`y oeeike ,cegl ze` lk iabl ± ¥

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

ùã÷ä úøâà
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
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.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה ר"פ בלקו"ת ˘"˘Â.".9:‡"ËÈÏ"בארוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ציור על מורה האות "תמונת
דשעהיוה"א)". ברפי"ב (הגה כו' וההתגלות ג.10.ההמשכה סד, א.11.ישעי' רכח, ˘ËÈÏ"‡:12.זח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ד"

תמז)". עמוד תרס"ו (המשך כו' הנימין על באצבע הכאה ע"י מהכינור הקולות



עז a`Îmgpn c"i iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ã"é éùéù íåé
,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïä úåéúåàä êà,214 'nr cr:'äá àøáð

miiztyd zerepza iepiyd z` zeyrle oeekl ji` llk zrcei
zrepza ipeydy ,ixd - `hal epevxay ze`l m`zda
`l` ,zniieqn ze` `hal ick ,ef dpeeka `a epi` miiztyd
zerprepzn ,zeniieqn zeize` xnel dvex mc`dy oeeik ,jtidl

jxca jk miiztyd
.`linnïk äàøð øúBéå§¥¦§¤¥

,úBc÷pä éeháa,unw - §¦©§ª
,dnecke gzt e`
dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨
úc÷ð äétî àéöBäì§¦¦¦¨§ª©
àìénî éæà ¯ õî÷̈©£©¦¥¨
,íéúôOä íéöî÷ð¦§¨¦©§¨©¦
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,"dnkg" edfyìBëé ÷Bðézä ïéà ïëìå ,úøaãîä LôpaL¤©¤¤©§©¤¤§¨¥¥©¦¨
:ìkä ïéánL óà ,øaãìielbd lkydn `a epi` xeaicd ,oky - §©¥©¤¥¦©Ÿ

oiicr df geke - dfn dlrnly "dnkg"n m`Îik ,oian `edy
xeaicd zeize`y ixd ,miptÎlkÎlr .elv` ielbe gzetn epi`

ceqidy ,"`zxa cqi `a`" ly oiprd edfy ,"dnkg"n ze`a
."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd zeize`e "zekln" - "`zxa"l
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íåéúáùáà-íçðî å"è ùãå÷
,214 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéäù íâä äðäå,gw 'nr cr:[(ù"ò

,"'eë àìél÷ze` - ©¦¨
ynn da oi`y ,dlw
ze` ly zeynne

,znlyenøB÷î àeäå§§
úBiúBàä óeâå øîçä©Ÿ¤§¨¦
á"ëì ïúe÷lçúä íøè¤¤¦§©§¨§

ly "seb"d xewn z` "zbviin" 'd ze`dy ,ixd .zeize` ±

.zeize`deøîà ïëìå§¨¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
äfä íìBòL ,äëøáì¦§¨¨¤¨©¤

:'äa àøáðmy ly - ¦§¨§
mlerdy xnelk ,'ied
zeipevign `xap dfd
.'ied my ly 'd ze`a oxewny ,dlrnly zeize`d sebe

íâä ,äpäå,zexnl -íLaL äðBøçà 'ä ,äàzz 'ä àéäL §¦¥£©¤¦©¨¨©£¨¤§¥
,ä"éåä,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd - £¨¨

"oehly jln xac"14'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,
,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz) dpexg`d

-íðBøëæ eðéúBaøå§©¥¦§¨
äæ eLøc äëøáì- ¦§¨¨¨§¤

`ad mler `xap c"eiay
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,"déa ék" :÷eñt'd - ¨¦§¨
,cvik ,"minler xev
,o`k mixiaqn ep` ,`eti`
epinkg xn`na dpeekdy
,dfd mlerd `xap 'da l"f
d`zz 'dd `id
ladd xewn ,(dpexg`d)

?xeaicd zeize` lyeðéä©§
,df ixd ±døB÷nL éôì§¦¤§¨

úðéçáì àáì dúéLàøå§¥¦¨¨Ÿ¦§¦©
ã"eiä íìòäî éelb- ¦¥¤§¥©

ly c"eid "mlrd"y
xewnd ixd `ed "dnkg"
ly beq lkl yxeyde
mler ly ielibd mb ,ielib

ly xeivd mb zeize`a enk ,dfd mler ly ielibd mbe `ad
,zelbzda m`eaay `l` ,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d
ly ielibde zeize`d xeiv ixd ,xzei xge`na mi`a mdy itk

,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mlerielibd eli`e ,dnvr "dnkg"n
d`zz 'd ,ald ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly
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- dfd mler ly,äàlò 'ä úðéçaî CLîðå òtLî àeä- ª§¨§¦§¨¦§¦©¦¨¨
,'ied myay dpey`xd 'd ze`ddì LiLze`d zpenze xeivl ± ¤¥¨
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'íéðewz'a áeúkL Bîëe ,ála15álä dáe ,àaì ¯ äðéa"c , ©¥§¤¨©¦¦§¦¨¦¨¨©¥
,"ïéáîixd ,oian ald dae ,ald zpiga `id "dpia"y - ¥¦
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ã"eiä,c"eia ±'ä úðeîúe ©§©
äàzz'd ze`d ± ©¨¨

,'ied myay dpexg`d
dúáéúëamiazekyk ± ¦§¦¨¨

ixd `id dze`ïk íb©¥
äa,áçøå Cøà úeèMtú §¦§©§Ÿ¤§Ÿ©

'd"a xacdy itk -
'd"ay `l` ,"d`lir
lr d`xn df "d`lir
eli`e ,dbydd zehytzd

- "d`zz 'd"aìò äøBî¤©
úðéça úeèMtúä¦§©§§¦©
,Cøaúé Búeëìî©§¦§¨¥

,"íéîìBò ìk úeëìî"- ©§¨¨¦
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zehytzn,'ä øác úBiúBàî úBëLîðåly exeaic zeize`n - §¦§¨¥¦§©

,d"awdúìä÷a áeúkL Bîk14,"ïBèìL Cìî øác øLàa" : §¤¨§Ÿ¤¤©£¤§©¤¤¦§
,dhnl dkelna xacdy itk ,hley jlnd ly exeaic -
`edy ,exeaic ici lr `id dkelnd z` bidpn jlndy dbdpddy
z` dlrnly xeaicd lret dlrnl mb jk ,zeyrl deevn
,mlerd zeevw zyy lka d"awd ly dkelnd zehytzd

,mlerd zellk z` mitiwnd ,zegex rax`e dhn ,dlrnaBîk§
øéòfî èòî ïéáäìe] øçà íB÷îa øàBáîLedyn ±ïéðò ¤§¨§¨©¥§¨¦§©¦§¥¦§©

àìå óebä úeîc Bì ïéàL ,úeäìàa øeacä úBiúBà úeäîe¨¦©¦¨¡Ÿ¤¥§©§Ÿ
,íBìLå-ñç Lôpäoiprd dlrnl xnel mi`zn ,`eti` ,cvik - ©¤¤©§¨

zeize` ly ytpe zeinipte ,sebe zeipevig ,xeaicd zeize` ly
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מנחם אב, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי' שרגאי

שלום וברכה!

הנני בזה לאשר קבלת מכתבו מכ"ט תמוז והקודמו.

ות"ח על שימת לבבו להודיעני בנוגע החבילות וכולי. ומסתם גם בעתיד יעשה כן ותודה למפרע.

להערתו אודות החשיבות המיוחדת של מדת אהבת ישראל, שהרי להבדיל בין ישראל לעמים 
הכתוב  מלשון  מובן  עקרי,  חילוק  החילוק,   - וכו'  האנגלים  את  אוהב  אנגלי  העולם  אומות  גם אצל 
ואהבת לרעך כמוך, שכמו שאהבת האדם לעצמו אינה תלוי' בזה שרואה מעלות עצמו - בשכל או מדות 
שבלב או במחשבה דיבור ומעשה, ואדרבה על כל פשעים תכסה אהבת עצמו - כן הציווי בנוגע לאהבת 

רעהו, שתהי' גם כן אהבה עצמית בלתי תלוי' בדבר ובמעלה וכולי.

על פי זה מובנת התמי' איך אפשר שתהי' דרגת אהבת זולתו "כמוך", ועל זה בא ביאור רבנו 
הזקן בספר התניא פרק לב, שמתחיל בביאורו ממדרגת אהבת הזולת שבקל יותר להשיגה "כי מי יודע 
גדולתן ומעלתן" כולי, אבל סו"ס הרי זו ג"כ אהבה תלוי' במעלה, לכן מוסיף ביאור "שכולן מתאימות 

ואב אחד לכולנה" כולי "אחים ממש".

עיי"ש.

הדגשה מיוחדת עפ"י תורת החסידות בכל האמור מבוארת בספר המצוות לאדמו"ר הצמח 
צדק, מצות אהבת ישראל פרק ב. עיי"ש.

ומגלגלין ענין לימים מתאימים, שהרי נמצאים אנו בין המצרים דחורבן בית שני שקרה מפני 
שנאת חינם. ופשוט שזה שנצטוינו לעשות זכר לחורבן, ביחוד בימים אלו, כוונתו בשביל התיקון, שהרי 
החורבן הוא כנוסח התפלה ומפני חטאינו גלינו מארצנו כו', ואי אפשר לביטול המסובב כי אם על ידי 
ביטול הסיבה, וכל גרעון וחלישות בסיבה מביאה גרעון וחלישות בהמסובב, אפילו אם הוא - כמבואר 
בתורת החסידות - לעת עתה רק בעולמות העליונים. וכיון שעיקר החטא, כהודעת חכמינו ז"ל, הי' 
בשנאת חינם, הרי תיקונו באהבת חינם היינו בלתי תלוי' בדבר. ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקץ 

גלותנו ולגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

בכבוד ובברכה.

בשיחתי עם הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' הרא"י שליט"א אונטרמן רב 
הראשי, נסבה השיחה גם בענין הספינות הישראליות ובמענה על שאלתי אמר ברור שמעולם לא הוא 

ולא רבנות הראשית נתנו היתר לנסיעה בספינות אלו.



היום יום . . . פ

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת  ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ ַ עּוִרים ַהּשׁ ִ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ִמְנָחה.
י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ

חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

י  ה' ְוסּוְגַית ַרּבִ ָאב 'ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לֹוֵמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָהָיה  'ֵאיָכה'.  ָהָיה אֹוֵמר   – ם  ּלָ ּכֻ ָהָיה אֹוְמָרם  ׁשֶ  – ינֹות  ַהּקִ ֲאִמיַרת  ַאַחר  ּבֶֹקר  ּבַ ִקין.  ּזָ ַהּנִ ֶפֶרק  ּדְ יֹוָחָנן 

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְלַמְפִטיר, ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה הי' אגה"ק קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י 
וגו'", ובזה נטע בהחסידים  ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים 

מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי 

מָאנט מדת אמת.

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ "ּכַ ֲאָמר  ַהּמַ  – ִליָאְזָנא  ּבְ  – ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחֵרי  כּו'",  ְנֵכָאה  "ְורּוַח 
ָנַטע  ּוָבֶזה  ְוגֹו'",  ִנים  ַהּפָ י ַהאי –  בֹות "ְוֻכּלֵ ַהּתֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף  ּכְ ְולֹא  "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּכְ ּגֹו'  ִנים"  ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ּבְ

י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ לֹשׁ ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ
ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ ִ – ָהיּו לֹו עֹוד ֲחִמּשׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ּבְ ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך  ׁשְ ּבִ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל  ּבְ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתֹו ]=ִאׁשְ ּבֵ
"ַנֲחמּו  ָהָיה  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ְוַהּמַ ם,  ׁשָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ִאם  ק  ְמֻסּפָ ָהָיה  בּוַעִים  ׁשְ תקכ"ה.  ַסח  ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  ׁשֶ בּוַעִים  ְ ַהּשׁ ְלַאַחר  ָהִראׁשֹון  אֹו  ְלבֹואֹו,  ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ַהּמַ הּוא  ִאם  ָסֵפק  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ַנֲחמּו". 

ר. ֵ ֵאר ְוִנְתַקּשׁ ָ ְלִהּשׁ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פי היום יום . . . 

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס 
וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט 
הָאלט א אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א 
חלק אלקה ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא 

הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען.

ם־טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ל  מֹו ׁשֶ ְ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשׁ ּגִ ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ ֵקן – ָאַמר  ַהּזָ י – ַאְדמֹו"ר  ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך":  רּוׁש  ּפֵ מֹוָך" הּוא  ּכָ ְלֵרֲעָך 
ֶאת  אֹוֲהִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲהֵרי  ַעל,  ִמּמַ ֱאלַֹקּה  ֵחֶלק  תֹוכֹו  ּבְ ֲהֵרי  לֹו  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
ֶפר-ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

תּוב  ִדְבֵרי תֹוָרה ַהּכָ ם – ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּגֹו'", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: "ְוִדּבַ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ "ְוִדּבַ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ְדֵרגֹות:  ַהּמַ ל  ּכָ אן  ּכָ ּוְמָבֵאר  ַמְדֵרגֹות,  ִחּלּוֵקי  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ּגּוָפא  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ּבְ ָאְמָנם  ר".  ְמַדּבֵ
ּתֹוָרה.  ם ּבַ ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ּבְ
ה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד ּבֹוָאּה ְלַמּטָ ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ְבֶלְכּתְ
ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ְיֵמי  ַעד  ֶזה  עֹוָלם  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ּוַמְתִחיל  ִמי,  ׁשְ ּגַ גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְחּתֹון  ַהּתַ ָלעֹוָלם 
ּוְבקּוֶמָך  ָאבֹות, ַעד  ּדְ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ָעָליו  ֹמר  ׁשְ ּתִ ַהּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ ָאז  ְוַגם  תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ְיֵמי  בֹוא  ּבְ ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ּכָ

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ִמּיֹום  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִנְמְלאּו   – תש"א  ָאב  ְמַנֵחם  י"ד 
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר.  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָחֵבר,  ְלָך  ְלׁשֹון קּוְלמּוס –  ְוָקֶנה –  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַעם  ּפַ

ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות" אֹותֹו. ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פב

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַרק  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ּבַ טו  ל  ּכָ ַעל  ָאב  ּבְ טו  ַמֲעַלת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל־ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל־  לֹֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ

טו  ּבְ ֶזה  ּוֵמֵעין  כּו',  ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  ְלַגְמֵרי,  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאָליו",  "ְוָנֲהרּו  ֶלָעִתיד,  ן  ּכֵ ׁשֶ
ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנחם אב, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דוד נ"י בן-נאים

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת ספר שו"ת רחמים פשוטים וקונטרס דרוש ארץ ישראל שחיברם אביו 
הרה"ח וכו' ר' רפאל חיים משה ן' נאים ז"ל. ותשואות חן לכ' בעד שימת לבבו לשלחם אלי.

מאוחר יותר נתקבלו הספרים הנ"ל גם על ידי מר שמואל שי' חסאן. ובראותי שרצונו בכך, וגם 
שיהי' לעילוי נשמת אביו המחבר תנצב"ה, מסרתי את הכפולים לישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, 

בכדי שהתלמידים יוכלו לעיין בהם בכל עת מצוא.

בטח למותר לעורר את כ' שאם הספרים אזלו מן השוק כדאי ונכון שכ' ושאר בני אביו ידפיסום 
עוה"פ לזכות אביו ולתועלת הרבים.

על פי סגנון מכתבו, התקוה שעושה כל התלוי בו להפצת היהדות במקומו עתה, בפרט על פי מה 
שאמרו חכמינו ז"ל במשנתם שהאב זוכה לבניו וכולי, והובטחנו בכגון זה הבא לטהר מסייעין אותו.

ובפרט שמתקרבים אנו לימי הסגולה דחודש אלול, שאז הוא בדוגמת מלך שקודם בואו לעיר 
יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שירצה לצאת להקביל פניו והוא 
מקבל את כולם בסבר פנים יפות כו' כמבואר בלקוטי תורה, פ' ראה, לב, ב לרבינו הזקן בעל התניא 

והשולחן ערוך.

בכבוד ובברכה.
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à"ôùú'ä áà-íçðî 'è ïåùàø íåé 'לשמה'? להיות צריכה מילה מצות

;ÏÏk ÏeÓÈ ‡Ï ,ÈBb :‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰…»¿»
.BÏeÓÏe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓ Ì‡Â¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿

תנאים כמה  ב)לדעת  כו, סובר(ע"ז ולכן  כשרה  גוי מילת 

לא לכתחילה אך ולמולו, לחזור  צריך אינו  מל שאם  הרמב "ם

יוחנן  ורבי  שרב  יתכן  כי  יהודה(שם)ימול רבי  כדעת  סוברים 

פסולה  גוי  שמילת  משנה)הנשיא  .(כסף

עמדין הגר "י  קסד)והקשה סי' ח"ב יעבץ, :(שאילת

יבמות  במסכת  יוסי  רבי ב)לדעת  'מלתי(מו, ואומר  הבא  ,

היתהzexbלשם  שמא דבריו, את  מקבלים  אין טבלתי' ולא 

זרה עבודה  במסכת  ואילו  לשמה. שלא  מילה סובר(שם)זו 

'לשמה ' תהיה  שמילה  צורך אין כי כשרה  גוי שמילת  יוסי  רבי 

לשמה"?) התורה מן מילה מצינו היכן ("וכי

סופר ' ה 'חתם  ש)ומבאר  סי' שני(יור"ד בין  לחלק  שיש 

הענינים :

המילה , ידי על קודש  בברית  היא  יהודית לדת  הכניסה

ובוודאי מילה , ידי על קודש  לברית  נכנסו  שאבותינו  כשם 

ימול  אם  כי  לדת , כניסה  לשם היינו 'לשמה ', לעשותה צריך

אחר וכדו')לצורך זו ?(רפואה מילה  ידי  על לברית  יכנס  איך 

לשם שנימול  עדים  מבלי הגר  שבמילת  יוסי רבי סובר  ולכן

לברית . כניסה  אין גירות ,

קדוש , "עם  ישראל מילת  zixalאבל eqpkp xakyבימי

עולם", עד  אחרינו  ובנינו  אנו ממצרים  צאתנו  בימי אבותינו

טרם גם  ישראל בקדושת הוא  הרי  ישראל שנולד מי  וכל

ולכן לדת , להיכנס  כדי עצמו  את  למול צריך ואינו שנימול,

'לשמה '. להיות  צריכה היא  שאין  יוסי  רבי סובר

à"ôùú'ä áà-íçðî 'é éðù íåé עצמו  ברכת אחר אמן עניית

:ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÁÒÂ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„ÒíéìLeøé úà äðáe ...§¥¤§¨©¦
úà åéîçøa äðBa ,'ä äzà Ceøa .zøac øLàk ,áBø÷a§¨©£¤¦©§¨¨©¨¤§©£¨¤

.íéìLeøé§¨©¦
כאן הזכיר  לא  שהרמב "ם  כך על  העיר  בנימין ' 'בני בספר

שכתב כמו ירושלים ', 'בונה  אחר  אמן לענות  צריך שהמברך

ברכות הט"ז)בהלכות  "העונה(פ"א זה[אמן]: הרי ברכותיו אחר 

זה הרי  אחרונות  ברכות  סוף  שהיא  ברכה אחר והעונה  מגונה ,

המזון". בברכת  ירושלם בונה  אחר כגון  משובח,

משנה ' ה 'כסף  שם)וכתב  ברכות :(הל'

ב)בגמרא  מה, 'הרי(ברכות ברכתו  אחר  אמן העונה כי  ביארו

שאמרו ומה וברכה , ברכה  כל אחר  אמן כשעונה  - מגונה ' זה

ירושלים '. 'בונה  ברכת  אחר אמן כשעונה - משובח' זה 'הרי

שם)והרמב"ם  ברכות של (הל' אחרונה  ברכה "אחר  גם  הוסיף 

ברכות סוף שהיא  ברכה  כל  בסוף  וכן  ערבית , שמע  קריאת

עצמו". ברכת אחר אמן  בה עונה  - אחרונות 

אלא עצמו ברכת  אחר  אמן לענות  שאין הוא  דבריו  וביאור 

ולא הענין בסוף היא  אחריה  שעונה  הברכה  א. תנאים : בשני 

אחר אמן עונה  יותר או ברכות  שתי לאחר  רק ב . בתחילתו .

קריאת של  אחרונה  ברכה  "אחר  רק ולכן האחרונה . הברכה 

ברכהziaxrשמע  אבל עצמו", ברכת  אחר  אמן  בה  עונה  ...

ק"ש  של  עונהzixgyאחרונה  אינו  אחת , ברכה  אלא  שאינה 

רש "י  כדעת  ולא  אמן, הא)אחריה ד"ה בסוף(שם אמן שעונה

של  ק "ש  ziaxreברכות  zixgy.

בבונה)והתוספות הא דבר ,(ד"ה עמא  מאי  חזי "פוק  כתבו :

דברכת ירושלים  בונה  אחר  אלא  אמן לענות נהגו שלא 

המזון".

ערוך ' ס"א)וב 'שלחן רטו סי' וכתב(א"ח הרמב "ם  כדעת  פסק

או ברכות  שתי אחר אלא  ברכותיו אחר אמן  עונה  "אין -

ס"א)יותר " נד סי' אדה"ז שו"ע - בזו" לזו אחיזה שיש לזו זו .("סמוכות

ברכת אחר  אמן עונין "שאין התוספות  כדעת  פסק  והרמ"א 

ברכות ג ' בין להפסיק  ירושלים... בונה  בברכת  אלא  עצמו 

רביעית לברכה התורה  מן שהן  המזון  שבברכת הראשונות

אלו במדינות  נוהגין וכן סופרים ... מדברי אדה"ז שהיא  "(שו"ע

.שם)

à"ôùú'ä áà-íçðî à"é éùéìù íåé בשבת? למלאכה המסייע דין מה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰àéöBäì ãçàa çk äéä̈¨Ÿ©§¤¨§¦
eôzzLðå ,Bcáì dàéöBäì ìBëé Bðéà éðMäå ,Bcáì Bæ äøB÷¨§©§©¥¦¥¨§¦¨§©§¦§©§
,àeä òiñî éðMäå ;áiç ,ìBëiL ïBLàøä äæ ¯ äeàéöBäå íäéðL§¥¤§¦¨¤¨¦¤¨©¨§©¥¦§©¥©

.íeìk áiç Bðéà òiñîe§©¥©¥©¨§
א)בגמרא צג, נעשית(שבת שהיתה  למלאכה  שהמסייע  נאמר 

בזה ואין  לכתחילה  מותר  שהדבר  אומרים  ויש  פטור. בלעדיו 

בגמרא  מהמבואר לכך ראיה ומביאים מדרבנן, אף  (שם איסור 

ב) מונחתצג, האחת  רגלו  כאשר  המקדש  בית  העובד כהן לגבי 

לעמוד  יכול שאם חציצה , גבי על  מונחת  והשנייה  הרצפה על 

אע "פ כשרה  העבודה הרצפה , על המונחת הרגל  על

נחשב אינו  שהסיוע ומכאן השנייה , ברגל גם שמסתייע 

מדרבנן גם  במעשה זביד)כהשתתפות  רב ד"ה שם שבת .(תוספות

עבודת שלגבי ורק  לסייע , אסור שמדרבנן  אומרים  ויש 

היא התורה  מן  כאשר  העבודה  את  לפסול רצו  לא  המקדש 

גבי על המונחת  ברגלו שהסתייע  העובד הכהן אך כשרה ,

דרבנן איסור  על עבר  פב)חציצה , סי' צבי חכם .(שו"ת

שאסור מלשונו שדייקו יש  זה  בענין הרמב"ם  ובדעת 

כן לעשות  שמותר  ולא כלום " חייב  "אינו  כתב  שהרי  לסייע ,

סק"י)לכתחילה  שטז סי' או"ח א"א מגדים מלשונו(פרי מדייקים  ויש  .

ביחד  שעשו שניים לגבי  הקודמת, בהלכה שכן להיפך 
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אלו "הרי כתב  לבדו, לעשותה יכול מהם אחד שאין  מלאכה 

חייב  "אינו כתב  המסייע  לגבי ואילו ומשמעmelkפטורין " "

זאת לעשות שמותר  כתב  ולא  מדרבנן, ממלקות גם  שפטור 

לדבר מסייע איסור  בזה יש  שמכלֿמקום  משום לכתחילה 

זה הרי  גוי , כגון  חיובא  בר  שאינו  למי יסייע  אם  אך עבירה,

לכתחילה  קח)מותר  עמ' בשבת' 'מעליות המשנה, מרכבת .(ראה

אברהם' ה 'מגן פסק  דברי וכן  על פמ"ג וראה סקט"ז שכח סי' (או"ח

שם) מותרהמג"א ולכן  לכתחילה , ומותר ממש  בו  אין  שמסייע 

בפתיחת לו שמסייע  למרות  שן, לו לעקור  לגוי  לומר  לאדם 

השתתפות לבדו , זאת  לעשות  יכול  היה  והגוי  מאחר  כי הפה,

לכתחילה . ומותרת  ממש  בו  שאין כמסייע נחשבת הישראל 

איסור במסייע  שיש  הסוברים  לדעת  חוששים  יש  אך

סל"ט)לכתחילה  שם תשובות פסקי הזקן (ראה ואדמו"ר  סכ"א). (שם,

מדרבנן, איסור  במסייע  שיש  הסוברים  לדעת  אף  כי הכריע

חולה  סכנה)לצורך בו שאין שהתירו(אע"פ כשם  מותר , הדבר 

לנכרי. אמירה  איסור חולה  לצורך

à"ôùú'ä áà-íçðî á"é éòéáø íåé שבת  בערב האש על תבשיל נתינת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìk ìLa àlL ìéLáz©§¦¤Ÿ¨©¨
äôé àeä ÷nèönL ïîæ ìëå Bkøö ìk ìLaL ìéLáz Bà ...Bkøö̈§©§¦¤¨©¨¨§§¨§©¤¦§©¥¨¤
çpäL ét ìò óà ,úaLa Làä éab ìò BúBà ïéäLî ïéà ¯ Bì¥©§¦©©¥¨¥§©¨©©¦¤ª©
...BìeMa íéìLäì éãk íéìçba äzçé ànL ,äøæb ;íBé ãBòaî¦§§¥¨¤¨©§¤©¤¨¦§¥§©§¦¦

ì øzî äæ éøä ...äøékä Là äqkL Bà ,Làä óøb íàúBäL ¦¨©¨¥¤¦¨¥©¦¨£¥¤ª¨©§
.äéìò̈¤¨

רש "י ששת)לדעת  ורב ד"ה ב לז, שהתבשל (שבת תבשיל ,

דרוסאי' בן בישולו)כ'מאכל חצי אומרים ויש בישולו, מותר(שליש

קטומה . או גרופה  אינה  הכירה  אם  אף  האש  גבי  על להשהותו 

הרמב"ם  לדעת  פ"ג)אך ריש שבת הרי"ף דעת להשהות(וכן אסור

קטומה) או גרופה אינה הכירה צרכו(אם כל שהתבשל תבשיל אפילו

לו ויפה  שו"ע ומצטמק  - מצטמק" שהתבשיל במה ושמח לאדם לו ("שיפה

ס"ט) רנג סי' להשליםאדה"ז כדי בגחלים  יחתה  שמא  "גזירה 

מותר . - לו ורע  מצטמק  אם ורק  בישולו",

ערוך' ס"א)וה 'שלחן רנג סי' דעת(או"ח את  תחילה  הביא 

האם הכריע ולא רש "י, דעת  את  הביא  שניה  וכדעה  הרמב "ם,

גבי על תבשיל להשהות  שלא הרמב "ם  כדעת  להחמיר יש 

הוא אם  צרכו, כל שהתבשל אף  וקטומה  גרופה  שאינה  כירה 

הרמ"א  אבל  לו. ויפה  ס"א)מצטמק פ"ג שבת הרא"ש ע"פ (שם,

האחרונה". כסברא  להקל "ונהגו כתב:

כהן' פ"ה)וה 'מנחת  שני שער השבת, מדברי(משמרת הוכיח

ערוך' ס"ד)ה 'שלחן רנד שתבשיל (סי' רש "י כשיטת שסובר 

אש על אף  להשהותו מותר  דרוסאי בן כמאכל שהתבשל

פירות הקדרה  סביב  לתת  התיר  שהרי וקטומה גרופה שאינה

חיים  דרוסאי')הנאכלים  בן כ'מאכל כמבושל אינה(שדינם האש  אם  אף 

וקטומה . גרופה 

הלכה ' ונהגו)וה 'ביאור  ד"ה רגנ הרא "ש(סי' מלשון  כי הביא 

ישמעו לא  ובוודאי שבת עונג  במצות אדוקים  שישראל "מפני

אלא להחמיר  נוטה  שדעתו  משמע  להם " הנח  כן על לנו ,

כיש העם  נהגו שכבר במקילין  למחות כח בנו  ש "אין

אומרים".

הזקן אדמו "ר  לדעת  ס"כ)וגם  כך,(שם כל צורך שאין  במקום 

אש גבי  על  להשהות  ומותר הרמב "ם , לדעת  לחוש  טוב 

צרכו כל התבשל  התבשיל  אם  רק וקטומה  גרופה  שאינה

לו ורע  כהלכה ומצטמק  שלט)(שבת .עמ'

à"ôùú'ä áà-íçðî â"é éùéîç íåé תולדה? או מלאכה אב - 'זומר'

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰òèBpä Bà ,íéòøæ òøBfä©¥©§¨¦©¥©
,úBëàìî úBáàî ïä ãçà áà elà ìk ¯ øîBfä Bà ...úBðìéà¦¨©¥¨¥¨¤¨¥¥£§¨

.ïekúî àeä øác çnöì ¯ ïäî úçà ìkL ;àeä ãçà ïéðòå§¦§¨¤¨¤¨©©¥¤§©¥©¨¨¦§©¥
כ  מלאכה  אב  הוא  ה'זומר ' הרמב "ם אתלדעת  "הזומר  י 

הזורע " מעין זה  הרי  שיצמח כדי ה"ב)האילן  פ"ח וביאר(להלן .

משנה ' בדמיון(ה"ד)ה 'מגיד לאב  דומה  שהיא  מלאכה  "כל :

באיכות או  הפעולה  באיכות  ממנה  שחלוקה  אלא  גמור 

שה'זומר ' הוסיף  משנה ' וה'לחם  כמותה". אב  זו הרי הנפעל ,

ה 'זומר' כוונת  כי  הפעולה , באיכות ל'זורע' ענפים דומה (קציצת

האילן) מן בפעולותישנים הפכים  שהם  אע "פ  שיצמח , כדי היא

מהמחובר) כריתה היא הזומר ופעולת הקרקע עם חיבור הוא .(הזורע

כולן)ורש "י ד"ה ב, עג, של (שבת תולדה היא  שזמירה  כתב 

האילן. את  להצמיח כדי היא  הזמירה  כי  נוטע ,

טל' ה 'אגלי ד)ומבאר אות ביניהם :(זורע מחלוקת  שאין 

רש "י מקרסמין)כתב ד"ה א ג, קטן יבשים(מועד ענפים  שחיתוך

'קירסום '. נקרא אילנות משאר  וחיתוך 'זימור ' הוא הגפן מן

המשנה  בפירוש  הרמב "ם  מדברי מ"ה)אך פ"ד משמע(שביעי

כדי רעים  עשבים  עקירת  כמו הוא  יבשים  ענפים  שחיתוך 

יותר  יצמחו 'xnef'שהטובים  `xwp epi`e('מנכש' כאשר(אלא ורק  ,

האילן כח שיתחזק כדי ידוע , במקום  נעשים והחיתוך הכריתה 

אילנות . בשאר  והן בגפנים  הן  'זימור ' זה  הרי לרוב , פריו ויתן

רק הוא  והרמב"ם  רש "י  בין שהחילוק לומר יש  זה  ולפי 

מלאכה אב  הוא ש 'זומר ' האומר הרמב "ם  'זומר ': בפירוש 

מ  וזהו הצומח, כח שיתחזק  כדי בכריתה drihpdמדבר  xcq
רש"י). לדעת גם מלאכה אב היא כזו (וזמירה

יבשים ענפים  "מחתך שהוא  בזימור מדובר  לרש "י ואילו

גפן " 'קירסום').של נקרא אילנות מ'סדר(ובשאר שאינו וכיון 

הענפים את  לקצץ  צורך  שיש  משום נעשה אלא  הנטיעה '

זמירה הטובים , הענפים  לצמיחת יפריעו שלא  כדי שהתייבשו 

תולדה  רק  היא  הרמב"ם)זו  לדעת .(גם
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המשך ביאור למס' סוכה ליום ראשון עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"é éùéù íåé בשבת  בגד סחיטת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éøä ¯ íéãâa ñaëîä©§©¥§¨¦£¥
,Bñaëî äæ éøä ...ãâaä úà èçBqäå .áiçå ,ïaìîä úãìBz àeä¤¤©§©¥§©¨§©¥¤©¤¤£¥¤§©§
éëøvî äñâääL Bîk ,àéä ñeak éëøvî äèéçqäL ;áiçå§©¨¤©§¦¨¦¨§¥¦¦§¤©£¨¨¦¨§¥

.ìeMaä©¦
מצרכי שהיא הבגד סחיטת  חיוב  את  הרמב "ם מדמה  מדוע 

הבישול? מצרכי שהיא  התבשיל להגסת  הכיבוס 

צדק ' ה 'צמח הנ"ל)מבאר  כל ד"ה פכ"ב שבת הש"ס :(על

התוספות הוי)לדעת ד"ה א ו, ממים(כתובות בגד  סחיטת  רק

הם שהרי משקים , שאר  סחיטת  לא  אבל כיבוס , נחשבת 

בו. שנבלעו  הבגד  את  מלכלכים

הר"י לדעת  האי)אבל ד"ה א, קיא, שבת שאר(תוס' סחיטת  גם 

"מתלבן הסחיטה  ידי  על כי  כיבוס , משום  חיובה  משקים 

הרמב "ם  דעת  וכן  מכבס". והוי קצת  הט"ו)הבגד פכ"ב  (להלן

מטלית לדחוק אסור  ולכן מכבס , שהוא  משום  חייב  שהסוחט

משקים לשאר  מים  בין  חילק  ולא  משקה , בו שיש  כלי בפי

הרמב"ם) בשיטת כן נקט שכ, סי' או"ח יוסף', ה'בית .(וגם

המגיס : לדין הסוחט דין את  בהשוואתו הרמב"ם  כוונת  וזו 

הבגד, בתוך הבלוע  הלכלוך את מוציאה  הסחיטה  פעולת 

מכל  הבגד, את מלבנים  אינם המשקים  שאר  או שהיין ואף 

וכשלאחר הבלוע  הלכלוך ויוצא  נפלט הסחיטה ידי על  מקום ,

הסחיטה ובזה  לליבונו. הבגד יחזור  במים , אותו  ישטוף  מכן

אף 'מבשל' משום  הוא  שחיובה  התבשיל להגסת  דומה 

לתוך  החום  בהחדרת  מסייעת רק  אלא  בישול פעולת  שאינה

סחיטת גם וכך הבישול ', 'מצרכי  חלק  היא  ובזה התבשיל 

מתוך  הלכלוך את  מוציאה משקים  שאר או ביין הבלוע  הבגד

ולכן ילבין , הוא  במים, הבגד  את כשישטוף  כך , ואחר  הבגד

הכיבוס '. 'מצרכי  היא  הסחיטה

à"ôùú'ä áà-íçðî å"è ùãå÷ úáù להיסגר? צריכות הדלתות האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ówî àeäL íB÷î ïëå§¥¨¤ª¨
úBìòðð äéúBúìcL äîBç úôwnä äðéãî ïBâk ...úBöéçî òaøà©§©§¦§§¦¨©ª¤¤¨¤©§¤¨¦§¨

.ïä äøeîb ãéçiä úeLø ïlk ...äìéla©©§¨ª¨§©¨¦§¨¥
אינה חומה המוקפת  עיר  כי מבואר  כאן  הרמב "ם  מדברי 

פתוחות , נותרות  החומה דלתות  אם  היחיד כרשות נחשבת 

כרשות נחשבת היא  אזי בלילה , ננעלות  הדלתות  אם  ורק 

ביום . גם היחיד

להלן ה"י)אך שטח (פי"ז לטלטול להכשיר  כדי  כי כתב 

מכאן דלתות  "עושה  בו , עוברים  שרבים  כתלים שני  שבין 

מכאן... dlilaודלתות  zezlcd lerpl jixv epi`e צריך אבל

הרי להינעל", ראויות  מועילהzexyt`yשיהיו הנעילה

ננעלות שאינן  אע "פ  היחיד כרשות המקום את להחשיב

lreta! זו להלכה  סותרים  הדברים  ולכאורה  ,

אין בפועל  ננעלות  הדלתות  אין אם אמנם שביארו : ויש 

ומכלֿ פטור , הרבים  לרשות  משם  והמוציא  היחיד רשות  זו

זה  במקום הטלטול היתר  לגבי להלן),מקום  מדובר אם(שעליו אף 

להינעל , ראויות  רק miaxdהדלתות  zeyx ef oi` איננה שגם (אף

היחיד) בתוכה רשות טלטול  איסור  אין ולכן כג), ה, יחזקאל .(דברי

ולא לקולא  רק  אמורים  כאן  הרמב "ם דברי  זה, ולפי 

אין בפועל בלילה  ננעלות  אינן הדלתות שאם היינו לחומרא ,

אך  הרבים , לרשות  ממנה הוצאה  איסור לגבי  היחיד  רשות  זו

רשות דין ממנה לשלול כדי להינעל ראויות  שהדלתות  בכך די

הטלטול. את  בה  ולהתיר  הרבים 

אין שאם כפשוטם  כאן הרמב"ם  דברי  את  שפירשו  יש  אך

הרבים כרשות  דינה  בפועל, בלילה  ננעלות העיר  דלתות

בתוכה) לטלטל אסור כי(וממילא הוא , ההלכות שתי בין והחילוק  ,

לצורך  נועדו לא  שמלכתחילה העיר  בדלתות  מדובר כאן

מהעיר מבטלות  אינן  ולכן  העיר , לשמירת אלא  טלטול היתר 

להלן אך בפועל, ננעלות כן אם  אלא  הרבים  רשות  דין את 

רשות דין ביטול לשם  מלכתחילה  שנעשו  בדלתות  מדובר

לנעול  עומדים אין אם אף  מועילה  זו  וכוונה  מהעיר , הרבים

כלל  טו)אותן  סי' ליקוטים ח"ד חדשה מהדורה שקאפ, שמעון רבי .(חידושי
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי

טוב. ויום שבת דוחים

.‡Ï¯Ú elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰2„·ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï·‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»

‰iL9¯ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïk·e .10ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa - ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל
אבל  י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח, (רבי לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף" שאינו פי על אף

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על אף
מצוה,5) לשם לכוון יודע ואינו דעת בר שאינו פי על אף

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי
יט). פרק סוף לשבת (רי"ף לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב"ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל שעל כתב
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו

רס"ד). סימן דעה יורה יוסף ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב

בנה. ערלת את עץ.11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

ליורה  ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף רס"ד (סימן דעה

.·‰tÁÓ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆
‰ ˙‡‰¯ËÚ15CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚ¯Bt16¯BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

¯Na ‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«

Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»
‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL ¯Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע הגיד שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט

הקרקע. כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה  עור  כי
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע.

.‚ÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ22Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰¯ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈
·kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…

·b ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆
·kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê - ‰¯ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי
היקפה. לרוב שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף (שבת שנית אותו מלים

.„‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk - Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ¯ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈ·kÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

L¯t26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ27‡ Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28- ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק ידיו.26)שלא אינו 27)סילק
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער משום
המפרשים  רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי  והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו ומלים
אינה  שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם
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היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק קלז 29)הקרום דף (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי על שאף ב) עמוד
אבל  - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
שלא  מי ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,¯˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
¯Na31B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ

‰M˜˙iL ˙Úa32CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó34Ïe‰Ó ‰‡¯ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ -¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»

ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL „Ú35‰Ê ¯·„Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆

ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««
‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי

רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי
ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר

י). הלכה

.Â,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים

שבת. בערב לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור
ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת

לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
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˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ
BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,

והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ
והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז

כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,
כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף

שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני בחמין לרחיצה היתר
לגוי  ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב
במוספנו  וראה אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב,61)לחכמי פרק שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
וגם  כה): פסוק ח, פרק (יחזקאל אומר הכתוב עליהם ואסור,

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני

.Ë¯ÓB‡ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È·‰Ï Ì"ekÚÏ62‡È·È ‡lL „·Ï·e ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡63¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64¯zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי רשות 65)"וביום דרך חפץ העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך
לגוי  לומר לנו שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו
אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, פרק

שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת

.ÈdpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.·BËŒÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,·BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙e·L68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆
‰¯BzaL69,·BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿

‰¯„˜Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני.67) ישראל 68)ביום ידי על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי שהרי 69)דרך

כג, פרק (ויקרא שנאמר התורה, מן במלאכה אסור טוב יום
לעיל  אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק
לא  דוחה עשה מטעם מילה מכשירי להתיר שאין ז, הלכה

לבשל 70)תעשה. מותר שהרי התבשיל את בהם לתבל
משום  בו אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב, ביום

בשבת. רפואה כי 71)איסור א) עמוד קלד דף (שבת
מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו
צרכי  משום התירו טוב וביום סממנים, שחיקת משום גזירה

רוקח"). ("מעשה מילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח

וחשיבותה. מילה מצות ערך

.‡ÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó Ïn‰2ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : «»¿»≈…∆∆»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡ ÏÓ Ì‡Â .B¯·Á Ôa ÏÓ Ì‡ - ‰ÏÈn‰ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»««ƒ»ƒ»∆¬≈¿ƒ»∆

Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ :C¯·Ó - Ba3C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â ,4 ¿¿»≈¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«∆∆»«»¡…≈∆∆»»

BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡5ÏL B˙È¯·a ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆
¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿»«»»»∆¿»≈
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ ÔÈeˆnL ‰ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿»∆¿Àƒƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ‰È¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ«¬∆»¿»»

BÊ6‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .7B‡ ÔÈcŒ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL , ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ
.Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»»¿≈»«¬≈

"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
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שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,

.·ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡Â8BzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈ¯ÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙È¯aÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈ·BË9. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות

רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה

.‚Ïn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â10ÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ ¯L‡11B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ12,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ13L„˜ ˙È¯a ˙B‡a Ì˙Á14¯ÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Ê15e¯eˆ16˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ ,17 …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e¯‡L18˙ÁMÓ19e¯N·a ÌN ¯L‡ B˙È¯a ÔÚÓÏ20. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"21." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות

מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם
ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר

ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ22˙‡ ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰23Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙È¯·ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È24. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
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כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'

.‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó ,Bc·Ú ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏeÓÏ eeˆÂ25,˙È¯a Ìc Ô‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆«¿ƒ

Ì‡Â .ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ì„ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆¿ƒ
˙ÏÈÓ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ26."ÌÈ„·Ú‰ »∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ

ÏB„b Ì„‡ Ïn‰Â27C¯·iL „Ú B˙Â¯Ú ˙BqÎÏ CÈ¯ˆ ,28, ¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈
.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈»

כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון

גדול. כשהוא שנימול ערל פ"יט.28)ישראל שבת רי"ף,
הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ"ג, שמע קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב ואע"פ
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי שכאן לחלק,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ"ג). לברכות

שם.

.ÂÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,¯ib˙pL Ì„˜ ÏnL ¯b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙È¯a Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk -29. ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ30ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ¯ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L31. ∆≈»»««

בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי

שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי
בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
חמשֿ לפני וזה השתין... ומשם כראוי, נקבות לו היתה
כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב לי הביא שנה עשרה
סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני הוא,

הרחלות". ככל לאחוריים

.ÊÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ CÈ¯vL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ ¯eÒ‡ ‰È‰ - Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡32‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ»≈∆»««ƒ∆«¬≈ƒ¿»

‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a33Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙34ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

B˙B‡35.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי גויים לרפאות שאסור
גוי  שנאמר מקום "וכל כו:). (ע"ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע"ז" עובד זה הרי סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח). פ"יא,
ה"ב). פ"י, ע"ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם לא 34)אלא מילה, מצות לשם
בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב: ה"י) (פ"י, מלכים

שכר, לקבל כדי התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע"פ

.Á,ÌÈBb‰ d· epb˙pL ,‰Ï¯Ú‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»«ƒ
ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL36‡È‰ ‰ÏB„‚e . ∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÏnL „Ú ÌÏL eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ‡lL ,‰ÏÈn‰37, «ƒ»∆…ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»
ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯a ¯Ùn‰ ÏÎÂ .'B‚Â EÈ·e≈∆¿¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ

B˙Ï¯Ú ÁÈp‰Â38dÎLÓ B‡39Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒƒ«»¿»¿»»««ƒ∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz40. »«¬ƒƒ≈≈∆»»«»

מי 36) כי כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע"ב. לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק לאחוז ומתאוים
שמעוני' ב'ילקוט (הובא טוב' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק: על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני - ראשי בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי בראשי, מניח אני - ותפילין
עושה  אני בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי 'פרקי דברי עלֿפי הנביא, אליהו לכבוד כסא
עליו  נגלה מארץֿישראל אליהו שברח "בשעה (פ"כט):
קנאתי  קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב"ה
אתה  לעולם הקב"ה: לו אמר י), יט, מלכיםֿא (ראה לה'
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ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי

רסה). סי' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי פ"א,40)העטרה פאה ירושלמי
ה"א.

.Ë‰Ï˙ ‡lL - ‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea¯ ‰LÓÏ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

· ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .C¯c ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙È¯·a E¯·ÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ :¯ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙¯Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ - EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-dad̀xtq
dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨

¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈

Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈
¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
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.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆
k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«

‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
התמיד".3) "פרשת והיא כח), (במדבר ישראל בני את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי לקרותן ה"יא) פ"ז, תפלה הל'
מ"א.5) פ"א, פאה בסוף 6)מסכת להניח חייב שאדם

ט). יט, (ויקרא ככתוב לעניים, אדם 7)שדהו שחייב
(שמות  ככתוב רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות
וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,

גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר
כח). כג, לויקרא (רמב"ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,

חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור
שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו

שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות
הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי

"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה
ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים

אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ

ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»
ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»

:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿
.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
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ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»
שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו

"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם

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



dpydצד lk zelitz xcq - dad` xtq - a`Îmgpn 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

à"ôùú'ä áà-íçðî 'é éðù íåé
Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
È„‡ ÌÏBÚÏ ¯Bab ‰z‡ · :'ÂÎÂ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»¿«»ƒ¿»¬…»
Ïh‰ „È¯BÓ) ÚÈLB‰Ï ·¯ ‰z‡ ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ.( ¿«≈≈ƒ«»«¿ƒ«ƒ«»

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
:'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡ ‚«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq EeÏÏ‰È¿«¿∆»»«»»≈«»«»
Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿
ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ ‰Úc≈»»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈
EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰ ‰ :˙Úc‰«»«¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆
‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ e·¯˜Â¿»¿≈«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»
eÏ ÁÏÒ Â :‰·eL˙· ‰ˆB¯‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÈÙÏ¿»∆»«»»∆ƒ¿»¿«»
Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èk eÈ·‡»ƒƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰a¯n‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÁlÒÂ ·BË Ï‡≈¿«»»»»«»«««¿∆
eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¯ Ê :ÁÏÒÏƒ¿…«¿≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈
Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï ¯‰Óe«≈¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»
‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡«»≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈
‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ eÚÈLB‰ƒ≈¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»
.‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ ‰ÓÏL¿≈»¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»
'‰ eÎ¯a Ë :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB¯ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈≈«ƒ¿»≈»¿≈
Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈

¯ËÓe ÏË)3‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Î¯a (‰Î¯·Ï «»»ƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»
Ce¯a .Ï·˙ Èt ‰e¯Â EÈ˙BÎ¯aÓ ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ¿««∆»»ƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»
e˙e¯ÁÏ ÏB„‚ ¯ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰ C¯·Ó '‰ ‰z‡«»¿»≈«»ƒ¿«¿»»¿≈≈
˙BÙk Úa¯‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡ ıa˜Ï Ò ‡NÂ¿»≈¿«≈∆»»À≈≈«¿««¿
BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk»»»∆¿«¿≈»«»¿«≈ƒ¿≈«
eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡¯·k eÈËÙBL ‰·ÈL‰ ‡È :Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»¿≈¿»ƒ»¿¬≈
‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È epnÓ ¯Ò‰Â ‰lÁz·k¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆»«¬»»¿…»≈«»
‰z‡ Ce¯a .ËtLÓ·e ˜„ˆa ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa Ec·Ï¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»«»

ÌÈÈLÏnÏ ·È :ËtLÓe ‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ '‰4Ï‡ ∆∆≈¿»»ƒ¿»««¿ƒƒ«
e„·‡È Ú‚¯k Ìlk ÔÈÒB¯e˜Èt‡‰ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈
Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ¯aL˙e ¯wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe«¿»¿«≈¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»
ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe ÌÈÚL¯ ¯·BL '‰ ‰z‡«»≈¿»ƒ«¿ƒ«≈ƒ«
˙È¯‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ È¯bŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ
¯ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ¯ eÓ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈∆¡«¬∆¡…≈¿≈»»
ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ ·BË¿…«¿ƒ¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…

ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a¿¿»«ƒƒ¿«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«
:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ»ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»»ƒ
Ìe¯˙ B¯˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Óa „Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË∆∆«»ƒƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»
ÊË :‰ÚeLÈ Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈaƒ»∆»«»«¿ƒ«∆∆¿»
Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁÂ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL¿«≈¡…≈¿¿«≈»≈¿«≈

ekÏÓ e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a5Ï‡ Ì˜È¯ ¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈«¿≈≈»«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk e·ÈLz¿ƒ≈ƒ«»≈¿¿≈¡…≈
¯È·„Ï ‰„B·Ú‰ ·L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡¯NÈ EnÚa¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈»¬»ƒ¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡¯NÈ ÈM‡Â E˙Èa≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»«»
‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ¯ÈÊÁn‰««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬«¿»»«»
Ô‚Óe eÈiÁ ¯eˆ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰¡…≈≈…≈¬≈«≈»≈
E˙l‰z ¯tÒe EÏ ‰„B ¯B„Â ¯B„Ï ‰z‡ eÚLÈƒ¿≈«»¿»∆¿¿«≈¿ƒ»∆

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ6ÔÁ ‰Î¯·e ‰·BË ««≈¿ƒ»»¿»»≈
elk eÎ¯·e EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆»¿≈À»
‰·‰‡ ÌÈiÁÂ ‰¯Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt ¯B‡nÓƒ¿»∆»«»»¡…≈»¿«ƒ«¬»
·¯' (‰iL) ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ¿ƒ««»≈ƒ¿»»¿ƒ»«
.'ÂÎÂ '„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „È¯BÓ ÚÈLB‰Ï¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ¿∆∆¿
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎ¯a' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Î¯a C¯·Óe¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈¡…≈
ÔBˆ¯ ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈»
C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a¿»»¿»»«»ƒ«»«»¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈«ƒƒ
,‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰z‡ .‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡'«»≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»«»
Ï‡¯NÈ ÔÈa CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆≈ƒ¿»≈
ÌLk .‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈««¬∆¿≈
ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈

˙BLb¯˙n‰ ˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ7‡·Ï «¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ«ƒ¿«¿»…
ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈≈ƒ¿¿¿»≈
‰¯NÚŒÚ·L ˙k¯·a ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ¿À∆≈ƒ¿ƒ¿«¿«∆¿≈
‰Ê ÁÒa d˙B‡ C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈»¿…«∆
.EnÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯'¿≈¡…≈¿«¬«ƒ¿»≈«∆

'ÂÎÂ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡8‰ÈÊÁ˙Â ¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…¿¿∆¡∆»
‡¯˜Ó ÌBÈa' ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ≈≈¿¿À∆≈≈¿ƒ¿»
ÌBÈa') B‡ '‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„…̃∆«∆¿≈««««∆¿
‚Á „ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ≈««»«∆¿≈«
˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰«À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ·‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ ·B¯»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

¯Ó‡pL ¯·ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«
¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ ¯ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
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צה dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - a`Îmgpn 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰¯»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ ‰eL¯ÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰k·zƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

·e˙kk .d˙B·Ï13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe ·È·Ò»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆

„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס
לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות
א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה

"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות
עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
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ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,

‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È2‡¯·c ‡ÓÏÚa3d˙eÚ¯Î4 ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
d˜¯t ÁÓˆÈÂ d˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ5dÁÈLÓ ·¯˜ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿«À¿»≈ƒ»≈¿ƒ≈

dnÚ ˜¯ÙÈÂ6˙ÈaŒÏÎc ÔB‰ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e ÔBÎÈiÁa ¿ƒ¿…«≈¿«≈¿≈¿«≈¿»≈
‡Ï‚Úa Ï‡¯NÈ7dÓL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ·È¯˜ ÔÓÊ·e ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈¿≈

‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ‡a¯8.'ÂÎÂ C¯a˙È . «»¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿»«¿
Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ¯eaˆ ÁÈÏL ¯Ó‡iL ˙ÚadÓL »≈∆…«¿ƒ«ƒƒ¿««¿ƒ¿««¿≈

‰lÁz ¯ÓB‡ ‡e‰L ˙Ú·e .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk '‡a«̄»»»»ƒ»≈»≈∆≈¿ƒ»
‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â'¿ƒ¿»≈»»»ƒ»≈¿≈¿≈«»
ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .'‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿«¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰9'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ˙BÚÏ »ƒƒ«¬»≈¿≈¿≈«»¿»«
BÁk ÏÎa10Ïk 'C¯a˙È' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .Ì„‡ ÏL ¿»…∆»»¿∆≈ƒ¿»«»

Ïk '‡e‰ CÈ¯a' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈¿ƒ»
'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â' ÛBqa ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈«¿ƒ¿»≈
LÈc˜ ÏÎa ÔÈBÚ ‰f‰ ¯„qÎÂ .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿«≈∆«∆ƒ¿»«ƒ

‡¯˙a LÈc˜ .LÈc˜Â11ÁÈÏL ¯ÓB‡L LÈc˜ Ïk - ¿«ƒ«ƒ»¿»»«ƒ∆≈¿ƒ«
ÂÈ¯Á‡ ¯ÓB‡ BÈ‡L ‰lÙz‰ ¯ÓBbL ¯Á‡ ¯eaƒ̂««∆≈«¿ƒ»∆≈≈«¬»
e‚‰ - ÔÈ¯ËÙÂ B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÚ‰ Ïk ‡l‡ ÌeÏk¿∆»»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬
ÔB‰˙BÏˆ Ïa˜˙z' BÊ ‡ÁÒ BÙBÒa ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰12 »»¿ƒ¿À¿»ƒ¿«≈¿¿

ÔB‰˙eÚ·e (ÔB‰˙BÏˆe ÔB‰˙eÚa „·Ú˙˙Â)13˙ÈaŒÏÎc ¿ƒ¿¬«»¿¿¿»¿¿»≈
‡iÓL·c ÔB‰e·‡ Ì„˜ Ï‡¯NÈ14‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È .15 ƒ¿»≈√»¬¿ƒ¿«»¿≈¿»»«»

ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔBÎÈÏÚ ‡iÓMÓ ‡˜¯Ùe ‡zÚiÒÂ¿ƒ«¿»À¿»»ƒ¿«»¬≈«¬»»¿«
ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
תחנתם 13) ואת תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

בעותהון. וית צלותהון ית תרגומו: מה) ח, (מלכיםֿא
שבשמים.14) אביהם וגאולה 15)לפני ועזרה רב שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם

Ôa¯c LÈc˜16¯˙È B‡ Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ Ïk - «ƒ¿«»«»¬»»ƒƒ¿»≈»≈
‰tŒÏÚL ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚL17elÙ‡Â ∆¿ƒ¿«¿»∆«∆«¬ƒ

˙BL¯„Óa18˙B„b‰· B‡19„Á‡ ¯ÓB‡ ÔÈÓiÒÓ Ô‰Lk ¿ƒ¿»¿«»¿∆≈¿«¿ƒ≈∆»
‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ‰Ê ÁÒa LÈc˜ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»

‡i˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡˙cÁÏ „È˙Úc20˜¯ÙÓÏe «¬ƒ¿«»»»¿»¿«√»»≈«»¿ƒ¿«
‡iiÁ21ÌÏLe¯È„ ‡z¯˜ È·ÓÏe22‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎLÏe ««»¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆¿«¿»»≈¿»

‡LÈc˜23‡Ú¯‡ŒÔÓ ‰‡¯Î ‡ÁÏt ¯˜ÚÓÏe «ƒ»¿∆¡«À¿»»À¿»»ƒ«¿»

d„eÁÈÂ dÂÈÊa d¯˙‡Ï ‡iÓL„ ‡ÁÏt ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»À¿»»ƒ¿«»¿«¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈
‡˙ÓÁÂ' „Ú 'ÂÎÂ 'd˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ24Ô¯ÈÓ‡c ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿∆¡»»«¬ƒ»

‡ÓÏÚa25Ôa¯ŒÏÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â26ÔB‰È„ÈÓÏzŒÏÚÂ ¿»¿»¿ƒ¿»≈««»«¿««¿ƒ≈
Èc ‡˙È¯B‡a ÔÈ˜ÒÚc ÔB‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏzŒÏÚÂ¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔBÎÏe ÔB‰Ï ‡‰È ¯˙‡Â ¯˙‡ŒÏÎa È„Â Ô„‰ ‡¯˙‡·¿«¿»»≈¿ƒ¿»¬««¬«¿≈¿¿
ÔB‰e·‡ Ì„wÓ ‡ÁÂ¯e ‡zÚiÒÂ ÈÓÁ¯Â ‡cÒÁÂ ‡pÁƒ»¿ƒ¿»¿«¬≈¿ƒ«¿»¿»»ƒ√»¬
e‰ÊÂ .'ÂÎÂ '‡ÓÏL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ‡iÓL·c¿ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¿»»¿¿∆

Ôa¯c LÈc˜ ‡¯˜p‰27. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי"18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ"יט עיר 22)לגאול לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב הארץ מן זרה עבודה
אחרי  הקברות בבית אלא זה נוסח אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח שיר לדברי נחמה ענין מה כי להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב לפניה,
נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני ומתגאה מתפאר פירושו:

נו. סימן או"ח אדם 25)בטור לבני בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני וריוח וסיוע רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי בו שמתפללים
"נמצא  כותב: שעו ליו"ד הרמ"א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב על
השבת... במוצאי התיבה) (לפני ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ"יז סוף זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי אני... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני ויודע מעוברת אשתי
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע" וב"אור גיהנם". של מדינה אותי יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ "מנהגנו כתוב: נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס בני מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי
הסוס, במרוצת רץ והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי, הממונים אותם עלי
עצים  לחטוב אותי שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
בעולם  מלאכתך היתה מה בני א"ל בהם, אותי ושורפים
העם  מראשי והייתי הייתי, המס גבאי א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
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מהם. שמעתי א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
דבי  דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ"ב. רבתי כלה וראה

ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ¯·„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt - el‡28È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ

È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe Ú¯BÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈
ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â29 »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈

EÈÓÁ¯ŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
Œ‰Óe ¯a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó .¯Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«

e‡ËÁ .˜cËˆp30e¯ÒÂ e„¯Óe eÚL¯‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿
‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ31˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆

‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ e¯ÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ·ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡¯ ÌÈ¯‰Ï ÁˆÓ32ÌÈ¯‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
L‡¯ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea¯ eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË·‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È· È„ÈŒÏÚ33È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙È¯Î‰ ÈzÏ·Ï CÏ - ÌËÁ‡34È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿

˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»

'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈
‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«

e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈
eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»

ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁ¯È54 ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ55 «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
È¯L‡ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ ·˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒ·bNÓ56 ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Ce¯a e‡¯Ba Ce¯a eB„‡ Ce¯a .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc·‰Â B„B·ÎÏ e‡¯aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙¯Bz57 «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙¯Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ¯‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ¯ ˙BNÚÏ B˙¯B˙Â B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ··Ïa B„·ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«

˜È¯Ï58ÌÈÓÁ¯Â ÔBˆ¯ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ
ÌÏBÚa EÈwÁ ¯ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ ·BË L¯ÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

E¯nÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰59'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „B·Î »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡60ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L ¯BÓÊÓ ¯ÈL el‡ ÌÈeÁz ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈ¯B˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'61ÔÈ¯B˜Â .¯BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈa¯Ó«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰62˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁ¯z ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡·ŒÈk dÁÏ63EÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E· eÁË·ÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ64Èk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈL¯B„ z·ÊÚŒ‡Ï65LÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב).40) כ, הימיםֿב ו).41)(דברי כה, (תהלים
ח).42) עט, כז).43)(שם מד, כב).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי
לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם

יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים
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ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:
רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר

כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם
כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«

הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ

zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»
.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿
.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
·e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙¯ÈÓL Ô‰a ·e˙ÎÂ ÌÈ·‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»

E˙¯B˙a4E˙eÎÏÓ· eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡¯NÈ È· e¯ÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈ·L ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡¯B˜ ˙aL È¯ÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
¯BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ' - ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

B·e ¯BÎÊÂ5ˆÔa¯˜ EÏ ·È¯˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡¯k ÛÒeÓ6eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ¯‡Ï eÏÚzL7‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ¯‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙8ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏ¯Ú ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„·BÚÏ9. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

z¯Áa Ìa ¯L‡ Ôe¯LÈ Ú¯Ê Bz˙ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁ10eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡¯˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¿̄≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡' - ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰¯·‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙¯ËÚÂ ‰l‰z ˙¯ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B· eÁeÈ ÂÈ·e ·˜ÚÈ Ôp¯È ˜ÁˆÈ Ï‚È11‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»

‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ· e¯ÈkÈ .d· ‰ˆB¯ ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰¯ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ·‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿
ג.2) ב, כט).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני הר אל חוזר
מועט 6) מוסף תמצא לא החגים מוספי שבכל לפי

הקב"ה, לפני תיגר השבת קראה וע"ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי לך, הראוי קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח, (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני כפול: להיות קרבנך ראוי לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡¯Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי "
ט). כח, ע"ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם
ירחי'). ('אבן נח ויכל 10)בני ב): ב, (בראשית שנאמר

וכן  ה', וחמיד ב'ירושלמי': ותרגומו השביעי, ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט): יג, (שמואלֿב

ינוחו 11) ובניו כשיעקב ישמחו ויצחק אברהם כלומר:
שיצחק  מפני ליצחק, ורינה לאברהם גילה וייחס בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב לבני קרוב
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב, היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף ב): לה,

('אבודרהם').

ÈL‡¯' - L„ÁŒL‡¯ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰¯tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„Á12Ì˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ È¯ÈÚNe ÔBˆ¯ ÈÁ·Ê EÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔB¯kÊ Ì„Úa ¯tÎÏ13„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡¯ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ E¯ÈÚa ÚÓL „Â„ È¯ÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙·‰‡ .EÁaÊÓ14Ì‰Ï ‡È·z15˙B·‡ ˙È¯·e ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .¯kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ¯ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ¯‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…̄«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰Î¯·ÏÂ ‰·BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡¯ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙B¯ˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡¯Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Ce¯a .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡¯Â z¯Áa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡' - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ z¯ˆÈÈÚÈ·M‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
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צט dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - a`Îmgpn 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡¯ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈
„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'16‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆
˙Ba¯˜Œ˙‡ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z·˙kL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ¯ È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È·‰B‡ Ï‡¯NÈŒÏk Ì· eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י, (ויקרא אומר הכתוב וכן ב:), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא

גאולתם. אחרי תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»

ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון
השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
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והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר
אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב'הגהות כתוב
ולומר  להשכים אחד שבוע מקדימים שלישי, ביום או שני
יום  ערב עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי 31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÔÈÎ¯·nL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ C¯·Ï ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa¯‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆
EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎ·e .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡¯ÈÈÂ ˙‡¯aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „B·k Ôz ÔÎ·e .'ÂÎ ÌÏL ··Ïa EBˆ¿̄¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈL¯B„Ï ‰·BË ‰Â˜˙Â EÈ‡¯ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe E¯ÈÚÏ ÔBNN Eˆ¯‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔ·Ï ¯ ˙ÎÈ¯ÚÂ Ec·Ú „Â„Ï Ô¯∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰¯‰ÓaÌÈ¯LÈÂ eÁÓNÈÂ e‡¯È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È¯·„a ·e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
·e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'B‚Â '‰ da‚iÂ32. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»

יח).32) הלכה ב, (פרק תפילה הלכות לעיל השווה

˙È¯ÁL ˙È·¯Ú - ‰M‰ L‡¯ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰33ÔB¯ÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a ‰Úe¯z¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ¯‡ Ï·˙ È·LBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»

Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈŒÏk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Ce¯a .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe¯ ¯L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»

בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין
שלמי  בו שמביאים יום אלא חג קרוי שאין לפי - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב ובהם חגיגה,
חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י ויטרי במחזור לתפילות, בפירושו רש"י (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏMÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ez¯Á· ‰z‡' - ‰M‰ L‡…̄«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â34ÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .·e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈
‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰¯ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a ¯L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ35 ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Ce¯a .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B¯ ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ36˙B‡¯Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙¯‡Ù˙a ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙¯‰ ÌBi‰ .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ37ÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
- ‰iL ‰Î¯a .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„·Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
'ÂÎ Ì„˜ È¯eˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ ¯kÊz BÚ¯ÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡' - ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ
'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰ .‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ ·e˙kk«»¿«¿»

תשרי.34) ראשֿחודש מוסף גם אנו 35)לכלול ואין
שחוזר  בשעה הש"ץ כיֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ "רשות" שהיא לפי בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם יב.36)בקהל קיט, תהלים
נגמר 37) השנה בראש כי יז), כ, (ירמיה הכתוב מלשון

רבה  (ויקרא במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו
העולם", נברא באלול בכ"ה אליעזר, רבי בשם "תני כט): פ'
אדם  נברא השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי שביום נמצא

('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a38˙È·¯Úa - ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
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È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯È ÚÈbÈ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLe¯È ÔB¯ÎÊ eÈ˙B·‡ ÔB¯ÎÊ eB¯ÎÊ EÈÙÏ ¯ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊÂ E¯ÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E¯·„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ez¯Á· ‰z‡' - ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe39‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ¯ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈ· eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt ¯·Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ

באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב
אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‡¯B˜Â ‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»¿≈
BÓk' ¯Ó‡L ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»∆»«¿

CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL40: ∆»«¿»»≈¿»∆≈»ƒ

ע"א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ1 …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆

ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ7e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ8ÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»

ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ13ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«
Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ14‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL15e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ26ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
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dpydקב lk zelitz xcq - dad` xtq - a`Îmgpn 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ
(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿

‰NÚÏ30‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÌÈÓL È„Èa31Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆

˙¯k32ÏÚ .˙e˜ÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«
ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ

‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò33ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«
EÈÙÏ Ìe¯Ó‡ ¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆
‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»

·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ34eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈
‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»

ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ35Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À
„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««

Èz¯ˆB ‡lL36‡Ï el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ…
È‡ È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈¬ƒ
ÔBˆ¯ È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ»
‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿¿»

ÈÙ È¯Ó‡37.'ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ
אפילו 7) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו

גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 11)כט.): שהתוודה
עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע חבירו על שנתחזק

את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי
גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה

ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה
תתורו..16) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה

אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי
לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא

אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי
יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:

יג). סט, (תהלים מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט
יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,20)למטה, ברוב

פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 21)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו

ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם

א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני הבא,32)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.34) כט, בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 36)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.37)ומה יט, תהלים

‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙È·¯Úa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓBbL ¯Á‡ B˙lÙz ¯Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a B¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' ¯Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈¬≈

Œ¯Á‡Â ‰f‰ ¯„qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓCk ¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆¿««»
:'ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡≈¿…«¬≈¿«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea¯ eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌB¯Ó ·LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»
eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ
ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·k ÌÈB·e¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

·e˙kk EÈÙÏ Ï·‰38ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡¯Ó LB‡ zÏc·‰ ‰z‡ Ï·‡ .Ï·‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰¯ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL39e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk40Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
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eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'eÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל

à"ôùú'ä áà-íçðî à"é 'â íåé
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ

‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ
…«ƒ¿««»

ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»
ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…

¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ
Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»
Èk ekÏÓ EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ
˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»

¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל

ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
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(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור
היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים

לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת
כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח

זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»

'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»

‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»
ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«

ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«

¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«
‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ

¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»
‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»
'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»

¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ

„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«
Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…

‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ

אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, יז).23)(נד, כהֿמא, (מ,
אֿלז).24) אֿלה).25)(ד, פרקים:26)(שם, (מלאכי,

ד). ג, יד).27)א, יב, – ז יא, ו 28)(הושע ב, (עמוס
ח). ג, א).29)– ד, – טו טוֿכח).30)(ג. (לז,

אֿיב).31) (ב,

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ

'‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««
Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…

ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»

‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»
'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»

‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«
ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆

„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«

ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ
Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…

ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ

ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ
אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈

¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«
Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ

‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«
„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈
ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,

כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא
ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב

גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד  טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
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קה zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn `"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«
'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»

ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«
¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«

'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»
ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈

ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«
Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«
אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה

דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יד 58)ב, יא, (שמואלֿא
כב). יב, הפרק).59)– סוף עד א ו 60)(יא, ה (מיכה

ח). ז. כא).61)– יט, – מו יח, טו 62)(מלכים ֿא יג,
ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈

˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»
‰ÈÓ¯Èa 'e˜È ÛÒka65˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . «∆∆ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»

ÈÏLe¯È ÈÊ‡aB·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»¿≈¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ
‰ÈÓ¯Èa 'eÏl‰˙È66ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ƒ¿«»¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ

'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â '‰ Ì‡¿À«¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‰ÈÓ¯Èa67„Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL . ¿ƒ¿¿»…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈«

Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ'68. «…∆¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈
'‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' - ‡ˆ˙ŒÈkƒ≈≈«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««

Ï‡eÓLa 'CnÚ ‰È‰È69‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ¿∆ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆
ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ ÚLB‰È70. ¿À«ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ«

'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k' „Ú71. «¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ«

e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' - eÈÊ‡‰«¬ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒ
Ï‡˜ÊÁÈa 'eÈÁÂ72˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ¿ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈

'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú ‰LÓ∆∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«
ÚLB‰Èa73. ƒÀ«

דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,
ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,

אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ

‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ
.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
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החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלויה  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש
לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
כל  בו "אכלול זמנים בספר משא"כ כו'", ותפילין ק"ש

בזמנים שהן כנ"ל.mireciהמצוות "
פרטים: שני יש הזמן, לפי הוא שחיובן במצוות והביאור:
וחלות  מצוה, של זמן שנהיה - הזמן על המצווה חלות
קידשה  - המועדות על התורה כשציוותה האדם. על החיוב
"אלה  ואמרה: המועדות לפרשת הקדימה ולכן הזמן, את
שיש  כלומר, מועדי" הם אלה קודש... מקראי ה' מועדי
האדם  על בהם הימים, משאר הנבדלים מיוחדים ימים

מצוותן. לקיים
ה'יד' בספר ברמב"ם שנסדרו כפי המועדות דיני אבל

ה  "הלכות ספר ה'גברא',שהוא חיובי של בסדר הם לכות"
באזהרות  מתחיל תחילה. החמורים החיובים את סידר ולכן
מלאכה  "כל כי העשור, שביתת ואח"כ שבת ואיסורים,
בעשור  זדונה על חייבין סקילה, בשבת זדונה על שחייבין
וח' וא' פסח, של וז' א' כי יו"ט שביתת והלכות כו'", כרת
בכל  שאסורין שווים כולם ור"ה השבועות חג סוכות, של
וקיומי  חיובי ואח"כ נפש, אוכל ממלאכת חוץ מלאכה
שביתת  יוה"כ הל' את קורא גם לכן שבמועדים. המצוות
פסח  הל' ואת בשביתה, ה'גברא' חיוב על שמורה העשור,
מחמץ  להישמר ה'גברא' חיוב שם על ומצה" "חמץ  קרא

מצה. ולאכול
עדותיך  "נחלתי בפסוק להדגיש הרמב"ם שמקדים וזהו
קבועים  בזמנים הם אלו שחיובים אף כי כו'" לעולם...
עדותיך  "נחלתי תמידיים: חיובים הם שגם הרי וידועים,

mlerl את "משעבדת" ויו"ט שבת שביתת של והאזהרה ,"
הרד"ק  וכפי' לעולם. אלא זמנים באותם רק לא ה'גברא'
בהם  מוחזק שאני לי... הם נחלה "שכמו זה: פסוק על
אחת  שעה מהם אצא שלא לעולם, בנחלתו המוחזק כאדם

בהם". אחזיק שלא
בתחילת  החודש קידוש הל' את הרמב"ם הקדים לא ולכן
הוא  זמנים בספר החידוש שעיקר להשמיענו זמנים, ספר
והגם  שנים, ומעברים חדשים מקדשים שבית־דין לא

זמנים  דספר המצוות בקיום מ"מ - האדם על הוא שהחיוב
הזמן. כל של ה'חפצא' על האדם פועל

(130 cenr a"l wlg y"ewl)

.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.‡.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית
שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים
זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.·¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
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·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»
˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות
אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.‚‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים
ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»

ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(כסף16ֿ) אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי

ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון
נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת

נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
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zayקח zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn `"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם
בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -

שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»

Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.ËB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»
.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»

·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈
‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…

˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆

לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות
נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה

לא). אות (ראה ופטור כאן:38)מתעסק נוסף אחר, בנוסח
על  שעבר שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי

מחשבתו".

.ÈÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»
BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור
שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'

"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן
"מן". במקום המלאכה"

.‡ÈÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆
ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»

dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת
פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת

מקרבן.

.·ÈÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»

B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.‚ÈB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ
ÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C¯ca«∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈

¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.„Èda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ

ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי

פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור
קג.). (שבת ופי"א פ"ו
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.ÂË,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿
˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»

Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿

˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»
‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆

L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewpã

.zeytp zpkq lv` zay `id diegc

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
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כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום
הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס
הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
את  לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות
שבין  הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום
היא  אין בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה

מישראל. איש של נפש' 'פיקוח במקום כלל מתקיימת
שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל זהו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות
היא  והשבת שבת, חילול כאן יש עכשיו שאמנם מודגש
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש' 'פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כלל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש'. 'פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח
רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.·e‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»

˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆
¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ

ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…

.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

או 8) אחר למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
ידי  על או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר
על  מלעבור מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור

.‚ÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»

ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון
ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
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¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆
Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆

˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ
‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ

.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים

לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו
הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
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(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,
אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:

(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת
שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»

ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.·ÈÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»

הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,

שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט
שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים
ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה

לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.‚È‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ

היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה

מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.„È‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין

פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.ÂË¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆
˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈

˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»
.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין
דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין

לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.ÊËLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
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קיג zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn `"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים
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קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ

,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…

˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע "א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה
אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם

סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"
בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת

.‰Î‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
תלמודֿ מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת
אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת

לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'

à"ôùú'ä áà-íçðî á"é éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

בשבת. נגמרת

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»

ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zxnbp `idy t"r` zay axra dk`ln ligzdl xzen"
."'ek zaya dil`n

מקום  שכל ה"ד) (פ"א שבת הלכות בתחילת למדנו וכבר
לכתחילה. מותר זה הרי לעשות", "מותר שנאמר

המלאכה  שעניין הרוחנית, בעבודה זו הלכה לבאר ויש
שתוכנה  הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו היינו בכלל,
ותכלית  (שבת), קדושה החול) (ימי החולין מענייני לעשות
שבת  שכולו "יום השבת ביום יהיה זו בעבודה השלמות
בערב  שטרח "מי יתקיים שאז העולמים", לחיי ומנוחה

בשבת". יאכל שבת,
תיגמר  שלא עבודה יש אם שאף זו, הלכה של תוכנה וזהו
בכל  בשבת, מאליה נגמרת תהיה שהיא אלא הגלות בזמן
יהיה  המלאכה שגמר ובהכרח אותה, להתחיל יש זאת
מהגלות  ישראל בני כל את יוציא כאשר הקב"ה על־ידי

ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו "אתם של באופן
(c oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.·ÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»
ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ

¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ

˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈

¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ

‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני
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בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח
ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול

ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות

כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.ÁBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
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˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«
.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.ËB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח
השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,
יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת
כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו

להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.ÈL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ

˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו

דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה

האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.‡È‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ
L‡‰ ÏÚ48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49 «»≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ ,da»¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד

משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי

לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.·È˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
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È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ
‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»

„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«
‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ

¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈
‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

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



zayקיח zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה
בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש

ירוחם). רבינו

.ËÈ‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים

א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית
הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.

.‡ÎBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈
Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆

˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.·Î˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע

תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.‡ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆

ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן
הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת
וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד

וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
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השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור
עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה
ביןֿ קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן
בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה

בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
והכסףֿ הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל

הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל
ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם

סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.ÂÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
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ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«
˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ

.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.‡˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ
Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»ƒ¿…

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡3˙ÏÈË B‡ «¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈¿ƒ«
‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â . »«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ¿∆»

˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7elÙ‡ .˙aLa »ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»¬ƒ
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡8ÔÓL Á˜BÏÂ , ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«∆∆

C¯·Ï ·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe9 «¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»¿»≈
Ì„˜10ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ …∆«¿»»»«»¡…≈∆∆»»

‡eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11.˙aLŒÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆«»
Ì‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»»∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ12. ƒƒ¿≈¿ƒ

וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות
על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין

אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות
עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם

ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף
עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת
תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא
מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
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ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות
שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»

ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ

È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆

¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט  ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת
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שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.ÂÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈
ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈
ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.Ê¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«
ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»

˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆
,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»

‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿
.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום

רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.ÁÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.Ë·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈

Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆
ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו
נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא
שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין

נדלקין".

.ÈÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»

.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק
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.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆
ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ

¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»
BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿

Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿

ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆
.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל

מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית
גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה

טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש

.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…

epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו
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.ÊÈ¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…
e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»

˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆
‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆

‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»
ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»

LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.ÁÈÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.ËÈ˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿

ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈

˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.Î‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי

להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו
המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה

שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך
שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
ביוםֿ ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.‡ÎÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
אצלנו  יחול לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
שהיו  בזמן אבל שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום
יום  שיחול אפשרות היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים
עירובין  מהלכות (פ"ח שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים

י). כו:108)הלכה בחולין ומשנה קיד: בשבת גמרא
במלאכה.109) ואסור כשבת קדוש הכיפורים שיום משום

ממלאכה. העם להבטיל לתקוע צורך אין 110)אין
חמורה  הכיפורים יום קדושת כי "הבדלה", אומרים
מקדושה  כשיוצאים אלא מבדילים ואין השבת, כקדושת

קלה. לקדושה חמורה מקדושה או להבטיל 111)לחול
בשבת. ואסורה ביוםֿטוב המותרת נפש אוכל ממלאכת

היוצא.112) היום מקדושת חמורה הנכנס, היום שקדושת
הנכנס.113) היום מקדושת חמורה היוצא היום שקדושת

à"ôùú'ä áà-íçðî â"é éùéîç íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
גוי 1) עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל

ושכירותו  הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו
נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.
שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
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לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות
מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.·ÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא

ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.‚B¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ

Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי

והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.„¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו

בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,

(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין
שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין

א). עמוד קכא דף

.‰˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆
ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ

¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈
‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«

ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
È„Îa ÔÈzÓiL ,‡e‰Â .¯Á‡ Ï‡¯NÈ Ba ¯a˜Ï ¯zÓeÀ»ƒ¿…ƒ¿»≈«≈»∆«¿ƒƒ¿≈

‰NÚiL17.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆¿≈…«≈»∆

הוא 14) שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה
בשבילו  בפרסום שבת שנתחלל בקבר להיקבר לישראל
א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן

מחללים 15) והיו בצידו, ונקבים נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר הרבים.16)בו דרך רחוב,

את 17) ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
לנכרי  יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין
מכיוון  כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו, לעשות
אין  לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר
בשבילו. נעשה שלא מכיוון שיעשה, בכדי אחר על לאסור

.ÂÈ¯Î18ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÓÏ ˙aLa ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬ƒƒ¿«»¿≈««ƒ
È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ ÔÈzÓÈ - ‰ÓBÁ‰ „vÓ Ô‡È·‰L∆¡ƒ»ƒ««»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿≈
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‡nL ;Ô‰a e„tÒÈ Ck ¯Á‡Â ,·B¯˜ ÌB˜nÓ ‡B·iL∆»ƒ»»¿««»ƒ¿¿»∆∆»
¯˜a·e ,‰ÓBÁ‰ „Ú ¯Á‡ ÌB˜nÓ Ìe‡È·‰ ‰ÏÈla««¿»¡ƒƒ»«≈««»«…∆

Ô‰a eÒÎ19ÈBÏt ÌB˜nnL È‡cÂa Ú„È Ì‡Â . ƒ¿¿»∆¿ƒ»«¿««∆ƒ¿¿ƒ
ÌB˜Ó B˙B‡Ó e‡B·iL È„Îa ÔÈzÓÈ - ˙aLa Ìe‡È·‰¡ƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆»≈»
‡ÈË¯Òa ¯·c‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aM‰ ¯Á‡20 ««««»»∆…¿≈«»»ƒ¿«¿»

.e¯Ó‡L BÓk ,‰ÏB„‚¿»¿∆»«¿

א).18) עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ואף 19)(משנה
רק  הוא אמה אלפיים שבת ותחום לקולא, דרבנן שספק
אפשר  שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן,
להיכנס  צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין
שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק

התימנים).20) יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
(שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים שדין נמצא
היא  שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים

בצינעא. וחלילים בפרהסיא וקבר שארון

.Ê¯ÈÚ21da ‰˙È‰Â ,dÎB˙a ÔÈ¯c ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯NiL ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»¿»»
˙ˆÁ¯n‰ ıÁ¯Ó22·¯ Ì‡ :˙aLa23¯zÓ - ÌÈ¯Î ∆¿»««¿∆∆¿«»ƒ…»¿ƒÀ»

- Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ;„iÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»≈«»ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈
;enÁe‰ ·¯‰ ÏÈ·LaL ,ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»…«

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ24ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ -25ÔÎÂ . ∆¡»¿∆¡»«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

ה.21) משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה שרוחצים
המתרחצים 23) האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה במרחץ
נעשה.24) שניהם לרחיצה.25)בשביל מים

.ÁBÊ ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿»¿ƒ«¬¿»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa26 ¿«»««ƒ∆»««ƒ«««¿

ÔÈzÓiL ¯Á‡ ·¯ÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯zÓ -À»≈»¿»¿»»»∆∆««∆«¿ƒ
È„Îa ÔÈzÓiL ÌB˜Ó ÏÎa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰NÚzL È„Îaƒ¿≈∆≈»∆¿…»¿¿»»∆«¿ƒƒ¿≈

ÈtÓ ‡l‡ eNÚiL27¯zÓ ‡‰È ¯Ó‡z Ì‡L :‰Ê ¯·c ∆«¬∆»ƒ¿≈»»∆∆ƒ…«¿≈À»
¯·c‰ ‡ˆÓÈÂ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡nL ,„iÓƒ»∆»…«¿»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«»»
,eNÚiL È„Îa ÔÈzÓiL „Ú e¯Ò‡L ÔÂÈÎÂ .„iÓ ÔÎeÓ»ƒ»¿≈»∆»¿«∆«¿ƒƒ¿≈∆«¬
¯kzNÓ BÈ‡ È¯‰L ;BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿»¿ƒ«¬∆¬≈≈ƒ¿«≈
¯·c ‰NÚiL È„Îa ·¯ÚÏ ·kÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌeÏk¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿≈∆≈»∆»»

.˙aLa ‰NÚpL ‰Ê∆∆«¬»¿«»

ג.26) הלכה א פרק למעלה לא 27)ראה זה טעם לפי
שבשבילו  ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו
ביאר  רש"י אבל לא; אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה
ייהנה  שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם
בין  הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל

.Ë‰Î‡ÏÓ BÈ‡L ¯·c28˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , »»∆≈¿»»¿≈»«¬¿«»
˙e·L ÌeMÓ ‡l‡29È¯ÎÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ∆»ƒ¿À»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

˙ˆ˜Ó ÌL ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙aLa B˙BNÚÏ30B‡ ,ÈÏÁ «¬¿«»»∆ƒ¿∆»ƒ¿»…ƒ
‰ÂˆÓ ÈtÓ B‡ ,‰a¯‰ C¯ˆ ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È31. ƒ¿∆»ƒ«»»…∆«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»

ע 28) סח דף ב עמוד סז דף עירובין שאין (מסכת א) מוד

דבר  הוא ואם ועושהו, לנכרי אומר דרבנן, איסור אלא בו
לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן חומרא 29)שאסור

גמורה. מנוחה לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת
צרכיו 30) כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי

אף  מותר דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על
לדבר  דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על
שהתירו  מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני

משנה). (מגיד מחצר 31)חכמים" חמים מים להביא
מצוות  לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר

י. הלכה ראה מילה.

.ÈÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙aLa È¯ÎÏ Ï‡¯NÈ ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»«¬»ƒ»
B‡ ¯ÙBL BÏ ‡È·‰Ï È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËeLÏ B‡»«¿≈««ƒ¿≈¿»ƒ»
·e¯Ú ÔÈ‡L ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ BÏ ‡È·Ó B‡ ,‰ÏÈÓÏ ÔÈkÒ«ƒ¿ƒ»≈ƒ≈»≈¿»≈∆≈≈

¯ÚËˆÓe ÔË˜ Ì‰a ıÈÁ¯‰Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ Ô‰ÈÈa32ÔÎÂ . ≈≈∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿≈
Ïk33.‰Êa ‡ˆBik …«≈»∆

התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: בנוסחה
במילה 33) שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה שמילה כיוון התירו

.‡È˙Èa Á˜Bl‰34¯zÓ - È¯Îp‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡a «≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»¿ƒÀ»
‰¯ÈÓ‡L ;˙aLa ¯ËL BÏ ·zÎÏ È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ BÏ««»¿ƒƒ¿…¿»¿«»∆¬ƒ»
ı¯‡ ·eMÈ ÌeMÓe ,Ì‰È¯·cÓ ‰¯eÒ‡ ˙aLa È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿«»¬»ƒƒ¿≈∆ƒƒ∆∆

‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡Ï Ï‡¯NÈ35Ì‰Ó ˙Èa Á˜Bl‰ ÔÎÂ . ƒ¿»≈…»¿¿»»∆¿≈«≈««ƒ≈∆
‡È¯eÒa36‰Ê ¯·„Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡k ‡È¯eqL ,37. ¿¿»∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆

בארץ 34) בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא (מסכת
מכירה) (שטר אונו עליו כותבין בשבת.ישראל אפילו

בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת
ישראל  ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא
הלכה  ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
מן  בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד):
לקנות  מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו: אמר הנכרי?
(כיוון  עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)?
דינרין  של כיסין לו מראה כסף)? לו מוסר היהודי שאין
ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר
משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.·È˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆
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˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

מרוויח 44) אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
שהיהודי  וסובר השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו
למלאכתו  יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח
אם  אבל כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם
אם  או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו
גם  השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת

.‚È‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬

.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר
בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין

בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה
ירוחם). (רבינו

.„ÈCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן

אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על
נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם

ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.ÂËÔÎÂ51e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈
,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯ÎÏ¿»¿ƒ««ƒ∆¿»¿¿»¿«»

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô˙ ∆»∆≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«
Ô‰Ï54ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML ¯·„Â . »∆¿»»∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈

BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡ ·¯ C¯c∆∆…«¿≈«»¿«¿ƒƒ¿
˙eÒÈ¯‡a55È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ -56È¯Îp‰L ÈtÓ ; «¬ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ

ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰NBÚ∆¿«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«
ÂÈÏÚa Ï‡¯Ni‰ ÌL57. ≈«ƒ¿»≈¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא

בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון

כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור
הפרק. בתחילת

.ÊË¯zÓ58ŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ e‡59Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . »¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿
ÈtÓ ,¯eÒ‡ -60‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»

.„·ÚÂ»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא א): עמוד
שמאי  בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר",
כביתֿ שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על מצּווה ְֶשאדם
וסוברים  עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; הלל
מלאכת  שכר כנוטל שנראה אסור, לנו גם בשכירות כי

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת,
שורך 60) ינוח "למען יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב

על  אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש ְֶוחמורך,
פרק  שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת
מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה ה
(השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא
זה  אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם ואוכל", הקרקע מן תולש

לשור. נוח

.ÊÈÛzzLn‰61B‡ ‰¯BÁÒa B‡ ‰Î‡ÏÓa È¯Îp‰ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‰lÁza e˙‰ Ì‡ :˙eÁa62˙aM‰ ¯ÎN ‰È‰iL «¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿«««»

‰a¯‰ Ì‡ ËÚÓ Ì‡ ,Bc·Ï È¯ÎpÏ63¯Á‡ ÌBÈ ¯ÎNe , «»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿≈¿««≈
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‡Ï Ì‡Â .¯zÓ - Bc·Ï Ï‡¯NÈÏ ˙aM‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆««»¿ƒ¿»≈¿«À»¿ƒ…
¯ÎN È¯Îp‰ ÏËB ,˜ÏÁÏ e‡B·iLk - ‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿∆»«¬…≈«»¿ƒ¿«
BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,Bc·Ï Ôlk ˙B˙aM‰««»À»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ64ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ÌBÈ „‚k ƒ¿¿∆∆««»∆»ƒ≈
ÔÈc - ˙eÙzLa ‰„N eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»∆¿À»ƒ

.‡e‰ „Á‡∆»

א).61) עמוד כב דף זרה עבודה הנכרי 62)(מסכת אין
ישראל. של בשליחותו כעושה שם:63)נחשב בברייתא

מת  התנו אסור","ואם - לחשבון באו ואם מותר, - חילה
מלכתחילה: התנו אם אפילו היא, שהכוונה רבינו וסובר
בעת  כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול
יום  בעד ואני וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון
והיהודי  שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול

הרבה. בין מעט בין אחר, יום נסתפקו:64)שכר בגמרא
ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
משכר  רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק
שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק הרא"ש אבל החול;

הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק

.ÁÈ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯ÎN‰ ˜ÏÁÏ e‡·e ,e˙‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»«¬…«»»¿…»»
Bc·Ï ÏËB È¯Îp‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - Úe„È ˙aL ¯ÎN¿««»»«≈»∆ƒ∆«»¿ƒ≈¿«

˙ÈÚÈ·L65˙BÚÓ Ô˙Bp‰ .ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,¯ÎN‰ ¿ƒƒ«»»¿«¿»¿ƒ«≈»
‡NB È¯Îp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆««ƒ∆«»¿ƒ≈

˜ÏBÁ ,˙aLa Ô˙BÂ66‰ÂLa ¯ÎNa BnÚ67e¯B‰ ÔÎÂ . ¿≈¿«»≈ƒ«»»¿»∆¿≈
.ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ

אבל 65) למעלה. כמבואר בסתמא שהחמיר רבינו לדעת זהו
את  להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת

כלל. השבת שרירא 66)יום רב בשם הגאונים תשובת

יוסף). (בית ישראל 67)גאון על מוטלת זו מלאכה שאין
ישראל, של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה,

העסק. מי של ניכר אין וגם

.ËÈ‡Ï68È¯Î Ôn‡Ï ÌÈÏk ˙aL ·¯Úa Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿∆∆«»≈ƒ¿À»»¿ƒ
˜ÒtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˙BNÚÏ69‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,BnÚ «¬»««ƒ∆»«ƒ∆»ƒ¿≈∆≈≈
‰ÎLÁL Ì„˜ B˙ÈaÓ Ô‰a70Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . »∆ƒ≈…∆∆»≈»¿≈…ƒ¿…»»

epÂÏÈ ‡ÏÂ epÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ ,È¯ÎÏ ÂÈˆÙÁ71‡ÏÂ ¬»»¿»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿…«¿∆¿…
‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,‰zÓa BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ,epkLÓÈ¿«¿¿∆¿…ƒ≈¿«»»∆»ƒ¿≈∆≈≈
ÔÓÊ ÏkL .˙aM‰ Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ ıÙÁ B˙B‡a¿≈∆ƒ∆«≈…∆««»∆»¿«
‡ˆiLÎe ;BÏ Ô˙ È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ,B˙È·a ‡e‰L∆¿≈≈»»≈«≈»«»«¿∆≈≈
ÈÓk ‰‡¯È ,B„Èa Ï‡¯NÈ ıÙÁÂ ˙aLa B˙ÈaÓ È¯Îp‰«»¿ƒƒ≈¿«»¿≈∆ƒ¿»≈¿»≈»∆¿ƒ
BÏ ¯ÎÓ B‡ BnÚ ˜Òt B‡ BkLÓ B‡ È¯ÎpÏ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»«»¿ƒƒ¿¿»«ƒ»«

.˙aLa¿«»

ב).68) עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת כמבואר 69)(מסכת
המלאכה  עושה הנכרי אם אף שמותר יב בהלכה למעלה

יום.70)בשבת. יחשוב 71)מבעוד שהרואה הדבר, טעם
בו  לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא מלאכה,

.ÎÔ˙Bp‰72Ì‡ :˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ ˙¯b‡ «≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ

ıˆ˜73·¯Ú BÏ d˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - ‰ÎÏB‰ ¯ÎN BnÚ »«ƒ¿«»»À»«¬ƒ¿»»∆∆
‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL74Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ da ‡ˆiL ,‡e‰Â . «»ƒ¬≈»»∆≈≈»ƒ∆«≈…∆

‰È„na LÈ Ì‡ :ıˆ˜ ‡Ï Ì‡Â .˙aM‰75Úe·˜ Ì„‡76 ««»¿ƒ…»«ƒ≈«¿ƒ»»»»«
‰È„Ó ÏÎÏ Ì˙B‡ ÁÏBLÂ ˙B¯b‡‰ ıa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»ƒ¿¿≈«»¿»¿ƒ»
.˙¯b‡‰ È¯ÎpÏ ÔzÏ ¯zÓ - ÂÈÁeÏL ÌÚ ‰È„Óe¿ƒ»ƒ¿»À»ƒ≈«»¿ƒ»ƒ∆∆
CeÓq‰ ˙ÈaÏ ÚÈbiL È„k ÌBia ˙e‰L ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«ƒ«««ƒ«»

‰ÓBÁÏ77˙B¯b‡‰ Ïa˜nL ‰Ê ‡nL ;˙aM‰ Ì„˜ «»…∆««»∆»∆∆¿«≈»ƒ¿
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ ‰ÓBÁÏ CeÓÒ B˙Èa ,ÔÁÏBLÂ¿¿»≈»«»¿ƒ≈»»»
‡e‰ ˙¯b‡‰ BÏ ÔÈ˙BpL È¯Îp‰ ‡l‡ ,CÎÏ Úe·»̃«¿»∆»«»¿ƒ∆¿ƒ»ƒ∆∆

¯eÒ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏBnL78È¯Î „Èa ÁÏLÏ ∆ƒ»¿ƒ«∆∆»ƒ¿…«¿«»¿ƒ
.ÌÈÓc BÏ ıˆ˜ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙¯b‡‰»ƒ∆∆¿»∆»ƒ≈»«»ƒ

א).72) עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע קצב,
ב).74) עמוד יז דף שבת מסכת אחרת:75)(משנה בנוסחה

(מער"ק). במדינה" במתא"76)"עימו דואר בי "דקביע
דוא  ולשלחם (קבוע מכתבים לקבל ממונה ואדם בעיר) ר

המכתב.77)למטרתם. לשם שנשלח העיר לחומת
ביד 78) ידו כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו

א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי

.‡ÎÈ¯Î79˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ˙aLa ÂÈˆÙÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬»»¿«»¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ80- BÊ ˙ÈÂÊa ÔÁÈp‰ :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â .¯zÓ - ƒ¿»≈À»«¬ƒ»««ƒ»¿»ƒ

ÔÈnÊÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰81ÔÈ˙BÂ ˙aLa È¯Îp‰ ˙‡ ¬≈∆À»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ¿«»¿¿ƒ
ÔÏË Ì‡Â ;ÔÏÎ‡Ï ˙BBÊÓ ÂÈÙÏ82ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ¿»»¿¿»¿»¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

ÔÈ˙B ÔÎÂ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ83˙BBÊÓ ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¿≈¿ƒ¿
.BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ÔÏË Ì‡Â ;¯ˆÁa ·Ïk‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿»≈¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

לא 79) הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא
מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא אתה תעשה

א 80) פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. שעשאוה במלאכה טו כא 81)הלכה דף ביצה (מסכת

בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד
ישראל  בשביל רק טוב ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת

טו). הלכה א פרק טוב יום ידו 82)(הלכות לתת אבל
(ירושלמי). אסור - עמוד 83)שיוציא יט דף שבת (מסכת

א).

.·ÎÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈
Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות
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לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ, פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.‚ÎÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין

תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו
נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא

בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.„Î˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»

ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים
ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.‰Î¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆

B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈
˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא

.‡˙BÎ‡ÏÓ23‰ÏÈ˜Ò Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4˙¯ÎÂ4,„ÈÊÓa ¿»∆«»ƒ¬≈∆¿ƒ»¿»≈¿≈ƒ
Ôa¯˜ B‡4˙B·‡ Ô‰Ó - ‰‚‚La ˙‡hÁ5Ô‰Óe6 »¿««»ƒ¿»»≈∆»≈∆

˙B·‡ Ïk ÔÈÓe .˙B„ÏBz7¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡ - ˙BÎ‡ÏÓ »ƒ¿«»¬¿»«¿»ƒ»≈
˙Á‡8‰LÈ¯Á‰ :Ô‰ el‡Â .9‰ÚÈ¯f‰Â .10‰¯Èˆw‰Â .11. ««¿≈≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
‰ÈÁh‰Â16‰„˜¯‰‰Â .17‰LÈl‰Â .18‰iÙ‡‰Â .19. ¿«¿ƒ»¿««¿»»¿«ƒ»¿»¬ƒ»
‰ÊÈÊb‰Â20Ôeal‰Â .21ıetp‰Â .22‰ÚÈ·v‰Â .23. ¿«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»
‰iÂh‰Â24ÔÈ¯Èp‰ ˙iNÚÂ .25‰Îqn‰ ˙ÎÒ‰Â .26. ¿«¿ƒ»«¬ƒ««ƒƒ¿«¿»«««≈»

‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»
‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»

BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿
‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿

א.2) עג, או 3)שבת אומנות, בו שיש בדבר העוסק
מלאכה. עושה - מתקנו או מחדשו גלמי, חומר ְֶַַהמׁשנה
בשם  נזכרה וב'תוספות' חשובה. מלאכה אינה הוצאה
מהמקרא: הוצאה איסור דרשו חז"ל אבל גרועה", "מלאכה
יעשו  אל ואשה איש לאמר: במחנה קול ויעבירו משה "ויצו
(שמות  מהביא" העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד
בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש
וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,
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נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו
בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ

אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.
מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק

החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת

ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה
דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם

רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון
קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור

אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת
חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד

ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים
ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה

דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין
בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת

תיקונו. לשם תקוע עץ שעל35ֿ)המפרק פעולה עשיית
בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה

בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת
שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:

ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה
השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג

כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת
(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי

הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון
רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת

על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור
להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת

הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.
המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי

אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
הדולק. מנר שמן לרשות 47)הנוטל היחיד מרשות הוצאה

ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים.

.·Ïk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈
„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»

‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«
,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«

.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה
היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות

שבת'). ('כלכלת במשכן

.‚ÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם
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אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.„ÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.‰‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל
הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן
תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית

שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח
להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט

דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.ÂÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»
Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»
˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆

.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ

א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.Ê„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ

„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.ÁÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.Ë‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
מלאכות  עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון
המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש,

.‡L¯BÁ‰2‡e‰L Ïk3·iÁ -4LkÓ‰ .5È¯wÚa «≈»∆«»«¿«≈¿ƒ¿≈
ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆

ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆
Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈

‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈
‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈

˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו
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וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.·Ú¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆

·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»
‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.‚¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆
¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ

˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿
‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ

Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»
ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈

È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈
.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, הלכה 21)שבת להלן רבינו לדעת א. צא, שבת
ביצה. שליש שהיא מחיותו,22)ה' מבדילו שאתה "כל

שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו בכלי,23)יש - "קצירה
(לחםֿמשנה). ביד" - ב.24)תלישה קז, צמח 25)שבת

וסנה. קוצים על הצומח פתילים ב.26)בצורת קז, שבת
רוקח'). ('מעשה "בספינה" אחר: חרס 27)בנוסח כלי

לנטיעה. העשוי

.„Ú¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«

„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.‰LÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»

ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.Â‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.ÊLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ
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;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,
גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.Ë‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆
¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.ÈËÁBq‰59·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»
˜¯ÙÓ ÌeMÓ60ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ

ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚k ËÁqL∆»«ƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ˙ÎÈ¯c61ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ¿ƒ«≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú ÏL∆¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
מהֿ אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות

.‡È‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»
ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈

B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
‰Î‡ÏÓ ÏkL ÈtÓ ?‰LÏLa71ÔÈBÓ ÔkLna ‰È‰L ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»»∆»»«ƒ¿»ƒ

.dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡»ƒ¿≈«¿»

א.65) צה, מהגרעינים.66)שבת המוץ מסיר
יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה

שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת
המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה

ב.71) עג, שבת

.·È¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא
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הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.‚È¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.„È¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ
˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆

ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»

ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…
‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈

Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆
ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«

Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿
‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆
ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…

.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת

האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.ÂËÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ

Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆
ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈

.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.ÊË„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 96)שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר

גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"é éùéù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.‡‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ

„Á‡ ÔÈÚ Ïk‰ - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ B‡4.‡e‰ «¿«≈∆««ƒ«…ƒ¿»∆»
ıÁ¯Ï È„k - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ ¯eÚL5Ô‰a ƒ«¿«≈∆««ƒ¿≈ƒ¿…»∆

ÔË˜ ¯·‡6ÔÈÓÓÒ ÏM·Ó ¯eÚLÂ .7eÈ‰iL È„k - ≈∆»»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿
.BÏ Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL ¯·cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«»»∆¿«¿ƒ»

בישול 2) מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת
בישול  זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת (לצבע סממנים
שבת  מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא
נקראת  במשכן שהייתה מלאכה שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק
המשנה  כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב
אבות  בין "אופה" שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת
התנא  נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות
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אפיית  עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה
(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה (תוספתא 3)הפת,

ג. הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת
דבר 4) לשנות או להרתיח האש כוח באמצעות פעולה

קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות
חדש).5) (פרי לרחיצה מים מחמם קטנה 6)סתם אצבע

ב  הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של
חדש). פרי לעשות 7)- ראוי שיהיה באיכות, השיעור זהו

יש  המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור
ח  הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות שמניחות

י). פרק שבת בתוספתא והמקור

.·Ô˙Bp‰8ÌÁn‰ „ˆa ‰ˆÈa9ÏbÏb˙zL ÏÈ·La10, «≈≈»¿««≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
- ¯e‡‰ ˙„ÏB˙a ÏM·Ó‰L ;·iÁ - ‰ÏbÏb˙Â¿ƒ¿«¿¿»«»∆«¿«≈¿∆∆»

ÔÎÂ .dÓˆÚ ¯e‡a ÏM·Ók11‚c ÔÈnÁa ÁÈ„n‰ ƒ¿«≈»«¿»¿≈«≈ƒ«¿«ƒ»
ÔLi‰ ÁÈÏÓ12ÔÈtÒ‡‰ ÒÈÏB˜ B‡13˜c ‚c ‡e‰Â , »ƒ««»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»«

‰Ê ÔÈnÁa Ô˙Á„‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈa C¯Â¿«¿≈¬≈∆«»∆¬»»»¿«ƒ∆
¯Ób ‡e‰14.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏeMa ¿«ƒ»¿≈…«≈»∆

ב).8) עמוד לח דף שבת (מסכת הכלי 9)משנה "שם
ג). פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו

(שם).10) קצת" שתתבשל (מסכת 11)"תתערב, משנה
ב). עמוד קמה דף הישן"12)שבת "מליח כתוב במשנה

משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו
ברמב"ם  וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י הפרדס ובספר

"דג". המלה חסרה התימנים יד ספרד 13)כתב מארץ דג
לאכילה. אותו ומולחים רכה שאי 14)שקליפתו מכיוון

הדחתם  נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר
במים  הדחה ידי על לאכלם שאפשר דברים אבל כבישול,

חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים,

.‚ÚÈ˜Ùn‰15˜·‡·e ÏBÁa B‡ ÌÁ „‚·a ‰ˆÈa‰ ˙‡ ««¿ƒ«∆«≈»¿∆∆«¿«¬«
LÓM‰ ÈtÓ ÌÈnÁ Ô‰L ÌÈÎ¯c16ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ∆≈«ƒƒ¿≈«∆∆««ƒ

¯eËt - ˙ÈÏˆpL17˙B„ÏB˙k ÌÈ‡ ‰nÁ ˙B„ÏBzL ; ∆ƒ¿≈»∆¿«»≈»¿¿
L‡‰18ÔÎÂ .¯e‡‰ ˙B„ÏBz ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ e¯Êb Ï·‡ , »≈¬»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿»¿≈

‰È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰19¯eËt - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20. «¿«≈¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆»
ÏM·Ó‰21Bk¯ˆ Ïk ÏM·Ó ‰È‰L ¯·c ¯e‡‰ ÏÚ22 «¿«≈«»»»∆»»¿À»»»¿

¯eËt - ÏÏk ÏeMa CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„ B‡23. »»∆≈»ƒƒ¿»»

את 15) שובר המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת
בשמש.16)הביצה. אסור 17)שנתחממו אבל מעונש,

התורה.18)מדרבנן. מן דף 19)האסורות שבת (מסכת
עלֿיד  כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות ב) עמוד מ

או 20)טבריה. בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין
א). עמוד לט דף שבת מסכת (רש"י חמה" בתולדות

ב).21) עמוד קמה דף שבת (מסכת דעת 22)משנה
אין  צרכו כל נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א
חצי  שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו
(ראה  רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו

ג). בפרק בישול;23)למעלה אחר בישול שאין משום
בין  מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל

וצלייה, אפייה אחר בישול שיש סובר הסמ"ג הראשונים,
בלילה  מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו
(רבינו  נתבשלה כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון
בשם  המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות

ש  שלעניין כתב וצלייה ראבי"ה אפייה אחר בישול אין בת
רבינו  שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח
אף  השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, עכשיו שהוא פי על

.„„Á‡24¯e‡‰ ˙‡ Ô˙25,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ∆»»«∆»¿∆»»«∆»≈ƒ
‰¯„w‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â26,ÌÈn‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ¿∆»»«∆«¿≈»¿∆»»«∆««ƒ

‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â¿∆»»«∆«»»¿∆»»«∆««¿ƒ»
ÒÈ‚‰Â „Á‡27ÏkL ;ÏM·Ó ÌeMÓ ÌÈ·iÁ Ìlk - ∆»¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿«≈∆»

Ï·‡ .ÏM·Ó ‰Ê È¯‰ ,ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ¯·„ ‰NBÚ‰28 »∆»»ƒ»¿≈«ƒ¬≈∆¿«≈¬»
Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,‰lÁz ‰¯„w‰ ˙‡ „Á‡ ˙ÙL Ì‡ƒ»«∆»∆«¿≈»¿ƒ»»«≈¿»«
¯Á‡ ‡·e ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈn‰ ˙‡∆««ƒ»«≈¿»«∆«»»»«≈
‡·e ,¯e‡‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙Â¿»«∆««¿ƒ»«≈¿»«∆»»
- ÒÈ‚‰Â ¯Á‡ ‡·e ,¯e‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ Ô˙Â ¯Á‡«≈¿»«≈ƒ«»»«≈¿≈ƒ

ÌÈL29.ÏM·Ó ÌeMÓ ÔÈ·iÁ „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰ ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿««»ƒƒ¿«≈

לד.)24) דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת (תוספתא
כך 25) אחר שנעשה מה כל בתחילה, האש את שהביא כיוון

(רש"י). חייבים וכולם היא בישול הראב"ד 26)מלאכת
הקדירה  את השופת שחיוב (שם) הגמרא מדברי כאן השיג
ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא
חילקה  לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל

שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בכף 27)בין בחש
לבשל. וסייע הייתה 28)הקדירה האש כשהבאת

פטורים. לה הקודמים מהבאת 29)האחרונה, שעסקו אלה
אבל  רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש
קס"ב  משנת יד ובכתב מבעיר משום חייב האור את המביא
זה  ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא
בירב  יעקב הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא
כולם  ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר
"ובא  זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך
רק  בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר

משנה). (כסף האחרונים

.‰ÁÈp‰30‰Ïˆ Ì‡ :ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ¯Na31Ba ƒƒ«»»««≈∆»ƒƒƒ¿»
elÙ‡ ,˙¯‚B¯‚k32·iÁ - ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe ÌÈLa33; ƒ¿∆∆¬ƒƒ¿«ƒ¿»¿«»

Blk ÏMa˙ Ï·‡ ,˙¯‚B¯‚k Ba ‰Ïˆ ‡Ï34ÈˆÁ35 …ƒ¿»ƒ¿∆∆¬»ƒ¿«≈À¬ƒ
·iÁ - ÏeMa36- „Á‡ „vÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ ; ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒƒƒ«∆»

ÈMÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ÈÂ Ba CÙ‰iL „Ú ,¯eËt»«∆«¬»¿ƒ¿«≈¬ƒƒƒ¿≈
ÁÎL .ÔÈ„„ˆ37¯kÊÂ ,˙aLa ¯ep˙a ˙t ˜Èa„‰Â38- ¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»¿ƒ¿«

¯zÓ39BÏ40È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰Ù‡zL Ì„˜ d˙Bc¯Ï À»ƒ¿»…∆∆≈»∆¿»ƒ≈
.‰Î‡ÏÓ¿»»

א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת צלייה
שניים 32) בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא

מקומות. שלושה בכך.33)או צלייה כל 34)שדרך
ראש 35)החתיכה. דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים
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פנאי 36)בישולם. לו שאין למי הוא בישול שדרך
לגמרי. שיתבשל עד עמוד 37)להמתין ד דף שבת (מסכת

ויתחייב 38)א). הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, שהיום
סקילה. - במזיד ואם חטאת, - בשוגג את 39)אם להוציא

מדרבנן  הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת
לעבור  חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא דרבנן איסור על

התנור 40) מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
מטעם  סקילה, או חטאת איסור לידי המדביק יבוא שלא כדי
לאדם  לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו

חבירך". שיזכה כדי ֲֵחטא

.ÂCÈzn‰41B‡ ,‡e‰L Ïk ˙BÎzÓ ÈÈnÓ „Á‡ ««ƒ∆»ƒƒ≈«»»∆
‰ÌnÁÓ42‰Ê È¯‰ - ˙ÏÁ‚ ‰NÚzL „Ú ˙BÎzn‰ ˙‡ «¿«≈∆««»«∆≈»∆«∆∆¬≈∆

ÔÎÂ .ÏM·Ó ˙„ÏBz43‚Bc‰ ˙‡ ÒqÓÓ‰44˙‡ B‡ ∆∆¿«≈¿≈«¿«≈∆««∆
¯Ùk‰Â ˙Ùf‰ ˙‡ B‡ ·ÏÁ‰45˙È¯Ùb‰Â46Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆∆«∆∆¿«…∆¿«»¿ƒ¿«≈»∆
ÏM·Ó ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -47ÈÏk ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ , ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈«¿«≈¿≈

‰Ó„‡48BÏÏk .ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ - Ò¯Á eNÚiL „Ú ¬»»«∆≈»∆∆«»ƒ¿«≈¿»
Ûe‚ ‰L˜‰L B‡ L‡a ‰L˜ Ûe‚ ‰t¯L ÔÈa :¯·c ÏL∆»»≈∆ƒ»»∆»≈∆ƒ¿»

.ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - C«̄¬≈∆«»ƒ¿«≈

"המתיך 41) ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
עמוד  ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר

"המחמם 42)ב). אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי
תולדת  זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את

א). הלכה י"ב בפרק להלן (רבינו (מסכת 43)מבעיר"
ב). עמוד עד דף זפת.45)שעווה.44)שבת כעין

באדמה.46) הנמצא שריפה שהוא 47)חומר פי על אף
(ר"ן). בו ניכר הבישול ואין ומתקשה (מסכת 48)חוזר

לאתונא, סיכתא דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת
הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב
יתד  "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי "מבשל

שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך עץ של

.ÊÊÊBb‰49ÔÓ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa - ¯ÚN B‡ ¯Óˆ «≈∆∆≈»≈ƒ«¿≈»≈ƒ
‰iÁ‰50ÔÓ elÙ‡ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa , ««»≈ƒ««≈ƒ«≈¬ƒƒ
ÁÏM‰51˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nk .·iÁ - Ô‰lL «∆«∆»∆«»«»ƒ¿≈ƒ¿

ËÈq‰ ·Á¯k Bk¯‡L ËeÁ epnÓ52·Á¯ ‰nÎÂ .ÏeÙk ƒ∆∆»¿¿…««ƒ»¿«»…«
Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«

·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»
˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆

ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»
CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈

.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק

אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)

כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.ÁÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב
הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח
כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה

.ËB¯ÚN ÏËBp‰65ÈzL ?·iÁ ‰È‰ÈÂ ÏhÈ ‰nk ,ÈÏÎa «≈¿»ƒ¿ƒ«»ƒ…¿ƒ¿∆«»¿≈
elÙ‡ ,˙B¯ÁL CBzÓ ˙B·Ï ËwÏ Ì‡Â .˙B¯ÚN¿»¿ƒƒ≈¿»ƒ¿…¬ƒ

˙Á‡66·iÁ -67ÔÈˆÈˆÂ da¯ ‰L¯tL Ô¯tˆ .68¯BÚ ÏL «««»ƒ…∆∆≈¿»À»¿ƒƒ∆
Ôa¯ eL¯tL69˙B¯ÚˆÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk eL¯t Ì‡ : ∆≈¿À»ƒ≈¿¿«≈«¿»¿«¬

B„Èa Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ - B˙B‡70Ì‡Â ;ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ , À»ƒ…»¿»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ
elÙ‡ - B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eËt - ÈÏÎa ÔÏË¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿«¬¬ƒ
B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ elÙ‡ ,Ôa¯ eL¯t ‡Ï Ì‡Â .¯eÒ‡ „ia«»»¿ƒ…≈¿À»¬ƒ¿«¬

.·iÁ - ÈÏÎa ÔÏË Ì‡Â ;B„Èa ÔÏËÏ ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»

ב).65) עמוד צד דף שבת כדי 66)(מסכת כן עושה שהוא
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(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא
אשה"67) שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף

זה  על להקפיד הנשים שדרך ה), פסוק כב פרק (דברים
י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו

סביב 68) האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י הן 69)הציפורן שאז

כבר. נתלשו וכאילו להינתק לא 70)קרובות צערו משום
בכלי  כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו
מדרבנן. אלא אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון

.ÈÔaÏÓ‰71ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡72 «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
.·iÁ - ÔaÏ˙‰Ï Ôk¯cM ‰nÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ«∆«¿»¿ƒ¿«≈«»
Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»»¿

ËÈq‰ ·Á¯ ‡ÏÓk73‰Úa¯‡ C¯‡ ‡e‰L ,ÏeÙk ƒ¿……««ƒ»∆…∆«¿»»
.ÌÈÁÙË¿»ƒ

הצמר 71) את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת משנה
לבן. שיהיה הגזיזה לפני 72)אחרי תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה מבואר

.‡ÈÔaÏÓ ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ - ÌÈ„‚a ÒaÎÓ‰74.·iÁÂ , «¿«≈¿»ƒ¬≈∆∆¿«≈¿«»
ËÁBq‰Â75ÌÈn‰ ‡ÈˆBiL „Ú „‚a‰ ˙‡76‰ - BaLÈ¯ ¿«≈∆«∆∆«∆ƒ««ƒ∆¬≈

ÈÎ¯vÓ ‰ËÈÁq‰L ;·iÁÂ ,ÒaÎÓ ‰Ê77,‡È‰ Òeak ∆¿«≈¿«»∆«¿ƒ»ƒ»¿≈ƒƒ
¯ÚNa ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡Â .ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰Ò‚‰‰L BÓk78. ¿∆«¬»»ƒ»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»

¯BÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â79.B˙ËÈÁÒ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ¿«ƒ¿∆≈«»ƒ«¿ƒ»

אחת.74) מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת תוספתא
טו.75) הלכה כב בפרק להלן ראה סחיטה "אמר 76)דיני

ב). עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא
הבישול 77) את מקרבת שההגסה כמו הליבון, את מקרבת

המשנה). ב)78)(מרכבת עמוד קכח דף שבת (מסכת
(רש"י). בולע" ואינו קשה דף 79)"שהוא זבחים (מסכת

א). עמוד צד

.·ÈıtÓ‰80ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81˙BÂËÏ ¿«≈»∆«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿

˙‡ ıtÓ‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓƒ∆∆»»¿«¿»»¿»ƒ¿«¿«≈∆
ÌÈ„Èb‰82È¯‰ - Ô˙B‡ ˙BÂËÏ È„k ¯Óˆk eNÚiL „Ú «ƒƒ«∆≈»¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈

.·iÁÂ ,ıtÓ ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆¿«≈¿«»

את 80) ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
מפסולת. לנקותו ביד ז.81)הצמר בהלכה למעלה כמו

ועיין 82) ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
רוקח. מעשה

.‚ÈÚ·Bv‰83¯·„ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡L ËeÁ «≈«∆»¿«¿»»¿»ƒ»»
Ú·Bv‰ ÔÈ‡Â .·iÁ - ‰Êk ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆«»¿≈«≈«

Ìi˜˙n‰ Ú·ˆ ‡‰iL „Ú ·iÁ84BÈ‡L Ú·ˆ Ï·‡ . «»«∆¿≈∆««ƒ¿«≈¬»∆«∆≈
˜¯Ò ¯È·Ú‰L ÔB‚k ,ÏÏk Ìi˜˙Ó85¯LL B‡86Èab ÏÚ ƒ¿«≈¿»¿∆∆¡ƒ»»»«««≈
¯eËt - BÚ·ˆe ˙LÁ B‡ ÏÊ¯a87B¯È·ÚÓ ‰z‡ È¯‰L ; «¿∆¿∆¿»»∆¬≈«»«¬ƒ

BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;ÌeÏk Ú·Bˆ BÈ‡Â ,B˙ÚLÏƒ¿»¿≈≈«¿¿…∆≈¿«¿
.¯eËt - ˙aLa ˙Ói˜˙Óƒ¿«∆∆¿«»»

ב).83) עמוד קה דף שבת (מסכת וכדברי 84)משנה

חייב  "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו
דבר  על ויכתוב ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד
פרק  שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים
של  דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב):
בשאר  גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
הכלל  "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות,
אבל  חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה העושה כל
מלאכה  העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן
להוסיף  צורך ואין שהיא כמות אותה שמקיימים בשבת,
ראייה  משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה,
הוא  הרמב"ם שמקור כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת
אוסרים  "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא
כיוון  צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת)

מתקיים. אינו הכחל צהוב.85)שצבע צבע 86)צבע
יד). פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר

אם 87) אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג ודעת
מדברי  ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא
חייב" מה משום "שוחט א): עמוד עה דף שבת (מסכת רב
אינו  הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום -

מתקיים.

.„ÈÚ·Bˆ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ú·v‰ ÔÈÚ ‰NBÚ‰88, »∆≈«∆«¬≈∆∆∆≈«
ÌBz˜˜ Ô˙pL ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁÂ89ÈÓ CB˙Ï ¿«»≈«¿∆»««¿«¿¿≈

‡ˆÙÚ90ÒÈËÒ‡ Ô˙pL B‡ ;¯ÁL Ïk‰ ‰NÚpL ,91 «¿»∆«¬»«…»…∆»«ƒ¿ƒ
Ìk¯k ÈÓ CB˙Ï92‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜¯È Ïk‰ ‰NÚpL , ¿≈«¿…∆«¬»«…»…¿≈…«≈

Bk¯‡L ËeÁ Ba ÚaˆÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .‰Êa»∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿…«∆»¿
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

דבריו,88) על השיג הראב"ד א) עמוד יח דף שבת (מסכת
בכך  צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו
רבינו, דברי ביאר פענח" וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא
צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת
צבע  נוצר המינים שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת
חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש,

להשחירה.89) כדי בדיו ששמים הנחושת פרי 90)חומצת
בו  ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון,

לצביעת 91)עורות. כחול צבע עושים שממנו צמח
ריח 92)בגדים. שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ְִָזעפרן,

נודף.

.ÂË‰ÂBh‰93‰ÂËp‰ ¯·c ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ «∆…∆«¿»»¿»ƒƒ»»»«ƒ¿∆
B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ „Á‡ .·iÁ -«»∆»«∆∆«∆∆∆«ƒ¿»
Ïk ÔÎÂ ÔÈ„Èb‰ ˙‡ B‡ ¯ÚN‰ ˙‡ B‡ ‰ˆBp‰ ˙‡∆«»∆«≈»∆«ƒƒ¿≈…

„·l‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ .Ô‰a ‡ˆBik94˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «≈»∆»∆∆«∆∆¬≈∆∆∆
˙BÂËÏ ¯LÙ‡L ¯·c „aÏiL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,‰ÂBË∆¿«»»∆¿«≈»»∆∆¿»ƒ¿

.ÈBÈa È·Úa ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ epnÓƒ∆…∆«¿»»¿»ƒ¿…ƒ≈ƒ

ב).93) עמוד קה דף שבת מסכת טרוף 94)(משנה צמר
עשיית  מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג; בלתי וכבוש
מלובן  צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד
שנעשה  עד מוך על מוך ונותן בגד, גבי על ושוטחו ומנופץ,
עד  ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה,
כמגבן  שהוא יותר ונראה הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר
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עשיית  שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת
החלקים  את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד
תולדת  - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים

הטווה.

.ÊË‰NBÚ‰95ÔÈ¯È Èza ÈL96‰Ù ‰NBÚ‰ .·iÁ -97 »∆¿≈»≈ƒƒ«»»∆»»
‰¯·k B‡98‰Î·Ò B‡ ÏÒ B‡ ,99‰hÓ ‚¯qL B‡ , ¿»»«¿»»∆»«ƒ»
ÌÈÏ·Áa100ÔÈ¯È ‰NBÚ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -101; «¬»ƒ¬≈∆∆∆∆ƒƒ

Ïk ÔÎÂ .·iÁ - el‡ ÏkÓ „Á‡a ÌÈza ÈL ‰NÚiMÓeƒ∆«¬∆¿≈»ƒ¿∆»ƒ»≈«»¿≈»
ÌÈza B˙B‡ ÔÈNBÚL ¯·„a ÔÈ¯È Èza ÈL ‰NBÚ‰»∆¿≈»≈ƒƒ¿»»∆ƒ»ƒ

.·iÁ - el‡ ÔB‚k ÌÈza»ƒ¿≈«»

ב).95) עמוד קה דף שבת חוטי 96)(מסכת המכניס
השתי  חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
כדי  השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם

בשתי. הערב חוטי נקבים 97)להכניס עשוייה רשת
והפסולת. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים,

הנפה.98) משל גדולים הראש,99)נקביה על מכסה
רשת. מעשה דבר.100)עשוי ובכל בתבן או

בראשונה 101) מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
את  בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - האורך חוטי ִֶַאת
החוטים  שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" ֶֶַחוטי
של  קליעה העושה וכן ניר, בתי שני עושה נקרא במסכת
ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני
ולא  חוטין שני יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה

.ÊÈC¯c102C¯‡a ‰lÁz ÔÈËeÁ‰ ÔÈÁ˙BnL :ÔÈ‚¯B‡‰ ∆∆»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿…∆
,Ô‡kÓ ‰ÊÂ Ô‡kÓ ‰Ê ÔÈÊÁB‡ ÌÈLe ,daÁ¯·e ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿»¿«ƒ¬ƒ∆ƒ»¿∆ƒ»

Ë·La Ë·BL „Á‡Â103‰Ê Ô˙B‡ Ôw˙Óe ÔÈËeÁ‰ ÏÚ ¿∆»≈¿≈∆««ƒ¿«≈»∆
È˙L dlk ‰NÚzL „Ú ‰Ê „ˆa104·¯Ú ‡Ïa105. ¿«∆«∆≈»∆À»¿ƒ¿…≈∆

˙ÎÒ‰ ‡È‰ ,ÔÈ‚¯B‡‰ C¯„k ÔÈËeÁ‰ ˙ÁÈ˙Óe¿ƒ««ƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»«
˙Îqn‰106ÔÈÏÙBkLÎe .CÒÓ ‡¯˜ Á˙Bn‰ ‰ÊÂ . ««∆∆¿∆«≈«ƒ¿»≈≈¿∆¿ƒ

.‚¯B‡ ‡¯˜ - ·¯Úa È˙M‰ ÒÈÎ‰Ï ÏÈÁ˙Óe d˙B‡»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿»≈

ב).102) עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
יסתבכו 103) שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חובט

ולמטה. למעלה שבאריג 104)בתנועותיהם האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם היסוד חוטי חוטי 105)הם

שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.ÁÈCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈

„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו

להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת
ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת

חגורה.111)

.ËÈ˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד

.ÎÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ

¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆
.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה
ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת

א).

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ז 1) פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

המכה  הסותר, הבונה, הקורע, התופר, המתיר, [הקושר,
והצד]. בפטיש

.‡¯LBw‰2‡ÓÈ˜ ÏL ¯L˜3Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰Â4- «≈∆∆∆¿»»¿«¬≈À»
ÔÈÏnb‰ ¯L˜ :ÔB‚k .·iÁ5ÔÈtq‰ ¯L˜Â6È¯L˜Â , «»¿∆∆««»ƒ¿∆∆««»ƒ¿ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚˆ¯‰ ÔÈ¯LBwL ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¿̄ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿«
ÏL ¯L˜ ¯LBw‰ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ô˙iNÚ¬ƒ»»¿≈…«≈»∆¬»«≈∆∆∆

¯eËt - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ˜7BÈ‡L ¯L˜Â .8ÏL ¿»»¿≈«¬≈À»»¿∆∆∆≈∆
.‰lÁzÎÏ B¯L˜Ï ¯zÓ - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ¿̃»»¿≈«¬≈À»À»¿»¿¿«¿ƒ»

ב.2) קיא, שבת קיום 3)משנה, זמן כל להתקיים העומד

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



קלט zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האומנים.4)החפץ. כקשרי ואמיץ חזק קשר שהוא
שבנקב 5) בטבעת בחבל וקושרים בחטמו, לגמל נוקבים

קיימא. של אל 6)קשר הספינה חברי של חזק קשר
הרא"ש 7)התורן. רש"י, שיטת אבל רבינו. דעת זוהי

הדיוט  מעשה הוא אפילו קיימא של קשר שכל היא, וה'טור'
חייב. ופירש 8)- מחוזא", בני של "כגון מובא: בגמרא

ונעליהם  לבושיהם על ומקפידים לבב, רחבי "שהם רש"י:
להתירו  וצריך בדוחק, אותו וקושרים מכוונים, להיות
קשר  שכל פורת, רבינו בשם הביא ב'מרדכי' אבל ערבית",
של  שאינו קשר הוא ימים, שבעה בתוך להתירו העשוי

לכתחילה. ומותר קיימא

.·„ˆÈk9Ï·Á‰ ˜ÒÙ ,d¯L˜e ‰Úeˆ¯ BÏ ‰˜ÒÙ ? ≈«ƒ¿¿»¿»¿»»ƒ¿««∆∆
ÔÒ¯ ¯LwL B‡ ,ÈÏ„a Ï·Á ¯LwL B‡ ,B¯L˜e¿»∆»«∆∆ƒ¿ƒ∆»«∆∆

‰Ó‰a10el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆»¿≈…«≈¿≈
Ô˙B‡ ¯LB˜ Ì„‡ ÏÎÂ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ Ô‰L ,ÌÈ¯Lw‰«¿»ƒ∆≈«¬≈∆¿¿»»»≈»
¯L˜ B¯L˜ Ì‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ÏÎÂ .‡ÓÈ˜Ïƒ¿»»¿»∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿»∆∆

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôn‡À»¬≈∆»

אומן?9) מעשה שאינו קיימא של קשר נקרא מה
כך 10) שיתקיימו ורוצה להתירם, דרכו אין אלו שכל

אומן. מעשה אינם הקשרים אבל לעולם,

.‚˙¯LB˜11LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜eÏÁ‰ ÈÁzÙÓ ‰M‡ ∆∆ƒ»ƒ¿¿≈∆»««ƒ∆≈
ÌÈÁ˙t ÈL BÏ12‰Î·Ò ÈËeÁÂ ;13‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿≈¿»ƒ¿≈¿»»««ƒ∆

ÈeÙ¯14ÔÈ¯LBwL ,ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¯e ;dL‡¯a »¿…»¿ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ
LeaÏÓ ˙ÚLa Ï‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡15,ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙B„BÂ ; »«»∆∆ƒ¿««¿¿«ƒ»∆∆
ÌÈÊ‡ ÈzL BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡16¯Na ÏL ‰¯„˜e ;17, ««ƒ∆≈¿≈»¿«ƒ¿≈»∆»»

.¯Lw‰ ¯Èzz ‡ÏÂ ¯Na‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿ƒ«»»¿…«ƒ«∆∆
‰ÁÈLÓa ÈÏc ÔÈ¯LB˜Â18Ba ‡ˆBiÎÂ Ë·‡a B‡19, ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈¿«≈

dÏ‚¯a B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ÔÈ¯LB˜Â .Ï·Áa ‡Ï Ï·‡¬»…¿∆∆¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿«¿»
ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡ˆz ‡lL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆≈»¿≈

˙B¯q‡20Ï·ÁÂ .21‰¯ta ¯eL˜ ‰È‰L22B¯LB˜ , ƒ»¿∆∆∆»»»«»»¿
Òe·‡a23‡Ï Ï·‡ .‰¯ta B¯LB˜ ,Òe·‡a ¯eL˜ ‰È‰ ; »≈»»»»≈¿«»»¬»…

Òe·‡·e ‰¯ta ¯L˜ÈÂ B˙Èa CBzÓ Ï·Á ‡È·È24Ì‡Â . »ƒ∆∆ƒ≈¿ƒ¿…«»»»≈¿ƒ
Èc¯b Ï·Á ‰È‰25BÏËÏËÏ ¯znL26‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »»∆∆«¿ƒ∆À»¿«¿¿¬≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Lw‰ el‡ ÏkL ÈtÓ .Òe·‡·e ‰¯ta ¯LB˜Â¿≈«»»»≈ƒ¿≈∆»≈«¿»ƒ
¯LB˜ ÌÚt ‡l‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL ÔÈ‡Â Ô‰ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ«¬≈∆¿≈¿≈»∆¿»»∆»««≈
.‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ CÎÈÙÏe ,¯ÈzÓ ÌÚÙe«««ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…»¿«¿ƒ»

˙BÏ˙BÁ27¯ÈzÓ - ˙B¯‚B¯b ÏLÂ ÌÈ¯Óz ÏL28 »∆¿»ƒ¿∆¿»«ƒ
ÚÈ˜ÙÓe29C˙BÁÂ30.ÏÎB‡Â ÏËBÂ , «¿ƒ«¿≈¿≈¿≈

ב.11) קיא, שבת חלוקה 12)משנה, שפת שקושרת
שיכולה  ואף ימין, בכתף ושבשמאל שמאל, לכתף שבימין
שדרכה  משום - מותר הקשר, התרת בלי בדוחק לפשוט

(רש"י). יום בכל הקשר הראש,13)להתיר על מכסה
רשת. מעשי התרת 14)עשוי בלא משם להסירה ויכולה

על  חסה שאשה לקשרה, לה מותר זאת בכל הקשר,
שם). (גמרא, ההסרה לפני הקשר ותתיר שערותיה

אומן 15) קשר ולא קיימא, של קשר אינם בוודאי שאלו
אחד,16)(שם). קשר בהתרת בדוחק היין להוציא ויכול

קיימא  של קשר לעולם ישאר השני שהקשר אומרים אין
דד 17)(שם). כמין נקב הקדרות בצד לעשות היה "דרכם

בגד  הקדירה פי על וקושרים והבשר, המרק ממנו להוציא
כל  להוציא יכול הדחק ידי ועל נמלים, בה יכנסו שלא כדי
פי  שעל הקשר אין ואףֿעלֿפיֿכן מהדד, שבקדירה מה

רוקח'). ('מעשה קיימא" של קשר דק 18)הקדירה חבל
וכדומה. פשתים אלא 19)של מבטלו שאינו דבר בכל

שימוש. לאחר שני 20)מתירו שקושרים יש קשרים.
את  שמוציאים ובעת מזה, למעלה זה הפתח ברוחב חבלים
לצאת  יכולה והיא התחתון החבל את מתירים - הבהמה
לתמיד  השני הקשר את ישאיר שמא חוששים ואין בדוחק,

רוקח'). א.21)('מעשה קיג, יתיר 22)שבת שבוודאי
הקשר. לבהמה.ב 23)אותו מספוא בו שנותנים לי

קיים.24) ישאר אחד שקשר חוששים אורג.25)שאנו
קשר 26) ואינו החבל מבטל שאינו מפני הוא ההיתר עיקר

אפשר  היה לא בטלטול, אסור היה שאם אלא קיימא, של
טלטול. איסור מצד ולקשור א.27)להביא קמו, שבת

רעים  תמרים בתוכם ומניחים תמרים, מכפות עשויים סלים
(רש"י). בחבל.28)שיתבשלו קשור הכיסוי אם ביד,

(רש"י).29) בכלי החבל שרשרות בכלי.30)סותר

.„Ïk31B˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯L …∆»¿«¬«¿≈»À»ƒ¿…
˙ÈÏÓ¯Îa BÏcÒ ˙Úeˆ¯ ‰˜ÒÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙aLa32 ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿¿»¿««¿»¿«¿¿ƒ

ÏËB -33ÈÓb34C¯BÎÂ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯‰ ÁÏ ≈∆ƒ«»»¿«¬«¿≈»¿≈
‰ËÓL .ÈÓb‰ ¯LB˜Â ,ÂÈÏÚ35ÏÚÓ ˙Úeˆ¯ BÏ »»¿≈«∆ƒƒ¿¿»¿«ƒ¿»

¯zÓ - Ï‚¯‰ ·¯ ËÓLpL B‡ ,ÏcÒÂ36¯ÈÊÁ‰Ï ¿«¿»∆ƒ¿«…»∆∆À»¿«¬ƒ
.¯L˜È ‡lL „·Ï·e ,ÔÓB˜ÓÏ ˙BÚeˆ¯‰»¿ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿…

א.31) קיב, בשבת 32)שבת אליו להוציא שאסור מקום
(להלן  הרבים כרשות ולא היחיד כרשות לא שאינו מדרבנן,

ה"ד  רק 33)).פי"ד הוא ההיתר כי נאמר בגמרא
סנדלו, יאבד השבת אחר עד שם יניחנו שאם בכרמלית,
בנוסח  אולם הסנדל, את לקשור אסור הנשמרת בחצר אבל
ונראה  "ככרמלית", תיבת חסרה רוקח') ('מעשה כת"י
בלא  לילך לאדם הוא גנאי "כי בחצר גם להתיר רבינו שדעת
אברהם' ('מגן הבריות" כבוד משום לקשרו והתירו מנעל,

שח). לקשירה.34)סי' חבלים ממנו שעושים צמח סוף,
פי"ג.35) שבת עשויים 36)תוספתא היו שלהם מנעלים

ומרחיבן  אותן שמהדק רצועות ידי על ומחוברים פרקים.
ממקומו, הרגל רוב שעל המנעל חלק וכשנשמט הצורך, לפי
סי' רבה (אליה הרצועות ידי על המנעל את ומהדק מחזיר

שיז).

.‰‰·ÈÚ‰37˙¯zÓ -38˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡L ÈÙÏ , »¬ƒ»À∆∆¿ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆
ÈL ıa˜Ó - ˜ÒÙpL Ï·Á‰ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈL˜aƒ¿ƒ»¿ƒ»«∆∆∆ƒ¿«¿«≈¿≈

.‰·ÈÚ ·BÚÂ ,‰ÁÈLÓ ÂÈÏÚ C¯BÎÂ ,ÂÈ˙Bˆ¿̃»¿≈»»¿ƒ»¿≈¬ƒ»

להתירו.37) שקל הדק, בלי רופף קשר א. קיג, שבת
('משנה 38) תמיד כך שתתקיים ודעתו יפה מהדקה אפילו

שיז). סי' ברורה'

.Â¯zÓ39¯·„Ï ‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ¯L˜Ï À»ƒ¿…∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿«
‰ÂˆÓ40.‰¯Bz‰ È¯eÚMÓ ¯eÚL „cÓÏ ¯L˜iL ÔB‚k , ƒ¿»¿∆ƒ¿…ƒ¿…ƒƒƒ≈«»
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˜ÒÙpL ¯Bpk ˙ÓÈ41ÔÈ¯LB˜ -42d˙B‡43,Lc˜na ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
‡‰È„na ‡Ï Ï·44‰lÁzÎÏ ‡ÓÈ ¯L˜È ‡ÏÂ .45 ¬»…«¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ»¿«¿ƒ»

.Lc˜na elÙ‡¬ƒ«ƒ¿»

רבי 39) של אביו בימי "מעשה מ"ה: פכ"ד שבת משנה,
המאור  את שפקקו בטנית, בן שאול אבא ובימי צדוק,
שתיה) (כלי המקידה את וקשרו חרס) (כלי בטפיח (החלון)
(ומביאה  טפח פותח גדול) (כד בגיגית יש אם לידע בגמי,
שפוקקין  למדנו: ומדבריהם הבית), אל הטומאה את
מצוה). של וקשירה (מדידה בשבת וקושרין ומודדין

התירו 40) - מדרבנן שאסור אומן מעשה הוא הקשר אם
מותר  קיימא של ואינו הדיוט מעשה הוא שאם מצוה, לצורך
קיימא", של קשר לקשור "מותר אחר: ובנוסח לכתחילה,

מפאנו). (רמ"ע אומן מעשה אינו אם מיתר 41)והכוונה
בשיר  להמשיך הלויים יוכלו ולא בשבת, שנפסק הכינור

ב.42)שלהם. קב, עירובין קרבן 43)משנה, מכשירי כי
השבת. את  למקדש.44)דוחים נפסק 45)מחוץ אם

שבת  מערב לעשותם שאפשר מצוה מכשירי כי שבת, מערב
(רע"ב). השבת את דוחים אין

.Ê¯L˜ Ïk46ÔÈ·iÁL47ÏÚ ÔÈ·iÁ Ck ,B¯eM˜ ÏÚ »∆∆∆«»ƒ«ƒ»«»ƒ«
¯Èzn‰ Ck ,¯eËt B˙B‡ ¯LBw‰L ¯L˜ ÏÎÂ .B¯z‰∆≈¿»∆∆∆«≈»»««ƒ

¯L˜ ÏÎÂ .¯eËt B˙B‡48¯zÓ Ck ,B¯L˜Ï ¯znL »¿»∆∆∆À»¿»¿»À»
.B¯Èz‰Ï¿«ƒ

כך 46) קישורן, על חייב שהוא "כשם ב: קיא, שבת משנה,
היתרן". על חייב כתבו 47)הוא עג.) (שבת ב'תוספות'

לקשור  מנת על אלא במתיר חייב שאינו חננאל, רבינו בשם
על  אלא בפותר חייב שאינו כמו קיימא, של קשר במקומו
רבינו  ומדברי הרא"ש; דעת וכן טו) הל' (להלן לבנות מנת
התירו", על חייבין "כך אומר: שהרי ר"ח, כדעת שלא יוצא
('מעשה  המתיר כן אחת, בפעולה חייב שקושר כמו כלומר:

א.48)רוקח'). בהלכה כמבואר

.ÁÏ˙Bt‰49ÔÈˆe‰‰ ÔÓ ÌÈÏ·Á50ÛÏÁ‰ ÔÓe51B‡ , «≈¬»ƒƒ«ƒƒ«≈∆
‡ˆBiÎÂ ¯ÚN ÈËeÁ B‡ ÔzLÙ ÈËeÁÓ B‡ ¯Óˆ ÈËeÁÓƒ≈∆∆ƒ≈ƒ¿»≈≈»¿«≈
È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆
Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈

.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.Ë¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא

מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.ÈÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו
בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש
על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה

רוקח'). ('מעשה פתיחתה"

.‡ÈÔÏB˜a ˙B¯BÚ B‡ ˙B¯È ˜a„Ó‰64ÌÈ¯ÙBÒ ÏL «¿«≈¿»¿»∆¿ƒ
·iÁÂ ,¯ÙBz ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ65ÔÎÂ . ¿«≈¬≈∆∆∆≈¿«»¿≈

˜¯ÙÓ‰66È˜e·c ˙B¯È‡ÏÂ ,ÔÈ˜e·c ˙B¯BÚ B‡ Ô «¿»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿…
Ôek˙67„·Ïa Ï˜Ï˜Ï68,Ú¯B˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«¬≈∆∆∆≈«

.·iÁÂ¿«»

מקמח.64) העשוי אינו 65)דבק חתומה, אגרת הפותח
לרבינו  ואף לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא חייב,
אינו  כי פטור, כאן לגופה, צריכה שאינה במלאכה המחייב
מצד  בא והתיקון מקלקל. אלא הנייר, בגוף מאומה מתקן

לט). סי' צבי' 'חכם (שו"ת האגרת קריאת - דעת 66)אחר
מנת  על נתכוין לא אם אף לתקן, מנת על קורע שאם רבינו
מנת  על "הקורע במשנה: שנאמר ומה חייב, - לתפור
אין  אבל קלקול, ולא תיקון בקריעה שיהיה הכוונה לתפור",
ו'משנה  אדם' ('חיי לתפור מנת על דוקא שתהיה צורך

זה 67)ברורה'). הרי לקלקל, נתכוין "ולא אחר: בנוסח
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אברבנאל). (כ"י לתקן" מנת על שבת 68)קורע משנה,
ב. קב,

.·È‰Ba‰69‰ÂLn‰ .·iÁ - ‡e‰L Ïk70Ú˜¯w‰ Èt «∆»∆«»««¿∆¿≈««¿«
˙Èaa71‡È‚ B‡ ‡n‚ ‡lÓ B‡ Ïz ÏÈtL‰L ÔB‚k ,72- ««ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ≈À»«¿

„Á‡ .·iÁÂ ,‰Ba ‰Ê È¯‰73Ô˙ „Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ Ô˙ ¬≈∆∆¿«»∆»»«∆»∆∆¿∆»»«
ËÈh‰ ˙‡74Ca„p·e .·iÁ ËÈh‰ Ô˙Bp‰ -75,ÔBÈÏÚ‰ ∆«ƒ«≈«ƒ«»«ƒ¿»»∆¿
ÏÚ‰ elÙ‡ËÈh‰ Èab ÏÚ dÁÈp‰Â Ô·‡‰ ˙‡ ‰76- ¬ƒ∆¡»∆»∆∆¿ƒƒ»««≈«ƒ

ÏÚ ‰Ba‰Â .¯Á‡ ËÈË ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ«»∆¬≈≈«ƒƒ»∆»ƒ«≈¿«∆«
ÌÈÏk Èab77.¯eËt - «≈≈ƒ»

ב.69) עג, משום 70)שבת אלו על חייב - בשדה אבל
ה"א. ח' פרק למעלה ראה עמוקה.71)חורש, חפירה

פי"ב.72) שבת האבן 73)תוספתא שאין הבנין, באמצע
העיקר. הוא הטיט נותן לכן טיט, בלא טור 74)מתקיימת

בבנין. לבנים או "הדימוס"75)אבנים אחר: בנוסח
בבנין. אבנים טור ותוספתא) רוקח' ('מעשה

(76- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
אומרת) (זאת אמרה הדא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
על  בונה (ואינו הם כקרקע אדנים בנין? כלים, גבי על בנין

א.77)הכלים)". קלח, שבת

.‚È‰NBÚ‰78Úe·˜ Ï‰‡79,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - »∆…∆»«¬≈∆∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ80˙È·ÁÂ ¯epz ÔB‚k ,‰Ó„‡ ÈÏk ‰NBÚ‰81 ¿«»¿≈»∆¿≈¬»»¿«¿»ƒ

eÙ¯NiL Ì„˜82‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -83ÔÎÂ .·iÁÂ , …∆∆ƒ»¿¬≈∆∆∆∆¿«»¿≈
Ôa‚Ó‰84BÈ‡Â .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰È·b‰ ˙‡ «¿«≈∆«¿ƒ»¬≈∆∆∆∆¿≈

˙¯‚B¯‚k Ôa‚iL „Ú ·iÁ85ÒÈÎn‰ .86Ìc¯w‰ „È «»«∆¿«≈ƒ¿∆∆««¿ƒ«««¿…
Ïk ÔÎÂ .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BlL ıÚ‰ CB˙a¿»≈∆¬≈∆∆∆∆¿≈…

Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .Ba ‡ˆBik87Ú˜zL ÔÈa - ıÚa ıÚ «≈¿≈«≈«≈¿≈≈∆»«
È¯‰ - „Á‡˙pL „Ú BÓˆÚ ıÚa Ú˜zL ÔÈa ,¯ÓÒÓa¿«¿≈≈∆»«»≈«¿«∆ƒ¿«≈¬≈

.·iÁÂ ,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆∆¿«»

(78- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
(בנין  היתה לשעה ולא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
ע"פ  ונוסעים חונים שהיו כיון יוסי רבי אמר - ארעי)?

קבוע). (בנין לעולם" שהוא כמי עד,79)הדיבור, שבת
ויניציא).80)ב. (דפוס וחבית" כיריים "תנור אחר: בנוסח

ומכה 81) מבשל משום גם בו יש בכבשן, שרפו שאם
אם 82)בפטיש. הכוונה בכלים, בנין אין שאמרו ומה

מחדש  הכלי את כשעושה אבל לתיקונו, מפורק כלי החזיר
הגאונים). בשם (מגידֿמשנה בנין משום בו יש -

א.83) צה, שם.84)שבת ב.85)שבת, קב, שם,
א.86) מז, ב.87)שם, קב, שם,

.„È‰NBÚ‰88,ÌÈÏB‚¯z ÏL ÏeÏa ‡e‰L Ïk ·˜ »∆∆∆»∆¿∆«¿¿ƒ
‰¯B‡‰ Ô‰Ï ÒkiL È„k89.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - ¿≈∆ƒ»≈»∆»»«»ƒ∆

¯ÈÊÁn‰90˙ec ÏLÂ ¯Ba ÏL ˙Ïc91ÚÈˆÈ ÏLÂ92- ««¬ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ«
‰Ba ÌeMÓ ·iÁ93. «»ƒ∆

משום 88) חייב - אור להכניס רק ומשמש קטן כשהנקב
להכניס  עשוי שהוא נקב עושה אם אבל חלון, כעושה בונה,
גמר  שזהו בפטיש מכה משום חייב ההבל, ולהוציא האורה

פר"ח). - ה"א פכ"א (להלן ב.89)מלאכתו קב, עירובין

אבנים.90) בנויות שדפנותיו מכותל 91)בור בולט בנין
בחוץ. או בפנים בתוך 92)הבית בנינים שהם מכיון

(רש"י). כבנין דלת החזקת גם נחשבת - הקרקע
א.93) עג, שבת משנה,

.ÂË¯˙Bq‰94ÏÚ ¯zÒiL ,‡e‰Â .·iÁ - ‡e‰L Ïk «≈»∆«»»∆ƒ¿…«
˙B·Ï ˙Ó95‰˙ÁL‰ C¯c ¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ;96.¯eËt - ¿»ƒ¿¬»ƒ»«∆∆«¿»»»

Ï‰‡ ¯˙Bq‰97‰Ê È¯‰ - Úe˜z ıÚ ˜¯tL B‡ ,Úe·˜ «≈…∆»«∆≈«≈»«¬≈∆
„ÏBz·iÁÂ ,¯˙BÒ ˙98.Ôw˙Ï Ôek˙iL ,‡e‰Â . ∆∆≈¿«»»∆ƒ¿«≈¿«≈

חייב 94) - במקומו לבנות מנת על "סותר ב: לא, שבת
מלאכות  כל (הרי) מכדי לעולא: רבה לו אמר סתירה. משום
על  סותר (שם) והתם ממשכן, אותם) (לומדים להו ילפינן
בחניה  אותו סותרים (שהיו הוא במקומו שלא לבנות מנת
אמר  אותו)? ומקימים וחוזרים אחר למקום ונוסעים אחת,
יחנו", ה' פי "על יח): ט, (במדבר שכתוב כיון עולא: לו

הוא". במקומו לבנות מנת על למעלה 95)כסותר כמבואר
הי"ז. על 96)פ"א חייב בונה, משום עשייתו על שחייב

במקומו. לבנות - לתקן כוונתו אם סותר, משום סתירתו
בו 97) יש יג) בהלכה (כמבואר בנין בו שיש מה "שכל

(מגידֿמשנה). א.98)סתירה" עג, שבת משנה,

.ÊË‰kn‰99LÈhÙa100ÏÎÂ .·iÁ - ˙Á‡ ‰‡k‰ ««∆¿«ƒ«»»«««»¿»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·„ ‰NBÚ‰101 »∆»»∆¿«¿»»¬≈∆∆∆

,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa ÁtÓ‰ ?„ˆÈk .·iÁÂ ,LÈhÙa ‰kÓ«∆¿«ƒ¿«»≈««¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯eˆ ÈÏÎa ¯v‰Â102„¯‚Ó‰Â ,‰¯ev‰ ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ,103 ¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»«»¿«¿»≈

ÔÈa ,ıÚa ÔÈa - ‡e‰L Ïk ·˜ ‰NBÚ‰Â ,‡e‰L Ïk»∆¿»∆∆∆»∆≈¿≈≈
‰ - ÌÈÏÎa ÔÈa ,ÔÈ·a ÔÈa ,˙ÎzÓa‰kÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯ ¿«∆∆≈¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¬≈∆∆∆«∆

Á˙t ÏÎÂ .·iÁÂ ,LÈhÙa104ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ BÈ‡L ¿«ƒ¿«»¿»∆«∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‡ÈˆB‰Ïe105.B˙iNÚ ÏÚ ¿ƒ≈«»ƒ«¬ƒ»

מכה 99) האומן שכן מלאכה, גמר משום חייב רש"י, לדעת
שהאומן  פירש חננאל ורבינו מלאכה, גמר בשעת הסדן על
אבן  על וכן עקמימותו, להשוות הכלי, על בפטיש מכה
מלאכה. גמר משום חייב ולכן לחברותיה, להשוותה הבנין

(אמרו 100) תרוייהו דאמרי זירא ורבי "רבה ב: עה, שבת
מכה  משום חייב - מלאכה גמר בו שיש מה כל שניהם)

ב.101)בפטיש". עה, משנה'102)שבת ה'מגיד גירסת
מעשה  העושה והוא ברי"ש, "והמגרר" ה"י) פי"א (להלן
קרנות  הוא חותך בדלי"ת, "המגרד" ואילו האבן. בגוף

שם. ועיין מהאבן. א.103)היוצאות קמו, שבת
אף 104) חייב - בונה משום אבל בפטיש, מכה משום

יד). הלכה למעלה (ראה מזה א.105)בפחות קז, שבת

.ÊÈÒÈÙn‰106ÔÈÁL107,‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï È„k ˙aLa «≈ƒ¿ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒƒ««»
‰‡eÙ¯a ÔÈek˙Ó Ô‰L ,ÔÈNBÚ ÔÈ‡ÙB¯‰L C¯„k¿∆∆∆»¿ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï108‰kÓ ÌeMÓ ¿«¿ƒƒ««»¬≈∆«»ƒ«∆
dÒÈÙ‰ Ì‡Â .‡ÙB¯‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BfL ,LÈhÙa¿«ƒ∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¡ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - daL ‰Ál‰ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï109. ¿ƒƒ∆»«≈»∆»¬≈∆À»

שכח).106) סי' ברורה' ('משנה ככלי אותו מבקע
כלי,107) מתקן או בונה משום חייב קז.) (שבת רש"י לדעת

כלי. כמתקן המכה לא 108)שריפוי וחולי, צער שבמקום
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ואפילו  לגופה: צריכה שאינה מלאכה על חכמים גזרו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה ה"ז בפ"א רבינו לשיטת
בה  ואין מלאכה, גמר זה אין ליחה להוציא כשמפיס חייב,

שכח). סי' אברהם' ('מגן בפטיש מכה שבת,109)משום
אותה  ומחליק המלאכה, המיישר החרש הוא "מסתת ב. קב,

המשניות). בפירוש (רבינו אצלנו" הידוע בכלי

.ÁÈ˙zÒÓ‰110ÌeMÓ ·iÁ - ‡e‰L Ïk Ô·‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»∆∆»∆«»ƒ
„cˆÓ‰ .LÈhÙa ‰kÓ111,ÔÈa‰ „BÒÈa Ô·‡‰ ˙‡ «∆¿«ƒ«¿«≈∆»∆∆ƒ«ƒ¿»

·iÁ - dÏ Èe‡¯‰ ÌB˜na d·ÈLB‰Â ,B„Èa dw˙Â¿ƒ¿»¿»¿ƒ»«»»»»«»
Ë˜Bl‰ .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ112Èab ÏÚL ˙Ï·È ƒ«∆¿«ƒ«≈¿…∆∆««≈

˙BÏB·È‰ el‡ ÔB‚k ,B„Èa ÌÈ„‚a113- ¯Óˆ ÈÏÎaL ¿»ƒ¿»¿≈«¿∆ƒ¿≈∆∆
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜iL ,‡e‰Â .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ114; «»ƒ«∆¿«ƒ»∆«¿ƒ¬≈∆

˜ÒÚ C¯c Ô¯ÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡115.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¬»ƒ¡ƒ»∆∆≈∆¬≈∆»
¯ÚÓ‰116‰L„Á ˙ÈlË117d˙B‡Ï È„k ‰¯ÁL «¿«≈«ƒ¬»»¿…»¿≈¿»»

Ô·l‰ ¯Óv‰ ¯ÈÒ‰Ïe118ÔÈn‡‰L C¯„k ,da ‰Ï˙p‰ ¿»ƒ«∆∆«»»«ƒ¿∆»¿∆∆∆»À»ƒ
¯zÓ - „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ ·iÁ - ÔÈNBÚ119. ƒ«»«»¿ƒ≈«¿ƒÀ»

יסוד 110) בקרקעית שמתיישבת עד ומצדדה "מושיבה
(רש"י). יפה" ב.111)הבנין עה, קש 112)שבת

בבגד. שנארגו דקים, הבגד 113)וקסמים את לובש שאינו
שמסירן. כוונה.114)עד חייב 115)בלי א. קמז, שבת

וכסףֿמשנה). (ר"ח בפטיש מכה או (רש"י) מלבן משום
ואפילו 116) כחדשה, והיא הרבה בה נשתמש שלא זמן כל

שב). סי' או"ח מגדים' 'פרי אברהם', ('מגן נכבסה אם
רומי 117) (דפוסי הלבן" הצהוב "ולהסיר אחר: בנוסח

ואין 118)וויניציאה). נקי, בגדו אם לו איכפת שלא
ליבון. על א.119)לחייבו קו, א. עג, (שבת

.ËÈ„v‰120.·iÁ - B˙B‡ „eˆÏ BÈÓ C¯cL ¯·c «»»»∆∆∆ƒ»«»
Ô˙B‡ „eˆiL ,‡e‰Â .ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ :ÔB‚k¿«»¿¿»ƒ»∆»»
Û„¯L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰„Èˆ ¯qÁÓ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿À«ƒ»≈«¿∆»«
,¯ˆÁÏ B‡ ‰È‚Ï B‡ ˙È·Ï BÒÈÎ‰L „Ú È·ˆ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»≈
BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ

‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»
ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«

¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»
„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ

È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ
‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»

.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ÎÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆

.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.‡Î„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»

ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈
·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.·ÎÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»
„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«

·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»
.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.‚ÎÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
ÔÈ¯eËt - ÌÈL e‰eÏÚ136,ÏÚÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»¿«ƒ¿ƒƒ≈∆»»ƒ¿…
ÔÈ·iÁ - ÌÈL e‰eÏÚe137‡ÏÂ Á˙t‰ ÏÚ „Á‡ ·LÈ . ¿»¿«ƒ«»ƒ»«∆»««∆«¿…

·LÈ .·iÁ ÈM‰ - e‰‡lÓe ÈM‰ ·LÈÂ ,e‰‡lÓƒ¿»¿»««≈ƒƒ¿»«≈ƒ«»»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Bcˆa ·LÈÂ ÈM‰ ‡·e ,e‰‡lÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒ¿»«¿ƒ««ƒ
‡Ï ÈM‰Â ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - BÏ CÏ‰Â ÔBL‡¯‰ „ÓÚL∆»«»ƒ¿»«»ƒ«»¿«≈ƒ…
,·¯Ú‰ „Ú BÓB˜Óa ·LÈÏ BÏ ¯zÓe .ÌeÏk ‰NÚ»»¿À»≈≈ƒ¿«»∆∆

B¯ÓLÏ B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ .È·v‰ Á˜BÏÂ138 ¿≈««¿ƒ¿»∆∆¿≈≈¿»¿
‰ÒÎ .ÌeÏk ‰NÚ ‡lL ,BÎB˙a ¯eÓL È·ˆ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆…»»¿ƒ¿¿»

ÂÈÙk ˙Áz ¯Btˆ BÏ139„Ú d¯nLÓe ·LBÈ - ƒ««¿»»≈¿«¿»«
.¯zÓe ,CLÁzL∆∆¿«À»

לצידה.134) נחשבת הדלת סגירת בידים, צדהו שלא אף
לעשותה 135) יכול אחד שכל אחת מלאכה שעשו שנים כי
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הט"ו). פ"א (למעלה פטורים אין 136)לבדו, "אם כי
שניהם  שנים, שיצטרפו עד המלאכה לעשות לבדו יכול אחד

ה"טז). שם (רבינו צבי.137)חייבים" שם שיש ידע ולא
בפניה,138) שננעל לצאת יכולה ואינה כסותו כנפי תחת

עד  לשמרה לו מותר אלא שתצא חלון לה לפתוח צריך אינו
(רש"י). ב.139)שתחשך קו, שבת

.„Î„v‰140¯bÁ B‡ Ô˜Ê È·ˆ141‰ÏBÁ B‡142B‡ «»¿ƒ»≈ƒ≈∆
ÔË˜143ÔÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˜¯ÙÓ‰ .¯eËt - »»»«¿»≈¿≈»«»»ƒ

¯eËt - ‰„eˆn‰144,B˙eL¯aL ÛBÚÂ ‰iÁ „v‰ . «¿»»«»«»»∆ƒ¿
¯eËt - ‰iÏÚ ÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡ :ÔB‚k145„v‰ . ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬ƒ»»«»
ÔÈfb‰ ÌÈ·‚Á :ÔB‚k ,‰„Èˆ BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c146ÔÈÚ¯ˆ »»∆≈¿ƒƒ»¿¬»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈLBÚ¯Ùe ÔÈLezÈÂ¿«ƒ«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆»

אלא 141)פיסח.140) פטור אינו (שם) רש"י לדעת
לנצוד, ונחשב לברוח יכול שאינו עייפות, מחמת בחולה

חילק. ולא סתם ה"א,142)ורבינו פי"ד שבת 'ירושלמי'
לרוץ  עדיין יכול שאינו היינו, וקטן, פי"ג). שבת ותוספתא

כניצודים 143)('המאירי'). נחשבים שהם שם. תוספתא,
מדרבנן. אסור אבל צידה, מלאכת עכשיו עשה ולא

כן 144) לעשות אסור אבל צידה, משום לכתחילה ומותר
'מעשה  הכ"ו; פכ"ה (להלן הן מוקצים חיים שבעלי משום

דבורה.145)רוקח'). ב.146)מין קו, שבת

.‰ÎÌÈNÓ¯147ÌÈLÁ :ÔB‚k ,ÔÈ˜Èfn‰148ÌÈa¯˜ÚÂ ¿»ƒ««ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
Ôek˙iL ,‡e‰Â .˙aLa Ì˙B‡ „eˆÏ ¯zÓ - ÔÈÎLBÂ¿¿ƒÀ»»»¿«»»∆ƒ¿«≈
ÈÏk ‰ÙBk ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ô˙ÎÈLpÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ
.e˜ÈfÈ ‡lL È„k ,Ô¯LB˜ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒ¬≈∆¿»¿≈∆…«ƒ

בשבת,147) ועקרב נחש לו נזדמנו שאם מובא בגמרא
בבירור  רואין כשאנו רבינו כוונת וכאן מיד, להרגם מצוה
שטז). סי' ברורה' ('משנה לנשכו האדם אחר רודפים שאין

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ז 1) פרק רביעיות הנמנות מלאכות ח' ביאור בו כלל

הכותב, המחתך, הממחק, המעבד, המפשיט, [השוחט,
והמשרטט]. המוחק

.‡ÁBM‰Ë2Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ËÁBL ‡ÏÂ .·iÁ - «≈«»¿…≈ƒ¿«∆»»
‰ÓL ÏËBp‰3ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï «≈¿»»¿∆»ƒ»ƒ≈«»¿≈»¿

‰¯ÈÁa B‡ ‰ËÈÁLa ÔÈa ,ı¯LÂ ‚„Â4- ‰‡k‰a B‡ ¿»¿∆∆≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«»»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙eÓiL „Ú ÈÁ‰ ˙‡ ˜BÁ‰ .·iÁ«»«≈∆«««∆»¬≈∆∆∆

CÎÈÙÏ .ËÁBL5ÌÈÓ ÏL ÏÙqÓ ‚„ ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,6 ≈¿ƒ»ƒ∆¡»»ƒ≈∆∆«ƒ
„Ú ‡ÏÂ .˜BÁ ÌeMÓ ·iÁ - ˙nL „Ú BÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆≈«»ƒ≈¿…«

ÚÏÒk Ba L·iL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙eÓiL7- ÂÈ¯ÈtÒ ÔÈa ∆»∆»≈»∆»«¿∆«≈¿«ƒ»
ËÈLB‰ .˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ „BÚL ,·iÁ8ÈÚÓÏ B„È «»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏcÏ„Â ‰Ó‰a‰9·iÁ - ‰ÈÚÓaL ¯aÚ10. «¿≈»¿ƒ¿≈À»∆¿≈∆»«»

א.2) עג, שבת משום 3)משנה, שוחט א. עה, שבת גמרא,
אמר  רב המשכן), במלאכת שחיטה מצאנו (במה חייב? מה
וצביעה  השחיטה, בית צואר את בדם (שצובע צובע משום
נטילת  משום אמר: ושמואל במשכן). חשובה מלאכה היתה

תחש  מאדמים, אילים לשחוט או להרוג (שהוצרכו נשמה
מפורש  שהרי כאן, הקשו הרמב"ם מפרשי וחילזון);
הכלל  ולפי צובע", משום "אף שחייב סובר רב כי בתלמוד,
וכשמואל  באיסורין, כרב "הלכה מט:): (בכורות לנו שיש
- צובע? משום גם שחייב רבינו כתב לא למה בדינין",
עד  חייב הצובע "אין הי"ג): (פ"ט רבינו דברי לפי אולם
פטור", - מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא
מתקיים  אינו הדם צבע שהרי כלל צובע דין בשחיטה אין

בצואר.4)(אחרונים). דקירה ידי על החי המתת
ב.5) קז, מן 6)שבת הדג את הוציא שאם צידה, בו שאין

למעלה  ראה ב. שם, ('תוספות' צידה משום חייב - המים
הי"ט). (רש"י).7)פ"י סלע ב.8)כרוחב קז, שבת

בגוף.9) חיבורו ממקום העובר את נטילת 10)ניתק משום
רבינו. בשם ברמב"ן וכ"ה נשמה.

.·ÌÈNÓ¯11ÔÈ¯t Ô‰L12B‡ ,‰·˜e ¯ÎfÓ ÔÈ·¯Â ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»¿≈»
ÔÈÂ‰13ÔÈLBÚ¯t‰ BÓk ,¯ÙÚ‰ ÔÓ14- Ô˙B‡ ‚¯B‰‰ , ∆¡ƒƒ∆»»¿««¿ƒ«≈»
·iÁ15ÔÓ Ô˙ÈÂ‰L ÌÈNÓ¯ Ï·‡ .‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚¯B‰k «»¿≈¿≈»¿«»¬»¿»ƒ∆¬»»»ƒ

ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eLÈ‡·‰L ˙B¯t‰ ÔÓe ÌÈÏÏb‰«¿»ƒƒ«≈∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿
Ô‚¯B‰‰ ,˙BiËw‰ CB˙aL ÌÈÚÏB˙Â ¯Na ÏL ÌÈÚÏBz»ƒ∆»»¿»ƒ∆¿«ƒ¿ƒ«¿»

¯eËt -16. »

ב.11) קז, בעלי 12)שבת הריגת על אלא חייב שאינו
בעורותיהם  שהשתמשו מאדמים, לאילים הדומים חיים

(שם). ורבים פרים שהם המשכן נבראים,13)במלאכת
חייב  "ואינו רבינו: כתב פי"ד) (שבת המשניות ובפירוש

ונקבה". מזכר הנולד על ומנתר.14)אלא העוקץ רמש
שאינה 15) שמלאכה הסובר ה"ז) (פ"א רבינו לדעת זהו

הראשונים  שאר לדעת אבל עליה, חייב לגופה צריכה
חייב  אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה

לצורך. הורגם אם הרי 16)אלא - פטור שנכתב מקום כל
פ"א  (למעלה מדרבנן כן לעשות אסור אבל מעונש, פטור זה

ה"ג).

.‚‰lÙÓ‰17ÂÈÏk18ÌÈpk‰ ˙‡ ÏÏBÓ - ˙aLa «¿«∆≈»¿«»≈∆«ƒƒ
¯zÓe .Ô˜¯BÊÂ19Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¿¿»À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

.‰Úf‰ ÔÓƒ«≈»

א.17) יב, מבגדיו.18)שבת כינים "אסור 19)מבער
הלל  ובית שמאי, בית דברי בשבת, המאכולת את להרוג

מקום. בכל הלל כבית והלכה מתירין".

