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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

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

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ ענף עץ אבות וכו'

מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מטו"ב סיון ואיזה ימים לפני זה הגיעני שני טופסים מספרו, ונהניתי לראות 
ועוד אשר צריך  בפנים הספרים  גם  לעיין  זה מוסיף חשק להמעיין  שהוסיף הוראת המקורות אשר 
לחפש עצות ודרכים איך לרמות היצה"ר שלא ירגיש שמשתדלים שאיש פלוני או אשה פלונית ילמדו 

תורה או יוסיפו בהידור מצוה.

ומה טוב הי' אם הי' מוסיף ג"כ בספרו מפתח ענינים מהד"ת שמביא בהם בכדי למצוא בנקל 
ענין פרטי דתורת החסידות ומה שאמרו בזה גדולי עולם נשיאי החסידות.

וכפי הנהוג עתה אפשר כדאי לעשות מפתח ענינים מכל ספריו יחד ולהדפיסו בפני עצמו )ובטח 
ג"כ מעין פרסומת כיון שעי"ז בודאי ימצאו כאלו שירצו לקנות מספריו שהופיעו עתה(, שעי"ז  זהו 
תורחב האפשרית לכל הרוצה להודע ע"ד הנ"ל בהנוגע לכמה וכמה מנשיאי החסידות שאודותם כתב 

בספריו...

בכבוד ובברכת הצלחה.

תחילת זמן קידוש לבנה: 
יום רביעי בערב, ז' תמוז
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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 טלר  ............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לז



ה

c"ei ,zweg zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,fenz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯a„ÈÂויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת זאת וגֹו' הוי' «¿«≈ְְְֲִַַָָָֹֻ

וגֹו' אדמה פרה ּב'לּקּוטי 1אלי ּומבאר . ְְְֲִֵֵֶָָָָֹֻ

"חקת 2ּתֹורה' ּבּה ׁשּנאמר אדּומה ּפרה ענין ְֱֲִֶֶַַַָָָָָֻ

היא  אדּומה ּפרה  ׁשּמצות לפי ׁשּזהּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּתֹורה",

ּומצֹות  הּתֹורה ענין ּכללּות ּכי הּתֹורה, ְְְְִִִַַַָָָָּכללּות

'רצֹוא  לבחינת האדם יבא ׁשעלֿידיֿזה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּוא

ּבמצות  ּגמּור וגלּוי ּבברּור ּבא זה וענין ְְְְְְִִִֵֶַָָָָוׁשֹוב',

הּבחינֹות  ׁשּתי הּוא ענינּה ׁשּכל אדּומה, ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּפרה

הּמצֹות, ּבׁשאר (מהּֿׁשאיןּֿכן וׁשֹוב' ְְְִִֵֵֶַַָָָּד'רצֹוא

מצֹות  ויׁש 'רצֹוא', רק הּוא ׁשענינן מצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש

ענין  הּוא ה'רצֹוא' 'ׁשֹוב'), רק הּוא ְְִִֶַַָָָָׁשענינן

"ונתן  ענין הּוא וה'ּׁשֹוב ' לאפר, הּפרה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׂשרפת

ּבׁשם  נקראת ולכן ּכלי", אל חּיים מים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעליו

יתאים  זה אי להבין, צרי א הּתֹורה". ְְִִִֵֶַַַַָָָֻ"חקת

חקת  "זאת ּׁשּכתּוב ׁשּמה הּפׁשּוט הּפירּוׁש ִֵֶֶַַַַָָֹֻעם

ׁשהיא  אדּומה, ּפרה מצות על קאי ְֲִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה"

לענין  ּבנֹוגע [הן ּבׂשכל מּובנת ׁשאינּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָחּוקה

את  ּומטּמאת הּטמאים את ׁשּמטהרת ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּטהרה,

ׁשּצריכה 3הּטהֹורים  הּפרה, לעׂשּית ּבנֹוגע והן , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחנֹות  לׁשלׁש חּוץ הּקרּבנֹות 4להיֹות ּכל הפ , ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

לפי  רׁש"י ּוכפירּוׁש ּדוקא], ּבפנים ְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּמקֹומם

לֹומר  יׂשראל את מֹונין העֹולם ואּומֹות ְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּׂשטן

(לכם  הּזאת הּמצוה ּבּה,5מה יׁש טעם ּומה ( ְִֵֶַַַַַַָָָֹ

אין  מּלפני, היא ּגזרה "חּוקה", ּבּה ּכתב ְְְִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ

ׁשהן  ׁשּבּמצֹות ועד אחריה, להרהר רׁשּות ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָל

מּכל  אדּומה ּפרה חלּוקה ּגּופא, 'חּוקים' ְֲֲִִָָָָָָּבסּוג

אּלא ׁשאר הּׂשכל, ּבגדר  הם ׁשּבכלל ּות החּוקים, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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אֿב).1) (יט, פרשתנו ואילך).2)ריש א (נו, פרשתנו ז.3)ריש פרשתנו תנחומא ה. פי"ט, במדב"ר פרשתנו 4)ראה פירש"י

ג. ס"ז).5)שם, ס"ד. לקמן (שהובא תרפ"ז בעוזרי לי הוי' בד"ה נעתקה זו גירסא
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נאמר: השבוע פרשת בתחילת

‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê 'B‚Â 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»¿…À««»¿ƒ¿≈∆»»
'B‚Â ‰Ó„‡1'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe של 2. חסידות מאמרי ספר ¬À»¿¿…»¿ƒ≈»

(ושיר  דברים במדבר, ויקרא, בחומשים התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר

של ÔÈÚהשירים) הפנימי התוכן ƒ¿«
da ¯Ó‡pL ‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆∆¡«»

"‰¯Bz‰ ˙˜Á" על שמדובר היינו À««»
פרה  מצוות על רק ולא התורה כללות

בפרט, ÂˆnL˙אדומה ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿«
‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t רק לא אכן »»¬»ƒ

בא  שבה מצווה אלא פרטית מצווה

ביטוי Èkלידי ,‰¯Bz‰ ˙eÏÏk¿»«»ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk של הכללי התוכן ¿»ƒ¿«

ŒÈ„ÈŒÏÚL ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆«¿≈
‡Bˆ¯' ˙ÈÁ·Ï Ì„‡‰ ‡·È ‰Ê∆»…»»»ƒ¿ƒ«»