.„‰iÁ20:ÔB‚k ,È‡cÂ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈÎLB Ô‰L NÓ¯Â «»»∆∆∆≈¿ƒ¿ƒƒ««¿
·È„ÁaL ·¯˜ÚÂ ,‰ÂÈaL ‰Ú¯ˆÂ ,ÌÈ¯ˆÓaL ·e·Ê21, ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈¿«¿»∆¿«¿»

- ÌB˜Ó ÏÎa ‰ËBL ·ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL LÁÂ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆∆¿»»
e‡¯iLk ˙aLa Ô‚¯B‰Ï ¯zÓ22¯‡Le .23:ÔÈ˜Èfn‰ Ïk À»¿¿»¿«»¿∆≈»¿»»««ƒƒ
¯zÓ - ÂÈ¯Á‡ ÔÈˆ¯ eÈ‰ Ì‡24ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â ,Ô‚¯‰Ï ƒ»»ƒ«¬»À»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ

¯eÒ‡ - ÂÈÙlÓ ÔÈÁ¯Ba B‡ ÔÓB˜Óa25Ì‡Â .Ô‚¯‰Ï ƒ¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ
Bnz ÈÙÏ ÔÒ¯Bc26.¯zÓ - Ô‚¯B‰Â BÎel‰ ˙ÚLa ¿»¿ƒÀƒ¿«ƒ¿¿»À»

ב.20) קכא, הנוסח:21)שבת הרי"ף, בהגהות
(ר"ן).22)"שביריחו". מזיקים רבי "אמר23)שסתם

(שבת  בשבת" נהרגין (ההורגין) המזיקין כל לוי: בן יהושע
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הונא:24)קכא:). בר רבא (לפני) קמי תנא (שנה) "תני
הימנו  נוחה חסידים רוח אין בשבת, ועקרבים נחשים ההורג
בעיניהם  הגון שאין עמו, מעורבת אינה חסידים של (דעתם
רוח  אין חסידים ואותם - לתנא) (רבא לו אמר שעשה), מה
החסידים  מאותם נוחה חכמים רוח (אין מהם נוחה חכמים

בשבת)". נחשים להרוג היזקם 25)החוששים אין אלה כי
(הר"ן). הראשונים כמו כך כל "לא 26)מצוי פירש: רש"י

עקרב  או נחש הולך היה שאם אלא ויהרגנו, עליו שיעמוד
דבר  כי והולך, דורסו אלא ממנו, להשמט צריך אינו לפניו,
מותר". נזק במקום שאסר, למי ואפילו מותר. מתכוין שאינו
אפילו  משמע "דורסו" הלשון כי עליו, השיג הר"ן אבל
צריכה  שאינה מלאכה שהיא משום מותר וכאן בכוונה,
"לפי  ואמר לכתחילה. מותר - נזק ובמקום ופטור. לגופה

משנים. - לשנות אפשר אם כי תומו",

.‰ËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29- ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈«
ÔÎÂ .·iÁ30- ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ «»¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈«

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â .·iÁ31ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , «»¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰ „eaÚ32ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ

Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i »¿≈«¬»≈««»¿≈∆≈∆
„Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN ¯È·Ún‰««¬ƒ≈»«∆∆≈«»««ƒ»«

.¯BÚ‰ Èt ˜ÈÏÁiL∆«¬ƒ¿≈»

א.27) עה, שבת הקמיע 28)משנה, את בו לכסות
לסגולה 29)(רע"ב). ופסוקים שמות בו שכתובים קלף

הנעשות 30)ולרפואה. המלאכות בכל הוא הזה השיעור
(מגידֿמשנה). היינו 31)בעור מולח, "היינו ב: עה, שבת

(רש"י). היא עיבוד צורך שמליחה - בר 32)מעבד" "רבה
אמר: רבא מעבד. משום חייב - בשר המולח אמר: הונא רב
ה'תוספות' וכתבו כרבא. והלכה באוכלין", עיבוד אין
לפני  כשמולחם מדרבנן, אוכלין למלוח אסור שמכלֿמקום
לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו

שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆
˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈

Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ «¬»≈««»«≈«»¿«¿«
,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆

„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה

העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת
חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו

מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש
ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה

ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב
הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,

שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת
להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק

העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.ÊCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»

ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב
זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב

ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר
עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא

ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא
(לעיל  מגרר או מסתת אבל הכלונסאות. בגוף מעשה עשה
אלא  חייב אינו האבן, בגוף מעשה שעושה הט"זֿיח) פ"י
מפירוש  שם רוקח' 'מעשה (הקדמת בפטיש מכה משום
שבת). מס' לתלמוד בפירושו רבינו בשם פרחיה רבינו

א.45) לג, בהמה.46)ביצה למאכל ראוי שאינו
חרש 47) על הקודמת בהלכה כמו מגידֿמשנה) (עיין בכלי

בכלי. העובדים מתכת וחרש האוכל 48)עץ שירי להוציא
השיניים. מבין

.ÁÏk49Ô·z :ÔB‚k ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ¯·c »»»∆»¿«¬«¿≈»¿∆∆
ÔÈˆe‰Â ÌÈÁÏ ÌÈ·NÚÂ50ÌË˜Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 «¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆À»ƒ¿…

La Ô˙B‡ÌÈÏk Ôewz Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙a52¯zÓe .53 »¿«»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ≈ƒÀ»
ÌË˜Ï54ÁÈ¯‰Ï ÌÈÓN· ÈˆÚ55Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ƒ¿…¬≈¿»ƒ¿»ƒ«»∆««ƒ∆≈
ÌÈL˜56ÁMÙÓe .ÔÈL·ÈÂ57ÔÈa ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó »ƒƒ≈ƒ¿«≈«≈∆»«∆ƒ¿∆≈

ÏB„b ıÚ ÁMtL58.ÔË˜ ıÚ ÁMtL ÔÈa ∆ƒ«≈»≈∆ƒ«≈»»

ב.49) לג, התמר.50)ביצה ענף בסכין.51)עלי אפילו
שהוא  כיון מחתך, משום בזה אין המדה, על מקפיד אם וגם
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שכב). סי' (או"ח לאוכל "תיקון 52)ראוי אחר: ובנוסח
רוקח'). ('מעשה פ"ו.53)כלום" שבת תוספתא

כדי 54) אצבעותיו בין ומוללו בכלי. ולא ביד לחתוך
ריחו. כמבואר 55)להוציא אסור, - שיניו בו לחצוץ אבל

שלפנינו. מכיוון 56)בהלכה כלי, ומתקן מחתך שהוא אף
מותר. לזה מתכוון (ביצה 57)שאינו תלושים ענפים שובר

ברש"י). ורבין 58)לג: אדא רב בר "רבא ב: לג, ביצה
רב  בי הוינן כד אמרו) (שניהם תרווייהו דאמרי אדא רב בר
רב  אצל (כשהיינו אלותא" אלותא לן מפשח הוי יהודה

מקלות). מקלות בשבילנו מסעף היה יהודה,

.Ë·˙Bk‰59ÏÚ ·˙k ˜ÁBn‰ .·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL «≈¿≈ƒ«»«≈¿»«
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˜Án‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙Ó¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿≈ƒ«»

ÌÈzLk ‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ ·˙Bk‰60˙B‡ ˜ÁÓ .¯eËt - «≈««¿»ƒ¿«ƒ»»«
·iÁ - ÌÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈÂ ‰ÏB„b ˙Á‡61. ««¿»¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿«ƒ«»

˙Á‡ ˙B‡ ·˙k62ÌÈÏL‰Â63·iÁ - ¯Ùq‰ ˙‡ da64. »«««¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆«»
·˙Bk‰65B·eiÁ ÔÈ‡L ;·iÁ - ¯BÚ‰ Ï˜Ï˜Ï ˙Ó ÏÚ «≈«¿»¿«¿≈»«»∆≈ƒ

‰ ÌB˜Ó ÏÚÏÚ ˜ÁBn‰ Ï·‡ .·˙k‰ ÏÚ ‡l‡ ,·˙k «¿«¿»∆»««¿»¬»«≈«
¯eËt - Ï˜Ï˜Ï ˙Ó66˜ÁÓe ¯ÙÒ Èab ÏÚ BÈ„ ‰ÏÙ . ¿»¿«¿≈»»¿»¿««≈≈∆»«

Ì‡ ,d˙B‡ ˜ÁÓe Ò˜t‰ Èab ÏÚ ‰ÂÚL ‰ÏÙ ,d˙B‡»»¿»«¬»««≈«ƒ¿»»«»ƒ
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈ≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿≈ƒ«»

א.59) עג, שתים 60)שבת המשכן, שבקרשי ב. עה, שבת
כותב  אם לכן לזווגם, כדי בזה ואחת בזה אחת כותבין היו
(רש"י). ופטור המשכן למלאכת דומה אינו משתים, פחות

לכתוב,61) מנת על אלא חשובה מחיקה מלאכת "שאין
(רש"י). אותיות" שתי לכתוב כדי בה יש בנוסח 62)והרי

רוקח'). ('מעשה והשלים גדולה אחת אות כתב אחר:
ב.63) קד, משום 64)שבת אומרים ויש כותב. משום 

מגדים'). ('פרי בפטיש פי"ב:65)מכה שבת תוספתא
(בענין  מבכותב במוחק חומר יוסי, ברבי מנחם רבי  "אמר
מקלקל). (לענין מבמוחק בכותב וחומר גדולה), אחת אות
ובירושלמי  פטור". לקלקל והמוחק חייב, לקלקל שהכותב

להיפך. הובאה ה"ב דשבת ונראה 66)פ"ז שם. תוספתא
שהוא  כתוב היה כגון תיקון, היה עצמה במחיקה שאם מזה
במחיקה  חייב למחקו, עכשיו וצריך להיפך, או לחבירו חייב
מגדים'). ('פרי אותיות שתי עליו לכתוב כדי היה שלא אף

.È·˙Bk‰67„Á‡ ÌL ‡e‰Â ,ÌÈÓÚt ‰ÏeÙk ˙B‡68, «≈¿»«¬«ƒ¿≈∆»
„c :BÓk69.·iÁ - ÁÁ ,ÒÒ ,LL ,¯¯ ,‚b ,˙z , ¿«≈«»≈»»«»

·˙k ÏÎa ·˙Bk‰Â70ÈMÓ elÙ‡Â ,·iÁ - ÔBLÏ ÏÎ·e ¿«≈¿»¿»¿»»«»«¬ƒƒ¿≈
˙BiÓÈÒ71. ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"...gg qq yy xx bb zz cc enk cg` my `ede..."

וכתב  גדולה תיבה לכתוב כשהתכוון גם הוא זה חיוב
אחר, במקום כתיבה מתקיימת מקצת ואותו מקצתה,
אחד  שם והן כפולות אותיות שתי אלא כתב לא ואפילו

חייב.
בכל־כך  הרמב"ם הפליג מדוע תמוה, עניין להבין וצריך
הדבר  הרי אחד", "שם שהיא כפולה לאות דוגמאות הרבה

הרבות. הדוגמאות בהבאת הרמב"ם רצה ומה לכל, ברור
הנ"ל, מהדוגמאות חלק הובאו גם־כן שבגמרא אמת הן
לזה, צריך אין הלכות" "הלכות ספר שהוא ברמב"ם אבל
- שבגמרא הדוגמאות על עוד שהוסיף מה תמוה וביותר

ו"סס". "דד"
חייב  אינו ש"כותב פענח' ה'צפנת דברי להבין, צריך עוד
דומים  אם או לזה, זה דומים שאינם אותיות שתי או רק

רש"י דברי ביאר ועפ"ז משמעות". איזה בהם יש (שבת אם

ע"ב) חייב ק"ד יהיה - זיינין" שני ועשאו חי"ת  של לגג "נטלו
כאן, אין כותב משום כי לכך, צריך היה הסופר אם רק
עצמה. בפני תיבה בו ואין דומות אותיות שתי דהוה
של  משמעות בהן יש זיינין שתי והרי תמוה, שלכאורה

וכד'. משם" זז "לא - עצמה בפני תיבה
(b 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב.67) קג, מיוחד.68)שבת מובן לו בנוסח 69)שיש
לרסן  טבעת - חח "ריר"; מלשון "רר" גג"; תת "רר אחר:

בצמר. הנמצא קטן תולע - סס ולמשכה; של 70)הבהמה
ועי' פי"ב, שבת המשניות בפירוש (רבינו ואומה אומה  כל

שמ). סי' אברהם' קג.):71)ב'מגן (שבת פירש רש"י
שהיה  כנראה בהיר)". אדום (צבע בסיקרא ואחת בדיו "אחת
האי  ורבינו הב"ח; הגיה וכן סממניות", "בשני הנוסח לפניו
נונין  כגון בכתב, ידועות שאינן אותיות שהן פירש גאון
המשניות  בפירוש כתב ורבינו מספרים). ציוני (או הפוכות
סימנים  והם סימן, של רבים לשון הם "סימניות (שם):
שיורה  וב' אחד, על שיורה א' לכתוב: אדם בני שרגילים

כתיבה". ובכל לשון בכל שנים, על

.‡È·˙Bk‰72CeÓÒ ˙Á‡ ˙B‡73ÏÚ ·˙k B‡ ,·˙kÏ «≈««»«¿»¿»«
Èab74·˙k75ÈL ·˙ÎÂ ˙"ÈÁ ·zÎÏ Ôek˙n‰Â ; «≈¿»¿«ƒ¿«≈ƒ¿…≈¿»«¿≈

Ô"ÈÈÊ76·˙Bk‰Â ;˙Bi˙B‡ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ , «¿ƒ¿≈«≈»∆ƒ¿»ƒ¿«≈
ı¯‡a ˙Á‡ ˙B‡77ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯Bwa ˙Á‡ ˙B‡Â ««»»∆¿«««»∆¬≈≈

ÔÈb‰78ÈLa ˙Bi˙B‡ ÈzL ·˙kL B‡ ;‰Ê ÌÚ ‰Ê79 ∆¿ƒ∆ƒ∆∆»«¿≈ƒƒ¿≈
Ô·˙k .¯eËt - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ ÔÈ‡Â ,Ò˜t Èt„«≈ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ∆ƒ∆»¿»»

˙ÈÂÊ ÈÏ˙k ÈLa80Èt„ ÈLa B‡81ÔÈb‰ Ô‰Â ,Ò˜t ƒ¿≈»¿≈»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»¿≈∆¿ƒ
.·iÁ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆«»

ב.72) קד, שבת אחת 73)משנה, אות כתובה שהיתה
התיבה. ונשלמה בצידה אחת אות וכתב מאתמול,

וחידשן,74) כבר הכתובות אותיות על הקולמוס שהעביר
מבתחילה. יפה נעשה שהכתב גבי 75)אף על דיו ודוקא

אחת  - שתים חייב סיקרא, גבי על דיו העביר אם אבל דיו,
טז). בהלכה (להלן מוחק משום ואחת כותב משום

יחד.76) המחברן גג עשה גבי 77)שלא על אחת אות
התקרה. על אחת ואות יחד.78)רצפה נקראות אין

הלוח.79) של עבריו נוגעים 80)בשני שהכתלים בזוית
בזה. שבספר.81)זה סמוכים גליונות שני על שכתבן

.·ÈÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««
‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ ÌBi‰ B˙B‡a CÏ‰Â ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÓÊaL ;·iÁ - ˙¯Á‡ ‰l‚Óa ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆«»∆ƒ¿«
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NÚÓ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ Ô·¯˜nL‰84 ∆¿»¿»∆¿ƒ∆ƒ∆¿≈»¿À»ƒ«¬∆
.Ô˙·È¯˜Ïƒ¿ƒ»»

בטבריה 82) אחת אות כתב אמי, ר' "אמר ב: קד, שבת
שמחוסרת  אלא היא כתיבה חייב, בציפורי אחת ואות

מלחוהו 83)קריבה". שערו, שהעבירו לאחר בהמה עור
ה"ו). פ"א תפילין הל' (רבינו גויל נקרא ועיבדוהו

שלמעלה,84) מהלכה סתירה תהיה שלא זה דין מנמק רבינו
פטור, שהוא בקורה אחת ואות בארץ אחת אות בכותב
יהיו  מיד יחד, יקרבן אם וכאן לקרבן, מעשה מחוסר ששם

שם). (בגמרא, נקראות

.‚È·˙Bk‰85‰pnÓ ÌÈ¯BwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ «≈««««ƒ∆ƒƒ∆»
‰ÓÏL ‰·z86Ïk‰Â ,Ó ·˙kL ÔB‚k ?„ˆÈk .¯eËt - ≈»¿≈»»≈«¿∆»«¿«…

È¯‰L ,ÔÈÓ ÌB˜Óa d·˙kL B‡ ;¯NÚÓ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»«¬≈∆¿»»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
dÈbn‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ·˙kL BÓk ‡È‰87 ƒ¿∆»««¿»ƒ¬≈∆»««ƒ«

˙"ÈÁ‰ ‚b ˜lÁL ÔB‚k ,ÌÈzL d˙B‡ ‰NÚÂ ˙Á‡ ˙B‡««¿»»»¿«ƒ¿∆ƒ≈««≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - Ô"ÈÈÊ ÈL ‰NÚÂ¿«¬»¿≈«¿ƒ«»¿≈…«≈»∆

ב.85) קד, שבת -86)משנה, נוטריקון אחת אות "כתב
זה  ידי ועל האות, על נקודה סימן "עשה פוטרים"; חכמים
כתב  - נוטריקון וביאור (רש"י); שלימה" כתיבה נקראת
ודרכם  נוטארי, לסופר: קורים ורומי יון בלשון כי - התישבי
דרך  כלומר נוטריקון, לסימנים קוראים לכן בקצרה, לכתוב

רוקח'). ('מעשה עוד:87)סופרים אמרו ושם ב. קד, שבת
את  בזה והגיה רי"ש", ועשאו דל"ת של תגו שנטל "כגון
ודומה  הספר, תיקון וזהו הואיל חייב מועט ובדבר הספר,
קד:). שבת (רש"י שחייב הספר את והשלים אחת אות לכותב

.„ÈBÏ‡ÓNa ·˙Bk‰88B„È ¯Á‡Ï B‡89ÂÈÙa ,BÏ‚¯a , «≈ƒ¿…¿««»¿«¿¿ƒ
B˜t¯Ó·e90¯eËt -91¯h‡ .92‡È‰L ,BÈÓÈa ·˙kL ¿«¿≈»ƒ≈∆»«ƒƒ∆ƒ

- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈
ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈

¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו

של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.ÂË·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆
ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿

ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«

.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»
BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»

·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»
„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.ÊË·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««

Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈
Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»

¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»
¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»

ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ
¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈

.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין
חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
שיכתבו  (הדין) מה הגט), (על לחתום יודעים שאין עדים
כתב  (נחשב) עליון כתב בדיו, עליו ויחתמו בסיקרא  להם
הלא  לו: אמר כתב. אינו לו: אמר לא? או גיטין לענין
אמר  שבת? לענין כתב (נחשב) עליון כתב רבינו, לימדתני
רש"י: ופירש מעשה? נעשה - מדמין שאנו מפני וכי לו,
נעשה  לבנו, מאומד שבת לענין מחמירים שאנו מפני "וכי
לא  המקדש בית בזמן שבת, לענין אפילו להקל? מעשה
מדברי  מוכח לעזרה". חולין להביא עצמי על סומך הייתי
רבינו  פסק ואיך כתב, שהוא אמרו לחומרא שרק הגמרא,
פ"ג) גיטין ('ירושלמי' העדה' ב'קרבן חייב? שהוא בפשטות
ודאי  שבת לענין אלא כרש"י, שלא הגמרא דברי את מבאר
וב'בנין  לשבת. גיטין לדמות שאין הגמרא וכוונת שחייב,
סיקרא  - זה באופן כתב גבי על כתב שבאמת מבאר, שלמה'
וגבי  חייב, שבת ולענין כתב נחשב - להיפך או דיו גבי על
משום  ופסול חוצץ התחתון שהכתב משום פסול גיטין

א.109)חציצה. יט, גיטין

.ÊÈÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
¯LL·e Ï˙Bka ˙B¯eˆÂ ÌÈÓL¯112C¯„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«∆¿»«¿«≈»∆¿∆∆
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ÔÈ¯iv‰L113ÔÎÂ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLB¯ ∆««»ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ≈¿≈
,˜ÁBÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ÌeL¯‰ ˙‡ ˜ÁBn‰«≈∆»»¿«≈¬≈∆∆∆≈

ËË¯NÓ‰ .·iÁÂ114˙Áz ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k ¿«»«¿«¿≈¿≈ƒ¿…¿≈ƒ««
ËeÁ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈˆÚ‰ ÈL¯Á .·iÁ - ËeË¯N B˙B‡ƒ¿«»»»≈»≈ƒ∆«¬ƒƒ
È¯‰ - ‰ÂLa ¯ÒiL È„k ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò ÏL∆ƒ¿»««≈«»¿≈∆ƒ¿…¿»∆¬≈

ÌÈÏab‰ ÔÎÂ .ËË¯NÓ ˙„ÏBz ‰Ê115Ôk ÌÈNBÚL ∆∆∆¿«¿≈¿≈««»ƒ∆ƒ≈
ËË¯NÓ‰ „Á‡Â .‰ÂLa Ô·‡‰ ÏvÙiL È„k ÌÈ·‡a»¬»ƒ¿≈∆¿«≈»∆∆¿»∆¿∆»«¿«¿≈

Ú·ˆa116.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú·ˆ ‡Ïa B‡ ¿∆«¿…∆«¬≈∆«»

א.110) קג, מעצמו.111)שבת שבדה סימן רושם אפילו
בהיר.112) אדום ה"ג:113)צבע פ"ז שבת 'ירושלמי'

חייב  בדיו) או באבר הציור (שעושה הראשון צורה, "הצר
משום  חייב עליו) הצבע (המעביר והשני כותב, משום

ב.114)צובע". עה, על 115)שבת אבנים; מסתת
העצים  ויכינו והגבלים שלמה... בוני "ויפסלו הפסוק:
הרד"ק: פירש לב) ה, (מלכיםֿא הבית" לבנות והאבנים
בשרטוט  משרטטים או ובמידה... בקו האבן פוסלי "הם

האבן". יפסלו בלא 116)ומשם או "באצבע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אצבע"

à"ôùú'ä áà-íçðî å"è ÷"ù íåé

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
והמכבה]1) [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור  בו כלל

עד  מרובים, וענייניה לרשות, מרשות ההוצאה מהן ואחרונה
זה  בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא

תולדותיה. ומהות מהותה קצת

.‡¯ÈÚ·n‰2‡e‰L Ïk3CÈ¯ˆ ‡‰iL ,‡e‰Â .·iÁ - ««¿ƒ»∆«»»∆¿≈»ƒ
¯Ù‡Ï4ÈtÓ ,¯eËt - ‰˙ÁL‰ C¯c ¯ÈÚ·‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈∆¬»ƒƒ¿ƒ∆∆«¿»»»ƒ¿≈

¯ÈÚ·n‰Â .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L5B‡ B¯·Á ÏL BLÈ„b ∆¿«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ∆¬≈
;˙ÈÁLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - B˙¯Èc Û¯BN‰«≈ƒ»«»««ƒ∆«¿ƒ
BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰Â ,B‡BNÓ Ì˜p‰Ï B˙ekL ÈtÓƒ¿≈∆«»»¿ƒ»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»¿»«¿
B˙ÓÁa B‡ B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜k ‰NÚÂ ,B˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ¿»¿»¬»¿«¬∆¿≈««≈«¬»
el‡ ÏkL ,‰·È¯Ó ˙ÚLa B¯·Áa Ï·BÁÎe ,·iÁ ‡e‰L∆«»¿≈«¬≈ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÏ„n‰ ÔÎÂ .Ú¯‰ Ô¯ˆÈ Ïˆ‡ Ô‰ ÌÈw˙Ó6¯p‰ ˙‡ ¿«¿ƒ≈≈∆ƒ¿»»»¿≈««¿ƒ∆«≈
‰Ê È¯‰ - ¯È‡‰Ï ÔÈa ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa ,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ B‡∆»≈ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿»ƒ¬≈∆

ÌnÁÓ‰ .·iÁ7BÙ¯ˆÏ È„k ÏÊ¯a‰ ˙‡8ÌÈna9È¯‰ - «»«¿«≈∆««¿∆¿≈¿»¿««ƒ¬≈
¯ÈÚ·Ó ˙„ÏBz ‰Ê10.·iÁÂ , ∆∆∆«¿ƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

m` la` ,xt`l jixv `diy `ede ,aiig `edy lk xirand"
."lwlwn `edy iptn ,xeht dzgyd jxc xirad

הוא  מבעיר מלאכת שגדר הרמב"ם בדעת אדה"ז שיטת
אינו  שהמבעיר "דאע"פ האש", שמרבה או האש "הוצאת
משום  אינו החיוב עיקר אעפ"כ לאפר, צריך אא"כ חייב
זאת  ומוכיח האש". ריבוי משום אלא העצים וכליון שריפת
הברזל  את "המחמם זו: הלכה בסיום הרמב"ם שכתב ממה
אע"פ  וחייב", מבעיר תולדת זה הרי במים, לצרפו כדי

גם  משמע שכן וממשיך כליון. שום אין הברזל שבחימום
שא"צ  אע"פ הנר "דהמדליק כאן) ברמב"ם (שהובא מהדין

חייב". לאפר
להתחיל  לו היה הרמב"ם, סובר כך אם להבין, וצריך
שחמימות  הנר...כו'" את "המדליק אח"כ שהביא מהדוגמא
"צריך  של מהדוגמא מתחיל ומדוע הגוף, צורך הוא ואור
י"ל  בפשטות העצים. כליון על־ידי נוצר שהאפר לאפר"
שלא  מבעיר במלאכת שתנאי להדגיש רוצה שהרמב"ם
צריך  "שיהא באופן בהבערה התחיל ולכן מקלקל, יהיה
של  עניין שום כאן שאין יותר מודגש בזה כי לאפר"
החיוב  שעיקר כיון סוף־סוף הרי מ"מ וקלקול, השחתה
מלאכת  תיאור להתחיל לו היה האש, ריבוי מצד הוא

זו. מלאכה של למהותה המתאים באופן מבעיר
שנאסרו  המלאכות ל"ט העניינים: פנימיות על־פי והביאור
מובן  גופא ומזה במשכן, שנעשו המלאכות הן בשבת,
הן  ומקורן בשורשן מ"מ חול, של עבודות שהן שאף
איש  של העיקריות העבודות הן אלו מלאכות בקדושה.
לה', ומשכן דירה מהעולם לעשות לקונו בעבודתו ישראל
שבת  מלאכות של והגדרים התנאים בפרטי הוא וכן
ועיקרם  יסודם עליה. שחייבים מלאכה היא מה הקובעים
ומהם  לקונו. האדם בעבודת מלאכות שהן כפי הוא
אלו  וגדרים תנאים שבלי שבת, למלאכות אח"כ השתלשל

בשבת. עליה שחייבים מלאכה היא אין
הנשמה, נר הדלקת עניינה ה', בעבודת מבעיר מלאכת
ב"תניא" ומבואר לה'. אש כרשפי באהבה בוער שיהיה

בטב  למעלה תמיד "מתנענע הנר שאור משום שכשם עו
אף  למעלה, בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד שחפץ
בשורשו  למעלה וגם למטה, כלום יאיר לא שעל־ידי־זה
חפצה  האדם... נשמת כך בשורשו... במציאות אורו יתבטל
בשורשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
מבעיר  מלאכת מדוע הפנימי הביאור זהו בה'", ומקורה
התנועה  היא ה' בעבודת כי שיעור, לה ואין בכלשהו היא
כל  יש בכלשהו גם כי שיעור בה אין ולכן נפש, למסירות

הנפש. נקודת של) (האיכות
גם  יהיה "מבעיר" שכל צריך ה' בעבודת זה, עם יחד אבל
דבר  שבכל חומרי היותר החלק הוא האפר כי לאפרו, צריך
שורפים  שכאשר אדה"ז ומסביר יסודות, מארבעה המורכב
והלכו  "חלפו שבו ומים רוח אש היסודות ג' שכל הרי עץ,
שבו  העפר הוא הנשאר, האפר משא"כ בעשן". וכלו להם
קיים... הנשאר הוא בו שולטת האש ואין למטה, היורד

מכולן". יותר חומרי הוא
מהגוף  להיפרד בכדי לא היא הנשמה אש הבערת תכלית
תוספת  בו תביא אש כרשפי באהבה שההתעוררות אלא
כאן  בגוף נשמה בהיותו המצוות, ובקיום ה' בעבודת חיזוק
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הוא  מבעיר במלאכת גדול תנאי לכן הגשמי. הזה בעולם
לאפרו. צריך שיהיה

(187 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

אש 2) תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה כתוב
(מסכת  ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל
ל"ט  (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא א) עמוד ע דף שבת
ולמה  מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות
ללאו  הבערה סובר יוסי רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת
אלא  מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת
כל  בכלל "הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים
אליה  (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות
מלאכה  אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר
בפני  לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה וחייב
עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה),
בשוגג  עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן
ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה
ומכאן  עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף
הרבה  בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק
אף  ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות
כל  המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם
לפי  - (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא
יהא  אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח
ולעשות  החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי
יהיו  מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת? מדורה
שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות
לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל מלאכות שמותרות כמו
מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא
(מצוה  המצוות" וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל
החוטא  על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב)
תבערו  לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר
שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי
תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,
הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות

פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא

.·‰aÎÓ‰11·iÁ - ‡e‰L Ïk12˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡ . «¿«∆»∆«»∆»«¿«∆∆
‰aÎÓ‰ Ï·‡ .ıÚ ÏL ˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡Â ¯p‰«≈¿∆»«¿«∆∆««∆∆∆≈¬»«¿«∆

¯eËt - ˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb13;·iÁ - Û¯ˆÏ Ôek˙ Ì‡Â . «∆∆∆«∆∆»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»
„Ú ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÌÈnÁÓ :ÌÈNBÚ ÏÊ¯a‰ ÈLËBÏ ÔkL∆≈¿≈««¿∆ƒ¿«ƒ∆««¿∆«
e‰ÊÂ .BÓÒÁÏ È„k ÌÈna B˙B‡ ÔÈaÎÓe ,˙ÏÁ‚ ‰NÚiL∆≈»∆«∆∆¿«ƒ««ƒ¿≈¿»¿¿∆
.‰aÎÓ ˙„ÏBz ‡e‰Â ,·iÁ B˙B‡ ‰NBÚ‰L ,Û¯ˆÏ¿»≈∆»∆«»¿∆∆¿«∆

¯zÓe14˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb ˙BaÎÏ15,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿««∆∆∆«∆∆ƒ¿»«ƒ
Ô˙Bp‰ .ÌÈa¯ da e˜BfÈ ‡lL È„k16¯p‰ CB˙Ï ÔÓL ¿≈∆…ƒ»«ƒ«≈∆∆¿«≈

ÔÓM‰ ÔÓ ˜tzÒn‰Â ,¯ÈÚ·Ó ÌeMÓ ·iÁ - ˜ÏBc‰«≈«»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ«∆∆
‰aÎÓ ÌeMÓ ·iÁ - ¯paL17. ∆«≈«»ƒ¿«∆

ב).11) עמוד כט דף שבת (פרק 12)(מסכת סובר רבינו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה  א
לגוף  צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב,
מפני  או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,
ובכללם  - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה,
פסקו  - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור הרשב"א הרמב"ן,
כן  אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי
כיבוי  או פחמין, לעשות כדי כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו
הוא  שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של
פטור. - הנ"ל לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך

התורה 13) מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם
עיקר  מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי
לדבר  ישתנה וכשיכבה אש שתחילתו דבר כל כי זה: דבר
אבל  מדאורייתא, האסור הכיבוי הוא זה פחם ותעשה אחר
מתכת  היא וכשתכבה מתכת שתחילתה מתכת של גחלת
זה  שאין לפי התורה מן כיבוייה אין בתחילה כשהייתה
(שהוא) [ה]ברזל אלא בברזל נתלית האש גוף שאין כיבוי
כיבוי  הילכך צונן ברזל הוא הכיבוי אחר ועכשיו היה חם
אוקספורד) יד (כתב בפירושו פרחיה (רבינו מדרבנן [זה]
בפירושו  הרמב"ם רבינו בשם א עמוד מב דף שבת למסכת
רוקח). מעשה ספר בהקדמת הובא וכן לתלמוד

רבנן.14) גזרו לא לרבים נזק שבמקום לכתחילה,
שם.15) שבת א).16)מסכת עמוד כב דף ביצה (מסכת
(הרא"ש),17) הכיבוי את ממהר זה ידי שעל משום

ד), הלכה (להלן ומותר כיבוי גרם רק שזה כתבו והתוספות
קצת  מכבה ממנו שמסתפק שעה "דבאותה הוא הטעם אלא

בנר". שמן מעט כשיש יפה הנר אור שאין אורו, ומכסה

.‚„ea‡ ÈtÓ d˙B‡ ‰aÎÓ‰ ,˙aLa ‰ÏÙpL ‰˜Ïc¿≈»∆»¿»¿«»«¿«∆»ƒ¿≈ƒ
·iÁ - ÔBÓÓ18‡l‡ ,˙aL ‰ÁBc ÔBÓÓ „ea‡ ÔÈ‡L ; »«»∆≈ƒ»∆«»∆»
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˙BLÙ „ea‡19‡lL È„k Ì„‡ Èa e‡ˆÈ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿¿≈»»¿≈∆…
B˙¯Èc Ïk ˙Ù¯BN elÙ‡Â ,Ë‰Ïz L‡‰ eÁÈpÈÂ ,e˙eÓÈ»¿«ƒ»≈¿«≈«¬ƒ∆∆»ƒ»

.dlkÀ»

לרוב 18) אבל יהודה, כרבי שפסק למעלה רבינו לסברת
צריכה  שאינה במלאכה שמעון כרבי הסוברים הפוסקים

דרבנן. איסור רק כאן אין דבר 19)לגופה, לך שאין
ובמה  א. הלכה ב בפרק וראה נפש, פיקוח בפני העומד
כתבו  כולה" המדינה כל שורפת "ואפילו רבינו שכתב
אבל  אדמתם, על שישראל בזמן אלא אינו שזה הפוסקים
שיש  מפני בשבת דליקה לכבות מותר הגויים בין שהם בזמן
חוטפים  הם מתגברת שכשהדליקה נפשות סכנת בה
חיים  (אורח אותו הורגים נגדם עומד וכשאדם ושוללים
גויים  שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן
לברוח  יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר שמא מותר

ברורה). (משנה

.„¯zÓ20ÌÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ÏÎa ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»¿»«≈ƒ≈¿≈ƒ
ÈÏk elÙ‡ .‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k ,ÌÈ˜È¯ ÔÈa≈≈»ƒ¿≈∆…«¬…«¿≈»¬ƒ¿≈
,‰vÁÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á N¯Á∆∆¬»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ≈∆¿ƒ»
Èeak Ì¯bL ;ÔÈaÎÓe ÔÈÚwa˙Ó È‡ceL ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒ

¯zÓ22‰¯Ú˜ ÔÈÙBÎÂ .23‡lL ÏÈ·La ¯p‰ Èab ÏÚ À»¿ƒ¿»»««≈«≈ƒ¿ƒ∆…
.‰¯Bwa ÊÁ‡z…««»

א).20) עמוד קכ דף שבת מסכת הדין 21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות "לא 22)בשאר

שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה
המרדכי  וכתב ב). עמוד קכ דף שבת מסכת - מותר (=גרם
גרם  אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם

א).23)אסור. עמוד קכא דף שבת (מסכת

.‰‰·z24‰cL25Ïc‚Óe26‡È·Ó - ¯e‡‰ Ô‰a ÊÁ‡L ≈»ƒ»ƒ¿»∆»«»∆»≈ƒ
È„b ¯BÚ27˙Ë‰ÏÓ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿«∆∆

‡lL È„k ,Û¯N ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ˆw‰ ÏÚ BN¯BÙe ,Ô˙B‡»¿««»∆∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆…
L‡‰ ÌL ¯·Úz28. «¬…»»≈

א).24) עמוד קכ דף שבת מסכת קטנה 25)(משנה תיבה
לרמב"ם). המשניות מן 26)(פירוש הנפתחת גבוהה תיבה

לשמירה. דברים בה ושמים עור 27)הצד פריסת "תועלת
אל  מהגיע האש וימנע יתלהב ולא יתחרך הוא כי - גדי של

המשניות). (פירוש עיון 28)העץ" צריכים רבינו [דברי
וכל  מותר כיבוי שגרם ד בהלכה למעלה כתב כבר שהרי
זו]. הלכה להביא הוצרך ולמה הדליקה לעכב שמותר שכן

.Â˙ÈlË29,da ‰qk˙Óe dËLBt - ¯e‡‰ da ÊÁ‡L «ƒ∆»«»»¿»ƒ¿«∆»
‰˙·k - ‰˙·k Ì‡Â30¯e‡‰ Ba ÊÁ‡L ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿»»¿»¿≈≈∆»∆»«»

Ô˙BÂ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,Ba ‡¯B˜Â BËLBt -31ÌÈÓ ¿¿≈¿ƒ»»»»¿≈«ƒ
- ‰˙·k Ì‡Â ,¯e‡‰ Ba ‰Ï˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL „v‰ ÔÓƒ««∆¬«ƒ…ƒ¿»»¿ƒ»¿»

ÁÎL .‰˙·k32¯ÚÓ - ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ˜eÏc ¯33˙‡ »¿»»«≈»««≈«¿»¿«≈∆
BÁÈp‰ Ï·‡ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,ÏÙB ‡e‰Â ‡Ï·h‰««¿»¿≈¿ƒ»»»»¬»ƒƒ

BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯ÚaÓ34. ƒ»∆∆««ƒ∆»»»¿«¿¿

י"ד).29) פרק שבת מסכת כיבוי 30)(תוספתא שגרם

א).31)מותר. עמוד קכ דף שבת (מסכת 32)(מסכת
ב). עמוד קכ דף כשמנער 33)שבת הרי הקשו: הראשונים

הנר  מן שמן שהמחסר למעלה כתב ורבינו השמן, נשפך
"פסיק  זה הרי לזה מתכוון אינו אם וגם מכבה, משום חייב
הערוך, בעל נתן רבינו לדעת אולם א)? בפרק (ראה רישיה"
מותר, מהדבר) נהנה (שאינו לו ניחא שלא רישיה שפסיק
אומרים  ויש מהשמן. נהנה אינו שהרי לנער מותר כאן גם
שמנו. שכלה בנר או שעווה, של בנר מדובר שכאן

במניח 34) אבל בשוכח, אלא שנו לא ינאי: רבי דבי "אמרי
לדבר  בסיס נעשתה (הטבלא אסור" לדבר בסיס נעשה
דף  שבת מסכת רש"י - לנערה כדי לטלטלה ואסור האסור,

ב). עמוד קכ

.ÊÈ¯Î35ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL36'‰ak' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ »¿ƒ∆»¿«≈¿ƒ«≈
Ï‡'Â37ÔË˜ Ï·‡ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,'‰aÎz ¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¬»»»

‰NBÚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL∆»¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÂÈ·‡ ˙Úc ÏÚ38ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚ ˙ÚcÓ Ï·‡ ; «««»ƒ¬»ƒ«««¿≈≈ƒ

ÔÈeˆÓ39¯ÓBÏ e¯Èz‰ ‰˜Ï„·e .BLÈ¯Ù‰Ï40Ïk : ¿Àƒ¿«¿ƒƒ¿≈»ƒƒ«»
.„ÈÒÙÓ BÈ‡ ‰aÎÓ‰«¿«∆≈«¿ƒ

א).35) עמוד קכא דף שבת מסכת ש"אמירה 36)(משנה
א. הלכה ו פרק למעלה כמבואר שבות", אין 37)לנכרי

עצמו  דעת על עושה הנכרי כי תכבה, אל לו לומר צריך
יעשה. אם יפסיד שלא בדעתו עצמו, שיודע 38)להנאת

(מסכת  בשבילו. ועושה לאביו נוח הזה שהכיבוי להבחין
שם). מעשה 39)שבת א) עמוד קיד דף יבמות (מסכת

המדרש  בית מפתחות לו שאבדו ביסני בר יצחק ברבי
לעשות  מה (לשאול פדת רבי לפני בא הרבים, ברשות
שם  שישחקו ותינוקת תינוק לשם הנהג לו: אמר בשבת)
נבלות  אוכל "קטן מינה: שמע לך, ויביאו המפתחות וימצאו
ישמעאל  דרבי ובמכילתא להפרישו". מצּווין דין בית ְִאין
- נאמר? למה מקדשכם, ד' אני כי "לדעת מובא: (תשא)
אני  שומע השבת, את ישראל בני ושמרו אומר שהוא לפי
לא  - ד' אני כי לדעת לומר תלמוד וקטן, שוטה חרש אפילו

דעת". לו שיש במי אלא (מסכת 40)אמרתי הגויים בפני
א). עמוד קכא דף שבת

.Á‰‡ˆB‰41‰ÒÎ‰Â42‰Î‡ÏÓ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó »»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿»»
Ïk ÌÚ ‰Ê ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‡È‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó≈¬¿»ƒ¿««ƒ∆»»∆ƒ»
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,e¯Ó‡ ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ ‰¯Bz ÈÙeb≈»ƒƒ∆ƒƒ«∆∆¿¬≈≈
˙Óe¯˙Ï ‰Î‡ÏÓ „BÚ eNÚÈ Ï‡ ‰M‡Â LÈ‡ :‰¯Bza«»ƒ¿ƒ»««¬¿»»ƒ¿«

z„ÓÏ ‡‰ ;‡È·‰Ó ÌÚ‰ ‡ÏkiÂ ,L„w‰43‰‡·‰‰L , «…∆«ƒ»≈»»≈»ƒ»»«¿»∆«¬»»
d˙B‡ ‡¯B˜ ‰Î‡ÏÓ -44‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ÔÎÂ .45, ¿»»≈»¿≈»¿ƒƒ«¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯È·Ún‰L46ÛBÒÏ ∆««¬ƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ««¿«¿
.·iÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡e‰ È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»

הלכה 41) א (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
העם  וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א)
לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא,
כך  לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא העם שנמנעו וכשם
ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו

הוצאה 42) (איסור הוצאה "מצינו אמרו: שם בגמרא
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הרבים  (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות
מרשות  (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות
שהרי  קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות
שהכנסה  נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו
"והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד בכתב אולם אב.

משנה). במגיד נראה עמוד 43)(וכן צו דף שבת (מסכת
במסכת 44)ב). הסוגיא בפירוש חננאל רבינו כשיטת

ואף  וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת
כמבואר  מלאכות, כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת
אלא  חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא
אל  ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על
לא  ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו...
את  הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו
היחיד  מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע, מעגלה הקרשים
עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות
דומה  (שאינה שאני הוצאה - בכתוב? רמז לנו שאין אף
השכל  ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר
שהיא  מהכתוב ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב
מסכת  (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שלא 45)שבת דבר
מפי  איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב
"הלכה  הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש
כז  דף ראשונים הוצאת - המאור" ("ספר מסיני" למשה

א). א).46)עמוד עמוד צז דף שבת (מסכת

.Ë‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈¿ƒ¿«»«∆ƒ
¯eÚLk47„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÏÈÚBn‰48B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¿ƒ«ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

¯˜ÚÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó49BÊ ˙eL¯Ó ≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿«¬…≈¿
Ï·‡ .‰iL ˙eL¯a ÁÈpÈÂ50B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ»¬»ƒ»«¿…ƒƒ«

˙BÁt ‡ÈˆB‰L B‡ ,¯˜Ú ‡ÏÂ ÁÈp‰51- ¯eÚMkÓ ƒƒ«¿…»«∆ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯eËt52Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ¯È·Ún‰ »¿≈««¬ƒƒ¿ƒ««¿«¿«¿«

‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י"ד פרק להלן ראה
והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.È˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆
„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).

.‡È‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ ˙BÚÓa ‡ˆiL B‡ ,B˜ÈÁ CB˙a65- ¿≈∆»»¿»¿ƒƒ¿ƒ

‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÈB‡Nn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - BÙ˙k ÏÚ«¿≈«»««ƒ∆««¿«¿»

ÔkL ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ66‡NÓ ‰È‰ ≈¬»»¿»ƒƒ¿»«ƒ∆≈»»«»
Û˙ka :¯Ó‡pL ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔkLna ˙‰˜ Èa¿≈¿»«ƒ¿»¿«¿»≈¬»»∆∆¡««»≈

Ô˙B‡ ÔÈ„ÓBÏ ÔkLnÓ ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ ,e‡NÈ67. ƒ»¿»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»

א).63) עמוד צב דף שבת במסכת בתלמוד 64)(משנה
פרק  (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי
המאור  שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד,
המאור  שמן המשחה", ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטורת
יום  של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו -

בזרועו". עמוד 65)תלוייה קמז דף שבת במסכת (ברייתא
עד 66)א). אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר

פרק  (להלן פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה
לסבלים  אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד
עבודה  בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא
רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם הקודש עבודת "כי

ז.67) בפרק ראה

.‚È‡ÈˆBn‰ Ï·‡68ÂÈÙa BÏ‚¯a ,B„È ¯Á‡Ï69 ¬»«ƒ¿««»¿«¿¿ƒ
ÈÙe B„‚·a ¯eÙzL ÒÈÎ·e ,B¯ÚN·e BÊ‡a ,B˜t¯Ó·e¿«¿≈¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

‰hÓÏ ÒÈk‰70BÏÚÓa ,B„‚· ÈÙa ,„‚·Ï „‚a ÔÈa , «ƒ¿«»≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
.ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt - BÏcÒ·e¿«¿»»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ

א).68) עמוד צב דף שבת במסכת בדבר 69)(משנה
הוציאו  אם אף חייב אוכל שהוא בדבר אבל אוכל, שאינו
משנה"). ("מגיד א עמוד קב דף שבת במסכת הוא וכן בפיו,

שאין 70) פטור, ממנו נופל החפץ שאין צר הכיס אם אף
בכך. הוצאה דרך

.„È‡ÈˆBn‰71ÈB‡NÓ ‰È‰ Ì‡ :BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ «ƒ««…ƒ»»«
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,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Óe ‰·z B‡ ‡ÏÓ ˜N ÔB‚k ,„·k»≈¿«»≈≈»ƒ¿»¿«≈»∆
ÔkL ;·iÁ - B„Èa NÙB˙Â BL‡¯ ÏÚ ÌÈNÓ ‡e‰L∆≈ƒ«…¿≈¿»«»∆≈
.B„Èa B‡ BÙ˙k ÏÚ ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈¿»
¯ÙÒ B‡ „‚a ÁÈp‰L ÔB‚k ,Ï˜ ıÙÁ Á˜Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆«¿∆ƒƒ«∆∆≈∆
B„Èa ÊÁB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,B‡ÈˆB‰Â BL‡¯ ÏÚ ÔÈkÒ B‡72 «ƒ«…¿ƒ¿≈≈¿»

ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ∆≈
ÏÚ ÔÈÁpÓ ÔÈˆÙÁ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÌÏBÚ‰ ·¯ C¯c∆∆…»»¿ƒ«¬»ƒÀ»ƒ«

¯È·Ún‰ .Ì‰ÈL‡¯73Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ıÙÁ »≈∆««¬ƒ≈∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«
BL‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ B¯È·Ú‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««ƒ∆∆¡ƒ¿«¿»≈…

.·iÁ -«»

המוציא 71) חייא: רבי "אמר א) עמוד צב דף שבת (מסכת
- כן עושין הוצל אנשי שכן חייב, בשבת ראשו על משאוי
אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא הוצל וכי
אנשי  לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא
רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם בטלה - כן? עושין הוצל
חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא
בתלמוד  ועיין ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא

ג. הלכה י פרק שבת מסכת אין 72)ירושלמי כלומר:
פירושו  שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי

משנה). (לחם ראשו על דף 73)שהמשאוי שבת (מסכת
לסוף  ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט
אבל  חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים, ברשות ארבע
ונוטל  במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד

שמאלו. בצד ונותנו ימינו מצד חפץ

.ÂË¯zÓ74ÏËÏËÏ Ì„‡Ï75CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿»»¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿
LÈÂ ,Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆≈¿ƒ»¿≈

BlL ‰n‡·e .‰f‰ Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ76.ÔÈ„„BÓ ¿«¿≈¿»«¿À»«∆¿«»∆¿ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - ÂÈ¯·È‡a Òp ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»¿≈»»¿ƒ«¿««

˙BiBÈ·k77‰fL ,e¯Ó‡ ‰Ïaw‰ ÈtÓe .Ì„‡ Ïk ÏL ¿≈ƒ∆»»»ƒƒ««»»»¿∆∆
"ÂÈzÁz LÈ‡ e·L" ‰¯Bza ¯Ó‡pL78ÏËÏËÈ ‡lL - ∆∆¡««»¿ƒ«¿»∆…¿«¿≈

C¯‡ ˙cÓk ‡e‰L ,‰Ê Úa¯Óa ‡l‡ ;‰Ê Úa¯ÓÏ ıeÁƒ¿À»∆∆»ƒ¿À»∆∆¿ƒ«…∆
.ÏËÏËÏ LÈ „·Ïa Ba ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiLk Ì„‡»»¿∆ƒ¿…»»¿«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈

י.74) הלכה י"ג פרק להלן במסכת 75)ראה משנה
ובלבד  - הרבים ברשות "ומטלטל ב עמוד צח דף עירובין
ברשות  לטלטל שמותר הרי אמות", מארבע חוץ יוציא שלא
ח  דף שבת במסכת נראה (וכן אמות ארבע בתוך הרבים
טלטול  ידי על אמות מארבע חוץ להוציא ואילו א). עמוד
שהחשיך  במי אלא התירו לא אמות מארבע פחות פחות
באורח  משנה ומגיד ראב"ד ועיין ז). הלכה כ פרק (להלן

א. קטן סעיף שמט סימן הזה 76)חיים האיש היה ואם
אדם. בני שאר משל גדולות אמותיו ד' ביותר, ארוך

הלכה 77) י"ז פרק להלן כמבואר טפחים, שישה בת אמה
ובמכילתא)78)ל"ו. א עמוד מח דף עירובין (מסכת

אורך י  - "תחתיו" כשיעור תהיה השבת ביום איש כל שיבת
ידיו  לפשוט כדי אמה ועוד אמות, שלוש שהוא גופו כל
ממקום  חפצים לטלטל אדם יכול זה ובשיעור ורגליו,

שמט). סימן חיים (אורח למקום

.ÊËeÈ‰79ÌÈL80CB˙Ï ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ ˙ˆ˜Ó , »¿«ƒƒ¿»«¿««∆∆¿

.ÚˆÓ‡a ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ‡È·Ó - ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ»∆¿«

.B¯·Á ÏL CB˙Ï BlL CBzÓ ‰Ê ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ∆ƒ∆¿∆¬≈
ÚÏ·Ó ÈÚˆÓ‡‰Â ,‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â81‡e‰ - ÌÈ˙Èa ¿ƒ»¿»¿»∆¿»ƒÀ¿»≈¿«ƒ

ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ,BnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â Ô‰nÚ ¯zÓÀ»ƒ»∆¿≈À»ƒƒ¿«ƒ«ƒƒ
ÌÈ¯eÒ‡82.‰Ê ÌÚ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆

א).79) עמוד מה דף עירובין (מסכת אחד 80)משנה שכל
אמה, שש הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש
אלו. בתוך אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא

מונח 81) ידו ועל האמות, שמונה באמצע עומד שהוא
שניהם. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל,

אמות.82) לארבע חוץ יוציאו שלא

.ÊÈCÎÈÙÏ83¯zÓ84ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ ¯˜ÚÏ Ì„‡Ï ¿ƒ»À»¿»»«¬…≈∆≈¿»«ƒ
CB˙a BnÚL B¯·ÁÏ BzÏÂ85B¯·Á ÔÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿««¿≈¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BcˆaL ¯Á‡‰ B¯·ÁÏ«¬≈»«≈∆¿ƒ¬ƒ≈≈»¿««ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk CÏB‰ ıÙÁ‰L86ÈtÓ ,¯zÓ - ˙aLa ∆«≈∆≈«»ƒƒ¿«»À»ƒ¿≈

˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡ ÏËÏË ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆…ƒ¿≈∆»¿«¿««
.BlL∆

אמות.83) ארבע תוך הרבים ברשות חפץ לטלטל שמותר
א).84) עמוד צה דף עירובין (מסכת הוא 85)משנה אם

אחת  מרשות להוציאו אסור אבל אחת, רשות בתוך
הוא  שאז אמות, ארבע בתוך אף אחרת לרשות ולהעבירו
כן  "על אסור. לכרמלית ואפילו לרשות מרשות מוציא
שנותנים  בשבת, קהילות באיזה שראיתי מה על תגר, קראתי
מארבע  בפחות הרחוב דרך והולכים הכנסת לבית תורה ספר
לרחוב, הבית מן שמוציאים במה איסור ועושים אמות,
שמט). סימן זהב (טורי הושטה" מועילה לא שלזה

מותר 86) שלבעליו ממה יותר חפץ להוליך שאסור ואף
קונים  הפקר שחפצי נורי בן יוחנן כרבי רבינו דעת ללכת,
הלכה  ה פרק טוב יום בהלכות להלן (ראה במקומם שביתה

י).

.ÁÈÏÈ‡B‰87Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ Ì„‡Ï BÏ LÈÂ ƒ¿≈»»»¿«¿≈¿»«¿À»
ÏËÏËÓ ‡ˆÓ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡e‰L∆«¿««««¿««ƒ¿»¿«¿≈
‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ ‰Ê Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡ C¯‡a¿…∆¬«¿∆¿À»∆»≈«¿»

‰n‡ ÈLÓÁ88˙eL¯a ˜¯Bf‰ B‡ ¯È·Ún‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . À¿≈«»¿ƒ»≈««¬ƒ«≈ƒ¿
·iÁ ÌÈa¯‰89‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁÏ ıeÁ ¯È·ÚiL „Ú »«ƒ«»«∆«¬ƒ¿»≈«¿»
‰n‡ ÈLÓÁ90Úa¯‡ ˙lÁzÓ :e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . À¿≈«»¿»»∆»«¿ƒ¿ƒ««¿«

‡e‰ - ·iÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯È·Ún‰ :B‡ ,Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«««¬ƒ«¿«««»
BÙBÒ „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL ÔBÒÎÏ‡‰ ˙lÁzÓ91Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«»¬«¿∆«¿«««¿ƒ

.¯eËt - ‰fÓ ˙BÁt ¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ∆»

א).87) עמוד נא דף עירובין "כל 88)(מסכת הכלל לפי
אמה  (כל באלכסונא" חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא
מסכת  - באלכסונה חמישיות ושתי אמה היא - בריבועה

א). עמוד נז דף בפחות 89)עירובין אף יש איסור אבל
ד'90)מזה. מעביר כשהוא הסוברים מהראשונים ויש

בלבד. אמות בד' אף חייב פניו, כנגד היינו,91)אמות
החפץ  מקצת אם אבל זה, לשיעור מחוץ תהיה שההנחה
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ארבע  החפץ העביר לא שהרי פטור, זה שיעור בתוך מונח
יא. בהלכה כמבואר בשלימות, ואלכסונן הן אמות

.ËÈıÙÁ ¯˜BÚ‰ ?„ˆÈk :˙BcÓ LÏL Ô‡k ‡ˆÓƒ¿»»»ƒ≈«»≈≈∆
¯Á‡ ÌB˜Óa BÁÈp‰Â ‰Ê ÌB˜nÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ»∆¿ƒƒ¿»«≈
„Ú ˙BÓB˜n‰ ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»»≈¿≈«¿«
Úa¯‡Ó ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¬≈∆À»»»≈≈∆»≈≈«¿«
ÈLÓÁ ‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ CB˙a Ô‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Bn‡««¬«ƒ≈¿»≈«¿»À¿≈

¯eËt - ‰n‡92‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ Ô‰ÈÈa ‰È‰ ; «»»»»≈≈∆»≈«¿»
n‡ ÈLÓÁ¯È·Ú‰ È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂLa ‰ À¿≈«»¿»∆¬≈∆«»∆¬≈∆¡ƒ

.Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡Ï ıeÁ ıÙÁ‰«≈∆«¬«¿∆¿À»

נא 92) דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
הן  שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד
כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי ואלכסונן"
עמוד  ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת
אמות  מארבע בפחות לטלטל לכתחילה אף שמותר נראה א
פחות  בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה
חומשים  ושלושה חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין

עׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בהם 1) המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר

והפטור.

.‡ÔÈ‡2¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3 ƒ¿»«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ıÙÁ4ÌÈÁÙË5ÏÚ ≈∆≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ«
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡6LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ «¿»»¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»¿»ƒ

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.·B„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,

ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«
ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ

¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.„„ÓBÚ ‰È‰14B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a »»≈¿««ƒ¿≈¿À»«»
‰‡ÏÓ ‡n‚ Èab ÏÚÓ ÌÈÓ ÌMÓ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ»«ƒ≈««≈À»¿≈»

·iÁ - Ô‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ15‰ el‡k Ôlk ÌÈn‰L ,ÔÈÁpÓ Ô «ƒ¿ƒ»«»∆««ƒÀ»¿ƒ≈À»ƒ
ÌÈÓ Èab ÏÚ Ûˆ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ı¯‡‰ ÏÚ16 «»»∆¬»ƒ»»¿ƒ»««≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙a ˙B¯Ùe17˙B¯t‰ ÔÓ Á˜ÏÂ B„È ËLÙe , ≈¿«¿ƒ»«»¿»«ƒ«≈
Èab ÏÚ ˙B¯t‰ eÁ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ»∆¬≈…»«≈««≈
.‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ¯˜Ú ‡lL ‡ˆÓÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆…»«≈««≈¿«¿»»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â18Èt ÏÚ ÔÈÙˆ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«≈»ƒ«¿≈
¯eËt ‡e‰L ,Ì‡ÈˆB‰Â ÌÈn‰19ÔÓL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿ƒ»∆»¿≈ƒ»»∆∆

- B‡ÈˆB‰Â ÔÓM‰ ÔÓ ËÏ˜Â ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Û»̂«¿≈««ƒ¿»«ƒ«∆∆¿ƒ
¯eËt20. »

ב.14) ה, במצב 15)שבת היו לא בידו שנטל שהמים אף
(רש"י). זורמים אלא מנוחה הסתפקו 16)של שם, בגמרא

שאנו  או הכלי, בתוך הנח הפרי אחרי הולכים אנו אם
פסק  ולכן בתיקו, והעלו - נח שאינו הכלי אחרי הולכים

(מגידֿמשנה). מספק שפטור על 17)רבינו אחר: בנוסח
התימנים). (כ"י הכלי ספק,18)גבי שום היה לא בזה כי

ש"אמר  כמונחים, יחשבו מים גבי על הצפים שהפירות
הנחתו". זו) (אין היינו לאו מים, גבי על אגוז רבא,

שהוא 19) דוקא העפר יסוד על הנחה להיות "שצריכה
(הרש"ש). נוזל" שהוא המים יסוד על ולא גושי,

נורי.20) בן יוחנן דרבי כרבנן ב. ה, שבת

.‰·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈«ƒ≈¿ƒ¿«»
ÁÈp‰ B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÁÈpÈÂ ¯˜ÚiL „Ú«∆«¬…¿«ƒ«¬»ƒ»«¿…ƒƒ«ƒƒ«

CÎÈÙÏ .¯eËt - ¯˜Ú ‡ÏÂ21˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ , ¿…»«»¿ƒ»ƒ∆»»≈¿««
,B„Èa ıÙÁÂ ‰iL ˙eL¯Ï B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓƒ¿≈¿À»«»ƒ¿¿ƒ»¿≈∆¿»
¯ÈÊÁ‰Â ,ıÙÁ B„ÈÏ ¯Á‡ Ô˙pL B‡ ;epnÓ ¯Á‡ BÏËe¿»«≈ƒ∆∆»««≈¿»≈∆¿∆¡ƒ

ÁÈp‰ ‰ÊÂ ¯˜Ú ‰fL ,ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÂÈÏ‡ B„È22. »≈»¿≈∆¿ƒ∆∆»«¿∆ƒƒ«
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ידו 21) את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב, שבת
מתוכה  הבית בעל ונטל היחיד), (לרשות לפנים חפץ) (ובה

פטורים". שניהם אדם 22)- כשהתחיל אצלנו: העיקר "כי
אותה  וגמר אחר אדם ובא אותה, גמר ולא בשבת מלאכה
ידי  על נגמרת שהמלאכה לפי פטורים, שניהם מלאכה,
מה  וזה גמורה, מלאכה מהם אחד עשה ולא שניהם,
שעשאוה  שנים חייב, אותה ועשה "יחיד הגמרא: שאמרה
- "בעשותה" ה'ֿיתברך: מאמר זה על והרמיזה פטורים",
בפירוש  (רבינו מקצתה" העושה ולא כולה את העושה

שם). המשניות

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23‰ÏÚÓÏ B„È ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿«¿»
‰LÏMÓ24ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏL CB˙a B„È ‰˙È‰ Ï·‡ , ƒ¿»¬»»¿»»¿¿»»»»∆

·iÁÂ ,ı¯‡a ÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ -25. ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ«»»∆¿«»

אחרת.23) לרשות שהכניס חפץ מידו אחר נטל אם שפטור
אבל 24) החפץ, את והכניס השניה לרשות ידו שנכנסה אף

הנחה. נעשתה פחות 25)לא הנמצא חפץ א. צב, שבת
דומה. בארץ כמונח לארץ, טפחים משלשה

.Ê‰È‰26ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
„ÓBÚ‰ ‰Ê „iÓ ıÙÁ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ó „È B¯·Á¬≈»≈¿¿ƒ»¿»«≈∆ƒ«∆»≈
,BÏˆ‡Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L B‡ ;BÏˆ‡ BÒÈÎ‰Â ,BÊ ˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿∆ƒ≈∆≈∆¿

ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï „ÓBÚ‰ ‰Ê - „ÓBÚ‰ ‰Ê „Èa ÁÈp‰Â27, ¿ƒƒ«¿«∆»≈∆»≈…»»¿
B„Èa Ô˙ È¯‰L28È¯‰L ,·iÁ B¯·ÁÂ ;B„iÓ ÏË B‡ ∆¬≈»«¿»»«ƒ»«¬≈«»∆¬≈

.ÁÈp‰Â ¯˜Ú»«¿ƒƒ«

א.26) ב, שבכל 27)שבת ואף פטור, אמרו: במשנה
אבל  מעונש פטור הכוונה "פטור", שבת בדיני שנאמר מקום
פטור  כאן ה"ג), פ"א (למעלה כן לעשות מדרבנן אסור
כל  את עשה חבירו אלא כלום, עושה שאיננו כיון ומותר
מכלֿמקום  אולם ג.); (שבת וההנחה העקירה - המלאכה
(ויקרא  מכשול" תתן לא עור "לפני משום כן, לעשות אסור
יסבב  או לעבירה שיעזור מי את כולל זה "שלאו יד) יט,
ובעזרתו  לעוון, ההוא האיש את יביא הוא כי אותה,

רצט). מל"ת המצוות' ב'ספר (רבינו בנוסח 28)הכשילו"
התימנים). (כ"י בידו נתן חבירו שהרי אחר:

.ÁÈ˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰B¯·Á Ô˙Â ,el‡ ˙BiL¯ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈¿»«¬≈
ÂÈab ÏÚ B‡ B„Èa ıÙÁ29˙eL¯Ï ıÙÁ‰ B˙B‡a ‡ˆÈÂ , ≈∆¿»««»¿»»¿«≈∆ƒ¿

ıÙÁa BÙeb ˙¯È˜ÚL ÈtÓ ;·iÁ - ÌL „ÓÚÂ ,‰iL¿ƒ»¿»«»«»ƒ¿≈∆¬ƒ«¿≈∆
B˙„ÈÓÚÂ ,˙eL¯ d˙B‡Ó ıÙÁ ˙¯È˜Úk - ÂÈÏÚL∆»»«¬ƒ«≈∆≈»¿«¬ƒ»
.da „ÓÚL Ú˜¯wa ıÙÁ‰ ˙Áp‰k - ıÙÁ‰ B˙B‡a¿«≈∆¿«»««≈∆««¿«∆»«»

CÎÈÙÏ30‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ B‡ B„ÈaL ıÙÁa ‡ˆÈ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈∆∆¿»««»¿…
,B„Èa ‡e‰Â ÒÎÂ ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰iL ˙eL¯a „ÓÚ»«ƒ¿¿ƒ»∆»»«¿ƒ¿«¿¿»
- ÌBi‰ ‡ˆiL „Ú Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆÈ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ¿«»«À«∆»»«
Ôw˙Ï „ÓÚ elÙ‡Â .ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜ÚL ÈÙÏ ,¯eËt»¿ƒ∆»«¿…ƒƒ««¬ƒ»«¿«≈

¯eËt ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈÏÚL ÈB‡Nn‰31„ÓÚiL „Ú , ««∆»»¬«ƒ»«∆«¬…
.ÁeÏ»«

והוציאם 29) ומשקין אוכלין חבירו "הטעינו א: ג, שבת
ממקומו  חפץ כעקירת גופו שעקירת חייב, רבי: אמר לחוץ,
מלאכה  שהיא והנחה עקירה בעצמו הוא ועשה הוא,

ונתן  לחוץ, וגופו לפנים (הפשוטה לידו דומה ואינו שלימה,
מאי  לחוץ), שהוציאה לעני אף בו שפטר לתוכה הבית בעל
הוציאה  כי הלכך - נחה (לא נייח לא ידו טעם?) (מה טעמא
והנחה). עקירה בלא הוצאה דרך ואין דבר, שום עקר לא

עקירה). וזוהי קרקע, גבי (על נייח" גופו שבת 30)אבל
ב. (רש"י).31)ה, עמידה זו שאין

.ËÔÎÂ32elÙ‡ da ı¯Â BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·Á ‰˙È‰L ÈÓ ¿≈ƒ∆»¿»¬ƒ»«¿≈¿»»¬ƒ
ı¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .„ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk»«≈«»«∆«¬…»∆ƒ¿∆»
¯˜BÚk ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ;da»¬»ƒ»«¿«¿«¬≈∆¿≈

¯eÒ‡Â ,ÁÈpÓe33ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„wL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆»«»»«
d˜¯BÊÂ B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú da ı¯ - BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·ÁÂ«¬ƒ»«¿≈»»«∆«ƒ«¿≈¿¿»

„È ¯Á‡Ïk ÌL34. »ƒ¿««»

ב.32) קנג, אף 33)שבת שהרי חייב, אינו מדרבנן אבל
כמבואר  לנוח, שיעמוד עד פטור משאו לתקן כדי עמד אם

ח'. ולאחוריו 34)בהלכה מכתפיו כגון זריקה, בדרך שלא
כדרך  הניחה אם אבל הי"ג), (פי"ב פטור שהוא (רש"י)
כן  ואם מבחוץ, קצת עמד שלא שאיֿאפשר חייב, הנחה

שם). (גמרא, והנחה עקירה עשה

.È¯˜Ú35˙BÁt Ba CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ »««≈∆≈¿»«ƒ¿»«»
Úa¯‡Ó ˙BÁt CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««¿»«¿»«¿»«»≈«¿«

¯eËt - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡36‰na . «¿»«¬ƒ»«À»«∆
Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ „ÓÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»«¬»ƒ»«¿«≈
Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiLÎe ,Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - B‡NÓ«»¬≈∆ƒ¿«≈¿∆«¬…¿«¿«
˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiL ,‡e‰Â .·iÁ - ˙Bn‡37 ««»»∆«¬…¿«¿««

‡e‰ ÔÈ„Ú - B‡NÓ Ôw˙Ï „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ»«¬»ƒ«¬…¿«≈«»¬«ƒ
Úa¯‡Ï ıeÁ ÁeÏ „ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Cl‰Ókƒ¿«≈¿≈«»«∆«¬…»«¿«¿«

.˙Bn‡«

ב.35) ה, הט"ו.36)שבת פי"ב למעלה כמו 37)ראה
לרשות. מרשות במוציא ח' בהלכה

.‡È‰È‰38,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ »»»∆…«¿«≈À»«»»∆
,ı¯‡a ÁpÓ ÈM‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,„Á‡‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â¿ƒ¿ƒ««»∆»∆»¿»»«»∆«≈ƒÀ»»»∆
‰È‰L ÈM‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿ƒ««»∆«≈ƒ∆»»
¯È·Ú‰L „Ú ,BÊ C¯c ÏÚ ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â ı¯‡a ÁpÓÀ»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»»«∆∆«∆∆¡ƒ
ıÙÁ‰ ¯˜Ú ‡lL ÈÙÏ ,¯eËt - ÔÈÏÈÓ ‰nk ıÙÁ‰«≈∆«»ƒƒ»¿ƒ∆…»««≈∆

ı¯‡‰ Èab ÏÚÓ Blk39Ì‡Â .40Ú B¯¯‚e ıÙÁ‰ CLÓÏ À≈««≈»»∆¿ƒ»««≈∆¿»«
,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿««»

ÏbÏ‚Ó‰L41‡e‰ ¯˜BÚ42. ∆«¿«¿≈≈

ב.38) ח, כזה 39)שבת באופן להעבירם הדרך שזו ואף
('תוספות'). פטור מכלֿמקום למשא, קלים שאינם מפני

ב.40) צא, ('מעשה 41)שבת "שהמגרר" אחר: בנוסח
מגלגל 42)רוקח'). אבל כמגרר, שהוא חייב חבית ומגלגל

קצת  נחה תהא שלא אפשר שאי פטור, מרובעת תיבה
('תוספות').

.·È¯˜Ú43˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰Ï BÊ ˙ÈÂfÓ ıÙÁ‰44, »««≈∆ƒ»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«∆∆
CÏÓÂ ,˙¯zn‰ ‰¯È˜Ú ‰¯È˜Ú‰ BÊ ˙‡ˆÓpL45C¯ca ∆ƒ¿≈»¬ƒ»¬ƒ»«À∆∆¿ƒ¿««∆∆

‰iL ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â46¯eËt -47‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ; ¿ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈∆…»¿»
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‡Ïa ‰Áp‰ Ô‡k ˙‡ˆÓÂ ,CÎÏ ‰BL‡¯ ‰¯È˜Ú¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿≈»«»»¿…
ÔÎÂ .‰¯È˜Ú48‡e‰Lk B¯·Á ÏÚ BÁÈp‰Â ıÙÁ ¯˜BÚ‰ ¬ƒ»¿≈»≈≈∆¿ƒƒ«¬≈¿∆

Èab ÏÚÓ BÏË „ÓÚÏ B¯·Á ‰ˆ¯iL ˙Ú·e ,Cl‰Ó¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¬≈«¬…¿»≈««≈
‡Ïa ‰¯È˜Ú Ô‡k LÈ È¯‰L ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯·Á¬≈¬≈∆»∆¬≈≈»¬ƒ»¿…

.‰Áp‰«»»

ב.43) ה, היחיד.44)שבת רשות חזר 45)באותה
הראשונה. הרבים.46)מדעתו היתה 47)לרשות "שלא

לזוית  אלא חיוב, במקום בחוץ להוציאן בכוונה עקירה
חננאל). (רבינו חיוב" בה "אמר 48)שאין ב: קנג, שבת

בעצמו  עשה (אילו חטאת חייב שבגופו כל פפא, רב
חבירו  עם המלאכה עשה (אם בחבירו עליה), חייב המלאכה

אסור". אבל פטור - ביחד)

.‚È˜¯Bf‰49˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ50Úa¯‡ ˙lÁzÓ B‡ «≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¿«
¯Á‡ BËÏ˜ ÁeiL Ì„˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«ƒ¿»«ƒ¿…∆∆»«¿»«≈

BËÏ˜ B‡ ,B„Èa51ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - Û¯N B‡ ,·Ïk ¿»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈
˙ÚLa Ôek˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏ Ôek˙pL ‰Áp‰ BÊ«»»∆ƒ¿«≈»¿ƒ»ƒƒ¿«≈ƒ¿«

CÎÏ ‰˜È¯Ê52·iÁ -53. ¿ƒ»¿»«»

א.49) קב, אמות.50)שבת ארבע תוך אפילו
עומד 51) האחר שאם (רש"י), וקיבלה ממקומו אחר שנעקר

שלמה, מלאכה שעשה הזורק חייב וקיבלה, במקומו
טו. בהלכה כבשן.52)כמבואר בפי או כלב בפי שינוח

בהלכה 53) כמבואר ארבעה, מקום גבי על לנוח שצריך ואף
היה  כאילו ונחשב למקום", אותו עושה "מחשבתו כאן א',

ארבעה. מקום

.„È˜¯Bf‰54Ï·Áa ¯eL˜ ‰È‰Â ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ «≈≈∆≈¿ƒ¿¿»»»¿∆∆
;¯eËt - BÏˆ‡ ıÙÁ‰ CLÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,B„Èa B„‚‡Â¿¬»¿»ƒ»ƒ¿…«≈∆∆¿»

‰Áp‰ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L55¯˜ÚL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓ‚ ∆¬≈≈»«»»¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»«
.ÁÈp‰ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«

א.54) קב, לחם55ֿ)שבת (ראה כאן יש עקירה אבל
משנה).

.ÂË˜¯Bf‰56„ÓÚ Ì‡ :B¯·Á ÏL B„È CB˙a ‰ÁÂ «≈¿»»¿»∆¬≈ƒ»«
·iÁ ˜¯Bf‰ - dÏa˜Â BÓB˜Óa B¯·Á57¯˜Ú È¯‰L , ¬≈ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»∆¬≈»«

¯eËt - dÏa˜Â BÓB˜nÓ B¯·Á ¯˜Ú Ì‡Â ;ÁÈp‰Â58. ¿ƒƒ«¿ƒ∆¡«¬≈ƒ¿¿ƒ¿»»
B„Èa BÏa˜Â ıÙÁ‰ ¯Á‡ BÓˆÚ ˜¯Bf‰ ı¯Â ,˜¯Ê»«¿»«≈«¿«««≈∆¿ƒ¿¿»

¯eËt - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ B‡ ˙¯Á‡ ˙eL¯a59el‡k , ƒ¿«∆∆¿«¿««»¿ƒ
ÁeiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰Áp‰‰ ÔÈ‡L .BÏa˜Â ¯Á‡ ¯˜Ú∆¡««≈¿ƒ¿∆≈««»»¿»«∆»«

ÌB˜na ıÙÁ‰.‰¯È˜Ú ˙ÚLa Ba ÁeÏ BÏ ‰È‰L «≈∆«»∆»»»«ƒ¿«¬ƒ»

א.56) ה, ביד 57)שבת שתנוח נתכוון לא "שאפילו
העומד  חבירו ביד לנוח סופה זריקתו שעלֿידי מכיון חבירו,
ארבעה, על כארבעה חשובה אדם של שידו מפני חייב, שם
לנוח  סופה שהיה וקיבלה, חבירו כשנעקר מהֿשאיןֿכן
אחרת  הנחה זו הרי בידו, נחה עקירתו ידי ועל בארץ,
רוקח'). ('מעשה פטור" ולכן העקירה, אחר שנתחדשה

את 58) עשה והשני עקירה, רק הנחה עשה שלא הזורק,
(רש"י). ונעקר 59)ההנחה חפץ זרק יוחנן: רבי "בעי

כאדם  - אחד באדם כחות שני מהו? וקיבלה, וחזר ממקומו

(כלומר: ופטור? דמי אדם בני כשני או וחייב, דמי אחד
למקומו, להגיע החפץ את הניח ולא בהילוכו, שחטפו כיון
עשה  שהוא מכיון או ופטור, הוא אחר אדם קיבלו כאילו
רבינו  בפירוש וחייב). הוא אחד כאדם - והנחה עקירה
כאילו  - וחייב דמי אדם בני "כשני אחר: נוסח מובא חננאל,
או  - בעצמו קיבלה אם גם כך וקיבל, במקומו חבירו עמד
לשמאלו  מימינו כנותן שהוא - ופטור הוא אחד כאדם
לא  הבעיה פטור": אמות ארבע שהעבירה שאףֿעלֿפי
דרכו  כך כי שפטור, רבינו ופסק ב"תיקו" ונשארה נפשטה

(מגידֿמשנה). בספיקות לפסוק

.ÊË˜¯Bf‰60˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰61¯ÈÂ‡a ıÙÁ‰ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚˆÓ‡a »«ƒ»∆¿«««ƒ∆»««≈∆«¬ƒ

¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯62‰ÏÚÓÏ ¯·ÚiL ,‡e‰Â . ¿»«ƒ»»∆«¬…¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ63 ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ¿»

¯˜ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»««≈«∆««ƒ∆∆¡«
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙ B‡64˙eL¯Ï ƒ¿«¿≈¿»»«≈∆≈¿«»ƒƒ¿

˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ „ÈÁi‰«»ƒ«∆∆¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈa¯‰65ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰ »«ƒ¿ƒ»«»¿≈«≈≈¿»«ƒ

Ì‡Â .¯eËt - ÚˆÓ‡a „ÈÁi‰ ˙eL¯e ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿«»ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa ıÙÁ‰ ¯·Ú»««≈∆¿»ƒ¿»»»»∆¿»«
˙eL¯Ï ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙Â ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab«≈«∆««ƒ∆»«¿ƒ¿«¿≈¿»»ƒ¿
˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿ƒ»¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿

.·iÁ CÎÈÙÏe ,„ÈÁi‰«»ƒ¿ƒ»«»

א.60) צו, שבת כי 61)משנה, טפחים, עשרה בתוך
הבאה) הערה (להלן עקיבא לרבי אף פטור מזה למעלה
ה"ז. פי"ד להלן כמבואר פטור" "מקום אלא שאינו

(כמו)62) כמי "קלוטה משום חייב, עקיבא רבי לדעת
כאילו  נחשב באויר שנקלט חפץ - (דומה)" דמיא שהונחה
ברשות  והנחה היחיד ברשות עקירה עשה כן ואם שם, נח
היחיד, ברשות והנחה הרבים ברשות עקירה ושוב הרבים,
על  החולקים כחכמים פסק רבינו אבל שתים. חייב זה ולפי

ופטור. עקיבא פחות 63)רבי שכל מסיני, למשה הלכה
(ראה  ממש הקרקע אל (מחובר) כ'לבוד' – טפחים משלושה

לב). בדף 'ראשונים' הוצאת - המאור' בנוסח 64)'ספר
(ויניציה). אחרת" "לרשות א.65)אחר: צז, שבת

.ÊÈ¯È·Ún‰66ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡67ÌÚ BÊ ««¬ƒ«¿««ƒ¿»«ƒƒ
˙Bn‡ Úa¯‡L ÈtÓ ;·iÁ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿≈∆«¿««
Á ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈa¯‰ ˙BiL¯ ÈzLaƒ¿≈¿À»«ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆…»

.Ô‰ÈÈaL ˙eL¯a ıÙÁ‰«≈∆ƒ¿∆≈≈∆

הרבים 66) מרשות בזורק הדין נשנה ושם א. צח, שבת
חייב, אמות ארבע - באמצע היחיד ורשות הרבים לרשות

למ  זה דין השווה ורבינו מצטרפות, רשויות ארבע כי  עביר
משלשה 67)אמות. למטה אבל טפחים. משלשה למעלה

כנח. הוא הרי - טפחים

.ÁÈËÈLBn‰68˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
¯ÈÂ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ËÈLB‰ elÙ‡Â .·iÁ - ÚˆÓ‡a ÌÈa¯‰»«ƒ»∆¿««»«¬ƒƒ¿«¿»≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯69:ÔkLna ÌiÂÏ‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkL . ¿»«ƒ∆≈»¿»¬««¿ƒƒ«ƒ¿»
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קנה zay zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÔÈËÈLBÓ70˙eL¯e ,‰Ï‚ÚÏ ‰Ï‚ÚÓ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ƒƒ∆«¿»ƒ≈¬»»«¬»»¿
˙eL¯ ‰Ï‚ÚÂ ‰Ï‚Ú ÏÎÂ ,˙BÏ‚Ú‰ ÈzL ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿≈»¬»¿»¬»»«¬»»¿

.‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ

א.68) צז, שבת טפחים,69)משנה, מעשרה למעלה
אלא  חייב מושיט שאין משמע ד.) (שבת ה'תוספות' מדברי
למטה  מושיט במשכן מצאנו שלא כיון מעשרה, למעלה
מדברי  אבל עשרה; גבוהות היו הלויים שעגלות מעשרה,
שכלֿ נראה הרבים", רשות מאויר למעלה "ואפילו רבינו

חייב. שהוא מעשרה למטה (שבת 70)שכן ב'ירושלמי'
שנים  ידי על בלבד מיישא. רבי בשם אחא "רבי ה"ב): פי"א
אחד  אבל לזה, זה מושיטים כששנים דוקא חייב, (מושיט
(בכל  אמר את אתר בכל פטור), - למקום ממקום המושיט
אמר  את והכא פטורים, שעשו שנים אומר) אתה מקום
(כאן  היא שניי - חייבין? שעשו שנים אומר) אתה (וכאן
(שנים  מועד באוהל הלויים עבודת היתה שכך שונה),

העגלות)". על קרשים לזה, זה מושיטים

.ËÈ‰na71ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72˙BiL¯ ÈzL eÈ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¿À
˙BÎl‰Ó ˙BÏ‚Ú‰L BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯‡a „ÈÁi‰«»ƒ¿…∆¿»«ƒ¿∆»¬»¿«¿
ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««¬»ƒ»¿≈
ËÈLBn‰ Û‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ˙BiL¯‰»¿Àƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ««ƒ

¯eËt dc‚kL „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó73. ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ∆¿∆¿»»

א.71) צו, שבת המושיט.72)משנה, שלא 73)שחייב
ורשות  היחיד, לרשות היחיד מרשות הושטה במשכן מצאנו

צו.). בשבת רש"י (ראה ביניהם מפסיק ברוחב הרבים

.ÎÁÎL74d‡ÈˆB‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â B„È ËLÙe »«»«»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»
Ì„˜ ¯kÊÂ ,dcˆaL ¯ˆÁÏ dÒÈÎ‰Ï BÊ ¯ˆÁÓ≈»≈¿«¿ƒ»¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«…∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰ÈeÏz B„È È¯‰Â ,ÒÈÎiL75- ∆«¿ƒ«¬≈»¿»«¬ƒ¿»«ƒ
¯zÓ76d˙B‡Ï dÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;B¯ˆÁÏ ÂÈÏ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï À»¿«¬ƒ»≈»«¬≈¬»¿«¿ƒ»¿»

Bz·LÁÓ ‰NÚÈ ‡lL È„k ,¯eÒ‡ - ‰iM‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒ»»¿≈∆…«¬∆«¬«¿
‰‚‚L ˙ÚLa ·LÁL77B„È ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .78- „ÈÊÓa ∆»«ƒ¿«¿»»¿ƒƒ»¿≈ƒ

B˙B‡ eÒ˜ ‡l‡ ,BÏˆ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¬ƒ»∆¿∆»»¿
.CLÁzL „Ú ‰ÈeÏz B„È ‡‰zL∆¿≈»¿»«∆∆¿»

ב.74) ג, מעשרה 75)שבת למעלה כי טפחים, עשרה תוך
ה"ז. בפי"ד כמבואר פטור, מקום רק הרבים רשות אויר אין

לרשות 76) להוציא היחיד ברשות עקירה איסור שעשה אף
עשה. שבשוגג כיון - חכמים קנסוהו לא זאת בכל הרבים,

מותר 77) הרבים, לרשות להוציא חשב בתחילה אם אבל
('מגן  מחשבתו נעשתה לא שהרי אחרת, לחצר להכניס
נתקיימה  שעלֿכלֿפנים כיון אסור, רש"י ולדעת אברהם').

מחצרו. החפץ לפנות שרצה בזה לדעת 78)מחשבתו
שבת, מערב ידו שהוציא כאן מדובר והרשב"א הרמב"ן
שבת, חילול לידי יבוא לא מידו הפירות ישליך אם שאפילו
רבנן, קנסוהו לא בשבת הוציאו אם אבל רבנן. קנסוהו לכן
הפירות  שישליך חטאת, חיוב לידי יבוא עלֿידיֿזה שמא
בתנור, פת הדביק שאם ה"ה בפ"ט למעלה כמבואר מידו,

איסור. לידי יבוא שלא לרדותה לו התירו

.‡ÎÔek˙n‰79,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ ‰ÓL ˜¯ÊÏ «ƒ¿«≈ƒ¿…¿…∆«ƒ¿»«ƒ

¯eÚLk ‰NÚ È¯‰L ,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿«¿««»∆¬≈«¬»¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ,Bz·LÁÓ ˙ÈNÚÂ ;‰Î‡Ïn‰«¿»»¿«¬≈«¬«¿∆«»»»«∆≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÏÚ ¯·ÚiL „Ú ‰BÓL ÛBÒÏ ÚÈbÓ ıÙÁ‰«≈∆«ƒ«¿¿∆«∆«¬…«»»

‰ÓM‰ ÏkÓ ÌB˜Óe80,Úa¯‡ ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»«¿…∆¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿«
ÌB˜Óa ÁpL ÈÙÏ ;¯eËt - ‰ÓL ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿¿…∆»¿ƒ∆»¿»

CÎÈÙÏ .ÁezL ÔkL ÏÎÂ ,Ba ¯·ÚzL ·LÁ ‡lL81, ∆…»«∆«¬…¿»∆≈∆»«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ıÙÁ‰ ÁeiL ‰˜È¯Ê ˙Úa ·LÁ Ì‡ƒ»«¿≈¿ƒ»∆»««≈∆¿»»

‰ˆ¯iL82.·iÁ - ∆ƒ¿∆«»

ב.79) צז, "פשיטא,80)שבת שם): (שבת בגמרא לפנינו
משמעון  שם כתב הרי ארבע, וזרק שמונה לזרוק נתכוין
על  ומקשה מזה, הגמרא בה חזרה ולבסוף חטאת]". [וחייב
זה  (האם דמי מי משמעון, שם כתב הרי "ומדקאמרת זה:
שמעון  ליה מכתיב לא שם כתיב דלא כמה התם דומה?)
שם  יכתוב שלא כמה כל משמעון, שם בכתב ָ(ֿׁשם
לא  ארבע זריק דלא כמה הכא שמעון), לכתוב איֿאפשר

שלא כמה כל כאן, ֿ) תמני ליה בארבעה Á‰מיזדרקו
מה  נדחה זה ולפי שמונה?). לזרוק אפשר אי האם - אמות,
שמונה  לזרוק נתכוון שאם הדבר שפשוט בתחילה, שאמרו
רבינו  פירשו כן שפטור. היא והמסנקא - שחייב, ארבע וזרק
שמה  הגאונים, דעת אבל שם. ו'תוספות' ורש"י חננאל
קושיא, בלשון ולא שאלה בלשון "ענינו - דמי" "מי שאמרו
כתב  דלא כמה התם וכו' משמעון לשם דמיון מה וביאורו:
לא  ארבע זריק דלא כמ[ה] נמי והכא שמעון, כתוב לא שם
בסוף  שתנוח איֿאפשר כלומר - ('מאירי') תמני" זריק

כן אם אלא היא Ú·¯‰שמונה וזו (רשב"א), ארבע בתוך
שם). (רשב"א רבינו תלוי 81)דעת שהדבר מכיון

שחייבים  מלאכה שיעור עשה אם בזה ולא במחשבתו,
מחשבה 82)עליה. קיום יש הרי לו, איכפת שלא "וכיון

(רש"י). אופן" בכל

.·Î˜¯Ê83Úa¯‡Ï ıeÁ ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï »«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈¿«¿«
¯eËt - ˙Bn‡84ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê . «»»«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈

ıeÁ e‰MÓ Èab ÏÚ Á Ì‡ :˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï¿«¿««ƒ»««≈«∆
Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎÂ ÏbÏb˙ Ck ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿««»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«¿«

Á ‡Ï Ì‡Â ;·ÈÁ - ˙Bn‡85.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ««»¿ƒ…»¿»¬≈∆»

א.83) ק, שבת של 84)משנה, לזריקה נתכוון לא "שהרי
מחשבת". "מלאכת בזה ואין (רע"ב). זוהי 85)חיוב"

רש"י  אבל משהו, גבי על ממש נח להיות שצריך רבינו דעת
על  מעט באויר נתעכב אם שמספיק סוברים פוסקים ושאר

הרוח. ידי

עׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
וההעתקה 1) הוצאה תהיה בהן אשר הרשויות מהות לבאר

קצת  בהכרח לזה ונמשך גדריהן. ולבאר לרשות, מרשות
ההוצאה. מתולדות תולדתה איכות לבאר דינים

.‡˙BiL¯ Úa¯‡2˙aLÏ3„ÈÁi‰ ˙eL¯ :4˙eL¯e , «¿«¿À¿«»¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰5˙ÈÏÓ¯ÎÂ ,6˙eL¯ ‡È‰ BÊ È‡ .¯eËt ÌB˜Óe , »«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿

˙B¯a„Ó ?ÌÈa¯‰7˙B¯ÈÚÂ8ÌÈÎ¯„e ÌÈ˜ÂLe9 »«ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»ƒ
ÔÈLlÙÓ‰10LL C¯c‰ ·Á¯ ‰È‰iL „·Ï·e .Ô‰Ï «¿À»ƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆…««∆∆≈
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‰¯NÚ11‰n‡12‡ÏÂ ,13BÊ È‡Â .‰¯˜z ÂÈÏÚ ‰È‰È ∆¿≈«»¿…ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯14Ïz ?15·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL ¿«»ƒ≈∆»«¬»»¿»ƒ¿»»

.Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«≈
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»…¬»»¿»»«¿»»«
Úa¯‡ ÛwÓ ‡e‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡«¿»»»≈«≈¿≈»∆À»«¿«
B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ Ô‰·b ,˙BvÁÓ¿ƒ»¿»¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»

ÔÈÏÈÓ ‰nk Ba LÈ elÙ‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È16Ûw‰ Ì‡ , »≈«≈¬ƒ≈«»ƒƒƒÀ«
‰È˙B˙ÏcL ‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ‰È„Ó ÔB‚k ,‰¯È„Ï¿ƒ»¿¿ƒ»«À∆∆»∆«¿∆»

‰ÏÈla ˙BÏÚ17˙B‡B·Óe ,18‰LÏL Ô‰Ï LiL ƒ¿»««¿»¿∆≈»∆¿»
¯È„Â ¯ˆÁ ÔÎÂ ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ÈÁÏe ÌÈÏ˙k19¯‰ÒÂ20 ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»««

‰¯È„Ï eÙw‰L21‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ôlk -22.Ô‰ ∆À¿¿ƒ»À»¿«»ƒ¿»≈

א.2) ו, "מקום 3)שבת רבינו: מביא ה"א) (פט"ז להלן
גינות  כגון לאויר, תשמישו שיהיה אלא לדירה הוקף שלא
כרשות  הוא הרי סאתים בית על יתר בו היה אם ופרדסים,
או  הרבים לרשות ממנו והזורק המוציא לחייב היחיד,
אמות  בארבע אלא בו לטלטל ואסור לתוכו, הרבים מרשות
רשויות  חמש שנמנה עצמה בפני רשות זו אין ככרמלית"
שלענין  אלא היחיד, רשות באמת שהיא משום לשבת,
וכרמלית  ברה"י נכללת היא והרי ככרמלית, דינה - טלטול

שם). (רבינו 4)('תוספות' שבת" בדיני המקומות "שינויי
המשניות). רבים"5)בפירוש בו דורכים שאין "מקום

שם".6)(שם). דורכים העם וכל לרבים, מעבר "מקום
ולא 7) הרבים רשות תנאי לא בו נשלמו לא אשר "מקום

זו  כאלמנה - כארמלית השם ואמיתת היחיד. רשות תנאי
המשניות), בפירוש (רבינו בעל" בעולת ולא בתולה שאינה
וכרמלו, יערו יח) י, (ישעיה "לשון פירש: ג:) (שבת ורש"י
היחיד", רשות תשמיש ולא לרבים תמיד הילוך לא שאינו
רך  - כרמל חייא רבי "תני ה"א): פ"א (שבת וב'ירושלמי'
הכתוב  כרמל - בינוני" אלא יבש ולא לח לא אינו מלא,
אלא  לגמרי, יבש ולא לח אינו יד), ב, (ויקרא בתורה
רשות  אינה "כרמלית וכך מתרכך, הוא ביד אותו כשמוללים

הרבים". רשות ולא ב 8)היחיד ברייתא יסוד גמרא על
שם  בגמרא אולם הרבים, כרשות הוא שמדבר ו.) (שבת
ואמר  ככרמלית, הוא שהמדבר אחרת ברייתא גם מובאה
השניה); על אחת מברייתא קושיא (אין קשיא "לא אביי:
הרבים, רשות (חשוב במדבר שרויין שישראל בזמן כאן
מקום  (אינו הזה" בזמן כאן רש"י). בו. הולכים רבים שהרי
ודינו  בו, שכיחים אין מדברות שהולכי לרבים, הילוך
שמדבר  הפוסק רבינו על תמהו המפרשים רש"י). ככרמילת.
בן  אברהם רבי ופירש בזמננו, גם הרבים רשות הוא
היו  שישראל בזמן כי הגמרא, את אחר באופן הרמב"ם
כבוד), ענני (ומוקפים בו סדורים ומחנותיהם במדבר, חונים
שאין  הזה בזמן אבל ושדה, כבקעה - ככרמלית דינו היה
דינו  בתוכו, ועובר הולך שירצה מי כל אלא בו דרים ישראל
אבל  (כסףֿמשנה). רבינו של טעמו הוא וזה הרבים, כרשות
לומר  אפשר איך כי זה. טעם על תמהו הרמב"ם מבארי
רשות  ישראל מחנה היה לא במדבר ישראל שהיו שבזמן
והושטה  וזריקה והכנסה הוצאה איסור עיקר הלא הרבים,
שבת  (ראה במדבר שהיתה המשכן ממלאכת למדים אנו
מקרקע  הקרשים את (במשכן) העלו "הם וצו.): מט:

הם  היחיד. לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה,
תוציאו  לא ואתם לקרקע, מהעגלה הקרשים את הורידו
(שמות  התורה אזהרת וכן הרבים", לרשות היחיד מרשות
פירשו  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל כט): טז,
המן  את ללקוט בידו הכלי עם איש יצא אל יז:): (עירובין
"ויצו  ו) לו, (שמות שכתוב מה וכן הוצאה, איסור משום
עוד  יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה קול ויעבירו משה
(שבת  פירשו מהביא", העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה
משה  שאמר התורה, מן בשבת הוצאה לאיסור מכאן צו:)
חז"ל  אמרו וכן למשכן, להביא מביתם יוציאו שלא לישראל
לב) טו, (במדבר השבת" ביום עצים "מקושש כי צו:) (שבת
נראה  זה מכל הרבים", ברשות אמות ארבע "מעביר היה
בו, שרויין היו שישראל בזמן הרבים רשות היה שהמדבר
בכל  שהכוונה [ונראה שמה). סי' (או"ח מגדים' ב'פרי וראה
והוא  בו סדורים ישראל מחנות היו שלא לויה למחנה אלה
"ומחנה  שם: בשבת מפורש וכן הדיעות, לכל הרבים רשות

הרבים"]. רשות ויערים 9)לויה "מדברות אחר: בנוסח
אחר: ובנוסח התימנים). (כ"י המפולשין" ודרכים ושדות

ודרכים "מדברות  ושווקים ויערות וכרמים ושדות
לים  דומה היער "ואין רוקח') ('מעשה להן" המפולשים
כיער, נוח תשמישו אין שהים ככרמלית, שדינם ובקעה
כרמלית, כן גם שהן זוויות וקרן והאצטוונית והבקעה
צורך  להם אין לתוכן, להכנס לרבים רשות שיש אףֿעלֿפי
כמדבר" עליו דרך ולהם לעצים, צריכים שהכל כיער בהן

לשואל 10)(כסףֿמשנה). ענה הרמב"ם בן אברהם רבי
שהרחיב  אלא הדרכים הן "השווקים זו: הלכה על
סי' הרמב"ם בן ר"א (תשובות לשניהם אחד ודין בדברים",

פריימן). הוצאת שאפשר 11)קיא עבריהם משני פתוחים
בהם. שבת 12)לעבור ובגמרא ב. צט, בבאֿבתרא משנה

זו  הולכות היו עגלות שתי המשכן: ממלאכת למדו א צט,
לעגלה  עגלה ובין אמות. חמש עגלה כל ורוחב זו, בצד
ההולך  לוי לבן רווח אמה ועוד ט"ו, הרי עגלה כמלא רווח
ביחד  הרי שעליהן, הקרשים את לסדר וביניהן העגלה אחרי
אמה  עשרה שש של מהתנאי, שחוץ אומרים ויש אמה. ט"ז
אלף) מאות (ֿשש רבוא ששים שיהיו תנאי עוד יש רוחב,
ו:). שבת ו'תוספות' גדולות' ו'הלכות (רש"י בו בוקעים
הרבים  רשות הוא הזה בזמן שמדבר הרמב"ם ולדעת
תנאי. אינו הנזכר שהתנאי כרחנו על - ז) הערה (למעלה
(רמב"ן  בתלמוד מקום בשום זה דבר הוזכר לא ובאמת
חוברת  כז שנה האמריקאי ב'הפרדס' [וראה נט.). בעירובין
ו. שבת בגמרא חדש קטע לפי זה לתנאי מקור שיש ו'
מינכן, כתבֿיד בגליון גם והיה רומי, בכתבֿיד שנשמר
.[276 עמוד ר"א סי' ובראבי"ה שם ב'מאירי' והובא

לו).13) הלכה יז פרק (להלן טפחים ששה היא אמה כל
מקורה 14) הרבים ברשות אמות ארבע "המעביר א: ה, שבת

מדבר". לדגלי דומה שאינו פטור, לטלטל 15)– שמותר
חייב. - הרבים לרשות מתוכו והמוציא והמכניס בתוכו,

א.16) ו, אמה.17)שבת אלפים הוא עירובין 18)מיל
ננעלות  דלתותיה אלמלא ירושלים יוחנן, רבי "אמר ב: ו,
שרשות  הרי הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה,
שדלתותיה  עלֿידיֿזה היחיד רשות נעשית גמורה הרבים
היא  שירושלים קא.) (עירובין שאמרו ומה בלילה. ננעלות
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רבינו  שכתב למה סותר אינו - בה לטלטל ואסור כרמלית
היא  - בלילה ננעלות שדלתותיה המוקפת "שמדינה כאן
לא  בעיר דיורים הרבה שישנם שכיון גמורה", היחיד רשות
עירבו  שלא זמן וכל חצרות, עירובי שצריכה חצר אלא תהא
רש"י  פירש וכן ככרמלית, בה לטלטל אסור - אותה

(כסףֿמשנה). קא. פרק 19)בעירובין בתחילת להלן ראה
הצאן.20)יז. לעדר שמירה מוקפת 21)מקום רחבה

לצאן. גדרה כעין המשמשת שבעיר, לא 22)גדר אם אבל
בתוכם  לטלטל אסור - היחיד רשות שהם אף לדירה, הוקפו

ה"א). בפט"ז (להלן אמות לארבע מחוץ

.·elÙ‡23Ïc‚Ó B‡ ‰ÈÙÒ ÔB‚k ,ÌÈÏk24ıÚ ÏL ¬ƒ≈ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»∆≈
˙¯eÎÂ25‡ˆBiÎÂ26Ô‰a27‰Úa¯‡ Ô‰a LÈ Ì‡ ,28ÏÚ ¿«∆∆¿«≈»∆ƒ≈»∆«¿»»«

‰Úa¯‡29Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯NÚ d·‚a30 «¿»»¿…«¬»»»≈«∆¬≈≈
.‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿»

בכולם.23) לטלטל גם ב.24)שמותר ק, שבת
א.25) לד, לעשיית 26)עירובין דבורים משכן א. ח, שבת

ועגולים 27)דבש. ומגדל, כספינה מרובעים כלים
הרבים.28)ככוורת. ברשות עומדים בכוורת 29)אפילו

חומשי  וג' טפחים חמשה בחללה להיות צריך עגולה, שהיא
ראה  ח.); (שבת ד' על ד' מחללה לרבע אפשר שאז טפח,

הי"ח. פי"ב הרקיע 30)למעלה עד גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר

.‚È·Ú31;„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏL ÌÈÏ˙k‰ √ƒ«¿»ƒ∆¿«»ƒƒ¿«»ƒ
¯ÈÂ‡ .ÔkLŒÏk ‡Ï BÓˆÚÏ ,‰vÁÓ ‰NBÚ ÌÈ¯Á‡Ï32 «¬≈ƒ∆¿ƒ»¿«¿…»∆≈¬ƒ
Ï·‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ,„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯33 ¿«»ƒƒ¿«»ƒ«»»ƒ«¬»

„Ú ‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡¬ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿»«ƒ∆»«
˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ¿«¿»≈¬»»«¬ƒ¿

‡e‰ ¯eËt ÌB˜Ó ,ÌÈa¯‰34. »«ƒ¿¿

ב.31) צט, היחיד 32)שבת ברשות קנה נעץ א. ז, שבת
חייב. - גביו על ונח הרבים מרשות וזרק אמה, מאה גבוה

א.33) ק, שבת שם.34)משנה, להשתמש ומותר

.„‡È‰ BÊ È‡35˙ÈÏÓ¯k36‰Úa¯‡ Ba LiL Ïz ?37ÏÚ ≈ƒ«¿¿ƒ≈∆≈«¿»»«
‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ B‰·‚Â Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡38. «¿»»»≈«≈¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

dÈ‡Â ,‰¯NÚ „Ú ‡l‡ ˙NÙBz dÈ‡ ˙ÈÏÓ¯k‰L∆««¿¿ƒ≈»∆∆∆»«¬»»¿≈»
˙BÁt ‰·Á¯39LiL ıÈ¯Á ÔÎÂ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¿»»»≈«¿»»««¿»»¿≈»ƒ∆≈

‰LÏMÓ ˜ÓÚÂ Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»»≈«≈¿»…ƒ¿»
Ô‰·b ,˙BvÁÓ Úa¯‡a Ûw‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰¯NÚ „Ú«¬»»¿≈»∆À«¿«¿«¿ƒ»¿»

LÏMÓB‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ „ÚÂ ‰ ƒ¿»¿«¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È»≈«≈¿≈∆∆»ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ

ÛwnL ÌB˜n‰ ‡e‰Â40˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰Â ˙BvÁÓ LÏL ¿«»∆À»»¿ƒ¿»«»¿ƒƒ
‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ BÏ ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔB‚k ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ¿»∆≈¿ƒ»

ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a41˙BÓÈa ÔÈa ,‰Ú˜a‰Â ÌÈni‰ ¿«¿ƒƒ¿≈««ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ
.Ô‰ ˙ÈÏÓ¯k el‡ Ïk - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ‰nÁ‰««»≈ƒ«¿»ƒ»≈«¿¿ƒ≈

א.35) ו, בתוכה 36)שבת לטלטל אסור שמדרבנן
בה"א. ראה אחרת, לרשות ולהוציא טפחים.37)ולהכניס

דין 38) לה יש - ארבעה ורחבה עשרה גבוהה היא שאם
בה"א. כמבואר היחיד, פחותה 39)רשות היא שאם

פטור. מקום נקראת משלשה, ולמעלה מארבעה
הרבים 40) לרשות שנפרצה "חצר א: צד, עירובין משנה,

או  הרבים לרשות מתוכה חכמים, אמרו אחת), (מרוח
ככרמלית" שהיא מפני - פטור לתוכה, הרבים מרשות
דין  לה יש התורה שמן אחרים, מפרשים ודעת  (הגר"א).

(מגידֿמשנה). חייב לתוכה והזורק היחיד, "כל 41)רשות
הרבים  רשות הוא כך שבת, לענין הרבים רשות שהוא מקום
הגשמים, בימות גדר המוקפת הבקעה אבל טומאה, לענין
הרי  מוקפת, היתה לא ואם ולטומאה. לשבת היחיד רשות
אבות  בהל' (רבינו בלבד" לטומאה היחיד רשות היא

ו). ה"א, פ"כ הטומאה

.‰¯ÈÂ‡42‰¯NÚ „Ú ˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯k‰ ¬ƒ««¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ«¬»»
˙ÈÏÓ¯k‰ ¯ÈÂ‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ«¬ƒ««¿¿ƒ

ÙÏ .¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰CÎÈ43ÏÚÓ ,44ÌÈn‰ Èt ¬≈¿¿¿ƒ»≈«¿≈««ƒ
¯ÈÂ‡k - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú :˙B¯‰paLÂ ÌÈniaL∆««ƒ¿∆«¿»«¬»»¿»ƒ«¬ƒ
Ïk Ï·‡ .¯eËt ÌB˜Ó - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»¿¿¬»»

˜ÓÚ‰45.‰·Ú Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÓ ‰‡Ïn‰ »…∆«¿≈»«ƒ¬≈¿«¿«»∆

ב.42) ז, ב.43)שבת ק, עשרה 44)שבת מודדים שאין
(ראה  ולמעלה המים מפני אלא הים מקרקעית טפחים

סז). סי' פריימן הרמב"ם' מאה 45)'תשובות עמוק אפילו
כרמלית. לגבי בטל שהוא ארבעה, רחב ואינו אמה

.Â˜ÓÚ elÙ‡ ,˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎaL ¯Ba∆¿«¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ¬ƒ»…
ÔÈ‡ Ì‡ ,‰n‡ ‰‡Ó46‰Úa¯‡ Ba47ÌÈa¯‰ ˙eL¯ . ≈»«»ƒ≈«¿»»¿»«ƒ
‰¯˜z ‰ÈÏÚ ‰˙È‰L48‰¯NÚ LL daÁ¯a ÔÈ‡L B‡ , ∆»¿»»∆»ƒ¿»∆≈¿»¿»≈∆¿≈

‡aËˆ‡ .˙ÈÏÓ¯Îk ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡49ÔÈaL50 «»¬≈ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«»∆≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈ„enÚ‰51‡È‰ È¯‰ - »«ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈ƒ

ÈcˆÂ .˙ÈÏÓ¯Îk52ÌÈa¯‰ ˙eL¯53Ï·‡ .˙ÈÏÓ¯Îk - ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿ƒ¬»
Ô‰ÈÈa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa54È¯‰ - ≈»«ƒƒ¿«ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ô‰≈¿»«ƒ

יש 46) "אפילו כתוב היה הראב"ד, שלפני ההלכה בנוסח
רוחב  בו שיש שכיון רבינו, על תמה לכן ארבעה", בו
ולא  היחיד רשות זה הרי מעשרה, יותר ועמוק ארבעה
אין  "אם שלפנינו בנוסח אבל א. בהלכה כמבואר כרמלית,
כיון  פטור למקום נחשב ולא ככרמלית, דינו ולכן ד'" בו
שאנו  עשר, עד רק כרמלית אין שהרי מעשר, יותר שהוא
נמצא  שהבור (כיון וניעור" מינו את מין "מצא  אומרים:
הי"א. בפי"ז להלן ראה ככרמלית), דינו בכרמלית,
כתב  לוניל לחכמי יט) סי' (פריימן, הרמב"ם' וב'תשובות
שלכם  בספר שיש מדבריכם, לי "יראה זו: הלכה על רבינו
הוא  הרי שבכרמלית בור הספר: נוסח וזה דברים, חסרון
הואיל  ארבעה, בו אין אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

לעצמ  רשות חלק תשובה ולא ובאותה ככרמלית". הוא הרי ו
בבור  "נתנו לב: בעירובין זו להלכה המקור גם נמסר
ובגמרא  עירוב". עירובו - אמה מאה עמוק אפילו (לעירוב
שדינו  שבכרמלית בבור המשנה את מעמידים לד:

ורחב 47)בכרמלית. אמה מאה עמוק אפילו אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אמה (וראה 48)מאה א. צח, שבת

.(71 עמ' סט סי' הרמב"ם ידי 49)תשובות על אבנים בנין
עליו. לשבת ספסל כעין שאיֿאפשר 50)הקיר א. ז, שבת
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ברווח. שם ותולים 51)ללכת ברחבה, עמודים "שהיו
לפניהם  היו אצטבאות וגם סחורותיהם, את הסוחרים בהם

(רש"י). שם" צד.)52)לשבת הסמוך 53)(עירובין בית
הרבים  רשות בני את ומעכבים בולטים שכתליו לרה"ר

תדיר. שם לעמוד 54)להלוך עמוד בין שאין "אףֿעלֿפי
שם, הולכים שרבים כיון הרבים, רשות נחשב - אמה ט"ז

('תוספות'). אמה" ט"ז רחב העמודים לבין ומחוץ

.Êe‰Ê È‡55˙BÁt Ba LiL ÌB˜Ó ?¯eËt ÌB˜Ó ≈∆¿¿»∆≈»
‰Úa¯‡Ó56,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰LÏL B‰·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ≈«¿»»««¿»»¿»¿¿»«»»ƒ«

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL57elÙ‡ .ı¯‡k ‡e‰ È¯‰58 ∆»»ƒ¿»¬≈»»∆¬ƒ
ÌÈˆB˜59ÌÈ˜¯·e60ÌÈÏÏ‚ B‡61Ô‰·b ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»«ƒ»¿»

Ô‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯ ÔÈ‡Â ‰LÏL¿»¿≈»¿»«¿»»««¿»»¬≈≈
È¯Á ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜ÓÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ı ¿¿¿≈»ƒ∆≈«¿»»«

‰Úa¯‡62ÌB˜Ó ÔÎÂ .ÌB‰z‰ „Ú ‰LÏMÓ B˜ÓÚÂ «¿»»¿»¿ƒ¿»««¿¿≈»
Bk¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L Ûwn‰«À»∆≈«¿»»««¿»»¬ƒ»»»¿
B‰·‚Â ,‰¯BÚN ˙BÁt ‰Úa¯‡ BaÁ¯Â ÏÈÓ ÛÏ‡∆∆ƒ¿»¿«¿»»»¿»¿»¿
¯ÈÂ‡ ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ‰LÏMÓƒ¿»¿«¿»¬≈∆¿¿¿≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯63˙ÈÏÓ¯k ¯ÈÂ‡ B‡64‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»«ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»
¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰ -65. ¬≈¿¿

א.55) ו, אמה,56)שבת מאה ארוך ואפילו רוחב,
אברהם'). ('מגן מרובעים ארבעה על ארבעה שצריכים

הלכה 57) - לקרקע) (מחובר כלבוד הוא הרי משלשה פחות
מסיני. או 58)למשה הדוקרים אלה אפילו כלומר,

שלשה  בגובהם יש אם אלא פטור מקום אינם המאוסים
א.59)טפחים. ז, (שופטים 60)שבת עקצים מלא  שיח

ז). בקר.61)ח, נחשב 62)צואת ארבעה בו היה שאם
היחיד. א.63)לרשות ק, שבת ב.64)משנה, ז, שבת,

או 65) הרבים ברשות רק פטור למקום מציאות אין אולם
כיון  פטור, מקום דין אין היחיד ברשות אבל בכרמלית,
החלל  כל את וממלאה לרקיע עד עולה היחיד שרשות

(מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Ó66,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈÁÙË ‰ÚLz B‰·‚a LiL »∆≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿À¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï…»¿…»≈ƒ¿»«ƒ¬≈

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k67˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓ ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿≈«¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ«
ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯L ÈtÓ ,¯ˆ˜ ÔÈa ·Á¯ ÔÈa ,BaÁ¯68 »¿≈»»≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ69Ì‡ :˙BÁt B‡ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»»»≈«ƒ¿»»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ‰È‰»»«¿»»««¿»»»≈¬≈
‡e‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»¬≈

¯eËt ÌB˜Ó70. ¿¿

א.66) ח, דעת 67)שבת אבל רש"י, דעת גם זוהי
ארבעה. רחב אם לרה"ר נחשב אז שרק הראב"ד

כתפיהם.68) שעל המשא את לתקן שם ונסמכים עומדים
בין 69) רחב בין הוא הרבים רשות לרבים, בו שצורך וכיון

(רש"י). הוא 70)קצר ארבעה, ורחב עשרה גבוה היה ואם
היחיד. רשות

.Ë‚b71ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓq‰ ««»ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ -72‚ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ , ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¿≈«»

Úe·˜ ÌlÒ Bl ‰NÚiL „Ú73„enÚ .B¯Èz‰Ï74˙eL¯a «∆«¬∆À»»«¿«ƒ«ƒ¿
˙eL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰»«ƒ»«¬»»¿»»«¿»»¬≈∆¿

B‰·‚a ıÚ .„ÈÁi‰75dÈ‡ elÙ‡ ,‡e‰L Ïk „˙È «»ƒ»«¿»¿»≈»∆¬ƒ≈»
‰‰B·‚76„˙ia ˙BÏ˙Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‰LÏL ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«»≈

.˙ÈÏÓ¯k ‰NÚÂ BËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - Ba LnzL‰Ïe¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¬¿«¬∆«¿¿ƒ
elÙ‡Â .‰ÏÚÓÏe „˙i‰ ÔÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ«»≈¿«¿»«¬ƒ

Blk e‰‡ÏÓ77È¯‰L ,B‰·b ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B„˙È ƒ¿»À¿≈¬≈∆¿«≈»¿∆¬≈
.Ô‰a ÌÈLnzLÓe ˙B„˙È‰ Ô˙B‡a ÔÈÏBzƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆

ב.71) פד, נראה 72)עירובין ולפיכך בו. משתמשים
הרבים. את 73)כרשות סילק ובזה לשבת, בין לחול בין

(רשב"א). לו מיוחד הגג ונעשה ממנו, עירובין 74)הרבים
א. לרש"י 75)עח, (בניגוד לארץ למטה לצידו כלומר,

גביו). על כלומר בראשו, בו נעץ שפירשו והראב"ד
שאינה 76) אע"פ אמר, אשי "רב שם: חננאל רבינו כגירסת

משנה'. 'מגיד ועיין מידי", ביה [דתלי] אפשר ג' גבוה
(מגידֿמשנה,77) שלשה גבוהים ואינם לארץ למטה כלומר,

לחםֿמשנה). ועיין

.ÈÈ¯BÁ78„ÈÁi‰ ˙eL¯79.„ÈÁi‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈¿«»ƒ¬≈≈ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ È¯BÁ Ï·‡80,ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÌÈ‡ - ¬»≈¿»«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

˙eL¯ „ˆa ¯BÁ ?„ˆÈk .Ô˙cÓ ÈÙk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈¿ƒƒ»»≈«¿«¿
‰¯NÚ dB·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈa¯‰»«ƒƒ≈«¿»»««¿»»¿»«¬»»

;„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ -81- ‰¯NÚ dB·b ÔÈ‡ Ì‡Â ¬≈¿«»ƒ¿ƒ≈»«¬»»
- ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙ÈÏÓ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»
ÏkL ;‰LÏL dB·bL ,‡e‰Â .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿»∆»«¿»∆»

ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏMÓ ˙BÁt‰82. «»ƒ¿»¬≈»»∆

ב.78) ז, או 79)שבת היחיד, רשות לצד שבכותל חורים
לעבר. מעבר מפולשים לצד 80)שהם שבכותל חורים

לפנים. מפולשים ואינם הרבים כרמלית 81)רשות וחורי
(רשב"א). מדתם כפי ג"כ לבוד.82)נידונים ונקרא

.‡È˙eL¯83ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¯eËt ÌB˜Óe „ÈÁi‰ ¿«»ƒ¿¿À»¿«¿≈
ÔÈÏÈÓ ‰nk Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ .ÔlÎa¿À»¬ƒ»»…∆»««ƒ¿≈∆«»ƒƒ
- ˙ÈÏÓ¯k‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ï·‡ .dlÎa ÏËÏËÓ -¿«¿≈¿À»¬»¿»«ƒ¿««¿¿ƒ
¯È·Ú‰ Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ô‰a ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡≈¿«¿¿ƒ»∆∆»¿«¿««¿ƒ∆¡ƒ
˙eL¯a :˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê B‡ ËÈLB‰ B‡ƒ»«¿«¿««ƒ¿

¯eËt - ˙ÈÏÓ¯Î·e ,·iÁ - ÌÈa¯‰84¯eq‡L . »«ƒ«»¿«¿¿ƒ»∆ƒ
‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÏÓ¯k‰85˙eL¯Ï ««¿¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÛlÁ˙z ‡nL ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ
ÔB‚k ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï86ıB˜ ¯È·Ú‰L …»»»ƒ¿«»»¿∆∆¡ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿≈∆…ƒ«ƒ¬≈∆À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Bn‡ ‰nk B¯È·Ú‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ«»«¿≈…«≈»∆

א.83) ו, "ומי 84)שבת רבינו: כותב המשניות ובפירוש
יתחייב  מהם, לאחד משם או לכרמלית, מהם מאחד שיוציא
(שבת  מכלום" פטור שוגג הוא ואם מזיד, הוא אם מלקות
פ"א): (שבת טוב' יום ב'תוספות זה על וכתב מ"א); פ"א
ארבעים  מלקות לומר שרוצה ותחשוב תטעה "ואל
ורגיל  ה"ג), בפ"א (ראה מדרבנן מרדות מכת אלא שבתורה,
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מלקות". בשם דרבנן מרדות למכת לקרוא בזה 85)רבינו
מחיצות. לו קוץ 86)שאין רבינא: "אמר א: מב, שבת

(עד  אמות מארבע פחות פחות מוליכו הרבים ברשות
אמות  מד' פחות לטלטל כי הרבים, רשות לצדי שיסלקנו
שטלטול  (יותר, טובא אפילו ובכרמלית מדרבנן) איסור הוא

אחת)". בעקירה יעבירנו מדרבנן שלו

.·ÈÌLk87Ck ,¯eËt ÌB˜Ó ÏÎa ÏËÏËÏ ¯znL ¿≈∆À»¿«¿≈¿»¿¿»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï epnÓ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯Ó BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿«¿¿ƒƒƒ≈¿
ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Óe „ÈÁi‰«»ƒ≈¿»«ƒ¿≈»ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯k‰««¿¿ƒ

א.87) ו, שבת

.‚ÈÌLk88¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿«¿≈¿»««¿¿ƒ»»
B‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ˙ÈÏÓ¯kÏ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ««¿¿ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«ƒ

.¯eËt - ÒÈÎ‰ B‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿ƒ»

שם.88)

.„È‡ÈˆBn‰89B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ
- ÚˆÓ‡a ˙ÈÏÓ¯ÎÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿«

¯eËt90˙ÈÏÓ¯ÎÂ BÊÏ BfÓ ˜¯Bf‰ B‡ ËÈLBn‰ ÔÎÂ . »¿≈«ƒ«≈ƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBn‰ .¯eËt - ÚˆÓ‡a91ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ »∆¿«»«ƒ≈∆≈¿»«ƒ

˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ
˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈∆»

חפץ"89) המוציא או "המושיט אחר: בנוסח א; צז, שבת
רוקח'). ביחד 90)('מעשה רה"ר בשתי העביר לא אם

הכרמלית  צירוף בלא - בשתיהן העביר אבל אמות, ארבע
בפי"ג  כמבואר מצטרפות, שרשויות - חייב אמות ארבע -

היחיד)91)הי"ז. (רשות מחנות "המוציא ב: ה, שבת
(מכיון  חייב (כרמלית), סטיו דרך הרבים) (רשות לפלטיא
כעומד)". (מהלך - פוטר עזאי ובן בכרמלית), עמד שלא

הניח. וכלֿשכן לרבנן אף פטור - עמד אבל

.ÂË‡ÈˆBn‰92¯·ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿»«
,·iÁ - B˙ÎÈÏ‰a Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯eËt ÌB˜Ó ÏÚ«¿¿∆»»≈≈∆«¬ƒ»«»

˜¯BÊa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .„ÓBÚk BÈ‡ Cl‰nL93, ∆¿«≈≈¿≈¿≈»ƒ«¿≈
ÁpL ÈÓk ·eLÁ BÈ‡L ,¯eËt ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ¯·ÚL∆»««≈∆ƒ¿¿∆≈»¿ƒ∆»

‰È‰ .ÌL94˙eL¯Ó ıÙÁ ÏËÂ ,¯eËt ÌB˜Óa „ÓBÚ »»»≈ƒ¿¿¿»«≈∆≈¿
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÈp‰Â ,ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡Ó B‡ „ÈÁi‰«»ƒ≈»»»≈»¿ƒƒƒ¿»«ƒ
ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt - ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡ „Èa B‡¿«»»»≈»»¿≈ƒƒ¿ƒ
¯eËt ÌB˜Óa „ÓÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ¿¿

.¯eËt -»

דומה,93)שם.92) כעומד מהלך הסובר עזאי בן שאפילו
ו.). (שבת שחייב ארבע לסוף ארבע מתחילת בזורק מודה

ב.94) ח, שבת

.ÊË„enÚ95·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a «ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»»
B¯wÚa ÔÈ‡Â ,‰Úa¯‡96LÈÂ ,‰Úa¯‡97d·ba98¯ˆw‰ «¿»»¿≈¿ƒ»«¿»»¿≈«…««»»

˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏL BlL∆¿»¬≈¿«»ƒ¿ƒ»«
Ïz .·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó99ËwÏ˙n‰100 ≈¿»«ƒ¿»««»«»≈«ƒ¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡ C¯‡ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b101È¯‰ - …«¬»»¿»ƒƒ…∆«¿««¬≈
ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ»«≈¿»«ƒ¿»«

.·iÁ - ÂÈab«»«»

א.95) קא, בארץ.96)שבת הנוגע בדפוס 97)בחלקו
"ואין". הנוסח: בקצר 98)שונצינו, "ויש שם: בגמרא

וזהו  שלשה". גובה בו "יש רש"י: ופירש שלשה", שלו
שכלה  ממקום "לבוד" כאן לומר שאין שאףֿעלֿפי החידוש
שאנו  מפני היחיד רשות הוא זאת בכל לקרקע, רחבו
למטה. המחיצה והוריד (ֿמשוך מחיצתא אחית גוד אומרים
הקצר  בגובה אין אם זה, ולפי שם). רש"י דברי מתוכן
'לבוד'. בו שאומרים מפני היחיד רשות הוא בוודאי שלשה,

שיש היינו שלשה" שלו בקצר "יש מפרשים ·È·ÂÚויש
הם  הגמרא דברי זה, ולפי ('תוספות'). שלשה הקצר
אחית'. 'גוד בו אומרים לא שלשה שם אין שאם בדווקא,

א.99) ק, מעט 100)שבת ומתלקט והולך במדרון שהוא
כאילו  הוא הרי אמות. ד' מתוך עשרה שמגביה עד מעט
מרשות  זרק ואם גבהו, במקום היחיד רשות והוא כולו זקוף

(רש"י). חייב - גביו על ונח היה 101)הרבים אם אבל
הרבים, כרשות הוא הרי אמות, חמש מתוך עשרה הגובה

(רש"י). שם להלוך אפשר שהרי

.ÊÈıÚ102‰‡Ó dB·‚ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˜ »«»∆ƒ¿«»ƒ¬ƒ»«≈»
·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯ÊÂ ,‰n‡103, «»¿»«≈¿»«ƒ¿»««»«»

ÔÏÈ‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚ „ÈÁi‰ ˙eL¯L104‡e‰L ∆¿«»ƒ»«»»ƒ«ƒ»∆
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ËB BÙBÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚ≈ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ

˜¯ÊÂ105BÙB ÏÚ ÁÂ106CÏB‰ ÛBp‰ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¿»«¿»«»∆≈«≈
.¯wÚ‰ ¯Á‡««»ƒ»

ב.102) קז, גבי 103)שבת על והנחה עקירה שצריך ואף
רש"י  מדברי נראה ה"א), (פי"ג ארבעה על ארבעה מקום
מקום  צריך אין - היחיד ברשות שבהנחה גאונים, וקצת

ארבעה. על א.104)ארבעה ח, מרשות 105)שבת
ענפיו.106)הרבים.

.ÁÈıÚ107Ï˜Ò¯Ë BL‡¯·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜108, »«»∆ƒ¿»«ƒ¿…¿«¿»
‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,¯eËt - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ˜¯ÊÂ¿»«¿»««»»∆≈¿»«ƒ∆»

‰¯NÚ „Ú109˜¯Bf‰ .110,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ «¬»»«≈«¿««ƒ¿»«ƒ
·ÏÁ ˜¯fL ÔB‚k ,Ï˙Îa ıÙÁ‰ ÁÂ111B‡˜a„Â ˜ˆa ¿»«≈∆¿…∆¿∆»«≈∆»≈¿ƒ¿«

˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜a„ Ì‡ :Ï˙Îa¿…∆ƒƒ¿«¿«¿»≈¬»»¿»ƒ¿≈
ÌB˜Ó ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ,¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆¿«¿»≈¬»»ƒ¿»«ƒ¿
˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ˜a„ ;‡e‰ ¯eËt¿ƒ¿«¿«»≈¬»»¿»ƒ¿≈
Ïk ¯BÁa ÁÂ ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Ê .·iÁÂ ,ı¯‡a»»∆¿«»»«¿«¿»≈¬»»¿»¿»

¯eËt - ‡e‰L112. ∆»

א.107) קא, עשרה 109)סל.108)שבת ש"גבוה ואף
(הלכה  היחיד" לרשות נחשב הרבים ברשות ארבעה ורחב
כאן  אבל למטה, גם ארבעה רחב הוא אם רק זהו א').
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אין  למעלה, הוא והסל דק קנה רק יש עשרה שבתוך
" ÈÁÓˆ˙‡אומרים ˙ÈÁ‡ „Â‚ בוקעים שהגדיים מחיצה שכל "

מחיצה. אינה - א.110)בה ק, שבת שם 111)משנה,
שהואֿהדין  רבינו וסובר שנינו", שמינה "בדבילה נאמר:

הנדבק. דבר ארבעה,112)בכל רחב החור שאין שכיון
פטור. כמקום אלא היחיד כרשות נחשב אינו

.ËÈ˜¯Ê113‰˜114Ú˜˙Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÁÓ¯ B‡ »«»∆…«≈¿«»ƒ¿ƒ¿«
B˙ˆ˜Ó È¯‰L ,¯eËt - „ÓBÚ ‡e‰Lk ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿∆≈»∆¬≈ƒ¿»

¯eËt ÌB˜Óa115˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÈÏk ˜¯Ê . ƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿
ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈÂ ÏB„b ÈÏk B˙B‡ ‰È‰Â ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿ƒ»¿≈«¿»»«
˙eL¯ ‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ;¯eËt - ‰¯NÚ d·‚a ‰Úa¯‡«¿»»¿…«¬»»»ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈¿«»ƒ

„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï116. ƒ¿«»ƒ

א.113) ח, עשרה.114)שבת חייב 115)גבוה שאינו
(רש"י). הרבים ברשות כולו נח אם דעת 116)רק גם זוהי

אמות  ארבע הכלי את העביר שאם מזה ויוצא ה'תוספות',
זה  "שכלי אחרת: הסביר רש"י אבל חייב. – הרבים ברשות
זורקים  שהיו למדים, ממשכן ואנו לעצמו. רשות הוא
פטור  אופן ובכל רשויות". זורקים היו ולא לזה זה מחטים

כאן.

.Î¯Ba117‰ÚLz118‡ÈÏÁ ¯˜ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a119 ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»«À¿»
‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Â B˙ÈÚ˜¯wÓ120˙¯È˜ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»»««ƒ∆¬ƒ«

ÈtÓ ,¯eËt - ˙Á‡k ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˙iNÚÂ ıÙÁ‰«≈∆«¬ƒ««¿ƒ»»ƒ¿««»ƒ¿≈
¯Ba‰ ‰È‰ .‰lÁza ‰¯NÚ ‰vÁn‰ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»«¿ƒ»¬»»«¿ƒ»»»«

‰¯NÚ121CÈÏL‰Â ,122‰¯NÚÓ BËÚÓe ‡ÈÏÁ Ba123- ¬»»¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¬≈¬»»
ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˜elÒÂ ıÙÁ‰ ˙Áp‰ È¯‰L ,¯eËt»∆¬≈«»««≈∆¿ƒ«¿ƒ»»ƒ

˙Á‡k124. ¿∆»

ב.117) צט, כרמלית.118)שבת עפר 119)שהוא
הרבים. לרשות והשליכו משפתו, או הבור מקרקעית

היחיד.120) רשות נעשה רשות 121)ועכשיו שהוא
הרבים.122)היחיד. נעשה 123)מרשות ועכשיו

אם 124)כרמלית. בגמרא נסתפקו אלה, מקרים בשני
שפטור  רבינו פסק - הבעיה נפשטה שלא וכיון לא, או חייב

מספק.

.‡Î˜¯Bf‰125Ûc126˙B„˙È Èab ÏÚ ÁÂ127˙eL¯a «≈«¿»««≈¿≈ƒ¿
Èab ÏÚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¬»¿«»ƒ¬ƒ»»¿ƒ««≈

Ûc‰128¯eËt -129˙Áe ÌÚ ‰vÁn‰ ˙iNÚ È¯‰L , ««»∆¬≈¬ƒ««¿ƒ»ƒ«
.˙Á‡k ÔÈ‡a ÈÏk‰«¿ƒ»ƒ¿∆»

ב.125) צט, ארבעה.126)שבת שהיו 127)רחב דקות,

- ארבעה הרחב זה ודף ארבעה, רחבות ואין עשרה גבוהות
(רש"י). היחיד רשות הדף 128)עשאה נח שבוודאי ואף

החפץ. נח ואחריֿזה היתדות על בעיה 129)תחילה זוהי
מספק. פטור ולכן בגמרא, נפשטה שלא

.·Î¯Ba130‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L131‰ÓL ·Á¯Â ∆»…¬»»¿»»¿…»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙ÏˆÁÓ ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a132 ƒ¿»«ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿»«ƒ

¯eËt - ÌÈLÏ BaÁ¯a ¯Ba‰ ‰˜lÁÂ133ÌÚ È¯‰L ; ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ
Ô‰Ó ÌB˜Ó Ïk ‰NÚÂ ,˙BvÁn‰ eÏËa ÈÏk‰ ˙Áp‰«»««¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬»»»≈∆

.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»««¿»»

א.130) ק, היחיד.131)שבת רשות בנוסח 132)שהוא
רוקח'). ('מעשה נכון והנוסח הרבים", "מרשות אחר:

משנה'.133) 'מגיד ועיין (שם). יוחנן כרבי ולא כאביי

.‚Î¯Ba134‰¯NÚ ˜ÓÚ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a135·Á¯Â ƒ¿»«ƒ»…¬»»¿»»
ıÙÁ BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ ÌÈÓ ‡lÓ ,‰Úa¯‡136Èab ÏÚ ÁÂ «¿»»ƒ≈«ƒ¿»«¿≈∆¿»««≈

‰È‰ .˙BvÁn‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,·iÁ - ÌÈn‰««ƒ«»∆≈««ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»»
˙B¯t ‡ÏÓ137eËÚÓ È¯‰L ,¯eËt - BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ »≈≈¿»«¿»∆¬≈ƒ¬

B¯eÚL ˙‡ ˙B¯t‰138. «≈∆ƒ

א.134) ק, היחיד.135)שבת רשות כבד 136)שהוא
(רש"י). אבן כגון בתוכו נח אלא גביו על צף שאינו

שאסור 137) טבל, של בפירות כאן מדובר הרשב"א לדעת
את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם

שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה
(מגידֿ כפירות דינם יבשים דברים אבל מחיצות, מבטל

משנה).

.„ÎÌÈÓ ˜˜¯139ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚ ‡e‰L ¿««ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÎl‰Ó140È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡ Ì‡ :Ba ¿«¿ƒƒ≈¿»¿¬»»¿»ƒ¬≈

Úa¯‡ elÙ‡ ·Á¯ ‰È‰L ÔÈa ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ‡e‰ƒ¿»«ƒ≈∆»»»»¬ƒ«¿«
˙Bn‡141‡lL ÔÈa ,142,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a ‰È‰ «≈∆…»»¿»¿«¿»»¿»ƒ

,BÎB˙a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈ‚l„Ó ÌÚ‰ ·¯ È¯‰L∆¬≈…»»¿«¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»¿¬»»¬≈¿»«ƒ
˙ÈÏÓ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰¯NÚ B˜ÓÚa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈¿»¿¬»»»≈¬≈¿«¿¿ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ,‡e‰Â .ÌÈni‰ ¯‡Lkƒ¿»««ƒ»∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ
.‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ˙ÈÏÓ¯k ÔÈ‡L ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡»≈«≈∆≈«¿¿ƒ¿»≈«¿»»

מים 139) בצה, שם) חננאל רבינו ופירוש ב. ק, שבת משנה,
בהם. עוברים שרבים בעפר מעורבים עמוקים לא

ברגל.140) בו ללכת אלא 141)רגילים בו מהלכים ואין
הדחק. מדלגים 142)עלֿידי או בתוכו עוברים אדם ובני

עליו.
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קסי miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - a`Îmgpn '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 e"hÎ'h -`"tyz'd

à"ôùú'ä *áà-íçðî 'è ïåùàø íåé

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צדקה.1) גבאי מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר

נגבית  בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית ודין
זה  לפרוש רשאין אם צדקה גבאי ודין מתחלקת. ובכמה
עם  בצדקה מחשבין אם בשוק. מעות הגבאי מצא ואם מזה.
ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב מי צדקה. גבאי
מקבל  מי חוב. עליו הן והרי מעות בידו  שהיה מי צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי התמחוי. ומן הקופה מן
מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי המעות. לו

למכור. אותו

.‡„ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ da LiL ¯ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ
·eˆw‰ ¯·„Â ÔzÏ Èe‡¯ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»
‰Ú·LÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»

.‰t˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי 3) לרבות "מנין ה: הלכה פ"ד קידושין בירושלמי
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב תלמודֿלומר
מלך). פני (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,

צדקה,4) של לארנקי פרוטה אדם יתן "לא י: בתרא בבא
פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח). הלכה פ"י ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח:5) שם

.·ÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙B¯t B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ¯ˆÁÂ ¯ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ·¯ÚÏ Èe·b‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ ·c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Ò¯t epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡¯˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.‚Ï‡¯OiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ - ÈeÁÓz Ï·‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ
˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»

צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי" גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב"ז). בדברי בסמוך להלן וראה מלך, פני

יב. קופה,8)הלכה תמחוי לעשות העיר בני רשאים שהרי
(רדב"ז). ז הלכה להלן כמבואר

.„˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È¯‰ - ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁv¯Ó ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙B¯t‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ e¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡ - «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי רעבים, העניים שנמצאו
שם). (רש"י כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.

דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים
לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.

התענית. אחרי

.‰ÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
¯zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ

Ï B¯BÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
·eˆ˜ ¯·„ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

"תמחוי 17)שם.16)שם.15) שם: בברייתא הוא כן
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות וכפירוש

.ÂÈeÁÓz‰18˙aL ·¯ÚÓ - ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»
ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ - ÈeÁÓz‰Â .˙aL ·¯ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈

.„·Ïa ¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

שם.18)

.Ê¯ÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M¯19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
¯eaˆ ÈÎ¯vÓ eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .e·bL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»
‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈ·Bb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿
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È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««
.¯eaˆ ÈÎ¯vÓ BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני מותר ולשנותה)

יב).21) הלכה להלן וראה ב: מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי.22) רב של מעשה ט. בתרא בבא

.ÁL¯ÙÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ L¯Bt ‰ÊÂ ¯ÚMÏ L¯Bt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈ·B‚Â24. ¿ƒ

(רש"י 23) לגנוב דעתו יחידי, הגובה זה יאמרו שלא ח: שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.Ë˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï - »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙È·Ï ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י גונב

.È‰LB È‡ab‰ ‰È‰27- ˜eMa BÚ¯Ùe ,‰Ó B¯·Áa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙È·Ï ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡¯OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈

שם.27) כנ"ל.28)גמרא חדש, שם.29)משום
אחת 30) אלא מונה ואינו נוטל, הוא שתים יאמרו: שלא

שם). שלמעלה.31)(רש"י מה לכל מוסב זה כי יתכן

.‡È˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰˜„ˆ È‡ab32ÔÈÙ¯ˆÓ - «»≈¿»»∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿»¿ƒ
ÔÈ¯Èc ˙BÚn‰33ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï34È‡ab . «»ƒ»ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»«»≈

ÈeÁÓz35,ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÎBÓ - ˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L «¿∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
‰˜„ˆa ÌÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â .ÌÓˆÚÏ ÌÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â36ÌÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿»»ƒ

ÏÂ ,‰˜„ˆ È‡abC‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ Lc˜‰· ‡ «»≈¿»»¿…«∆¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆¡««
Ì‰ ‰eÓ‡· Èk ,Ì„È ÏÚ Ôzp‰ ÛÒk‰ Ìz‡ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒ»«∆∆«ƒ»«»»ƒ∆¡»≈

.ÌÈOÚ…ƒ

שם.32) לדינרים,33)גמרא הקטנות המעות פורטים
ד. הלכה פ"ח למעלה וראה יותר. גדולים פן 34)שהם

בזול. שפורטים שם.35)יחשדום בתרא שם 36)בבא
מהכספים  דיןֿוחשבון מהם מבקשים אין כלומר, ט.

שחילקו.

.·È‰È„na ·LiL ÈÓ37B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌBÈ ÌÈLÏL ƒ∆»««¿ƒ»¿ƒƒ
‰LÏL ÌL ·LÈ .‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰twÏ ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»«À»ƒ¿≈«¿ƒ»»«»¿»
‰ML ÌL ·LÈ .ÈeÁÓz‰ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈««¿»«»ƒ»
ÌÈqÎnL ˙eÒka ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈¿»»«¿∆¿«ƒ

¯ÈÚ‰ ÈiÚ da38ÔÈÙBk - ÌÈL„Á ‰ÚLz ÌL ·LÈ . »¬ƒ≈»ƒ»«»ƒ¿»√»ƒƒ
,ÌÈiÚ‰ ˙‡ da ÔÈ¯·BwL ‰¯e·wÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ƒ≈¿»»«¿»∆¿ƒ»∆»¬ƒƒ

.‰¯e·˜ ÈÎ¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ¿ƒ»∆»»¿≈¿»

פריז 37) וכתבֿיד מינכן כתבֿיב לפי ח. שם הוא כן

הביא  וכן לתמחוי", חדשים שלשה לקופה, יום "שלשים
בגמרא  ספרים שני בשם ברדב"ז) (ראה יז שורש מהרי"ק
פאה  בתוספתא הוא וכן רמ"ה. וביד ברי"ף הוא  וכן שם.
בשלשים  שדי קופה, לענין (82 75 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד
והטעם  ד. הלכה פ"א בתרא בבא בירושלמי והובאה יום,
לך  שאין התמחוי, מן יותר מוכרחת שהקופה מפני בזה
ראה  בתמחוי. נהגו שלא מקומות ויש קופה, בו שאין מקום

ו). הלכה למעלה משנה (כסף ג הלכה [גם 38)למעלה
למעלה  וראה הך. היינו כי בעיר, וסיים במדינה פתח כאן

ז]. הלכה

.‚È˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ BÏ LiL ÈÓ39ÏhÏ BÏ ¯eÒ‡ - ƒ∆≈¿¿≈¿À»ƒ…
ÈeÁÓz‰ ÔÓ40- ˙BcÚÒ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔBÊÓ BÏ eÈ‰ . ƒ««¿»¿«¿«∆¿≈¿À

‰tw‰ ÔÓ ÏhÈ ‡Ï41ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .42ÏÚ Û‡ , …ƒ…ƒ«À»»»«ƒ««
ÌÈMÓÁ BÏ LiL B‡] ,Ì‰a Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L Ètƒ∆≈≈¿≈»∆∆≈¬ƒƒ

[Ì‰a Ô˙BÂ ‡OBÂ ÊeÊ43Ë˜Ï ÏhÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿≈»∆¬≈∆…ƒ…∆∆
,¯Èc ¯ÒÁ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎLƒ¿»≈»«¿«»ƒ»»«ƒ»≈ƒ»

ÛÏ‡ elÙ‡44ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k BÏ ÔÈ˙B45. ¬ƒ∆∆¿ƒ¿∆»¬≈∆À»ƒ«
B„Èa eÈ‰46·BÁ ÂÈÏÚ Ô‰ È¯‰Â ˙BÚÓ47eÈ‰L B‡ »¿»»«¬≈≈»»∆»

BzL‡ ˙a˙ÎÏ ÌÈkLÓÓ48.ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À¿»ƒƒ¿À«ƒ¿¬≈∆À»ƒ«

ז.39) משנה ח פרק הוא 40)פאה סעודות ושתי הואיל
יום  בכל שיחלקו התמחוי מן יקח לא אחד, ליום מאכל

המשניות). שלש 41)(פירוש שיש שבוע, בכל שיקבצו
סעודות  שתי הנשארים, בימים עשרה ואחת בשבת, סעודות
סעודה  שבת ערב מלבד בלילה, ואחת ביום אחת יום, בכל
בשביל  אליה יצטרך לא מוצאיֿשבת וסעודת ביום, אחת
של  סעודות שלש השלמת והוא השבת, יום במנחה שאכל

המשניות). (פירוש ח.42)שבת משנה נוסף 43)שם
שם  ואמרו ט. במשנה שם והוא אחרים, ספרים לפי
(חסר  מאתים מן טובים (ריוח) העושים שחמשים בירושלמי

עושים. שאינם שבעת 45)שם.44)פרוטה) כיון
זוז. מאתים לו אין שם.46)הנתינה שהוא 47)משנה

אמר  בכתובה ורק ממושכנים, שאינם ומשמע לאחרים, חייב
לבעל  ממושכנים "היו אמרו: שם במשנה ואילו ממושכנים.
שאפילו  הרי יטול", זה הרי אשתו, לכתובת או חובו
דברי  [אבל עיון. וצריך ממושכנים. שיהיו צריך בבעלֿחוב
בעלֿחוב  שדין פו. בכתובות הסוגיא יסוד על בנויים רבינו
וראה  מקרקע, כתובתה לגבות האשה ודין ממעות, לגבות
רק  ממושכנים כתב ולפיכך ד, הלכה אישות מהלכות בפי"ז

בחוב]. ולא רק 48)באשה שתגבה אפותיקי, אותם שעשה
ג). ס"ק רנג סימן ביו"ד (ט"ז מהם

.„ÈBÏ eÈ‰ elÙ‡ ,˙Èa ÈÏÎe ¯ˆÁ BÏ LÈÂ CÈ¯vL ÈÚ»ƒ∆»ƒ¿≈»≈¿≈«ƒ¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk49˙‡ ¯kÓÏ ¿≈∆∆¿≈»»≈¿«¿ƒƒ¿…∆

ÔzÏ ‰ÂˆÓe ,ÁwÏ ¯zÓ ‡l‡ ,BLÈÓLz ÈÏk ˙‡Â B˙Èa≈¿∆¿≈«¿ƒ∆»À»ƒ«ƒ¿»ƒ≈
BÏ50‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .51 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»

ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚvÓe LeaÏÓe«¿«»¿«≈»∆¬»ƒ»¿≈∆∆
˙„¯‚Ó ÔB‚k ·‰Ê ÈÏÎe52ÈÏÚ B‡53- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»»¿«¿∆∆¡ƒ¿«≈»∆

˙eÁt Á˜BÏÂ Ô¯ÎBÓÔ‰Ó54ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .55? ¿»¿≈«»≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÚ‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÚÈbiL Ì„˜56‰·bL ¯Á‡ Ï·‡ ; …∆∆«ƒ«ƒ¿ƒ»»¬»««∆»»
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‰˜„v‰57ÌÈ¯Á‡ ÁwÏÂ ÂÈÏk ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ - «¿»»¿«¿ƒƒ¿…≈»¿ƒ«¬≈ƒ
.ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ì‰Ó ÔÈ˙eÁt¿ƒ≈∆¿««»ƒ…

ח.49) משנה שם לו,50)פאה אין אם אדרבה, שהרי
(למעלה  תשמישו כלי וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין

גֿד). הלכות שכיון 51)פ"ז מהם, נהנה שהגוף דברים
מהם, לפחותים להסתגל יכול אינו חשובים, בכלים שנתרגל

סח.). (כתובת עליו מאוסים בה 52)והם שמגרדים
מאוסה. פשוטה שמגרדת לומר שייך לא שבזה במרחץ,

מיאוס.53) טענת אין בו ואף חיטים. בו שם.54)לכתוש
פפא.55) רב לדעת מן 56)שם, מתפרנס הוא אלא

כליו  למכור אותו מחייבין אין אז הגבאי, מיד ולא היחידים
יטול. שבא 57)אלא צדקה של מקופה שמתפרנס כלומר,

שם. הרי"ף פירש וכן גבאי. לידי

.ÂË¯ÈÚÏ Cl‰Ó ‰È‰L ˙Èa‰ ÏÚa58˙BÚn‰ BÏ en˙Â ««««ƒ∆»»¿«≈¿ƒ¿««»
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó ‰zÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca«∆∆¿≈«»«…«¬≈∆À»ƒ«
.‰˜„v‰ ÔÓ ˙B‰ÏÂ ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ¿≈»ƒ«¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B˙È·Ï ÚÈbiLÎÏÂ59‰È‰ ÈÚ È¯‰L , ¿ƒ¿∆«ƒ«¿≈≈«»¿«≈∆¬≈»ƒ»»
,¯ÈLÚ‰L ÈÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¿»∆∆¿»ƒ∆∆¡ƒ

.ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»¿«≈

ד.58) משנה פ"ה כחכמים.59)פאה שם,

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ60ÌÈza61ÌÈÓ¯Îe ˙B„O62Ì‡Â , ƒ∆»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ
Ô¯ÎBÓ63ÏBÊa Ô¯ÎBÓ ÌÈÓLb‰ ÈÓÈa64„Ú ÔÁÈp‰ Ì‡Â , ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒƒƒ»«

Ô‰ÈÂLa Ô¯ÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
¯kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ ¯OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰¯ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL ¯kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»

(כסף60ֿ) שם הרי"ף דעת לפי ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח, משנה פ"ח בפאה כמפורש ביתו. למכור
שהיו). מי ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה

בגמרא 62) מוכח שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים
להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי"ף, נוסחת לפי שם,
כאן  שגם לפי וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב"ז). שעה באותה עני שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק שלא לפי

שם). (רש"י ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק שיכול לפי
(שם). החורף כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף נכסיו, של השיווי חצי עד עני מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי לפעמים מוכר אדם שכן עני, במעשר לו

הר  ובדעת מזה. בפחות לו לא שנותנים מפרשים יש י"ף
נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי, מדה בלי עני יו מעשר

המחיר. בחצי

.ÊÈ‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,¯˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ¯‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
- „e¯ËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ ¯OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa ¯kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»

.¯kÓÏƒ¿…

עלמא,68) דכולי ארעתא דזול "אי שם: הרי"ף כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי ודיליה
דאייקור  ואלא זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר (הר
זלא  אזוזי ונפיק דעייל איידי ודיליה עלמא, דכולי ארעתא
את  רבינו והשמיט לה". ליספו נמי טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט לפי - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסףֿמשנה). עני מעשר נוטל שאינו

.ÁÈBÏ e·bL ÈÚ69e¯È˙B‰Â B¯BÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ¯˙BÓ .BlL ¯˙Bn‰ È¯‰ - CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
- Èe·L ¯˙BÓ .ÌÈÈe·LÏ - ÌÈÈe·L ¯˙BÓ .ÌÈiÚÏ -«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»

ÌÈ˙Ó ¯˙BÓ .Èe·L B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ -71˙n‰ ¯˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈL¯BÈÏ -73. ¿¿»

ה.69) משנה פ"ב סתם 70)שקלים מת לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת  לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.ËÈ‰Ëe¯t Ô˙pL ÈÚ74- ‰twÏ ‰Ëe¯t B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó -ÔÈ‡ - Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ"ד.74) פאה (פ"ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב הצדקה מן המתפרנס עני שאפילו ה), הלכה
לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי לו כשיש אלא זה  אין צדקה,

יא). ס"ק רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב הבגדים 76)אינו
שנשחקו. הישנים

à"ôùú'ä áà-íçðî 'é éðù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצוות.
למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
שאינו  ומי לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק מזו.

העם. את ומרמה ליטול צריך

.‡˙BˆÓ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï e‡ ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
‰OÚ2eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ú¯Ê ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .3; ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
‰˜„ˆ ˙BOÚÏ4Ï‡¯OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .5˙„Â ÔBk˙Ó «¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«

‰˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ ˙Ó‡‰»¡∆∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â .ÈBkz6:¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

.‰˜„ˆa ‰È·LÂ ,‰„tz ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

htyna oeiv xn`py ,dwcva `l` oil`bp l`xyi oi`"
."dwcva 'iaye dctz

ששם  א.) קלט, (שבת מהגמרא למקורו המפרשים וציינו
פריז  ובכת"י כו'", בצדקה אלא נפדה ירושלים "אין נכתב
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וכן  במשפט". אלא נפדה ירושלים "אין היא הגירסא
שירושלים  היינו תפדה", במשפט "ציון מהפסוק משמע

הנפדית. היא
היא  הרמב"ם אצל מצוייה שהיתה שהגירסא לומר ויש
למעלת  בנוגע ולכן במשפט", אלא נפדה ירושלים "אין
כפשט  בצדקה" אלא נגאלין ישראל "אין כתב הצדקה
אבל  במשפט, הנפדית היא ציון שהיא שירושלים הכתוב

בצדקה. נפדין יהיו (ישראל) שבי'
('h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

בבבא2ֿ) כמפורש המצוות, כל כנגד צדקה שקולה שהרי
מלך'). פני ('אור א. ט, דרשתו 3)בתרא בסוף [הרמב"ן

ב'מדרש  הלשון וכן אברהם". זרע "לצדיקי הביא: לקהלת,
מלך']. פני ב'אור ראה ז), יז, (בראשית לךֿלך פרשת הגדול'

הרחמנים 4) זו, באומה יש סימנים "שלשה א: עט, יבמות
את  יצוה אשר למען דכתיב כו' חסדים וגומלי והביישנים

וגו'". ט.5)בניו י, כה; ח, במלכיםֿא ראה מלכות. הוא
אלא 6) נפדה ירושלים אין עולא, "אמר א: קלט, שבת

ונראה  בצדקה". ושביה תפדה במשפט ציון שנאמר בצדקה,
שם) פיק (הגר"י נפדה ישראל אין שם גורס שרבינו
אלא  נפדה ירושלים "אין פריז כת"י לפי צח. [ובסנהדרין
ושביה  תפדה במשפט "ציון הפסוק לפי נכון וכן במשפט".

בצדקה"].

.·‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ú¯ ¯·c ÔÈ‡Â , ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
‰È‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜„v‰ ÏÈ·La ÏÏ‚ ˜f‰ ‡ÏÂ¿…∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»

ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰OÚÓ8ÔÈÓÁ¯Ó - ÌÁ¯Ó‰ Ïk . «¬≈«¿»»»»«¿«≈¿«¬ƒ
ÂÈÏÚ9ÏÎÂ .Ea¯‰Â EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; »»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆¿»

BÒÁÈÏ LeÁÏ LÈ - ÌÁ¯Ó BÈ‡Â È¯ÊÎ‡ ‡e‰L ÈÓ10; ƒ∆«¿»ƒ¿≈¿«≈≈»¿«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ˙ei¯ÊÎ‡‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿¿ƒ¿»∆»¿¿≈»ƒ
ÏÎÂ .eÓÁ¯È ‡ÏÂ ‰n‰ È¯ÊÎ‡ :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe«»∆∆¡««¿»ƒ≈»¿…¿«≈¿»
ÌÈa :¯Ó‡pL ,Ì‰ ÌÈÁ‡k - Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏp‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿∆¬≈∆¿«ƒ≈∆∆¡«»ƒ
- Á‡‰ ÏÚ Á‡‰ ÌÁ¯È ‡Ï Ì‡Â ;ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Ìz‡«∆«»¡…≈∆¿ƒ…¿«≈»»«»»
?Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡OB Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÈÓÏe ?ÂÈÏÚ ÌÁ¯È ÈÓƒ¿«≈»»¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ≈≈∆
ÔÈÙ„B¯Â Ô˙B‡ ÔÈ‡BOL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ‰«¿¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»¿¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡l‡ ˙BÈeÏz Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‡‰ !?Ô‰È¯Á‡«¬≈∆»≈≈≈∆¿∆»«¬≈∆

עשר).7) ד"ה שם ו'תוספות' ט. (תענית מתעשר ואדרבה
שמח'). ('אור מחסור" אין לרש "נותן כז) כח, (משלי ונאמר

הצדקה 8) "ועבודת פסוק אותו של סופו על שסומך נראה
על  נדרש הצדקה" "מעשה שהרי עולם", עד ובטח השקט
בה"ו. להלן כמבואר ליתן, אחרים הכופה צדקה גבאי

ב.9) קנא, זו:10)שבת באומה יש סימנים ששלשה
למעלה  וראה שם, (יבמות חסדים וגומלי וביישנים רחמנים
על  מרחם שאינו מי "וכל ב: לב, בביצה הוא וכן ה"א).
פני  ('אור אבינו" אברהם של מזרעו שאינו בידוע הבריות,

מלך').

.‚‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¿ƒ≈»ƒ«¿»»¬≈∆ƒ¿»
ÏÚiÏa11˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜pL BÓk , ¿ƒ««¿∆ƒ¿»≈¬«»ƒ«»

‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú·e .ÏÚiÏaÌÈL‡ e‡ˆÈ :¯ÓB‡ ¿ƒ«««¬«»ƒ≈»¿¬»ƒ

:¯ÓB‡ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÓ·e ;ÏÚiÏ· Èa¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ≈»ƒ«¿»»≈
‡¯˜Â .ÏÚiÏ· E··Ï ÌÚ ¯·„ ‰È‰È Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆ƒ¿∆»»ƒ¿»¿¿ƒ««¿ƒ¿»
,‡ËBÁ ‡¯˜Â .È¯ÊÎ‡ ÌÈÚL¯ ÈÓÁ¯Â :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«¿«¬≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
LB„w‰Â .‡ËÁ E· ‰È‰Â ÈÈ Ï‡ EÈÏÚ ‡¯˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»∆∆¿»¿»»¿≈¿¿«»
˙ÚÂL :¯Ó‡pL ,ÌÈiÚ ˙ÚÂLÏ ·B¯˜ ‡e‰ Ce¯a»»¿«¿«¬ƒƒ∆∆¡««¿«

ÚÓL˙ ‰z‡ ÌÈiÚ12,Ì˙˜Úˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¬ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«¬»»
˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;Ì‰Ï ‰˙e¯k ˙È¯a È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿«

.È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ

קרחה,11) בן יהושע רבי של מאמרו את רבינו פירש כן
כאילו  הצדקה, מן עיניו המעלים "כל א: י, בתרא בבבא
בליעל  בני וגו' לך השמר הכא כתיב עבודהֿזרה, עובד

כתוב:12)וגו'". כח) (לד, באיוב אך במקרא, נמצא לא
"נשמת" השיר ברכת בנוסח והוא ישמע". עניים "וצעקת

בדפוסים). (הגהה הספרדים של

.„ÂÈÙe ˙BÚ¯ ÌÈt ¯·Òa ÈÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ Ïk»«≈¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»»
„a‡ - ÌÈ·e‰Ê ÛÏ‡ BÏ Ô˙ elÙ‡ ,Ú˜¯wa ˙BLe·k¿««¿«¬ƒ»«∆∆¿ƒƒ≈

B˙eÎÊ13˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa BÏ Ô˙B ‡l‡ ;d„ÈÒÙ‰Â ¿¿ƒ¿ƒ»∆»≈¿≈∆»ƒ»
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,B˙¯ˆ ÏÚ BnÚ ÔB‡˙Óe .‰ÁÓO·e¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«»»∆∆¡«ƒ…
BÏ ¯a„Óe .ÔBÈ·‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ·»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô¯‡ ‰ÓÏ‡ ·ÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È¯·„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי"ד להלן שהרי לגמרי, זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף משמע בעצב", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit - BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ¯·„a14ÈÚa ¯Ú‚Ï ¯eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È¯‰Â .‡k„Â ¯aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:¯ÓB‡Â .‰Ê·˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â ¯aL ·Ï :¯ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ·‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ·‡Ï ÈÎ‡ ·‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ÔÈa ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב.14) ט, "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי הוא כן
הקמח' ב'כד וראה גערה". שמע לא ורש עשרו, איש נפש

צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16B¯ÎO - Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈ¯Á‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ¯ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:¯ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט, צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב). ס"ק רמט סי' יו"ד (ט"ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח", שם)."השקט (מהרש"א מהם ל

ב.19) ח, שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê - ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆
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קסה miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - a`Îmgpn 'i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :¯ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.C¯ËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי למעלה, ממטה מונה רבינו
גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י) - בה בוש העני (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È¯‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»
Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈

È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒ¯t˙Ó ÌÈ·BË23- ‰ÊÏ ·B¯˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆
‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿

ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èa¯k ‰¯eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„¯z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי לשמה, שלא עושה אם שגם אףֿעלֿפי
י:). (בבאֿבתרא מ"ו.22)גמור פ"ה שקלים

יודע.23) איש ואין בעצמם לוקחים בבא24ֿ)כלומר,
שם. וראה 25)בתרא, אלא, ד"ה ב'תוספות' ועי' שם,

ה"א. פ"ט למעלה

.Ë‰fÓ ˙eÁt26Ú„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰27eÈ‰L , ∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»

.ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ¯˙qa ÔÈÎÏB‰¿ƒ«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰·BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰ÊÎÂ¿»∆»«¬«¬»»ƒƒ≈

.‰¯eMk ÔÈ‚‰B ‰˜„va ÔÈpÓÓ‰«¿Àƒ«¿»»¬ƒ«»

שם.26) סז,27)בבאֿבתרא, בכתובות וראה עוקבא. מר
א.

.È‰fÓ ˙eÁt28Ú„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰29˙BÚn‰ ÌÈ¯¯Bˆ eÈ‰L , «≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»

ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡·e ,Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ
.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

שם.28) שם.29)בבאֿבתרא, בכתובות, וראה אבא, רבי

.‡ÈÌ„˜ B„Èa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt.Ï‡LiL »ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.·È.Ï‡LiL ¯Á‡ BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.‚È¯·Òa Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.„È.·ˆÚa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆

.ÂËÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b30Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëe¯t ÔÈ˙B eÈ‰ ¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆
˜„ˆa È‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

שם.30) בתרא, בבא - אלעזר רבי

.ÊËÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰31BÈ‡L «≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰¯Bz ÌÈ¯Îf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊe·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ‰¯LÈ C¯„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈

Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ˙BBÊÓ32‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -33. ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»
Ì„B˜ ·B¯w‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe34ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ . ¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ

‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
ÈÈÂ ‡¯˜z Ê‡ :¯Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»

‰ÚÈ35. «¬∆

בכתובות 31) הדברים ומקור (כסףֿמשנה). שנים משש יותר
צדקה  "עושה ג): קו, (תהלים שנאמר ממה זאת ולמדו א. נ,

עת". מחוייב 32)בכל אינו ואם, אב כיבוד מצות שמצד
מהל' בפ"ו רבינו שפסק כמו הם, מכספם אלא לפרנסם

ה"ג. אורו.33)ממרים ד"ה לב. קידושין ב'תוספות' ראה
הי"ג.34) פ"ז למעלה "אז 35)ראה יד): נח, (שם [וגומר

ה'"]. על תתענג

.ÊÈÌÈÓÎÁ eeˆ36ÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È· Èa eÈ‰iL , ƒ¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
ÌÈ„·Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ·ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈

‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa - ÌÈ„·Ú ‰a¯n‰ ÏkL .ÌÁ Ú¯Ê Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa - B˙È·≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ"ה.36) פ"א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ"ז: פ"ב באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â ¯Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .¯eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁC¯Ëˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ - ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙Bi¯aÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ· ˙BÓ‰a ¯BÚ ËLÙÏ ·ËeÓ .˙Bi¯aÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎ·e .ÈeÒ¯t ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ È·ËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙B¯Bw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È·‡BLÂ43ÏÊ¯a‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,¯eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב, "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי' מ"ה. ב 42)פ"ד סז, בגיטין ששת, רב

(כסף43ֿ)(כסףֿמשנה). א. קה, בכתובות הונא, רב
רש"י  אולם שם). אבות המשנה, בפירוש וראה משנה,

שלו. שדות משקה שהיה שם, יהושע,44)מפרש רבי
(כסףֿמשנה). א. כח, בברכות

.ËÈÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰n¯Óe ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ -45È¯‰Â .˙Bi¯aÏ C¯ËˆiL „Ú ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56



zenexzקסו zekld - mirxf xtq - a`Îmgpn `"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÓ ÏÎÂ .Ì„‡a ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ ¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ
,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈
BzÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈ¯eqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÔB‚k¿»≈∆««ƒƒ≈ƒ«¿

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - ÏËB BÈ‡Â46,BLÙa ·iÁ˙Óe , ¿≈≈¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿
ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡ B¯Úˆa BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«¬∆»«»«¬»¿»ƒ
¯Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â ¯ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿ƒ≈¿»«∆«»»¿»»«≈««
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ - ¯eav‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«««ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»

BlMÓ ÌÈ¯Á‡ Ò¯ÙiL „Ú47‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ . «∆¿«¿≈¬≈ƒƒ∆¿»»¿«…«≈
.ÈÈa ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ Ce¯a :¯Ó‡ ‰Êa»∆∆¡«»«∆∆¬∆ƒ¿««»

מ"ט.45) פ"ח פאה ב'ירושלמי' המשנה כן 46)גירסת
שם. בר"ש ועי' שם. בר"ש,47)הוא ועיי"ש שם, משנה

לפרנסתו, להספיק יכול אינו אם בין כן, חילק הוא שאף
בכלל  שהוא להספיק, יכול אם לבין דמים, שופך שהוא

בה'". יבטח אשר הגבר "ברוך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

à"ôùú'ä áà-íçðî à"é éùéìù íåé

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÌÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿«ƒƒ¿¬≈¿≈
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z1‡lL (‚ .¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (· . ¿»¿»¿«¿ƒ¿««¬≈∆…
ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÌÈc˜È«¿ƒ¿««¿∆»∆∆»«¿ƒ«
ÏÎ‡È ‡lL (‰ .‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL („ .¯„q‰«≈∆∆……«»¿»∆……«
ÏÎ‡È ‡lL (Â .‰Óe¯z B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz elÙ‡¬ƒ«…≈¿ƒ¿»∆……«
(Á .‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (Ê .‰Óe¯z Ï¯Ú»≈¿»∆……«…≈»≈¿»
ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL2. ∆……«¬»»¿»¿…»ƒ«√»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
ארץ 1) היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר

ישראל, בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל
הקונה  ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
ישראל  בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה
ישראל  פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע לו שהיה
שיצאו  ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי
ועומד  לארץ שנוטה אילן ודין איפכא. או לארץ, לחוצה
אם  הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה

התורה. מן הנתינה.2)הם גם ההפרשה היינו 3)ובכלל
קלים. קדשים של ושוק חזה

.‡‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ˙B¯OÚn‰Â ˙BÓe¯z‰«¿¿«««¿≈»¬ƒƒ«»∆»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a4˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,5. ¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

eÈ˜˙‰ ÌÈ‡È·e6¯ÚL ı¯‡a elÙ‡ ˙B‚‰B e‰iL ,7, ¿ƒƒƒ¿ƒ∆¿¬¬ƒ¿∆∆ƒ¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓÒ ‡È‰L ÈtÓ8ÔÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈ ·¯Â ƒ¿≈∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰Â .ÌL ÔÈ·LÂ9eÈ‰iL ,eÈ˜˙‰ ¿»ƒ»¿«¬»ƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
·‡BÓe ÔBnÚ ı¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Û‡ ˙B‚‰B10ÈtÓ , ¬«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙B·È·Ò Ì‰L11. ∆≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

קרקע),4) חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל
בארץ". אלא נוהגת ישראל 5)אינה שכל בזמן ודווקא

נביאים".6)שם. מעשה "בבל ג: משנה ד פרק ידים 
ועמון 8)בבל.7) ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף

היא  סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב
אחרות]. מארצות יותר ישראל שם:במשנה 9)לארץ

ולפי  זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים
הנביאים. בה תקנו לא לשם, הולכים ישראל רוב היו שלא

בקדושת 10) מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא
ישראל. ישראל.11)ארץ לארץ קרובים כלומר,

.·˙Bˆ¯‡a ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡12 ∆∆ƒ¿»≈»¬»¿»»ƒ»¬»
Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔLakL13‡È· B‡14Ï‡¯OÈ ·¯ ˙ÚcÓ15. ∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ««…ƒ¿»≈

B‡ Ï‡¯OiÓ „ÈÁÈ Ï·‡ .ÌÈa¯ Leak ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¬»»ƒƒƒ¿»≈
ÔÓˆÚÏ eL·ÎÂ eÎÏ‰L Ë·L B‡ ‰ÁtLÓ16,ÌB˜Ó ƒ¿»»≈∆∆»¿¿»¿¿«¿»»

ı¯‡ ‡¯˜ BÈ‡ - Ì‰¯·‡Ï ‰zpL ı¯‡‰ ÔÓ elÙ‡¬ƒƒ»»∆∆ƒ¿»¿«¿»»≈ƒ¿»∆∆
˜lÁ ‰Ê ÈtÓe .˙Bˆn‰ Ïk Ba e‚‰iL È„k Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬»«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈
ÏÚ Û‡ ÌÈË·MÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk BÈc ˙È·e ÚLB‰È¿À«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ««
„ÈÁÈ Leak ‰È‰È ‡lL È„k ,‰LaÎ ‡lL Èt17 ƒ∆…ƒ¿¿»¿≈∆…ƒ¿∆ƒ»ƒ

.B˜ÏÁ LaÎÈÂ Ë·LÂ Ë·L Ïk ‰ÏÚiLk¿∆«¬∆»≈∆»≈∆¿ƒ¿∆¿

לאברהם.12) שניתנה הארץ גם אחרים 13)כולל בספרים
שופט". "או הנביא 14)נוסף ששמואל שמצאנו כמו

בפלשתים. למלחמה ישראל את שלא 15)הוציא אבל
כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב מדעת

כא. זרה בעבודה יוסי רבי רוב 16)וכדעת מדעת שלא
כשהלכו 17)ישראל. חלקו שבט לכל שחלקו [שכיוון

ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש,

.‚Ì¯‡ ÔB‚k ,ÔÚk ı¯‡Ï ıeÁ „Âc L·kL ˙Bˆ¯‡‰»¬»∆»«»ƒ¿∆∆¿««¿¬«
·ÏÁ‡Â ‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰18Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬«ƒ«¬«»¿«¿»¿«≈»∆««ƒ

‡e‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È· Èt ÏÚÂ ‡e‰ Ï‡¯OÈ CÏnL∆∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ«»
‰OBÚ19‰ˆeÁk ‡ÏÂ ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k ÔÈ‡ - ∆≈»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿…¿»

e‡ˆÈ ‡l‡ ;ÌÈ¯ˆÓe Ï·a ÔB‚k ,¯·c ÏÎÏ ı¯‡Ï»»∆¿»»»¿»∆ƒ¿«ƒ∆»»¿
‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô˙BÈ‰ÏÂ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏÏkÓƒ¿«»»»∆¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈…
ÈtÓ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÚnÓ e„¯È ‰Ó ÈtÓe .eÚÈb‰ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ«¬«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
‡l‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk LaÎiL Ì„˜ Ì˙B‡ L·kL∆»«»…∆∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
ÔÚk ı¯‡ Ïk ÒÙz el‡Â ;ÌÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ da ¯‡Lƒ¿«»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»«»∆∆¿««

˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ L·k Ck ¯Á‡Â ‰È˙BÏe·‚Ï20‰È‰ - ƒ¿∆»¿««»»«¬»¬≈»»
˙Bˆ¯‡‰Â .¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k Blk BLeakƒÀ¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿»¬»

.‡È¯eÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ „Âc L·kL∆»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»

הוריש 18) לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו יושבי את

ולמלחמת 19) הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי
של  הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין הרשות
מלחמת  שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים
רבינו  הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך אין מצוה

ישראל]. רוב אלא הקודמת דין 20)בהלכה בית פי על
מתקדש  אינו הגדול דין בית פי על שלא אבל הגדול,
היא  שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת
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ולא  ישראל. רוב מדעת שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת

.„Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈ - ‡È¯eÒ21, ¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁk Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈÂ22da ‰Bw‰Â . ¿≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿»»»∆¿«∆»

˙BÓe¯z ÔÈÚÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰B˜k - Ú˜¯«̃¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È¯eÒa Ïk‰Â .˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe23. ««¿¿ƒƒ¿«…¿¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

לו 21) מותר הגוי, מן בית בה ושהקונה טהור שאווירה
תרומות  ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר

ושביעית. גט 22)ומעשרות והמביא טמא, שעפרה
ובפני  נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם.

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

.‰e˜ÈÊÁ‰L Ïk24‰M„˜ Lc˜˙Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ …∆∆¡ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿À»
‰M„wL ;Ô˙M„˜ ‰ÏËa eÏbL ÔÂÈk - ‰BL‡ƒ̄»≈»∆»»¿»¿À»»∆¿À»

„·Ïa Leak‰ ÈtÓ ‰˙È‰L ÈÙÏ ,‰BL‡¯25‰Lc˜ , ƒ»¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿«ƒ¿»
Èa eÏÚL ÔÂÈk .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Lc˜ ‡ÏÂ d˙ÚLÏƒ¿»»¿…ƒ¿»∆»ƒ»≈»∆»¿≈

‰ÏBb‰26ı¯‡‰ ˙ˆ˜Óa e˜ÈÊÁ‰Â27‰M„˜ ‰eLc˜ , «»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»¿À»
‡B·Ï „È˙ÚÏÂ d˙ÚLÏ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰iL28. ¿ƒ»»∆∆¿»ƒ¿»»¿∆»ƒ»

ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰L ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡ eÁÈp‰Â¿ƒƒ»«¿∆∆¡ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ
eÈ‰Lk Ï·a ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ29Ìe¯hÙ ‡ÏÂ , ¿…∆¡ƒ»∆≈»∆¿∆»¿…ƒ¿

˙B¯OÚn‰Â ‰Óe¯z‰ ÔÓ30Ì‰ÈÏÚ eÎÓÒiL È„k , ƒ«¿»¿«««¿¿≈∆ƒ¿¿¬≈∆
˙ÈÚÈ·Ma ÌÈiÚ31LB„w‰ ea¯Â .32Ô‡L ˙Èa ¯Èz‰ ¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«»ƒƒ≈¿»

Ï·· ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡Ó33. ≈»«¿∆…∆¡ƒ»∆≈»∆
ÔBÏ˜L‡ ÏÚ ‰Ó ‡e‰Â34˙B¯OÚn‰ ÔÓ d¯hÙe35. ¿ƒ¿»««¿¿ƒ¿»ƒ«««¿

בכיבוש.24) קנו הארץ 25)כלומר, שנלקחה "וכיוון
הכיבוש". בטל  עזרא.26)מידיהם ש"הרבה 27)בימי

בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים
עזרא 28) שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות

בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה
בקדושת  ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך
הארץ  שנלקח פי על ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא
חזקה  כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו".
משנלקחה  כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח גדול
בכיבוש  שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ
פי  על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי
קונה  גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות
דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש הגוף קניין
הקנאה  אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב.
אלא  אינו שכיבוש הרי קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד,
שבאותה  ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין
את  להפקיע לגוי קניין שאין להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות.
הקדושה  מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ
שהיו  פי על ואף הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה
כמפורש  חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר
לקדש  נתכוונו לא - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין
הכיבוש  ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי,
אבל  הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין הכיבוש,

כ  בה היה שלא השנייה חזקה הקדושה אלא כלל, יבוש
פי  על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך ברשיון
אחד  כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה,
הקדושה  בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על מישראל ואחד
בקרקע  פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם
כמבואר  יחיד, קניין אלא אינו הזה שהקניין כיוון בה, שזכה
מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה,

קדשום.29) ולא כבשום לא מעשר 30)כלומר, כלומר,
-31)עני. מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף

העניים. בשביל עני ובמעשר בתרומה הוא 32)חייבים
הנשיא. יהודה רבי - כמו 33)רבי מעשרות, מן ופטרה

כך  כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני והיינו אשקלון.
כיבוש  של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו

בבל.34)שני". עולי כבשוה מפורש 35)שלא כן
המעשרות. מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי

.Âı¯‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓ ÔÈÚÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ˆÓƒ¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆
,‡È¯eÒÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ :˙B˜BÏÁÓ LÏLÏ ˙˜ÏÁ∆¡∆∆¿»«¬∆∆ƒ¿»≈¿¿»
Ïk :ÌÈLÏ ˙˜ÏÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡∆∆ƒ¿«ƒ…
e˜ÈÊÁ‰L ÏÎÂ ;„Á‡ ˜ÏÁ - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆≈∆∆»¿…∆∆¡ƒ
˙˜ÏÁ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ .ÈL ˜ÏÁ - „·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ≈ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆≈ƒ¿»»»∆∆¡∆∆

¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ :ÌÈLÏ36- ·‡BÓe ÔBnÚÂ ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«»
¯‡Le ;ÌÈ‡È·e ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ˙B‚‰B ˙Bˆn‰«ƒ¿¬»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿»

.Ô‰a ˙B‚‰B ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‡ - ˙Bˆ¯‡‰»¬»≈¿««¿¬»∆

וארך 36) בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת היא
שנער". בארץ וכלנה ואכד

.ÊÌ˜¯Ó ?ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ∆∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈∆∆
ÏB„b‰ Ìi‰ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ Á¯ÊÓa ‡e‰L37; ∆¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈««»«»

‡È‰L BkÚ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌB¯„Ï ‡È‰L ÔBÏ˜L‡Ó≈«¿¿∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈««∆ƒ
ÔBÙva38·ÈÊÎÏ BkÚÓ Cl‰Ó ‰È‰ .39ÏÚL ı¯‡‰ Ïk : «»»»¿«≈≈«ƒ¿ƒ»»»∆∆«

C¯c‰ Á¯ÊÓ ‡e‰L ,BÈÓÈ40‰ˆeÁ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ∆ƒ¿««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«»
ı¯‡Ï41ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰‡ÓËe ,42ÔÓ ‰¯eËÙe , »»∆¿≈»ƒ∆∆»«ƒ¿»ƒ

B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ¯OÚn‰««¬≈ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜n‰43,BÏ‡ÓO ÏÚL ı¯‡‰ ÏÎÂ ; «»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆∆«¿…

,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - C¯c‰ ·¯ÚÓ ‡e‰L∆«¬««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«∆∆ƒ¿»≈
¯OÚna ˙·iÁÂ ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰¯B‰Ëe¿»ƒ∆∆»«ƒ¿«∆∆««¬≈
‰ˆeÁ ÌB˜Ó B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆»»

ÌeÓ‡ È¯ehÓ „¯BÈÂ ÚÙBML ÏÎÂ .ı¯‡Ï44ÌÈÙÏÂ45 »»∆¿…∆≈«¿≈ƒ≈¬»¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ -46ıeÁÏÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ ;47‰ˆeÁ - ∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬»¿«»

ÌiaL ÌÈqp‰Â .ı¯‡Ï48ËeÁ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »»∆¿«ƒƒ∆«»ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „ÚÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ Ì‰ÈÏÚ Áe˙Ó49ÔÓ , »«¬≈∆ƒ≈¬»¿«««ƒ¿«ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ËeÁ‰50ıeÁÏÂ ËeÁ‰ ÔÓ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ -51- «¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿«
:d˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆¿ƒ»»

לכם 37) והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וגבול". הגדול על 38)הים עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

את  הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי
פי  על ואף הכנעני". בקרב האשרי וישב וגו' עכו יושבי
"ולא  כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש
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אמרו  כן פי על ואף וגו'", שאן בית יושבי את מנשה הוריש
(כאן  רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין
מצרים, עולי גם כבשוה שלא נראה ט), הלכה ולהלן
(שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות
שלא  בעכו אבל כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם
עולי  ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר
(כדלהלן, מזרח לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים
חוצה  היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך
מצרים, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ),
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי ואילו

מעכו.39) צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא
הוי 40) ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך שכיוון

הדרך. מצרים.41)למזרח עולי גם כבשוה שלא
ירושלים.42) איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי תקנת היא
בבל.43) עולי גם בספר 44)שכבשוה הנזכר ההר הר הוא

שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני בגבולה במדבר
אומנים". למקומות 46)לדרום.45)"טוורוס [פרט

לארץ]. חוצה שהם לעכו, מזרח היינו 47)שבצפון
שבמערב.48)לצפון. הים ארץ 49)איי תחום והוא

מצרים". נחלה מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל,
אומרים  ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו
כתב  למעלה שהרי עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא

אשקלון. הוא הדרומי לדרום.51)לצפון.50)שהגבול

.ÁÌÈÙÏÂ ·ÈÊkÓ ?Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰ ÔÎÈ‰Ó52„‚k ≈≈»∆¡ƒ≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
Á¯Ên‰53·ÈÊkÓe .54ıeÁÏÂ55,ÌeÓ‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡ „Ú «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¬»»¿ƒ¬»

¯‰p‰ „ÚÂ56Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ ‡e‰Â ,57. ¿««»»¿««ƒ¿«ƒ…∆¡ƒ
.da e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - dÓˆÚ ·ÈÊÎe¿ƒ«¿»…∆¡ƒ»

שהחזיקו 52) "כל שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל לצד 53)עולי [היינו

מכזיב.54)מערב]. אבל לצפון.55)כלומר, היינו
אלא 57)בדרום.56) בבל, עולי בו החזיקו לא כלומר,

מצרים. עולי

.Ë‰hÓÏe Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ?‡È¯eÒ ‡È‰ BÊ È‡58„‚k ≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿«»¿∆∆
ÔB‚k ,Ï·a „Ú ˙¯t „È Ïk ,‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰ Ì¯‡¬««¬«ƒ«¬«»»«¿»«»∆¿
.¯ÚL „Ú Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·bÓe Ô¯ÁÂ ·ÏÁ‡Â ˜Onc«∆∆¿«¿»¿»»«∆∆¿«≈»∆«ƒ¿»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ - BkÚ Ï·‡ .‡È¯eÒk ‡È‰ È¯‰ - ¯‰ˆÂ59, ¿««¬≈ƒ¿¿»¬»«»»»∆
ÔBÏ˜L‡k60.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈÓeÁz Ì‰Â , ¿«¿¿¿≈¿≈∆∆ƒ¿»≈

ישראל 58) שארץ לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל שם 59)גבוהה גיטין במשנה הוא כן

כצפון", "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו
כבשוה. לא מצרים עולי שגם שם:60)הרי במשנה

אפילו  כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון
התוספות  העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים, עולי
ואולי  אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק
חוצה  "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון שני היו
שהיא  יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ

זה. לו מניין עיון צריך לארץ, חוצה

.ÈÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÂˆn‰ ÔÓ dÚÈ˜Ù‰ ‡Ï -61‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , …ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿∆»¬≈ƒ

d˙M„˜a62- epnÓ dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈¿»»ƒ∆
„ÈÁÈ LeaÎk dÈ‡63˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»ƒ∆»«¿ƒ¿««¿

‰¯kÓ ‡Ï el‡k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ïk‰Â .ÌÈ¯eka ‡È·Óe≈ƒƒƒ¿«…ƒ«»¿ƒ…ƒ¿¿»
ÌÏBÚÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ64„·BÚÏ ÔÈ˜ LÈÂ . ¿≈»ƒ«»≈»¿≈ƒ¿»¿≈

‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk65˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï66ÔÓe »ƒ¿¿»¿«¿ƒ«ƒ«««¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·M‰.¯ «¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

מעשר.61) מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין שאין
מהם 62) להפריש הוא חייב מפירותיה הישראל קנה [שאם

התורה]. מן ומעשרות ואינו 63)תרומות כיבוש שאינו
התורה. מן במעשר שם תרומות 64)חייב [לעניין

ואפילו  הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות
תרומות  להפריש חייב ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם
המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות
ולקחה  ישראל "חזר רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים
פירות  הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו"
הקרקע. גוף גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל
הרי  ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן

התורה". מן ביכורים ממנה מביא בה 65)זה שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי קנה אם ולא בלבד, הפירות

הקרקע.