,'·BLÂ מראה על יחזקאל בנבואת »
א, (יחזקאל נאמר העליונה המרכבה

הנקראים  [המלאכים "והחיות יד)

ושוב". רצוא הקודש"] "חיות

היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

ורצון  תשוקה בהם יש אחד שמצד

שני  ומצד ("רצוא"), למעלה להתעלות

לרדת  האלוקית הכוונה בהם נרגשת

גם  וכך ("שוב"), למטה ולהאיר

יש  מישראל, אחד כל של ה' בעבודת

עד  באלוקות לדבוק תשוקה של שילוב

מילוי  עם ("רצוא") הנפש כלות

כפי  הנשמה על המוטלת השליחות

גשמי, ובעולם גשמי בגוף למטה שהיא

‰Ê ÔÈÚÂ'ו'שוב 'רצוא' a‡של ¿ƒ¿»∆»
¯eÓb ÈeÏ‚Â ¯e¯·a מתבטא ¿≈¿ƒ»

וגלוייה ברורה t¯‰בצורה ˙ÂˆÓa¿ƒ¿«»»
ÈzL ‡e‰ dÈÚ ÏkL ,‰Óe„‡¬»∆»ƒ¿»»¿≈

'·BLÂ ‡Bˆ¯'c ˙BÈÁa‰,ביחד «¿ƒ¿»»
ביניהם ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבשילוב

˙BˆÓ LiL ,˙Bˆn‰ ¯‡Laƒ¿»«ƒ¿∆≈ƒ¿
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d"kyz'dו ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

היא  אדּומה ּפרה ואלּו כּו', קּוׁשיֹות עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָׁשּיׁש

ּבּׂשכל  מקֹום לּה ׁשאין הּיחידה ְִֵֵֶֶַַַָָָָהחּוקה

אּלה 6לחלּוטין  ּכל "על ׁשלמה אמר ׁשּלכן , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

וׁשאלּתי  חקרּתי אדּומה ּפרה ׁשל ּופרׁשה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָעמדּתי,

אמרּתי  רחֹוקה 7ּופׁשּפׁשּתי, והיא אחּכמה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

"ל8מּמּני" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר למׁשה ורק , ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

ּפרה" טעם מגּלה ּבמדרׁש9אני וכדאיתא על 10, , ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

אֹומר  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשהיה ודבר ּדבר ְֵֶַָָָָָָָָָּכל

וכיון  וטהרתֹו, טּומאתֹו לֹו אֹומר היה ְְְְֳֵֵֶָָָָָָֹלמׁשה,

לפניו, אמר הּכהנים", אל "אמר לפרׁשת ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּגיע 

היא  ּבמה - אּלּו נטמאּו ואם עֹולם, ׁשל ְְְְִִִִֵֶַָרּבֹונֹו

נתּכרּכמּו ׁשעה אֹותּה ּדבר. הׁשיבֹו לא ְְְֱֳִִַָָָָָָָָֹטהרתן.

ּפרה  לפרׁשת ׁשהּגיעּו וכיון מׁשה, ׁשל ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפניו

היא  זֹו כּו' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו אמר ֲִַַָָָָאדּומה,

ׂשרפת  מעפר לּטמא "ולקחּו ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָָטהרתן,

וכי 11החּטאת" עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר . ְְִִֶַַַָָָָָ

מׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר היא? ֳִֶַַָָָָָֹטהרה

יכֹולה  ּברּיה ואין ּגזרּתי, ּוגזרה היא, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָחּוקה

הּתֹורה". חקת "זאת ּדכתיב ּגזרתי, על ְְֲִִִֵַַַַָָֹֻלעמֹוד

ׁשאר  מּכל ׁשֹונה אדּומה ׁשּפרה מּודגׁש ְְֲִֶֶֶָָָָָָָָׁשּבזה

יתאים  ואי החּוקים), ּגם (ּכֹולל הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַַַָמצֹות

הּתֹורה. ּכללּות היֹותּה עם זה ְְֱִִֶַַָָָענין

ּתֹורה'Ô·eÈÂב) ּב'לּקּוטי המבאר 12ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵַַָָֹ

מּלׁשֹון  הּוא הּתֹורה" ְִֶַַָֻׁש"חקת

ּבׁשרׁשּה13'חקיקה' ׁשהיא ּכפי הּתֹורה על ּדקאי , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

החקיקה, אֹותּיֹות ּבבחינת היא ׁשּׁשם ְְֲִִִִִֶַַָָָּומקֹורּה,

מדרג  ּבאֹותּיֹות ׁשּזֹוהי מהתלּבׁשּותּה עליֹונה ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבגׁשמּיּות, ּוכמֹו ׁשּבכתב, ׁשּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּכתיבה

מהּקלף, ונפרד זר ּדבר הן האֹותּיֹות הרי  הּקלף, על ּבדיֹו הּכתיבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּבאֹותּיֹות

אבל  לאחדים, והיּו נתאחדּו הּקלף, על ּבדיֹו הּספר ּכׁשּכֹותב ׁשאחרּֿכ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאּלא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מובן, כן ה'חוקים' מצוות של הכללי והעניין Ì‰ÈÏÚוהתוכן LiL ‡l‡∆»∆≈¬≈∆

ÔÈ‡L ‰„ÈÁi‰ ‰˜eÁ‰ ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t eÏ‡Â ,'eÎ ˙BÈLe˜¿¿ƒ»»¬»ƒ«»«¿ƒ»∆≈
ÔÈËeÏÁÏ ÏÎOa ÌB˜Ó dÏ6,,לעיל ÓÏL‰כאמור ¯Ó‡ ÔÎlL »»«≈∆«¬ƒ∆»≈»«¿……

אדם, מכל החכם שהיה ז"ל חכמינו אמרו שעליו ‡l‰המלך Ïk ÏÚ" על «»≈∆
שאר  של האמיתית הפנימית המשמעות

את והצלחתי Èz„ÓÚהמצוות להבין »«¿ƒ
הדברים  t¯‰עומק ÏL ‰L¯Ùe ,»»»∆»»