.‡È‰wL Ú˜¯wa eÏ„bL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙B¯t≈»≈»ƒ∆»¿¿«¿«∆»»
„·BÚ „Èa ÌzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ Ì‡ :Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿»¿«¿»¿«≈

ÔÁ¯Óe ÌÈ·ÎBk67ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰68; »ƒ≈¿»»≈»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‚c ‡ÏÂ - E‚c :¯Ó‡pL69ÔÁ˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿»¿¿…¿«≈»ƒ¿ƒ¿»»

Ô¯Ó‚e ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ eLÏ˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈««∆ƒ¿¿…∆∆ƒ»≈¿«¿»¿»»
Ï‡¯OÈ70‰Óe¯z LÈ¯ÙÓe .‰¯Bz‰ ÔÓ Ïka ÔÈ·iÁ - ƒ¿»≈«»ƒ«…ƒ«»«¿ƒ¿»

d¯ÎBÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,Ô‰kÏ d˙BÂ ‰ÏB„‚¿»¿¿»«…≈¿««¬≈¿»
Ô‰kÏ71¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ .BlL ‡e‰ ÔBL‡¯ ¯OÚÓe , «…≈«¬≈ƒ∆ƒ¿≈∆≈

ÁkÓ È˙‡a È‡ :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a Ô‰kÏÂ ¯OÚna ÈÂlÏ«≈ƒ««¬≈¿«…≈ƒ¿««¬≈¬ƒ»ƒƒ…«
‰Ó ÈtÓe .ÌeÏk epnÓ ÏhÏ ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ ÔÈ‡L LÈ‡ƒ∆≈«∆¿ƒƒ…ƒ∆¿ƒ¿≈»
‰Óe¯˙k Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï e¯Ó‡»¿…ƒ≈¿««¬≈«…≈ƒ¿»

‰ÏB„‚72eÁ˜˙ Èk :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡pL ÈÙÏ ? ¿»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿««¬≈ƒƒ¿
¯OÚn‰ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó73Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë ; ≈≈¿≈ƒ¿»≈∆««¬≈∆∆∆«»≈«

d˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰z‡ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈«»«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿¿»
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë Ï·‡ ,Ô‰kÏ«…≈¬»∆∆∆«»≈«ƒ»≈»ƒ
,epnÓ LÈ¯Ù‰L ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰kÏ Ô˙B ‰z‡ ÔÈ‡≈«»≈«…≈¿««¬≈∆ƒ¿ƒƒ∆

.‰ÈÓc Á˜BÏÂ Ô‰kÏ d¯ÎBÓ ‡l‡∆»¿»«…≈¿≈«»∆»

מלאכה.67) גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון
ביד  כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות
מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל

חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם לומר:69)הישראל רוצה
ולא  "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא
בתשובה  רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון
חכמים  שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מירוח "בעניין
בעלי  גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא עליו
מעשרות  רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין
דגן  הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום לגוי ויקנוהו
- המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל
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שמרחו  עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי משום - חייב
לגמרי  הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי,
הדברים  אלו וכל וכו' גוי דגון ולא דגנך וכו' התם כדאמרינן
שהוא  זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים

תורה". כשהם 70)משנה נתמרחו אם דווקא [כלומר,
התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות
אינם  הישראל, ברשות כשהם גוי ידי על נתמרחו  אם אבל
ישראל  ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים
אלא  התורה מן במעשר חייבים אינם גוי ברשות כשהם
הוא  ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן.
חייב"]. הוא נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר

באכילה,71) לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא לפי
לכהן. מוכרה מוכרה.72)ולפיכך אלא בנתינה,

המעשר".73) מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר
בנתינה  דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל

לכהן.

.·ÈÔ‰Lk Ï‡¯OÈÏ BlL ˙B¯t‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ÎÓ»«»≈»ƒ«≈∆¿ƒ¿»≈¿∆≈
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡a ‡lL „Ú Ì‡ :Ú˜¯wa ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«ƒ«∆…»¿««««¿
˙BÓe¯z‰ Ô˙BÂ ,Ïka ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈«»ƒ«…¿≈«¿

ÌÈÏÚaÏ ˙B¯OÚn‰Â74˙BÚÏ e‡aL ¯Á‡ Ô¯ÎÓ Ì‡Â ; ¿«««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»««∆»¿«
Ô˙BÂ ,¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙B¯OÚn‰«««¿«¿ƒ¿««¬≈«¬≈¿≈

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÏÚaÏ Ô‰Ó75‰‡e·z Á˜Ï ?„ˆÈk . ≈∆«¿»ƒ¿ƒ∆¿≈«»«¿»
LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰Úe¯Ê¿»ƒ»≈»ƒ««∆≈ƒ»¿ƒ
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - Ï‡¯OÈ „Èa ‰¯Ó‚Â¿ƒ¿¿»¿«ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿
ÈLe ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÈLÈÏL ÈL Ô˙BÂ ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈¿≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ¿≈
.LÈÏM‰ BÏ ¯ÎBÓe ,Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈLÈÏL¿ƒ≈¿««¬≈«…≈≈«¿ƒ

ומקור 74) ללוי. והמעשר לכהן מעשר ותרומת התרומה
ירק  שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה
שגם  הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד בסוריא
אם  מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא
ביד  נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל קנה
לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל.

שאם 75) אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם
הדין  והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא
כולה  נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל בארץ

לכהן.

.‚ÈÌ„˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÎnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈»¿≈»ƒ…∆
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô¯Ó‚e ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡B·iL∆»¿««««¿¿»»»≈»ƒ

˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt76¯Á‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿ƒ««
„·BÚ‰ Ô¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL∆»¿««««¿««ƒ∆¿»»»≈

Ì‰È¯·cÓ Ïka ·iÁ - ÌÈ·ÎBk77ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ . »ƒ«»«…ƒƒ¿≈∆¿≈»≈»ƒ
„·BÚ „Èa Ôeb„Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ˙B¯t ¯ÓbL∆»«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿«≈
‡l‡ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»«»ƒƒ¿»««¿∆»

Ô‰È¯·cÓ78. ƒƒ¿≈∆

מכלום.76) שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות שהם
עונת 77) בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי

חייבים  גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות,
כיסין.78)מדרבנן. בעלי גזירת משום

.„È¯Á‡ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎÓ»«≈»ƒ¿ƒ¿»≈≈¿À»ƒ««
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL79 ∆»¿««««¿≈¿»»≈»ƒ

;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ˙eL¯aƒ¿ƒ¿»≈≈»«»ƒƒ¿»««¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»¿««««¿ƒ¿≈»ƒ
˙eL¯a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe≈¿»»≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

עונת 79) בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
מכלום. שפטורים גוי, שמירחן המעשרות)

.ÂË‡È¯eÒa ‰„O ‰Bw‰80˙BÓe¯˙a ·iÁ - «∆»∆¿¿»«»ƒ¿
‰Bw‰ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ˙iL BÓk Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓe««¿ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«∆

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa81ÔÓ ˙B¯t ‰Bw‰ Ï·‡ . ƒ»«ƒ¿∆≈«¿¬»«∆≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82,ÌÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa ,‡È¯eÒa »≈»ƒ¿¿»≈¿ƒ≈¿À»ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL Ì„˜ elÙ‡¬ƒ…∆∆»¿««««¿««ƒ
.¯eËt - BlL Ú˜¯wÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÔÁ¯nL∆≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«¿«∆»

הגיעו 80) שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה
לעשר. חייב - המעשרות ד,81)לעונת הלכה [למעלה

כיוון  - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש שאף
זה  שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר
שהרי  מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא אינו
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל

בסוריא 82) ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
משום  טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'"
תרומות  מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו
במקומות  ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות

מעשרות]. בהם שמפרישים

.ÊË˙B¯Ùe ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«ƒ»≈»ƒ¿¿»≈
„Èa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ Ì‡ :da ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ»ƒƒƒ¿««««¿¿«
eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ…ƒƒ
- Ú˜¯w‰ ÌÚ Ì˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿ƒ¿»»»ƒ««¿«

.¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈

.ÊÈ- ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÒÈ¯‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»ƒ¿≈»ƒ¿¿»
Ûe‚a BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÂÈ˙B¯t≈»¿ƒƒ«««¿¿ƒ∆≈¿

ÌeÏk Ú˜¯w‰83‡È¯eÒa ÔÈ˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ LÈÂ , ««¿«¿¿≈¿≈»ƒƒ¿»¿¿»
¯ÎBÁ‰ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï¿«¿ƒ«ƒ«««¿¿∆≈«¿¿≈«≈

¯ÎBO‰Â Ïa˜Ó‰Â84‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ¿«¿«≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ¿¿»
.˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -»ƒ«¿ƒ«««¿

פירות.83) כקונה הוא קניין 84)והרי אינה ששכירות
הגוף.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ‡È¯eÒa Á˜lL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿¿»»∆ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL „Ú«∆…≈ƒ»¿ƒ¿»«¿»»¿≈»ƒ
dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡Ó85 ≈««∆≈ƒ»¿ƒƒ»«ƒ¿»≈¿»»

È¯‰L ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¬≈∆«»ƒ¿««¿∆¬≈
Ï‡¯OÈ „Èa ‰·iÁ˙86. ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»≈

הקרקע.85) לקח ישראל,86)כלומר, ביד שהקרקע כיוון
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ולקח  חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם
כלוקח  זה שהרי לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע
אף  שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות

הישראל. שמירחם פי על

.ËÈ,ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Â ‡È¯eÒa Ú˜¯˜ BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»«¿«¿¿»¿ƒ»»ƒ
˙B¯t ÒÈ¯‡‰ BÏ ÁÏLÂ87‰ -È‡L ;ÌÈ¯eËt el‡ È¯ ¿»«»»ƒ≈¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ

ÈeˆÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÁ˜Ï ˜eM‰ ÔÓ :¯ÓB‡≈ƒ«¿»»¿∆ƒ¿∆«ƒ»
˜eMa88. «

מעושרין".87) אלו הרי "ואמר נוסף: שם בירושלמי
לקולא.88) דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש ואפילו

.Î˙BÓe¯˙a ˙·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÙzLÀ»»≈»ƒ«∆∆ƒ¿
eÁ˜lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ ?„ˆÈk .˙B¯OÚÓe««¿≈«ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆»¿

d˙Ó˜a ‰„O e˜ÏÁ elÙ‡ ,˙eÙzLa ‰„O89ÔÈ‡Â , »∆¿À»¬ƒ»¿»∆¿»»»¿≈
LÈ„‚ e˜ÏÁ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ90ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -91 »ƒ«ƒ»¿»ƒ¬≈∆∆¿Àƒ

,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˜ÏÁÓ ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎa ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿»∆«»∆«≈∆¿∆≈»ƒ
Ì·eiÁÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿»»≈»ƒ¿ƒ»

Ì‰È¯·cÓ92.e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

של 89) זה שחצייה למפרע הדבר שהוברר לומר מקום שיש
ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל

ברירה,90) שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה
השיבולים. נתערבו מירח,91)שהרי כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל לגמרי, פטור שלו כן ואם
חיוב 92) שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא

כמו  ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות
התורה. מן שהוא בדבר

.‡Î,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ï·‡ ;‰¯¯a ÔÈ‡ ‰¯Bz ÏL·e ,‰¯Bz ÏL ˙B¯OÚn‰L∆«««¿∆»¿∆»≈¿≈»¬»
ÌL ˙B¯OÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È¯eÒa ‰„O eÁ˜Ï Ì‡ƒ»¿»∆¿¿»ƒ¿«««¿»
„·BÚ ÏL B˜ÏÁ - LÈ„b‰ e˜ÏÁ elÙ‡ ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ»¿«»ƒ∆¿∆≈

ÌeÏkÓ ¯eËt ÌÈ·ÎBk93. »ƒ»ƒ¿

שחלק 93) מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן
כאן  הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא  הגוי שלקח
גם  הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו
של  בפירות הגוי מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו
שחייבת  ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל

התורה]. מן

.·Îı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙B¯t94- ≈∆∆ƒ¿»≈∆»¿»»»∆
;˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓe ‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««»ƒ«¿ƒ«««¿
Ìz‡ ‰nL - ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
‡È¯eÒÏ e‡ˆÈ Ì‡Â .ÔÈ¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ,ÔÈ·iÁ«»ƒ¿»»»∆¿ƒ¿ƒ»¿¿¿»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ·iÁ -95eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈»»»∆∆ƒ¿¿
ı¯‡Ï96Ìz‡ ‰nL - ‰nL :¯Ó‡pL ;‰lÁa ÔÈ·iÁ - »»∆«»ƒ¿«»∆∆¡«»»»»«∆

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯Ùa ÔÈa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈¿≈»»∆≈¿≈»»»∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ Ì‡Â97Ï‡¯OÈ „Èa98eÒÎpL ¯Á‡ ¿ƒƒ¿¿¿«¬≈¿«ƒ¿»≈««∆ƒ¿¿

Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ı¯‡Ï99. »»∆«»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆

נתחייבו 94) אם אבל הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני

בחוצה  נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות
בסוריא 95)לארץ. פירות "המוכר יא: משנה ו פרק דמאי

לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל במעשרות 96)ואמר
הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני הדין 97)- והוא

לארץ.98)לחלה. בחלה.99)בחוצה ובין במעשר בין
התורה. מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם

.‚Î‰ÈÙÒa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚ100ÔÓÊa ,ı¯‡Ï ¬«»»»∆∆»ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿«
˙LLB‚ ‰ÈÙq‰L101·iÁ Ba ÁÓBv‰ È¯‰ - ı¯‡Ï ∆«¿ƒ»∆∆»»∆¬≈«≈««»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÓBˆk ˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»««¿¿ƒƒ«≈«¿∆∆ƒ¿»≈
.dÓˆÚ«¿»

לפי 100) כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, של
העץ. דרך עוברת -101)שהרטיבות וגוש בארץ "דבקה

עפר". כמו

.„Î,ı¯‡Ï ‰ËB BÙBÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈¿»»»∆¿∆»»∆
Ïk‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‰ËB BÙBÂ ı¯‡a „ÓBÚ B‡≈»»∆¿∆¿»»»∆«…

¯wÚ‰ ¯Á‡ CÏB‰102ı¯‡a ÂÈL¯L ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ≈««»ƒ»»ƒ¿»»»»»»∆
ÏÈc·Ó ÚÏÒ ÁÈÁˆ ‰È‰ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»»»»∆¬ƒ»»¿ƒ«∆««¿ƒ

Ô‰ÈÈa103‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -104. ≈≈∆¬≈∆∆¿Àƒ¿…»ƒ∆»∆

נוטה 102) שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
שאחר  פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ,
- התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני
ואם  גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
לארץ  לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר
תרומה  תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ דינו -
פטור  לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו

ומעשרות. מתרומות מחבירו.103)הוא מובדל אחד וכל
ובדבר 104) ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי

בשותפות  אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה מן שהוא
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי

.‰ÎLÈ¯L‰ ‡lL Ú¯Ê Ba ‰È‰L ·e˜ ıÈˆÚ105, »ƒ»∆»»∆«∆…ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ BÙBÂ ı¯‡a B¯wÚ ‰È‰Â¿»»ƒ»»»∆¿»»»∆¿ƒ««

.ÛBp‰«

השריש 105) שאם ישראל, ארץ קרקע בתוך לנקב חוץ
העיקר. אחר הולכים בוודאי

.ÂÎÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z‰«¿»«¿««∆«¬ƒ¿»∆∆¡ƒ≈
‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ dÈ‡ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡Â ,Ï·a»∆«¬ƒƒ≈∆¿»≈»ƒ«»∆»

Ô‰È¯·cÓ106ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z EÏ ÔÈ‡L . ƒƒ¿≈∆∆≈¿¿»∆»∆»¿∆∆
Èk :¯Ó‡pL ;ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ÔÓÊ·e ,„·Ïa Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«ƒ
BÓÎe ‰BL‡¯ ‰M¯Èa eÈ‰Lk ,ÌÎlk ˙‡Èa - e‡B·»̇ƒ«À¿∆¿∆»ƒÀ»ƒ»¿
eÈ‰Lk ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ‰M¯Èa ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‰L∆≈¬ƒƒ«¬…ƒÀ»¿ƒƒ…¿∆»
˙‡Èa ‰˙È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa ‰˙È‰L ‰iL ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ»∆»¿»ƒ≈∆¿»∆»¿»ƒ«
‰‡¯È ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·iÁ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒ»…ƒ¿»»ƒ«»¿≈≈»∆

˙B¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ107‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ∆«ƒ¿««¿∆≈«»ƒ«¿««∆
‰Óe¯zk Ì‰È¯·cÓ ‡l‡108. ∆»ƒƒ¿≈∆«¿»

דרבנן".106) הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
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קעי zenexz zekld - mirxf xtq - a`Îmgpn a"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו שהרי
סח.108) שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

רבינו  שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר
בפני  בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת
בבית  תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני שלא בין הבית

כולם. בביאת תלויים אבל המקדש,

à"ôùú'ä áà-íçðî á"é éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) ופאה ושכחה לקט בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

אם  ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים
איפכא. או לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין

.‡Ì„‡ ÏÎ‡ Ïk2¯ÓLp‰ ,3ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,4- »…∆»»«ƒ¿»∆ƒ»ƒ»»∆
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ5˙ÈL‡¯ «»ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒƒ∆≈ƒ

Ôzz E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .Ô‰kÏ«…≈∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ∆
ÂÈÏec‚Â Ì„‡ Èa ÏÎ‡Ó - ¯‰ˆÈÂ LB¯Èz Ô‚c ‰Ó ;BÏ«»»ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈»»¿ƒ»
Ïk Û‡ ,'E‚c' ¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚa BÏ LÈÂ ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¡«¿»¿«…

Ô‰a ‡ˆBik6˙B¯OÚÓa ÔÎÂ ˙BÓe¯˙a ·iÁ7. «≈»∆«»ƒ¿¿≈¿««¿

נאמר:2) א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא
אמרו: סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל
ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל "מעשר

הפקר.3) ופיטריות,4)למעט כמהין למעט שם, מעשרות
שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) גדלים שאינם
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה

מזה 5) כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור חוץ כלומר:
רש"י  ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב

מדאורייתא. ד"ה מז: שכל 6)גיטין רבינו, דעת הרי
וראה  (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות

ט. הלכה מעשר מהלכות פ"א בירושלמי 7)להלן
יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות
רבינו  כתב וכן זרעך". תבואת כל את תעשר "עשר כב):

עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש

.·ÔÈÈL¯k‰8Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÌÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9, ««¿ƒƒ««ƒ∆≈»«¬«»»
‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ÔB·Ú¯ ÈLa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿≈¿»«»ƒƒ¿»

˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ .˙B¯OÚÓe10ÔÚ¯fL ««¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ∆¿»»
Ì„‡Ï ‰lÁzÓ11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ»¿»»«»ƒ¿«¬≈¿≈…«≈

Ô‰a12·LÁÂ CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÚ¯Ê . »∆¿»»¿«¬«¿≈»««ƒ∆ƒ¿«¿»«
˙·LÁnL ;ÔÈ¯eËt - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»»¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ∆«¬∆∆

¯eaÁ13ÌeÏk dÈ‡14‡È‰ Ì‡ :¯ˆÁa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚ . ƒ≈»¿»≈¬≈∆∆»≈ƒƒ
‰È˙B¯t ˙¯nLÓ‰ ¯ˆÁ15ÔÓ˙qL ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - »≈«¿«∆∆≈∆»¬≈≈«»ƒ∆¿»»

ÔÈ¯eËt - ‰È˙B¯t ˙¯nLÓ dÈ‡ Ì‡Â ;Ì„‡Ï16. ¿»»¿ƒ≈»¿«∆∆≈∆»¿ƒ

בשלש 8) עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה ירושלמי
דוד. בימי הרעב אינם 9)שנות אדם בני מיעוט אף כלומר,

(להלן  כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם אותם, אוכלים
שם). מעשר מהלכות עשבים 10)פ"א הם אלו שלשה

(פירוש  אותם שיזרעו מבלי ובבתים בגנות שצומחים
ט). משנה פ"ג מעשרות נא.11)המשניות נדה

בהמה.12) למאכל וגם אדם למאכל גם הראויים מינים

לקרקע.13) מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב המחשבה
במעשרות.15)שם.14) וחייב "נשמר", זהו כן, ואם
הפקר.16) שהם

.‚‰p‚ ÈBÚ¯Ê17Ú¯ÊÂ ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k ,ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿∆«∆∆¿∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa Ú¯ÊÂ ÔBˆ18ÔÈ¯eËt -19ÔÓ ¿¿∆«¿»ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ

.Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰«¿»ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈»…∆»»
Áˆw‰ Ï·‡20·iÁ -21.˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ¬»«∆««»ƒ¿»¿««¿

הזרע 17) אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה כלאים מהלכות (פ"א אדם" זרע 18)מאכל

(שם). חציר וזרע ח.19)שומים משנה פ"ה מעשרות
וכמון".20) קצח "והפיץ כה: כח, בישעיה נזכר
ו.21) משנה פ"ג בעוקצין כביתֿהלל

.„˙B¯Óz22Ô·l‰ ÏBt ÏLÂ Ïc¯Á ÏLÂ ÔzÏz ÏL ¿»∆ƒ¿»¿∆«¿»¿∆«»»
ÛÏˆ ÏLÂ23ÔÈÒ¯Ùw‰Â24ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÛÏˆ ÏL ¿∆»»¿««¿≈ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈

È¯t ÔÈ‡L25?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .26ÔÚ¯fLa ∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯Ê Ï·‡ ;Ú¯ÊÏ¿∆«¬»¿»»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈

˙BBi·‡‰27.È¯t Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ·iÁ - ÛÏˆ ÏL »¬ƒ∆»»«»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ

שכשמתחיל 22) ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום נראה מין 23)לצמוח

שם). המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן
לו:).24) (ברכות הצלף לפרי השומר כלומר,25)הוא

"אין  שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם
שבא  רבינו וסובר פרי". שהן מפני אביונות אלא מתעשר
הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק
ר"ע  אמר זה ועל במעשרות, הם חייבים תנא ֿקמא שלדעת

הפרי. עיקר אלא מתעשר הלכה 26)שאין שם ירושלמי
(כסףֿמשנה). כנ"ל.27)ה הפרי, עיקר שהן

.‰¯aÒk28˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL29‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt À¿»∆¿»»¿∆«»»»ƒ«¿»
˙B¯OÚn‰ ÔÓe30˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ; ƒ«««¿¿»»¿»»«¿ƒ¿

Ú¯f‰ ÔÓe ˙B˜¯È‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe31˙·M‰ ÔÎÂ .32 ««¿ƒ«¿»ƒ«∆«¿≈«∆∆
˙¯OÚ˙Ó - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ;¯eËt d˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL∆¿»»¿∆«¿»»»¿»»¿»»ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯Ê ˙¯OÚ˙Ó dÈ‡Â ,˜¯ÈÂ Ú¯Ê33ÔÈ¯ÊÏ ‰Ú¯Ê .34- ∆«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆≈ƒ¿»»¿≈ƒ
ÔÓe ˜¯i‰ ÔÓe Ú¯f‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿»««¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ¯f‰35ÌÈÏÁM‰36¯b¯b‰Â37Ú¯ÊÏ ÔÚ¯fL38- «≈ƒ¿≈««¬«ƒ¿««¿≈∆¿»»¿∆«
?˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó „ˆÈk .˜¯ÈÂ Ú¯Ê ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ∆«¿»»≈«ƒ¿«¿ƒ¿∆«¿»»
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - BÏÎ‡Ï ˜¯i‰ ËwÏ Ì‡L∆ƒƒ≈«»»¿»¿«¿ƒ¿»««¿
- BlL Ú¯f‰ ÛÒ‡ÈÂ L·ÈiLÎe ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â¿««»…«¿∆ƒ«¿∆¡…«∆«∆

.Ú¯f‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«∆«

בתורה 28) הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם מעשרות
א). משנה פ"א בדמאי המשנה "ירקה".29)(פירוש צ"ל:

הנכרת  והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן
שם). המשנה (פירוש העלין לזרע,30)מן שזרעה שכיון

חשוב. הירק (ראה 31)אין אדם מאכל שהוא כנראה
ג). הלכה הנקרא 32)למעלה תבלין מין והוא שם, משנה

ודלא 33)"אנעס". חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
זירים. גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר'

שם.34) אינה 35)ירושלמי שהשבת כשם כלומר,
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זירים, מתעשרים אינם שחלים כן כמו זירין, מתעשרת
לזרע. זרעם אם ירק, לענין שונה שדינם אףֿעלֿפי

חכמים.36) כדעת שם משנה ירק. מין שמו 37)הוא כן
שם). המשנה (פירוש בערבית שם.38)גם ירושלמי

.ÂÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜¯È‰«¿»««ƒ∆≈«¬«»»≈»«»ƒ
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ˙B¯OÚÓa39:¯OÚna ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿««¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¡«««¬≈

EÚ¯Ê ˙‡e·z40˙B˜¯È‰ Ï·‡ ;da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·z - ¿««¿∆¿»¿«≈»¬»«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .‰‡e·z‰ ÏÏÎa ÔÈ‡≈»ƒ¿««¿»¿≈≈»∆ƒ∆«ƒ

‰Óe¯za41- E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c :da ¯Ó‡ È¯‰L . «¿»∆¬≈∆¡«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
,Ì‰È¯·cÓ - ˜¯i‰ ˙Óe¯z Ï·‡ ;el‡Ï ‰ÓBc‰ Ïk»«∆¿≈¬»¿««»»ƒƒ¿≈∆

.¯OÚnk««¬≈

יב.39) השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות ירושלמי
שם.40) מפורש 41)ירושלמי זה הרי עיון: צריך

לתרומה  אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי
למעשרות  עקביא בן איסי דתני כהדא חשו לא גדולה
ירק  "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות

דרבנן".

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡42˜¯i‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿ƒ«»»
˙BÓB˜na elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa43e¯Ó‡L44 ¿»»»∆«¬ƒƒ¿∆»«¿

ÔÈLÈ¯ÙnL‰ˆeÁÓ ‡a‰ ˜¯È ÔÎÂ .˙B¯OÚÓ Ô‰a ∆«¿ƒƒ»∆««¿¿≈»»«»ƒ»
‰È¯wÚa ¯ÙÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï45È¯‰ - »»∆»»∆««ƒ∆≈»»¿ƒ»∆»¬≈

¯eËt ‰Ê46ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,47˙ÈËw‰Â ‰‡e·z‰ .48 ∆»¿…»¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ
˜¯i‰Â ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯fL∆¿»»¿»»»¿»«¿≈∆»»»¿«»»

.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ·iÁ Ú¯f‰Â ,¯eËt Ô‰lL∆»∆»¿«∆««»ƒ¿»««¿

שם.42) חלה עמון 43)ירושלמי מצרים, שנער, כגון
טו. הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב.

א.44) הלכה גם בארץ.45)שם גידולין להוסיף וממשיך
סימן 46) ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא כן

יב). ס"ק לארץ 47)שלא, חוצה שפירות אףֿעלֿפי
- כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו

גזרו. לא שהנוסחא 48)בירק אלא פ"ב, שביעית תוספתא
"הפול  כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם
וירקן  חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים

פטור".

.ÁeL˜iLk Ì„‡ ÏÎ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÏz‰49, «ƒ¿»««ƒ∆≈…∆»»¿∆ƒ¿
Ô˙lÁ˙a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡‰ ·¯Â ÏÈ‡B‰50Ô‰ È¯‰ - ƒ¿…»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¬≈≈

¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ51. «»ƒƒ¿»«¬≈

הותרו 49) מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן
אדם" למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים
(פי"ב  להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור
ואינו  הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה
בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה הרי אדם, מאכל

ג). משנה פ"ב שני במעשר לא 50)(מקורו כן, לא שאם
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות אותה מחייבים היו

משתצמח"51) "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש
חייבות  אינן התלתן של שהתמרות ד הלכה למעלה (וראה
אלא  חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר

פ"ד  מעשרות בירושלמי הפנים (מראה הוקשו שלא זמן כל
פליגין). מה ד"ה ה, הלכה

.Ë‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â52:˙B¯OÚn‰ ÔÓe ¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿
‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰53˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰Â54elÙ‡ , «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆∆¿»≈¬ƒ

Ô‰Ó „ÈÓÚ‰55È¯k56- ‰„Oa Ô¯b Ô‰Ó ‰OÚ Ì‡Â . ∆¡ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»»≈∆…∆«»∆
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜‰57.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe , À¿¿¿««¿«¿ƒ≈∆¿»««¿

ÔÈ¯eËt - ¯ÈÚa Ô¯b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡58LÈ ÏB˜ È¯‰L ; ¬»ƒ»»«…∆»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
.‰‡t B‡ ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ,Ô‰Ï»∆∆«…¿ƒ∆≈∆∆ƒ¿»≈»

ג.52) משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל
במעשר  שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
- עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים

שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הפקר, הפרט 54)יצא
ממתנות  והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות
מהפסוק  ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש הרי עניים,
לעני  שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל

בהם. (כלאים 56)העני.55)חלק שבירושלמי אףֿעלֿפי
וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו
מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק - העין" מראית מפני
[רוצה  (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה
גמר  הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא לחייבו שאין לומר,
אם  אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה
שמן  למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי מירחו, ולא כרי העמיד
(פ"ג  ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין
שאולי  כאן, אין העין מראית - יג) הלכה מעשר מהלכות

למרחו]. עוד שהרואה 57)דעתו מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). סוטה (רש"י בשדהו שגדלו שם.58)חושב

.È‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰59ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‰‡t‰Â «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»∆≈»ƒ
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ˙BÏÊÓe60Ôk Ì‡ ‡l‡ , «»«»ƒƒ¿»««¿∆»ƒ≈

¯È˜Ù‰61ÌÈ˙Èf‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ .62LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿«≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ
?Ú„BÈ ÔÈpÓe .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -63 ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ≈«

˙ÁÓˆÓe dÚ¯BfL Ïk64.LÈÏL ‰‡È·‰L Úe„Èa - …∆¿»«¿««¿»«∆≈ƒ»¿ƒ
- LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ÌÈ˙ÈÊÂ ‰‡e·zÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ

‰Óe¯z dÈ‡65. ≈»¿»

ט.59) משנה פ"ד שכחה 60)פאה בלקט חייב הגוי שאין
ולא  לעניים כהפקר זה הרי לעניים השאירם ואם ופאה,
פירות  הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים,
אצלו, נתמרחו לא אם ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של
פ"א  (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי

יֿיא). הפקר 61)הלכות הוא ואז ולעשירים, לעניים
הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור

משיכניסו 62) והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה

ט. בהלכה בה שהתחיל הלכה 63)ומעשרות שם ירושלמי
צמיחה 64)ב. שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא

תלוי  הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר לא
ג  הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי"

ה]. סב:65)והלכה קידושין
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.‡È¯eËt - ¯˜Ù‰‰ ÔÎÂ66ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿≈«∆¿≈»ƒ«¿»ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B¯È˜Ù‰ elÙ‡Â ,˙B¯OÚn‰«««¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

BÏ67·iÁ - ¯˜Ù‰ ‰„O Ú¯Bf‰ Ï·‡ .68‰Óe¯˙a ¬»«≈«¿≈∆¿≈«»ƒ¿»
.˙B¯OÚÓe««¿

א.66) משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א תרומות
משנה 67) (פ"ד בפאה מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר

נדר  כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט).
מצווה  ואינו נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים
זאת  ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו
צ"ל  ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר
אבל  יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו
כמפורש  המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר
הלכות  שם מעשר בהלכות ולהלן ו, משנה פ"א בפאה

והמדובר 68)כֿכא]. א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
אחת  שהיא הזריעה, ידי על בשדה לזכות נתכוין כשלא
בפ"ב  ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני
חייב  ואףֿעלֿפיֿכן א), הלכה ומתנה זכיה מהלכות

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר,

.·È‰Ó˜ ¯È˜Ù‰69‰pnÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·ÚÂ ,da ‰ÎÊÂ ƒ¿ƒ»»¿»»»¿»«¿ƒ¿ƒƒ∆»
‰Óe¯z70ÌÈÏaL ¯È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒƒ√ƒ

‰Â ¯·ÚÂ ,Ô‰a ‰ÎÊÂdÈ‡ - ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù ¿»»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈∆¿»≈»
‰Óe¯z71‰Óe¯z ·iÁ BÈ‡L ¯·cÓ LÈ¯Ùn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈»««¿ƒƒ»»∆≈«»¿»

·¯ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c .˙B¯OÚÓa ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ -≈»¿»¿≈¿««¿¿»ƒ∆≈∆∆…
ÔÓ Ô˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B„O·e ˙Bp‚a ÔÚ¯ÊÏ Ì„‡ Èa¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿»∆»∆¿»»ƒ
ÔB‚k .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿

ÈÎa ÏÚa ÌeM‰72‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e ,73ÒÈ¯‚Â , «««∆ƒ»»∆ƒ¿»¿»ƒ
ÈÏ˜Ïw‰74˙Bi¯ˆn‰ ÌÈL„ÚÂ ,75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,76. «ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

שם.69) פטורה,70)ירושלמי היא הדין מין שהרי
שהמפקיר  כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש

המעשרות. מן פטור בו וזכה שם 71)כרמו בירושלמי
שלא  עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
תרומה  אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה
שלא  עד שבלים ראב"ד), - כלום הפקיע לא (וכשהפקירה
תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו
ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן אותם הפקיע - (וכשהפקירם
דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם
משום  והיינו בעיר, אפילו חייבים גורן מהם עשה שאם
שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל
הלכה  למעלה (וראה בעיר גם העין למראית חששו ולפיכך
תתחייב  המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט
שפטור, אףֿעלֿפי מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות
בשבלים  תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם
הפקיר  אבל קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן
הפרשת  של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים,
שאחר  ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה,
תרומתו  אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב המירוח

מפירות  תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה.
הישראל]. שמירחם לפני משנה 72)גוי ה פרק מעשרות

ואינם  מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח.
נקרא  ולפיכך דמעות, יורדות עיניו והאוכלן לאכילה, ראויים

להלן). (וראה בכי" לו 73)בעל שאין בצל ו"הוא שם.
מדמע  האדם עין אל כשיקרב מאד חריף אחד גלד אלא
רכפת  יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות
שם). (פיה"מ המקומות" מן למקום מיוחסים הם ואולי מיא,
שבעל  שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה
א]. ב, בשופטים "בוכים" דרך על מקום, שם בכי,

"ומן 74) שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
מיוחסים  מרובעין גדולים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים,

הקלקי". כגריס הידוע והוא העדשים 75)למקום, "הם
אינם  מדבריות, הם המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה
מן  פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים

(שם). במשנה 76)המעשרות" שם המנויים מינים עוד
א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא

יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח

.‚È,·iÁ BÈ‡L ¯·„a ‰Óe¯˙a ·iÁL ¯·c ·¯Ú˙ƒ¿»≈»»∆«»ƒ¿»¿»»∆≈«»
Ûew È˙ÈÊ ÔB‚k77˜ÈÒÓ È˙ÈÊa e·¯Ú˙pL78È·pÚÂ ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿¿≈≈»ƒ¿ƒ¿≈

˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ :¯Èˆa È·pÚa ˙BÏÏBÚ79- ≈¿ƒ¿≈»ƒƒ≈≈¬≈
ÔBaLÁ ÈÙÏ ·iÁ‰ ÏÚ ‡ÈˆBÓ80el‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ«««»¿ƒ∆¿¿ƒ≈∆»≈

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ -81el‡Îe , «¿ƒ¿»¿««¬≈««…¿ƒ
LÈ¯ÙÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ Ïk‰82ÈÙÏ ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ «…«»ƒ¿»«¿ƒ«¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ

·iÁ‰ ¯·c ÔBaLÁ83. ∆¿»»««»

הם 77) נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה פ"ג חלה
מלאכת  - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים
נקוף  וזיתי ב). נקף ערך בערוך, נראה וכן שם. שלמה

במעשרות". חייבים אינם הזיתים 78)העוללות "הם
וכו' בתים בעלי בלשון שמלקטים יקרא הזיתים לקיטת כי ,

(שם). מסיקה" המעורבות.79)חכמים אותן מלבד
בלבד.80) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
שעשה 81) לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

חיוב  וטיפה טיפה ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם
(ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור
להלן  וראה ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת

ד. הלכה המעורב.82)פי"ג בדבר שישאר ממה
בלבד"83) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה "לפי

ושני  ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
על  מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני
מעשר  לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו אבל הכל,
שהן  מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני

לכהן. - בהם המעורבים החולין גם הכל, נותן במיתה,

.„È‰‡ÓË ÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,Ô‰kÏ - ‰Óe¯z‰84elÙ‡ . «¿»«…≈≈¿»≈¿≈»¬ƒ
LÈ¯ÙiL Ì„˜ Blk LB¯Èz‰ B‡ Ô‚c‰ ‡ÓË85È¯‰ - ƒ¿»«»»«ƒÀ…∆∆«¿ƒ¬≈

;Ô‰kÏ dzÏÂ ‰‡ÓËa ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿À¿»¿ƒ¿»«…≈
˙Á‡ - È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ ˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿…»««
,ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ - ‰¯B‰h‰ .‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë¿»¿««¿≈»«¿»∆¡∆∆«…¬ƒ
ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ÔÓL ‰È‰ Ì‡ .d˙Ù¯Oa e‰È - ‰‡Óh‰Â¿«¿≈»≈»ƒ¿≈»»ƒ»»∆∆«¿ƒƒ
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B˙B‡86˙‡ Ba ÔÈ˜ÈqÓ - B· ‡ˆBiÎÂ Ô‚„ ‰È‰ Ì‡Â ,¿ƒ»»»»¿«≈«ƒƒ∆
¯epz‰87. ««

כה.84) לפני 85)שבת שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
אין  - בטהרה להפרישה הכושר שעת לו שהיתה ההפרשה,
מהסוגיא  ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו

לג.). י.86)דפסחים משנה פי"א אבל 87)תרומות
הטמאה  התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור

ועל). ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה

.ÂË‡ÓË B‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÎÂ¿≈¿««¬≈ƒƒ¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚn‰88Ô‰kÏ ˙zÂ ,‰‡ÓËa ««¬≈«¿ƒƒ»¿À¿»¿ƒ∆∆«…≈

.d˙Ù¯Oa ˙B‰Ï≈»ƒ¿≈»»

המעשר.88) תרומת את

.ÊËÚÓ ˙Óe¯z B‡ ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰ Ïk- ¯O »««¿ƒ¿»¿»¿««¬≈
C¯·Ó89Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,LÈ¯ÙiL Ì„˜ ¿»≈…∆∆«¿ƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ«»

˙Bˆn‰90˙BÎ¯·a e¯‡aL BÓk ,91. «ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿»

והמקור 89) טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן ראה
פ"ו. ברכות לעשייתן.90)מהתוספתא פי"א 91)עובר

יב. והלכה ג הלכה

.ÊÈ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ı¯‡‰Ó ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»≈»»∆¿»»»∆
‰‡ÓË elÙ‡92ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¬ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»∆

ı¯‡Ï93ÏÎ‡z ‡Ï - ‡È·‰ Ì‡Â .94‡È‰L ÈtÓ , »»∆¿ƒ≈ƒ…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ˙ek‰ ı¯‡a ‰‡ÓË95:e¯Ó‡È ‡lL ,Û¯Oz ‡ÏÂ ; ¿≈»¿∆∆«ƒ¿…ƒ»≈∆……¿

¯ÊÁz ‡ÏÂ ;˙Ù¯O ˙‡ÓË ‡lL ‰Óe¯z eÈ‡»̄ƒ¿»∆…ƒ¿»ƒ¿∆∆¿…«¬…
‰ˆeÁÏ ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ :e¯Ó‡È ‡nL ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆∆»…¿ƒƒ¿»¿»

‡ÓhzL „Ú d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ .ı¯‡Ï96‰‡ÓË »»∆∆»«ƒƒ»«∆ƒ»≈À¿»
ÁÒt‰ ·¯Ú ‡B·iL „Ú B‡ ,ÏkÏ ‰Úe„È97‰˙È‰ Ì‡ , ¿»«…«∆»∆∆«∆«ƒ»¿»

.Û¯O˙Â ,ıÓÁ»≈¿ƒ»≈

תהיה 92) ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת
אותם  ששורפים פסולים בקדשים שמצאנו כמו בארץ,
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם

לחוצה 93) ויצאו אחריה הכהנים ירדפו שלא ו. משנה שם
שם). (ירושלמי תחלת 94)לארץ פ"ד חלה ירושלמי

ה. טומאה.95)הלכה עליה לטמא 96)שגזרו [אבל
ורק  נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה
פי"ב  להלן כמפורש בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ

א]. שם.97)הלכה ירושלמי

à"ôùú'ä áà-íçðî â"é éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התרומה 1) ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר

מעשרה  אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין הכהנים שאין
מקצת  או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה
מפריש  ומי מעשר תרומת אחר. מכרי ומקצת זה מכרי
מעשר  שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה,
בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או בשבלים, כשהוא ראשון

על  אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם
כאחד. מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה הכל.

.‡¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z2;‰¯Bz‰ ÔÓ ¿»¿»≈»ƒƒ«»
‡e‰L Ïk - E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL3‰hÁ elÙ‡ . ∆∆¡«≈ƒ¿»¿»∆¬ƒƒ»

‰lÁzÎÏe .È¯k‰ ˙¯ËBt ˙Á‡4‡l‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï ««∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒ∆»
˙„ÓBÚ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓf·e .ÌÈÓÎÁ e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ«¿««∆∆ƒ∆∆

‰Ù¯OÏ5‡e‰L Ïk LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ‰‡Óh‰ ÈtÓ ƒ¿≈»ƒ¿≈«À¿»≈¿«¿ƒ»∆
‰lÁzÎÏ6. ¿«¿ƒ»

ב.2) קלז, ה"ב.3)חולין סוף פ"ד תרומות 'ירושלמי'
שם.4) חולין, לידי 5)מדרבנן. לבוא עלולה כלומר,

ולכשתוכשר  הוכשרה, לא שעוד לפעמים שיש שריפה,
להלן). וראה שמח', ('אור כשיעור,6)תטמא יפריש שאם

רק  מפרישים לכן ולשרפה, תרומה לטמא אחרֿכך יבוא
כבר. ונטמאה הוכשרה הרי שנילושה חלה אבל כלשהו.
בפ"ה  כמפורש ממ"ח, אחד הזה בזמן גם מפרישים ולכן
תרומה  שהיתה ובזמן שמח'), ('אור ה"ט ביכורים מהל'
מששים, אחד להפריש בטמאה גם החמירו בישראל, טהורה

ה"ג. כדלהלן

.·- ‰ÙÈ ÔÈÚ ?ÌÈÓÎÁ e˙pL d¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ»∆»¿¬»ƒ«ƒ»»
ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡7‰Ú¯ ,ÌÈMÓÁÓ „Á‡ - ˙ÈBÈa‰Â , ∆»≈«¿»ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬ƒƒ»»

˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .ÌÈMMÓ „Á‡ -8.ÌÈMMÓ „Á‡Ó ∆»ƒƒƒ¿…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ

מ"ג.7) פ"ד שם.8)תרומות חולין,

.‚‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z Ïk9ÔB‚k , »¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿
ÔÈ·e¯Á‰ ˙BÓe¯z10ÔÈÒÈÏw‰Â11‰lÁzÎÏ ˙Ïh - ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ∆∆¿«¿ƒ»

ÔÈÏh el‡Â .ÌÈMMÓ „Á‡12˙Óe¯z :ÌÈMMÓ „Á‡ ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ∆»ƒƒƒ¿«
‰Óe¯z ÈÏecb13‰Óe¯z È·e¯ÚÂ14‰‡ÓË ‰Óe¯˙e ,15 ƒ≈¿»¿≈≈¿»¿»¿≈»

‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L16˙Óe¯˙e , ∆»¿»«À¿»¿…∆ƒ¿»»¿«
Lc˜‰17Áˆw‰ ˙Óe¯˙e ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e , ∆¿≈¿«»»»∆¿««∆«

˙BiÊÓb‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏw‰Â18ÔÈÒBÓ¯ez‰Â ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ıÈˆÚ ˙B¯Ùe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiÓB„‡ ÌÈ¯BÚOeBÈ‡L ¿ƒ¬ƒ¿«≈»∆≈»ƒ∆≈

·e˜19˙B¯t ÔÈÓ¯BzLk ,ÔÈÒtB¯ËBt‡‰ ÔÎÂ . »¿≈»«¿¿ƒ¿∆¿ƒ≈
ÌÈÓB˙È20.ÌÈMMÓ „Á‡ ÔÈÓ¯Bz - ¿ƒ¿ƒ∆»ƒƒƒ

פ"ה.9) תרומות בחרובים 10)תוספתא כאן מדובר
מהל' בפ"א כמפורש התורה, מן במעשרות שחייבים רגילים
על  מקפידים הכהנים אין ואףֿעלֿפיֿכן ה"ג, שני מעשר
אלא  במעשר חייבים שאינם צלמונה חרובי אבל זו, תרומה
שאינו  עציץ בכלל הם שהרי להשמיענו, צורך אין מדרבנן,

(משנהֿלמלך). שלמה'11)נקוב ('מלאכת קטניות מין
עיי"ש). מ"ד, פי"א שם.12)תרומות בתוספתא, זה כל

פי"א 13) (להלן תרומה הם הגידולים שכל גזרו חכמים
(שם  ובמעשרות בתרומה חייבים ואףֿעלֿפיֿכן הכ"א)
(ראה  בזול לו ונמכרים לכהן, הגידולים שכל ומכיון הכ"ז),
חכמים  חייבו לא מ"ד), פ"ט תרומות שם' אנשי 'תוספות
כפשוטה'). ('תוספתא מששים יותר גדולה תרומה להפריש

הסמוכה. בהערה בטבל.14)וראה שנתערבה תרומה
נראה  תרומה", "עירובי אלא "מדומע" אמרו שלא ומכיון
של  סאה במאה תרומה סאה נתערבה אם אפילו שהמדובר
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ונותן  סאה מוציא אלא מדומע, איסור כאן שאין טבל,
('תוספתא  ומותר כדין ומפרישו גמור טבל והשאר לכהנים
כיון  אלא הראב"ד). דברי עלֿפי ארץ' ו'מעדני כפשוטה'
השבט  גזל משום לכהן, סאה להוציא חכמים שחייבוהו
גדולה  תרומה בהפרשת עליו החמירו לא ה"א), פי"ג (להלן

הקודמת. בהערה וראה מששים, למעלה 15)יותר ראה
הזה. בזמן הקילו.16)בתרומה לא - במזיד בנטמאה אבל

מ"ז. פ"ב חלה לאחר 17)וראה טבלו המקדיש כגון
והגזבר  ומעשרות, תרומות חיוב ממנו פקע שלא מירוח,
ה"א  פ"א תרומות ב'ירושלמי' שנראה כמו להפריש, חייב
הקילו  המפריש, הוא שההקדש ולפי כפשוטה'), ('תוספתא

מששים. אחד להפריש תאנים 18)חכמים = ) שקמים מין
ב. נה, בפסחים רש"י - בתרומה 19)רעים) חייב שאינו

הט"וֿטז. פ"ה להלן ראה מדרבנן, להם 20)אלא ויש
לתרום  רשאים אינם ואףֿעלֿפיֿכן נב.), (גיטין לכך רשות
יתומים  נכסי שהרי הקדש, של גזבר כמו מששים, אחד אלא

כפשוטה'). 'תוספתא – (שם כהקדש הם

.„ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡21BÊ ‰Óe¯z22Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï ≈¿ƒ¿»…¿ƒ»¿…¿ƒ¿»
¯eÚL da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ ,ÔÈÓa ‡ÏÂ23‡l‡ , ¿…¿ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«»ƒ∆»

„ÓB‡24ÌÈMMÓ „Á‡ BÓk BzÚ„a LÈ¯ÙÓe25Ï·‡ ; ≈«¿ƒ¿«¿¿∆»ƒƒƒ¬»
„e„n‰ ˙‡ ‡e‰ Ì¯Bz26‡ÏÂ .Èen‰ ˙‡Â Ïe˜M‰ ˙‡Â ≈∆«»¿∆«»¿∆«»¿…

‰Úe„È Ô˙cnL ‰t˜·e ÏÒa Ì¯˙È27‡e‰ Ì¯Bz Ï·‡ ; ƒ¿…¿«¿À»∆ƒ»»¿»¬»≈
,dÈˆÁ ‰‡Òa Ì¯˙È ‡ÏÂ .ÔLÈÏL B‡ ÔÈˆÁ Ô‰a»∆∆¿»¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ¿»∆¿»

dÈˆÁL28.‰cÓ ∆∆¿»ƒ»

לתרום 21) אסור אם להלן, [וראה מ"ז. פ"א תרומות
אין 22)במדה]. מעשר תרומת אבל גדולה. תרומה

ה"יֿיא). (להלן במדה אלא אותה [מהלשון 23)מפרישים
להלן]. וראה איסור, שאין נראה, ב'ירושלמי'24)הזו

במדה  לא תורמין שאין מנין אומר: גימל בן אליעזר שם:
לכם  ונחשב לומר: תלמוד במנין? ולא במשקל ולא
במדה  תורם אתה ואין תורם אתה במחשבה תרומתכם,
בתרומת  מדבר הכתוב שזה "ואע"פ ובמנין". ובמשקל
העיקר  בו נאמר כדלהלן], במדה, דוקא ניטלת [והיא מעשר
ענין  תנהו מעשר, לתרומת ענין אינו אם - אצלנו הידוע
בתרומת  הפסוק זה על נסמוך שלא ומה גדולה. לתרומה
שיעורה  על התורה והקפידה ידוע, ששיעורה לפי מעשר,
שם). המשניות' ('פירוש המעשר" מן מעשר ואמרה

וכן 25) מחמשים". "אחד כתוב הראב"ד, שהביא בציטטה
בינונית, עין שזוהי בכסףֿמשנה), (הובא קורקוס הר"י הגיה
דעת  כי [ויתכן רעה. בעין לא כבינוני לנהוג צריך אדם וכל
במדה, לתרום איסור שאין - ב יג, בביצה רש"י כדעת רבינו
ידי  יצא באומד לתרום רוצה ואם למדוד, צורך שאין אלא
חיטה  פחות ויתן כשיעור, יכוין לא אם אפילו שהרי חובתו,
וכן  א. לא, בגיטין גם כתב (וכן הכרי כל את פוטרת - אחת
להלן. וראה כן). שאומרים רבים בשם שם, הרמב"ן הביא
לתרום  שאסור ראיה אין וכו'", תורמין "אין שכתב וממה
צורך  אין לפרשה: ויש המשנה, לשון זוהי שהרי במדה,
שלפנינו  הגירסא לקיים יש זה ולפי וכנ"ל. במדה, לתרום
בעין  התורמים רק שלא בזה, והשמיענו מששים", "אחד
כנ"ל, יפחתו שמא לחשוש צריכים אינם בינונית ובעין יפה

בידו  יעלה שאם מששים, אחד רעה בעין התורם אפילו אלא
להשלים  כדי שניה פעם לתרום צריך מששים, פחות
לחשוש  צריך אינו תורם כשהוא - ה"ו) (כדלהלן השיעור

ש  לה אין התורה שמן כיון פוטרת כך, אחת וחיטה יעור,
אירע  שאם אלא שם). בביצה, רש"י כתב (וכן הכרי כל את
להפריש  במחשבה שתרם כיון מששים, פחות בידו שעלה
במדה, להשלים וצריך כמחשבתו לתרום נתחייב כשיעור,
רבינו, כתב שם המשניות' ב'פירוש אולם ה"ו. להלן ראה
ה'מאירי' נקט וכן במדה. גדולה תרומה להוציא שאסור

רבינו]. כדעת שם שהוא 26)בגיטין הדבר אותו שמודדים
באומד  ממנו ומוציאין עצמה] התרומה [ולא בתרומה חייב

שם). המשנה, שם.27)(פירוש רומי 28)משנה, בדפוס
נכון. וכן "שחציה",

.‰‰Óe¯˙a ‰a¯n‰29ÔÈlÁ ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ÏÈ‡B‰ ,30- ««¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»Àƒ
el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¬»ƒ»«»«≈»≈

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z31„Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙n‰ . ¿»…»«¿«ƒ¿«≈ƒ¿…∆»
‰¯OÚÓ32B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ , ≈¬»»¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ¿»
‰Óe¯z33B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,ÌÈMMÓ „Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙ . ¿»ƒ¿«≈ƒ¿…∆»ƒƒƒ¿»¿»¿»

‰Óe¯z dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ „Á‡34. ∆»≈¬ƒƒ≈»¿»

עקיבא.29) ורבי טרפון כרבי מ"ה, פ"ד תרומות
ולא 30) מראשית כא) טו, (במדבר יתעלה השם "למאמר

שם  ב'ירושלמי' והוא שם, המשנה (פירוש ראשית" כל
.31)ה"ד). . . תרומה גרני כל "האומר מ"ט: פ"א חלה

מקצת". שישייר עד כלום אמר תרומות 32)לא תוספתא
שיעור 33)פ"ה. בידו שעלה מחשבתו, נתקיימה שהרי

(כסףֿמשנה). מנה מאתים ובכלל שחשב, ממה פחות שהוא
ממה 34) יותר בידו עלה שהרי מחשבתו, נתקיימה שלא

(שם). שחשב

.ÂLÈ¯Ùn‰35„Á‡ elÙ‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ‰Óe¯z ««¿ƒ¿»¿»¿»¿»¬ƒ∆»
„Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿»¿»»«¿»¿»¿»∆»

ÌÈMMÓ36d˙B‡ - ‰Óe¯z ÌLÏ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ , ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿≈¿»»
Ô‰k‰ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ˙ÙÒBz‰«∆∆«∆∆¿««¿«¿ƒƒ∆»«…≈

Ì¯z .‰pÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ˙B¯OÚn‰37B„Èa ‰˙ÏÚÂ «««¿¿««»…¿∆»»«¿»¿»¿»
ÌÈMMÓ „Á‡38Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z BÊ È¯‰ - „Á‡Â ∆»ƒƒƒ¿∆»¬≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…

BzÚ„aL ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ‰iL ÌÚt39. ««¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿«¿
dLÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ ˙‡f‰ ˙ÙÒBz‰Â40B‡ ‰cÓa ¿«∆∆«…≈¿«¿ƒ»¿ƒ»

ÔÓ ‡l‡ ‰pLÈ¯ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿»¬»…«¿ƒ∆»∆»ƒ
Ûwn‰41‰BL‡¯k42. «À»»ƒ»

ב.35) צט, מ"ג.36)כתובות פ"ד בכוונה 37)תרומות
רבינו. בדברי כדלהלן חכמים, שאמרו כשיעור לתרום

שם.38) למוד".39)משנה, שהוא "כמות שם: במשנה,
מארבעים, אחד בו: רגיל שהוא השיעור כפי הר"ש: ופירש
והתוספת  רבינו. בפירוש ועיי"ש מששים, או מחמשים
ועלתה  המפריש של כהתוספת במעשרות, חייבת אינה הזאת
דעת  על תרם שהרי למעלה), (ראה מששים אחד בידו
('משנה  מכשיעור פחות בידו ועלה כשיעור, לתרום

שם).רא  שאףֿעלֿפי 40)שונה' להפרישה. צריך [כלומר,
בה  נאמר שלא לפי במדה, להפריש צריך אינו שבראשונה
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לתרום  בכוונה הפריש שכבר כיון - ה"ד) (למעלה שיעור
לתרום  צריך ולפיכך כמחשבתו, לתרום נתחייב כשיעור,
המשנה  בפירוש אולם יפחות. שלא במדה, הזו התוספת
להוציא  אסור (שבראשונה שם דעתו לפי רבינו כתב שם,
במדה, זו תוספת להוציא לו שמותר במדה), גדולה תרומה

למעלה]. וראה שכתבנו, כמו יהודה,41)ולא כרבי דלא
הפרשת  דין אין מדה שבענין אףֿעלֿפי [כלומר, שם.
ב'כסף  וראה בראשונה, התרומה הפרשת כדין זו תוספת
לתרום  הצורך עיקר שכל ה"ו, מעשר מהל' בפ"א משנה'
תורם  זאת בכל - באומד שתורמים מאחר אלא אינו במוקף

כבראשונה]. המוקף גדולה 42)מן תרומה תורמין שאין
הי"ז). (להלן המוקף מן אלא

.Ê‰Óe¯z‰ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰43BÈ‡ ˙ˆ˜n‰ B˙B‡ - ««¿ƒƒ¿»«¿»«ƒ¿»≈
È¯k‰ ˜ÏÁk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Óe¯z44ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»«¬≈¿≈∆«¿ƒ¿««ƒ≈

LÈ¯ÙÈ ‡ÏÂ ,epnÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿…«¿ƒ
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ÂÈÏÚ45. »»ƒ≈¬≈

דומה 43) זה ואין עוד. להפריש בדעתו שהיה מ"א, שם
אחד  בידו ועלתה בתרם הקודמת) (בהלכה שכתב למה
היה  ולא פחות, בידו שעלה ידע לא ששם ואחד, מששים

תרומה. תרומתו ולכן להוסיף, בדעתו הוא 44)אז והרי
שם). המשנה, (פירוש לא 45)טבל "אבל שם: במשנה,

אחר", ממקום לא "אבל גרס: רבינו אבל אחר", למקום
קצת  שהוא לדעת הוציאו שהוציא, שזה "כיון ופירש:

הט"ו. מעשר מהל' בפ"א ועי' תרומה".

.Á‰Óe¯z ˙ˆ˜Óe ‰Ê È¯kÓ ‰Óe¯z ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BÈnÓ ¯Á‡ È¯kÓ46. ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¬≈∆…ƒ¿…ƒ∆«∆

¯ÓB‡‰47BBÙˆa :¯Ó‡ Ì‡ ,BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z : »≈¿««¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁÂ ,ÌL ‡¯˜ - BÓB¯„a B‡ƒ¿»»≈¿«»¿«¿ƒƒ∆

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÌB˜Óa Ôiˆ ‡Ï Ì‡Â ;B˙Óe¯z48. ¿»¿ƒ…ƒ≈¿»…»«¿

כרי 46) תרומת "מקצת על זה" כרי תרומת מ"מקצת היינו
בהלכה  כמבואר והטעם ה"א. פ"ד תרומות 'ירושלמי' אחר",
ממנו. אלא אחרות, מפירות עליו יפריש שלא הקודמת,

מ"ה.47) פ"ג ד):48)שם יח, (דברים נאמר שבתרומה
לז:). (עירובין ניכרים שיריה שיהיו וצריך דגנך", "ראשית
ואיפה  התרומה איפה ניכר לא המקום, ציין לא ואם

=החולין). ) השיריים

.Ë¯Ó‡49‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z :50‰Êk ‰f‰ È¯k‰Â ,51- »«¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ«∆»∆
‰ÓizÒ ÌL ,ÔBL‡¯ ÏL B˙Óe¯z ‰ÓizÒpL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ»ƒ¿«¿»

.ÈL ÏL B˙Óe¯z¿»∆≈ƒ

ה"ג.49) פ"ג שם בצפונו 50)'ירושלמי' המקום את וסימן
(כסףֿמשנה). בדרומו או הכרי בדפוסים 51)של הוא כן

והיינו  והרדב"ז. משנה' ה'כסף נוסחת והיא חדשים,
השני), הכרי (של בתוכו השני הכרי תרומת את שהתפיס

הראשון. הכרי מקום בתרומת סיים שלא ואףֿעלֿפי
הראשון, הכרי כתרומת מקומה נסתיים השני, הכרי לתרומת
[ואףֿעלֿפי  נדרים). מהל' בפ"א (ראה בנדר מתפיס כדין
כלום  אמר לא - כתרומה עלי הללו הפירות הרי שהאומר:
חולין  של פירות במתפיס אלא אינו זה - הי"א) (שם

שם, רבינו שכתב כמו ובנדבה, בנדר באה שאינה בתרומה
זו  תרומה הפרשת של מקום סיום מתפיס הוא כאן אבל
בדברי  הנוסחא רומי, בדפוס אולם זו]. תרומה בהפרשת
פירש  זה, ולפי שם. ב'ירושלמי' הוא וכן "בזה", רבינו
ותרומת  תרומתו הראשון בכרי שקובע שם, הפנים' 'מראה
שנסתיימה  בדרום) או (בצפון מקום ובאותו השני, הכרי
נסתיימה  ידו, על כרי, באותו במקום, בו הזה, הכרי תרומת

השני. הכרי תרומת גם

.È‡l‡ ,„Ó‡a d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈≈«¿ƒƒ»¿…∆∆»
d¯eÚLa ˜c˜„Ó52d¯eÚL È¯‰L ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â , ¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ«¿««∆∆¬≈ƒ»

.‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»

עיי"ש),52) בה"ד, למעלה (הובא ה"ד פ"א שם 'ירושלמי'
גמלא, בן אלעזר כאבא ודלא מ"ו. פ"ד שם המשנה לפי

א. לא, גיטין

.‡È- Ï˜Lp‰ ¯·„Â ,„„BÓ - „cÓÏ Bk¯cL ¯·c»»∆«¿ƒ¿…≈¿»»«ƒ¿»
¯LÙ‡ ‰È‰ .‰BÓ - B˙BÓÏ ¯LÙ‡L ¯·cÂ ,Ï˜BL≈¿»»∆∆¿»ƒ¿∆»»∆¿»
„„Bn‰Â ,ÁaLÓ ‰Bn‰ - B„„ÓÏe BÏ˜LÏe B˙BÓÏƒ¿¿»¿¿»¿«∆¿À»¿«≈

Ô‰ÈMÓ ÁaLÓ Ï˜BM‰Â ,epnÓ ÁaLÓ53. ¿À»ƒ∆¿«≈¿À»ƒ¿≈∆

ב'ירושלמי'53) ואמרו משלשתן". "משובח שם: בתרומות,
משניהם" "משובח והיינו בשלשתן", "משובח ה"ה שם

רבינו. שכתב

.·Èd˙B‡ LÈ¯ÙiL - ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÂˆÓ54ÈÂÏ Ôa ƒ¿«¿««¬≈∆«¿ƒ»∆≈ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B¯OÚnÓƒ«¿¿∆∆¡«¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈∆

LÈ¯Ù‰Ï Ï‡¯OÈÏ LÈÂ .¯OÚn‰55dzÏÂ d˙B‡ ««¬≈¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
epnÓ LÈ¯ÙiL ¯Á‡ ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÔzÈÂ ,Ô‰kÏ«…≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ««∆«¿ƒƒ∆

.¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ‡È‰L ,B˙Óe¯z¿»∆ƒ«¬≈ƒ««¬≈

מעשר.54) - התרומות רשות 55)את לישראל שיש היינו
אלעזר  אבא וכדעת הלוי. על מוטלת המצוה אבל להפריש,
בתרומת  שנאמר ממה כן שלמד שם, גיטין במס' גמלא בן
מן  כדגן תרומתכם לכם "ונחשב כז): יח, (במדבר מעשר

הוקשה - שיש הגורן" "כשם גדולה, לתרומה מעשר תרומת
רשות  לו יש כך גדולה, תרומה לתרום הבית לבעל רשות לו
שלדעת  ואףֿעלֿפי מעשר", תרומת לתרום הבית לבעל
ואין  באומד, הפרשה בענין גם הוקשו גמלא, בן אלעזר אבא
לישראל  רשות לענין - ה"י) למעלה (ראה כמותו הלכה
כמותו, סובר בתרא, שהוא אשי, שרב לפי כמותו, הלכה

(רדב"ז). שם בגמרא

.‚È¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L Ï‡¯OÈ56‡e‰Lk ÔBL‡¯ ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿∆
B˙e ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÈÂ Le„iL Ì„˜ ,ÌÈÏaLƒ»ƒ…∆∆»¿«¿ƒ¿»¿»¿»

ÔÈ‡ - ÈÂlÏ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÈÂl‰ «≈ƒ≈«≈ƒ«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿»
„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ ,epLe„iL ¯Á‡57Ì‡ Ï·‡ . ««∆¿∆∆»¿««¬≈ƒ¿«¬»ƒ

Ï‡¯OÈ Lc58Ì„˜ Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰Â »ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬≈ƒ«»»…∆
ÈÂl‰ ·iÁ - ÈÂlÏ B˙e] ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ¿»¿»¿»«≈ƒ«»«≈ƒ
;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e [‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒ∆¿»¿»¿««¬≈
˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ,‰Óe¯˙a ·iÁ˙ Ô‚„ ‰OÚpL ¯Á‡Ó≈««∆«¬»»»ƒ¿«≈«¿»∆∆¡«≈ƒ

E‚c59. ¿»¿
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א.56) מז, (שם,57)ברכות שנאמר ממה כן למדו שם
"מעשר  המעשר", מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם כו):
מעשר  ותרומת גדולה תרומה ולא לך, אמרתי המעשר מן

המעשר". רבינו 58)מן כתב וכן (כסףֿמשנה), מירח וגם
"אי  שם: בגמרא וכן מ"א. פ"ז בברכות המשנה בפירוש

וכו'". נמי בכרי הקדימו אפילו כן 59)הכי, למדו שם
[מתנותיכם] (מעשרותיכם) "מכל כט): (שם, שנאמר ממה
כל  את להפריש שחייב הרי - ה'" תרומת כל את תרימו
אחר  כשהפריש והיינו, בכלל. גדולה תרומה וגם התרומות,

המירוח.

.„ÈÌÈÏaL ¯OÚÓ Á˜lL ÈÂÏ Ôa60B˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï - ∆≈ƒ∆»««¬≈ƒ√ƒ…ƒ≈¿»
ÔÈÒB˜ ‡l‡ ,ÌÈÏaL Ô‰kÏ61˙B¯ÊÏÂ Le„Ï B˙B‡ «…≈ƒ√ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿

ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â ,Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒ««¬≈ƒ«»»¿≈«»ƒ≈
‰ˆÚ‰ B‡ Ô·z‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ62˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈ƒ«∆∆∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿«

Ô˙BÂ L˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙pL BÓk ÌÈÏaL ¯OÚÓ«¬≈ƒ√ƒ¿∆»¿¬≈∆≈¿≈
Ô·z‰ ˙‡Â Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰kÏ63e‰eÒ˜ ‰Ó ÈtÓe . «…≈∆«∆«¿∆«∆∆ƒ¿≈»¿»

?LzÎÏ64ÚÈ˜Ù‰Â ÌÈÏaL ¯OÚn‰ Á˜lL ÈtÓ ƒ¿ƒ¿≈∆»«««¬≈ƒ√ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ65. ƒ∆¿»¿»

מ"ו.60) פ"י תרומות ומשנה א. יג, ביצה את 61)ברייתא
לכהן  והפסיד הדישה קודם בשבילם מעשר שלקח הלוי
שם, המשניות' ('פירוש מעשר באותו שיש גדולה תרומה

שם). בביצה רש"י ועי' בסמוך. כתב משנה,62)וכן
את  להפריש צריך ואינו הזרע את "ומפריש שם: תרומות,
ומכיון  ומעשרות. בתרומות חייב ואינו אוכל שאינו העץ",
הם  הרי אלא לכהן, ליתנם חייב אינו מהם, מפריש שאינו

להלן. וראה יאמר 63)שלו, לא הפריש, "אם שם: משנה,
עם  העץ נותן אלא הזרע את ואתן העץ את ואטול אכתוש
לכהן" ליתנו צריך תרומה, שם עליו שקרא "שכיון הזרע",

שם). ש"קונסין 64)(רע"ב שלמעלה מה על מוסב זה
ולזרות". לדוש שם,65)אותו המשנה בפירוש כתב כן

למעלה. ראה

.ÂËÈÂÏÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈ Ôa66:‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck : ∆ƒ¿»≈∆»«¿≈ƒ»»«ƒ«»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - È„Èa EÏ ¯OÚÓ«¬≈¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿««¬≈

BaL67e‰eˆ CÎÈÙÏe ,B˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ ÂÈ·‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
ÈÂl‰ ÈBÏÙÏ ¯OÚn‰ ‰fL68¯Ó‡ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆∆««¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«»»«

˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ - È„Èa EÏ LÈ ¯OÚÓ ¯Bk :‡a‡ ÈÏƒ«»«¬≈≈¿¿»ƒ¿ƒƒ¿«
BaL ¯OÚÓ69. «¬≈∆

אשי.66) רב של תירוצו לפי ב. ל, אין 67)גיטין כלומר,
גירסת  היא וכך מעשר. תרומת ממנו להפריש הלוי צריך
שם. בברייתא הוא שכן (כסףֿמשנה), שם בגמרא רבינו
הברייתא  להפך צריך שם, בגמרא נוסחתנו לפי ואילו

להפריש 68)(רדב"ז). צריך ואינו לפלוני כולו המעשר
(כסףֿמשנה). מעשר תרומת לו 69)ממנו שהזכיר שכיון

מעשר, תרומת הפריש לא שעוד מסתבר מעשר, כור מדה,
(שם). חשבון לפי הלוי ממנו שיפריש וכוונתו

.ÊË¯OÚÓ ˙Óe¯z70‰BÓMÓ „Á‡ da ‰È‰L ¿««¬≈∆»»»∆»ƒ¿»
˙ÈÈÓLa71BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ƒ¿ƒƒƒ»«…≈»ƒ»≈

dÙ¯BOÂ ¯e‡a dÎÈÏLÓ ‡l‡ ,dÎÈÏB‰Ï ÏthÓ72. ƒ«≈¿ƒ»∆»«¿ƒ»»¿¿»

ÔÓL·e ÔÈÈ·e73.Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ , ¿«ƒ¿∆∆¬ƒ»∆ƒ»«…≈
‰¯B‰Ëe ˙È‡cÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡‰zL „·Ï·e74Ï·‡ ; ƒ¿«∆¿≈¿««¬≈«»ƒ¿»¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡75È‡Óc ÏL ‰˙È‰L B‡76ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ»¿»¿≈»∆»¿»∆¿«ƒ≈
.dÙ¯BO ‡l‡ ,da ÏthÓ BÈ‡ - ¯eÚMk da»«ƒ≈ƒ«≈»∆»¿»

(70.(161 17ֿ19 עמ' ליברמן (הוצ' פ"י תרומות תוספתא
להלן. בתרומות 71)וראה המשניות' ('פירוש הלוג של

ומדובר  ישראל'). ('תפארת קורטוב והיינו מ"ח), פי"א
(ראה  ושמן ביין ולא פירות, שאר של מעשר בתרומת
ראה  מהן, היוצאין במשקין אלא עצמם בפירות ולא להלן),

מעשר 72)להלן. "בתרומת שם: בתוספתא הוא כן
למעלה  האמור =) הזה כשיעור יש אם הפירות, כל שבשאר
לאו  ואם לכהן, נותנה בשמינית) משמונה אחד דהיינו שם,
במים  שמדובר שכיון [ונראה ושורפה". לאור משליכה -
זיעה  אלא שאינם הראב"ד), כתב (וכן הפירות מן היוצאים
להפסידם  חששו לא ה"ב), פי"א להלן (ראה בעלמא

כזה]. מועט התורה.73)בשיעור מן שתרומתם
בתרומת 74) יהא "כמה :(160 14 (עמוד שם בתוספתא

בשמינית. משמונה אחד לכהן, ויוליכנה דמיי של מעשר
[ראה  דמיי בשל שיעור] שצריך =] אמורים דברים במי
אסור  זה הרי ודיי בשל אבל בתרומות], המשנה מן להלן
שאסור  =] אמורים דברים במי שהו], בכל אפילו [כלומר:
- שהו כל (אפילו בטמאה אבל בטהורה, שהו] בכל אפילו
אתה  וכן כפשוטה') 'תוספתא אלו, מלים גרס לא רבינו
כשיעור  יש אם הפירות, כל שבשאר מעשר בתרומת אומר
כאן  מפורשים הרי למעלה. וראה וכו'", לכהן נותנה הזה
ושמן, ביין מדברת התוספתא של הרישא רבינו: דברי כל
כל  שבשאר מעשר ("בתרומת דלהלן מהא נראה וכן
ראה  מ"ח, (פי"א תרומות מס' במשנה נראה וכן הפירות").
היא  ואם בכלשהו. אסור וטהורה, ודאי של היא ואם להלן),
אחד  שיעורה טמאה, והיא ודאי של אפילו או דמאי, של
הפירות. כל שבשאר מעשר כתרומת בשמינית, משמונה

כנ"ל.75) בסיפא, שם ברישא,76)תוספתא שם תוספתא
- ומיצה החבית) הטה =) "הרכינה שם: במשנה הוא וכן
דמאי  של מעשר בתרומת תהא וכמה תרומה, זו הרי
התחלת  מן ונראה לשמינית". משמונה אחד לכהן, ויוליכנה
כנ"ל, ושמן, יין של מעשר בתבואת שמדובר המשנה,
כנ"ל. שיעור, צריכה היא דמאי, של היא אם ואףֿעלֿפיֿכן

.ÊÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡77Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡78. ≈¿ƒ¿»¿»∆»ƒ«À»
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰Ê ˙È·a ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»¿«ƒ∆«¬ƒƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‡Ò ÈzL Ô‰Ó „Á‡Ó LÈ¯ÙÈ ‡Ï - ¯Á‡ ˙È·a¿«ƒ«≈…«¿ƒ≈∆»≈∆¿≈¿ƒ«
.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ‰Ê ÌB˜nÓ LÈ¯ÙÓ ‡ˆÓpL ,‰‡n‰«≈»∆ƒ¿»«¿ƒƒ»∆«»«≈

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL LÈ¯Ù‰ Ì‡Â79. ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ«À»¿»¿»
Èck ÔeÚË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÓL L¯Ùn‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«À¿»»¬»ƒ»»»«≈

ÔÈÈ80Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈ¯azLnL ‰‡¯Â ÔÓL B‡ «ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈≈
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - È˙È·aL ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z81. ¿»«≈∆¿≈ƒ…»«¿

מעשר.77) תרומת בדין ה"כ, להלן פ"א 78)ראה חלה
שם). (רע"ב וסמוך" קרוב מוקף, "ופירש כן 79)מ"ט.

נראה  וכן (כסףֿמשנה). שנשתברו בכדים דלהלן מהא נראה
בערב  לתרום התירו - א צג, וביבמות א. לב, בעירובין

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



zenexzקעח zekld - mirxf xtq - a`Îmgpn b"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אלא). ד"ה שם: ב'תוספות' (עי' המוקף מן שלא יוםֿטוב
תרומה. תרומתו שבדיעבד ב.80)הרי קטו, בבאֿקמא

בעולם,81) שאינם כמו הם הרי להשתבר, שעומדים שכיון
אם  לבין הדחק עלֿידי להציל יכול אם בין כאן חילקו ולא
שני  מעשר מהל' פ"ד להלן שחלקו כמו להציל, יכול אינו
עוד  נעשתה לא ששם לפי כנגדו, בא אנס ראה לגבי הי"ב
פעולת  נעשתה כבר כאן ואילו המעות, בגוף ההיזק פעולת

שני). ממעשר פ"א כפשוטה' ('תוספתא השבירה

.ÁÈÔÈ¯fÙÓ‰ ˙B¯t82˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ,˙Èa‰ CB˙a83 ≈«¿À»ƒ¿««ƒ¿≈¿
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - „Á‡ ˙È·aL84‰‡e·z ÈwO .85 ∆¿«ƒ∆»≈≈∆»««…«≈¿»

‰Ùw‰a eÈ‰ Ì‡ ,˙B¯‚B¯b ÏL ˙Bi·ÁÂ ‰Ï·„ ÈÏebÚÂ¿ƒ≈¿≈»¿»ƒ∆¿¿ƒ»¿∆≈»
˙Á‡86ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz -87„Ú : ««≈≈∆»««…»ƒ∆«ƒ«

Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô‰Èt ˙‡ Ì˙Ò ‡lL88; ∆…»«∆ƒ∆≈≈∆»««…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - Ì˙qMÓ89. ƒ∆»«≈ƒ»««¿««

פ"ג.82) תרומות שבבית 84)אוצרות.83)תוספתא
לזה. זה ומוקפים סמוכים כאילו הם הרי אחת, וברשות אחד
בעליה  מגורות "שתי כתוב: שם שלפנינו בתוספתא כי ואם
לו  היתה שרבינו כנראה - ואחת", אחת מכל תורם אחת,
יש  כי [ויתכן ורדב"ז). (כסףֿמשנה בתוספתא אחרת גירסא
עשויים  המגורות ושתי בו, שאוכלים בית בין לחלק
לא  ושם לאוצר, אלא משמשת שאינה עליה לבין להצטרף,
מקור  את רבינו שאב מהיכן צריךֿעיון אבל לעולם. יצטרפו

שלו]. (כסףֿמשנה).85)ההלכה שם תוספתא
לזה.86) זה סמוכים מי"ב.87)כלומר, פ"ג שני מעשר
שם).88) המשנה, (פירוש כמעורבות נחשבות שכולן
עצמה.89) בפני רשות נחשבת סתומה, חבית שכל

.ËÈËwÏÓ ‰È‰90˜¯È Ètb91Ì¯Bz - ‰pba ÁÈpÓe »»¿«≈«≈»»«ƒ««ƒ»≈
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó92„Á‡ ÔÈÓ ‡È·‰ .93Ì¯Bz - Ô‰ÈÈa ≈∆»««…≈ƒƒ∆»≈≈∆≈

‰a¯‰ ÔÈÈÓ ‡È·‰ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ94·e¯k ,‰t˜a ƒ»∆»¿∆»≈ƒƒƒ«¿≈¿À»¿
‡Ï - ÚˆÓ‡a ¯Á‡ ÔÈÓe ‰hÓlÓ ·e¯Îe ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿ƒ¿«»ƒ«≈»∆¿«…

ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ Ì¯˙È95‰MÓÁ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»∆¿«««¿¿ƒƒƒ¬ƒ»
ÌÈ¯eaˆ96¯wÚL ÔÓÊa ,Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô¯ba ƒƒ«…∆≈≈∆»««…ƒ¿«∆ƒ«

Ìi˜ Ô¯b‰97Ìi˜ Ô¯b‰ ¯wÚ ÔÈ‡ ;98„Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - «…∆«»≈ƒ««…∆«»≈ƒ»∆»
„Á‡Â99. ¿∆»

שם.90) תרומות, ירק.91)תוספתא שכל 92)אגודות
הלכה  (פ"ב תרומות ב'ירושלמי' שאמרו כמו אחד, הגינה
אחד". הגרנות בית כל אחד, הגיתות בית "כל א):

ליברמן.93) הגר"ש - אחר" "מין לומר: צריך
שם.94) תרומות, מפני 95)תוספתא אחד, מין שהם אף

מפסיק. אחר כרבי 97)שם.96)שדבר מחברם. שהגורן
חכמים. דברי לפרש שבא שם, מן 98)יהודה פינה שכבר

צבורים. חמשה אלו ונשארו מן 99)הגורן, זה שאין
אחר. למקום אלה את גם לפנות שעתיד משום המוקף,

.ÎÔÓ ‡lL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈«¿ƒƒ∆…ƒ
Ûwn‰100eÓÈ¯z ÌÎÈ˙B¯OÚÓ ÏkÓ :¯Ó‡pL . «À»∆∆¡«ƒ…«¿¿≈∆»ƒ
‰Óe¯˙101BÊ ‰È„Óa „Á‡ ¯OÚÓ elÙ‡ ;102¯OÚÓe ¿»¬ƒ«¬≈∆»ƒ¿ƒ»«¬≈

ÏÚ „Á‡Ó ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa „Á‡∆»ƒ¿ƒ»«∆∆«¿ƒ¿»≈∆»«

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .Ïk‰103Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ «…¿«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»ƒ«À»
.¯OÚÓ ˙Óe¯z elÙ‡Â«¬ƒ¿««¬≈

מ"ה.100) פ"ב "תרימו 101)ביכורים כב. יח, במדבר
בפסוק. אין ה"א:102)תרומה" פ"ב תרומות ב'ירושלמי'

בגליל". ואחד ביהודה ועיי"ש 103)"אחד ב. ל, גיטין
נחשדו. וכי ד"ה ב'תוספות'

.‡ÎÈÂÏ Ôa104‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ BÏ ‰È‰L ∆≈ƒ∆»»«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰Â ,B˙Óe¯z epnÓƒ∆¿»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

BÏ·Ëa ‡e‰105ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -106Èk :¯Ó‡pL . ¿ƒ¿«∆»»»∆∆¡«ƒ
- ‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«¿»

.¯Á‡Ï ‰Óe¯z Blk ˙‡ ‰OBÚ ‡e‰L ,„nÏÓ¿«≈∆∆∆À¿»¿«≈

בתרומת 104) רבינו ומפרשה (כסףֿמשנה). זוטא 'ספרי'
"תרומה  בה שגרס מ"ה) פ"א (תרומות כהר"ש ודלא מעשר,

ולא 105)גדולה". בטבלו, כולו אותו שמניח כלומר,
עליו. גם בהפרשה כולו 106)התכוין להפרישו ויכול

אחר. מקום על מעשר כתרומת

.·ÎepnÓ LÈ¯Ù‰107Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯OÚÓ ˙Óe¯z ƒ¿ƒƒ∆¿««¬≈¿ƒ»¿««»
Blk ‰OÚiL „Ú CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈«∆≈»∆À

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - Ô‰kÏ BzÈÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z108. ¿««¬≈¿ƒ¿«…≈…»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„wL ÔÓÊa ;epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«∆»»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ∆¿»«¬≈ƒ≈»»»¿
˙B¯t ÁÈpn‰ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ BÈ‡≈∆¿»«¬≈ƒ¿≈««ƒ«≈
eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ì‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆ƒ¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈÏe·Ë109Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ÔÁÈp‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓÏ ÔÈÏe·Ë eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ¯OÚÓ110. «¬≈»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«¬≈

(כסףֿמשנה).107) שם לעשותו 108)'ספרי' יכול ואינו
אחר. על מעשר על 109)תרומת הפטור מן תורמין שאין

הי"ב). פ"ה (להלן הפטור 110)החיוב מן מעשרין שאין
ה"ז). מעשר מהל' פ"א (להלן החיוב על

.‚ÎÔ˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒ¿»«¬≈«¿ƒƒ»
‰lÁz ÌÈ¯eka LÈ¯ÙÓ ?„ˆÈk .¯„q‰ ÏÚ111,ÏkÏ ««≈∆≈««¿ƒƒƒ¿ƒ»«…

,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â¿««»¿»¿»¿««»«¬≈ƒ
ÈL ÌÈc˜n‰Â .ÈÚ ¯OÚÓ B‡ ÈL ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ¿««¿ƒ≈ƒ

ÔBL‡¯Ï112,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z B‡ ,‰Óe¯˙Ï ¯OÚÓ B‡ , ¿ƒ«¬≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ
.ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««…«¬∆«∆»»»

?‰OÚ˙ ‡Ïa ‡e‰L ÔÈpÓe113E˙‡ÏÓ :¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆¿…«¬∆∆∆¡«¿≈»¿
Èe‡¯L ¯·c ¯Á‡˙ ‡Ï - ¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈»»∆»

BÓÈc˜‰Ï114‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .115. ¿«¿ƒ¿≈ƒ«»∆

לתרומה?111) הבכורים שיקדמו "ומנין מ"ז: פ"ג בתרומות
אלא  וראשית? תרומה קרוי וזה וראשית, תרומה קרוי זה

ביכו  שהם ביכורים היא יקדמו לראשון ותרומה לכל, רים
בו  שיש לשני ראשון ומעשר רבינו ראשית, וכתב ראשית",

ד): יח, (דברים באמרו ראשית, התרומה השי"ת "קרא שם:
באמרו  תרומה וקראה ויצהרך", תירושך דגנך "ראשית
תרומותי", משמרת את לך נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר
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"ולקחת  ב): כו, (דברים באמרו ראשית, הביכורים וקרא
יב, (שם באמרו תרומה, וקראם האדמה", פרי כל מראשית
ב'ספרי': ואמר ידך", תרומת ואת . . . שמה "והבאתם ו):
ראשית, בו יש ראשון מעשר - הביכורים אלו ידך, ותרומת
כו): יח, (במדבר השי"ת אמר שבו מעשר, תרומת ר"ל
התרומה  כי ביארנו וכבר ה'", תרומת ממנו "והרמותם

ראשית". מ"ו.112)נקראת  שם.113)שם
בכלל 114) והוא תרומה, זו ודמעך ביכורים, אלו "מלאתך

שם). (ר"ש תאחר" שהוא 115)לא משום ב. ד, תמורה
הסדר, על מחדש ולהפריש לתקן שיכול לעשה, הניתק לאו

עליו. לוקים אין - לעשה הניתק לאו וכל

.„ÎLÈ¯Ù‰Ï ‰ˆB¯‰116˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z »∆¿«¿ƒ¿»¿»¿«
ÌÈLÏLe ‰LÏMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - „Á‡k ¯OÚÓ«¬≈¿∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ

LÈÏLe117Ô‡k LiL ‰‡nÓ „Á‡ :¯ÓB‡Â118È¯‰ - ¿ƒ¿≈∆»ƒ≈»∆≈»¬≈
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰119; ¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬≈Àƒ

¯‡Lp‰Â120.Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‡e‰ - ÈzL¯Ù‰L ‰fÓ ¿«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»««…
el‡ ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L ¯OÚn‰Â121È¯‰ - ¿««¬≈∆»ƒ¿¿≈»Àƒ≈¬≈

ÏÚ ¯˙È ¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ;ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«
‰Óe¯z‰122˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ - ÈzL¯Ù‰M ‰nÓ «¿»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¬≈¿«

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ123. «¬≈««…

מ"ב.116) פ"ה ממאה,117)דמאי חלקים שלשה שהם
ותרומת  ממאה, חלקים שני שהם מחמישים, חלק שהתרומה

ממאה. אחד הוא 119)בכלל.118)מעשר הרי כלומר,
(ראב"ד). התרומה שיפריש עד החלקים.120)חולין שני

רדב"ז.121) ועי' שנים, מהם חסרו שהרי דוקא, לאו מאה
ממאה.122) האחד כסדרם:123)היינו מפריש ונמצא

מעשר. תרומת ואחרֿכך מעשר, ואחרֿכך תרומה,

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"é éùéù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הראוי 1) הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר

ותרום  צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום.
חייבים  אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם יודע ואינו
שתרם  אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה,
לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב. הבית בעל ובא
ואמר  תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי
מה  הגורן את והתורם תנאי. על תרומה המפריש מעשר.

בלבו. שיכוון צריך

.‡˙BÓe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ∆»»»ƒ«¿«¿ƒ¿
˙Ba¯Ï - Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡pL ;˙B¯OÚÓe««¿∆∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈÏL ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈ƒ»ƒ«≈»ƒ«»
Û‡ ,˙È¯· Èa - Ìz‡ ‰Ó ;Ìz‡ Ìb :¯Ó‡pL∆∆¡«««∆»«∆¿≈¿ƒ«

.˙È¯· Èa - ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ok xn`py ,zexyrne zenexz el yixtdl gily mc` dyer"
."mkgely zeaxl ,mz` mb enixz

והפיכתו  חולין ענין לקיחת הוא תרומה מצות תוכן

ליהודי  הוראה והיא האדם. שיחיה ראוי שעל־ידו לקדושה,
קדושה. ענייני לעשות צריך שמכולם בחולין, ענייניו בכל
ישראל, באהבת הוראה ישנה תרומות מהלכות ובנוסף,
עם  מתאחד יהודי שכל הרי הקב"ה, ציווי על וכשמדובר
וכולם  ישראל נשמות ריבוא ששים שיש הגם אחר, יהודי
שהוא  שליח להיות יכול אחד כל אעפ"כ בדרגתם, שונים

המשלח. עם אחד דבר
בשווה, הדרגות ובכל אחד בכל הוא השליחות ענין עצם
עשרים  בן - אדם בני שבין ההבדלים שלמרות על־דרך
צד  בכולם יש זאת בכל כוחו"), (ש"תשש חמשים ובן לכח
גם  מתבטא זה וענין החיים. נקודת עצם היינו השווה,
כל  את דוחה ספיקו שאפילו פיקוח־נפש בדין בהלכה
או  יומו בן תינוק על מדובר אם הבדל ללא כולה, התורה
מן  ובטל ועבר מת ש"כאילו מאה בן או תשעים בן על

העולם".
דרגות  חילוקי ישנם אחד שמצד ברוחניות, הוא על־דרך־זה
לכל  התורה לימוד נוגע שני ומצד התורה, לימוד בחיוב
בין  עשיר "בין התורה בלימוד חייבים וכולם מישראל, אחד
בו  "והגית שנאמר כו'" יסורין בעל בין בגופו שלם בין עני,

ולילה". יומם
(`"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.·Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿≈¿»»
L¯Á‰ :‰Óe¯z2ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â ,ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â , ¿»«≈≈¿«∆¿«»»¿»≈»ƒ

B˙eL¯a elÙ‡Â Ï‡¯OÈ ÏL ˙‡ Ì¯zL ˙BÏÊÓe3, «»∆»«∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ‡lL BlL BÈ‡L ˙‡ Ì¯Bz‰Â4Ï·‡ . ¿«≈∆∆≈∆∆…ƒ¿«¿»ƒ¬»
‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ BlMÓ Ì¯Bz‰5Ôw˙Â «≈ƒ∆«∆¬≈ƒ¬≈¿»¿ƒ≈

BlL - ‰‡‰ ˙·BËÂ .Ì‰È˙B¯t6Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL , ≈≈∆¿«¬»»∆∆¿»¿»…≈
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פי 2) על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
לזה  גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
שסיבת  "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו
ולא  אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות
אחר  החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע,
מדבר  שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע
שם  שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם
לומר  ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה

תרומה]. שליח.3)שתרומתו נעשה הגוי שאין
מהבעלים 4) דעת גילוי כך אחר היה כשלא והמדובר

למעשיו]. מסכימים הפירות,5)[=שהם לבעל היא שזכות
מטעם  שזכייה כשלוחו, הוא והרי פירותיו שמתקנים

התורם.6)שליחותו. של

.‚B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯iL B‡ ,˙eL¯a ‡lL Ì¯Bz‰«≈∆…ƒ¿∆»«¿¿≈¬≈
‡a Ì‡ :Ì¯˙Â ÌÁwiL È„k ˙eL¯a ‡lL ˙B¯t ËwÏÂ¿ƒ≈≈∆…ƒ¿¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ»
ÌL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÙÈ Ïˆ‡ Clk :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»««≈≈∆»ƒ»»
BÈ‡ È¯‰L ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯zM ‰nÓ ˙BÙÈ»ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈
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„Èt˜Ó7B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙BÙÈ ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒ…»»»≈¿»
ÈeÁÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ,‰Óe¯z8‡a Ì‡Â . ¿»∆…»«∆»«∆∆ƒ¿ƒ»

ÔÈa Ô‰Ó ˙BÙÈ BÏ LÈ ÔÈa ,ÛÈÒB‰Â ËwÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈≈»≈∆≈
.‰Óe¯z B˙Óe¯z - BÏ ÔÈ‡≈¿»¿»

בעל 7) בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
כשלו  הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה תרומתו הבית

תרומה. תרומתו אילו 8)וממילא מחאה: דרך כלומר,
גוזלן. היית מאלו יפות מצאת

.„:‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿¿»»¿»
ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á9ÚÓBL BÈ‡L ÈtÓ , ≈≈¿«≈¿≈≈«ƒ¿≈∆≈≈«

‰Î¯a‰10,Ì¯Ú‰Â ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML ,Ìl‡‰Â ; «¿»»¿»ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈¿∆»…
C¯·Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ11¯BkM‰Â ;12,‡Óeq‰Â ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿«»

‰Ùi‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰Ïe ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ∆«»∆

חמישה:9) נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
השמיט  - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם
"בטלוה  כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל רבינו
יכול  כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא

לכתחילה. גם צריך 10)לתרום כולן הברכות ו"כל
אומר". שהוא מה לאזנו מדבר,11)שישמיע שאינו האלם

בך  ייראה ולא קדוש מחניך והיה שנאמר: משום והערום
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות

לשכרותו 12) הגיע לא אבל המלך. בפני לדבר יכול שאינו
כשוטה. הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם לוט, של

את 13) ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל

.‰ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜14‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ««ƒ∆…
- Ì¯z Ì‡ ,ÏB„‚ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿…«¬»»ƒ»«
ÏÈ‡B‰ ;‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a elÙ‡Â ,‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»«¬ƒƒ¿»∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓi˜ ÔLc˜‰Â Ô‰È¯„Â¿ƒ¿≈∆¿∆¿≈»«»ƒƒ«»¿∆≈«¿

.ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ

והוא 14) בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת
עשתי  בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה

אחד". ויום שנה עשרה

.ÂBÈ‡Â ,Ì¯˙Ï CÏ‰Â ,ÈÏ Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…ƒ¿»«ƒ¿…¿≈
Ìe¯z È¯k ‡ˆÓe ‡·e ,Ì¯z ‡Ï Ì‡Â Ì¯z Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ»«¿ƒ…»«»»»¿ƒ»
˙˜ÊÁ ÔÈ¯eq‡a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L .Ìe¯z B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ -≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆¿«
;¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï B˙eÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏL»ƒ«∆¿ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ

˙eL¯· ‡lL Ì¯z ¯Á‡ ‡nL LLBÁÂ15. ¿≈∆»«≈»«∆…ƒ¿

תרומה.15) תרומתו ואין

.ÊÏL BzÚ„k Ì¯Bz - Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…≈¿«¿∆
‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa16Ba Ú„BÈ17‰Ú¯ ÔÈÚ ÏÚa ‡e‰L ««««ƒƒ»»≈«∆«««ƒ»»

‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ -18LÙ ÏÚa «¿ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ»»««∆∆
‰Ú·O19-Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ ¿≈»«¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿ƒ≈≈«

Ôek˙ .ÌÈMÓÁÓ „Á‡ ,˙ÈBÈa BÏ LÈ¯ÙÓ - BzÚc«¿«¿ƒ≈ƒ∆»≈¬ƒƒƒ¿«≈
„Á‡ B‡ ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,˙ÈBÈ·Ï¿≈ƒ¿»¿»¿»∆»≈«¿»ƒ∆»

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ20ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â . ƒƒƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«
˙ÈBÈa‰21ÔÈ‡ - ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzÓ „Á‡ elÙ‡ Ì¯˙Â «≈ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

הבית.17)השליח.16) הבית.18)בבעל בעל
יפה.19) לעין מארבעים 20)ביטוי אחד תורם שיש כיוון

בכך  לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש
שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך.
תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו

בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע כשאינו

.Á;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ˙B·iÁ - ÔÈÙzM‰ ˙B¯t≈«À»ƒ«»ƒ¿»««¿
ÔÈÙzM‰Â .ÌÈL ÏL elÙ‡ - ÌÎÈ˙¯OÚÓ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿…≈∆¬ƒ∆¿«ƒ¿«À»ƒ

˙eL¯ ÏhÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡22Ì¯Bz‰ Ïk ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ≈»¿ƒƒƒ…¿∆ƒ∆∆»»«≈
ÈM‰ ‡·e ,Ô‰Ó „Á‡ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ô‰Ó≈∆¿»¿»»«∆»≈∆»«≈ƒ
Ì‡ :Ì¯z B¯·ÁL Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰iL ‰Óe¯z Ì¯˙Â¿»«¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆¬≈»«ƒ

ÔÈÁÓÓ eÈ‰23dÈ‡ ÈM‰ ˙Óe¯z - ‰Ê ÏÚ ‰Ê »¿«ƒ∆«∆¿««≈ƒ≈»
‰Óe¯z24ÔÈÁÓÓ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;25ÔBL‡¯‰ Ì¯˙Â , ¿»¿ƒ…»¿«ƒ¿»«»ƒ

Ì¯z ‡Ï ;‰Óe¯z ÈM‰ ˙Óe¯z ÔÈ‡) - ¯eÚMk«ƒ≈¿««≈ƒ¿»…»«
¯eÚMk ÔBL‡¯‰26‰Óe¯z Ô‰ÈL ˙Óe¯z - (27. »ƒ«ƒ¿«¿≈∆¿»

אלא 22) כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה
חבירו". רשות בלא אחד תורמין וממחין 23)"השותפין

כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא
חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שאילו 24)שכל

תורם. הוא היה לא תרם, שחבירו לא 25)ידע כלומר,
זה. על זה סומכים שהם שתרם 26)ידוע כשיעור כלומר,

השני,27)חבירו. של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
על  לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני אין בוודאי
נמצא  השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו,

חלקו. על מפריש ואחד אחד כל

.ËB˙Èa Ô·Ï B‡ BÙzLÏ ¯ÓB‡‰28Bc·ÚÏ B‡29B‡ »≈¿À»¿∆≈¿«¿
Ì„˜ B˙eÁÈÏL Ïh·e ,Ì¯˙Ï eÎÏ‰Â ,Ì¯˙Ï B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»ƒ¿…¿»¿ƒ¿…ƒ≈¿ƒ…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÁÈÏM‰ ‰pL ‡Ï Ì‡ :eÓ¯˙iL30; ∆ƒ¿…ƒ…ƒ»«»ƒ«¿»¿»
Ì¯˙Â ,ÔBÙv‰ ÔÓ Ì¯z :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿∆»«¿…ƒ«»¿»«

Ì„wÓ B˙eÁÈÏL Ïh·e ÏÈ‡B‰ ,ÌB¯c‰ ÔÓ31dÈ‡ - ƒ«»ƒƒ≈¿ƒƒ…∆≈»
.‰Óe¯z¿»

לתרומה,29)משמשו.28) שליח שנעשה כנעני, עבד
ברית. בן שהוא שלא 30)מפני עד אם "בטל שם: במשנה

תרומתו  ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם
פי 31)תרומה". על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

להקפיד  אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה
זה. על

.ÈÌ¯zL ÒÈ¯‡32„Ú Ì‡ :·kÚÂ ˙Èa‰ ÏÚa ‡·e , »ƒ∆»«»««««ƒ¿ƒ≈ƒ«
‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ·kÚ Ì¯z ‡lL33Ì‡Â , ∆…»«ƒ≈≈¿»¿»¿ƒ

ÔÈÒtB¯ËBt‡‰Â .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·kÚ Ì¯zMÓƒ∆»«ƒ≈¿»¿»¿»«¿¿ƒ
ÔÈÓ¯Bz34.ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

עבודתו.32) תמורת בתבואה, חלק לו ומה 33)שיש
שם  ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו
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בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף:
נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו
ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף

חלקו. על את 34)אלא מאכילין שאין להאכילן, "כדי
כדי  יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים

מתוקנין". פירות להניח

.‡ÈÒp‡‰Â ÔÏÊb‰Â ·pb‰35‰Óe¯z Ô˙Óe¯z -36Ì‡Â . ««»¿««¿»¿»«»¿»»¿»¿ƒ
Ô‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰37Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - »«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆≈¿»»
.‰Óe¯z¿»

לו.35) לתת חבירו את רבינו 36)שהכריח שכתב ממה
המדובר  שכאן משמע רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך
גם  כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא
חולין, (=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש

תרומה. (=ועכשיו) שכיוון 37)והשתא שם. תוספתא
נתייאשו. לא וודאי אחריהם שרודפין

.·È‰Ó ÏÚ ÔÈÓ¯Bz - ‰M‡‰Â „·Ú‰Â ¯ÈÎO‰Â Ôa‰«≈¿«»ƒ¿»∆∆¿»ƒ»¿ƒ««
Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ïk‰ ÏÚ eÓ¯˙È ‡Ï Ï·‡ ;ÔÈÏÎB‡ Ô‰M∆≈¿ƒ¬»…ƒ¿¿««…∆≈»»
ÂÈ·‡ ÌÚ ÏÎB‡Lk Ôa‰ .BlL BÈ‡L ¯·c Ì¯Bz38 ≈»»∆≈∆«≈¿∆≈ƒ»ƒ

d˙qÚa ‰M‡‰Â39.˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ¯Bz - ¿»ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿

שהזכיר 38) והבן אביו. שולחן על סמוך שהוא היינו
סמוך  באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה

אביו. שולחן כלומר 39)על מעיסתה, שקמצה לפרש אין
רשות  צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן
והמדובר  הבית, של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל.
רשות  לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה,

מדעתו. שלא גם ומפרישה

.‚È˙ÚcÓ ‡lL Ì¯˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ≈»∆¿ƒ¿…∆…ƒ««
ÏÚa˙ba ÔÈÎ¯Bc‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰40eˆ¯È Ì‡L ; ««««ƒƒ«¿ƒ««∆ƒƒ¿

¯ÒnL ÈÙÏe ,„iÓ ÌÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÈi‰ ˙‡ ‡nËÏ¿«≈∆««ƒ¬≈≈¿«¿ƒƒ»¿ƒ∆»«
Ôk ÏÚ ÔÈÓ‡‰Â Ô‰Ï41ÔÈÁeÏLk Ô‰ È¯‰ -42Ì‡Â , »∆¿∆¡ƒ»«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z»¿¿»»¿»

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם שמותר
יטמאו].41) שלא כך, על האמינם לתרום,42)[כלומר,

טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם

.„È,Ì¯˙e È¯‚ ÈÏ Òk :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«««««ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿…
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Òk Ck ¯Á‡Â Ì¯˙Â43. ¿»«¿««»»«¿»¿»

מקפיד 43) אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום
לו  אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
שאמר  נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל
שלא  פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו
נכנס  הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר

נתרם. כן אם אלא

.ÂË‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»
BlMÓ44ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Óe¯z dÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc - ƒ∆ƒ»∆≈»¿»¿ƒ∆≈»

e¯Êb Ô‰È¯·cÓe ;ÔÈ·iÁ45,‰Óe¯z B˙Óe¯z ‰È‰zL «»ƒƒƒ¿≈∆»¿∆ƒ¿∆¿»¿»

Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓn‰ ‰Ê ‰È‰È ‡lL ,ÔÈÒÈk ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈ƒƒ∆…ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿»≈
B¯ËÙÏ È„k ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚa B˙B‡ ‰Ï˙ÈÂ46. ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«»¿≈¿»¿

LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ∆»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ
‰Óe¯z47Ï‡¯OÈ ˙Ú„a :¯Ó‡ Ì‡ :48- ‰ÈzL¯Ù‰ ¿»ƒ»«¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»

‰ÊÈ‚ ‰eÚË - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰kÏ Ô˙pz49BaÏa ‡nL , ƒ»≈«…≈¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»¿ƒ
ÌÈÓMÏ50;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

‰ˆeÁa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡¬»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ı¯‡Ï»»∆…»¿»∆»ƒƒ∆≈»ƒ

.ÏÏk ‰Óe¯z dÈ‡Â¿≈»¿»¿»

תרומה 44) אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
לעונת 45)כלל. והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

בתרומות  כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות
שמירחם  ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות.
ואמרו  כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי

תרומה. הגוי 46)שתרומתו תרומת שגם רואים שהרי
מירח  אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה.
ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי
מתרומות  לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם
לגוי  ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - ומעשרות

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם היינו:47)למרחם
למעלה. שכתב כמו שתרומת 48)משלו, "שלמקום

זו". תלך הולכת בהנאה.49)ישראל לשם 50)ואסורה
בהנאה. אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש.

.ÊË¯OÚÓ ,¯OÚÓ ¯Ó‡Â ‰Óe¯z ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»¿»««¬≈«¬≈
BaÏÂ ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z ¯Ó‡Â¿»«¿»…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ .ÔÈÂL»ƒƒ¿ƒ¿»¿«¬«¿¿…ƒƒ¿»»
ÌÎÏ ·LÁÂ :¯Ó‡pL ;‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌeÏk¿¬≈¿»∆∆¡«¿∆¿«»∆
‰È‰z „·Ïa ‰·LÁÓa - Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¬»»ƒ¿«ƒ¿∆

.‰Óe¯z¿»

.ÊÈ- È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ :È‡z ÏÚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿«≈«¿«
ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈»¿»¿≈

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰51‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÌÁÂ ««¿ƒ¿»««¿¿ƒ«¬≈∆¬≈∆
¯‡L BÏ ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÚt LÈ¯ÙiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ÔÈlÁ ¯ÊÁ˙Â ,ÌÈ¯„¿»ƒ¿«¬…Àƒ¿∆»¿»«∆«¿ƒ««

.˙B¯Á‡ ˙B¯t B‡ ‰lÁz LÈ¯Ù‰L d˙B‡ ‰iL¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈

אינו 51) - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא ועוד
עליהם. להישאל יכול

.ÁÈ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈÈ ÏL ¯Ba Ì¯Bz‰52ÏÚ ‰Óe¯z «≈∆«ƒ¿»«¬≈∆¿»«
¯·M‰ ÔÓ ÌÏL [‰ÏÚzL CÈ¯ˆ] - ÌÏL ‰ÏÚzL ˙Ó¿»∆«¬∆»≈»ƒ∆«¬∆»≈ƒ«∆∆

‰ÎÈÙM‰ ÔÓe53‰‡Óh‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,54‰¯aL Ì‡Â . ƒ«¿ƒ»¬»…ƒ«À¿»¿ƒƒ¿¿»
˙Ún„Ó dÈ‡ -55ÌL ¯·Mz Ì‡L ÌB˜Óa dÁÈp‰ . ≈»¿«««ƒƒ»¿»∆ƒƒ»≈»

¯BaÏ ÚÈbz ‡Ï ÏbÏb˙z B‡56,˙Ún„Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿«¿≈…«ƒ««¬≈¿«««
È‡z‰ Ìi˜˙ ¯·kL57. ∆¿»ƒ¿«≈«¿«

הבור.52) מן שמעלה יין על 53)דלי מעלה אדם שאלו
את  וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו
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בבור. שנשארו ולא 54)החולין מצוייה אינה שטומאה
דעתו. על לפי 55)עלה בדימוע, אוסרת אינה כלומר,

התנאי. נתקיים לא שהרי תרומה אל 56)שאינה תיפול לא
הבור.57)הבור. מן עלה כבר נקרא שזה

.ËÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¬»
ÔÂÈk - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ¯znL ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙aƒ¿««¬≈∆À»ƒ¿…∆…ƒ«À»≈»

B‡z Ìi˜˙ ‰˙ÏÚL59Û‡Â ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡È‰ È¯‰Â , ∆»¿»ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿««¬≈¿«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÎtLpL B‡ ‰¯aLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ«

.˙‡ÓËpL∆ƒ¿»

המוקף.58) מן גדולה,59)שניטלת בתרומה רק כלומר:
את  להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת שאינה
במקום  תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי
היין  דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא
שתעלה  מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור,
ותתגלגל  תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם",
נתקיים  לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא
תורמים  חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו.
מן  שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה
היין  דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף,
לו  ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום
שלא  נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם
הבור  מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו הרי

.ÎB‡ ,ÔÈlÁ ‰hÓlLÂ ‰Óe¯z ‰ÏÚÓlL :¯ÓB‡‰»≈∆¿«¿»¿»¿∆¿«»Àƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰Óe¯z ‰hÓlLÂ ÔÈlÁ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»Àƒ¿∆¿«»¿»¿»»«»ƒ

ÈeÏz ¯·c‰L60Ì¯Bz‰ ˙Ú„a61. ∆«»»»¿«««≈

או 60) למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום לקבוע
(=אוצר 61)למטה. המנורה את בתורם שהמדובר [נראה

ממה  או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של
חוש  ואינו כמה שלמטה, שנתערבו פי על שאף לדימוע. ש

כנגדם  חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים
כאן  לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון -
שיפריש  שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על
דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף,

ברירה. על סומכים

.‡Î‰È‰zL BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - Ô¯b‰ ˙‡ Ì¯Bz‰«≈∆«…∆»ƒ∆¿«≈∆ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈÚhwaM ‰Ó ÏÚÂ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ62‰Ó ÏÚÂ ¿»««¿ƒ¿««∆«À»ƒ¿««

ÔÈ„„vaM63Ô·z‰ CB˙aM ‰Ó ÏÚÂ64˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆«¿»ƒ¿««∆¿«∆∆«≈∆
·˜i‰65‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - «∆∆»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««

ÔÈpˆ¯ÁaM66ÔÈbfaM ‰Ó ÏÚÂ67ÏL ¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆««¿«ƒ¿««∆««ƒ«≈∆«∆
˙ÙbaM ‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - ÔÈÈ68. «ƒ»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««∆«∆∆

È‡zL ;Ïk‰ ¯ËÙ - Ì˙Ò Ì¯z ‡l‡ ,Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈∆»»«¿»ƒ¿««…∆¿«
‰lkÏk Ì¯Bz‰ .Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z‰L ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«¿»««…«≈«¿«»
el‡ È¯‰ - ‰lkÏk‰ „ˆa ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿«««¿«»¬≈≈

.Ïk‰ ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏaL ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿…««…

נידושו.62) שלא קטועות הכרי.63)שיבולים שבצידי
הנגלה 64) כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שאי

לתוכו.65)והנסתר. יורד שהיין הגת שלפני הבור
של 68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66) פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים.

à"ôùú'ä áà-íçðî å"è ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תורם )1 אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר

מאימתי  הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין
על  הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא.
אם  הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין אם
המפריש  איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין
פירות  על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר תרומה
שתורמין  והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים.
בשלשה  מגולה. ונמצאת יין של חבית תרם זה. על זה
עליו. להפריש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים

.‡‰Ùi‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡2ÌÎÓÈ¯‰a :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ∆»ƒ«»∆∆∆¡««¬ƒ¿∆
ÔÓ Ì¯Bz - Ô‰k ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .epnÓ BaÏÁ ˙‡∆∆¿ƒ∆¿ƒ≈»…≈≈ƒ

Ìi˜˙n‰3.Ìi˜˙Ó BÈ‡L ‰ÙÈ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«≈««ƒ∆≈»»∆∆≈ƒ¿«≈
˙B¯‚B¯b‰ ÏÚ ÌÈ‡z Ì¯Bz ?„ˆÈk4ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e , ≈«≈¿≈ƒ««¿»¿»∆≈

ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯b Ì¯Bz - Ô‰k ÌL5ÏÈ‚¯ Ì‡Â .6 »…≈≈¿»««¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
˙B¯‚B¯b ÌÈ‡z ˙BOÚÏ7ÏÚ ÌÈ‡z‰ ÔÓ Ì¯Bz - «¬¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈ƒ«

ÌB˜Óa Ï·‡ .Ô‰k ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ ˙B¯‚B¯b‰«¿»¬ƒ¿»∆≈»…≈¬»¿»
Ô‰k Ba LiL8ÏÚ ˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ∆≈…≈≈¿ƒƒ«¿»«

L ÌB˜ÓÏ elÙ‡ ÌÈ‡z‰ÌÈ‡z ˙BOÚÏ Ôk¯c «¿≈ƒ¬ƒ¿»∆«¿»«¬¿≈ƒ
.˙B¯‚B¯b¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ealg z` mknixda xn`py ,dtid on `l` oinxez oi`"
."epnn

אינן  התורה דיני "רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם כתב
בהלכה  גם וכך המעשים", כל וליישר הדעות לתקן אלא...
הזמן  את שגם ה', בעבודת כללית הוראה ללמוד יש זו
ובשעות  קדושה, לענייני להקדיש יש ביום, מובחר היותר
משרתים  הם שגם החולין בענייני לעסוק - "יפות" הפחות
זה  עניין כשלעצמן. 'קדושה' שאינן הגם הקדושה, את
מיטה, היינו עריסה, מלשון "עריסותיכם" במילה גם מרומז
מהמיטה, הקימה זמן על מרמז עריסותיכם" "ראשית כי
יש  שאותן יפות, היותר השעות שהן הבוקר שעות היינו

וצדקה. תפילה תורה ללימוד להקדיש
ממנה  שהרי ישראל, אחדות על מלמדת בכלל, תרומה
לרבות  אתם, גם תרימו "כן ענין: בכל שליחות דין נלמד
עניין  מודגש והטוב, היפה מן התרומה בעניין וגם שלוחכם".
שווים, שאינם היום חלקי בין דווקא שמתבטא האחדות
שבין  ובשיתוף בצירוף דווקא כי הקב"ה, ברא ושאותם

בשלימותה. האחדות נגרמת במהותם השונים הדברים
(b"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)
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ד.2) משנה פ"ב כר'3)תרומות ולא שם, כתנאֿקמא
(פירוש  הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה.
את  "בהרימכם תורה שאמרה ואףֿעלֿפי שם). המשניות
תרומה  תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו"
הוא  שהרי הרעה, מן לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו

יבשות.4) מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים
יותר.שהגרוג 5) מתקיימות נה.6)רות ואם 7)מנחות

יתקלקלו. לא שם.8)כן,

.·ÌÏL Ïˆa ÔÈÓ¯Bz9Ï·‡ ;ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»»≈««ƒ∆»»¬»
ÌB˜Ó ÏÎa .ÏB„‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïˆa ÈˆÁ ‡Ï10 …¬ƒ»»««ƒ∆»¿»»

BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡11Ô‚ck :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡««»»
·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ12ÔÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â . ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»«≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

יהודה.9) כרבי ולא תנאֿקמא כדעת ה', משנה שם תרומות
"בכל 10) להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

בפירוש  הוא וכך מינו" שאינו על ממין תורמין אין מקום
למה  אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז.
בין  כהן, שיש בין כלומר מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה,
שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין
שהוא  לפי כהן שיש במקום בין יותר, שוה תנאֿקמא לדעת
וראה  מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו
בברכות  הגמרא סוגיית עם רבינו דברי יישוב קורקוס בר"י

ד.11)לט:). משנה שם דגן 12)תרומות תורמין כלומר,
על  אחד כל שלו, היקב מן יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן
ממה  זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו
תירוש  חלב וכל יצהר חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר
וראה  רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן"
הפנים  ומראה ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי

.‚˙eMw‰13„Á‡ ÔÈÓ - ÔBÙÙÏÓ‰Â14ÔÈÓ Ïk , «ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈhÁ15ÌÈ‡z ÔÈÓ Ïk ,„Á‡ -16- ‰Ï·„e ˙B¯‚B¯‚e ƒƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈»

ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,„Á‡17B¯·Áa ∆»¿≈ƒ∆«∆¿…∆ƒ¿«ƒ«¬≈
.Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï -…ƒ¿…ƒ∆«∆¬ƒƒ«»∆«»«
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ÔÈhÁ ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»ƒƒ«¬ƒƒ¿»
ÔÈ‡Ò ÈL Ïk‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Â ,„Á‡ ˙È·a ÌÈ¯BÚO¿ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ««…¿≈¿ƒ

‰Óe¯z ÔÈ‡ - ÔÈhÁ18- B¯·Áa ÌÈ‡Ïk BÈ‡L ÏÎÂ . ƒƒ≈»¿»¿…∆≈ƒ¿«ƒ«¬≈
;‰Ùi‰ ÏÚ Ú¯‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ Ì¯Bz≈ƒ«»∆«»«¬»…ƒ»«««»∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â19ÔÈef‰ ÔÓ ıeÁ .20ÏÚ ¿ƒ»«¿»¿»ƒ«ƒ«
Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈhÁ‰21. «ƒƒƒ¿≈∆≈»…∆»»

קישות 13) יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת ו, משנה שם
שם). (רע"ב בערבית "פאקוס" לענין 14)היא גם שכן

להלן. וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים
ד.15) משנה שם ולבנה. שם.16)שחורה משנה
ו.17) משנה על 18)שם אפילו תרומה אינם [כלומר,

תורמין  "אין ד: משנה פ"א בתרומות מפורש וכן החטים.
שמאי  בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים
תרומתן  אין אומרים הלל ובית בהם, עצמן תרומת אומרים

כאן  אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה".
לא  כאילו הוא והרי השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה
ו"נדר  נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם
לדעת  כה: בנדרים כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר
על  חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית
כאן]. ובחזוןֿאיש שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים

שנאמר 19) ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
חלבו  את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם,
ואם  חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני מין
ומפרש 21) אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות

אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל שאינם רבינו

.„BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡22¯·c ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»
‰¯Ó‚ ‡lL ¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»∆…ƒ¿¿»
¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»
;BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿«»»∆ƒ¿¿»¿«¿

¯Ó‡pL23ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck : ∆∆¡««»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆ƒ
‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â .¯eÓb‰ ÏÚ ¯eÓb‰24. «»««»¿ƒ»¿¿»»¿»

עיין 22) המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם
שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא כן

שלמעלה 24) ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה
על  ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
לענין  - בדיעבד אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו
שתרומתו  שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו מין
יו"ד  ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה,
מה  על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק שלא, סימן
אינה  קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו
(עיין  חלה חלתו שתהא מיוחד לימוד אין שם שגם חלה",

שם). שלמה ומלאכת ר"ש

.‰È˙ÓÈ‡Ó25¯¯·iMÓ ?Ô¯b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz26¯¯a . ≈≈»«¿ƒ∆«…∆ƒ∆ƒ¿…»«
ÒÈÎn‰ .¯e¯a BÈ‡L ÏÚ ¯e¯a‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒƒ«»«∆≈»««¿ƒ

ÌÈÏaL27‰Ê È¯‰ - ˙BÏÈÏÓ Ô˙BOÚÏ B˙Èa CB˙Ï ƒ√ƒ¿≈«¬»¿ƒ¬≈∆
Ì¯Bz28ÌÈÏaL ÔÓ29. ≈ƒƒ√ƒ

פ"ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י
וכסףֿ קורקוס (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה).
ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן משנה).
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. ביצה
מן.28) לבוא 29)צ"ל: סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו

להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, גורן לידי

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó30È˙L da eÎl‰iMÓ ?˙b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ≈≈»«¿ƒ∆««ƒ∆¿«¿»¿ƒ
·¯ÚÂ31eÚËiMÓ ?ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz È˙ÓÈ‡Ó .32. »≈∆≈≈»«¿ƒ∆«≈ƒƒ∆ƒ¿»

יקב 30) גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא
פ"א  (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים וזה וגת.
דבר  על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה
להלן  וראה בלבד". ויקב גורן אלא מלאכתו, נגמרה שלא
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לעשותן  העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה
בה.31)צמוקים]. הקורה 32)לדרוך משישימו כלומר,

הזיתים. על

.Ê¯B‰h‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡33- Ì¯z Ì‡Â ;‡Óh‰ ÏÚ ≈¿ƒƒ«»««»≈¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z34ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .35ÏebÚL , ¿»¿»«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ

‰Ï·c ÏL36ÔÓ ‰lÁzÎÏ ÔÈÓ¯Bz - B˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ∆¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
BaL ‡Óh‰ ÏÚ BaL ¯B‰h‰37,„·Ïa ÏebÚ‰ ‡ÏÂ . «»∆««»≈∆¿…»ƒƒ¿«

˜¯È ÏL ‰c‚‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„Á‡ Ûe‚ ‡e‰L38elÙ‡ , ∆∆»∆»¬ƒ¬À»∆»»¬ƒ
ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú39ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - d˙ˆ˜Ó ‰‡ÓËpL , ¬≈»∆ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .daL ‡Óh‰ ÏÚ daL ¯B‰h‰«»∆»««»≈∆»¬»ƒ»¿≈
‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙BÓ¯Ú ÈzL B‡ ˙Bc‚‡ ÈzL B‡ ÌÈÏebÚƒƒ¿≈¬À¿≈¬≈««¿≈»
ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ Ì¯˙È ‡Ï - dcˆa ‰¯B‰Ë ˙Á‡Â¿««¿»¿ƒ»…ƒ¿…ƒ«»«

‰lÁzÎÏ ‡Óh‰40¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈÓ¯B˙Â .41ÔÓ «»≈¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈ƒ
BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈¿«¿ƒ»∆∆¡«∆ƒ¿¿

BaL Lc˜Ó‰ ÔÓ ÏË - epnÓ42. ƒ∆…ƒ«¿À»∆

ממה 33) כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
"מה  - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם "ונחשב שנאמר
טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן
משאיֿאפשר". אפשר למדין שאפשר, אףֿעלֿפי וזה

או  טמא כולו יהא שתרם מה כדי כלומר: טהור כולו
(ר"ש). הטמא על הטמא ומן הטהור על הטהור מן שיתרום
מן  ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל

ההלכה). (בסוף הטמא על שם.34)הטהור משנה
- תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי
ה'" תרומת ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו
הטהור  מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום -

הטמא. העגול 35)על אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
מקום  "וכל המשנה בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה של
ור"ש  ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר

ונקראת 36)שם. היבשים התאנים מן שעושים גדול "ככר
(פיה"מ). רבים,37)דבלה" מחלקים מחוברת שהיא "לפי

טומאה  ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף אותם נחשב לא
(שם). ידוע 38)כולה" שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם). האגודה" יותר 39)לכל שהיא חיטים של "כרי
(שם). בדבוק" האגודה מן תרומתו 40)פחותה - ובדיעבד

ההלכה. בתחילת למעלה שכתוב כמו תרומה,
שם.41) מן 42)ירושלמי תקח שתמיד היינו שם, הוא כן

טמא. בו יש אם אף - שבו הטהור

.ÁÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡43¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ44:Ì¯z Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«»≈««»¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ‚‚BLa45˙‡ Ôwz ‡Ï - „ÈÊÓa ; ¿≈¿»¿»¿≈ƒ…ƒ≈∆

ÌÈ¯ÈM‰46‰Óe¯z - ÌÈ¯‰L ‰ÊÂ ,47Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,48. «¿»ƒ¿∆∆≈ƒ¿»¿«¬…¿ƒ¿…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na49‰‡Óha Ú„È ‡lL ?50Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««À¿»¬»

Ì¯˙Ï ¯znL ‚‚LÂ Ú„È Ì‡51¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ ƒ»«¿»«∆À»ƒ¿…ƒ«»≈««»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ÔÎÂ .„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -52. ¬≈«≈ƒ¿≈ƒ¿««¬≈

ההלכה.43) בסוף - מעשר תרומת ולענין גדולה. תרומה
ב.44) משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא

שנתלשה  בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר
הסוגיא  ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן

וראה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן לג. בפסחים
יד). הלכה פ"ב הטבל.46)למעלה מן 47)את שהרי

נתן  כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו תרומה, תרומתו התורה
אושעיא). השירים.48)ברבי את לתקן כדי

תרומה.49) תרומתו בתרומות 50)שבשוגג יהודה כר'
כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם.
דפוסים  ברמב"ם (הגהה יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה,

משנה).51)חדשים). (כסף א הלכה שם ירושלמי
מן 52) ניטלת מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

על  הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור
במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא

וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן שם:

.ËÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ«¿À»««»¿…ƒ
¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰53ÔÈLeÏz ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .54 «»««¿À»≈«»≈¿ƒ

el‡ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È el‡ ˙B¯t :¯Ó‡Â¿»«≈≈ƒ¿¿»«≈≈
ÌÈ¯aÁÓ‰55eLÏziLÎÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,56BÏ eÈ‰L B‡ ; «¿À»ƒ¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ»¿∆»

˙B‚e¯Ú ÈzL57eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡Â ¿≈¬¿»«≈¬»¿ƒƒ¿
ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z58:¯Ó‡L B‡ ; ¿»«≈¬»¿À»ƒ∆»«

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t≈¬»¿À»ƒƒ¿¿»«≈
ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú59‡Ï -ÌeÏk ¯Ó‡60Ì‡ Ï·‡ . ¬»¿ƒ…»«¿¬»ƒ

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡»«≈¬»¿ƒƒ¿¿»«≈
eLÏziLÎÏ BÊ ‰‚e¯Ú61B„È·e ÏÈ‡B‰ ,eLÏ˙Â , ¬»ƒ¿∆ƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»

- Ì‰ÈL eLÏziLÎÏÂ ,‰OÚÓ ¯qÁÓ BÈ‡ - ÔLÏ˙Ï¿»¿»≈¿À««¬∆¿ƒ¿∆ƒ»¿¿≈∆
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c62LÈÏL e‡È·iL ‡e‰Â .63.¯Ó‡L ˙Úa ¿»»«»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»«

(לבמדבר 53) קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א תרומות
"שלא  - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת למד כו) יח,
המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום
פי"א  להלן (וראה אין ד"ה סב. קידושין בתוספות ועיין

כו). ואילו 54)הלכה שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,
וראה  שלו, אינם מפריש, הוא שעליהם המחוברים, הפירות

עליהם 55)להלן]. ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש תרומה, תרומתו משלו,

והרי 56) לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
בכסףֿ קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה
מחוברים  "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח). משנה
בידו  - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על

תרומה]. ותרומתו ששתי 57)לתלשם [והיינו סב. קידושין
התלושה]. וגם המחוברת גם שלו, הן עכשיו 58)הערוגות

שיתלשו. מחוברים.59)לפני בעודם שכיון 60)עכשיו
כדבר  זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו

שם). (קידושין לעולם בא הכסףֿמשנה 61)שלא לדעת
פירות  שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים, זו ערוגה
בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו".
זו  הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד שניהם". "ולכשיתלשו
פירות  על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על
שתי  על נאמרה ע"ב ושם לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה

על 62)הבבות. שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
פ"ב  תרומות ותוספתא תלושים, על מחוברים האור:
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה
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ומעשרות 63) מתרומות הם פטורים שליש, הביאו לא שאם
פ  תרומות (למעלה מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב

פרק  תחילת תרומות (ירושלמי קיימים דבריו אין ומעשרות,
אין  הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט).
שם, בקידושין יעקב בן אליעזר כר' ודלא לגמרם, בידו זה
אדם  שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר

לעולם. בא שלא דבר מקנה

.ÈL·i‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,L·i‰ ÏÚ Ál‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡64 ≈¿ƒƒ««««»≈¿…ƒ«»≈
ËwÏ ?„ˆÈk .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â ;Ál‰ ÏÚ«««¿ƒ»«¿»¿»≈«ƒ≈
ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ¯ÁÓÏ epnÓ ËwÏÂ ÌBi‰ ˜¯È»»«¿ƒ≈ƒ∆¿»»≈¿ƒƒ∆«
˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ÈL ¯nzL‰Ï Bk¯c Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Ê∆∆»ƒ≈«¿¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈»»
,˙BBÙÙÏÓ‰ ÔB‚k ,ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯nzL‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ¿«≈¿»»ƒ¿«¿»¿
ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,Û¯ËˆÓ - ÌÈÓÈ ˙LÏLa ËwlL Ïk…∆ƒ≈ƒ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ∆«
ËwÏÂ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ¯nzL‰Ï Bk¯cL ˜¯È .‰Ê∆»»∆«¿¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ≈

.‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯Bz - ·¯Úa ËwÏÂ ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿ƒ≈»∆∆≈ƒ∆«∆

פ"ד.64) שם תוספתא

.‡ÈBÊ ‰L ˙B¯tÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡65‰L ˙B¯t ÏÚ ≈¿ƒƒ≈»»«≈»»
.BÊ ‰L ˙B¯t ÏÚ ‰¯·ÚL ‰L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ ,‰¯·ÚL∆»¿»¿…ƒ≈»»∆»¿»«≈»»

‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â66‰L ‰L :¯Ó‡pL ;67. ¿ƒ»«≈»¿»∆∆¡«»»»»
ËwÏ68˜¯È69‰M‰ L‡¯ ·¯Ú70‰‡a ‡lL „Ú ƒ≈»»∆∆…«»»«∆…»»

ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - LÓM‰ ‰‡aL ¯Á‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈««∆»»«∆∆≈¿ƒ
ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .ÔLÈ ‰ÊÂ ,L„Á ‰fL ;‰Ê ÏÚ ‰fÓ71 ƒ∆«∆∆∆»»¿∆»»¿≈ƒƒ≈

‚B¯˙‡72‰‡a ‡lL „Ú Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ·¯Úa ∆¿¿∆∆¬ƒ»»»ƒ¿»«∆…»»
- LÓM‰ ‰‡aMÓ ¯Á‡ ‚B¯˙‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈∆¿«≈ƒ∆»»«∆∆
L‡¯ - È¯L˙a „Á‡L ÈtÓ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆«∆ƒ¿≈∆∆»¿ƒ¿≈…

˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰73‰MÓÁÂ , «»»¿«¿¿¿»¿ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»
Ë·La ¯OÚ74ÔÏÈ‡‰ ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ -75. »»ƒ¿»…«»»¿«¿¿»ƒ»

פ"ב.65) שם ותוספתא ה, משנה פ"א משנה 66)תרומות
השדה 67)שם. היוצא זרעך תבואת כל את תעשר "עשר

שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה
יב.68) השנה בראש והובאה שם, שבו 69)תוספתא

ד). הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים
התבואה 70) למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד

(להלן). יד:71)והירקות השנה כירק 72)ראש שהוא
ה). הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין

ב.73) שם שם.74)משנה במשנה גם 75)כביתֿהלל
לענין  - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג

טו.). (שם כאילן דינו המעשר, שנת

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡76, ≈¿ƒ≈»»∆«≈»»»∆
‡ÏÂ] .ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ¿…ƒ≈»»»∆«≈»»∆¿…

‡È¯eÒ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ77‡È¯eÒ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ , ƒ≈»»∆«≈¿»¿…ƒ≈¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ [.ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ«≈»»∆¿…ƒ≈∆≈»«»ƒ

‰Óe¯˙a78‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÔB‚k ,79˙B¯t B‡ , ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»≈
‡ÏÂ ,‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯t ÏÚ Ô˙Óe¯z ‰Ó¯˙pL∆ƒ¿¿»¿»»«≈∆«»ƒƒ¿»¿…

Ët‰ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯tÓÌ‡Â .ÔÈ¯e ƒ≈∆«»ƒƒ¿»«≈«¿ƒ¿ƒ
.‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z»«≈»¿»

שם:76) המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות
(ויקרא  הארץ" מזרע הארץ מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם
יש  מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז,
אין  מעשר, בתרומת שבאו מהם ויש במעשר, שבאו מהם
שבאו  הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה
על  במעשרות שבאו ובפסוקים המעשרות, על בתרומות
מזה  שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות,
לארץ  באו אם שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה
התורה  מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני
פירות  על בהם תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה
(משנה  עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ

שם). פ"ב.77)ראשונה תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם שם.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰80‰Óe¯z81‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ««¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
B˙Óe¯z82ÈL ¯OÚnÓ B‡83ecÙ ‡lL Lc˜‰Â84ÏÚ ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿«

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈≈¿»»¿»

ראשון 80) ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות
ממעשר  ולא תרומתו, אחרים) ספרים (כנוסחת ניטלה שלא
וראה  אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני

גדולה.81)להלן. תרומה  תרומת 82)היינו היינו
לפני  הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר.
תרומה  גם ממנו להפריש שחייב גדולה, תרומה שהפריש
ומכיון  יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה
ממנו  להפריש יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה
והיא  וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה
יכול  מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת
וכסףֿמשנה  ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה שהפרישו 83)ופירוש
גדולה. תרומה שהפריש מן 84)לפני פטור שהקדש

מהלכות  (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות,
תרומה  מהם מפריש נפדו, אם אבל יז). הלכה שני מעשר

ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה,

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡85ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆«»ƒ«»«
Ô‰È¯·cÓ ·iÁÓ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,Ô‰È¯·cÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·c»»∆«»ƒƒ¿≈∆¿…ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆

Ì¯z Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ‰ ÏÚ86B˙Óe¯z - «««»ƒ«»¿ƒ»«¿»
‰Óe¯z87Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,88. ¿»¿«¬…¿ƒ¿…

ואינו 85) נקוב עציץ גבי יֿיא, משניות פ"ה מדמאי נלמד
(כסףֿ טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב,

ורדב"ז). כשתרם 86)משנה השני, הדין על רק מוסב זה
(כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן

להלן). להוציא 87)וראה צורך ואין לאכלה מותר שהכהן
אלא  אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה

שהרי 88)מדרבנן. התורה, מן בתרומה החייב על
שאינו  מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב
שהוא  מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש
- מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה מן בתרומה חייב
אבל  באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר תרומה, זו הרי
חייבת  שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה
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ואינה  מדרבנן אלא אינה זו ותרומה התורה, מן בתרומה
הלכה  להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת

טז.

.ÂË·e˜ ıÈˆÚ89ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -90‡‰È ‰nÎÂ . »ƒ»¬≈»»∆¿«»¿≈
ÔË˜ L¯L È„k ?·˜pa91˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,92Ú¯Ê . «∆∆¿≈…∆»»¿»ƒ¿«ƒ»«

·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ‰‡e·z93¯Á‡Â ,LÈÏL ‰‡È·‰Â ¿»¿»ƒ∆≈»¿≈ƒ»¿ƒ¿««
‡e‰ È¯‰ - ·e˜ ‡e‰Â ‰‡e·z‰ ‰¯Ó‚Â B·w Ck»ƒ¿¿ƒ¿¿»«¿»¿»¬≈
‡È·iL Ì„˜ ep·wiL „Ú ,·e˜ BÈ‡La ÁÓBˆk¿≈«¿∆≈»«∆ƒ¿∆…∆∆»ƒ

.LÈÏL¿ƒ

י.89) משנה שם בארץ.90)דמאי הפרי צמח כאילו
י.91) משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה כן
(כסף93ֿ) ב הלכה פ"ה מעשרות וירושלמי ע. מנחות

משנה).

.ÊËı¯‡a ÔÈÏ„b‰ ˙B¯tÓ Ì¯Bz‰94ÔÈÏ„b‰ ÏÚ «≈ƒ≈«¿≈ƒ»»∆««¿≈ƒ
ÔÈÏ„b‰ ÏÚ ·e˜ ıÈˆÚ ˙B¯tÓ B‡ ,·e˜ ıÈˆÚa¿»ƒ»ƒ≈»ƒ»««¿≈ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ı¯‡a95ÏÚ ·e˜ BÈ‡MÓ Ì¯z . »»∆¿»¿»»«ƒ∆≈»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜p‰96Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,97ÔÓ Ì¯z . «»¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…»«ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜ BÈ‡L ÏÚ ·e˜p‰98‡ÏÂ , «»«∆≈»¿»¿»¿…
ÏÎ‡z99ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ≈»≈«∆ƒ»∆»¿»««¿ƒ»

¯Á‡100. «≈

שם.94) התורה.95)דמאי מן צריך 96)ששניהם ואין
מפני  השניה, בהלכה כמו ומעשרות, תרומות עליה להוציא
(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן

שאינו 97) העציץ (שאין הפטור מן שהפריש לפי הנקוב, על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב

נקוב,98) שאינו ממה ולהפריש ולתרום לחזור צריך ואין
ביבמות  (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה

לאכול,99)פט:). לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי לכהן,
מן  בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל

המשניות). (פירוש שם,100)התורה ביבמות הוא כן
לחשוש  שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין
תרומה  כולה ובאמת השיריים, את זרים יאכלו שמא
ממקום  ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן,

אחר).

.ÊÈÌ¯Bz‰101È‡Óc‰ ÏÚ È‡Óc‰ ÔÓ102È‡Óc‰ ÔÓe «≈ƒ«¿«««¿«ƒ«¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - È‡ce‰ ÏÚ103Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,104ÏkÓ ««««¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…ƒ»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡105Ì¯z .È‡Óc‰ ÏÚ È‡ce‰ ÔÓ ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ«««««¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z -106ÏÎ‡z ‡ÏÂ ,107‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ¿»¿»¿…≈»≈«∆ƒ»∆»

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z108. ¿»««¿

על 101) שהרי מעשר, תרומת והיינו יא. משנה שם דמאי
גזירות  עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה
(תפארת  א הלכה מעשר מהלכות פ"ט להלן כמפורש דמאי,

שם). ואפשר 102)ישראל פטורים, ששניהם שאפשר
מהם  ואחד פטור מהם שאחד ואפשר חייבים, ששניהם

הודאי"103)חייב. על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ממנו  (שהופרשו פטורה היא אם ממהֿנפשך: מותרת
היא  ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות

את  גם ותקנה תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת
כן  גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה הודאי
והשניה  חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת,
התורה  מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
שנקרא  כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים
כפי  לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם עליה
בדמאי  כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא
(תוספת  יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן ג, משנה פ"א

שם). זה 104)הגרע"א והרי פטורה, התרומה היתה שמא
החיוב. על הפטור ומן 105)מן הודאי, על הודאי מן

עליו. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי
טבל,106) הוא אם ממהֿנפשך: לאכילה מתוקן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי
שהפריש 108)לכהן.107) ונמצא פטור, הדמאי היה שמא

הלכה  (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב מן
בתורם  רק כי אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב).
שמא  עצמו, ממנו לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ
וזו  חייבת שזו יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו
חייבת  וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן,
יבואו  לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה
מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר
תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום אם ואדרבה
היא  אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי
(תוספות  וכו' אחר ממקום שוב עליה להפריש ויצטרכו ספק

חדשים).

.ÁÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡109ÌÈhÁ‰ ÏÚ ÌÈÏaL110ÌÈ˙ÈÊÂ ,111 ≈¿ƒƒ√ƒ««ƒƒ¿≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ ,ÔÓL ÏÚ112dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â .ÔÈÈ ÏÚ «∆∆«¬»ƒ««ƒ¿ƒ»«≈»

‰Óe¯z113LzÎÏÂ C¯„Ï Ô‰k‰ ÁÈ¯ËÈ ‡nL ‰¯Êb ;114. ¿»¿≈»∆»«¿ƒ««…≈ƒ¿…¿ƒ¿
ÔÓL ÔÈÓ¯Bz Ï·‡115ÔÈLaÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ116ÏÚ ÔÈÈÂ , ¬»¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«ƒ«

ÔÈ˜enˆ Ô˙BOÚÏ ÌÈ·Ú117Ì¯B˙Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈÓ ÈMÓ118ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ƒ¿≈ƒƒ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ«»∆«

Ú¯‰119L·k È˙ÈÊ ÏÚ ÔÓL È˙ÈfÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÎÂ .120, »«¿≈¿ƒƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆
L·k È˙ÈfÓ ‡Ï Ï·‡121BÈ‡L ÔÈiÓ .ÔÓL È˙ÈÊ ÏÚ ¬»…ƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆ƒ«ƒ∆≈

ÏM·Ó122ÏM·Ó‰ ÏÚ123ÏÚ ÏM·Ó‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿À»««¿À»¬»…ƒ«¿À»«
ÏeÏv‰ ÔÓ .ÏM·Ó BÈ‡L124Ï·‡ ,ÏeÏˆ BÈ‡L ÏÚ ∆≈¿À»ƒ«»«∆≈»¬»

ÏÚ ÌÈ‡zÓ .ÏeÏv‰ ÏÚ ÏeÏˆ BÈ‡MÓ ‡Ï…ƒ∆≈»««»ƒ¿≈ƒ«
˙B¯‚B¯b125ÔÈÓa126ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯bÓ , ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈ƒ
‰cÓa127‡ÏÂ ,‰cÓa ˙B¯‚B¯b ÏÚ ÌÈ‡z ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ»¬»…¿≈ƒ«¿»¿ƒ»¿…

ÔÈÚa ÌÏBÚÏ Ì¯˙iL È„k ,ÔÈÓa ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯‚¿»««¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿…¿»¿«ƒ
˙t‰ ÏÚ ÌÈhÁ ÔÈÓ¯B˙Â .‰ÙÈ128˙t‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , »»¿¿ƒƒƒ«««¬»…ƒ««

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈhÁ‰ ÏÚ129- Ì¯z Ì‡ ,el‡ ÏÎ·e . ««ƒƒ¿ƒ∆¿¿»≈ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z130. ¿»¿»

ד.109) משנה פ"א שנגמרה 110)תרומות לאחר
שומע  כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון מלאכתן.
שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני
המשניות  (פירוש הגמור" מן הגורן, מן כדגן תלמודֿלומר

לשמן.111)שם). מהן 112)העומדים לעשות העומדים
ביתֿהלל.113)יין. כדעת שם, ירושלמי 114)משנה
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שלא  מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם.
תרומה  תרומתו מלאכתו, שנגמרה דבר על מלאכתו נגמרה
שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם -

ט.115) משנה שם ובמלח.116)תרומות במים השרויים
הפרד 117) תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי

פ"ג  להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים
יצחק  רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר מהלכות
שלא  דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן
הלכה  למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא מלאכתו נגמרה

סו.).118)ד. זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
"משנה 119) (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שתורמין

תיקון). צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה"
"זיתי 120) שם: המשנה בפירוש רבינו וז "ל מ"ו. פ"ב שם

הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן
למיעוט  לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים משמן וטוב
וחלבו  ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם,
הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שבו, והיפה הטוב הוא

שם).121) (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שזהו
שם.122) מן 123)משנה יותר טוב מבושל, שאינו שיין

(הוצאת 124)המבושל. פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן
שלפנינו  הנוסחאות לפי (10 123 עמוד ליברמן הגר"ש

בכסףֿמשנה). הלכה 125)(ועיין (למעלה כהן שם כשיש
וכן 126)א). ד, הלכה פ"ב תרומות וירושלמי נד: מנחות

תאנים  תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש
גדול  התאנים של שהנפח לפי כדלהלן, במדה, הגרוגרות על
[ואין  בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר

הדבר  את וגם התרומה את גם ומונה שמודד הנתרם,הכוונה
במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי
שמודד  אלא ד), הלכה פ"ג (למעלה במנין" ולא במשקל לא
ונמצא  הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה

באומד]. במדה 127)שתורם עולות יבשות שהן שגרוגרות
יפה. בעין תורם ונמצא לדעת 128)יותר, שם. תוספתא

פת, לגבי הן יפות שחיטים משום שהיינו הכסףֿמשנה
יותר  שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי
בניגוד  בתרומה, ממעט ואינו א). הלכה למעלה (וראה

דלהלן. החיטים על הפת מן רבינו 129)לתורם בספרי
במעשה  הוא וכן (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים
(תוספתא  כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח
לפי  שתורם והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה).
הפת  של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון

יפה. בעין תורם ונמצא ועלה 130)עצמו, התורם שהרי
פ"ג  (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד בידו
תרומה  תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה

ג). הלכה (למעלה

.ËÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡131ÔÈLzÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÓL132, ≈¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ
˙BÎ¯„p‰ ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ ‡ÏÂ133Ì¯B˙Ï ‰ÓB„ ‰fL ;134 ¿…«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿»∆∆∆¿≈

‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»
¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â .BzÎ‡ÏÓ¿«¿¿ƒ»«¿»¿»¿«¬…

Ì¯˙ÈÂ135‰BL‡¯‰ .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿»¬»ƒƒ¿≈«¿»»ƒ»
˙Ún„Ó136dÓˆÚ ÈÙa137dÏÎB‡‰Â ,138‰ÈÏÚ ·iÁ - ¿«««ƒ¿≈«¿»¿»¿»«»»∆»

˙B¯eÓb ˙BÓe¯z ¯‡Lk139‰iM‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ;140. ƒ¿»¿¿¬»…ƒ«¿ƒ»

ח.131) משנה פ"א במכתש 132)תרומות שנכתשו היינו
מלאכתן. נגמרה ולא שמן, מהן שנדרכו 133)לעשות

מלאכתן. נגמרה ולא יין, רבינו 134)לעשות רצה בזה
על  ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל
כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות, ענבים
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין
אמרו  ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו מלאכתו,
לא  כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור
יודעים  הכל שהרי כן, לעשות יוסיף שמא חכמים חששו
הזיתים  אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין
מלאכת  בהם התחילה שכבר הנדרכות, והענבים הנכתשים
עליהם  ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן

ראשונה). (משנה מלאכתם כל שנגמרה משנה 135)לפני
למעלה. וראה שם 136)שם. ואין בחולין, נתערבה אם

ב. הלכה פי"ג להלן ראה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה
בפ"ג 137) שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

"אם  חומץ: של ונמצאת יין של חבית בתורם א, משנה שם
תרומה  לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק
וכן  וכו' עצמה בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור
התרומות  ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה"
עד  עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן
אבל  כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון
בפני  מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה התורה

כלל]. מדמעת אינה והשניה האוכלה.138)עצמה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא שאינה

.ÎÔÓL Ì¯zL ÈÓ141ÔÏÎ‡Ï BzÚcL ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ142, ƒ∆»«∆∆«≈ƒ∆«¿¿»¿»
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰ ÏÚ BzÚ„Â ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ B‡≈ƒ«≈ƒ¿«¿««…«¬ƒ»
ÏÚ ÌÈ·Ú B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰L ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ Ì¯zL∆»««ƒ«¬»ƒ∆≈«¬ƒ»¬»ƒ«

ÔÎ¯„Ï CÏÓÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰Â ÌÈ·Ú143C¯„Â , ¬»ƒ¿«…«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»¿»¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ÈÏÚ Ì¯z ¯·kL ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»«¬≈∆≈»ƒ

˙ÏÂ ¯ÊÁÏÌ¯144. «¬…¿ƒ¿…

ט.141) משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי
שמן. מהם להוציא רוצים שאין הזיתים 143)כיון שאותם

שם). (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו פעם 144)חזרו
נגמרה  מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי שניה,

(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן

.‡ÎÔÈÈ ÏÚ ıÓÁ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡145ÏÚ ÔÈÈ ÔÈÓ¯Bz Ï·‡ , ≈¿ƒ…∆««ƒ¬»¿ƒ«ƒ«
Ô‰ „Á‡ ÔÈÓ ıÓÁ‰Â ÔÈi‰L ;ıÓÁ146‰È‰) .147BaÏa …∆∆««ƒ¿«…∆ƒ∆»≈»»¿ƒ

dÈ‡ - ıÓÁ B„Èa ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈi‰ ÔÓ Ì¯˙Ïƒ¿…ƒ««ƒ«««ƒ¿ƒ¿»¿»…∆≈»
(.‰Óe¯z148ıÓÁ ÏÚ ıÓÁ Ì¯˙Ï BaÏa ‰È‰149, ¿»»»¿ƒƒ¿……∆«…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÔÈÈ Ì¯zL ıÓÁ‰ ‡ˆÓÂ150. ¿ƒ¿»«…∆∆»««ƒ¿»¿»

היפה 145) על הרע מן תורם שזהו פ"ד. תרומות תוספתא
ועיין  ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין

פד: בתרא וראה 146)בבא כרבי. ולא שם כחכמים
בכלאים. תלוי שהכל שם, אחרים 147)למעלה בספרים

שכתב  כמו הנכונה. הגירסה היא זו אבל זה. קטע אין
בבא  ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה,

צו. כיון 148)בתרא אחד, מין וחומץ שיין אףֿעלֿפי
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היא  הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין
כתבו  וכן (כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה

וחומץ. יין ד"ה פד: שם הגירסא 149)התוספות היא "כך
שהיא  אלא בתוספתא, שם כן גם והוא רבינו, בדברי הנכונה

(כסףֿמשנה). בשיבוש" בלבו 150)כתובה שהיה כיון
והרי  הרע, על היפה מן בידו ועלה הרע, על הרע מן לתרום
רבינו  שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם
ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה
לתרום  נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין
מששים  אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין [ואם
למעלה  ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =)

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ מן בתרם

.·ÎÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì¯Bz‰151:ıÓÁ ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ «≈»ƒ∆«ƒ«««ƒ¿ƒ¿»…∆
dÈ‡ - dÓ¯z ‡lL „Ú ıÓÁ ‰˙È‰L Ú„BÈ Ì‡ƒ≈«∆»¿»…∆«∆…¿»»≈»

‰Óe¯z152BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓÁ‰ dÓ¯zL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»¿ƒ««∆¿»»∆¿ƒ»¬≈
‰Óe¯z153‰Óe¯z - ˜ÙÒ Ì‡Â ;154ÔÎÂ .Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿ƒ»≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…¿≈

‰¯Ó ˙‡ˆÓÂ ˙eM˜ Ì¯Bz‰155,Áe¯Ò ‡ˆÓÂ ÁÈh·‡ , «≈ƒ¿ƒ¿≈»»¬«ƒ«¿ƒ¿»»«
ÔÈ¯e˜ e‡ˆÓpL B‡156˙È·Á Ì¯z .157˙‡ˆÓÂ ÔÈÈ ÏL ∆ƒ¿¿¿ƒ»«»ƒ∆«ƒ¿ƒ¿≈

d˙BzLÏ ¯eÒ‡L ‰l‚Ó158Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z -159 ¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…
,dÓˆÚ ÈÙa ˙Ún„Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â .‰iL¿ƒ»¿≈««ƒ¿≈∆¿«««ƒ¿≈«¿»

.LÓÁ ·iÁ BÈ‡ - Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎB‡‰Â¿»≈««ƒ¿≈∆≈«»…∆

א.151) משנה פ"ג היתה 152)תרומות שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, נתכוין והוא הואיל בטעות,

יין.153) היה הרמה תרומה 154)שבשעת איסורי כל
עד  חומץ היתה שמא בזה, נתקן לא הטבל אך מספק, עליה

נתרמה. שדין 155)שלא רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
מרה  היתה שאם חומץ, ונמצא יין בתורם כמו להם, אחד
מדובר  שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד
שנעשית  או התרומה, הרמת בשעת מרה היתה אם בספק,
פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה
מרה  שהיתה בידוע אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה
שני  שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם,
קישות  לבין תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות,

כך. כל טעות שאינה מרה ויש 156)ונמצאת נקב בו שיש
שם). (ירושלמי ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו

(157.(421 עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות תוספתא
ב).158) הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
אם 159) ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור לפי

מספק  ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים
ויתרום.ה  ויחזור תרומה היא רי

.‚ÎÔ‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙ ?„ˆÈk160dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ ÏÚ ≈«»¿»««≈∆««Àƒ≈»
˙Ún„Ó161dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iL ‰ÏÙ ; ¿«««»¿»¿ƒ»¿»«≈≈»

˙BÚn„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ô‰ÈzL eÏÙ ;˙Ún„Ó¿«««»¿¿≈∆¿»∆»¿«¿
Ô‰ÈzLaL ‰pËwa162- Ô‰ÈzL ¯Ê ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿«»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒ»«»¿≈∆

dLÓÁÂ Ô‰ÈzLaL ‰pËwa ÌlLÓ163‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆¿À¿»¿≈«
Ô‰k‰ ÔÓ ÏËBÂ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙B ?Ô‰ÈzLa ‰OBÚ∆ƒ¿≈∆¿»¿…≈∆»¿≈ƒ«…≈

‰ÏB„b‰ ÈÓc164. ¿≈«¿»

ב.160) משנה פ"ג בפחות 161)תרומות נפלה אם אפילו
מחולין. חלקים גדולה 162)ממאה האחת כו' היתה "אם

ובשניה  סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת  מן
שיעור  לדעת אלו צריכים בחולין סאין השלש ונפלו סאתים,
קטנה  והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן
במאה  תעלה סאין מאה חולין באותה היו ואם שבשתיהן,
המשנה  (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד,

ומשלם 163)שם). תרומה אופן בכל הקטן שהשיעור
הגדולה 164)חומש. את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן

הראיה. עליו מחבירו שהמוציא מספק,

.„Î˙È·Á‰ ˙‡ ˜„Ba‰165‰Óe¯z dLÈ¯Ù‰Ï dÁÈp‰Â «≈∆∆»ƒ¿ƒƒ»¿«¿ƒ»¿»
,Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰Óe¯z dlk ‰OÚzL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÏÚ«¬≈ƒ«∆≈»∆À»¿»¿ƒ¿∆»«…≈
‰lÁz d˜„aL ˙ÚÓ :ıÓÁ d‡ˆÓe d˜„a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿»»…∆≈≈∆¿»»¿ƒ»
Ô˙B‡ ·LÁL ÔÈÈ ÏÎÂ ,ÔÈÈ È‡cÂ - ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú«¿»»ƒ«««ƒ¿»«ƒ∆»«»
;Ôw˙Ó ‡e‰ È¯‰ - BÊ ˙È·Áa BlL ‰Óe¯z‰L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«¿»∆¿»ƒ¬≈¿À»

˜ÙÒ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ166‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ , ƒ»¿≈≈»≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
.‰iL¿ƒ»

רבי 165) וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, תוספתא
שם. שהפריש 166)יוחנן ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על החומץ מן תרומה

.‰ÎÌÈ˜¯t ‰LÏLa167˜c·Ï CÈ¯ˆ168ÔÈi‰ ˙‡ ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ¿…∆««ƒ
:Ô‰ el‡Â .ıÈÓÁ‰ ‡nL ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï BÁÈp‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ»»∆»∆¿ƒ¿≈≈

‚Á‰ È‡ˆBÓ ÏL ÌÈ„wa169¯„Óq‰ ˙‡ˆB‰·e ,170, «»ƒ∆»≈∆»¿»««¿»«
¯ÒaÏ ÌÈÓ ˙ÒÈk ˙ÚL·e171ÔÈLÈ¯ÙÓ - BzbÓ ÔÈÈÂ . ƒ¿«¿ƒ««ƒ«…∆¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ [„Ú] ÔÈÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÂÈÏÚ172. »»¿∆¿«∆«ƒ««¿»ƒ

במשנה.167) לא. תורמין 168)גיטין ואין החמיץ שמא
עליו  מפריש השנה ימות בשאר אבל היין, על החומץ מן

יין. שהוא חג 169)בחזקת במוצאי קדים רוח כשמנשבת
באשכול 170)הסוכות. נראים וענביו (ה)פרח "כתום

שם). (רש"י הערוך 171)כסדרן" כנוסחת שם, משנה
נכנסת  כשלחלוחית לומר: ורצה שם. ותוספות ורש"י
מהן  לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה
כותשים  היו אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל
חומץ  ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים

שם). (רש"י הוא 172)לטיבול וכן להיות. צריך כן
משום  והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, בתוספתא

(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו

.ÂÎ˙B¯t ÁÈpn‰173„Ú Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«
eOÚiL174ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z ∆≈»¿»««ƒ∆≈«¿ƒƒ

Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ175LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,176Ô‰ È¯‰ - ¿«¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒƒ¿ƒ¬≈≈
ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa177ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ . ¿∆¿««»ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

¯Á‡ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ‡nL ÔwzM ‰Ó«∆ƒ≈∆»…ƒ¿ƒ¬≈∆∆»««
‰iL ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ CÎÈÙÏ .e„·‡L178. ∆»¿¿ƒ»«¿ƒ¿»¿ƒ»

שם.173) למעלה 175)כולם.174)משנה ראה בסמוך,
יז. הלכה במ 176)פ"ג שאמרו [ומה שם:בדיעבד. שנה

שני  במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו עליהם", "מפריש
בתרומה  אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר
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קפט a`Îmgpn e"hÎ'h ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלכה  (שם חכמים לתלמידי מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ"א  המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ),
שני  למעשר הדין שהוא ופשוט ו) הלכה מעשר מהלכות
פ"ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn e"hÎ'h -`"tyz'd

à"ôùú'ä *áà-íçðî 'è ïåùàø íåé
úåìôú øãñ .åèø äùò úåöî

'åëå åðéìò êåìîé .. íòä åâäð ,äðùä ìë
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ìéòì ñôãð äðMä-ìk úBlôz øãñÅÆÀÄÈÇÈÈ
âö ãåîò ãò àö ãåîòî

à"ôùú'ä áà-íçðî 'é éðù íåé
ìéòì ñôãð ïøecñå älôzä úBëøa çñðÙÇÄÀÇÀÄÈÀÄÈ

à÷ ãåîò ãò ãö ãåîòî
ãåîòî ìéòì ñôãð éeãéåä çñðà÷ãò ÙÇÇÄ

ãåîòâ÷

à"ôùú'ä áà-íçðî à"é éùéìù íåé
ãåîòî ìéòì ñôãð ïBænä úkøa çñðâ÷ ÙÇÄÀÇÇÈ

ãòãåîòä÷
.ãð÷ äùò úåöî
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

à"ôùú'ä áà-íçðî á"é éòéáø íåé
.ãð÷ äùò úåöî

הקודם ביום נדפסה הקנ"ד ְִַַָהּמצוה

à"ôùú'ä áà-íçðî â"é éùéîç íåé
.ëù äùòú àì úåöî

― 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

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"é éùéù íåé
.ëù äùòú àì úåöî

ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה נדפסההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
הקודם ביום

à"ôùú'ä áà-íçðî å"è ÷"ù íåé
.áëù äùòú àì úåöî
áà-íçðîå"è-'èùãå÷úáù-ïåùàøíåé

― 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".