ÈzÏ‡LÂ Èz¯˜Á ‰Óe„‡¬»»«¿ƒ¿»«¿ƒ
ÈzLtLÙe וחיפשתיÈz¯Ó‡ ,7 ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ

ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â ‰ÓkÁ‡∆¿»»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
לי  ומושגת מובנת Â¯˜8"ואיננה ,¿«

‰LÓÏבלבד ‡Ó¯רבינו ¿…∆»«
EÏ" ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ לבדך «»»¿

"‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó È‡9, ¬ƒ¿«∆««»»
‡˙È‡„ÎÂכמובאL¯„Óa10ÏÚ , ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»«

ŒLB„w‰ ‰È‰L ¯·„Â ¯·c Ïk»»»¿»»∆»»«»
‰È‰ ,‰LÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯a»≈¿…∆»»
,B˙¯‰ËÂ B˙‡ÓeË BÏ ¯ÓB‡≈¿»¿»√»
נטמא  הוא כיצד הדינים פרטי את

נטהר, הוא ÚÈb‰Lוכיצד ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒƒ«
מהקדושֿ תורה בלמדו רבינו משה

‡Ïברוךֿהוא ¯Ó‡" ˙L¯ÙÏ¿»»«¡…∆
¯Ó‡ ,"ÌÈ‰k‰ רבינו משה «…¬ƒ»«

Ì‡Â ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»¿ƒ
el‡ e‡ÓËהכהנים‡È‰ ‰Óa - ƒ¿¿≈¿«ƒ

B·ÈL‰ ‡Ï .Ô˙¯‰Ëֿהקדוש »√»»…¡ƒ
ÚL‰ברוךֿהוא d˙B‡ .¯·c»»»»»

‰LÓ ÏL ÂÈt eÓk¯k˙ מרוב ƒ¿«¿¿»»∆…∆
L¯ÙÏ˙צער  eÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ,¿≈»∆ƒƒ¿»»«

BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»»«
‡È‰ BÊ 'eÎ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ

Ô˙¯‰Ë,שנטמאו הכהנים של »√»»
˙Ù¯N ¯ÙÚÓ ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ"¿»¿«»≈≈¬«¿≈«

"˙‡hÁ‰11 הפרטים ככל לו ויעשו ««»
בתורה. ÂÈÙÏ:האמורים ¯Ó‡»«¿»»

‰¯‰Ë ÈÎÂ ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»¿ƒ»√»
ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯Ó‡ ?‡È‰ƒ»««»»
,‡È‰ ‰˜eÁ ,‰LÓ :‡e‰…∆»ƒ
‰i¯a ÔÈ‡Â ,Èz¯Êb ‰¯Ê‚e¿≈»»«¿ƒ¿≈¿ƒ»

È˙¯Êb ÏÚ „BÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ולהבין ¿»«¬«¿≈»ƒ

ÊaL‰אותה, ."‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ·È˙Îc חוקת "זאת בביטוי ƒ¿ƒ…À««»∆»∆
BˆÓ˙התורה", ¯‡L ÏkÓ ‰BL ‰Óe„‡ ‰¯tL L‚„eÓ¿»∆»»¬»»ƒ»¿»ƒ¿

ÌÈ˜eÁ‰ Ìb ÏÏBk) ‰¯Bz‰ לעיל ÔÈÚכמבואר ÌÈ‡˙È CÈ‡Â ,( «»≈««ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«
‰Ê כמה ועד אדומה פרה מצות של בייחודה לגבי הביאור אפילו שונה היא ∆

כ'חוקים' שמוגדרות המצוות ÌÚƒשאר
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk d˙BÈ‰ דבר ולא ¡»¿»«»

המצוות.? לשאר ביחס ומיוחד שונה

Ô·eÈÂ מצוות ·) של הפנימי עניינה ¿»
התורה"פרה  כ"חוקת אדומה

¯‡·Ó‰ ‰ÏÈÁ˙ ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a12 הנזכר במאמר ¿ƒ≈»

ÔBLlÓ ‡e‰ "‰¯Bz‰ ˙˜Á"L∆À««»ƒ¿
'‰˜È˜Á'13È‡˜c הוא , שהמכוון ¬ƒ»¿»≈

‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿ƒ∆ƒ
d¯B˜Óe dL¯La למעלה ¿»¿»¿»

התורה ÌMLבאלוקות, בשורשה, ∆»
˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ

,‰˜È˜Á‰ ומילים אותיות כמו «¬ƒ»
באבן  Ó„¯‚‰החקוקות È‰BfL∆ƒ«¿≈»

‰BÈÏÚ בתורה יותר ∆¿»
˙Bi˙B‡a d˙eLaÏ˙‰Ó≈ƒ¿«¿»¿ƒ

·˙ÎaL ‰¯BzaL ‰·È˙k‰ בה «¿ƒ»∆«»∆ƒ¿»
באותיות  ונתלבשה ירדה התורה

כתובות, eiÓL‚a˙,ומילים BÓÎe¿¿«¿ƒ
ויתרון  מעלה יש שבגשמיות כשם

לאותיות  ביחס החקיקה לאותיות

‰È˙k·‰הכתיבה ˙Bi˙B‡aL∆¿ƒ«¿ƒ»
הכתובות ‰ÛÏw,אותיות ÏÚ BÈ„aƒ¿««¿»
˙Bi˙B‡‰ È¯‰עצמן ‰Ôהמילים ¬≈»ƒ≈
„¯ÙÂ ¯Ê ¯·c ושונה אחרת מהות »»»¿ƒ¿»

ÛÏw‰Ó כתובות,שעליו ‡l‡הן ≈«¿»∆»
¯Ùq‰ ·˙BkLk CkŒ¯Á‡L∆«««¿∆≈«≈∆
e„Á‡˙ ,ÛÏw‰ ÏÚ BÈ„aƒ¿««¿»ƒ¿«¬

והקלף ÌÈ„Á‡Ïהאותיות eÈ‰Â¿»«¬»ƒ
והקלף  האותיות הכתיבה ולאחר

אחד, לדבר והפכו «¬‡·Ïהתחברו
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ׁשּבּלּוחֹות, האֹותּיֹות (ּכמֹו החקיקה ְֲִִִֶַַָָאֹותּיֹות

הּלחת" על ּדבר 14"חרּות והן ּובּה, מיּנּה הן ( ְִֵֵֵֵַַָָָֹֻ

יֹותר, ּובפרטּיּות ּבּה. ׁשּנחקקּו האבן עם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאחד

תרס"ו  ּבהמׁש החקיקה 15מבאר ׁשּבאֹותּיֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹ

וחקיקה  סתם, חקיקה אֹופּנים, ׁשני יׁש ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָּגּופא

ּכמֹו ׁשּבּלחת , האֹותּיֹות ּכמֹו לעבר, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻמעבר

הם 16ׁשּכתּוב  ּומּזה מּזה עבריהם, "מּׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכפי מ"ם 17ּכתבים", ְְְִִֵֵֶַָֻ

והחלּוק  עֹומדין. היּו ּבנס ׁשּבּלחת "ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻוסמ

מעבר  (ׁשּלא ּבכלל החקיקה ׁשאֹותּיֹות ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּביניהם,

אֹותּיֹות  ּכמֹו ולא ּובּה, מיּנּה היֹותן עם ְְְֱִִִֵֵֵֶָֹלעבר),

נכּתבּו ׁשּבֹו הּקלף על נֹוסף ּדבר ׁשהן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּכתיבה

הּקלף  על  לגמרי ּומסּתירים ּומכּסים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָהאֹותּיֹות,

ּתחּתם  להן 18ׁשּנמצא ׁשּיׁש ּכיון מּכלֿמקֹום , ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

למּלאֹותן  ׁשאפׁשר ועד ּבאבן, אחיזה ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָמקֹום

הּכתיבה  לאֹותּיֹות מקֹום ׁשּנֹותנים והינּו, ְְְְְְִִִִֶַַָָּבדיֹו,

לאֹותּיֹות  ׁשּיכּות להן יׁש הרי לגמרי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמעלימים

ׁשּבמקֹום  קצת, מעלימֹות הן ׁשּגם לפי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּכתיבה,

ההבהקה  מעט נחׁש האֹותּיֹות ְְְֲִִֶַַַַַָָָחקיקת

ׁשהּוא  ּכמֹו ׁשאינֹו טֹובה, האבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָוהּבהירּות

האֹותּיֹות  ׁשּנחקקּו ּבמקֹום ׁשּלא עצמֹו .19מּצד ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

להן  ׁשאין לעבר, מעבר החקּוקֹות אֹותּיֹות ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאבל

לגמרי  מּובדלֹות הן הרי ּכלל, אחיזה ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָמקֹום

מ  ׁשם (ּולמעלה) וכּמבאר הּכתיבה. 20אֹותּיֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָֹ

הם  ּדאצילּות ׁשּכלים למעלה, הענינים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרטי

זרה  מהּות ׁשאינם ׁשאף הּכתיבה, אֹותּיֹות ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכמׁשל

הם  הרי מּכלֿמקֹום אלקּות, להיֹותם  ְְֱֲִִֵֵַָָָָֹחסֿוׁשלֹום ,
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ג.14) נט, פרשתנו לקו"ת וראה טז. לב, ואילך).15)תשא תפג (ע' תרס"ז עומדין אין טו.16)ד"ה שם, שבת 17)תשא

א. ד.18)קד, שם, לקו"ת גם ואילך.19)ראה תעד ס"ע תרס"ו המשך א. ה, שה"ש ג. שם, לקו"ת גם תעו 20)ראה ע'

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁelaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk) ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡,הברית לוחות שני ƒ«¬ƒ»¿»ƒ∆«

בתורה  נאמר ‰Ál˙"עליהם ÏÚ ˙e¯Á"14 הכתובות הדברות ועשרת »««À…
הל  הלוחות על באבני חקוקות d·eוחות dpÈÓ Ô‰ היינו ) ובהם, מהם ≈ƒ≈≈

עצמן, האבנים בתוך חקוקות ‡Á„האותיות Ô‰Âשהאותיות ¯·c ומהות ¿≈»»∆»
da.אחת e˜˜ÁpL Ô·‡‰ ÌÚƒ»∆∆∆∆¿¿»

¯‡·Ó ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿…»
Â"Ò¯˙ CLÓ‰a15 הרבי מאת ¿∆¿≈

קבוצת  המכיל נשמתוֿעדן הרש"ב

החל  אחד, בהמשך שנאמרו מאמרים

תרס"ו Bi˙B‡aL∆¿ƒ˙משנת
‡Ùeb ‰˜È˜Á‰עצמןÈL LÈ «¬ƒ»»≈¿≈

Ì˙Ò ‰˜È˜Á ,ÌÈpÙB‡ חקיקה «ƒ¬ƒ»¿»
הרגילה, ÚÓ·¯בצורה ‰˜È˜ÁÂ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ האותיות בה האבן של ¿≈∆
‰‡Bi˙B˙חקוקות, BÓk עשרת של ¿»ƒ
BÓkהדברות ,˙ÁlaL∆«À…¿
·e˙kL16Ì‰È¯·Ú ÈMÓ" של ∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
fÓe‰הלוחות, ‰fÓ,הצדדים משני ƒ∆ƒ∆

ומאחור, ÌÈ·˙k",מלפנים Ì‰≈¿Àƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ÈÙÎe17 ¿ƒ∆»¿«≈

C"ÓÒÂ Ì"Ó שכדי אותיות שהם ≈¿»∆
לחקוק  יש לעבר מעבר אותן לחקוק

שלם  ‰eÈהיקף Òa ˙ÁlaL∆«À…¿≈»
ÔÈ„ÓBÚ החלק הטבע בדרך כי ¿ƒ

הללו  האותיות את באבן חקוק שסביבו

להיאחז. במה לו אין כי ליפול אמור

,Ì‰ÈÈa ˜eÏÁ‰Â בין ההבדל ¿«ƒ≈≈∆
חקוקות  לאותיות סתם החקיקה אותיות

הוא לעבר Bi˙B‡L∆ƒ˙מעבר
ÏÏÎa ‰˜È˜Á‰ רגילה בחקיקה «¬ƒ»ƒ¿»

ÌÚ ,(¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‡lL)∆…≈≈∆¿≈∆ƒ
,d·e dpÈÓ Ô˙BÈ‰ שגם למרות ¡»ƒ≈≈

מתוך  הן האותיות רגילה בחקיקה

ובה, ממנה חקוקות והן עצמה האבן

‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ ÏÚ ÛÒB ¯·c Ô‰L∆≈»»»««¿»