.meid i`vena cenll - a`a dryz ly xeriyd *
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eÎdקצ wxt l`wfgi - mi`iap

ä-÷øô ìà÷æçéfiÎeh

åèéúBáéáñ øLà íéBbì änLîe øñeî äôeãâe ätøç äúéäåäîçáe óàa íéèôL Cá éúBNòa C §«¨̧§¹̈¤§¨³§¨Æ¨´§©½̈©¦−£¤´§¦¨®¦©£¦Á¨̧§¨¦¹§©³§¥¨Æ
:ézøac ýåýé éðà äîç úBçëúáeæèúéçLîì eéä øLà íäa íéòøä áòøä évç-úà éçlLa §Ÿ§´¥½̈£¦¬§−̈¦©«§¦§«©§¦¿¤¦¥Á¨¨¨̧¨¨¦³¨¤Æ£¤´¨´§©§¦½

ì íúBà çlLà-øLà:íçì-ähî íëì ézøáLå íëéìò óñà áòøå íëúçLæéLåáòø íëéìò ézçl £¤£©©¬−̈§©«¤§¤®§¨¨ÆŸ¥´£¥¤½§¨©§¦¬¨¤−©¥¨«¤§¦©§¦´£Â¥¤¨º̈
éìò àéáà áøçå Ca-øáòé íãå øáãå CìkLå äòø äiçå(ô) :ézøac ýåýé éðà C §©¨³¨¨Æ§¦§ª½§¤¬¤¨−̈©£¨¨®§¤Æ¤Æ¨¦´¨©½¦£¦¬§−̈¦©«§¦

å-÷øô ìà÷æçégÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéðt íéN íãà-ïa:íäéìà àápäå ìàøNé éøä-ìà Eâéøä zøîàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¬¨¤−¤¨¥´¦§¨¥®§¦¨¥−£¥¤«§¨´©§½̈¨¥Æ
éððä úBéàbìå (úéàâìå) íé÷éôàì úBòábìå íéøäì ýåýé éðãà øîà-äk ýåýé éðãà-øác eòîL ìàøNé¦§¨¥½¦§−§©£Ÿ¨´¡¦®Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Â¦¤¨¦¸§©§¨¹¨£¦¦´§©¥¨À¦§¦̧

:íëéúBîa ézãaàå áøç íëéìò àéáî éðàãíëéììç ézìtäå íëéðnç eøaLðå íëéúBçaæî enLðå £¦¹¥¦³£¥¤Æ¤½¤§¦©§¦−¨«¥¤«§¨©ÆÆ¦§§´¥¤½§¦§§−©¨«¥¤®§¦©§¦Æ©§¥¤½
:íëéìelb éðôìäúBáéáñ íëéúBîöò-úà éúéøæå íäéìelb éðôì ìàøNé éða éøât-úà ézúðå ¦§¥−¦¥¤«§¨©¦À¤¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½¦§¥−¦«¥¤®§¥¦¦Æ¤©§´¥¤½§¦−

:íëéúBçaæîåíëéúBçaæî eîLàéå eáøçé ïòîì äðîLéz úBîaäå äðáøçz íéøòä íëéúBáLBî ìëa ¦§§¥¤«§ŸÆ§´¥¤½¤¨¦´¤¡©½§¨§©¨−¦¨®§¨§©©Á¤¤§¸§¤§§¹¦§§«¥¤À
:íëéNòî eçîðå íëéðnç eòcâðå íëéìelb eúaLðå eøaLðåæ:äåäé éðà-ék ízòãéå íëëBúa ììç ìôðå §¦§§³§¦§§Æ¦´¥¤½§¦§§Æ©¨´¥¤½§¦§−©£¥¤«§¨©¬¨−̈§«§¤®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«

ç:úBöøàa íëéúBøfäa íéBba áøç éèéìt íëì úBéäa ézøúBäå§©§¦À¦§¬¨¤²§¦¬¥¤−¤©¦®§¦¨«¥¤−¨£¨«

i"yx
(ÂË).äôåãâå:בזיון.øñåî:יסורין.äîùîå:תמהון
(ÊË)éñåà áòøå.íëéìò ó מן הכלה הפרוטה רעב הוא

שמעתי: כך íçì.הכיס, äèî:לחם משען

(‚).úåòáâìå:רמה גיא:úåéàâìå.לשון לשון
(„).íëéðîç על העשויין עכו"ם צלמי תבנית מין

לחמה: באשמתם:åîùàéå.(Â)הגגות נכרים יהיו

cec zcevn
(ÂË).‰˙È‰Â:ובזיון לחרפה תהיה זהÒÂÓ¯.ירושלים ייסרו 

שלא הרע את תעשו אל  במוסרם יאמרו כי  ירושלים  עם  זה  את 
ירושלים : על שבא כדרך  עליכם לתמהוןÓ˘ÓÂ‰.יבוא תהיה 

חורבנה : על  יתמהו Â‚Â'.כולם  ÌÈÂ‚Ïחרפה כולם על  מוסב
וכו': אז·È˙Â˘Ú.וגדופה פורעניות  משפט  בך אעשה בעת

וכו': גדופה  חרפה ÓÁ‰.תהיה ˙ÂÁÎÂ˙·Âאביא עונש בגמול 
חנם : על  ולא  „·¯˙È.חמה '‰ È‡: לקיים ·˘ÈÁÏ.(ÊË)בידי 

בעת לגוים וכו' וגדופה חרפה שיהיה  לומר למעלה מוסב
פעם היו אשר  הרעים הרעב  מכאובי ר "ל  חצי  את  בהם  אשלח
וכעין והשחיתם בהם הרעב חצי בא שפעמים לגוים למשחית
אותם אשלח אשר הרעב  חצי יהיו בעצמם  האלה הרעב  חצי
יותר מרובה  במדה רעב עליכם  אוסף ועוד  ישראל  את לשחת 
בעבור וכל  מכל  לחם  משען לכם ואשבור  העכו"ם על מהבא 
כמו הרעב חצי עליהם שבא בראותם ולגדף לחרף ירבו זה 

יותר : ועוד  העכו"ם על ישכלוÍÂÏÎ˘Â.(ÊÈ)שבא החיות
אותך: ההרוגים :Ì„Â.וימיתו מן Â‚Â'.הנשפך  ·¯ÁÂ כפל הוא

במ "ש: „·¯˙È.ענין  '‰ È‡:לקיים ובידי 
(·).ÍÈÙ ÌÈ˘: ההרים מול  פניך חרבÁ¯·.(‚)החזר  אחוזי

מלחמה: כוכבים·ÌÎÈ˙ÂÓ.מלומדי לעבודת  העשויות  הבמות 
ההם: המקומות  בכל  לאÂÓ˘Â.(„)העומדים  כי  שממה  יהיו

בה: להקטיר  יבוא  מי  עוד  היוÌÎÈÓÁ.יהיה חמה  צורת 
לשמה יהודה מלכי נתנו אשר וכו' וישבת נאמר וכן לחמה עבדו כי לפסל  להם כג)עושים ‚ÌÎÈÏÂÏ.:(מ"ב ÈÙÏהרשע במקום 

העונש: Â‚Â'.(‰)שם È˙˙Â:יקברו ולא  יהיו  שמה  Â·¯ÁÈ.(Â)ר "ל  ÔÚÓÏוישממו שיחרבו  באופן גדול  יהיה  החורבן ר "ל 
ונשחתים: נמוחים יהיו מעשיכם וכל  וכו' ÏÏÁ.(Ê)מזבחותיכם  ÏÙÂ:בתוככם יפול חלל והכל Ì˙Ú„ÈÂ.רב ה' שאני תדעו אז

הגוים:È˙¯˙Â‰Â.(Á)ידי:ב בארצות  פזורים  כשתהיו חרב  פליטי  אנשים הגוים בין לכם שיהיה במה מהם אשאיר אבל 

oeiv zcevn
(ÂË).‰ÙÂ„‚Âוגדפת חרפת מי את כמו בזיון לז)ענין :(ישעיה

.¯ÒÂÓ: תוכחה תמהון:Ó˘ÓÂ‰.ענין עניןÂÁÎÂ˙·Â˙.ענין
במכאוב והוכח כמו עונש לג)גמול ר"ל ÈˆÁ.(ÊË):(איוב

והארבה: והירקון השדפון  על  שאלה בל ' ואמר  ËÓ‰מכאובי
.ÌÁÏלשבעה לאכול  הלחם על  נשענים  כי ועל  לחם  משען

שאלה: בלשון מטה  והריגהÍÂÏÎ˘Â.(ÊÈ)אמר  מיתה ענין 
אתכם ושכלה כו)כמו :(ויקרא

(‚).ÌÈ˜ÈÙ‡Ïוכן בחוזק  המים  שם שניגרים מקום הוא
בנגב קכו)כאפיקים  ועמק:ÂÈ‡‚ÏÂ˙.:(תהלים גיא ·ÌÎÈ˙ÂÓ.מל'

אבנים: מזבח והיא במה שממון:ÂÓ˘Â.(„)מל' מל '
.ÌÎÈÓÁ: חמה המאוס‚ÌÎÈÏÂÏ.מל' גלולים עובדי דמות

רעי: של ההרוג:È¯‚Ù.(‰)כגלל  גוף נקרא אפזר:È˙È¯ÊÂ.כן
(Â).‰·¯Á˙:חורבן שממון:˙Ó˘È‰.מל ' ענינוÔÚÓÏ.מל'

וחמורך  שורך ינוח  למען  ודוגמתו באופן, כג)כמו (שמות

שינוח: באופן חורבן:Â·¯ÁÈ.ופירושו מל 'ÂÓ˘‡ÈÂ.מל'
נוגשÂ˙·˘Â.שממון: שבת  כמו בטול יד)ענין ÂÚ„‚Â.:(ישעיה

גדעו שקמים כמו כריתה  ט)ענין המסהÂÁÓÂ.:(שם ענין
היקום כל  את וימח  כמו ז)והשחתה È˙¯˙Â‰Â.(Á):(בראשי'

נותר: הפליט ÈËÈÏÙ.מל ' ויבא כמו המלטה  יד)ענין  :(שם
.ÌÎÈ˙Â¯Ê‰·:פיזור ענין

i wxt `xfr - miaezk

é-÷øô àøæòbiÎ`

àãàî-áø ìä÷ ìàøNiî åéìà eöa÷ð íéýìàä úéa éðôì ìtðúîe äëa Búcåúäëe àøæò ìltúäëe§¦§©¥³¤§¨Æ§̧¦§©Ÿ½Ÿ¤Æ¦§©¥½¦§¥−¥´¨¡Ÿ¦®¦§§Á¥¨̧¦¦§¨¥¹¨¨´©§ÀŸ
(ñ) :äëá-äaøä íòä eëá-ék íéãìéå íéLðå íéLðàáøîàiå íìéò (íìåò) éðaî ìàéçé-ïá äéðëL ïòiå £¨¦³§¨¦Æ¦«¨¦½¦«¨¬¨−̈©§¥¤«¤©©©Á§©§¨̧¤§¦¥¹¦§¥³¥¨Æ©´Ÿ¤

:úàæ-ìò ìàøNéì äå÷î-Lé äzòå õøàä énòî úBiøëð íéLð áLpå eðéýìàá eðìòî eðçðà àøæòì§¤§½̈£©Æ§Æ¨©´§¥Ÿ¥½©²Ÿ¤¨¦¬¨§¦−¥©¥´¨¨®¤§©¨²¥¦§¤¬§¦§¨¥−©«Ÿ
âeðéýìà úåöîa íéãøçäå éðãà úöòa íäî ãìBpäå íéLð-ìë àéöBäì eðéýìàì úéøa-úøëð äzòå§©¨´¦«§¨§¦´¥ÂŸ¥§¦̧¨¨¦¹§©¨³¥¤Æ©£©´£Ÿ½̈§©£¥¦−§¦§©´¡Ÿ¥®

:äNòé äøBzëåãéìò-ék íe÷(ô) :äNòå ÷æç Cnò eðçðàå øácä EäéøN-úà òaLiå àøæò í÷iå §©−̈¥¨¤«²¦«¨¤¬©¨−̈©£©´§¦¨®£©−©£¥«©¨´¨¤§¿̈©©§©´¤¨¥Á
:eòáMiå äfä øáck úBNòì ìàøNé-ìëå íiåìä íéðäkäåCìiå íéýìàä úéa éðôlî àøæò í÷iå ©Ÿ£¦̧©§¦¦¹§¨¦§¨¥À©£²©¨¨¬©¤−©¦¨¥«©¨´¨¤§À̈¦¦§¥Æ¥´¨«¡Ÿ¦½©¥¾¤

ì-ìà:äìBbä ìòî-ìò ìaàúî ék äúL-àì íéîe ìëà-àì íçì íL Cìiå áéLéìà-ïa ïðçBäé úkL ¤¦§©−§¨¨´¤¤§¨¦®©¥¤́À̈¤³¤«Ÿ¨©Æ©´¦«Ÿ¨½̈¦¬¦§©¥−©©¬©©¨«
(ñ)æ:íìLeøé õáwäì äìBbä éða ìëì íìLeøéå äãeäéa ìB÷ eøéáòiåçì àBáé-àì øLà ìëåìLúL ©©£¦̧¹¦¨´¦«¨©¦ À§ŸÆ§¥´©½̈§¦¨¥−§¨¨¦«§ŸÁ£¤̧«Ÿ¨¹¦§´Ÿ¤

Leëø-ìk íøçé íéð÷fäå íéøOä úöòk íéîiä(ñ) :äìBbä ìäwî ìãaé àeäå Bèeöáwiå ©¨¦À©£©³©¨¦Æ§©§¥¦½¨¢©−¨§®§¬¦¨¥−¦§©¬©¨«©¦¨§´
ì íìLeøé | ïîéðáe äãeäé-éLðà-ìëìLíòä-ìë eáLiå Lãça íéøNòa éòéLzä Lãç àeä íéîiä úL ¨©§¥«§¨Á¦§¨¦̧§¨©¦ ¹¦§´Ÿ¤©¨¦À²¬Ÿ¤©§¦¦−§¤§¦´©®Ÿ¤©¥§´¨¨À̈

(ô) :íéîLbäîe øácä-ìò íéãéòøî íéýìàä úéa áBçøaéízà íäìà øîàiå ïäkä àøæò í÷iå ¦§Æ¥´¨¡Ÿ¦½©§¦¦¬©©¨−̈¥©§¨¦«©¨̧¨¤§¨³©Ÿ¥Æ©´Ÿ¤£¥¤½©¤´
éñBäì úBiøëð íéLð eáéLzå ízìòî:ìàøNé úîLà-ìò óàéíëéúáà-éýìà ýåýéì äãBú eðz äzòå §©§¤½©Ÿ¦−¨¦´¨§¦®§¦−©©§©¬¦§¨¥«§©À̈§¬¨²©¨¬¡Ÿ¥«£Ÿ¥¤−

:úBiøëpä íéLpä-ïîe õøàä énòî eìãaäå BðBöø eNòåáéïk ìBãb ìB÷ eøîàiå ìäwä-ìë eðòiå ©£´§®§¦¨«§Æ¥©¥´¨½̈¤¦©¨¦−©¨§¦«©©«§¯¨«©¨¨²©Ÿ§−´¨®¥²
:úBNòì eðéìò Eøáãk (êéøáãë)âéäëàìnäå õeça ãBîòì çk ïéàå íéîLb úòäå áø íòä ìáà ¦§¨§¬¨¥−©£«£º̈¨¨¬¨Æ§¨¥´§¨¦½§¥¬−Ÿ©©£´©®§©§¨À̈

ì àìå ãçà íBéì-àì:äfä øáca òLôì eðéaøä-ék íéðL «Ÿ§³¤¨Æ§´Ÿ¦§©½¦¦«¦§¦¬¦§−Ÿ©©¨¨¬©¤«

i"yx
(‡).äëá:בכי äå÷î.והושבנום:áùåðå.(·)כמו ùé

נשיהם  להוציא יכולים שהם כך על לישראל תקוה יש
מן  הנולדים הבנים כל ולהוציא מהם והנולד העכו"ם

העכו"ם: ãà'.(‚)הנשים úöòá של וברצונו בעצתו
åðéäìà.הקב"ה: úåöîá íéãøçå:יוציאם שמים ויראי

.äùòé äøåúëå אשתו יוציא אשר הזה המעשה העושה
כוכבים: העובדי êîò.(„)ובניו åðçðàå להיות

עמך: íéîéä.(Á)כרוז:÷ìå.(Ê)מסכימים úùìùì

הימים: שלשת éòéùúä.(Ë)לסוף ùãç חדש הוא
øáãä.כסליו: ìò íéãéòøî הדבר על מתייראים

זאת: עבירה של ממכשול היו íéîùâäîå.ומתייראים
ועלובים: רעודים היו שם עליהם היורדים הגשמים ומן

(‡È).äãåú:וידוי(‚È).íéîùâ úòäå'יורדי שהגשמי'
יכול äëàìîäå.עלינו: אתה אין זו עבירה והרחקת

במהירות: כך כל לתקן

cec zcevn
(‡).ÏÏÙ˙‰ÎÂ:'וכו עזרא התפלל  ·ÂÎ.וכאשר ÈÎבעבור

נקבצו בכיותם  ולקול עמו נמצאו אשר העם  בכו עזרא תפלת 
רב : לנשים :Â˘·.(·)קהל אותן לקחת בבתינו È˘הושבנו

.‰Â˜Ó: הזאת העון לבטל תקוה ÌÈ˘.(‚)יש ÏÎמבנות
כוכבים: מהן:ÏÂ‰Â„.העובדי  הנולדים ‡„'.הבנים ˙ˆÚ·

(דברים וכו' יסיר כי  וכו ' תתחתן ולא כמ "ש  ה' עצת בעבור 
אלהינו:ÌÈ„¯Á‰Â.ז ): במצות  החרדים  והתעוררות ÚÈ˘‰.במצות ‰¯Â˙ÎÂ:התורה כדבר יעשה אז  כן  נעשה  ˜ÌÂ.(„)וכאשר

בעזרתך : עמך נהיה ואנחנו לכולנו הראש  אתה כי  עליך מוטלת היא כי בדבר זריז Ï‡¯˘È.(‰)היה ÏÎÂ: ישראל כל  שרי
(Ê).Â¯È·ÚÈÂ:' וכו הגולה  בני  לכל  לומר ‰ÌÈÓÈ.(Á)הכריזו ˙˘Ï˘Ï:הכרוז מעת הימים  ג' ÂÎÂ'.לסוף  ˙ˆÚÎהגבילו אשר

הזמן: Ï„·È.זה ‡Â‰Â:מהדברים בדבר הגולה לקהל אותו יצטרפו הראשון·¯ÂÁ·.(Ë)לא  בבית  וכן  הבית בהר היו רחובות
כט ): (דה"ב  המזרח  לרחוב  עליהם:ÌÈ„ÈÚ¯Ó.כמ "ש היורד  הגשמים  רוב  ומחמת העון מכשול  דבר  על  רועדים Â·È˘Â˙Â.(È)היו

לנשים: בבתיכם Ï‡¯˘È.הושבתם  ˙Ó˘‡ ÏÚ:מאז בידם  יש  ˙Â„‰.(È‡)אשר Â˙ותתחרטו הרע  עשיתם אשר מודים  היו
רצונו: מעתה ועשו ‰‡¯ı.עליו ÈÓÚÓ:כוכבים לעובדי מבנותיכם תת כדבריך :ÔÎ.(È·)לבלי  לעשות  ועלינו הדבר  וישר  אמת 

(‚È).ÌÚ‰:'וכו גשמים עת  היא והעת  כולם  את  להכיל  בתים כאן ואין רבים המה כוכבים עבודת מלאכתÎ‡ÏÓ‰Â‰.נושאי 
כוכבים: העובדות הנשים ‰¯·ÂÈ.הפרשת ÈÎ:הזה בדבר פשעו אשר הם רבים ר"ל 

oeiv zcevn
(‡).Â˙Â„Â˙‰ÎÂ:וידוי בארץ:ÏÙ˙ÓÂ.מל ' ומשתטח נופל
(·).‰Â˜Ó:ותוחלת תקוה  הממהרים:ÌÈ„¯Á‰Â.(‚)מל '
(„).ÌÂ˜עבור קום  וכן  זירוז  ענין א)הוא Î˘Ï˙.(Â):(יהושע

מה: חדר ואבדון:Ì¯ÁÈ.(Á)ענין חורבן ÌÈ„ÈÚ¯Ó.(Ë)ענין
ורתת: רעדה  הודאה:˙Â„‰.(È‡)מל '



קצי eÎd wxt l`wfgi - mi`iap

ä-÷øô ìà÷æçéfiÎeh

åèéúBáéáñ øLà íéBbì änLîe øñeî äôeãâe ätøç äúéäåäîçáe óàa íéèôL Cá éúBNòa C §«¨̧§¹̈¤§¨³§¨Æ¨´§©½̈©¦−£¤´§¦¨®¦©£¦Á¨̧§¨¦¹§©³§¥¨Æ
:ézøac ýåýé éðà äîç úBçëúáeæèúéçLîì eéä øLà íäa íéòøä áòøä évç-úà éçlLa §Ÿ§´¥½̈£¦¬§−̈¦©«§¦§«©§¦¿¤¦¥Á¨¨¨̧¨¨¦³¨¤Æ£¤´¨´§©§¦½

ì íúBà çlLà-øLà:íçì-ähî íëì ézøáLå íëéìò óñà áòøå íëúçLæéLåáòø íëéìò ézçl £¤£©©¬−̈§©«¤§¤®§¨¨ÆŸ¥´£¥¤½§¨©§¦¬¨¤−©¥¨«¤§¦©§¦´£Â¥¤¨º̈
éìò àéáà áøçå Ca-øáòé íãå øáãå CìkLå äòø äiçå(ô) :ézøac ýåýé éðà C §©¨³¨¨Æ§¦§ª½§¤¬¤¨−̈©£¨¨®§¤Æ¤Æ¨¦´¨©½¦£¦¬§−̈¦©«§¦

å-÷øô ìà÷æçégÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéðt íéN íãà-ïa:íäéìà àápäå ìàøNé éøä-ìà Eâéøä zøîàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¬¨¤−¤¨¥´¦§¨¥®§¦¨¥−£¥¤«§¨´©§½̈¨¥Æ
éððä úBéàbìå (úéàâìå) íé÷éôàì úBòábìå íéøäì ýåýé éðãà øîà-äk ýåýé éðãà-øác eòîL ìàøNé¦§¨¥½¦§−§©£Ÿ¨´¡¦®Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Â¦¤¨¦¸§©§¨¹¨£¦¦´§©¥¨À¦§¦̧

:íëéúBîa ézãaàå áøç íëéìò àéáî éðàãíëéììç ézìtäå íëéðnç eøaLðå íëéúBçaæî enLðå £¦¹¥¦³£¥¤Æ¤½¤§¦©§¦−¨«¥¤«§¨©ÆÆ¦§§´¥¤½§¦§§−©¨«¥¤®§¦©§¦Æ©§¥¤½
:íëéìelb éðôìäúBáéáñ íëéúBîöò-úà éúéøæå íäéìelb éðôì ìàøNé éða éøât-úà ézúðå ¦§¥−¦¥¤«§¨©¦À¤¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½¦§¥−¦«¥¤®§¥¦¦Æ¤©§´¥¤½§¦−

:íëéúBçaæîåíëéúBçaæî eîLàéå eáøçé ïòîì äðîLéz úBîaäå äðáøçz íéøòä íëéúBáLBî ìëa ¦§§¥¤«§ŸÆ§´¥¤½¤¨¦´¤¡©½§¨§©¨−¦¨®§¨§©©Á¤¤§¸§¤§§¹¦§§«¥¤À
:íëéNòî eçîðå íëéðnç eòcâðå íëéìelb eúaLðå eøaLðåæ:äåäé éðà-ék ízòãéå íëëBúa ììç ìôðå §¦§§³§¦§§Æ¦´¥¤½§¦§§Æ©¨´¥¤½§¦§−©£¥¤«§¨©¬¨−̈§«§¤®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«

ç:úBöøàa íëéúBøfäa íéBba áøç éèéìt íëì úBéäa ézøúBäå§©§¦À¦§¬¨¤²§¦¬¥¤−¤©¦®§¦¨«¥¤−¨£¨«

i"yx
(ÂË).äôåãâå:בזיון.øñåî:יסורין.äîùîå:תמהון
(ÊË)éñåà áòøå.íëéìò ó מן הכלה הפרוטה רעב הוא

שמעתי: כך íçì.הכיס, äèî:לחם משען

(‚).úåòáâìå:רמה גיא:úåéàâìå.לשון לשון
(„).íëéðîç על העשויין עכו"ם צלמי תבנית מין

לחמה: באשמתם:åîùàéå.(Â)הגגות נכרים יהיו

cec zcevn
(ÂË).‰˙È‰Â:ובזיון לחרפה תהיה זהÒÂÓ¯.ירושלים ייסרו 

שלא הרע את תעשו אל  במוסרם יאמרו כי  ירושלים  עם  זה  את 
ירושלים : על שבא כדרך  עליכם לתמהוןÓ˘ÓÂ‰.יבוא תהיה 

חורבנה : על  יתמהו Â‚Â'.כולם  ÌÈÂ‚Ïחרפה כולם על  מוסב
וכו': אז·È˙Â˘Ú.וגדופה פורעניות  משפט  בך אעשה בעת

וכו': גדופה  חרפה ÓÁ‰.תהיה ˙ÂÁÎÂ˙·Âאביא עונש בגמול 
חנם : על  ולא  „·¯˙È.חמה '‰ È‡: לקיים ·˘ÈÁÏ.(ÊË)בידי 

בעת לגוים וכו' וגדופה חרפה שיהיה  לומר למעלה מוסב
פעם היו אשר  הרעים הרעב  מכאובי ר "ל  חצי  את  בהם  אשלח
וכעין והשחיתם בהם הרעב חצי בא שפעמים לגוים למשחית
אותם אשלח אשר הרעב  חצי יהיו בעצמם  האלה הרעב  חצי
יותר מרובה  במדה רעב עליכם  אוסף ועוד  ישראל  את לשחת 
בעבור וכל  מכל  לחם  משען לכם ואשבור  העכו"ם על מהבא 
כמו הרעב חצי עליהם שבא בראותם ולגדף לחרף ירבו זה 

יותר : ועוד  העכו"ם על ישכלוÍÂÏÎ˘Â.(ÊÈ)שבא החיות
אותך: ההרוגים :Ì„Â.וימיתו מן Â‚Â'.הנשפך  ·¯ÁÂ כפל הוא

במ "ש: „·¯˙È.ענין  '‰ È‡:לקיים ובידי 
(·).ÍÈÙ ÌÈ˘: ההרים מול  פניך חרבÁ¯·.(‚)החזר  אחוזי

מלחמה: כוכבים·ÌÎÈ˙ÂÓ.מלומדי לעבודת  העשויות  הבמות 
ההם: המקומות  בכל  לאÂÓ˘Â.(„)העומדים  כי  שממה  יהיו

בה: להקטיר  יבוא  מי  עוד  היוÌÎÈÓÁ.יהיה חמה  צורת 
לשמה יהודה מלכי נתנו אשר וכו' וישבת נאמר וכן לחמה עבדו כי לפסל  להם כג)עושים ‚ÌÎÈÏÂÏ.:(מ"ב ÈÙÏהרשע במקום 

העונש: Â‚Â'.(‰)שם È˙˙Â:יקברו ולא  יהיו  שמה  Â·¯ÁÈ.(Â)ר "ל  ÔÚÓÏוישממו שיחרבו  באופן גדול  יהיה  החורבן ר "ל 
ונשחתים: נמוחים יהיו מעשיכם וכל  וכו' ÏÏÁ.(Ê)מזבחותיכם  ÏÙÂ:בתוככם יפול חלל והכל Ì˙Ú„ÈÂ.רב ה' שאני תדעו אז

הגוים:È˙¯˙Â‰Â.(Á)ידי:ב בארצות  פזורים  כשתהיו חרב  פליטי  אנשים הגוים בין לכם שיהיה במה מהם אשאיר אבל 

oeiv zcevn
(ÂË).‰ÙÂ„‚Âוגדפת חרפת מי את כמו בזיון לז)ענין :(ישעיה

.¯ÒÂÓ: תוכחה תמהון:Ó˘ÓÂ‰.ענין עניןÂÁÎÂ˙·Â˙.ענין
במכאוב והוכח כמו עונש לג)גמול ר"ל ÈˆÁ.(ÊË):(איוב

והארבה: והירקון השדפון  על  שאלה בל ' ואמר  ËÓ‰מכאובי
.ÌÁÏלשבעה לאכול  הלחם על  נשענים  כי ועל  לחם  משען

שאלה: בלשון מטה  והריגהÍÂÏÎ˘Â.(ÊÈ)אמר  מיתה ענין 
אתכם ושכלה כו)כמו :(ויקרא

(‚).ÌÈ˜ÈÙ‡Ïוכן בחוזק  המים  שם שניגרים מקום הוא
בנגב קכו)כאפיקים  ועמק:ÂÈ‡‚ÏÂ˙.:(תהלים גיא ·ÌÎÈ˙ÂÓ.מל'

אבנים: מזבח והיא במה שממון:ÂÓ˘Â.(„)מל' מל '
.ÌÎÈÓÁ: חמה המאוס‚ÌÎÈÏÂÏ.מל' גלולים עובדי דמות

רעי: של ההרוג:È¯‚Ù.(‰)כגלל  גוף נקרא אפזר:È˙È¯ÊÂ.כן
(Â).‰·¯Á˙:חורבן שממון:˙Ó˘È‰.מל ' ענינוÔÚÓÏ.מל'

וחמורך  שורך ינוח  למען  ודוגמתו באופן, כג)כמו (שמות

שינוח: באופן חורבן:Â·¯ÁÈ.ופירושו מל 'ÂÓ˘‡ÈÂ.מל'
נוגשÂ˙·˘Â.שממון: שבת  כמו בטול יד)ענין ÂÚ„‚Â.:(ישעיה

גדעו שקמים כמו כריתה  ט)ענין המסהÂÁÓÂ.:(שם ענין
היקום כל  את וימח  כמו ז)והשחתה È˙¯˙Â‰Â.(Á):(בראשי'

נותר: הפליט ÈËÈÏÙ.מל ' ויבא כמו המלטה  יד)ענין  :(שם
.ÌÎÈ˙Â¯Ê‰·:פיזור ענין

i wxt `xfr - miaezk

é-÷øô àøæòbiÎ`

àãàî-áø ìä÷ ìàøNiî åéìà eöa÷ð íéýìàä úéa éðôì ìtðúîe äëa Búcåúäëe àøæò ìltúäëe§¦§©¥³¤§¨Æ§̧¦§©Ÿ½Ÿ¤Æ¦§©¥½¦§¥−¥´¨¡Ÿ¦®¦§§Á¥¨̧¦¦§¨¥¹¨¨´©§ÀŸ
(ñ) :äëá-äaøä íòä eëá-ék íéãìéå íéLðå íéLðàáøîàiå íìéò (íìåò) éðaî ìàéçé-ïá äéðëL ïòiå £¨¦³§¨¦Æ¦«¨¦½¦«¨¬¨−̈©§¥¤«¤©©©Á§©§¨̧¤§¦¥¹¦§¥³¥¨Æ©´Ÿ¤

:úàæ-ìò ìàøNéì äå÷î-Lé äzòå õøàä énòî úBiøëð íéLð áLpå eðéýìàá eðìòî eðçðà àøæòì§¤§½̈£©Æ§Æ¨©´§¥Ÿ¥½©²Ÿ¤¨¦¬¨§¦−¥©¥´¨¨®¤§©¨²¥¦§¤¬§¦§¨¥−©«Ÿ
âeðéýìà úåöîa íéãøçäå éðãà úöòa íäî ãìBpäå íéLð-ìë àéöBäì eðéýìàì úéøa-úøëð äzòå§©¨´¦«§¨§¦´¥ÂŸ¥§¦̧¨¨¦¹§©¨³¥¤Æ©£©´£Ÿ½̈§©£¥¦−§¦§©´¡Ÿ¥®

:äNòé äøBzëåãéìò-ék íe÷(ô) :äNòå ÷æç Cnò eðçðàå øácä EäéøN-úà òaLiå àøæò í÷iå §©−̈¥¨¤«²¦«¨¤¬©¨−̈©£©´§¦¨®£©−©£¥«©¨´¨¤§¿̈©©§©´¤¨¥Á
:eòáMiå äfä øáck úBNòì ìàøNé-ìëå íiåìä íéðäkäåCìiå íéýìàä úéa éðôlî àøæò í÷iå ©Ÿ£¦̧©§¦¦¹§¨¦§¨¥À©£²©¨¨¬©¤−©¦¨¥«©¨´¨¤§À̈¦¦§¥Æ¥´¨«¡Ÿ¦½©¥¾¤

ì-ìà:äìBbä ìòî-ìò ìaàúî ék äúL-àì íéîe ìëà-àì íçì íL Cìiå áéLéìà-ïa ïðçBäé úkL ¤¦§©−§¨¨´¤¤§¨¦®©¥¤́À̈¤³¤«Ÿ¨©Æ©´¦«Ÿ¨½̈¦¬¦§©¥−©©¬©©¨«
(ñ)æ:íìLeøé õáwäì äìBbä éða ìëì íìLeøéå äãeäéa ìB÷ eøéáòiåçì àBáé-àì øLà ìëåìLúL ©©£¦̧¹¦¨´¦«¨©¦ À§ŸÆ§¥´©½̈§¦¨¥−§¨¨¦«§ŸÁ£¤̧«Ÿ¨¹¦§´Ÿ¤

Leëø-ìk íøçé íéð÷fäå íéøOä úöòk íéîiä(ñ) :äìBbä ìäwî ìãaé àeäå Bèeöáwiå ©¨¦À©£©³©¨¦Æ§©§¥¦½¨¢©−¨§®§¬¦¨¥−¦§©¬©¨«©¦¨§´
ì íìLeøé | ïîéðáe äãeäé-éLðà-ìëìLíòä-ìë eáLiå Lãça íéøNòa éòéLzä Lãç àeä íéîiä úL ¨©§¥«§¨Á¦§¨¦̧§¨©¦ ¹¦§´Ÿ¤©¨¦À²¬Ÿ¤©§¦¦−§¤§¦´©®Ÿ¤©¥§´¨¨À̈

(ô) :íéîLbäîe øácä-ìò íéãéòøî íéýìàä úéa áBçøaéízà íäìà øîàiå ïäkä àøæò í÷iå ¦§Æ¥´¨¡Ÿ¦½©§¦¦¬©©¨−̈¥©§¨¦«©¨̧¨¤§¨³©Ÿ¥Æ©´Ÿ¤£¥¤½©¤´
éñBäì úBiøëð íéLð eáéLzå ízìòî:ìàøNé úîLà-ìò óàéíëéúáà-éýìà ýåýéì äãBú eðz äzòå §©§¤½©Ÿ¦−¨¦´¨§¦®§¦−©©§©¬¦§¨¥«§©À̈§¬¨²©¨¬¡Ÿ¥«£Ÿ¥¤−

:úBiøëpä íéLpä-ïîe õøàä énòî eìãaäå BðBöø eNòåáéïk ìBãb ìB÷ eøîàiå ìäwä-ìë eðòiå ©£´§®§¦¨«§Æ¥©¥´¨½̈¤¦©¨¦−©¨§¦«©©«§¯¨«©¨¨²©Ÿ§−´¨®¥²
:úBNòì eðéìò Eøáãk (êéøáãë)âéäëàìnäå õeça ãBîòì çk ïéàå íéîLb úòäå áø íòä ìáà ¦§¨§¬¨¥−©£«£º̈¨¨¬¨Æ§¨¥´§¨¦½§¥¬−Ÿ©©£´©®§©§¨À̈

ì àìå ãçà íBéì-àì:äfä øáca òLôì eðéaøä-ék íéðL «Ÿ§³¤¨Æ§´Ÿ¦§©½¦¦«¦§¦¬¦§−Ÿ©©¨¨¬©¤«

i"yx
(‡).äëá:בכי äå÷î.והושבנום:áùåðå.(·)כמו ùé

נשיהם  להוציא יכולים שהם כך על לישראל תקוה יש
מן  הנולדים הבנים כל ולהוציא מהם והנולד העכו"ם

העכו"ם: ãà'.(‚)הנשים úöòá של וברצונו בעצתו
åðéäìà.הקב"ה: úåöîá íéãøçå:יוציאם שמים ויראי

.äùòé äøåúëå אשתו יוציא אשר הזה המעשה העושה
כוכבים: העובדי êîò.(„)ובניו åðçðàå להיות

עמך: íéîéä.(Á)כרוז:÷ìå.(Ê)מסכימים úùìùì

הימים: שלשת éòéùúä.(Ë)לסוף ùãç חדש הוא
øáãä.כסליו: ìò íéãéòøî הדבר על מתייראים

זאת: עבירה של ממכשול היו íéîùâäîå.ומתייראים
ועלובים: רעודים היו שם עליהם היורדים הגשמים ומן

(‡È).äãåú:וידוי(‚È).íéîùâ úòäå'יורדי שהגשמי'
יכול äëàìîäå.עלינו: אתה אין זו עבירה והרחקת

במהירות: כך כל לתקן

cec zcevn
(‡).ÏÏÙ˙‰ÎÂ:'וכו עזרא התפלל  ·ÂÎ.וכאשר ÈÎבעבור

נקבצו בכיותם  ולקול עמו נמצאו אשר העם  בכו עזרא תפלת 
רב : לנשים :Â˘·.(·)קהל אותן לקחת בבתינו È˘הושבנו

.‰Â˜Ó: הזאת העון לבטל תקוה ÌÈ˘.(‚)יש ÏÎמבנות
כוכבים: מהן:ÏÂ‰Â„.העובדי  הנולדים ‡„'.הבנים ˙ˆÚ·

(דברים וכו' יסיר כי  וכו ' תתחתן ולא כמ "ש  ה' עצת בעבור 
אלהינו:ÌÈ„¯Á‰Â.ז ): במצות  החרדים  והתעוררות ÚÈ˘‰.במצות ‰¯Â˙ÎÂ:התורה כדבר יעשה אז  כן  נעשה  ˜ÌÂ.(„)וכאשר

בעזרתך : עמך נהיה ואנחנו לכולנו הראש  אתה כי  עליך מוטלת היא כי בדבר זריז Ï‡¯˘È.(‰)היה ÏÎÂ: ישראל כל  שרי
(Ê).Â¯È·ÚÈÂ:' וכו הגולה  בני  לכל  לומר ‰ÌÈÓÈ.(Á)הכריזו ˙˘Ï˘Ï:הכרוז מעת הימים  ג' ÂÎÂ'.לסוף  ˙ˆÚÎהגבילו אשר

הזמן: Ï„·È.זה ‡Â‰Â:מהדברים בדבר הגולה לקהל אותו יצטרפו הראשון·¯ÂÁ·.(Ë)לא  בבית  וכן  הבית בהר היו רחובות
כט ): (דה"ב  המזרח  לרחוב  עליהם:ÌÈ„ÈÚ¯Ó.כמ "ש היורד  הגשמים  רוב  ומחמת העון מכשול  דבר  על  רועדים Â·È˘Â˙Â.(È)היו

לנשים: בבתיכם Ï‡¯˘È.הושבתם  ˙Ó˘‡ ÏÚ:מאז בידם  יש  ˙Â„‰.(È‡)אשר Â˙ותתחרטו הרע  עשיתם אשר מודים  היו
רצונו: מעתה ועשו ‰‡¯ı.עליו ÈÓÚÓ:כוכבים לעובדי מבנותיכם תת כדבריך :ÔÎ.(È·)לבלי  לעשות  ועלינו הדבר  וישר  אמת 

(‚È).ÌÚ‰:'וכו גשמים עת  היא והעת  כולם  את  להכיל  בתים כאן ואין רבים המה כוכבים עבודת מלאכתÎ‡ÏÓ‰Â‰.נושאי 
כוכבים: העובדות הנשים ‰¯·ÂÈ.הפרשת ÈÎ:הזה בדבר פשעו אשר הם רבים ר"ל 

oeiv zcevn
(‡).Â˙Â„Â˙‰ÎÂ:וידוי בארץ:ÏÙ˙ÓÂ.מל ' ומשתטח נופל
(·).‰Â˜Ó:ותוחלת תקוה  הממהרים:ÌÈ„¯Á‰Â.(‚)מל '
(„).ÌÂ˜עבור קום  וכן  זירוז  ענין א)הוא Î˘Ï˙.(Â):(יהושע

מה: חדר ואבדון:Ì¯ÁÈ.(Á)ענין חורבן ÌÈ„ÈÚ¯Ó.(Ë)ענין
ורתת: רעדה  הודאה:˙Â„‰.(È‡)מל '
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È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡ïéãcaä éðtî ãaä úéa ìòBpä,ì eéäåñøãî ïéàîè íéìk íL–øéàî éaøøîBà:àîè ãaä úéa.äãeäé éaø ©¥¥©©¦§¥©©¨¦§¨§¨¥¦§¥¦¦§¨©¦¥¦¥¥©©¨¥©¦§¨

øîBà:øBäè ãaä úéa.ïBòîL éaøøîBà:ïäì ïéøBäè íà–àîè ãaä úéa;ïäì ïéàîè íàå–øBäè ãaä úéa. ¥¥©©¨©¦¦§¥¦§¦¨¤¥©©¨¥§¦§¥¦¨¤¥©©¨
øîàéaøéñBé:úBàîè äî éðtî éëå?èqäa ïéàé÷a õøàä énò ïéàL àlà. ¨©©¦¥§¦¦§¥¨§¥¤¨¤¥©¥¨¨¤§¦¦§¤¥
·ïéàöBéå ïéñðëð eéäL ïéãcaä,ãaä úéa CBúa ïéàîè ïé÷Lîe,íäéìâø úà eábðiL éãk íéúéfì ïé÷Lî ïéa Lé íà ©©¨¦¤¨¦§¨¦§§¦©§¦§¥¦§¥©©¦¥¥©§¦©¥¦§¥¤§©§¤©§¥¤

õøàa–ïéøBäè elà éøä.ïäéðôì äàîè úàöîpL ïéøöBaäå ïéãcaä–øîBì ïéðîàð:eðòâð àG;úB÷Bðézä ïëå ¨¨¤£¥¥§¦©©¨¦§©§¦¤¦§¥ª§¨¦§¥¤¤¡¨¦©¨©§§¥©¦
íäéðéaL.ãaä úéa çúôì õeç íéàöBé,øãbä éøBçàì íéðBôe–ïéøBäè ïäå.ïéøBäè eéäéå e÷éçøé änk ãò?ãò ¤¥¥¤§¦§¤©¥©©¦©£¥©¨¥§¥§¦©©¨©§¦§¦§§¦©

ïàBø àäiL éãk. §¥¤§¥¨

i`.oiccad iptn cad zia lrepdàìù íäéðôá ãáä úéá ìòðå ,äøäèá ïîùä åùòéù éãë íéúéæä ìòá ïøäéèå ,ãáä úéáá äëàìî íéùåòä õøàä éîò
:íäéøáç õøàä éîò òâîá åàîèéå íä åàöé àìùå íùì õøàä éîò åñðëé.my eide:ãáä úéá êåúá.qxcn oi`nh milkíãà ïéàîèîå äàîåèä áà ïäù

:èñéäá ïéá àùîá ïéá òâîá ïéá.`nh cad zia xne` xi`n 'xíéùùåç ïéàã ,ìëä úà åàîèå åøæçå íéøåäèä õøàä éîò ïúåà ïäá åàîèð àîù ïðéùééçã
:äàîåèä ìò øäæéì.xedh cad zia xne` dcedi iax:êëì ïøäéè äæ øáçå ìéàåä ,éàãå úàîåè ìò ïéøäæðã.mdl mixedh m` xne` oerny 'xåìà

:ïä ïéøåäè ïäéðéòáã ,õøàä íò ìù åéäù åà õøàä íò úùà íäéìò äáùéù ïåâë .íéìëä.`nh cad ziaùçéîì àëéàå ,ïäá òâéìî íéøäæð íéããáä ïéàù
:åàîèð àîù.od oi`nh m`e:äáæ åà äãð äùà ïäéìò äáùéù åòãéù ïåâë.xedh cad zia:ïä ïéøäæðã.iqei x"`,àîè ãáä úéáã äéì àøéáñ øéàî 'øë

,åòâð àìù ïîæ ìë ïéøåäè ïäù íéáùåçå ,èñéäá ïéàé÷á ïéà ìáà òâîá ïéùùåçã øáñ éñåé 'øå ,äàîåèá íéùùåç ïéããáä ïéàã íåùî øéàî 'øã àîòè àìà
:éñåé 'øë äëìäå .íäá åòâð àìù ô"òà åèéñä àîù ïðéùééçã ,àîè ãáä úéá êëìä

a.cad zia jeza oi`nh oiwyneïéããáäùë íéúéæä úà ïéàîèîå ïé÷ùî ïúåà íéøæåçå ,ïäéìâøá íé÷áãðå ïäéìò íéããáä íéëøåãå ò÷ø÷ éáâ ìò íéëôùð ïäå
íéìòðî ïéàùëå .õøàá íúñéøã éãé ìò íéàîèä ïé÷ùîä ïî ïäéìâø åáâðéù éãë õøà íéúéæì ïé÷ùîä ïéá ùé ïë íà àìà ,íéúéæä éáâ ìò íéëøåãå íéìåò
ïúñéøã é"ò ïäéìâøáù ïéàîèä ïé÷ùîä åáâðúðå ïäéìâøá íéìòðî ïéàùë ìáà .íéúéæä íòù ïé÷ùî àîèîå øæåçå éìë àîèî ä÷ùî àäã ,éøééà ïäéìâøá

:íãà ïéàîèî ïéàå íéìë ïéàîèî ïéàîè ïé÷ùîã ,ïúåà íéëøåãùë íéúéæä ïéàîèéî ïéà áåù ,õøàá.oixveade oiccad,ïéøöåáäå ïé÷ñåîä è÷ð àìã àä
øåöáì åéáðò åòéâä íà òãéì åîøëì êìåä íãà íéîòôù ,úáùã àî÷ ÷øôá ùøåôî àîòèå .ä÷éñîä ìò åøæâ àìå ,äøäèá äùòéúù äøéöáä ìò åøæâù éôì
:ä÷éñîá êééù àì äæ íòèå .äàîåè ìá÷ì åøùëåäå ïäéìò çôåè ä÷ùî ïééãò äøéöá úòùáå íéáðò éáâ ìò óìæîå åèçåñå íéáðò ìù ìåëùà ìèåðå ,åàì íà

.eprbp `l xnel oipn`p:øáçã äéúòãà åàìå åòâð àîìã ïðéùééç àìå .ãáä úéáá ïäîò ãîåò øáçã ïåâëå.zewepizdíåøäéèå ïäîò ïäéðá åàéáäù íéããá
:øáçã àúòãà åàìå äàîåèá òâð àîìã ïðéùééç àìå ,øãâä éøåçà íéðôðå íäîò õåçì ïäéáà íéàöåé úåðôì íäéðá ïéöåøùëå ,êëì
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ïéãcaä éðtî ãaä úéa ìòBpäעמי שהם הבד בית פועלי – ÇÅÅÇÇÄÀÅÇÇÈÄ
בית  את ונעל  בטהרה, השמן שיעשו כדי הבד  בעל  וטיהרם הארץ,

הבדדים  יצאו ושלא לשם, הארץ עמי ייכנסו  שלא בשביל  בפניהם, הבד 
וייטמאו , íLìמשם eéäå,הבד בבית –ñøãî ïéàîè íéìk– ÀÈÀÈÅÄÀÅÄÄÀÈ

והרי משם, להוציאם הבד  בעל ששכח כגון במדרס, שנטמאו כלים
ובהיסט, ובמשא במגע מטמאים ãaäהם úéa :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÇÇ

àîè הבדדים נטמאו שמא שחוששים טמאים, הבד בבית הזיתים – ÈÅ
בזיתים. ונגעו וחזרו הטמאים ãaäבכלים úéa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÇÇ

øBäè.הבד בעל שטיהרם מאחר  מלהיטמא, נזהרים שהבדדים – È
ïäì ïéøBäè íà :øîBà ïBòîL éaøבעיני טהורים הכלים אם – ÇÄÄÀÅÄÀÄÈÆ

הם, טהורים שבעיניהם הארץ, עם בגדי שהיו כגון הארץ, úéaÅעמי 
àîè ãaä שמא לחשוש  ויש  בהם מליגע נזהרים הבדדים שאין – ÇÇÈÅ

ïäìנטמאו; ïéàîè íàå כגון בעיניהם, גם טמאים הכלים ואם – ÀÄÀÅÄÈÆ
בנידה, או בזב שנטמאו øBäèשיודעים ãaä úéa הם שנזהרים – ÅÇÇÈ

úBàîèמלהיטמא. äî éðtî éëå :éñBé éaø øîà:גורסים ויש  – ÈÇÇÄÅÀÄÄÀÅÈÀÅ
me`nih,("שלמה אם ("מלאכת  הבדדים, את טימאו מה מפני כלומר 

טמאים? כלים שם èqäaיש  ïéàé÷a õøàä énò ïéàL àlà– ÆÈÆÅÇÅÈÈÆÀÄÄÀÆÅ
טמאי הכלים שאפילו שמעון , רבי  על  לחלוק בא יוסי  בית רבי להם, ם

מלהיטמא  להיזהר  אמנם יודעים הארץ עמי  שהבדדים לפי  טמא, הבד 

אופן  בכל  הלכך בהיסט, מלהיטמא להיזהר  יודעים אינם אבל  במגע,
טמאים. הבד בבית הזיתים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéãcaä,הטהורים –ïéñðëð eéäL, הבד לבית –ïéàöBéå,משם – ÇÇÈÄÆÈÄÀÈÄÀÀÄ
ãaä úéa CBúa ïéàîè ïé÷Lîe ודרכו הקרקע, על  שם שנשפכו  – ÇÀÄÀÅÄÀÅÇÇ

היחפות, ברגליהם הבדדים íéúéfìעליהם ïé÷Lî ïéa Lé íà– ÄÅÅÇÀÄÇÅÄ
רחב, õøàaשטח íäéìâø úà eábðiL éãk המשקים מן – ÀÅÆÀÇÀÆÇÀÅÆÈÈÆ

הזיתים, על  שידרכו קודם הילוכם, אגב ïéøBäèהטמאים, elà éøäÂÅÅÀÄ
עצמם  והבדדים טמאים, משקים רגליהם על  שאין  טהורים, הזיתים –

ברם, נטמא. אינו בידיו  שלא טמאים במשקים שהנוגע נטמאו, לא
הטמאים, המשקים מן  נטמאות הנעליים היו ברגליהם, נעליים היו אם

וחוזרות  כלים, מטמאים טמאים משקים שהרי  לטומאה שניות ונעשות
הזיתים. שעל  המשקה את ומטמאות ïéøöBaäåהנעליים ïéãcaä– ÇÇÈÄÀÇÀÄ

בטהרה, לדריכה ïäéðôìענבים äàîè úàöîpLחשש ויש  – ÆÄÀÅËÀÈÄÀÅÆ
בטומאה, נגעו  eðòâðשמא àG :øîBì ïéðîàð כמו בטומאה, – ÆÁÈÄÇÈÇÀ

שחבר בכגון  כאן  שמדובר  מפרשים, יש ח). (ט, לעיל שנינו  שכבר 

דעת  על  שלא נגעו  שמא חוששים אין ולכן  הבד, בבית עליהם עומד
זה ;החבר פירוש  על שתמה  טוב", יום  "תוספות  עיין ברטנורא ; (הר"ש;

ו הרא"ש פירוש ישראל ");ועיין "תפארת  ועיין מהרי"ח; ïëåÀÅחידושי 
íäéðéaL úB÷Bðézä,טמאים הם והרי אביהם, אל  שם שבאו – ÇÄÆÅÅÆ

לומר, הבוצרים או  הבדדים נאמנים אותם, מחבקות נידות שנשים לפי
בהם נגעו  הגר"א );שלא או (הרא"ש ; הבדדים שנאמנים מפרשים, ויש 

בענבים או בזיתים התינוקות נגעו  שלא לומר , (רמב"ם ).הבוצרים

íéàöBé–הבדדים –éøBçàì íéðBôe ,ãaä úéa çúôì õeç ÀÄÀÆÇÅÇÇÄÇÂÅ
øãbä,צרכיהם שם לעשות –ïéøBäè ïäå,בטהרתם הם נשארים – ÇÈÅÀÅÀÄ

שם. נטמאו  שמא חוששים ïéøBäè?שאין  eéäéå e÷éçøé änk ãòÇÇÈÇÀÄÀÄÀÀÄ
ïàBø àäiL éãk ãò אם אבל  לראותם. הבד  לבעל  אפשר  שיהא – ÇÀÅÆÀÅÈ

שמשם  ויעריב אחרת פעם שיטבילם עד  לטומאתם חזרו מעיניו, נסתרו

ב). יג, ומושב  משכב הל' (רמב"ם 

ועיין א; סב, ברכות (עיין והגר"א הרא"ש הרמב"ם, לפי הסיפא את בארנו 
ליפנות, הוצרכו אם הבד , בית שמן  של טהרות "משמרי  שמפרש: שם, רש"י 
חוששים, ואין הפתח, שלפני הגדר לאחורי  ונפנים הבד בית מפתח יוצאים

ויגע"). הארץ עם ייכנס כך  בתוך  שמא

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ixiyr wxt zexdh zkqn

‚ïéøöBaäå ïéãcaä,äøònä úeLøì ïñéðëäL ïåék–Bic;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:éøöãò ïäéìò ãBîòì C ©©¨¦§©§¦¥¨¤¦§¦¨¦§©§¨¨©¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨¦©££¥¤©
eìaèiL.ïBòîL éaøøîBà:ïäì ïéøBäè íà–éøöeìaèiL ãò íäéìò ãBîòì C;ïäì íéàîè íà–éøö BðéàC ¤¦§Ÿ©¦¦§¥¦§¦¨¤¨¦©££¥¤©¤¦§Ÿ¦§¥¦¨¤¥¨¦

eìaèiL ãò íäéìò ãBîòì. ©££¥¤©¤¦§Ÿ
„äîãà ìL çèLnä ïîe íélqä ïî ïúBpä–úéaéànLíéøîBà:úBøBäè íéãéa ïúBð,íéãéa ïúð íàå ©¥¦©©¦¦©©§¥©¤£¨¨¥©©§¦¥§¨©¦§§¦¨©§¨©¦

îèúBà–ïànè;ìlä úéaíéøîBà:úBàîè íéãéa ïúBð,äøäèa Búîeøz Léøôîe.ìL çèLnä ïîe èáòä ïî §¥¦§¨¥¦¥§¦¥§¨©¦§¥©§¦§¨§©£¨¦¨£©¦©©§¥©¤

b.dxrn zeyxl oqipkdy oeik:úåøòîå ïéçéù úåøåá åîë .äá íéìáåèù.eic:åðìáèäå åðìáè åøîàéå íéìëä åìéáèé àì åà åìåáèé àì àîù ïðéùééç àìå
.mdl mixedh :dvivge dliah oica oi`iwa oi`y itl .odilr cenrl jixvíéøäæð ïéàù éôì íéøåäè íéìë ïä íäéðéòáù ,øçà õøàä íò ìù íéìë ïåâë

:éñåé 'øë äëìäå .ìéòì àðùéøôãë äéîòèì ïåòîù 'øå .õøàä íò òâîî
c.dnc` ly gihynd one milqd on ozepdë"çàå ,úâì äìçúî øöåáä ìò àìà åøæâ àìã ,äàîåè ìá÷ì åøùëåä àìå ,äìéëàì äìçúî ïøöáù íéáðò

:úâì ïðúðå äéìò íéáðòä çèùù äîãàä ïî åà íéìñä ïî ïç÷ìå ïäéìò êìîð.zexedh micia ozep mixne` i`ny ziaàåä éøä úâì ïðúåðì àáù ïåéë
:äøäèá úâì ïúéù êéøöå ,úâì äìçúî ïøöá åìéàë.o`nh ze`nh micia ozp m`eàîìéã ,ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàå ïä úåéðù íéãé íúñã â"òàå

:ïéìåçã 'á ÷øô àúéàãë àéä øæòìà ïá ïåòîù 'øå ,ïðé÷ñò úåìçú íéãéá ,éîð éà .åîã äîåøúë äîåøúì íéìåáèä éøáñ÷zbl ozep mixne` lld ziae
.dxdha eznexz yixtne ze`nh micia:äìéëàì äìéçúî ïøöáã ïåéë åøùëåä àìù éôì.milr ly gihynd one hiard oníéðúåðù éìë àåä èéáò

åììä íéáðò øöåáäã àúìî àçëåî àúùäå .íäéìò íéáðòä åðúðå äîãàä éðô ìò íéìòä åçèùù ,íéìò ìù çéèùîå .úâì ïúåà íéøöåáùë íéáðòä åá
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בתינוקות: מדברת הסיפא שכל  מפרש, הר"ש mdipiayאבל  zewepizd oke"
"oixedh ode ,xcbd ixeg`l mipete cad zia gztl ueg mi`vei הבדדים כלומר –

ילדיהם  כשרוצים ילדיהם, ואת אותם הבד בעל וטיהר עמהם, ילדיהם שהביאו
ואין צרכיהם, שם שיעשו הגדר , לאחורי  עמהם לצאת לבדדים מותר להיפנות,

מברטנורא הרב גם פירש וכן  בטומאה. שם נגעו שמא "zx`tzחוששים oiir)
("frea"a xeaicd z` mdilr aigxne miyexitd ipy `iany "l`xyi.

oixveade"בפיסקה  oiccad" המשנה נקטה שלא המפרשים, "oiwqendמדייקים
,"oixveadeעל גזרו  ולא בטהרה שתיעשה הבצירה על חכמים שגזרו לפי

א): יז, (שבת בגמרא הטעם ומבואר  enxklהמסיקה, jled mc`y minrt"
iab lr slfne ehgql miapr leky` lhepe .`l e` dxival miapr eribd m` rcil

"mdilr gteh dwyn oiicr dxiva zryae ,miaprאבל טומאה); לקבל (והוכשרו 
אלא  טומאה לקבל הזיתים יוכשרו שלא לפי  זה, טעם שייך  לא במסיקה
כותב  וכן  הבד . בבית לדריכה שמוכנים בשעה במעטן, מהם היוצא במשקה

ב): יג , ומושב משכב מטמאי (הל ' mipne`aהרמב"ם dxdha epii zeyrl dvexd"
."oiccad z` liahn ,ony dyer did m` oke .mixvead z` liahn df ixd ,ux`d inr
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לעמוד צריך הבד בעל  אם לטהרתם, והבוצרים הבדדים בטבילת דנה משנתנו
בפניו. שיטבלו  עד  עליהם

ïñéðëäL ïåék ,ïéøöBaäå ïéãcaä,הבית בעל –äøònä úeLøì ÇÇÈÄÀÇÀÄÅÈÆÄÀÄÈÄÀÇÀÈÈ
שמשתמשים  הכלים את ויטבילו שם, שיטבלו כדי  המקוה, שבה –

הכלים,Bicבהם, את הטבילו לא או טבלו  לא שמא חוששים ואין – Ç
והטבלנו; טבלנו  øéàîויאמרו : éaø éøác שנכנסו שכיון  הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ

טבלו . שלא בהם חושדים אין לטבול , דעת על  הטבילה éaøÇÄלמקום
ïäéìò ãBîòì Céøö :øîBà éñBéעל לעמוד  צריך הבית בעל  – ÅÅÈÄÇÂÂÅÆ

הבוצרים, על  או eìaèiLהבדדים ãò בקיאים שאינם לפי בפניו , – ÇÆÄÀÙ
וחציצה. טבילה ïäìבדיני  ïéøBäè íà :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÀÄÈÆ

בעיניהם, טהורים והכלים הם eìaèiLאם ãò íäéìò ãBîòì CéøöÈÄÇÂÂÅÆÇÆÄÀÙ
הכלים; את יטבילו  לא או יטבלו שלא בהם חושדים זה שבכגון –

ïäì íéàîè íà נטמאו הכלים או שהם בעצמם, שיודעים כגון – ÄÀÅÄÈÆ
בזב, או eìaèiLבנידה ãò íäéìò ãBîòì Céøö Bðéà שבכגון – ÅÈÄÇÂÂÅÆÇÆÄÀÙ

הכלים. את והטבילו  שטבלו  לומר  הם נאמנים iqei.זה iaxk dklde

אינו וכי מאיר. רבי  של  בטעמו לדקדק "ויש כותב: אחרונה" "משנה בעל 
כשם  טעמו, לפרש יש אלא וחציצה? טבילה בהלכות בקיאים שאינם מודה,
לעמוד שצריך  מוצאים אנו ואין  לנידות, בטבילתן  הארץ עמי  נשי  שנאמנות
וזה  ומקפיד , ברובו  אלא חציצה אין  התורה שמן  משום כרחך  ועל  עליהן ,
מדרבנן מקום מכל חוצץ, במיעוט אף שמדרבנן פי על  ואף מצוי ; אינו  ודאי 
להיטהר בספק בדרבנן אפילו  שמחמיר  לשיטתו יוסי ורבי עליהן . סומכים

,(a ,a ze`eewn) שאם משום נידות, בטבילת הארץ עמי  נשי על שסומכים ומה

ומטעם  ורביה. מפריה ישראל  בנות מבטל אתה עליה, שיעמוד  מי תמצא לא
מלבעלה. יותר  לטהרות שהחמירו  דברים בכמה נידה במסכת מוצאים אנו זה
ובטהורים  נאמנים; נידות, לאיסור  שדומה להם, טמאים שאם סובר, שמעון ורבי 

מחמירים". בדרבנן  שאפילו יוסי, כרבי דעתו  להם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הזכרנו וכבר  בענבים. טומאה דיני נישנים פרקנו  סוף ועד  xe`alמכאן dncwda)
,(epwxta a dpynl epxe`a ileya oke ;` ,gi zeld` dpynd הבוצר על חכמים שגזרו 

משקים  עליהם נפלו לא אם אף טומאה, לקבל  מוכשרים שהם בגת, לדרכם ענבים
meiaכלל ,oeixeb oa diwfg oa dippg ziilra exfby mixacd xyr dpenyn cg` dfe)

lld zia lr i`ny zia eaxe epnipy(א יז, שבת גמרא ד ; א, שבת משנה עיין –
משקה  עליהם יש שאפילו  לטומאה, הענבים הוכשרו לא הדין  שמן  פי על ואף
ואין מכך , נוחה הבעלים דעת ואין  לאיבוד , הולך  זה משקה הרי  מהם, הנדלף
מקום  מכל  הבעלים, לרצון  נדלף הוא כן אם אלא טומאה לקבל מכשיר משקה
הולך המשקה ואין  הואיל זה שבכגון  מזופפות, בקופות יבצור שמא כאן , גזרו 
טעם  מבארים ויש  התורה. מן מכשיר ונמצא בו , רוצים הבעלים הרי  לאיבוד,
הענבים  הגיעו אם לדעת כדי  ענבים, של אשכול  נוטל  אדם שפעמים הגזירה,
ומכשיר  עליהם, טופח משקה עדיין  בצירה ובשעת הענבים, גבי  על  ומזלף לבצירה,

טומאה לקבל  minrh).אותם cer my oiir ;` ,fi zay `xnb) גזירה גזרו  לא ברם,
הוכשרו לא בשוק, למכירה או  לאכילה ענבים בבוצר  אבל  לגת, בבוצר  אלא זו
בשאר  כמו  הבעלים, לרצון משקים עליהם נפלו כן אם אלא טומאה לקבל  הענבים
בגת, לדרכם כך אחר  ונמלך  לאכילה ענבים שבצר במי  דנה משנתנו – אוכלים.
נבצרו שלדריכה המוכיחים, למקום או לכלי  שבצרם אלא סתם, שבצר  במי וכן 

לאכילה. ולא

ïúBpä,לגת ענבים –äîãà ìL çèLnä ïîe íélqä ïî– ÇÅÄÇÇÄÄÇÇÀÅÇÆÂÈÈ
משטח  על  שנתנם או  קלועים, לסלים הענבים את נתן הבציר שבשעת

ולא  ענבים, לשטיחת המיוחד  במקום הארץ על ששטחם אדמה, של
ונמצא  לאכילה, שבצרם לפי לאיבוד, שילך  המיץ על מקפיד היה

הסלים  מן  נוטלם והוא נמלך, ועכשיו  טומאה, לקבל  הוכשרו  שלא
יין, מהם להוציא לגת ונותנם האדמה של המשטח מן éànLאו úéaÅÇÇ

úBøBäè íéãéa ïúBð :íéøîBà זה הרי לגת, ליתנם שבא כיון  – ÀÄÅÀÈÇÄÀ
טומאה לקבל  והוכשרו לגת, מתחילה בצרם "xveadכאילו  zxifbn)

,(epzpynl dncwda epx`ay enk ,"xyked zbl לגת ליתנם צריך  הלכך
nèבטהרה, ,úBàîè íéãéa ïúð íàåïà.הענבים את טימא – ÀÄÈÇÀÈÇÄÀÅÄÀÈ

בחולין , שלישי עושה שני ואין הן, שניות ידים שסתם פי על  ואף

כתרומה, דינם לתרומה הטבולים שחולין שמאי , בית שסוברים אפשר
לטומאה  ראשון  שהן בידים כאן  שמדובר  או  שלישי; בהם עושה ושני

,(a ,bl oileg `xnba ,xfrl` oa oerny iax zrck) שהכניס בכגון  והיינו 
תחילות ידיו עקיבא רבי  שלדברי  המנוגע, לבית א )ידו  ג, ידים .(עיין

úBàîè íéãéa ïúBð :íéøîBà ìlä úéa ובצרם שהואיל – ÅÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÅ
ליתנם  שנמלך  פי  על  ואף טומאה, לקבל הוכשרו  לא לאכילה, מתחילה

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ïéãcaä éðtî ãaä úéa ìòBpä,ì eéäåñøãî ïéàîè íéìk íL–øéàî éaøøîBà:àîè ãaä úéa.äãeäé éaø ©¥¥©©¦§¥©©¨¦§¨§¨¥¦§¥¦¦§¨©¦¥¦¥¥©©¨¥©¦§¨

øîBà:øBäè ãaä úéa.ïBòîL éaøøîBà:ïäì ïéøBäè íà–àîè ãaä úéa;ïäì ïéàîè íàå–øBäè ãaä úéa. ¥¥©©¨©¦¦§¥¦§¦¨¤¥©©¨¥§¦§¥¦¨¤¥©©¨
øîàéaøéñBé:úBàîè äî éðtî éëå?èqäa ïéàé÷a õøàä énò ïéàL àlà. ¨©©¦¥§¦¦§¥¨§¥¤¨¤¥©¥¨¨¤§¦¦§¤¥
·ïéàöBéå ïéñðëð eéäL ïéãcaä,ãaä úéa CBúa ïéàîè ïé÷Lîe,íäéìâø úà eábðiL éãk íéúéfì ïé÷Lî ïéa Lé íà ©©¨¦¤¨¦§¨¦§§¦©§¦§¥¦§¥©©¦¥¥©§¦©¥¦§¥¤§©§¤©§¥¤

õøàa–ïéøBäè elà éøä.ïäéðôì äàîè úàöîpL ïéøöBaäå ïéãcaä–øîBì ïéðîàð:eðòâð àG;úB÷Bðézä ïëå ¨¨¤£¥¥§¦©©¨¦§©§¦¤¦§¥ª§¨¦§¥¤¤¡¨¦©¨©§§¥©¦
íäéðéaL.ãaä úéa çúôì õeç íéàöBé,øãbä éøBçàì íéðBôe–ïéøBäè ïäå.ïéøBäè eéäéå e÷éçøé änk ãò?ãò ¤¥¥¤§¦§¤©¥©©¦©£¥©¨¥§¥§¦©©¨©§¦§¦§§¦©

ïàBø àäiL éãk. §¥¤§¥¨

i`.oiccad iptn cad zia lrepdàìù íäéðôá ãáä úéá ìòðå ,äøäèá ïîùä åùòéù éãë íéúéæä ìòá ïøäéèå ,ãáä úéáá äëàìî íéùåòä õøàä éîò
:íäéøáç õøàä éîò òâîá åàîèéå íä åàöé àìùå íùì õøàä éîò åñðëé.my eide:ãáä úéá êåúá.qxcn oi`nh milkíãà ïéàîèîå äàîåèä áà ïäù

:èñéäá ïéá àùîá ïéá òâîá ïéá.`nh cad zia xne` xi`n 'xíéùùåç ïéàã ,ìëä úà åàîèå åøæçå íéøåäèä õøàä éîò ïúåà ïäá åàîèð àîù ïðéùééçã
:äàîåèä ìò øäæéì.xedh cad zia xne` dcedi iax:êëì ïøäéè äæ øáçå ìéàåä ,éàãå úàîåè ìò ïéøäæðã.mdl mixedh m` xne` oerny 'xåìà

:ïä ïéøåäè ïäéðéòáã ,õøàä íò ìù åéäù åà õøàä íò úùà íäéìò äáùéù ïåâë .íéìëä.`nh cad ziaùçéîì àëéàå ,ïäá òâéìî íéøäæð íéããáä ïéàù
:åàîèð àîù.od oi`nh m`e:äáæ åà äãð äùà ïäéìò äáùéù åòãéù ïåâë.xedh cad zia:ïä ïéøäæðã.iqei x"`,àîè ãáä úéáã äéì àøéáñ øéàî 'øë

,åòâð àìù ïîæ ìë ïéøåäè ïäù íéáùåçå ,èñéäá ïéàé÷á ïéà ìáà òâîá ïéùùåçã øáñ éñåé 'øå ,äàîåèá íéùùåç ïéããáä ïéàã íåùî øéàî 'øã àîòè àìà
:éñåé 'øë äëìäå .íäá åòâð àìù ô"òà åèéñä àîù ïðéùééçã ,àîè ãáä úéá êëìä

a.cad zia jeza oi`nh oiwyneïéããáäùë íéúéæä úà ïéàîèîå ïé÷ùî ïúåà íéøæåçå ,ïäéìâøá íé÷áãðå ïäéìò íéããáä íéëøåãå ò÷ø÷ éáâ ìò íéëôùð ïäå
íéìòðî ïéàùëå .õøàá íúñéøã éãé ìò íéàîèä ïé÷ùîä ïî ïäéìâø åáâðéù éãë õøà íéúéæì ïé÷ùîä ïéá ùé ïë íà àìà ,íéúéæä éáâ ìò íéëøåãå íéìåò
ïúñéøã é"ò ïäéìâøáù ïéàîèä ïé÷ùîä åáâðúðå ïäéìâøá íéìòðî ïéàùë ìáà .íéúéæä íòù ïé÷ùî àîèîå øæåçå éìë àîèî ä÷ùî àäã ,éøééà ïäéìâøá

:íãà ïéàîèî ïéàå íéìë ïéàîèî ïéàîè ïé÷ùîã ,ïúåà íéëøåãùë íéúéæä ïéàîèéî ïéà áåù ,õøàá.oixveade oiccad,ïéøöåáäå ïé÷ñåîä è÷ð àìã àä
øåöáì åéáðò åòéâä íà òãéì åîøëì êìåä íãà íéîòôù ,úáùã àî÷ ÷øôá ùøåôî àîòèå .ä÷éñîä ìò åøæâ àìå ,äøäèá äùòéúù äøéöáä ìò åøæâù éôì
:ä÷éñîá êééù àì äæ íòèå .äàîåè ìá÷ì åøùëåäå ïäéìò çôåè ä÷ùî ïééãò äøéöá úòùáå íéáðò éáâ ìò óìæîå åèçåñå íéáðò ìù ìåëùà ìèåðå ,åàì íà

.eprbp `l xnel oipn`p:øáçã äéúòãà åàìå åòâð àîìã ïðéùééç àìå .ãáä úéáá ïäîò ãîåò øáçã ïåâëå.zewepizdíåøäéèå ïäîò ïäéðá åàéáäù íéããá
:øáçã àúòãà åàìå äàîåèá òâð àîìã ïðéùééç àìå ,øãâä éøåçà íéðôðå íäîò õåçì ïäéáà íéàöåé úåðôì íäéðá ïéöåøùëå ,êëì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ïéãcaä éðtî ãaä úéa ìòBpäעמי שהם הבד בית פועלי – ÇÅÅÇÇÄÀÅÇÇÈÄ
בית  את ונעל  בטהרה, השמן שיעשו כדי הבד  בעל  וטיהרם הארץ,

הבדדים  יצאו ושלא לשם, הארץ עמי ייכנסו  שלא בשביל  בפניהם, הבד 
וייטמאו , íLìמשם eéäå,הבד בבית –ñøãî ïéàîè íéìk– ÀÈÀÈÅÄÀÅÄÄÀÈ

והרי משם, להוציאם הבד  בעל ששכח כגון במדרס, שנטמאו כלים
ובהיסט, ובמשא במגע מטמאים ãaäהם úéa :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÇÇ

àîè הבדדים נטמאו שמא שחוששים טמאים, הבד בבית הזיתים – ÈÅ
בזיתים. ונגעו וחזרו הטמאים ãaäבכלים úéa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÇÇ

øBäè.הבד בעל שטיהרם מאחר  מלהיטמא, נזהרים שהבדדים – È
ïäì ïéøBäè íà :øîBà ïBòîL éaøבעיני טהורים הכלים אם – ÇÄÄÀÅÄÀÄÈÆ

הם, טהורים שבעיניהם הארץ, עם בגדי שהיו כגון הארץ, úéaÅעמי 
àîè ãaä שמא לחשוש  ויש  בהם מליגע נזהרים הבדדים שאין – ÇÇÈÅ

ïäìנטמאו; ïéàîè íàå כגון בעיניהם, גם טמאים הכלים ואם – ÀÄÀÅÄÈÆ
בנידה, או בזב שנטמאו øBäèשיודעים ãaä úéa הם שנזהרים – ÅÇÇÈ

úBàîèמלהיטמא. äî éðtî éëå :éñBé éaø øîà:גורסים ויש  – ÈÇÇÄÅÀÄÄÀÅÈÀÅ
me`nih,("שלמה אם ("מלאכת  הבדדים, את טימאו מה מפני כלומר 

טמאים? כלים שם èqäaיש  ïéàé÷a õøàä énò ïéàL àlà– ÆÈÆÅÇÅÈÈÆÀÄÄÀÆÅ
טמאי הכלים שאפילו שמעון , רבי  על  לחלוק בא יוסי  בית רבי להם, ם

מלהיטמא  להיזהר  אמנם יודעים הארץ עמי  שהבדדים לפי  טמא, הבד 

אופן  בכל  הלכך בהיסט, מלהיטמא להיזהר  יודעים אינם אבל  במגע,
טמאים. הבד בבית הזיתים
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ïéãcaä,הטהורים –ïéñðëð eéäL, הבד לבית –ïéàöBéå,משם – ÇÇÈÄÆÈÄÀÈÄÀÀÄ
ãaä úéa CBúa ïéàîè ïé÷Lîe ודרכו הקרקע, על  שם שנשפכו  – ÇÀÄÀÅÄÀÅÇÇ

היחפות, ברגליהם הבדדים íéúéfìעליהם ïé÷Lî ïéa Lé íà– ÄÅÅÇÀÄÇÅÄ
רחב, õøàaשטח íäéìâø úà eábðiL éãk המשקים מן – ÀÅÆÀÇÀÆÇÀÅÆÈÈÆ

הזיתים, על  שידרכו קודם הילוכם, אגב ïéøBäèהטמאים, elà éøäÂÅÅÀÄ
עצמם  והבדדים טמאים, משקים רגליהם על  שאין  טהורים, הזיתים –

ברם, נטמא. אינו בידיו  שלא טמאים במשקים שהנוגע נטמאו, לא
הטמאים, המשקים מן  נטמאות הנעליים היו ברגליהם, נעליים היו אם

וחוזרות  כלים, מטמאים טמאים משקים שהרי  לטומאה שניות ונעשות
הזיתים. שעל  המשקה את ומטמאות ïéøöBaäåהנעליים ïéãcaä– ÇÇÈÄÀÇÀÄ

בטהרה, לדריכה ïäéðôìענבים äàîè úàöîpLחשש ויש  – ÆÄÀÅËÀÈÄÀÅÆ
בטומאה, נגעו  eðòâðשמא àG :øîBì ïéðîàð כמו בטומאה, – ÆÁÈÄÇÈÇÀ

שחבר בכגון  כאן  שמדובר  מפרשים, יש ח). (ט, לעיל שנינו  שכבר 

דעת  על  שלא נגעו  שמא חוששים אין ולכן  הבד, בבית עליהם עומד
זה ;החבר פירוש  על שתמה  טוב", יום  "תוספות  עיין ברטנורא ; (הר"ש;

ו הרא"ש פירוש ישראל ");ועיין "תפארת  ועיין מהרי"ח; ïëåÀÅחידושי 
íäéðéaL úB÷Bðézä,טמאים הם והרי אביהם, אל  שם שבאו – ÇÄÆÅÅÆ

לומר, הבוצרים או  הבדדים נאמנים אותם, מחבקות נידות שנשים לפי
בהם נגעו  הגר"א );שלא או (הרא"ש ; הבדדים שנאמנים מפרשים, ויש 

בענבים או בזיתים התינוקות נגעו  שלא לומר , (רמב"ם ).הבוצרים

íéàöBé–הבדדים –éøBçàì íéðBôe ,ãaä úéa çúôì õeç ÀÄÀÆÇÅÇÇÄÇÂÅ
øãbä,צרכיהם שם לעשות –ïéøBäè ïäå,בטהרתם הם נשארים – ÇÈÅÀÅÀÄ

שם. נטמאו  שמא חוששים ïéøBäè?שאין  eéäéå e÷éçøé änk ãòÇÇÈÇÀÄÀÄÀÀÄ
ïàBø àäiL éãk ãò אם אבל  לראותם. הבד  לבעל  אפשר  שיהא – ÇÀÅÆÀÅÈ

שמשם  ויעריב אחרת פעם שיטבילם עד  לטומאתם חזרו מעיניו, נסתרו

ב). יג, ומושב  משכב הל' (רמב"ם 

ועיין א; סב, ברכות (עיין והגר"א הרא"ש הרמב"ם, לפי הסיפא את בארנו 
ליפנות, הוצרכו אם הבד , בית שמן  של טהרות "משמרי  שמפרש: שם, רש"י 
חוששים, ואין הפתח, שלפני הגדר לאחורי  ונפנים הבד בית מפתח יוצאים

ויגע"). הארץ עם ייכנס כך  בתוך  שמא

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïéøöBaäå ïéãcaä,äøònä úeLøì ïñéðëäL ïåék–Bic;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:éøöãò ïäéìò ãBîòì C ©©¨¦§©§¦¥¨¤¦§¦¨¦§©§¨¨©¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨¦©££¥¤©
eìaèiL.ïBòîL éaøøîBà:ïäì ïéøBäè íà–éøöeìaèiL ãò íäéìò ãBîòì C;ïäì íéàîè íà–éøö BðéàC ¤¦§Ÿ©¦¦§¥¦§¦¨¤¨¦©££¥¤©¤¦§Ÿ¦§¥¦¨¤¥¨¦

eìaèiL ãò íäéìò ãBîòì. ©££¥¤©¤¦§Ÿ
„äîãà ìL çèLnä ïîe íélqä ïî ïúBpä–úéaéànLíéøîBà:úBøBäè íéãéa ïúBð,íéãéa ïúð íàå ©¥¦©©¦¦©©§¥©¤£¨¨¥©©§¦¥§¨©¦§§¦¨©§¨©¦

îèúBà–ïànè;ìlä úéaíéøîBà:úBàîè íéãéa ïúBð,äøäèa Búîeøz Léøôîe.ìL çèLnä ïîe èáòä ïî §¥¦§¨¥¦¥§¦¥§¨©¦§¥©§¦§¨§©£¨¦¨£©¦©©§¥©¤

b.dxrn zeyxl oqipkdy oeik:úåøòîå ïéçéù úåøåá åîë .äá íéìáåèù.eic:åðìáèäå åðìáè åøîàéå íéìëä åìéáèé àì åà åìåáèé àì àîù ïðéùééç àìå
.mdl mixedh :dvivge dliah oica oi`iwa oi`y itl .odilr cenrl jixvíéøäæð ïéàù éôì íéøåäè íéìë ïä íäéðéòáù ,øçà õøàä íò ìù íéìë ïåâë

:éñåé 'øë äëìäå .ìéòì àðùéøôãë äéîòèì ïåòîù 'øå .õøàä íò òâîî
c.dnc` ly gihynd one milqd on ozepdë"çàå ,úâì äìçúî øöåáä ìò àìà åøæâ àìã ,äàîåè ìá÷ì åøùëåä àìå ,äìéëàì äìçúî ïøöáù íéáðò

:úâì ïðúðå äéìò íéáðòä çèùù äîãàä ïî åà íéìñä ïî ïç÷ìå ïäéìò êìîð.zexedh micia ozep mixne` i`ny ziaàåä éøä úâì ïðúåðì àáù ïåéë
:äøäèá úâì ïúéù êéøöå ,úâì äìçúî ïøöá åìéàë.o`nh ze`nh micia ozp m`eàîìéã ,ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàå ïä úåéðù íéãé íúñã â"òàå

:ïéìåçã 'á ÷øô àúéàãë àéä øæòìà ïá ïåòîù 'øå ,ïðé÷ñò úåìçú íéãéá ,éîð éà .åîã äîåøúë äîåøúì íéìåáèä éøáñ÷zbl ozep mixne` lld ziae
.dxdha eznexz yixtne ze`nh micia:äìéëàì äìéçúî ïøöáã ïåéë åøùëåä àìù éôì.milr ly gihynd one hiard oníéðúåðù éìë àåä èéáò

åììä íéáðò øöåáäã àúìî àçëåî àúùäå .íäéìò íéáðòä åðúðå äîãàä éðô ìò íéìòä åçèùù ,íéìò ìù çéèùîå .úâì ïúåà íéøöåáùë íéáðòä åá

`xephxa yexit

בתינוקות: מדברת הסיפא שכל  מפרש, הר"ש mdipiayאבל  zewepizd oke"
"oixedh ode ,xcbd ixeg`l mipete cad zia gztl ueg mi`vei הבדדים כלומר –

ילדיהם  כשרוצים ילדיהם, ואת אותם הבד בעל וטיהר עמהם, ילדיהם שהביאו
ואין צרכיהם, שם שיעשו הגדר , לאחורי  עמהם לצאת לבדדים מותר להיפנות,

מברטנורא הרב גם פירש וכן  בטומאה. שם נגעו שמא "zx`tzחוששים oiir)
("frea"a xeaicd z` mdilr aigxne miyexitd ipy `iany "l`xyi.

oixveade"בפיסקה  oiccad" המשנה נקטה שלא המפרשים, "oiwqendמדייקים
,"oixveadeעל גזרו  ולא בטהרה שתיעשה הבצירה על חכמים שגזרו לפי

א): יז, (שבת בגמרא הטעם ומבואר  enxklהמסיקה, jled mc`y minrt"
iab lr slfne ehgql miapr leky` lhepe .`l e` dxival miapr eribd m` rcil

"mdilr gteh dwyn oiicr dxiva zryae ,miaprאבל טומאה); לקבל (והוכשרו 
אלא  טומאה לקבל הזיתים יוכשרו שלא לפי  זה, טעם שייך  לא במסיקה
כותב  וכן  הבד . בבית לדריכה שמוכנים בשעה במעטן, מהם היוצא במשקה

ב): יג , ומושב משכב מטמאי (הל ' mipne`aהרמב"ם dxdha epii zeyrl dvexd"
."oiccad z` liahn ,ony dyer did m` oke .mixvead z` liahn df ixd ,ux`d inr

i p y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לעמוד צריך הבד בעל  אם לטהרתם, והבוצרים הבדדים בטבילת דנה משנתנו
בפניו. שיטבלו  עד  עליהם

ïñéðëäL ïåék ,ïéøöBaäå ïéãcaä,הבית בעל –äøònä úeLøì ÇÇÈÄÀÇÀÄÅÈÆÄÀÄÈÄÀÇÀÈÈ
שמשתמשים  הכלים את ויטבילו שם, שיטבלו כדי  המקוה, שבה –

הכלים,Bicבהם, את הטבילו לא או טבלו  לא שמא חוששים ואין – Ç
והטבלנו; טבלנו  øéàîויאמרו : éaø éøác שנכנסו שכיון  הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ

טבלו . שלא בהם חושדים אין לטבול , דעת על  הטבילה éaøÇÄלמקום
ïäéìò ãBîòì Céøö :øîBà éñBéעל לעמוד  צריך הבית בעל  – ÅÅÈÄÇÂÂÅÆ

הבוצרים, על  או eìaèiLהבדדים ãò בקיאים שאינם לפי בפניו , – ÇÆÄÀÙ
וחציצה. טבילה ïäìבדיני  ïéøBäè íà :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÀÄÈÆ

בעיניהם, טהורים והכלים הם eìaèiLאם ãò íäéìò ãBîòì CéøöÈÄÇÂÂÅÆÇÆÄÀÙ
הכלים; את יטבילו  לא או יטבלו שלא בהם חושדים זה שבכגון –

ïäì íéàîè íà נטמאו הכלים או שהם בעצמם, שיודעים כגון – ÄÀÅÄÈÆ
בזב, או eìaèiLבנידה ãò íäéìò ãBîòì Céøö Bðéà שבכגון – ÅÈÄÇÂÂÅÆÇÆÄÀÙ

הכלים. את והטבילו  שטבלו  לומר  הם נאמנים iqei.זה iaxk dklde

אינו וכי מאיר. רבי  של  בטעמו לדקדק "ויש כותב: אחרונה" "משנה בעל 
כשם  טעמו, לפרש יש אלא וחציצה? טבילה בהלכות בקיאים שאינם מודה,
לעמוד שצריך  מוצאים אנו ואין  לנידות, בטבילתן  הארץ עמי  נשי  שנאמנות
וזה  ומקפיד , ברובו  אלא חציצה אין  התורה שמן  משום כרחך  ועל  עליהן ,
מדרבנן מקום מכל חוצץ, במיעוט אף שמדרבנן פי על  ואף מצוי ; אינו  ודאי 
להיטהר בספק בדרבנן אפילו  שמחמיר  לשיטתו יוסי ורבי עליהן . סומכים

,(a ,a ze`eewn) שאם משום נידות, בטבילת הארץ עמי  נשי על שסומכים ומה

ומטעם  ורביה. מפריה ישראל  בנות מבטל אתה עליה, שיעמוד  מי תמצא לא
מלבעלה. יותר  לטהרות שהחמירו  דברים בכמה נידה במסכת מוצאים אנו זה
ובטהורים  נאמנים; נידות, לאיסור  שדומה להם, טמאים שאם סובר, שמעון ורבי 

מחמירים". בדרבנן  שאפילו יוסי, כרבי דעתו  להם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הזכרנו וכבר  בענבים. טומאה דיני נישנים פרקנו  סוף ועד  xe`alמכאן dncwda)
,(epwxta a dpynl epxe`a ileya oke ;` ,gi zeld` dpynd הבוצר על חכמים שגזרו 

משקים  עליהם נפלו לא אם אף טומאה, לקבל  מוכשרים שהם בגת, לדרכם ענבים
meiaכלל ,oeixeb oa diwfg oa dippg ziilra exfby mixacd xyr dpenyn cg` dfe)

lld zia lr i`ny zia eaxe epnipy(א יז, שבת גמרא ד ; א, שבת משנה עיין –
משקה  עליהם יש שאפילו  לטומאה, הענבים הוכשרו לא הדין  שמן  פי על ואף
ואין מכך , נוחה הבעלים דעת ואין  לאיבוד , הולך  זה משקה הרי  מהם, הנדלף
מקום  מכל  הבעלים, לרצון  נדלף הוא כן אם אלא טומאה לקבל מכשיר משקה
הולך המשקה ואין  הואיל זה שבכגון  מזופפות, בקופות יבצור שמא כאן , גזרו 
טעם  מבארים ויש  התורה. מן מכשיר ונמצא בו , רוצים הבעלים הרי  לאיבוד,
הענבים  הגיעו אם לדעת כדי  ענבים, של אשכול  נוטל  אדם שפעמים הגזירה,
ומכשיר  עליהם, טופח משקה עדיין  בצירה ובשעת הענבים, גבי  על  ומזלף לבצירה,

טומאה לקבל  minrh).אותם cer my oiir ;` ,fi zay `xnb) גזירה גזרו  לא ברם,
הוכשרו לא בשוק, למכירה או  לאכילה ענבים בבוצר  אבל  לגת, בבוצר  אלא זו
בשאר  כמו  הבעלים, לרצון משקים עליהם נפלו כן אם אלא טומאה לקבל  הענבים
בגת, לדרכם כך אחר  ונמלך  לאכילה ענבים שבצר במי  דנה משנתנו – אוכלים.
נבצרו שלדריכה המוכיחים, למקום או לכלי  שבצרם אלא סתם, שבצר  במי וכן 

לאכילה. ולא

ïúBpä,לגת ענבים –äîãà ìL çèLnä ïîe íélqä ïî– ÇÅÄÇÇÄÄÇÇÀÅÇÆÂÈÈ
משטח  על  שנתנם או  קלועים, לסלים הענבים את נתן הבציר שבשעת

ולא  ענבים, לשטיחת המיוחד  במקום הארץ על ששטחם אדמה, של
ונמצא  לאכילה, שבצרם לפי לאיבוד, שילך  המיץ על מקפיד היה

הסלים  מן  נוטלם והוא נמלך, ועכשיו  טומאה, לקבל  הוכשרו  שלא
יין, מהם להוציא לגת ונותנם האדמה של המשטח מן éànLאו úéaÅÇÇ

úBøBäè íéãéa ïúBð :íéøîBà זה הרי לגת, ליתנם שבא כיון  – ÀÄÅÀÈÇÄÀ
טומאה לקבל  והוכשרו לגת, מתחילה בצרם "xveadכאילו  zxifbn)

,(epzpynl dncwda epx`ay enk ,"xyked zbl לגת ליתנם צריך  הלכך
nèבטהרה, ,úBàîè íéãéa ïúð íàåïà.הענבים את טימא – ÀÄÈÇÀÈÇÄÀÅÄÀÈ

בחולין , שלישי עושה שני ואין הן, שניות ידים שסתם פי על  ואף

כתרומה, דינם לתרומה הטבולים שחולין שמאי , בית שסוברים אפשר
לטומאה  ראשון  שהן בידים כאן  שמדובר  או  שלישי; בהם עושה ושני

,(a ,bl oileg `xnba ,xfrl` oa oerny iax zrck) שהכניס בכגון  והיינו 
תחילות ידיו עקיבא רבי  שלדברי  המנוגע, לבית א )ידו  ג, ידים .(עיין

úBàîè íéãéa ïúBð :íéøîBà ìlä úéa ובצרם שהואיל – ÅÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÅ
ליתנם  שנמלך  פי  על  ואף טומאה, לקבל הוכשרו  לא לאכילה, מתחילה

izdw - zex`ean zeipyn
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íéìò–ìkäúBøBäè íéãéa ïúBð àeäL íéåL.ïúð íàåúBàîè íéãéa–ïànè. ¨¦©Ÿ¨¦¤¥§¨©¦§§¦¨©§¨©¦§¥¦§¨
‰íélqä ïî ìëBàä,äîãà ìL çèLnä ïîe,úbì úBôhðîe úBòwánL ét ìò óà–äøBäè úbä éøä.èáòä ïî ¨¥¦©©¦¦©©§¥©¤£¨¨©©¦¤§ª¨§©§©©£¥©©§¨¦¨£©

íéìò ìL çèLnä ïîe,éãéçé øbøb epnî ìôðå,íúBç Bì Lé íà–øBäè;íúBç Bì ïéà íà–àîè.epnî eìôð ¦©©§¥©¤¨¦§¨©¦¤©§¥§¦¦¦¤¨¨¦¥¨¨¥¨§¦¤
äðônä íB÷îa ïëøãe íéáðò,ïeëî äöéak–øBäè;äöéakî øúBé–àîè,úàîèð äðBLàøä ätè úàöiL ïåékL £¨¦§¨¨§¨©ª§¤©¥¨§ª¨¨¥¦©¥¨¨¥¤¥¨¤¨¨¦¨¨¦¨¦§¥

äöéaëa. §©¥¨

åì äãåäå úáùã àî÷ ÷øôá éàîùì ììä äéì ÷éúù àäã ,úåøåäè íéãéá ïúåðã àäá ììä úéáå éàîù úéá íéåù êëìä ,äìéëàì àìå ïøöá úâì ,äìéçúî
:øùëåä úâì øöåáäù

dlke`díéáðò.dnc` ly gihynd one milqd on,úâì ïéé íéôèåð íéáðòäå úåàîè åéãéù ô"òà .åøöáð äìéëàì ïîúñã.dxedh zbd ixdïéôéè ïúåàã
ééèã éàîá äéì àçéð àìå åøöáð äìéëàìå ìéàåä ,ä÷ùî úøåú íäì ïéàúåò÷åáî íéáðòä ïéàù ô"òà ,íéìò ìù çéèùîä ïîå èéáòä ïî ìëåàä ìáà .ó

ïéàù øéâøâä éô íúåñ íúåç åúåàå íúåç ïéîë ùé øéâøâä éô ìò õ÷åòäù íå÷îá åðééäã ,øéâøâ åúåàì íúåç ïéàå éãéçé øéâøâ åðîî ìôð íà ,úåôèðî ïðéàå
åéãéá ä÷ùî åúåà àîèðå úâì íøöá äìéçúîå ìéàåä ,ä÷ùî úøåú åì ùé íìëåàì íìèðù ô"òàå àöåé ä÷ùî íúåçä íò õ÷åòä ø÷òðùëå ,àöåé ä÷ùî
éãë íé÷ùîá åéãé åòâð àì éøäù ,úâä àîèð àì ,íúåçä íå÷îá òâð àì íà ìáà ,íúåçä íå÷îá åéãéá òâðùë éìéî éðäå .àîèð úâì ìôðùëå ,úåàîè

:úâä àîèéå ä÷ùîä øåæçéù.miapr epnn eltpåøùëåäã ,úåàîè åéãéá åàîèðå ,àöåé ä÷ùî ïéàå ìåëùàá íéøáåçî íéøâøâäù ,íéáðò ìù ìåëùà øîåìë
:úâì øöáðù éôì.dpetnd mewna okxce:äøäèá åäåëøãå íéáðò àìå ïéé àì íåìë íù ïéàù úâá éåðô íå÷îxedh oeekn dviakàîèî ìëåà ïéàã ,úâä
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בזה, גזרו  ולא בו , יימלך שהבוצר  שכיח דבר זה אין מקום מכל לגת,
טמאות, בידים לגת ליתנם לו  מותר  äøäèaהלכך  Búîeøz LéøôîeÇÀÄÀÈÀÇÂÈ

בטהרה. היא הרי מהם מפריש שהוא התרומה ואף –èáòä ïîÄÈÂÇ
íéìò ìL çèLnä ïîe הענבים את נתן הבציר  בשעת אם אבל  – ÄÇÇÀÅÇÆÈÄ

לגת, הנבצרים הענבים את בו  שנותנים גדול כלי והוא העביט, לתוך 

על השטוחים עלים גבי על ששטחם עלים, של  משטח על שנתנם או
דרך שכן לאכילה, ולא בצרם לגת שמתחילה הדבר , ניכר והרי  הארץ,

הנוטף  המיץ בו שישתמר כדי  לעביט, הענבים את ליתן לגת הבוצר
עם  ביחד הענבים את לגת ליתן כדי עלים, של  משטח על  או  מהם,

העביט  מן הענבים את נוטל  כשהוא הלכך המיץ, עליהם שנטף העלים
בגת, ליתנם כדי העלים, של  המשטח מן íéåLאו ìkäשמאי בית – ÇÙÈÄ

בדעותיהם, שווים הלל  úBøBäèובית íéãéa ïúBð àeäLלפי – ÆÅÀÈÇÄÀ
הוכשר  לגת שהבוצר שמאי, לבית הודו  הלל בית גמרא שאף (עיין

חול  ב ; לט , זרה ב),עבודה לו, לפיכךין טומאה, לקבל  שהוכשרו  וכיון
בטהרה, לגת ליתנם ïànèצריך ,úBàîè íéãéa ïúð íàå– ÀÄÈÇÀÈÇÄÀÅÄÀÈ

הענבים. את טימא

מברטנורא. הרב פירש וכן  והרא"ש, הר"ש לפי משנתנו בארנו
כותב הרמב"ם epzpynl),אבל eyexita) אינה הוכשר " לגת "הבוצר שגזירת

שמאי , בית לדעת dkldd,אלא mpn` oke בית על  בזה חולקים הלל  בית אבל
משנתנו של ברישא המחלוקת טעם גם מכאן  הוכשר; שלא וסוברים, שמאי 

,(m"anxd zhiyl) שבא משעה לטומאה הענבים הוכשרו שמאי  בית שלדעת
לשיטתם, הולכים הלל בית ואילו  הוכשר", לגת "הבוצר  מגזירת לגת, ליתנם
טמאות. בידיים לגת ליתנם מותר הוכשרו, שלא וכיון  הוכשר, לא לגת שהבוצר
שאם  מודים, הלל  בית אף עלים, של המשטח מן או העביט מן  בנותן  ברם,
ומקפיד הואיל מהם, היוצא במשקה שהוכשרו לפי טימאם, טמאות בידים נתנם

לאיבוד. ילך  שלא המשקה על 
הלל בית שאומרים dxdha",ומה eznexz yixtne" :(`yixa),הרמב"ם מפרש

אדמה  של המשטח ומן  הסלים מן שנותן  פי על שאף להשמיענו, הם שבאים
יפרישנה  לא תרומה, מהם להפריש בא כשהוא מקום מכל  טמאות, בידים

טהורות. בידים אלא
מקום  בשום מצינו לא שהרי  הרמב"ם, על תמה אחרונה" "משנה בעל אבל 

לתרומה חולין  בין הוכשר  שלא בדבר zpeekaלחלק el d`xpy dn my oiir)
mewna zerbep miicidy itl ,i`ny zia ly mnrhy ,epzpynl eyexit oiire ;m"anxd
dwyn aeyg mdn `veid dwynd oi` lld zia zrcl eli`e ,eze` ze`nhne dwynd

.(ceai`l jledd dwyna epevx oi`e li`ed ,xykdle d`nehl
המחלוקת  בטעם הרמב"ם של  פירושו  שכל  אחרונה", "משנה בעל כותב כן
שהודה  ב), (לט, זרה עבודה במסכת מפורש מובא שהרי  עיון, צריך שבמשנתנו 
ששתק  ב), (לו , חולין  במסכת מובא וכן שהוכשר , לגת בבוצר  לשמאי  הלל לו

לשמאי. הלל  לו
כפשוטה: משנתנו  מפרש הגר "א `dnc,ברם  ly ghynd one milqd on ozepd¥

zexedh micia ozep :mixne` i`ny ziaהיוצא וכ במשקה הוכשרו שלדעתם – ו'
ובמשטח; בסלים ze`nhמהם micia ozep :mixne` lld ziaeהוכשרו שלא – ֵ

הולך והמשקה מנוקבים, שהסלים לאיבוד, הולך מהם היוצא שהמשקה בהן ,
להכשיר. משקה חשובים ואינם שואבת, האדמה אדמה של ובמשטח לחוץ,

milr ly ghynd one hiard on, לאיבוד הולך  המשקה שאין –`edy mieey lkd
zexedh micia ozep.מהם היוצא במשקה שהוכשרו –

טעמו בהסבר שמרחיב אלא הגר"א, דרך על  מפרש ישראל" "תפארת בעל  אף
אחד כל my).של oiir)

i y i l y m e i
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ìëBàä,ענבים –äîãà ìL çèLnä ïîe ,íélqä ïî– ÈÅÄÇÇÄÄÇÇÀÅÇÆÂÈÈ
ומבואר הקודמת; במשנה שבארנו כמו נבצרו, לאכילה שסתמם

טמאות; בידיים שאכלם úBôhðîeבמפרשים, úBòwánL ét ìò óàÇÇÄÆÀËÈÀÇÀ
úbì,לתוכה מיץ מהם ונוטף לגת מעל הענבים את שאוכל –éøä ÇÇÂÅ

äøBäè úbä טומאה מקבל  ואינו  משקה, חשוב המיץ שאין  – ÇÇÀÈ
הנוטף  והמיץ הענבים, נבצרו ולאכילה הואיל  הגת, את לטמא מהידיים

לרצונו. אינו íéìòמהם ìL çèLnä ïîe èáòä ïîאבל – ÄÈÂÇÄÇÇÀÅÇÆÈÄ
במיץ  לו  שניחא עלים, של  המשטח מן או  העביט מן ענבים האוכל 

לטומאה  משקה חשוב והריהו  לאיבוד, הולך  ואינו  הואיל  מהם, היוצא
epnîולהכשר , ìôðå,הגת לתוך  האוכל מן  –éãéçé øbøb ענב – ÀÈÇÄÆÇÀÅÀÄÄ

íúBç,אחד Bì Lé íà יוצא מיץ ואין בגרגר  תחוב שהעוקץ – ÄÆÈ
שהריøBäèממנו, בו , שנגעו  ידיו  מחמת נטמא שהגרגר פי על אף – È

המשקה  ידי  על העלים של  במשטח או  בעביט לטומאה הוכשר כבר
לגת  "הבוצר  גזירת משום משקה, בלי אפילו או מהענבים, שם שיצא

אשר וכל הגת מקום מכל הקודמת, במשנה שבארנו  כמו  הוכשר",
טמאים  אוכלים ואין ביצה, כשיעור בגרגר שאין לפי  טהור , בתוכה

מכביצה; בפחות אחרים íúBçמטמאים Bì ïéà íàהגרגר אם – ÄÅÈ
שיוצא  והרי  העוקץ, ממנו  שנעקר  חותם, לו אין  הגת לתוך שנפל 

העוקץ, במקום טימאו àîèמשקה העוקץ במקום שנגעו  שהידים – ÈÅ
טמאים  שמשקים הגת, את ומטמא חוזר והוא משם, היוצא המשקה את

שהם. בכל íéáðòמטמאים epnî eìôðוהרי ענבים, של אשכול – ÈÀÄÆÂÈÄ
ידיו , מחמת נטמאו  הללו ,ïëøãeהענבים הענבים את ודרך –íB÷îa ÀÈÈÀÈ

äðônä,ענבים ולא יין  לא שם שאין בגת, הפנוי  במקום –äöéak ÇËÀÆÇÅÈ
ïeëî,ביצה של  מדוייק כשיעור  אלא בהם אין  אם –øBäè הגת – ÀËÈÈ

נתמעט  הראשונה הטיפה וכשיצאה כלי, מטמא אוכל שאין טהורה,

בפחות  מטמא אוכל  אין שהרי  הטיפה, נטמאה ולא מכביצה האוכל 
äöéakîמכביצה; øúBéיותר שבאשכול בענבים יש אם אבל  – ÅÄÇÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ixiyr wxt zexdh zkqn

ÂøBaä úôN ìò øaãîe ãîBò äéäL éî,åétî àøBpö äæzðå,äòébä àG ÷ôñ øBaì äòébä ÷ôñ–øBäè B÷ôñ. ¦¤¨¨¥§©¥©§©©§¦§¨¦¨¦¦¨¥¦¦¨©¨¥¦¦¨§¥¨
ÊøBaä úà óìBfä,äðBLàøa õøL àöîð–úBàîè ïlk;äðBøçàa–äàîè àéä,úBøBäè ïlëå.éúîéà?ïîæa ©¥¤©¦§¨¤¤¨¦¨ª¨§¥¨©£¨¦§¥¨§ª¨§¥¨©¦§©

úçàå úçà ìëa óìBæ àeäL,õçîa óìBæ äéä íà ìáà,ïäî úçàa õøL àöîð–ãáìa äàîè àéä.éúîéà? ¤¥§¨©©§©©£¨¦¨¨¥§©©¦§¨¤¤§©©¥¤¦§¥¨¦§©¥¨©
äqëî àGå ÷ãBa àeäL ïîæa,÷ãBa àGå äqëî Bà;äqëîe ÷ãBa äéä,õøL àöîðå,úéáça–àîè ìkä;øBaa ¦§©¤¥§§©¤§©¤§¥¨¨¥§©¤§¦§¨¤¤¤¨¦©Ÿ¨¥©

–àîè ìkä;õçna–àîè ìkä. ©Ÿ¨¥©©©©Ÿ¨¥

äúéäùë äìáé÷ù äàîåè úîçî àìà åæ äôèì äàîåè ïéàã àöîð ,äöéáëî úåçôá íéøçà àîèî ìëåà ïéàå äöéáëî äéì øñç äðåùàø äôè úàöéùîå éìë
çë äì ïéà ä÷ùî úéùòðã éîð àúùä êëìä ,ìëåàäôèä äøæçå ,ä÷ùî ïéãë äðåùàø äôè äàîèî äöéáëäù ,àîè ,äöéáëî øúåé ìáà .ìëåàë àìà

:éìë àîèî ä÷ùîã ,úâä úà äàîèå
e.`xepv dfzipe:íé÷ùîå íéìëåà ïëù ìëå ,ïðáøãî íéìëå íãà àîèî õøàä íò éôî àöåéä ÷åøå ,øáãîä õøàä íò ìù åéôî ÷åø æúéð.xedh ewitq

éôì ,àîè ïîù ìù øåááã åøîà àúôñåúáå .äàîåè ìá÷î åðéàù ãéñ øåáá éøééà ïéúéðúîå .ïééä êåúì úãøìî äúòðîå àøåðöä äèì÷ øåáä úôù ïðéøîàã
:øåááù ïîùì äèîì úãøåéå ú÷ìçî [àøåðöäå] øåáä úôù ÷éìçî ïîùäù

f.xead z` slefd:óìåæ äéì éø÷ ,èòî èòî àìà úçà úáá åìåë åàéöåî åðéàù éðôîå .øåááù ïîùå ïéé àéöåîä.dpey`xa uxy `vnpeúéáç ñéðëäù
:äðåùàø àìéîù úéáçá õøù àöîð ë"çàå ,úéùéìù ïëå ,äéðù ïëå ,äàìéîå øåáá.ze`nh olekøåáá õøù äéäù ïéá ,øåááù äî ìë àîèð äðåùàøäîã

:úéáçá äéäù ïéá.zexedh oleke d`nh `id dpexg`aìë åàìîúðù øçà øåáá ìôð àîù ,øåáä ïî äéä åìéôàå .øåáä ïî àìå õøùä äéä äðîîã
:úåðåùàøä.slef `edy onfa izni`:úçà úçà ïúåà àìîîå øåáä êåúá ïîöò úåéáçä ñéðëî àåäùë.ugna slef did la`õåç úåãîåò úåéáçäù

:ïéé åá úåàìîì éåùòä ñøç éìë àåäå ,õçîä é"ò ïúåà àìîî àåäå .øåáìd`nh `id odn zg`a uxy `vnp.calaõøùä äéä úéáçä êåúá øåîéàã
:øåáá àìå.wcea `edy onfa izni`ìë úåéáçä àìå øåáä àì äñëî äéä àì ìáà ,ïîù åëåúì ïúðù íãå÷ õøù ïäá äéä àìù ï÷ãáù .úåéáçäå õçîä

:ïëì íãå÷ úéáçá äéä àîù éîð ÷ãåá àìå äñëî ïëå .úéáçá õøùä ìôð åúëéìäá øåîéàã ,äæì äæî õçîä àéáî äéäù äòù.dqkne wcea did la`
ïéá úéáçá àöîðù ïéá ,åúìçúî äéä øåáá äæ õøù êùôð äîî ,úéáç ïéá øåá ïéá äñëî äéä äæì äæî õçîä êéìåî äéäù íòô ìëáå ,úåéáçä ÷ãáù

:õçîá àöîðù ïéá .øåáá àöîðù

`xephxa yexit

טמאה,àîèמכביצה, הגת –äðBLàøä ätè úàöiL ïåékL ÈÅÆÅÈÆÈÈÄÈÈÄÈ
äöéaëa úàîèðש הגת, את ומטמאה זו טיפה וחוזרת משקים – ÄÀÅÀÇÅÈ

חכמים. מגזירת כלי מטמאים

מחמת  אלא נטמאו  לא שבאשכול  הענבים והרי מקשה: ישראל" "תפארת בעל 
שהענבים  אפשר ואיך לטומאה. שלישיות ונעשו לטומאה, שניות שהן הידיים,
או אוכלים מטמא שלישי  אין  והלא מהם, היוצאת המשקה טיפת את יטמאו

משקים?
משנתנו של בסיפא לפרש שצריך כותב, והוא כך , על מתעכב הרש"ש אף

תחילות הידיים שהיו  d`nehl),כגון zepey`x) במשנה נתבאר  שכבר כמו 
שמאי: בית (בדברי o`nh"הקודמת ze`nh micia ozp m`e"כאן מדובר  שאם ,(

משקה. מטמא ואינו  שלישי  אלא אינו מכביצה יותר  אפילו  הרי ידים, בסתם
יוצא, זה לפי שהרי זה, לפירוש מסכים אינו  ישראל " "תפארת בעל אבל 
לטומאה. שניות אלא אינן שידיים לן , שקיימא מאחר היא, כהלכה לא שמשנתנו 

משנתנו  דיני  בחיבורו  מביא הרמב"ם nh`ואמנם mc` icin miaprd eltpy oebka
במשנתנו מדובר הרמב"ם שלדעת עוד, ואפשר  ד). ט, אוכלין  טומאת (הל'

הבאה במשנה כמו הארץ, frea").בעם ,l`xyi zx`tz")

ו ה נ ש מ ר ו א ב

øBaä úôN ìò øaãîe ãîBò äéäL éî אדם וסתם יין , של  – ÄÆÈÈÅÀÇÅÇÀÇÇ
טמא שהוא הארץ, עם אחרונה "),בחזקת "משנה עיין äæzðåÀÄÀÈ(רח "א ;

åétî àøBpö צנור וניתז  –(mxf), מפיו רוק øBaìשל  äòébä ÷ôñ ÄÈÄÄÈÅÄÄÈÇ
äòébä àG ÷ôñ טומאה ספק כאן  שיש פי  על  אף לבור , הצינורא – ÈÅÄÄÈ

היחיד , øBäèברשות B÷ôñ אנו לבור הצינורא הגיעה שאפילו  – ÀÅÈ
בשפ  שנקלטה הייןאומרים, לתוך ירדה ולא הבור ר"ש ;ת (תוספתא;

זה רמב"ם ). והרי מקום, לטומאה שאין  משום הטעם, מבארים ויש 
שאין  טהור; שספקו  א), (ד , לעיל  ששנינו  הנזרקת, טומאה ספק כמו 

נחה, כשהטומאה אלא טמא ספקו  היחיד ברשות טומאה ספק אומרים
הגיעה  ספק הנזרקת, טומאה ספק אבל  בה, נגע לא ספק נגע וספק

כאן  ואף מקום; לטומאה שאין  משום טהור, ספקו הגיעה, לא ספק
הלכך הגיעה, לא ספק לבור  הגיעה וספק מפיו הצינורא נזרקה הרי

טהור  רבא ").ספקו  יין ("אליהו של בבור  שדווקא מובא, בתוספתא
מפני היחיד, ברשות טמא ספקו  שמן  של בבור אבל טהור, ספקו
על שנפלה שהצינורא להניח ויש  הבור , שפת את מחליק שהשמן

שבבור. לשמן  וירדה התחלקה הבור שפת

i r i a x m e i
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øBaä úà óìBfä ממנו שממלא ידי  על  הבור מן היין  את השואב – ÇÅÆÇ
xnby,חביות, xg`leäðBLàøa õøL àöîð שמילאה בחבית – ÄÀÈÆÆÈÄÈ

úBàîèראשונה, ïlk השרץ שהיה בין  שהרי טמאות, החביות כל  – ËÈÀÅ
ואין  שבבור . היין כל  נטמא בה, ששאב קודם בחבית שהיה ובין  בבור

שמחזיקים  לפי שמילאו , לאחר לחבית השרץ שנפל אומרים, אנו 
אומרים  אנו  בחבית השרץ ונמצא הואיל כלומר לזמן, מזמן  טומאה
שבבור ; היין  כל את טימא וכשמילאו שמילאו , קודם בו היה שכבר 

äðBøçàa,אחרונה שמילאה בחבית השרץ נמצא –äàîè àéä ÈÇÂÈÄÀÅÈ
טמאה, בלבד  זו  חבית –úBøBäè ïlëå בחבית אומרים: שאנו  – ÀËÈÀ

נטמאו  ולא היה, וכאן נמצא שכאן  מתחילה, השרץ היה האחרונה
הראשונות. הדברים?éúîéàהחביות נאמרו –L ïîæaóìBæ àeä ÅÈÇÄÀÇÆÅ
úçàå úçà ìëa, הבור מתוך וחבית חבית כל  ששואב –ìáà ÀÈÇÇÀÇÇÂÈ

õçîa óìBæ äéä íàכד שהוא במחץ, הבור מן שואב שהיה – ÄÈÈÅÀÇÇ
שממלאן, עד החביות לתוך  ונותן  ïäîגדול, úçàa õøL àöîðÄÀÈÆÆÀÇÇÅÆ

החביות, מן באחת –ãáìa äàîè àéä בה שנמצא החבית – ÄÀÅÈÄÀÇ
מתחילה  השרץ היה זו  בחבית אומרים: שאנו טמאה, בלבד  היא השרץ,

היה. כאן נמצא וכאן שהואיל  במחץ, ולא בבור  נאמרו éúîéàולא – ÅÈÇ
ãBa÷הדברים? àeäL ïîæa לתוכה שנותן  קודם חבית כל שבודק – ÄÀÇÆÅ
היין , äqëîאת àGå, היין את לתוכן  שנותן  לאחר  החביות את – ÀÀÇÆ

לתוך השרץ נפל  ודאי שרץ, בהן  מצא ולא החביות את ובדק שהואיל
יין , שמילאה לאחר  ãBa÷החבית àGå äqëî Bà את שמכסה – ÀÇÆÀÅ

קודם  אותן  בודק אינו אבל היין, את לתוכן שנותן לאחר החביות
קודם  החבית לתוך  השרץ נפל ודאי  זה שבכגון  היין , את לתוכן שנותן 

אם אבל לתוכה. היין את ãBa÷שנתן  äéä קודם וחבית חבית כל  – ÈÈÅ
היין, את לתוכה היין ,äqëîeשנתן  את לתוכה שנתן לאחר  אותה – ÀÇÆ

úéáça ,õøL àöîðå,החביות מן באחת –àîè ìkä שאם – ÀÄÀÈÆÆÆÈÄÇÙÈÅ
נטמא  היין שכל  ונמצא בבור, השרץ היה ודאי  הרי  בחביות, שאב

שלא  לומר ואפשר  במחץ, שאב ואם אלא מהשרץ. בבור  השרץ היה

השאיבה  מתחילת השרץ בו שהיה אומרים אנו  פנים כל  על  במחץ,
הלכך לזמן , מזמן טומאה שמחזיקים לפי  שבבור , היין  כל ממנו  ונטמא

izdw - zex`ean zeipyn
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íéìò–ìkäúBøBäè íéãéa ïúBð àeäL íéåL.ïúð íàåúBàîè íéãéa–ïànè. ¨¦©Ÿ¨¦¤¥§¨©¦§§¦¨©§¨©¦§¥¦§¨
‰íélqä ïî ìëBàä,äîãà ìL çèLnä ïîe,úbì úBôhðîe úBòwánL ét ìò óà–äøBäè úbä éøä.èáòä ïî ¨¥¦©©¦¦©©§¥©¤£¨¨©©¦¤§ª¨§©§©©£¥©©§¨¦¨£©

íéìò ìL çèLnä ïîe,éãéçé øbøb epnî ìôðå,íúBç Bì Lé íà–øBäè;íúBç Bì ïéà íà–àîè.epnî eìôð ¦©©§¥©¤¨¦§¨©¦¤©§¥§¦¦¦¤¨¨¦¥¨¨¥¨§¦¤
äðônä íB÷îa ïëøãe íéáðò,ïeëî äöéak–øBäè;äöéakî øúBé–àîè,úàîèð äðBLàøä ätè úàöiL ïåékL £¨¦§¨¨§¨©ª§¤©¥¨§ª¨¨¥¦©¥¨¨¥¤¥¨¤¨¨¦¨¨¦¨¦§¥

äöéaëa. §©¥¨

åì äãåäå úáùã àî÷ ÷øôá éàîùì ììä äéì ÷éúù àäã ,úåøåäè íéãéá ïúåðã àäá ììä úéáå éàîù úéá íéåù êëìä ,äìéëàì àìå ïøöá úâì ,äìéçúî
:øùëåä úâì øöåáäù

dlke`díéáðò.dnc` ly gihynd one milqd on,úâì ïéé íéôèåð íéáðòäå úåàîè åéãéù ô"òà .åøöáð äìéëàì ïîúñã.dxedh zbd ixdïéôéè ïúåàã
ééèã éàîá äéì àçéð àìå åøöáð äìéëàìå ìéàåä ,ä÷ùî úøåú íäì ïéàúåò÷åáî íéáðòä ïéàù ô"òà ,íéìò ìù çéèùîä ïîå èéáòä ïî ìëåàä ìáà .ó

ïéàù øéâøâä éô íúåñ íúåç åúåàå íúåç ïéîë ùé øéâøâä éô ìò õ÷åòäù íå÷îá åðééäã ,øéâøâ åúåàì íúåç ïéàå éãéçé øéâøâ åðîî ìôð íà ,úåôèðî ïðéàå
åéãéá ä÷ùî åúåà àîèðå úâì íøöá äìéçúîå ìéàåä ,ä÷ùî úøåú åì ùé íìëåàì íìèðù ô"òàå àöåé ä÷ùî íúåçä íò õ÷åòä ø÷òðùëå ,àöåé ä÷ùî
éãë íé÷ùîá åéãé åòâð àì éøäù ,úâä àîèð àì ,íúåçä íå÷îá òâð àì íà ìáà ,íúåçä íå÷îá åéãéá òâðùë éìéî éðäå .àîèð úâì ìôðùëå ,úåàîè

:úâä àîèéå ä÷ùîä øåæçéù.miapr epnn eltpåøùëåäã ,úåàîè åéãéá åàîèðå ,àöåé ä÷ùî ïéàå ìåëùàá íéøáåçî íéøâøâäù ,íéáðò ìù ìåëùà øîåìë
:úâì øöáðù éôì.dpetnd mewna okxce:äøäèá åäåëøãå íéáðò àìå ïéé àì íåìë íù ïéàù úâá éåðô íå÷îxedh oeekn dviakàîèî ìëåà ïéàã ,úâä

`xephxa yexit

בזה, גזרו  ולא בו , יימלך שהבוצר  שכיח דבר זה אין מקום מכל לגת,
טמאות, בידים לגת ליתנם לו  מותר  äøäèaהלכך  Búîeøz LéøôîeÇÀÄÀÈÀÇÂÈ

בטהרה. היא הרי מהם מפריש שהוא התרומה ואף –èáòä ïîÄÈÂÇ
íéìò ìL çèLnä ïîe הענבים את נתן הבציר  בשעת אם אבל  – ÄÇÇÀÅÇÆÈÄ

לגת, הנבצרים הענבים את בו  שנותנים גדול כלי והוא העביט, לתוך 

על השטוחים עלים גבי על ששטחם עלים, של  משטח על שנתנם או
דרך שכן לאכילה, ולא בצרם לגת שמתחילה הדבר , ניכר והרי  הארץ,

הנוטף  המיץ בו שישתמר כדי  לעביט, הענבים את ליתן לגת הבוצר
עם  ביחד הענבים את לגת ליתן כדי עלים, של  משטח על  או  מהם,

העביט  מן הענבים את נוטל  כשהוא הלכך המיץ, עליהם שנטף העלים
בגת, ליתנם כדי העלים, של  המשטח מן íéåLאו ìkäשמאי בית – ÇÙÈÄ

בדעותיהם, שווים הלל  úBøBäèובית íéãéa ïúBð àeäLלפי – ÆÅÀÈÇÄÀ
הוכשר  לגת שהבוצר שמאי, לבית הודו  הלל בית גמרא שאף (עיין

חול  ב ; לט , זרה ב),עבודה לו, לפיכךין טומאה, לקבל  שהוכשרו  וכיון
בטהרה, לגת ליתנם ïànèצריך ,úBàîè íéãéa ïúð íàå– ÀÄÈÇÀÈÇÄÀÅÄÀÈ

הענבים. את טימא

מברטנורא. הרב פירש וכן  והרא"ש, הר"ש לפי משנתנו בארנו
כותב הרמב"ם epzpynl),אבל eyexita) אינה הוכשר " לגת "הבוצר שגזירת

שמאי , בית לדעת dkldd,אלא mpn` oke בית על  בזה חולקים הלל  בית אבל
משנתנו של ברישא המחלוקת טעם גם מכאן  הוכשר; שלא וסוברים, שמאי 

,(m"anxd zhiyl) שבא משעה לטומאה הענבים הוכשרו שמאי  בית שלדעת
לשיטתם, הולכים הלל בית ואילו  הוכשר", לגת "הבוצר  מגזירת לגת, ליתנם
טמאות. בידיים לגת ליתנם מותר הוכשרו, שלא וכיון  הוכשר, לא לגת שהבוצר
שאם  מודים, הלל  בית אף עלים, של המשטח מן או העביט מן  בנותן  ברם,
ומקפיד הואיל מהם, היוצא במשקה שהוכשרו לפי טימאם, טמאות בידים נתנם

לאיבוד. ילך  שלא המשקה על 
הלל בית שאומרים dxdha",ומה eznexz yixtne" :(`yixa),הרמב"ם מפרש

אדמה  של המשטח ומן  הסלים מן שנותן  פי על שאף להשמיענו, הם שבאים
יפרישנה  לא תרומה, מהם להפריש בא כשהוא מקום מכל  טמאות, בידים

טהורות. בידים אלא
מקום  בשום מצינו לא שהרי  הרמב"ם, על תמה אחרונה" "משנה בעל אבל 

לתרומה חולין  בין הוכשר  שלא בדבר zpeekaלחלק el d`xpy dn my oiir)
mewna zerbep miicidy itl ,i`ny zia ly mnrhy ,epzpynl eyexit oiire ;m"anxd
dwyn aeyg mdn `veid dwynd oi` lld zia zrcl eli`e ,eze` ze`nhne dwynd

.(ceai`l jledd dwyna epevx oi`e li`ed ,xykdle d`nehl
המחלוקת  בטעם הרמב"ם של  פירושו  שכל  אחרונה", "משנה בעל כותב כן
שהודה  ב), (לט, זרה עבודה במסכת מפורש מובא שהרי  עיון, צריך שבמשנתנו 
ששתק  ב), (לו , חולין  במסכת מובא וכן שהוכשר , לגת בבוצר  לשמאי  הלל לו

לשמאי. הלל  לו
כפשוטה: משנתנו  מפרש הגר "א `dnc,ברם  ly ghynd one milqd on ozepd¥

zexedh micia ozep :mixne` i`ny ziaהיוצא וכ במשקה הוכשרו שלדעתם – ו'
ובמשטח; בסלים ze`nhמהם micia ozep :mixne` lld ziaeהוכשרו שלא – ֵ

הולך והמשקה מנוקבים, שהסלים לאיבוד, הולך מהם היוצא שהמשקה בהן ,
להכשיר. משקה חשובים ואינם שואבת, האדמה אדמה של ובמשטח לחוץ,

milr ly ghynd one hiard on, לאיבוד הולך  המשקה שאין –`edy mieey lkd
zexedh micia ozep.מהם היוצא במשקה שהוכשרו –

טעמו בהסבר שמרחיב אלא הגר"א, דרך על  מפרש ישראל" "תפארת בעל  אף
אחד כל my).של oiir)

i y i l y m e i
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ìëBàä,ענבים –äîãà ìL çèLnä ïîe ,íélqä ïî– ÈÅÄÇÇÄÄÇÇÀÅÇÆÂÈÈ
ומבואר הקודמת; במשנה שבארנו כמו נבצרו, לאכילה שסתמם

טמאות; בידיים שאכלם úBôhðîeבמפרשים, úBòwánL ét ìò óàÇÇÄÆÀËÈÀÇÀ
úbì,לתוכה מיץ מהם ונוטף לגת מעל הענבים את שאוכל –éøä ÇÇÂÅ

äøBäè úbä טומאה מקבל  ואינו  משקה, חשוב המיץ שאין  – ÇÇÀÈ
הנוטף  והמיץ הענבים, נבצרו ולאכילה הואיל  הגת, את לטמא מהידיים

לרצונו. אינו íéìòמהם ìL çèLnä ïîe èáòä ïîאבל – ÄÈÂÇÄÇÇÀÅÇÆÈÄ
במיץ  לו  שניחא עלים, של  המשטח מן או  העביט מן ענבים האוכל 

לטומאה  משקה חשוב והריהו  לאיבוד, הולך  ואינו  הואיל  מהם, היוצא
epnîולהכשר , ìôðå,הגת לתוך  האוכל מן  –éãéçé øbøb ענב – ÀÈÇÄÆÇÀÅÀÄÄ

íúBç,אחד Bì Lé íà יוצא מיץ ואין בגרגר  תחוב שהעוקץ – ÄÆÈ
שהריøBäèממנו, בו , שנגעו  ידיו  מחמת נטמא שהגרגר פי על אף – È

המשקה  ידי  על העלים של  במשטח או  בעביט לטומאה הוכשר כבר
לגת  "הבוצר  גזירת משום משקה, בלי אפילו או מהענבים, שם שיצא

אשר וכל הגת מקום מכל הקודמת, במשנה שבארנו  כמו  הוכשר",
טמאים  אוכלים ואין ביצה, כשיעור בגרגר שאין לפי  טהור , בתוכה

מכביצה; בפחות אחרים íúBçמטמאים Bì ïéà íàהגרגר אם – ÄÅÈ
שיוצא  והרי  העוקץ, ממנו  שנעקר  חותם, לו אין  הגת לתוך שנפל 

העוקץ, במקום טימאו àîèמשקה העוקץ במקום שנגעו  שהידים – ÈÅ
טמאים  שמשקים הגת, את ומטמא חוזר והוא משם, היוצא המשקה את

שהם. בכל íéáðòמטמאים epnî eìôðוהרי ענבים, של אשכול – ÈÀÄÆÂÈÄ
ידיו , מחמת נטמאו  הללו ,ïëøãeהענבים הענבים את ודרך –íB÷îa ÀÈÈÀÈ

äðônä,ענבים ולא יין  לא שם שאין בגת, הפנוי  במקום –äöéak ÇËÀÆÇÅÈ
ïeëî,ביצה של  מדוייק כשיעור  אלא בהם אין  אם –øBäè הגת – ÀËÈÈ

נתמעט  הראשונה הטיפה וכשיצאה כלי, מטמא אוכל שאין טהורה,

בפחות  מטמא אוכל  אין שהרי  הטיפה, נטמאה ולא מכביצה האוכל 
äöéakîמכביצה; øúBéיותר שבאשכול בענבים יש אם אבל  – ÅÄÇÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ixiyr wxt zexdh zkqn

ÂøBaä úôN ìò øaãîe ãîBò äéäL éî,åétî àøBpö äæzðå,äòébä àG ÷ôñ øBaì äòébä ÷ôñ–øBäè B÷ôñ. ¦¤¨¨¥§©¥©§©©§¦§¨¦¨¦¦¨¥¦¦¨©¨¥¦¦¨§¥¨
ÊøBaä úà óìBfä,äðBLàøa õøL àöîð–úBàîè ïlk;äðBøçàa–äàîè àéä,úBøBäè ïlëå.éúîéà?ïîæa ©¥¤©¦§¨¤¤¨¦¨ª¨§¥¨©£¨¦§¥¨§ª¨§¥¨©¦§©

úçàå úçà ìëa óìBæ àeäL,õçîa óìBæ äéä íà ìáà,ïäî úçàa õøL àöîð–ãáìa äàîè àéä.éúîéà? ¤¥§¨©©§©©£¨¦¨¨¥§©©¦§¨¤¤§©©¥¤¦§¥¨¦§©¥¨©
äqëî àGå ÷ãBa àeäL ïîæa,÷ãBa àGå äqëî Bà;äqëîe ÷ãBa äéä,õøL àöîðå,úéáça–àîè ìkä;øBaa ¦§©¤¥§§©¤§©¤§¥¨¨¥§©¤§¦§¨¤¤¤¨¦©Ÿ¨¥©

–àîè ìkä;õçna–àîè ìkä. ©Ÿ¨¥©©©©Ÿ¨¥

äúéäùë äìáé÷ù äàîåè úîçî àìà åæ äôèì äàîåè ïéàã àöîð ,äöéáëî úåçôá íéøçà àîèî ìëåà ïéàå äöéáëî äéì øñç äðåùàø äôè úàöéùîå éìë
çë äì ïéà ä÷ùî úéùòðã éîð àúùä êëìä ,ìëåàäôèä äøæçå ,ä÷ùî ïéãë äðåùàø äôè äàîèî äöéáëäù ,àîè ,äöéáëî øúåé ìáà .ìëåàë àìà

:éìë àîèî ä÷ùîã ,úâä úà äàîèå
e.`xepv dfzipe:íé÷ùîå íéìëåà ïëù ìëå ,ïðáøãî íéìëå íãà àîèî õøàä íò éôî àöåéä ÷åøå ,øáãîä õøàä íò ìù åéôî ÷åø æúéð.xedh ewitq

éôì ,àîè ïîù ìù øåááã åøîà àúôñåúáå .äàîåè ìá÷î åðéàù ãéñ øåáá éøééà ïéúéðúîå .ïééä êåúì úãøìî äúòðîå àøåðöä äèì÷ øåáä úôù ïðéøîàã
:øåááù ïîùì äèîì úãøåéå ú÷ìçî [àøåðöäå] øåáä úôù ÷éìçî ïîùäù

f.xead z` slefd:óìåæ äéì éø÷ ,èòî èòî àìà úçà úáá åìåë åàéöåî åðéàù éðôîå .øåááù ïîùå ïéé àéöåîä.dpey`xa uxy `vnpeúéáç ñéðëäù
:äðåùàø àìéîù úéáçá õøù àöîð ë"çàå ,úéùéìù ïëå ,äéðù ïëå ,äàìéîå øåáá.ze`nh olekøåáá õøù äéäù ïéá ,øåááù äî ìë àîèð äðåùàøäîã

:úéáçá äéäù ïéá.zexedh oleke d`nh `id dpexg`aìë åàìîúðù øçà øåáá ìôð àîù ,øåáä ïî äéä åìéôàå .øåáä ïî àìå õøùä äéä äðîîã
:úåðåùàøä.slef `edy onfa izni`:úçà úçà ïúåà àìîîå øåáä êåúá ïîöò úåéáçä ñéðëî àåäùë.ugna slef did la`õåç úåãîåò úåéáçäù

:ïéé åá úåàìîì éåùòä ñøç éìë àåäå ,õçîä é"ò ïúåà àìîî àåäå .øåáìd`nh `id odn zg`a uxy `vnp.calaõøùä äéä úéáçä êåúá øåîéàã
:øåáá àìå.wcea `edy onfa izni`ìë úåéáçä àìå øåáä àì äñëî äéä àì ìáà ,ïîù åëåúì ïúðù íãå÷ õøù ïäá äéä àìù ï÷ãáù .úåéáçäå õçîä

:ïëì íãå÷ úéáçá äéä àîù éîð ÷ãåá àìå äñëî ïëå .úéáçá õøùä ìôð åúëéìäá øåîéàã ,äæì äæî õçîä àéáî äéäù äòù.dqkne wcea did la`
ïéá úéáçá àöîðù ïéá ,åúìçúî äéä øåáá äæ õøù êùôð äîî ,úéáç ïéá øåá ïéá äñëî äéä äæì äæî õçîä êéìåî äéäù íòô ìëáå ,úåéáçä ÷ãáù

:õçîá àöîðù ïéá .øåáá àöîðù

`xephxa yexit

טמאה,àîèמכביצה, הגת –äðBLàøä ätè úàöiL ïåékL ÈÅÆÅÈÆÈÈÄÈÈÄÈ
äöéaëa úàîèðש הגת, את ומטמאה זו טיפה וחוזרת משקים – ÄÀÅÀÇÅÈ

חכמים. מגזירת כלי מטמאים

מחמת  אלא נטמאו  לא שבאשכול  הענבים והרי מקשה: ישראל" "תפארת בעל 
שהענבים  אפשר ואיך לטומאה. שלישיות ונעשו לטומאה, שניות שהן הידיים,
או אוכלים מטמא שלישי  אין  והלא מהם, היוצאת המשקה טיפת את יטמאו

משקים?
משנתנו של בסיפא לפרש שצריך כותב, והוא כך , על מתעכב הרש"ש אף

תחילות הידיים שהיו  d`nehl),כגון zepey`x) במשנה נתבאר  שכבר כמו 
שמאי: בית (בדברי o`nh"הקודמת ze`nh micia ozp m`e"כאן מדובר  שאם ,(

משקה. מטמא ואינו  שלישי  אלא אינו מכביצה יותר  אפילו  הרי ידים, בסתם
יוצא, זה לפי שהרי זה, לפירוש מסכים אינו  ישראל " "תפארת בעל אבל 
לטומאה. שניות אלא אינן שידיים לן , שקיימא מאחר היא, כהלכה לא שמשנתנו 

משנתנו  דיני  בחיבורו  מביא הרמב"ם nh`ואמנם mc` icin miaprd eltpy oebka
במשנתנו מדובר הרמב"ם שלדעת עוד, ואפשר  ד). ט, אוכלין  טומאת (הל'

הבאה במשנה כמו הארץ, frea").בעם ,l`xyi zx`tz")

ו ה נ ש מ ר ו א ב

øBaä úôN ìò øaãîe ãîBò äéäL éî אדם וסתם יין , של  – ÄÆÈÈÅÀÇÅÇÀÇÇ
טמא שהוא הארץ, עם אחרונה "),בחזקת "משנה עיין äæzðåÀÄÀÈ(רח "א ;

åétî àøBpö צנור וניתז  –(mxf), מפיו רוק øBaìשל  äòébä ÷ôñ ÄÈÄÄÈÅÄÄÈÇ
äòébä àG ÷ôñ טומאה ספק כאן  שיש פי  על  אף לבור , הצינורא – ÈÅÄÄÈ

היחיד , øBäèברשות B÷ôñ אנו לבור הצינורא הגיעה שאפילו  – ÀÅÈ
בשפ  שנקלטה הייןאומרים, לתוך ירדה ולא הבור ר"ש ;ת (תוספתא;

זה רמב"ם ). והרי מקום, לטומאה שאין  משום הטעם, מבארים ויש 
שאין  טהור; שספקו  א), (ד , לעיל  ששנינו  הנזרקת, טומאה ספק כמו 

נחה, כשהטומאה אלא טמא ספקו  היחיד ברשות טומאה ספק אומרים
הגיעה  ספק הנזרקת, טומאה ספק אבל  בה, נגע לא ספק נגע וספק

כאן  ואף מקום; לטומאה שאין  משום טהור, ספקו הגיעה, לא ספק
הלכך הגיעה, לא ספק לבור  הגיעה וספק מפיו הצינורא נזרקה הרי

טהור  רבא ").ספקו  יין ("אליהו של בבור  שדווקא מובא, בתוספתא
מפני היחיד, ברשות טמא ספקו  שמן  של בבור אבל טהור, ספקו
על שנפלה שהצינורא להניח ויש  הבור , שפת את מחליק שהשמן

שבבור. לשמן  וירדה התחלקה הבור שפת

i r i a x m e i
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øBaä úà óìBfä ממנו שממלא ידי  על  הבור מן היין  את השואב – ÇÅÆÇ
xnby,חביות, xg`leäðBLàøa õøL àöîð שמילאה בחבית – ÄÀÈÆÆÈÄÈ

úBàîèראשונה, ïlk השרץ שהיה בין  שהרי טמאות, החביות כל  – ËÈÀÅ
ואין  שבבור . היין כל  נטמא בה, ששאב קודם בחבית שהיה ובין  בבור

שמחזיקים  לפי שמילאו , לאחר לחבית השרץ שנפל אומרים, אנו 
אומרים  אנו  בחבית השרץ ונמצא הואיל כלומר לזמן, מזמן  טומאה
שבבור ; היין  כל את טימא וכשמילאו שמילאו , קודם בו היה שכבר 

äðBøçàa,אחרונה שמילאה בחבית השרץ נמצא –äàîè àéä ÈÇÂÈÄÀÅÈ
טמאה, בלבד  זו  חבית –úBøBäè ïlëå בחבית אומרים: שאנו  – ÀËÈÀ

נטמאו  ולא היה, וכאן נמצא שכאן  מתחילה, השרץ היה האחרונה
הראשונות. הדברים?éúîéàהחביות נאמרו –L ïîæaóìBæ àeä ÅÈÇÄÀÇÆÅ
úçàå úçà ìëa, הבור מתוך וחבית חבית כל  ששואב –ìáà ÀÈÇÇÀÇÇÂÈ

õçîa óìBæ äéä íàכד שהוא במחץ, הבור מן שואב שהיה – ÄÈÈÅÀÇÇ
שממלאן, עד החביות לתוך  ונותן  ïäîגדול, úçàa õøL àöîðÄÀÈÆÆÀÇÇÅÆ

החביות, מן באחת –ãáìa äàîè àéä בה שנמצא החבית – ÄÀÅÈÄÀÇ
מתחילה  השרץ היה זו  בחבית אומרים: שאנו טמאה, בלבד  היא השרץ,

היה. כאן נמצא וכאן שהואיל  במחץ, ולא בבור  נאמרו éúîéàולא – ÅÈÇ
ãBa÷הדברים? àeäL ïîæa לתוכה שנותן  קודם חבית כל שבודק – ÄÀÇÆÅ
היין , äqëîאת àGå, היין את לתוכן  שנותן  לאחר  החביות את – ÀÀÇÆ

לתוך השרץ נפל  ודאי שרץ, בהן  מצא ולא החביות את ובדק שהואיל
יין , שמילאה לאחר  ãBa÷החבית àGå äqëî Bà את שמכסה – ÀÇÆÀÅ

קודם  אותן  בודק אינו אבל היין, את לתוכן שנותן לאחר החביות
קודם  החבית לתוך  השרץ נפל ודאי  זה שבכגון  היין , את לתוכן שנותן 

אם אבל לתוכה. היין את ãBa÷שנתן  äéä קודם וחבית חבית כל  – ÈÈÅ
היין, את לתוכה היין ,äqëîeשנתן  את לתוכה שנתן לאחר  אותה – ÀÇÆ

úéáça ,õøL àöîðå,החביות מן באחת –àîè ìkä שאם – ÀÄÀÈÆÆÆÈÄÇÙÈÅ
נטמא  היין שכל  ונמצא בבור, השרץ היה ודאי  הרי  בחביות, שאב

שלא  לומר ואפשר  במחץ, שאב ואם אלא מהשרץ. בבור  השרץ היה

השאיבה  מתחילת השרץ בו שהיה אומרים אנו  פנים כל  על  במחץ,
הלכך לזמן , מזמן טומאה שמחזיקים לפי  שבבור , היין  כל ממנו  ונטמא

izdw - zex`ean zeipyn
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Áïébfì íéìebòä ïéa–íéaøä úeLø.íéøöBaä éðôlL íøk–ãéçiä úeLø;íéøöBaä øçàlL–íéaøä úeLø. ¥¨¦¦©©¦§¨©¦¤¤¤¦§¥©§¦§©¨¦¤§©©©§¦§¨©¦
éúîéà?Bæa íéàöBéå Bæa íéñðëð íéaøäL ïîæa.ãaä úéa éìk,úb ìLå,ì÷òä,õò ìL ïäL ïîæa–ïäå ïábðî ¥¨©¦§©¤¨©¦¦§¨¦¨§§¦¨§¥¥©©§¤©¨¥¤¦§©¤¥¤¥§©§¨§¥
ïéøBäè;éîb ìL ïäL ïîæa–Lãç øNò íéðL ìk ïðMéî,íénça ïèìBç Bà;éñBé éaøøîBà:úìaLa ïðúð íà §¦¦§©¤¥¤¤¦§©§¨¨§¥¨¨Ÿ¤§¨§©¦©¦¥¥¦§¨¨§¦Ÿ¤
øäpä–Bic. ©¨¨©
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‡úBàå÷na úBìòî LL,Bfî äìòîì Bæ,Bfî äìòîì Bæå.íéàáâ éî,øBäè äúLå àîè äúL–àîè.äúL ¥©£©¦§¨§©§¨¦§§©§¨¦¥§¨¦¨¨¨¥§¨¨¨¨¥¨¨

g.mibfl milebrdåìãâå åãáåë êåúîå ,ïäá øàùðä ïééä ìë àöéå åöîúéù éãë ,ìâøá íéáðòä åëøãù øçàì íéâæä ìò ïéîéùî åéä ìåãâ íéçéø ïéîë ìåâéò
íéáøã íåùî ,äàîåè ÷ôñ øäèì íéáøä úåùø áùçð êëì ,åãéøåäìå çåôú ïéîë éåùòä ïéâæä ìù øåáéöä ìò åúåìòäì äáøä íãà éðá íéëéøö äæ ìåâéò ìù

:íù ïééåöî.cigid zeyx mixvead iptly mxk:áðâë åéìò ñôúðù éðôî ,íù ñðëéì íãà éðá ïéàøéù.miaxd zeyx mixvead xg`ìëì úåùø ùéù
:ñðëéì íãà.zb ly cad zia ilk:ïééì úâå ,ïîùì ãáä úéáã .úâ ìùå øîåìë.lwrdeíéðúåð íéúéæä åèçñù øçàå ,úùø ïéòë úâøåñî äôå÷ ïéîë éåùò

:øàùðä àéöåäì ãéáëî øáã åéìò íéçéðîå ì÷ò åúåàá úôâä.oabpn:ïäá ÷áãðù àîèä ä÷ùîä ïäî àöéù ãò åàîèð íà äìéáè àéðäî àì ïëì íãå÷å
.ohleg:ïìéáèî ë"çàå íéçúåø íéî ïäéìò êôåù.xdpd zleaya:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ïäá ÷áãðä ä÷ùîä àéöåäì éãë ,ïéôãåø íéîäù íå÷î

˙Â‡Â˜Ó ˙ÎÒÓ

``.ze`ewna zelrn yy:äúøáçî äìåãâ ïäî úçà ìë ,úåìòî ùù ïäá ùé íéî ñåðéë ìù úåîå÷î.miab iníéî äá ïéñðåëîä ò÷ø÷áù äøéôç
:äå÷î øåòéù àåäù äàñ íéòáøàî úåçô ïäå ïéáåàù ïðéàù.miabàáâî íéî ïåùì('ì äéòùé):.`nh xedh dzye `nh dzyíéîä ïúåàî äúù íà

`xephxa yexit

טמאות החביות ישראל");כל  השרץ øBaa("תפארת נמצא אם וכן – Ç
àîèבבור, ìkäנפל החביות את שמילא שלאחר  אומרים ואין – ÇÙÈÅ

לקולה, תולים אין לזמן שמזמן  לבור, נמצא õçnaהשרץ אם וכן – ÇÇÇ
במחץ, àîèהשרץ ìkä שמחזיקים לעיל , בארנו  שכבר  כמו  – ÇÙÈÅ

השאיבה, מתחילת במחץ היה שהשרץ ואומרים, לזמן  מזמן  טומאה

ממנו . החביות כל  ונטמאו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ïébfì íéìebòä ïéa–milebird שהיו ריחיים של אבנים כעין  הם ÅÈÄÄÇÇÄ
להוציא  כדי  דריכתם, לאחר  הענבים פסולת על  היינו  הזגים, על  נותנים

אדם  בני  צריכים היו  הללו העיגולים של  כובדם ומתוך יינם, כל מהם
המשנה  באה מכאן  ולהורידם; הזגים ערימת על להעלותם הרבה

הזגים, מקום ובין  העיגולים שם שמונחים המקום בין  שהשטח ללמד ,
íéaøä úeLø,טהור שספקו טומאה, לענין הרבים כרשות דינו – ÀÈÇÄ

שם. מצויים שרבים íéøöBaäמשום éðôlL íøk שעדיין החלק – ÆÆÆÄÀÅÇÀÄ
בצרוהו , ãéçiäלא úeLø אדם שבני לפי  היחיד כרשות דינו – ÀÇÈÄ

כגנבים; ייתפסו  שלא לשם, מלהיכנס íéøöBaäנמנעים øçàlL– ÆÀÇÇÇÀÄ
בצרוהו , שכבר íéaøäהחלק úeLø טומ לענין  שם – שבאים אה, ÀÈÇÄ

שם. להיכנס אדם כל  ורשאי  ועוללות, פרט ללקוט –éúîéàהעניים ÅÈÇ
הרבים? רשות הבוצרים שלאחר  íéñðëðהחלק íéaøäL ïîæaÄÀÇÆÈÇÄÄÀÈÄ

Bæa íéàöBéå Bæa, זו כנגד זו המכוונות כניסות שתי  שם שיש – ÈÀÀÄÈ
את  לקצר  כדי  שם עוברים רבים ונמצאו  בזו , ויוצאים בזו ונכנסים
הרבים  רשות נחשב אינו אחד, פתח אלא שם אין  אם אבל  הדרך ;

ישראל "). ãaä("תפארת  úéa éìk, שמן של –úb ìLå וכלים – ÀÅÅÇÇÀÆÇ
יין , של  גת, שארית okeì÷òäשל את בה שעוצרים מסורגת קופה – ÈÅÆ

עליהם ששמים קורה ידי  על הזיתים מפסולת ברטנורא ),השמן (הר"ש ;

ולחברם  לקבצם הדריכה בשעת הזיתים סביב היקף מפרשים: ויש 

õò(רמב"ם ): ìL ïäL ïîæa,עץ של הם הללו  שהכלים –ïábðî ÄÀÇÆÅÆÅÀÇÀÈ
הטמא  המשקה מן מנגבם מטומאתם, לטהרם בא והוא נטמאו, אם –

ובמים באפר מדיחם כך  ואחר  בהם, ישראל");שנדבק ויש("תפארת 
להדיחם צורך  שאין הל'סוברים, רמב "ם א ; עה , זרה  עבודה  (רש"י 

יז ), יא , אוכלין ïéøBäèטומאת ïäå אינם עץ כלי  פשוטי  הם שאם – ÀÅÀÄ
טומאה, המקבלים כלים הם אם אבל הניגוב, אחר טבילה צריכים

להטבילם; עוד  éîbצריך ìL ïäL ïîæa,מגומא העשויים הכלים – ÄÀÇÆÅÆÆÄ
Lãç øNò íéðL ìk ïðMéî שנים במשך בהם משתמש שאינו  – ÀÇÀÈÈÀÅÈÈÙÆ

אף  אבל מטמא; ואינו פגום נעשה בהם הבלוע והמשקה חודש, עשר

והדחה ניגוב צריכים ישראל"),אלו  íénça("תפארת ïèìBç Bà– ÀÈÀÇÄ
הבלוע  טמא משקה כל  מהם שיצא כדי  רותחים, מים עליהם שופך 

כך ; אחר  מטבילם טומאה, המקבלים כלים הם ואם éñBéבהם, éaøÇÄÅ
øäpä úìaLa ïðúð íà :øîBà שמימיו במקום הנהר , בזרם – ÅÄÀÈÈÀÄÙÆÇÈÈ

שעות  עשרה שתים שם מניחם אם דווקא בגמרא, ומבואר  רודפים;

א), עה, זרה שנבלע Bic(עבודה  הטמא המשקה את להוציא כדי  – Ç
ומשתמש כך , אחר מטבילם טבילה, הצריכים כלים הם ואם בהם;

בטהרה. בהם

i y i n g m e i
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את  ללמדנו  באה והיא טהרה, לענין בקרקע המכונסים המים מיני  את מונה פרקנו 
אחרים. טהרת ולענין  עצמם טומאת לענין  דיניהם חילוקי

úBìòî LL,טהרה לענין –úBàå÷na,בקרקע המכונסים במים – ÅÇÂÇÄÀÈ
Bfî äìòîì Bæå ,Bfî äìòîì Bæ הם מים מיני ששה כלומר  – ÀÇÀÈÄÀÀÇÀÈÄ

גדולה  מעלה מהם אחד שלכל  חלוקים, ודיניהם בקרקע המכונסים

א) הם: ואלו  טהרה, לענין mi`ab,מחברתה in שנקוו מים היינו
) עמוקה, לא minבחפירה seygle" oeyln`abn",( יד ל , ישעיה –

ב) סאה; ארבעים בהם zeivnz,ואין in הגשמים ממי  שנתמצו המים
בהם  אין אלו  ואף שם, ונתכנסו לעמק מהם וזחלו ההרים על  שירדו

ג) סאה; dewn,ארבעים in שאינם מים סאה ארבעים בהם שיש 
ד ) mihren,שאובים; eininy oiirn(ה שאובים; מים עליו  minוהרבו

,miken;מלוחים או מרים שהן  כגון מקולקלים, שמימיו מעיין היינו

miig,ו ) min.חיים מים שמימיו מעיין  íéàáâהיינו éî מים – ÅÀÈÄ
בהם  ואין  הגשמים, ממי  שהתכנסו שבקרקע, בחפירות המכונסים

אבל טהרה, לענין  מקוה דין אמנם להם אין  זה שבכגון סאה, ארבעים
משקים, כדין  טומאה מקבלים אינם אף לקרקע, הם ומחוברים הואיל 

שהמים  משם, מים שאב שאדם כגון הקרקע. מן  נתלשו כן אם אלא
לרצון , שלא נתלשו אם ברם, משקים; כשאר טומאה מקבלים הללו

izdw - zex`ean zeipyn
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øBäè éìëa àlîe àîè–àîè.äîeøz ìL økk ìôðå àîè äúL,çéãä íà–àîè;çéãä àG íàå–øBäè. ¨¥¦¥¦§¦¨¨¥¨¨¨¥§¨©¦¨¤§¨¦¥¦©¨¥§¦¥¦©¨
·øBäè äúLå àîè éìëa àlî–àîè.øBäè éìëa àlîe àîè éìëa àlî–àîè.økk ìôðå àîè éìëa àlî ¦¥¦§¦¨¥§¨¨¨¨¥¦¥¦§¦¨¥¦¥¦§¦¨¨¥¦¥¦§¦¨¥§¨©¦¨
ìLäîeøz,çéãä íà–àîè;çéãä àG íàå–øBäè. ¤§¨¦¥¦©¨¥§¦¥¦©¨

ïé÷ùî äúåùäã ,àîèðå øåäèä äúåà äúù àîùå ,àáâä êåúì àîè ìù åéôî äôè äìôðù éôì .øåäèä àîèð ,øåäèä ïäî äúù ë"çàå äìçú àîè
,úéòéáø äúù ïë íà àìà äîåøúä úà ìñåô åðéàã â"òàå .úáùã àî÷ ÷øô àúéàãë íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî àåäå .äîåøúä úà ìñåô íéàîè
éðú÷ãë äàñ íéòáøà åá ïéàùë éøééîã ,àáâá ä÷ùä äì à÷ìñ àì äôè äúåàå .åéôáù ïé÷ùîä ìë äàîéè ,åéôá äàîèä äôèä äàáùë íå÷î ìëî

:àúôñåúá àúéà éëäå .åùìúéù ãò íéàîèéî àáâä éî ïéà àîèä úòéâð é"òå .àôéñá.xedh ilka `linïðéùééçã .àîèä åá äúùù øçàì àáâáù íéîä ïî
:ïéàîè ïé÷ùî úòéâðá ïéàîèéî íéìëäù ,éìëä àîèð ,úéùéøôãë äôè äúåàì.gicd m`íéìåìò ïéàáâ éî ïéàù éðôî ,øåäè àì íàå ,àîè ,øëëä úà

íéîá äôèä äìèáúðù ,äôèä ïî äàîåè ìá÷ì åáù íéî åáùçåä àì øëëä äéáâäùë åìéôàå ,øåäè çéãä àì íà êëìä ,åùìúéù ãò äàîåè ìá÷ì
:øëëä úà åàîéèå åàîèð äáøãà àìà ïäá äìèáúð àìå äôèä ïî äàîåè ìá÷ì åéãéáù íéî åøùëåäå åáùçåä ,çéãäùë ìáà .íéøåäèä

a.`nh ilka `lin:éìë úîçî äàá äàîåèäùë ïðéòîùà àëäå ,àîè íãà úîçî íéîì äàá äàîåèäùë ïðéòîùà ìéòì

`xephxa yexit

טומאה; מקבלים ואינם כמחוברים הם חשובים mdipicעדיין  o`kne
:onwlckàîè äúL הטמא ששתה שהמים והרי  הגבאים, ממי – ÈÈÈÅ

ידו, על ונטמאו ברצון, øBäèנתלשו  äúLåטהור שתה כך  ואחר  – ÀÈÈÈ
בגבא, מקום שבאותו  המים התרומה,àîèמן את ופוסל הטהור , – ÈÅ

בחזרה  הטמא של  מפיו שנפלה טיפה היתה הטהור ששתה במים שמא
משקים  השותה והרי  שבפיו, המשקים כל את וטימאה הגבא, לתוך 

שכן התרומה; את פוסל  lirl)טמאים epx`a xaky itk) ששתה המים
טמאה  טיפה ואותה ברצון , ונתלשו  הואיל ידו, על  נטמאו הטמא

שהרי הגבא, במי בהשקה נטהרה לא הגבא לתוך  בחזרה בפיו  שנפלה
ונשארת  במקומה עומדת כאילו הטיפה ונמצאת סאה; ארבעים בהם אין 

המים  את הטהור  וכששתה שבגבא, במים מתבטלת ואינה בטומאתה
שהרי המים, שאר  כל ממנה נטמאו  שבתוכם, הטמאה הטיפה עם
נטמאו  לא הגבא מי  ברם שהם. בכל מטמאים ומשקים ברצון , נתלשו 

שהרי בחזרה, ממנו שנפלה הטיפה ידי  על  או  הטמא נגיעת ידי על 
הזכרנו  שכבר כמו  שיתלשו , עד טומאה מקבלים אינם מחוברים מים

àîèלעיל . äúL,הגבאים ממי  –éìëa àlîeøBäèואחר – ÈÈÈÅÄÅÄÀÄÈ
הטמא, שם ששתה מקום שבאותו המים מן טהור  בכלי טהור מילא כך

àîè, נטמאו הטמא ששתה שהמים לעיל , שבארנו מהטעם הכלי , – ÈÅ
ברצון , נתלשו  הרי הטהור  שמילא המים ואף ברצון, ונתלשו  הואיל 

מפיו  שנפלה טיפה היתה בכלי  שמילא במים שמא חוששים הלכך 
וחזרו  שבכלי המים כל  ממנה ונטמאו  הגבא, לתוך  בחזרה הטמא של

ויש כלי. מטמאים טמאים משקים שהרי  הכלי, את וטימאו המים
בכל מטמאים שמשקים לפי הכלי, נטמא עצמה שמהטיפה מפרשים,

טוב").שהם יום  àîè("תוספות äúL,הגבאים ממי –ìôðåאחר – ÈÈÈÅÀÈÇ
äîeøzכך, ìL økk,הגבאים מי לתוך –çéãä íàהכיכר את – ÄÈÆÀÈÄÅÄÇ

את àîèבמים, שמחשיב דעתו גילה והדיחֹו שהואיל  הכיכר, – ÈÅ
או  שבידיו  במים שמא חוששים, אנו מתוכם כשהוציאו  הלכך המים,

מי לתוך  בחזרה הטמא של  מפיו שנפלה הטיפה נמצאת שבכיכר 
המים  וחזרו  ברצון , נתלשו  שהרי  המים, כל ממנה ונטמאו הגבא,

הכיכר ; את çéãäוטימאו  àG íàå,הכיכר את –øBäè,הכיכר – ÀÄÅÄÇÈ
הטמאה  הטיפה שמא לחוש יש  המים מן  שכשהוציאו פי על שאף
היתה  לא הכיכר  ונפילת הואיל מקום מכל הכיכר, שעל המים בתוך

לפיכך ברצון , נתלשו  לא הכיכר עם שהוציא שהמים ונמצא לרצונו,
המים, נטמאו  שלא וכיון הטיפה, מן הכיכר שעל  המים נטמאו לא

לא  עצמה הטיפה שאף והרי הטהורים, המים ברוב הטיפה בטלה
הכיכר. את טימאה

המפרשים רוב לפי  משנתנו  xephxa`).בארנו ;`"xbd ;ixi`nd ;c"a`x ;y"`x ;y"x)
שהטהור הדברים שבטעם אלא דומה, בדרך  מפרש ישראל" "תפארת בעל אף
הגבא  במי  מעורבת הטמאה והטיפה שהואיל מבאר, הוא טמא, ששתה

dlia,הטהורים, yi gla gl ixdמי חלקי בכל מעורבת הטיפה כל כן ואם
ששתה  המים שעה באותה הרי  הגבא, ממי  הטהור כך  אחר  וכששתה הגבא,
וכן בהם. המעורבים הטיפה מחלקי  ששתה המים כל  ונטמאו הם, תלושים

הכלי כשהוציא הרי בילה, יש בלח ולח שהואיל  מבאר, הוא הכלי  בענין 
בשאר הטיפה נתבטלה ולא הטמאה מהטיפה קצת שעליו  במים יש מהמים
הטיפה  טימאתם הם, ותלושים הואיל להיפך אלא הכלי , גבי שעל  המים

כלי. מטמאים טמאים משקים מעט גם והרי  הטמאה,
המשנה בבאור שהבאנו הטעם l"pd)אבל  miyxtnd itl)שהרי בעיניו, תמוה

אלא  כאן אין הרי הטמאה, הטיפה אותה הטהור  שתה שמא חוששים אם
טהור  ספקו  אחרים לטמא משקים וספק h),ספק, ,c zexdh oiir) שתה ספק וכן 

טהור ספקו  טמאים i`).משקים ,my my)
בעל של  ביאורו גם אבל הנ"ל, הקושיה את מקשה אחרונה" "משנה בעל  אף
שמא  ספק. כאן  יש עדיין טעמו  לפי  שאף דחוק, לו  נראה ישראל" "תפארת
והרי שבפיו , במים רביעית היתה לא פיו , לתוך  הטמאה הטיפה שבאה בשעה
ועוד רביעית. שתה כן אם אלא התרומה את פוסל טמאים משקים השותה אין
ארבעים  שם שאין מאחר  בהשקה, הטיפה נטהרה לא אמנם שאם מקשה,
הראב"ד אמנם התורה. מן שהוא ברוב, ביטול משום נטהרה הלא אבל סאה,

וניעורה חזרה שנתלשה שאחר אלא בגבא, נתבטלה שהטיפה (enkמבאר,
,("aeh mei zetqez"a `aeny דף בכורות במסכת שכן  עיון, צריך זה גם אבל 

מכאן ?! הוכיחו לא ולמה ונעורה, חזרה שבטלה טומאה אם וטרו שקלו כ "ג 
מים  אף לשיטתו שכן לגמרי , אחרת בדרך משנתנו  מפרש הרמב"ם אמנם
משקים  כדין  טומאה מקבלים סאה, ארבעים בהם שאין  בקרקע, המחוברים

שכן  שבכלים, למים שבקרקעות מים בין  הבדל  שיש אלא min"שבכלים,
milkayשלא בין  לרצון בין  ביןמתטמאים וכלים אוכלים ומטמאין  לרצון,

אבל  ברצון ; עליהם נפלו  שלא בין ברצון עליהם zerwxwayשנפלו min,כגון
מתטמאין אין  סאה, ארבעים בהם שאין גבאים ומי  ומערות שיחין בורות מי 
שאובין מים בין הבדל  בזה ואין ברצון ", אלא מטמאין  ואין לרצון אלא

הרמב"ם: לשיטת משנתנו פירוש והרי  שאובין . לשאינן 
mi`ab in:שאובים שאינם בין  שאובים שהיו  בין סאה, ארבעים בהם שאין  –

xedh dzye `nh dzy,מהם שתה וברצון הואיל  טמא, אדם מהם שתה אם –
טהור, כך  אחר  מהם וכששתה מחוברים, שהם פי  על אף המים, את טימא הרי

אם וכן  שתה. ברצון  הוא אף שהרי טמא, הוא nh`הרי  dzyכן lin`ואחרי 
xedh ilka הכלי –,`nhוהטהור המים, את וטימא שתה, ברצון  הטמא שהרי

אם אבל הכלי. נטמא ולפיכך בכלי, המים מן מילא ltpeברצון ,`nh dzy
gicdלתוכם m` :dnexz ly xkikהכיכר – המים מן  הכיכר  והוציא nh`,ידו

טימאוהו; שבידו  gicdשהמים `l m`e המים שאין טהור , הכיכר  במים, ידו 
לרצון שלא לתוכם נפל הכיכר  והרי  לרצון . אלא `oilkeמטמאים z`neh 'ld)

.(` ,eh

ב ה נ ש מ ר ו א ב

להם  שבאה גבאים במי  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

טמא. כלי מחמת טומאה

àîè éìëa àlî הגבאים ממי  –,øBäè äúLå שתה כך  ואחר  – ÄÅÄÀÄÈÅÀÈÈÈ
בגבא, מקום מאותו  טהור  המים àîèאדם מן  שתה שמא הטהור, – ÈÅ

מן  נטמאו הללו  המים והרי  לגבא, הטמא הכלי מן בחזרה שנשפכו
ברצון . ונתלשו הואיל àîèהכלי, éìëa àlî,הגבאים ממי  – ÄÅÄÀÄÈÅ

øBäè éìëa àlîe,שבגבא מקום מאותו –àîè,הטהור הכלי  – ÄÅÄÀÄÈÈÅ
לגבא, הטמא הכלי מן שנשפכו הטמאים המים מן  בו  מילא שמא

הכלי . את טימאו  àîèואלו éìëa àlî,הגבאים ממי –ìôðå– ÄÅÄÀÄÈÅÀÈÇ
כך , äîeøzאחר ìL økk,המים לתוך  –çéãä íàהכיכר את – ÄÈÆÀÈÄÅÄÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéáøã íåùî ,äàîåè ÷ôñ øäèì íéáøä úåùø áùçð êëì ,åãéøåäìå çåôú ïéîë éåùòä ïéâæä ìù øåáéöä ìò åúåìòäì äáøä íãà éðá íéëéøö äæ ìåâéò ìù

:íù ïééåöî.cigid zeyx mixvead iptly mxk:áðâë åéìò ñôúðù éðôî ,íù ñðëéì íãà éðá ïéàøéù.miaxd zeyx mixvead xg`ìëì úåùø ùéù
:ñðëéì íãà.zb ly cad zia ilk:ïééì úâå ,ïîùì ãáä úéáã .úâ ìùå øîåìë.lwrdeíéðúåð íéúéæä åèçñù øçàå ,úùø ïéòë úâøåñî äôå÷ ïéîë éåùò

:øàùðä àéöåäì ãéáëî øáã åéìò íéçéðîå ì÷ò åúåàá úôâä.oabpn:ïäá ÷áãðù àîèä ä÷ùîä ïäî àöéù ãò åàîèð íà äìéáè àéðäî àì ïëì íãå÷å
.ohleg:ïìéáèî ë"çàå íéçúåø íéî ïäéìò êôåù.xdpd zleaya:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ïäá ÷áãðä ä÷ùîä àéöåäì éãë ,ïéôãåø íéîäù íå÷î
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``.ze`ewna zelrn yy:äúøáçî äìåãâ ïäî úçà ìë ,úåìòî ùù ïäá ùé íéî ñåðéë ìù úåîå÷î.miab iníéî äá ïéñðåëîä ò÷ø÷áù äøéôç
:äå÷î øåòéù àåäù äàñ íéòáøàî úåçô ïäå ïéáåàù ïðéàù.miabàáâî íéî ïåùì('ì äéòùé):.`nh xedh dzye `nh dzyíéîä ïúåàî äúù íà
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טמאות החביות ישראל");כל  השרץ øBaa("תפארת נמצא אם וכן – Ç
àîèבבור, ìkäנפל החביות את שמילא שלאחר  אומרים ואין – ÇÙÈÅ

לקולה, תולים אין לזמן שמזמן  לבור, נמצא õçnaהשרץ אם וכן – ÇÇÇ
במחץ, àîèהשרץ ìkä שמחזיקים לעיל , בארנו  שכבר  כמו  – ÇÙÈÅ

השאיבה, מתחילת במחץ היה שהשרץ ואומרים, לזמן  מזמן  טומאה

ממנו . החביות כל  ונטמאו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ïébfì íéìebòä ïéa–milebird שהיו ריחיים של אבנים כעין  הם ÅÈÄÄÇÇÄ
להוציא  כדי  דריכתם, לאחר  הענבים פסולת על  היינו  הזגים, על  נותנים

אדם  בני  צריכים היו  הללו העיגולים של  כובדם ומתוך יינם, כל מהם
המשנה  באה מכאן  ולהורידם; הזגים ערימת על להעלותם הרבה

הזגים, מקום ובין  העיגולים שם שמונחים המקום בין  שהשטח ללמד ,
íéaøä úeLø,טהור שספקו טומאה, לענין הרבים כרשות דינו – ÀÈÇÄ

שם. מצויים שרבים íéøöBaäמשום éðôlL íøk שעדיין החלק – ÆÆÆÄÀÅÇÀÄ
בצרוהו , ãéçiäלא úeLø אדם שבני לפי  היחיד כרשות דינו – ÀÇÈÄ

כגנבים; ייתפסו  שלא לשם, מלהיכנס íéøöBaäנמנעים øçàlL– ÆÀÇÇÇÀÄ
בצרוהו , שכבר íéaøäהחלק úeLø טומ לענין  שם – שבאים אה, ÀÈÇÄ

שם. להיכנס אדם כל  ורשאי  ועוללות, פרט ללקוט –éúîéàהעניים ÅÈÇ
הרבים? רשות הבוצרים שלאחר  íéñðëðהחלק íéaøäL ïîæaÄÀÇÆÈÇÄÄÀÈÄ

Bæa íéàöBéå Bæa, זו כנגד זו המכוונות כניסות שתי  שם שיש – ÈÀÀÄÈ
את  לקצר  כדי  שם עוברים רבים ונמצאו  בזו , ויוצאים בזו ונכנסים
הרבים  רשות נחשב אינו אחד, פתח אלא שם אין  אם אבל  הדרך ;

ישראל "). ãaä("תפארת  úéa éìk, שמן של –úb ìLå וכלים – ÀÅÅÇÇÀÆÇ
יין , של  גת, שארית okeì÷òäשל את בה שעוצרים מסורגת קופה – ÈÅÆ

עליהם ששמים קורה ידי  על הזיתים מפסולת ברטנורא ),השמן (הר"ש ;

ולחברם  לקבצם הדריכה בשעת הזיתים סביב היקף מפרשים: ויש 

õò(רמב"ם ): ìL ïäL ïîæa,עץ של הם הללו  שהכלים –ïábðî ÄÀÇÆÅÆÅÀÇÀÈ
הטמא  המשקה מן מנגבם מטומאתם, לטהרם בא והוא נטמאו, אם –

ובמים באפר מדיחם כך  ואחר  בהם, ישראל");שנדבק ויש("תפארת 
להדיחם צורך  שאין הל'סוברים, רמב "ם א ; עה , זרה  עבודה  (רש"י 

יז ), יא , אוכלין ïéøBäèטומאת ïäå אינם עץ כלי  פשוטי  הם שאם – ÀÅÀÄ
טומאה, המקבלים כלים הם אם אבל הניגוב, אחר טבילה צריכים

להטבילם; עוד  éîbצריך ìL ïäL ïîæa,מגומא העשויים הכלים – ÄÀÇÆÅÆÆÄ
Lãç øNò íéðL ìk ïðMéî שנים במשך בהם משתמש שאינו  – ÀÇÀÈÈÀÅÈÈÙÆ

אף  אבל מטמא; ואינו פגום נעשה בהם הבלוע והמשקה חודש, עשר

והדחה ניגוב צריכים ישראל"),אלו  íénça("תפארת ïèìBç Bà– ÀÈÀÇÄ
הבלוע  טמא משקה כל  מהם שיצא כדי  רותחים, מים עליהם שופך 

כך ; אחר  מטבילם טומאה, המקבלים כלים הם ואם éñBéבהם, éaøÇÄÅ
øäpä úìaLa ïðúð íà :øîBà שמימיו במקום הנהר , בזרם – ÅÄÀÈÈÀÄÙÆÇÈÈ

שעות  עשרה שתים שם מניחם אם דווקא בגמרא, ומבואר  רודפים;

א), עה, זרה שנבלע Bic(עבודה  הטמא המשקה את להוציא כדי  – Ç
ומשתמש כך , אחר מטבילם טבילה, הצריכים כלים הם ואם בהם;

בטהרה. בהם

i y i n g m e i
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את  ללמדנו  באה והיא טהרה, לענין בקרקע המכונסים המים מיני  את מונה פרקנו 
אחרים. טהרת ולענין  עצמם טומאת לענין  דיניהם חילוקי

úBìòî LL,טהרה לענין –úBàå÷na,בקרקע המכונסים במים – ÅÇÂÇÄÀÈ
Bfî äìòîì Bæå ,Bfî äìòîì Bæ הם מים מיני ששה כלומר  – ÀÇÀÈÄÀÀÇÀÈÄ

גדולה  מעלה מהם אחד שלכל  חלוקים, ודיניהם בקרקע המכונסים

א) הם: ואלו  טהרה, לענין mi`ab,מחברתה in שנקוו מים היינו
) עמוקה, לא minבחפירה seygle" oeyln`abn",( יד ל , ישעיה –

ב) סאה; ארבעים בהם zeivnz,ואין in הגשמים ממי  שנתמצו המים
בהם  אין אלו  ואף שם, ונתכנסו לעמק מהם וזחלו ההרים על  שירדו

ג) סאה; dewn,ארבעים in שאינם מים סאה ארבעים בהם שיש 
ד ) mihren,שאובים; eininy oiirn(ה שאובים; מים עליו  minוהרבו

,miken;מלוחים או מרים שהן  כגון מקולקלים, שמימיו מעיין היינו

miig,ו ) min.חיים מים שמימיו מעיין  íéàáâהיינו éî מים – ÅÀÈÄ
בהם  ואין  הגשמים, ממי  שהתכנסו שבקרקע, בחפירות המכונסים

אבל טהרה, לענין  מקוה דין אמנם להם אין  זה שבכגון סאה, ארבעים
משקים, כדין  טומאה מקבלים אינם אף לקרקע, הם ומחוברים הואיל 

שהמים  משם, מים שאב שאדם כגון הקרקע. מן  נתלשו כן אם אלא
לרצון , שלא נתלשו אם ברם, משקים; כשאר טומאה מקבלים הללו

izdw - zex`ean zeipyn
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ïé÷ùî äúåùäã ,àîèðå øåäèä äúåà äúù àîùå ,àáâä êåúì àîè ìù åéôî äôè äìôðù éôì .øåäèä àîèð ,øåäèä ïäî äúù ë"çàå äìçú àîè
,úéòéáø äúù ïë íà àìà äîåøúä úà ìñåô åðéàã â"òàå .úáùã àî÷ ÷øô àúéàãë íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî àåäå .äîåøúä úà ìñåô íéàîè
éðú÷ãë äàñ íéòáøà åá ïéàùë éøééîã ,àáâá ä÷ùä äì à÷ìñ àì äôè äúåàå .åéôáù ïé÷ùîä ìë äàîéè ,åéôá äàîèä äôèä äàáùë íå÷î ìëî

:àúôñåúá àúéà éëäå .åùìúéù ãò íéàîèéî àáâä éî ïéà àîèä úòéâð é"òå .àôéñá.xedh ilka `linïðéùééçã .àîèä åá äúùù øçàì àáâáù íéîä ïî
:ïéàîè ïé÷ùî úòéâðá ïéàîèéî íéìëäù ,éìëä àîèð ,úéùéøôãë äôè äúåàì.gicd m`íéìåìò ïéàáâ éî ïéàù éðôî ,øåäè àì íàå ,àîè ,øëëä úà

íéîá äôèä äìèáúðù ,äôèä ïî äàîåè ìá÷ì åáù íéî åáùçåä àì øëëä äéáâäùë åìéôàå ,øåäè çéãä àì íà êëìä ,åùìúéù ãò äàîåè ìá÷ì
:øëëä úà åàîéèå åàîèð äáøãà àìà ïäá äìèáúð àìå äôèä ïî äàîåè ìá÷ì åéãéáù íéî åøùëåäå åáùçåä ,çéãäùë ìáà .íéøåäèä

a.`nh ilka `lin:éìë úîçî äàá äàîåèäùë ïðéòîùà àëäå ,àîè íãà úîçî íéîì äàá äàîåèäùë ïðéòîùà ìéòì

`xephxa yexit

טומאה; מקבלים ואינם כמחוברים הם חשובים mdipicעדיין  o`kne
:onwlckàîè äúL הטמא ששתה שהמים והרי  הגבאים, ממי – ÈÈÈÅ

ידו, על ונטמאו ברצון, øBäèנתלשו  äúLåטהור שתה כך  ואחר  – ÀÈÈÈ
בגבא, מקום שבאותו  המים התרומה,àîèמן את ופוסל הטהור , – ÈÅ

בחזרה  הטמא של  מפיו שנפלה טיפה היתה הטהור ששתה במים שמא
משקים  השותה והרי  שבפיו, המשקים כל את וטימאה הגבא, לתוך 

שכן התרומה; את פוסל  lirl)טמאים epx`a xaky itk) ששתה המים
טמאה  טיפה ואותה ברצון , ונתלשו  הואיל ידו, על  נטמאו הטמא

שהרי הגבא, במי בהשקה נטהרה לא הגבא לתוך  בחזרה בפיו  שנפלה
ונשארת  במקומה עומדת כאילו הטיפה ונמצאת סאה; ארבעים בהם אין 

המים  את הטהור  וכששתה שבגבא, במים מתבטלת ואינה בטומאתה
שהרי המים, שאר  כל ממנה נטמאו  שבתוכם, הטמאה הטיפה עם
נטמאו  לא הגבא מי  ברם שהם. בכל מטמאים ומשקים ברצון , נתלשו 

שהרי בחזרה, ממנו שנפלה הטיפה ידי  על  או  הטמא נגיעת ידי על 
הזכרנו  שכבר כמו  שיתלשו , עד טומאה מקבלים אינם מחוברים מים

àîèלעיל . äúL,הגבאים ממי  –éìëa àlîeøBäèואחר – ÈÈÈÅÄÅÄÀÄÈ
הטמא, שם ששתה מקום שבאותו המים מן טהור  בכלי טהור מילא כך

àîè, נטמאו הטמא ששתה שהמים לעיל , שבארנו מהטעם הכלי , – ÈÅ
ברצון , נתלשו  הרי הטהור  שמילא המים ואף ברצון, ונתלשו  הואיל 

מפיו  שנפלה טיפה היתה בכלי  שמילא במים שמא חוששים הלכך 
וחזרו  שבכלי המים כל  ממנה ונטמאו  הגבא, לתוך  בחזרה הטמא של

ויש כלי. מטמאים טמאים משקים שהרי  הכלי, את וטימאו המים
בכל מטמאים שמשקים לפי הכלי, נטמא עצמה שמהטיפה מפרשים,

טוב").שהם יום  àîè("תוספות äúL,הגבאים ממי –ìôðåאחר – ÈÈÈÅÀÈÇ
äîeøzכך, ìL økk,הגבאים מי לתוך –çéãä íàהכיכר את – ÄÈÆÀÈÄÅÄÇ

את àîèבמים, שמחשיב דעתו גילה והדיחֹו שהואיל  הכיכר, – ÈÅ
או  שבידיו  במים שמא חוששים, אנו מתוכם כשהוציאו  הלכך המים,

מי לתוך  בחזרה הטמא של  מפיו שנפלה הטיפה נמצאת שבכיכר 
המים  וחזרו  ברצון , נתלשו  שהרי  המים, כל ממנה ונטמאו הגבא,

הכיכר ; את çéãäוטימאו  àG íàå,הכיכר את –øBäè,הכיכר – ÀÄÅÄÇÈ
הטמאה  הטיפה שמא לחוש יש  המים מן  שכשהוציאו פי על שאף
היתה  לא הכיכר  ונפילת הואיל מקום מכל הכיכר, שעל המים בתוך

לפיכך ברצון , נתלשו  לא הכיכר עם שהוציא שהמים ונמצא לרצונו,
המים, נטמאו  שלא וכיון הטיפה, מן הכיכר שעל  המים נטמאו לא

לא  עצמה הטיפה שאף והרי הטהורים, המים ברוב הטיפה בטלה
הכיכר. את טימאה

המפרשים רוב לפי  משנתנו  xephxa`).בארנו ;`"xbd ;ixi`nd ;c"a`x ;y"`x ;y"x)
שהטהור הדברים שבטעם אלא דומה, בדרך  מפרש ישראל" "תפארת בעל אף
הגבא  במי  מעורבת הטמאה והטיפה שהואיל מבאר, הוא טמא, ששתה

dlia,הטהורים, yi gla gl ixdמי חלקי בכל מעורבת הטיפה כל כן ואם
ששתה  המים שעה באותה הרי  הגבא, ממי  הטהור כך  אחר  וכששתה הגבא,
וכן בהם. המעורבים הטיפה מחלקי  ששתה המים כל  ונטמאו הם, תלושים

הכלי כשהוציא הרי בילה, יש בלח ולח שהואיל  מבאר, הוא הכלי  בענין 
בשאר הטיפה נתבטלה ולא הטמאה מהטיפה קצת שעליו  במים יש מהמים
הטיפה  טימאתם הם, ותלושים הואיל להיפך אלא הכלי , גבי שעל  המים

כלי. מטמאים טמאים משקים מעט גם והרי  הטמאה,
המשנה בבאור שהבאנו הטעם l"pd)אבל  miyxtnd itl)שהרי בעיניו, תמוה

אלא  כאן אין הרי הטמאה, הטיפה אותה הטהור  שתה שמא חוששים אם
טהור  ספקו  אחרים לטמא משקים וספק h),ספק, ,c zexdh oiir) שתה ספק וכן 

טהור ספקו  טמאים i`).משקים ,my my)
בעל של  ביאורו גם אבל הנ"ל, הקושיה את מקשה אחרונה" "משנה בעל  אף
שמא  ספק. כאן  יש עדיין טעמו  לפי  שאף דחוק, לו  נראה ישראל" "תפארת
והרי שבפיו , במים רביעית היתה לא פיו , לתוך  הטמאה הטיפה שבאה בשעה
ועוד רביעית. שתה כן אם אלא התרומה את פוסל טמאים משקים השותה אין
ארבעים  שם שאין מאחר  בהשקה, הטיפה נטהרה לא אמנם שאם מקשה,
הראב"ד אמנם התורה. מן שהוא ברוב, ביטול משום נטהרה הלא אבל סאה,

וניעורה חזרה שנתלשה שאחר אלא בגבא, נתבטלה שהטיפה (enkמבאר,
,("aeh mei zetqez"a `aeny דף בכורות במסכת שכן  עיון, צריך זה גם אבל 

מכאן ?! הוכיחו לא ולמה ונעורה, חזרה שבטלה טומאה אם וטרו שקלו כ "ג 
מים  אף לשיטתו שכן לגמרי , אחרת בדרך משנתנו  מפרש הרמב"ם אמנם
משקים  כדין  טומאה מקבלים סאה, ארבעים בהם שאין  בקרקע, המחוברים

שכן  שבכלים, למים שבקרקעות מים בין  הבדל  שיש אלא min"שבכלים,
milkayשלא בין  לרצון בין  ביןמתטמאים וכלים אוכלים ומטמאין  לרצון,

אבל  ברצון ; עליהם נפלו  שלא בין ברצון עליהם zerwxwayשנפלו min,כגון
מתטמאין אין  סאה, ארבעים בהם שאין גבאים ומי  ומערות שיחין בורות מי 
שאובין מים בין הבדל  בזה ואין ברצון ", אלא מטמאין  ואין לרצון אלא

הרמב"ם: לשיטת משנתנו פירוש והרי  שאובין . לשאינן 
mi`ab in:שאובים שאינם בין  שאובים שהיו  בין סאה, ארבעים בהם שאין  –

xedh dzye `nh dzy,מהם שתה וברצון הואיל  טמא, אדם מהם שתה אם –
טהור, כך  אחר  מהם וכששתה מחוברים, שהם פי  על אף המים, את טימא הרי

אם וכן  שתה. ברצון  הוא אף שהרי טמא, הוא nh`הרי  dzyכן lin`ואחרי 
xedh ilka הכלי –,`nhוהטהור המים, את וטימא שתה, ברצון  הטמא שהרי