˙Bi˙B‡‰ e·zÎ BaL מהות ולא ∆ƒ¿¿»ƒ
הקלף, עם ÓpLˆ‡אחת ÛÏw‰ ÏÚ È¯Ó‚Ï ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈqÎÓe¿«ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈««¿»∆ƒ¿»

ÌzÁz18, ואילו האותיות, את רק רואים האותיות כתובות שבו במקום «¿»
חקוקות, הן בו במקום שגם החקיקה מאותיות בשונה ומוסתר, מכוסה הקלף

וביה', 'מיניה היא החקיקה שהרי גלויה עצמה ÔÂÈkהאבן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
Ô‰Ï LiL,לעבר מעבר חקוקות שלא הרגילות החקיקה ÌB˜Óלאותיות ∆≈»∆¿

Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡L „ÚÂ ,Ô·‡a ‰ÊÈÁ‡ באבן את החקוקות האותיות ¬ƒ»»∆∆¿«∆∆¿»¿«¿»
BÈ„a מקום אזי בדיו, באבן החקוקות האותיות את וימלאו כך יעשו ואם ƒ¿

ומוסתר, מכוסה יהיה באבן ÌB˜Óהאותיות ÌÈ˙BpL ,eÈ‰Â אותיות ¿«¿∆¿ƒ»
מקום  נותנות ÌÈÓÈÏÚnLואפשרות החקיקה ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡Ï¿ƒ«¿ƒ»∆«¿ƒƒ

È¯Ó‚Ï כתובות,על הן שעליו הדבר ¿«¿≈
Ô‰Ï LÈ È¯‰ החקיקה לאותיות ¬≈≈»∆

Bi˙B‡Ï˙הרגילות  ˙eÎiL«»¿ƒ
Ô‰ ÌbL ÈÙÏ ,‰·È˙k‰«¿ƒ»¿ƒ∆«≈

˙ˆ˜ ˙BÓÈÏÚÓ לא אם אפילו «¿ƒ¿»
וכד', בדיו החקיקה את ממלאים

אותיות  ידי על שנוצר המועט וההעלם

בכך  ביטוי לידי בא החקיקה

˙Bi˙B‡‰ ˙˜È˜Á ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¬ƒ«»ƒ
‰˜‰·‰‰ ËÚÓ CLÁ∆¿«¿«««¿»»
,‰·BË Ô·‡‰ ÏL ˙e¯È‰a‰Â¿«¿ƒ∆»∆∆»
שבוהקת  טובה באבן היא החקיקה אם

מעמעמת והיא  החקיקה הרי בהירה,

והבהירות  ההבהקה את מעט ומחשיכה

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L BÓk BÈ‡L∆≈¿∆ƒ««¿
e˜˜ÁpL ÌB˜Óa ‡lL∆…¿»∆∆¿¿

˙Bi˙B‡‰19. באותיות אמור זה וכל »ƒ
‡Bi˙B˙רגילות חקיקה  Ï·‡¬»ƒ

ÔÈ‡L ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ˙B˜e˜Á‰«¬≈≈∆¿≈∆∆≈
ÏÏk ‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï באבן »∆¿¬ƒ»¿»

הן  ‰Ôחקוקות,עליה È¯‰¬≈≈
È¯Ó‚Ï ˙BÏ„·eÓ לחלוטין שונות ¿»¿«¿≈

לגמרי  אחרת מהות «¿»¿(ÏÚÓÏe‰והן
יותר  ‰È˙k·‰.ונעלות ˙Bi˙B‡Ó (≈ƒ«¿ƒ»

ÌL ¯‡·nÎÂ20 תרס"ו ב'המשך' ¿«¿…»»
‰ÌÈÈÚהנזכר  ÈË¯t סוגי של ¿»≈»ƒ¿»ƒ

השונות  ÌÈÏkLהאותיות ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆≈ƒ
˙eÏÈˆ‡c,וחסידות בקבלה כמבואר «¬ƒ

מלמעלה  האלוקי האור והמשכת גילוי

עשר  והמשכת גילוי ובמיוחד למטה,

החל  בעיקר (שהוא העליונות הספירות

והנעלה  הראשון – האצילות מעולם

של  הכלליים העולמות ארבעת מבין

(האור 'סדר  אורות של בדרך הוא אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) השתלשלות',

(המדידה  בכלים המלובשים הבליֿגבול) מהאיןֿסוף שנמשך והשפע

מתלבשים  בהם וה'כלים' האצילות וההגבלה ) בעולם ÏLÓkהאורות Ì‰≈ƒ¿«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰¯Ê ˙e‰Ó ÌÈ‡L Û‡L ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¿ƒ»∆«∆≈»«»»«¿»

,˙e˜Ï‡ Ì˙BÈ‰Ï הכלים גם האצילות, ולהגדיר בעולם להגביל שעניינם ƒ¿»¡…
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d"kyz'dח ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ספירֹות  והעׂשר כּו'. האֹור מן אחרת ְְִִֵֶֶֶַַָָמהּות

אֹותּיֹות  ּכמׁשל הם ּוד'אדםֿקדמֹון' ְְְְִִֵֶֶַַָָּד'כתר'

טֹובה, האבן מּלבד אחרת מהּות ׁשאינן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחקיקה

אחיזה, מקֹום לאֹותּיֹות יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ְֲֲִִִֵֵַַָָָאבל

ׁשּב'ּכתר' והינּו, ּבדיֹו, למּלאֹותם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָואפׁשר

ועד  כּו', הּכלים מציאּות יׁש ְְְְִִֵֵַַַָָּוב'אדםֿקדמֹון'

וענין  ּדאצילּות. לכלים מקֹור ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָׁשהם

ּגליפּו ּגליף ענין הּוא לעבר מעבר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהחקיקה

הּצמצּום, ׁשּלפני ּבאֹורֿאיןֿסֹוף עּלאה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָּבטהירּו

ׁשאין  ׁשּזהּו ּכלל, הּמציאּות ענין ׁשּי לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשם

ּבדיֹו, למּלאֹותן אפׁשר ואי אחיזה, מקֹום ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָלהם

להֹוסיף  ויׁש כּו'. לעֹולמֹות מקֹור ּבגדר ְְְִֵֵֶֶֶָָָָׁשאינן

תער"ב  ּבהמׁש מהּמבאר ּגם ּבענין 21ּולהעיר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּכמֹו החקיקה, ְֲֲִִִַַָאֹותּיֹות

הּצּיּור  רק הן ׁשהאֹותּיֹות ׁשאף ְִִֵֶֶַַַָָּבחֹותם,

צּורה  ּבחינת זה הרי מּכלֿמקֹום ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּבחֹותם,

חֹומר  ּבעצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַַעצמית,

ׁשּנחקקין  ׁשּבׁשעוה אֹותּיֹות ּכמֹו ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹהחֹותם,

והּתמּונה  ׁשהּצּיּור ׁשאף ׁשּבחֹותם, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמהאֹותּיֹות

זֹו אין ׁשּבחֹותם, האֹותּיֹות ּכמֹו מּמׁש ּבׁשוה ְְִִֵֶֶַַָָָָהיא

מּצּורה, ׁשּנחקקה צּורה רק אּלא עצמית, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָצּורה

לבאר  ּומֹוסיף החֹותם. מּצּורת נבּדלת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשהיא

עצמית' ּד'צּורה ׁשהּצּיּור 22הענין ּבלבד זֹו ׁשּלא , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

מצּויר  ׁשהעצם זאת, עֹוד אּלא ּבהעצם, ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא
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פרפ"ט.21) ואילך.22)ח"א סע"א קכט, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכלים  זאת ובכל חסֿושלום זרה מהות ולא ממש אלוקות הם האור את

לאותיות  נמשלו שעליו דאצילות הדבר עם ממש אחת מהות שאינם הכתיבה

כי  הקלף, כמו כתובות, היא ÌB˜ÓŒÏkÓהן הכלים מהות שגם למרות ƒ»»
סוף  eÎ'סוףאלוקות, ¯B‡‰ ÔÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ È¯‰ האור שכן ¬≈≈««≈∆ƒ»

והכלים  וההשפעה וההארה התוכן הוא

וההגבלה. ההגדרה ∆∆«¿NÚ‰Â¯הם
˙B¯ÈÙÒ בדרגות שהן כפי העליונות ¿ƒ

שלמעלה  הם באלוקות מאצילות,

כתר Î'c˙¯'הספירות  עליון בחינת ¿∆∆
מאצילות  ««¿ŒÌ„‡'„eשלמעלה

'ÔBÓ„˜,וחסידות בקבלה כמבואר «¿
עולם  שלכל פרטית כשם ומדרגה

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"),

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה

נסקרים  הנבראים כל בו מוגדרים)

הספירות  ועשר כללית, אחת בסקירה

קדמון' 'אדם בבחינת שהן ≈‰Ìכפי
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ÏLÓkƒ¿«ƒ«¬ƒ»
„·lÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó ÔÈ‡L∆≈»««≈∆ƒ¿«

‰·BË Ô·‡‰,חקוקות הן שעליה »∆∆»
LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈≈
,‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó ˙Bi˙B‡Ï»ƒ¿¬ƒ»

BÈ„a Ì˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡Â שעשוי ¿∆¿»¿«¿»ƒ¿
אותה, ולהסתיר האבן את לכסות

ŒÌ„‡'·e '¯˙k'aL ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆¿»»
'ÔBÓ„˜ שלמעלה בחינות שהם אף «¿

מאיר  האור בו השתלשלות' מ'סדר

'כתר' כללי ובאופן והדרגה, בסדר

בליֿגבול  של בחינות הם קדמון' ו'אדם

הם  הספירות עשר אלו בדרגות מכלֿמקום בכלים,ואיןֿסוף, אורות של באופן

אלו  ÈÁ·a˙ובבחינות Ì‰L „ÚÂ ,'eÎ ÌÈÏk‰ ˙e‡ÈˆÓ LÈ≈¿ƒ«≈ƒ¿«∆≈ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏÎÏ ¯B˜Ó לאור משמעותית יותר הגבלה שגורמים »¿≈ƒ«¬ƒ

והעובדה  לכלים הספירות, ומקור שורש הם קדמון' וב'אדם ב'כתר' שהכלים

כלים. בתור מציאותם את יותר מדגישה דאצילות

‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÂ האותיות ÚÏ·¯של ¯·ÚÓ למעלה שהוא כפי ¿ƒ¿««¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
ÔÈÚבאלוקות  ‡e‰ של ראשוני הכי השלב לגבי בזוהר האמור ƒ¿«

עולמות, לברוא העליון הרצון בהתעוררות eÙÈÏbהבריאה, ÛÈÏb»ƒ¿ƒ
,‰‡lÚ e¯È‰Ëa העליון [האור] בטוהר חקיקה ŒÔÈ‡Œ¯B‡aחקק ƒ¿ƒƒ»»¿≈

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ נתינת שתהיה כדי האיןֿסוף באור הראשון ∆ƒ¿≈«ƒ¿

מוגבלים, ונבראים לעולמות ואפשרות עצמו,ÌMLמקום Ï‡באיןֿסוף ∆»…
ÏÏk ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ CiL מציאות של לקיומה אפשרות שום אין «»ƒ¿««¿ƒ¿»

העובדה e‰fLמוגדרת, משמעות החקוקות גם החקיקה אותיות שבמשל ∆∆
כזו  בצורה הן לעבר ‡ÊÈÁ‰מעבר ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡L ולכן באבן ∆≈»∆¿¬ƒ»

לאיןֿסוף  משל הן אלה אותיות

מוגדרת, מציאות È‡Â¿ƒשאינו
BÈ„a Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡ שהוא ∆¿»¿«¿»ƒ¿

עצמה, מהאבן אחרת מציאות

נעלות  דרגות על מדובר ובנמשל,

B˜Ó¯באלוקות  ¯„‚a ÔÈ‡L∆≈»¿∆∆»
'eÎ ˙BÓÏBÚÏ יחס להם ואין »»

אף  מוגבלים ונבראים לעולמות ישיר

להם. ושורש כמקור לא

¯ÈÚ‰Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לתוספת ¿≈¿ƒ¿»ƒ
החקיקה' 'אותיות בעניין »Ìbביאור

·"¯Ú˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰Ó21 ≈«¿…»¿∆¿≈
מאת  אחד בהמשך מאמרים קבוצת

שתחילתה  נשמתוֿעדן הרש"ב הרבי

תער"ב, ‡Bi˙B˙בשנת ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ
,‰˜È˜Á‰ שהם˙Bi˙B‡ BÓk «¬ƒ»¿ƒ

Ì˙BÁa ˙B˜e˜Á‰,בחותמת «¬¿»
˜¯ Ô‰ ˙Bi˙B‡‰L Û‡L∆«∆»ƒ≈«

¯eiv‰ הצורהÌ˙BÁaL ולכאורה «ƒ∆«»
עצמה  בפני במציאות מדובר לא

עצמה, מהחותמת «ŒÏkÓƒהשונה
‰¯eˆ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆¿ƒ«»

˙ÈÓˆÚ בעצם שנעשית הדבר צורה «¿ƒ
עצמו, ממנו נפרד בלתי לחלק והפכה

ÌˆÚa ‡e‰ ¯eiv‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿∆∆
Ì˙BÁ‰ ¯ÓBÁ עצמו שהחומר ∆«»

האותיות, צורת את BÓkמקבל ‡ÏÂ¿…¿
ÔÈ˜˜ÁpL ‰ÂÚLaL ˙Bi˙B‡ƒ∆¿«¬»∆∆¿»ƒ

,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰Ó כאשר ≈»ƒ∆«»
את  מקבלת השעווה הרי שעווה, על בחותמת האותיות חותמים צורת

והחותמת  עצמית' ב'צורה הן האותיות עצמה שבחותמת אלא שבחותמת

בשעווה  יוצרות שהאותיות הצורה ואילו האותיות, צורת את מקבלת עצמה

שונות, eÓz‰Â‰כיון הן ¯eiv‰L Û‡L בשעווה ‰È‡שנוצרת ∆«∆«ƒ¿«¿»ƒ
LnÓ ‰ÂLa בדיוק ˆe¯‰זהה BÊ ÔÈ‡ ,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk ¿»∆«»¿»ƒ∆«»≈»

˙ÈÓˆÚ השעווה evÓ¯‰עצמה,של ‰˜˜ÁpL ‰¯eˆ ˜¯ ‡l‡ «¿ƒ∆»«»∆∆¿¿»ƒ»
שבשעווה È‰L‡אחרת, ‰Ì˙BÁהצורה ˙¯evÓ ˙Ïc· חלק ולא ∆ƒƒ¿∆∆ƒ««»

והתמונה  הצורה עצמה.ממהות שבחותמת

ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר נשמתוֿעדן הרש"ב eˆ'c¯‰הרבי ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
'˙ÈÓˆÚ22ÌˆÚ‰a ‡e‰ ¯eiv‰L „·Ïa BÊ ‡lL היא , הצורה «¿ƒ∆…ƒ¿«∆«ƒ¿»∆∆
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ט 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ׁשּמצּויר  ּגּופא העצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָּבזה,

מּלבד  נֹוסף ּדבר ּכאן אין ׁשּלכן זה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבצּיּור

ׁשהעצם  אּלא העצם, מן ּגילּוי לא ּגם ִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעצם,

רק  ׁשּי זה ׁשענין ּומסּים, הּמתּגּלה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּוא

זה  ּומּכל כּו'. מאצילּות ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּבּמדרגֹות

ּכפי  ׁשּזהּו הּתֹורה", ּד"חקת העילּוי ּגֹודל ְְִִֶֶֶַַָָָֻמּובן

ּב היא אֹותּיֹות ׁשהּתֹורה ּבבחינת ּומקֹורּה ׁשרׁשּה ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ׁשּבחקיקה  עליֹונה הּיֹותר לּדרּגה עד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהחקיקה,

ׁשּלפני  אֹורֿאיןֿסֹוף ּבבחינת לעבר, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַמעבר

כּו'. ְִַהּצמצּום

הּכתיבה LÈÂג) ּדאֹותּיֹות הענין ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִֵַָָָָ

ּומּזה  האדם, ּבנפׁש החקיקה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָואֹותּיֹות

החקיקה  ּדאֹותּיֹות והּׁשּיכּות הּקׁשר ּגם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָיּובן

החּוקים  לענין 'חקיקה') מּלׁשֹון ְְְֲִִִִַַָָֻ("חקה"

ׁשּבאדם  הּׂשכל ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכפׁשּוטם.

על  נֹוסף ּדבר ׁשהם הּכתיבה אֹותּיֹות ּכמֹו ְְִִֵֶַַָָָָהּוא

עצם  על נֹוסף ּדבר הּוא הּׂשכל ענין ּכי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקלף,

יׁש הּׂשכל ׁשּבענין מּזה וכדמּוכח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאדם,

קטן  ׂשכלֹו ׁשהּתינֹוק לגדלּות, מּקטנּות ְְְְִִִִִֶַַַָָׁשינּויים

ׂשכלֹו, ּבהגּדלת יתוּסף ׁשּמתּגּדל ּוככל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּביֹותר,

ויׁש ׂשכל, ּבעל ׁשהּוא אדם ׁשּיׁש רֹואים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּוכמֹוֿכן

צרי ּכן ועל ,ּכלּֿכ ׂשכל ּבעל ׁשאינֹו ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

עצם  על נֹוסף ּדבר הּוא הּׂשכל ׁשענין ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהותו, מעצם נפרד דבר ואיננה החומר ÌˆÚ‰Lבעצם ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆»∆∆

‰Êa ¯ÈeˆÓ הפכה העצם,הצורה של צורתו eiv‰L¯להיות ,eÈ‰Â ¿»»∆¿«¿∆«ƒ
‡e‰ אלא עצמו מהעצם ונפרד אחר משהו Ùeb‡לא ÌˆÚ‰ עצמו »∆∆»

Ô‡k ÔÈ‡ ÔÎlL ,‰Ê ¯eiˆa ¯ÈeˆnL,בנמשל וכן שבחותמת בצורה ∆¿»¿ƒ∆∆»≈≈»
מעבר  החקוקות החקיקה באותיות

‰ÌˆÚלעבר, „·lÓ ÛÒB ¯·c»»»ƒ¿«»∆∆
היא  והצורה Ï‡אפילו Ìbעצמו, «…

‡l‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ÈeÏÈbƒƒ»∆∆∆»
ÌˆÚ‰L עצמו‰lb˙n‰ ‡e‰ ∆»∆∆«ƒ¿«∆