אם אבל הכלי. נטמא ולפיכך בכלי, המים מן מילא ltpeברצון ,`nh dzy
gicdלתוכם m` :dnexz ly xkikהכיכר – המים מן  הכיכר  והוציא nh`,ידו

טימאוהו; שבידו  gicdשהמים `l m`e המים שאין טהור , הכיכר  במים, ידו 
לרצון שלא לתוכם נפל הכיכר  והרי  לרצון . אלא `oilkeמטמאים z`neh 'ld)

.(` ,eh
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להם  שבאה גבאים במי  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

טמא. כלי מחמת טומאה

àîè éìëa àlî הגבאים ממי  –,øBäè äúLå שתה כך  ואחר  – ÄÅÄÀÄÈÅÀÈÈÈ
בגבא, מקום מאותו  טהור  המים àîèאדם מן  שתה שמא הטהור, – ÈÅ

מן  נטמאו הללו  המים והרי  לגבא, הטמא הכלי מן בחזרה שנשפכו
ברצון . ונתלשו הואיל àîèהכלי, éìëa àlî,הגבאים ממי  – ÄÅÄÀÄÈÅ

øBäè éìëa àlîe,שבגבא מקום מאותו –àîè,הטהור הכלי  – ÄÅÄÀÄÈÈÅ
לגבא, הטמא הכלי מן שנשפכו הטמאים המים מן  בו  מילא שמא

הכלי . את טימאו  àîèואלו éìëa àlî,הגבאים ממי –ìôðå– ÄÅÄÀÄÈÅÀÈÇ
כך , äîeøzאחר ìL økk,המים לתוך  –çéãä íàהכיכר את – ÄÈÆÀÈÄÅÄÇ
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–àîè. ¨¥
„úî ïëBúì ìôð,àîhä ïäa CläL Bà,øBäè äúLå–øBäè.íéàáâ éî ãçà,úBøBá éî,íéçéL éî,îé ¨©§¨¥¤¦¥¨¤©¨¥§¨¨¨¨¤¨¥§¨¦¥¥¦¦¥

úBøòî,e÷ñtL úBiöîú éî,äàñ íéòaøà íäa ïéàL úBàå÷îe.øBäè ìkä íéîLbä úòLa.íéîLbä e÷ñt, §¨¥©§¦¤¨§¦§¨¤¥¨¤©§¨¦§¨§¨©©§¨¦©Ÿ¨¨§©§¨¦
Cøcìå øéòì íéáBøwä–íéàîè;íé÷Bçøäå–ïéøBäè,íãà éða áø eëläiL ãò. ©§¦¨¦§©¤¤§¥¦§¨§¦§¦©¤§©§Ÿ§¥¨¨

b.mi`nh min eltp:ïäá åìôðù ïéàîè ïé÷ùî ãé ìò äàîåè ïéìá÷î åììä íéàáâ éîù ïðéòîùà àëä.gicd `ly oia gicdy oia xne` oerny iax
.øëëä àîè çéãä àìù ïéá çéãäù ïéá äéì àøéáñ åäìåëá ,ïé÷ùî úîçî ïéá éìë úîçî ïéá íãà úîçî äàáù äàîåèà ïéá ,ïåòîù 'ø éà÷ åäìåëà
äôéèä äøééúùð íéîä ìë åìôðùë óåñáì ,ïéàîè ïé÷ùîä ïî åà éìëä ïî åà àîèä éôî äìôðù íéàîè íéîä úôéèù øîåà éðàù ,ïåòîù éáøã àîòèå

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åúàîèå øëëä ìò àéää
c.xedh xedhd dzye `nhd oda jldy e`:ìéòì ïøîàãë ,åùìúéù ãò äàîåè ìá÷ì íéìåìò íéàáâ éî ïéàù.oigiy in zexea in mi`ab in cg`

ùéù àìà éåøé÷á úåñåëîå úåòáåøî ,úåøòî .íéøö÷å ïéëåøà ,ïéçéù .ïéìåâò ïééåùò ïä ,úéøåá .úéðùä äìòîä ãò ïéúéðúîá ïðéðúã íéðéãä ìëì ïéåù åäìåë
:äô ïäì.ewqty zeivnz iníéîä ïúåà ,ïúìéçæî íéøää å÷ñôå íéîùâä å÷ñôù øçàì íéøää ïî ïéòáòáîå íéîä ïéöîúîå íéøää ìò íéãøåéä íéîùâ

àìù ïîæ ìë ìáà .ïäá úìèáúî äàîèä äôéèä ïéà ,ïéàîè ïé÷ùî ïäá åìôð åà àîè éìëá àìéî åà àîè íãà ïäî äúù íàå ,íéàáâ éîë ïä íéøàùðä
íéîäù ô"òà äàîèä äôéèä íéìèáî íéøää ïî êë øçà ïéìçæðä íéîùâä éîå ,íéàáâ éîë ïéáùçð ïéà ,íéîùâä å÷ñôù ô"òà ,ïúìéçæî íéøää å÷ñô

ïéøéùëîã 'á ÷øôá ïðú éëäå .äåìèá àì íéðåùàøä('á äðùî),úåëéôù éî åîã÷ù ïîæá éúîéà .øåäè ,øåäèä ïî áåø íà ,íéîùâ éî íäéìò åãøéù úåëéôù éî
:àîè úåëéôù éî ,àåäù ìë åìéôà ,íéîùâ éî åîã÷ ìáà.mi`nh jxcle xirl miaexwd:àîè éìëá àìéî åà àîè äúù àîù ïðéùééçãaex ekldiy cr

.mc` ipa:àîè éìëá àìéî åà àîè íãà ïäî äúù àîù ,íéàîè æàã .ä÷åçø êøãá úåëìåää úåøééùä

`xephxa yexit

שנשפכו àîèבמים, הטמאים המים מן עמו  עלו שמא הכיכר , – ÈÅ
אף  בהם נטמאו הרי  המים, את שהחשיב וכיון הטמא, הכלי מן

הכיכר ; את וטימאו çéãäהטהורים, àG íàå,במים הכיכר  את – ÀÄÅÄÇ
øBäè שלא המים נתלשו  הכיכר  את כשהגביה שאפילו הכיכר, – È

לקבל הכיכר עם שעלו  הטהורים המים הוחשבו  שלא והרי  לרצונו,
על הטהורים המים שרבו  וכיון עמו, שעלו  הטמאים המים מן  טומאה

הכיכר הלכך הקודמת, במשנה שבארנו  כמו ברוב, ביטלום הטמאים,
טהור.

m"anxd zhiyl,הוא הטעם כאן  אף הקודמת, למשנה הבאור בשולי שהבאנו 
ולפיכך ברצון , שמילא מאחר  הגבאים, מי  את טימא טמא בכלי  שמילא שזה
השותה  נטמא טהור, בכלי  מהם שמילא או  הטהור  כך אחר  מהם כששתה

הכלי, הריונטמא תרומה של כיכר לתוכם נפל  מילא. או  שתה ברצון שהרי
אם  ברם, לרצון. אלא מטמאים המים ואין  לרצון, שלא שנפל לפי  טהור , הוא

ברצון. הם שהרי  שבידיו, במים הכיכר נטמא הכיכר , והוציא ידו  הדיח
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טמאים. מים לתוכם שנפלו  בכגון ללמד מוסיפה והיא גבאים, במי ממשיכה משנתנו

íéàîè íéî eìôð,הגבאים מי  לתוך –øBäè äúLåכך ואחר – ÈÀÇÄÀÅÄÀÈÈÈ
משם, טהור  שמא àîèשתה הקודמות, במשניות שבארנו מהטעם – ÈÅ

הטמאים. המים מן  øBäèשתה éìëa àlîe íéàîè íéî eìôðÈÀÇÄÀÅÄÄÅÄÀÄÈ
הטמאים, המים שם שנפלו  לאחר  הגבאים, ממי –àîè,הכלי – ÈÅ

הטמאים. המים מן  מילא ìLשמא økk ìôðå íéàîè íéî eìôðÈÀÇÄÀÅÄÀÈÇÄÈÆ
äîeøz,הטמאים המים שם שנפלו לאחר הגבאים, מי  לתוך  –íà ÀÈÄ
çéãä,במים הכיכר  את –àîè את והחשיב שהואיל הכיכר, – ÅÄÇÈÅ

הכיכר , את וטימאו הטמאים, המים מן  נטמאו  çéãäהמים, àG íàåÀÄÅÄÇ
הכיכר, שעל המים את החשיב  שלא ונמצא הכיכר , את –øBäè– È

כמו  הטהורים, המים ברוב בטלים שעליו הטמאים שהמים הכיכר,
הקודמות; במשניות בארנו çéãäLשכבר ïéa :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÆÅÄÇ

çéãä àHL ïéa,הכיכר את –àîè שמא שחוששים הכיכר , – ÅÆÅÄÇÈÅ
המים  טיפת עליו  ונשתיירה הכיכר, מעל  המים כל  נפלו כשהגביהו 

הכיכר את ומטמאה בטלה אינה והיא הר"ש ;הטמאים, (תוספתא;

הגר"א). שלושהרא "ש ; כל על שמעון רבי חולק אחדים מפרשים לדעת

מהם  מילא בין  הגבאים, ממי  טמא ששתה שבין  סובר, והוא המשניות,
כיכר לשם נפל  כך ואחר טמאים, מים לתוכם נפלו  בין טמא, בכלי 

לעיל שבארנו מהטעם טמא, הכיכר  הדיח, לא אפילו תרומה, של

ועיין  כך ; סובר שאינו ישראל" "תפארת עיין ברטנורא ; המאירי; (הר "ש;

הרש "ש). וחידושי אחרונה " oerny."משנה iaxk dkld oi`e

טמאים מים שנפלו לשיטתו, מפרש oהרמב"ם evxajezlונטמאו הגבאים מי
המים m`yכל  ,my eixacn rnyny eyexita oiire ;` ,eh oilke` z`neh 'ld oiir)

.(mind e`nhp oevxl `ly eltp elit` ,mi`abd in jezl mi`nh min eltp
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ïëBúì ìôð– הגבאים מי  לתוך –àîhä ïäa CläL Bà ,úî ÈÇÀÈÅÆÄÅÈÆÇÈÅ
הגבאים, במי  –øBäè äúLå,טהור אדם מהם שתה כך ואחר  – ÀÈÈÈ

øBäè, שיתלשו עד טומאה לקבל  עלולים הגבאים מי  שאין  השותה, – È
א. משנה לבאור  בהקדמה הבאנו  שכבר  íéàáâכמו  éî ãçà בין – ÆÈÅÀÈÄ

גבאים, oiaeúBøòîמי  éî ,íéçéL éî ,úBøBá éî–zexea היינו ÅÅÄÄÅÀÈ
עגולות, וצרות,oigiyחפירות ארוכות חפירות –zexrn חפירות –

ומקורות oiaeמרובעות ;(dlrnln zeqekn)e÷ñtL úBiöîú éî– ÅÇÀÄÆÈÀ
ממי שנתמצו המים היינו  תמציות" ש "מי  א), (במשנה בארנו כבר

ובאה  שם, ונתכנסו  לעמק מהם וזחלו ההרים על  שירדו הגשמים
ההרים  שאין ההרים, מן מלזחול המים שפסקו שלאחר  ללמד , המשנה

אבל גבאים; כמי  דינם הנשארים המים אותם מים, ופולטים מבצבצים
שפסקו  פי על אף ההרים, מן מלזחול המים פסקו שלא זמן  כל

גבאים כמי  נחשבים אינם e),הגשמים, dpyna oldl x`eank)úBàå÷îeÄÀÈ
לטבילה, העשויים –äàñ íéòaøà íäa ïéàL דינם אלו  כל  – ÆÅÈÆÇÀÈÄÀÈ

גבאים במי  לעיל ששנינו א -ד).כמו שהפיסקה (משניות  מפרשים, יש 
"d`q mirax` mda oi`y" שאילו למעלה, שנימנו אלו כל  על מוסבה

לתוכם  שנפלה הטמאה הטיפה היתה סאה ארבעים מהם באחד היו 
בהשקה ישראל ").נטהרת íéîLbä("תפארת  úòLa בשעה – ÀÈÇÇÀÈÄ

גשמים, øBäèשיורדים ìkäמי למעלה, הנזכרים המימות כל – ÇÙÈ
מהם  שתה שמא חוששים ואין  הם, טהורים וכו ', בורות מי גבאים,

מצויים  אין הגשמים שבשעת לפי טמא, בכלי מילא או טמא אדם
דרכים שירדו (הרא "ש);עוברי  קודם טמאים מים שם היו  ואפילו 

ונטהרו  הגשמים מי ברוב בטלו  הטעם,(רמב"ם );הגשמים, מפרשים ויש 
שמא  חוששים אין לפיכך הארץ, כל פני על  מים ומצויים שהואיל

מהם שתה טמא טוב").אדם יום  ב"תוספות  מובא e÷ñtÈÀ(מהר"ם ,
Cøcìå øéòì íéáBøwä ,íéîLbä קרובים שהם והבורות הגבאים – ÇÀÈÄÇÀÄÈÄÀÇÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn oey`x wxt ze`ewn zkqn

‰ïúøäè éúîéàî?éànL úéaíéøîBà:eôèLéå eaøiMî;ìlä úéáeíéøîBà:eaø,eôèL àHL ét ìò óà;éaø ¥¥¨©©£¨¨¥©©§¦¦¤¦§§¦§Ÿ¥¦¥§¦©©©¦¤¨§©¦
ïBòîLøîBà:eôèL,eaø àHL ét ìò óà.íéãiì ïäî ìBhìå älçì ïéøLk. ¦§¥¨§©©¦¤©§¥¦©©¨§¦¥¤©¨©¦

Âïäî äìòîì:e÷ñt àHL úBiöîú éî.àîè äúLøBäè äúLå–øBäè.øBäè éìëa àlîe àîè äúL– §©§¨¥¤¥©§¦¤¨§¨¨¨¥§¨¨¨¨¨¨¨¥¦¥¦§¦¨
øBäè.äîeøz ìL økk ìôðå àîè äúL,çéãäL ét ìò óà–øBäè.äúLå àîè éìëa àlîøBäè–øBäè. ¨¨¨¨¥§¨©¦¨¤§¨©©¦¤¥¦©¨¦¥¦§¦¨¥§¨¨¨¨

øBäè éìëa àlîe àîè éìëa àlî–øBäè.äîeøz ìL økk ìôðå àîè éìëa àlî,çéãäL ét ìò óà– ¦¥¦§¦¨¥¦¥¦§¦¨¨¦¥¦§¦¨¥§¨©¦¨¤§¨©©¦¤¥¦©
øBäè.øBäè äúLå íéàîè íéî eìôð–øBäè.øBäè éìëa àlîe íéàîè íéî eìôð–øBäè.íéàîè íéî eìôð ¨¨§©¦§¥¦§¨¨¨¨¨§©¦§¥¦¦¥¦§¦¨¨¨§©¦§¥¦

d.ozxdh izni`n:ïé÷åçøå íéáåø÷ ìù.etehyie eaxiynåà àîèä [íäî] äúùù íãå÷ øáë íäá åéäù íéîä ìò íéîùâä éî åáøéå íéîùâ åãøéùî
:àåäù ìë ,äôéèùä øåòéùå .õåçì åàöéå àáâä úôù ìò åøáòéå ïéôèåù åéäéù íâå ,àîè éìëá íäî àìéîù.eaxåáøéù åäééåøú åòáã éàîù úéáë àì

:õåçì åàöéå åôèù àìù ô"òà ,åøäèð ,ïúàîåè úòùá ïäá åéäù íéîä ìò ë"çà åàáù íéîùâ éî åáøù ïåéë àìà ,åôåèùéå.ethyyn xne` oerny 'x
.àáâä øäèð ,õåçì åàöéå àáâ ìù åéúåãâ ìò íéîùâ éî,eax `ly t"r`:ïúàîåè úòùá àáâá åéäù íéîä ìò ïë éøçà åàáù íéîùâä éî.dlgl mixyk

:äìç ïäá ìùáìå ùåìì ,äìçì ïäá ùîúùäì íéøùë ,ïéúéðúîá ïðúã åììä íéàáâ éî.micil odn lehile:íéãé úìéèð êéøöù øáã ìëì
e.ewqt `ly zivnz inêëéôì .àáâá äúéäù äàîèä äðåùàøä äôèä íéìèáî åìà ,ïäéìò åãøéù íéîùâä éîî ïéöáöáî ïä ïééãòå ïúìéçæî íéøää

åìéàå ,íéàîèä íéîì äìéáè äúìò àì ìéòìã éðäã ,äìòîä àéä åæå .åøäèð ,íù åìôðù íéàîè íéîã ,øåäè ,å÷ñô àìù ïîæ ìë øåäè äúùå àîè äúù
:íéãéå íéìëå íãà úìéáèì íéøùë ïéà ìáà .äúìò àëä
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לדרך , או  שתה íéàîèלעיר  שמא שחוששים טמאים, מימיהם – ÀÅÄ
מהם, לשתות אדם בני  שדרך לפי טמא, בכלי  מילא או טמא מהם

) טמאים שהם הארץ עמי אחרונה");ורובם "משנה  ישראל"; "תפארת

íé÷Bçøäå, ומדרך מעיר הרחוקים והגבאים –ïéøBäè בחזקת – ÀÈÀÄÀÄ
שנתקלקלו  בדרכים ללכת אדם בני של דרכם שאין  לפי הם, טהרה

íãàהגשמים,בימות éða áø eëläiL ãò שהולכים ידוע, שאם – ÇÆÀÇÀÙÀÅÈÈ
המים  הרי  רחוקה, בדרך  בשיירות ההולכים כגון אדם, בני  רוב שם דרך 

כותב  הרמב"ם טמא. בכלי מילא או  טמא אדם מהם שתה שמא טמאים,

התוספתא): פי epnn(על zezyl xyt`y `aba ?mixen` mixac dna"בלי)

גדול); ixdטורח ,lecb wgeca `l` epnn zezyl xyt` i`y `aba la`
mc` ilbx zeqxt mewn `vniiy cr dxdh zwfga df שזו הגבא, יד  (על

בכלי מילא או  ושתה טמא שהיה לחוש  ויש  אדם שם שהיה הוכחה
dqbטמא), dnda ilbx zeqxt e` שאדם ואפשר  סוס, או חמור (כגון

ברכיבה). לגבא dwcהגיע dnda ilbx zeqxt `vn la`,(וטלאים (גדיים
dzzye dcxiy xyt`y ,xedh df ixd.(בעצמה)

התוספתא  לשון אבל  התוספתא. את מפרש שהוא כפי הרמב"ם, דברי את הבאנו
zexkip,:הוא  eilbx zeqxt mewn `di `le zezyl xyt`y `aba ?qixen` mixac dna"

zeqxt mewn my `vn ,oixkip eilbx mewn `diy cr zezyl el xyt` i`y `ab la`
Ð dwc dnda ilbx zeqxt mewn ;`nh Ð dqb dnda ilbx zeqxt mewn ,mc` ilbx

"xedh שם עיין  ג; טו , אוכלין  טומאת הל ' רמב"ם ג ; א, מקואות (תוספתא
משנה"). "כסף שם ועיין  הראב"ד ; השגת

ברישא: ששנינו  eke',בענין  zn okezl ltp ורוב הר"ש לשיטת הטעם בארנו
שאם  הוא, הטעם הרמב"ם לשיטת אבל הקודמות, במשניות כמו המפרשים,
המים  הלכך לרצון, שלא זה הרי הטמא, בהם שהלך או מת לתוכם נפל

טהורים.
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ïúøäè éúîéàî הרחוקים או ולדרך , לעיר הקרובים גבאים מי – ÅÅÈÇÇÂÈÈ
ששנינו  כמו  טומאה, בחזקת שהם אדם, בני רוב שם דרך  שהלכו 
גשמים? לתוכם כשירדו טהרה, לחזקת יחזרו  מאימתי  הקודמת, במשנה

eaøiMî :íéøîBà éànL úéa שיהו כלומר  הגשמים, מי עליהם – ÅÇÇÀÄÄÆÄÀ
גשמים, מי  שבהם המים גדותיהם eôèLéåרוב על המים ויעברו  – ÀÄÀÙ

לחוץ; eaøוישטפו :íéøîBà ìlä úéáe,עליהם הגשמים מי – ÅÄÅÀÄÇ
eôèL àHL ét ìò óà;נטהרו הם הרי גדותיהם, על עברו שלא – ÇÇÄÆÈÀ

eôèL :øîBà ïBòîL éaø,לחוץ ויצאו  גדותיהם על  המים עברו – ÇÄÄÀÅÈÀ
eaø àHL ét ìò óà כגון בגבא, שהיו  המים על הגשמים מי  – ÇÇÄÆÇ

ששטפו  כיון  מים, מלא שהיה או  עמוק, הגבא היה לחוץ שלא המים

lld.נטהרו. ziak dkldeälçì ïéøLk שנטהרו הללו  גבאים מי – ÀÅÄÇÇÈ
לחלה הטבולה עיסה בהם ללוש  הם ט ,כשרים מקואות הל ' (רמב"ם ,

הכלים א). בהם לרחוץ לחלה, בהם להשתמש מותר מפרשים: ויש 

חלה בהם ולבשל  ללוש  וגם לחלה, בהם הרא"ש ;שמשתמשים (המאירי;

לתרומהברטנורא). הדין שהוא כותבים, שלמה ",יש  "מלאכת (עיין 

ישראל"); íéãiì"תפארת  ïäî ìBhìå נטילת שצריך דבר לכל – ÀÄÅÆÇÈÇÄ
הידיים על  וישפוך בכלי  המים מן שיטול והוא הגר"א ),ידיים, (רמב"ם ;

ויש מטהרת. אינה סאה ארבעים בו שאין במקוה ידיים טבילת אבל 
ארבעים  בהם שאין  פי על  אף שאובים, אינם המים שאם כותבים,

) הידיים בהם מטבילים הראב"ד).סאה,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïäî äìòîì,טהרה לענין בהם, וכיוצא גבאים ממי  –úBiöîú éî ÀÇÀÈÅÆÅÇÀÄ
e÷ñt àHL וזחלו ההרים על  שירדו הגשמים ממי  שנתמצו  מים – ÆÈÀ

ההרים, מן לזחול המים עוד פסקו ולא שם, ונתכנסו לעמק מהם
מים  אלו תמציות מי והרי מים; ופולטים מבצבצים ההרים שעדיין

גדולה  מקום ומכל  סאה, ארבעים בהם אין אבל שאובים שאינם
מן  לזחול המים פסקו ולא שהואיל  גבאים, ממי טהרה לענין  מעלתם

ומטהרים  לתוכם שנפלו הטמאים המים את מבטלים הם הרי  ההרים,
כדלקמן: דינם ולפיכך àîèאותם, äúL, פסקו שלא תמציות ממי  – ÈÈÈÅ

øBäè äúLå, טהור מהם שתה כך ואחר –øBäèנשאר הריהו – ÀÈÈÈÈ
øBäèטהור. éìëa àlîe àîè äúLטהור בכלי  אדם מילא – ÈÈÈÅÄÅÄÀÄÈ

טמא, אדם מהם ששתה לאחר  פסקו , שלא התמציות –øBäèממי  È
çéãäLהכלי. ét ìò óà ,äîeøz ìL økk ìôðå àîè äúLÈÈÈÅÀÈÇÄÈÆÀÈÇÇÄÆÅÄÇ

הכיכר, את –øBäè שהטמאים מאחר  טהורים, המים שכל  לפי  – È
בהם. øBäèבטלו äúLå àîè éìëa àlî שתה טהור  אדם אם – ÄÅÄÀÄÈÅÀÈÈÈ

טמא, בכלי  אחד מהם שמילא לאחר המים נשארøBäèמן הריהו – È
øBäèטהור . éìëa àlîe àîè éìëa àlî מן אדם מילא – ÄÅÄÀÄÈÅÄÅÄÀÄÈ

טמא, בכלי מהם שמילא לאחר  טהור בכלי  הכלי.øBäèהמים – È
,çéãäL ét ìò óà ,äîeøz ìL økk ìôðå àîè éìëa àlîÄÅÄÀÄÈÅÀÈÇÄÈÆÀÈÇÇÄÆÅÄÇ

øBäè. לעיל הטעם שבארנו  כמו  הכיכר , –íéàîè íéî eìôð– ÈÈÀÇÄÀÅÄ
פסקו , שלא התמציות מי  øBäèלתוך  äúLå,כך אחר  מהם –øBäè ÀÈÈÈÈ

טהור . נשאר  הריהו –øBäè éìëa àlîe íéàîè íéî eìôð– ÈÀÇÄÀÅÄÄÅÄÀÄÈ
טמאים, מים לתוכם שנפלו לאחר טהור  בכלי מהם מילא øBäèÈאם

הכלי . –ìò óà ,äîeøz ìL økk ìôðå íéàîè íéî eìôðÈÀÇÄÀÅÄÀÈÇÄÈÆÀÈÇÇ
øBäè ,çéãäL ét,התמציות במי  הטמאים המים שבטלו הכיכר, – ÄÆÅÄÇÈ

äîeøzìונטהרו. íéøLk,לתרומה בהם להשתמש  כשרים אלו  מים – ÀÅÄÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚øBäè äúLå íéàîè íéî eìôð–àîè.íéî eìôðøBäè éìëa àlîe íéàîè–àîè.íéàîè íéî eìôðìôðå ¨§©¦§¥¦§¨¨¨¨¥¨§©¦§¥¦¦¥¦§¦¨¨¥¨§©¦§¥¦§¨©
ìL økkäîeøz,çéãä íà–àîè,çéãä àG íàå–øBäè;ïBòîL éaøøîBà:çéãä àHL ïéa çéãäL ïéa ¦¨¤§¨¦¥¦©¨¥§¦¥¦©¨©¦¦§¥¥¤¥¦©¥¤¥¦©

–àîè. ¨¥
„úî ïëBúì ìôð,àîhä ïäa CläL Bà,øBäè äúLå–øBäè.íéàáâ éî ãçà,úBøBá éî,íéçéL éî,îé ¨©§¨¥¤¦¥¨¤©¨¥§¨¨¨¨¤¨¥§¨¦¥¥¦¦¥

úBøòî,e÷ñtL úBiöîú éî,äàñ íéòaøà íäa ïéàL úBàå÷îe.øBäè ìkä íéîLbä úòLa.íéîLbä e÷ñt, §¨¥©§¦¤¨§¦§¨¤¥¨¤©§¨¦§¨§¨©©§¨¦©Ÿ¨¨§©§¨¦
Cøcìå øéòì íéáBøwä–íéàîè;íé÷Bçøäå–ïéøBäè,íãà éða áø eëläiL ãò. ©§¦¨¦§©¤¤§¥¦§¨§¦§¦©¤§©§Ÿ§¥¨¨

b.mi`nh min eltp:ïäá åìôðù ïéàîè ïé÷ùî ãé ìò äàîåè ïéìá÷î åììä íéàáâ éîù ïðéòîùà àëä.gicd `ly oia gicdy oia xne` oerny iax
.øëëä àîè çéãä àìù ïéá çéãäù ïéá äéì àøéáñ åäìåëá ,ïé÷ùî úîçî ïéá éìë úîçî ïéá íãà úîçî äàáù äàîåèà ïéá ,ïåòîù 'ø éà÷ åäìåëà
äôéèä äøééúùð íéîä ìë åìôðùë óåñáì ,ïéàîè ïé÷ùîä ïî åà éìëä ïî åà àîèä éôî äìôðù íéàîè íéîä úôéèù øîåà éðàù ,ïåòîù éáøã àîòèå

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .åúàîèå øëëä ìò àéää
c.xedh xedhd dzye `nhd oda jldy e`:ìéòì ïøîàãë ,åùìúéù ãò äàîåè ìá÷ì íéìåìò íéàáâ éî ïéàù.oigiy in zexea in mi`ab in cg`

ùéù àìà éåøé÷á úåñåëîå úåòáåøî ,úåøòî .íéøö÷å ïéëåøà ,ïéçéù .ïéìåâò ïééåùò ïä ,úéøåá .úéðùä äìòîä ãò ïéúéðúîá ïðéðúã íéðéãä ìëì ïéåù åäìåë
:äô ïäì.ewqty zeivnz iníéîä ïúåà ,ïúìéçæî íéøää å÷ñôå íéîùâä å÷ñôù øçàì íéøää ïî ïéòáòáîå íéîä ïéöîúîå íéøää ìò íéãøåéä íéîùâ

àìù ïîæ ìë ìáà .ïäá úìèáúî äàîèä äôéèä ïéà ,ïéàîè ïé÷ùî ïäá åìôð åà àîè éìëá àìéî åà àîè íãà ïäî äúù íàå ,íéàáâ éîë ïä íéøàùðä
íéîäù ô"òà äàîèä äôéèä íéìèáî íéøää ïî êë øçà ïéìçæðä íéîùâä éîå ,íéàáâ éîë ïéáùçð ïéà ,íéîùâä å÷ñôù ô"òà ,ïúìéçæî íéøää å÷ñô

ïéøéùëîã 'á ÷øôá ïðú éëäå .äåìèá àì íéðåùàøä('á äðùî),úåëéôù éî åîã÷ù ïîæá éúîéà .øåäè ,øåäèä ïî áåø íà ,íéîùâ éî íäéìò åãøéù úåëéôù éî
:àîè úåëéôù éî ,àåäù ìë åìéôà ,íéîùâ éî åîã÷ ìáà.mi`nh jxcle xirl miaexwd:àîè éìëá àìéî åà àîè äúù àîù ïðéùééçãaex ekldiy cr

.mc` ipa:àîè éìëá àìéî åà àîè íãà ïäî äúù àîù ,íéàîè æàã .ä÷åçø êøãá úåëìåää úåøééùä

`xephxa yexit

שנשפכו àîèבמים, הטמאים המים מן עמו  עלו שמא הכיכר , – ÈÅ
אף  בהם נטמאו הרי  המים, את שהחשיב וכיון הטמא, הכלי מן

הכיכר ; את וטימאו çéãäהטהורים, àG íàå,במים הכיכר  את – ÀÄÅÄÇ
øBäè שלא המים נתלשו  הכיכר  את כשהגביה שאפילו הכיכר, – È

לקבל הכיכר עם שעלו  הטהורים המים הוחשבו  שלא והרי  לרצונו,
על הטהורים המים שרבו  וכיון עמו, שעלו  הטמאים המים מן  טומאה

הכיכר הלכך הקודמת, במשנה שבארנו  כמו ברוב, ביטלום הטמאים,
טהור.

m"anxd zhiyl,הוא הטעם כאן  אף הקודמת, למשנה הבאור בשולי שהבאנו 
ולפיכך ברצון , שמילא מאחר  הגבאים, מי  את טימא טמא בכלי  שמילא שזה
השותה  נטמא טהור, בכלי  מהם שמילא או  הטהור  כך אחר  מהם כששתה

הכלי, הריונטמא תרומה של כיכר לתוכם נפל  מילא. או  שתה ברצון שהרי
אם  ברם, לרצון. אלא מטמאים המים ואין  לרצון, שלא שנפל לפי  טהור , הוא

ברצון. הם שהרי  שבידיו, במים הכיכר נטמא הכיכר , והוציא ידו  הדיח

i y y m e i
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טמאים. מים לתוכם שנפלו  בכגון ללמד מוסיפה והיא גבאים, במי ממשיכה משנתנו

íéàîè íéî eìôð,הגבאים מי  לתוך –øBäè äúLåכך ואחר – ÈÀÇÄÀÅÄÀÈÈÈ
משם, טהור  שמא àîèשתה הקודמות, במשניות שבארנו מהטעם – ÈÅ

הטמאים. המים מן  øBäèשתה éìëa àlîe íéàîè íéî eìôðÈÀÇÄÀÅÄÄÅÄÀÄÈ
הטמאים, המים שם שנפלו  לאחר  הגבאים, ממי –àîè,הכלי – ÈÅ

הטמאים. המים מן  מילא ìLשמא økk ìôðå íéàîè íéî eìôðÈÀÇÄÀÅÄÀÈÇÄÈÆ
äîeøz,הטמאים המים שם שנפלו לאחר הגבאים, מי  לתוך  –íà ÀÈÄ
çéãä,במים הכיכר  את –àîè את והחשיב שהואיל הכיכר, – ÅÄÇÈÅ

הכיכר , את וטימאו הטמאים, המים מן  נטמאו  çéãäהמים, àG íàåÀÄÅÄÇ
הכיכר, שעל המים את החשיב  שלא ונמצא הכיכר , את –øBäè– È

כמו  הטהורים, המים ברוב בטלים שעליו הטמאים שהמים הכיכר,
הקודמות; במשניות בארנו çéãäLשכבר ïéa :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÆÅÄÇ

çéãä àHL ïéa,הכיכר את –àîè שמא שחוששים הכיכר , – ÅÆÅÄÇÈÅ
המים  טיפת עליו  ונשתיירה הכיכר, מעל  המים כל  נפלו כשהגביהו 

הכיכר את ומטמאה בטלה אינה והיא הר"ש ;הטמאים, (תוספתא;

הגר"א). שלושהרא "ש ; כל על שמעון רבי חולק אחדים מפרשים לדעת

מהם  מילא בין  הגבאים, ממי  טמא ששתה שבין  סובר, והוא המשניות,
כיכר לשם נפל  כך ואחר טמאים, מים לתוכם נפלו  בין טמא, בכלי 

לעיל שבארנו מהטעם טמא, הכיכר  הדיח, לא אפילו תרומה, של

ועיין  כך ; סובר שאינו ישראל" "תפארת עיין ברטנורא ; המאירי; (הר "ש;

הרש "ש). וחידושי אחרונה " oerny."משנה iaxk dkld oi`e

טמאים מים שנפלו לשיטתו, מפרש oהרמב"ם evxajezlונטמאו הגבאים מי
המים m`yכל  ,my eixacn rnyny eyexita oiire ;` ,eh oilke` z`neh 'ld oiir)

.(mind e`nhp oevxl `ly eltp elit` ,mi`abd in jezl mi`nh min eltp
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ïëBúì ìôð– הגבאים מי  לתוך –àîhä ïäa CläL Bà ,úî ÈÇÀÈÅÆÄÅÈÆÇÈÅ
הגבאים, במי  –øBäè äúLå,טהור אדם מהם שתה כך ואחר  – ÀÈÈÈ

øBäè, שיתלשו עד טומאה לקבל  עלולים הגבאים מי  שאין  השותה, – È
א. משנה לבאור  בהקדמה הבאנו  שכבר  íéàáâכמו  éî ãçà בין – ÆÈÅÀÈÄ

גבאים, oiaeúBøòîמי  éî ,íéçéL éî ,úBøBá éî–zexea היינו ÅÅÄÄÅÀÈ
עגולות, וצרות,oigiyחפירות ארוכות חפירות –zexrn חפירות –

ומקורות oiaeמרובעות ;(dlrnln zeqekn)e÷ñtL úBiöîú éî– ÅÇÀÄÆÈÀ
ממי שנתמצו המים היינו  תמציות" ש "מי  א), (במשנה בארנו כבר

ובאה  שם, ונתכנסו  לעמק מהם וזחלו ההרים על  שירדו הגשמים
ההרים  שאין ההרים, מן מלזחול המים שפסקו שלאחר  ללמד , המשנה

אבל גבאים; כמי  דינם הנשארים המים אותם מים, ופולטים מבצבצים
שפסקו  פי על אף ההרים, מן מלזחול המים פסקו שלא זמן  כל

גבאים כמי  נחשבים אינם e),הגשמים, dpyna oldl x`eank)úBàå÷îeÄÀÈ
לטבילה, העשויים –äàñ íéòaøà íäa ïéàL דינם אלו  כל  – ÆÅÈÆÇÀÈÄÀÈ

גבאים במי  לעיל ששנינו א -ד).כמו שהפיסקה (משניות  מפרשים, יש 
"d`q mirax` mda oi`y" שאילו למעלה, שנימנו אלו כל  על מוסבה

לתוכם  שנפלה הטמאה הטיפה היתה סאה ארבעים מהם באחד היו 
בהשקה ישראל ").נטהרת íéîLbä("תפארת  úòLa בשעה – ÀÈÇÇÀÈÄ

גשמים, øBäèשיורדים ìkäמי למעלה, הנזכרים המימות כל – ÇÙÈ
מהם  שתה שמא חוששים ואין  הם, טהורים וכו ', בורות מי גבאים,

מצויים  אין הגשמים שבשעת לפי טמא, בכלי מילא או טמא אדם
דרכים שירדו (הרא "ש);עוברי  קודם טמאים מים שם היו  ואפילו 

ונטהרו  הגשמים מי ברוב בטלו  הטעם,(רמב"ם );הגשמים, מפרשים ויש 
שמא  חוששים אין לפיכך הארץ, כל פני על  מים ומצויים שהואיל

מהם שתה טמא טוב").אדם יום  ב"תוספות  מובא e÷ñtÈÀ(מהר"ם ,
Cøcìå øéòì íéáBøwä ,íéîLbä קרובים שהם והבורות הגבאים – ÇÀÈÄÇÀÄÈÄÀÇÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïúøäè éúîéàî?éànL úéaíéøîBà:eôèLéå eaøiMî;ìlä úéáeíéøîBà:eaø,eôèL àHL ét ìò óà;éaø ¥¥¨©©£¨¨¥©©§¦¦¤¦§§¦§Ÿ¥¦¥§¦©©©¦¤¨§©¦
ïBòîLøîBà:eôèL,eaø àHL ét ìò óà.íéãiì ïäî ìBhìå älçì ïéøLk. ¦§¥¨§©©¦¤©§¥¦©©¨§¦¥¤©¨©¦

Âïäî äìòîì:e÷ñt àHL úBiöîú éî.àîè äúLøBäè äúLå–øBäè.øBäè éìëa àlîe àîè äúL– §©§¨¥¤¥©§¦¤¨§¨¨¨¥§¨¨¨¨¨¨¨¥¦¥¦§¦¨
øBäè.äîeøz ìL økk ìôðå àîè äúL,çéãäL ét ìò óà–øBäè.äúLå àîè éìëa àlîøBäè–øBäè. ¨¨¨¨¥§¨©¦¨¤§¨©©¦¤¥¦©¨¦¥¦§¦¨¥§¨¨¨¨

øBäè éìëa àlîe àîè éìëa àlî–øBäè.äîeøz ìL økk ìôðå àîè éìëa àlî,çéãäL ét ìò óà– ¦¥¦§¦¨¥¦¥¦§¦¨¨¦¥¦§¦¨¥§¨©¦¨¤§¨©©¦¤¥¦©
øBäè.øBäè äúLå íéàîè íéî eìôð–øBäè.øBäè éìëa àlîe íéàîè íéî eìôð–øBäè.íéàîè íéî eìôð ¨¨§©¦§¥¦§¨¨¨¨¨§©¦§¥¦¦¥¦§¦¨¨¨§©¦§¥¦

d.ozxdh izni`n:ïé÷åçøå íéáåø÷ ìù.etehyie eaxiynåà àîèä [íäî] äúùù íãå÷ øáë íäá åéäù íéîä ìò íéîùâä éî åáøéå íéîùâ åãøéùî
:àåäù ìë ,äôéèùä øåòéùå .õåçì åàöéå àáâä úôù ìò åøáòéå ïéôèåù åéäéù íâå ,àîè éìëá íäî àìéîù.eaxåáøéù åäééåøú åòáã éàîù úéáë àì

:õåçì åàöéå åôèù àìù ô"òà ,åøäèð ,ïúàîåè úòùá ïäá åéäù íéîä ìò ë"çà åàáù íéîùâ éî åáøù ïåéë àìà ,åôåèùéå.ethyyn xne` oerny 'x
.àáâä øäèð ,õåçì åàöéå àáâ ìù åéúåãâ ìò íéîùâ éî,eax `ly t"r`:ïúàîåè úòùá àáâá åéäù íéîä ìò ïë éøçà åàáù íéîùâä éî.dlgl mixyk

:äìç ïäá ìùáìå ùåìì ,äìçì ïäá ùîúùäì íéøùë ,ïéúéðúîá ïðúã åììä íéàáâ éî.micil odn lehile:íéãé úìéèð êéøöù øáã ìëì
e.ewqt `ly zivnz inêëéôì .àáâá äúéäù äàîèä äðåùàøä äôèä íéìèáî åìà ,ïäéìò åãøéù íéîùâä éîî ïéöáöáî ïä ïééãòå ïúìéçæî íéøää

åìéàå ,íéàîèä íéîì äìéáè äúìò àì ìéòìã éðäã ,äìòîä àéä åæå .åøäèð ,íù åìôðù íéàîè íéîã ,øåäè ,å÷ñô àìù ïîæ ìë øåäè äúùå àîè äúù
:íéãéå íéìëå íãà úìéáèì íéøùë ïéà ìáà .äúìò àëä

`xephxa yexit

לדרך , או  שתה íéàîèלעיר  שמא שחוששים טמאים, מימיהם – ÀÅÄ
מהם, לשתות אדם בני  שדרך לפי טמא, בכלי  מילא או טמא מהם

) טמאים שהם הארץ עמי אחרונה");ורובם "משנה  ישראל"; "תפארת

íé÷Bçøäå, ומדרך מעיר הרחוקים והגבאים –ïéøBäè בחזקת – ÀÈÀÄÀÄ
שנתקלקלו  בדרכים ללכת אדם בני של דרכם שאין  לפי הם, טהרה

íãàהגשמים,בימות éða áø eëläiL ãò שהולכים ידוע, שאם – ÇÆÀÇÀÙÀÅÈÈ
המים  הרי  רחוקה, בדרך  בשיירות ההולכים כגון אדם, בני  רוב שם דרך 

כותב  הרמב"ם טמא. בכלי מילא או  טמא אדם מהם שתה שמא טמאים,

התוספתא): פי epnn(על zezyl xyt`y `aba ?mixen` mixac dna"בלי)

גדול); ixdטורח ,lecb wgeca `l` epnn zezyl xyt` i`y `aba la`
mc` ilbx zeqxt mewn `vniiy cr dxdh zwfga df שזו הגבא, יד  (על

בכלי מילא או  ושתה טמא שהיה לחוש  ויש  אדם שם שהיה הוכחה
dqbטמא), dnda ilbx zeqxt e` שאדם ואפשר  סוס, או חמור (כגון

ברכיבה). לגבא dwcהגיע dnda ilbx zeqxt `vn la`,(וטלאים (גדיים
dzzye dcxiy xyt`y ,xedh df ixd.(בעצמה)

התוספתא  לשון אבל  התוספתא. את מפרש שהוא כפי הרמב"ם, דברי את הבאנו
zexkip,:הוא  eilbx zeqxt mewn `di `le zezyl xyt`y `aba ?qixen` mixac dna"

zeqxt mewn my `vn ,oixkip eilbx mewn `diy cr zezyl el xyt` i`y `ab la`
Ð dwc dnda ilbx zeqxt mewn ;`nh Ð dqb dnda ilbx zeqxt mewn ,mc` ilbx

"xedh שם עיין  ג; טו , אוכלין  טומאת הל ' רמב"ם ג ; א, מקואות (תוספתא
משנה"). "כסף שם ועיין  הראב"ד ; השגת

ברישא: ששנינו  eke',בענין  zn okezl ltp ורוב הר"ש לשיטת הטעם בארנו
שאם  הוא, הטעם הרמב"ם לשיטת אבל הקודמות, במשניות כמו המפרשים,
המים  הלכך לרצון, שלא זה הרי הטמא, בהם שהלך או מת לתוכם נפל

טהורים.

y c e w z a y

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïúøäè éúîéàî הרחוקים או ולדרך , לעיר הקרובים גבאים מי – ÅÅÈÇÇÂÈÈ
ששנינו  כמו  טומאה, בחזקת שהם אדם, בני רוב שם דרך  שהלכו 
גשמים? לתוכם כשירדו טהרה, לחזקת יחזרו  מאימתי  הקודמת, במשנה

eaøiMî :íéøîBà éànL úéa שיהו כלומר  הגשמים, מי עליהם – ÅÇÇÀÄÄÆÄÀ
גשמים, מי  שבהם המים גדותיהם eôèLéåרוב על המים ויעברו  – ÀÄÀÙ

לחוץ; eaøוישטפו :íéøîBà ìlä úéáe,עליהם הגשמים מי – ÅÄÅÀÄÇ
eôèL àHL ét ìò óà;נטהרו הם הרי גדותיהם, על עברו שלא – ÇÇÄÆÈÀ

eôèL :øîBà ïBòîL éaø,לחוץ ויצאו  גדותיהם על  המים עברו – ÇÄÄÀÅÈÀ
eaø àHL ét ìò óà כגון בגבא, שהיו  המים על הגשמים מי  – ÇÇÄÆÇ

ששטפו  כיון  מים, מלא שהיה או  עמוק, הגבא היה לחוץ שלא המים

lld.נטהרו. ziak dkldeälçì ïéøLk שנטהרו הללו  גבאים מי – ÀÅÄÇÇÈ
לחלה הטבולה עיסה בהם ללוש  הם ט ,כשרים מקואות הל ' (רמב"ם ,

הכלים א). בהם לרחוץ לחלה, בהם להשתמש מותר מפרשים: ויש 

חלה בהם ולבשל  ללוש  וגם לחלה, בהם הרא"ש ;שמשתמשים (המאירי;

לתרומהברטנורא). הדין שהוא כותבים, שלמה ",יש  "מלאכת (עיין 

ישראל"); íéãiì"תפארת  ïäî ìBhìå נטילת שצריך דבר לכל – ÀÄÅÆÇÈÇÄ
הידיים על  וישפוך בכלי  המים מן שיטול והוא הגר"א ),ידיים, (רמב"ם ;

ויש מטהרת. אינה סאה ארבעים בו שאין במקוה ידיים טבילת אבל 
ארבעים  בהם שאין  פי על  אף שאובים, אינם המים שאם כותבים,

) הידיים בהם מטבילים הראב"ד).סאה,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïäî äìòîì,טהרה לענין בהם, וכיוצא גבאים ממי  –úBiöîú éî ÀÇÀÈÅÆÅÇÀÄ
e÷ñt àHL וזחלו ההרים על  שירדו הגשמים ממי  שנתמצו  מים – ÆÈÀ

ההרים, מן לזחול המים עוד פסקו ולא שם, ונתכנסו לעמק מהם
מים  אלו תמציות מי והרי מים; ופולטים מבצבצים ההרים שעדיין

גדולה  מקום ומכל  סאה, ארבעים בהם אין אבל שאובים שאינם
מן  לזחול המים פסקו ולא שהואיל  גבאים, ממי טהרה לענין  מעלתם

ומטהרים  לתוכם שנפלו הטמאים המים את מבטלים הם הרי  ההרים,
כדלקמן: דינם ולפיכך àîèאותם, äúL, פסקו שלא תמציות ממי  – ÈÈÈÅ

øBäè äúLå, טהור מהם שתה כך ואחר –øBäèנשאר הריהו – ÀÈÈÈÈ
øBäèטהור. éìëa àlîe àîè äúLטהור בכלי  אדם מילא – ÈÈÈÅÄÅÄÀÄÈ

טמא, אדם מהם ששתה לאחר  פסקו , שלא התמציות –øBäèממי  È
çéãäLהכלי. ét ìò óà ,äîeøz ìL økk ìôðå àîè äúLÈÈÈÅÀÈÇÄÈÆÀÈÇÇÄÆÅÄÇ

הכיכר, את –øBäè שהטמאים מאחר  טהורים, המים שכל  לפי  – È
בהם. øBäèבטלו äúLå àîè éìëa àlî שתה טהור  אדם אם – ÄÅÄÀÄÈÅÀÈÈÈ

טמא, בכלי  אחד מהם שמילא לאחר המים נשארøBäèמן הריהו – È
øBäèטהור . éìëa àlîe àîè éìëa àlî מן אדם מילא – ÄÅÄÀÄÈÅÄÅÄÀÄÈ

טמא, בכלי מהם שמילא לאחר  טהור בכלי  הכלי.øBäèהמים – È
,çéãäL ét ìò óà ,äîeøz ìL økk ìôðå àîè éìëa àlîÄÅÄÀÄÈÅÀÈÇÄÈÆÀÈÇÇÄÆÅÄÇ

øBäè. לעיל הטעם שבארנו  כמו  הכיכר , –íéàîè íéî eìôð– ÈÈÀÇÄÀÅÄ
פסקו , שלא התמציות מי  øBäèלתוך  äúLå,כך אחר  מהם –øBäè ÀÈÈÈÈ

טהור . נשאר  הריהו –øBäè éìëa àlîe íéàîè íéî eìôð– ÈÀÇÄÀÅÄÄÅÄÀÄÈ
טמאים, מים לתוכם שנפלו לאחר טהור  בכלי מהם מילא øBäèÈאם

הכלי . –ìò óà ,äîeøz ìL økk ìôðå íéàîè íéî eìôðÈÀÇÄÀÅÄÀÈÇÄÈÆÀÈÇÇ
øBäè ,çéãäL ét,התמציות במי  הטמאים המים שבטלו הכיכר, – ÄÆÅÄÇÈ

äîeøzìונטהרו. íéøLk,לתרומה בהם להשתמש  כשרים אלו  מים – ÀÅÄÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøz ìL økk ìôðå,çéãäL ét ìò óà–øBäè.íéãiì íäî ìBhìå äîeøzì íéøLk. §¨©¦¨¤§¨©©¦¤¥¦©¨§¥¦©§¨§¦¥¤©¨©¦

íéãiì íäî ìBhìå שבארנו כמו  ידיים, נטילת שצריך  דבר לכל – ÀÄÅÆÇÈÇÄ
ולא  אדם לטבילת לא לטבילה, כשרים אינם אבל  הקודמת. במשנה
טבילה, צריכות שהידיים לדבר  היינו ידיים, לטבילת ולא כלים לטבילת

סאה ארבעים בהם ואין הרמב "ם).הואיל המאירי; הרא"ש ; וכבר(הר"ש;

לטבילת  אף הם כשרים הראב"ד לדעת שאמנם הקודמת, במשנה הבאנו 

יונה והר' הרשב"א ואף שאובים. מים ואינם הואיל (במסכת ידיים,

ידיים.ברכות) לטבילת סאה ארבעים צריכים שאין  כהראב"ד  סוברים

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו )בלי הוראת זמן כתיבתו( עם הפ"נ המוסגר בו, ולכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו, ובודאי יעורר ר"ר עליו לבריאות הנכונה לו ולזוגתו שתחי' 

ולהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

אין  ובודאי  שלו,  להחששות  יסוד  כל  ואין  מחשבתו,  נכונה  שלא  דעתי,  את  לו  כתבתי  וכבר 
שצריך  לו  שנדמה  מה  ע"ד  אפילו  היינו  עצמו,  ע"ד  במחשבה  שימעט  טוב  ומה  היצר,  עצת  אלא  זה 
לתקן בעניניו, ויחליף מחשבה זו בענינים שנוגע ע"ד לזולתו, ומה טוב במחשבה ע"ד השי"ת, וכמבואר 
במקומות אין מספר בדא"ח בזה, ומבואר ג"כ ברמב"ם הלכות יסוה"ת רפ"ב: וכיצד יבוא לאהוי"ר 

כו'.

ובפרט ע"ד המבואר בספרי החסידות באחד החילוקים שבין תורת המוסר לתורת החסידות, 
אשר בכללות בתורת המוסר מדגישים את ההסתכלות ואת ההתבוננות בפחיתות בנ"א במדות הלא 
טובות ובהענינים הלא טובים, והתקונים ע"ז, ובמילא - אפילו אם מצליח להביא בפועל את התקונים 
על הענינים הלא טובים, וה"ז טוב, אבל בכ"ז במה בלה את זמנו במחשבות והתבוננות ברע ועכ"פ 
ביקרא  האסתכלא  וההתבוננות  ההסתכלות  את  שמדגישים  החסידות  בתורת  משא"כ  טוב,  בהלא 
אפי' אם  ישראל, שאז  בעניני אהבת  לעליון,  אדמה  מין האדם  בעניני  בהתבוננות  עכ"פ  או  דמלכא, 
לא הוציא המסקנא המתאימה, היינו שלא הצליח לתקן את עניניו בפועל, הרי עכ"פ במה בלה זמנו - 

בקיום המצוה דע את אלקי אביך, בהסתכלות בטוב, במעלת הקדושה וכו'.

וככל הדברים האלה הוא ג"כ בנדון דידי': הנה ההתעסקות שלו בענינים שאינם מתאימים 
הרי מי יאמר שאפשר שאין זה אלא דמיון בלבד, ואפילו אם יש לו חשש ויסוד להחשש שלו וצריך 
תיקון, הרי כבר נתבאר בתניא שזה צ"ל בעתים מיוחדים ומזומנים לכך, ונוסף עכ"ז מי יאמר שגם 
אחרי ההתבוננות והמרירות )כי עצבות ח"ו מאן דכר שמי'( אין ספק הדבר אם יוציא את המסקנא 
מחי'  המהווה  שהוא  הבורא  בגדולת  בהתבוננות  אחוז, משא"כ אם מתעסק  המאה  לכל  המתאימה 
ומקיים את כל בכל רגע ורגע במילא הרי צריך להיות תמיד כח הפועל בנפעל וכו' הרי ראשונה מבלה 
זמנו בקיום המצות דע כו' בגדלות ה' כי הוי' הוא האלקים, ואהבת את ה"א ומכש"כ אם יגרום זה 
להטבת המצב בפועל הרי משתכר הוא מכל הצדדים, ובמלות אחדות: מה לו להתעסק בקו העבודה 

דסו"מ בשעה שהברירה בידו להתעסק בקו העבודה דועשה טוב, אשר בד"מ יבוא עי"ז ג"כ לסו"מ.

ויה"ר שיהפכו ימים אלו לנו ולכל ישראל לששון ולשמחה במהרה בימינו בעגלא דידן ובכאו"א 
מאתנו יושפע ג"כ שמחה וששון ולקיים את הציווי הכללי ועבדתם את ה"א בשמחה ובטוב לבב מרוב 

כל )ראה רמב"ם סוף הל' לולב(.

בברכה לבריאות הנכונה ושידע מזה.
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äîeøz ìL økk ìôðå,çéãäL ét ìò óà–øBäè.íéãiì íäî ìBhìå äîeøzì íéøLk. §¨©¦¨¤§¨©©¦¤¥¦©¨§¥¦©§¨§¦¥¤©¨©¦

íéãiì íäî ìBhìå שבארנו כמו  ידיים, נטילת שצריך  דבר לכל – ÀÄÅÆÇÈÇÄ
ולא  אדם לטבילת לא לטבילה, כשרים אינם אבל  הקודמת. במשנה
טבילה, צריכות שהידיים לדבר  היינו ידיים, לטבילת ולא כלים לטבילת

סאה ארבעים בהם ואין הרמב "ם).הואיל המאירי; הרא"ש ; וכבר(הר"ש;

לטבילת  אף הם כשרים הראב"ד לדעת שאמנם הקודמת, במשנה הבאנו 

יונה והר' הרשב"א ואף שאובים. מים ואינם הואיל (במסכת ידיים,

ידיים.ברכות) לטבילת סאה ארבעים צריכים שאין  כהראב"ד  סוברים
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ע"ב: ז תורתא:דף בן יוחנן רבי בדברי  הגמרא éðLממשיכה Lc÷î ìáà£¨¦§¨¥¦
,áøç äî éðtî ,íéãñç úeìéîâe úBönáe äøBza ïé÷ñBò eéäL¤¨§¦©¨©¦§§¦£¨¦¦§¥¨¨©

ípç úàðN Ba äúéäL éðtî,ípç úàðN äìe÷ML Eãnìì ¦§¥¤¨§¨¦§©¦¨§©¤§¤§¨¦§©¦¨
השני, המקדש בית נחרב ìLשבעוונה ãâðkäøæ äãBáò úBøáò L §¤¤¨Ÿ£¥£¨¨¨

íéîc úeëéôLe úBéøò éelb.הראשון המקדש בית נחרב שמחמתם ¦£¨§¦¨¦
àlàומסיים, eéä íéòLøלפי כליה עליהם נגזר íðBçèaשלא eìzL §¨¦¨¤¨¤¨¦§¨

àeä Ceøa LBãwäa הגמרא ומבארת שלם. בלב זרה עבודה עבדו ולא §©¨¨
זה áéúëcשסיום ,ïBLàø Lc÷îì ïàúà(יא ג ãçLa(מיכה äéLàø' £¨§¦§¨¦¦§¦¨¤¨§Ÿ©

,eîñ÷é óñëa äéàéáðe eøBé øéçîa äéðäëå eètLéeðòMé 'ä ìòå ¦§Ÿ§Ÿ£¤¨¦§¦§¦¤¨§¤¤¦§Ÿ§©¦¨¥
,'äòø eðéìò àBáú àì eðaø÷a 'ä àìä øîàì שהיה מכאן ומוכח ¥Ÿ£Ÿ§¦§¥Ÿ¨¨¥¨¨

בה'. בטחון ìLלהם àeä Ceøa LBãwä ïäéìò àéáä Cëéôìb LúBøæ §¦¨¥¦£¥¤©¨¨¨Ÿ§¥
ìL ãâðkíãéaL úBøéáò LøîàpL יב), ïBiö(שם íëììâa ïëì' §¤¤¨Ÿ£¥¤§¨¨¤¤¡©¨¥¦§©§¤¦

,'øòé úBîáì úéaä øäå äéäz ïéiò íéìLeøéå Løçú äãN הרי ¨¤¥¨¥¦¨©¦¦¦¦§¤§©©©¦§¨¨©
ויער. [-חורבה] עיין שדה, גזרות, שלש

הגמרא: áéúkäåכי åשואלת ,ípç úàðN déa äåä àì ïBLàø Lc÷îá בבית שהיה יחזקאל בנבואת §§¦§¨¦Ÿ£¨¥¦§©¦¨§©§¦
יז)ראשון כא [øæòìà],(יחזקאל (øæòéìà) éaø øîàå ,'Cøé ìà ÷ôñ ïëì énò úà eéä áøç ìà éøeâî'§¥¤¤¤¨¤©¦¨¥§Ÿ¤¨¥§¨©©¦¤§¨¨

äæ íò äæ ïéúBLå ïéìëBàL íãà éða elà,ìaL úBáøça äæ úà äæ ïéø÷BãåíðBL.הרע לשון ידי על ¥§¥¨¨¤§¦§¦¤¦¤§§¦¤¤¤©£¨¤¦§¨
חנם. שנאת היה ראשון בבית שאף הרי

הגמרא: זהàéääמשיבה פסוק -,éàåä ìàøNé éàéNða וכ העם, שאר כן היו לא פסוק áéúëcאך בתחילת ©¦¦§¦¥¦§¨¥£©¦§¦
énòá',זה, äúéä àéä ék íãà ïa ììéäå ÷òæ',בהם להרוג העתידה החרב על ליילל àéðúå,ופירושו §©§¥¥¤¨¨¦¦¨§¨§©¦§©§¨

ìkì ìBëé 'íãà ïa ììéäå ÷òæ',העםøîBì ãeîìz,הפסוק ìàøNé',בהמשך éàéNð ìëa àéä' הרי §©§¥¥¤¨¨¨§¨©§©¦§¨§¦¥¦§¨¥
במנ  רק היתה העם.שהשנאה היגי

,eäééååøú éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaøדורותíéðBLàøראשון בית -älbúpLברביםíðBò ניסו ולא ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¥©§©§¦¦¤¦§©¨£¨
פשעיהם דורות ÷ív,גםälbúðלהסתיר אך שנה. שבעים לאחר שישובו להם נאמר לגלות וכשיצאו ¦§©¨¦¨

שני,íéðBøçàה  בית -,íðBò älbúð àlL,בסתר היו ÷ívורשעים älbúð àì. ©£¦¤Ÿ¦§©¨£¨Ÿ¦§©¨¦¨
íéðBLàø ìL ïðøtö äáBè ,ïðçBé éaø øîà,לכלום ראויה ואינה בבהמה קשה חלק שהיא הצפורן אף - ¨©©¦¨¨¨¦¨§¨¤¦¦

והמשובחïñéøkîעדיפה הרך החלק -,íéðBøçà ìL שבדורות הכסילים ואף לציפורן משול והכסיל ¦§¥¨¤©£¦
האחרונים. הדורות של החכמים מן טובים Lé÷ìהראשונים Léø déì øîà,יוחנן íéðBøçàלרבי ,äaøcà ¨©¥¥¨¦©§©¨©£¦

,éôéãò ש,úBiëìî ãeaòL àkéàc áb ìò óàמקום äøBza.מכל é÷ñò à÷déì øîà,יוחנן äøéaרבי £¦¥©©©§¦¨¦§©§¦¨¨§¥©¨¨©¥¦¨
המקדש בית -äøæçL ,çéëBzונבנתהíéðBLàøì,השני המקדש לבית íéðBøçàìוזכו äøæç àìå שעדיין ¦©¤¨§¨§¦¦§Ÿ¨§¨¨©£¦

יותר. טובים שהראשונים ומוכח השלישי, המקדש בית שיבנה זכינו לא
,øæòìà éaø úà eìàL ה íëéðéòדורות eðz ,íäì øîà .íéìBãb íéðBøçà Bà íéìBãb íéðBLàø ¨£¤©¦¤§¨¨¦¦§¦©£¦§¦¨©¨¤§¥¥¤

,äøéaa.עדיפים שהראשונים מכאן הכתלים, אף נחרבו שני ובבית התקרה רק חרבה ראשון בית שבחורבן ©¦¨
äøéa íëéãéò ,íäì øîà ,éøîàc àkéà לראשונים ונבנה חזר שהרי בדבר, להוכיח עד יהיה המקדש בית - ¦¨§¨§¥¨©¨¤¥¥¤¦¨

לאחרונים. ולא

i"yx

'åë ïéìëåàùoeyln `ed ixebn -
mdnr xc mc`y epiidc dxic
oixec f"ire mdnr dzeye lke`e

.epnn xdfdl rci `ly 'ekíðåùìá
ilznl l"d `l axg i"r m`c -

.mdnr xcy mc`aíðåò äìâúðù
.mdiryt oiqkn eid `l Ðäìâúð

íö÷laal ze`ln itl" Ð
"mkz` cewt` dpy miray

.(hk dinxi)äìâúð àì íéðåøçà
íðåòmiryx ipy ycwn ipa Ð

.xzqa eidçéëåú äøéázia Ð
.ycwndäøéá íëéãéòoipa Ð

xfg `ly ,xaca mkl cr ziad
.mipey`xl xfge epl



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dkeq(oey`x meil)

`l` ,ixnbl miey dlike zia ipic oi` mle`óà ,énð úéáeét ìò ©¦©¦©©¦
ïéàLziadäøNò dBáb`ivedl ziaa `vnpd mexrl xeq` migth ¤¥¨©£¨¨

wxy dlikl dnec epi`e ,rny z`ixw `exwle oelgdn ey`x
.ok dpic migth dxyr ddeab `idykc ïåékzia,òéá÷jkle ¥¨§§¦©

àeä àìäBà,migth dxyr deab epi`yk mb ld`l aygp -àìc ¨¨§Ÿ
úBôBðéwî òøbmiaygp md ixd mireaw mdy oeiky lirl epxn`y ¨©¦¦

dpi`y dlik ok oi`y dn ,migth dxyr mdaeb oi`yk mb ld`l
.ld`l zaygp dpi` migth dxyr ddeab dpi`y lk ,dreaw

:dlik oica l`eny ixaca dpey `qxib d`ian `xnbdàðMéì¦§¨
úléëa ïLéì øzeî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,dì éøîà àðéøçà©£¦¨¨§¥¨¨©©§¨¨©§¥¨¦©§¦©

íéðúçrteyn dbbe oihilwpk drvn`a micenr ipy da yiy £¨¦
äkeqa,âb dì ïéàL éôìe ,gth agxäøNò ääBábL ét ìò óà ©¨§¦¤¥¨©©©¦¤§¨£¨¨

:`ziixadn `xnbd dywn .migthàì äkeqa äléka ïLiä ,éáéúéî¥¦¥©¨¥©¦¨©¨Ÿ
,BúáBç éãé àöéagx bb dl oi`y dlika xaecny `xnbd dpiade ¨¨§¥¨

ixack `ly ,ezaeg ici `vi `l da oyid ok it lr s`e ,gth
,`xnbd zvxzn .l`enya ïðé÷ñò éàîa àëädlikâb dì LiLagx ¨¨§©©§¦¨§¤¥¨©

,ezaeg ici `vi `l dizgz oyide lde`l zaygp jk meyne ,gth
dl oi` ,gth agx epi`e rteyn dbby mipzg zlik ok oi`y dn

.dizgz oyil xzene lde` my
:lirl d`aedy `ziixadn dywne `xnbd zxfeg,òîL àz̈§©

íéðL ïéèéì÷ð,mipw ipy iab lr qext oicqd -äòaøà úBôBðé÷å- ©§¦¦§©¦§¦©§¨¨
,mipw drax` iab lr qext oicqdm` jkleñøétoicqéab ìò ¥©©©¥

,äìeñt ,úBôBðé÷oicq qxit m` j`ãáìáe ,äøLk ,ïéèéì÷ð éab ìò ¦§¨©©¥©§¦¦§¥¨¦§©
.íéçôè äøNò ähnä ïî ïéäBáb ïéèéì÷ð eäé àlL`xnbd zwiicn ¤Ÿ§©§¦¦§¦¦©¦¨£¨¨§¨¦

,`ziixad ixacnàäm`ïéäBáboihilwpdäøNò ähnä ïîmigth ¨§¦¦©¦¨£¨¨
L ét ìò óà ,äìeñtoihilwp diab lr yiy dhin,âb dì ïéàj`ide §¨©©¦¤¥¨©

.migth dxyrn xzei ddeaby mipzg zlika l`eny xizd
:`xnbd zvxzn,éòéá÷c ïéèéì÷ð éðàLmiaygp mzeriaw zngne ©¦©§¦¦¦§¦¥

,dreaw dpi`y mipzg zlik la` ,rteyn bbdyk elit` ld`l
:`xnbd dywn .bb dl oi`y oeik lde`l zaygp dpi`éòéá÷ éà¦§¦¥

,mireaw oihilwpd m` -éåäéìmpic,úBôBðéwkmpi` m` elit`e ¤¡¥©¦
zvxzn .mdizgz oyil xeq` didi ok mb migth dxyr mideab

:`xnbdúBôBðé÷ éaâìk oihilwpd miaygp,éòéá÷ àìoeik §©¥¦Ÿ§¦¥
oihilwpd oi`y lk jk meyne ,mdn xzei mireaw zetepiwdy
zetepiw oick `ly] dkeqa mdizgz oyil xzen dxyr mideab
zngny ,mdizgz oyil xeq` dxyr mideab mpi` m` elit`y
x`eanke ,migth dxyrn zegt elit` lde`l miaygp mzeriaw

j` ,[lirlälék éaâìmiaygp ,bb dl oi`y mipzg zlik - §©¥¦¨
k oihilwpd,éòéá÷oyil xeq` migth dxyr mideab m` jkle §¦¥

.mdizgz
oyil oi`y x`azdy dn lk lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:lde`l aygpy dn jeza dkeqaïLéì øzeî ,àðeä áø øa äaø Løc̈©©¨©©¨¨¦©
äléëa,dkeqaâb dì LiL ét ìò óàe ,gth agxääBábL ét ìò óà §¦¨©©¦¤¥¨©©©¦¤§¨
äøNò:`xnbd zx`an .migthïàîkz` `ped ax xa dax hwp £¨¨§©

,ezhiy,òá÷ ìäà ìháîe éàøò ìäà éúà àì øîàc äãeäé éaøk§©¦§¨§¨©Ÿ¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤¤©
`idy dkeqd z` zlhan dpi` i`xr ld` `id dlikdy oeike

.dkeqa oyiy aygp dlika oyide ,raw ld`äãeäé éaø øîà ïðúc¦§©¨©©¦§¨
ähnä úçz ïLéì eðééä ïéâäBðdkeqa,íéð÷fä éðôaepl exn` `le £¦¨¦¦©©©©¦¨¦§¥©§¥¦

dkeqd z` zlhan dpi`e i`xr lde` `id dhindy meyn ,xac
oyil xzen dlik iabl dcedi iaxl oicd `ede .raw lde` `idy

:`xnbd dywn .dkeqa dizgzäãeäé éaøk äëìä àîéìårecn - §¥¨£¨¨§©¦§¨
`le ,bb dl yiy dlika oyil xzen xn`e eixac z` dax jix`d

:`xnbd zayiin .dcedi iaxk dkldy xn`e xviwøîà éàdax ¦¨©
y `ped ax xaàðéîà äåä ,äãeäé éaøk äëìämewn did -xnel £¨¨§©¦§¨£¨£¦¨

céléî éðäa `weec ,dcedi iax xizdy,ähîoeikcdhnddaâì ¨¥¦¥¦¨§§©¨
äéeNòllgd jxevl dziiyr xwir oi`y oeike ,dilr akyl - £¨

,dkeqa oyik dizgz oyide ,llk ld`k zaygp dpi` dizgzy
ìáàd zgz oyidäéeNò dëBúìc älék,dkeza akyl -àì àîéà £¨¦¨¦§¨£¨¥¨Ÿ

lhane i`xr lde` iz`e dilr ld` myy dcene ,dcedi iax xizd
.da oyil xeq`e ,raw lde`ïì òîLî à÷`ped ax xa dax ¨©§©¨

yäãeäé éaøc àîòèmeyn `edìäà ìháîe éàøò ìäà éúà àìc ©£¨§©¦§¨§Ÿ¨¥Ÿ¤£©§©¥Ÿ¤
,òá÷jk meyne,älék àðL àìå ähî àðL àìdkeqa odizgz oyid ¤©Ÿ§¨¦¨§Ÿ§¨¦¨

:ezaeg ici `vi

äðùî
äéìò äìãä,dkeqd lr jkiqe diabd -úàzexenfå ,ïôbäm` ok ¦§¨¨¤¨¤©¤¤§

dilr dlcdúàitprå ,úòìcäokdilr dlcd m`úàitpr ¤©§©©§¤
ñBñéwä,zenegd lr dlere hytznd ayr -dab ìò Ckéñå- ©¦§¦¥©©¨

dkeqd ,xyk jkq el` mitpr lrn gipd,äìeñtdkkiqy meyn §¨
.jekiql mileqty ux`l mixaegnd mitpra mbäéä íàådCekéñ §¦¨¨¦

xykdïäî äaøä,jekiql leqty ux`l xaegnd jkqdn daexn - ©§¥¥¤
Bà`l` leqtdn daexn xykd jkqd oi`y ote`a elit`ïööwL¤§¨¨

eylze dkeqd lr egipdy xg`l xaegnd jkqd z` uvwy -
dkeqd ,ux`dn.äøLk:dpynd zniiqnììkä äæxyk jkq edn §¥¨¤©§¨
,leqt jkq edneìkxacäàîeè ìa÷î àeäL,dnecke cba oebk ¨¤§©¥§¨

åy `l` d`neh lawn oi`y xac okõøàä ïî Bìecéb ïéàzexer oebk §¥¦¦¨¨¤
e jekiql leqt ,dndac ìëå ,Ba ïéëkñî ïéàäàîeè ìa÷î BðéàL øá ¥§©§¦§¨¨¨¤¥§©¥§¨

õøàä ïî Bìecéâåjekiql ie`x ,rwxwdn mylzy oli` itpr oebk - §¦¦¨¨¤
eBa ïéëkñî: §©§¦

àøîâ
áéúé[ayiÎ]dén÷ óñBé áø[iptlÎ]áéúéå ,àðeä áøcsqei axøîà÷å ¨¦©¥©¥§©¨§¨¦§¨¨©

dpyna epipyy dn lráø øîàå ,äøLk ïööwL Bàepi`y it lr s` ¤§¨¨§¥¨§¨©©
lkn ,ycgn dkeqd z` ea jkqle jkqd lk z` xezql jixv

`l` ,oli`d zvivwa ic `l mewnéøöCmbòðòðì,mitprd z` ¨¦§©£¥©
,egipie exiag z` diabie xefgie egipie ecal spr lk diabiy epiide
'dyrz' meyn dleqt ezkeq ,jkqd z` rprpi `le uevwi m` j`

.ieyrd on `leàðeä áø déì øîà,sqei axldøîà ìàeîL àä- ¨©¥©¨¨§¥£¨¨
.ax mya z`f zxn` recne ,df oic xn` l`eny ixdáø eäðéøãäà©©§¦§©

détàì óñBé,`ped ax itlk qrka eipt sqei ax xifgd -,déì øîàå ¥§©¥§¨©¥
ðéîà÷ éî eèàCì àjl izxn` ike -,ìàeîL døîà àìcwx ixd ¨¦¨£¦¨¨§Ÿ£¨¨§¥

y okzie ,dxn` axy izxn`å ,áø døîàmbøîà .ìàeîL døîà £¨¨©§£¨¨§¥¨©
àðeä áø déìxnel izpeekzd `l ,dxn` l`enyy iziywdyk ¥©¨

`l` ,df oic xn` l`eny mbyCì àðéîà÷ éëäzeywdl izpeek - ¨¦¨£¦¨¨
xnele jixac lrcwxáøc ,áø àìå døîà ìàeîLax ixdy - §§¥£¨¨§Ÿ©§©

øLëî éøeLëàmby xaeq `edy oeik ,rprpiy `la elit` ef dkeq ©§¥©§©
.diyrl zaygp dvivwd

:eixacl di`x `ian `ped axàîø àãéñç íøîò áøc àä ék¦¨§©©§¨£¦¨§¨
déúéa éLðéàc àîeføôì àzìëz,ezy` ly zilha ziviv lihd - §¤§¨¦§©¨§¦§¥¥¥

ïälL ïéèeç éLàø ÷ñt àìå ïàìzeltke jex` cg` heg lhp - §¨¨§Ÿ¨©¨¥¦¤¨¤
iy`x z` jezgl `la `edy enk spka eagze minrt rax`
gkye ,cgi mixaegnd miltk dpeny ecia e`vnpy jk ,mihegd
,milicbde mixywd z` dyry xg` cr mihegd iy`x z` jezgl

eàúàmxnr ax `a -éMà øa àéiç áøc dén÷ìlirei m`d el`ye ¨¨§©¥§©¦¨©©¦
`ny e` ,zivivd z` xiykdl ick mihegd iy`x z` dzr jezgl
jixve ,leqta ieyrd on `le 'dyrz' meyn dleqt ef ziviv

.mixywd z` xizdløîàdéì,iy` xa `iig ax,áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©
àîìà ,ïéøLk ïäå ï÷qôîy ax zhiyy ok m` x`ean -Bæ ïú÷éñt §©§¨§¥§¥¦©§¨§¦¨¨

ïúéiNò àéäly oexqgd z` mda oi` dvivw ici lr mxiykdyke ¦£¦¨¨
ok m`e ,ieyrd on `le 'dyrz'énð àëäxnel yi dkeq oiprl ¨¨©¦

ax zrcl,ïúéiNò àéä Bæ ïúöéö÷jkqd z` rprpl jxev oi`e §¦¨¨¦£¦¨¨
.rwxwdn ezvivw xg`l

:l`eny ixaca dxizq `xnbd dywnåikìàeîL øáñyïðéøîà àì §¨©§¥Ÿ©§¦¨
àéiç éaø íeMî ìàeîL éðz àäå ,ïúéiNò àéä Bæ ïú÷éñtote`ay §¦¨¨¦£¦¨¨§¨¨¥§¥¦©¦¦¨

yìéhäzivivìúBðø÷ éðLzilhdúçà úáaheg gwly xnelk - ¦¦¦§¥§¨§©©©
zilhd zepxw izya oy`x qipkde minrt rax` eltke jex`øçàå§©©

.ïéøLk ,ïälL ïéèeç éLàø ÷ñt Ck`xnbd dpiadeåàì éàî ¨¨©¨¥¦¤¨¤§¥¦©¨
ote`a elit` xaecnyLdidøLBwz` lcebe zivivd ixyw z` ¤¥

,zepxwd izy ly milicbdåwx÷ñBt Ck øçàmihegd iy`x z` §©©¨¥
l`enyy oeike ,odil`n zeieyr zeivivd izyy `vnpe ,rvn`a
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המשך בעמוד הה

izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxt`nei
:opiqxb ikdòøâ àìã àìäåà éåä òéá÷ã ïåéë äøùò äåáâ àìã áâ ìò óà éîð úéáå
úåôåðé÷îdeab `l i`c ,dlikk zia `niz `lc .`ed dytp it`a `zrny `zln jde Ð

.oelgl ueg ey`x `ivedl ixzyil Ðíéðúç úìéëdl oiyer oi`e ,dlik x`yk dpi` Ð

.oihilwp lyk rteyn dbbe ,dhnd zeaiaq `ide .bbúåôåðé÷ë éåäéìs` `lqtile Ð

.dxyrn zegtaéòéá÷ àì úåôåðé÷ éáâìÐ

.dxyrn zegta s` leqtil ,dzenk aeygl

éòéá÷ äìéë éáâìdxyra ilqt edpi` :jkld Ð

elit` dlqt `l dlike ,bb edl zil elit`

.bb dl zil ik dxyraäãåäé 'øëonwl Ð

."oyid" wxta ,yxtnúçú íéðùé åðééä íéâäåð
äèîä,`ed i`xr ld` dkeq iabl dhnc Ð

.mewnl mewnn dze` oiwlqnyäéåùò äáâìã
.ld` el zeidl ,dizgz `le dab lr akyl Ð

meyn e`l `nrhe .dilr ld` my e`l jkld

e`l `l` ,`ed i`xr.ld` dnyäìéë ìáà
äéåùò äëåúìãld` my jkld ,ld`le Ð

`ed i`xrc ab lr s`e .dilrrwtin `l Ð

dcedi iaxc `nrhc dax ol rnyn `w .diny

.'ek mzdäðùîäìãä.f"rla c"ilxh* =

.ïôâë äìãð àåäå ,æ"òìá à"øéà** = ñåñé÷
äìåñôxn xn`c ,xaegna oikkqn oi`y Ð

"jawine jpxbn jtq`a" (`,ai)oxeb zleqta Ð

.xacn aezkd awieïäî äáøä.aexa olhane Ð

ïöö÷ù åà`le ,oda dkkqy xg`l s` Ð

.dleqte ,leqta dziiyr zligz opixn`äæ
'åë ììëä.dl sili `xnba Ðïî åìåãéâ ïéàå

õøàäilawn `l elit`e .dnda zexer oebk Ð

.dk`ln oixqegny oebk ,d`nehàøîâáéúéå
ovvwy e` opzc `d :ikd xn`we sqei ax Ð

xefgl jixv oi`c idp :dlr ax xn` ,dxyk

zvw rprpl `ed jixv la` ,dlek dxzeqle

iedzc ,ozvivw xg`l xaegna ekkqedy mze`

`l i`c .diiyrk jd edlmeyn dleqt Ð

zekeq" rnyn ikdc ."ieyrd on `le dyrz"

"dyrzdie`x `dz dze` dyer dz`yk Ð

ie`x epi`y ,leqta ieyrd on `le ,dkeql

hren oewiza epwzn dz`e ,dkeql,i`d ik

,edine .dl xzq xcd `le ,dvivwa dl xyknc

cg` lk diabny ,`ed dxizql aexw reprp

.egipne exiag z` diabne xfege ,egipne ecal

äéôàì óñåé áø åäðéøãäà.qrka Ðéøåùëà
øùëî`id ef dzvivw :xaqwc ,reprp `la Ð

ieyrd on `le dyrz inc ikide .dziiyr xnb

,dkeq el zeyrl yicba hhegd oebk Ð

mey zeyrl ea rbep epi`e eil`n did jekiqdy

qpkpe eizeptcn zg` zget `l` ,dyrn

dkeqde ,jilyne mixnerd lhepe ,ewnerl

df la` .dkkqe dizeptec dil`n ziyrp

ovviwy.xykda xnbpy ,dly dyrn edf Ð

àúìëú àîø.ziviv lihd =éùðéàã àîåæøôì
äéúéáziviv onf dlil xaqwc ezy` zilhl =

(eh xacna) "eze` mzi`xe .`edzeqkl hxt Ð

dlil zeqk la` ,`neqzevn `iede .aiig Ð

.zeaiig miype ,`nxb onfd `ly dyrïàìúÐ

rax` letk cg` heg ,zilhd zetpka zeivivl

eltek ,rax` heg epcere spka eagezeixde Ð

oiyrpe odly oiy`x wqete ,miltk dpny od

cr owqt `le gky mxnr axe .oiheg dpny

oieyr z`vnpe ,mdixywe milicbd lk dyry

.'ek dinwl `z`e .cg` heg `l` da oi`c ,leqtaúçà úáá úåðø÷ éúùì ìéèäspka xg` ey`xe df spka cg` ey`x ageze ,zeiviv izy xeriyk oikex` miltk rax` dyry Ð

.dkx` rvn`l ,dfl df eribdy cr oiy`xd stke ,dføùå÷ åàì éàîdwqtpy mcew dlekc ,leqta eyrpy it lr s`e .mizy eyrpe drvn` wqt jk xg`e ,efae efa licbd dyr Ð

.`ed cg` heg
ïðéòá

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

éàaiyg `l mewn lkn ,bb dl oi` dfe bb dl yi dfy it lr s` Ð zetepiwk iedl iriaw

deabe bb dl oi` oihilwpc ,`zerixl `cg dia zi` mdipyae .dxyr oideab oi`c oeik ,bb

dxyr mideab oi`e bb dl yi zetepiwe ,dxyr.øúåîlr s` dkeqa mipzg zlika oyil

iia` :(a,hi) oiwxit seqa opixn`c ,ok dkld oi` Ð dxyr ddeaby it lr s`e bb dl yiy it

,dkeqa mipzg zlika ipbc sqei axl digky`

o`nk :xn``l` ixy `lc rnyn .xfril` 'xk Ð

`xy ax :(`,ek onwl) "oyid" wxta xn`e ,bb `la

mipzg zlika ipbinl `lcxa `g` axl dil

on xeht xrhvnc ,xnelk ,iwa meyn dkeqa

ikd e`l `dc rnyn .dkeqddl yiya xeq` Ð

s`e .dxyr deaba l`enyc `pyil jci`k e` ,bb

.bb dl oi`y it lr

áøã`nefxtl `zlkz `nx `ciqg mxnr

wxt dcedi ax oke Ð dizia iypi`c

,ziviv onf dlil :ixaqwc (`,bn zegpn) "zlkzd"

.zeaiig miype ,`ed `nxb onfdy dyr zevn `le

oiaiig lkd :ixn`c (my) "zlkzd" wxtc opaxk

.miypa xhet oerny 'xe ,micare miyp ,ziviva

ipy wxt yixa `xnb wigccn ,ol `niiw dizeeke

'xk edlek mzd i`pz inewe`l (a,gi) migafc

.`neq zeqk iaxne ,dlil zeqk hrnnc oerny

dna" wxt i`rli` xa dcedi 'xc `caere

oiagn eicinlz eidy (mye a,dk zay) "oiwilcn

dxfb xeaq edpi`e :opixn`c ,ozeqk itpk epnn

wxt `pixg` `nrh `ki`e .dlil zeqk meyn

rny `nrh i`d hwpcne (a,n zegpn) "zlkzd"

"oiwilcn dna" wxta cere .xwir `edc dpin

x`y iaxnc ikid ikc :jixtc ,i`d iab (a,fk zay)

xy`"n ziviv oiprl inp iaxp d`neh oiprl micba

zeqk zeaxl irain `eddc ipyne !"da dqkz

okc dpin rny ,oerny 'xc `ziixa iziine .`neq

a,cl) oiyecwc `nw wxtc `ziixa mzqe .dkld

aiygwc ,`nxb onfdy dyr zevn iab (mye

wxt iwen oerny 'xc opaxc ,cere .ziviv

:`ipzckl "eze` mzi`xe" (a,bn zegpn) "zlkzd"

mzxkfe mzi`xedevn xekfe ef devn d`x Ð

efi`e ,da dielzd zxg`.rny z`ixw ef Ð

ol `niiwe ,`ziixe`c rny z`ixw ixaqw `nl`

zekxa) "ezny in" wxta opaxc rny z`ixwc

dcedi ax `dc ,di`x oi` dfn ,edine .(`,`k

`zlkz `nxc ogky`e ,opaxc y"w xn`c

`ede ,"zlkzd" wxtc dizia iypi`c `nefxtl

zxg` devn xekfe :yixcc `pz jci`k yixcÐ

zekxac ipy wxtn di`x yi cere .mi`lk ef efi`e

,`zrny `d `ilrn dnk :sqei ax xn`c ,(a,ci)

,dlila ziviv zevn (xn`) `l (ixn`) `axrnac

opilgznc oeike ,ilgzn eed ilegz`c wiqneÐ

.ziviv onf e`l dlilc `dn rnyn ,opixnb

ïú÷éñôon d`yr rxb Ð oziiyr `id ef

it lr s`c ,(`,h) lirlc oicxbd one mivewd

dil opiayg `l ixnbl zivivd ok ixg` oiyery

.devn myl diilz opirac meyn ,oziiyr
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רג izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxt`nei
:opiqxb ikdòøâ àìã àìäåà éåä òéá÷ã ïåéë äøùò äåáâ àìã áâ ìò óà éîð úéáå
úåôåðé÷îdeab `l i`c ,dlikk zia `niz `lc .`ed dytp it`a `zrny `zln jde Ð

.oelgl ueg ey`x `ivedl ixzyil Ðíéðúç úìéëdl oiyer oi`e ,dlik x`yk dpi` Ð

.oihilwp lyk rteyn dbbe ,dhnd zeaiaq `ide .bbúåôåðé÷ë éåäéìs` `lqtile Ð

.dxyrn zegtaéòéá÷ àì úåôåðé÷ éáâìÐ

.dxyrn zegta s` leqtil ,dzenk aeygl

éòéá÷ äìéë éáâìdxyra ilqt edpi` :jkld Ð

elit` dlqt `l dlike ,bb edl zil elit`

.bb dl zil ik dxyraäãåäé 'øëonwl Ð

."oyid" wxta ,yxtnúçú íéðùé åðééä íéâäåð
äèîä,`ed i`xr ld` dkeq iabl dhnc Ð

.mewnl mewnn dze` oiwlqnyäéåùò äáâìã
.ld` el zeidl ,dizgz `le dab lr akyl Ð

meyn e`l `nrhe .dilr ld` my e`l jkld

e`l `l` ,`ed i`xr.ld` dnyäìéë ìáà
äéåùò äëåúìãld` my jkld ,ld`le Ð

`ed i`xrc ab lr s`e .dilrrwtin `l Ð

dcedi iaxc `nrhc dax ol rnyn `w .diny

.'ek mzdäðùîäìãä.f"rla c"ilxh* =

.ïôâë äìãð àåäå ,æ"òìá à"øéà** = ñåñé÷
äìåñôxn xn`c ,xaegna oikkqn oi`y Ð

"jawine jpxbn jtq`a" (`,ai)oxeb zleqta Ð

.xacn aezkd awieïäî äáøä.aexa olhane Ð

ïöö÷ù åà`le ,oda dkkqy xg`l s` Ð

.dleqte ,leqta dziiyr zligz opixn`äæ
'åë ììëä.dl sili `xnba Ðïî åìåãéâ ïéàå

õøàäilawn `l elit`e .dnda zexer oebk Ð

.dk`ln oixqegny oebk ,d`nehàøîâáéúéå
ovvwy e` opzc `d :ikd xn`we sqei ax Ð

xefgl jixv oi`c idp :dlr ax xn` ,dxyk

zvw rprpl `ed jixv la` ,dlek dxzeqle

iedzc ,ozvivw xg`l xaegna ekkqedy mze`

`l i`c .diiyrk jd edlmeyn dleqt Ð

zekeq" rnyn ikdc ."ieyrd on `le dyrz"

"dyrzdie`x `dz dze` dyer dz`yk Ð

ie`x epi`y ,leqta ieyrd on `le ,dkeql

hren oewiza epwzn dz`e ,dkeql,i`d ik

,edine .dl xzq xcd `le ,dvivwa dl xyknc

cg` lk diabny ,`ed dxizql aexw reprp

.egipne exiag z` diabne xfege ,egipne ecal

äéôàì óñåé áø åäðéøãäà.qrka Ðéøåùëà
øùëî`id ef dzvivw :xaqwc ,reprp `la Ð

ieyrd on `le dyrz inc ikide .dziiyr xnb

,dkeq el zeyrl yicba hhegd oebk Ð

mey zeyrl ea rbep epi`e eil`n did jekiqdy

qpkpe eizeptcn zg` zget `l` ,dyrn

dkeqde ,jilyne mixnerd lhepe ,ewnerl

df la` .dkkqe dizeptec dil`n ziyrp

ovviwy.xykda xnbpy ,dly dyrn edf Ð

àúìëú àîø.ziviv lihd =éùðéàã àîåæøôì
äéúéáziviv onf dlil xaqwc ezy` zilhl =

(eh xacna) "eze` mzi`xe .`edzeqkl hxt Ð

dlil zeqk la` ,`neqzevn `iede .aiig Ð

.zeaiig miype ,`nxb onfd `ly dyrïàìúÐ

rax` letk cg` heg ,zilhd zetpka zeivivl

eltek ,rax` heg epcere spka eagezeixde Ð

oiyrpe odly oiy`x wqete ,miltk dpny od

cr owqt `le gky mxnr axe .oiheg dpny

oieyr z`vnpe ,mdixywe milicbd lk dyry

.'ek dinwl `z`e .cg` heg `l` da oi`c ,leqtaúçà úáá úåðø÷ éúùì ìéèäspka xg` ey`xe df spka cg` ey`x ageze ,zeiviv izy xeriyk oikex` miltk rax` dyry Ð

.dkx` rvn`l ,dfl df eribdy cr oiy`xd stke ,dføùå÷ åàì éàîdwqtpy mcew dlekc ,leqta eyrpy it lr s`e .mizy eyrpe drvn` wqt jk xg`e ,efae efa licbd dyr Ð
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éàaiyg `l mewn lkn ,bb dl oi` dfe bb dl yi dfy it lr s` Ð zetepiwk iedl iriaw

deabe bb dl oi` oihilwpc ,`zerixl `cg dia zi` mdipyae .dxyr oideab oi`c oeik ,bb

dxyr mideab oi`e bb dl yi zetepiwe ,dxyr.øúåîlr s` dkeqa mipzg zlika oyil

iia` :(a,hi) oiwxit seqa opixn`c ,ok dkld oi` Ð dxyr ddeaby it lr s`e bb dl yiy it

,dkeqa mipzg zlika ipbc sqei axl digky`

o`nk :xn``l` ixy `lc rnyn .xfril` 'xk Ð

`xy ax :(`,ek onwl) "oyid" wxta xn`e ,bb `la

mipzg zlika ipbinl `lcxa `g` axl dil

on xeht xrhvnc ,xnelk ,iwa meyn dkeqa

ikd e`l `dc rnyn .dkeqddl yiya xeq` Ð

s`e .dxyr deaba l`enyc `pyil jci`k e` ,bb

.bb dl oi`y it lr

áøã`nefxtl `zlkz `nx `ciqg mxnr

wxt dcedi ax oke Ð dizia iypi`c

,ziviv onf dlil :ixaqwc (`,bn zegpn) "zlkzd"

.zeaiig miype ,`ed `nxb onfdy dyr zevn `le

oiaiig lkd :ixn`c (my) "zlkzd" wxtc opaxk

.miypa xhet oerny 'xe ,micare miyp ,ziviva

ipy wxt yixa `xnb wigccn ,ol `niiw dizeeke

'xk edlek mzd i`pz inewe`l (a,gi) migafc

.`neq zeqk iaxne ,dlil zeqk hrnnc oerny

dna" wxt i`rli` xa dcedi 'xc `caere

oiagn eicinlz eidy (mye a,dk zay) "oiwilcn

dxfb xeaq edpi`e :opixn`c ,ozeqk itpk epnn

wxt `pixg` `nrh `ki`e .dlil zeqk meyn

rny `nrh i`d hwpcne (a,n zegpn) "zlkzd"

"oiwilcn dna" wxta cere .xwir `edc dpin

x`y iaxnc ikid ikc :jixtc ,i`d iab (a,fk zay)

xy`"n ziviv oiprl inp iaxp d`neh oiprl micba

zeqk zeaxl irain `eddc ipyne !"da dqkz

okc dpin rny ,oerny 'xc `ziixa iziine .`neq

a,cl) oiyecwc `nw wxtc `ziixa mzqe .dkld

aiygwc ,`nxb onfdy dyr zevn iab (mye

wxt iwen oerny 'xc opaxc ,cere .ziviv

:`ipzckl "eze` mzi`xe" (a,bn zegpn) "zlkzd"

mzxkfe mzi`xedevn xekfe ef devn d`x Ð

efi`e ,da dielzd zxg`.rny z`ixw ef Ð

ol `niiwe ,`ziixe`c rny z`ixw ixaqw `nl`

zekxa) "ezny in" wxta opaxc rny z`ixwc

dcedi ax `dc ,di`x oi` dfn ,edine .(`,`k

`zlkz `nxc ogky`e ,opaxc y"w xn`c

`ede ,"zlkzd" wxtc dizia iypi`c `nefxtl

zxg` devn xekfe :yixcc `pz jci`k yixcÐ

zekxac ipy wxtn di`x yi cere .mi`lk ef efi`e

,`zrny `d `ilrn dnk :sqei ax xn`c ,(a,ci)

,dlila ziviv zevn (xn`) `l (ixn`) `axrnac
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רה izni`na cenr `i sc ± oey`x wxt`nei
ðë ïðéòáìéúô úòùá ó`le cg` spk opira ,miliztd ea dlezy ,elzety drya Ð

.mipyíìåòì.axl `iywe ,xeyiw xg`l mipyl owqtn elit`e Ðäìåñô ïáâ ìò êëéñå
.ovvwy e` odn daxd jekiq did m` `ziixaa opiqxb `le Ðéôåìù åäðéôìùãogyt Ð

lv` ozgiyt iy`x oiakeyy ,jk lk zxkip ozvivw oi`y jezne .owzipy cr oli`d on

.`iilrn diyr ied `l ,oli`dïàìú íå÷î ìëî
áøì àéù÷ ÷ñô êë øçàå.xyknc ÐéàðúëÐ

.`l e` ,oziiyr `id ef ozvivw opixn` i`øáò
ïè÷éìåm` :(a,al) onwl opzc .qcdd iapr Ð

,xnepn dil dedc ,leqt eilrn oiaexn eiapr eid

ehrin m`e .`ed xcd `leoihrnn oi`e ,xyk Ð

.leqtd z` xiykdl `pn owznc ,aeh meia

exn`y minkg ixac lr xar :`ziixaa ipzwe

aeh meia ohwle ,aeh meia oihrnn oi`.leqt Ð

äåøáñrnyinl erac ,`yxcn iac opax Ð

.bilt oziiyr xnb `id ef ozhiwlac dpinéìåëã
àîìò.edl `xiaq i`pz jpd ediiexz Ðáìåì

ãâà êéøö,cg`k oipind dyly ceb`l Ð

.diyr da `kiiyeäëåñî áìåì ïðéôìéåoipaa Ð

dcitwde ,dyrn da yiy dkeqa epivn dn :a`

leqta ieyrd lr dxez.ok alel s` Ðàì
äëåñî áìåì ïðéôìé.ieyrd z` da leqtl Ð

àîéà úéòáéàåediiexzl edl `xiaq ded m` Ð

`nlr ilekc diyr dia `kiiye ,cb` jixv alel

ef e`l ozhiwle ,lqtinl dkeqn alel opitlic

.oziiyr `idãâà êéøö áìåì øáñ ïåòîù 'øÐ

lre .diyr dia `kiiye ,mipind dyly ceb`l

meia ehwel ike ,eiapr mr ecb` mei ceran jgxk

aeh.ieyrd on dil ded Ðïðéôìé àì`l Ð

`l` ,envrn dey dxifb oc mc` oi`e .decnl

.epiax dyn cr eaxn eaxe eaxn ecnl ok m`

dey dxifb yexcl `l elld ze`xwn `nye

.eazkpúåöîá åéðôì äàðúä åäåðàådkeq Ð

.d`p ziviv ,d`p alel ,d`põøàä ïî äìòé ãàå
dkeqe .edpip rwxw ilecib mippr dpin rny Ð

,`ed ceak ipprl xkf ixdy ,opitli mipprn

ix` :opinbxzne "izayed zekeqa ik" aizkck

.iippr zelhnaäàîåè ìá÷î ïéà`lc Ð

oiwyne oilke`e milka `l` d`neh dxn`p

.dl`n cg` eppi` dfe ,mc`eåéä ãåáë éððòÐ

.xacna maiyedy aezkd xn`y zekeqúåëåñ
ùîîmiyer eid oziipg zrya ,dngd iptn Ð

.zekqøîéîì àëéà éàî`ly epl xn`i in Ð

?zexere micbae milka zekkeqn eidäâéâç éëÐ

ony ,od rwxw ilecb opgei iaxl dnda lk

oidnke glne mibc la` .oipefipe milicb rwxwd

xyrn iabe .edpip rwxw ilecib e`l zeixhte

`xw xn`c ,rwxw ilecib zendal edl opixw

de`z xy` lka sqkd dzzpe" (ci mixac)

yxetn hxtd dn 'ebe "jytpixtn ixt Ð

dnw `lc oeik ,edine .'eke rwxw ilecibe

dn i` :dlr opikxt `dc ,opgei iaxc ediizlin

jpxb"n `nrh opitlie ,'eke miig ilra dbibg

"jawinejkql ixeyk`l dlr opiknq `l Ð

my lr ixwi` ux`d ilecibc idpc ,zexera

milecib la` ,dqpxte drxna ozlcbn ux`dy

,rwxwd on gnevd xac `l` ixw` `l ux`d on

z` xkeylld zia `ipzc .zenda `le

oilke` milret :(`,ht `rivn `aa) "milretd

meqgz `l"n xnbe ,ux`d on eleciby xaca

on eleciby xac cgein yic dn :"eyica xey

'ek ux`d.oabnde uagnde alegd `vi Ð

.`pz edl ixw ux`d on oilecib e`l :`nl`
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ïéìåñô,oziiyr ef ozvivw xn` `le ,l`enyk `zhiy dleke i`xen` edlek Ð mlerl

be.reprp jixv dkeq ia

åäðéôìùãon `le dyrz meyn `ziixaa `nrh yxtn `dc :dyw zvw Ð itely

gytpyk ixiin `kd :inp i` .`ed `nlra `zknq` :xnel yie !ieyrd

`idd ik ,dl zeigdl leki oi`e dtilwa dxerne

ab lr s`c ,(a,fkw oileg) "ahexde xerd" wxtc

ixnbl uvwp `lc oeik mewn lkn yelzk aiygc

.diyr `id ef opixn` `l Ðéøáãoa oerny 'x

xkfpd `ed dfy xyt`e .did `pz Ð wcvedi

'x meyn opgei 'x xn` :cenlza zenewn dnka

"xxea df" wxtc `ed df oi`e ,wcvedi oa oerny

,xwa irex yiwl yix edpxwc (`,ek oixcdpq)

i`n o`v irex ekpixw i` :opgei 'x edl xn`e

dgen `l` ,ikd dil xcdn ded `lc .ekl `pciar

.eax ceak lr did

àëäå`de Ð ibltinw dkeqn alel slina

eblti` `le ,ohwile xara eblti`c

aeh mei axrn ohwilaoi` opireny`l irac Ð

"lefbd alel" wxta `zi`ck ,zevn lv` iegic

did aeh mei axrnc meyn :inp i` .(`,bl dkeq)

xefgle ecbe` xizdl dligzkl owzl leki

hwpc :onwl qxhpewa yxitck ,inp i` .ecbe`le

,ibilt dicbe` xzac xninl ,aeh meia ediizbelt

.dil cib` `l aeh meia `dcäçé÷ìdgiwl

dgiw opitli (`,a) oiyecw yixa Ð opitli `l

dxifb opitli `l `kd la` ,oextr dcyn dgiw

.dgiwlc dey

ùé÷îbg"c `xw iziin `kd Ð dbibgl dkeq

(`,h) lirle "jl dyrz zekeqd

iziin dbibgl ywzi`c meyn dkeq ivr opixq`c

'dl mini zray zekeqd bg"c `xw."

åìåãéâå"oiaxrn lka" yixa Ð ux`d on

dzzpe" :aizkc ,ipy xyrn iab (a,fk oiaexir)

,ux`d on elecib dnda aiyg "o`vae xwaa sqkd

`rivn `aa) "milretd z` xkeyd" wxta la`

iab (`,fi) oiyecwc `nw wxtae ,yic iab (`,ht
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oilecibe yic oebk ,ynn rwxwd on `veid xacÐ

on dlicb `idy `l` ,`id rwxwd on `vei e`l
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המשך בעמוד כח

izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxt`nei
ïøåâ úìåñô.oiyw Ðá÷é úìåñô.mipwix zeleky`e zexenf Ðåîöò á÷éå åîöò ïøåâ

.lke`d d`neh lawnd xac dil dedc ,miaprd mr zeleky`e ,d`eazd mr oiywd Ð

áéúë á÷é.oii dyrpy xg`l rnync Ðéåô÷ = ùåø÷.ïãéá äåä àúìéî àäcr Ð

i`c ,xacn aezkd zleqtac ,dfd `xwnd on epzpyn mrh rcil oixeaq epiid `zyd

.oiia jkql xyt`äéîøé éáø àúàåxikfdy Ð

.xipyn `ad yexw oii epl= àâøð äéá àãùå
.úçöéð äáåùú áéùä ,øîåìë ïæøâá äöö÷áø

øîà éùàaizkc ,`xwn zleqt rnyn xity Ð

elhepe etqe` dz`y rnyn "jpxbn jtq`a"

sqe` dz`y dne ,lke`d `ed oxebe ,oxebd on

.zleqtd `ed ekezn xxeaeøää åàöweqt Ð

xikfd `le ,zekeq zeyrl `xfr xtqa `ed

on elecibe d`neh lawn epi`y xac `l` o`k

.ux`dúåáò õò åðééä ñãä éìò åðééäedn Ð

cg` `ld ?`xwna mdipy xikfdl df edne df

oilrdy my lr ,zear ur `ed qcddc !md

.zexyxye zezear oink df lr df oiakxen

äèåù ñãäoi`y itl ,alell xyk epi`y Ð

.oilr yly yly ly dieyr ezearäðùî
ïéãøæ éìéáçåoicxf oiyery md mipw oin Ð

oigl ocerae .mze` oicbe`e ,f"rla y"liieh* =

.wqidl micner iyai ikle ,ozlke` dndaïéà
ïäá ïéëëñîyxtn `xnbae ,oixeyw odyk Ð

.`nrhïìåëå.jkqa epipyy oileqtd Ðïéøùë
úåðôãìotecc .rnyn jkq aezkd dkeq lkc Ð

zeptc (a,e dkeq) ol `wtpce .dkeq ixwi` `l

zkqa zkqan,opitli i`xwc `xeziin zekqa Ð

jtq`a dyrz zekeq" jkld .`zernynn `le

.i`wc `ed dkkq` "jpxbnàøîâ'øî úéòîù
éúøú ïðçåémixen`d mixac ipy mrh yexit Ð

epzpyna.epnn izrnyàä àãçoiliagc Ð

opzc `d `cge ,eda ikkqn `l `nrh i`n

lhep ,dkeq el zeyrl yicba hhegd :oizipzna

ekezl qpkpe ux`l jenq dhnl mixnerd on

cnere ieyr jkqe ,dkeq xeriyk llg dyere

.dinrh opgei 'x il yxite ,dkeq epi` eil`n

,xve` zxfb meyn `nrh :xn` ediipin `cga

m`y .xefbc `ed opaxe `ed dxyk `ziixe`cnc

ok xne` dz``l` dkeq dyer mc` oi` Ð

ynzyp `ly mewna ,exve`a oyie lke`e jled

myl `le ,cnere ieyr `ede dpyd zeni lk my

my elit`e ,dilr dkeq my iedpc lv ly jkq

.ieyrd on `le dyrz meyn `ziixe`cn dleqtc :`nrh yxit ediipin `cgae .`nlra ziak `l` ,bg ly dpi`y dkeqåäééðéî éä àðòãé àìåzxifb meyn opgei 'x il yxit Ð

.ieyrd on `le dyrz meyn ediipin ide ,xve`ïðà éæçð.izixg` `zkeca opgei 'x xn`c dnn drnype Ðäãùä ïî àá íãàù íéîòô.dngd zeni lk Ðäëåñ éáâ ìò äçéðîå
.jkql mdilr jlnp bgd ribnyke .jkql `le ,oyaiil my oiliagd gipne ,edpwnl dpyd zeni lk el yiy Ðéåùòä ïî àìå äùòú äøîà äøåúäå`ly my jkqpy dfe .leqta Ð

yaiil `l` ,lvl elit` ,jkq myl`ki`c ,dpyd lkc oiliag meyn dxifb bgd zkeq myl dilr olihn `ed elit` ,oiliaga ekkqi `ly opax xefb jklde ,eilr lg dkeq my oi` Ð

sxeg zenil uiwd zeni lk qipkn mc`y oiliage .xve` ixw meiwl qipkne dvwn mc`y xac lk .opaxcne ,`id xve` zxifb meyn `kdc oizipznc `nrh :`nl` .`ziixe`c leqt

.xve` ixwøöåà úøæâ íåùî àäãîådleqt ediipin `cga opgei 'xl awri 'x dirny `dc ,`id ieyrd on `le dyrz meyn ,`ziixe`cn dleqt yicba hhegc jd dpin rny Ð

.`ziixe`cá÷òé éáøå.opaxcn ide `ziixe`c dleqt ediipin id iyextl rci `lc Ðàééç éáøã êä.dil riny ded `l ,`icda yxtnc Ðéùà áø øîàawri iaxc` iywn Ð.åèà
?zeipynd izya edpixninl `kil in inrh ediiexz Ðàëéà øöåà úøéæâ íåùî ù÷ éìéáç.opaxcn Ðéåùòä ïî àìå äùòú íåùîrnzyn `l in ;ddinza ?`kil ,`ziixe`c Ð

`ziixe`cn e`l `kdc oizipznc opgei 'x rny `kidne .`ziixe`c dleqt dteb `id dl `iedc ,jekiql mdilr jlnp `lc xn`w dngd zeni lk my epzipy mze`ac oizipzn inp

?xn`wàëéì øöåà úøéæâ íåùî àëéà éåùòä ïî àìå äùòú íåùî éîð ùéãâá èèåçåxfge ,jkqd lry oixner rprpe dlrn itlk lkd xzq elit`c ,inp xninl opivn `l in Ð

,opaxcn jkq myl my ogipn elit` edl zlqtc miliag iab zxn`ck ,odili`n oiyrpe rprpn `lc oipnifc ,xve` zxifb meyn opaxcn oizipzn dil liqt `w dkeq myl ogipde

?opaxcn jde `ziixe`cn jdl iwenc inrh jpd opgei iax wiic `kidne xve`l dpyd zeni lkc dxifb meynêì øîàipzw `kdc oizipzn .i`zeek iwiic ediiteb oizipzn :opgei 'x Ð
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éà.ikd iieyw`l jiiy `l d`pd xeqi` opitlic `d iab (`,h) lirl Ð miig ilra dbibg dn

úìåñôáoic :inlyexia yxtn .ceak ipprn sili `l opgei iax Ð xacn aezkd awie oxeb

minyd on ,xnelk .eid dlrnl mippr :xn` opgei iax .dizrck oice dizrck

incn opgei 'x .eid dhnl :xn` yiwl yixe .oizipzn ipzwc ux`d on elecib df oi`e ,oi`a od

yixe ,mipwpwe ziag exagl glynd mc`k edl

gly :dixagl xn`c o`nk dil incn yiwl

ziy`xaa `zi` inp ikde .oihig jl aqe jztew

`l` mippr oi` :xn` opgei 'x ,(bi dyxt) dax

yix ,"`iny ippr mr ex`e" :xn`py ,dlrnl

:xn`py ,dhnln `l` mippr oi` :xn` yiwl

iaxc dizrc lr ."ux`d dvwn mi`iyp dlrn"

opgeioii ly ziaga exiag z` caiky cg`l Ð

xn`y cg`l yiwl yixc dizrc lr .mipwpwe

jztew il `ad :el xn` ,oihig d`q il oz :exiagl

:ux`l `ed jexa yecwd xn` jk .cecn `ae

.`xhin liawe ippr izii`

øîàiax `z`e 'eke ded `zln `d `xif iax

iaxc rnyn Ð `bxp dia `cy dinxi

:dnize .oxeb zleqta `xwl dil iwen `l `xif

bg" :yixc (`,bi) dpyd y`xc `nw wxtac

siq` i`n "siq`din :`pipg iax jixte .xivw Ð

jpxbn" :aizkde ,xivw siq` i`n zxn` zivn

xn` .xacn aezkd awie oxeb zleqta "jawine

`pipg iax `z`e ,ocia ded `zln `d :`xif iax

zleqtac `xif 'x dcen ,`nl` .`bxp dia `cye

inp `kdc :xnel yie !xacn aezkd awie oxeb

rci `lc `l` xn`w `le `xif iax da dcen

.dinxi 'xc `iyew iiepyléìéáçÐ oicxf

mixyrn dzegt dliag oi`c :inlyexia yxtn

.mipw dynge
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רז izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxt`nei
ïøåâ úìåñô.oiyw Ðá÷é úìåñô.mipwix zeleky`e zexenf Ðåîöò á÷éå åîöò ïøåâ

.lke`d d`neh lawnd xac dil dedc ,miaprd mr zeleky`e ,d`eazd mr oiywd Ð

áéúë á÷é.oii dyrpy xg`l rnync Ðéåô÷ = ùåø÷.ïãéá äåä àúìéî àäcr Ð

i`c ,xacn aezkd zleqtac ,dfd `xwnd on epzpyn mrh rcil oixeaq epiid `zyd

.oiia jkql xyt`äéîøé éáø àúàåxikfdy Ð

.xipyn `ad yexw oii epl= àâøð äéá àãùå
.úçöéð äáåùú áéùä ,øîåìë ïæøâá äöö÷áø

øîà éùàaizkc ,`xwn zleqt rnyn xity Ð

elhepe etqe` dz`y rnyn "jpxbn jtq`a"

sqe` dz`y dne ,lke`d `ed oxebe ,oxebd on

.zleqtd `ed ekezn xxeaeøää åàöweqt Ð

xikfd `le ,zekeq zeyrl `xfr xtqa `ed

on elecibe d`neh lawn epi`y xac `l` o`k

.ux`dúåáò õò åðééä ñãä éìò åðééäedn Ð

cg` `ld ?`xwna mdipy xikfdl df edne df

oilrdy my lr ,zear ur `ed qcddc !md

.zexyxye zezear oink df lr df oiakxen

äèåù ñãäoi`y itl ,alell xyk epi`y Ð

.oilr yly yly ly dieyr ezearäðùî
ïéãøæ éìéáçåoicxf oiyery md mipw oin Ð

oigl ocerae .mze` oicbe`e ,f"rla y"liieh* =

.wqidl micner iyai ikle ,ozlke` dndaïéà
ïäá ïéëëñîyxtn `xnbae ,oixeyw odyk Ð

.`nrhïìåëå.jkqa epipyy oileqtd Ðïéøùë
úåðôãìotecc .rnyn jkq aezkd dkeq lkc Ð

zeptc (a,e dkeq) ol `wtpce .dkeq ixwi` `l

zkqa zkqan,opitli i`xwc `xeziin zekqa Ð

jtq`a dyrz zekeq" jkld .`zernynn `le

.i`wc `ed dkkq` "jpxbnàøîâ'øî úéòîù
éúøú ïðçåémixen`d mixac ipy mrh yexit Ð

epzpyna.epnn izrnyàä àãçoiliagc Ð

opzc `d `cge ,eda ikkqn `l `nrh i`n

lhep ,dkeq el zeyrl yicba hhegd :oizipzna

ekezl qpkpe ux`l jenq dhnl mixnerd on

cnere ieyr jkqe ,dkeq xeriyk llg dyere

.dinrh opgei 'x il yxite ,dkeq epi` eil`n

,xve` zxfb meyn `nrh :xn` ediipin `cga

m`y .xefbc `ed opaxe `ed dxyk `ziixe`cnc

ok xne` dz``l` dkeq dyer mc` oi` Ð

ynzyp `ly mewna ,exve`a oyie lke`e jled

myl `le ,cnere ieyr `ede dpyd zeni lk my

my elit`e ,dilr dkeq my iedpc lv ly jkq

.ieyrd on `le dyrz meyn `ziixe`cn dleqtc :`nrh yxit ediipin `cgae .`nlra ziak `l` ,bg ly dpi`y dkeqåäééðéî éä àðòãé àìåzxifb meyn opgei 'x il yxit Ð

.ieyrd on `le dyrz meyn ediipin ide ,xve`ïðà éæçð.izixg` `zkeca opgei 'x xn`c dnn drnype Ðäãùä ïî àá íãàù íéîòô.dngd zeni lk Ðäëåñ éáâ ìò äçéðîå
.jkql mdilr jlnp bgd ribnyke .jkql `le ,oyaiil my oiliagd gipne ,edpwnl dpyd zeni lk el yiy Ðéåùòä ïî àìå äùòú äøîà äøåúäå`ly my jkqpy dfe .leqta Ð

yaiil `l` ,lvl elit` ,jkq myl`ki`c ,dpyd lkc oiliag meyn dxifb bgd zkeq myl dilr olihn `ed elit` ,oiliaga ekkqi `ly opax xefb jklde ,eilr lg dkeq my oi` Ð

sxeg zenil uiwd zeni lk qipkn mc`y oiliage .xve` ixw meiwl qipkne dvwn mc`y xac lk .opaxcne ,`id xve` zxifb meyn `kdc oizipznc `nrh :`nl` .`ziixe`c leqt

.xve` ixwøöåà úøæâ íåùî àäãîådleqt ediipin `cga opgei 'xl awri 'x dirny `dc ,`id ieyrd on `le dyrz meyn ,`ziixe`cn dleqt yicba hhegc jd dpin rny Ð

.`ziixe`cá÷òé éáøå.opaxcn ide `ziixe`c dleqt ediipin id iyextl rci `lc Ðàééç éáøã êä.dil riny ded `l ,`icda yxtnc Ðéùà áø øîàawri iaxc` iywn Ð.åèà
?zeipynd izya edpixninl `kil in inrh ediiexz Ðàëéà øöåà úøéæâ íåùî ù÷ éìéáç.opaxcn Ðéåùòä ïî àìå äùòú íåùîrnzyn `l in ;ddinza ?`kil ,`ziixe`c Ð

`ziixe`cn e`l `kdc oizipznc opgei 'x rny `kidne .`ziixe`c dleqt dteb `id dl `iedc ,jekiql mdilr jlnp `lc xn`w dngd zeni lk my epzipy mze`ac oizipzn inp

?xn`wàëéì øöåà úøéæâ íåùî àëéà éåùòä ïî àìå äùòú íåùî éîð ùéãâá èèåçåxfge ,jkqd lry oixner rprpe dlrn itlk lkd xzq elit`c ,inp xninl opivn `l in Ð

,opaxcn jkq myl my ogipn elit` edl zlqtc miliag iab zxn`ck ,odili`n oiyrpe rprpn `lc oipnifc ,xve` zxifb meyn opaxcn oizipzn dil liqt `w dkeq myl ogipde

?opaxcn jde `ziixe`cn jdl iwenc inrh jpd opgei iax wiic `kidne xve`l dpyd zeni lkc dxifb meynêì øîàipzw `kdc oizipzn .i`zeek iwiic ediiteb oizipzn :opgei 'x Ð
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éà.ikd iieyw`l jiiy `l d`pd xeqi` opitlic `d iab (`,h) lirl Ð miig ilra dbibg dn

úìåñôáoic :inlyexia yxtn .ceak ipprn sili `l opgei iax Ð xacn aezkd awie oxeb

minyd on ,xnelk .eid dlrnl mippr :xn` opgei iax .dizrck oice dizrck

incn opgei 'x .eid dhnl :xn` yiwl yixe .oizipzn ipzwc ux`d on elecib df oi`e ,oi`a od

yixe ,mipwpwe ziag exagl glynd mc`k edl

gly :dixagl xn`c o`nk dil incn yiwl

ziy`xaa `zi` inp ikde .oihig jl aqe jztew

`l` mippr oi` :xn` opgei 'x ,(bi dyxt) dax

yix ,"`iny ippr mr ex`e" :xn`py ,dlrnl

:xn`py ,dhnln `l` mippr oi` :xn` yiwl

iaxc dizrc lr ."ux`d dvwn mi`iyp dlrn"

opgeioii ly ziaga exiag z` caiky cg`l Ð

xn`y cg`l yiwl yixc dizrc lr .mipwpwe

jztew il `ad :el xn` ,oihig d`q il oz :exiagl

:ux`l `ed jexa yecwd xn` jk .cecn `ae

.`xhin liawe ippr izii`

øîàiax `z`e 'eke ded `zln `d `xif iax

iaxc rnyn Ð `bxp dia `cy dinxi

:dnize .oxeb zleqta `xwl dil iwen `l `xif

bg" :yixc (`,bi) dpyd y`xc `nw wxtac

siq` i`n "siq`din :`pipg iax jixte .xivw Ð

jpxbn" :aizkde ,xivw siq` i`n zxn` zivn

xn` .xacn aezkd awie oxeb zleqta "jawine

`pipg iax `z`e ,ocia ded `zln `d :`xif iax

zleqtac `xif 'x dcen ,`nl` .`bxp dia `cye

inp `kdc :xnel yie !xacn aezkd awie oxeb

rci `lc `l` xn`w `le `xif iax da dcen

.dinxi 'xc `iyew iiepyléìéáçÐ oicxf

mixyrn dzegt dliag oi`c :inlyexia yxtn

.mipw dynge
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רח
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxt`nei

jgxk lr ,jkld .`id dkeq `ziixe`cn :rnyn .dkeq dpi` :ipzw `le .oda oikkqn oi`

dleqtc ,oicnere oigpend lr jlnpa `le .opaxcne ,xn`w jkq myl eiykr ogipna

dkeq dpi` ipzw yicba hheg iabe .`ziixe`cndleqtc ,dkeq dpi` ixnbl rnyn Ð

rprp la` ,xn`w dkeq myl jkqd rprp `lya :`nl` .`ziixe`cnwiq` `dc .xyk Ð

`pnif meyn da xfbinl `kile .owize ,dizrc`

izixg``ly oky lke ,owiz zeernd ixdy Ð

.zeeriíéöéçá äëëñ,mivg ly ci zia Ð

.f"rla y"iiwltíéøëæoiagezy ,eply oirk Ð

.ug ly leaiw ziaa dze`äøùëab lr s`c Ð

.d`neh oilawn oi` ur ilk iheyt ,edpip milkc

úåá÷ðrvxnk ieyr ugde ,ey`xa awp yiy Ð

awpd jezl qpkpeilkay oilawn edl eed Ð

dleqte ,d`neh lawl oiie`xe ,ur.éåùòä
úåàìîì.cer owexzdl `ly ,mler ielin Ð

äðç øá øá äáø øîàmixac dyly izrny Ð

ipi` aiyd iyilyde ,yxit mipyd ,opgei 'xn

.rceiäìåñô ïúùô éöéðàá äëëñdie`x oky Ð

zay) "oiwilcn dna"a xn`ck ,mirbpa `nhil

.epalziyn ozyt ly upe`d :(a,fk

oixewy wxqna epwizy xg`l (ivip`yexit)

oixewy upe` o`yre ,y"iaxv.`"hyixéðöåäá
ïúùôepiidc ,dxyk opgei 'xn izrny Ð

ina dxyp `le ,lcby enk ely oiveda `edyk

.zyzkna utep `le ,dxyndéðéà ïúùô éðùåäå
òãåé.dleqt e` dxyk m` Ðéðéà ïîöò éðùåäå

òãåé.ipyed opgei 'x ixw i`n Ðêùôð äî.mda yxtl Ð÷ééã àîù`le ,zyzkna Ð

.rcei ipi` eda xn`e ,ipyed ixw wxqna uitpéøú ìáà.dxynd ina iexy Ð÷ééã àìå
.dxyke ,wiic `le ixz `lc `edd ik ,ipved llka ied Ðéîð ÷ééã àìå éøú àîìã åà

åäì éø÷ éðùåäixz `lca `l` xiykdl dil `hiyt ded `le ,`witq llka od s`e Ð

.wiic `leéùåù=.f"rla `"iiltéøöååù.f"rla `"fipx`iaxe .zewxi ipin ixveeye iyey

ixveey :yxit xiknoixewy `"ax`.mixria lcbe oiagx eilry `ede ,`"xiwltïéëëñî
íäá.mc` lk`n opi`y itl ,d`neh oilawn mpi`y Ð
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ïéàipdn `l inp caricc ,dligzkl opiqxb `l xve` zxifb meyn dligza Ð oda oikkqn

opaxcn la` :rnyn ,inc xity `ziixe`cn `d :xn`wcn .opaxcn:xn`z m`e .`l Ð

oikkqn oi` :(`,`i lirl) oizipzn ipzw ux`d on elecib oi`e d`neh lawnd xac iab `de

`kilc ,mzd ip`yc :xnel yie !`ziixe`cn elit` ,dkeq dpi` inp caricc ab lr s` ,ea

zexzen eid m`e :oizipzn ipzwc `dne .irhinl

zexykezligz elit`c icin wcinl ivn `l Ð

reprp `ed el`k ozxzd ipdn oyaiil ogipd

.lirlcíéöéçáenc `l Ð dxyk mixkf

wxtc oinezgp ly sc enk ,ur ilk iheyt x`yl

lawnc (`,eq `xza `aa) "ziad z` xkend"

opaxcn d`neh,oixedh opaxcn elit` ipdc Ð

.dzid dlrnl ezxbqn iab (`,d) lirl ziyixtck

úåá÷ðáieyrc oeik :dniz zvw Ð dleqt

enk ,mixedhc ,ur ilk inleb edl ied ze`lnl

.lfxad my `ly cr `pikqc `zw

åäî`l ze`lnl ieyrd leaiw zia `nizc

rnyn Ð ol rnyn `w leaiw zia diny

qxhpewd yexitl dywe .leaiw dinyc `kdn

xeck iab (`,gq sc oixcdpq) "zezin rax`" seqc

xfril` 'x ewlgpc qxhpewa my yxitc ,meni`e

oi` :mixne` minkgc ,zexdh xcqa minkge

d`neh lawn oi` xer ilky itl ,d`neh oilawn

.wyl ywzi`c ,leaiw zia el yi ok m` `l`

zeidle ze`lnl dyrp eleaiwe li`ed ,i`de

zinler ekezl e`elin.leaiw zia diny `l Ð

oizrnyc `pwqn `iz` eyexitle .leaiw zia dinyc ,d`neh oilawn :xne` xfril` 'xe

oivigc i`d ikc ol rnynw :xn`w ikdc xnel wgece !`ed izeny xfril` iaxe ,xfril` 'xk

zkqna `ipzc `dn `iyw cere .urd on lfxad oilhepy minrty itl ,leaiw zia diny

xzei ze`lnl ieyr jl oi`e ,milk drax` oilitzd :(g dpyn) dxyr dpeny wxt milk

xexvc oizipzn` (a dpyn) yye mixyr wxt milk zkqnae ,izkx`d oixcdpqae !oilitzn

.oixdhn minkge `nhn xfril` 'x zernd

éöéðàá"oiwilcn dna" wxt xn`ck ,mirbpa `nhil ie`x jky qxhpewa yxit Ð ozyt

epwzy xg`l ozyt ivip` :yexit .epalziyn ozyt ly upe`d :(mye a,fk zay)

dpyn) xyr cg` wxt mirbp zkqna `id `zbeltc .dcedi iaxk oizrny `iz` eyexitle .dieeh mcew mirbpa `nhn envr ozytdy xnel dvexy rnyn .f"rla y"pixv** oixewy ,wxqna

j`id :ddinze .epalziyn ozyt ly upe`de ,cin axrde ,wlyiyn izyd :xne` dcedi iax .xi`n 'x ixac ,cin mirbpa `nhn axre izy :opzc (my) "oiwilcn dna" wxta dl iziine ,(g

xg`n ,izk` ,`nlr ilekk oizrnye ,ibilt `l upe`a `niz ike ,upe`a xingne ,izya xi`n iaxn ith lwin dcedi iax `vnpc :cere !aizk axre izy `d ?`pz meyl mirbpa `nhn ozyt

ieeha dkkiq :xne` qekneq (my) "oiwilcn dna" wxta opixn`c :cere ?wlyiy cr d`neh icin izy `vei j`id ,upe` `edyk mirbpa `nhl d`xpc.mirbpa `nhny iptn ,dleqt Ð

o`nk`nhn oi`c `icda rnyn .mirbpc oizipzn iziine ,opzc ,`pz i`d ik Ðozyt ly upe` :qxhpewa yxit `teb `zrny `edda edine .ieeh `l` mirbpaxnel dvexe .dehp `ly Ð

urd on `veid lk :xne` xfrl` oa oerny 'x mzd ipzwc ,oxn`c `d xfrl` oa oerny iax ,cg` xac exn` qekneqe xfrl` oa oerny 'x :iia` xn` ,mzd opixn`wc :`iyw cere .ibiltc

ike ,dieeh mcew elit` ,ozyt xn`w xfrl` oa oerny 'xe ,xn`w ieeh qekneqc !ibilt bltin `d ?cg` xac exn` j`id ,`zyde .ozytn ueg ,ea oikkqne yly lr yly meyn ea oi`

`ed upe`c :jexra yxity enk d`xp jkl !mirbpa upe` `nhnc dcedi iax ogky`c xg`n ?upe`an ith ieeha ixii`c olpn mewn lkn ,yly lr yly oiprl enk ozyt `wec e`lc `niz

ozytc la` .ci xg`lk ieeh dfe cid itlk ieeh dfy ,izy edn axr edn ea xkipy ,xnva epiid xi`n 'x xn`wc axre izye .ozyt ly dehnwxta xfril` iaxe .xkip oi`e ,dey lkd Ð

`axrc id `izyc id dil ixn`e ,ixeaiw ixz dil izii`c (a,fi) dxf dcear zkqnc `nwxkip miiqxh ly oax oebk oi`iwale ,ozyt lya :inp i` .xkip xacdy ,xnv lya yxtl yi Ð

xne` xfril` 'x" wxt mixcp zkqnac :dyw la` .ixiin `weec ieeha qekneqe xfrl` oa oerny 'xe ,dehn `edy mz epiax xne` inp ozyt ivip`e .axrl ie`x dfi`e izyl ie`x dfi`

d`p dxry `ny :opixn`c ,(a,eq) "oigzetoda mngzie ozyt ivip`e xnv ifib `iai `l leki :(`vz zyxt) ixtqa `ipz ,cere .(llk die`x dpi`e) ozyt ivip`l dnec Ðxnel cenlz Ð

ozyt ipveda :xn`wcn ,uitpe wiice dehp `ly ozyt `edc `gken oizrnyc `ibeq ,cere .dehp `ly xnv ifibc `inec ozyt ivip`c rnyn .fphryozyt ipyeda ,dxyk Ð.rcei ipi` Ð

,mirbpa `nhn epi`c ab lr s`e ,`ed ieeh e`l i`ce ozyt ivip`c d`xp okl .ivip` epiide ,dleqtc dil `hiyt uitpe wiicc llkn .uitp `le wiice ,wiic `le ixza dil `wtqnc rnyne

d`nehl `ed aexwe li`edmzd xyknc o`n elit`e .milk zxifb meyn oiteyn mixqp liqtc `ki`c (`,eh) onwl ogky`ck ,jkql elqetl opax eda xefb Ð`de .`kd lqtinl ivn Ð

dleqt ieeha dkkiq :qekneq xn`wcieeh oi`yk oicd `ede .xn`w `ziixe`cn Ð,xn`wc cg` xac exn`e .ivip` oebk ozyt rnync .ozytn ueg xfrl` oa oerny 'x xn`wck ,opaxcn Ð

dcedi 'x liqtc xnel ivniz elit`e .cin rnync ,ieeha dkkiq xn`w qekneq la` .d`nehn oiwegxc oeik ,dkeql ivip` ilqtin `l epalziy cr mirbpa `nhn oi`c dcedi 'xlc meyn

dieeh mcew xfrl` oa oerny 'x enk oeail mcew opaxcnxi`n 'xe qekneqe xfrl` oa oerny 'x xn`w `lc `de .mirbpa `nhny iptn :xn`wcn ,xn`w `ziixe`cn qekneq jgxk lr Ð

cg` xac exn`.jekiqa ixii` `l xi`n 'xc meyn ,cere .n"xk o`nk xn`w `le `pz i`d ik o`nk :xn`wc `d ith `gipc oky lke .mirbp 'qna xi`n 'x ixac aizk oi` dpynd xcqa Ð

cin `nhnc oeikc ,`ilz `da `dc ab lr s`opaxc :xnel yi cere .oeir jixve ,jexrd yxitck ,ieeh dcedi 'xc ozyt ly uipe` mlerle .ozyt ivip`a opaxcn jkql leqti ok m` Ð

.ze`neh x`ya `nhn oi`c xg`n mirbpa `nhnd xaca leqtl ,awie oxeb zleqtn slinl jiiy `lc :ixaqwc .mirbpa `nhnc ab lr s` ,dxyk ieeha dkkiq :ixaq qekneqc dilr ibiltc

cg` xac exn` epiideyly lr yly meyn ea oi` enk ,opaxke ,ixii` ozyt cbaa xfrl` oa oerny 'x xn`wc ozytn uegc xninl `kilc .mirbpa `nhnd xaca oikkqn oi`y dna Ð

cba epiidc.ozytd on `veid on ueg yly lr yly meyn ea oi` urd on `veid lk :xn`w ikd inp `eddac ,`id `zln e`l `dc Ð
`zewt`

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

àúééøBàc àä ,øöBà úøæb íeMî ïéëkñî ïéàc¯ §¥§©§¦¦§¥©¨¨§©§¨
"äkeñ dðéà" éðú÷c íúä .éîc øétL¯,ãáòéc eìéôà ©¦¨¥¨¨§¨¨¥¥¨¨£¦¦£©

øîà äãeäé áø øîà .äkeñ dðéà éîð àúééøBàcî¦§©§¨©¦¥¨¨¨©©§¨¨©
dëkñ :áøïévéçaíéøëæ¯úBá÷ða ,äøLk¯.äìeñt ©¦§¨§¦¦§¨¦§¥¨¦§¥§¨

íéøëæ øBæâéð :àîéúc eäî !àèéLt ,äøLk íéøëæ§¨¦§¥¨§¦¨©§¥¨¦§§¨¦
,äìeñt úBá÷ða øî øîà .ïì òîLî à÷ ,úBá÷ð ehà©§¥¨©§©¨¨©¨¦§¥§¨
àì úBàìîì éeNòä ìea÷ úéa :àîéúc eäî !àèéLt§¦¨©§¥¨¥¦¤¨§©§¨
äðç øa øa äaø øîà .ïì òîLî÷ ,ìeaé÷ déîL§¥¦¨©§©¨¨©©¨©©¨¨

ïzLô éöéðàa dëkñ :ïðçBé éaø øîà¯éðöBäa ,äìeñt ¨©©¦¨¨¦§¨©£¦¥¦§¨§¨§§¥
ïzLô¯,äøLkéðLeäåïzLô¯éðLeäå .eäî òãBé éðéà ¦§¨§¥¨§§¥¦§¨¥¦¥©©§§¥

éðLeä õéôð àìå ÷ééc éà ,CLôp äî .òãBé éðéà ïîöò©§¨¥¦¥©©©§¨¦©¥§¨§¦§¥
÷ééc àìå éøz ìáà ,déì éø÷éðöBä:àîìc Bà ,déì éø÷ ¨¥¥£¨¨¥§¨©¥§¥¨¥¥¦§¨

:äãeäé áø øîà .déì éø÷ éðLeä éîð ÷ééc àìå éøz̈¥§¨©¥©¦§¥¨¥¥¨©©§¨
éLeLa :øîà ééaà .eäa ïéëkñî éøöååLe éLeL éðä¯ ¨¥¥§¨§¥§©§¦§©©¥¨©§¥

éøöååLa ,ïéëkñî¯àîòè éàî .ïéëkñî àì¯ïåék §©§¦¦§¨§¥Ÿ§©§¦©©§¨¥¨
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

עושים את העולם דירה לו יתברך – דירה אחת ויחידה, דירה כפולה, גשמית ורוחנית גם יחד.
משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ



רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dkeq(ipy meil)

ïéëkñî ïéàce ,zeliagaøétL àúééøBàc àä ,øöBà úøæb íeMî §¥§©§¦¦§¥©¨¨§©§¨©¦
éîcz` gipdy ote`a xaecny opgei iax cinrd jk meyne , ¨¦

dxifb opaxcn dkeqd dleqt ok it lr s`e ,jkq myl zeliagd
la` .jekiql mdilr jlni jk xg`e yaiil ick my mgipi `ny

íúäyicba hhegd ly dpyna,'äkeñ dðéà' éðz÷c`idy rnyn ¨¨§¨¨¥¥¨¨
dleqtôàeléa,ãáòécy ote`a epiide,äkeñ dðéà énð àúééøBàcî £¦¦£©¦§©§¨©¦¥¨¨

mixnerd z` rprp `lyk xaecny opgei iax cinrd jk meyne
on `le 'dyrz' meyn `ziixe`cn dleqt df ote`ay ,dkeq myl

.ieyrd
áø øîà äãeäé áø øîàdëkñ ,ezkeq jkqnd -ïévéçaíéøëæ- ¨©©§¨¨©©¦§¨§¦¦§¨¦

dkeqd ,dhila ey`xa yiy ug ly ci ziaa,äøLkab lr s`e §¥¨
`neh lawn epi` leaiw zia el oi`y oeiky ,ilkl ynyn `edyd

ezkeq jkiq m` mle` .jekiql xykeamivigúBá÷ðly ci ziaa - §§¥
dkeqd ,awp ey`xa yiy ug,äìeñtleaiw zia el yiy oeik §¨
dpyna epipye ,d`neh lawne(.`i)leqt d`neh lawnd xac lky

jkqndy exn`a eprinydl ax `a dn :`xnbd zl`ey .ea jkql
miviga,äøLk íéøëæàèéLtlawn epi`y oeiky `ed heyt oic - §¨¦§¥¨§¦¨

,ax eprinyd lecb yecig :`xnbd zvxzn .jekiql ie`x d`neh
àîéúc eäîepiidy ef dkeq leqtl mewn did eixac `lel - ©§¥¨

mixne`øBæâéðmiviga zkkeqnd dkeq leqtleèà ,íéøëædkeq ¦§§¨¦¨
miviga zkkeqndúBá÷ð,d`neh milawne leaiw zia mdl yiy §¥

ok lrïì òîLî à÷miviga zkkeqnd dkeqe ,mixfeb `ly ax ¨©§©¨
.dxyk mixkf

(øî øîà)dn :zl`eye ax ixac jynda oecl `xnbd dkiynn ¨©©
ezkeq jkqndy exne`a eprinydl ax `aamivigäìeñt úBá÷ð §§¥§¨

`lde ,dkeqdàèéLtleaiw zia ea yiy oeiky `ed heyt oic - §¦¨
yecig :`xnbd zvxzn .ea jkql leqte d`neh lawn `ed ixd

,ax eprinyd lecbàîéúc eäîxnel mewn did eixac `lel - ©§¥¨
mler ielin eze`lnl icka ieyr mivigd y`xay awpdy oeiky

df ixd ,cer owexzdl `leúBàlîì éeNòä ìea÷ úéaedéîL àì ¥¦¤¨§©§Ÿ§¥
ìeaé÷d`neh milawn mpi`y ur ilk iheytk miaygp md `l`, ¦

ïì òîLî÷,leaiw zia aygp ze`lnl ieyrd leaiw zia mby ax ¨©§©¨
.oda jkql mileqt zeawp mivig jkitle

,äðç øa øa äaø øîàmipic dyelyïðçBé éaø øîàjkqnd oica ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
.` .ozytadëkñezkeq jkqnd -ïzLt éöéðàaxaky ozyta - ¦§¨©£¦¥¦§¨

dkeqd ,dieehl ie`xe wxqna wxqp,äìeñtlawn ozytdy oeik §¨
ezkeq jkqnd .a .jekiql leqte mirbp z`nehïzLt éðöBäa- §§¥¦§¨

dkeqd ,mina exyipy iptl ozytd ileraba,äøLkoiicry oeik §¥¨
ux`d on eleciby xac lkk md ixde d`neh milawn mpi`

.b .ea jkql xzenyåa ezkeq jkqndeäî òãBé éðéà ,ïzLt éðLeä §§¥¦§¨¥¦¥©©
siqed .`l e` jekiql mixyk md m` rcei epi`y opgei iax xn` -

:xn`e daxòãBé éðéà ïîöò éðLeäåialyn aly dfi`l rcei ipi` - §§¥©§¨¥¦¥©
,ewtq z` dax x`ane .'ipyed' opgei iax `xw ozytd ziiyräî©

éà ,CLôpepiidc ipyd alyl opgei iax oeekzd m`d -÷ééc- ©§¨¦¨¥
zyzkna yzkpyõéôð àìådfle ,wxqna wxeq `le -éø÷ éðLeä §Ÿ¨¦§¥¨¥

déì,epic dn rcei epi`y xn`e opgei iaxìáàexary ozyt ilerab ¥£¨
epiidc oey`xd jildzd z` wxéøzmina exypy -÷ééc àìå- ¨¥§Ÿ¨¥

,zyzkna eyzkp `ledéì éø÷ éðöeä.mda jkql xzene ,opgei iax §¥¨¥¥
àîìc Bày milerab mb `ny -éøzmina exypy -÷ééc àìå`le - ¦§¨¨¥§Ÿ¨¥

zyzkna eyzkpdéì éø÷ éðLeä énðopgei iax `xw mdl mb `ny - ©¦§¥¨¥¥
jkql xzen m` opgei iax ly ewtq llka ellkp md mbe ,'ipyed'
jildz z` llk ligzd `ly ozyt wxy `vnpe ,`l e` mda

.ea jkql xzen ely ceaird
éøöååLe éLeL éðä ,äãeäé áø øîà,mc` lk`n mpi`y zewxi ipin - ¨©©§¨¨¥¥§¨§¥

eäa ïéëkñîmiie`x mpi`y oeiky ,dkeqd z` mda jkql xzen - §©§¦§
.jekiql miie`xe d`neh milawn mpi` dlik`léiaàe wlg,øîà ©©¥¨©

éLeLampn`ïéëkñî,mdamle`ïéëkñî àì éøöååLa.dligzkl §¥§©§¦¦§¨§¥Ÿ§©§¦
- enrh z` x`aneïåék ,àîòè éàî©©£¨¥¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ המכונה ד"ר ש.

ב. אולמאן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי ספרו מסות "חנוך ומדע", ות"ח על שימת לבבו לשלחו לי, שנוסף על הקורת 
רוח מהספר הרי מעיד הוא שכ' מנצל גם עתה כשרונותיו לחיזוק היהדות בכל מקום שידו מגעת, כמו 
שרואני ג"כ מהמאמרים המתפרסמים ב"דזשואיש פרעס", ובודאי גם בזה ימשיך, כי יש מי שמגיעים 

אליהם על ידי ספר, ויש מי שמגיעים אליהם על ידי מאמר במכ"ע.

ויהי רצון שימשיך בכל הנ"ל מתוך עבודה באהבה ובשמחה ובבטחון גמור בהשי"ת שיצליחו 
בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ובכבוד.



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dkeq(iyily meil)

eäééçéø éøñcy yeygl yi ,rx gix mdl yiy -÷éôðå eäì ÷éáL- §¨¥¥©§¨¦§§¨¦
dxick ozngn dkeqd ziyrpy oeike ,`vie dkeqd z` aefri

.mda jkql minkg exq` dgexq
éâéäå éîæéä éðä ,àáø øa ïðç áø øîà,dpq ipin -eäa ïéëkñîz` ¨©©¨¨©¨¨¨¥¦§¥§¦¥§©§¦§

.d`neh lawn epi`e ux`d on eleciby xac lkk dkeqdéiaà©©¥
éîæéäa ,øîàok`ïðéëkñî,la`àîòè éàî .ïðéëkñî àì éâéäa ¨©§¦§¥§©§¦¨§¦¥§©§¦¨©©£¨

c ,ibida mikkqn oi`eäéétøè éøúðc ïåéklr mixyep mdilry - ¥¨§¨§¦©§©§
y yeygl yi ,epgleye ey`x÷éôðå dì ÷éáLdkeqd z` aefri - ¨¦¨§¨¦

.mda jkql minkg exq` jk meyne ,`vie
:epizpyna iepyd zeliaga jekiq oicl zxfeg `xnbdìcéb áø øîà̈©©¦¥

àì÷éãc àúe÷tà éàä ,áø øîàlwcd itpr xnelk ,lwcd `ven - ¨©©©©§¨§¦§¨
,rwxwdn e`ven mewna milcbdeäa ïéëkñîe ,éãéâàc áb ìò óà §©§¦§©©©©£¦¦

,mivr iliagl minece dfl df mixaegn mitprdy -íéîL éãéa ãâà¤¤¦¥¨©¦
ãâà déîL àìicia `l` mc` icia dyrp `l mxeaigy oeik - Ÿ§¥¤¤

:`xnbd dtiqen .'cb`'l aygp df xeaig oi` ,minyáb ìò óà©©©
eäì ãéâà øãäcmyy oeilrd cvd z` mc` icia xywe xfg - §¨©¨¥§

iab lr cgi elviy ick dfn df miwgxzne mihytzn mitprd
,mda jkql xzene dliagk mze` daiygn ef dxiyw oi` ,dkeqd

y meynãâà déîL àì ãça ãbéàdceb`l zaygp dpi` dxiyw - ¦¥§©Ÿ§¥¤¤
cigi ur zxiyw la` ,cg`k mihxt dnk zxagn `id ok m` `l`
zaygp dceb`d lk o`ke zxqe` dpi`e dliagl zaygp dpi`

.cg` urk
:lwck ea jkql xzene eicgi ceb`y sqep oinøîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©

éð÷c éø÷Bc éðä ,àìéL øa àðéáø,mrfbn milvtznd miax mipw - ¨¦¨©¦¨¨¥§¥§¨¥
eäa ïéëkñîe ,jekiql mixyk -eäðéð éãéâàc áb ìò óàmdy - §©§¦§©©©©£¦¦¦§

dliagk miaygp mpi` mewn lkn ,mdly rfba mixaegne miceb`
c meyn.ãâà déîL àì íéîL éãéa ãâàeøãäc áb ìò óàxfgy - ¤¤¦¥¨©¦Ÿ§¥¤¤©©©§¨©
e mc`deäì ãéâàmixyk oiicr ,mc` icia cb` iede ipyd mciva ¨¥§

y meyn jekiqlãâà déîL àì ãça ãbéàmixaegn xak mdy oeik - ¦¥§©Ÿ§¥¤¤
mi`xwp mpi` ,mnr xg` xac xaig `l ezcib`ae xg`d mciva
:`ziixadn jkl di`x `xnbd d`ian .mda jkql xzene dliag

ïéðø÷Bãå íéð÷ ,éëä énð àéðz[dxitg ilkÎ],ïäa ïéëkñîzx`an ©§¨©¦¨¦¨¦§§¨¦§©§¦¨¤
jkql xzeny ycgl `pzd zpeek ike ,`ziixad z` `xnbd

a,íéð÷`ldàèéLtepi`y xac lkk mda jkql xzeny `ed ¨¦§¦¨
`l` ,ux`d on elecibe d`neh lawnàîéàycgl `pzd zpeek ¥¨

a jkql xzenyïéðø÷Bc ìL íéð÷eicgi mi`veid mipw xtqn - ¨¦¤§¨¦
iky ,mipxwecl dfa minece cg` rfbnminy icia miceb`y oe

e dliagl miaygp mpi`,ïäa ïéëkñîcb`y `cqg ax ixacke §©§¦¨¤
.cb` diny e`l miny icia

:`liy xa `piax mya `cqg ax xn`y sqep oic d`ian `xnbd
àîâàc àúéøøî éðä ,àìéL øa àðéáø øîà àcñç áø øîàåipin - §¨©©¦§¨¨©¨¦¨©¦¨¨¥§¨¦¨§©§¨

oebk ,ieel my mdl yi `l` cegl mnya miiexw mpi`y s` xexn
,mb` ly zxfg `l` mzq zxfg z`xwp dpi`y zxfgàöBé íãà̈¨¥

BúáBç éãé ïäaxexn zlik` lyçñôa.:`xnbd dywn,déáéúéî ¨¤§¥¨§¤©¥¦¥
dxezd dxn`y mewn lky `ziixaa epipy'áBæà'oinl wx dzpeek , ¥

,cegl 'aef`' `xwpyàìå`xwpy oinïåé áBæàlcb `edy mey lr - §Ÿ¥¨¨
,oeei ux`aàìå`xwpy oinéìçBk áBæàdnecd erav mey lr - §Ÿ¥¨¦

,legkléøaãî áBæà àìå,xacna lcby my lr -,éîBø áBæà àìå §Ÿ¥¦§¨¦§Ÿ¥¦
àìålk.éååì íL Bì LiL áBæà'aef`' oiprly myk :`xnbd dywn §Ÿ¥¤¥¥§©

ok `xwpy ote`a wx dzpeek 'aef`' dxeza xn`py oeiky x`ean
dxez dxn`y xexn zlik` iabl oicd `ed ,ieel my `ll cegl

(g ai zeny)xexnl `weec dzpeky xnel yi ,'Edlk`i mixxn lr'©§Ÿ¦Ÿ§
epi` ieel my dl yiy '`nb`c `zixxn' la` ,ieel my el oi`y

.gqta ezaeg ici ea `vei,`xnbd zvxznäpzLpL ìk ,éiaà øîà̈©©©¥¨¤¦§©¨
äøBz ïzî íãB÷ BîLmipin dnk dxez ozn iptl ea eidy xac - §¤©©¨

aef`' dxez ozn iptl didy 'aef`' oebk ieel my ilra mwlgy
,dnecke 'ixacn aef`'e 'ilgekdéìò äãét÷äå äøBz äúàáe- ¨¨¨§¦§¦¨£¥

,ieel my `ll 'aef`' cinz aezkl dxezd dcitwdyòeãéadf - §¨©
oind z` leqtle hrnl dxezd zpeeky epl dxen.éååì íL Bì LiL¤¥¥§©

åeli`éðäy xexn -ììk døBz ïzî íãB÷ eäééîL äpzLð àì- §¨¥Ÿ¦§©¨§©§¤©©¨§¨
dazkyk jk meyn ,mzq 'xexn' mipind lk e`xwp onf eze`ay

eid `l ixdy el` mipin `ivedl dzpeek oi` i`ce 'xexn' dxezd
ezaeg ici mda mi`veie dxeza xn`py 'xexn' llka mde ,`vnpa

.gqta
:sqep uexiz,øîà àáøici mi`veiy df llk xn`p xexn iabl mb ¨¨¨©

`l` ,ieel my el oi`y xexna wx daegéðä,'`nb`c `zixxn' - ¨¥
oiicre ,dxez ozn ixg` elit` mny dpzyd `làúéøøîàîúñ §¨¦¨§¨¨

eäééîL,ieel my `ll 'xexn' lk ita mi`xwp -eäì éø÷c éàäå §©§§©§¨¥§
àîâàc àúéøøî,`nb`c `zixxn mdl `xw `cqg axy dne - §¨¦¨§©§¨

`edàîâàa çkzLîc íeMîjk meyne ,mb`a miievn mdy oeik - ¦§¦§©©§©§¨
ezaeg ici ea `vei mc`y ieel my el oi`y xexn llka md ixd

.gqta
e` mipwd xtqn edn zx`ane ,'cb`' ipicl zxfeg `xnbd
zceb`l mixyk eidie ,dceb`l eaygiy xzeia hrend oilerabd

:jekiql mileqt eidie dnec` dxt ly aef`ãbéà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¦¥
ãçalkd ixacl ,cigi utg zxiyw -ãâà déîL àìaygp `l - §©Ÿ§¥¤¤

.jekiq leqtle aef` zceb`l ,dceb`zxiywìLLixacl ,mivtg ¨Ÿ
lkd.ãâà déîLzxiywe,íéðLa dielzïðaøå éñBé éaø ú÷Bìçî §¥¤¤§©¦©£¤©¦¥§©¨¨

.oldl x`eankïðúcdxt zkqna(h"n `"it)in ea mifny aef` iabl ¦§©
,zn `nh lr dxtáBæà úåöîcgi ceb`lìLíéçì÷ äLmiyxy - ¦§©¥§Ÿ¨§¨¦
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ea efdy xg`l lerab lkn x`yp m`e ,zeax minrt aef`a mifny

.ea zefdl xyk ,`edy lk xeriy
iepy dceb` xeriyy `cqg ax ixac z` zx`an `xnbd

:minkge iqei iax zwelgnaïézòc à÷ìñ à÷`xnbd dpiad - ¨¨§¨©§¦
iax xn`y dnn z`f wiicyiqeioilerab dyly aef` zevn'

c ,'mipy eixiyeíéðL åéøéMcîipy 'cb`'a ex`yiy icy oeik - ¦¦§¨¨§©¦
oicd xwirny rnyn ,miglwíéðL énð Búléçz,éðz÷c éàäåiax §¦¨©¦§©¦§©§¨¨¥
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c ixd ,dligzklïðaøì,'miglw dyly aef` zevn' exn`y §©¨¨
jixvy mzpeekìLäLs`ákòìminkg mb m` ixdy ,carica §Ÿ¨§©¥

dna ,mipya xyk carica j` dligzkl wx dyly ekixvd
jixv minkgly ,`cqg ax ixack gkene ,minkge iqei iax miwleg
miaygp mipy mb iqei iaxle ,dceb`l eaygiy icka dyly ceb`l

- df yexit lr `xnbd dywn .dceb`løîBà éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥¥
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mixyke dceb`l miaygp miglw ipy cb` m` elit` carica
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izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxt`nei
.íçéø ùéàáî = åäééçéø éøñãéâéäå éîæéä.dpq ipin Ðïéìò ïéøùåð = åäééôøè éøúðã

.ïäìùàì÷éãã àúå÷ôàdaxd oipxwec ea mi`vei ,rwxwl jenq `edyk ,lwcd `ven Ð

.aiaq aiaqéãéâàã áâ ìò óàåoi` oxn`c ,oiliagl ince ,cgi oli`d itpr oixaegny Ð

.oda oikkqnåäéà åäì ãéâà øãäã áâ ìò óàåiptn ,oaikydl ick dlrn ly mitprd Ð

oi`e ,dlrnl oitwepe o`kle o`kl oilvtzny

.awpd minzeqãâà äéîù àì ãçá ãâàlk Ð

envr ipta ecbe`e cgi xaegnd icigi xacÐ

mcb`ie enr xg` xac oziy cr ,dceb` dpi`

.cgiéð÷ã éø÷åã`l` ,`lwicc `zewt` oirk Ð

.milwc ly dfe mipw ly dfyíéðø÷åãå íéð÷Ð

mipxwece .ilin ixz :rnynxwca xetgi enk Ð

.f"rla `"lt* = (`,a dvia)íéðø÷åã ìù íéð÷
.daxd mipxwec oink mrfba mi`veiy Ðïéëëñî

ïäá.dliagk edl opieeyn `le Ðàúéøøî
.íâà ìù úøæç = àîâàãáåæà`kid lk Ð

.ikd dil yixc aef` aizkcùéù áåæà ìë àìå
éååì íù åì`zxxn `le ,aizk xexn inp `kd Ð

.ieel my `edc ,`nb`cíãå÷ åîù äðúùðù ìë
äøåú ïúîmy cg` lke ,oipin dnkn ea yiy Ð

did dxez ozn mcewe ,zilgek aef` enk ,el ieel

dnka aezky ,dcitwde dxez dz`ae ,eny df

cg` odn cg`a azkp `le aef` zenewn

elld zenyncitw aef` mzq` dpin rny Ð

.`pngxéðämcew mny dpzyp `l `zixxn Ð

`l` oiiexw eid `l dxez dpzipyke ,dxez ozn

mixexn xikfdyke ,mzq xexndid df s` Ð

.rnynaãâà äéîù àìdliag oiprl `l Ð

.aef` zceb` oiprl `le ,jkqlïéçì÷ äùìùÐ

.oiyxyïéìåòáâ äùìù ïäáå.glw lkl lerab Ð

,ey`xa rxfdy irvn`d dpw `ed lerab

.ozyte qeapwkøîåà éñåé éáøyxtn onwl Ð

.ediizbeltåéøéù,onf xg`l cg`d ltp m` Ð

.mipya mixyk eixiyåéîåãøâea oifnyk Ð

mikx eileraby jezn ,daxd minrtÐ

dceb`a xiizynd `edy lke .mixazynÐ

lk cg`e cg` lkn xiizyiy calae ,xyk

.zniiw ezceb` my `dzy ,`edyà÷ìñ à÷
äéúòãzwelgn mipy `cqg ax xn`c `dc Ð

ikde ediizbelt yxtn ikd ,opaxe iqei iax

iqei 'xl mipy eixiycnc :dl opirnyz Ðezlig

.caric mipy inpäåöîì.dligzkl Ðéáøãîå
éñåéopaxl llkn ,devnl `din yly ira Ð

devnl ,inp edpi` i`c .akrl dyly ixn`c

akrl `lei`ne ,ibelti`l iqei iax `z` i`n Ð

diny iqei iaxlc ,`cqg ax xn`wc zwelgn

.cb` diny `l opaxle cb`íéðù åúìéçúù áåæà
on mipy eltpe dyly aef` oke ,leqt Ð

cg` xiizype dceb`d.leqt Ð'åë øùë åðéàå
.dylya `l` xyk ezligz oi` :xnelk Ð

.mipya `l` mixyk mixiy oi`e ,`id dceb` e`l ikdn xivacêåôéà,ocic `xaq Ð

,akrl dyly iqei 'xlc :ikd `cqg axl dyxtpc dizrc `wlq `w lirl oxn`c

.akrl `le devnl ixn`wc (iqei iax rny opaxl) dylyc llkne .`icda `kd yxtnck

àéðúäåixn`w opax jgxk lr ,edine .`xnb oeyl ef oi`y ,opiqxb `l opaxl .`zegipae Ð

.dl opirny akrl dyly iqei 'x `dc ,dlíéðù åúìéçúù áåæà.xyk Ðãçà åéøéùå
.xyk inp Ðìåñô àìåikd inp `tiqc jzrc `wlq `we .cg` `diy cr ezligza Ð

jizrc `wlq cg` eixiy :jixt ikdle .cg` `diy cr mileqt eixiy oi`e ,`yxtin

.xyk ipzw `de ?lqtil
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àúå÷ôàaiaq daxd oipxwec ea oi`vei rwxwl jenq `edyk lwcd `ven Ð `lwicc

oi`e .qxhpewa yxit jk .cgi oli`d itpra mixaegn mdy icib`c ab lr s`e

lwcd aiaq lcbd ayr `eddc ,(mye `,hl migqt) "dry lk" wxtc `lwicc `zeev` df

mzd xn` `d ,`ed lwcd on i`e .xexn meyn ea mi`veiexyt`e .mirxfd on dvn dn Ð

,(a,ek oiaexir) "oiqt oiyer" seqc oilawxr epiidc

`zeev` :`xnba mzd yxtncyxite .`zeixg Ð

jixve ,lwcd aiaq lcbd aiq `edy :qxhpewa my

alel" wxta opzcn edine .`ed rxf oinc xnel

`l` aleld z` micbe` oi` :(a,el onwl) "lefbd

elit`e ,aiqa elit` `xnba `ax xn`e ,epina

`l` ,ayr df oi`c :dpin rny ,`lwicc `xwira

.oilawxr df oi`e `ed envr lwcd on

àúéøøîzxfg :qxhpewa yxit Ð `nb`c

lk" wxta ok rnyn oi`e .mb` ly

digky` `piax :opixn`c ,(`,hl migqt) "dry

.`zixxn` xfgn dedc `axc dixa `g` axl

,ith ixixnc meyn i` ,jizrc i`n :dil xn`

oin `l` zxfg df oi` `nl` .zxfg opz op`de

mb`a lcbny epnn yie ,`zixxn enyy `ed xg`

"zetxh el`" wxta driz `xwp ely yxeye

driz i`n ,(mye .hp sc oileg)`xwir Ð

.`zixxnc

íåùîipyn `peeb i`d ik Ð `nb`a ogikyc

iab (a,aq oileg) "zetxh el`" wxt `ax

`kd ipync ab lr s` ,inp iia`e .dagx ly oixez

`dc .`axl dcen mewn lkn ,ipixg` iiepiy mzde

ykn (`,t oileg) "epa z`e eze`" wxtaifr oixi

.gafn iabl `l`ac

ùìùázea` zkqnac :dniz Ð cb` diny

zegtc rnyn (e dpyn iyily wxt)

oiayeiy dxyr :opzc ,cb` diny `l dyngn

midl`" :xn`py ,odipia dpiky dxeza oiwqere

dyng elit` oipne ,"l` zcra avp:xn`py Ð

dyly elit`y oipne ,"dcqi ux` lr ezceb`e"Ð

mixtq zi`e ."hetyi midl` axwa" :xn`py

meyn "axwa"n ol `wtp dyngc ,`kti` iqxbc

'axwa' oeylae ,i`w `xwc diyixc zcr`c

dyng epiidc ,dcr ivga :xnelk ,rvn` rnyn

ux` lr ezceb`e"n ol `wtp dylye .hetyi Ð

,ok rnyn `l (`,e) zekxac `nw wxtae ."dcqi

dpikyy oilltzny dxyrl oipn :mzd xn`c

mdipiaoipne ."l` zcra avp midl`" :xn`py Ð

mdipia dpikyy oica oiayeiy dylylÐ

`ziinw `qxible ."hetyi midl` axwa" :xn`py

dceb` `aiyg `nlrac ab lr s`c `nye .`gip

"dcqi ux` lr ezceb`e"c `xw i`d ,dylyaÐ

ici s`" :aizkc meyn ,dynga `l` mwezin `l

.zerav` yng da yi ciae "ux` dcqi

úåöîdxtc aef` iab Ð miglw dyly aef`

dey dxifba sili (zwg zyxt) ixtiqae .aizk mixvn gqtc aef` iab `l` ,dceb` aizk `l

dylyn zegta dceb` oi`c ,dyly oldl dn .dgiwl dgiwl`lc opaxe .dyly o`k s` Ð

ceb` epi`ya ixyknc ,dgiwl dgiwl alel iab lirl itlidxn`p aef`l aef`nc ixaqw Ð

:dxtc xyr cg` wxt seqa dpyn jdc `tiq ipzw `d ,`id dey dxfb i`c :dnize .dey dxfb

ocb` `lceb` :`ipzc ,dcedi iaxl aleln `py i`ne ,xyk Ðceb` epi`y ,xyk Ð,leqt Ð

?dgiwl dgiwl silic meyn

ïäáåoilerab dylyglwe glw lkl dyly i`c .glwe glw lkl cg` lerab Ðm` Ð

diepy ef dpyne .yly lr yly xne` dcedi 'x :`tiq ipzwc ,dcedi 'x epiid ok

.dxvw `xnbdy `l` ,(h dpyn xyr cg` wxt) dxt zkqna jxe`aåéîåãøâålk

oixyk aef` inecxbe ,oixyk zlkz inecxb :`iig iax ipa ixn`c (a,dl zegpn) "zlkzd" wxta Ð `edyi` .(my) dxt zkqna `id dpync ,`pipz aef` inecxbc .aef` hwp zlkz ab` Ð

.jixhvi` rxevnc aef` meyn :inp
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ריי izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxt`nei
.íçéø ùéàáî = åäééçéø éøñãéâéäå éîæéä.dpq ipin Ðïéìò ïéøùåð = åäééôøè éøúðã

.ïäìùàì÷éãã àúå÷ôàdaxd oipxwec ea mi`vei ,rwxwl jenq `edyk ,lwcd `ven Ð

.aiaq aiaqéãéâàã áâ ìò óàåoi` oxn`c ,oiliagl ince ,cgi oli`d itpr oixaegny Ð

.oda oikkqnåäéà åäì ãéâà øãäã áâ ìò óàåiptn ,oaikydl ick dlrn ly mitprd Ð

oi`e ,dlrnl oitwepe o`kle o`kl oilvtzny

.awpd minzeqãâà äéîù àì ãçá ãâàlk Ð

envr ipta ecbe`e cgi xaegnd icigi xacÐ

mcb`ie enr xg` xac oziy cr ,dceb` dpi`

.cgiéð÷ã éø÷åã`l` ,`lwicc `zewt` oirk Ð

.milwc ly dfe mipw ly dfyíéðø÷åãå íéð÷Ð

mipxwece .ilin ixz :rnynxwca xetgi enk Ð

.f"rla `"lt* = (`,a dvia)íéðø÷åã ìù íéð÷
.daxd mipxwec oink mrfba mi`veiy Ðïéëëñî

ïäá.dliagk edl opieeyn `le Ðàúéøøî
.íâà ìù úøæç = àîâàãáåæà`kid lk Ð

.ikd dil yixc aef` aizkcùéù áåæà ìë àìå
éååì íù åì`zxxn `le ,aizk xexn inp `kd Ð

.ieel my `edc ,`nb`cíãå÷ åîù äðúùðù ìë
äøåú ïúîmy cg` lke ,oipin dnkn ea yiy Ð

did dxez ozn mcewe ,zilgek aef` enk ,el ieel

dnka aezky ,dcitwde dxez dz`ae ,eny df

cg` odn cg`a azkp `le aef` zenewn

elld zenyncitw aef` mzq` dpin rny Ð

.`pngxéðämcew mny dpzyp `l `zixxn Ð

`l` oiiexw eid `l dxez dpzipyke ,dxez ozn

mixexn xikfdyke ,mzq xexndid df s` Ð

.rnynaãâà äéîù àìdliag oiprl `l Ð

.aef` zceb` oiprl `le ,jkqlïéçì÷ äùìùÐ

.oiyxyïéìåòáâ äùìù ïäáå.glw lkl lerab Ð

,ey`xa rxfdy irvn`d dpw `ed lerab

.ozyte qeapwkøîåà éñåé éáøyxtn onwl Ð

.ediizbeltåéøéù,onf xg`l cg`d ltp m` Ð

.mipya mixyk eixiyåéîåãøâea oifnyk Ð

mikx eileraby jezn ,daxd minrtÐ

dceb`a xiizynd `edy lke .mixazynÐ

lk cg`e cg` lkn xiizyiy calae ,xyk

.zniiw ezceb` my `dzy ,`edyà÷ìñ à÷
äéúòãzwelgn mipy `cqg ax xn`c `dc Ð

ikde ediizbelt yxtn ikd ,opaxe iqei iax

iqei 'xl mipy eixiycnc :dl opirnyz Ðezlig

.caric mipy inpäåöîì.dligzkl Ðéáøãîå
éñåéopaxl llkn ,devnl `din yly ira Ð

devnl ,inp edpi` i`c .akrl dyly ixn`c

akrl `lei`ne ,ibelti`l iqei iax `z` i`n Ð

diny iqei iaxlc ,`cqg ax xn`wc zwelgn

.cb` diny `l opaxle cb`íéðù åúìéçúù áåæà
on mipy eltpe dyly aef` oke ,leqt Ð

cg` xiizype dceb`d.leqt Ð'åë øùë åðéàå
.dylya `l` xyk ezligz oi` :xnelk Ð

.mipya `l` mixyk mixiy oi`e ,`id dceb` e`l ikdn xivacêåôéà,ocic `xaq Ð

,akrl dyly iqei 'xlc :ikd `cqg axl dyxtpc dizrc `wlq `w lirl oxn`c

.akrl `le devnl ixn`wc (iqei iax rny opaxl) dylyc llkne .`icda `kd yxtnck

àéðúäåixn`w opax jgxk lr ,edine .`xnb oeyl ef oi`y ,opiqxb `l opaxl .`zegipae Ð

.dl opirny akrl dyly iqei 'x `dc ,dlíéðù åúìéçúù áåæà.xyk Ðãçà åéøéùå
.xyk inp Ðìåñô àìåikd inp `tiqc jzrc `wlq `we .cg` `diy cr ezligza Ð

jizrc `wlq cg` eixiy :jixt ikdle .cg` `diy cr mileqt eixiy oi`e ,`yxtin

.xyk ipzw `de ?lqtil
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àúå÷ôàaiaq daxd oipxwec ea oi`vei rwxwl jenq `edyk lwcd `ven Ð `lwicc

oi`e .qxhpewa yxit jk .cgi oli`d itpra mixaegn mdy icib`c ab lr s`e

lwcd aiaq lcbd ayr `eddc ,(mye `,hl migqt) "dry lk" wxtc `lwicc `zeev` df

mzd xn` `d ,`ed lwcd on i`e .xexn meyn ea mi`veiexyt`e .mirxfd on dvn dn Ð

,(a,ek oiaexir) "oiqt oiyer" seqc oilawxr epiidc

`zeev` :`xnba mzd yxtncyxite .`zeixg Ð

jixve ,lwcd aiaq lcbd aiq `edy :qxhpewa my

alel" wxta opzcn edine .`ed rxf oinc xnel

`l` aleld z` micbe` oi` :(a,el onwl) "lefbd

elit`e ,aiqa elit` `xnba `ax xn`e ,epina

`l` ,ayr df oi`c :dpin rny ,`lwicc `xwira

.oilawxr df oi`e `ed envr lwcd on

àúéøøîzxfg :qxhpewa yxit Ð `nb`c

lk" wxta ok rnyn oi`e .mb` ly

digky` `piax :opixn`c ,(`,hl migqt) "dry

.`zixxn` xfgn dedc `axc dixa `g` axl

,ith ixixnc meyn i` ,jizrc i`n :dil xn`

oin `l` zxfg df oi` `nl` .zxfg opz op`de

mb`a lcbny epnn yie ,`zixxn enyy `ed xg`

"zetxh el`" wxta driz `xwp ely yxeye

driz i`n ,(mye .hp sc oileg)`xwir Ð

.`zixxnc

íåùîipyn `peeb i`d ik Ð `nb`a ogikyc

iab (a,aq oileg) "zetxh el`" wxt `ax

`kd ipync ab lr s` ,inp iia`e .dagx ly oixez

`dc .`axl dcen mewn lkn ,ipixg` iiepiy mzde

ykn (`,t oileg) "epa z`e eze`" wxtaifr oixi

.gafn iabl `l`ac

ùìùázea` zkqnac :dniz Ð cb` diny

zegtc rnyn (e dpyn iyily wxt)

oiayeiy dxyr :opzc ,cb` diny `l dyngn

midl`" :xn`py ,odipia dpiky dxeza oiwqere

dyng elit` oipne ,"l` zcra avp:xn`py Ð

dyly elit`y oipne ,"dcqi ux` lr ezceb`e"Ð

mixtq zi`e ."hetyi midl` axwa" :xn`py

meyn "axwa"n ol `wtp dyngc ,`kti` iqxbc

'axwa' oeylae ,i`w `xwc diyixc zcr`c

dyng epiidc ,dcr ivga :xnelk ,rvn` rnyn

ux` lr ezceb`e"n ol `wtp dylye .hetyi Ð

,ok rnyn `l (`,e) zekxac `nw wxtae ."dcqi

dpikyy oilltzny dxyrl oipn :mzd xn`c

mdipiaoipne ."l` zcra avp midl`" :xn`py Ð

mdipia dpikyy oica oiayeiy dylylÐ

`ziinw `qxible ."hetyi midl` axwa" :xn`py

dceb` `aiyg `nlrac ab lr s`c `nye .`gip

"dcqi ux` lr ezceb`e"c `xw i`d ,dylyaÐ

ici s`" :aizkc meyn ,dynga `l` mwezin `l

.zerav` yng da yi ciae "ux` dcqi

úåöîdxtc aef` iab Ð miglw dyly aef`

dey dxifba sili (zwg zyxt) ixtiqae .aizk mixvn gqtc aef` iab `l` ,dceb` aizk `l

dylyn zegta dceb` oi`c ,dyly oldl dn .dgiwl dgiwl`lc opaxe .dyly o`k s` Ð

ceb` epi`ya ixyknc ,dgiwl dgiwl alel iab lirl itlidxn`p aef`l aef`nc ixaqw Ð

:dxtc xyr cg` wxt seqa dpyn jdc `tiq ipzw `d ,`id dey dxfb i`c :dnize .dey dxfb

ocb` `lceb` :`ipzc ,dcedi iaxl aleln `py i`ne ,xyk Ðceb` epi`y ,xyk Ð,leqt Ð

?dgiwl dgiwl silic meyn

ïäáåoilerab dylyglwe glw lkl dyly i`c .glwe glw lkl cg` lerab Ðm` Ð

diepy ef dpyne .yly lr yly xne` dcedi 'x :`tiq ipzwc ,dcedi 'x epiid ok

.dxvw `xnbdy `l` ,(h dpyn xyr cg` wxt) dxt zkqna jxe`aåéîåãøâålk

oixyk aef` inecxbe ,oixyk zlkz inecxb :`iig iax ipa ixn`c (a,dl zegpn) "zlkzd" wxta Ð `edyi` .(my) dxt zkqna `id dpync ,`pipz aef` inecxbc .aef` hwp zlkz ab` Ð

.jixhvi` rxevnc aef` meyn :inp
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ריב
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxt`nei

àìà,eixiy xeriyk `ed `diy cr leqt ezligz oi` :xn`w ikde ,i`w ezlgz` Ð

lirl opixn`wc dyly opaxl :`nl` .cg` epiidcakrl i`c ,devnl Ð`l ?ipn `d Ð

.opax `le iqei 'xàøåñã àúééøåñéàoixkene ,weya xeknl oiyer eidy mipw iliag Ð

.oipna mze`ïäá ïéëëñîjxc oi`y itl ,dpyd zeni lkc xve` zxfb meyn mda oi`e Ð

.mcb`a mripvdlàîìòá àðéðîì àìàÐ

xizn oyaiil ogwelde .exkniy cr ,edpicb`

dkeq myl oda jkqnd jkld ,ocb`epi` Ð

.ocb` xizdl jixvéôéøölebr jek oink Ð

.zeter iciiv ekeza mi`agpe ,raekkéðáøåàãÐ

eit eizgzn ,eze` oilcebe ,zeaxr itprn ieyr

xyw laga mixvpd iy`x oixyew dlrnle ,agx

,miphw mibc oicvy zecevn ilk oirk .cg`

sixva oi` la` .y"wpei* oixewy `neba oiyery

.dcevnl yiy enk dbix` iza drax`e dyly

íéðãòî éùàøenk mipcrn .oeilrd xyw Ð

.(gl aei`) "dnik zepcrn xywzd"éàúúîÐ

.relw `ed eit cvlåäì éøùãiy`x xizn Ð

riwtdl jixv epi`e ,ea relw `edy hegd

.drilwdåìèìèì éåùò åðéàù,df oebk Ð

elhlhn dz` m` oeilrd xyw xizdynyÐ

oink relw eit `l` el oi`y ,eil`n wzip `ed

.mixvpd z` feg`l licbíéîëç åøîàù úå÷øé
xexn ici oda `vei mc`y ,gqta Ðzxfg Ð

y"apih** = md zewc ,odizexag x`ye oiylere

oivveg oi` jkld ,f"rlam` d`nehd ipta

`ly ediilr xefbc `ed opaxcne .bb oda jkiq

iknq `nlc ,d`nehd ipta uegl odilr eknqi

oivveg oigl ocera ,edin .inp iyai ikl ediilr

e`lc ,d`neh ilawn `lc meyn ,`ziixe`cn

iviig `l d`neh ilawn i`c) edpip mc` lk`n

,dvivg ozvivg oi` iyai ikle ,(d`nehd ipta

.iltpe ikxtnc yxtnckäàîåèä úà ïéàéáîå
`ed ld` iyai `lc dnk lke .oigl ocera Ð

.`ziixe`cnøéåà íåùî äëåñá ïéìñåôåÐ

dylya epiidc ,da lqet xie`y xeriyk

xie` :(`,fi) oiwxita onwl opixn`ck .migth

xeriyk leqtl edl opixryn `le .dylya

d`neh lawl ie`xd lke`c .leqt jkq x`y

drax`a `l` lqet epi` leqt jkqe ,`ed

ik `l` ,cvd on zen` rax`e rvn`a migth

.dylyae ,`xnegl edl opipiic xie`úâì øöåáä
zeci mdl oi` mze` jexcl miapr xvead Ð

epi`y itl ,lke`d lr d`neh urd `iadl

ike .oda dil `gip `le .dfig` zial jixv

"ahexde xerlld zia d`nehl zeci eaxz`

(`,fiw oileg).lke`a e` ilka e` ,dkixvd cia ilin ipd Ðêëñì øöå÷äoiywd oi` Ð

e`l i`e irain `l jkqa lke`c oixeaiga dil `gip `lc ,lke`d lr d`neh oi`ian

.dkeql dl liqt ded eilr daexn zleqtcøîàã ïàî.zeci el oi` jkql xvewc Ðìë
øöåá ïëù.zeci jpda dil `gip `lc zbl Ðäéøîçì äééöîðã,oiid z` zevven Ð

.zeciqtneïøãáéì àìãon milay iy`x licai m`y ,oda xaegnd lke`a dil `gip Ð

miywd.ceai`l eklie exftzi `ny Ðàéùðî áøã àîéði`pz zeci el oi` xvew xn`c Ð

.`idíéðàú éëåñ.mip`z itpr =ïéìéëøô.zexenf =úåãáëî.lwc itpr =ïéøéùëÐ

.jkqlúåãéä ìòlawn `ed mby ,lehia jixv `ed s` lke`l jenq ci zia ick Ð

.d`nehàáà éáøìel yi xvew la` ,zeci el oi` xvea :xn`c Ðlr ,`id i`pz i`ce Ð

mwezin `l `nw `pz eli`c .el yi ixn`c ,mixg`k ixn`c `p` :xninl iran digxk

jekiql jlnpe dlik`l xvewa i`e .el oi` :xn` `dc ,dizeekdil dedc oky lk Ð

.`a` iaxk `nwezin `l ,jkld .el oi` xn`we ,el yi xninlàéùðî áøì àìà:xn`c Ð

,`nw `pzk ixn` `p` :xninle ,i`pzk dizlin inwe`l wigcin in ,el oi` jkql xvew

ixn` ikd meyne ,jkql jlnpe dlik`l xvewa oizipznl opinwen e` .ibilt mixg`e

jkql xvewa la` .zeci el yic mixg`.el oi`c inp ecen mixg` Ðäáùçî äìèá éîå
jlnpy mcew e`nhp `l elit`e ,ikda d`neh zlaw Ðzlaw zxez odl dcxi edin Ð

?`ziixza daygna `ziinw dlha ine ,dpey`x daygn ici lr d`neh
ïéãøåé
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úå÷øé`knze oiylere zxfg ,xexn ici oda `vei mc`y gqta Ð minkg exn`y

d`nehd ipta oda oivveg oi` jkld .f"rla y"apih** c`n od zewc ,`piagxge

,d`nehd iptn uegl odilr eknqi `ly ediilr opax xefbc `ed opaxcne .bb oda jkiq m`

lk`n e`lc d`neh ilawn `lc ,iviig `ziixe`cn ,edine .iyai ikl inp ediilr eknq `nlc

,dvivg ozvivg oi` iyai ikle .edpip mc`

d`nehd z` oi`iane .iltpe ikxtnc yxtnck

eyai `lc dnk lkc ,oigl ocera`ed ld` Ð

wwfedy dne .qxhpewa yxitck ,`ziixe`cn

`ed `ziixe`cn ld` iaiyg i`c ,opaxcn yxtl

d`ad oiprl`l i`e .inp dvivg oiprl ok m` Ð

dvivg oiprl ld` iaiygd`ad oiprl ok m` Ð

ipiny wxta aiygc edpdl inc `lc .`l inp

oivveg `le oi`ian iab (` dpyn) zeld`cÐ

d`neh lawnd xacc meyn :`nrh epiid mzdc

ilzinl jiiy `l la` .d`nehd iptn uveg epi`

iyai ikc meyn :`nrh yxtn `dc ,ikda `nrh

dcegl dkeq`c xninl xazqn `le .iltpe ikxtn

i`c :cere .i`w `zln dlek` dxe`klc ,i`w

`nrh ilz ikdaopirny zeld`c oizipznn Ð

opaxcn i`ce `l` .oi`nh oilke` aiygwc ,dil

iab edl aiyg `lc `de .`kd oivveg oi`c `ed

zeld`c edpd`kde ,`ziixe`cn mzdc meyn Ð

e`lc xninl ivn ikidc :dyw la` .opaxcn

"dry lk" wxta opixn` `d ?edpip mc` lk`n

xyrn sqka zgwpy dvn dn :(a,hl migqt)Ð

oi`c iptcxd hrnn `nrh i`dne .'ek xexn s`

hpewa my yxitck ,xexn ici ea mi`vei:qx

.lk`n epi`c ,xyrn sqka gwp epi` iptcxdc

.o`ve xwae xkye oiic `inec oilke` opira op`e

i"yx yexita dcedi axd dibdy dzid ddbde

mc` lk`n e`lc meyn d`neh ilawn `lc

ikd elit`e ,od mc` lk`n `l` ,ok epi`e .edpip

opzck ,exyked `ly onf lk `ziixe`cn iviig

oi`ian iab (` dpyn) ipiny wxt zeld` zkqna

`ly epiidc ,oixedh oilke` aiygw oivvege

aiyg `w oivveg `le oi`ian iabe .exyked

`icda gken oke .exykedy epiidc oi`nh oilke`

oizrnya (mye a,hi `xza `aa) "xetgi `l" wxt

oixaegn el`c ,opiwqr oiyelza `weece ,wiwxcÐ

ipiny wxta opzck ,oivveg `le oi`ian `l

oivveg `le oi`ian `l el` :(d dpyn) zeld`c

on ueg ,rwxwl mixaegnd zewxide mirxfd

,oivvege oi`ian iab ,xnelk .minkg epny zewxid

meqiwde qexi`d :ipiny wxt yixa mzd aiygwc

oixaegn elit` edpdc ,zipeei zrlce xeng zewxie

oixaegnd zewxi x`y la` .orprpn gexd oi`e iniiwe iriawc ,iviigeede ,gexa oirprpznÐ

oi`e oi`ian oi`e ,iciip `lc `pcira elit`e ,mind ipt lr dhy `idy dpitqe zilhk edl

iab lr oa`d z` yak ,cinrdl leki `edy xaca dpitqd z` xyw `tiqa ipzwcn .oivveg

zilhikd e`l `d .d`nehd z` d`ianÐcbpk e` oelga oigpene oiyelz odyk la` .`l Ð

daex`miayr :(mye `,k `xza `aa) "xetgi `l" wxta opixn`ck zewxi x`ye ,iviig Ð

oelga odili`n elry e` ,oelga ogipde oylzy.oihrnn Ð

àìãeklie ecxtzi oiywd on mileaiy iy`x licai m`y :qxhpewd yxit Ð oxcail

lrn miywd ecxtzi `le ,miywd lr oilay iy`x eciakiy :miyxtn yie .ceai`l

.gexa dkeqdíàdaexn lke` la` Ð dxyk oilke`d lr daexn zleqts` .dleqt Ð

meyn exdih mirxfa ekkiqy zia :(mye `,hkw oileg) "ahexde xerd" wxta xn`c ab lr

edpilhaci` .bgd xg` dl xzqc ciarc ,iliha `l dkeqac .dkeql zia oia wlgl yi Ð

mzd :inp i` .ieyrd on `le dyrz meyn ,jekiq zrya d`neh ilawn `lc opira :inp

iepiy oda dyr `lya `kde ,d`nehn iwlq `l daygnac ,dyrn iepiy oda dyryk

dkeqd iab lr ogipny dnc ?opaxc `nrh i`n ikd i` :jixtc ,ikd xza gkenck ,dyrn

hrnn epi` wiwx :xn`c (mye a,hi `xza `aa) "xetgi `l" wxta oke .dyrn iepiy aiyg `l

lawnd xac iedc dil wetize :jixte .dil lhan `lc meyn :mzd opixn`wck ,oelga

.dyrn iepiy `la lehia ipdn `lc ,d`neh
lk

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

Búìçz àäzL ãò :àîéà àìàåéøéLkLøc .ãçà ¤¨¥¨©¤§¥§¦¨¦§¨¨¤¨¨©
ìò óà ,eäa ïéëkñî àøeñc àúééøeqéà éðä :øîéøî̈¥¨¨¥¦§¨¨§¨§©§¦§©©

ïãâàc áb¯àðéðîì.ïãâàc àeä àîìòaéaø øîà ©©£¨¨§¦§¨¨§¨§¨©£¨¨¨©©¦
íépãòî éLàø äøzeäL ïåék ,éðaøeàc éôéøö éðä :àaà©¨¨¥§¦¥§§¨¥¥¨¤§¨¨¥©£©¦

ïäìL¯:àtt áø øîà !éàzzî éãéâà àäå .ïéøLk ¤¨¤§¥¦§¨£¦¦¦©©¨©©©¨
eìéôà :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàå .eäì éøLc§¨¥§§¨©©¨§¥§©§ª©£¦

Bìèìèì éeNò BðéàL ãâà ìk ,eäì éøL àìc àîéz¯ ¥¨§¨¨¥§¨¤¤¤¥¨§©§§
úB÷øé :ìàeîL øîà àaà éaø øîà .ãâà déîL àì̈§¥¤¤¨©©¦©¨¨©§¥§¨

çñta BúáBç éãé ïäa àöBé íãà íéîëç eøîàL¯ ¤¨§£¨¦¨¨¥¨¤§¥¨©¤©
,äàîehä éðôa ïéööBç ïéàå ,äàîehä úà ïéàéáî§¦¦¤©§¨§¥§¦¦§¥©§¨

ïéìñBôeàîòè éàî .øéåà íeMî äkeqa¯éëìc ïåék §¦©¨¦£¦©©§¨¥¨¦§¦
àaà éaø øîàå .éîc eäðúéìc ïàîk ,éìôðå éëøt éLáé̈§¥¨§¦§¨§¦§©§¥§§¨¥§¨©©¦©¨

øöBaä :àðeä áø øîàúbì¯àéLðî áøå .úBãé Bì ïéà ¨©©¨©¥©©¥¨§©§©§¨
:àðeä áø øîà àcb øaøöBwäïàî .úBãé Bì ïéà Cëqì ©©¨¨©©¨©¥©§¨¥¨©

øöB÷ øîàc¯àìc déì àçéð àìc ,øöBa ïkL ìk §¨©¥¨¤¥¥§¨¦¨¥§¨
déøîçì dééöîéðìáà ,úBãé Bì ïéàL øöBa øîàc ïàî . ¦§§¥§©§¥©§¨©¥¤¥¨£¨

øöB÷¯éëéä ék ,eäa Ckñéìc déì àçéðc ,úBãé Bì Lé ¥¥¨§¦¨¥§¦©©§¦¥¦
,àéä éàpz àcb øa àéLðî áøc àîéð .ïøcaéì àìc§¨¦©§©¥¨§©§©§¨©©¨©¨¥¦
,íéáðò ïäáe ïéìékøt ,íéðàz ïäáe íéðàú éëBñ :àéðúc§©§¨¥§¥¦¨¤§¥¦©§¦¦¨¤£¨¦
íà ïìek ,íéøîz ïäáe úBãaëî ,íéìaL ïäáe ïéM÷©¦¨¤¦¢¦©§§¨¤§¨¦¨¦

ïéìëBàä ìò äaeøî úìBñt¯åàì íàå ,äøLk¯ §¤§¨©¨¨¦§¥¨§¦¨
ìò ïéaeøî ïéM÷ eäiL ãò :íéøîBà íéøçà .äìeñt§¨£¥¦§¦©¤§©¦§¦©
øîc ;éâìtéî à÷ àäa åàì éàî .ïéìëBàä ìòå úBãiä©¨§©¨¨¦©¨§¨¨¦©§¦§¨
éaøì .úBãé ïäì ïéà :øáñ øîe ,úBãé ïäì Lé :øáñ̈©¥¨¤¨¨¨©¥¨¤¨§©¦

àaà¯àîéì éî àcb øa àéLðî áøì ,àéä éàpz éàcå ©¨©©©¨¥¦§©§©§¨©©¨¦¥¨
:éøáñ àîìò éìeëc :àéLðî áø Eì øîà ?àéä éàpz©¨¥¦¨©§©§©§¨§¥¨§¨¨§¦

ïðé÷ñò éàîa àëäå ,úBãé Bì ïéà Cëqì øöBwä¯ïBâk ©¥©§¨¥¨§¨¨§©¨§¦©§
ïööB÷ éà .Cekéñì ïäéìò Cìîðå ,äìéëàì ïööBwL¤§¨©£¦¨§¦§©£¥¤§¦¦§¨
:ïðaø éøáñ÷ àîéz éëå ?ïðaøc eäééîòè éàî äìéëàì©£¦¨©©£©§§©¨©§¦¥¨¨¨§¦©¨©
éîe ,BzáLçî déì äìèa Cekéñì ïäéìò Cìîðc ïåék¥¨§¦§©£¥¤§¦¨§¨¥©£©§¦
íéìkä ìk :ïðúäå ?éëäa äáLçî déì äìèä§¨¥©£¨¨§¨¦§¨§©¨©¥¦
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dkeq(iyily meil)

:`xnbd zx`anàîéà àlàleqt epi`e' `ziixad zpeekàäzL ãò ¤¨¥¨©¤§¥
'ãçà åéøéLk Búlçzea did m` `l` dligza leqt epi`y - §¦¨¦§¨¨¤¨

ea eid m` la` ,cg` glw epiidc eixiya xykd miglwd xtqnk
,xyk miglw ipy`ziixaa xn`y iqei iax zrc itl epi` i`ceae

dny x`eane ,minkg zrck `l` ,'leqt mipy ezligz' lirl
`l` epi` 'miglw dyely aef` zevn' dpyna minkg exn`y

.dligzkl devnl
jkqn' ly leqtd xn`p `l mday mipte` d`ian `xnbd

:'dliagaàøeñc àúééøeqéà éðä ,øîéøî Løcmipw zeliag - ¨©§¥©¨¥¦§¨¨§¨
,'`xeq' xira xeknl milibx eidy mixeyw,eäa ïéëkñîeìò óà §©§¦§©©

ïãâàc ábexq`y mrhdy meyn .jekiql mzlqet dxiywd oi` ©©£¨¨
jlni jk xg`e yaiil zeliag gipi `ny `ed dliaga jkql
zra mze` mixyewy el` mipwy oeike ,jekiql my mxi`ydl

ozxiknïãâàc àeä àîìòa àðéðîìreaw mipw xtqn xeknl ick - §¦§¨¨§¨§¨©£¨¨
`l ,mixeyw mdyk myaiile mripvdl zelibxd oi`e ,dliag lka

.ef dxifb mda jiiy
:'dliaga jkqn' ly leqt oi` eay sqep ote`éðä ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨¥

éðaøeàc éôéøömiyer eidy zeaxr itprn miieyrd mitixv oink - §¦¥§§¨¥
,dtik oirk dzid mzxeve mda xzzqdl ick zeterd iciiv mze`
rwxwl jenqa dhnle ,sixvd y`xa cgi mixeyw mitprd lk eide
seqae ,zelvgn zrilw jxck sprl spr oia heg mixiarn eid
ipaxe`c itixv mze`e .hegd iy`x ipy z` mixyew eid drilwd

ïälL íépãòî éLàø äøzeäL ïåékxywd y`x z` xizi xy`k - ¥¨¤§¨¨¥©£©¦¤¨¤
,dlrnln mdlyïéøLks` :`xnbd dywn .mda jkql mitprd §¥¦

oeilrd xywd z` xizdyéàzzî éãéâà àäåmd mixeyw oiicr - §¨£¦¥¦©¨¥
.jekiql md mileqt ok m`e ,dhnl mitprd zrilwa,àtt áø øîà̈©©¨¨

ì éøLceäz` mb xizdyk `l` `a` iax xiykd `l zn`a - §¨¥§
z` xizd `ly `l` ,mitprd z` rlewd hegd ly oezgzd xywd

.dnvr drilwd[øîà] òLBäé áøc déøa àðeä áø (øîàå)uexiz §¨©©¨§¥§©§ª©¨©
,xg`eäì éøL àìc àîéz eléôàxywd z` xizn epi` m` mb - £¦¥¨§Ÿ¨¥§

y meyn ,md mixyk ,oezgzdéeNò BðéàL ãâà ìkxyt`y ote`a ¨¤¤¤¥¨
Bìèìèì,dxiyw dze` ici lrãâà déîL àìxyw aeyg epi` - §©§§Ÿ§¥¤¤

xizdy xg`l df sixvae ,dliaga jkqny aygp `diy oiprl
.eil`n oezgzd xywd wzpzi ,elhlhi m` ,oeilrd xyw

:`a` iax ly ztqep `xninúB÷øé ,ìàeîL øîà àaà éaø øîà- ¨©©¦©¨¨©§¥§¨
wxi ilríéîëç eøîàLmigqt zkqna(.hl)yéãé ïäa àöBé íãà ¤¨§£¨¦¨¨¥¨¤§¥

BúáBçxexn zlik` lyçñtamipind x`ye zxfg ilr oebk ¨©¤©
y oiprl lde` oic mdl yi ,my miiepndäàîehä úà ïéàéáîm` - §¦¦¤©§¨

gpend utg lkl d`neh md mi`ian ,znd on zifk lr elid`d
.'lde` z`neh' oicn ,odizgzeopaxcn mewn lknéðôa ïéööBç ïéà¥§¦¦§¥

äàîehäoldle ,mdilrn gpeny dn z` `nhz `ly mdizgzy ©§¨
.xacd mrh x`aziåony s`y ,el` zewxia minkg exingd cer §

`l` dkeqd z` lqet epi`y 'leqt jkq' x`yk mpic dxezd
,dkeqd iciva zen` rax`ae dkeqd rvn`a migth drax`a

øéåà íeMî äkeqa ïéìñBtdkeqd z` lqety jkqay xie` oick - §¦©¨¦£¦
:`xnbd zx`an .migth dyelyaàîòè éàîexfb recn - ©©£¨

mpi`e ,migl mdy cera s` miniiw mpi` milrd eli`k aiygdl
,xie`k mpic dkeq oiprl oke ,d`nehd on mivvegéLáé éëìc ïåék¥¨¦§¦¨§¦

éìôðå éëøtmixdnne xzeia miwc mdly milrd el` mipiny - ¨§¦§¨§¦
jenqi `ny yeygl yie ,bgd ini zray jeza letile yaiizdl
migl mdyk s`y exn` ok lr ,eltie eyaiiziy xg`l s` mdilr

xingdl yiéîc eäðúéìc ïàîk.miniiw mpi` eli`k - §©§¥©§¨¥
xac lk .` .mihxt xtqn micwdl yi oldlc `ibeqd zxdadl
mixaegnd milerab .a .d`neh lawn epi` lke` e` ilk epi`y
ea wifgdl liren mxeaig m` ,milkl zexaegnd zeici oke lke`l
mi`xwpe ilkde lke`d l` milth md ixd ,ilkd e` lke`d z`
mpi` ixdy ,d`neh lawl miie`x mpi` mnvr cvny s`e ,'zeci'
mkxc d`nehd zxaer mda d`nehd zrbep m` ,ilk `le lke`
lke` e` ilk rbpe mi`nh ilkde lke`d m` oke ,ilkde lke`d l`

.`nh `ed ixd zecia xg`
:`a` iax ly ztqep `xninøöBaä ,àðeä áø øîà àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨©©¨©¥

miaprúbì,oira mlke`l `le zba oii mdn zeyrl -úBãé Bì ïéà ©©¥¨
'zeci' oic milerabd lr oi` -didzy utg mc`d oi`y meyn

oeik daxc`e el liren epi` ixdy ,'lke`'l zxaegn cid
'zeci' oic xn`p `le ,wifn `ed ixd oiidn wlg bteq lerabdy

.mda utg epi`y ote`aøîà àcb øa àéLðî áøåyàðeä áøxn` §©§©§¨©©¨¨©©¨
,xg` ote`a df oicøöBwäd`eazCëqìz` lek`l zpn lr `le ©¥©§¨

,d`eazdBì ïéàoicúBãémiywd xeaiga zlrez lk el oi`y oeik ¥¨
oi`e ,ea jkql ie`x epi`e d`neh lawn lke`d ixdy ,lke`l
milhane lke`dn xzei miaexn miywdy iptn `l` dxyk ezkeq
.'zeci' oic mdilr dlg `l mxeaiga utg epi`y oeike ,aexa eze`

l :mi`xen`d oia zwelgnd z` `xnbd zx`anøîàc ïàîaxl - ©§¨©
y xaeqd `ped ax mya `cb xa `iypnøöB÷,zeci el oi` jkql ¥

ïkL ìkdyøöBaa ixdy ,zeci el oi` zblcala ef `l zbl xvea ¨¤¥¥
mb `l` mxeaig z` jixv epi`ydéì àçéð àìcutg epi` - §Ÿ¦¨¥

ick ,mxeaigadéøîçì dééöîéð àìcz` lerabd uevni `ly - §Ÿ¦§§¥§©§¥
j` .FzEnM z` zigtie oiidøîàc ïàî`ped ax mya `a` iax - ©©§¨©

y xaeqdøöBazblúBãé Bì ïéàLepi`y xveaa `weec dfy xeaq ¥¤¥¨
,mxeaiga utgøöB÷ ìáàjkql,úBãé Bì Léxaeq `edy iptn £¨¥¥¨

eäa Ckñéìc déì àçéðcmiywd mr d`eazd mdy enkàìc éëéä ék §¦¨¥§¦©©§¦¥¦§Ÿ
ïøãaéìeidi `l` ,d`eazd mday milaiyd iy`x exftzi `ly - ¦©§¨

.eca`i `l jk jezne miywl mixaegn
zwelgna dielz mi`xen`d zwelgn m`d zxxan `xnbd

:mi`pzàîéðepicy xn`p m`d -,àcb øa àéLðî áøcxvewdy ¥¨§©§©§¨©©¨
,zeci el oi` jkqlàéä éàpz,mi`pz zwelgna ielz -éëBñ ,àéðúc ©¨¥¦§©§¨¥

íéðàz,mip`z itpr -ezeielz,íéðàz ïäáokeïéìékøt-zexenf §¥¦¨¤§¥¦©§¦¦
otb lyïäáemiielz,íéáðòokeïéM÷d`eaz lyemixaegnïäá ¨¤£¨¦©¦¨¤
,íéìaLokeúBãaëîlwc itpr -,íéøîz ïäáeel` mipte` lka ¦¢¦©§§¨¤§¨¦

mixyk lke`l 'ci' mpi`y mewna mitprde ,jekiql leqt 'lke`'d
sprd wlg epiidc - 'zeci'd oic dn mi`pzd ewlgpe .jekiql

`nw `pz zrcly ,ixtl jenqdïlek,el`d mipind lka -íà ¨¦
äøLk ïéìëBàä ìò äaeøî úìBñtlr miaexn mitprd m` - §¤§¨©¨¨¦§¥¨

mitprd eidiy jixv oi`e ,mda jkql mitprd mixyk zexitd
,jekiql mixyk mnvr 'zeci'd s`y meyn 'zecid' lr mb miaexn

åàì íàåoi`y,'lke`'d lr miaexn mitprdíéøçà .äìeñt §¦¨§¨£¥¦
,íéøîBàmixyk mitprd oi`ïéaeøî ïéM÷ eäiL ãòmbúBãiä ìò §¦©¤§©¦§¦©©¨

åmbïéìëBàä ìòiptnie`xd xeriyk ixtl jenqd sprd wlgy §©¨¨¦
oicn d`neh lawn `edy iptn ,ea jkql `ed leqt ixtd zfig`l
mixyk oilke`d zeci m` mixg`e `nw `pz ewlgpy ixd .'zeci'

,jekiqlåàì éàîe ,jekiq myl zexitd ylzy ote`a xaecnàäa ©¨§¨
éâìôéî à÷,lirl mi`xen`d zwelgna ewlgp -øáñ øîc- ¨¦§§¥§©¨©

df ote`a s`y mixaeq mixg`ïäì LéoicúBãé,`a` iax zrcke ¥¨¤¨
øáñ øîey mixaeq opaxe -ïäì ïéàoicúBãé.`iypn iax zrcke ©¨©¥¨¤¨

:`xnbd zxxan,àéä éàpz éàcå àaà éaøìayiil xyt` i` ixdy §©¦©¨©©©¨¥¦
mle` .ezhiyk [zeci mdl yiy mixaeqd] opax ixac z`ìixacáø §©

àéä éàpz àîéì éî ,àcb øa àéLðîm`d -xnel migxken ok` §©§¨©©¨¦¥¨©¨¥¦
mdl yiy mixaeqd mixg`e ,mi`pzd zwelgna miielz eixacy
zrc mr s` eixac ayiil xyt` `ny e` ,ezrck mpi` zeci

.mixg`
:`xnbd dgec,àéLðî áø Eì øîài`,zwelgna miiepy ixac o ¨©§©§©§¨
xnel xyt`eàëäå ,úBãé Bì ïéà Cëqì øöBwä éøáñ àîìò éleëc§¥¨§¨¨§¥©¥©§¨¥¨§¨¨

,jekiql zeleqt zecidy exn`e mixg` ewlgpy `ziixaaéàîa§©
å äìéëàì ïööBwL ïBâk ,ïðé÷ñòjk xg` wx,Cekéñì ïäéìò Cìîð ©§¦¨§¤§¨©£¦¨§¦§©£¥¤§¦

oic dvivwd zrya mdilr lg dlik`l mvvw dligzay oeike
oic mdn zrwet mda jkql jk xg` jlnpyk m`d ewlgpe ,zeci

:`xnbd dywn .`l e` zecidäìéëàì ïööB÷ éàzxez mdilr lge ¦§¨©£¦¨
,dvivwd zrya cin 'zeci'ïðaøc eäééîòè éàîz`neh mdl oi`y ©©§©§§©¨¨

,mda jkql jlnpyk 'zeci'àîéz éëåyCìîðc ïåék ïðaø éøáñ÷ §¦¥¨¨¨§¥©¨¨¥¨§¦§©
ïäéìòjli`e o`kn mda ynzydl ezaygnadéì äìèa ,Cekéñì £¥¤§¦¨§¨¥

BzáLçîmdilr oi` `linne dlik`l cner epi` aeye ,dpey`xd ©£©§
,'zeci' oicéëäa äáLçî déì äìèa éîedaygn ici lr ike - ¦¨§¨¥©£¨¨§¨¦

,dpey`xd ezaygn z` lhal `ed leki `nlraíéìkä ìk ,ïðúäå§¨§©¨©¥¦
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dkeq(iriax meil)

,äáLçîa äàîeè éãéì ïéãøBéici lryynzydl utgy daygn §¦¦¥§¨§©£¨¨
ie`xd ilk aygp `ed ixd ,oewiz cer jixv epi`e `edy enk ea

,d`neh lawlïéàåilk my elaiw xaky milkdïúàîehî ïéìBò- §¥¦¦§¨¨
ef daygnn ea xfegy ici lr ,d`neh lawnd ilk myn milha

xg` xacl ea ynzydl epwzl utgeäNòî éepéLa àlàgikend ¤¨§¦©£¤
`edy enk ea ynzydl dvex epi`y.,llkd dfäNòîgikend ©£¤

,xacd zk`ln dxnbp `l oiicryàéöBîd`neh zlaw zxezn ¦
äáLçî ãiîe äNòî ãiîlke ,dyrn ici lr eilr dlg m` oia - ¦©©£¤¦©©£¨¨

j` ,cala daygna dlg m` okyäáLçîd`neh zxezn `ivedl ©£¨¨
äàéöBî dðéàutgd lr dlg xaky d`nehd zlaw zxez z`àì ¥¨¦¨Ÿ

äáLçî ãiî àìå äNòî ãiîm` oiae dyrn ici lr dlg m` oia - ¦©©£¤§Ÿ¦©©£¨¨
z` uvwy oeik o`k oicd `ed ok m`e .daygn ici lr dlg
,d`neh zlawl 'zeci' oic mdilr dlg xake dlik`l d`eazd

.jekiql mdilr jlnpy ici lr df oic lhazi ji`
:ayiil dqpn `xnbdàîéz éëå,xnele wlgl yiyéléî éðäoi`y - §¦¥¨¨¥¦¥

a `weec ,d`neh icin d`iven daygn,éáéLçc íéìkxy`k okle ¥¦©£¦¥
,df my mdn riwtdl daygn gka oi` ilk my mdilr lgìáà£¨

ayegyklrúBãémeyn `l` mnvr cvn d`neh milawn mpi`y ¨
,eäðéð äìéëà CøBöìcy xnel yiäNòð äáLçîadaygn ici lr - ¦§¤£¦¨¦§§©£¨¨©£¤

,'zeci' oic mdilr lgà÷ìñ äáLçîáedler daygnd ici lre - §©£¨¨¨§¨
oeik ,dlik`l mvvwy milay s` jkitle .'zeci' oic mdn z`veie
dgec .jekiql mixyke zeci my mdn lha ,jekiql mdilr jlnpy

:`xnbdïéìëBàä úBãé ìk ,ïðúäåyiy ,d`eazl xaegnd yw oebk §¨§©¨¨¨¨¦
,miywa ziyrp d`eazd zxiywy iptn ,'zeci' oic eilrïññaL¤§¨¨

ïøBbaidn x`azi oldl] ,'zeci'k cer oda ynzydl `ly zpn lr ©¤
e d`neh zxez ef 'dqiqa' ici lr mdn lhazn ,[dqiqadúBøBäè§

.od.(ànèî éñBé éaøå)eøîàc ïàîì àîìLa[oldl]'ïñña'epiid §©¦¥§©¥¦§¨¨§©§¨©§¨¨
yïãebà øézäyecl ick d`eazd zeliag ly xywd z` gzt - ¦¦¦¨

e`l` ywd xeaig z` jixv epi`y giked ef dgiztae ,mz
,d`eazdøétL,daygna ic zeci oic lehialy xnel xyt` - ©¦

,cala daygnk `l` dyrn zaygp dpi` ef dgizt ixdyàlà¤¨
Lnî ïñña 'ïñña' éàî ,øîàc ïàîìilbxa d`eazd z` ycy - §©§¨©©§¨¨§¨¨©¨

yilgn `ed ixdy ,mxeaiga dvex epi`y dgiken ef dyice ,dnda
jixvy ixd ,miywd z` xeywl cer xyt` i`y mxebe xeaigd z`
dpi` daygne ,d`nehd on zecid z` `ivedl xenb dyrn

,jkl dlirenøîéîì àkéà éàî`nw `pz ly enrh x`ap cvik - ©¦¨§¥©
.dlik`l milayd z` uvwy xaecn m` ,zecia jkql xiykdy

:`xnbd zvxznénð àëäzxacn `ziixad mb -,Lnî ïññaL ¨¨©¦¤§¨¨©¨
.dlik`l mvvwy s` zecidn d`neh zxez riwtn df dyrne

:`xnbd dywnéëä éà,zeci oicn olhal xenb dyrn dyryéàî ¦¨¦©
íéøçàc eäééîòèjkql mileqte zeci oic mdilr yiy mixaeqd ©§©§©£¥¦

zeci oicn e`vie ,dyrn ici lr mz`nehn mze` `ived ixd mda
mixg` ly mnrh :`xnbd zvxzn .dpyna x`eankéaøk øeîàc§¨§©¦

éñBé,dpyna my wlegyïðúcoxeba oqqay oilke`d zeci lk' ¥¦§©
e ,zexedh,'ànèî éñBé éaøiqei iax xaeq ,'ynn oqqa'y s`y ixd ©¦¥§©¥

mixaeq `ziixaay 'mixg`' s`e ,'zeci' z`neh mdl yi oiicry
:`xnbd dgec .oldl x`azi iqei iax ly enrhe .okéàî éàä- ©©

,mixacd oia zeeydl xyt` cvikíúä àîìLaxg`ly dpyna ¦§¨¨¨¨
,oxeba d`eazd zx`yp dqiqad,éñBé éaøc àîòèoiicry meyn ©£¨§©¦¥

àéæçzecia ynzydl ie`x -éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøãëì ©§¨§¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦
Lé÷ì ïa ïBòîL`ed `nhnd iqei iax ly enrhyå ìéàBäici lr ¦§¤¨¦¦§

oiywdøúòa ïëôBäì úBéeàø`lae ,[wxqn ipiyk ieyrd ilk] §§§¨§¤¤
oian miltep eidy ,d`eazd ixbxb z` jetdl leki did `l miywd
`ed oiicry oycy xg`l s` zeci oic mdl yi jkitle ,xzrd ipiy

,mxeaiga dvexàëä àlàjkql d`eazd lr jlnpy `ziixaa - ¤¨¨¨
ok m`e ,xzra oktedl aey jixv epi` ixd ,daàéæç éàîìdnl - §©©§¨

o`k s` ,`xnbd zvxzn .oqqay xg`l miywd mie`xàéæç- ©§¨
zeci zxeza ynyl miywd miie`xeäééléâa eäì è÷ðîì øúñ éëì§¦¨©§¦§©§§¦©§

jxhvi `le mdiywa mfg`l lkeiy ezkeq z` xezqi xy`k -
.milayd iy`xa wifgdl

àôebaL ïéìëBàä úBãé ìk' ,.'ànèî éñBé éaøå úBøBäè ïøBba ïññ ¨¨¨¨¨¦¤§¨¨©¤§§©¦¥§©¥
:`xnbd zl`eyïñña éàî:`xnbd zx`an .'dqiqa' idn -éaø ©§¨¨©¦

Lnî ïñña øîà ïðçBé.dnda ilbxa d`eazd z` yc -éaø ¨¨¨©§¨¨©¨©¦
ïcâà øézä øîBà [øæòìà] (øæòéìà)zliag ly xywd z` gzt - ¡¦¤¤¤§¨¨¥¦¦©§¨

:`xnbd dywn .d`eazdøîàc [øæòìà] (øæòéìà) éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤§¨¨§¨©
y'ïñña'y epiid,ïcâà øézä'daygn'k epice yelw dyrn `edy §¨¨¦¦©§¨

,`nlraéñBé éaø ànèîc eðééä,`nhny iqei iax ly enrh oaen - ©§¦§©¥©¦¥
lr `l` ,mdilrn 'zeci' my riwtdl yelw dyrna ic oi`y iptn

,xenb dyrn iciLnî ïñña øîàc ïðçBé éaøì àlàdyrn `edy ¤¨§©¦¨¨§¨©§¨¨©¨
,xenbéñBé éaø ànèî éànà:`xnbd zvxzn .ïa ïBòîL éaø øîà ©©§©¥©¦¥¨©©¦¦§¤

øúòa ïëôBäì úBéeàøe ìéàBä Lé÷ìixg` mby xaeq iqei iax - ¨¦¦§§§¨§¤¤
xzra mze` jetdl lkeiy ick mxeaiga dvex oiicr dyicd

.mewnl mewnn
:'xzr'l mixeywd dcb` ixac d`ian `xnbdø øîà(øæòéìà) éa ¨©©¦¡¦¤¤

,øúòk íé÷écö ìL ïúlôz äìLîð änì [÷çöé]xn`py enk ¦§¨¨¨¦§§¨§¦¨¨¤©¦¦§¤¤
,''dl wgvi xzrie' wgvi zlitzaäæ øúò äî Eì øîBìmyk - ©§©¤¤¤

zeidl 'xzr'd ilk ly eciwtzyíB÷nî ïøBba äàeázä úà Ctäî§©¥¤©§¨©¤¦¨
àeä Ceøa LBãwä ìL Bzòc úëtäî íé÷écö ìL ïúlôz óà ,íB÷îì§¨©§¦¨¨¤©¦¦§©¤¤©§¤©¨¨

:úeðîçø úcîì úeiøæëà úcnî¦¦©©§¨¦§¦©©§¨

äðùî
ïéëkñîdligzklíéøñðadxezd on mixykd ur zegel - §©§¦¦§¨¦

,jekiql,äãeäé éaø éøác`eai mixqpa jkqi m`y miyyeg oi`e ¦§¥©¦§¨
.ezia zxwz zgz ayiløñBà øéàî éaøå,mixqpa jkql opaxcn §©¦¥¦¥

xn`i mda jkqi m`y yeygl yi ezia zxwzl minec mdy oeik
.izia zxwz zgz ayil il dn el`a jkql il dnäéìò ïúðjenq ¨©¨¤¨

otecløñðzngn jekiql leqtd cg`,íéçôè äòaøà áçø àeäL ¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦
dkeqdäøLkjkqa ipiqn dynl dkldy ,xykd jkqd x`y i"r §¥¨

eze` oi`ex zen` rax`n zegt `edy lky ,otecl jenqd leqt
dlrnl mwrpy otecdn wlg `ed eli`kåézçz ïLéé àlL ãáìáe ,¦§¨¤Ÿ¦©©§¨

n"n oteck aygpy s`e] leqt jkq `edy oeik ,xqp eze` zgz -
:[otec zgz oyiyk dkeq zevn miiwn epi`

àøîâ
,áø øîàdú÷Bìçî`weec `ed mixqpa oikkqn m`LiL ïéøñða ¨©©©£¤¦§¨¦¤¥

ïäaagexäòaøà,migthøéàî éaøcc meyn lqetúøæb déì úéà ¨¤©§¨¨§©¦¥¦¦¥§¥©
äø÷zdrax` oiagx mixqpn zeieyr ziad zexwz aexy oeik - ¦§¨

mpia elicai `le erhi jekiql mxiykp m`y minkg eyyg ,migth
,ziad zxwzläãeäé éaøåc meyn ,xiznäø÷z úøæb déì úéì- §©¦§¨¥¥§¥©¦§¨

.zia zxwz xizdl `eai `ny miyyeg oi`ïäa ïéàL ïéøñða ìáà£¨¦§¨¦¤¥¨¤
agexäòaøàmigthìkä éøácdcen xi`n iax s` -dkeqdy ©§¨¨¦§¥©Ÿ

,äøLk.odn zeieyr ziad zexwz aex oi`y meynøîà ìàeîLe §¥¨§¥¨©
amixqpäòaøà ïäa ïéàLmigthìçî,ú÷Biax xaq mda wxe §¤¥¨¤©§¨¨©£¤

,odn zeieyr opi` mizad zexwz aexy oeik ,exfb `ly dcedi
mizegtd mixqpa mzia zxwz miyery herinl yyg xi`n iaxe]
ayil `eai `ny yygn mda jkql exq` jkitl ,migth drax`n

,[ezia jezaìáàm`ïäa Léagexäòaøàdcedi iax mb ,migth £¨¥¨¤©§¨¨
,odn zeieyr ziad zexwz aexy oeik zerhl miyyegy dcen

eìkä éøácdkeqdäìeñt. ¦§¥©Ÿ§¨
y mixqpa xn`y l`eny ixac znizqn :`xnbd dywnïäa ïéà¥¨¤

äòaøàrnyn ,zwelgneléôàå`l` mda oi` m`ìMî úBçtäL ©§¨¨©£¦¨¦§Ÿ¨
e recn ,xi`n iax lqet mda s` ,migtheäðéð àîìòa íéð÷ àäm`e ¨¨¦§¨§¨¦§

`l` .dkeqd z` xiykp dna ,jkql xeq` mda mbàtt áø øîà̈©©¨¨
c l`eny ixac z` x`aløîà÷ éëäm`äòaøà ïäa Lémigth ¨¦¨¨©¥¨¤©§¨¨

l ,jekiqn xzei dxwzl oinece aeyg mewn xeriy `edyìkä éøác¦§¥©Ÿ
e dxwz meyn oda xefbl ie`x,äìeñtmixqpd agex m`eúBçt §¨¨

ìMîäLmigthàîòè éàî ,äøLk ìkä éøáceäðéð àîìòa íéð÷ ¦§Ÿ¨¦§¥©Ÿ§¥¨©©£¨¨¦§¨§¨¦§
`l` .zia zxwzl llk dnec df oi`eéâéìt ékiaxe dcedi iax ¦§¦¥

miagx mixqpa ,xi`nìMîäòaøà ãò äL.migthøîdcedi iax - ¦§Ÿ¨©©§¨¨©
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המשך בעמוד זט

`xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei
äáùçîá äàîåè éãéì ïéãøåéecairy oeik ,iwalecl e` ybxcl ecairy oebk ,ozk`ln xnb `di dfy eilr aygy in Ðoilcpqe zerevxl ecair ilnl`e .d`neh lawn Ðoi` Ð

.oilcpqd zk`lnl exnbiy cr d`neh milawnïúàîåèî íéìåò ïéàåoilcpqe zerevxl eilr ayige ybxcle oglyl ecair ,oebk .daygna oiler oi` d`neh zlaw zxez zaygnn Ð

.d`neh zlaw zxezn ozlhan ezaygn oi` Ðäùòî éåðéùá àìà.lnfi` ea oziy cr Ðäùòî éãéî ìèáî äùòîevviwy oebk ,oglyl dligzn giken dyrn ea dyr elit` Ð

oilcpql ekzgl ea lnfi` ozpy oeik ,ezetil eizeaiaq.dyrn da did `ly daygn icin `iveny oky lke .oey`x dyrn lhan Ðéìéî éðä àîéú éëå`ziixza oilhan `lc Ð

milka `ziinwlilk my eilr `viyne ,iaiygc

.dny riwtdl dgep dpi` daygnaïññáùÐ

.`id i`n yxtn dinwlúåøåäèdizrc ilbc Ð

d`neh lawln exdhe ,eda dil `gip `lc

lr d`neh d`iad `le ,cer dl`d zecid

.envr lke`a d`neh ribiy cr lke`déñåé 'øå
àîèî.onwl yxtn `nrh Ðïàîì àîìùá
øîàãly ocb` xizdy epiid oqqa i`d Ð

= (fh l`wfgi) "jinca zqqeazn" oeyl ,oixner

ocb` xizdy oeik :xnelk ,zllebznoilayd Ð

oeyl e` .xftzdl oigepy itl ,oxeba oillebzn

"epk z`e" opinbxznc ,dpk,diqiqa zie Ð

.oycl epkd :xnelk (l zeny)øéôù`l Ð

opax iniiwc xninl zivn diail`c .jl `iyw

`l` ied `lc ocb` xizdy oeik ,dizeek

dil `gip `lc dizrc ilbc ,`nlra daygnk

`l` oilayl zeie`x zecid oi`y ,odly zecia

.ocbe`l ira `lc gken i`de mda ocbe`l ick

ùîî ïññá øîàã ïàîì àìàzecil oycy Ð

qeap jnya" enk ,zawna e` dnda ilbxa

dinxi) "izwlg z` eqqea" (cn mildz) "epinw

`wc xn`c `ed dax dyrn `ki`c `kde .(ai

daygna la` ,opax ixdhn.xn` `l Ðéàî
øîéîì àëéàdl znwen dlik`l xvewa i` Ð

?opaxc `nrh i`n ,lirlc `iddléîð àëäÐ

jlnpyk ,ynn oqqayk opaxe mixg`c `zbelt

.jekiqléàî éàä'xc `zbelt iab `nlya Ð

oxeba ixiin `wc iqei'xc `nrh xninl `ki` Ð

`gipe ,zeci iedinl efg oqqac ab lr s`c iqei

,zeqqea ody enk lke`a zexaegn ediy dil

.f"rla d"`ivxn*êôäì úåéåàøå ìéàåäÐ

.milayd iy`xøúòá= xzr .zecid ici lr Ð

,da oktdl oigep oi` zecid `lnl`e `"wxet**

divwer ipy oian oi`vei mixvw mdy jeznc

ozlgz oqqayk `ede .dpnn oihnype ,xzr ly

olhal `l Ð.okkxl `l` oeekzpàëä àìàÐ

.jkql edl iracåæç éàîìmilke` zeci Ð

.oda zeceb` opi`e ,oqqaynåäééìéâáoiywa Ð

.mdnr milayd iy`x elhpie ,mefg`i mdly

éñåé éáø àîèî éëä íåùîdyrn xaqwc Ð

z` izl`y .ediipin zeci zxez dlha `l `hef

,mlera `xnb mey mdn oi`y ,zexdhd on dpyn jdc meyn :iax il xn`e ?mi`xen`d zexnina opiqxbck "`teb" ipzinl jiiy in ,oizrnya `xxb ab` iziinc dpync dtebn :ixen

zeipynd x`yk zyxetn `le.yxtl ick "`teb" xnel cenlzd bdep jkitl Ð'åë äìùîð äîì'ek dlynp dnl :`zln `d inp hwp ,xzra jtdl zeie`xe li`ed xn`c ab` Ð

.(my) "el xzrie" (dk ziy`xa) "('d l`) xzrie" aizkcäðùîíéøñðá ïéëëñî.ediizbelt yxtn `xnba Ðäòáøà áçø àåäù øñð äéìò ïúð.dl ipzw o`n yxtn `xnba Ð

åéúçú ïùéé àìù ãáìáåepi` leqt jkqc ,otecd lv` diadic oebke .dxyk dkeqe lkd ixacl l`enyle ,xi`n 'xc `ail` axl :`xnba xn`ck ,`ed leqt jkq drax` agx xqpc Ð

.dnewr otec opixn`c ,zen` rax`a `l` cvd on lqetàøîâäòáøà ïäá ùéù íéøñðá ú÷åìçî.odn zeieyr ziad zexwz aexy Ðøéàî 'øi` ;dxwz zxfb dil zi` liqtc Ð

.dpyd zeni lk ly ezia `le `pngx xn` dkeqc ,leqt i`ce `edde !dxewn mixqpa `id s` ,izia zexew zgz ayil il dn ,el`a jkql il dn :xninl iz` eda zxykníéøñðá ìáà
äòáøà íäá ïéàù.odn zeieyr zexwz aex oi`y Ðäøùë ìëä éøáã`lc Ð.eda xefblc dxwzl incú÷åìçî äòáøà ïäá ïéàùáaex oi`c meyn ,dcedi 'x xykn `edda Ð

odn zeieyr zexwz.odn dxwz oiyerd herin yiy ,herinl yiig xi`n 'xe .eda opixfb `l Ðäòáøà ïäá ïéà.xi`n 'x liqtw Ðùìùî úåúåçôá åìéôà.dinza Ðàîìòá íéð÷ àä
åäðéð?xykn i`na ,ok m`e Ðøîà÷ éëä àôô 'ø øîà.'ek dleqt lkd ixac drax` oda yi :l`eny Ðíå÷î øåòéù.drax`n zegta zeyx oi`c Ðïðéøæâ àì,dxwz meyn Ð

.odn dxwz zeyrl iaiyg `lcãåáì úøåúî é÷ôðã ïåéëceal xninl ivn `l mdn cg` mewna xie` did m`y Ð.opixfbe ,dxwzl zenec zeidl iaiyg Ð'åë øñð äéìò ïúð ïðú
.dlqtinl jkq aiyg `le ,dnewr otec opixn`c ,cvd on epzpy oebke .dxyke ,`id lkd ixac dizrc `wlq `w Ðïéôøèöî ïéðéãñ éðùmeyn dkeqa leqtl ,migth drax`l Ð

.drax`a lqet rvn`a leqt jkqe ,d`neh lawnd xaca jkiqy ,leqt jkq
éðù

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

ìëdpynÐ zexedh oxeba oqqay oilke`d zeci

.(d dpyn) oivwerc `nw wxt ,`id

øúòázenai) "eznai lr `ad" wxta Ð

.f"rla `"lt*** = xzr :qxhpewa yxit (`,cq

z` da jtdl leki inp zeci `lac ,okzi `le

z` da oixdhny ,zgx z`xwp `ide .d`eazd

xy` :(l diryi) aizkck ,dly uend on d`eazd

oke ,`"wxet yxit o`ke ."dxfnae zgxa dxef

.xwir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ïúàîehî ïéìBò ïéàå ,äáLçîa äàîeè éãéì ïéãøBé§¦¦¥§¨§©£¨¨§¥¦¦§¨¨
äNòî .äNòî éepéLa àìàãiîe äNòî ãiî àéöBî ¤¨§¦©£¤©£¤¦¦©©£¤¦©

àìå äNòî ãiî àì äàéöBî dðéà äáLçî ,äáLçî©£¨¨©£¨¨¥¨¦¨Ÿ¦©©£¤§Ÿ
éìéî éðä :àîéz éëå .äáLçî ãiî¯,éáéLçc íéìk ¦©©£¨¨§¦¥¨¨¥¦¥¥¦©£¦¦

,äNòð äáLçîa ,eäðéð äìéëà CøBöìc úBãé ìáà£¨¨¦§¤£¦¨¦§§©£¨¨©£¤
ïññaL ïéìëBàä úBãé ìk :ïðúäå .à÷ìñ äáLçîáe§©£¨¨¨§¨§¨§©¨§¨¨¦¤§¨¨

ïøBba¯ïàîì àîìLa .ànèî éñBé éaøå ,úBøBäè ©¤§§©¦¥§©¥¦§¨¨§©
ïãebà øézä ïñña øîàc¯øîàc ïàîì àìà ,øétL §¨©§¨¨¦¦¦¨©¦¤¨§©§¨©

Lnî ïñña ïñña éàî¯eäééîòè éàî ,éëä éà .Lnî ïññaL éîð àëä ?øîéîì àkéà éàî ©§¨¨§¨¨©¨©¦¨§¥©¨¨©¦¤§¨¨©¨¦¨¦©©£©§
éaøc àîòè íúä àîìLa !?éàî éàä .ànèî éñBé éaø :ïðúc .éñBé éaøk øeîàc ?íéøçàc©£¥¦§©§©¦¥¦§©©¦¥§©¥©©¦§¨¨¨¨©§¨§©¦

éñBé¯ìéàBä :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøãëì àéæçúBéeàøeïëôBäì ¥©§¨§¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦¦§§§¨
àëä àìà ,øúòa¯úBãé ìk :àôeb .eäééìéâa eäì è÷ðîì øúñ éëì ,àéæç ?àéæç éàîì §¤¤¤¨¨¨§©©§¨©§¨§¦¨©§¦§©§§¦©§¨¨§

ïøBba ïññaL ïéìëBàä¯ïñña :øîà ïðçBé éaø ?ïñña éàî .ànèî éñBé éaøå ,úBøBäè ¨¨¦¤§¨¨©¤§§©¦¥§©¥©§¨¨©¦¨¨¨©§¨¨
ïcbà øézä ïñña øîàc øæòéìà éaøì àîìLa .ïcbà øézä :øîBà øæòéìà éaø ,Lnî¯ ©¨©¦¡¦¤¤¥¦¦©§¨¦§¨¨§©¦¡¦¤¤§¨©§¨¨¦¦©§¨

?éñBé éaø ànèî éànà Lnî ïñña øîàc ïðçBé éaøì àìà ,éñBé éaø ànèîc eðééäøîà ©§¦§©¥©¦¥¤¨§©¦¨¨§¨©§¨¨©¨©©§©¥©¦¥¨©
øúòa ïëôBäì úBéeàøe ìéàBä :Lé÷ì ïa ïBòîL éaøïúìôz äìLîð änì :øæòéìà éaø øîà . ©¦¦§¤¨¦¦§§§¨§¤¤¨©©¦¡¦¤¤¨¨¦§§¨§¦¨¨

óà ,íB÷îì íB÷nî ïøBba äàeázä úà Ctäî äæ øúò äî ,Eì øîBì ?øúòk íé÷écö ìL¤©¦¦§¤¤©§¨¤¤¤§©¥¤©§¨©¤¦¨§¨©
.úeðîçø úcîì úeiøæëà úcnî àeä Ceøa LBãwä ìL Bzòc úëtäî íé÷écö ìL ïúìôz§¦¨¨¤©¦¦§©¤¤©§¤©¨¨¦¦©©§¨¦§¦©©£¨

äðùîïéëkñîíéøñðaáçø àeäL øñð äéìò ïúð .øñBà øéàî éaøå ,äãeäé éaø éøác §©§¦¦§¨¦¦§¥©¦§¨§©¦¥¦¥¨©¨¤¨¤¤¤¨¨
íéçôè äòaøà¯.åézçz ïLéé àìL ãáìáe ,äøLkàøîâLiL ïéøñða ú÷Bìçî :áø øîà ©§¨¨§¨¦§¥¨¦§©¤Ÿ¦©©§¨¨©©©£¤¦§¨¦¤¥

ìáà .äø÷z úøæb déì úéì äãeäé éaøå ,äø÷z úøæb déì úéà øéàî éaøc ,äòaøà ïää¤©§¨¨§©¦¥¦¦¥§¥©¦§¨§©¦§¨¥¥§¥©¦§¨£¨
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ìáà .äø÷z úøæb déì úéì äãeäé éaøå ,äø÷z úøæb déì úéà øéàî éaøc ,äòaøà ïää¤©§¨¨§©¦¥¦¦¥§¥©¦§¨§©¦§¨¥¥§¥©¦§¨£¨
äòaøà ïäa ïéàL ïéøñða¯,ú÷Bìçî äòaøà ïäa ïéàLa :øîà ìàeîLe .äøLk ìkä éøác ¦§¨¦¤¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¥¨§¥¨©§¤¥¨¤©§¨¨©£¤

äòaøà ïäa Lé ìáà¯ìMî úBçt eléôàå ,äòaøà ïäa ïéà .äìeñt ìkä éøácäL¯àä £¨¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨¥¨¤©§¨¨©£¦¨¦§¨¨
!eäðéð àîìòa íéð÷äòaøà ïäa Lé :øîà÷ éëä ,àtt áø øîà¯,äìeñt ìkä éøác ¨¦§¨§¨¦§£©©©¨¨¦¨¨©¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨

ìMî úBçtäL¯àîòè éàî ,äøLk ìkä éøác¯.eäðéð àîìòa íéð÷éâéìt ék¯ìMîäL ¨¦§¨¦§¥©Ÿ§¥¨©©§¨¨¦§¨§¨¦§¦§¦¦¦§¨
íB÷î øeòéL eäðúéìc ïåék :øáñ øî .äòaøà ãò¯eäì é÷ôðc ïåék :øáñ øîe ,ïðéøæb àì ©©§¨¨¨¨©¥¨§¥§§¦¨¨¨§¦©¨¨©¥¨§¨§¦§

ãeáì úøBzî¯íéçôè äòaøà áçø àeäL øñð äéìò ïúð :ïðz .ïðéøæb¯àìL ãáìáe ,äøLk ¦©¨¨§¦©§©¨©¨¤¨¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦§¥¨¦§©¤Ÿ
ì àîìLa .åézçz ïLééäòaøà ïäa Lé ìáà ,ú÷Bìçî äòaøà ïäa ïéàLa øîàc ìàeîL ¦©©§¨¦§¨¨¦§¥§¨©§¤¥¨¤©§¨¨©£¤£¨¥¨¤©§¨¨

¯äòaøà ïäa LiLa øîàc ,áøì àìà .åézçz ïLéé àì éëä íeMî ,äìeñt ìkä éøác¦§¥©Ÿ§¨¦¨¦Ÿ¦©©§¨¤¨§©§¨©§¤¥¨¤©§¨¨
?åézçz ïLéé àì éànà äãeäé éaøì ,äøLk ìkä éøác äòaøà ïäa ïéà ìáà ,ú÷Bìçî©£¤£¨¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¥¨§©¦§¨©©Ÿ¦©©§¨

ïéðéãñ éðL :òîL àz .øéàî éaøì ïàúà àôéñ ?àéä ìkä éøác zøáñ éî¯,ïéôøèöî ¦¨§©§¦§¥©Ÿ¦¥¨¨¨§©¦¥¦¨§©§¥§¦¦¦§¨§¦
éðù

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

סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

שלימות לימוד התורה ועבודת התפילה היא כאשר היא חודרת ופועלת גם בגוף הגשמי.
משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ



רטז
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei

ïéôøèöî ïéà íéøñð éðù.`id dcedi 'xe ,dxyk oda zkkeqn dlek elit`c ,dlqetl Ð

'åë ìàåîùì àîìùá:dcedi iax xn`we ,drax` oda oi`ya inp `zbelt jdl `nwep Ð

ceal zxezn witpc ab lr s`e ,migth dyly ly mixqp ipy,dlqetl oitxhvn oi` Ð

dkeq rvn`a m` ,drax`l oitxhvn mixqp :xne` xi`n iaxe .oda oikkqn dlek s`y

.dlqetl ,odéôåøèöàì éì äîì'x xn` `wc Ð

ediipin `cg ,oitxhvne oipicqk mixqp xi`n

.dl dlqtåäðéð àîìòá íéð÷:ax xn` `dc Ð

drax` oda oi`.dxyk lkd ixac Ðòáøàì
ãöä ïî úåîàlqet leqt jkq oi` cvd onc Ð

`l`otec ixinb ikdn xivaac ,zen` rax`a

ly mixqp ipy :dcedi iax xn`we .dnewr

rax` cr jlede xciq oke ,drax` drax`

zen`jkql ie`x dlek s`y ,oitxhvn oi` Ð

.dxwz zxfb dil zilc ,odaäðëñä úòùáÐ

.cny miebd exfbyíéøñð åðàéáäåoi`y Ð

.dkeq myl `dzy oixikn miebdøéàî 'ø äãåîå
.drax` oda oi`y oia drax` oda yiy oia Ð

'åë øñðì øñð ïéá ùé íàùiwen (`,gi) onwle Ð

ikc ,zenvnevn zen` dpeny za dkeqa dl

xfege ,`qib i`dn drvn` cr lqte xqp aidi

jk xg`e dlgz xqp ozepe ipyd dcvn ligzne

drvn` cr ok enk lqtmilqt ipy edl eed Ð

xykd `ki`e ,migth dpeny ly ode ,rvn`a

otec opixn`c ,dl ilqt `l day mixqpe .dkeq

.miirvn`d milqtd cr dnewrìñôzleqt =

ipzinl ivn inp ikde .xyk jkq `edc ,awie oxeb

drax` eda zi`c jpda dcedi iax dcene

hwpc i`de .'ek xqpl xqp oia yi m`y ,oilqetc

xi`n iaxxi`n iax elit`c ,`id `zeax Ð

.`da dcen xingncäãåäé éáø äãåîås`c Ð

dcen ,drax` mda oi`ya lwin edi`c ab lr

dkeqa epzp m`y ,drax` eae cg` xqpa `ed

lr cvd on dxyk `idy it lr s`y cvd on

dnewr otec ici.eizgz oyii `l Ðìò ïëôä
ïäéãéö,oda jkiqy drax` mda yiy mixqp Ð

lr oaikyd `l` dkeqd lr oagx lihd `le

.dylyn zegt `edy ,ociväìåñôyxtnck Ð

odilr leqt my yic oeikc ,onwleyrp Ð

oipr lka jkql oileqtd ,zkzn ly oicetyk

.oktedyäøùë,dxwz zxifb meyn `nrhc Ð

.dxwz iypi` icar `l `peeb i`d ikeäéáâì ìåò
äáøå àãñç áøxn`i ile` ,le`yl Ð

eaexe ey`x ick zwfgn dpi`ye :mdixack

`l` opiqxb `le ,opiqxb epgleye.äöøôðù åà
äöøô äá.rwxwl jenq ,zeptcd zg`a Ð

éãâ ø÷ãæéù.migth dyly epiidc Ðùàø úáá
.geixae `icda =éîã éëéädrax` agxc Ð

.dyly `l` ea qipkd `leïëôäù åàìolek Ð

.oda dlek dkkiqe ,odiciv lräçðàãxqpe Ð

.xn`w `weec cg`àúììèîã àîåôàlv` Ð

ici lr dipin diwtlc otec my oi`y ,iriax gex

s`e gzt .`l` otec o`k oi` `dc ,dnewr otec

zeptc llg jezl dilek diliir `lc ab lr

miccvdaygin i`xa`c gth `eddc .leqt Ð

ded xyk jkq el`c ,dkeq ik inpoyil xzen Ð

lqt :(`,hi) onwl opixn`c .dkeq ici `veie ,my

`peeb i`d ik dkeqd on `veid.dkeqk oecip Ð
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éàrvn`ac onwl ax xn`c `pyil `eddl Ð itexhv`l edl dnl drax` eda zi`c

rax`a `l` lqet epi` rvn`a elit`c xn`c ,`pyil jci`lc .jixt drax`a lqet

zen`.icin `iyw `lÐïéôøèöîelit`c ,oitxhvn oi` dcedi iaxle Ð zen` rax`l

oda dlek dqekn.dxyk Ðäãåîåxqp` Ð xqp `lnk xqpl xqp oia yi m`y xi`n iax

,onwl gkenck ,i`w inp drax` ea yiyjixtc

lqet rvn`a leqt jkq xn`c l`enyl dpin

iax dcene :ipzinl ivn ded inp ikde .drax`a

xi`n iax hwpc `de .dcedi,`id `zeax Ð

xingnc xi`n iax elit`c :qxhpewa yxitckÐ

"dcene" xwirc meyn :cere .`da dcenoi`` Ð

oia hwp `wece .i`w ,eda ebilti`c ,drax` oda

it lr s` ,zegt `ki` i`c ,xqp `lnk xqpl xqp

eizgz mipyi drax`n zegta leqt jkqyÐ

xqpa ,edine .rxb daexn leqtd mewnc `kid

dkeqa onwl l`enyl dl iwenc i`nl ,drax`

lqte xqp aidi ikc ,zenvnevn zen` dpeny za

dcvn ligzne xfege `qib i`dn drvn` cr

edl eedc ,lqt jk xg`e xqp dlgz ozepe ipyd

.dkeq xykd eda `ki`c ,rvn`a milqt ipy

xqp `lnk oia icin dpin `wtp `l milqtd x`ya

dkeq xykd meyn i`c .xqp `lnn zegtl

rvn`aycr mixqpa dqekn x`yd lk elit` Ð

xiykdl meyn i`e .dnewr otec opixn` ,otecd

xqpl xqp oiay oilqtd x`yedl eed Ð

drax`a rvn`a l`eny xn`c ,drvn`akÐ

lqte xqpc :xac ly ellk edfe .liren epi` ok m`

lk elit` ,drax`n mizegt mixqpa xqp `lnk

ok dieyr dkeqd,mixqpd zgz elit` dxyk Ð

mewna drax` `kil `dc xi`n iaxl elit`e

xi`n 'x edl liqt ike .cg``ki`c `kid Ð

mixqpd ipy oitxhvnc ,iccda mixqp izxz

xqpl xqp oia `kilc `kid :inp i` .drax`l

`kide .dvgn lr dvgn ied `lc ,xqp `lnk

`lnk xqpl xqp oia yie ,drax` miagx mixqpc

cvd on oia rvn`d on oia :onwl xn`c axl ,xqp

zen` rax`a `l` lqet epi`jd `nwezin Ð

lqtd zgz dxyke ,ikd dlek `ciarc `ziixa

ipyyk `nwezin l`enyle .xqpd zgz `le

,otecd cr zen` rax` `kile ,rvn`a milqtd

ipy zgzn ueg ,milqtd zgz s` dleqt dleke

.dxykc rvn`ay milqtd

ïëôä`nwezin `l axc `ail` Ð odiciv lr

,xi`n iaxk `l` i`xen`c `zbelt jd

in" wxta ol `niiwe .drax` miagxae

dcedi iaxe xi`n 'x :(a,en oiaexir) "ede`ivedy

l`enyl la` .dcedi iaxk dkld Ð`nwezin Ð

dkldc d`xp jk jezne .`nlr ilekk xity

axk dkld `nlrac ab lr s` ,l`enyk

(a,el) "lefbd alel" wxt onwl :cere .ixeqi`a

`l` zbdep dpi` dkeq :dcedi iax xn`wc

`ziixa `iddn jixte .alelay oipin drax`a

mixqpa dkkiq :ipzwc ,l`enyc dizeek `ipzc

axc dizeek `ipzc `iddn iziin `le .fx` lyÐ

.xwir l`enyc `d dpin rny
iax
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ïéøñð éðL¯óà :øîBà øéàî éaø .ïéôøèöî ïéà §¥§¨¦¥¦§¨§¦©¦¥¦¥©
ïéøñðïéðéãñkì àîìLa .ïäa ïéàLa øîàc ,ìàeîL §¨¦¦§¦¦¦§¨¨¦§¥§¨©§¤¥¨¤

ìkä éøác äòaøà ïäa Lé ìáà ,ú÷Bìçî äòaøà©§¨¨©£¤£¨¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ
"ïéôøèöî" éàî ;äìeñt¯àìà .äòaøàì ïéôøèöî §¨©¦§¨§¦¦§¨§¦§©§¨¨¤¨

ïéà ìáà ,ú÷Bìçî äòaøà ïäa LiLa øîàc ,áøì§©§¨©§¤¥¨¤©§¨¨©£¤£¨¥
.äøLk ìkä éøác äòaøà ïäaúéàc éà ?éîc éëéä ¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¥¨¥¦¨¦¦§¦

äòaøà eäa¯eäa úéìc éà ?éôeøèöéàì eäì änì §©§¨¨¨¨§§¦§§¥¦§¥§
äòaøà¯íìBòì !eäðéð àîìòa íéð÷ àäå ?éànà ©§¨¨©©§¨¨¦§¨§¨¦§§¨

"ïéôøèöî" éàîe ,äòaøà eäa úéàc¯ïéôøèöî §¦§©§¨¨©¦§¨§¦¦§¨§¦
àîìLa :àðéøçà àðMéì .ãvä ïî úBnà òaøàì§©§©©¦©©¦¨¨©£¦¨¦§¨¨

ììáà ,ú÷Bìçî äòaøà ïäa ïéàLa øîàc ,ìàeîL ¦§¥§¨©§¤¥¨¤©§¨¨©£¤£¨
"ïéôøèöî" éàî ,äìeñt ìkä éøác äòaøà ïäa Lé¯ ¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨©¦§¨§¦

ïéôøèöî,áøì àìà .ãvä ïî úBnà òaøàìàîìLa ¦§¨§¦§©§©©¦©©¤¨§©¦§¨¨
"ïéôøèöî" éàî ,øéàî éaøì¯úBnà òaøàì ïéôøèöî §©¦¥¦©¦§¨§¦¦§¨§¦§©§©©

ïäa Lé eléôà øîàc ,äãeäé éaøì àìà ,ãvä ïî¦©©¤¨§©¦§¨§¨©£¦¥¨¤
àîìòa íéð÷ ?"ïéôøèöî ïéà" éàî ,äøLk äòaøà©§¨¨§¥¨©¥¦§¨§¦¨¦§¨§¨
øîà "ïéôøèöî" øéàî éaø øîà÷c éãéià !eäðéð¦§©§¥§¨¨©©¦¥¦¦§¨§¦¨©
àéðz ,áøc déúååk àéðz ."ïéôøèöî ïéà" äãeäé éaø©¦§¨¥¦§¨§¦©§¨§¨¥§©©§¨
íéøñða dëkñ :áøc déúååk àéðz .ìàeîLc déúååk§¨¥¦§¥©§¨§¨¥§©¦§¨¦§¨¦

äòaøà ïäa ïéàL æøà ìL¯Lé ,äøLk ìkä éøác ¤¤¤¤¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¥¨¥
äòaøà ïäa¯.øéLëî äãeäé éaøå ,ìñBt øéàî éaø ¨¤©§¨¨©¦¥¦¥§©¦§¨©§¦

eðàéáäL äðkqä úòLa äNòî :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤¦§©©©¨¨¤¥¥
,úñtøî éab ìò eðëkéñå äòaøà ïäa eéäL íéøñð§¨¦¤¨¨¤©§¨¨§¦©§©©¥¦§¤¤
úòL ïéà !?äéàø íMî :Bì eøîà .ïäézçz eðáLéå§¨©§©§¥¤¨§¦¨§¨¨¥§©
íéøñða dëkñ :ìàeîLc déúååk àéðz .äéàø äðkqä©©¨¨§¨¨©§¨§¨¥¦§¥¦§¨¦§¨¦

äòaøà ïäa LiL æøà ìL¯,äìeñt ìkä éøác ¤¤¤¤¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨
äòaøà ïäa ïéà¯äãeäé éaøå ìñBt øéàî éaø ¥¨¤©§¨¨©¦¥¦¥§©¦§¨

øñðì øñð ïéa Lé íàL øéàî éaø äãBîe ,øéLëî©§¦¤©¦¥¦¤¦¥¥¤¤§¤¤
øñð àìîk¯äãBîe .äøLëe íäéðéa ìñt çépnL ¦§Ÿ¤¤¤©¦©¤¤¥¥¤§¥¨¤

äòaøà áçø àeäL øñð äéìò ïúð íàL äãeäé éaø©¦§¨¤¦¨©¨¤¨¤¤¤¨¨©§¨¨
íéçôè¯,äøLkåézçz ïLiäå ,åézçz íéðLé ïéàå §¨¦§¥¨§¥§¥¦©§¨§©¨¥©§¨

áø .ïäécéö ìò ïëôä ,øîzà .BúáBç éãé àöé àìŸ¨¨§¥¨¦§©£¨¨©¦¥¤©
àðeä áø øa äaøå àcñç áøå ,äìeñt :øîà àðeä¨¨©§¨§©¦§¨§©¨©©¨
déaâì ìeò ,àøeñì ïîçð áø òì÷éà .äøLk :éøîà̈§¦§¥¨¦§©©©§¨§¨§©¥
ïëôä :déì éøîà ,àðeä áø øa äaøå àcñç áø©¦§¨§©¨©©¨¨§¦¥£¨¨
ïéãetLk eNòð ,äìeñt :eäì øîà ?eäî ïäécéö ìò©¦¥¤©¨©§§¨©£§©¦
eëì éøîà àì :àðeä áø eäì øîà .úëzî ìL¤©¤¤£©§©¨¨£©¦§

éøîààîòè øî ïì øîà éîe :déì eøîà ?éúååk§¨¦£©¥¦£©¨¨©§¨
àìåéàpéî eúéòa éîe :eäì øîà ?dépéî ïðéìa÷ §¨©§¦©¦¥£©§¦§¥¦©

dðéà :déì òéiñî àîéì ?eëì éøîà àìå àîòè©§¨§¨£©¦§¥¨§©©¥¥¨
éãk äöøt da äöøôpL Bà ,BðçìeLå Baeøå BLàø éãk ú÷æçîø÷cæiL,Làø úáa éãb da ©£¤¤§¥Ÿ§§§¨¤¦§§¨¨¦§¨§¥¤¦§©¥¨§¦§©Ÿ

àìà dëBúì ñéðëä àìL ét ìò óà ,íéçôè äòaøà áçø àeäL øñð äéìò ïúpL Bà¤¨©¨¤¨¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦©©¦¤Ÿ¦§¦§¨¤¨
ìLíéçôè äL¯ïBâk åàì éàî ?éîc éëéä .äìeñtïëôäLïðé÷ñò éàîa àëä ,àì ?íäécéö ìò¯ànetà dçðàc ïBâk §¨§¨¦§¨¥¦¨¥©¨§¤£¨¨©¦¥¤¨¨¨§©¨§¦©§©£©¨©¨

.äkeqk ïBcéð äkeqä ïî àöBiä ìñt ìëå äkeqä ïî àöBiä ìñt déì äåäc ,øáì ãç ÷étàå åéâì àúìz ìééòc ,àzììèîc¦§©©§¨§¨¥§¨¨§¥§©¥©§©©£¨¥¤¤©¥¦©¨§¨¤¤©¥¦©¨¦©¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dkeq(iriax meil)

dilr ozp m` la`óà øîBà øéàî éaø ,ïéôøèöî ïéà ïéøñð éðL§¥§¨¦¥¦§¨§¦©¦¥¦¥©
ïéøñðmpic.ïéðéãñkmixqpa `ed `tiqa oecipdy `xnbd dpiad §¨¦¦§¦¦

iax zrcly ,dkeqd rvn`a migpend migth drax`n mizegt
lk m` elit`y oeik ,dkeqd z` leqtl oitxhvn oi` dcedi
mipicqy myk xi`n iax zrcle ,dxyk mda zkkeqn dkeqd
z` leqtl migth drax`l mitxhvn mixqp jk mitxhvn

ok m`e .dkeqdì àîìLaäòaøà ïäa ïéàLa øîàc ìàeîLmigth ¦§¨¨¦§¥§¨©§¤¥¨¤©§¨¨
d zipypú÷Bìçî,mzexyk oiprlìkä éøác äòaøà ïäa Lé ìáà ©£¤£¨¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ
,äìeñtyxtl xyt`ïéôøèöî éàî,xi`n iax xn`y mixqpd §¨©¦§¨§¦

dkeqd rvn`a mgipdy migth drax` cre dylyn mixqpa
eäòaøàì ïéôøèöîleqt jkq lkk dkeqd z` leqtl migth ¦§¨§¦§©§¨¨

.migth drax`a lqetdäòaøà ïäa LiLa øîàc áøì àlà¤¨§©§¨©§¤¥¨¤©§¨¨
éîc éëéä ,äøLk ìkä éøác äòaøà ïäa ïéà ìáà ,ú÷Bìçîdfi`a - ©£¤£¨¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¥¨¥¦¨¦

,dkeqd z` leqtl oitxhvny xi`n iax xn` mixqpeäa úéàc éà¦§¦§
xqp lka yiy -äòaøà,migthéôeøèöéàì eäì änìxqpa ixd ©§¨¨¨¨§§¦§¨¥

e ,sexiv `la dkeqd z` leqtl xeriy yi xak cg`eäa úéìc éà¦§¥§
äòaøà,ea jkql `ed xykeéànàdkeqd z` leqtl mitxhvn ©§¨¨©©

eäðéð àîìòa íéð÷ àäåok m`e .dkeqd lk z` mda jkql xzene §¨¨¦§¨§¨¦§
:`xnbd dgec .l`enyk `ziixadn gkeneäa úéàc íìBòìlka - §¨§¦§

xqpäòaøàmigthïéôøèöî éàîe ,,xi`n iax xn`yïéôøèöî ©§¨¨©¦§¨§¦¦§¨§¦
úBnà òaøàì¯ ãvä ïî`l` dkeqd rvn`a migpen mpi`y ote`a §©§©©¦©©

oi`e 'dnewr otec' oic xn`p zen` rax` cr dfay ,otecd cvl
mixqp dnky xi`n iax xn`e ,migth drax`a zlqtp dkeqd
mixyr cgi mlek agexe xzei e` migth drax` mdn cg` lky
.dkeqd z` leqtl oitxhvn ,zen` rax` mdy migth drax`e

àðéøçà àðMéìl`eny ixacl zxkfpd di`xl xg` gqep -, ¦§¨©£¦¨
ì àîìLaïäa Lé ìáà ,ú÷Bìçî äòaøà ïäa ïéàLa øîàc ìàeîL ¦§¨¨¦§¥§¨©§¤¥¨¤©§¨¨©£¤£¨¥¨¤

,äìeñt ìkä éøác äòaøàyxtpïéôøèöî éàîdkeqd z` leqtl ©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨©¦§¨§¦
- xi`n iax xn`yãvä ïî úBnà òaøàì ïéôøèöî`dz `ly ¦§¨§¦§©§©©¦©©

.dnewr otec oicn dxyk dkeqdáøì àlàmzwelgny xaeqd ¤¨§©
dyw ,drax` miagxykøéàî éaøì àîìLamiagxa lqety ¦§¨¨§©¦¥¦

drax`yxtl xyt`ïéôøèöî éàîipa mixqpy epiid ,xn`y ©¦§¨§¦
mileqtd drax`ãvä ïî úBnà òaøàì ïéôøèöîz` xiykp `ly ¦§¨§¦§©§©©¦©©

,dnewr otec oicn dkeqdïäa Lé eléôà øîàc äãeäé éaøì àlà¤¨§©¦§¨§¨©£¦¥¨¤
éàî ,äøLk äòaøàxn`y dna eprinyd dn -,ïéôøèöî ïéàixd ©§¨¨§¥¨©¥¦§¨§¦

keäðéð àîìòa íéð÷,jekiql mixykeoitxhvn oi`y heyte ¨¦§¨§¨¦§
oi`y dfa yecig oi` dcedi iaxl ok` :`xnbd zvxzn .leqtl

`l` ,oitxhvnøéàî éaø øîà÷c éãééày oicd,ïéôøèöîeixacae ©§¦§¨¨©©¦¥¦¦§¨§¦
eilr welgl ick okl ,yecig yiäãeäé éaø øîày,ïéôøèöî ïéà ¨©©¦§¨¥¦§¨§¦

.xi`n iax lr welgl `l` ycgl `a `le
àéðzxi`n iaxe dcedi iax zwelgn z` zg` `ziixaadéúååk ©§¨§¨¥
,áøceàéðzmzwelgn z` zxg` `ziixaa.ìàeîLc déúååk §©©§¨§¨¥¦§¥

:`xnbd zhxtnáøc déúååk àéðziax s` drax` mda oi`yky ©§¨§¨¥§©
,dxyk `idy dcen xi`näòaøà ïäa ïéàL æøà ìL íéøñða dëkñ¦§¨¦§¨¦¤¤¤¤¥¨¤©§¨¨

äãeäé éaøå ìñBt øéàî éaø äòaøà ïäa Lé ,äøLk ìkä éøác¦§¥©Ÿ§¥¨¥¨¤©§¨¨©¦¥¦¥§©¦§¨
,øéLëî,`ziixad dkiynn .axk `ziixaa yxetnéaø øîà ©§¦¨©©¦

äãeäéacl di`x,eixäðkqä úòLa äNòîcny miaie`d exfby - §¨©£¤¦§©©©¨¨
,dkeqa ayil `ly zevnd lrLmzerhdl ickíéøñð eðàéáä ¤¥¥§¨¦

ïäa eéäLagexäòaøàmyl mdy mixikn mixkpd oi`y migth ¤¨¨¤©§¨¨
,dkeq,ïäézçz eðáLéå ,úñtøî éab ìò eðëkéñåmixyk mdy ixd §¦©§©©¥¦§¤¤§¨©§©§¥¤

.dkeqlBì eøîàike ,xi`n iaxk mixaeqdíMî`ian dz`äéàø, ¨§¦¨§¨¨
,äéàø äðkqä úòL ïéàdf ici lr m` exfb `l dpkqd zry lry ¥§©©©¨¨§¨¨

zgz epyi jkle ,dkeq zxez gkzyz `ly ick ,devnd on lhazi

.dxezd on devnd z` eniiwiy icka mixqpd
ìàeîLc déúååk àéðzdcedi iax elit` drax` miagx mixqpay ©§¨§¨¥¦§¥

,lqet,äìeñt ìkä éøác äòaøà ïäa LiL æøà ìL íéøñða dëkñ¦§¨¦§¨¦¤¤¤¤¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨
øéLëî äãeäé éaøå ìñBt øéàî éaø äòaøà ïäa ïéàixack yxetn ¥¨¤©§¨¨©¦¥¦¥§©¦§¨©§¦

l`eny.iax ewlgp `ly mipte`a `ziixad dkiynniaxe xi`n
.dcediøéàî éaø äãBîedrax`n mizegt mixqp lqety it lr s` ¤©¦¥¦

,jekiqlíàLy ote`a dkeqd lk z` mda jkiqøñðì øñð ïéa Lé ¤¦¥¥¤¤§¤¤
xie`àìîkagexøñðìñt çépnL ,jkq `edy awie oxeb zleqt - ¦§Ÿ¤¤¤©¦©©¨
xykíäéðéaxie` eze`a -äøLëe.dkeqd lkäãeäé éaø äãBîe- ¥¥¤§¥¨¤©¦§¨

,drax`n mizegt mixqp xiykdl lwny s`äéìò ïúð íàLon ¤¦¨©¨¤¨
cvdíéçôè äòaøà áçø àeäL øñðdkeqdeäøLkotec oicn ¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦§¥¨

,dnewremewn lkn,åézçz íéðLé ïéà,leqt jkq envr `ed ixdy ¥§¥¦©§¨
BúáBç éãé àöé àì åézçz ïLiäåotecd zgz oyiy ink. §©¨¥©§¨Ÿ¨¨§¥¨

ïëôä øîzàmigth drax` miagxd mixqpd z`ïäécéö ìòjkiqe ¦§©£¨¨©¦¥¤
,migth dylyn zegt `edy mixqpd iaera,äìeñt øîà àðeä áø©¨¨©§¨

zkzn ly oicetyk md ixd leqt my el` mixqp lr yiy oeik
,dylyn zegta elit`e leqt jkq `edyáø øa äaøå àcñç áøå§©¦§¨§©¨©©

éøîà àðeädkeqdy,äøLkdrax` agx xqp xeqi` zaiqy oeik ¨¨§¥§¥¨
zeyrl mc` ipa jxc oi` df ote`ae ,dxwz zxifb meyn `ed

.dxwzòìwéàoncfp -déaâì ìeò ,àøeñì ïîçð áøeiptl eqpkp - ¦§©©©§¨§¨§©¥
àðeä áø øa äaøå àcñç áø,mdixack xn`i ile` renyl ick ©¦§¨§©¨©©¨

déì éøîà,ongp axl `ped ax xa daxe `cqg ax -ïëôäz` ¨§¥¥£¨¨
mixqpdeäî ïäécéö ìò,dleqt e` dxyk dkeqd m`d -eäì øîà ©¦¥¤©¨©§
,äìeñty meyn mrhdeúëzî ìL ïéãetLk eNòðjkql xeq`y §¨©£§©¦¤©¤¤

.mdaàðeä áø eäì øîàdaxle `cqg axl`ped ax xaéøîà àì ¨©§©¨Ÿ¨§¥
éúååk éøîà eëìoktdy oicdy izenk xnel mkl izxn` `l ike - §¨§¥§¨¦
,dleqt ociv lrdéì eøîà`ped axl -àìå àîòè øî ïì øîà éîe ¨§¥¦¨©¨©©£¨§Ÿ

dépéî ïðéìa÷`le ,leqt oktd recn jixacl mrh zxn` m`d - ©§¦¨¦¥
,jnn edeplaweäì øîà`ped axeúéòa éîemzl`y ike -éàpéî ¨©§¦§¥¦©

.eëì éøîà àìå àîòè©£¨§Ÿ¨§¥§
déì òéiñî àîéìeciv lr ektdy drax` agx xqpy `ped axl - ¥¨§©©¥

y dkeq ,`ziixaa epipyy dnn ,dkeqd z` lqetéãk ú÷æçî dðéà¥¨©£¤¤§¥
BðçìeLå Baeøå BLàø,dkeq xykd xeriy -da äöøôpL Bàzg`a Ÿ§§§¨¤¦§§¨¨

zeptcdäöøtxeriya ,rwxwl jenqúáa éãb da øwcæiL éãk ¦§¨§¥¤¦§©¥¨§¦§©
Làø,migth dyly xeriy `ede ,geixa icbd da xeariy -Bà Ÿ

äéìò ïúpLdkeqd lr -ét ìò óà ,íéçôè äòaøà áçø àeäL øñð ¤¨©¨¤¨¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦©©¦
ñéðëä àlLxqpd agexndëBúìdkeqd xie` jezlìL àlàäL ¤Ÿ¦§¦§¨¤¨§Ÿ¨

íéçôècalaäìeñt:`xnbd zxxan .éîc éëéäagx xqp oziy §¨¦§¨¥¦¨¦
,migth dyly wx eidi dkeqd lr eli`e migth drax`åàì (éàî)©¨

íäécéö ìò ïëôäL ïBâkdkeqd lk z` mda jkiqe,`ed miiaere §¤£¨¨©¦¥¤
z` lqet eciv lr ektdy xqp mby gkene ,migth dyly wx

dkeqd:`xnbd dgec .`ped ax zrckeàìdi`x o`kn oi` - Ÿ
c xnel xyt`y ,`ped ax zrcldçpàc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨§§©§¨

xqpd z` gipdyàzìlèîc àîetàgexa dkeqd gzt lr - ©¨¦§©©§¨
,otec my oi`y ziriaxåéâì àúìz ìéiòcmigth dylya jkiqe - §©¥§¨¨§¥

dkeqd jeza xqpdnøáì ãç ÷étàåuegn gpen cg` gthe - §©¥©§©
,dkeqldéì äåäcuegl `veiy gthdå ,äkeqä ïî àöBiä ìqtoicd ©£¨¥©¨©¥¦©¨§
y `edäkeqä ïî àöBiä ìqt ìklkn zeptc yly el oi`y s` ¨©¨©¥¦©¨

`ed mewnäkeqk ïBcéðiably oeike ,dkeqdn wlgk aygp - ¦©¨
z` leqtl oiprl s` ,dkeqdn wlgk aygp `ed dkeq xykd
sxhvn ,migth drax` ea yiy leqt jkqk xqpd aygiy dkeqd
dkeqd jeza yiy aygpe ,miptay migth dylyl uegay gthd

:dkeqd z` lqete drax` agx xqp
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כל עניין בתורה יש לו זמן בו עליו להתגלות מהקול של מתן תורה.
לקוטי שיחות פרשת ואתחנן חלק ד



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dkeq(iying meil)

äðùî
äø÷z,migth drax` miagxd mixqpn dieyrdäéìò ïéàL ¦§¨¤¥¨¤¨

äáéæòî,mixqpd lr mipzepy hih ztvx -øîBà äãeäé éaøzia ©£¦¨©¦§¨¥
,xaca ewlgp lld ziae i`nyíéøîBà éànL úéadvex m`y ¥©©§¦

,dkeq myl ef dxwz zgz ayil÷t÷ôîdxwzd z` xzeq - §©§¥
mixqpd lk z` rprpneåjk xg`íéúðéaî úçà ìèBðlk oian - §¥©©¦¥§©¦

.dnewna xyk jkq ozepe xqpe xqp,íéøîBà ìlä úéáeleqty oeik ¥¦¥§¦
,mdipyn cg`a el ic ,ieyrd on `le dyrz meyn `ed ef dxwz

e`÷t÷ôî,dkeq myl dligzn d`yr eli`k df ixdeìèBð Bà §©§¥¥
íéúðéaî úçàefe ,dnewna xyk jkq ozepe xqpe xqp lk oian - ©©¦¥§©¦

.dkeqd lka daeyg diiyr `idøîBà øéàî éaø,lld zia zrcl ©¦¥¦¥
÷t÷ôî Bðéàå íéúðéaî úçà ìèBðmnvr mixqpd ezrcly oeik - ¥©©¦¥§©¦§¥§©§¥

lirl dpyna x`eank leqt jkq md(.ci)dn liren epi` okl
.xqpe xqp lk oian zg` lehiy `wec jixve ,jkqd z` rprpny

àøîâ
.lld ziae i`ny zia ly zwelgnd inrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyìlä úéa àîìLai"r dkeqd z` exiykdy ¦§¨¨¥¦¥
,zg` diiyreäééîòè`ed dxwzd leqty mixaeqy meyníeMî ©§©§¦

dxez dxn`y(bi fh mixac)`xnba eyxce 'Ll dUrY zMQd bg'©©ªŸ©£¤§
lirl(:`i)'éeNòä ïî àìå äNòz'dkeqd ziiyr didzy jixvy - ©£¤§Ÿ¦¤¨

dxykede leqta dzyrpy dkeqa daeg ici oi`vei oi`e ,xykda
did `le zia myl did ef dkeq jekiqy oeik jkle ,dil`n jk xg`
myl didzy oiekzny ici lr dxiykdl leki epi` eilr dkeq my

jkle ,dkeq myl dyrn da dyriy cr dkeqãéáò ÷t÷ôî éà¦§©§¥¨¦
äNòî déìoke ,'ieyrd on `le dyrz' meyn dleqt dpi` dzrne ¥©£¤

íéúðéaî úçà ìèBð éàmbäNòî da ãáòly leqtd lhazpe ¦¥©©¦¥§©¦¨©¨©£¤
.'ieyrd on `le dyrz'éànL úéa àlàmb jixvy mixaeqy ¤¨¥©©

,miizpian zg` lehil mbe wtwtléà ,eäééîòè éàîmnrhíeMî ©©§©§¦¦
'éeNòä ïî àìå äNòz'ixdébñ àãçazg` zlihp e` wetwt e` ©£¤§Ÿ¦¤¨©£¨©¦

e ,miizpianéàmixqpa jkql exq`y mixaeq mdäø÷z úøæb íeMî ¦¦§¥©¦§¨
,wetwta ic oi` jkle ,ezia zxwz zgz ayil xizdl e`eai `ly

ok m`ébñ íéúðéaî úçà ìèBðalhp m` ixdy ,wtwtl jixv epi`e §¥©©¦¥§©¦©¦
dyrz' ly xeqi`d z` `ed rceiy giked xak miizpian zg`
:`xnbd zvxzn .ezia zxwz zgz ayil `eai `le 'ieyrd on `le

íìBòìmb `ed df jkq oexqgy `id i`ny zia ly mnrhíeMî §¨¦
÷t÷ônL ét ìò óà éøîà÷ éëäå ,äø÷z úøæbdfae mixqpd z` §¥©¦§¨§¨¦¨¨§¥©©¦¤§©§¥

oi` mewn lkn ,'ieyrd on `le dyrz' ly leqtd z` wliq
`l` ,dkeqd z` xiykdl liren edyrníéúðéaî úçà ìèBð éà¦¥©©¦¥§©¦

,dxwzd z` dfa lhiaeïéàla` ,dkeqd z` xiykdl dfa liren - ¦
àì éàwtwty s` ,miizpian zg` lhepàìdkeqd z` xiykd ¦ŸŸ

z` df ici lr wlql dyrn mb daeyg miizpian zg` zlihpe .dfa
.'ieyrd on `le dyrz' ly oexqgd

:`xnbd dywnéëä éàzg` lehil wx mikixvn i`ny ziay ¦¨¦
,wetwt liren oi`e miizpianàôéñ àîéà,dpynd lyøéàî éaø ¥¨¥¨©¦¥¦

,÷t÷ôé àì ìáà íéúðéaî úçà ìèBð øîBàxn`y `xnbd dpiade ¥¥©©¦¥§©¦£¨Ÿ§©§¥
`vnp i`ny zia ixaca `xnbd xe`ia itle ,lld zia zrca ok

ixacyøéàî éaølld zia zrcaeðééäzrcéànL úéadnae ©¦¥¦©§¥©©
ziak lld zia ,xi`n iax zrcl ok` :`xnbd zvxzn .ewlgp

e ,i`nyøîà÷ éëä,dcedi iaxl xi`n iaxéànL úéa e÷ìçð àì ¨¦¨¨©Ÿ¤§§¥©©
,äæ øáãa ìlä úéáeyiy mixaeq lld zia s` `l`zxifb o`k ¥¦¥§¨¨¤

,wetwt i"r dkeqd z` xiykdl oi`y micen md s` jkle ,dxwz
:`xnbd dywn .dxiyk dkeqd `dz miizpian zg` lehi m` wxe

ïì òîLî à÷ éàîxnel m` ,ef zwelgna dpynd dycig dn - ©¨©§©¨
äãeäé éaøå äø÷z úøæb déì úéà øéàî éaøclld zia zrca] §©¦¥¦¦¥§¥©¦§¨§©¦§¨

[mzenk dkldyàðîéæ àãç da eâéìôà àäå ,äø÷z úøæb déì úéì¥¥§¥©¦§¨§¨©§¦¨£¨¦§¨
,zncewd dpyna mzwelgn dazkp xak ixd -ïéëkñî ïðúc¦§©§©§¦

,øñBà øéàî éaøå äãeäé éaø éøác íéøñðadpynd dxfg recn k"`e ¦§¨¦¦§¥©¦§¨§©¦¥¦¥
:`xnbd zvxzn .aey mzwelgn aezklàaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨

àLéø ,ïðçBé éaø øîàjkql xzen m` ewlgpy zncewd dpyna - ¨©©¦¨¨¥¨
zxifb meyn xi`n iax ly enrh oi` ,xqe` xi`n iaxe mixqpa

`l` ,dxwzïéteLî íéøñðayinyzl mie`xe miwlg -,ïðé÷ñò ¦§¨¦§¦©§¦¨
,drax` miagx mpi`y s`eda eòâð íéìk úøæb íeMîeony s` - ¦§¥©¥¦¨§¨

milawn mpi`e md ur ilk iheyty jekiql md mixyk dxezd
s` jkql `eai `ny mda jkql `ly xi`n iax xfb ,d`neh
.jkl eyyg `ly xaq dcedi iaxe ,d`neh milawnd milka

:`xnbd dywnáø øîà äãeäé áøìeíéøëæ ïévéça dëkñ øîàc- §©§¨¨©©§¨©¦§¨§¦¦§¨¦
ugd ly leaiwd zia jeza miagezy urn ieyrd ci zia,äøLk§¥¨

dkkq m` la` ,d`neh milawn mpi`e md ur ilk iheyty oeik
úBá÷ða,ugd qpkp ekezay ,ey`xa awp yiy ci zia -,äìeñt ¦§¥§¨

,d`neh lawn `ed ixd leaiw zia el yiy oeikyøæb àìå`ly §Ÿ¨©
oiviga jkqlúBá÷ð eèà íéøëæ,zeawpa jkql `eai `ny - §¨¦¨§¥

eixacle,íéìk eèà ïéteLî íéøñð øæâð àì énð àëäiax did m`e ¨¨©¦Ÿ¦§©§¨¦§¦¨¥¦
dkld ixdy dcedi iaxk wqet ax did `l df oic lr wleg xi`n

ok m`e ,eizexifba xi`n iaxkiax ixac z` yxit `l axy gken
.milk zxifb meyn oiteyn mixqpa jkql xq`y xi`n

:da zxfeg `xnbdEçøk ìò àlàa mby yxtl jixvàLéø- ¤¨©¨§£¥¨
zncewd dpynaäø÷z úøæâa éâéìtzxifb meyn xq` xi`n iaxe §¦¥¦§¥©¦§¨

,dxwzåa mbàôéñepizpyna -å ,äø÷z úøæâa éâéìtepiywdy lr §¥¨§¦¥¦§¥©¦§¨§
zøúa éâéìôàéì änì éðîéæ é,mzwelgn z` dpynd dltk recn - ©§¦¦§©§¥¦§¥¨¨¦

dy uxzpàôéñday zncewd dpynl jynd `id epizpyn - ¥¨
e ,dxwz zxifba xi`n iaxe dcedi iax ewlgpà÷c (àéä) äãeäé éaø©¦§¨¦§¨

øéàî éaøì déì øîà,dlrnl eilr wlgpyzøñà à÷ éànà ¨©¥§©¦¥¦©©¨¨§©§
äø÷z úøæb íeMî íéøñðaixdúéàc àeä éànL úéáì àøáñ éàä ¦§¨¦¦§¥©¦§¨©§¨¨§¥©©§¦

eäì,miizpian zg` zlihp ekixvd md wxy -éøæb àì ìlä úéáe §¥¦¥Ÿ¨§¦
,dkldk `ly jixac ok m`e ,cegl wetwt ici lr exizd ixdy

øéàî éaø øîàåy el aiyd -øáãa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì §¨©©¦¥¦Ÿ¤§§¥©©¥¦¥§¨¨
,äæ.dxwz meyn mixqpd lr exfby micen lkde ¤

`xnbd dywnøîàc áøì àçéðä :lirl(.ci)yú÷Bìçîdcedi iax ¨¦¨§©§¨©©£¤
`id `l e` mixqpa oikkqn m` xi`n iaxeïäa LiLaagexäòaøà §¤¥¨¤©§¨¨

,migthäø÷z úøæb déì úéà øéàî éaøc,mda jkql oi` jkleéaøå §©¦¥¦¦¥§¥©¦§¨§©¦
äø÷z úøæb déì úéì äãeäéxyt` jkitle ,mda jkql xizd jkle §¨¥¥§¥©¦§¨

,i`ny ziak md eixacy xi`n iaxl xn` dcedi iaxy yxtl
.df xaca ewlgp `ly xi`n iax el aiydeì àlàøîàc ìàeîL ¤¨¦§¥§¨©

,äìeñt ìkä éøác äòaøà ïäa Lé ìáà ú÷Bìçî äòaøà ïäa ïéàLa§¤¥¨¤©§¨¨©£¤£¨¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨
ok m`dàôéñepizpyn -,éâéìt éàîadieyr dxwz mzq ixd ¥¨§©§¦¥

dnae dleqt dkeqd mlek zrcle migth drax` ipa mixqpn
dligza jkql xeq`y micen lkdy s` :`xnbd zvxzn .ewlgp
ote`a epzpyna ewlgp mewn lkn ,drax` miagxd mixqpa
ick wtwtn `ede zial zynynd el` mixqpn dxwz dzid xaky

e ,dkeq myl dxiykdléâìôéî à÷ äø÷z éìehéáam` ewlgp - §¦¥¦§¨¨¦§§¥
on `le dyrz' ly oicd z` rceiy gikend dyrn dyeryk

dxwz my lha ,'ieyrd,`l e` dxwz zxifb eilr xefbl oi`e dpnn
øîdcedi iax -øáñziale ,lld ziae i`ny zia dfa ewlgpy ©¨©

lldäìèadxwz zxifb,éëäadxwzdy rceiy gikedy oeik ¨§¨§¨¦
s`y mixaeq i`ny ziae ,dxwz zgz ayiy yyg oi` aey dleqt
lehiy ici lr dkeql dxiykdl jixve zniiw dxifbd ok it lr

,mizpian zg`îeøxi`n iax -øáñy mixaeq lld zia mbyéëäa ©¨©§¨¦
äìèa àì.miizpian zg` lehil jixve ,dxwz zxifb Ÿ¨§¨

äðùî
Búkeñ äø÷näïéãetLa,rwxw ilecib mpi`y zkzn ly zeqpelk - ©§¨¤¨§©¦

ähnä úBëeøàa Bà,miccvd ipyn dhnd iptec mdy miyxw - ©£©¦¨
,d`neh oilawny zngn jekiql oileqteïúBîk ïäéðéa çåéø Lé íà¦¥¤©¥¥¤§¨

,xyk jkq geixd eze`a ozepeBì úBNòì Léãâa èèBçä .äøLk§¥¨©¥§¨¦©£
äkeñekezl qpkpe ux`l jenq dhnly mixnerd z` lhep - ¨

,eil`n cnere ieyr jkqde dkeq xeriyk llg dyere,äkeñ dðéà¥¨¨
.'ieyrd on `le dyrz' oicn leqt eil`n ieyr jkqdy oeiky
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המשך בעמוד יא

`xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei
äðùîäáéæòî äéìò ïéàù äø÷ú.drax` oda yiy mixqpa dxwz mzq Ðäáéæòî=

"dnegd cr milyexi z` eafrie" (b dingp) `xfr xtqa `xwna el dnece .hih ztvxÐ

.dnegd wifgdl xtr dkezn de`lnøîåà äãåäé 'øewlgp lld ziae i`ny zia Ð

.xacaíéøîåà éàîù úéá.dkeq myl dizgz ayil `a m` Ð÷ô÷ôîrprpne xzeq =

ozepe mizpian zg` lhep jk xg`e ,olek z`

.izxz il dnl yxtn onwle .dnewna lqtúéáå
÷ô÷ôî íéøîåà ììäon `le "dyrz" meyn Ð

dcedi iaxe .lqt zzl jixv oi`e .ieyrd

drax` oda yiy mixqpa xiyknc ,dinrhl

dl uxzn l`enye ,axk epiide ,dlek z` jkql

.`xnba onwlíéúðéáî úçà ìèåð åàepi`e Ð

.`ilrn diyr `ki`c ,ibq ikdac ,wtwtl jixv

íéúðéáî úçà ìèåð øîåà øéàî éáø`l la` Ð

xi`n 'xe .el liren wetwt oi`y ,wtwti

ici lre ,mixqpa oikkqn oi` :xn`c ,dinrhl

xn`c l`enyle .dxykzn miizpiay lqt

rvn`a drax`a leqt jkq (a,fi) onwlÐ

milqt ipy eedipc ,lirl ziyixtck `nwezin

otecc zen` dpeny `l` ea oi`e .rvn`a

edl opiwtne ,milqtd cr opixn` dnewr

axk dil `xiaq ,inp i` .dkeqd on mixqpl

on oia cvd on oia leqt jkq (my) onwl xn`c

mixqp ilqt `l jkld ,zen` rax`a rvn`d

.cgia leqt xeriy `kilc ,mizpiayàøîâ
ïî àìå äùòú íåùî äéîòè ììä úéá àîìùá

éåùòä`le zial ieyrd on oke .leqta Ð

zil dxwz zxfb .eilr dkeq my oi`y ,dkeql

.drax` ipa elit`e mixqpa jkqna edlàìà
éàîù úéá.izxz erac Ðäø÷ú úøæâ íåùî éà

`l ikd meyn ,mixqpa oikkqn oi`c edl zi` Ð

.wetwt ipdn'åë éøîà÷ éëäå`l :xnelk Ð

`ki`c mizpian zg` dlihp `l` ,wetwt ipdn

.dl dlha inp dxwz zxfbe .`ilrn dyrn

wtwtn ixn`c i`dewtwtnd :ixn`w ikd Ð

.mizpian zg` lhepe ,lired `løîà÷ éëäÐ

,df xaca ewlgp `l :dcedi 'xl xi`n iax dil

oikkqn oi`c ,edl `xiaq izeek lld ziac

.wetwt ipdn `le mixqpaïì òîùî à÷ éàîåÐ

`zbelt jda opirny` i`n ,'ipznl `nzqc

?oizipzna diipzinl'åë àáà øá àééç 'ø øîà
`l` ,belti` dxwz zxfb meyn e`l `yix Ð

,od oiteyn la` drax` ipa opi`y mixqpa

milk zxfb meyne ,yinyzl oie`xe ,miwlge

ab lr s` .xi`n iaxc `ail` leqtl da erbp

d`neh milawn `le ,edpip ur ilk iheytcÐ

.d`neh milawnd milk eh` eda xfbéáø àôéñ
éàîà øéàî éáøì äéì øîà÷ã (àéä) äãåäé

íéøñðá úøñà÷zxfb meyn ,(`,ci) lirl Ð

zia zwaye `id i`ny zial `xaq jd ,dxwz

lld.øîàã ìàåîùìdrax` oda yi la` Ð

.dleqt lkd ixacéâéìô éàîá àôéñi`ce `d Ð

iax xyknwe ,`ed drax` ipa dxwz mzq

.lld ziac `ail` dcediäø÷ú éìåèéááÐ

dkeq myl eda jkql `a `ed eiykre dlgzn dxwz o`k dzid `le ,drax` oda yiya mlerl :l`eny jl xn` ,xnelk`ai `ly ,dxwz meyn opixfbc ,liqt dcedi iax elit` Ð

.ieyrd on `le "dyrz" dxez dxn`y rceiy giken dfe ,dkeq myl zeyrl dyrn icil `ae ,dzid dxwz efc ,`zyd la` .dycg il dn df il dn :xn`ie ezia zexew zgz ayie

ieyrd on `le dyrza iway gikenc ab lr s`c ,mizpian lehil jixv i`ny zial dxwz ileha :xaq dcedi iax .`l e` dxwz meyn xfbnl ez `ki` i` ,xi`n iaxe dcedi iax ibilt

dleqt dxwzdy gikede dlhac oeik :ixaq lld ziae ,da ixfb Ð.opixfb da s`e 'ek ewlgp `l :xaq xi`n 'xe .xfbnl `kil ez Ðäðùîåúëåñ äø÷îä,oiyer ep`y enk Ð

.odilr lqt oipzepe ,jkqa dlgz zeqpelk oixcqnyúåëåøà.d`neh ilawnc yxtn `xnbae .f"rla y"icpety`* =ïúåîë ïäéðéá çåéø ùé íàozie ,dlek ipt lr cetyl cety oia Ð

.leqtd lr daexn xykd oi` `d :jixt `xnbae ,dlek ipt lr oke .lqtd myàøîâãîåòë õåøôoia gipde ,dyly oiagx oiqta ziyrpy dvign ;xnz` zay zevign oiprl Ð

.xykk leqt dil dedc ,oizipzna `kd dzeekce .cnerk uext dil dedc ,dlek ipt lr oke .ceal zxezn dil `wtpc ,qt `lnk qtl qtàöåéå ñðëðáozenk agexd lqt `diy Ð

.micetyd lr xzei xie`de ,micetyd lr daexn my ozepy lqt dil ded `zydc ,mizpiay geixa `vile qpkil leki
àäå
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éáøxi`n iaxe .el liren wetwt oi`y Ð wtwti `l la` mizpian zg` lhep xne` xi`n

l`enyle .`xykzin mizpiay lqt ici lre .mixqpa oikkqn oi` :xn`c ,dinrhl

drax`a rvn`a lqet leqt jkq :(a,fi) onwl xn`ceedipc lirl ziyixtck `nwezin Ð

opiwtne ,milzkd cr opixn` dnewr otecc zen` dpny `l` ea oi`e rvn`a milqt ipy

,axk dil `xiaq ,inp i` .dkeqd on mixqp jpdl

rvn`a oia cvd on oia leqt jkq :onwl xn`c

,mizpiay mixqp ilqt `l jkld ,zen` rax`a

.qxhpewa yxit jk ,cgia leqt xeriy `kilc

dly mixqpy dxwzac ,ok yxity enr oicde

.`id jk dxwz mzqc ,ixii` drax` miagx

dxwz zxfb meyn drax` xqp ilqtcne`nl` Ð

:jixtc ,`xnba gken oke .did jk dxwz mzq

dxwz ilehaac :wiqne ?ibilt i`na l`enyl

ilehal wetwt liren oi` xi`n iaxlc .ibilt

cg` lehiy ira jkle ,drax` mixqpdy ,dxwz

`ziixan onwl jixtc` :dnize .mizpian

dil ded ,drax`a leqt rvn`a xn`c l`enyl

meyn :xnel yie !iiepyle oizipznn iieyw`l

,drax` ly mixqp `icda ipzw `l oizipznc

.dxwz mzq gkn `l`

õåøô,xn`c iqei 'xk dkldc d`xp Ð cnerk

xyt` :(mye a,fi) zexekac ipy wxt

ibilt`cn .mc` icia zegtd lkl ,mvnvl

oilegc ipy wxtae ,cnerk uexta `kd i`xen`

`de .aexk dvgn lr dvgna (mye a,gk)

oi`nhc ,oiey ode mipyl ewlg iab mzd opixn`wc

mvnvl xyt` i`y itl odipyqxg ilka Ð

(mye a,fi) zexekaa opixn`wck ,ecen edlek,

oizrnyc xnel oi`e .zeneb dia zi`c meyn

cnerk uext ixwe ,xyt` i` xn`c o`nk elit`

lr s` oiey ody epl dnecyk ,dvgn lr dvgn

oiey opi` `nyc abwxt `nrh yxtn `dc Ð

oilegc ipy wxtae ,(mye a,eh) oiaexirc ipy

ikdc meyn ,aexke cnerk ied `lc (a,gk)

.`aex hegye ,`aex xecb :dynl `pngx dixnb`

,wtqn xeq` `ed ikd e`lac meyn dil wetize

wxta oihiba jixtc `de .`aex xiiy `nyc meyn

icda ediiexz ez`c iab (a,mye `,gr) "wxefd"

!mvnvl xyt` i` `de ,zen` rax`a iccd

mewn lkn ,ililbd iqei 'xk dkld `dz elit`

zelibx oi`y ,jka dpynd cinrdl `ed wgec

wxtae .zg` zaa `al epeek `l `nzqne ,zeidl

(mye `,al zereay) "zecrd zreay"
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ריט `xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei
äðùîäáéæòî äéìò ïéàù äø÷ú.drax` oda yiy mixqpa dxwz mzq Ðäáéæòî=

"dnegd cr milyexi z` eafrie" (b dingp) `xfr xtqa `xwna el dnece .hih ztvxÐ

.dnegd wifgdl xtr dkezn de`lnøîåà äãåäé 'øewlgp lld ziae i`ny zia Ð

.xacaíéøîåà éàîù úéá.dkeq myl dizgz ayil `a m` Ð÷ô÷ôîrprpne xzeq =

ozepe mizpian zg` lhep jk xg`e ,olek z`

.izxz il dnl yxtn onwle .dnewna lqtúéáå
÷ô÷ôî íéøîåà ììäon `le "dyrz" meyn Ð

dcedi iaxe .lqt zzl jixv oi`e .ieyrd

drax` oda yiy mixqpa xiyknc ,dinrhl

dl uxzn l`enye ,axk epiide ,dlek z` jkql

.`xnba onwlíéúðéáî úçà ìèåð åàepi`e Ð

.`ilrn diyr `ki`c ,ibq ikdac ,wtwtl jixv

íéúðéáî úçà ìèåð øîåà øéàî éáø`l la` Ð

xi`n 'xe .el liren wetwt oi`y ,wtwti

ici lre ,mixqpa oikkqn oi` :xn`c ,dinrhl

xn`c l`enyle .dxykzn miizpiay lqt

rvn`a drax`a leqt jkq (a,fi) onwlÐ

milqt ipy eedipc ,lirl ziyixtck `nwezin

otecc zen` dpeny `l` ea oi`e .rvn`a

edl opiwtne ,milqtd cr opixn` dnewr

axk dil `xiaq ,inp i` .dkeqd on mixqpl

on oia cvd on oia leqt jkq (my) onwl xn`c

mixqp ilqt `l jkld ,zen` rax`a rvn`d

.cgia leqt xeriy `kilc ,mizpiayàøîâ
ïî àìå äùòú íåùî äéîòè ììä úéá àîìùá

éåùòä`le zial ieyrd on oke .leqta Ð

zil dxwz zxfb .eilr dkeq my oi`y ,dkeql

.drax` ipa elit`e mixqpa jkqna edlàìà
éàîù úéá.izxz erac Ðäø÷ú úøæâ íåùî éà

`l ikd meyn ,mixqpa oikkqn oi`c edl zi` Ð

.wetwt ipdn'åë éøîà÷ éëäå`l :xnelk Ð

`ki`c mizpian zg` dlihp `l` ,wetwt ipdn

.dl dlha inp dxwz zxfbe .`ilrn dyrn

wtwtn ixn`c i`dewtwtnd :ixn`w ikd Ð

.mizpian zg` lhepe ,lired `løîà÷ éëäÐ

,df xaca ewlgp `l :dcedi 'xl xi`n iax dil

oikkqn oi`c ,edl `xiaq izeek lld ziac

.wetwt ipdn `le mixqpaïì òîùî à÷ éàîåÐ

`zbelt jda opirny` i`n ,'ipznl `nzqc

?oizipzna diipzinl'åë àáà øá àééç 'ø øîà
`l` ,belti` dxwz zxfb meyn e`l `yix Ð

,od oiteyn la` drax` ipa opi`y mixqpa

milk zxfb meyne ,yinyzl oie`xe ,miwlge

ab lr s` .xi`n iaxc `ail` leqtl da erbp

d`neh milawn `le ,edpip ur ilk iheytcÐ

.d`neh milawnd milk eh` eda xfbéáø àôéñ
éàîà øéàî éáøì äéì øîà÷ã (àéä) äãåäé

íéøñðá úøñà÷zxfb meyn ,(`,ci) lirl Ð

zia zwaye `id i`ny zial `xaq jd ,dxwz

lld.øîàã ìàåîùìdrax` oda yi la` Ð

.dleqt lkd ixacéâéìô éàîá àôéñi`ce `d Ð

iax xyknwe ,`ed drax` ipa dxwz mzq

.lld ziac `ail` dcediäø÷ú éìåèéááÐ

dkeq myl eda jkql `a `ed eiykre dlgzn dxwz o`k dzid `le ,drax` oda yiya mlerl :l`eny jl xn` ,xnelk`ai `ly ,dxwz meyn opixfbc ,liqt dcedi iax elit` Ð

.ieyrd on `le "dyrz" dxez dxn`y rceiy giken dfe ,dkeq myl zeyrl dyrn icil `ae ,dzid dxwz efc ,`zyd la` .dycg il dn df il dn :xn`ie ezia zexew zgz ayie

ieyrd on `le dyrza iway gikenc ab lr s`c ,mizpian lehil jixv i`ny zial dxwz ileha :xaq dcedi iax .`l e` dxwz meyn xfbnl ez `ki` i` ,xi`n iaxe dcedi iax ibilt

dleqt dxwzdy gikede dlhac oeik :ixaq lld ziae ,da ixfb Ð.opixfb da s`e 'ek ewlgp `l :xaq xi`n 'xe .xfbnl `kil ez Ðäðùîåúëåñ äø÷îä,oiyer ep`y enk Ð

.odilr lqt oipzepe ,jkqa dlgz zeqpelk oixcqnyúåëåøà.d`neh ilawnc yxtn `xnbae .f"rla y"icpety`* =ïúåîë ïäéðéá çåéø ùé íàozie ,dlek ipt lr cetyl cety oia Ð

.leqtd lr daexn xykd oi` `d :jixt `xnbae ,dlek ipt lr oke .lqtd myàøîâãîåòë õåøôoia gipde ,dyly oiagx oiqta ziyrpy dvign ;xnz` zay zevign oiprl Ð

.xykk leqt dil dedc ,oizipzna `kd dzeekce .cnerk uext dil dedc ,dlek ipt lr oke .ceal zxezn dil `wtpc ,qt `lnk qtl qtàöåéå ñðëðáozenk agexd lqt `diy Ð

.micetyd lr xzei xie`de ,micetyd lr daexn my ozepy lqt dil ded `zydc ,mizpiay geixa `vile qpkil leki
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éáøxi`n iaxe .el liren wetwt oi`y Ð wtwti `l la` mizpian zg` lhep xne` xi`n

l`enyle .`xykzin mizpiay lqt ici lre .mixqpa oikkqn oi` :xn`c ,dinrhl

drax`a rvn`a lqet leqt jkq :(a,fi) onwl xn`ceedipc lirl ziyixtck `nwezin Ð

opiwtne ,milzkd cr opixn` dnewr otecc zen` dpny `l` ea oi`e rvn`a milqt ipy

,axk dil `xiaq ,inp i` .dkeqd on mixqp jpdl

rvn`a oia cvd on oia leqt jkq :onwl xn`c

,mizpiay mixqp ilqt `l jkld ,zen` rax`a

.qxhpewa yxit jk ,cgia leqt xeriy `kilc

dly mixqpy dxwzac ,ok yxity enr oicde

.`id jk dxwz mzqc ,ixii` drax` miagx

dxwz zxfb meyn drax` xqp ilqtcne`nl` Ð

:jixtc ,`xnba gken oke .did jk dxwz mzq

dxwz ilehaac :wiqne ?ibilt i`na l`enyl

ilehal wetwt liren oi` xi`n iaxlc .ibilt

cg` lehiy ira jkle ,drax` mixqpdy ,dxwz

`ziixan onwl jixtc` :dnize .mizpian

dil ded ,drax`a leqt rvn`a xn`c l`enyl

meyn :xnel yie !iiepyle oizipznn iieyw`l

,drax` ly mixqp `icda ipzw `l oizipznc

.dxwz mzq gkn `l`

õåøô,xn`c iqei 'xk dkldc d`xp Ð cnerk

xyt` :(mye a,fi) zexekac ipy wxt

ibilt`cn .mc` icia zegtd lkl ,mvnvl

oilegc ipy wxtae ,cnerk uexta `kd i`xen`

`de .aexk dvgn lr dvgna (mye a,gk)

oi`nhc ,oiey ode mipyl ewlg iab mzd opixn`wc

mvnvl xyt` i`y itl odipyqxg ilka Ð

(mye a,fi) zexekaa opixn`wck ,ecen edlek,

oizrnyc xnel oi`e .zeneb dia zi`c meyn

cnerk uext ixwe ,xyt` i` xn`c o`nk elit`

lr s` oiey ody epl dnecyk ,dvgn lr dvgn

oiey opi` `nyc abwxt `nrh yxtn `dc Ð

oilegc ipy wxtae ,(mye a,eh) oiaexirc ipy

ikdc meyn ,aexke cnerk ied `lc (a,gk)

.`aex hegye ,`aex xecb :dynl `pngx dixnb`

,wtqn xeq` `ed ikd e`lac meyn dil wetize

wxta oihiba jixtc `de .`aex xiiy `nyc meyn

icda ediiexz ez`c iab (a,mye `,gr) "wxefd"

!mvnvl xyt` i` `de ,zen` rax`a iccd

mewn lkn ,ililbd iqei 'xk dkld `dz elit`

zelibx oi`y ,jka dpynd cinrdl `ed wgec

wxtae .zg` zaa `al epeek `l `nzqne ,zeidl

(mye `,al zereay) "zecrd zreay"
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xew`רכ dida cenr eh sc ± ipy wxt`nei
íöîöì øùôà àäålk :uxzn ikd `veie qpkpa uxznwc i`dc jzrc `wlq `w Ð

ezenkozenk oiekle mvnvl jxc oi`c ,`veie qpkpa `ed `nzq ,`ed `veie qpkpa Ð

:oizipzn ipzwe ,mvnvl xyt` jkl ezrc ozi m` `de :opikxte .xzei `le zegt `l ynn

.cnerk uext dil dede ,dxyk ozenkéãòîá éîà éáø øîà éðùîåóxyk` `l oizipzn Ð

agx lr mizpiay geix sicrna `l` ,mvnvna

ipzwc "ozenk"e ,oicetyd.`veie qpkpa Ðàáø
øîàoipezp eid m`e ,mvnvna elit` Ð

izy oicetyd,axr jkq ly mipwl opzep Ð

lr mipwd iy`x ozep epi` m` jgxk lrc

dil ded jklde ,ux`l oiltep od ixd oicety

.olhane ,leqtd lr daexn xykíéìë éàìáá
lr yly oda oi`y zeiplhna :yxtn onwl Ð

,d`neh ilawn `l `zydc ab lr s`c ,yly

ez` ilknc oeik,inp zekex` .opax da xefb Ð

`l` ,icinl efg `lc ,d`neh ilawn `l `zyd

.ez`w ilknäîò íéòøë éúùå äëåøàáÐ

.efg i`nl yxtn onwleäøö÷.dizelbxne dizey`xn cvl ,dhnd agexa xy` mze` Ð
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opgei iaxe .`id ililbd iqei iax :ipyne !mvnvl xyt` i` `de :jixt zg`k mdipy extk iab

"oig` drax`" wxt oke .ililbd iqei iaxk dkld oi`c rnyn .opax `niz elit` :ipyn

'xk `pz ol mzq `l opgei iaxc `ail` :xn` ,o`py in rcei ipi` zeig` iab (`,gk zenai)

miny iciac ,d`xp jkl .ililbd iqeiicia la` .miny iciak eed ipde ,ezenk dkld oi` Ð

mc`oizrnyc jd gkenck ,ezenk dkld Ð

`d :dniz yie .(`,gk) oilegc ipy wxtae

jeynd igl :(a,d) oiaexirc `nw wxt opixn`c

zen` rax`n zegt ieand jezl iean ly iptecn

zen` rax` ,exizdl xg` igl jixv oi` ÐÐ

dixa `ped ax xn`we .exizdl xg` igl jixv

la` ,dpeny ieana `l` exn` `l :ryedi axc

dray ieana.uextd lr daexn cnera xzip Ð

,igl jixv `l dpeny ieana elit` :xne` iy` ax

yitp cner i` :jytp dnndaexn cnera xzip Ð

yitp uext i` ,uextd lr.igl meyn oecp Ð

zxn` i`n .zen` rax` igla oi` ok m` ,xnelk

ediieexz eeyxxal xyt` i`c rnyn .lwdl mdixac wtq lke ,mdixacc wtq dil ded Ð

,wtqn my cecnl minkg edegixhd `l `l` ,xxale cecnl xyt` mlerl :xnel yie !xacd

`ziixe`c `xeqi` dzid m` ,mewn lkn .`id `giky `lc `zline ,oiey od ok m` `l` xeqi` yyg `kil yitp uext oia yitp cner oiac oeikdfne .cecnl xyt`c oeik ,xeq` did Ð

xzen cnerk uext ol `niiwc ,exzyil iccd ik eey ik iy` ax lr zeywdl oi`i`xen` ipdc :yxtl yie .xeq` cnerk uext dil `xiaqc ,ryedi axc dixa `ped ax lr i`w mzdc Ð

aexk dvgn lr dvgne cnerk uextcixyc o`ne .mc` icia elit` mvnvl xyt` i`c ,opaxk ixaq ivn Ðcnerk uextdy epl dnecyk Ðxnel cenlz`e .daexn cner `ni`c meyn Ð

oiey odyoiey ody xnel cenlz`e ,daexn uext xn`c meyn xq`c o`ne .`aex uextz `l xn` `pngx Ð`gip `zyde .dhigyc dvgn lr dvgn oiprl oke .`aex xecb xn` `pngx Ð

yitp cner i`c ab lr s` ,oiey od `ny `nlra `yyg meyn xeq` did `ziixe`c `witqc rnync :dyw ,edine .cecnl xyt` i`c oeik ,lwdl mdixac wtqc `idd ithi`e ,xzen Ð

yitp uextmvnvl xyt` i`c ab lr s` ,inp mzd ?mvnvl xyt` mc` iciac zexiir izy oia oeekn bexd `vnpc `iddn (mye a,fi) zexekac ipy wxt (inp) wiic ikid ok m`e .xzen Ð

oeeklecnerk uext xq`c o`nl :cere .oiey od `nyc meyn ,`ziixe`c yyg meyn zelbr izy oi`ianc opax ecen Ð`le ,`aex xecb dynl `pngx dil xn`c mrhn `l` xq` `l Ð

`ziixe`c `witq ied elit` iglc `idda ,ok m`e .daexn uextd `nyc mrhnmvnvl xyt` `de :oizrnya jixtc i`dne .xzen yitp cner oia uext oiac oeik ,ixzyz Ðwcwcl oi` Ð

oipr meya xyt` i` :xnelk `l` ,`nlrc "mvnvl xyt` i`" enk ied `lc ,ok dkld `diy di`x oi` inp mzqxible .mz epiax oke .mvnvl xyt` i` `de :qixb l`ppg epiaxc ,xac mey

d oia edyn xie` `di `lyxykd oi`y `vnpe ,leqtl xykd oia edyn xie` `di `ly leqtd lv` eaxwl xykd jk lk wgec epi`c ,`veie qpkp `ln eze` ,xykda `lnnyk cetyl jkq

izy mipezp eid m` ,miticrn opi` `niz elit`c :ipyn `axe .xie`d lk dqkzpy o`kne o`kny micetyd lr xykd on `ay cr xnelk ,sicrna :ipyne .leqtd lre xie`d lr daexn

axr opzepxg` oipra la` ,`axl ipdn axre izy `weec :inp i` .leqta jnqp xykdy ,xie`d lk dqkzi `ly xyt` i` Ðaxre izy la` .sicri `l `ny opixfbc ,`l Ðxyt` i` Ð

zexeka seqc `iddae ,xtq meya epi` (a,eh) oiaexirc `nw wxtae ."sicrn epi`ya `niz elit` `ax xn`" :mixtqd aexa aezky enk opiqxb `l df itle .xykd leti `ly dtcrd `la

ixiyr o`xwe ixiyra mipy e`vic (a,q)mvnvl xyt` i` ixn`c ,opaxk i`c .mvnvl xyt` miny icia elit` :xn`c ,ililbd iqei iaxk dl xaqc rnyn Ð,ixiyr ied mcwy eze` Ð

ixiyr xyr cg`le ixiyr ixiyrl `xw eli`k dil dede ,ea wzy elit`ehxt en` zgzc (a,gl) oilegc ipy wxt seqc `idda oke .epnn ixiyr my xwrp `ly ,yecw xyr cg` oi`y Ð

i` xaq elit`c ,zexeka seqc `idd :zegcl yie !aexd xg` mixa`a ekld `ax irac `d iab (`,r oileg) "dywnd dnda" wxta oke .miigl yxit dfe dzinl yxit dfa opinwe`c ,mezil

m`xw zg` zaae ,ixiyr mdipy zexwl oeekzpe ,exiagl edyn mcw dfi` xikdl leki oi`c oeik ,mvnvl xyt`opixn`wc `de .ixiyr xyr cg`l jk xg`e ixiyr ixiyrl `xwl inc `l Ð

iycw ediieexz zg` zaa la` :mzdmipy e`vie jdn jixt (`,`p) oiyecwc ipy wxte (`,p oiaexir) "ede`ivedy in" wxtc ,`iyw ,edine .izyxitck [`l`] ,mevnva zg` zaa ynn `l Ð

yecw oexg` oi` df xg` dfac oeike ,dil `iywc rnyne .epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lk :xn`c ,daxl ixiyraycwn enk ,dfl `le dfl `l yecw `di `l zg` zaa Ð

i`c oeik ?yecw `ed j`id ,jixt `xzanc :xnel yie !yecw eili`n ixiyr jytp dnn ,mvnvl dil xyt` i`c oeik ,`kdn dcic my z`ixw lcc ?df zeidl leki j`ide .dzeg`e dy`

mvnvl xyt`.exeaic zngn `l` yecw epi` Ð

àäåwlq `w Ð mvnvl xyt``veie qpkpa uxznwc `dc jzrc `uext dil dede ,dxyk ozenk :oizipzn ipzwe 'ek `de .mvnvl jxc oi`c ,`ed `veie qpkpa ezenk lk :uxznw ikd Ð

mlerlc ely `iyewa yyeg epi`c ,aiynk `l` epi`y ,cenlzdc `ibeq ef oi`c :dywe .qxhpewa yxit jk ,oinvnevna xyk` `l oizipzne .sicrna :in` 'x xn` ;ipyne .cnerk

.axr opzep izy oipezp eid m` ,`axca qxhpewa yxit df oiprae .elhane leqt jkq lr dax xyk jkq `vnpe ,micetyd dqkny cr lqta daxny ,sicrna :xnel yie !`veie qpkpa ixii`

axre izy oirk gipdl dpynyk la` .xyka daxi `l dizrc` e`lc oipnifc meyn ,ipdn `l sicrnac `ax ol rnyn `w `yexit i`dlei`dl dyw ,edine .daxi `ly xyt` i` Ð

epi`e ,oaxiry :(a,h) lirlc ohagykc qxhpewa yxity enk envr ipta cg` lk xkipe ,dfa df oiaxern oi`c oeik ,aex xykdy it lr s` xyka leqt jkq lhaziy dnec oi`c :`yexit

cnerk uext xn`c o`nk iiepyl `axe in` iax `zyd `niiw `lc ezqxib itl `gipe .ziyixtck ,mvnvl xyt` i` `de :qxbc ,xwir mz epiax zqxibe .xyk edip ide leqt edip id xkip

(a,fh) oiaexirc `nw wxtc ,`zkldk `lc epiide ,xeq` cnerk uext xn`c o`nk iiepyl `zyd iniiw qxhpewd zqxibl la` .mvnvl xyt` i`c `kxit jd `kd opixn`w edleklc ,xeq`

.xzen xn`c o`nk dkld opiwqt

äëåøàádzidy dhn :(d dpyn) xyr dpeny wxt milk zkqna opzc .mirxk izye dkex`a i`nhn `l opaxc .dingp iaxk oizrnyc `ibeq Ð mirxk izye dxvwa mirxk izye

mirxk izye dxvw dlhip ,qxcn d`nhmirxk izye dkex` ,d`nh Ð.dxagle xefgl eteqy ,cg` mc` ly dleke ,zniiw dhnd lkyk `wece .`nhn dingp iaxe ,dxedh Ð

mirxk izye dxvw ,mirxk izye dkex` `ki` elit` ,ith dxagle xefgl oteq oi`e li`ed ,mc` ipa ipy ly e` ,dzvwn ca`p m` la`xyr dpeny wxt milk zkqna opzck ,dxedh Ð

oitzey e` oig` dewlg ,divg dca`y e` divg dapbpy dhn :dl opiziin (a,p zekxa) "elk`y dyly" wxtae ,(h dpyn)dexifgd ,dxedh Ðopzc `de .`adle o`kn d`neh zlawn Ð

dly dhnl dxage qxcn d`nh dzidy rxk :mzddyxit .d`nh Ð,dpyi d`nehl xfeg dhnl exagy xg`l epiid !`nh dicegl rxkc :`nl` .qxcn rbn dhnde ,qxcn d`nh `id Ð

exag `ly onf lk la` .dxedh dhna elit`.d`nh dhnn yxity it lr s` ,dxedh Ð
dhn
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:éîà éaø øîà !íöîöì øLôà àäåécòîaàáø .ó §¨¤§¨§©§¥¨©©¦©¦§©§¦¨¨
écòî ïéàLa àîéz eìéôà :øîàéúL íéðeúð eéä íà ,ó ¨©£¦¥¨§¤¥©§¦¦¨§¦§¦

¯áøò ,áøò ïðúBð¯."ähnä úBëeøàa Bà" .éúL ïðúBð §¨¥¤¥¤§¨§¦©£©¦¨
éîà éaø øîàc .éîBéáè øa éîà éaøì déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥§©¦©¦©©§¥§¨©©¦©¦

íéìë éàìáa dëkñ :éîBéáè øa¯éaø øîàãk .äìeñt ©©§¥¦§¨¦§¨¥¥¦§¨¦§¨©©¦
ézLe äøö÷a ,íéòøë ézLe äëeøàa :éaø øîà ïðç̈¨¨©©¦©£¨§¥§¨©¦¦§¨¨§¥

.íéòøëézLe äøö÷a ,íéòøë ézLe äëeøàa :éîð àëä §¨©¦¨¨©¦©£¨§¥§¨©¦¦§¨¨§¥
éaø øîà ïðç éaøc øîzéà àëéä .íéòøë¯:ïðúc àäà §¨©¦¥¨¦§©§©¦¨¨¨©©¦©¨¦§©
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

בית המקדש כולו וכל חלק ממנו היה בית גשמי שהוא מקדש )רוחני( לה' – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".
משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ



רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dkeq(iying meil)

ote`a dpynd z` cinrdl epi` uexizd zpeeky dpiad `xnbd
lky yxtny `l` ,leqtd jkqd on xzei geix cinrdl wcwcy
jxc oi`y `veie qpkpa `l` wiecn df oi` ozenk xn`py mewn
ote`a xzei zvw migipn `l` ,ynn mzenk eidiy oiekle mvnvl

:`xnbd dywn ,`veie qpkp cety `diyíöîöì øLôà àäås` - §¨¤§¨§©§¥
jkl ezrc ozi m` ixd mewn lkn ,mvnvl jxcd oi`yoiekl lkei

geix oziy dpynd dxn`yky oipn ok m`e ,xzei geixd didi `ly
dpynd oeyl znizqn ixd ,`veie qpkpa dzpeek mzenk mdipia

nmlerd jxc oi`y s`e `veie qpkp `la ynn mzenk rny
zvxzn .xeq` cnerk uext xaeqy `ped axl dywe ,mvnvl

:`xnbd,énà éaø øîàlkn ,mvnvl xyt` mpn`y it lr s` ¨©©¦©¦
dheytk dpynd zpeek oi`y xnel mikixv `iyewd zngn mewn

xaecn `l` mzenk mvnevn geix gipnyéãòîaóxie` gipny - §©£¦
jkqd lr daexn xyk jkq didiy ick leqtd jkqd xeriyn xzei
lkeiy geix gipny epiid mzenk dpynd dxn`y dne ,leqtd

.`veie qpkp zeidl lkeiy mzenk xyk jkq gipdl
éãòî ïéàLa àîéz eléôà ,øîà àáøóxzei xie` gipn epi`y - ¨¨¨©£¦¥¨§¤¥©£¦

jkqd xeriyk mevnva xie` gipn `l` ,leqtd jkqd agexn
`l` ,leqtdyíéðeúð eéä íàleqtd jkqd -éúL,jxe`l -ïðúBð ¦¨§¦§¦§¨

xykd jkqd z` -áøòleqtd jkqd did m`e ,agexl -,áøò ¥¤¥¤
ïðúBðxykd jkqd z` -,éúLjkqd didi mlerl jk mgipnyke §¨§¦

xg` cvl xykd jkqd ozepyky oeik ,leqtdn daexn xykd
,leqtd jkqd lr migpen xykd jkqd ly eiy`x eidiy jixv

:elhan `ed ixd leqtd on daexn xykd jkqdy oeike
mixqp ipyn zakxen dhind :dhind zxev oipra micwdl yi
mc`d y`x cva mdn cg` ,dhind agexl micnerd mixvw
,'dxvw' mdn cg` lk `xwpe ,eilbx cva ipyde ,dhina akeyd

mi`xwpd dhind jxe`l miccvd ipyn mikex` mixqp ipyne
lbx rax`ne ,'dkex`'mivixg mda yiy ,dhind zeief rax`a mi

agexd cvn dxvwde jxe`d cvn dkex`d z` mipzep mkezay
miwxtzny minrt ,zwxtzn dhindyke .'mirxk' mi`xwpe
mixaegny mirxkd ipy mr dhind jxe`l mireawd mixqpd
mirxkdy minrte ,'mirxk izye dkex`' `xwpe ,mteqa mdil`
izye dxvw' `xwpe ,dhind agex ly mixqpl mixaegn mix`yp

.'mirxk
oicetya ezkeq dxwnd :dpyna epipyähnä úBkeøàa Bàyi m` ©£©¦¨

:dxyk ozenk odipia geixdhind zekex` oi`y s`y x`ean
zxxan .mda oikkqn oi` mewn lkn ,ilk mpi`e dhinl zexaegn

`xnbdøa énà éaø øîàc éîBéáè øa énà éaøì déì òéiñî àîéì :¥¨§©©¥§©¦©¦©©§¥§¨©©¦©¦©
íéìk éàìáa dëkñ éîBéáè,d`neh milawn mpi`y milk ixay - ©§¥¦§¨¦§¨¥¥¦

,äìeñtmda exfb d`neh lawnd xacn e`ay oeiky dfa mrhde §¨
zekex`y epzpyna mrhd `ed oke .mda ekkqi `ly minkg
:`xnbd dgec .d`neh lawnd xacn e`ay oeik zeleqt dhind
s` d`neh lawnd xacn `ay dny dpynd ixacn di`x oi`
xa in` iax ixack ,jekiql leqt ,dzr d`neh lawn epi`y

dpynd zpeek z` yxtl xyt`y ,ineiahéaø øîà ïðç éaø øîàãk¦§¨©©¦¨¨¨©©¦
,zxg` dpyn xe`iaaíéòøk ézLe äkeøàajex`d xqpd epiid - ©£¨§¥§¨©¦

e` ,milbx izy mr dhind cva lhendíéòøk ézLe äøö÷a- ¦§¨¨§¥§¨©¦
.milbx izy mr dhind agexl `vnpd urd epiidénð éëäxyt` ¨¦©¦

dpeekdy ,dhind zekex`a oikkqn oi`y dpynd zpeek yxtl
íéòøk ézLe äkeøàae`íéòøk ézLe äøö÷alawl miie`xy ©£¨§¥§¨©¦¦§¨¨§¥§¨©¦

.`xnbd jynda x`eank mdy enk d`neh
:`xnbd zxxanøîzéà àëéäeixac exn`p okid -øîà ïðç éaøc ¥¨¦§©§©¦¨¨¨©

.éaødaiyn:`xnbdïðúc àäà ©¦©¨¦§©
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הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

ישיבת  לקיום  הארבעים  יובל  עם  בקשר  ב"מעסעדזש"  להשתתף  מהישיבה  הזמנה  קבלתי 
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dkeq(iyiy meil)

úànhî ähî`idyk wx d`neh zlawn dhin -äìéáçlky - ¦¨¦©¥£¦¨
izye dxvw'd m` elit` ,dwxtzd m` la` ,cgi mixaegn diwlg
,d`neh zlawn dpi` mixaegn 'mirxk izye dkex`'d e` 'mirxk

äìéáç úøähîedliahdl xyt` i` dhind d`nhp m` oke - ¦©¤¤£¦¨
,cgia dlek dliahdle dxagl jixv `l` ,zwxetn `idykéøác¦§¥

íéøáà úànhî íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø`idyk elit` - ©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¦©¥¥¨¦
.d`neh lawl miwlgd miie`x zwxetníéøáà úøähîeoke - ¦©¤¤¥¨¦

xyt` `l` dliahdle dhind z` xagl jixv oi` dzxdhl
:`xnbd zxxan .mnvr ipta miwlgd z` liahdleäéð éàî- ©¦

ipta d`neh milawn mpi` xfril` iaxly ,ewlgp mixai` el`a
.d`neh milawn minkgle mnvräkeøà éaø øîà ïðç éaø øîà̈©©¦¨¨¨©©¦£¨

íéòøk ézLedhind ilbx ipye dhind jxe`l reawd xqpd - §¥§¨©¦
e` ,eil` mixaegníéòøk ézLe äøö÷agexl reawd xqpd - §¨¨§¥§¨©¦

:`xnbd zl`ey .eil` mixaegn milbx ipye dhindàéæç éàîì- §©©§¨
miaygp eidiy mnvr ipta miwlgd mze` miie`x yinyz dfi`l
llk ie`x epi`y xacy ,minkg zrcl d`neh lawnd ilk
miie`x :`xnbd dper .lkd ixacl d`neh lawn epi` yinyzl

mdàcebà eäðéëîñîìz` cinriy ici lr ,lzekl mkneql - §¦§§¦§©¨
ozie ,dhind agex wgxna lzekl jenq mirxkd ipye dkex`d
yiy mivixga] dhind iciv ipya lzekl mirxkd on mivr

,[mirxkaemiie`xeäééìò áúéîìi"r dhind lr ayil lkeie §¥©£©§
éìLà àãLîe,dyinyzl die`x `dze cvl cvn milag bxqiy - ¦§¨©§¥

m` qxcn z`neh milawn md ixd df ote`a mpwzi m`y oeike
ie`xd xacl aygp owiz `l oiicry s` jkl ,`nh dilr ayi

.df oewizl ie`xy oeik d`neh lawl
,àôeb`xnbddna oecl zxfegydëkñ éîBéáè øa énà éaø øîà ¨¨©©¦©¦©©§¥¦§¨

.äìeñt íéìk éàìáa:`xnbd zxxaníéìk éàìa éàîmixac el` - ¦§¨¥¥¦§¨©§¨¥¥¦
zngn d`neh lawl miie`x mpi`y s`y milk i`lak miaygp

.d`neh lawnd xacn e`ay zngn mda jkql xeq` mnvrøîà̈©
ìL íäa ïéàL úBiðìèî éiaàìL ìò LLcban e`ay bix` zeqit - ©©¥©§¨¦¤¥¨¤¨Ÿ©¨Ÿ

epnn erxwpy xg`le ,cba mzeida d`neh lawl mie`x eide lecb
,zerav` yly lr zerav` yly mda oi`íéiðòì àì ïééæç àìc§Ÿ©§¨Ÿ¨£¦¦

íéøéLòì àìåmeyl ie`x epi` miiprl s` dfk hren xeriyay - §Ÿ¨£¦¦
.`ziixan in` iax ixac z` dgiken `xnbd .yinyzàéðz©§¨

éîBéáè øa énà éaøc déúååkmpi`y s` milk ixaya oikkqn oi`y §¨¥§©¦©¦©©§¥
,d`neh lawl miie`xàôéL ìL úìöçîil gnevd ayr -,mid c ©§¤¤¤¦¨

éîb ìLå,ayr oin -äéøéLmiixiy wx da x`ype dxqgzp m` - §¤¤¦§¨¤¨
døeòéLkî eúçôpL ét ìò óàmigth dyy `edy ,d`neh zlawl ©©¦¤¦§£¦§¦¨

,migth dyy lrïäa ïéëkñî ïéàmiie`x eid minly eidyky oeik ¥§©§¦¨¤
oeiky in` iaxk x`eane .dafde afd akyn z`neh lawl
milawn oi` exqgpyky s` ,d`neh milawn eid mzligzny

.mda oikkqn oi` d`neh:`ziixad dkiynnúìöçîon dieyrd ©§¤¤
,íéðwäm`äìBãb,`idda ïéëkñîdpi`e jekiql zcner dnzqy ©¨¦§¨§©§¦¨

la` .ilkk daeygäpè÷e ilkk daeyg daikyl zcneryïéà §©¨¥
àéä óà øîBà øæòéìà éaø .da ïéëkñîdlecb zlvgn -dnzq §©§¦¨©¦¡¦¤¤¥©¦

daikyl zcnere:da ïéëkñî ïéàå ,äàneè úìa÷î§©¤¤§¨§¥§©§¦¨
:dpyna epipyLéãba èèBçädkeq dpi` dkeq el zeyrløîà : ©¥©¨¦¨©

eðL àì àðeä áøon `le dyrz oicn dleqty,ieyrdàlàkïéàL ©¨Ÿ¨¤¨¤¥
íLmcewnììçdaebaCLîa çôèjxe`a -äòáLlr migth ¨£©¤©§¤¤¦§¨

lr oi` ,dkeq xykd xeriya gth llg oi`y oeiky ,migth dray
leqte ,eil`n jkq dyrp k"g` hhegy i"r wxe ,jkq my yicbd

.ieyrd on `le 'dyrz' meynìáàm`z` yicbdyk dligzn £¨
yicbd,äòáL CLîa çôè ììç íL Léeilr did dligzny `vnpe ¥¨£©¤©§¤¤¦§¨

oi`y meyn `l` eleqt oi`e ,gth lde` iab lr jkiqy jkq my
,migth dxyr zevign el,äkeñ äæ éøäitlk yicba hehgie £¥¤¨

,dkeq xeriy `edy migth dxyr daeba llg `diy cr dlrn

`xnbd dgiken .ieyrd on `le dyrz ly leqt oi` zeptcay
:`ped ax ixackéëä énð àéðz,éøä äkeñ Bì úBNòì Léãba èèBçä ©§¨©¦¨¦©¥©¨¦©£¨£¥

,äkeñ äædyw dxe`kleïðz ïðàäåepizpynayàlà ,äkeñ dðéà ¤¨§¨£¨§©¥¨¨¤¨
åàìgth llg dligzn did `ly xaecn epizpynay wlgl jixv ¨

,jkq yicbd dyrp ezhihga wxe ,jkq my yicbd lr did `le
yicbd lr did xake gth llg did dligzny xaecn `ziixaae

e ,zeptc siqen wx ezhihgae jkq my,àðeä áøãk dpéî òîL§©¦¨¦§©¨
ok` :`xnbd dnikqndpéî òîL. §©¦¨

àîøéî déì éîøc àkéàdxizq eywdy yi -,ly epic z` exn`e ¦¨§¨¥¥¦§¨
:`iyew lr uexiz ly ote`a `ped axBì úBNòì Léãba èèBçä ïðz§©©¥©¨¦©£

,äkeñ Bæ éøä àéðz àäå ,äkeñ dðéà äkeñef `iyew lreáø øîà ¨¥¨¨§¨©§¨£¥¨¨©©
ïàk ,àéL÷ àì àðeäxaecn `ziixaa -CLîa çôè ììç íL LiLa ¨Ÿ©§¨¨§¤¥¨£©¤©§¤¤

äòáLdxyk dkeqd jkitleïàk ,xaecn dpyna -ììç íL ïéàLa ¦§¨¨§¤¥¨£©
äòáL CLîa çôè:x`azdy itke dleqt dkeqd jkitle ¤©§¤¤¦§¨

äðùî
ìLnäúBðôc ìLmlylye dkeqd zeptc z` bx`y -äìòîlî- ©§©§¥§¨¦§©§¨

jkql jenqähîìdkeqd otec oia geix gipde ,dhn itlk - §©¨
,rwxwlìL õøàä ïî dBáb íà,íéçôè äLdkeqd,äìeñtoeik ¦¨©¦¨¨¤§Ÿ¨§¨¦§¨

daeyg dpi` ux`d cr dribn dpi`y epiidc 'dielz dvign'y
dxiyk dkeqd ,migth dylyn zegt geix gipd m` j` .dvign
m`e .rwxwd cr zkynp dvignd eli`k ep` mi`exy ,'ceal' oicn

ligzde dvignd z` bx`ähîlîrwxwl jenq -,äìòîìoi`e ¦§©¨§©§¨
,jkql ribn otecdíéçôè äøNò dBáb íàdkeqd ,dvign xeriyk ¦¨©£¨¨§¨¦

äøLk,ceb' oicn jkqd cr zeribn zevignd eli`k ep` mi`exe §¥¨
cr dvignd z` milrne mikiynn ep`y epiidc ,'`zvign wiq`

.jkqdäìòîì ähîlnL íLk ,øîBà éñBé éaøz` ep` mixiykn ©¦¥¥§¥¤¦§©¨§©§¨
daeba dvignd m` dkeqdíéçôè äøNòdvign xeriy `edy £¨¨§¨¦

,jkql dribn dvignd oi`y s`eähîì äìòîlî Ckxiykdl yi ¨¦§©§¨§©¨
dvignd m` dkeqd z`íéçôè äøNòxzei ux`d on ddeaby s`e £¨¨§¨¦

jiyndl '`zvign zig` ceb' mixne` ep`y iptn ,migth dylyn
.ux`d cr dvignd z`

àøîâ
:iqei iaxe `nw `pz zwelgn z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîa- §©¨¦§§¥

dna.iqei iaxe opax ewlgpøîiqei iax -úøzî äéeìz ävéçî øáñ ©¨©§¦¨§¨©¤¤
oiprl dxenb dvignk daeyg ,ux`l dribn dpi`y dvign -

,'`zvign zig` ceb' mixne`y meyn dkeqøîe`nw `pz -øáñ ©¨©
úøzî dðéà äéeìz ävéçî.zig` ceb dfa mixne` oi`e dkeqa §¦¨§¨¥¨©¤¤

:'dielz dvign' iabl ztqep zwelgn d`ian `xnbdøBa íúä ïðz§©¨¨
úBøéöç ézL ïéaLxvga eivge ef xvga eivg ,miyp` ipy ly ¤¥§¥£¥

zrcl ,xead it lr xaer zexivgd izy oiay lzekde ,zxg`d
ok lre ,dvign dpi` 'dielz dvign' w"z,úaMa äpnî ïéàlîî ïéà¥§©§¦¦¤¨©©¨

,xead on min ze`lnl xizn zexivgd izy oiay lzekd oi`y
dipyd xvga eidy mind mikynp ef xvga mind `lnn xy`ky
lke ,exivgl exiag xvgn mind lhlhny `vnpe ,ef xvg jezl
zaya lhlhl opaxcn xeq` mdipia zexivgd eaxir `ly onf

,xvgl xvgndì äNò ïk íà àlàxead llg jezaävéçî ¤¨¦¥¨¨¨§¦¨
daeba ,xvgd lzekn cal zcxtnd,íéçôè äøNòziyrpy oeike £¨¨§¨¦

`lnl minkg eliwd ,mind lehlh z` xizdl liaya dvignd
exiag xvgn `ed lhlhn oiicry s` ef dvign ici lr min
dvignd eli`ke '`zvign zig` ceb' mixne`y oeik ,exivgl

cenrzy xyt` ef dvigne .xead zirwxw cr zrbnäìòîlî ïéa, ¥¦§©§¨
ähîlî ïéae xeaay minl jenqaïéa`weec j` mind on dlrnl ¥¦§©¨¥

z`vnp dvignd m`BðâBà CBúa.xead ztyl zgzn -ïBòîL ïaø §§©¨¦§
øîBà ìàéìîb ïa,lld ziae i`ny zia ewlgp df oicay ¤©§¦¥¥
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רכג `xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei
äìéáç.cgia Ðäìéáç úøäèîåmixa` mixa` dl dler dliah oi` `id d`nh m` Ð

.dliahne dpwzn `l`àãåâà åäðéëîñîìagex `lnk agxd lzekd lv` oaxwl Ð

.dizelbxnle dizey`xnl lzekle mirxkd on mivr ozepe ,dhnéìùà àãùîåozepe Ð

.qxcn `nhne akynl die`xe ,bxqne milagàôéù.`"wyil* =éîâ ìùå.w"pei** =

äéøéù.da xiizype dzgtp oebk Ðéô ìò óàÐ

milk) opzc ,d`nehl xeriykn eiykr dzegty

.dyy lr dyy utn :(a dpyn f"k wxtïéà
ïéëëñîdzid dzlgze ,ez`w ilkne li`ed Ð

dcpde afd akyn z`neh zlawn.äìåãâ
äá ïéëëñî.jekiql `nzqc ,`ed ilk e`lc Ð

äàîåè úìá÷î àéä óà`nzq :xaqw Ð

.`id ilke ,daikylçôè ììç íù ïéàù àìàÐ

xeriyk migth dray agxe jxe` jyna daeb

eze` lr yicbd lk yicbd jk xg`e .dkeq

did `le ,eil`n jkq my dyrp eiykrc ,llg

.dligzn jkq my eilr'åë íù ùé íà ìáàÐ

gth llgeze` lr jkq my `vnp .`ed ld` Ð

diabny cr dlrnl dhnln ea hhegyke ,yicb

dxyr daeb xeriyl llgd z`ef oi` Ð

,zeptcd `l` owzn epi` ixdy ,eziiyr

ixde ,ieyrd on `le dyrz opixn` `l zeptcae

da wwge ,dxyrn dzegty dkeqk `id

.dxyrl dnilydeàîøéî äì éîøã àëéàÐ

"epy `l" oeyla `ped axc `dl ipzn `l

`nxin oizipzn inx `l` ,oizipzn iyextle

.xnz` `iepy` `ped axce ,`ziixa`äðùî
ìùìùîä.leyly ixw dhnl dlrnln lk Ð

äèîì äìòîìîdvignd bex`l ligzdy Ð

.dhn itlk `ae bxe`e jkqd lv`íéçôè äùìù
äìåñô,y`x zaa icbd xwcfiy ick epiidc Ð

.dleqt :oxn`cäìòîì äèîìîligzdy Ð

.dlere diabne ,rwxwl jenq dhnln bex`l

dxyr diabdy oeik`ly it lr s`e ,dxyk Ð

.jkql ribdäèîìîù íùë øîåà éñåé éáø
äìòîì.dxyr zbix`a eic Ðäìòîìî êë
äèîìddeab elit`e ,dxyr zbix`a eic Ð

dielz dvign :xaqwe .dxyk ux`d on daxd

.zxzn dxyràøîâúåøéöç éúù ïéáù øåá
oia dvigne ,ef xvga eivge ef xvga eivg Ð

oi`e ,xead it lr dielze zkldne ,zexivgd

.ef mr ef axrl mdipia gztäðîî ïéàìîî ïéà
.efl `ian ef xvg ininy itl ,ef `le ef `l Ð

äèîìî ïéá.minl jenq Ðåðâåà êåúî ïéáÐ

calae .mind on wegx dlrnln oia :xnelk

`zlin `gkenc ,xea ly obe` jeza `dzy

`nrh opiyxtne .ziyrp mind obe` liayac

lwc ,mina zxzn dielz dvigny :oiaexira

,xead it lr zkldne zexivgd z` zvvegd dvign la` .mina minkg eliwdy `ed

ziyrpd `l` mina zxzn dielz dvign oi`c ,zxzn dpi` mind liaya dyrp `ly

oiyerc (a,ft) oiaexira opzc ,mid on dlrnly `xhfefb oebk ,mind ieln xizdl liaya

.xead obe` jezay ef oebke ,dielz dvign dl
úéá
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äèîdliag z`nhne .milkc xyr dpeny wxt `id dpyn Ð dliag z`nhn`idyk Ð

xa` xa` dwxtzp la` ,cgi zxaegnizye dxvwa elit` d`neh zlawn dpi` Ð

dxaige xfge dwxtzp m`y ,xfril` iax dcen mewn lkne .mirxk.dz`nehl zxfeg Ð

dpwzn `l` ,mixa` mixa` dl dler dliah oi` `id d`nh m` dliag zxdhne :xn`wck

,mixa` z`nhn :mixne` minkge .dliahne

'ipznc `hdix ok .mirxk izye dkex`a wiqnck

`l milkc `ztqeza la` .dxe`kl milkc

on dyxity rxk ,cvik :`ipzc .ikd rnyn

df ixd :xne` xfril` iax .dxvwd mr dkex`d

dliahd m`e ,xeaigminkge .zvveg dpi` Ð

itle .zvveg dliahd m`e ,xeaig epi` :mixne`

z`nhne :'oizipznc `yexit ikd 'tqezd zhiy

cg` `nhp m` dnily dlekyk mykc ,dliag

dlek z`nhp dixa`nrxkd yxityk inp jk Ð

dxvwd mr zcnere ,dkex`d on,`ed xeaig Ð

ipzwc epiide .dxvwd z`nhp rxkd z`nhp m`e

xeaig df ixd :xne` xfril` iax :`ztqeza

cgia dxvwde rxkd liahd m` ,dliag zxdhne

`viig `lc `kid ik ,dilr zvveg dxvwd oi`

z`nhin :mixne` minkge .dnilyd z` liahna

rxkd z`nhp m`e ,dliag `le mixa``id Ð

epiide .dnilyk xeaig dpi`e ,dxvw `le d`nh

,xeaig dpi` mixne` minkge :`ztqeza ipzwc df

`le ,dnvr ipta rxkd liahn .mixa` zxdhne

dxvwd mr rxkd ,dliagzvveg dxvwdy Ð

,dnily dhn liahndc ,dnilyk dpi`e .dilr

dwxit `ly it lr s`.dxedh Ð

úøäèîåur ilk iheytc rnyn Ð dliag

,zeqxcnl `ifgc dhn oebk ,oi`nh

iax" wxt rnync `de .dewna dxdh edl zi`e

dxdh dl oi` utnc (mye `,ct zay) "`aiwr

dewnalye `tiy lya mzdc :mz epiax xne` Ð

`nw `aa) "lbxd cvik" wxt opixn`c `de .inb

axr z`nehl oia dl iziinwe utn iab (mye a,dk

dxdh el yiy rnync ,dray z`nehl oia

z`neh oiclc yxtl ep`a elit`c !dray xg`l

meyn d`nehd a` zeidl :xnelk ,xn`w dray

hd xac jl oi`cok m` `l` dray z`neh `n

d`nehd a` `eddil zil i` mewn lkn Ð

dewna dxdh,d`nehd a` zeyril leki oi` Ð

xnel jixv `l` .(a,cw) oiaexir idliya gkenck

oipn zna utnc `ziixa `iddcixiinc rnyn Ð

ly zlvgn oebk ur lya oia ,utn lka dil

iax xn`" wxt opiwiice .inbe `tiy lya oia ,mipw

,inbe `tiy ly utnn (`,ct sc zay) "`aiwr

opiwiic (a,dk `nw `aa) "lbxd cvik" wxtae

ur ilk iheytl edl zi`c `de .ur ly utnn

ur ilk ilawn iab aizk ipiny zyxt seqac "`aei mina"c `xwc ab lr s` dewna dxdh

"wy e` xer e` cba e` ur ilk lkn" :aizkcaizkc ,`xw jci`n ol `wtp mewn lkn Ð

"e`hgzz ur ilk lke mifr dyrn lk" :oicn zyxtamifr dyrn dn :xninl `kilc Ð

owixe `ln lhlhn`ln `l` ezeyrl jxc oi`y ,wy iab `l` ikd yxcnl jiiy `lc Ð

."ewy l` yi` mditqk aiydle" :(an ziy`xa) aizkck ,ze`yn ea z`yl ieyry ,owixe

àìãodilr ayig elit`e Ð mixiyrl `le miiprl `l 'ifgdaygn dia `ipdn yly lr ylyn dzegt zilhnc (`,cv) "z`hg mc" wxt migafa rnync `de .ezrc dlha Ð`lc Ð

.milkc dpenye mixyr wxt ziyixtck ,eiyrn jezn zxkip ezaygn mzdc ,incìáàdkeql dkeq oia iab (`,i) lirl xn`c ,dinrhl `ped ax :xninl opivn Ð gth llg my yi m`

drax` mzd xn`c o`n `nye .gth.jiiy `l `kd dxyr mzd xn`c l`enyl `dc ,dcen `kd Ðïéá.epbe` jezn ,dhnln oia :oda aezky mixtq yie Ð epbe` jezn oia dhnln

ok m`c ,okzi `leeztyl jenq xead jeza i`c ,xeal ueg epiid dlrnln Ðlr zkldne zexvgd izy oia oiwiqtny dcedi 'x xn`wc ,odipiay lzek epiid ok m`e ,epbe` jezn epiid Ð

dhnl :xn` `ped axc (`,et oiaexir) "oitzzyn cvik" wxt i`xen` ibiltc ,l`ilnb oa oerny oaxc dlrnl oebk `nw `pzc dlrnl ied `l ok m`c :cere .xead itdlrnl ,ynn dhnl Ð

dhnl :xne` dcedi axe .xeaa dfe dfe ,ynn dlrnl Ðdlrnl] ,mind on dhnl Ð.[mind on dlrnl Ð
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רכד
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxt`nei

äìòîìî íéøîåà éàîù úéá.epbe` jezn dlrnln d`yr m` eic Ðïäéðéáù ìúåëä ïî
ziyrp `ly it lr s`e ,xead it ipt lr dielze ,zexvgd oia uegl ziyrpd dze` Ð

.lehlh lk elit` zexvga zxzn dielz dvign :xaq `wc .mind liayaéáø úèéùá
éñåé.oizipznc Ðéñåé éáøë äì øáñ äãåäé éáø àìzxzn dielz dvign `dzy Ð

xeaa dcedi iaxk dl xaq iqei iax `le ,dkeqa

.zaya zxzn `dzyïðáøãopixq`c `d Ð

aexir `la efl ef xvg inin `iadlopaxcn Ð

zeyxn `l` xqzin `l `ziixe`cnc ,`ed

.miaxd zeyxl cigidäìé÷ñ øåñéàã úáù ìáà
àåäelit` oixingn `ziixe`c zek`lna Ð

.da zi`c opaxc icinaøîàú íàåiaxc oeik Ð

.zaya dcedi iaxk dl xaq `l iqeiäùòî
éøåôéöá äùòðùici lr zaya exizdy Ð

.dinwl inic ax xn`ck ,dielz dvignéô ìò
äùòð éîzaiyi ly y`x iqei iax `lde Ð

wcv" (a,al) oixcdpqa opixn`ck ,ded ixetiv

"secxz wcviax xg` ,dti oic zia xg` jld Ð

.ixetivl iqeiäùòð éñåé éáø éô ìò àìxaky Ð

.xhtpåðá ìàòîùé éáø éô ìò àìài`ne Ð

zg` mrt :xn` inic ax `z` ikc ?dyrn

axra dxez xtq e`iad `le ixetiva egky

mizaa dxez xtq ripvdl okxc didy] .zay

did [ekezl egipdy ziad eze`e ,mixkpd iptn

daxd mizae ,zqpkd zia xvgay cg` ziaa

zexvg eidy e` .eaxir `le xvgl oigezt eid

gezt zqpkd ziae ,iean eze`l zegezt daxd

,zqpkd zia cbpky xvga dxezd xtq dide .el

zexvgd on `ivedl xeq`e ,ieana etzzyp `le

eidy micenr iab lr oipicq eqxte .ieanl

migezt eid `le ieand z` ewlge ,ieand agexl

xvge zqpkd zia `l` miptle dvignd on

x`y ixdy .dxezd xtq e`iade ,ecbpky

.o`k xeqi` oi`e ,ewlzqp zexvgdïëéäî
íåàéáä!`ivedle qipkdl xeq` did `lde Ð

'ek micen lkd `ldedvignc ,opiqxb `l Ð

xzen efk dvigne ,`ed ld` e`l bb `la

oiaexir) "zebb lk" wxta opixn`ck ,zeyrl

.`nilb il ecibp :l`eny mdl xn` (`,cvïéðéãñ
ïéñåøôdil dedc ,ux`d on oideab eide Ð

.dielz dvignåäùîå äòáøà äáçøù úìöçî
.otecd jxe`k dkx`e Ðäëåñá úøúîm` Ð

jkql ,jenq dylyn zegta xie`a dze` dlez

dkeqd oi`y oebke .rwxwl dylyn zegte

.oinvnevn dxyr `l` ddeabäòáù úìöçî
åäùîå.`l eze ,opixn` ceal cg :`nl` Ð

äìåãâ äëåñázlvgn ira jkld .oiceal ipy da xnel leki oi`y ,daxd ddeabd Ð

`l eze ,dxyr dvign dl `iedc ,jkql jenq dylyn zegta dcinrne ,edyne dray

.iqei 'xk ,dhnl dlrnln oilylync ol rnyn `we .`id dielz m` ol ztki`ñô
äëåñá øéúî åäùîå äòáøà.edyne drax` dagxe dxyr deab m` Ðúåçôá äì é÷åîå

ïôåãì êåîñ äùìùîceal opixn` ike ,revwna ipyd Ðjyn dfe ,dray otec `ki` Ð

.eaexe ey`x ick ,dphw dkeq
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úéá`kti` opiqxb mixtqd lka Ð dhnln mixne` lld ziae dlrnln mixne` i`ny

.(`,et oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta

åñøéôlkd" `de !`ivedle qipkdl xeq` did `lde Ð me`iad okidn jzrc `wlq

zeyrl xzen efk dvigne ,`ed ld` e`l bb `la dvignc ,opiqxb `l "micen

(`,cv oiaexir) "zebb lk" wxta opixn`ck ,zaya

yxit jk .`nilb il ecibp :l`eny edl xn`

zay) "milkd lk" wxta ok enke .qxhpewa

dlrnl oelg i`dc ,oelgd wwt iab (a,dkw

cvd on la` ,bba.ld` xeqi` jiiy `l Ð

xn`c "zebbd lk"c `iddn ok enk di`x `iade

ax edpixcd`e ,`nilb il ecibp :l`eny edl

?ikd carnl il dnl :l`enyl jixte .dit`l

ipyne !dvignd xwir cr lhlhn df :xn` `d

m`c rnyn .`nlra `zeripvl carc l`eny

axk xqe` l`eny didcarc i`na dil `gip Ð

ixy ikid icin dil `iyw ded `le ,ikd l`eny

on zeptca ld` aiyg `l :`nl` .ikd carinl

,dvignd ziiyr lr ax citw `l `dc ,cvd

.dkezl oicqd lhlhl xeq` xaqwc meyn `l`

e`iad j`id dywd i`n :qxhpewd yexitl `iywe

:dyw cere !me`iad yealn jxc `nlc ?mipicqd

bbae ,lzeka jiiy oelg oeylcopzck ,daex` Ð

enke ,"daex` jxc zexit oiliyn" :(a,dl dvia)

(`,er) `neic `xza wxtc "zlcay zeaex`"

"minyd zeaex`" enk ,bbay zeaex`a epiid Ð

"ede`ivedy in" wxt gken cere .(f ziy`xa)

,ld` ziiyr cvd on jiiyc (mye `,cn oiaexir)

lkd dlr xnz` `de :jixt ,otec ziiyr iab

!aeh meia dlgza i`xr ld` oiyer oi`y micen

qxhpewa qixb (a,et my) "oitzzyn cvik" wxtae

?ixy in dlgzkl eqxit :mixtqa aezky enk

i`xr ld` oiyer oi`y micen lkd :xn xn`de

inp cvd onc :mz epiaxl d`xpe .zaya dlgzkl

dvignc opixn`c `kid lke ,ld` ziiyr jiiy

xizdl zlren ef,dlgza ld` ziiyr aiyg Ð

dkeq ly iyily oteck iede oipicq eqxtc jd ik

oiaexir) "ede`ivedy in" wxta ,ld` opiaygc

iriax otec la` .(`,cnztqez `l` dpi` Ð

wxta citwdy axe .`ixzyn ikd e`lac ld`

zebb lk"(`,cv oiaexir) "dvign ziiyr` Ð

did `l lhlhl xeq`c oeik diciclc ,citwd

`de .ld` ziiyr meyn ,zaya oicq my yextl

:xn` `d ,ikd carinl il dnl :l`eny jixtc

dvignd xwir cr lhlhn dfm`c oky lk Ð

ixy ikid ol `iyw ied ithc lhlhl xeq` did

ld` ztqez ixyc o`ne .dywn zn`d `l` ,ikd carinlbbd on dlrnly ld`a elit` Ð

,`ped ax ia eedc ixkic edpd iab (mye .aw my) "oilitz `vend" wxt gkenck ,ixy inp

xfril` iaxc `caer iab (a,fk) "oyid" 't onwle ,`xie` era `ilila ,`leh era `nnia

.ixqiwa i`rli` iaxa (dcedi iax) ly ezkeqa zayyåäîixz opixn` ceal cg `nizc

dpw dpw (`,f) lirl oixiyknc ,`id `hiytc `zln inp `dc :dnize Ð opixn` `l ceal

oi`e .axrl izy oia wlgl jzrc `wlq `nye !zay oteck dkeq otecc ,dylyn zegt

`nw wxt ogky`ck ,ceal opixn`e ,gthn xzi oiiaery milag ipya ibqizc :zeywdl

.`xiiya `l` exizd `lc mzd opixn` `d !ibq mipya `kde ,milag dylya oitiwnc (a,fh) oiaexircéëjkld .oiceal ipy xnel leki oi`y ,daxd deaba Ð dlecb dkeqa `idd `ipz

jkitl .iqei 'xk dhnl dlrnln zeptc lylync ol rnyn `w i`n :opiqxb mixtqd lka la` .qxhpewa yxit jk .rwxwl jenq dylyn zegta dcinrne ,edyne dray zlvgn ira

ux`d on daxd deab elit`e ,jkql jenq dylyn zegta dlrnl dcinrnc yxtl jixv.zxzn dielz dvign xn`c ,oizipznc iqei iaxk ,dxyk Ðñôcnernc i`da Ð drax`

otecd daebl dagxc lirle ,qt oeyl jiiy.zlvgn oeyl jiiy Ðúåçôáopaxk (a,e) oiwxita lirlc i`xen` edlekc dhiyc ,zeptc izya dkeq zevn Ð otecl jenq dylyn

zigxfn dpezpe zenily zeptcd on zg`d m`e ,m`b oink epiid ,ozkldk mizy :ixn`c,zigxfn otecl dylyn zegta oetv cvl e` mexc cvl edyne drax` qt i`dl dl iwen Ð

migth ipy ly cg` qt cinrie ,edyn zegt migth dyly wigxie ,otecl jenq epcinrie ,migth ipy qt dyri ?drax` qt il dnl :dnize .zenily zeptc izy o`k yie ,mezqk aygpe
edyne
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:íéøîBà ììä úéáe ,äìòîìî :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¦§©§¨¥¦¥§¦
äìBãb ävéçî àäz àì :äãeäé éaø øîà .ähîìî¦§©¨¨©©¦§¨Ÿ§¥§¦¨§¨
éaø øîà äðç øa øa äaø øîà !ïäéðéaL ìúBkä ïî¦©¤¤¥¥¤¨©©¨©©¨¨¨©©¦
:øîàc ,døîà éñBé éaø úhéLa äãeäé éaø :ïðçBé¨¨©¦§¨§¦©©¦¥£¨¨§¨©
øáñ äãeäé éaø àì ,àéä àìå .úøzî äéeìz ävéçî§¦¨§¨©¤¤§Ÿ¦Ÿ©¦§¨¨©
àì .äãeäé éaøk dì øáñ éñBé éaø àìå ,éñBé éaøk dì̈§©¦¥§Ÿ©¦¥¨©¨§©¦§¨Ÿ

éñBé éaøk dì øáñ äãeäé éaø¯éaø øîà÷ àì ïàk ãò ©¦§¨¨©¨§©¦¥©¨¨¨¨©©¦
àëä ìáà ,ïðaøc úBøéöç éáeøéòa àìà íúä äãeäé§¨¨¨¤¨§¥¥£¥§©¨©£¨¨¨

àúééøBàc äkeñ¯éaøk dì øáñ éñBé éaø àìå .àì ¨§©§¨Ÿ§Ÿ©¦¥¨©¨§©¦
,äkeqa àìà àëä éñBé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,äãeäé§¨©¨¨¨¨©©¦¥¨¨¤¨©¨

äìé÷ñ øeqéàc úaL ìáà .äNò úåöîc¯íàå .àì §¦§©£¥£¨©¨§¦§¦¨Ÿ§¦
?äNòð éî ét ìò éøBtéöa äNòpL äNòî :øîàzŸ©©£¤¤©£¨§¦¦©¦¦©£¨
éaøa ìàòîLé éaø ét ìò àìà éñBé éaø ét ìò àìŸ©¦©¦¥¤¨©¦©¦¦§¨¥§©¦
íòt :øîà éîéc áø àúà éëc ?äNòî éàîe .éñBé¥©©£¤§¦£¨©¦¦£©©©

eàéáä àìå eçëL úçàøçîì ,úaL áøòî äøBz øôñ ©©¨§§Ÿ¥¦¥¤¨¥¤¤©¨§¨¨
,äøBz øôñ eàéáäå íéãenòä éab ìò ïéðéãñ eñøét¥§§¦¦©©¥¨©¦§¥¦¥¤¨

eñøét .Ba eàø÷å?úaMa íeàéáä ïëéäî Cúòc à÷ìñ §¨§¥§¨§¨©£¨¥¥¨¡¦©©¨
ïéðéãñ eàöî :àìàïéñeøteàéáäå ,íéãenòä éab ìò ¤¨¨§§¦¦§¦©©¥¨©¦§¥¦

.Ba eàø÷å äøBz øôñ:éîéáà øîà àcñç áø øîà ¥¤¨§¨§¨©©¦§¨¨©£¦¦
.ïôBc íeMî äkeqa úøzî eäMîe äòaøà úìöçî©£¤¤©§¨¨©¤©¤¤©¨¦¤

ãéáò éëéä¯ìMî úBçt ,òöîàa déì éìzähîì äL ¥¦¨¥¨¥¥¨¤§©¨¦§¨§©¨
ìMî úBçôeìMî úBçt ìëå ,äìòîì äLãeáìk äL ¨¦§¨§©§¨§¨¨¦§¨§¨

ãeáì ãç :àîéúc eäî !àèéLt .éîc¯éøz ,ïðéøîà ¨¥§¦¨©§¥¨©¨¨§¦©§¥
ãeáì¯úìöçî :éáéúéî .ïì òîLî à÷ ,ïðéøîà àì ¨¨¨§¦©¨©§©¨¥¦¦©£¤¤

àéðz ék !ïôBc íeMî äkeqa úøzî eäMîe äòáL¦§¨©¤©¤¤©¨¦¤¦©§¨
ïì òîLî à÷ éàîe .äìBãb äkeña àéää¯ìLîcïéìL ©¦§¨§¨©¨©§©¨¦§©§§¦

:éîà éaø øîà .éñBé éaøk ähîì äìòîìî úBðôc§¨¦§©§¨§©¨§©¦¥¨©©¦©¦
íé÷Bîe ,ïôBc íeMî äkeqa øézî eäMîe äòaøà ñt©©§¨¨©¤©¦©¨¦¤¦

ìMî úBçôa déìúBçt ìëå .ïôBcì Ceîñ íéçôè äL ¥§¨¦§¨§¨¦¨©¤§¨¨
ìMî?ïì òîLî à÷ éàî .éîc ãeáìk ïôBcì Ceîñ äL ¦§¨¨©¤§¨¨¦©¨©§©¨
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dkeq(iyiy meil)

íéøîBà éànL úéadvignd z` cinriy icäìòîlîobe` jeza ¥©©§¦¦§©§¨
,`nw `pz zrcke xeadíéøîBà ìlä úéáedxizn dvignd oi` ¥¦¥§¦

dgipd ok m` `l`ähîlîxkid yi df ote`a wxy ,minl jenqa ¦§©¨
.mind lehlh jxevl ziyrp dvigndyàäz àì äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨Ÿ§¥

ävéçîxead jeza ziyrpdïäéðéaL ìúBkä ïî äìBãbjixv oi` - §¦¨§¨¦©¤¤¥¥¤
lzekd zvigna ice mind lehlh xzid myl dzyrpy dvign
dxizn `id ixd xead it ipt lr dielz `idy s`e zexivgd oiay

.dxenb dvignk zaygp 'dielz dvign'y ,mind z` lhlhl mb
,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàiax zrcy x`azdy oeik ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨

,mina `weec e`le ote` lka dxizn 'dielz dvign'y dcediéaø©¦
äøîà éñBé éaø úèéLa äãeäéiqei iax zrck xaeq `ed ixd - §¨§¦©©¦¥£¨¨

epizpynaúøzî äéeìz ävéçî øîàc.mina `weec e`le dkeqa §¨©§¦¨§¨©¤¤
:`xnbd dgecàéä àìådf miielz iqei iaxe dcedi iax ixac oi` - §Ÿ¦

,dfaäãeäé éaø àìoia xaerd lzekd ici lr min ze`lnl xizdy Ÿ©¦§¨
zexivgdéñBé éaøk dì øáñdvign' ici lr dkeqd z` xizdl ¨©¨§©¦¥

,'dielzäãeäé éaøk dì øáñ éñBé éaø àìåon min ze`lnl xizdl §Ÿ©¦¥¨©¨§©¦§¨
z` `xnbd zx`an .zexivgd izy oiay lzekd ici lr xead

:zekldd izy oiay weligd,éñBé éaøk dì øáñ äãeäé éaø àìŸ©¦§¨¨©¨§©¦¥
y meynúBøéöç éáeøéòa àlà íúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨¤¨§¥¥£¥

ïðaøccigid zeyxn `l` lhlhl xeqi` oi` `ziixe`cny - §©¨¨
epi` aexir `la xvgl xvgn lehlhd xeqi`e ,miaxd zeyxl
dvign' ici lr xizdl dcedi iax dfa liwd jkitl ,opaxcn `l`

,'dielzàëä ìáàiabäkeñ`idyàì ,àúééøBàcdcedi iax xizn £¨¨¨¨§©§¨Ÿ
.'dielz dvign' ici lräãeäé éaøk dì øáñ éñBé éaø àìåxizdl §Ÿ©¦¥¨©¨§©¦§¨

y meyn ,xead on zaya min ze`lnléñBé éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦¥
c äkeña àlà àëä`l` da oi` ixdy jk lk dxeng dpi`úåöî ¨¨¤¨§¨§¦§©

àì äìé÷ñ øeqéàc úaL ìáà ,äNòxzei dxengd zay iab la` - £¥£¨©¨§¦§¦¨Ÿ
opax exingd ,dliwq aiig `ed ixd zay zek`ln lr xaerdy
dielz dvign oi` jkitle ,opaxc `l` mpi`y s` dipic lka
oirk minkg epwizy lky ,xvgl xvgn lehlh oiprl dliren

.epwiz `ziixe`c
:`xnbd dywnøîàz íàåxizn epi` iqei iaxy epx`iay dn itl §¦Ÿ©

ok m` ,opaxc mixeqi`a s` 'dielz dvign' ici lr zayaäNòî©£¤
éøBtéöa äNòpLizdyenk 'dielz dvign' ici lr lhlhl my ex ¤©£¨§¦¦
,oldl x`aziyäNòð éî ét ìòzaiyi y`x did iqei iax ixd - ©¦¦©£¨

xaeq iqei iaxy gken ok m`e ,eit lr mixacd eyrp i`ceae ixetiv
dgec .dielz dvign ici lr zaya lhlhl xizne dcedi iaxk

:`xnbdéñBé éaø ét ìò àì,`edd onfa xhtp xaky df xzid dyrp Ÿ©¦©¦¥
ét ìò àlàepaéñBé éaøa ìàòîLé éaøzxzn dielz dvign xaqy ¤¨©¦©¦¦§¨¥§©¦¥

.dkeqa `l` xizd `l iqei iax eia` j` ,zaya lehlhéàîe©
äNòîdvign' ici lr lehlh exizd eay dyrnd did dn - ©£¤

,'dielzéîéc áø àúà éëcl`xyi ux`n inic ax `a xy`k - §¦¨¨©¦¦
laaläøBz øôñ eàéáä àìå eçëL úçà íòt ,øîàdidy ziadn ¨©©©©©¨§§Ÿ¥¦¥¤¨

mixkpd iptn ea rpvenúaL áøòîxtq eay ziade ,zqpkd zial ¥¤¤©¨
zia eay ieanl gezte ,zqpkd zia cbpky xvga dzid dxezd
xeq` ze`ean iteziy eyr `ly oeike ,zetqep zexvge zqpkd
zqpkd zial xvgd on dxezd xtq z` `ivedle lhlhl did

okle ,zayaøçîìe oipicq e`iad zaya -eñøétdïéðéãñéab ìò §¨¨¥§§¦¦©©¥
íéãenòäx`y oia dvign eyr jke ,ieand agexl my eidy ¨©¦

,dxez xtqd gpen did day xvgd oial ieanl migeztd zexivgd
did `ly `vnpe ,dvignd on miptl did zqpkd zia mby ote`a

,zg` xvg `l` zqpkd zia zeyxa,Ba eàø÷å äøBz øôñ eàéáäå§¥¦¥¤¨§¨§
ieana lhlhl xvgd ipal xzen zg` xvg `l` ea oi`y ieanay
ea oi`y oeik lehlha xqe` epi` envr zqpkd ziae ,seziy `la
eid `l` ux`d cr eribd `l el` oipicqy it lr s`e .oixeic

exizd ,migth dylyn xzei ux`d on mideabe xie`a miielz
:`xnbd zxxan .'dielz dvign' ici lr lhlhlCzòc à÷ìñ eñøét¥§¨§¨©§¨

ike ,zaya mze` eqxite mipicqd z` e`iady xyt` ji` -ïëéäî¥¥¨
,úaMa íeàéáäzeyxn zaya `ivedle qipkdl xeq` `ld ¡¦©©¨

jxev yi zaya qextl ick ixd ,oipicqd z` e`iad ji`e zeyxl
.xvgl uegn xg` mewnn mze` `iadlàlà`xnbd zx`an ¤¨

y did dyrndyïéðéãñ eàöîeid xakyíéãenòä éab ìò ïéñeøt ¨§§¦¦§¦©©¥¨©¦
mdilr eknqe ,zay axrnBa eàø÷å äøBz øôñ eàéáäå. §¥¦¥¤¨§¨§

úìöçî ,éîéáà øîà àcñç áø øîàdagxyeäMîe äòaøàmigth ¨©©¦§¨¨©£¦¦©£¤¤©§¨¨©¤
,otecd jxe`k dkx`e ,dkeqd otecl dcinrneíeMî äkeqa úøzî©¤¤©¨¦

ïôBc`cqg ax x`an .migth dxyr ly otec o`k did eli`kéëéä ¤¥¦
ãéáò,dnly oteck didzy icka dpgipi ote` dfi`a -déì éìz ¨¦¨¥¥

òöîàadidiy ote`a dkeqd daebìMî úBçtäLon migth ¨¤§©¨¦§Ÿ¨
e zlvgndìMî úBçôe ,ähîìäLe zlvgnd onäìòîì,jkqd cr §©¨¨¦§Ÿ¨§©§¨

ìMî úBçt ìëåéîc ãeáìk äLoiay xie`d z` mi`ex ep` okle §¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¦
dvign epl ixde ,mezqk jkql zlvgnd oiae rwxwl zlvgnd

:`xnbd dywn .migth dxyr daebaàèéLt'ceal' oic ixd - §¦¨
.df oica `cqg ax ycig dne ,zeipyn dnkn epl recie heyt

:`xnbd zvxznàîéúc eäîmixne` epiid `cqg ax ixac ilel - ©§¥¨
yïðéøîà ãeáì ãçdkeqd z` xizdl cg` ceala icy ote`a - ©¨©§¦¨

j` ,ceal ici lr dkeqd xiykdl dkldd dxn`pàì ãeáì éøz§¥¨Ÿ
ïðéøîà,mdici lr dkeqd xiykdlïì òîLî à÷s`y `cqg ax ©§¦¨¨©§©¨

lr dkeqd xiykdl dkldd dxn`p ceal ipyl mikxvpy ote`a
.mdici

:`xnbd dywn,éáéúéî`ziixaa epipyúìöçîdagxdäòáL ¥¦¥©§¤¤¦§¨
,ïôBc íeMî äkeqa úøzî eäMîezegt zlvgnd cinrne ©¤©¤¤©¨¦¤

lr dkeqd z` mixiykne ,jkqd on e` rwxwd on migth dylyn
dnne .jkqd cr e` rwxwd cr otecd z` jiyndl 'ceal' ici
yecig dxn` `le ,edyne dray zlvgn `ziixad dkixvdy
ici lr ,dkeqd zxzip edyne drax` zlvgna s`y lecb xzei
ipy ici lr dkeqd xiykdl xyt` i` ok`y rnyn ,ceal ipy

:`xnbd zvxzn .cealäìBãb äkeña àéää àéðz ékddeabd - ¦©§¨©¦§¨§¨
ceal ici lr xiykdl xyt` i` dfay ,migth dxyrn xzei daxd
,rwxwd on migth dylyn zegt didz m` ixdy ,miccv ipyn
mpn` ,jtidl oke ,migth dylyn xzei wegx `ed jkqd cvl ixd
drax` zlvgna ic ,migth dxyr `l` epi` ddaeby dkeqa
.`cqg ax ixack miccv ipyn ceal ici lr dxizdl edyne

`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîeoica zycgn `ziixad dn - ©¨©§©¨
dxyr daeb ici lr dxyk dkeqdy epizpyna epipy xak ixd ,df
zlvgnd z` gipny `ziixad zpeek :`xnbd zx`an .migth
oi` ddeab dkeqa xaecny oeike ,jkql jenq dylyn zegta

`ziixad drinyne ,rwxwd cr dribn zlvgndìLîcïéìL ¦§©§§¦
éñBé éaøk ähîì äìòîlî úBðôc.dielz dvign mb xiykny §¨¦§©§¨§©¨§©¦¥

:zevignd xykda sqep oic d`ian `xnbdñt ,énà éaø øîà̈©©¦©¦©
agxe ,dkeqd daebk edaebyeäMîe äòaøà,migthäkeqa øézî ©§¨¨©¤©¦©¨

ïôBc íeMî,dkeq xykd xeriyk migth dray lydéì íé÷Bîe- ¦¤¦¥
qtl ecinrnìMî úBçôaúBçt ìëå ïôBcì Ceîñ íéçôè äL §¨¦§Ÿ¨§¨¦¨©¤§¨¨

ìMîäL,éîc ãeáìk ïôBcì Ceîñotecd z` ep` mi`ex jk ici lre ¦§Ÿ¨¨©¤§¨¨¦
:`xnbd dywn .migth dray agx `ed eli`kïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨

.zeipyn dnkn xak epl heyt ceal oic ixd ,df oica in` iax
,ceal mixne`y oicd mvrl in` iax zpeek oi` :`xnbd zvxzn

`l`ïì òîLî à÷ àäyäòáL äpè÷ äkeñ CLî øeòéLxeriy - ¨¨©§©¨¦¤¤¨§©¨¦§¨
,migth dray lr dray `ed znvnevnd dkeq ly agexe jxe`

:dkeqd z` xiykdl edyne migth drax` qta ic ok lre
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עושים את העולם . . דירה גשמית, שאלוקות שורה שם בגלוי – עד שהקדוש-ברוך-הוא עצמו נמצא שם בגלוי, בכל עצמותו.
משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dkeq(ycew zay meil)

äðùî
úBðôcä ïî Cekéqä úà ÷éçøäe` agexa ,mdipia wix llg gipde ¦§¦¤©¦¦©§¨

df llga yi m` ,dkeqd jxe`aìL,íéçôè äLdkeqd,äìeñt §Ÿ¨§¨¦§¨
otec oic ea xn`p `l ,jkql zeptcd oia cixtn xie`dy oeiky

.zeptc `ll ef dkeq z`vnpe ,dkeqd z` xiykdl dnewrmle`
llgd aygpe 'ceal' mixne` ,migth dylyn zegt llga yi m`

.dxiyk dkeqde ,xyk jkqa mezq eli`kúçôpL úéaebb ©¦¤¦§©
,daex` oink llg ea xvepe zeptcd on wegx ervn`aìò Ckéñå§¦¥©

åéab`idy ziad zxwzy `vnpe ,bbd xqgpy mewn eze` iab lr - ©¨
,zeptcl jkqd oia dcixtn leqt jkqCekéqì ìúBkä ïî Lé íà¦¥¦©¤©¦

úBnà òaøà,ziad zxwzadkeqd,äìeñtdfk wgxnay meyn ©§©©§¨
xykd jkqdn miwegx zeptcdy `vnpe dnewr otec oic xn`p `l
zen` rax`n zegt mdipia yi m` mle` .dkeql zeptc oi`e
mixne` zen` rax` cry ipiqn dynl dkldy meyn ,dxyk
ekynd `ed eli`k ziad zxwz z` mi`exy epiidc dnewr otec

.xykd jkql cr zeribn zeptcd e`vnpe ,otecd lyïëåjkqnd §¥
ly xie`d lk iab lrúôweî àéäL øöçdizegex ylyn miza ¨¥¤¦¤¤

z`vei el` mizaneäøãñëà-mizad zeptc on hlead bb oink ©§©§¨
,dleqt dkeqd ,zen` rax` dagx dxcqk`d m` .xvgd jezl
,zen` rax`n zegt dagx m`e .dnewr otec oic o`k oi`y meyn

oke .dnewr otec oicn ,dxykäìBãb äkeñecal xykd jkqa yiy ¨§¨
dkeq xeriy,äeôéwäL,xykd jkql zeptcd oiaïéàL øáãa ¤¦¦¨§¨¨¤¥

Ba ïéëkñî-.d`neh lawnd xac `edy oicqa oebkåézçz Lé íà §©§¦¦¥©§¨
agex leqtd jkqd zgz -úBnà òaøàjkql zeptcd oia cixtny ©§©©

,xykddkeqd,äìeñtmle` .dnewr otec oic o`k oi`y meyn §¨
,dxyk dkeqd ,zen` rax`n zegt leqtd jkqd zgz yi m`

.dnewr otec oicn

àøîâ
:`xnbd dywnéì änì éðä ìkotec oic z` `pzd ltk recn - ¨¨¥¨¨¦

xn`iy ic `ld ,dpyna mix`eand mipte`d zyelya dnewr
.mipte`d x`yl cnlp dfne dnewr otec ly cg` ote` `pzd

:`xnbd zvxznàëéøö,mipte`d lk z` eprinydl `pzd jixv - §¦¨
.ipyd ote`dn ecnll xyt` i`y yecig yi cg` lkay itl

:`xnbd zx`anïðéòîLà éàca wx dnewr otec oic `pzdúéa §¦©§§¦¨©¦
,úçôpLdnewr otec mixne` dfa `weecy xnel mewn didíeMî ¤¦§©¦

éðäcd el` -úBvéçîici lr dkeqd z` exiykiy mivex ep`y §¨¥§¦
c,dnewr oteïãéáò úéaìoeike ,zeieyr ziad mipt jxevl - ©©¦£¦¨

lr dkeql zevignk ynyl zeptcd mileki ,dkeq dyrp ziady
,dnewr otec iciìáàly ote`aúBvéçîc ,äøãñëà úôwenä øöç £¨¨¥©¤¤©§©§¨¦§¦

,dkeqd zeptcl maiygdl mivex ep`y el`éãéáò äøãñëàì åàì̈§©§©§¨£¦¥
mipt jxevl `l` zial uegn `idy dxcqk`d jxevl eyrp `l -

,eyrp ziadàîéàyàìotec oicn mdici lr dkeqd z` xiykp ¥¨Ÿ
,dnewràëéøömb dnewr otec oic zepyl jxved jkl - §¦¨

.dxcqk`aåokïðéòîLà éà`pzdézøz éðäzia epiidc mipte` §¦©§§¦¨¨¥©§¥
el`a `wecy xnel mewn did ,dxcqk` ztwend xvge zgtpy

dnewr otec oic xn`pïëëñc íeMîoia wiqtnd leqtd jkqd - ¦¦§¨¨
,xykd jkql zeptcdàeä øLk Cëñ,jekiql xykd oinn ieyr - §¨¨¥

myl gped `ly meyn 'ieyrd on `le dyrz' meyn leqty `l`
,dkeqìáàly ote`aïéëkñî ïéàL øáãa äeôéwäL äìBãb äkeñ £¨¨§¨¤¦¦¨§¨¨¤¥§©§¦

Bameyn `ed leqtdydëëñcoin zeptcl jkqd oia wiqtndCëñ ¦§¨¨§¨
àeä ìeñt,d`neh lawnd xac oebk -àîéàyàìoic dfa xn`p ¨¥¨Ÿ

,dnewr otecjklàëéøöotec xn`p df ote`a mby ycgl `pzl §¦¨
.dnewr

eäðézçkLà ,äaø øîàiz`vn -áø éác ïðaøìzia icinlz - ¨©©¨©§©§¦§§©¨¨§¥©
,ax ly eyxcnéøîà÷å éáúéc,ax myayly da yiy dkeq §¨§¥§¨¨§¥
e ,cala zeptcøéåàcr irvn` otecn dkeqd lk ipt lr jldn £¦

,dkeqd gztìñBtdkeqd z`ìLaäLxie`a yiy oeiky ,migth ¥¦§Ÿ¨
`vnpe ,dkeqd iwlg ipy oia wiqtn `ed ixd migth dyly agex

.zeptc yly dkeqd ly wlg meya oi`yeli`eìeñt Cëñ§¨¨
cr irvn` otecn dkeqd lk ipt lr jldnd,dkeqd gztìñBt¥

wx dkeqd z`äòaøàa.migthàðà eäì àðéîàådax dywd - §©§¨¨©£¦¨§£¨
,ax icinlzlìLa ìñBôc øéåàäLmigtheëì àðîmkl oipn - £¦§¥¦§Ÿ¨§¨§

,epizpynn ,migth dylya dkeqd z` lqet xie`y df oicïðúc¦§©
m`yìL úBðôcä ïî Cekéqä úà ÷éçøääìeñt íéçôè äLmeyn ¦§¦¤©¦¦©§¨§Ÿ¨§¨¦§¨

,jkql zeptcd oia cixtn xie`dyy cenll yi ok m`ìeñt Cëñ§¨¨
ïðúc ,úBnà òaøàa àlà ìéñôéì àì énðdpynd jyndaúéa ©¦Ÿ¦§¦¤¨§©§©©¦§©©¦

úBnà òaøà ìúBkì Cekéqä ïéa Lé íà ,åéab ìò Ckéñå úçôpL¤¦§©§¦¥©©¨¦¥¥©¦©¤©§©©
,äìeñtdrax`a `le zen` rax`a wx lqet leqt jkqy gkene §¨
.migthéì eøîàå,daxl ax icinlz evxiz -àéääc dpéî øa- §¨§¦©¦¨§©¦

epizpyn oicy `l` ,migth drax`a lqet leqt jkq lk ok`
,leqt jkq lkn dpey zen` rax`a wx zlqetyìàeîLe áøc§©§¥

eäééåøz éøîà`ed epizpyn mrhyíeMîoicnyeòâð äne÷ò ïôBc ¨§¥©§©§¦¤£¨¨§
darvn`a `le zeptcl jenqa cner leqtd jkqdy oeik - ¨

aygpy epiidc dnewr otec oicn dkeqd z` exiykd dkeqd
egipdy leqt jkq mle` ,xykd jkqd cr dkiynn otecd eli`k
xyt` i`y ,zen` rax`n xzei zeptcdn wegx dkeqd rvn`a

.ax ixack migth drax`a lqet ,dnewr otec meyn exiykdl
:ax icinlzl dywde dax xfg,àðà eäì àðéîàåxie`y mkixacl ©£¦¨§£¨
,dyw ,leqt jkqn xzei xengàkéà eléà äîdkeqaìeñt Cëñ ¨¦¦¨§¨¨

äòaøàî úBçt,migthemb yi leqtd jkqd cvaúBçt øéåà ¨¥©§¨¨§£¦¨
ìMîäL,migthéàî-i`ce ,mkixacl ef dkeq ly dpic didi dn ¦§Ÿ¨©

äøLkz` leqtl leqtd jkql sxhvn xie`d oi`y meyn ,`id §¥¨
m` mle`e .dkeqddééìîleqtd jkqd cvay xie`d mewnl ©§¨

ïéãetLa,jekiql mileqt mdy -,éàîy i`ce,äìeñtnmey §©¦©§¨
xzei leqt jkq yiy `vnpe leqtd jkql oicetyd mitxhvny

.migth drax`nåm`d ,ok xnel okzi cvik dywøéåà àäé àì §Ÿ§¥£¦
äy xengìLa ìñBtäL,migthä ìeñt CëñklwyìñBtwx ©¥¦§Ÿ¨¦§¨¨©¥

äòaøàamigth drax`l sxhvn lwd leqt jkq m`e ,migth §©§¨¨
leqtl icka leqtd jkql xengd xie`d sxhvny oky lk ,leqtl

.dkeqd z`éì eøîàå,ax icinlzzøîàc énð Cãéãì ,éëä éà- §¨§¦¦¨¦§¦¨©¦§¨§©§
y jzhiyl,úBnà òaøàa ìñBt ìeñt Cëñ,ef `iyew dyw mbäî §¨¨¥§©§©©¨
àkéà eléàdkeqa yi eli` -,úBnà òaøàî úBçt ìeñt Cëñ ¦¦¨§¨¨¨¥©§©©

eyi dfl jenqaìMî úBçt øéåàäL,migthéàî-ly dpic dn £¦¨¦§Ÿ¨©
i`ce ,dkeqd,äøLkleqtd jkqde xie`d oi`y meyn `id §¥¨

.dkeqd z` leqtl mitxhvnm` mle`edééìîxie`d mewnl ©§¨
leqtd jkqd cvayïéãetLa,leqt jkq mdyéàîi`ce - §©¦©

rax`n xzei leqt jkq `vnpe leqtd jkql oicetyd mitxhvny
dkeqde zen`,äìeñtm`d ,ok xnel okzi cvik dyweàäé àì §¨Ÿ§¥

ìLa ìñBtä øéåàäL,xeng `edy migthìeñt CëñklwdìñBtä £¦©¥¦§Ÿ¨¦§¨¨©¥
wx,úBnà òaøàaleqtd jkql xengd xie`d mitxhvn `l recne §©§©©

.dkeqd z` leqtl icka
àðà eäì àðéîàå-,ax icinlzl dax aiydéàî éàädnec oi` - ©£¦¨§£¨©©

y ,mkzl`yl izl`yàðéîàc ,éãéãì àîìLa-jkqy izxn`y ¦§¨¨§¦¦©£¦¨
a lqet leqtúBnà òaøà©§©©
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על ידי שבני ישראל נמצאים בגלות ועוסקים שם בעבודת הבירורים, מתווספים "גרים" – הניצוצות שמבררים ומעלים לקדושה.
לקוטי שיחות פרשת ואתחנן חלק ד



רכז `xew did` cenr fi sc ± ipy wxt`nei
äðùîúåðôãä ïî êåëéñä ÷éçøä.dkyna `l` ,xn`w ddaba e`l ÐäìåñôÐ

leqt jkqay opixn`c `d :yxtne xne` ip` o`kne .cvd on elit` dylya lqet xie`c

zen` rax` cr xiykdl dnewr otec opixn` cvd onon eli`k jkql opiaygc epiid Ð

otecd z` oi`ex yxtn ipi`e .ikd xninl `kil dxie`ae .dlrnl stkpe mwrpe ,otecd

ribne leqt jkqd zgz jlede mewr `ed eli`k

dkeqd on leqtd z` `ivene ,xyk jkqlÐ

.ikd `nip inp xie` iab mb ok m`cúçôðù úéá
'åë êëéñåon wegx ervn`a zgtp ebb Ð

,ervn`a zgtd lr jkiqe ,cv lkl zeptcd

meyn dleqt `idy ,ziad zxwz `vnpe

zeptc oia zwqtn ,"ieyrd on `le dyrz"

.xyk jkqlêåëéñä ïî ùé íàlzekle xykd Ð

zen` rax`xn`p `l zen` rax`ac ,leqt Ð

,dxyk zegta la` dnewr otec ipiqn dynl

eli`k ziad zxwz oi`ex :ipiqn dynl dkld

leqt jkq o`k oi`e .dlrnl mwrpy otecd `id

.df zgz oyii `le ,dkeqd leqtløöç ïëå
äøãñëà úô÷åîäiptl cenlzay xvg lk Ð

miza ztwen ef xvg .el oigezt mizade ,mizad

,dizegex ylyn aiaq dl oigezte ,dkezn

dylyl aiaq ze`xcqk` eyr mizad iptle

otec dl oi`e `id dgezt dxcqk`de ,dizegex

dab lr jkiq dfe .dxwz dilr yie .xvgd cvl

swid rvn`ay ,xvg lk ly dxie` lk

zevign `l` ef dkeql otec oi`e ,ze`xcqk`

z`vnpe .dxcqk`l miza oia zewiqtnd mizad

.zeptcl jkq oia aiaq zwqtn dxcqk`d zxwz

zen` rax` dxcqk`d agexa yi m`Ð

zen` rax`n zegt ,dleqtopixn`c ,dxyk Ð

oeyla `"xhyielw* xacl `nbec .dnewr otec

dl yiy ,miglbd md ,zene` dfi` ly fpky`

.el aiaq dxcqk` swide ,miayr da yiy xie`

äåôé÷äùxaca zeptcl jenq dl aiaq eaaiq Ð

.xyk jkqd ozp drvn`ae ,d`neh lawndíà
ùézen` rax` leqt jkqd zgz Ð,dleqt Ð

oi`y itl ,xyk jkqd s`zegt .zevign dl

o`kn.dnewr otec opixn`c dxyk Ð

àøîâéì äîì éðä ìëotec opireny`l Ð

,`cg ipzil ?oizipzna iaa zlza dnewr

.edlekl opirnyleúéáì úåöéçî éðäã íåùî
ïãéáòdyrp ziad ixde ,df zial otec zeidl Ð

dkeqici lr dkeq xza zevign opicy jkld Ð

.mewirúåöéçîã äøãñëà úô÷åîä øöç ìáà
åùòð äøãñëàì åàì`kil jkld ,zial `l` Ð

.dkeq cvl `kd zeptcl edpicy `le ,`id elld zeptc zniwr dxcqk` dxwz `xninl

àåä øùë êëñ."ieyrd on `le dyrz" meyn eleqte ,`ed xyk jkq oinn :xnelk Ð

leqt oin `edy ,ea oikkqn oi`y xac la`.mewir ici lr dixykil `l `ni` Ðéáúéã
éøîà÷å.axc dinyn Ðìñåô øéåà.dylya dkeqd lk Ðìñåô ìåñô êëñålk z` Ð

.drax`a dkeqdàéääã äðéî øá.xwir dpi` di`xd :xnelk Ðéøîà ìàåîùå áøã
äá åòâð äîå÷ò ïôåã íåùî åäééåøúo`k oi`e ,jkq `le ,`ed otec :opixn`c ,xiykdl Ð

drax`a opixn` ike .leqtleki epi`c ,zen` rax` lzekd on wegx ,rvn`a oebk Ð

.dvivg zeidl aeyg mewn ied drax`e .xykl xyk oia dkeqa uveg `vnpe ,otec zniwr ici lr olhalàðà åäì àðéîàå.mdixacl daeyz Ðúåçô ìåñô êëñ àëéà åìéà äîå
äòáøàî?dia ezixn` i`n ,dylyn zegt eciva xie`e Ðäøùë.leqt jkq xeriy `kilc Ðäééìîda `iede ,d`neh ilawn meyn oda jkql xeq`c ,oicetya `xeriy `iddl Ð

.leqt jkqn migth drax`éàî.dia ezixn` Ðäìåñô`edy xie` didyk dligzne .drax` dvivg `ki`c Ðxenglw zeidl jtdpy eykre ,dxyk dzid Ð.dlqtp Ðàäé àì
øéåàdrax`a `l` lqtp epi`y ,lw `edy ,leqt jkqk ef dkeql dlqet dylya lqety ,xeng Ð.!éîð êãéãì éëä éà éì åøîàjl zilc ,zen` rax` leqt jkq xeriy zxn`c Ð

rvn`a elit` leqtl `xeriy edf `l` ,dnewr otec meyn oizipznc `nrhc.ecva dylyn zegt xie`e 'ek eli` dne ,jzaeyz ef s` Ðúåîà òáøà éøîàã éãéãì àîìùáÐ

zegt `d ,dleqt oizipzn ipzwc.dxyk Ð
íåùî
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yng agx `edy iean :dcedi ax xn`c ,(a,i) oiaexirc `nw wxt jixt dizeekc .edyne

dn` qt dyri ?i`n`e :jixte .zen` yly qt dyere ,zen` izy wigxn dn` dxyr

iz`c :mzd ipynck `kd iiepyl `kile .dvgne dn` qt dyrie ,zen` izy wigxie ,dvgne

dede ,inc cealk dylyn zegtd lk `kdc ,dil lhane `qib i`dce `qib i`dc `xie`

dpw dkeqd zeptc lk dyr elit`c .mezqk dil

:(`,f) lirl `ipzck ,dxyk dylyn zegta dpw

dpw oia `di `ly calae ,zay oteck dkeq otec

oia llk wlgl jiiy oi`e .migth dyly exiagl

cere .drax` ly dkeql zeptc yly ly dkeq

gth ivg cg` lka yiy oiqt ipyac :ith `iyw

jenq dylyn zegta cg iwenc ,ibq edyne

jenq dylyn zegta iwen jci`e ,otecl

wxt seqa opixn`c meyn :xnel yie !oey`xl

izy ly dpi`y dvign lkc (a,fh) oiaexirc `nw

lka oi`y oiqt ipy eid m`e ,dvign dpi` axre

drax` cg`.izy ly dvignk dl `ied Ð

øéåà,dylya dkeqd lk Ð lqetrvn`a oia

leqt jkq .cvd on oiadkeqd lk lqet Ð

lzekd on wegx `edy oebk ,rvn`a drax`a

zniwr meyn elhal leki epi`c ,zen` rax`

`wece .xykl xyk oia uveg `vnpe ,otec

lk ipt lr jldne irvn`d otecn ligznyk

e` xie`d uveg `zydc ,gztd cr dkeqd

`l zeptc yly `kile ,xykl xyk oia leqtd

cvay otecd on ligzn m` la` .dfl `le dfl

xykd on x`yp m` ,ecbpky otecd cr jldne

dkeq xykd xeriyk irvn`d otecd cvlÐ

gztd cv lye .zeptc yly dl zi` `dc dxyk

oikldn oi` leqtd e` xie`dc `kide .dleqt Ð

dkeq rvn`a `ki`c oebk dkeqd lk ipt lr

drax` lr drax` e` xie` dyly lr dyly

ick irvn`d otecd cre epnn m` ,leqt jkq

dkeq xykdoia oiccvay dn oia ,xyk lkd Ð

,ixnbl uegl `veiy dn elit`e ,gztd cvly dn

dkeq xykd xeriyl xaegn lkde li`edcixd Ð

,zeptc `la xzipc dkeqd on `veid lqtk df

xyt`e .dkeqk oipecipc (`,hi) [onwl] opixn`ck

otec cr epnn dkeq xykd ick oi` elit`

,dkeq xykd ickl df mr df oitxhvn irvn`d

xykdy xg`n ,oivveg leqtde xie`d oi`e

.miccvd jxc cgi xagznåìéàjkq `ki`

i`n dylyn zegt xie`e rax`n zegt leqt

jkqa oi`e ,leqtl xeriy xie`a oi`e Ð dxyk

leqtl xeriy leqtdf mr df oitxhvn oi` Ð

jkq migth ipy `ki`c `kid ,edine .opixn`ck ,iccdl ediixeriy eey `lc oeik ,leqtl

dylyn zegt mdipia wiqtn xie`e leqt jkq ly mipye leqtipy m` iwetql `ki` Ð

`l mizpia wiqtn xie`c oeik `nyc ,dkeqd z` leqtl drax`l oitxhvn oileqtd

dyly xie`a oi`c oeik `ny e` ,itxhvnmileqta `kilc `kid ,edine .oitxhvn Ð

mdipia wiqtn 'bn zegt xie`e ,drax`eayegy dna drax`l enilyn xie`d oi` Ð

.xingdl ceal opixn` `lc ,ceal zngn mezqk
cbad
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

דופק בגשמיות ביראה ופחד מפני הקדוש-ברוך-הוא. עד  ליבו משתוקק ובוער כאש )כרשפי אש( באהבה לקדוש-ברוך-הוא; ליבו 
שנעשית אהבה אחת ויחידה – רגש רוחני יחד עם הזזה גשמית של הלב.

משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ



xew`רכח dida cenr fi sc ± ipy wxt`nei
àåä àøåòéù åàìå àøåòéù íåùîepi` o`kn zegtae ,leqtl xeriy eed zen` rax`c Ð

dynl dkld leqtl exeriy jk `l` ,dnewr otec meyn mrhd oi`e .leqtl xeriy

opiqxb `le opiqxb eey `lc oeik `ed `xeriy e`l i`d :oixeriyd lk x`yk ,ipiqn

.oeikeäâìôä íåùî åäãéã àøåòéù åúéøîàã åëãéãì àìàezixn`wc drax` `dc Ð

`de ,leqt jkq oiprl oizipzna edl opz `l

meyn ekiinrh epiid oez` ?ekl `pn `xaq

mewn zeidl migth drax` oiaeyg mewn lkac

mewn df s`y mixne` mz` ,envrl aeyg

,mizyk dzeyrl ef dkeqa uvege ,envrl `ed

.'ek bltzi` il dn ,mdl zeptc oi`eäëåñá
äðè÷.mvnevn dxeriyy Ðååù àì éî

åäééøåòéùdleqt df cg`e df cg` jgxk lr Ð

ceal zxezn wtpc oeikc ,migth dylyaÐ

eeyc oeike ,dkeqc dixeriyl dixeval aiyg

dkeq mey oiprl ediixeriy.itxhvil Ðøîà
íúä äéìdylya da oilqet mdipyc ÐÐ

meyn `l` ,leqtl oxeriy deyc meyn `l

.dkeqc `xeriyl dizilcìò äùìù ãâáä
äùìùafd akynl ecgii m` ,migth ÐÐ

e` afd akyna d`nehd a` zeyril `nhn

.eqxcna÷ùäå ãâáäoynne li`ed Ðaexw

.dey zeidlïéôøèöî,lwd z` milydl Ð

drax` wya oi` m`yxeng `edy cbad Ð

.xengd cbad milyn epi` wyd la` ,enilyn

÷ùxzei ar `ede ,ieyr mifr ly dvepn Ð

.xer ly eiaerl ribn epi`e ,cbad on÷ùä ïëå
ïéôøèöî øåòäåxeriy z` wy milydl Ð

.xerdíòè äîoiie`xe li`ed ?oitxhvn Ð

.afd ayen `nhl cg` xeriyaòö÷îä ïðúãë
ïìåëîlr gth rviw el` lkn cg`n Ð

,lnf`a aiaq aiaq edieyny = rvwn .gth

gth lr gth `l` ea oi` elit` ,dti epwzne

.yxtnck `nhåìèéì éåàøå ìéàåäezeyrl Ð

ayen zia cbpk xengd zrcxn iab lr i`lh

ze`nehn cg`a ediixeriy eeyc oeike .mc`d

d`nehd a` zeyril afds` oitxhvn Ð

cgi olekn rvwnd :miyxtn yie .qxcnlÐ

odn dyre oipind lk uviwy ,odireviw xaigy

.il d`xp oey`xde ,cgi oxtze gth lr gth

àúòîù àäì åðúî àøåñájkq xn`c ,axc Ð

.rvn`a drax`a lqet leqtàðùéì éàäáÐ

ax iac opaxl dax edpigky`c ,lirl xn`c

.dl ixn`we iazicåðúî àòãøäðá`lc Ð

.dlr bilt axe ,l`eny `l` ,ax dxn`òöîàá
äòáøàá,uegle biltdl `ed aeyg mewnc Ð

ze`xpe ,efl ef aey zeliren zeptcd oi`y

.zekeq izykúåîà òáøàá ãöä ïîla` Ð

o`kn zegta edl opiwlqnc ,dxyk o`kn zegt

dkeq xykd xiizyiy calae ,otec zniwra

otec eda xnz` `l zen` rax` la` .xyka

.dnewr'åë òöîàá ïéá øîà áøåedfy Ð

.leqtl exeriy'åë øñð äéìò ïúð ïðú`w Ð

.rvn`a jzrc `wlqïéôøèöî ïéðéãñ éðùÐ

.d`neh lawnd xac meyn dkeqd leqtl ,leqt jkq xeriylïéôøèöî ïéà íéøñð éðùxn`w dcedi iax .dxyk mixqpa zkkeqn dlek elit`y ,dxwz zxfb meyn dlqetl Ð

.mixqpa oikkqn dil zi`c ,dlíéøñð óà øîåà øéàî éáø.dlqetl leqt jkq xeriyl oitxhvn Ðòáøàá ãöä ïî ïéá òöîàá ïéá áø øîàã àðùéì êäì àîìùá ïðéñøâ éëä
'åë ïéôøèöî éàî úåîàxi`n iaxe .xi`n iaxe dcedi iaxc ediizbelt lirl ax iwe`ck ,drax` oda yiy mixqpa dnwe`l ol irai` axle ,xn`w rvn`a jzrc `wlq `wc Ð

xi`n iax xn`wc oitxhvn i`ne .mixqpa oikkqn oi` :xn`c dinrhl.leqt jkq xeriyl zen` rax`l oitxhvn Ðíéçôè äòáøàá òöîàá áø øîàã àðùéì êäì àìàÐ

drax` eda zi`c i` ?sexiv irac inc ikid xi`n iaxc oitxhvn i`d ,ikd ixn`c ax iac opaxl dax edpigky`ckdrax` eda zilc i`e ?sexiv edl dnl Ð`nlra oipw Ð

drax` oda oi`y mixqpa xn`c dinrhl l`enyc ,dpin iaeze`l `kil l`enyle !dxyk lkd ixac drax` oda oi`y mixqpa lirlc `zrnya xn`c `ed ax `dc ,edpip

oitxhvn i`ne ,drax` oda oi`y oixqpa `dl iwene ,zwelgn.edpip `nlra oipw jxtinl `kil diciclc .migth drax`l oitxhvn Ðøéàî éáø äãåîålqet `edy el` lka Ð
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ãâáäikde ,[a dpyn] draye mixyr wxt milk zkqna `id dpyn Ð dyly lr dyly

dyly lr dyly meyne ,qxcnl dyly lr dyly meyn `nhn cbad :`ipzin

dyy lr dyy utne ,dyng lr dyng xerde ,drax` lr drax` wyd .zn `nhloiey Ð

dl opiaxnc ,zn `nhl zerav` yly lr zerav` yly cbad `zyde .zn `nhle qxcnl

"cbade" :aizkcn (a,ek zay) "oiwilcn dna" wxt

,daiyil ifgc icina ielz qxcn la` ,miiprl ifgc

ae.ifg `l migth dyly lrmigth dylyn zegt

utne xere wy la`.zn `nhle qxcnl oiey Ð

éðúåoitxhvn utnde xerde wyde cbad dlr

zkqna "gafn iycw" wxt `id dpynÐ df mr df

i`n :oerny 'x xn` :`tiq ipzwe .(`,gi) dlirn

`nrhikde .ayena `nhil oiie`x ody iptn Ð

xerd xerde wyd wyde cbad :dlirna opz

utndeitl ,dfd xcqk `weec oitxhvn Ð

wy e` ,xere cba la` .dfl df oiaexw oxeriyy

dfn df miwegx oxeriyc ,utne.oitxhvn oi` Ð

opzck ,xengl lw `le ,lwl sxhvn xeng `wece

:(b dpyn draye mixyr wxt) milk zkqna mzd

dyly ,wyd on cg`e cbad on mizy dyer did

on cg`e xerd on drax` ,xerd on cg`e wyd on

utnd,xerd on cg`e utnd on dyng ,xedh Ð

wyd on dyly ,wyd on cg`e xerd on drax`

cbad on cg`eon el xaigy lk :llkd df .`nh Ð

epnn xengdepnn lwd on ,`nh Ð.xedh Ð

`wec e`lc rnyn iieaxl `z`c llkd jezne

.dfd xcqk oitxhvnc oizipzn ipzw

ïðúãëmzd `id dpyn Ð gth olekn rvwnd

draye mixyr wxt) milk zkqna

i`lh epyrie gth rvwiy mdn dfi`nc ,(c dpyn

ivn dedc oicd `ede .`nh xeng ly zrcxnl

zkqna `ipzc i`d ikl oieye li`ed :xninl

rviw :(`,gi) "gafn iycw" wxt seqa ,dlirn

akynl cba odn dyre oleknl ,yly Ðayen

dfig`l ,gth Ðzeyrl :xnelk .`edy lk Ð

x`yl e` zqkl e` xkl oebk ,akynl i`lh

akynl micgeind mixaci`lhd xeriy Ð

epiidc ,gth ayenlc `inec .migth dyly

xeng ly zrcxnl oebk ,ayenl i`lh zeyrl

:`ztqeza `ipzc `idd oke .`kd gkenck

akynl rvwndayenle ,dylyn zegt oi` Ð

cnrnle ,gth Ðepiid cnrn eze`e .`edy lk Ð

xn` ?dfig`l i`n :yxtn mzde .dlirnc dfig`

:`pz `zipzna .`leepe cner oky :yiwl yix

ie`x :jexra yxite .mip`z ivvewl ie`xe li`ed

zehnd z` oiwilgn odyk mibxe`l edyn eze`

jxek wfgl ick ,xac meya e` oiaeqa dbix` ly

eze`e .iehd z` wilgne ,rav` lr cba edyn

hegd oi`y ,erav` xnyn erav` lry hehxnq

ie`xe .`leep iexw erav`a jxeky eze`e .ekzgn

mip`zd z` oirwany oze` ,mip`z ivvewl inp

`ly ,orav` lr edyn oikxek oze` oiglene

.mip`zd oneya waci
oi`

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

éàä ,àeä àøeòéL åàìå àøeòéL íeMî¯àøeòéL åàì ¦¦¨§¨¦¨©¨¦¨
éããäì eäééøeòéL eåL àìc ïåék àeä¯.éôøèöî àì ¥¨§¨¨¦©§©£¨¥¨¦§¨§¦

äâìôä íeMî øeòéL eúéøîàc ,eëãéãì àìà¯äî ¤¨§¦§§¨§¦¦¦©§¨¨©
âìtúéà éìCëñaìeñt Cëña âìtúà éì äî ,ìeñt ¦¦§©©¦§¨¨©¦¦§©©¦§¨¨

eåL àìc éäð ,éîð øîìe :ééaà déì øîà !øéåàå©£¦£©¥©©¥§¨©¦§¦§¨¨
äìBãb äkeña eäééøeòéL¯àì éî äpè÷ äkeña ¦©§§¨§¨§¨§©¨¦¨

eåLc íeMî åàì íúä :déì øîà !?eäééøeòéL eåL̈¦©§£©¥¨¨¨¦§¨
ì déúéìc íeMî àìà ,àeä éããäì eäééøeòéLàøeòéL ¦©§©£¨¥¤¨¦§¥¥§¦¨
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àîìLa .ïéðéãñk íéøñð :øîBà øéàî éaø .ïéôøèöî¦§¨§¦©¦¥¦¥§¨¦¦§¦¦¦§¨¨
ãvä ïî ïéa òöîàa ïéa áø øîàc àðMéì Cäì§¨¦¨¨§¨©©¥¨¤§©¥¦©©

"ïéôøèöî" éàî ,úBnà òaøàa¯òaøàì ïéôøèöî §©§©©©¦§¨§¦¦§¨§¦§©§©
,äòaøàa òöîàa áø øîàc àðMéì Cäì àìà .úBnà©¤¨§©¦¨¨§¨©©¨¤§©§©§¨¨

äòaøà eäa úéàc éà ?éîc éëéä¯eäì änì ¥¦¨¥¦§¦§©§¨¨¨¨§
äòaøà eäa úéìc éà ?éôeøèöà¯àéð÷àîìòa ¦§©¦¦§¥§©§¨¨©§¨§¨§¨

ïéôøèöî éàîe ,äòaøà eäa úéàc íìBòì !eäðéð¯ ¦§§¨§¦§©§¨¨©¦§¨§¦
ëkñ :òîL àz .ãvä ïî úBnà òaøàì ïéôøèöîd ¦§¨§¦§©§©©¦©©¨§©¦§¨

äòaøà ïäa LiL æøà ìL ïéøñða¯.äìeñt ìkä éøác ¦§¨¦¤¤¤¤¥¨¤©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨
.øéLëî äãeäé éaøå ,ìñBt øéàî éaø ,äòaøà ïäa ïéà¥¨¤©§¨¨©¦¥¦¥§©¦§¨©§¦
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dkeq(ycew zay meil)

`ed leqtdyàeä àøeòéL åàìå àøeòéL íeMîdkld elaiw jky - ¦¦¨§¨¦¨
ick aeyg xeriy `ed zen` rax` leqt jkqy ipiqn dynl
ick aeyg xeriy epi` zen` rax`n zegte dkeqd z` leqtl
xie` mitxhvn `l recn ahid oaei `linn ,dkeqd z` leqtl
meyn ,zen` rax`n zegt leqt jkql migth dyelyn zegt

céàä,xie`e leqt jkq sexiv -àeä àøeòéL åàìxeriy mda oi` - ©¨¦¨
,dkeqd z` leqtl ickeäééøeòéL eåL àìc ïåékleqt jkq ly ¥¨§Ÿ¨¦©§

xie`e,éããäìexeriy xie`e zen` rax`a exeriy leqt jkqy ©£¨¦
dey mxeriy oi`y oeike ,migth dyelyaéôøèöî àìmpi` - Ÿ¦§¨§¦

.leqt jkq xeriy milydl mitxhvneëãéãì àlàmkzhiyl - ¤¨§¦§
,ax icinlzezéøîàcyøeòéLdrax`a leqt jkq ly leqtd §©§¦¦

`l` ,ipiqn dynl dkld epi` migthäâìôä íeMîdrax`y - ¦©§¨¨
jkqd iwlg ipy oia milicane aeyg mewnl miaygp migth

ok m` ,zeptc yely dkeqa oi`y `vnpeél äîxykd jkqdy ©¦
âltúéà[wlgpÎ]él äî ,ìeñt Cëñaxykd jkqdyCëña âltúà ¦§©©¦§¨¨©¦¦§©©¦§¨

øéåàå ìeñtly xeriy mdy migth drax` yi seq seq ixd ,cgi ¨©£¦
el yiy dkeqa mewn oi`y `vnpe ,jkq ea oi`y aeyg mewn
leqt jkq mitxhvn `l recn dl`yd zxfege ,zeptc yely

.dkeqd z` leqtl ick dyelyn zegt xie`e drax`n zegt
:dax lr zeywdl zxfeg `xnbdéiaà déì øîà,daxlénð øîìe ¨©¥©©¥§©©¦

,jzhiy itl -eåL àìc éäða xie`e leqt jkqäkeña ,eäééøeòéL §¦§Ÿ¨¦©§§¨
,äìBãbdyelya lqet xie`e zen` rax`a lqet leqt jkqy §¨

mewn lkn la` ,migthäpè÷ äkeñadray lr dray ly §¨§©¨
,migtheåL àì éîa xie`e leqt jkq,eäééøeòéLmdipy ixd ¦Ÿ¨¦©§

miey mdipyy ep`vny oeik ok m`e .migth dyelya milqet
dlecb dkeq s` leqtl ick mtxvl yi ,dphw dkeq leqt xeriya
dyelyn zegt xie`e zen` rax`n zegt leqt jkq ici lr

.migthdéì øîà,iia`l daxíúämdipyy dphw dkeqa - ¨©¥¨¨
,migth dyelya milqetåàìmrhdc íeMîdphw dkeqaeåL ¨¦§¨

eäééøeòéLxie`e leqt jkq lydéúéìc íeMî àlà ,àeä éããäì ¦©§©£¨¦¤¨¦§¥¥
[xqgpÎ]ì,àeä äkeñc àøeòéL`ed dphw dkeq xeriyy oeiky §¦¨§¨

ly migth dyelyn xzei yi m` `linn ,migth dray lr dray
xqg dkeqd xeriy `vnpe ceal xnel jiiy `l xie` e` leqt jkq

raynmlerl ,leqt jkq ly xeriyd cvn mle` ,migth d
dyely `ed leqtl icka xie` xeriye ,zen` rax` `ed exeriy
dkeq leqtl mtxvl oi` mxeriya miey mpi`y oeike ,migth

.dlecb
:dax lr dywne `xnbd zxfegàëéä ìëåmewn lka ike -àìc §¨¥¨§Ÿ

ïðúäå ,éôøèöî àì éããäì eäééøeòéL eåLmilk zkqna(a"n f"kt) ¨¦©§©£¨¦Ÿ¦§¨§¥§¨§©
.qxcn z`neh oiprlãâaälawn ,eqxcnl e` afd akynl ecgiiy ©¤¤

ea yiyk d`nehìLìL ìò äLäL.migth÷Nä-ieyrd bix` §¨©§¨©©
ea yiyk d`neh lawn ,cbad on xzei dare mifir ly dvepn

äòaøà ìò äòaøà.migthøBòäea yiyk d`neh lawnìò äMîç ©§¨¨©©§¨¨¨£¦¨©
äMîç.migthõtîyiyk d`neh lawn ,mipw ly zlvgn oink - £¦¨©¨

eaäML ìò äMLdey mxeriy oi` el` mipiny ixd .migthås` ¦¨©¦¨§
ok it lr÷Näå ãâaä ,dìò éðzly xeriy cgi mda yie mixaegnd ¨¥£¨©¤¤§©©

oke ,migth drax`øBòäå ÷Näxeriy cgi mda yie mixaegnd ©©§¨
oke ,migth dyng lyõtnäå øBòäcgi mda yie mixaegnd ¨§©©¨

,migth dyy ly xeriyäæ íò äæ ïéôøèöî.d`neh milawne ¦§¨§¦¤¦¤
lawl ick mitxhvn mdixeriya miey mpi`y it lr s`y ixd
.mitxhvn `l dey mxeriy oi`y lky dax xn` recne ,d`neh
mpi` mdixeriya miey `ly mipin mpn` :`xnbd zvxzn

exn`y dne ,mitxhvníúä,mitxhvny qxcn z`neh iabl - ¨¨
íòh äî ,ïBòîL éaø øîà ,àîòè éðz÷ãkel` mipin mitxhvn ¦§¨¨¥©£¨¨©©¦¦§©©©

,d`neh lawléeàøå ìéàBämdn cg` lkànèìz`neh lawl - ¦§¨§©¥
áLBî,gth xeriy ea yiykmiey mleky cg` ote` yiy oeike ¨

z`neha mb d`neh lawl sxhvdl miie`x jk meyn ,mxeriya
,dey mxeriy oi`y qxcnmxeriyy ote` oi`y mipina mle`

dkeqd z` leqtl mitxhvn mpi` ,xie`e leqt jkq oebk dey

.lirl dax ixackexeriya mieyy epivn okid `xnbd zx`an
:ayen z`nehïlekî òv÷nä ,ïðúãkcg` lnfi`a jzgnd - §¦§©©§©¥¦¨

dpyna mix`eand mipindnxeriya ,daiyil dti epwzne lirl
çôè ìò çôè,ayenl ie`xd xeriy `edy.àîè:`xnbd zx`an ¤©©¤©¨¥

ly xeriyéæç éàîì çôè ìò çôèdidiy df xeriy ie`x dnl - ¤©©¤©§©£¦
,d`neh lawl icka aeygéaø íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàå§¨©©¦¦§¤¨¦¦©¦

ì] (åìèéì) éeàøå ìéàBä ,éàpédf gthn zeyréab ìò [éàìèzrcxn ©©¦§¨©§©©©¥
øBîçä.mc`d ayen z` my owzle ©£

lqet leqt jkqy zxkfpd `xnind xewn z` zxxan `xnbd
:migth drax`aazaiyiàzòîL àäì éøîà àøeñleqt jkqy - ¦¨¨§¥§¨§©§¨

,migth drax`a dkeqd rvn`a lqetàðMéì éàäaoeylk - §©¦§¨
lirl `xnbd(`"r).ax zhiy `id jkymle`azaiyiàòcøäð ¦§©§§¨

eðúîoicy ,epy -:oldlcke ,wleg axe l`eny mya xn`p dføîà ©§¨©
äòaøàa ìñBt òöîàa ,ìeñt Cëñ ,ìàeîL øîà äãeäé áø,migth ©§¨¨©§¥§¨¨¨¤§©¥§©§¨¨

e,øîà áøå .úBnà òaøàa ìñBt ãvä ïî,leqt jkqïéa`ed m`ïî ¦©©¥§©§©©§©¨©¥¦
ãväeïéa`ed m`òöîàawx lqet ,dkeqdúBnà òaøàa,zegtae ©©¥§¤§©§©§©©

.dkeqd rvn`a `edyk elit` lqet epi` zen` rax`n
:l`eny lr `xnbd dywnïúð ,ïðzgipd -äéìòdkeqd rvn`a §©¨©¨¤¨

íéçôè äòaøà áçø àeäL øñðdkeqd ,leqt jkq `edy.äøLk ¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦§¥¨
øîàc áøì àîìLalqet leqt jkqyãvä ïî ïéa òöîàa ïéa ¦§¨¨§©§¨©¥¨¤§©¥¦©©

éëä íeMî ,úBnà òaøàamigth drax` eagexy xqp gipd m` §©§©©¦¨¦
,äøLkz` lqet epi` mewn lkn leqt jkq `edy it lr s`y §¥¨

.zen` rax` ea oi`y oeik dkeqdàì àløîàc ìàeîLjkqy ¤¨¦§¥§¨©
lqet leqtäòaøàa òöîàa,migthéànàdkeqd,äøLkyi ixd ¨¤§©§©§¨¨©©§¥¨

:`xnbd zvxzn .migth drax` agexa leqt jkq o`kéàîa àëä̈¨§©
ïðé÷ñòcner xqpdy ote`a zxacn ef dpyn -ãvä ïîjenqa - ©§¦¨¦©©

mle` ,dnewr otec oic meyn dkeqd z` lqet epi` jkitle ,otecl
epic ,zen` rax`n xzei otecd on wegx dkeqd rvn`a epgipi m`

.migth drax`a drvn`a dkeqd z` lqety leqt jkq lkk
:`xnbd dywn,òîL àz,dcedi iax zhiya `ziixaa epipyéðL ¨§©§¥

ïéðéãñcgi mdipya yie d`neh lawnd xac meyn jkql mileqtd §¦¦
,migth drax` agexïéôøèöîmle` ,dkeqd z` leqtléðL ¦§¨§¦§¥

ïéôøèöî ïéà íéøñðdcedi iax zrcy meyn ,dkeqd z` leqtl §¨¦¥¦§¨§¦
.jekiql mixyk mixqpyøéàî éaøe wleg,øîBàyíéøñðmiagxd ©¦¥¦¥§¨¦

iql mileqt migth drax`migth drax` mda yi m` jkle ,jek
dkeqd z` leqtl mitxhvnïéðéãñk.eøîàc àðMéì Cäì àîìLa ¦§¦¦¦§¨¨§©¦§¨§¨©

,áølqet leqt jkqy,úBnà òaøàa ãvä ïî ïéa òöîàa ïéayi ©¥¨¤§©¥¦©©§©§©©
c ,xi`n iax ixaca `ziixad zpeek z` x`alïéôøèöî éàî- ©¦§¨§¦

y ,dkeqd z` leqtl el` mixqpa sexiv oic jixv recnïéôøèöî¦§¨§¦
úBnà òaøàì.dkeqd z` lqetd xeriy `edyàðMéì Cäì àlà §©§©©¤¨§©¦§¨

,áø øîàclqet leqt jkqyäòaøàa òöîàa,migthdpiade §¨©©¨¤§©§©§¨¨
rvn`a migpen el` mixqpy xaecn `ziixaa mby `xnbd

dyw ok m` ,dkeqdeäa úéàc éà ,éîc éëéämixqpn cg` lka - ¥¦¨¦¦§¦§
el`äòaøà,xi`n iax zhiyl jekiql mileqty ,migtheäì änì ©§¨¨¨¨§

éôeøèöà,dkeqd z` leqtl ick sexiv oicl ribdl jixv recn - ¦§©¥
e .dkeqd z` leqtl xeriy yi ecal mdn cg` lka `ldúéìc éà¦§¥

eäaecal cg` lkaäòaøà,leqtl etxhviy jiiy dn ,migth §©§¨¨
ixdeäðéð àîìòa àéð÷mixyky mipwk miwc mixqp md `ld - ©§¨§¨§¨¦§

:`xnbd zvxzn .mdn ezkeq lk z` jkqi m` elit` jekiql
eäa úéàc íìBòìagex xqp lkaäòaøàjkq ecal `ede migth §¨§¦§©§¨¨

,leqtéàîemixqpy xi`n iax xn`cïéôøèöîdkeqd z` leqtl ©¦§¨§¦
mixqpdy ote`a epiid ,dxiyk dkeqd sexiv oic `lly rnyne
xn` df ote`ae ,otecl jenqa `l` dkeqd rvn`a migpen mpi`
,df cvl df migth drax` miagx mixqp dnk yi m`y xi`n iax

ãvä ïî úBnà òaøàì ïéôøèöîzen` rax` sexiv mda yi m`y - ¦§¨§¦§©§©©¦©©
ezrcly meyn wleg dcedi iaxe .dnewr otec oicn dxiykdl oi`

.jekiql mixyk migth drax` miagx mixqp
:`xnbd dywn cerïäa LiL æøà ìL ïéøñða dëkñ ,òîL àzlka ¨§©¦§¨¦§¨¦¤¤¤¤¥¨¤

cg`äòaøà,migthìkä éøácdkeqdäìeñt,milibxy oeiky ©§¨¨¦§¥©Ÿ§¨
exq` ,migth drax` mda yiy mixqpn ziad zxwz z` zeyrl
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`dkiרל zlibnl dax yxcn
dax dki`

c dyxt
‡‰ÒÈk CÈ‡ ¯Ó‡ Ï‡eÓL Èa¯ ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ .≈»«»»«ƒ¿≈»«≈ƒ»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ג)„‰·‡, כח, Ï‡(יחזקאל Ìe˙Ò Ïk : «¬»¿»¿«¿»«»»…
¯a ‡ÓÁ Èa¯ .‡·‰„ ‰pL CÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .EeÓÓÚ¬»¿«»»»¿ƒ≈ƒ»«¬»«ƒ»»«
:·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡·‰„ ‰ÓÚ CÈ‡ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«≈¬»«¬»¬»ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ ,ÌÈÏÁb ,‡iÁ Èa¯ È˙c ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡≈»«»»¿»≈«ƒƒ»∆»ƒ»
,˙·‰ÏL ÏBÎÈ L‡ È‡ ,L‡ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,˙BÓÓBÚ¿«¿«≈ƒ≈»«¿∆∆
˙BLÁBl‰ ÔÓ ‡È·Ó ,„ˆÈÎ ‡‰ ,ÌÈÏÁb ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«∆»ƒ»≈«≈ƒƒ«¬
ÔÈ˜Ù ‡ÈÈ¯·Á BÂ‰ „k ,L„˜ È·‡ ‰ÎtzLz .eÏl‰«»ƒ¿«≈¿»«¿≈…∆«¬«¿«»»¿ƒ
.L„˜ È·‡ ‰ÎtzLz ÔB‰ÈÏÚ e¯˜ BÂ‰ ,ÔB‰˙Ò¯ÙÏ¿«¿»«¿¬»¬≈ƒ¿«≈¿»«¿≈…∆

‰È‰L ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ,‰iL‡Èa ¯a„Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿«≈¿…ƒ»≈»«»»∆»»
‰È‰L ,·Bh‰ Ì˙k‰ ‡LÈ .·‰Ê ÏL ÒË¯‡Ï ‰ÓBc∆¿«¿¿»∆»»ƒ¿∆«∆∆«∆»»
È·‡ ‰ÎtzLz .˙BiÏb¯Óe ‰·BË Ô·‡Ï ‰ÓBc BÙeb∆¿∆∆»«¿»ƒƒ¿«≈¿»«¿≈
ÔÏËB ‰ÈÓ¯È ‰È‰L Ìc ÏL ˙BiÚÈ·¯ ÈzL el‡ ,L„…̃∆≈¿≈¿ƒƒ∆»∆»»ƒ¿¿»¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ô¯·B˜Â(כד לה, ב הימים wiÂ·¯(דברי : ¿¿»¬»ƒ¿ƒ«ƒ»≈
¯ÓB‡ z‡c ,¯a˜ ˙B¯·˜ ‰nÎa ÈÎÂ ,ÂÈ˙·‡ ˙B¯·˜a¿ƒ¿¬…»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿«¿≈
Ìc ÏL ˙BiÚÈ·¯ ÈzL el‡ ‡l‡ ,ÂÈ˙·‡ ˙B¯·˜a¿ƒ¿¬…»∆»≈¿≈¿ƒƒ∆»

.Ô¯·B˜Â ÔÏËB ‰ÈÓ¯È ‰È‰L∆»»ƒ¿¿»¿»¿¿»
ÔÈÓBc eÈ‰L ÌÈÏLe¯È ÈL‡a ¯a„Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿«≈¿«¿≈¿»«ƒ∆»ƒ
‰·BË Ô·‡Ï ‰ÓBc ÔÙe‚Â ,·‰Ê ÏL ÒË¯‡Ï¿«¿¿»∆»»¿»∆¿∆∆»
¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡ Ì„‡ EÏ ¯Ó‡È Ì‡Â ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ¿ƒ…«¿»»≈«»¿«≈
.[ÔÂÈˆ È·] ·È˙k ¯·k BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡a¿«¿≈¿»«ƒ¡…¿»¿ƒ

·ÈB¯ÈÚ ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,ÌÈ¯˜È‰ ÔBiˆ Èa .¿≈ƒ«¿»ƒ∆»¿»«¿»ƒƒ
ÔÎÂ ,·‰Ê dÏ˜LÓ dÏ Ô˙B ‰È‰ ˙ÈÓÏLe¯È ‡NpL∆»»¿«¿ƒ»»≈»ƒ¿»»»»¿≈
BÏ˜LÓ BÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ,˙ÈB¯ÈÚ ‡NL ÈÓÏLe¯È¿«¿ƒ∆»»ƒƒ»¿ƒƒ¿»

.·‰Ê»»

Ó „Á‡ ‰È‰L ‰ÚLa ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·cÔ‰ »»«≈∆»¿»«¿»¿»»∆»»∆»≈∆
¯˙BÈ ˙BÁÏL ‰NBÚ ‰È‰ ,epnÓ ‰ÏB„‚ ‰M‡ ‡NB≈ƒ»¿»ƒ∆»»∆À¿»≈
¯˙BÈ ˙B‡ˆB‰ ‰NBÚ ‰È‰ epnÓ ‰„e¯È ,˙B‡ÈˆÈ‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿»ƒ∆»»∆»≈

.˙BÁÏM‰ ÔÓƒ«À¿»
Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈∆»¿»«¿»…»»∆»≈∆

.‰LÂ ‡¯˜pL „Ú ‰„eÚÒÏ CÏB‰≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿»

‚‰NÚL ÌÈÏLe¯Èa „Á‡ Ì„‡a ‰È‰L ‰NÚÓ .«¬∆∆»»¿»»∆»ƒ»«ƒ∆»»
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‡e‰ Û¯Ëe È‰BÓB˜ dÈ˙Ïe˜ Û¯Ëe ,ÈÈÓB˜ CÈ˙Ïe˜¿»«¿«¿≈ƒ¿«
ÂÈ¯·‡ e·¯Ú˙Â ,˙ÓÂ ÏÙe ‡¯‚È‡c ‡LÈ¯ ÔÓ dÈLÙ«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿»¿≈»»
ÈÏ·Ï e·LÁ ‰ÎÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,ÔÈÒ¯Á‰ ÌÚƒ«¬»ƒ¿»»≈≈»∆¿¿¿ƒ¿≈

.Ò¯Á∆∆

Â‡˙‡„e¯È ÔÏÈ‡ ,Ô‰È¯eb e˜ÈÈ‰ „L eˆÏÁ ÌÈpz Ìb .««ƒ»¿«≈ƒ≈∆ƒ≈¿»»
ÔÈ˜ÈÓ ÔeÈ‡ „k ÔB‰Èt‡ ÏÚ ÔÈÒÈ¯t ÔÈÂÂÒÓ ÔÈÓk¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ¿ƒƒ
ÔÈÏÎ‡Â Ôe˜ÓÒ ÔB‰Èa ÔÈÈÓÁ ÔeÂ‰È ‡Ïc ÔB‰Èa¿≈¿»∆¡»¿»¿≈»¿¿»¿ƒ

.ÔB‰Ï¿

Ê˙n‡ ,‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,˜BÈ ÔBLÏ ˜·c .»«¿≈»««ƒ«»««¬»««
ÌÈ˜ÈˆÓ‰ e„ÓÚ ,˙BiÁ‰ ÔÓ ‰‡a ‰˙È‰L ÌÈn‰««ƒ∆»¿»»»ƒ«¬À»¿«¿ƒƒ
‰n‡Ï Ba ˙‡ CÈÏBÓ Ì„‡ ‰È‰Â ,‰eÎÙLe ‰e·È¯Á‰∆¡ƒ»¿»»¿»»»»ƒ∆¿»«»
.‡Óva BkÁÏ BBLÏ ˜a„Ó ‰È‰Â ,ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»«ƒ¿»»¿«≈¿¿ƒ«»»
‰ÈÓÁ Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ ,'Â‚Â ÌÁÏ eÏ‡L ÌÈÏÏBÚ»ƒ»¬∆∆«ƒ¿»¿«ƒ¿∆¿»
ÈÓ Ì‰Ï ÔziL ÈÓ ÔÈ‡ Ì‡ ¯Ó‡ ‰„e‰È Èa¯ ,Ôa¯Â¿«»»«ƒ¿»»«ƒ≈ƒ∆ƒ≈»∆ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÓÁÈ(ז טז, Ì‰Ï(ירמיה eÒ¯ÙÈ ‡ÏÂ : ¿«¬≈¿»¿«¿»«¿…ƒ¿¿»∆
‰Òe¯t Ì‰Ï ÔziL ÈÓ ÔÈ‡ ,¯Ó‡ ‰ÈÓÁ Èa¯ .Ï·‡ ÏÚ«≈∆«ƒ¿∆¿»»«≈ƒ∆ƒ≈»∆¿»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÁÏ ÏL(ז נח, Ò¯Ù(ישעיה ‡BÏ‰ : ∆∆∆¿»¿«¿»«¬»…
„ÓBÚL ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .EÓÁÏ ·Ú¯Ï»»≈«¿∆¿«»»»¿ƒ≈»∆ƒ∆≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯eMa(ג יא, Ò¯ÙÓ˙(ויקרא Ïk : «»¿»¿«¿»«…«¿∆∆
.‰Ò¯t«¿»

Á¯Ó‡ ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,ÌÈp„ÚÓÏ ÌÈÏÎ‡‰ .»…¿ƒ¿«¬«ƒ«ƒ¬ƒ»««»»«
ÔeÙÈ¯Ë ,ÚÏB˙ ÈÏÚ ÌÈÓ‡‰ .˜ÈzÚ ¯ÓÁÂ ÔÈ˜ÒeÏb¿¿ƒ«¬««ƒ»¡Àƒ¬≈»¿ƒ

.‡Ï˜È˜a¿ƒ¿»

ËÌLa ‰ÈÓÁ Èa¯a ÚLB‰È Èa¯ ,ÈnÚ ˙a ÔBÚ Ïc‚iÂ .«ƒ¿«¬««ƒ«ƒ¿À«¿«ƒ¿∆¿»¿≈

‡M ‰Ó ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·La ¯Ó‡ ,¯Ó‡ ‡Á‡ Èa«̄ƒ«»»«∆¡«¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ«∆
·È˙k ÌÈiÓB„Òa ,ÌÈiÓB„qa ¯Ó‡(כ יח, :(בראשית ∆¡««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·La Ï·‡ ,„‡Ó ‰„·Î Èk Ì˙‡hÁÂ¿«»»ƒ»¿»¿…¬»¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡(ט ט, Ï‡¯NÈ(יחזקאל ˙Èa ÔBÚ ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ : ∆¡««…∆≈«¬≈ƒ¿»≈

.„‡Ó „‡Óa ÏB„b ‰„e‰ÈÂƒ»»ƒ¿…¿…

ÈnÚ ˙a ÔBÚ Ïc‚iÂ :È¯BÁ ÈÏ ˙È‡ ‡ÓeÁz Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿»ƒƒ≈«ƒ¿«¬««ƒ
ÓÎ ‰ÎeÙ‰‰ Ì„Ò ˙‡hÁÓ,ÌÈ„È d· eÏÁ ‡ÏÂ Ú‚¯ B ≈««¿…«¬»¿»«¿…»»»»ƒ

Ì‰È„È eËLt el‡Â ,˙BÂˆna Ì‰È„È eËLt ‡Ï Ô˙B‡»…»¿¿≈∆«ƒ¿¿≈»¿¿≈∆
eÏMa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙BÂˆna«ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿
.BÓÏ ˙B¯·Ï eÈ‰L ÏÈ·La ,‰nÏ Ck ÏÎÂ ,Ô‰È„ÏÈ«¿≈∆¿»»»»ƒ¿ƒ∆»¿»»

È.‚ÏM‰ ˙‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L el‡ ,‚ÏMÓ ‰È¯ÈÊ ekÊ .«¿ƒ∆»ƒ»∆≈∆»ƒ∆«∆∆
ÌˆÚ eÓ„‡ .·ÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L el‡ ,·ÏÁÓ eÁ«̂≈»»≈∆»ƒ∆∆»»»¿∆∆
¯Ó‡ ,‡e‰ Ï˜ ¯·c ‰Ê ¯ÈtÒ ,Ì˙¯Êb ¯ÈtÒ ÌÈÈtÓƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿»»«ƒ∆»»«»«
¯ÈtÒ ¯kÓÏ CÏ‰L „Á‡ Ì„‡a ‰NÚÓ ÒÁt Èa«̄ƒƒ¿»«¬∆¿»»∆»∆»«ƒ¿…«ƒ
B˙ ,epÁw‡ B˜„·Ï ˙Ó ÏÚ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ ,ÈÓB¯a¿ƒ»««≈««¿»¿»¿∆»∆¿»
Ú˜· ,LÈhta ÂÈÏÚ LÈwÓ ÏÈÁ˙‰Â Ôcq‰ Èab ÏÚ««≈««»¿ƒ¿ƒ«ƒ»»««ƒƒ¿«
ÌÈ¯ÙÒ] BÓB˜Óa „ÓÚ ¯Ètq‰Â LÈht‰ ˜ÏÁÂ Ôcq‰««»¿∆¿«««ƒ¿««ƒ»«ƒ¿
‰¯Ê‚Â ‰¯Ê‚ ÏÎ Ô„ÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ,Ì˙¯Ê‚ ¯ÈÙÒ :ÌÈ¯Á‡
¯Ó‡˙ Ì‡Â ,¯ÈÙÒÎ ‰˘˜ ‰˙È‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰˙È‰˘

.['ÂÎ ÒÁÙ È·¯ ¯Ó‡ ‡Â‰ Í¯

‡È¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .Ì¯‡z ¯BÁMÓ CLÁ .»«ƒ¿»√»«ƒ«»««¬»»«
e¯k ‡Ï .‡‚‡ ‡„‰k ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯Â ,‡˙¯Á ‡„‰k«¬»«¿»¿«ƒ≈ƒ»««¬»»»…ƒ¿
‰ÓÁa ‰‡¯‡ ˜B„ˆ Èa¯a ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,˙BˆeÁa«»««ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ»∆¿∆¿∆»»
Ôa¯Á ¯Á‡ ÌÈM‰ Ô˙B‡ Ïk ‡a‡ ‰È‰L ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈∆»»«»»»«»ƒ««À¿»
:¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‰È‰L ˙BÓk ÂÈÏÚ BÙeb ¯ÊÁ ‡Ï…»«»»¿∆»»¿«≈«∆∆¡«
ÌÈ¯ÙÒ] .ıÚÎ ‰È‰ L·È ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯BÚ „Ù»̂«»««¿»»≈»»»≈
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ,˙ÂˆÂÁ· Â¯Î ‡Ï :ÌÈ¯Á‡
˙È· Á˙Ù ÏÚ „ÓÚÂ ‡·˘ „Á‡ ÈÚ· ‰˘ÚÓ ˜Â„ˆ
ÌÈÏ˘Â¯È È·Ó ‡Ó˘ ‰‡¯Â ‡ˆ ‡·‡ ÈÏ ¯Ó‡ ,‡·‡
‡ÏÂ ,‰¯Ú˘ Ï˘˘ ‰˘‡ ‰˙Â‡ È˙‡ˆÓÂ È˙ÎÏ‰ ,‡Â‰
‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰·˜ Ì‡ ¯ÎÊ Ì‡ Ú„ÂÈ Ì„‡ ‰È‰
Â¯Î ‡Ï :¯Ó‡˘ ‰Ó ÌÈ˜Ï ,‰Ï·„ ‡Ï‡ ˙Ú·Â˙

.(ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯ÂÚ „Ùˆ ˙ÂˆÂÁ·

·ÈeÈ‰L ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ,·¯Á ÈÏlÁ eÈ‰ ÌÈ·BË .ƒ»«¿≈∆∆¿À¿»ƒ∆»
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˙ÏËB ‰˙È‰ ,dzÎL ÏL da ˙nL ÔÂÈÎÂ ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈»∆≈¿»∆¿∆¿»»¿»∆∆
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â ,da d˙B‡ ‰ÓÁÓe ¯kk‰ B˙B‡«ƒ»¿«∆»»»¿∆¡»¬≈∆
‡e‰ ‡„‰ ,˙BÂˆÓÏ Ô‰È„ÏÈ eÏLa el‡k ·e˙k‰«»¿ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¬»
Ck ÏÎÂ ,Ô‰È„ÏÈ eÏLa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :·È˙Î„ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿«¿≈∆¿»»

.BÓÏ ˙B¯·Ï eÈ‰L ÏÈ·La ‰nÏ»»ƒ¿ƒ∆»¿»»

„ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡ '‰ ‰lk .ƒ»∆¬»»«¬«»««ƒ
Úa¯‡ .‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â ‰·BËÏ ˙BÎÈÙL Úa¯‡«¿«¿ƒ¿»¿«¿«¿ƒ¿»»«¿«

¯Ó‡pL ,‰·BËÏ ˙BÎÈÙL(י יב, ÏÚ(זכריה ÈzÎÙLÂ : ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿ƒ«
,ÌÈeÁ˙Â ÔÁ Áe¯ ÌÈÏLe¯È ·LBÈ ÏÚÂ „ÈÂc ˙Èa יואל) ≈»ƒ¿«≈¿»»ƒ«≈¿«¬ƒ

א) Na¯ג, Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡ ÔÎ È¯Á‡ ‰È‰Â :¿»»«¬≈≈∆¿∆ƒ«»»»
‰n‰‰ ÌÈÓia ˙BÁÙM‰ ÏÚÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ Ì‚Â 'Â‚Â¿««»¬»ƒ¿««¿»«»ƒ»≈»

,ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡(כט לט, BÚ„(יחזקאל ¯ÈzÒ‡ ‡ÏÂ : ∆¿∆ƒ¿…«¿ƒ
Ì‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ ÈzÎÙL ¯L‡ Ì‰Ó Èt»«≈∆¬∆»«¿ƒ∆ƒ«≈ƒ¿»≈¿À

¯Ó‡pL ,‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â .ÌÈ‰Ï‡ È„‡ ישעיה) ¬…»¡…ƒ¿«¿«¿ƒ¿»»∆∆¡«
כה) Ï‡˜ÊÁÈ·eמב, ,Bt‡ ‰ÓÁ ÂÈÏÚ CtLiÂ :«ƒ¿…»»≈»«ƒ∆¿≈

·È˙k(ח ט, ÏÚ(יחזקאל E˙ÓÁ ˙‡ EkÙLa :,ÌÈÏLe¯È ¿ƒ¿»¿¿∆¬»¿«¿»»ƒ
·È˙Îe(ד ב, ‰'(איכה ‰lk :ÔÈ„‰Â ,B˙ÓÁ L‡k CÙL : ¿ƒ»«»≈¬»¿»≈ƒ»

,ÔBiˆa L‡ ˙viÂ .Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡∆¬»»«¬«««∆≈¿ƒ
·È˙k(א עט, ÌÈBb(תהלים e‡a ÌÈ‰Ï‡ ÛÒ‡Ï ¯BÓÊÓ : ¿ƒƒ¿¿»»¡…ƒ»ƒ

ÈÎa ‡l‡ ¯ÓÈÓÏ CÈ¯ˆ ‡¯˜ ‰Â‰ ‡Ï ,E˙ÏÁa¿«¬»∆»¬»¿»»ƒ¿≈«∆»¿ƒ
¯BÓÊÓ ¯ÓB‡ ‰Óe ,ÛÒ‡Ï ‰È˜ ,ÛÒ‡Ï È‰ ,ÛÒ‡Ï¿»»¿ƒ¿»»ƒ»¿»»»≈ƒ¿
B·Ï ‰tÁ ˙Èa ‰NÚL CÏÓÏ ÏLÓ ‡l‡ ,ÛÒ‡Ï¿»»∆»»»¿∆∆∆»»≈À»ƒ¿
„iÓ ,‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï Ba ‡ˆÈÂ ,d¯iˆÂ d¯iÎÂ d„iÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»¿¿«¿»»ƒ»
˙‡ ¯aLÂ ˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ Ú¯˜Â ‰tÁÏ CÏn‰ ‰ÏÚ»»«∆∆«À»¿»«∆«ƒ»¿ƒ≈∆
‰È‰Â ÌÈ˜ ÏL ·eaÈ‡ BlL ‚Bb„t ÏËÂ ,ÌÈw‰«»ƒ¿»««¿∆ƒ∆»ƒ¿»»
z‡Â Ba ÏL B˙tÁ CÙ‰ CÏn‰ ,BÏ e¯Ó‡ .¯nÊÓ¿«≈»¿«∆∆»«À»∆¿¿«¿
ÏL B˙tÁ CÙ‰L È‡ ¯nÊÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,¯nÊÓe ·LBÈ≈¿«≈»«»∆¿«≈¬ƒ∆»«À»∆
LB„w‰ ÛÒ‡Ï e¯Ó‡ Ck .Ba ÏÚ B˙ÓÁ CÙL ‡ÏÂ Ba¿¿…»«¬»«¿»»¿¿»»«»
,¯nÊÓe ·LBÈ ‰z‡Â Lc˜Óe ÏÎÈ‰ ·È¯Á‰ ‡e‰ Ce¯a»∆¡ƒ≈»ƒ¿»¿«»≈¿«≈
B˙ÓÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ CÙML È‡ ¯nÊÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆¿«≈¬ƒ∆»««»»¬»
,Ï‡¯NÈ ÏÚ B˙ÓÁ CÙL ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰ ÏÚÂ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ«»≈ƒ¿«»¬»ƒ¿…»«¬»«ƒ¿»≈
.‰È˙„ÒÈ ÏÎ‡zÂ ÔBiˆa L‡ ˙viÂ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ««∆≈¿ƒ«…«¿……∆»

ÂË‰Úa¯‡ ,Ï·˙ È·LÈ Ïk ı¯‡ ÈÎÏÓ eÈÓ‡‰ ‡Ï .…∆¡ƒ«¿≈∆∆…¿≈≈≈«¿»»
:Ô‰ el‡Â ,‰Ê Ú·˙ ‡Ï ‰Ê Ú·zM ‰Ó ,eÈ‰ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ»«∆»«∆…»«∆¿≈≈

¯Ó‡ „Âc .e‰i˜ÊÁÂ ,ËÙLB‰È ,‡Ò‡Â ,„Âc,יח (תהלים »ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»«
‰LB„wלח) BÏ ¯Ó‡ ,'Â‚Â Ì‚ÈO‡Â È·ÈB‡ ÛBc¯‡ :∆¿¿«¿«ƒ…≈»««»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a א (שמואל »¬ƒ∆≈¬»ƒ¿ƒ
יז) e‰Óל, .Ì˙¯ÁÓÏ ·¯Ú‰ „ÚÂ ÛLp‰Ó „Âc ÌkiÂ :««≈»ƒ≈«∆∆¿«»∆∆¿»√»»«

ÌBÈÂ ˙BÏÈÏ ÈzLÏ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ,Ì˙¯ÁÓÏ¿»√»»«ƒ¿À«∆≈ƒ»«ƒ¿≈≈¿
˙BÏÈla BÏ ¯È‡Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰Â ,„Á‡∆»¿»»«»»≈ƒ«≈
ÏÚÂ ÔÈ˜Èf‰ ÏÚ Ônz ÔÈ˙c ‰Ók ,ÌÈ˜¯·e ÔÈ˜ÈÊa¿ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««»««ƒƒ¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ ˙BÚÂf‰(כט יח, :(תהלים «¿»¿««¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ák Èa ÔÈ‡ ,¯Ó‡Â ‡Ò‡ „ÓÚ .'Â‚Â È¯ ¯È‡z ‰z‡ Èkƒ«»»ƒ≈ƒ»«»»¿»«≈ƒ…«
¯Ó‡ .‰NBÚ ‰z‡Â Ì˙B‡ Û„B¯ È‡ ‡l‡ ,Ì‰Ï ‚¯‰Ï«¬…»∆∆»¬ƒ≈»¿«»∆»«

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ BÏ(יב יד, ב הימים ÌÙc¯iÂ(דברי : ¬ƒ∆∆∆¡««ƒ¿¿≈

e‡NiÂ e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏ e¯aL Èk 'Â‚Â ‡Ò‡»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈«ƒ¿
‡l‡ Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ‡Ò‡ ÈÙÏ ,„‡Ó ‰a¯‰ ÏÏL»»«¿≈¿…ƒ¿≈»»≈¿ƒ»∆»
ÔÈ‡ È‡ ,¯Ó‡Â ËÙLB‰È „ÓÚ .e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈»«¿»»¿»«¬ƒ≈
‰¯ÈL ¯ÓB‡ È‡ ‡l‡ ,Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èaƒ…«…«¬…¿…ƒ¿…∆»¬ƒ≈ƒ»
,‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â¿«»∆»««»»¬ƒ∆

¯Ó‡pL(כב כ, ב הימים l‰˙e‰(דברי ‰p¯· elÁ‰ ˙Ú·e : ∆∆¡«¿≈≈≈¿ƒ»¿ƒ»
‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ,¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ „ÓÚ .'Â‚Â»«ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ≈ƒ…«…«¬…
È˙hÓ ÏÚ ÔLÈ È‡ ‡l‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡ÏÂ Ûc¯Ï ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿…«ƒ»∆»¬ƒ»≈«ƒ»ƒ
,‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â¿«»∆»««»»¬ƒ∆

¯Ó‡pL(לה יט, ב iÂˆ‡(מלכים ‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ : ∆∆¡««¿ƒ««¿»««≈≈
,Ì‰Ó ¯izL ‰nk .'Â‚Â ¯eM‡ ‰ÁÓa CiÂ '‰ C‡ÏÓ«¿«««¿«¬≈««»ƒ¿«≈≈∆

¯Ó‡pL ,‰¯˘Ú ¯Ó‡ יט)¯· י, Ì·zÎÈ,(ישעיה ¯ÚÂ : «»«¬»»∆∆¡«¿««ƒ¿¿≈
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ .„"ÂÈ ·˙Bk ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL∆≈«¿∆««ƒ¿≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ë¯BN ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,‰ML ¯ÓB‡≈ƒ»∆≈«¿∆««ƒ¿≈

¯Ó‡pL ,‰MÓÁ ¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯ .‰ËÈ¯N,יז (ישעיה ¿ƒ»«ƒ¿À«≈¬ƒ»∆∆¡«
e‰È„‰ו) Èa¯ .¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ«ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰ÚLz ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a,יז (ישעיה ¿«ƒƒ»«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
a¯ו) ÌeÁz Èa¯ .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ :«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»«ƒ«¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯Ó‡ È‡ÏÈÁ ישעיה) ¬ƒ»»««¿»»»»¬»ƒ¿ƒ
ו) ‡¯Úa‰יז, ¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ«¿»»

k ÔÈa el‡ È¯·„k ÔÈa .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰LÓÁÈ¯·„ ¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»≈¿ƒ¿≈≈≈¿ƒ¿≈
‡l‡ ,‰È‰ Ì‰Ó „Á‡ ¯v„Îe·pL ÌÈ„BÓ Ïk‰ el‡≈«…ƒ∆¿«¿∆«∆»≈∆»»∆»
˙Èa ·¯Á‰Â ‰ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk≈»∆»««»»¬≈¿«¬≈≈
ÈÏ „·ÚÈÓ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ ‡l‡ ÈÚa ‡Ï ¯Ó‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»»«»»≈∆»¿«¿¿»»ƒ∆¡«ƒ
ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a ‰NÚ ‰Ó ,È·ÒÏ „·Úc ‰Ók¿»«¬«¿»ƒ∆»»»¿»«¿«¿≈∆
˙‡ ·È¯Á‰Ï ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe· ÁÏLÂ ,‡ÈÎBË‡«¿¿»¿»«¿«¿¬»««»ƒ¿«¬ƒ∆
ÌBÈ ÏÎa ,‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL ÌL ‰NÚ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ»»»»»ƒ∆¡»¿»
ÔÂÈÎÂ ,dL·ÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆¿»«ƒ¿…»»»¿»¿»¿≈»
Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ,¯ÊÁÏ Lwa LaÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏL∆…»»»ƒ¿ƒ≈«¬…»««»»
ÏÎa ˙Ú˜BL ‰˙È‰Â ‰ÓBÁa „cÓÓ ÏÈÁ˙‰ BaÏa ‡e‰¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»¿»¿»««¿»
‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ ,dlk ‰Ú˜ML „Ú ‰ˆÁÓe ÌiÁÙË ÌBÈ¿»«ƒ∆¡»«∆»¿»À»¿≈»∆»¿»
‰ÚL d˙B‡ ÏÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÈ‡BO‰ eÒÎ dlkÀ»ƒ¿¿«…¿ƒƒ»«ƒ«»»»
Ï·˙ È·LBÈ Ïk ı¯‡ ÈÎÏÓ eÈÓ‡‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰≈…∆¡ƒ«¿≈∆∆…¿≈≈≈

.ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa ·ÈB‡Â ¯ˆ ‡·È Èkƒ»…«¿≈¿«¬≈¿»»ƒ

ÊËÔÎÈ‰ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ Èa¯ ,‰È‡È· ˙‡hÁÓ .≈«…¿ƒ∆»«ƒ»»«¿«ƒ«»≈»
,ÌÈL ˙¯ÊÚa B‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‰È¯ÎÊ ˙‡ e‚¯‰»¿∆¿«¿»¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿«»ƒ
‡l‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚa ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡Ï BÏ ¯Ó‡»«…¿∆¿«ƒ¿»≈¿…¿∆¿«»ƒ∆»
‡ÏÂ È·ˆ Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k ˙¯ÊÚa¿∆¿«…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«¿ƒ¿…

·È˙k Ônz ,Ïi‡ Ì„Î(יג יז, ÈaÓ˙(ויקרא LÈ‡ LÈ‡Â : ¿««»«»¿ƒ¿ƒƒƒ≈
e‰qÎÂ 'Â‚Â ÛBÚ B‡ ‰ÈÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆»≈«»¿ƒ»

·È˙k ‡Î‰ Ì¯a ,¯ÙÚa(ז כד, dÎB˙a(יחזקאל dÓ„ Èk : ∆»»¿«»»¿ƒƒ»»¿»
ı¯‡‰ ÏÚ e‰˙ÎÙL ‡Ï e‰˙ÓN ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ ‰È‰»»«¿ƒ«∆«»»¿…¿»«¿«»»∆
Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï ,‰nÏ Ck ÏÎÂ .¯ÙÚ ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ¿«»»»»¿»»»»¿«¬≈»ƒ¿…
.˙BÒk‰ ÈzÏ·Ï ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ dÓc ˙‡ Èz˙ Ì˜»»»«ƒ∆»»«¿ƒ«»«¿ƒ¿ƒƒ»
,Ô‰k e‚¯‰ ,ÌBi‰ B˙B‡a Ï‡¯NÈ e¯·Ú ˙B¯·Ú Ú·L∆«¬≈»¿ƒ¿»≈¿«»¿…≈
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,ÌM‰ ˙‡ eÏlÁÂ ,È˜ Ìc eÎÙLÂ ,Ôi„Â ,‡È·Â¿»ƒ¿«»¿»¿»»ƒ¿ƒ¿∆«≈
ÔÂÈÎÂ .‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ˙aLÂ ,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ e‡nËÂ¿ƒ¿∆»¬»»¿«»¿«ƒƒ»»¿≈»
‡˜ ‰Â‰c ‰È¯ÎÊc dÈÓ„Ï dÈÈÊÁ Ô„‡¯Êe· ‰ÏÚL∆»»¿«¿¬»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿»«¬»»
ÌÈ¯t Ìc dÈÏ e¯Ó‡ ,È‡‰ È‡Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,ÁÈ˙»̄ƒ«¬«¿««»¿≈«»ƒ
Ïk È˙ÈÈ‡ ,Ìe„È‡ ‡ÏÂ ÌÈN·Îe ÌÈ¯t È˙ÈÈ‡ .ÌÈN·Îe¿»ƒ«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈»
ÈÏ e˙È¯Ó‡ È‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,Ìe„È‡ ‡ÏÂ ÌÈÓ„ ÈÈÓƒ≈»ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ«¿ƒƒ
ÈLÈ‡ Cp‰c ‡¯NÈ·Ï ‡˜È¯ÒÓ ‡‡ ‡Ï È‡Â ·ËeÓ»¿ƒ»¬»«¿≈¿»¿ƒ¿»¿«»≈»≈
¯Ó‡c ‡zL‰Â .dÈÏ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‡ÏÊ¯Ùc ÔÈ˜È¯ÒÓa¿«¿≈ƒ¿«¿¿»¿»¬«≈¿«¿»«¬«
‡‰k ‡Èi· ,CÈÓ ÈqÎp ‰Ó dÈÏ e¯Ó‡ ,ÈÎ‰ e‰Ï¿»≈¬«≈«¿«≈ƒ»¿ƒ»«¬»
‡Ï eÏÈa˜ ‡ÈÓL ÌeLÏ ÔÏ ÁÈÎBÓ ‰Â‰Â ,ÔÏ ‰Â‰¬»»«¬»ƒ«»¿¿«»«ƒ»
.dÈÏ ÔÈÏË˜Â dÈÂlÈÚ ‡ÓÈ‡˜ ‡l‡ dÈÈÓ ‡ÏÈa«̃≈¿»ƒ≈∆»»≈¿»ƒ»≈¿«¿ƒ«≈
‰ÏB„‚ È¯„‰Ò È˙ÈÈ‡ .dÈÏ ‡ÒÈit ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡¬«¿¬»««¿»≈«¿≈«¿∆¿≈¿»
dÈÂlÈÚ ‰pË˜ È¯„‰Ò ËÁL .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ ËÁL»«ƒ»≈¿»»»««¿∆¿≈¿«»ƒ»≈
.Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ ËÁL ‰p‰k ÈÁ¯t È˙ÈÈ‡ .Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈ƒ¿≈¿À»»«ƒ»≈¿»»
ÔÈÁb .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ËÁL»«ƒ∆≈«»ƒ»≈¿»»»ƒ
Èz„a‡ EÓÚaL ÌÈ·BË ,‰È¯ÎÊ :dÈÏ ¯Ó‡ dÈÂlÈÚƒ»≈¬«≈¿«¿»ƒ∆¿«¿ƒ«¿ƒ
Ô„‡¯Êe· ¯‰¯‰Â .Á ¯zÏ‡Ï ,ÌlÎ e„·‡iL EBˆ¿̄¿∆…¿À»¿«¿«»¿ƒ¿≈¿«¿¬»
˙Á‡ LÙ „a‡ÓL Èn ‰Óe ¯Ó‡Â ‰·eLz ÚL¯‰»»»¿»¿»««ƒ∆¿«≈∆∆««

Ba ·È˙k Ck Ï‡¯NiÓ(ו ט, ‰‡„Ì(בראשית Ìc CÙL : ƒƒ¿»≈»¿ƒ…≈«»»»
‰a¯‰ ˙BLÙ „a‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ,CÙMÈ BÓc Ì„‡a»»»»ƒ»≈»ƒ∆ƒ≈¿»«¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡lÓ˙ „iÓ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ««««»¿«»ƒ»ƒ¿«≈«»»
‰ÚL d˙B‡ ÏÚ .BÓB˜Óa ÚÏ·Â ÌcÏ ÊÓ¯Â ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿»««»¿ƒ¿«ƒ¿«»»»
ÌÈÎÙM‰ ‰È‰k ˙BÚ ‰È‡È· ˙‡hÁÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈«…¿ƒ∆»¬……¬∆»«…¿ƒ

.ÌÈ˜Ècˆ Ìc da¯˜a¿ƒ¿»««ƒƒ

ÊÈ‰‡¯È ÈÓ e¯Ó‡ Ì‰aL ÔÈÓeÒ ,˙BˆeÁa ÌÈ¯ÂÚ eÚ .»ƒ¿ƒ«ƒ∆»∆»¿ƒ«¿∆
ep˜aÁe CÏpL ‰È¯ÎÊ ˙‡ e‚¯‰L ÌB˜Ó B˙B‡ eÏ»»∆»¿∆¿«¿»∆≈≈¿«¿∆
˙BˆeÁa ÌÈ¯ÂÚ eÚ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ep˜MÂ¿ƒ»∆¿«≈«∆∆¡«»ƒ¿ƒ«
‰‡¯È ÈÓ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Ó Ì‰aL ÔÈ¯‚Á .Ìca eÏ‡‚¿…¬«»ƒ¿ƒ∆»∆»»¿ƒƒ«¿∆
‰Ó Ìi˜Ï ,da Òk¯Ùe CÏpL ‰È¯ÎÊ ÏL Ìc‰ ˙‡ eÏ»∆«»∆¿«¿»∆≈≈¿«¿≈»¿«≈«

.Ì‰ÈL·Ïa eÚ‚È eÏÎeÈ ‡Ïa :¯Ó‡pM∆∆¡«¿…¿ƒ¿ƒ¿À≈∆

ÁÈ.‡¯˜ ¯˙t ‡ÈÁ Èa¯ ,BÓÏ e‡¯˜ ‡ÓË e¯eÒ»≈»¿»«ƒ¬ƒ»»«¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBiˆ ˙B·a(טז ג, ‰'(ישעיה ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«…∆

,'Â‚Â ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ ÔBiˆ ˙Ba e‰·‚ Èk ÔÚÈ««ƒ»¿¿ƒ«≈«¿»¿»
.Áe¯‰ ˙eq‚a ÔÎl‰Óe ÔB‰ÈÓe¯a ÔÙÈÈL ÔÈÈÂ‰«¿»»¿»¿≈¿«¿»¿«»«
˙‡ ˙L·BÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰Lk ,ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ«≈«¿»¿»¿∆»¿»««≈∆∆∆∆
dB¯b ˙‡ Ô‡ÎÏe Ô‡kÓ ‰hÓ ‰˙È‰ ,‰ÈËÈLÎz«¿ƒ∆»»¿»«»ƒ»¿»∆¿»
Èa¯ ,ÌÈÈÚ ˙B¯wNÓe .‰ÈËÈLÎz ˙‡ ˙B‡¯‰Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«∆«¿ƒ∆»¿«¿≈»ƒ«ƒ
Ì‰ÈÈÚ ˙‡ ˙B¯wNÓ eÈ‰L ¯Ó‡ ÔÈ¯ÒÈ˜c Èq‡«≈¿≈»ƒ»«∆»¿«¿∆≈≈∆
˙È¯el˜a ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,‡¯˜ÈÒa¿ƒ¿»¿«ƒƒ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰Lk ,‰ÎÏz ÛBÙËÂ CBÏ‰ .‰n„‡¬À»»¿»≈«¿»¿∆»¿»««≈∆
˙Á‡Â Ô‡kÓ ˙Á‡ ˙B¯ˆ˜ ÈzL ‰‡È·Ó ‰˙È‰ ,‰k¯‡¬À»»¿»¿ƒ»¿≈¿»««ƒ»¿««
˙Á‡ ‰˙È‰LÎe .Ô‰Èab ÏÚ ‰ÙË ‰‡¯zL È„k ,Ô‡kÓƒ»¿≈∆≈»∆»»««≈∆¿∆»¿»««
È„k ÌÈ·Ú ÔÈÒB˜¯˜ ˙L·BÏ ‰˙È‰ ,‰¯ˆ˜ Ô‰Ó≈∆¿»»»¿»∆∆«¿ƒ»ƒ¿≈
¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ ,‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e .‰k¯‡ ‰‡¯zL∆≈»∆¬À»¿«¿≈∆¿««¿»«ƒ≈≈
ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .‰ÈÏÚÓ ÏÚ ÔB˜¯c ˙¯eˆ ‰¯ˆ ‰˙È‰L∆»¿»»»«¿»«ƒ¿»∆»¿«»»»¿ƒ

B˙B‡ ‡lÓÓe ÏB‚¯z ÏL ˜ÙÊ ‰‡È·Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»∆∆∆«¿¿¿«»
,dÏÚÓÏ d·˜Ú ÔÈa B˙B‡ ˙˙BÂ ÔBÓÒ¯Ù‡¬«¿¿¿∆∆≈¬≈»¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ˙˜ÙBc ‰˙È‰ ÌÈ¯eÁa ÏL zk ‰‡B¯ ‰˙È‰LÎe¿∆»¿»»«¿∆«ƒ»¿»∆∆»»
.‡ÎÚ ÏL ‰f‰ Ò¯‡k Ô‰a ÚtÚÙÓ ÁÈ¯‰ B˙B‡ ‰È‰Â¿»»»≈«¿«¿≈«»∆»∆∆«∆∆«¿»
e‡B·È ‡ÏL „Ú ‰·eLz eNÚ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰ÈÓ¯È ‰È‰Â¿»»ƒ¿¿»≈»∆¬¿»«∆…»
Ô‰ ‰Ó eÈÏÚ ÌÈ·ÈB‡ e‡B·È Ì‡ BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈ·ÈB‡¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,eÏ ˙BNÚÏ ÔÈÏBÎÈ(יט ה, :(ישעיה ¿ƒ«¬»¬»ƒ¿ƒ
·¯˜˙Â ‰‡¯ ÔÚÓÏ e‰NÚÓ ‰LÈÁÈ ¯‰ÓÈ ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ¿«≈»ƒ»«¬≈¿««ƒ¿∆¿ƒ¿«
‰‡B¯ ‡ÒÎec .‰Ú„Â Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙ˆÚ ‰‡B·˙Â¿»»¬«¿ƒ¿»≈¿≈»»¿»∆
‰ÈÓ¯ÈÏ ‰¯Ó‡ ,ÔÈB¯wa BnÚ È·ÈLBÓe ÈÏËBÂ È˙B‡ƒ¿¿«ƒƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¿¿»
ÔÂÈÎÂ .dÈÏÈ„ B‡ ÔÏÈ„ B‡ ˙ÓÈi˜ ‡‰È Ô‡Óc Ú„≈«¿«¿≈«∆∆ƒ»ƒ≈¿≈»
˙BËM˜˙Ó eÈ‰ ,Ô‰È‡BN e‡·e ˙BBÚ eÓ¯bL∆»¿¬»¿≈∆»ƒ¿«¿
ÏËBÂ d˙B‡ ‰‡B¯ ‡ÒÎec ,˙BBÊk Ì‰ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈
,d˙B‡ ÏËBÂ d˙B‡ ‰‡B¯ ÒBÎ¯t‡ ,d˙B‡»ƒ«¿∆»¿≈»
d·ÈLBÓe d˙B‡ ÏËBÂ d˙B‡ ‰‡B¯ ÒÈÏBË¯ËÒÈ‡ƒ¿¿«ƒ∆»¿≈»ƒ»
‡Ói˜ ‡ÏÂ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .ÔÈB¯È˜a BnÚƒ¿ƒƒ»««»»¿»«»»

‰NÚ ‰Ó ,ÔB‰ÏÈ„ ‡Ói˜Â È„È„(יז ג, ‰'(ישעיה ÁtNÂ : ƒƒ¿«»»ƒ¿∆»»¿ƒ«
,‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ,ÔBiˆ ˙Ba „˜„»̃¿…¿ƒ«ƒ∆¿»»¿«ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»
z‡c ‰Ó ‡‰ ,˙Ú¯ˆa Ô˙B‡ ‰˜Ï‰ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»»«ƒ¿»»¿»««»«¿«¿

¯Ó‡(נו יד, ÈÒBÈ(ויקרא Èa¯ ,˙¯‰aÏÂ ˙ÁtqÏÂ ˙‡NÏÂ : »«¿«¿≈¿««««¿«∆»∆«ƒ≈
˙BÁtLÓ Ì‰ÈL‡¯ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ¯Ó‡ ‡ÈÁ ¯a«¬ƒ»»«∆¡»«»≈∆ƒ¿»
Ô‡NÚ ¯Ó‡ ‡a‡ ¯a ‡iÁ Èa¯Â .ÌÈpk ÏL ˙BÁtLÓƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒƒ»««»»«¬»»
.Ô„aÚLÓ Ô‰Ó‡ ,˙Bi„eÎÓ e‰Ó ,˙Bi„eÎÓ ˙BÁÙL¿»¿»ƒ«¿»ƒ¬»»¿«¿¿»
e‰Ó ,ÈÒÈ‡ Èa¯ ÌLa „È·Ê ¯a ÈÙÏÁÂ ‰ÈÎ¯a Èa«̄ƒ∆∆¿»«¬«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒƒ≈«
·¯Ú˙È ‡ÏL L„˜ Ú¯Ê ¯ÓLÏ È„k ,ÚtLÂ ,ÁtNÂ¿ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿…∆«…∆∆…ƒ¿»≈
È‡ Ú„BÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚa¿«≈»¬»»««»»≈«¬ƒ
‰Ó ,˙Ú¯v‰ ÔÓ ÔÈÏÈ„a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L∆≈¿≈»ƒ¿≈ƒƒ«»««∆

‰NÚ(יז ג, Ce¯a(ישעיה LB„w‰ ÊÓ¯ ,‰¯ÚÈ Ô‰˙t '‰Â : »»«»¿≈¿»∆»««»»
Ïk ‡lÓÓL „Ú Ìc ‡ÈˆBÓ ‰È‰Â ÌÈÚÓÏ ‡e‰¿«¿»»¿»»ƒ»«∆¿«≈»
d˙BÂ ÁÓ¯a dˆÚB ÔBËÏM‰ B˙B‡ ‰È‰Â ,ÔÈB¯w‰«¿ƒ¿»»«ƒ¿¬»¿…«¿¿»
,Ôz˜ÒÙÓe Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ÔÈB¯˜ ‰˙È‰Â ,ÔÈB¯˜ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ∆∆¬≈∆«¿«¿»
e¯eÒ e¯eÒ BÓÏ e‡¯˜ ‡ÓË e¯eÒ :¯ÓB‡ ‰ÈÓ¯iL ‡e‰∆ƒ¿¿»≈»≈»¿»
.ÔB¯ÈÒ ÔB¯ÈÒ ‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ ¯Ó‡ ‡a‡ Èa¯ ,eÚbz Ï‡«ƒ»«ƒ«»»«»¿»ƒƒƒ
„Ú Ï‡¯NÈ eÏb ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÈÁ Èa¯ ,eÚ Ìb eˆ Èkƒ»«»«ƒ¬ƒ»»«…»ƒ¿»≈«
eÏb ‡Ï ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â .‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï eˆ‡pL∆ƒ¬¿«»»¿«ƒƒ»«…»
.‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ˙evÓ ÈÏÚa eNÚpL „Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆«¬«¬≈«¿«»»

ËÈÔÓ .‰‡Ó ,‰‡Ó ÔÓ ,Ô˜ÈÏÁ‰ ,Ì˜ÏÁ '‰ Èt .¿≈ƒ¿»∆¡ƒ»ƒ≈»≈»ƒ
.Ô˙‡Ó ,Ô˙‡ÓÏ ÔÈÁÂÂˆ Ôn˙c .ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿«»»¿ƒ¿»»»»

Î˙¯NÚ ÔÈNBÚ eÈ‰ ‰Ó ,eÈÈÚ ‰ÈÏÎz eÈ„BÚ .≈ƒ¿∆»≈≈»»ƒ¬∆∆
ÔÈ‡È·Óe ,ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓL ÔÈÁlLÓ eÈ‰ ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ

e·z‰È‰È ÌÈ‡BN e‡B·È Ì‡L ,Ï··Ï ÔÈÁlLÓe ,‰‡ ¿»¿«¿ƒ¿»∆∆ƒ»¿ƒƒ¿∆
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÚiÒÏ È„k Ì‰Ï(ב יב, È¯·e˙(הושע : »∆¿≈¿«¿»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

e‡a ˙Á‡ ÌÚt .Ï·eÈ ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓLÂ e˙¯ÎÈ ¯eM‡ ÌÚƒ«ƒ¿…¿∆∆¿ƒ¿«ƒ»««««»
Ìia L¯ÙÓ ‡e‰Lk ‰Î ‰Ú¯t Ïˆ‡ eÁÏLÂ ÔÈ‡BN¿ƒ¿»¿≈∆«¿…¿…¿∆¿»≈«»
eÈ‰Â Ô‰È˙B„ÏLÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÊÓ¯ ,ÏB„b‰«»»««»»¿ƒ¿≈∆¿»
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ÏL Ô·Èh ‰Ó el‡Ï el‡ e¯Ó‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL»ƒ«¿≈««ƒ»¿≈»≈«ƒ»∆
˙Áz el‡ ÏL Ì‰È˙B·‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,eÏl‰ ˙B„ÏL¿»«»»«»∆¬≈∆∆≈««
e¯Ó‡ .ÌÈna Ì˙B‡ eÚÈaË‰Â e„ÓÚÂ ,e„ÓÚ ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆»¿¿»¿¿ƒ¿ƒ»««ƒ»¿
,Ì‰Ï ÔÈÚiÒÓe ÌÈÎÏB‰ eÁ‡Â eÈ˙B·‡Ï eNÚ CÎÂ¿»»«¬≈«¬«¿¿ƒ¿«¿ƒ»∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e¯ÊÁ „iÓ(ז לז, ÏÈÁ(ירמיה ‰p‰ : ƒ»»¿¬»ƒ¿ƒƒ≈≈
CÎÏ ,ÌÈ¯ˆÓ Bˆ¯‡Ï ·L ‰¯ÊÚÏ ÌÎÏ ‡ˆi‰ ‰Ú¯t«¿…«…≈»∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»

.ÚLBÈ ‡Ï ÈBb Ï‡ eÈtˆ e˙itˆa :¯Ó‡∆¡«¿ƒƒ»≈ƒƒ∆…ƒ«

‡ÎÌÈMÓÁ ,'Â‚Â eÈ˙·Á¯a ˙ÎlÓ eÈ„Úˆ e„ˆ .»¿»≈ƒ∆∆ƒ¿……≈¬ƒƒ
‰nÏÂ ,˙Èa‰ Ôa¯Á ¯Á‡ ¯˙Èa ‰˙NÚ ‰L ÌÈzLe¿«ƒ»»»¿»≈»««À¿«««ƒ¿»»
.Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯ÁÏ ˙B¯ e˜ÈÏ„‰L ÏÚ ,‰·¯Á∆¿¿»«∆ƒ¿ƒ≈¿À¿«≈«ƒ¿»
eÈ‰ ÌÈÏLe¯ÈaL ÔÈËBÈÏea‰ e¯Ó‡ ,e˜ÈÏ„‰ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ∆ƒ»«ƒ»
ÔB‰pÓ „Á ˜ÈÏÒ ‰Â‰ „ÎÂ ,‰È„Ó‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿∆¿««¿ƒ»¿«¬»»≈«ƒ¿
¯Ó‡ ,ÔÈËBÈÏea ‡„·ÚÈ‡Ï ˙ÈÚa dÈÏ e¯Ó‡ ‰‡lˆÏ¿«»»»¿≈»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¬«
.‡Ï ,e‰Ï ¯Ó‡ ,ÒÈËBÎ¯‡ ‡„·ÚÈ‡Ï ˙ÈÚa .‡Ï ,e‰Ï¿»»ƒ¿ƒ«¿»«¿¿ƒ¬«¿»
z‡ ,‡ÒÈ‡ „Á CÏ ˙È‡c dÈÚÓLc ÔÈ‚aÓ dÈÏ È¯Ó‡»¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒ»«ƒ»«¿
·˙Bk ‰Â‰Â .ÈzÚ„a ˙ÈÏ BÏ ¯Ó‡ ,ÈÏ dÈ˙È ‡aÊÓ ÈÚa»≈«¿¿»»≈ƒ»«≈¿«¿ƒ«¬»≈
‡Ï ÈBÏt ¯·b È˙‡ ÔÈ‡ ,dÈ˙Èa ¯·Ï dÈ˙ÈBÚ ÁlLÓe¿««ƒ≈¿«≈≈ƒ»≈¿«¿ƒ»
‰Â‰Â ,ÈÏ ‡aÊÓ ‡e‰c ‡ÈÒÈ‡Ï ÏÚÈÓ dÈe˜aLƒ̇¿¿≈≈«¿ƒ¿»¿«¿¿»ƒ«¬»
‡e‰‰c dÈÏ‚È¯ ˙¯·zÈ‡ È‡Âl‰ ,‡¯·‚ ‡e‰‰ ¯Ó‡»«««¿»«¿«ƒ¿««ƒ¿≈¿«
e„ˆ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡˙ÈÂÊ ‡„‰Ï ˜ÈÏÒ ‡ÏÂ ‡¯·‚«¿»¿»»≈«¬»»ƒ»¬»ƒ¿ƒ»
.‡˙‡ÈÈËÏt ÔÈÏÈ‡a ‡Îl‰lÓ ‡Á¯B‡ ‰‡Ècˆ ,eÈ„Ú¿̂»≈«ƒ»¿»ƒ¿«»»¿ƒ≈«¿¿»»
‡ÓBÈ ,eÈÓÈ e‡ÏÓ .‡˙Èa ‡e‰‰„ ‡ˆÈ˜ ,ev˜ ·¯»̃«ƒ≈ƒ»¿«≈»»¿»≈»
,·Ë ÔB‰Ï ˙Lt ‡Ï ÔeÈ‡ Û‡ .‡˙Èa ‡e‰‰„¿«≈»«ƒ»»«¿«

·È˙Îc(ה יז, pÈ˜‰.(משלי ‡Ï „È‡Ï ÁÓN : ƒ¿ƒ»≈«¿≈…ƒ»∆

·Î˜ÈÁL ÒeÈÎ¯Ë ,ÌÈÓL È¯LpÓ eÈÙ„¯ eÈ‰ ÌÈl˜ .«ƒ»…¿≈ƒƒ¿≈»»ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk eÈ‰Â ,·‡a ‰ÚLz ÏÈÏa BzL‡ ‰„ÏÈ ˙BÓˆÚ¬»»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»»
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ,‰kÁa „Ïe‰ ˜zzL .ÌÈÏ·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈ƒƒ¿«≈«¿««¬À»»¿ƒ¿»≈
ÈÚ·c ‰Ó ÏÎÂ ,˜ÈÏ„ ,e¯Ó‡ ,˜ÈÏ„ ‡Ï B‡ ,˜ÈÏ„«¿ƒ…«¿ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿»≈
LÈa ÔLÈÏ Ôe¯Ó‡Â ÔeÏÊ‡ ,e˜ÈÏ„‡ .‡ËÓÈ ÔÏÚ ÈËÓÈÏƒ¿≈¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬««¬»ƒ»ƒ
ÔBÂ‰ ˙„ÈÏÈ „k ÔÈ‡„e‰È ÔÈÏÈ‡ ,ÒeÈÎ¯Ë ÏL BzL‡Ï¿ƒ¿∆¿«ƒƒ≈¿»ƒ«¿ƒ«¬
‰ÁÏL .‡ÈÈÈˆBa e˜ÈÏ„‡ ‡„ÏÂ ˙ÈÈÓ „ÎÂ ,ÔÈÏa‡˙Óƒ¿«¿ƒ¿««¿¿»»«¿ƒƒ«»»¿»
L·Îe ‡a ÔÈÈ¯a¯a LaÎÓ z‡c „Ú ,dÏÚ·Ï ‰·˙ÎÂ¿»¿»¿«¿»«¿«¿«¿≈«¿»¿ƒ…¿
·ÈLÁÂ ‡ÙÏÈ‡Ï ˜ÈÏÒ ,C· e„¯Óc ÔÈ‡„e‰È ÔÈÏÈ‡ƒ≈¿»¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ
‡LÓÁa ‡Áe¯ dÈ˙È˙ÈÈ‡Â ÔÈÓBÈ ‰¯NÚa È˙ÈÓÏ¿≈≈«¬»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«¿»
ÔÈ„‰a ÔÈ˜ÒÚ BÂ‰c ÔeÈÁkL‡Â ‡˙‡ ,ÔÈÓBÈƒ¬»¿«¿¿ƒ«¬»¿ƒ«¬≈

‡˜eÒt(מט כח, Ó˜ˆ‰(דברים ˜Á¯Ó ÈBb EÈÏÚ '‰ ‡OÈ : ¿»ƒ»…»∆≈»…ƒ¿≈
‡¯L ‡e‰ ‡‡ e‰Ï ¯Ó‡ ,¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k ı¯‡‰»»∆«¬∆ƒ¿∆«»∆¬«¿¬»ƒ¿»
‡Áe¯ È˙˙ÈÈ‡Â ÔÈÓBÈ ‰¯NÚa È˙ÈÓÏ ˙È·ÈLÁc«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿»ƒ¿«¿≈«ƒ»
ÌÈLpÏ ¯Ó‡ .Ô‚¯‰Â ÂÈ˙BBÈ‚Ï ÔÙÈw‰ ,ÔÈÓBÈ ‡LÓÁa¿«¿»ƒƒƒ»ƒ¿»«¬»»»««»ƒ
C¯„k ÌÎÏ ‰NBÚ È‡ Â‡Ï Ì‡Â È˙BBÈ‚ÏÏ eÚÓM‰ƒ»¿¿ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ∆»∆¿∆∆
z„·Úc ‰Ó È‡Ú¯‡a „È·Ú e¯Ó‡ ,ÌÈL‡Ï È˙ÈNÚL∆»ƒƒ»¬»ƒ»¿¬≈¿«¿»≈«¿««¿¿
ÌÈÓc e·¯Ú˙Â ,Ô‚¯‰Â ÂÈ˙BBÈ‚Ï ÔÙÈw‰ „iÓ ,È‡ÏÈÚa¿ƒ»≈ƒ»ƒƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿»¿»ƒ
CÏB‰Â Ú˜Ba Ìc‰ ‰È‰Â ,el‡ ÏL ÌÈÓ„a el‡ ÏL∆≈¿»ƒ∆≈¿»»«»≈«¿≈
Èa¯ ,e˜Ïc ÌÈ¯‰‰ ÏÚ .¯‰ ÒB¯ÙÈ˜Ï ÚÈb‰L „Ú«∆ƒƒ«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿»À«ƒ
·˜ÚÈ Èa¯ .˙Bi·Ún‰ ¯Á‡ ÔÈ˜ÏBc eÈ‰L ¯Ó‡ e·i‡«¿»«∆»¿ƒ««««¬ƒ«ƒ«¬…

Ôa¯Â .ÌÈÏLe¯Èa L‡ e˙Èv‰L el‡ ¯Ó‡ ÔÈÁ ¯ÙÎcƒ¿«»ƒ»«≈∆ƒƒ≈ƒ»«ƒ¿«»»
ÏÚ :¯Ó‡ CÎÏ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ô‰È˜ÏBc el‡ È¯Ó‡»¿≈≈¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»∆¡««

.e˜Ïc ÌÈ¯‰‰∆»ƒ¿»À

‚Î.Èa¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â Èa¯ ,'‰ ÁÈLÓ eÈt‡ Áe¯««≈¿ƒ««ƒ¿«ƒƒ¿»≈¿«ƒ
·¯Ú ˙BÈ˜ ˙Bl‚Óa ÔÈËLBÙe ÌÈ·LBÈ eÈ‰ ÈÒBÈ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆
da e¯ÈL ,‰ÎLÁ ÌÚ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»ƒ¬≈»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ¯ÓB‚Â ÌÈ‡ˆBÈ e‡ e¯Ó‡ ,˙Á‡ ‡˙Èa ‡ÙÏ‡«¿»≈»««»¿»¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ ¯Ó‡ ,BÚaˆ‡a ÏLÎ B˙È·Ï Èa¯ ‰ÏÚLÎe ,¯ÁÓÏ¿»»¿∆»»«ƒ¿≈ƒ¿«¿∆¿»»««

BÓˆÚ(י לב, BÏ(תהלים ¯Ó‡ ,ÚL¯Ï ÌÈ·B‡ÎÓ ÌÈa¯ : «¿«ƒ«¿ƒ»»»»«
ÔÈÚa ÔÈ˜ÒBÚ eÈÈ‰ el‡ ÈÒBÈ Èa¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa«̄ƒƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
˙Á‡ ÏÚ ÂÈLÎÚ ,¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ Ck ,Ck EÚÈb‰Â ‰f‰«∆¿ƒƒ¬»»»ƒƒ≈«¿»«««
B˙È·Ï Èa¯ ‰ÏÚL ÔÂÈk .'Â‚Â eÈt‡ Áe¯ ,‰nÎÂ ‰nk«»¿«»««≈≈»∆»»«ƒ¿≈
,ıeÁa ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ ¯L˜Â L·È ‚BÙÒ ‰kn‰ ÏÚ Ô˙»««««»¿»≈¿»«»∆»∆ƒ«
‰LÏL e„ÓÏ epnÓ ÈÒBÈ Èa¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆»«¿¿»
˙‡ ¯nLÓ ‡e‰L ‡l‡ ‡t¯Ó ‚BÙqL ‡Ï ,ÌÈ¯·„¿»ƒ…∆¿¿«≈∆»∆¿«≈∆
L„w‰ È·˙Îa ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÔÎeÓ ˙ÈaÓ ÈÓb ,‰kn‰««»∆ƒƒ«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
ÔÈL¯B„Â Ì‰a ÔÈBL Ï·‡ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ‡l‡∆»ƒ«ƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»∆¿¿ƒ
.ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó ˙B¯˜ÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â ,Ì‰a»∆¿ƒ»¿ƒƒƒ¿…¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
Èa¯ ÌLa ‡¯ÈÚÊ Èa¯ ,‡e‰L Ïk Ò¯Á ¯Ó‡ Ï‡eÓL¿≈»«∆∆»∆«ƒ¿≈»¿≈«ƒ
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ ,˙ÈÒ¯ÁÂ ˙È·Á ˙Ùe‚Ó ¯Ó‡ Ï‡eÓL¿≈»«¿«»ƒ¿«¿ƒÀ»¿«¿¿»
ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,‰tL‡Ï ÔÎÈÏL‰ ,˙aLa¿«»ƒ¿ƒ»»«¿»»¿«¿¿»

.˙aLa(י לב, ¯Èa(תהלים ,ep··BÒÈ „ÒÁ '‰a ÁËBa‰Â : ¿«»¿«≈««∆∆¿¿∆«ƒ
e¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ÌLa ÌeÁz Èa¯Â ‰‡¯ˆa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¿»»¿«ƒ«¿¿≈«ƒ«»»¿
,BÏa˜Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ba ¯ÊBÁÂ ÚL¯ elÙ‡¬ƒ»»¿≈«»»¿«¿

.ep··BÒÈ „ÒÁ '‰a ÁËBa‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈««∆∆¿¿∆

„Î˙·LBÈ .ÔÈ¯ÒÈ˜ BÊ ,ÌB„‡ ˙a ÈÁÓNÂ ÈNÈN .ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¡≈»ƒ∆∆
È¯kLz ÒBk ¯·Úz CÈÏÚ Ìb .Ò¯t BÊ ,ıeÚ ı¯‡a¿∆∆»««»«ƒ«¬»ƒ¿¿ƒ

.È¯Ú˙˙Â¿ƒ¿»ƒ

‰ÎÔÁBÈ Èa¯ ÌLa BaÏÁ Èa¯ ,ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz .«¬≈«ƒ«ƒ∆¿¿≈«ƒ»»
ÏÚ ‰Ú¯t ÏL BzÚaË ˙¯Ò‰ ‰˙È‰ ‰·BË ¯Ó‡»«»»¿»¬»«««¿∆«¿…«
Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL ‰L ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ»»∆ƒ¿«≈¬≈∆
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê·e ,‰l‡‚ ‰˙È‰ ‰ÊaL ÈÙÏ ,‰LÓ∆¿ƒ∆»∆»¿»¿À»»∆…»¿»
˙¯Ò‰ ‰˙È‰ ‰·BË ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ .‰l‡b¿À»«ƒƒ¿∆»ƒ»«»»¿»¬»«
ÌÈMMÓ È„Óa Ï‡¯NÈ ÏÚ LB¯ÂLÁ‡ ÏL BzÚaË««¿∆¬«¿≈«ƒ¿»≈¿»«ƒƒƒ
‰ÊaL ,‰nÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa e‡a˙pL ÌÈ‡È· ‡Baƒ̄¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ»»»∆»∆
È¯Ó‡ Ôa¯Â .‰l‡‚ ‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê·e ‰l‡‚ ‰˙È‰»¿»¿À»»∆…»¿»¿À»¿«»»»¿≈
‰L ÌÈÚa¯‡Ó ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ˙BÈ˜ ˙l‚Ó ‰˙È‰ ‰·BË»»¿»¿ƒ«ƒ«ƒ¿»≈≈«¿»ƒ»»
Ï‡¯NÈ eÏË daL ,‰nÏ ,‰ÈÓ¯È Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿¿»»»∆»»¿ƒ¿»≈
˙Èa ·¯ÁL ÌBia Ì‰È˙BBÚ ÏÚ ‰ÓÏL ÈÎBÙÈ‡≈ƒ¿≈»«¬≈∆«∆»«≈
„˜t .ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ»«

.ÌB„‡ ˙a CBÚ¬≈«¡

e‡¯· ‰nÏ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿≈«ƒ«¿»»»ƒ¿¿
‡e‰ ‡„‰ ,ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ˙È‡c ˙Èa ˙eÏ˙‰Ï ,ÌÈ¯eqi‰«ƒƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿ƒ¿¿≈«¬»
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רלה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰lb ÌB„‡ ˙a CBÚ „˜t ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz :·È˙Î„ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ»«¬≈«¡ƒ»
¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï dÈ˙ÂÂÎ„Â .CÈ˙‡hÁ ÏÚ,ז (דברים ««…»ƒ¿ƒ¿»≈¿«≈«∆∆¡«

ÒÁtטו) Èa¯ ¯Ó‡Â ,'Â‚Â ÈÏÁ Ïk EnÓ '‰ ¯ÈÒ‰Â :¿≈ƒƒ¿»…ƒ¿»««ƒƒ¿»
˙Èa ˙eÏ˙‰Ï ÔÈ¯eqi‰ e‡¯· ‰nÏ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ«¿»»»ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ¿«…«ƒ
ÏÎa Ì˙e :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ˙È‡c¿ƒ¿¿≈«¬»ƒ¿ƒ¿»»¿»

dÈ˙ÂÂÎ„Â .EÈ‡N(א א, ‡Ó¯(עובדיה ‰k ‰È„·Ú ÔBÊÁ : ¿∆¿ƒ¿»≈¬…«¿»…»«
¯ÈˆÂ '‰ ˙‡Ó eÚÓL ‰ÚeÓL ÌB„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ '‰¡…ƒ∆¡¿»»«¿≈≈¿ƒ
;‡˜eÒt ÔÈ„‰Â ,'Â‚Â ‰ÈÏÚ ‰Óe˜Â eÓe˜ ÁlL ÌÈBba«ƒÀ»¿»»»∆»¿»≈¿»

.'Â‚Â C˙BÏ‚‰Ï ÛÈÒBÈ ‡Ï ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz«¬≈«ƒ…ƒ¿«¿≈
‰‡ÚÈ·¯ ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»¿ƒ»»

d dyxt
‡Á˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ ,eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯ÎÊ לא). ל, :(משלי ¿…∆»»»«ƒƒ¿»»«

ÈL Ïc‚Ó Ì„‡ ÌÏBÚaL ‚‰a ,LÈ˙ B‡ ÌÈ˙Ó ¯ÈÊ¯Ê«¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¿…«∆»»»»¿«≈¿≈
˙‡ L·Bk ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,B˙Èa CB˙a ÔÈ¯Ê¯Ê«¿»ƒ¿≈∆»»¿∆»»»≈∆

.BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏ ÏÈ·La ÔËw‰ ÈÙÏ ÏB„b‰«»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ»«»

Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»
E˙¯B˙a eÏ z·zÎ‰ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰,כה (דברים ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿»∆

Ï‡יז) EÏe ‰NÚ ÈÏ ,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ :»≈¬∆»»¿¬»≈ƒ»»¿…
e¯Ó‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯ .ELc˜Ó ˙‡ ·È¯Á‰ ‡Ï ,‰NÚ»»…∆¡ƒ∆ƒ¿»¿«»»»¿ƒ»¿
˙Bn‡Â ElL e‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»»∆¿¿À
.E˙n‡ ÏÚ ÒÁ ‰z‡ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓ ,ElL ÌÏBÚ‰»»∆¿ƒ¿≈»≈«»»«À»¿
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,BnÚ Ìe˜Ï‡ CÏÓe∆∆«¿ƒ»««ƒƒ¿»»¿ƒ¿»≈
ÔÈ‡ Ï·‡ ea ‰ÈeˆÓ ‰ÁÎL ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»ƒ¿»¿»»¬»≈
z‡ CÎÈÙÏ ,EÈÙÏ ‰ÁÎL ÔÈ‡Â ,Ea ‰ÈeˆÓ ‰ÁÎLƒ¿»¿»¿¿≈ƒ¿»¿»∆¿ƒ»«¿

¯ÎÊ(ז קלז, ÌBÈ(תהלים ˙‡ ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ : ¿…¿…ƒ¿≈¡≈
‡a‡ Èa¯ ,da „BÒÈ‰ „Ú e¯Ú e¯Ú ÌÈ¯Ó‡‰ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ»…¿ƒ»»««¿»«ƒ«»
.Ôept Ôept ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯Â ,e¯bt e¯bt ¯Ó‡ ‡‰k ¯a««¬»»««¿«¿¿«ƒ≈ƒ»«««

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e¯‚t e¯‚t ¯Ó‡c Ô‡Ó,נא (ירמיה «¿»««¿«¿¬»ƒ¿ƒ
Ó‡c¯נח) Ô‡Ó .¯Ú¯Ú˙z ¯Ú¯Ú ‰·Á¯‰ Ï·a ˙BÓÁ :…»∆»¿»»«¿≈ƒ¿«¿««¿»«

elÙ‡ ,da „BÒÈ‰ „Ú :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ôept Ôept««¬»ƒ¿ƒ««¿»¬ƒ
Ô„eÈ Èa¯ ,e˙t¯Á ˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ .ÔeËÓ ‰È˙B„BÒÈ¿∆»»«ƒ»¿≈∆∆¿»≈«ƒ»
,·B¯wÓ ‰Ëa‰ ,˜BÁ¯Ó ‰i‡¯e ·B¯wÓ ‰Ëa‰ ¯Ó‡»««»»ƒ»¿ƒ»≈»«»»ƒ»

¯Ó‡pL(ו יט, א Ú‚˙(מלכים ÂÈ˙L‡¯Ó ‰p‰Â ËaiÂ : ∆∆¡«««≈¿ƒ≈¿«¬…»À«
¯Ó‡pL ,˜BÁ¯Ó ‰i‡¯e .ÌÈÙˆ¯(ד כב, iÂ¯‡(בראשית : ¿»ƒ¿ƒ»≈»∆∆¡«««¿

,˜BÁ¯Ó ‰Ëa‰ ¯ÓB‡ ÒÁt Èa¯ .˜Á¯Ó ÌB˜n‰ ˙‡∆«»≈»…«ƒƒ¿»≈«»»≈»
¯Ó‡pL(טו פ, i‡¯e‰(תהלים .‰‡¯e ÌÈÓMÓ Ëa‰ : ∆∆¡««≈ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ»

¯Ó‡pL ,·B¯wÓ(כה לב, BÏ(בראשית ÏÎÈ ‡Ï Èk ‡¯iÂ : ƒ»∆∆¡«««¿ƒ…»…
.BÎ¯È ÛÎa ÚbiÂ«ƒ«¿«¿≈

·‰ÎÙ‰ BÊÈ‡a ,ÌÈ¯ÊÏ ‰ÎÙ‰ e˙ÏÁ כב). כט, :(דברים «¬»≈∆∆¿»¿»ƒ¿≈¬≈»
‰ÈÚLÈ ,e˙ÏÁ d˙B‡ ‡¯B˜ ‰ÈÓ¯È .Ì„Ò ˙Ît‰Ók¿«¿≈«¿…ƒ¿¿»≈»«¬»≈¿«¿»

d˙B‡ ‡¯B˜(י סד, a‡(ישעיה .ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa : ≈»≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈»
eL„˜ ˙Èa ‡ÏÂ ‡È‰ e˙ÏÁ ‡Ï ¯Ó‡Â ÛÒ‡»»¿»«…«¬»≈ƒ¿…≈»¿≈
‡„‰ ,ClL CB˙Ï ÌÈBb e‡a ‡l‡ ,‡È‰ ez¯‡Ù˙Â¿ƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ¿∆»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(א עט, E˙ÏÁa(תהלים ÌÈB‚ e‡a ÌÈ‰Ï‡ : ƒ¿ƒ¡…ƒ»ƒ¿«¬»∆
.ÌÈiÚÏ ÌÈÏLe¯È ˙‡ eÓN EL„˜ ÏÎÈ‰ ˙‡ e‡ÓËƒ¿∆≈«»¿∆»∆¿»»ƒ¿ƒƒ

‚ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,·‡ ÔÈ‡Â eÈÈ‰ ÌÈÓB˙È .¿ƒ»ƒ¿≈»«ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ≈ƒ
Ìz‡ ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,¯Ó‡»«»«»∆«»»¿ƒ¿»≈«∆
ÌÎÈiÁ ,·‡ ÔÈ‡Â eÈÈ‰ ÌÈÓB˙È ÈÙÏ Ìz¯Ó‡Â Ì˙ÈÎa¿ƒ∆«¬«¿∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»«≈∆
‰È‰È ‡Ï È„Óa ÌkÓ „ÈÓÚ‰Ï „È˙Ú È‡L Ï‡Bb‰ Û‡««≈∆¬ƒ»ƒ¿«¬ƒƒ∆¿»«…ƒ¿∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‡Â ·‡ BÏ(ז ב, ‡ÔÓ(אסתר È‰ÈÂ : »»≈¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ…≈
.Ì‡Â ·‡ dÏ ÔÈ‡ Èk B„c ˙a ¯zÒ‡ ‡È‰ ‰q„‰ ˙‡∆¬«»ƒ∆¿≈«…ƒ≈»»»≈

„ÌÈ˜Èˆn‰ eÏÚ ˙Á‡ ÌÚt ,eÈ˙L ÛÒÎa eÈÓÈÓ .≈≈¿∆∆»ƒ««««»«¿ƒƒ
Ì˙B‡ e¯ÎÓe e¯ÊÁ ,Ô‰ÈÓÈÓe ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ôzt eÏËÂ¿»¿ƒ»¿≈»¿«¿»≈≈∆»¿»¿»
:‰f‰ ˜eÒt‰ ea Ìi˜˙pL eÏ ÈB‡ e¯Ó‡ ,Ì‰Ï»∆»¿»∆ƒ¿«≈»«»«∆

.e‡·È ¯ÈÁÓa eÈˆÚ eÈ˙L ÛÒÎa eÈÓÈÓ≈≈¿∆∆»ƒ≈≈ƒ¿ƒ»…

‰˙BÓˆÚ ˜ÈÁL Òe‡i¯„‡ ,eÙc¯ e¯‡eˆ ÏÚ .««»≈ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»
È‡„e‰Èa ‡¯ÚN ÔÁkLÓ ÔÈ˙‡c È‡ ¯Ó‡Â „Èwt«≈«¬«ƒ«¬≈««¿«¿««¬»ƒ»≈
e¯‡eˆ ÏÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈpÈÓ dÈL‡¯ ÔeÓÈ¯‡¬ƒ≈≈ƒ≈¬»ƒ¿ƒ««»≈

.eÙc¯ƒ¿»¿

a e„‚aL ÏÚ ,eÙc¯ e¯‡eˆ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·ce¯‡eˆ »»«≈««»≈ƒ¿»¿«∆»«¿¿«»≈
˜ÈÁL ¯v„Îe· ,eÏ Ápe‰ ‡ÏÂ eÚ‚È .‰¯ˆ ÌBÈa¿»»»«¿¿…«»¿«¿∆«¿ƒ
ÔeÈ‡c ÔB‰‰Ï‡ dÈÏ ¯Ó‡Â Ô„‡¯Êe·Ï ‰eˆ ˙BÓˆÚ¬»ƒ»ƒ¿«¿¬»«¬«≈¡»¬¿ƒ
,ÌÈ·L Ïa˜Ï ‰ËeLt B„ÈÂ ‡e‰ ‰·eLz ÈÏÚa Ïa˜Ó¿«≈«¬≈¿»¿»¿»¿«≈»ƒ
‡Ïc ÔelˆÈc ÔÈ˜aL˙ ‡Ï ÔB‰Ï LÈ·k z‡c ÔÂÈk≈»¿«¿»≈¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ«¿»
‡e‰‰Â ,ÔB‰ÈÏÚ ÌÁ¯È ÔB‰‰Ï‡Â ,‡z·eÈz Ôe„aÚÈ«¿¿¿¿»≈»¬¿«≈¬≈¿«
ÈlÙÓ È‰˙ ‡Ï ‡l‡ ,ÔÈt‡ ¯BÁLa ˙ÈÁ ‡¯·‚«¿»»≈ƒ¿«ƒ∆»»¿≈«¿≈
ÔB‰Ó „Á ÌÈ‡˜ ‰Â‰ „k ÔB‰˙È L·Îc ÔÂÈk .ÔB‰ÈÏÚ¬≈≈»ƒ¿««¿«¬»»≈«ƒ¿
ÛÈ¯Ë ,ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ dÈÏ ÏqÙÓe dÈÏ ·ÈÒ ‰Â‰¬»»≈≈¿««≈≈»ƒ≈»ƒ¿≈
‡ÏL ÔB‰ÈÁ¯k ÏÚa ÔÈÎl‰Ó ÔeÈ‡Â ÔB‰ÈÓB˜ dÈÏ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈∆…

.ÔB‰˙·BËa¿«¿
‰nÏÂ ,CBÈ¯‡ ‡e‰ Ô„‡¯Êe· ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿«¿¬»«¿¿»»
,‰È¯‡k ‰È·M‰ ÏÚ Ì‰B ‰È‰L CBÈ¯‡ BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿«¿∆»»≈««ƒ¿»¿«¿≈
ÔB‰Ï ¯Ó‡ ˙¯ÙÏ eÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙¯ÙÏ eÚÈb‰L „Ú«∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒƒƒ¿»¬«¿
ÔB‰‰Ï‡ ˙ÈÏ Ôeck ÔÓ Èc ,ÔeÁÈc ÔeÈ˜·L ‡˙eÏiÁÏ¿«»»«¿ƒ¿ƒƒƒ«≈¡»¬

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔB‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ(א קלז, ÏÚ(תהלים : ≈¬≈¬»ƒ¿ƒ«
‡Ï ÌLÏ „Ú ,eÈÎa Ìb e·LÈ ÌL Ï·a ˙B¯‰«¬»∆»»«¿«»ƒ«¿»…

.e·LÈ»«¿
Â˙¯NÚ eÈ‰ ‰Ó ,ÌÁÏ ÚaNÏ ¯eM‡ „È e˙ ÌÈ¯ˆÓ .ƒ¿«ƒ»«»«ƒ¿…«»∆»»¬∆∆

ÔÈ‡È·Óe ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓL ÔÈÁlLÓ eÈ‰ ÔÈNBÚ ÌÈË·M‰«¿»ƒƒ»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
eÈ‰È ÌÈ‡BN e‡B·È Ì‡L ,¯eM‡Ï ÔÈÁlLÓe ‰‡e·z¿»¿«¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒƒ¿

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÚiÒÏ È„k(ב יב, ÌÚ(הושע ˙È¯·e : ¿«¿«¿»¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
.Ï·eÈ ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓLÂ e˙¯ÎÈ ¯eM‡«ƒ¿…¿∆∆¿ƒ¿«ƒ»

ÊCe¯a LB„w‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÈ‡Â e‡ËÁ eÈ˙B·‡ .¬≈»¿¿≈»¬«¿«»»
.ÔÈÓÈi˜ ÔBÎ„È„a ‡e‰¿ƒ¿«»ƒ

.‡ÏÈ„a ÔÈÓÈi˜ ÔB‰Ï e¯Ó‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬«¿«»ƒ¿ƒ»»
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Á,Ì„iÓ ÔÈ‡ ˜¯t .ÌÈ¯ˆÓ el‡ ,e· eÏLÓ ÌÈ„·Ú .¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«ƒ…≈≈ƒ»»
.‰LÓ ÈÏeÏÈ‡ƒ≈∆

.˙BiÎÏÓ Úa¯‡ el‡ ,e· eÏLÓ ÌÈ„·Ú ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬»ƒ»¿»≈«¿««¿À
.‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÏeÏÈ‡ ,Ì„iÓ ÔÈ‡ ˜¯t…≈≈ƒ»»ƒ≈«»»

ËÔa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ,eÓÁÏ ‡È· eLÙa .¿«¿≈»ƒ«¿≈»««»ƒ¿∆
ÏL Ô˙¯ˆ ˙ˆ˜Ó eÁÈ¯‰L È„È ÏÚ ÌÈBL‡¯‰ Ï‡ÈÏÓb«¿ƒ≈»ƒƒ«¿≈∆≈ƒƒ¿«»»»∆
·È˙k eÈ˙B·‡ ,ÔÁe¯ ‰¯ˆ˜ ˙BiÎÏÓ Úa¯‡«¿««¿À»¿»»¬≈¿ƒ

ÔB‰a(ד כא, Ï‡ic(במדבר .C¯ca ÌÚ‰ LÙ ¯ˆ˜zÂ : ¿«ƒ¿«∆∆»»«»∆»ƒ≈
¯Ó‡(טו ז, ÈÚLÈ‰(דניאל .‰‡ ÈÁe¯ ˙i¯k˙‡ : »«∆¿¿ƒ«ƒ¬»¿«¿»
¯Ó‡(ג כא, ÈÓ¯È‰(ישעיה .‰ÏÁÏÁ È˙Ó e‡ÏÓ Ôk ÏÚ : »««≈»¿»¿««¿»»ƒ¿¿»

CB˙a ÌÈe˙pL e‡ .eÓÁÏ ‡È· eLÙa :¯Ó‡»«¿«¿≈»ƒ«¿≈»∆¿ƒ¿
.‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ˙BiÎÏÓ Úa¯‡«¿««¿À««««»¿«»

È¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,e¯ÓÎ ¯ep˙k e¯BÚ .≈¿«ƒ¿»¿≈»»ƒ«¬«
Ïk ˜q‰ ‡ÏL ¯e˙k ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡˙‡È¯Ók ÔÈÏÈ‡k¿ƒ≈«¿¿»»¿«¬«¿«∆…À«»

.Bk¯»̂¿

‡È¯Ó‡ ÂÈ˙BÏÈÁÏ ‰eˆ Ô„‡¯Êe· ,epÚ ÔBiˆa ÌÈL .»ƒ¿ƒƒ¿«¿¬»ƒ»«¬»»»«
Ï‡ e¯‰f‰ ,‡e‰ ‰nÊ ‡BN el‡ ÏL ÔB‰‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡»¬∆≈≈ƒ»ƒ»¬«
ÔÈÈ˙‡ ÔÈÈÂ‰ ‡ÈiL eÚÓML ÔÂÈk ,LÈ‡ ˙L‡a eÚbzƒ¿¿≈∆ƒ≈»∆»¿¿«»«¿»«¿»
Ô‡ ‡ÏÈc ÔÓe ÔÏÎ‡ Ô‡ ‡ÏÈc ÔÓ ¯·‚Ï Ô¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿«ƒƒ»»¬«»¿»ƒƒ»»¬«
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÏÚ CÓL ‡È¯˜˙Èc „·Ïa ‡l‡ ,ÌÈqk˙Óƒ¿«ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿»¬»¬»

·È˙Î„(א ד, ‡Á„(ישעיה LÈ‡a ÌÈL Ú·L e˜ÈÊÁ‰Â : ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ∆«»ƒ¿ƒ∆»
,epÚ˙Â ÔÎ eNÚ ‡ÏÂ eÏvÚ˙pL ÌÈL ˙ÏzÓ ¯a ,'Â‚Â«ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«¿¿…»≈¿ƒ¿«
,‰„e‰È È¯Úa ˙Ï˙a epÚ ÔBiˆa ÌÈL :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«»ƒ¿ƒƒ¿À…¿»≈¿»

.·È˙k ˙Ï˙a¿À«¿ƒ

·È‡z¯˜Ï ÏÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‰Â‰ ,eÏ˙ Ì„Èa ÌÈ¯N .»ƒ¿»»ƒ¿¬»«¿»»≈¿«¿»
ÔÈ·Ò L‡ Èa ,ÔB‰Ï ÈÏ˙Â ‡z¯˜„ È·Ë ·ÈÒ ‰Â‰Â«¬»»≈»≈¿«¿»¿»≈¿¿≈¡«»ƒ
Ïa˜Ó ‰Â‰ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ dÈÏ ÔÈÒÈiÙÓe ÔÈÈ˙‡ ÔBÂ‰¬»¿»¿«¿ƒ≈¬≈¿»¬»¿«≈
‡Ï ÌÈ˜Ê Èt eÏ˙ Ì„Èa ÌÈ¯N :¯Ó‡ CÎÏ ,e‰ÈÈpÓƒ«¿¿»∆¡«»ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿≈ƒ…

.e¯c‰∆¿»

‚ÈÌÈÁ¯ ‰È‰ ‡ÏL ‡ˆBÓ z‡ ,e‡N ÔBÁË ÌÈ¯eÁa .«ƒ¿»»«¿≈∆…»»≈«ƒ
,Ô„È¯B‰Â ÌÈÁ¯ ÔÈÚË‰ ¯v„Îe· ‰ÏÚLÎe ,Ï··a¿»∆¿∆»»¿«¿∆«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ יד)‰„‡ מג, ÈzÁÏL(ישעיה ÌÎÚÓÏ : ¬»ƒ¿ƒ¿««¿∆ƒ«¿ƒ
.·È˙k ÌÈÁ¯a ,Ìlk ÌÈÁÈ¯· Èz„¯B‰Â ‰Ï·a»∆»¿«¿ƒ»ƒƒÀ»»≈«ƒ¿ƒ

.‡e‰ ‰i˜ ÔBLÏ ,e‡N ÔBÁË ÌÈ¯eÁa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»»»¿ƒ»
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(כא טז, È·a˙(שופטים ÔÁBË È‰ÈÂ : ¿»¿«¿»««¿ƒ≈¿≈

Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,eÏLk ıÚa ÌÈ¯Úe .ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»ƒ»≈»»»««ƒ¿À«∆
‰ÎBNa ÌÈÊe¯Á e‡ˆÓ ˙B˜BÈz ˙B‡Ó LÏL ÈÂÏ≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿¬ƒ¿»

.˙Á‡««
„ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,Ì˙È‚Ó ÌÈ¯eÁa e˙·L ¯ÚMÓ ÌÈ˜Ê .¿≈ƒƒ««»»«ƒƒ¿ƒ»»»««ƒ

.e˙·L ÔB‰È¯ÓfÓ ‰ÈÓ¯È Èa¯a ‡a‡«»¿«ƒƒ¿¿»ƒƒ¿≈»»

ÂË‰BL‡¯a ‡cÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ,eaÏ NBNÓ ˙·L .»«¿ƒ≈»««ƒ¿»»ƒ»

ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈ¯„‰Ò ˙ÓÈ‡ ‰˙È‰Lk¿∆»¿»≈««¿∆¿ƒ«ƒ¿»≈…»¿ƒ
eÈ‰ ÔÈ¯„‰q‰ eÏËaMÓ Ï·‡ ,¯ÈMa ‰Ï· ¯·c¿«¿»»«ƒ¬»ƒ∆»¿««¿∆¿ƒ»

.¯ÈMa ‰Ï· È¯·c ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿≈¿»»«ƒ

‰BL‡¯a ‡cÒÁ ·¯ ÌLa ÔÈ·‡ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»
dc‚k ÌÈ˜ÒBt eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰‡a ‰¯ˆ ‰˙È‰Lk¿∆»¿»»»»»«ƒ¿»≈»¿ƒ¿∆¿»
˙ÈaÓ ¯ÈM‰ ÏËa ÔÈ¯c‰Ò ‰ÏËaMÓ ,‰ÁÓNƒ¿»ƒ∆»¿»«¿∆¿ƒ»««ƒƒ≈

¯Ó‡pL ,˙B‡zLn‰(ט כד, ÔÈÈ.(ישעיה ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa : «ƒ¿»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ
Ï·‡Ï Ct‰ eaÏ NBNÓ ˙·L el‡Â el‡ e˜ÒtMÓƒ∆»¿≈»≈»«¿ƒ≈∆¿«¿≈∆

.eÏBÁÓ¿≈

ÊËÏË ·L·Lc ‰ÈÓ¯È Èa¯ ,eL‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ .»¿»¬∆∆…≈«ƒƒ¿¿»¿«¿»»«
‡‰Â ¯Ó‡Â Ï‡eÓL ÚÓL ,BL‡¯a d¯L˜e ˙ÈÊ ˙¯ËÚ¬∆∆«ƒ¿»»¿…»«¿≈¿»«¿»

˙Â‰ ,Ôk „È·Ú ‡ÏÂ dÈLÈ¯ ÌÈ¯˙È‡c dÈÏ ‡ÁÈ קהלת) ƒ»≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿»¬≈≈¬«
ה) dÈÏ,י, ‰Â‰ ÔÎÂ ,ËÈlM‰ ÈÙlÓ ‡ˆiL ‰‚‚Lk :ƒ¿»»∆…»ƒƒ¿≈««ƒ¿≈¬»≈

Èk eÏ ‡ ÈB‡ eL‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«»¿»¬∆∆…≈»»ƒ
.e‡ËÁ»»

ÊÈ¯Úˆ ¯Ó‡ È‡ÏÓN Èa¯ ,eaÏ ‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ .«∆»»»∆ƒ≈«ƒƒ¿»»«««
¯Á‡Ó ,˙‡f‰ ‰M‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ÏB„b»»««»»»ƒ»«…≈««
.d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙¯nLÓe ˙¯ÊBÁ d˙„ ÈÓÈ ˙¯nLÓL∆¿«∆∆¿≈ƒ»»∆∆¿«∆∆¿≈ƒ»»
‰M‡‰ ¯ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa¯ ÏL Ba ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»¿∆«ƒ≈«¿ƒƒ≈»ƒ»
ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈL d˙ÈaÓ ‰L¯tL È„È ÏÚ ˙‡f‰«…«¿≈∆≈¿»ƒ≈»¿«ƒ¿»»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰Âc ‰¯Bz‰ d˙B‡ ‡¯B˜,טו (ויקרא ≈»«»»»¬»ƒ¿ƒ
ÈaÓe˙לג) eÈiÁ ˙ÈaÓ eL¯tL e‡ ,‰˙ca ‰Âc‰Â :¿«»»¿ƒ»»»∆≈«¿ƒ≈«≈ƒ≈

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ÌÈL ‰nÎÂ ÌÈÓÈ ‰nk eLc˜Óƒ¿»≈«»»ƒ¿«»»ƒ««««»¿«»
,eaÏ ‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ :¯Ó‡ CÎÏ ,ÔÈÂc ‡¯wpL∆ƒ»≈»ƒ¿»∆¡««∆»»»∆ƒ≈

.eÈÈÚ eÎLÁ ‰l‡ ÏÚ ‰nÏ»»«≈∆»¿≈≈

ÁÈÏ‡ÈÏÓb Ôa¯ ‰È‰ ¯·Îe ,ÌÓML ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ .««ƒ∆»≈¿»»»«»«¿ƒ≈
‡·È˜Ú Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¿«ƒ¿À«¿«ƒ¬ƒ»
ÈÓB¯ ÏL dBÓ‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ÈÓB¯Ï ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬»∆ƒ
Ì‰ eÏÈÁ˙‰ ,ÏÈÓ ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó „Ú ÒBÏÈiÏËetÓƒ¿ƒ»«≈»¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ≈
ÌÈÎBa e‡ ‡·È˜Ú e¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‡·È˜Ú Èa¯Â ÌÈÎBaƒ¿«ƒ¬ƒ»¿«≈»¿¬ƒ»»ƒ
e¯Ó‡ ,Ì˙ÈÎa ‰nÏ Ìz‡Â Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‰z‡Â¿«»¿«≈»«»∆¿«∆»»¿ƒ∆»¿

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ ÌÈBb‰L ‰k· ‡Ï BÏÔBÂ‰Ï …ƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ¬«»ƒ∆¡
,‰ÂÏLÂ Ô‡LÂ ÁËa ÔÈ·LBÈÂ ,ÔB‰ÈaˆÚÏ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«¬«≈¿¿ƒ∆«¿«¬»¿«¿»
¯B„Óe L‡ ˙ÙÈ¯NÏ ‰È‰ eÈ‰Ï‡ ÈÏ‚¯ ÌB„‰ ˙È·e≈¬«¿≈¡…≈»»ƒ¿≈«≈»
,˜ÁNÓ È‡ CÎÏ Ì‰Ï ¯Ó‡ .‰k· ‡ÏÂ ‰„O‰ ˙iÁÏ¿«««»…∆¿…ƒ¿∆»«»∆¿»¬ƒ¿«≈
ÌÚt .BBˆ¯ ÈNBÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ÂÈÒÈÚÎÓÏ Ôk Ì‡ƒ≈¿«¿ƒ»«»…∆¿≈¿««
eÚ¯˜Â ÌÈÙBvÏ eÚÈb‰ ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ˙¯Á‡«∆∆»ƒƒ»«ƒƒƒ«ƒ¿»¿
‡ˆBÈ „Á‡ ÏÚeL e‡¯Â ˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ ,Ì‰È„‚aƒ¿≈∆ƒƒ¿«««ƒ¿»»∆»≈
Èa¯Â ÌÈÎBa Ì‰ eÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙ÈaÓƒ≈»¿≈«√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ
dn˙Ó ‰z‡ ÌÏBÚÏ ‡·È˜Ú BÏ e¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‡·È˜Ú¬ƒ»¿«≈»¿¬ƒ»¿»«»¿«≈«
Ìz‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‰z‡Â ÌÈÎBa e‡ ,eÈÏÚ»≈»ƒ¿«»¿«≈»«»∆«∆
·e˙kL ÌB˜Ó ‰k· ‡ÏÂ BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈÎBa Ìz‡ ‰nÏ»»«∆ƒ»¿¿…ƒ¿∆»∆»

Ba(נא א, BÈˆ‡(במדבר ÏÚeL È¯‰Â ,˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¿«»«»≈»«¬≈»≈
ÌÓML ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ :˜eÒt‰ ÌÈ˜˙ ÂÈÏÚÂ ,BÎBzÓƒ¿»»ƒ¿«≈«»««ƒ∆»≈
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רלז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

È‡ CÎÏ È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,B· eÎl‰ ÌÈÏÚeL»ƒƒ¿»«»∆«¬ƒ¿»¬ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,˜ÁNÓ(ב ח, ÌÈ„Ú(ישעיה ÈÏ ‰„ÈÚ‡Â : ¿«≈¬≈≈¿»ƒ»ƒ≈ƒ

,e‰ÈÎ¯·È Ôa e‰È¯ÎÊ ˙‡Â Ô‰k‰ ‰È¯e‡ ˙‡ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ≈ƒ»«…≈¿∆¿«¿»∆¿∆∆¿»
Lc˜Óa ‰È¯e‡ ,‰È¯ÎÊ Ïˆ‡ ‰È¯e‡ ÔÈÚ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ»ƒ¿«ƒ»≈∆¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
¯Ó‡ ‰Ó ‡l‡ ,ÈL Lc˜Óa ‰È¯ÎÊe ÔBL‡ƒ̄¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ∆»»»«

‰i¯e‡(יח כו, N„‰(ירמיה ÔBiˆ ˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ƒ»…»«¿»ƒ»∆
‰È¯ÎÊ ¯Ó‡ ‰Óe ,‰È‰z ÌÈiÚ ÌÈÏLe¯ÈÂ L¯Á˙ זכריה) ≈»≈ƒ»«ƒƒƒƒ¿∆»»«¿«¿»

ד) ÌÈÏLe¯Èח, ˙B·Á¯a ˙B˜Êe ÌÈ˜Ê e·LÈ „Ú :…≈¿¿≈ƒ¿≈ƒ¿…¿»»ƒ
dÈ¯˙a ·È˙Îe .ÌÈÓÈ ·¯Ó B„Èa BzÚLÓ LÈ‡Â זכריה) ¿ƒƒ¿«¿¿»≈…»ƒ¿ƒ«¿≈

ה) ÌÈ˜ÁNÓח, ˙B„ÏÈÂ ÌÈ„ÏÈ e‡ÏnÈ ¯ÈÚ‰ ˙B·Á¯e :¿…»ƒƒ»¿¿»ƒƒ»¿«¬ƒ
ÌÈ„Ú ÈL ÈÏ È¯‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‰È˙·Á¯aƒ¿……∆»»««»»¬≈ƒ¿≈≈ƒ
È¯·c ÌÈÓi˜ eÈ‰È ‰i¯e‡ È¯·c ÌÈÓi˜ Ì‡Â ,el‡≈¿ƒ«»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿≈
,‰È¯ÎÊ È¯·c eÏËaÈ ‰i¯e‡ È¯·c eÏËaÈ Ì‡Â ,‰È¯ÎÊ¿«¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈¿«¿»
‰È¯ÎÊ È¯·c ÛBq·Ïe ‰i¯e‡ È¯·c eÓÈ˜˙pL ÈzÁÓNÂ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿≈¿«¿»
‡·È˜Ú BÏ e¯Ó‡ ‰f‰ ÔBLl·e .Ìi˜˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ¿«≈«»«∆»¿¬ƒ»

.¯O·Ó ÈÏ‚¯a ÌÁ˙z ezÓÁƒ«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈¿«≈…

ËÈLÈ ÈÎÂ ,¯B„Â ¯B„Ï E‡Òk ·Lz ÌÏBÚÏ '‰ ‰z‡ .«»¿»≈≈ƒ¿¬¿»¿ƒ≈
.‰B¯ËÓ ‡Ïa CÏÓ LÈÂ ,‡qk ‡Ïa ‰·ÈLÈ¿ƒ»¿…ƒ≈¿≈∆∆¿…«¿»

ÎÔÈ·‡ ¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,eÁkLz ÁˆÏ ‰nÏ .»»»∆«ƒ¿»≈»««ƒ¿À««»ƒ
,‰·ÈÊÚ ,‰ÏÈÚ‚e ,‰ÒÈ‡Ó ,‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ»«ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

·È˙Îc ,‰ÏÈÚ‚e ‰ÒÈ‡Ó .‰ÁÈÎLe(יט יד, ‰Ò‡Ó(ירמיה : ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»…
ÏÚ ·Le‰Â ,ELÙ ‰ÏÚb ÔBiˆa Ì‡ ‰„e‰È ˙‡ zÒ‡Ó»«¿»∆¿»ƒ¿ƒ»¬»«¿∆¿««

·È˙Îc ,‰LÓ È„È(מד כו, ÏÂ‡(ויקרא ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï : ¿≈∆ƒ¿ƒ…¿«¿ƒ¿…
ÁˆÏ ‰nÏ :·È˙Îc ,‰ÁÈÎLe ‰·ÈÊÚ .ÌÈzÏÚb¿«¿ƒ¬ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»∆«
,‰ÈÚLÈ È„È ÏÚ ·Le‰Â ,ÌÈÓÈ C¯‡Ï e·ÊÚz eÁkLzƒ¿»≈««¿≈¿…∆»ƒ¿««¿≈¿«¿»

·È˙Îc(טו מט, Ï‡(ישעיה ÈÎ‡Â ‰ÁkL˙ ‰l‡ Ìb : ƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿«¿»¿»…ƒ…
.CÁkL‡∆¿»≈

,‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ ,ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ«¿»»¿»ƒ»«ƒ¿¿»
ÏÚ ·Le‰ ‰ÒÈ‡Ó .‰ÁÈÎLe ,‰·ÈÊÚ ,‰ÙÈˆ˜e ,‰ÒÈ‡Ó¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»««

·È˙Îc ,BÓˆÚ È„È(לו לא, ecnÈ(ירמיה Ì‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ¿≈«¿ƒ¿ƒ…»«ƒƒ«
È‡ Ìb ‰hÓÏ ı¯‡ È„ÒBÓ e¯˜ÁÈÂ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«¿»¿≈»¿¿≈∆∆¿»»«¬ƒ
.'‰ Ì‡ eNÚ ¯L‡ Ïk ÏÚ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏÎa Ò‡Ó‡∆¿«¿»∆«ƒ¿»≈«»¬∆»¿À

¯Ó‡pL ,‰ÈÚLÈ È„È ÏÚ ·Le‰ ,‰ÙÈˆ˜(טז נז, :(ישעיה ¿ƒ»««¿≈¿«¿»∆∆¡«
.ÛBˆ˜‡ ÁˆÏ ‡ÏÂ ·È¯‡ ÌÏBÚÏ ‡Ï Èkƒ…¿»»ƒ¿…»∆«∆¿

‡ÎÏ‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ,‰·eLÂ EÈÏ‡ '‰ e·ÈL‰ .¬ƒ≈≈∆¿»»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ EÏL ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»ƒ∆»∆¿

‡ .e·ÈL‰¯Ó‡pL ,‡e‰ ÌÎlL Ì‰Ï ¯Ó(ז ג, :(מלאכי ¬ƒ≈»«»∆∆»∆∆∆¡«
ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ ,'‰ Ì‡ ,ÌÎÈÏ‡ ‰·eL‡Â ÈÏ‡ e·eL≈«¿»»¬≈∆¿À»¿»¿»»

¯Ó‡pL ,‡e‰ EÏL ÌÏBÚ ÏL BBa¯(ה פה, :(תהלים ƒ∆»∆¿∆∆¡«
EÈÏ‡ '‰ e·ÈL‰ :¯Ó‡ CÎÏ ,eÚLÈ È‰Ï‡ e·eL≈¡…≈ƒ¿≈¿»∆¡«¬ƒ≈≈∆
‰Ók ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡k ,Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ .‰·eLÂ¿»»«≈»≈¿∆∆¿»»»ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(כד ג, ÔkLiÂ(בראשית Ì„‡‰ ˙‡ L¯‚ÈÂ : ¿«¿»««¿»∆∆»»»««¿≈
.Ô„Ú Ô‚Ï Ì„wÓƒ∆∆¿«≈∆

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ,¯Á‡ ¯·c מלאכי) »»«≈«≈»≈¿∆∆¿»¿«¿»«
ד) ÌÏBÚג, ÈÓÈk ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ :¿»¿»«ƒ¿«¿»ƒ»»ƒƒ≈»

,‰LÓ ‰Ê ,ÌÏBÚ ÈÓÈk ,˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe¿»ƒ«¿…ƒƒ≈»∆∆
·È˙Îc(יא סג, BnÚ.(ישעיה ‰LÓ ÌÏBÚ ÈÓÈ ¯kÊiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿…¿≈»∆«

ÈÓÈk :¯ÓB‡ Èa¯ .‰ÓÏL ˙BLk ,˙BÈÓ„˜ ÌÈLÎe¿»ƒ«¿…ƒƒ¿¿……«ƒ≈ƒ≈
¯Ó‡pL ,Á ÈÓÈk ,ÌÏBÚ(ט נד, Ê‡˙(ישעיה Á ÈÓ Èk : »ƒ≈…«∆∆¡«ƒ≈…«…

‰˙È‰ ‡ÏL ,Ï·‰ ˙BLk ,˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe .ÈÏƒ¿»ƒ«¿…ƒƒ¿∆∆∆…»¿»
.ÌÏBÚa ÔÈ„Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬«ƒ»»

·Î,„‡Ó „Ú eÈÏÚ zÙˆ˜ ezÒ‡Ó Ò‡Ó Ì‡ Èk .ƒƒ»…¿«¿»»«¿»»≈«¿…
,¯·Ò ˙ÈÏ ‡È‰ ‰ÒÈ‡Ó Ì‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ≈¿»
dÈÙBÒ ÒÈÚÎc Ô‡Ó ÏÎc ,¯·Ò ˙È‡ ,‡È‰ ‰ÙÈˆ˜ Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»¿»«¿»≈≈

.‡Èv¯˙È‡Ï¿ƒ¿«¿»
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אגרות קודש

]כ"ד מנחם אב תשכ"ד[

ענין המחיצה,  ברור מהו  נראה  שמזה  וכו'  והפרעזידנט  עם הבעה"ב  לדבר  נכון   - הנ"ל  ע"פ 
שאלו שמנגדים למחיצה כדבעי - ה"ה שגילו דעתם עתה מה אמתית השקפתם, ומזה מובן שכל אלה 

המאמינים בתורה מן השמים )היפך הקונסרוטיבים( עליהם להלחם בעד המחיצה וכו'.

אין זה מונעם כלל לערוך פעטישאן הנ"ל - עתה או לאחר זמן. ואדרבה אז לא יוכל לצאת נגדם 
בחוזק כדעתה, כיון שע"י קבלת המשרה מודה שלהם הדעה גם בענינים רוחנים, ואפילו אם יבטיחו 

זה בחוזה - הרי משנים החוזה דעתה.

אין זה ענינו כלל, ובכלל צע"ג אם מותר ע"פ דין.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

להנהלת כפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מז' מנ"א ומיום ו' ערש"ק פ' דברים,

... מודיעים אשר החליטו לשלוח לכאן שליח מיוחד כבא כח מאנ"ש דכפר ספריא חב"ד, אבל 
אינם מודיעים תכלית השליחות, גם לא יכולתי להבין בנוסח מכתבם אם זהו הודעת החלטה או שאלה 
אם כדאי לעשות כן, ואם זהו הודעת החלטה, אזי מטובם להודיע עד"ז עוד הפעם בקרוב וישתדלו 

בהשגת הניירות.

אבל אם זהו בתור שאלה, אין דעתי נוחה כלל מהצעתם זו, כי אין אני רואה בזה תועלת גדולה, 
בה בשעה אשר בחדש תשרי בפרט ובראשית שנת השמיטה והשינויים בההתיישבות שלהם בכלל אין 
השעה מתאימה כלל וכלל אשר איש פעיל ובעל השפעה יסע משם לאיזה שבועות, ובטח חלק גדול ממה 

שאפשר לפעול ע"י ביאה לכאן אפשר לפעול ג"כ על ידי מכתבים וכו'.

ד( במשך שבועיים הבאים יבקרו באה"ק ת"ו ראשי מנהיגי המגבית המאוחדת דכאן, וראשי 
המגבית לאה"ק ת"ו והדז'וינט. ולפי דעתי מהנכון הי' במאד מאד )א( להשתדל שיבקרו בהכפר ולערוך 
בשבילם קבלת פנים מתאימה )ב( שאחר כך, כטוב לב הנ"ל וכו' יבקרו אצלם באי כח אנ"ש מהכפר, 
וכדי לחזק הדבר יהיו ג"כ באי כח אגודת חב"ד ובתי הכנסיות דאנ"ש וכו', כדי להראות להם שזהו 
כח ניכר באה"ק ת"ו - )אם לא יבקרו באי כח ממוסדות שונים, הרי על כל פנים ימלאו ידי המשלחת 
שתבקר את הנ"ל לדבר גם בשמם( - ואחרי הרצאת דברים המתאימה ידרשו מהנ"ל בכל תוקף, וכמובן 
בנחת ובשקט עזר מיוחד לשנת השמיטה. ובתוך הדברים אפשר כדאי ג"כ להבליע אשר בטח נודע להם 

שאפשר לעשות מגבית פומבית מליובאוויטש לקרן השמיטה באה"ב.

אבל מתעכבים מזה, כי בטח יהי' גרעון עי"ז בקופת המגבית הכללית שלהם. ובמילא עליהם 
להכיר באמיתת התביעה לעזר לשמיטה, ואין זה גרעון בקופתם, אלא אדרבה, וכו' וכו'. כמובן כל זה 

יש לו מקום רק אם אין מפלגה אחרת או מוסד אחר מדבר כבר בשם הכפר ע"ד עזר לשמיטה.

בברכה.
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dkld ixe`ia
íéîëç åøñà [à מן עיקר לו אין מוקצה איסור -

.1התורה 
íéîëç åøñà [á קודם או ושלמה דוד בימי כבר -

.2לכן 
íéøáã úö÷î [â לשימוש עומדים שאינם דברים -

.3בשבת 
ìåçá äùåò [ã בין כדרכו בין דבר כל מטלטל בחול -

לצורך  שלא בין לצורך בין כדרכו, .4שלא
ìåçä úçéùë [ä על גם בשבת שביתה שגזרו היינו -

ממלאכה  בשביתה הסתפקו ולא מלאכה שאינם דברים
עצמה.

øîåçå ì÷ [å שלא כדי מטלטול ב'שביתה' הצורך -
השביתה  מאשר יותר נחוץ בעיניו, חול כיום יהיה
ביטול  של חשש אין בהם חול של והילוך מדיבור

בתורה  שנאמרה .5השביתה
íéìë ï÷úìå [æ כלים לטלטל כלומר כלים, לסדר -

למקומם.
òéðöäì åà [ç.הכלים את -

íéðáà òéñäì [è אבנים ולהעביר להוזיז -6.
äøåúá øîàðù [é עניין יש השביתה שבהעדר פעמים -

.7דאורייתא 

zetqede mipeiv
יותר 1) דברים בכמה בו החמירו ומכלֿמקום ס"ד, תקז סי'

התירוהו  אבל ח, הערה כדלהלן דרבנן איסורים משאר
או  כח), סעיף (להלן היזק סכ"ב), שכח (סי' חולי במקום

ס"ב). שלד (סי' פתאומי הפסד
סעיפים  רעו סי' לעיל נתבאר נכרי ידי על מוקצה טלטול דין

ס"ה. רעט וסי' טֿי,
(להגה"ק  אש נהרי בספר הובא בשוע"ר מוקצה הלכות על
דברי  את להפליא "הרבה קעו): ע' מזעליכאוו, ר"ש
מה  בכל שם שיש בהירות גודל על ז"ל הרב שולחןֿערוך
בשעה  ואמר מוקצה, הלכות על הרב ש"ע וביחוד שכותב,
עמדו  אצבע כמו גידים מוקצה הל' כתב ז"ל מלאדי שהרב

הכתיבה". בעת בראש אצלו
וכו'"2) נביאים הזהירו אם מה "אמרו הדברים מהמשך

לגזירת  גם מתייחסת חכמים" "אסרו שהלשון משמע
יז) סעיף (דלהלן חכליה בן נחמיה בימי שהוסיפו המוקצה

הנביאים. ימי לאחר שהיה
בין 3) כלל לשימוש ראויים או מיועדים שאינם מצד בין

מצוה  איסור, מיאוס, (מחמת בהם מלהשתמש שהוקצו מצד
י). סעיף כדלהלן כיס, חיסרון או

כלאחר 4) לטלטול כדרכו טלטול בין חילקו בשבת אבל
לצורך  טלטול התירו ולפעמים טו), סעיף להלן (ראה יד
לא  אבל המוקצה) (מקום מקומו או האדם) (צרכי גופו

סי"ב). (וכדלהלן המוקצה החפץ של עצמו לצורך
(ראה 5) מוקצה טלטול על כבר שגזרו בדורות אף ואכן,

עד  והילוך בדיבור שביתה גזרו לא עדיין ב), הערה לעיל

הנביאים. ימי
אבנים).6) (מסיע ט י, בקהלת הפסוק לשון דרך על
מן 7) שנצטוינו כד): כג, (אמור) (ויקרא הרמב"ן כתב

שאינן  מדברים אפילו ביוםֿטוב מנוחה לנו להיות התורה
ולשקול  התבואות למדוד היום כל שיטרח לא מלאכה,
וגם  הכלים ולפנות יין, החביות ולמלא והמתנות הפירות
מוקפת  עיר היתה ואם למקום, וממקום לבית מבית האבנים
ואף  החמורים על עומסים יהיו בלילה נעולות ודלתות חומה

ותא  וענבים מלא יין השוק ויהיה בי"ט יביאו משא וכל נים
מקיף  והחנוני פתוחה החנות ותהיה וממכר, מקח לכל
הפועלים  ויהיו לפניהם, והזהובים שולחנם על והשולחנים
אלו  לדברים כחול עצמם ומשכירין למלאכתן משכימין
השבת  ואפילו האלו הטובים הימים והותרו בהן, וכיוצא
תורה  אמרה לכך מלאכה, משום בהם אין זה שבכל עצמה

טורח. יום לא ומנוחה שביתה יום שיהיה "שבתון"
שעל  וביחוד רפט): ע' ד'תקנה אגרת (חי"ג ובאגרותֿקודש
ה'חתם  יסודותיו תמך (שעליהם הידועים הרמב"ן דברי פי
עניין  גם שביתה בהעדר יש צז)) סי' ח"ו (שו"ת סופר'

דאורייתא.
יז): אות א סימן סופרים דברי (קונטרס שעורים ובקובץ
עשה  דהך ינוח, דלמען בעשה עובר אין דבכה"ג ונראה....
במטלטל  ולא בשבת האסורות מלאכות בעושה אלא אינה
אף  התורה רצון נגד דזהו כוונתו אבל לפינה מפינה אבנים

יד. הערה להלן וראה ע"ז. מפורשת אזהרה דליכא
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א  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
äá åòâð [àé באיסור מיוחדת חומרא ישנה זה לטעם -

.8מוקצה 
éàãî øúåé [áé לאיסור סייג לתת כדי שעה לצורך אך -

גזרו  .9הוצאה
ïéìééèä [âé בביתם היושבים -10.

úåðø÷ éáùåéå [ãé השוק בקרנות לשבת הרגילים -
.11ולשוחח 

ìèìèìå øáãìå êìäì [åè טלטול איסור זה לטעם -

ודיבור  הילוך לאיסור .12שווה
úøëéðä äúéáù [æè מקום בכל נמצא מוקצה איסור -

ניכרת  בו והשביתה המותרים, ובחפצים בבית אפילו
השבוע  כל ממלאכה השובתים אצל .13גם

íãà ìëá [æé משום מוקצה באיסור יש זה לטעם -
הטעמים  לשני אבל בשבת, שביתה מצוות קיום
שנאמר  הטעם יבטל שלא סייג אלא אינו הראשונים

לאיסו  יבוא שלא או הוצאה בתורה .14ר

zetqede mipeiv
דבר 8) על חכמים שגזרו מקום בכל שהחמירו מצינו

שאסור  בשבת וממכר מקח (כגון מלאכה לידי להביא שיכול
מהמובא  ולהעיר ס"ד)) שו סי' לעיל (ראה מצוה לדבר אף
באיסור  היתירה להחמרה שימש זה שטעם (סט"ז) להלן
ס"ק  (קו"א רנב מסי' להעיר עוד נחמיה, בימי שגזרו מוקצה
ולפעמים  מכרמלית, יותר במוקצה החמירו שלפעמים יד)
הוא  אם במציאות ספק שיש כגון מוקצה בספק גם אסרו

ה). ס"ק קו"א תצז סי' (ראה מוקצה
גדול  "איסור רבינו: שבסידור לשבתא רבתא ובהלכתא
מוקצה  טלטול את הביא ספמ"ו ובתניא מוקצה", לטלטל
בנפש  שנעשה לפגם כדוגמא בפסח) חמץ (ומשהו בשבת
במוקצה  יתירה להחמרה נוספת סיבה מישראל; אדם כל

ס"י). שכד (סי' הבריות בעיני קל שאיסורו משום
טז.9) סעיף כדלהלן

א 10) סב, כתובות תוס' (ע"פ במלאכות מתעסקים ואינם
טיילין). ד"ה

ד"ה 11) ע"ב כח ברכות רש"י וראה קרן; ערך ערוך עי'
שעוסקים  הארץ ועמי חנוונים זה שבכלל קרנות מיושבי

במלאכה). עוסקים שלא (ומשמע שיחה בדברי
(גם)12) גזרו בשבת חול של ודיבור הילוך איסור על

(וכן  החול בימות מלאכה עושה שלא מי אצל שביתה משום
אייזיק  יצחק מהר"ר משפטים) (פ' אריאל חנה בס' מובא

שו  עושה שאין מי ואפי' מהאמיל: אפי'הלוי מלאכה ם

ממצוא  היום בקדוש שבת מצות לקיים צריך החול בימות
אבל  וכו'), שבת של דבורו יהא שלא דבר ודבר חפצך
שמחפשים  המלאכה בבעלי העוסק דלעיל הראשון הטעם
מיוחד  חשש ישנו ממלאכה שבטלים בזמן לעשות מה

דווקא. מוקצה באיסור
שאיסור 13) וכיון כג: סימן הקודש אגרת תניא ראה

אלו  הלכות היטב ללמוד יש לכך מאוד, מצוי מוקצה
מד"ת. יותר ד"ס וחמורים

אדמו"ר  שכ"ק מה מביא (8 (עמ' ה'תש"ד השיחות ובספר
מהורש"ב) אדמו"ר (כ"ק לנכדו פעם אמר צדק' ה'צמח
איסור, דבר בבית נמצא לא הרי החול בימות בקטנותו:
מה  כל לכן, אשר איסור, דבר גם בבית נמצא בשבת ואילו

לעשותו. מותר אם בתחילה לדעת יש לעשות, שרוצים
כסלו  כג ליל (שיחת ה'תשמ"ט התוועדויות בתו"מ ועד"ז
שבמוצאי  חנוכה נר להדלקת הכנות לגבי (22 (עמ' א אות
השבת, ביום לעשותם שמותר ההכנות שאפילו שבת):
כיון  כו', מסודר באופן יהיו שאז שבת, בערב שיעשום מוטב
בכל  להזהר מוקצה, של מענינים לחשוש צריכים שלא

כו'. ותנועה תנועה
נפק"מ 14) בזה שיש ה"א פכ"א שבת הל' פענח צפנת ראה

בשו"ת  עוד וראה מצוה, בקיום רק שייך דלא חינוך לעניין
כג. סי' ח"ב (דווינסק) צפע"נ

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  והמנעול וחלון דרך טלטול שיג סימן ב חלק

‚È אסקופה לה ויש הרבה מקרשים העשוייה דלת אבל
לכניסה  העשוי בפתח הכל לדברי בה לנעול מותר
כשפותחה  לגמרי אותה ועוקרין ששומטין אף תדיר ויציאה

כמו  ציר היכר לה אין אם ואף כלל שם קשורה שאינה
הרבה  בקרשים שנועלין במקום הדין והוא למעלה שנתבאר
הקרשים  שם שמכניסין ולמטה למעלה חקיקה ויש מפורדים
אחת  כדלת כולם חשובים קרשים בכמה נעול והפתח הואיל
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c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

ששומטין  אף בהם לנעול ומותר הרבה מקרשים עשוייה
אלא  ציר היכר להם שאין ואף כשפותחין לגמרי אותה

תדיר: ויציאה לכניסה העשוי פתח שהוא

„È להם שיש ומגדל תיבה שידה כגון הכלים דלתות כל
ראשים  שני דהיינו צירים שני להן ויש מצדיהם דלתות
שבמשקוף  בחור הנכנס למעלה אחד הדלת מן הבולטים
התחתון  ציר יצא אם שבאסקופה בחור הנכנס למטה ואחד
דהיינו  יתקע שמא גזרה להחזירו אסור ממקומו כולו
לצאת  עוד יוכל שלא וגרזן במקבות בחוזק שם שיהדקו
מכה  משום או שיתבאר כמו בונה משום ויתחייב משם
דוחקו  מקצתו יצא אם אבל שי"ד בסי' שיתבאר כמו בפטיש
שאין  לפי יתקע שמא חוששין ואין למקומו שמחזירו עד
יצא  אם אבל מהחור יוצא כולו ואין הואיל לזה כך כל צריך
למקומו  ולהחזירו לדוחקו אסור מקצתו אפילו העליון ציר
יותר  בחוזק להדקו צריך שהעליון יתקע שמא גזרה
כשהעליון  בחורו מאליו מתקיים הוא שהתחתון מהתחתון

במקומו: הוא

ÂË אלא למטה ולא למעלה לא ציר לה שאין דלת ואפילו
יש  וכנגדו אחד ראש בולט שבאמצעה דהיינו באמצעה
הדלת  כשנועלין בחור אותו ותוחבין הפתח במזוזת חור
שמא  לחוש אין שכאן מהחור אותו מוציאין וכשפותחין
אסור  אעפ"כ תדיר ולנעול לפתוח עשוייה הדלת שהרי יתקע
באמצע  שאינו ציר משום גזרה בשבת לחורו זה ציר להחזיר
שיתבאר  כמו יו"ט שמחת משום מותר ביו"ט אבל הדלת

תקי"ט: בסי'

ÊË מהכלים הדלתות ליטול אבל הדלתות להחזיר זה וכל
בזה  ואין בחוזק בהן תקועין אינן אם ענין בכל מותר
הן  אם אבל בכלים וסתירה בנין שאין מפני סותר משום

שיתבאר: כמו סותר משום בפריקתן יש בחוזק תקועין

* * *
ÊÈ כלים של או ודות בור ושל בית של דלת אבל

כלי  שהוא תרנגולים של לול כגון בקרקע המחוברים
דבר  שכל להחזיר בין ליטול בין אסור בקרקע ומחובר
שנוהגים  מה לפיכך וסתירה בנין בו יש בקרקע המחובר
לא  נכרי ע"י החלונות ליטול החמה בימות גדולות בסעודות
לישראל  חטאת חיוב יש זו בנטילה שהרי עושים  הם יפה
וא"כ  אח"כ להחזירן עתיד שהרי לבנות מנת על סותר שהוא
דשבות  שבות ואינו גמור שבות זה הרי לנכרי כשאומר

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו מצטער במקום שהתירוהו

כן  אם אלא חייב אינו לבנות מנת על שסותר ולהאומרים
כמו  הראשון מן טוב יותר יהיה האחרון שבנין דעתו
איסור  אלא החלונות בנטילת אין רע"ח בסי' שנתבאר
שהתירוהו  דשבות שבות הוא לנכרי ולומר סופרים מדברי

מצטער. במקום

מי  על להם שיש כיון בהמקילין למחות צריך אין לפיכך
שהיא  הראשונה כסברא לעצמו יחמיר אדם כל אבל שיסמכו
רביעיות  שנוטלין שנכשלים לרבים להזהיר צריך וגם עיקר
יודעים  ואינם החלונות מן קוואטיר"ן) (שקורין החלונות

גדול: איסור בזה שיש

ÁÈ כל גדולים הם אם לקרקע מחוברין שאינם כלים ואפילו
ג' ברום אמה על אמה דהיינו סאה מ' שמחזיקין כך
כאהל  הם הרי והלבזבזין הרגלים עובי בלא הדפנות עם אמות
מהם: דלתותיהם ליטול אסור ולפיכך וסתירה בנין בהן ויש

ËÈ וסתירה בנין שאין אמרו גרוע לא בבנין אלא בכלים
והחזרתה  מהכלי הדלת נטילת כגון גרוע בנין וסתירת
מהכלי  מפורקת היא ועדיין הואיל גמור בנין החזרה שאין
גם  ולכן בקל ממנו ליטלה ויכול בחוזק שם תקועה שאינה
של  שהוא כלי כל וכן גמור בנין סתירת זו אין נטילתה
סתירה  בפריקתן אין בחוזק תקועין פרקיו אין אם פרקים

גמור  בנין בהחזרתן ולא גמורה

משום  וחייב גמור בנין זה הרי מתחלתו כלי העושה אבל
וחייב  גמור בנין סתירת זו הרי שלם כלי והשובר בונה
לבית  לו להיות הקרדום בתוך העץ התוקע וכן סותר משום
שתקע  בין בעץ עץ התוקע כל וכן בונה משום חייב יד
תולדת  זה הרי שנתאחד עד עצמו בעץ שתקע בין במסמר
כמו  סותר משום חייב תקוע עץ המפרק וכל וחייב בונה

גמור: בנין הסותר

* * *
Î שהדקם דהיינו פרקיו תקע אם פרקים של בכלי ואפילו

בנין  זה הרי ואומנות גבורה לזה שצריך בענין בחוזק
אינו  ואם הרבה להתקיים עשוי אם בונה משום וחייב גמור
מדברי  ואסור עראי בנין זה הרי הרבה להתקיים עשוי

שיתבאר: כמו כלל לקיום עשוי אינו כן אם אלא סופרים

‡Î חכמים אסרו שנתפרק פרקים של כלי כל לפיכך
בענין  מעט אלא מהדקו אינו אפילו בשבת להחזירו
אינו  אם אבל בחוזק יתקע שמא גזרה רפוי ואינו רפוי שהוא

מותר. לגמרי רפוי מניחו אלא כלל מהדקו

דרכו  אם אבל לעולם רפוי כך להיות כלי של שדרכו והוא
אסור  רפוי מניחו שעכשיו אף בחוזק ותקוע מהודק להיות

יתקע. שמא גזרה להחזירו

קצת  מהודק להיות שדרכו שאף אומרים יש פרקים של וכוס
בחוזק  יתקע שמא חוששים ואין קצת ולהדקו להחזירו מותר
שיתחייב  עד בחוזק כך כל להדקו כלל הכוס דרך שאין לפי
במטה  אלא מעט אפילו להדק אסרו ולא בונה משום עליו
בהם  לחוש שיש הכלים משאר בה כיוצא וכל פרקים של
לשאר  כוס בין חילוק שאין אומרים ויש בחוזק יתקע שמא
לגמרי  רפוי מניחו כן אם אלא הכוס להחזיר ואסור כלים
אזי  גדול צורך במקום כן אם אלא כדבריהם להחמיר ויש

בחוזק. להדקו כלל הכוס דרך אין אם להקל לסמוך יש

בחוזק  ומהודקים סביב בחריצים העשויים כוסות אבל
לגמרי  רפויים מניחם אפילו להחזירם אסור הכל לדברי
סביב  בחריצים כך העשויים כלים כיסויי מקום ומכל
פי  על מאד בחוזק אותם שמהדקין אע"פ שרוי"ף) (שקורי"ן
ולא  סתירה משום בנטילתן לא איסור שום בהם אין הכלי
רק  כלל לקיום עשויין שאינן לפי בנין משום בהחזרתן
עראי  בנין אסרו ולא עצמה בשבת גם תדיר ולסוגרן לפותחן
עצמה  בשבת לסותרו מנת על עשוי כשאינו אלא וסתירתו

שי"ד: בסי' שיתבאר כמו
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רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ששומטין  אף בהם לנעול ומותר הרבה מקרשים עשוייה
אלא  ציר היכר להם שאין ואף כשפותחין לגמרי אותה

תדיר: ויציאה לכניסה העשוי פתח שהוא

„È להם שיש ומגדל תיבה שידה כגון הכלים דלתות כל
ראשים  שני דהיינו צירים שני להן ויש מצדיהם דלתות
שבמשקוף  בחור הנכנס למעלה אחד הדלת מן הבולטים
התחתון  ציר יצא אם שבאסקופה בחור הנכנס למטה ואחד
דהיינו  יתקע שמא גזרה להחזירו אסור ממקומו כולו
לצאת  עוד יוכל שלא וגרזן במקבות בחוזק שם שיהדקו
מכה  משום או שיתבאר כמו בונה משום ויתחייב משם
דוחקו  מקצתו יצא אם אבל שי"ד בסי' שיתבאר כמו בפטיש
שאין  לפי יתקע שמא חוששין ואין למקומו שמחזירו עד
יצא  אם אבל מהחור יוצא כולו ואין הואיל לזה כך כל צריך
למקומו  ולהחזירו לדוחקו אסור מקצתו אפילו העליון ציר
יותר  בחוזק להדקו צריך שהעליון יתקע שמא גזרה
כשהעליון  בחורו מאליו מתקיים הוא שהתחתון מהתחתון

במקומו: הוא

ÂË אלא למטה ולא למעלה לא ציר לה שאין דלת ואפילו
יש  וכנגדו אחד ראש בולט שבאמצעה דהיינו באמצעה
הדלת  כשנועלין בחור אותו ותוחבין הפתח במזוזת חור
שמא  לחוש אין שכאן מהחור אותו מוציאין וכשפותחין
אסור  אעפ"כ תדיר ולנעול לפתוח עשוייה הדלת שהרי יתקע
באמצע  שאינו ציר משום גזרה בשבת לחורו זה ציר להחזיר
שיתבאר  כמו יו"ט שמחת משום מותר ביו"ט אבל הדלת

תקי"ט: בסי'

ÊË מהכלים הדלתות ליטול אבל הדלתות להחזיר זה וכל
בזה  ואין בחוזק בהן תקועין אינן אם ענין בכל מותר
הן  אם אבל בכלים וסתירה בנין שאין מפני סותר משום

שיתבאר: כמו סותר משום בפריקתן יש בחוזק תקועין

* * *
ÊÈ כלים של או ודות בור ושל בית של דלת אבל

כלי  שהוא תרנגולים של לול כגון בקרקע המחוברים
דבר  שכל להחזיר בין ליטול בין אסור בקרקע ומחובר
שנוהגים  מה לפיכך וסתירה בנין בו יש בקרקע המחובר
לא  נכרי ע"י החלונות ליטול החמה בימות גדולות בסעודות
לישראל  חטאת חיוב יש זו בנטילה שהרי עושים  הם יפה
וא"כ  אח"כ להחזירן עתיד שהרי לבנות מנת על סותר שהוא
דשבות  שבות ואינו גמור שבות זה הרי לנכרי כשאומר

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו מצטער במקום שהתירוהו

כן  אם אלא חייב אינו לבנות מנת על שסותר ולהאומרים
כמו  הראשון מן טוב יותר יהיה האחרון שבנין דעתו
איסור  אלא החלונות בנטילת אין רע"ח בסי' שנתבאר
שהתירוהו  דשבות שבות הוא לנכרי ולומר סופרים מדברי

מצטער. במקום

מי  על להם שיש כיון בהמקילין למחות צריך אין לפיכך
שהיא  הראשונה כסברא לעצמו יחמיר אדם כל אבל שיסמכו
רביעיות  שנוטלין שנכשלים לרבים להזהיר צריך וגם עיקר
יודעים  ואינם החלונות מן קוואטיר"ן) (שקורין החלונות

גדול: איסור בזה שיש

ÁÈ כל גדולים הם אם לקרקע מחוברין שאינם כלים ואפילו
ג' ברום אמה על אמה דהיינו סאה מ' שמחזיקין כך
כאהל  הם הרי והלבזבזין הרגלים עובי בלא הדפנות עם אמות
מהם: דלתותיהם ליטול אסור ולפיכך וסתירה בנין בהן ויש

ËÈ וסתירה בנין שאין אמרו גרוע לא בבנין אלא בכלים
והחזרתה  מהכלי הדלת נטילת כגון גרוע בנין וסתירת
מהכלי  מפורקת היא ועדיין הואיל גמור בנין החזרה שאין
גם  ולכן בקל ממנו ליטלה ויכול בחוזק שם תקועה שאינה
של  שהוא כלי כל וכן גמור בנין סתירת זו אין נטילתה
סתירה  בפריקתן אין בחוזק תקועין פרקיו אין אם פרקים

גמור  בנין בהחזרתן ולא גמורה

משום  וחייב גמור בנין זה הרי מתחלתו כלי העושה אבל
וחייב  גמור בנין סתירת זו הרי שלם כלי והשובר בונה
לבית  לו להיות הקרדום בתוך העץ התוקע וכן סותר משום
שתקע  בין בעץ עץ התוקע כל וכן בונה משום חייב יד
תולדת  זה הרי שנתאחד עד עצמו בעץ שתקע בין במסמר
כמו  סותר משום חייב תקוע עץ המפרק וכל וחייב בונה

גמור: בנין הסותר

* * *
Î שהדקם דהיינו פרקיו תקע אם פרקים של בכלי ואפילו

בנין  זה הרי ואומנות גבורה לזה שצריך בענין בחוזק
אינו  ואם הרבה להתקיים עשוי אם בונה משום וחייב גמור
מדברי  ואסור עראי בנין זה הרי הרבה להתקיים עשוי

שיתבאר: כמו כלל לקיום עשוי אינו כן אם אלא סופרים

‡Î חכמים אסרו שנתפרק פרקים של כלי כל לפיכך
בענין  מעט אלא מהדקו אינו אפילו בשבת להחזירו
אינו  אם אבל בחוזק יתקע שמא גזרה רפוי ואינו רפוי שהוא

מותר. לגמרי רפוי מניחו אלא כלל מהדקו

דרכו  אם אבל לעולם רפוי כך להיות כלי של שדרכו והוא
אסור  רפוי מניחו שעכשיו אף בחוזק ותקוע מהודק להיות

יתקע. שמא גזרה להחזירו

קצת  מהודק להיות שדרכו שאף אומרים יש פרקים של וכוס
בחוזק  יתקע שמא חוששים ואין קצת ולהדקו להחזירו מותר
שיתחייב  עד בחוזק כך כל להדקו כלל הכוס דרך שאין לפי
במטה  אלא מעט אפילו להדק אסרו ולא בונה משום עליו
בהם  לחוש שיש הכלים משאר בה כיוצא וכל פרקים של
לשאר  כוס בין חילוק שאין אומרים ויש בחוזק יתקע שמא
לגמרי  רפוי מניחו כן אם אלא הכוס להחזיר ואסור כלים
אזי  גדול צורך במקום כן אם אלא כדבריהם להחמיר ויש

בחוזק. להדקו כלל הכוס דרך אין אם להקל לסמוך יש

בחוזק  ומהודקים סביב בחריצים העשויים כוסות אבל
לגמרי  רפויים מניחם אפילו להחזירם אסור הכל לדברי
סביב  בחריצים כך העשויים כלים כיסויי מקום ומכל
פי  על מאד בחוזק אותם שמהדקין אע"פ שרוי"ף) (שקורי"ן
ולא  סתירה משום בנטילתן לא איסור שום בהם אין הכלי
רק  כלל לקיום עשויין שאינן לפי בנין משום בהחזרתן
עראי  בנין אסרו ולא עצמה בשבת גם תדיר ולסוגרן לפותחן
עצמה  בשבת לסותרו מנת על עשוי כשאינו אלא וסתירתו

שי"ד: בסי' שיתבאר כמו
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·Î שהיה בענין בחוזק מהודק שהוא פרקים של כלי כל
סותר  משום בשבת לפרקו אסור זה הידוק משום חייב
משום  אלא זה בהדוק איסור שאין קצת מהודק הוא אם אבל
ומותר  סותר משום ג"כ בו אין בחוזק יתקע שמא גזרה

לכתחלה: לפרקו

* * *
‚Î או בספסל לסומכה מותר שנשברה הבית מתקרת קורה

זה  שהרי שתעלה כדי לא כלי שהם המטה בארוכות
שאינו  בדבר אבל יותר לרדת תוסיף שלא כדי אלא בונה
מפני  הקורה תחת בו לסמוך אסור לטלטל שהוכן אע"פ כלי
כמו  לבנין לבטלו דרך שאין בכלי משא"כ לבונה שדומה
הקורה  תחת קצת רפוי הכלי שיהא וצריך למעלה שנתבאר
שם  מהדקו אם אבל כשירצה משם ליטלו שיוכל בענין
שמבטל  מפני אסור משם ליטלו שוב יוכל שלא בענין בחוזק

מהיכנו. כלי

ש"ח: בסי' נתבאר מרגליו אחת שנשמטה ספסל

„Î תל שהשפיל כגון בחצר או בבית הקרקע פני המשוה
חצר  לפיכך וחייב בונה זה הרי גיא או גומא מילא או
אינו  שהתבן בה וזורה תבן מביא גשמים במימי שנתקלקלה
אין  ולפיכך לטיט או בהמה למאכל שראוי מפני שם מבטלו
מפני  שם שמבטלו דבר בה יזרה לא אבל בנין משום בו
שם  שמבטלו וכיון הקרקע פני להשוות מתכוין כאלו שנראה

קבוע. בנין זה הרי

בא  שהוא שכיון שנתקלקלה בחצר אמורים דברים במה
פניה  להשוות ג"כ מתכוין כאלו נראה זה הרי החצר לתקן
שם  שמבטלו דבר אפילו בה לזרות מותר אחר בענין אבל

פניה: להשוות מתכוין שאינו כיון

‰Î ולא בסל לא יזרה לא שנתקלקה בחצר התבן כשזורה
על  התבן ויביא שיהפכנו הקופה בשולי אלא בקופה

בידו: לזרות אסור אבל החול מדרך לשנות כדי שוליה

בשבת  וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

מחזיקים ‡ שאין בכלים וסתירה בנין שאין נתבאר כבר
חרס  של חבית לפיכך גמור בנין כשאינו סאה ארבעים
בזפת  שבריה ודיבק שנשברה סאה ארבעים מחזקת שאינה
מה  ליקח כדי בכלי בין ביד בין בשבת לשברה מותר
גמור  בנין שאינה מפני סתירה משום בה ואין שבתוכה
נאה  לפתח לה שיהא יפה נקב לנקבה יתכוין שלא ובלבד
כמו  בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן הוא הרי שא"כ
שמא  גזרו ולא מותר לכך מתכוין כשאינו אבל שיתבאר
גרועה  היא בזפת ודבוקה השבורה שחבית מפני לכך יתכוין
פתח  לה לתקן ושוברה כשחוזר עליה חושש ואינו בעיניו
שאינו  בענין אפילו לשברה אסור שלימה היא אם אבל נאה
אף  אסורה גמור בנין שסתירת מפני נאה פתח לה מתקן
לה  שיהא יפה נקב לנקבה יתכוין שמא גזירה ועוד בכלים

נאה: לפתח

* * *
חייב · בזה וכיוצא כלים בו לתלות בכותל יתד התוקע

חור  שקדח אלא היתד תקע לא ואפילו בונה משום

הואיל  זה נקב על בונה משום חייב יתד בו לתקוע בכותל
העושה  וכן היתד לתקיעת דהיינו לבנין מועיל הוא זה ונקב
אבל  בונה משום חייב המים שיצאו כדי הבית בקרקע נקב
עשוי  הנקב כן אם אלא חייב אינו תלוש בדבר נקב העושה
שאינו  תרנגולים של שבלול נקב כגון בו ולהוציא להכניס
ההבל  ולהוציא האורה להכניס עשוי שהוא לקרקע מחובר
תיקון  משום עשייתו על וחייבים גמור פתח הוא זה שנקב
שעשה  ובין ש"ב בסי' כמ"ש בפטיש מכה תולדת שהיא כלי
מכה  משום עליו חייב בכלים בין במתכת בין בעץ הנקב

ולהוציא: להכניס עשוי הוא אם בפטיש

או ‚ בלבד להוציא עשוי אפילו נקב כל על חכמים וגזרו
עליו  שחייבים נקב לעשות יבא שמא בלבד להכניס
ואפילו  היין בו שיזוב בחבית חדש נקב נוקבים אין לפיכך
והוא  אסור להרחיבו מעט בו להוסיף ובא נקב בו היה
עץ  של בחבית תקוע סכין היה אם אבל להוסיף שמתכוין
אותו  כשיוציאו נקיבתו במקום היין שיזוב כדי יום  מבעוד
יוסיף  שלא אפשר שאי ואף בשבת ולהכניסו להוציאו מותר

הו  ע"י מתכוין בנקב שאינו כיון כלום בכך אין זו צאה
כיון  מקום מכל הוא ימות ולא רישיה שפסיק ואף להוסיף
אלא  איסור בו אין במתכוין כזה חדש נקב העושה שאף
לפיכך  בלבד להוציא אלא עשוי ואינו הואיל סופרים מדברי

במתכוין. שלא להוסיף אף לאסור כך כל בו החמירו לא

מהחבית  הסכין להוציא התירו שלא ואומרים חולקים ויש
שאז  יום מבעוד אחת פעם הוציאו כבר כן אם אלא בשבת
אלא  שבשבת זו הוצאה ע"י בנקב שיוסיף רישיה פסיק אינו
בכך  אין שמוסיף אירע אם אף וא"כ כלום יוסיף שלא אפשר

הוא. מתכוין שאינו שדבר כלום

שם  שאין במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
האחרונה: לסברא לחוש טוב כך כל צורך

* * *
אם „ יום מבעוד עץ של בכותל תחוב שהוא סכין אבל

בשבת  להוציאו איסור בו נהגו בחוזק קצת תקוע הוא
אינו  שאז יום מבעוד אחת פעם כבר הוציאו כן אם אלא
מעולם  הוציאו לא כשעדיין אבל בנקב שיוסיף רישיה פסיק
כיון  בשבת כשמוציאו בנקב יוסיף שלא אפשר אי זה מנקב
במתכוין  שלא להוסיף התירו ולא בחוזק קצת תקוע שהיה
בו  אין ובמתכוין בתחלה נקב בה לעשות שאף בחבית אלא
בכותל  נקב העושה אבל סופרים מדברי אלא לעולם איסור
לתקוע  כדי נוקבו אם דהיינו לפעמים חטאת חייב במתכוין
לכן  חייב במתכוין זה בנקב שהוא כל המוסיף ואף יתד בו
כשהוא  במתכוין שלא אף בו להוסיף שלא בו להחמיר יש

המנהג. טעם זהו רישיה פסיק

היה  אם מקום שמכל כיון ברור איסור בזה אין הדין מן אבל
בו  מוסיף שהוא ממש זה בענין בכותל חדש נקב עושה
יתד  בה לתקוע מנת על שלא דהיינו הסכין בהוצאת עכשיו
שאינה  מלאכה שהיא לפי התורה מן איסור בו היה לא
בנקב  שמוסיף מה וגם הכותל מקלקל הוא וגם לגופה צריכה
בו  אין יד כלאחר וכל יד כלאחר נעשה זהו הסכין בהוצאת
לאסור  אין כן אם גמורה במלאכה אף התורה מן כלל  איסור
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מה  לפי בחבית כן אסרו שלא כמו במתכוין שלא להוסיף
נגד  להקל אין מקום ומכל שם כהמתירין שהעיקר שנתבאר

המנהג:

מותר ‰ התלוש דבר בשאר או בספסל התקוע סכין אבל
מפני  מעולם הוציאו לא שעדיין אף בשבת להוציאו
בונה  משום לעולם איסור בו אין תלוש בדבר נקב שבעשיית
או  להכניס פתח עשהו אם כלי תיקון גזירת משום אלא
ולא  להכניס לא כלל פתח עושהו כשאינו אבל להוציא
בו  אין הסכין הוצאת ע"י ממילא שנעשה אלא להוציא
כלים  בשאר או גדולה בחבית תקוע הוא ואם כלל איסור
דינו  הרי וסתירה בנין בהם שיש סאה מ' שמחזיקין גדולים

בכותל: כתקוע

* * *
Â או בעץ בידים סתמו אפילו ונסתם נקב בה שהיה חבית

אמורים  דברים במה בשבת לפותחו מותר אחר בדבר
השמרים  כנגד הוא אם אבל השמרים מן למעלה כשהוא
כגון  תדיר ולסותמו לפותחו עשוי כן אם (אלא לפותחו אסור
כובד  כל הרי כך כל למטה שהוא שכיון שבחבית) ברזא
כשפותחה  לפיכך מעולה סתימה וצריך עליו נשען היין
שאין  השמרים מן למעלה משא"כ חדש נקב כפותח חשוב

מחדש: כפותח חשוב אינו מעולה סתימה צריך

Ê לנקבו מותר שנסתם ישן נקב לפתוח שמותר במקום
ואינו  שבחבית הברזא נשברה אם כגון במקדח אפילו

שמותר  לומר צריך ואין במקדח לנקבה יכול להוציאה יכול
אם  בה התחובה ברזא באותה ולהכות אחרת ברזא ליקח
הברזא  תהא שלא ובלבד בשבת יין לשתות לצורך הוא

שנתבאר: כמו השמרים נגד בה התחובה

Á בחבית אלא ישן נקב לפתוח התירו שלא אומרים יש
בחבית  אבל בנקב יפה מהודקת הסתימה שאין חרס של
וחותכין  הנקב בו שסותמין העץ מאד שמהדקין עץ של
חדש  נקב שזהו נראה ודאי להוציאו שלא דעת על ראשו
במקום  דבריהם על לסמוך ויש זה על חולקין ויש ואסור

סופרים: בדברי להקל גדול צורך

Ë להוציא בחבית ברזא שאר או חלול קנה ליתן מותר
יודע  ואינו זו בחבית מעולם היו שלא אע"פ היין בהם
שמא  חוששין ואין זו חבית של הנקב למדת יבאו אם כלל
עד  סביב סביב בסכין ויגרדם ויחתכם למדתו יבאו לא

שיתבאר: כמו מחתך משום ויתחייב למדתו שיבאו

È בנק הדס של עלה ליתן אסור שלא אבל כדי שבחבית ב
על  מקלח יהיה אלא החבית דופני על שותת היין יהיה
מרזב  יתקן שמא גזרה מרזב כעין ועשוי המקופל העלה
כן  גזרו שלא ומה למרחוק וילך לתוכו היין שיפול ליינו
שום  עושה הוא אין שהקנה לפי הוא חלול קנה בנתינת
שמא  גוזרין אין לפיכך בחבית שתוחבו אלא בגופו מעשה
שעושה  בעלה משא"כ ליינו מרזב לתקן מעשה לעשות יבא
שנראה  כיון מרזב כעין ומקפלו שלוקחו בגופו מעשה
ליינו: גמור מרזב לתקן יבא שמא בו גזרו מרזב כעושה
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

ה ּנ"ל  ּפסּוק על ּביאּור 102ע ֹוד  ¥©¨©©

rlQd iebgA izpFi" wEqR lr mixaCd xE`iA cFr'וגֹו" ¥©§¨¦©¨¨¦§©§¥©¤©ְ

dPdl"fx Exn`103" :dxFY ± dlrnNW dnkg zFlaFp." ¦¥¨§©©§¨§¨¤§©§¨¨
dnkgd zx`d zpigA `id zilbPd dxFYd iM¦©¨©¦§¥¦§¦©¤¨©©¨§¨

A zWAlzOdzFCO" oM mb md okle ,`YiW"dpWn ixcq ©¦§©¤¤©¦§¨¥¥©¥¦¨¦§¥¦§¨
cqg zpigAn ± mirxf xcq :zFpFilr zFCn dXW cbpM ±§¤¤¦¨¦¤§¥¤§¨¦¦§¦©¤¤

.כּו'
:`Ed oiprde§¨¦§¨

KWnp ± i`Mfe aiIg ;xFdhe `nh ;lEqtE xWM iM¦¨¥¨¨¥§¨©¨§©©¦§¨
zpigA Edf xFdhe xYEnE xWM ,EpiidC .zFpFilr zFCOdn¥©¦¤§§©§¨¥¨§¨¤§¦©

"zaxwn oini"e cqg104llMil xaC FzF` dNrzIW ± ¤¤§¨¦§¨¤¤¤¦§©¤¨¨¦¨¥
,dxEaB zpigA Epiid `nhe xEq`e lEqtE .sFqÎoi` xF`A§¥¨§¨§¨¥©§§¦©§¨

zFNrzdl lkEi `NW ± "dgFC l`nU"105'כּו. §Ÿ¨¤Ÿ©§¦§©

dnkgA `le miMg" ,KxAzi Fznkg iR lr `Ed df lke§¨¤©¦¨§¨¦§¨¥©¦§¨§¨§¨
"`rici106KxAzi eizFCnA zWAlznE zkWnPd ,107okle . §¦¨©¦§¤¤¦§©¤¤§¦¨¦§¨¥§¨¥

"dlrn lW dnkg zFlaFp" dxFYd `xwp רּבה (ּבבראׁשית  ¦§¨©¨§¨§¨¤©§¨ְִִֵַָ

י"ז) zpigAּפרׁשה `id ± zFCOA zWAlzOd Ff dnkg iM : ָָָ¦¨§¨©¦§©¤¤©¦¦§¦©
Fznkg ± d`NirÎdnkg zEInvr iAbl cal "zFlaFp"§§©§©¥©§¦¨§¨¦¨¨¨§¨

zFCOdn dlrnl daBUpe dnx `idW KxAzi'כּו. ¦§¨¥¤¦¨¨§¦§¨¨§©§¨¥©¦
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

מה  לפי בחבית כן אסרו שלא כמו במתכוין שלא להוסיף
נגד  להקל אין מקום ומכל שם כהמתירין שהעיקר שנתבאר

המנהג:

מותר ‰ התלוש דבר בשאר או בספסל התקוע סכין אבל
מפני  מעולם הוציאו לא שעדיין אף בשבת להוציאו
בונה  משום לעולם איסור בו אין תלוש בדבר נקב שבעשיית
או  להכניס פתח עשהו אם כלי תיקון גזירת משום אלא
ולא  להכניס לא כלל פתח עושהו כשאינו אבל להוציא
בו  אין הסכין הוצאת ע"י ממילא שנעשה אלא להוציא
כלים  בשאר או גדולה בחבית תקוע הוא ואם כלל איסור
דינו  הרי וסתירה בנין בהם שיש סאה מ' שמחזיקין גדולים

בכותל: כתקוע

* * *
Â או בעץ בידים סתמו אפילו ונסתם נקב בה שהיה חבית

אמורים  דברים במה בשבת לפותחו מותר אחר בדבר
השמרים  כנגד הוא אם אבל השמרים מן למעלה כשהוא
כגון  תדיר ולסותמו לפותחו עשוי כן אם (אלא לפותחו אסור
כובד  כל הרי כך כל למטה שהוא שכיון שבחבית) ברזא
כשפותחה  לפיכך מעולה סתימה וצריך עליו נשען היין
שאין  השמרים מן למעלה משא"כ חדש נקב כפותח חשוב

מחדש: כפותח חשוב אינו מעולה סתימה צריך

Ê לנקבו מותר שנסתם ישן נקב לפתוח שמותר במקום
ואינו  שבחבית הברזא נשברה אם כגון במקדח אפילו

שמותר  לומר צריך ואין במקדח לנקבה יכול להוציאה יכול
אם  בה התחובה ברזא באותה ולהכות אחרת ברזא ליקח
הברזא  תהא שלא ובלבד בשבת יין לשתות לצורך הוא

שנתבאר: כמו השמרים נגד בה התחובה

Á בחבית אלא ישן נקב לפתוח התירו שלא אומרים יש
בחבית  אבל בנקב יפה מהודקת הסתימה שאין חרס של
וחותכין  הנקב בו שסותמין העץ מאד שמהדקין עץ של
חדש  נקב שזהו נראה ודאי להוציאו שלא דעת על ראשו
במקום  דבריהם על לסמוך ויש זה על חולקין ויש ואסור

סופרים: בדברי להקל גדול צורך

Ë להוציא בחבית ברזא שאר או חלול קנה ליתן מותר
יודע  ואינו זו בחבית מעולם היו שלא אע"פ היין בהם
שמא  חוששין ואין זו חבית של הנקב למדת יבאו אם כלל
עד  סביב סביב בסכין ויגרדם ויחתכם למדתו יבאו לא

שיתבאר: כמו מחתך משום ויתחייב למדתו שיבאו

È בנק הדס של עלה ליתן אסור שלא אבל כדי שבחבית ב
על  מקלח יהיה אלא החבית דופני על שותת היין יהיה
מרזב  יתקן שמא גזרה מרזב כעין ועשוי המקופל העלה
כן  גזרו שלא ומה למרחוק וילך לתוכו היין שיפול ליינו
שום  עושה הוא אין שהקנה לפי הוא חלול קנה בנתינת
שמא  גוזרין אין לפיכך בחבית שתוחבו אלא בגופו מעשה
שעושה  בעלה משא"כ ליינו מרזב לתקן מעשה לעשות יבא
שנראה  כיון מרזב כעין ומקפלו שלוקחו בגופו מעשה
ליינו: גמור מרזב לתקן יבא שמא בו גזרו מרזב כעושה
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" :xn`p ixd okl iM ,daWgOAW dpFilrdmipAmY` ¨¤§¨¤©©£¨¨¦¨¥£¥¤¡©¨¦©¤

"'dl(` ,ci d`x)" ;ipA"l`xUi ixFka(ak ,c zFnW)lr FnMW , ©§¥§¦§¦¦§¨¥§¤§©
a`d gFnn KWnPd oAd lWn Kxc113WAEln ixd , ¤¤¨¨©¥©¦§¨¦©¨¨£¥§¨

a`d gFOAW dnkgd zEdnE zEinvrn dRHdA'כּוKke , §©¦¨¥©§¦©©¨§¨¤§©¨¨§¨
ziniptE zEinvrn oxFwnE oWxW ± l`xUi zFnWp§¨¦§¨¥¨§¨§¨¥©§¦§¦¦
"zFlaFp" zpigAn dlrnNW ,WOn d`lirÎdnkg̈§¨¦¨¨©¨¤§©§¨¦§¦©§

zFIpFvige'114כּו. §¦¦

"dpWi ip`" ligznd xEAcA oM mB x`AzPW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥©¥§¦©©§¦£¦§¥¨
" WExitAElr"daWgnAdaWgOAWÎdaWgn zpigA EpiidC כּו'., §¥¨§©£¨¨§©§§¦©©£¨¨¤§©£¨¨

ׁשם 115zFnWpXעּיין ,Epiid ,o`M mb df jxc lr ,oM m`e . ֵַָ§¦¥©¤¤¤©¨©§¤§¨
okle ,d`lirÎdnkgAW dpFilrd dpigAn oWxW l`xUi¦§¨¥¨§¨¦§¦¨¨¤§¨¤§¨§¨¦¨¨§¨¥
`idW ± dxFYd cFqie xFwn mde ,"dz`EaY ziW`x" md¥¥¦§¨Ÿ§¥§¦©¨¤¦

."dnkg zFlaFp" zpigA§¦©§¨§¨

dWn zxFY" dxFYd z`xwp okle'כּו"(`l ,g rWFdi). §¨¥¦§¥©¨©Ÿ¤§ª©

Îdnkg zEinvrn DWxW dWn znWPW itl Epiide§©§§¦¤¦§©Ÿ¤¨§¨¥©§¦¨§¨
dxFYd xFwn EdGW d`lir116. ¦¨¨¤¤§©¨

dGn x`AzPW FnkE"מ ׁשנה לחם ענין "להבין המתחיל ּבד ּבּור §¤¦§¨¥¦¤ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ

ּבׁשּלח "117cakּבפרשת  dWnA xn`p okNW ,dR"(i ,c zFnW) ְְַַַָָ¤¨¥¤¡©§Ÿ¤§©¤§

dRÎlraC `ziixF` iAbl'כּוcakE" ,oFWl"(mW)iAbl §©¥©§¨¦§©¤§©¨¨§©¥
azkAWÎdxFY118Fnvr z` liRWdl lFki did `NW , ¨¤¦§¨¤Ÿ¨¨¨§©§¦¤©§

zFlaFp" zpigA `idW ± dxFYd EPOn KWnp zFidl¦§¦§¨¦¤©¨¤¦§¦©§
"dnkg'119כּו. ¨§¨

oM mB Wi ok FnM K` ,dWn zpigA EdGW mbd dPde§¦¥£©¤¤§¦©Ÿ¤©§¥¥©¥
dWn zpigAn mdA WIW c`n zFdFaB zFnWp120Edfe . §¨§§Ÿ¤¥¨¤¦§¦©Ÿ¤§¤

Yxn`w xiRW ,dWn" :`axl `xtq ax xn`W'121"כּוode . ¤¨©©©§¨§¨¨Ÿ¤©¦¨£©§§§¥
" E`xwPW zFnWPdmirixe mig`aEzMW FnM ,"mFwOl ©§¨¤¦§§©¦§¥¦©¨§¤¨

(g ,akw miNdY)ornl" :irxe ig`'כּוodW xdGA x`FanE ," §¦¦§©©©©§¥¨§¨©Ÿ©¤¥
mipA zpigAn ENit` dlrnl122cEgIn EkWnPW Epiide . §©§¨£¦¦§¦©¨¦§©§¤¦§§¦¦

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

(108.(a ,` xF` dxFY)¨

(109.(` dWxR Wix dAx ziW`xA)§¥¦©¨¥¨¨¨

(110.("icFc dkl" hEIR ."dNgY daWgnA dUrn sFq")©£¤§©£¨¨§¦¨¦§¨¦

ּבדּבּור (111) ׁשלח, ּבפרׁשת קצת, ּבאריכּות מּזה ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועּיין
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.(av cEOr b"kyz mixn`Od xtq ±¥¤©©£¨¦©

(117.(a ,eq)

(118.(`pnidn `irxA ` cEOr Wix ,gk b wlg xdf)Ÿ©¥¤¥©§©£¨§¥§¨

ידּבר"119) "מׁשה המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה Fxziועּיין  xF` dxFY) ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ¨¦§

.(bÎa ,gq
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ׁשּנתּבא 124) מלכֹות"ּוכמֹו הּמה "ׁשּׁשים ּפסּוק על ּבּביאּור ּכן ּגם ר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּבּגמרא  הראׁשֹונים" "חסידים ּבענין – `).הּנ"ל cEnr sFq ,n oOwl) ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ§©¨©

`Ow dxEcdnE ddBd ± (a ,gpw dxFY ihETl) "mipEIve zFxrdl zFtqFd" d`x)§¥¨§¤¨§¦¦¦¥¨©¨¨©£¨©¨

.(wxRd mEIq cr oOwl `Adn¥©¨§©¨©¦©¤¤

(125xtq ± ."oEIr Kixve .`ni`e `A`C milMd lr dpeEMdW xnFl Kixv")¨¦©¤©©¨¨©©¥¦§©¨§¦¨§¨¦¦¥¤

.(mW d"pxz mixn`Od©©£¨¦¨

(126.(onqp mWe b ,g lirl d`x)§¥§¥§¨¦§¨

הּזהר 127) מאמר ּפי על זה ענין ּביאּור אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּוכמֹו
מאי  כּו'": הראׁשֹון "ּובחדׁש ּפסּוק על א') עּמּוד רמ"ט, (ּדף ּפנחס ְִִֶַַַַַַָָָָָֹּפרׁשת

ׁשם  עּיין כּו'", הּׁשחר bאּילת ,ciw sC irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`iA) ֵֶֶַַַַַָ¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦©

.(Kli`e enwz cEOr ` KxM wcv gnSdl xdGd ixE`aE ,Kli`ë¥¨¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©¨¥¨

ד'־ה'.128) ּפרק אּבי"ע, סדר ׁשער חיים" ּב"עץ ׁשּכתּוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכמֹו

(129.(` ,br b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤

מׁשּפטים 130) ּובּזהר ב'). עמּוד סֹוף כ"ד (דף וּיקרא ּבּזהר ְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָֹֹוכדמׁשמע
דּוכּתי. ּובׁשאר ב'). עּמּוד צ"ד `).(דף ,hi ipinW lirl d`x) ְְִֵַַָ§¥§¥§¦¦

(131.(a ,gpw "mipEIve zFxrdl zFtqFd" d`x)§¥¨§¤¨§¦¦

(132):r"iaC zFnWp xnFl Kixv oi`e.(1101 cI azkA Ewgnp EN` zFaiY §¥¨¦©§¨§¦©¥¥¦§£¦§©¨

(133.(` ,br b wlg xdf d`x ."`Ed KixA `WcEwA `ziixF`e")§©§¨§§¨§¦§¥Ÿ©¥¤

(134.(eh oOiq WcTd zxB` ,`ipY d`x)§¥©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨

תקנה 135) "ּכי ּגּבי הּמׁשּפטים" "ואּלה ּפסּוק על ׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָועּיין
כּו'" עברי ihETlעבד "mipEIve zFxrdl zFtqFd" d`x) .(c ,dr xF` dxFY) ְִִֶֶ¨§¥¨§¤¨§¦¦¦¥

.(a ,gpw dxFY¨

(136.(` ,lw sC k oOiq)¦¨©
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miig zxez

להבין ‰Â‰(ו) יש וגם ביאור. בתוס' כ"ז להבין
לצומח  יחוס דיש עצמו הטעם דזה לכאורה
בו  שגם במדבר וחי לצומח יחוס יש כך כנ"ל החי עם
למה  וא"כ שבמדבר. וחי צומח שנק' אלא וחי צומח יש
שאינו  בדומם דוקא רק בצומח הנשמה אור נמשך לא
דצח"מ  חלקי ד' בסדר ידוע הנה אך כו'. כלל מערכו
החיות  וצמצום במעוט אחרון היותר הוא הדומם שבחי'
הוא  רק ועפר כאבנים כלל בו אין ורבוי הצמיחה שגם
חיות  יותר יש הצומח ובחלק לבד. דומם בחי' כהווייתו
כעשב  ההתפשטות ורבוי הצמיחה בו שיש מאחר
מבחי' הצמיחה על נוסף בו יש והבע"ח כו'. ותבואות
מגשם  במעלה שמובדל הרוחני החי דגדר החיות רוח
השכל  מכח בו נוסף והמדבר ג"כ. מצו"ד וכלול הצו"ד
וחי  כידוע. דצ"ח בו וכלול המדברת נפש שנק'
גדול  שבחי וצומח סתם. מחי במעל' גדול שבמדבר
שבמדבר  וצומח דומם שגם עד סתם מצומח במעלה
כו'. דאדם ושערות וצפרנים כעצמות שבחי מצו"ד גדול
החי  עם לצומח וחבור קשר שיש רואי' אנו והנה
וסוג  מגדר וכה"ג ועשב דאילן בצומח שאין דאע"פ
בבחי' שיש רואים שאנו מאח' מ"מ כלל הרוחני דחי
הרי  ממש כצומח והתפשטות הצמיחה מבחי' החי
הן  כאלו זע"ז וחבור קשר להן שיש לומר מזה בהכרח
מה  והוא צורה. וזה חומר שזה אך ממש אחד מהות
כצומח  וצמיחה גדול החי בנפש גם שיש רואים שאנו
זה  גידול ואין גדול נעשה הקטן עגל שהרי ממש
חיות  ברוחניות עיקרו הזה גדול אלא לבד גופו באיברי
החי  בנפשות יש כי איבריו מתגדלים וממילא נפשו
רק  וגדלות קטנות באדם שיש (כמו וגדלות קטנות בחי'
שצומח  קטן כאילן שבמדבר) שבחי צומח נק' שבאד'
וקטנות  גדלות דצח"מ חלקי בכל יש והנה גדול. ונעשה
אחר  גם יותר גדולים יהיו לא זה שבמין דהיינו במינם
במינם  קטנות חיות יש החי במיני כמו גדילתו שלימות
חיות  ויש ושועל. וכלב כחתול גדלותם שלימות לאחר
בבהמות  וכה"ג והארי והדוב הפיל כמו במינם גדולות
גדולות  ויש וגדי. הכבש כמו גידולם בטבע קטנים יש
קטנים  יש בעופות וכה"ג וגמל וסוס ושור כפרה
וכ"ה  כו'. היענה ובת יונה ובני כתורים במינם וגדולים
ומיני  וקטן גדול אבן יש באבנים הדומם במיני גם
יש  הצומח במיני וכמו חלוקים. במינים שונים מתכות
שהדומם  (רק קטן והר גדול הר יש כך וקטן. גדול אילן
וההרים  וגדול קטן כאבן גדול או קטן הווייתו מתחלת

כמ"ש  שבדומם. צומח בחי' להיותם הקטנות מן יגדלו
וכך  כו'). הרים יוצר הנה כי יג) ד, (עמוס ע"פ במ"א
גידולם  שלימות לאחר גם מדבר בחי' אדם במיני גם
אנשים  בין רב ההפרש אין אך וגדולים. קטנים יש
פי  על שתים או אחת באמה רק לקטנים בקומה גדולים
מב' פחות ולא אמות מד' יותר בקומה גבוה שאין הרוב
במקצת  שיצאו כו' הנפילים שהן הענק בני (לבד אמות.
אל  שבאו האלקים מבני הנולדים להיותם האנושי מגדר
דבחי' משום הוא והטעם כו'). להם וילדו האדם בנות
מתיחס  דחי דצומח דחי מצומח נבדל שבמדבר צומח
בתכלית  במיניהם שחלוקים ואילן דעשב לצומח
או  עוד יגדל שלא קטן כאילן בטבע קטן שזה גידולם
והחתול  השור לגבי הכבש קטנות וכך וגדול. קטן פרי
שתינוק  אע"פ דמדבר צומח משא"כ כו'. הארי לגבי
גידולו  בתכלית אבל שור שנעשה כעגל גדול נעשה קטן
למעלה  להיותו כנ"ל ביניהן גדול הפרש ואין שוין הכל
עם  כ"כ ומתיחס משתתף ואינו צומח מבחי' הרבה
קרוב  שהחי מפני הצומח עם שמתיחס החי כמו הצומח
בכל  אליו להתדמות הצומח אל ומתיחס יותר בערך
הצומח  ששרש הנ"ל (מטעם גידולם במיני גם עניניו
חבור  לו אין המדבר אבל כו'). דהוי"ה ווי"ו בה"א וחי
וגם  הקטנו' מן שנתגדל מה (רק כ"כ. הצומח אל וקירוב
כשאר  הקטנות מן גדל בבטן גם כי התולדה מצד זה
יותר  הערך וקירוב חבור לו יש החי אל אבל בע"ח.

חי מ  בחי' והוא יותר במדריגה אליו שסמוך פני
השכלי' נפש שהוא דאדם הנפש גם אשר עד שבמדבר
צמיחות  לפ"ע לגדלות מקטנות הצמיח' בחי' בה יש
שנעשה  דעגל החי צמיחת ע"ד לגדלו' מקטנו' גופו
במדותיו  גם וגדל והולך קטן שכלו תינוק שהרי שור).
בנפש  זאת וצמיחה ומדותיו שכלו יגדל ובגידולו
מן  שיגדל אילן לצמיחת דומה הוא לכאורה השכלית
כי  יט) כ, (דברי' וכמ"ש וגדול. קטן אילן שיש הקטנות
שנתגדל  בחכ' גדול אדם יש וכך כו'. השדה עץ האדם
מאד  קטן אדם ויש וכה"ג. שלמה כחכמת ביותר
עוד  יגדל שלא ביותר הדעת בקטנות כשוטה בחכמה
קטן  וכפרי כשור להיות הכבש יגדל שלא כמו לעולם
האדם  שזה הבריאה בטבע חלוקים מינים שנק' כו'.
טבע  מין מצד זהו הגדלתו שלימות עד בחכ' שיגדל
במין  להיות בטבע במינו גדול חכם נק' שזה עד שכלו
כשור  החי בחלק בבריאה הגדולים כמינים גדול אדם
מין  וזה לבד הקטנות מן שנתגדל מצד ולא כו'. וגמל

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



c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

יגדל  שלא בטבעו השכל כקטן גדולו בטבע קטן האדם
גם  היה הקטנות מן הגדל' בסבת תלוי היה ואם עוד.
זקני  ואדרבה בשנים ויזקין שיגדל לאחר חכם הטפש
דנפש  הצורה שבבחי' א"כ אך ו). פ"ג, (קינין כו' ע"ה
וקטן  גדול אדם בטבעם חלוקי' במינים הם השכלית
יהיה  אדם של החומר שגם להיות ראוי היה לפ"ז כנ"ל.
שהאדם  וגדלות בקטנות גידול' בטבע חלוקים במינים
גופו  יהיה בחכמ' והקטן יותר גופו יגדל בחכמה הגדול
שוה  כמעט בנ"א קומתן שבגופות רואים ואנו מאד קטן
ראייה  מזה הרי אך כנ"ל. כו' חלוקי' מיני' בזה ואין
כערך  מגופו הרבה בערך נבדלת האדם שנפש גמורה
מכריח  השכל גידול שאין עד כנ"ל הדומם על המדבר

ובחלק  כו'. מעפר יסודו שגופו להיות כלל הגוף גידול
אין  (כי בצומח כמו כ"כ חלוקים מינים אין הדומם
וכן  הרוב ע"פ לקטן גדול בין באבנים כ"כ  הפרש
כו'. דאילן צומח משא"כ וקטנים גבוהים בהרים
ולא  דנתב"ס משום דגוף בדומם נתלבשה והנשמה
קטנות  בה יש אדם בנפש וע"כ וחי כצומח הערך בקרוב
האדם  כי מ"ש והוא כנ"ל. חלוקים במינים וגדלות
אע"פ  גופו לא אבל השדה. כעץ הנפש שהוא דוקא
חלוקים  מינים בזה אין אבל וגדל. הולך קטן שתינוק
במינים  ממש כאחד וגופו נפשו דחי צומח משא"כ
כנ"ל  יותר בערך זע"ז שקרובים מפני כנ"ל חלוקים

וד"ל: הטעם
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jizevn jxc

`Ed FzbxcOW mFlXd eilr EpAx dWn zpigA dPde§¦¥§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¤©§¥¨
l"Pd zrCn KWnPW oM mB Epiid ,zrCd zpigA§¦©©©©©§©¥¤¦§¨¦©©©©

.oETizC zrCn dlrnNW ,milEBirAW¤¨¦¦¤§©§¨¦©©§¦
aizkC ,oiprde62l` iM"zFrC'a llFMW ± "'ied §¨¦§¨¦§¦¦¥¥©©¨¤¥

zFrC63: ¥
zpigA ± '`oFYgY zrC`Ede ,`"fC zFCOA WAlzOd §¦©©©©§©¦§©¥©¦§¨§

rxf" mi`xwPd zFnWpAW zrC zpigaA l"Pd oiprM§¦§¨©©¦§¦©©©¤©§¨©¦§¨¦¤©
.`"f zEinipR `EdW dGd zrCdn mdA KWnPW ,"mc`̈¨¤¦§¨¨¤¥©©©©¤¤§¦¦¨

zpigA ± 'adeoFilr zrC,dpiaE dnkgn dlrnNW §©§¦©©©¤§¤§©§¨¥¨§¨¦¨
.dWn WxW mXnE¦¨Ÿ¤Ÿ¤

EpizFAx Exn`W dn KxC lr oaEi dPd mpipr xE`iaE¥¦§¨¨¦¥¨©¤¤©¤¨§©¥
zFnFwn dOkA q"WA dkxal mpFxkf64" :rEcie iElBiptl ¦§¨¦§¨¨©©§©¨§¨§¨©¦§¥

mpFWl wECwC oiadl WIW ,"'Ek mlFrd dide xn`W in65 ¦¤¨©§¨¨¨¨¤¥§¨¦¦§§¨
dide xn`W in" Exn` `l dOle ,"rEcie iElB" xnFl©¨§¨©§¨¨Ÿ¨§¦¤¨©§¨¨

mlFrdrcFi."'Ek ¨¨¥©
oiprd K`66: ©¨¦§¨

m"Anxd azMX dn rEci dPd iM67`Ed KxAzi `Ed"W ¦¦¥¨©©¤¨©¨©§©¤¦§¨¥

Fnvr zricia"E ,"Dnvr driCd `Ede rEcId `Ede rcFId©¥©§©¨©§©¥¨©§¨¦¦©©§
KxAzi FzEnvr ,zn`A dPde ."mi`xaPd lM z` rcFi¥©¤¨©¦§¨¦§¦¥¤¡¤©§¦§¨¥
df xcbA Fpi` iM ,"rCn" zpigAn dlrn dlrnl `Ed§©§¨©§¨¦§¦©©¨¦¥§¤¤¤
,mFlWe qg "driC" FnM cgEin xaC eilr xnFl llM§¨©¨¨¨¨§¨§¥¨©§¨

"zEhiWRd zilkzA hEWR" `Ed `N`68azMW dnE . ¤¨¨§©§¦©§¦©¤¨©
c"Ei zpigA Epiid ,"driCd `Ede rcFId `Ed" m"Anxd̈©§©©¥©§©¥¨©§§¦©

.zEdl` odW zEliv`C zFxitq§¦©£¦¤¥¡Ÿ

zEdl` `EdW ± zEliv`C zrC zpigAW ,xnFl dvFxe§¤©¤§¦©©©©£¦¤¡Ÿ
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

יגדל  שלא בטבעו השכל כקטן גדולו בטבע קטן האדם
גם  היה הקטנות מן הגדל' בסבת תלוי היה ואם עוד.
זקני  ואדרבה בשנים ויזקין שיגדל לאחר חכם הטפש
דנפש  הצורה שבבחי' א"כ אך ו). פ"ג, (קינין כו' ע"ה
וקטן  גדול אדם בטבעם חלוקי' במינים הם השכלית
יהיה  אדם של החומר שגם להיות ראוי היה לפ"ז כנ"ל.
שהאדם  וגדלות בקטנות גידול' בטבע חלוקים במינים
גופו  יהיה בחכמ' והקטן יותר גופו יגדל בחכמה הגדול
שוה  כמעט בנ"א קומתן שבגופות רואים ואנו מאד קטן
ראייה  מזה הרי אך כנ"ל. כו' חלוקי' מיני' בזה ואין
כערך  מגופו הרבה בערך נבדלת האדם שנפש גמורה
מכריח  השכל גידול שאין עד כנ"ל הדומם על המדבר

ובחלק  כו'. מעפר יסודו שגופו להיות כלל הגוף גידול
אין  (כי בצומח כמו כ"כ חלוקים מינים אין הדומם
וכן  הרוב ע"פ לקטן גדול בין באבנים כ"כ  הפרש
כו'. דאילן צומח משא"כ וקטנים גבוהים בהרים
ולא  דנתב"ס משום דגוף בדומם נתלבשה והנשמה
קטנות  בה יש אדם בנפש וע"כ וחי כצומח הערך בקרוב
האדם  כי מ"ש והוא כנ"ל. חלוקים במינים וגדלות
אע"פ  גופו לא אבל השדה. כעץ הנפש שהוא דוקא
חלוקים  מינים בזה אין אבל וגדל. הולך קטן שתינוק
במינים  ממש כאחד וגופו נפשו דחי צומח משא"כ
כנ"ל  יותר בערך זע"ז שקרובים מפני כנ"ל חלוקים

וד"ל: הטעם
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c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

וה'‡˙ ומצוותיו, חוקיו ולשמור כו' היום האמרת ה'
והקשה  מצותיו, כל ולשמור כו' היום האמירך
הקב"ה  שבח שהוא האמירך בשבח שייך מה באוה"ח
רק  שייך זה שהרי מצותיו, כל דלשמור שבח לישראל
חוקיו  ולשמור אומרו ענין שהוא להקב"ה נש"י בשבח
מה  אבל קבעומ"ש, בחי' שהוא והיינו כו' ומצותיו
אך  לישראל. שמשבח ומה הקב"ה בשבח זה ענין שייך
שבח  לשון רז"ל שפי' האמרת פי' בהקדם יובן הענין
אעשה  אני אף בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם
בעולם  חטיבה עשיתוני אתם בעולם, א' חטיבה אתכם
אתכם  אעשה אני אף אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמע
בארץ. אחד גוי כישראל כעמך ומי בעולם אחת חטיבה

אחד. נא' ובשניהם
ÍÈ¯ˆÂ בתיבת הפי' רבו הנה אחד, ענין מהו להבין

כמארז"ל  הוא הא' פי', ג' בו יש ובכלל אחד,

בענין  במ"א מ"ש (וע' בו כיוצא אין אחד במד"ר
הי' אחד ועל אחד ה' על שדברו אחדים ודברי'
והאיך  בו כיוצא שאין השבח מהו לכאו' וצ"ל אברהם),
הוא  איך צ"ל גם בו, כיוצא שיש ח"ו איש לב על יעלה
ע"ד  אחד פי' הב' בו. כיוצא אין ענין דהאמירך בשבח
אמר  ממ"ת, לק"ש ישראל זכו מהיכן במד"ר שארז"ל
ה' ישראל השיבו אלקיך, ה' אנכי ישראל שמע הקב"ה
ונמצא  אחד, ה' ישראל השיבו כו' לך יהי' לא אלקינו,
דאנכי  דברות ב' על קיבול הוא אחד הוי' אלקי' ה' כי
בפ"ע, מצוה שהוא אחד בענין הג' ופי' לך. יהי' ולא
ה' כו' ישראל שמע מפסוק שיוצא ליחדו מצות והוא
כמ"ש  השיתוף על מוזהרי' אינם נח בני כי והיינו אחד,
ויצו  באדה"ר דכתי' והגם קנ"ו, סס"י באו"ח הרמ"א
על  נצטוו לא מ"מ כו', ע"ז אלא צו אין וארז"ל

כו'. ישראל שמע כמ"ש ישראל רק השיתוף
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נ"ע  מה ֹורש "ּב אדמ ּו"ר קד ּוּׁשת ּכב ֹוד  מ ּמכּתב חלק - ©©§§©©§§©§¦¦¤¥¨¨ה ֹוספה 

lM1`Ed mzpeEM okFY ,mc`d lr oi`iaOW zFpFiqPd ¨©¦§¤§¦¦©¨¨¨¤©¨¨¨
dlrnNW zEwl` iENibl Epiid ,oFilr xF` iENibl F`iadl©£¦§¦¤§©§§¦¡Ÿ¤§©§¨
mdxa`C oFiQPA FnkE .oFiQPA cFnrIW df ici lr raHdn¥©¤©©§¥¤¤©£©¦¨§©¦¨§©§¨¨
oFiQPA cnrW ici lrW ,miCUM xE`A mFlXd eilr Epia`̈¦¨¨©¨§©§¦¤©§¥¤¨©©¦¨
mFlWe qg cxtp didi `NW wx dtixUl Fnvr z` ozpe§¨©¤©§¦§¥¨©¤Ÿ¦§¤¦§¨©§¨
raHdn dlrnNW xF` iENibl `A df ici lr ,zEwl`n¥¡Ÿ©§¥¤¨§¦¤§©§¨¥©¤©
iYlAd sFq oi` xF` iENiB EdGW ,sxFU W`d oi`W `Ede§¤¥¨¥¥¤¤¦¥©¦§¦
dAknE xw miOde ,sxFUe mg W`dW dn iM .lEaB lrA©©§¦©¤¨¥©§¥§©©¦©§©¤
la` ,mlFrd zbdpdA raHd iWEal zlAbd iR lr Edf ±¤©¦©§¨©§¥©¤©§©§¨©¨¨£¨
zlAbd oi` lEaB lrA iYlAd sFq oi` xF` cSn¦©¥©¦§¦©©§¥©§¨©
cbp oFiQPA cnrW ici lre .llM minE W` zEwNgzde§¦§©§¥©¦§¨§©§¥¤¨©©¦¨¤¤
sFq oi` xF` iENibl `A `Ed ixd raHd iWEal zlAbd©§¨©§¥©¤©£¥¨§¦¥

`Ed ok FnM .llM sxFU W`d oi`W raHdn dlrnNW¤§©§¨¥©¤©¤¥¨¥¥§¨§¥
cFnrIW `Ed dpeEMd ,mc`l `AW oFiQpe oFiQp lkA§¨¦¨§¦¨¤¨§¨¨©©¨¨¤©£
lrA iYlAd xF`d z` WiBxie d`xi df ici lre oFiQPA©¦¨§©§¥¤¦§¤§©§¦¤¨©¦§¦©©
Epiide ,raHdn dlrnNW sFq oi` xF` zpigA `Ed ± lEaB§§¦©¥¤§©§¨¥©¤©§©§
m` iM mc`d digi raHd iWEal iR lr `NW d`xIW¤¦§¤¤Ÿ©¦§¥©¤©¦§¤¨¨¨¦¦

.raHdn dlrnNW sFq oi` xF`n¥¥¤§©§¨¥©¤©
,miwl` `IxhnibA raHdC rcFPM ,`Ed oiprd xE`iaE¥¨¦§¨©¨§©¤©§¦©§¦¨¡Ÿ¦
lke ,mEvnSde oiCd zCn `Ed miwl` mW iM¦¥¡Ÿ¦¦©©¦§©¦§§¨
,raHd `Ed mXnE ,miwl` mXn zFlAbdde zEwNgzdd©¦§©§§©©§¨¦¥¡Ÿ¦¦¨©¤©
cg` lM `xape `xap lkA rAhEd xW` raHd Epiide§©§©¤©£¤§©§¨¦§¨§¦§¨¨¤¨
FrahA lAbEn cg`e cg` lMW ,FzlEGn cgEin cg`e§¤¨§¨¦¨¤¨¤¨§¤¨§¨§¦§
zbdpd otF` `Ed dGd otF` itlE ,FzlEGn dfA lCaEnE§¨¨¤¦¨§¦¤©¤¤©§¨©
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רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

וה'‡˙ ומצוותיו, חוקיו ולשמור כו' היום האמרת ה'
והקשה  מצותיו, כל ולשמור כו' היום האמירך
הקב"ה  שבח שהוא האמירך בשבח שייך מה באוה"ח
רק  שייך זה שהרי מצותיו, כל דלשמור שבח לישראל
חוקיו  ולשמור אומרו ענין שהוא להקב"ה נש"י בשבח
מה  אבל קבעומ"ש, בחי' שהוא והיינו כו' ומצותיו
אך  לישראל. שמשבח ומה הקב"ה בשבח זה ענין שייך
שבח  לשון רז"ל שפי' האמרת פי' בהקדם יובן הענין
אעשה  אני אף בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם
בעולם  חטיבה עשיתוני אתם בעולם, א' חטיבה אתכם
אתכם  אעשה אני אף אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמע
בארץ. אחד גוי כישראל כעמך ומי בעולם אחת חטיבה

אחד. נא' ובשניהם
ÍÈ¯ˆÂ בתיבת הפי' רבו הנה אחד, ענין מהו להבין

כמארז"ל  הוא הא' פי', ג' בו יש ובכלל אחד,

בענין  במ"א מ"ש (וע' בו כיוצא אין אחד במד"ר
הי' אחד ועל אחד ה' על שדברו אחדים ודברי'
והאיך  בו כיוצא שאין השבח מהו לכאו' וצ"ל אברהם),
הוא  איך צ"ל גם בו, כיוצא שיש ח"ו איש לב על יעלה
ע"ד  אחד פי' הב' בו. כיוצא אין ענין דהאמירך בשבח
אמר  ממ"ת, לק"ש ישראל זכו מהיכן במד"ר שארז"ל
ה' ישראל השיבו אלקיך, ה' אנכי ישראל שמע הקב"ה
ונמצא  אחד, ה' ישראל השיבו כו' לך יהי' לא אלקינו,
דאנכי  דברות ב' על קיבול הוא אחד הוי' אלקי' ה' כי
בפ"ע, מצוה שהוא אחד בענין הג' ופי' לך. יהי' ולא
ה' כו' ישראל שמע מפסוק שיוצא ליחדו מצות והוא
כמ"ש  השיתוף על מוזהרי' אינם נח בני כי והיינו אחד,
ויצו  באדה"ר דכתי' והגם קנ"ו, סס"י באו"ח הרמ"א
על  נצטוו לא מ"מ כו', ע"ז אלא צו אין וארז"ל

כו'. ישראל שמע כמ"ש ישראל רק השיתוף

(a) zxn`d 'd z`

.(a"l ,`eaz 't) .c"qa

•

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

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"pxz - mixn`nd xtq

נ"ע  מה ֹורש "ּב אדמ ּו"ר קד ּוּׁשת ּכב ֹוד  מ ּמכּתב חלק - ©©§§©©§§©§¦¦¤¥¨¨ה ֹוספה 

lM1`Ed mzpeEM okFY ,mc`d lr oi`iaOW zFpFiqPd ¨©¦§¤§¦¦©¨¨¨¤©¨¨¨
dlrnNW zEwl` iENibl Epiid ,oFilr xF` iENibl F`iadl©£¦§¦¤§©§§¦¡Ÿ¤§©§¨
mdxa`C oFiQPA FnkE .oFiQPA cFnrIW df ici lr raHdn¥©¤©©§¥¤¤©£©¦¨§©¦¨§©§¨¨
oFiQPA cnrW ici lrW ,miCUM xE`A mFlXd eilr Epia`̈¦¨¨©¨§©§¦¤©§¥¤¨©©¦¨
mFlWe qg cxtp didi `NW wx dtixUl Fnvr z` ozpe§¨©¤©§¦§¥¨©¤Ÿ¦§¤¦§¨©§¨
raHdn dlrnNW xF` iENibl `A df ici lr ,zEwl`n¥¡Ÿ©§¥¤¨§¦¤§©§¨¥©¤©
iYlAd sFq oi` xF` iENiB EdGW ,sxFU W`d oi`W `Ede§¤¥¨¥¥¤¤¦¥©¦§¦
dAknE xw miOde ,sxFUe mg W`dW dn iM .lEaB lrA©©§¦©¤¨¥©§¥§©©¦©§©¤
la` ,mlFrd zbdpdA raHd iWEal zlAbd iR lr Edf ±¤©¦©§¨©§¥©¤©§©§¨©¨¨£¨
zlAbd oi` lEaB lrA iYlAd sFq oi` xF` cSn¦©¥©¦§¦©©§¥©§¨©
cbp oFiQPA cnrW ici lre .llM minE W` zEwNgzde§¦§©§¥©¦§¨§©§¥¤¨©©¦¨¤¤
sFq oi` xF` iENibl `A `Ed ixd raHd iWEal zlAbd©§¨©§¥©¤©£¥¨§¦¥
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lrA iYlAd xF`d z` WiBxie d`xi df ici lre oFiQPA©¦¨§©§¥¤¦§¤§©§¦¤¨©¦§¦©©
Epiide ,raHdn dlrnNW sFq oi` xF` zpigA `Ed ± lEaB§§¦©¥¤§©§¨¥©¤©§©§
m` iM mc`d digi raHd iWEal iR lr `NW d`xIW¤¦§¤¤Ÿ©¦§¥©¤©¦§¤¨¨¨¦¦
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

`Ed df lM ± cg`e cg` lkAW raHd iR lr mlFrd̈¨©¦©¤©¤§¨¤¨§¤¨¨¤
dlAbde zEwNgzdde drAhdd `A mXOW ,miwl` mXn¦¥¡Ÿ¦¤¦¨¨©©§¨¨§©¦§©§§©§¨¨

.mzbdpd otF`aE cg`e cg` lkA§¨¤¨§¤¨§¤©§¨¨¨
`Ed `xap lM zEIge zEEdzd zn`A iM rcFp mpn`̈§¨¨¦¤¡¤¦§©§©¨¦§¨

dEdn oFWl [`Ed] 'iedC Edfe ,'ied mXn2. ¦¥£¨¨§¤©£¨¨§§©¤
Epiide ,iENiBd zpigA `Ed 'iedC rEci iM ,`Ed oiprde§¨¦§¨¦¨©©£¨¨§¦©©¦§©§
iYin` iENiB lM iM ,lEaB lrA iYlAd xF` iENiB zpigA§¦©¦©¦§¦©©§¦¨¦£¦¦

mvrA lEaB ilA zpigA `EdcSn `Ed iENiBdA dlAbdde) §¦©§¦§§¤¤§©©§¨¨§©¦¦©
(lEaBde mvnvOd gM,zFxF`d xFwn `Ed 'ied mWC Edfe . Ÿ©©§©§¥§©§§¤§¥£¨¨§¨

xF`Od oirn `Ed xF`e('Ek xF`nA wEaC FzFidl)mWkE , §¥¥©¨¦§¨©¨§¥
`Ed EpOn iENiBde xF`d ok FnM sFq oi` `Ed xF`OdW¤©¨¥§¥¨§©¦¦¤
oi`X dn ,iENiBd zpigA `EdW 'ied mW Edfe .'Ek sFq oi ¥̀§¤¥£¨¨¤§¦©©¦©¤¥
xCrd `Ede xYqdde mEvnSd zpigA `Ed miwl` mW oM¥¥¡Ÿ¦§¦©©¦§§©¤§¥§¤§¥

.'Ek iENiBd©¦
iENiB zpigA oM mB `Ed zFxEaBC xg` mFwnA x`AzPW dnE)©¤¦§¨¥§¨©¥¦§©¥§¦©¦
,'Ek milrdlE liAbdl lEaBd gM zpigA [iENiB] EpiidC ,xF`§©§¦§¦©Ÿ©©§§©§¦§©§¦
`A mpn` ,micqgd iENiB zxFAbY `Ed cqgAW dxEaB zpigaE§¦©§¨¤§¤¤¦§¤¦©£¨¦¨§¨¨

.('Ek zEwNgzd iEAixA§¦¦§©§

gM zENBzd ici lr `Ed zEEdzd lkC lFcB llM dfe§¤§¨¨§¨¦§©©§¥¦§©Ÿ©
mXn `Ed mi`xaPd lM zEEdzdC oaEn oM m`e ,lrFRd©¥§¦¥¨§¦§©¨©¦§¨¦¦¥
iENiBdC lirl x`Azp mpn` .iENiBd zpigA `EdW 'ied£¨¨¤§¦©©¦¨§¨¦§¨¥§¥§©¦
Fpi` oM m`e ,lEaB ilA zpigaA `Ed 'ied mWC invrd̈©§¦§¥£¨¨¦§¦©§¦§§¦¥¥
zEEdzd dGn didIW xWt` i`e ,mlFrd Kxr itl§¦¥¤¨¨§¦¤§¨¤¦§¤¦¤¦§©
xF` ici lr `Ed mzEEdzd dPd ,'Ek mi`xaPde zFnlFrd̈¨§©¦§¨¦¦¥¦§©¨©§¥
mvnvn miwl` mWC ,miwl` mWA WAlzOW 'ied£¨¨¤¦§©¥§¥¡Ÿ¦§¥¡Ÿ¦§©§¥

zFnlFrd Kxr itl didIW 'ied mWC xF`d z` liAbnE©§¦¤¨§¥£¨¨¤¦§¤§¦¥¤¨¨
.lEaB ilrA©£¥§

"miwl` 'ied obnE WnW" xn`p df lre3mWkC , §©¤¤¡©¤¤¨¥£¨¨¡Ÿ¦¦§¥
xF`C ,WnXd xF` lr xiYqnE dQkn wYxpe obOdW¤©¨¥§©§¥§©¤©§¦©©¤¤§
xn`nkE ,lAwl lFki mlFrd did `l `EdW FnM WnXd©¤¤§¤Ÿ¨¨¨¨¨§©¥§©£©

l"fx4miwiCv ± dwYxPn dOg `ivFn `Ed KExA WFcTd" ©©©¨¨¦©¨¦©§¥¨©¦¦
lFAql ElkEi `NW "DA oipFCp mirWxE DA oi`Rxzn¦§©§¦¨§¨¦¦¦¨¤Ÿ§¦§

.xF`d swFY¤¨

oM mB EpiidC xnFl Wi ,"DA oi`Rxzn miwiCS"W dnE)©¤©¦¦¦§©§¦¨¥©§©§©¥
lAwl ElkEie ixnFgd mlFrd iWEaln EhWtEIW `weC cizrl§¨¦©§¨¤§§¦§¥¨¨©§¦§§§©¥

.('Ek zEIpgExA Epiid "oi`Rxzn" WExitE ,invrd WnXd xF`©¤¤¨©§¦¥¦§©§¦©§§¨¦

`nFi ilci`" l"fx Exn`W dn eiWkr mb Wi df oirnE¥¥¤¥©©§¨©¤¨§©©¦§¥¨
"ixivw ilci`5xF` ixd wYxPd ici lr mb iM zFidl , ¦§¥§¦¥¦§¦©©§¥©©§¥£¥
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éîò åîçð åîçð"."אלקיכם 1יאמר

להבין  כפולה?2צריך נחמה פעמיים, נחמו" "נחמו שאומר בכך הכוונה מה

הנבואה, דברי אחרי עמי". את נחמו נביאי, אתם "נחמו – נחמו של הכפל את מפרש ז"ל רש"י

א.1) מ, ישעיהו
עז.2) ע' תער"ב', – שהקדימו 'בשעה המשך רכא. ע' עת"ר, המאמרים ספר
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אל  יאמר "אלקיכם – המצודותֿדוד כפירוש ישראל. בני את ינחמו הנביאים, שהם, לנביאים נאמר
עמי". את נחמו הנביאים

המשיח". לימות עתידה הנחמות אלה "כל אומר: הרד"ק

שהם  אותם ומנחם הנביאים אל מדבר שהקב"ה הנבואות מכל הנחמה נבואת שונה במה להבין: צריך
ישראל? בני את ינחמו

ביותר. הגדולה הנחמה הוא עצמו שזה גלויה, נחמה היא עצמה הנבואה הרי דבר, של לאמיתו

ישראל, לבני הנבואה את ימסרו שהם להם ומצוה הנביאים אל מדבר שהקב"ה אחרים, נבואה בדברי
הנבואה. מהי כתוב ואחרֿכך הקב"ה, אמר שכך רוב עלֿפי כתוב

שה' אלקית נחמה הוא הראשון ה"נחמו" אלא וכדומה, ה'" אמר "כה כתוב לא הנחמה בנבואת אבל
ישראל. בני את ינחמו שהנביאים הוא השני וה"נחמו" הנביאים, לפני מתנחם יתברך

יותר  הנעלית הנחמה מהי להבין וצריך הנבואה, מן יותר שנעלית נחמה שישנה משמע, זה מכל
הנחמה? מנבואת

ברוךֿהוא? אותו כביכול, שינחמו, אומר יתברך שה' הנחמה מהי להבין צריך גם

בית 3בפסיקתא  חורבן זה ארמונו, את ששורפים או ישראל, גלות זו בניו, את ששובים שמלך נאמר
החורבן  על יתברך ה' את לנחם יש כך ארמונו. אבדן ועל בניו שביית על המלך את לנחם יש המקדש,

העולם; פינות בארבע ונתפזרו גלו ישראל שבני הגלות ועל

שהגמרא  אביהם".4כפי שולחן מעל שגלו לבנים להם ואוי בניו את שהגלה לאב לו "אוי אומרת
כפול: צער יש לבנים, והן לאב הן לשניהם,

הרעה  הנהגתם שבגלל צערו הוא מכך וגדול להם, שעשה הטוב בבית אינם שבניו האב של צערו
את  וגם בניו, של בתיהם את המסור האב החריב מרירותו ומרוב הטוב, מביתם אותם הגלה הוא בניו, של

גם  – בניו עם בו להתכנס כדי במיוחד לבנות הורה שהמלך להחריב.הארמון המלך הורה אותו

וסבלו  מבתיהם זמנית, רק אם גם שגורשו, כך על ראשית, – כפול המגורשים הבנים של צערם
בנפש; כבידות אבידות

חייהם  מקום ובשום ובזויים מיותרים הם מקום שבכל הגלות, במדינות נדודים מחיי הגדול הצער שנית,
בתוכחות  שכתוב כמו בטוחים, כעת 5אינם כמו 6שמתקיימות בתשובה ישובו ישראל שבני עד משיח, בחבלי

אומר 7שכתוב  שהרמב"ם וכפי אלקיך", ה' עד בתשובה".8"ושבת אלא נגאלין ישראל "אין

.øåöé÷ ינחמו שהם הנביאים את מנחם יתברך ה' – אומר רש"י "נחמו"? פעמיים בכתוב הכוונה מה
כתוב  בפסיקתא הנבואות? מכל המשיח בימות המדברת הנחמה נבואת שונה מדוע מקשה ישראל. בני את

ישראל. בני ושל הקב"ה של הכפול הצער אותי. נחמו אומר יתברך ה' כי

.a

ùøãîá9 היו נענשו ישראל שבני העונשים כל כי אומר: רבי פעמיים? מדוע נחמו", "נחמו כתוב:
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תתרכ.3) תמג. רמז איכה שמעוני, ילקוט
ע"א.4) ג, ברכות
טו-סט.5) כח, תבוא יד-מו. כו, בחוקותי
האחרונה.6) העולם מלחמת של בעיצומה

ב.7) ל, נצבים ל. ד, ואתחנן
ה.8) הלכה ז, פרק תשובה הלכות
אדמו"ר].9) כ"ק [הערת תתריח רמז שמעוני, ילקוט
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אל  יאמר "אלקיכם – המצודותֿדוד כפירוש ישראל. בני את ינחמו הנביאים, שהם, לנביאים נאמר
עמי". את נחמו הנביאים

המשיח". לימות עתידה הנחמות אלה "כל אומר: הרד"ק

שהם  אותם ומנחם הנביאים אל מדבר שהקב"ה הנבואות מכל הנחמה נבואת שונה במה להבין: צריך
ישראל? בני את ינחמו

ביותר. הגדולה הנחמה הוא עצמו שזה גלויה, נחמה היא עצמה הנבואה הרי דבר, של לאמיתו

ישראל, לבני הנבואה את ימסרו שהם להם ומצוה הנביאים אל מדבר שהקב"ה אחרים, נבואה בדברי
הנבואה. מהי כתוב ואחרֿכך הקב"ה, אמר שכך רוב עלֿפי כתוב

שה' אלקית נחמה הוא הראשון ה"נחמו" אלא וכדומה, ה'" אמר "כה כתוב לא הנחמה בנבואת אבל
ישראל. בני את ינחמו שהנביאים הוא השני וה"נחמו" הנביאים, לפני מתנחם יתברך

יותר  הנעלית הנחמה מהי להבין וצריך הנבואה, מן יותר שנעלית נחמה שישנה משמע, זה מכל
הנחמה? מנבואת

ברוךֿהוא? אותו כביכול, שינחמו, אומר יתברך שה' הנחמה מהי להבין צריך גם

בית 3בפסיקתא  חורבן זה ארמונו, את ששורפים או ישראל, גלות זו בניו, את ששובים שמלך נאמר
החורבן  על יתברך ה' את לנחם יש כך ארמונו. אבדן ועל בניו שביית על המלך את לנחם יש המקדש,

העולם; פינות בארבע ונתפזרו גלו ישראל שבני הגלות ועל

שהגמרא  אביהם".4כפי שולחן מעל שגלו לבנים להם ואוי בניו את שהגלה לאב לו "אוי אומרת
כפול: צער יש לבנים, והן לאב הן לשניהם,

הרעה  הנהגתם שבגלל צערו הוא מכך וגדול להם, שעשה הטוב בבית אינם שבניו האב של צערו
את  וגם בניו, של בתיהם את המסור האב החריב מרירותו ומרוב הטוב, מביתם אותם הגלה הוא בניו, של

גם  – בניו עם בו להתכנס כדי במיוחד לבנות הורה שהמלך להחריב.הארמון המלך הורה אותו

וסבלו  מבתיהם זמנית, רק אם גם שגורשו, כך על ראשית, – כפול המגורשים הבנים של צערם
בנפש; כבידות אבידות

חייהם  מקום ובשום ובזויים מיותרים הם מקום שבכל הגלות, במדינות נדודים מחיי הגדול הצער שנית,
בתוכחות  שכתוב כמו בטוחים, כעת 5אינם כמו 6שמתקיימות בתשובה ישובו ישראל שבני עד משיח, בחבלי

אומר 7שכתוב  שהרמב"ם וכפי אלקיך", ה' עד בתשובה".8"ושבת אלא נגאלין ישראל "אין

.øåöé÷ ינחמו שהם הנביאים את מנחם יתברך ה' – אומר רש"י "נחמו"? פעמיים בכתוב הכוונה מה
כתוב  בפסיקתא הנבואות? מכל המשיח בימות המדברת הנחמה נבואת שונה מדוע מקשה ישראל. בני את

ישראל. בני ושל הקב"ה של הכפול הצער אותי. נחמו אומר יתברך ה' כי
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ùøãîá9 היו נענשו ישראל שבני העונשים כל כי אומר: רבי פעמיים? מדוע נחמו", "נחמו כתוב:
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תתרכ.3) תמג. רמז איכה שמעוני, ילקוט
ע"א.4) ג, ברכות
טו-סט.5) כח, תבוא יד-מו. כו, בחוקותי
האחרונה.6) העולם מלחמת של בעיצומה

ב.7) ל, נצבים ל. ד, ואתחנן
ה.8) הלכה ז, פרק תשובה הלכות
אדמו"ר].9) כ"ק [הערת תתריח רמז שמעוני, ילקוט
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אומר  ירמיהו שהנביא כפי תבכה"10כפולים, "בכה שבר", על "שבר זה מים"11בביטוי יורדה עיני "עיני ,12,
ירושלים" חטאה כפולות 13"חטא הן יתברך ה' שמצוות ומאחר כפול, עונשם גם כפול שחטאם מאחר .

פעמיים. נחמו" "נחמו נאמר ולכן כפולה, הנחמה גם לכן

והנחמה  העונש הרי – כפול שהחטא אף כפולים? והנחמה העונש את מונים מדוע להבין: צריך
יחידים. הם

נחמה. נותן יתברך ה' – תשובה עושים כאשר – עונש כל ועל עונש, – חטא כל על

פעמיים? נחמו" "נחמו כתוב מדוע

ה  מה להבין צריך כפולות?גם במצוות כוונה

ירושלים"14במדרש  חטאה "חטא הפסוק כפול.[כתוב]על חטא –

שכתוב  בארות 15כמו בארות להם לחצוב חיים מים מקור עזבו אותי עמי, עשה רעות שתים "כי
המים". יכילו לא אשר נשברים

אומר  הוא כך ועל להחרב, העולם מוכרח מושחתת כה עוולה שמים".16בגלל "שומו

לכוונה  בניגוד היא רעה כלֿכך הנהגה כי להחרב, חלילה, חייבים, השמים גם אלא הארץ, רק לא
העולם. בבריאת האלקית

כדי  הארצי, בעולם בשרֿודם בגוף הקדושה הנשמה את מוריד והוא העולם את ברא יתברך ה'
החומרי. העולם של הגסות את היהודי יעדן ועבודתו, תורתו שעלֿידי

גשמיים  בדברים מלובשות שמצוות לכך הסיבה הרי .17זו

הם  ופיאות זקן מזוזה, להיות חייבת הדירה דלת על לברך, חייבים ושותים שאוכלים דבר כל על
בבגדיו, היהודי את להכיר היא ציצית יהודיות, לפנים היכר סימן

האדם  את המזככת כפולה, משמעות יש המצוות, ובכל אלו, לא 18בכל באכילה, מותר הכל שלא ,
ללכת. ניתן מקום לכל ולא להתחבר, ניתן אחד כל עם

שבעולם. האלקות את שמרגישים העולם, את מזככים בזה גם

שכתוב  כמו אלקות, להבין חייב יהודי כל דבר, של הוי'19לאמיתו כי לבבך אל והשבות היום "וידעת
הטבע  בגימטריא אלקים האלקים". טבע.20הוא בשם מכנים שאנשים מה ,

שכתוב  כמו מושגת, בלתי והיא אלקות הוא הטבע גם האלקים". הוא ש"הוי' לדעת צריך יהודי 21כל

תמצא", אלקה "החקר

יכול  והוא להבין, לרצות צריך אדם כל אך לזה, לב שם אינו הוא לכך מתרגל שהאדם שמפני אלא
שכתוב  כמו אלקות, אלקה"22להבין אחזה שבכל 23"ומבשרי האלקות את מבין  אדם והנפש, מהגוף –

כפולות. במצוות הכוונה זו הבריאה.
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כ.10) ד, פרק
ב.11) א, איכה
טו.12) שם
ח.13) שם
אדמו"ר].14) כ"ק [הערת שם שמעוני ילקוט
יג.15) ב, ירמיהו
שם,16) אדמו"ר] כ"ק [הערת גו' רעות שתים כי הפסוק לפני

ורד"ק. דוד מצודת פירוש וראה יב.

לז-ח.17) פרק תניא
א.18) מד, פרשה רבה, בראשית
ע"ב.19) קנו אחרון, קונטרס – תניא לט. ד, ואתחנן
ו.20) פרק והאמונה היחוד שער
ז.21) יא, איוב
כו 22) יט, טו.שם הקודש אגרת – תניא .
ע'23) (לעיל אוזן" "הנוטע ד"ה המאמר [הערת ראה (42

אדמו"ר]. כ"ק
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ובעולם, באדם העידון חסר – בכפליים" "חטאו הרי המצוות, את מקיימים לא שכאשר מובן,
בכפלים". "לקו וממילא

העונש. הוא עצמו זה חסרים, הדברים ששני עצמו, זה

תהיה  האמיתית והנחמה למטה. ונחמה למעלה נחמה – נחמו" "נחמו אזי תשובה, עושים כאשר אך
בקרוב. המשיח בביאת

.øåöé÷תשובה ועלֿידי בכפלים", "לקה אזי בכפלים" "חטא אם בכפלים"[אחת]שואל "נחמה גם
ואת  האדם את ומזככות המעדנות כפולות, מצוות הכוונה מה מבאר מאחת. יותר לא להיות צריכה היתה

האמיתית. הנחמה הוא משיח בעולם. באלקות ומבינים שומעים כאשר העולם,

[b"yz'd a`Îmgpn] ,inr engp engp
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אור ‡. את דבר בכל ומוצאת מחפשת חסידות
במנהגים. אפילו הנשמה,

הבעלי־ בגלל זה הרי "אפילו" שאומרים מה
מנהג  הוא שמנהג סוברים בעלי־בתים שכן בתים,

הנשמה. אור את בזה ומוצאת חסידות באה בלבד.
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק להוד אחד אמר פעם

שמח  חג בשבת: להיות שחל ביום־טוב אמר 17צדק' ,
צריכים  צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו
וחג  שלום [שבת יום־טוב" גוט שבת, "גוט לומר,
עצמו  בעיני רחבה מציאות היה זאת שאמר זה שמח].

נשים. של מנהג זה וענה:
שני  צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה
הוד  מדבר. שאתה מה יודע אינך ראשית, דברים.
הוד  את שאל בילדותו, האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק
גוט  שבת, "גוט אומרים מדוע הזקן, רבינו כ"ק
נקראת  שבת הזקן: רבינו כ"ק הוד לו וענה יום־טוב",
את  שמעורר קודש", "מקרא נקרא ויום־טוב "קודש"
מנהג  שנית, הדברים. שני את אומרים לכן הקודש,

מחובה. למעלה היא ו'רשות' 'רשות', הוא
במקומה.·. שלא בחסידות משתמשים כיום

שהמידות  הטבע, את לשפר באה שהחסידות חושבים
זקוקים  לא כך על אך שצריך, כפי תהיינה הטבעיות
מצוה  הידורי אפילו הבית, מנהגי  היו בעבר לחסידות.
מוכרח  וכך יהודי בית שמקימים ידעו פשוט. דבר –
חיים', ו'אורח דעה' 'יורה העזר', 'אבן דיני להיות.
ה'שולחן  "מדוע"? שאלו לא ויום־טוב, שבת הלכות
ערוך' ה'שולחן כיום ואילו בנפש. קבוע היה ערוך'

שואלים  דבר כל על כריכות, בשתי כרוך כמעט הוא
סיבה.
"ושמחת ‚. פעם אמר הזקן רבינו כ"ק הוד
החג 18בחגך" "בחגך", שיהיה השמחה, את שתכניס –

תושבי  לידיעת הגיעה זו אימרה כאשר שלך.
בה. חיו הם הישובים,

סמכו  לא הם לגמרי, אחרים קיבול כלי היו בעבר
דבר  שכל ידעו הם ההשגה, בעלי גדולי על הרבי, על

בעצמו. לעשות האדם צריך
למד „. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

את  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד עם פעם
הוד  ואמר בגוף. פועלים ופנימי' ש'מקיף מה העניין
החסיד  על־דרך זה צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
שבא  – אפצוע לעיר סמוך בישוב דר שהיה – פרץ ר'
ושמע  האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד אל פעם
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד חסידות. מאמר ממנו
הגעגועים  עניין את במאמר הסביר האמצעי
רחוק  במקום שיושב כמי על־דרך־משל לאלוקות,
רצה  לא הוא – רוצה שהוא למקום לבוא ומתגעגע 
החל  פרץ, ר' החסיד זאת מששמע – הרבי אל לומר:
מה  זהו מתעלף. ונפל אמת, אמת, אמת, לצעוק:

בגוף. פועל ש'פנימי'
'הרגש'. זהו

היה ‰. – מיקטרינוסלב  – זאב דוב הרב  החסיד
עניינים  גם שאמר, מה כל הדיבור. ביופי מצויין
כזו  בצורה העניין את מתאר היה עמוקים,
במיוחד  בעיניהם. המחזה את ראו כאילו שהשומעים
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ובעולם, באדם העידון חסר – בכפליים" "חטאו הרי המצוות, את מקיימים לא שכאשר מובן,
בכפלים". "לקו וממילא

העונש. הוא עצמו זה חסרים, הדברים ששני עצמו, זה

תהיה  האמיתית והנחמה למטה. ונחמה למעלה נחמה – נחמו" "נחמו אזי תשובה, עושים כאשר אך
בקרוב. המשיח בביאת

.øåöé÷תשובה ועלֿידי בכפלים", "לקה אזי בכפלים" "חטא אם בכפלים"[אחת]שואל "נחמה גם
ואת  האדם את ומזככות המעדנות כפולות, מצוות הכוונה מה מבאר מאחת. יותר לא להיות צריכה היתה

האמיתית. הנחמה הוא משיח בעולם. באלקות ומבינים שומעים כאשר העולם,
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אור ‡. את דבר בכל ומוצאת מחפשת חסידות
במנהגים. אפילו הנשמה,

הבעלי־ בגלל זה הרי "אפילו" שאומרים מה
מנהג  הוא שמנהג סוברים בעלי־בתים שכן בתים,

הנשמה. אור את בזה ומוצאת חסידות באה בלבד.
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק להוד אחד אמר פעם

שמח  חג בשבת: להיות שחל ביום־טוב אמר 17צדק' ,
צריכים  צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו
וחג  שלום [שבת יום־טוב" גוט שבת, "גוט לומר,
עצמו  בעיני רחבה מציאות היה זאת שאמר זה שמח].

נשים. של מנהג זה וענה:
שני  צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה
הוד  מדבר. שאתה מה יודע אינך ראשית, דברים.
הוד  את שאל בילדותו, האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק
גוט  שבת, "גוט אומרים מדוע הזקן, רבינו כ"ק
נקראת  שבת הזקן: רבינו כ"ק הוד לו וענה יום־טוב",
את  שמעורר קודש", "מקרא נקרא ויום־טוב "קודש"
מנהג  שנית, הדברים. שני את אומרים לכן הקודש,

מחובה. למעלה היא ו'רשות' 'רשות', הוא
במקומה.·. שלא בחסידות משתמשים כיום

שהמידות  הטבע, את לשפר באה שהחסידות חושבים
זקוקים  לא כך על אך שצריך, כפי תהיינה הטבעיות
מצוה  הידורי אפילו הבית, מנהגי  היו בעבר לחסידות.
מוכרח  וכך יהודי בית שמקימים ידעו פשוט. דבר –
חיים', ו'אורח דעה' 'יורה העזר', 'אבן דיני להיות.
ה'שולחן  "מדוע"? שאלו לא ויום־טוב, שבת הלכות
ערוך' ה'שולחן כיום ואילו בנפש. קבוע היה ערוך'

שואלים  דבר כל על כריכות, בשתי כרוך כמעט הוא
סיבה.
"ושמחת ‚. פעם אמר הזקן רבינו כ"ק הוד
החג 18בחגך" "בחגך", שיהיה השמחה, את שתכניס –

תושבי  לידיעת הגיעה זו אימרה כאשר שלך.
בה. חיו הם הישובים,

סמכו  לא הם לגמרי, אחרים קיבול כלי היו בעבר
דבר  שכל ידעו הם ההשגה, בעלי גדולי על הרבי, על

בעצמו. לעשות האדם צריך
למד „. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

את  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד עם פעם
הוד  ואמר בגוף. פועלים ופנימי' ש'מקיף מה העניין
החסיד  על־דרך זה צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
שבא  – אפצוע לעיר סמוך בישוב דר שהיה – פרץ ר'
ושמע  האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד אל פעם
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד חסידות. מאמר ממנו
הגעגועים  עניין את במאמר הסביר האמצעי
רחוק  במקום שיושב כמי על־דרך־משל לאלוקות,
רצה  לא הוא – רוצה שהוא למקום לבוא ומתגעגע 
החל  פרץ, ר' החסיד זאת מששמע – הרבי אל לומר:
מה  זהו מתעלף. ונפל אמת, אמת, אמת, לצעוק:

בגוף. פועל ש'פנימי'
'הרגש'. זהו

היה ‰. – מיקטרינוסלב  – זאב דוב הרב  החסיד
עניינים  גם שאמר, מה כל הדיבור. ביופי מצויין
כזו  בצורה העניין את מתאר היה עמוקים,
במיוחד  בעיניהם. המחזה את ראו כאילו שהשומעים
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שכל  עד האירוע את מתאר היה משהו, סיפר כאשר
השומעים. עיני לנגד חי עמד המחזה

החסיד  של תלמידו היה זאב, דוב הרב  החסיד
סיפר  תרנ"ח בשנת ,– מפאריטש – הלל ר' הרב 
 מאריאסין, נחמן ור' מניקולייב אשר ר' להחסיד
בשנים  הלל, ר' החסיד מתלמידי היו שגם־כן
מהחסיד  ששמע מה  זקנותו, לעת יותר, המאוחרות
האמצעיות, בשנותיו עדיין כשהיה הלל ר' הרב 
אימרה  הייתה במושבות, כשד"ר להימנות שהדחיפה
כידוע, שהיה, האמצעי, אדמו"ר כ"ק מהוד ששמע

המושבות. מייסד
פעם  אמר האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד
הישוב'ניקים  את לעצמך צייר הלל: ר' הרב  להחסיד
כיפות  לבושים בשדה, עומדים – האיכרים –
לה', ומייחלים הארץ את וזורעים וטליתים־קטנים
– שלהם בחיונה אחד לאף להזדקק צריכים הם אין
כי־אם  חיים, לעשות זו: במדינה שאומרים כמו לא
את  ו'מרגישים' לשמים ראשיהם מרימים – חיונה

עיניכם" מרום של 19ה"שאו הענין עומק שהוא ,
"שמע".

ותיאר  בציור, חוש היה הלל ר' הרב  להחסיד
בכיפות  בשדה עומדים יהודים אלפי לעצמו
במוחש, המחזה את שראה עד וטליתים־קטנים,

אליהם. לנסוע והחליט
היה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד תרנ"ד, בשנת
עובדים  יהודים הרבה בעצמו, זאת ראה במושבות,
לובשים  מנחה, תפילת שעת וכשמגיעה בשדותיהם,

בציבור. מנחה ומתפללים העליונים בגדיהם
הוסיף  זה, סיפור סיפר זאב דוב הרב  כשהחסיד
גדול  רושם פעל והדבר המחזה, של הפרטים בתיאור

השומעים. על
.Â שהיה ומעשה ה'רתימה'. בענין אתמול דובר

ר' של אביו בערל, תרנ"ב. בחנוכה זה היה היה: כך
כ"ק  הוד אל ל'יחידות' ונכנס הגיע קנטור, מענדל
ר' החסיד בליובאוויטש אז שהה הרה"ק. אאמו"ר
זקנתי  אמי כבוד בבית שהתאכסן פרסון אבא
שהתאכסן  מאניסזאן מאניס ר' החסיד וכן הרבנית,
בעזפאלאוו  מרדכי יעקב הרב  החסיד היה כן בביתנו.
היו  בליובאוויטש הקבועים ומה'יושבים' מפולטובה,
קוראים  שהיו מצאשניק, אבא ור' הענדל ר' החסידים
הוולד  את שמייפים שם על ופועה', 'שפרה להם

.20וכו'

יצא  – קנטור מענדל ר' של אביו – בערל כשר'
כ"ק  שהוד מה הענדל לר' וסיפר אאמו"ר מה'יחידות'

ישר, נוסעים – היטב "כשרותמים לו, אמר הרה"ק
צריכים  אליו למקום מגיעים – ישר וכשנוסעים

הענדל: ר' אמר – להגיע"
ללמוד  להתחיל וצריכים חדשה, אימרה ישנה

אותה.
מוכן  היה שתמיד הייתה, הענדל ר' של דרכו
משקה, של מסויימת] [מידה "סאטקע" אצלו
בה  שהוסיפו אחרי משקה, כוסית מזגו וכשהתוועדו
ולאחר  ומתוועדים, הלילה כל יושבים היו וכך מים,
שנותר  המשקה את לבקבוקון חזרה שפכו מכן

בכוסית.
האמורים, החסידים כל את הענדל ר' אז אסף
הרבנית  זקנתי אמי כבוד של יותר הקטן באולם
כ"ק  הוד של אימרתו את ופירשו ולמדו רבקה,

הרה"ק. אאמו"ר
ישנם  ב'רתימה' אמר: פרסון אבא ר' החסיד
במה  הנרתם; כלומר: רותמים, מי את דברים, שלשה
הוא, והעניין והרותם. הרתימה; כלומר: רותמים,
הרתימה, הוא חג"ת לרתום; שצריכים מי זה נה"י

הרותם. הוא וחב"ד
כ"ק  הוד בשם פרסון אבא ר' חזר מכן לאחר

כתוב  צדק': ה'צמח סולם 21אדמו"ר והנה "ויחלום,
– 'חלום' השמימה". מגיע וראשו ארצה מוצב
החלום  ענין ה'כוללים'. שני עם 'הטבע' בגימטריא
להגיע  שקשה או כלל להתרחש יכול שאינו דבר הוא
שזה  עוזר וזה להיות, יכול זה החלום בשעת אך אליו,
הוא  צדיק של חלומו ער. כשהוא גם להיות יוכל
חומריות  – "ארצה" ארצה", מוצב סולם "והנה
אימא־עילאה  שמים, ה' – "השמימה" שבגשמיות,

משמים  החומריות 22שלמעלה את לקשר כלומר: ,
על־ידי  בא וזה שברוחניות, הרוחניות עם שבגשמיות

ה"סולם".
של  העניין גם וזהו סיים: פרסון אבא ר' והחסיד

'רתימה'.
.Ê על־דרך היא חסידים שהתוועדות דובר, פעם

חטאת" "מי ומטמאים 23כמו הטמאים את המטהרין
את  מוצאת חסידים התוועדות כלומר, הטהורים. את
כפי  הנעלם, הרע את אחרים ובאנשים הנעלם, הטוב
ורע  טוב בענין תרס"ב, ושבתה ד"ה במאמר שמדובר
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ראובן  אליעזר ר' בבית חב"ד, של העתידי מייסדה של אביו ברוך, בילה שאותו הפסח חג
השמיעו  בהן לישיבותיהם, חזרו הנפח של המבוגרים חתניו שני לקיצו. הגיע מדוברומיסל, הנפח

שיעוריהם. את

בישיבה  ללמוד הפעם הייתה פניו מגמת ביתו. את עזב הנפח, של בנו נחום, שמואל גם
ברוך. של גיסו יצחק, יוסף רבי שיעוריו את השמיע בה שבוויטעבסק,

התוצאה  אך לגיסו, מכתב - נחום שמואל ידי על - ולשלוח זו הזדמנות לנצל יכול היה ברוך,
מצבו  ומה פיזית, נמצא הוא היכן להם יוודע אחותו, גם ידו ועל שגיסו תהיה זה מכתב משליחת

ידעו. שהם ברוך רצה לא זה ואת הרוחני,

הושלמה. טרם נדודיו מסכת חיפש. אותה בחיים, דרכו את עדיין מצא לא ברוך

יצחק  ר' של סיפוריו את לשמוע להמשיך מעוניין היה הוא בדוברומיסל. נשאר הוא בינתיים
בפרט. הבעלֿשםֿטוב ועל בכלל החסידות על הנפח, של השלישי חתנו שאול,

היו  עתה עד חדש. לעולם פתח עבורו פותח שאול יצחק ר' כי תחושה לברוך לו הייתה
נובע  מעיין לפניו היה וכאן ביותר, מועטות החסידות, דרך החדשה, הדרך על ברוך של ידיעותיו

שאול. יצחק ר' -

לו  שהיה המעשיות כמו אחריו, והנוהים הבעלֿשםֿטוב אודות שאול, יצחק ר' של ידיעותיו
פעם. אף תמו לא לספר

- בעקבותיו ולטייל החג כבימי שאול יצחק ר' עם לבלות יוכל החג לאחר כי סבר ברוך
בנפחייה. עסוק עתה היה שאול יצחק ר' ברם, החסידות. של הּפז בארמונות - חדר אחר ַָחדר

את  לנהל הוצרך שאול יצחק ור' הסביבה, בכפרי אשר הגויים בין מסע לערוך יצא חותנו
היה  המשוכללת המחרשה את המציא מאז כי - לרוב ב"ה הייתה ועבודה - בנפחייה העבודה

לייצורה. רבות בהזמנות מוצף,

מכשיר  של חדש סוג בתיכנון עתה עסוק - שאול יצחק ר' - הנפח של חתנו היה לכך נוסף
של  בשדות זו למכונה ניסיונות לערוך הספיק אף הוא החרושה. האדמה דילול את שיפר אשר

מזה. נהנו והללו גויים, כמה

שאול  יצחק ר' היה בהם הללו הימים את ברוך ניצל להתבונן לכן כדי בנפחייה טרוד
באשר  למסקנה בעצמו להגיע ולנסות החסידות, בנושא עתה עד למד אשר בכל ולהתעמק
היה  וכרגיל מהעבודה פנוי שאול יצחק ר' היה בהם בערבים, החסידות. תורת של למשמעותה
סיפורים  או הסברים לבקשו כך ואגב תורה בדברי איתו לשוחח לברוך לו הזדמן בתורה, עוסק

לקחים. ולהפיק מסקנות להסיק אפשר שמהם

וויאזנער. ברוך ר' שנקרא  וכפי - אחר ברוך אודות - סיפור שאול יצחק ר' לו סיפר אז -

שלנו. ברוך על רב רושם השאיר זה מעשה סיפור
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שליד  איליא מהעיירה היה מוצאו אשר יוסף, ר' בשם יהודי של בנו היה מוויאזין ברוך ר'
בלמדנותו. זה ברוך התפרסם מילדותו עוד ווילנא.

ר' עמד בראשה אשר המקומית לישיבה לסלוצק אביו הוליכו המצוות, לגיל הגיע כאשר
מלובלין. שכנא רבי הגאון של תלמידו היה אלחנן ר' תורה. כמקום נודעה ואשר מזלקובה, אלחנן

לישיבה, מיד וקבלו וחריפותו, מבקיאותו מאוד התפעל הצעיר ברוך את אלחנן ר' בחן כאשר
ביותר. הצעיר הוא היה  בה אשר

יבשה, וגבינה יבש לחם של מסויימת כמות הכיל אשר שק מהבית עימו הביא יוסף, ר' האב
עם  יחד בישיבה אותו שיסדרו עד נפשו, את להחיות ּבמה לו שיהיה כדי בנו, לברוך אותה ֶַונתן

התלמידים. שאר

של  מידיהם או הקהילה חשבון על הישיבה תלמידי של אחזקתם הייתה אז, נהוג שהיה כפי
לחמו, פת את להשתכר והחליט בשרֿודם ממתנת ליהנות רצה לא ברוך ברם, פרטיים. ְבעליֿבתים
הסמוך, ליער לזמן מזמן יוצא היה אביו, לו שהשאיר המזון אזל כאשר לפיכך, כפיו. ַָמיגיע

ניזון. היה ומכך למוכרם, כדי העירה, כתפיו על בעצמו ומביאם עצים חוטב

עבור  דורש הוא כמה לקונה אמר לא מעולם הנאצלות. מידותיו את גילה הוא כך, אגב
על  לו נודע וכאשר כסף. בכלל לקחת סרב מעניים לו. שניתן סכום כל קיבל והוא סחורתו,
חבילת  מביא היה שבת, לכבוד לבישול או לחימום  התנור להסקת עצים לה שאין ענייה משפחה

ונעלם. ביתם פתח ליד ומניחה עצים

גדולה. בהתמדה ללמוד ויושב לישיבה מיד ממהר היה "מלאכתו" את בסיימו

קראו  ולכן לדבר, מאוד מיעט ובכלל איש. עם ברוך התחבר לא אחרים, ישיבה כבחורי שלא
"השתקן". לו:

בביתֿהמדרש. ישן היה הוא זקוק, ברוך היה לא הבחורים, כשאר לינה למקום

ידיעת  של רב מטען עם לאיליא חזר מכן ולאחר בסלוצק, בישיבה ברוך שהה ימים שנתיים
ה.התור 

אביו  לשולחן סמוך בהיותו ואפילו ידיו, ממעשה ורק אך שייהנה נדר, אף עשה הזמן במשך
בחינם. לאכול הסכים לא

בה  שהיו ולמרות תורה", למקום גולה "והוי ז"ל חכמינו עצת את לקיים רצה ברוך אך
עזב  מאד, לו ערבו באוזניו שהשמיעו התורה וחידושי בשקידה בתורה שעסקו גדולים למדנים

תורה. מקום של שם לה היה אשר ווילנא, לעיר צעדיו את וכונן איליא את ברוך

בלבד  זו לא שבועות. מספר לברוך הדרך ארכה לווילנא איליא שבין הקצר המרחק למרות
להשתכר  מנת על בדרך שונים במקומות להתעכב חייב היה שאף אלא רגלי, ללכת נאלץ שהיה

הצטרכויותיו. ושאר לחמו פת עבור מספיק

שהה  לא זאת למרות שבה. הבורא ובעבודת שבה בלמדנות רב רושם ברוך על עשתה ווילנא
לחמו. את להרוויח לו קשה היה ששם כיוון  הייתה, הדבר סיבת בלבד. חדשים שלושה אלא בה

אף  של פרנסתו את לקפח לא גם רצה אלא כפיו, מיגיע ורק אך ליהנות רק לא רצה ברוך
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של  פרנסתו מקפח שהוא לו היה נדמה ניגש, אשר מלאכה לכל כי מאוד, קשה זה והיה אחד,
זו. במלאכה לעסוק שיכל מישהו,

לעיר  הלך ובתחילה לחמו. את להרוויח עליו יקל קטנה בעיירה כי למסקנה הגיע ֵָלכן,
מקום  לחלוטין זה היה לא פשוטים. מאנשים היה זו עיירה של אוכלוסייתה הרכב אך טראקי.

תורה.

הגאון  ופעל חי שם וויאזין, לעיירה  הגיע אשר עד לעיירה מעיירה לנדוד ברוך אפוא, החל,
לתהילה. נודעה בזמנו אשר ישיבה, וניהל תורה כמרביץ הצטיין אשר שאול, רבי

החלב  את שיביא לעוזר, זקוקה והייתה מחלבה, שהחזיקה אלמנה התגוררה וויאזין ליד
זו. לעבודה אפוא, עצמו , את השכיר ברוך לוויאזין. ומוצריו

לקוחות  בין וחלוקתה בשבוע פעמיים לוויאזין החלבית התוצרת בהבאת התבטא תפקידו
למחלבה. בנוסף שניהלה החנות עבור לאלמנה והבאתם  שונים מצרכים ורכישת האלמנה,

מעשר  שחילק לאחר אפילו כסף מעט לחסוך היה יכול הוא ברווח. הייתה ברוך של פרנסתו
לצדקה. מרווחיו

הן  רצון שבע היה הוא רבה. בשקידה בה ולמד שאול רבי של בישיבתו ברוך שהה חדשיים
הרוחנית  מהשפעתם ברוך נהנה במיוחד מהתלמידים. והן הרבה, למד ממנו הישיבה, של מראש

מפינסק. והשני מבריסק האחד תלמידים, שני

המדרש  מבתי באחד שהתאכסן וולף, ליפא ר' לזקן הייתה ברוך על יותר גדולה השפעה
להיות  כדי זה, מדרש בבית ללון עבר אחר, מדרש בבית לן היה בתחילה אשר ברוך שבעיר.
עצמו  על שקיבל הסיגופים את ובמיוחד מידותיו, את ממנו וללמוד וולף ליפא לר' יותר קרוב

מר. ובבכי גדולה נפש בהשתפכות אומרם היה אשר תפילותיו ואת הזקן

החורף  שבאמצע אלא נוח, הרגיש שבה בוויאזין, להישאר ממשיך היה שברוך ספק אין
חייו. את שמירר מאורע התרחש

בחזרתו  סחורה שם ולקח האלמנה, של החלב תוצרת את לוויאזין ברוך הביא קר. חורף ביום
והוא  מאוחרת, ערב שעת כבר הייתה התגוררה בו בכפר האלמנה לבית הגיע כאשר חנותה. עבור

צינה. וחדור עייף
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ושכב  רבה, בכוונה שמע קריאת קרא הוא מכן ולאחר לשינה, מצע עבורו הכינה האלמנה
לישון.

מחשבות  לראשו לחדור החלו הגדולה ולחרדתו רצונו כנגד להירדם, היה יכול לא ברוך אך
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של  פרנסתו מקפח שהוא לו היה נדמה ניגש, אשר מלאכה לכל כי מאוד, קשה זה והיה אחד,
זו. במלאכה לעסוק שיכל מישהו,

לעיר  הלך ובתחילה לחמו. את להרוויח עליו יקל קטנה בעיירה כי למסקנה הגיע ֵָלכן,
מקום  לחלוטין זה היה לא פשוטים. מאנשים היה זו עיירה של אוכלוסייתה הרכב אך טראקי.

תורה.

הגאון  ופעל חי שם וויאזין, לעיירה  הגיע אשר עד לעיירה מעיירה לנדוד ברוך אפוא, החל,
לתהילה. נודעה בזמנו אשר ישיבה, וניהל תורה כמרביץ הצטיין אשר שאול, רבי

החלב  את שיביא לעוזר, זקוקה והייתה מחלבה, שהחזיקה אלמנה התגוררה וויאזין ליד
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לקוחות  בין וחלוקתה בשבוע פעמיים לוויאזין החלבית התוצרת בהבאת התבטא תפקידו
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מעשר  שחילק לאחר אפילו כסף מעט לחסוך היה יכול הוא ברווח. הייתה ברוך של פרנסתו
לצדקה. מרווחיו

הן  רצון שבע היה הוא רבה. בשקידה בה ולמד שאול רבי של בישיבתו ברוך שהה חדשיים
הרוחנית  מהשפעתם ברוך נהנה במיוחד מהתלמידים. והן הרבה, למד ממנו הישיבה, של מראש

מפינסק. והשני מבריסק האחד תלמידים, שני

המדרש  מבתי באחד שהתאכסן וולף, ליפא ר' לזקן הייתה ברוך על יותר גדולה השפעה
להיות  כדי זה, מדרש בבית ללון עבר אחר, מדרש בבית לן היה בתחילה אשר ברוך שבעיר.
עצמו  על שקיבל הסיגופים את ובמיוחד מידותיו, את ממנו וללמוד וולף ליפא לר' יותר קרוב

מר. ובבכי גדולה נפש בהשתפכות אומרם היה אשר תפילותיו ואת הזקן

החורף  שבאמצע אלא נוח, הרגיש שבה בוויאזין, להישאר ממשיך היה שברוך ספק אין
חייו. את שמירר מאורע התרחש

בחזרתו  סחורה שם ולקח האלמנה, של החלב תוצרת את לוויאזין ברוך הביא קר. חורף ביום
והוא  מאוחרת, ערב שעת כבר הייתה התגוררה בו בכפר האלמנה לבית הגיע כאשר חנותה. עבור

צינה. וחדור עייף

ערב. ארוחת האלמנה לו הגישה ואז מעריב, ברוך התפלל והתחממות, מנוחה לאחר

האלמנה  אליו פונה ואז בלימוד, הלילה את ולהעביר לוויאזין לחזור מוכן היה כבר ברוך
כך: לו ואומרת

בבוקר", לעיר ותחזור כאן, ללון שתישאר יותר טוב קר, מאוד ובחוץ מאוחר, כלֿכך "כבר
להצעתה. ניאות וברוך

ושכב  רבה, בכוונה שמע קריאת קרא הוא מכן ולאחר לשינה, מצע עבורו הכינה האלמנה
לישון.

מחשבות  לראשו לחדור החלו הגדולה ולחרדתו רצונו כנגד להירדם, היה יכול לא ברוך אך
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לבוש  להתגלגל והחל החוצה ופרץ ממשכבו התרומם ומיד ופחד, אימה עליו הפיל הדבר
החטא  הרהורי על לכפרה רגע באותו עצמו על שקיבל מהסיגופים כחלק השלג, גבי על למחצה

במוחו. שעלו

העירה. לדרכו מיד והלך במהירות התלבש לבית, נכנס כולו קופא

לשכב  ובמקום קבע. דרך לן היה בו המדרש, לבית הגיע כאשר הלילה חצות לאחר זה היה
וללון  האלמנה לדברי שהתפתה על עז היה ליבו כאב ותחנונים. ביללה תהלים לומר החל לישון,

עבירה. להרהור שהביאו דבר יחוד, של לחשש להיכנס ובכך אחת, גג קורת תחת איתה יחד

חשק  אף תחילה בשבילה. ולעבוד האלמנה לבית לבוא מיד לחדול בנפשו החליט הוא
בושה. מרוב בנפשו עוז אזר לא אך הזקן, וולף ליפא ר' לפני להתוודות

מיד. זאת מצא ואכן לפרנסה, חדש מקור עתה לחפש צריך היה ברוך

•
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תרפ"ט  תשרי כ"ו ב"ה.

זר  סוע"ה, חו"ב, האדיר, הרה"ג לכבוד

מוהר"ר כש"ת שליט"א סילור התפארת

וקדה  דאה"ב לאגוה"ר הכבוד שיא

וברכה! שלום

ישראל  כלל עבור הטובות פעולותיו וגודל תקף שמע
ושיא  ראש גדולתו, כבוד עשה אשר פזוריו, ארצות בכל
באמיריקה  הרבים לאגודת הכבוד שיא באה"ב, ד' ליראי
עשה  רבות אשר הרוסית, היהדות אל גם מגיעה ובקדה,
כ"ג  המרץ. האמיתי בפעלו להיטיב הרבה עבורה, ג"כ
תוה"ק, ול[י]מוד תעודה לצור הגבוהה משמרתו על בעמדו
הרוסית  היהדות דור. הריסות והקים עולם תיבות שובב
ודור. לדור ולהזכירו הטוב פעלו את כוה להעריך יודעת
לעזר  לה להיות כ"ג אל היא משועת בעותה כעת גם

העוזרת. ידו לה ולהושיט

העבודה  - הגדולה המעמסה סבל את דעתו ולמרות
ועד  בשם לי מרשה הי שכמו, על אשר הגדולה הצבורית
מאד  עליו יקרה כי בדעתו כ"ג אל לפות דרוסיא, הרבים
התוים  שברוסיא יהודים מיליוים שלשת ישראל תשועת
שי' טייטלבוים מוהר"א הרה"ג ידידו מפי וגם בצרה.
הרוסית  היהדות במצב הלב מעומק מתעין כ"ג כי למדו

ממה. עזרתו ימע ולא

הרוסית, היהדות על תך אשר הסוחף, הע[י]וים מטר
גופם  את וירוצץ שבר ס.ס.ס.ר. במדיות אחיו מליוי על
חיותה; כחות את ויאכלו מכותי' הלכו זו אחר זו ופשם.

אלפי  מאות מקיהם הגלתה אשר העולמית המלחמה
הפימית, רוסיא מרחבי בכל רוח לכל ותזרם יהודים
היו  וחייהם תקומה להם תה לא אשר אזרחים, מלחמת
הפוגרומים, גזירות - הדרומית רוסיא ובכל מגד, להם
אלף  מאות כמוהם: היו לא ת"ח-ת"ט הגזירות מן אשר
עלה  השרפות במוקד רכושם, לשדודי מספר אין שחוטים,
וההרג  השוד פסקו לא שים כארבע ויגיעם. עמלם כל
המשטר  אוקריא. ביהודי ומשמאלם מימים להכרית
ממו  אשר המסחר מעמד את החריב הקומויסטי החדש
כל  ועקרו הרסו ובזה רוסיא. יהודי רוב התפרס ואצלו
היא  וברובה הרוסית, היהדות של האקוומיים הערכים

גדול. בע[ו]י באויר, תלוי' הזה כיום

הדת, גד רדיפות התחילו הדבר: גע בפשם גם
פחותה  לא - ואחרוה הדת, הוראת של אכזריות הגבלות

היעווסעק  של רשע פעולות אשר - ברית, מרשיעי זדים ים, ֵ
הדת  בפרצת לעלות המסה כל את ירדפו חרמה עד
של  קיומה מטרת עיקר וכל הריסותי'. ולקומם
את  ולתפ[ו]ש ישראל דת לעקר רק - היעווסעקצי'
קיצוית, הכי והכפירה הקומויסמוס ברשת בי-העורים

היהדות. לשואי לעשותם

ואין  אפסו, הרוסית היהדות של החמריים כחותי'
בלי  האסורים מבית עצמה להתיר יכולה הזאת החבושה
של  הפימיים הכחות בהתאחדות אמם מחוץ. עזרה
רפואת  תגיע - מחו"ל אחיהם עזרת עם הרוסית היהדות

ברוסיא. בת-עמו

אחיו  אל עולה רוסיא יהודי מילוים 3 שועת
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יורדים  בלעדה אשר עזרתם, לבקש ובאירופה באמיריקה

וביהם. הם שחת, חיים הם

עבודת  בראש העומד רוסיא, של הרבי הועד אמם

היהדות  בעזרת ואשר ברוסיא התורה הרבצת

ברוסיא, אחיו מצב להטבת הרבה פעל האמיריקאית
רבות  ומאות ילדים 4000 האמיריקאית בתמיכה העמידה

הדת  בדגל הדוגל יהודי וער גם הקים בי-ישיבות, של

פעולה  של חדשה רוח גם העיר -קדומיו, קדשי כל ומחבב
ברוסיא. הדתיים בחיים ותחי'

הצרות  רבוי מחמת אוים חסרי - רוסיא יהודי

יודעים  - עתה ועד 1917 משת פוסקות הבלתי והגזירות
לו  הושיטו אשר הזאת, העזרה יד פעולת את להעריך

המעוה, גופו להחיות רק לא הכאה אחיו, פשו גם אלא
קדשי'.מעמלה  אל המשתוקקת סבא, ישראל פש -

כי  רחמות, רגש רק לא כי המעידה זו עזרה עלי' וחביבה

אשר  ישראל בית אל אחיו דורשים רבה ואהבה אחוה אם
ורוחו, פשו צרכי את גם להוקיר ויודעים רוסיא בארץ

התלאה. בהמון להם יבלע לבלי ולצרם לשמרם

הזאת  בשה אמיריקה עזרת ע"י עשו אשר הפעולות

דואגת  ויד רב וטפול לעזרה זקוקות אבל הן, רבות עוד
לאמר  דוי והלב לפול. ח"ו יטו ולא ח"ו יפולו שלא הרבה

כל  לצער ברוסיא, אחיו מצב שכללות המרה, האמת את
אלא  הזאת השה הוטב שלא רק לא לשלומה, הדואגים

הזעומות, האקוומיות הרדיפות מפי מעלות עשר שירד

כן  וע"י ישראל, של ורכושם ממום שארית את שאכלו
המקומיים  בכוחותיהם בעצמם לעשות היכולת תמעטה

בי-העורים. ולחוך התורה להפצת לבדם

על  המתחת שאלה, לפי עומד הרבי הועד כעת
אשר  בה, תלויות מעתידותיו הרבה אשר שאלה, פתרוה,

תלוים  היום של העורים דור וכל הבאים, דורות פשות

זו. בשה הדתי החוך שאלת - בו

אשר  ברוסיא, כעת מצאים בי-עיים ילדים 20,000

והוריהם  תורה תצא שמהם בי-עיים הם

ילדים, 20,000 למודם. צורך להם לתת מחסרי-אפשרות
לבתי-ספר  ומסרו למודם להם יתן לא אם אשר

על  - הקומויסטי. החוך בשאול ואבדו הקומויסטים,

אחיו  את הרבי הועד ומבקש רועד האלה לילדים העזרה
בחו"ל.

אל  תקציבו את הרבי הועד הגיש הזאת, לתכלית
רובל, 454,000 של בסכום עזרתו, ובקש הדשויט ההלת
לתמיכת  - $94,500 מהם דולר. 225,000 בערך שהם
כמגידים  הדתי, החוך מוסדות ושאר הישיבות
ילדים. 8700 לתמיכת - ו130,500-$ וכדומה, שעורי-ערב

של  האיציאטיבה עפ"י הרבי: הועד עשה זאת עוד
ועד-עזרה  באירופה וסד דרוסיא הרבי הועד יו"ר
המזרחית: מאירופה משתתפים בו אשר חשאי, לרוסיא

ישראל  ר' הקדוש הגאון גרודזעסקי, עוזר חיים ר' הגאון
מקובה, מריגה, הרבים חיים", ה"חפץ בעל מאיר
מ. דר. הרב המערבית: ומאירופה ומבריסק; מקליש
כן  ועוד. כאווקין והפרופ. שפיצר, דר. הרב הילדסהיימר,
באמיריקה, רוסיא יהודי לעזרת ועד גם להתכון צריך

הזה. הועד אל להכס כ"ג על בקשתו ראשית אשר

תיוקות  אלפי בשם יהודים, מיליוים 3 בשם והה
הרבי  הועד בשם ואמותיהם, אבותיהם בשם רבן, בית של
רומעכ"ת  מאת בקשתו - דאירופה הרבי והועד דרוסיא
היהדות  של מהיגי' מיטב דאה"ב אגוה"ר שיא

היהדות  לכל האומה צער להשיח האמיריקאית,
ישראל, לעזרת לבא לבה ולעורר בתפוצותי' באמיריקה
תעזור  האמיריקאית שהיהדות יד-ישע, לה להושיט
יושעו  הזאת העזרה עם תורה. ללמוד בי-עיים ל20,000
חדרים  בהוסד וכהה: כהה כ"א ילדים 20,000 רק לא

בעצמם  אשר ה[מרו]דים, ההורים גם - אלה ילדים  עבור
ילדיהם  את שולחים ביהם, למוד להספיק יוכלו לא

הוסדים. לחדרים

כפי  לחדש, רובל 6 ברוסיא עולה ילד של למודו
של  למודם עולה א"כ רבות. שים של סיון שהורו

יהודי  .$600,000 שהם רובל, 1200,000 לסך ילדים 20,000
מכוחותיהם  ההוצאה מחצית את להספיק מוכים רוסיא
תתן  אם - החוך, לצרכי ודירה מלבושים במאכל הם,
בקשתם  כלל. להם אין כסף כי מחו"ל, השי' המחצית
ילדים, 8700 של למודם של הסכום מחצית יתן שהדשויט

התורה  מוסדות תקציב את וגם $130,500 לסך שתעלה
.$94,500 לסך שעולה השארים,

לה  המצב איום את בשפתים ולבטא הדעת על עלות
היהדות  ראשי על עובר אשר הורא, והמשבר הרוחי

עז  בכל לחת[ו]ר מתגברת היעווסעקצי' הרוסית.
ד' מתורת הצעיר הדור את כלה להדיח והתאמצות
מלחמתה  עורכת היא אמצעים ובאיזה מישראל, ולאבדו
והשלטון  בי-העורים. את כבש למען התורה שומרי מול
כספיים  ואמצעים ומאוי', צרכי' כל את לה ותן המדיי
אשר  והגישות, הרדיפות על לדבר מבלי לה. יחסרו לא

היא  הרי היעווסעקצי', של בעטי' האמה ליהדות מגיעות
קבוצות  מיסדת יהודיים, בתי-ספר של שורות פותחת
,15 עד 3 מבי בי-העורים כל את המאחדות "פיורים"
קמויסטי). ער (חבר "ל"קאמיו בי-העורים את מאגדת
עומדת  למולה לה. כוים - לה החוצים זין כלי כל

ואין  מבהיל, באופן בה, גבר העוי אשר האמה, היהדות
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חסרת-אמצעים  ודוה, גועה היא ושברוה. דכדוכה לתאר
היעווסעקצי'. שבידי ובותי' בי' את להושיע

האלה, המרודים של ואום כחם יספיק זה מתי עד כי
אחיהם  עזרת מבלי לבדם, המלחמה במערכי לעמ[ו]ד
אשר  השוררת, כיעווסעקצי' ועשיר כביר כח גד כראוי
על  ידה עדיין עשירים, ואו עשירים הם אלמלי אפילו
לגרום  יכולה היא אשר והגישות, הרדיפות בעקב העליוה
ואבוי  אוי - ויום יום בכל וגורמת שומרי-תורה ליהודים
בלי  מלחמה בקשרי עומדים כשהם שומרי-תורה, ליהודים
הלך  הפרץ הולך שה בכל הדרושים. המלחמה אמצעי

וגדול.

לבלי  ועייו, דעתו את ורמה פשו את שלה האם
שהתחילה  מיום שעברו, השים 10 שמשך לראות
ילדים  דורות ברוסיא גדלו - הקומויסטית, הממשלה
שתפש  מי כל הלא בוזי-קדש, לה זרים לתורתו, שואים
מסכן  - בו גע תעמולתם שרעל מי כל תעמולתם, ברשת
הלא  ר"ל. תקוה אין וכמעט להצילו, קשה אשר הוא,
3 של העורים חלק הצלת לשם מה דבר לעשות אפשר
כאלה, מצאים שעוד זמן כל רק רוסיא, יהודי מיליוים
היעווסעקיס  התעמולה של בארסה תארסו לא עוד אשר
היהדות  דם מתי ועד המעטות. הקרובות בשים רק וזה
לרגלי  מרמס יהיו ועוללי' בי' ופש עצמותי' מח הרוסית

לעזרה? בא וטרם הזדים,

המשבר  התלאות כל על וסף גבר הזאת השה הה
וירדו  האקוומיות, והגישות הרּפרסיות מפי האקוומי,
סגרו  כי הרבה, והורע ממצבם יהודים אלפים וכמה כמה
סחורה  באין משתכרים אים ובעלי-המלאכה החויות כל
כזה  במצב ומתרבה. הולך המסים טל רק מלאכה, ובאין
המקומית  ההכסה כי סובלים, התורה הפצת עיי גם

ומתמ  עטת.הולכת

העבריים, העורים וכל מעט שעוד בעייו או רואים
או  מבקשים וע"כ היעווסעקצי', למלך שרפה ח"ו יעלו
בעוד  לבה, לתת האמיריקאית היהדות את רומעכת"ר ע"י
אל  או ש[ו]לחים לעז[ו]ר. למי ומצוי לעז[ו]ר מצוי' שהיא

הזאת: הבקשה את רומעכת"ר

של  התקציב אשור הדשויט ההלת מאת לבקש
.($94,500 [ועוד] $130,500) $225.000

יעלה  כי רוסיא, ליהדות כתה"ר יצמיח גדולה ישועה
תשב"ר  ילדים, אלפי עוד זאת פעולתו ע"י ויקים בפרצות
אחרון  לדור זאת תכתב הארץ. חשכת את להאיר ברוסיא,

עולם. זכר

עשרות  בשם ומבקשים כ"ג מאת שאלו אחת ועוד
את  לשמוע ברוסיא ובמצוק בצר השרוים יהודים, אלפים

ע[י]קר  להציל ישראל, לעזרת חושו הושיעו, קריאתם: קול
הדור  שעוד זמן כל המשפחה, טהרת ברוסיא, חייו ויסוד
זו  מצוה שכחה לא ועוד כ[ו]לו, חלילה שמד לא הישן
אוכל  אשר גע, ישראל בבית לפשות תתו אל א מישראל.
טהרת  הריסת ע"ד לשמוע הלב יתפלץ כי בשר, ועד מפש
כי  הק'. תורתו שמירת וע[י]קרי מיסודי אחד המשפחה,
באוכלוסין, המרובות אפילו ערים בכמה המקואות ַשמות
או  לתקן היהודית העדה ידי לאל אין עים מחמת ָאבל
רבו  כי שמעו, - לדבר יכול הפה שאין ומה המקוה. לבות
עומדת  סגרה, כי כלל, טהרה מקוה בהם שאין הערים
הזה: להרוס גרמו סבות הרבה ליהרס. קרובה או ליסגר,

בעת  וצר היהודי הישוב בהן אשר ערים, ישן .1
ע"י  מאחרי' לה הסמוכות בשים או העולמית, המלחמה
או  המלחמה מחמת עירותיהם עזבו אשר הפליטים, זרם
למרות  כלל, מקוה אין אלו בערים המציק. מאימת

באוכלוסין. ומרובה גדול - בהן היהודי שהישוב

והרסה  זקן מחמת בלתה המקוה ערים בהרבה .2
של  הע[י]קרית הסבה עם פגשים או וכאן הימים. בר[ו]ב
אל  לפות אותו מכריחה היא אשר המקואות, מצב הרוס
המבהיל  הע[ו]י הוא הזאת הסבה עזרתם, ולבקש אחיו
כאן  לא אשר רוסיא. יהודי בשר ואוכל ההולך והדלדול
המצב  את לכך שהביאו הגורמים את או הגורם את לבאר
המקואות, תקון בפי המועת הסבה זוהי האקוומי.

החוץ. מן לעזרה אותו ומזקיקה

הפרעות, בעקב הרסה המקוה אשר ערים, ישן .3
פשטו  אשר השים באותן שרפות-אש, גם אליהן לוו אשר

השו  בשמותיהם הפורעים גדודי הרבה בארץ עלו ים,
יד  עתה ועד ומאז היסוד. עד ושרפו במוקד ישראל עירות
המקואות  לתקון הדרך את סותמת הזעום הע[ו]י

האלה. ההרסות

הן  כאשר עירות, בהרבה היו מקריות שרפות גם .4
עדין  השרפות גד ההגה שם אשר ברוסיא, לר[ו]ב מצויות
דליקה  תפול ושה שה בכל וכמעט כלל. מפ[ו]תחת איה
בין  את האש אכלה כי קרה ושתים אחת ולא בעירה.
היא. בכוחותי' מלהושיע דלה המקומית והקהלה המקוה.

כלי  - אחת כללית מכה תוספה האחרוה בעת .5
שוים  אופים ע"י עז בכל חותרת היא היעווסעקצי'.
זו  ולמטרה הטבילה, בית את יסג[ו]ר המקומי שהשלטון
באמצע  מצאת המקוה שוות. אמתלאות לה מזומות
מצאת  דתי, שהמקוה-מוסד או להרחיקה, וצריכים העיר
חק  עפ"י לאסור שאפשר מה צבורי, מוסד - המרחץ בבית
בזה  משתמשים היעווסעקים מהשלטון. הדת הפרדת
עם  שהמרחץ אף מקום, בכל המקואות על איסור להוציא

לפים. הדתית לקהלה שייך הי' המקוה
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כי  מקואות, שם באין המצב מבהיל במושבות .6

דאגו  לא לבב לדאבון בקרים, המושבות בין מראשית

התחה  למשל מקואות. גם להם להזמין כראוי

סביבותי' מושבות 10 עם "ערשטמייסק"

צועקים  והכל מקוה, מח[ו]סרות - ו"לעיסקי-פאד"

לכתחילה  שבו מבהיל, זה עין אשר עים. ואים לעזרה

היהודי. לישוב המוכרח המוסד בלי ישראל מושבות

מסירות  הרי הוא, ברע אשר החמרי, המצב למרות

גדולה  כמה צבת. למופת רוסיא יהודי של פשם

סכומים  עת ובכל מקום בכל ותים שהם התמסרותם,

למען  ועירה, עיר בכל הרבה מיכלתם למעלה הגוים,

תיתם  אין אבל מחדש. ביה או תקוה המקוה, החזקת

עים. מחמת ָמספקת

שוה  במדה לעזרה הזקוקות הכללי, המקואות מספר

אחד: שבפלך לאמר די מאד; רב - שוים ובאופים

ממאה  יותר עזרה צריכות בלבד ופודולי' וואהלין

אשר  הכרחיות, הכי את רק כולל הזה והתקציב מקואות,

לעזרתן. מאד השעה דחוקה

בכו  רוסיא, יהודי צעקו שתים ולא פעם לא כבר והה

עזרה  גם שיעז[ו]ר הדשויט לפי שברי-לב והתחו

הקובע  רם-ערך, עין על יעבור ולא המשפחה, לטהרת

עו. לא אבל - בשתיקה, עתידו, של דורי-דורות

הועד  בשם לבקש הדשויט, ההלת אל פיו השה

שהם  רוסיא, רובל 75,000 בערך תמיכה דרוסיא הרבי
של  לתקציב הכרחית תמיכה זוהי אשר דולר, 37500
לשה  למקואות הרבי הועד העריך אשר רובל, 150,000

וחצ  ברוסיא זו, המקום, מאשי להשיג מקוים הסכום י
מאמיריקה. מתבקש והחצי אתר, על גופא

היהדות  פש על ומתחים ומבקשים או פוים והה
תשקוטו  אל קרא, אחים אליכם וגוה. שמתם וטהרת
אשר  בקשתו, לקיים תפעלו אשר עד תוחו, ואל
להציל  בזה, עושים אתם פשות כי יברכוכם, דורי-דורות
הפו  אא חמורות. טומאות מחלאת הקדושה אומתו
עליו, דוו המקואות. תמיכת הזה, הקדוש לתפקיד לבבכם
יהי' וד' לדבר, לבכם תו עבודתכם, סדר על שימוהו
ולכון  בידכם שמים חפצי להצליח ובעזרו בעזרכם

מעשיכם.

וד' הזאת הקדש עבודת עול את שכם על לקבל אא
תעשו. באשר יעזרו

יגיע, ימע ולא עמל יחשך לא שרומעכת"ר או מקוים
והקדושה  הרמה הטובה מחשבתו את יבצע אשר עד

עולם. ברכת להיותו

כימות  ושמחתם חמתם ישראל בישועת ויזכה
מכבדו  כעתירת עולמים, תשועת בד' ושעים עו[תם]

ומוקירו 

שיאורסאהן  יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מנ"א תשכ"ד
ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבי' עם הפ"נ שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שתבשר טוב בתוכנו וכן בתוכן מכתבי'.

ובפרט אשר יצאנו כבר מימים הראשונים דחדש מנ"א ונכנסנו לימי הנחמה ומהם לחדש אלול 
חדש הרחמים רחמיו המרובים של יוצר האדם ומשגיח עליו בעין פקיחה ועין טובה וזן ומפרנס כל 
צרכיו הן בגשם והן ברוח ובאור פני מלך )מה"מ( חיים, )וכל צרכי החיים( וע"פ המבואר בזהר הק' 
עלמא עילאה כגוונא דעלמא תתאה, ואור פני האדם למטה ממשיך אור ברכה וישועה מעולם העליון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



רסט אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק ט' באב )נדחה(, ה'תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ רב פעלים וכו' הרמ"פ שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי להוודע, אשר ימים אלה מסיימים הם -

קבוצת הלומדים תורה ברבים - ובמקום תפלה - בביהכנ"ס עדת יעקב - ה' עליהם יחיו -

מסכת ביצה וממשיכים בקודש - לימוד מסכת סוכה,

ומגלגלין כו' שיהי' הסיום ביום היאצ"ט הראשון של חותנו - יבלח"ט - הרה"ח הוו"ח אי"א 
נו"מ בעל מדות ועוסק במצות ובמיוחד בעניני ביהכנ"ס וכו' מוה"ר דוד הלוי תנצב"ה,

והרי כל עניני ביהכנ"ס וביהמ"ד שייכות מיוחדה להם לחדש זה וכנבואת יחזקאל הכהן "כה 
אמר אד' אלקים כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות - ואהי להם למקדש מעט )אלו בתכנ"ס 

ובמד"ר( בארצות אשר באו שם".

כי בעמדנו בימי זכרון לימים ההם בזמן הזה, חורבן בית מקדשנו, בית ראשון ובית שני,

הנה ע"פ הוראת חז"ל שהמעשה הוא העיקר, ומקרא מלא דבר הכתוב, את האלקים ירא ואת 
מצותיו שמור כי זה כל האדם, מובן שכוונת זכרון זה הוא - שישפיע ויביא למעשה בפועל,

ולכל לראש - בתוכן זכרון זה, הוא ענין החורבן וסיבתו, שהם כמפורש בכ"מ בתנ"ך ובלשון 
חז"ל: מפני חטאינו - גלינו מארצנו וכו' היד שנשתלחה במקדשך,

שמזה המסקנא אשר "המלחמה", החלישות, והגירעון בהסיבה )חטאינו( - מחלישים וגורעים 
את המסובב )גלינו מארצנו, היד שנשתלחה( ומקרבים את הגאולה, גאולה האמיתית והשלימה על ידי 

משיח צדקנו,

אשר כהוראת מורה הנבוכים )מאז בדורו - ועד בדורנו( ופסק דינו הברור - ב"ידו החזקה", המלך 
המשיח הוא אך הוא מקבץ נדחי ישראל, ומקודם לזה ובתור הקדמה והכנה לזה, הרי נוסף על היותו 
"הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו" - "יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה", ולאחרי זה )ועל 
הסדר( - "ילחם מלחמת ה'" וינצח, "כל האומות שסביביו", ו"יבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל".

ויהי רצון שכל אחד ואחת, "ילחם בהסיבה - בחטאינו" - ע"י קיום התומ"צ, לילך בה ולחזק 
בדקה -

וע"פ ההבטחה אשר הבא לטהר מסייעין אותו - יצליח,

ועי"ז ימהר קץ גלותינו ויקרב ביאת משיח צדקנו וגאולתנו,

ונזכה לקיום היעוד אשר יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

בברכה כי בקרוב ממש נזכה לגאולה האמתית של כל בנ"י ממדבר העמים הוא מדבר הגלות, 
ואפילו  הן,  ביתיות  כולן  ולכן  ומלואה  הארץ  לד'  כי  מרעיתי,  צאן  צאני  ואתן  נאמר  כאו"א  על  כי 
הנמצאים בעשתרות קרנים - ל' חוזק ועשירות - שטועה לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי גו' - סו"ס בל 
ידח ממנו, ודל עשתרות קרנים ואיכא צל סוכה, המלמדת את האדם ענוה ושפלות לבלתי רום לבבו 
לומר ידינו עשו לנו, שזוכר נפלאותיו ונוראותיו, זוכר יצי"מ, וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות 

- בגאולתנו הקרובה.

ובפ"ש כל המשתתפים בהלימוד שליט"א ובכבוד.
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מעלת המשיח, שיהיה עניו, דהגם שיהיה בתכלית הגדלות, וילמד תורה עם האבות ומשה רבנו עליו-השלום, בכל זה יהיה בתכלית 
הענווה והביטול ללמוד גם עם אנשים פשוטים.

היום יום א מנחם אב
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ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכבֹוד

ּכפי (רמב"ן) ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר יׁש .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּכן  והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו הּמפרׁשים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכתבּו

נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת

ּבכח  (ּכאּלּו) עֹוׂשה ׁשהאב טבעי, ּדבר היא הּבן האכלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואּלּו
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ã ycew zegiyn zecewp ã(91 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכבֹוד

ּכפי (רמב"ן) ּגם ּכתב ולא "ּבּיצירה", הּדּיּוק את לבאר יׁש .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּכן  והלּביׁשּוהּו", והאכילּוהּו ׁש"הׁשקּוהּו הּמפרׁשים ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכתבּו

נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת
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En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

לכֹוכבים  ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את  הּקּב"ה מנהיג ׁשעלֿידם אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

ׁשּלצבא  ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולם

'ּכגרזן  רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ו'ׁשּוּתפים' הם ּבעליּֿבחירה הֹורים ואּלּו ּבֹו'; החֹוצב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּביד

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן הּולד, ּביצירת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה
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ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום  אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף (קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

וכח  מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהֹוליד

מּצד  אּלא עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

האדם. ּבטבע זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNrì ízøîLe íúà ízãîìeáýåýé §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´
:áøça úéøa eðnr úøk eðéäìàâ-úà àì ¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤

eðzà ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈

:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðàãíéðôa | íéðt £©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À
:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øacäãîò éëðà ¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧
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ïåéìò íòèá (*
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:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðàãíéðôa | íéðt £©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À
:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øacäãîò éëðà ¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧

íëì ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

:øîàì øäa íúéìr* ñéäìà äåäé éëðàE £¦¤¬¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éúàöBä øLààì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E £¤´«¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ

Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´
øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk | ìñô¤´¤¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤
äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³

éäìàíéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²
lL-ìòåãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL §©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà äåäé-íL-úàäåäé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàñ-úà øBîL ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBéE Á©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé úLL¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸
éäìà äåäéì | úaL éòéáMääNòú àì E ©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´

ðáe äzà äëàìî-ìëEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¿̈©¨´¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤
øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåéøòLaE §«§¸©«£«Ÿ§¹§¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½

ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤
éäìà äåäé Eàöiå íéøöî õøàa | úééäíMî E ¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ

éäìà äåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéaE §¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:úaMä íBé-úà úBNòìñéáà-úà ãakE ©«£−¤¬©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ

éäìà äåäé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©
éîé ïëéøàéäîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈

éäìà äåäé-øLà:Cì ïúð Eñàì £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ
:çöøzñ:óàðz àìåñ:áðâz àìåñ-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ

:àåL ãò Eòøá äðòúñúLà ãîçú àìå ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤
EòøñBcáòå eäãN Eòø úéa äeàúú àìå ¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³

:Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàåô ©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ïåéìò íòèá (*

iyy ,iying - e - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

הרמּב"ם ד)ּכתב ו, אין (ממרים ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתב  ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאב

יא) מּמּנּו".(ׁשם ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ׁש"אפילּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

מעלתם  מינּה' 'נפקא אין ואם, אב ׁשּבכבֹוד לׁשיטתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָואזיל

ּבחסידּות, הּמבאר עלּֿפי וימּתק ההֹורים. ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻודרּגתם

מׁשּתּנה  ואינֹו עצם', עם 'עצם הּוא ּובן אב ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּקׁשר

ּב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ְִִִֵַַעלֿידי

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬
íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå ìBãb̈−§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½

:éìà íðziåëCBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå ©¦§¥−¥¨«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´
-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øra øääå CLçä©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨

:íëéð÷æå íëéèáL éLàøàëeðàøä ïä eøîàzå ¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈
Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´§¤¨§½§¤Ÿ¬
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðrîL̈©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìàáëék úeîð änì äzrå ¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«§©¨Æ¨´¨¨½¦´
| íéôñé-íà úàfä äìãbä Làä eðìëàú«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´

ì eðçðàãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL £©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−
îå:eðúâëìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék ¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á

:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦
ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´

øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹
éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³

øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤
äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
åëéúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²
ìåáèéé ïrîì íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úà øîL §¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬

:íìòì íäéðáìå íäìæëeáeL íäì øîà Cì ¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−¡´Ÿ¨¤®¬
:íëéìäàì íëìçëéãnr ãîr ät äzàå ¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼

éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯

:dzLøì íäì ïúð éëðàèëúBNrì ízøîLe ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½
eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−

:ìàîNe ïéîéìýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa ¨¦¬§«Ÿ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯
íëì áBèå ïeéçz ïrîì eëìz íëúà íëéäìà¡«Ÿ¥¤²¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½
:ïeLøéz øLà õøàa íéîé ízëøàäå§©«£©§¤´¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«

åàøLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§Ÿ́©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬
õøàa úBNrì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé äeö¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàáïrîì £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
éäìà ýåýé-úà àøézì Eåéúwç-ìk-úà øîL ¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´

ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe-ïáe EðaE ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½
éiç éîé ìkéîé ïëøàé ïrîìe E:EâzrîLå −Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«§¨«©§¨³

øLàå Eì áèéé øLà úBNrì zøîLå ìàøNé¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøzCì E ¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈

:Láãe áìç úáæ õøàô ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
ׁשּיראה  ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָסימן

ּבזה" לאביו סר"מ)לׁשמֹוע יו"ד מּדּוע (שו"ע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות זֹו הלכה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמֹופיעה

סימן  ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ּתלמּוד ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָלכאֹורה,

ואם. אב ּכּבּוד הּוא ּבתלמּודֹו, לּבן ְְְִֵֵַַָָָָּברכה

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨

:Eãàî-ìëáe ELôðåøLà älàä íéøácä eéäå ©§§−§¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
:Eááì-ìr íBiä Eeöî éëðàæéðáì ízðpLåE ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½
Eúéáa EzáLa ía zøaãåCøcá Ezëìáe §¦©§−̈®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤

:Eîe÷áe EaëLáeçEãé-ìr úBàì ízøL÷e §¨§§−§¤«§©§¨¬§−©¨¤®
éðér ïéa úôèèì eéäå:EèúBææî-ìr ízáúëe §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨²©§ª¬

éørLáe Eúéa:Eñéýåýé | Eàéáé-ék äéäå ¥¤−¦§¨¤«§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

úìãb íéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:úéðá-àì øLà úáèåàéáeè-ìk íéàìî íézáe §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´¨»

záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨



iriayרעח - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà íéúéæå íéîøk:zráNå zìëàå zrèð-àì §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
áéEàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²

:íéãár úéaî íéøöî õøàîâééäìà ýåýé-úàE ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøézãéïeëìú àì ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½

øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®

éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−
:äîãàä éðtñæèíëéäìà ýåýé-úà eqðú àì §¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:äqna íúéqð øLàkæé-úà ïeøîLz øBîL ©«£¤¬¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤
:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«

çéáèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéNrå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©
òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì̈½À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬

éúáàì ýåýé:Eèééáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®
:ýåýé øac øLàkñëðá EìàLé-ékøçî E ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈

øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä äî øîàì¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬
:íëúà eðéäìà ýåýé äeöàëðáì zøîàåE ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½

ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãár£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§®̈¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²
:ä÷æç ãéa íéøönîáëúúBà ýåýé ïziå ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´Ÿ

äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb íéúôîeÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ
:eðéðérì Búéa-ìëáeâëíMî àéöBä eðúBàå §¨¥−§¥¥«§−̈¦´¦¨®

øLà õøàä-úà eðì úúì eðúà àéáä ïrîì§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬
:eðéúáàì òaLðãë-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ¦§©−©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨

áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä íéwçä©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬
:äfä íBiäk eðúiçì íéîiä-ìk eðìäëä÷ãöe ¨̧Æ¨©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈

äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék eðl-äéäz¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´
:eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfäñ ©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . נח ב)ּבני נו, נענׁש(סנהדרין מּדּוע וקׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא על אבינּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹֹיעקב

ּולפי  הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ּדהּנה לֹומר, ויׁש .ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹעל

ׁשל  ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת הרמּב"ן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשיטת

עֹולם. ׁשל ליּׁשּובֹו נחּוץ אב ּכּבּוד והרי ְֲִִֵֶַָָָָעֹולם;

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ékõøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤
-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«

éðtî | íéaøéðrðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä E ©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´
íéaø íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå éføtäå§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬

:jnî íéîeöråáéäìà ýåýé íðúðeéðôì EE ©«£¦−¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−
íäì úøëú-àì íúà íéøçz íøçä íúékäå§¦¦®̈©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²

:ípçú àìå úéøaâEza ía ïzçúú àìå §¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−®̈¦§Æ
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì:Eãøéñé-ék «Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«¦«¨¦³

ða-úàäøçå íéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óàääk-íà ék ©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«

åéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ék| øça Ea E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
éäìà ýåýéìkî älâñ írì Bì úBéäì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ

:äîãàä éðt-ìr øLà íénräæíëaøî àì ¨«©¦½£¤−©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º
íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç íénrä-ìkî¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®

:íénrä-ìkî èrîä ízà-ékçúáäàî ék ¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«¦Á¥©«£©̧
òaLð øLà äráMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ
Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãár úéaîèzrãéå ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦§¨´©§½̈
éäìà ýåýé-ékïîàpä ìàä íéäìàä àeä E ¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîLéøîL Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
áéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöîéílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯

BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½
:Bì-ílLé åéðt-ìààé-úàå äåönä-úà zøîLå ¤¨−̈§©¤«§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤

íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦´§¤©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:íúNrìttt ©«£¨«

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§¥§¥©¨§¨©§¨©



רעט iriay - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà íéúéæå íéîøk:zráNå zìëàå zrèð-àì §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
áéEàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²

:íéãár úéaî íéøöî õøàîâééäìà ýåýé-úàE ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøézãéïeëìú àì ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½

øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®

éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−
:äîãàä éðtñæèíëéäìà ýåýé-úà eqðú àì §¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:äqna íúéqð øLàkæé-úà ïeøîLz øBîL ©«£¤¬¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤
:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«

çéáèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéNrå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©
òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì̈½À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬

éúáàì ýåýé:Eèééáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®
:ýåýé øac øLàkñëðá EìàLé-ékøçî E ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈

øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä äî øîàì¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬
:íëúà eðéäìà ýåýé äeöàëðáì zøîàåE ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½

ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãár£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§®̈¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²
:ä÷æç ãéa íéøönîáëúúBà ýåýé ïziå ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´Ÿ

äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb íéúôîeÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ
:eðéðérì Búéa-ìëáeâëíMî àéöBä eðúBàå §¨¥−§¥¥«§−̈¦´¦¨®

øLà õøàä-úà eðì úúì eðúà àéáä ïrîì§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬
:eðéúáàì òaLðãë-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ¦§©−©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨

áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä íéwçä©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬
:äfä íBiäk eðúiçì íéîiä-ìk eðìäëä÷ãöe ¨̧Æ¨©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈

äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék eðl-äéäz¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´
:eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfäñ ©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . נח ב)ּבני נו, נענׁש(סנהדרין מּדּוע וקׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא על אבינּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹֹיעקב

ּולפי  הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ּדהּנה לֹומר, ויׁש .ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹעל

ׁשל  ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת הרמּב"ן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשיטת

עֹולם. ׁשל ליּׁשּובֹו נחּוץ אב ּכּבּוד והרי ְֲִִֵֶַָָָָעֹולם;

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ékõøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤
-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«

éðtî | íéaøéðrðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä E ©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´
íéaø íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå éføtäå§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬

:jnî íéîeöråáéäìà ýåýé íðúðeéðôì EE ©«£¦−¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−
íäì úøëú-àì íúà íéøçz íøçä íúékäå§¦¦®̈©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²

:ípçú àìå úéøaâEza ía ïzçúú àìå §¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−®̈¦§Æ
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì:Eãøéñé-ék «Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«¦«¨¦³

ða-úàäøçå íéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óàääk-íà ék ©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«

åéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ék| øça Ea E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
éäìà ýåýéìkî älâñ írì Bì úBéäì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ

:äîãàä éðt-ìr øLà íénräæíëaøî àì ¨«©¦½£¤−©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º
íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç íénrä-ìkî¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®

:íénrä-ìkî èrîä ízà-ékçúáäàî ék ¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«¦Á¥©«£©̧
òaLð øLà äráMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ
Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãár úéaîèzrãéå ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦§¨´©§½̈
éäìà ýåýé-ékïîàpä ìàä íéäìàä àeä E ¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîLéøîL Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
áéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöîéílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯

BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½
:Bì-ílLé åéðt-ìààé-úàå äåönä-úà zøîLå ¤¨−̈§©¤«§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤

íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦´§¤©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:íúNrìttt ©«£¨«

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§¥§¥©¨§¨©§¨©

xihtn - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
å ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe,íîBøúé §¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨

àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨
éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr hl y"ewl - dl`yl dprn)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

עד  גֹו' "אבי את "ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

לזמן  ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ויהיה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָסֹופֹו,

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות, חג עד אֹותֹו. ְְִֵַַַַָָָָָּתקרא

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zrãéåíéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®
åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpä ìàä̈¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²

ìeéøîLáéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöî §«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
éøçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ

:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNìàé-úà zøîLå §´§½¤¨−̈§©¤«§¨«©§¨̧¤
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úàå äåönä©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦À£¤̧

:íúNrì íBiä Eeöî éëðàttt ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
.ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

.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¤¦§¥§¥¦§¨¥
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íúlãâaäùr eäzkíúBà:ãë-ìk ¦§ª¨¨©¬Ÿ¨¨«Ÿ¨¨

íä éøä eøîàiL ãò ,ïéàì íðzé Ckóà ¨¦§¥§©¦©¤Ÿ§£¥¥©´
ìaàlL éîkeòhðíìBòîóàelàk ©§¦¤Ÿ¦À̈¥¨©µ§¦

eòøæ-ìaíìBòîóàelàkìaéìa ©Ÿ̈½¥¨©²§¦©§¦

õøàa LøLìíræbeøæçé àìå Ÿ¥¬¨−̈¤§¦§®̈§Ÿ©§§

,íúeîã÷ìíäa óLð íâåäçéôða §©§¨§©̧¨©³¨¤¸¦§¦¨

äl÷äørñe eLáiåäøòñ çeø ©¨©¦½̈§¨−̈©§¨¨

íàOz LwkíîB÷nî:äëéî-ìàå ©©¬¦¨¥«¦§¨§¤¦¬
éðeénãúéúBà úBnãì eìëezäåLàå §©§−¦§§©¦§¤§¤®

Bìøîàéä ìàä:LBã÷åë-eàN Ÿ©−¨¥©¨«§«
àøá-éî eàøe íëéðér íBøî̈¸¥«¥¤³§¸¦«¨¨´

älàúBìfnäå íéáëBkäàéöBnä ¥½¤©¨¦§©©¨©¦¬
íàáö øtñîá,íBé ìëaílëì §¦§−̈§¨®̈§¨§ª¨¸

áëBk ìëìàø÷é íLaøeáòaáøî §¨¨§¥´¦§½̈©£¥³Ÿ
íéðBàçkä úelbúäõénàåúãîúäå ¦¸¦§©©Ÿ©§©¦´§©§¨©

çkïëìàøcrð àì Léíäî ãçà ½Ÿ©¨¥¦−¬Ÿ¤§¨«¤¨¥¤

íìBò éîé ìk: ¨§¥¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
áéá÷r | äéäåïåùàøälàä íéètLnä úà ïeòîLz §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤

éäìà ýåýé øîLå íúà íúéNrå ízøîLeE §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ®̈§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà Eì§À¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−

éúáàì:Eâé-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå ©«£Ÿ¤«©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦
ðèáðâc Eúîãà-éøôe EEøäöéå ELøéúå E ¦§§´§¦«Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À

éôìà-øâLðàö úøzLrå E-øLà äîãàä ìr E §©£¨¤̧Æ§©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éúáàì òaLð:Cì úúì Eãé-ìkî äéäz Ceøa ¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨

:Ezîäááe äø÷rå ø÷r Eá äéäé-àì íénrä̈«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«
åèíéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦

íðúðe Ca íîéNé àì zrãé øLà íérøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈
éàðN-ìëa:EæèøLà íénrä-ìk-úà zìëàå §¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧

éäìà ýåýéðér ñBçú-àì Cì ïúð Eíäéìr E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®
:Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà-úà ãárú àìåñ §³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

æéépnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéàçéøëæ íäî àøéú àì ¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ

éäìà ýåýé äNr-øLà úà økæzäòøôì E ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ
:íéøöî-ìëìeèéeàø-øLà úìãbä úqnä §¨¦§¨«¦©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´

éðérrøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå úúàäå E ¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©
éäìà ýåýé EàöBä øLà äéeèpäk EäNré-ï ©§½̈£¤¬¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º

éäìà ýåýéàøé äzà-øLà íénrä-ìëì E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−
:íäéðtîëéäìà ýåýé çlLé ärøvä-úà íâåE ¦§¥¤«§©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà-ãr ía:E ¨®©£ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«
àëéäìà ýåýé-ék íäéðtî õørú àìEaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½

: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¤®

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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éäìà ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk:jøqéî E ©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨
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: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 Eìåçá ë"ò ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«
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ìëå .õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò epnî ïéøéáòî ,äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk ,øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨¨©£¦¦¦¤©§§¤¤¤¤§¨

:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp
למדת  ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר  ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ קבלת מצד תורה שלומד מי היינו – «¿«≈»»»
ה"עול", אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול,
מטבע  שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא
זאת  ולמרות והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים
"עול  מצד אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין

מדה: כנגד מדה עמו מתנהגים ולכן ÏBÚתורה". epnÓ ÔÈ¯È·ÚÓ«¬ƒƒƒ∆
˙eÎÏÓ"דינא דמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף –1. «¿

ı¯‡ C¯c ÏBÚÂ מנהג בם "הנהג להיות צריך הטבע שבדרך אף – ¿∆∆∆∆
ארץ" .2דרך

Bz¯‰ואילו ÏBÚ epnÓ ˜¯Bt‰ מתוך הוא לימודו אלא – «≈ƒ∆»
טבעית, עבודה שהיא C¯cתענוג, ÏBÚÂ ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»«¿¿∆∆

ı¯‡.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ∆∆
בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין

לתלמידיו  זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין 3הן
בתורת  וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור  כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי  על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה  תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום  אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכן לחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל  התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו  שלילת 5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה  שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה

בלתי  לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין  וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד  בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר  כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל  הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג  לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום  אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום  אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על  מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד  דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈»»»
ככתוב  ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים  כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עול הביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק  עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשב עול וללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה  עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם

ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל  לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנו למעט היא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו  נותנין תורה, עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו [ובכדי השמים מן
ישיבה  ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח  – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך 

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת

אגרות קודש

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"א ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מד' מטו"מ ומפני רוב הטרדות נתעכב המענה עד עתה...

ובכלל הנה כל המכתבים המתקבלים ובהם איזה ענין של בקשה וכיו"ב, הנני משתדל למלאות 
הבקשה כפי יכולתי, אבל המענה על המכתבים מתעכבים למרות רצוני מרוב העבודה והכנה לדפוס של 
דא"ח מנשיאנו כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכו' ולזאת בקשתי גם על להבא לכתוב לעתים 
ועוד זאת שלפעמים  ולא להתחשב בה שמתאחרת המענה שלי,  ידו לטובה  על  מכל הנעשה  קרובות 
התלמידים  מספר  ערך  לפי  ועכ"פ  בדיוק  במאראקא  לנו  שיש  המוסדות  מספר  לדעת  כאן  צריכים 
והתלמידות בכל מוסד ומוסד, ולכן כשנפתח מוסד חדש או שמשתנה מספר התלמידים במדה ניכרת 

מטובו להודיע עד"ז בהקדם האפשרי.

על  גם  זו  בהשתדלותו  ימשיך  ובטח  שלי,  הספרי'  בשביל  ספרים  בענין  השתדלותו  על  ת"ח 
להבא, שכפי הנשמע הנה בשנים האחרונות נדפסו הרבה ספרים באפריקה הצפונית, ספרי קבלה וספרי 
ספרי  על  חילוף  בתור  עכ"פ  או  שלי  להספרי'  תשורה  בתור  מהם  הגדול  רוב  להשיג  יש  ובטח  נגלה, 

הוצאת קה"ת.

הקונ' ליב"ת נשלח לו בעתו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, ופ"ש כל המשתתפים אתו עמו.

נ. ב. לחג הגאולה י"ב תמוז העבר נשלח מכתב וגם קונטרס להרב טולידנא שי' ובטח הגיע 
במועדו.

עוד אעירו שמהנכון להתענין אם יש איזה מכתב עתון במחנו היוצא מיד יום ביומו או אחת 
לשבוע וחדש, שיתרצו להדפיס מזמן לזמן ע"ד חסידות בכלל ועל עבודתינו שם בפרט.



רפה

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 Eìåçá ë"ò ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

zea` iwxtl mixe`ia

d dpyn b wxt
ìëå .õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò epnî ïéøéáòî ,äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk ,øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨¨©£¦¦¦¤©§§¤¤¤¤§¨

:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp
למדת  ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר  ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ קבלת מצד תורה שלומד מי היינו – «¿«≈»»»
ה"עול", אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול,
מטבע  שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא
זאת  ולמרות והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים
"עול  מצד אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין

מדה: כנגד מדה עמו מתנהגים ולכן ÏBÚתורה". epnÓ ÔÈ¯È·ÚÓ«¬ƒƒƒ∆
˙eÎÏÓ"דינא דמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף –1. «¿

ı¯‡ C¯c ÏBÚÂ מנהג בם "הנהג להיות צריך הטבע שבדרך אף – ¿∆∆∆∆
ארץ" .2דרך

Bz¯‰ואילו ÏBÚ epnÓ ˜¯Bt‰ מתוך הוא לימודו אלא – «≈ƒ∆»
טבעית, עבודה שהיא C¯cתענוג, ÏBÚÂ ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»«¿¿∆∆

ı¯‡.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ∆∆
בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין

לתלמידיו  זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין 3הן
בתורת  וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור  כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי  על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה  תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום  אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכן לחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל  התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו  שלילת 5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה  שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה

בלתי  לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין  וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד  בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר  כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל  הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג  לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום  אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום  אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על  מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד  דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈»»»
ככתוב  ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים  כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עול הביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק  עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשב עול וללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה  עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם

ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל  לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנו למעט היא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו  נותנין תורה, עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו [ובכדי השמים מן
ישיבה  ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח  – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך 

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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5:065:147:327:489:079:1110:3010:3313:5313:5321:2121:1322:0821:5820:5422:19גרמניה, ברלין )ק(

5:365:438:188:269:329:3610:5310:5614:1114:1121:2721:2022:1122:0321:0322:21גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:536:518:578:579:319:3010:2710:2612:4412:4417:4117:4418:0118:0317:1918:13דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:106:138:528:539:269:2710:3310:3413:1813:1819:1919:1719:4419:4319:0019:53הודו, מומבאי )ח(

6:076:108:498:509:229:2310:3010:3113:1413:1419:1419:1319:3919:3818:5519:48הודו, פונה )ח(

5:055:127:527:588:558:5910:1510:1713:2913:2820:3420:2821:1521:0820:1121:24הונגריה, בודפשט )ק(

4:444:497:347:388:238:269:399:4112:4412:4319:2919:2420:0419:5819:0720:12טורקיה, איסטנבול )ח(

6:176:229:079:109:529:5411:0611:0814:0814:0720:4620:4121:1821:1320:2421:26יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן - 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
5:285:348:158:219:179:2110:3610:3913:4913:4920:5320:4721:3421:2620:3021:43מולדובה, קישינב )ק(

6:076:098:498:509:239:2410:3010:3113:1513:1519:1719:1519:4219:4018:5719:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:567:499:309:2710:1410:1111:0311:0013:0613:0617:1617:2317:5117:5717:0418:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:195:228:058:078:438:449:539:5412:4412:4419:0018:5819:2819:2518:4019:36נפאל, קטמנדו )ח(

5:005:057:507:548:388:419:549:5512:5712:5719:4019:3620:1420:0919:1620:22סין, בייג'ין )ח(

7:057:069:359:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4219:1619:1719:4019:4018:5919:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:374:457:067:218:378:4110:0010:0313:2313:2220:4720:3921:3521:2620:2321:46פולין, ורשא )ק(

6:306:298:498:499:209:2010:2010:1912:4512:4518:0018:0118:2418:2517:4318:34פרו, לימה )ח(

6:086:158:579:039:569:5911:1411:1614:2514:2521:2521:1922:0321:5721:0222:13צרפת, ליאון )ק(

6:076:148:518:5910:0010:0311:2011:2214:3614:3621:4821:4222:2922:2121:2322:39צרפת, פריז )ק(

5:525:528:248:258:558:569:599:5912:3412:3418:1418:1318:3718:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:535:598:428:479:369:3910:5310:5514:0114:0120:5720:5221:3121:2520:3221:40קנדה, טורונטו )ק(

5:235:298:128:179:109:1310:2810:3013:3913:3820:3920:3321:1621:0920:1521:25קנדה, מונטריאול )ק(

5:455:498:348:379:169:1810:2910:3113:2713:2719:5819:5420:2920:2519:3720:37קפריסין, לרנקה )ק(

4:434:527:027:038:508:5510:1610:1913:4413:4421:2121:1222:1622:0420:5622:28רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:114:206:366:368:218:269:479:5013:1813:1721:0420:5521:5721:4520:3422:10רוסיה, מוסקבה )ח(

4:434:507:317:378:338:379:539:5513:0613:0620:1120:0520:5120:4419:4821:00רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:485:548:358:419:389:4110:5710:5914:1114:1121:2121:1521:5621:4920:5322:06שוויץ, ציריך )ק(

5:596:018:388:399:109:1110:1610:1712:5712:5718:5018:4919:1419:1318:3119:22תאילנד, 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
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