הצורה. באמצעות

ÌiÒÓe,שם תער"ב ב 'המשך' ¿«≈
‰Ê ÔÈÚL החקיקה אותיות של ∆ƒ¿»∆

של שהופכ  'צורה' להיות העצם ות

B‚¯„na˙עצמו  ˜¯ CiL«»«««¿≈
eÏÈˆ‡Ó˙באלוקות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ

.'eÎ
לשון  כאן מובא ביאור, (לתוספת

"דהנה  תער"ב: ב'המשך' המאמר

פשיטות  בבחינת הן בכלל האורות

והכלים  גבול, בלי הן ובבחינת

אך  כו', בהאור ציור ועושין שמגבילין

עצמיות  צורה בחינת הוא בצלמינו

שנחקקה  הראשונה הצורה והיינו

בחינת  הוא וכדמותינו כו', בהעצם

כו'. העצם מן שנבדל מצורה צורה

החותם  צורת מן עלֿדרךֿמשל ויובן

הן  בחותם החקוקים אותיות דהנה

באותן  בה כשחותמין בשעווה נחקקים

יגרע  ולא יוסיף לא ממש הצירופים

והתמונה  שהציור פי על ואף בה.

ובשעווה, בחותם הוא אחד בהצירופים

ביניהם  יש גדול הפרש מכלֿמקום

חומר  במהות הן שבחותם שהאותיות

זה  הרי מכלֿמקום שבחותם ציור רק הן שהאותיות פי על ואף עצמו, החותם

צלם  וכמו צלם הנקרא והוא כו', בהעצם שמצוייר והיינו עצמיות צורה בחינת

בגוף  ציור רק אינה היא שגם פי על דאף היא, עצמית צורה שצורתו האדם

שבשעווה  אותיות אבל כו', הוא בהעצם הזה הציור הרי מכלֿמקום החומר,

בבחינת  זה הרי מצורה שנחקקה צורה זה הרי שבחותם מהאותיות שנחקקין

שעל  האדם צורת דמות וכמו כו', החותם צורת מן נבדלת צורה דהיינו דמות

דאצילות  כלים בבחינת יובן מזה והדוגמא כו'. האדם מן הוא שנבדל הלוח

דהיינו  לבד ציור בבחינת שהן היות דעם והיינו עצמיות צורה בבחינת שהן

בהחומר  הוא הציור הרי מכלֿמקום כו', דבר מציאות ובחינת הגבלה בחינת

בעצם  הוא שהציור בהחותם החקוקים אותיות וכמו כו', האור דהיינו עצמו

נבדל  שאינו האור בעצם הציור הוא הכלים בחינת כן כמו כו', החותם חומר

הוא  שהציור זאת לבד הרי שבחותם האותיות במשל (והנה כו' האור מן

העצם  הוא שהציור והיינו בזה מצויר שהעצם מה שזהו זאת עוד בהעצם,

צורה  כל דהנה בזה ההפרש אחר במקום ומבואר כו', זה בציור שמצוייר גופא

בבחינת  רק אינו שההתגלות הוא מצויר שהעצם וזה כו', התגלות בחינת היא

במדריגות  שייך וזה כו', המתגלה הוא שהעצם כיֿאם העצם מן גילוי

הוא  והעיקר כו', העצמית גילוי בבחינת הוא שהכל מאצילות שלמעלה

הוא  כן וכמו במצוות העליון בהרצון

המצוות  שהרי כו', דתורה בגילוים

דוק  כזה שבאופן ציור בבחינת א באים

וכל  כו', אחר באופן לא המצווה היא

חילוקי  בכמה שבאה התורה ֿשכן

הוא  הכל ומכלֿמקום כו', טעמים

שנתבאר  וכמו כו' עצמיים גילויים

בהעצם  הוא שהציור וזה אחר, במקום

כיֿאם  העצם אינו הוא שהגילוי היינו

הדבוקה  הארה שהיא רק ממנו הארה

גילוי  בחינת הוא כלל דבדרך בהעצם,

אצילות  בבחינת וזהו כו', העצם מן

בחינת  הוא הכלים ידי שעל שהגילוי

הארה  בחינה שאינו רק לבד הארה

הדבוקה  הארה בחינת כיֿאם נבדלת

כו'"). בהעצם

ÈeÏÈÚ‰ Ï„Bb Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆»ƒ
e‰fL ,"‰¯Bz‰ ˙˜Á"c התורה ¿À««»∆∆

מלשון  "חוקה", הנקראת במדריגה

זהו ‰È‡חקיקה, ‰¯Bz‰L ÈÙk¿ƒ∆«»ƒ
˙ÈÁ·a d¯B˜Óe dL¯La¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰b¯cÏ „Ú ,‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬ƒ»«««¿»
‰˜È˜ÁaL ‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿»∆«¬ƒ»
Œ¯B‡ ˙ÈÁ·a ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ≈≈∆¿≈∆ƒ¿ƒ«
'eÎ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

באריכות. לעיל כמבואר

ÔÈÚ‰ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿»≈»ƒ¿»
˙Bi˙B‡Â ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡c¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ

‰˜È˜Á‰ כפי ביניהם וההבדלים «¬ƒ»
‰‡„Ì,שהוא LÙa,להלן שיתבאר שהוא fÓe‰כפי כפי הענין מביאור ¿∆∆»»»ƒ∆

האדם, ‰È˜Á˜‰בנפש ˙Bi˙B‡c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ Ìb Ô·eÈ»««∆∆¿««»¿ƒ«¬ƒ»
ÌËeLÙk ÌÈ˜eÁ‰ ÔÈÚÏ ('‰˜È˜Á' ÔBLlÓ "‰˜Á") המצוות À»ƒ¿¬ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿»

בשכל. המובן טעם להם שאין

Ì„‡aL ÏÎO‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â נפש של המהות עצם לגבי ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«≈∆∆»»»
‰ÛÏwהאדם  ÏÚ ÛÒB ¯·c Ì‰L ‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»∆≈»»»««¿»

כתובות, הן ÌˆÚשעליו ÏÚ ÛÒB ¯·c ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÈÚ Èk המהות ƒƒ¿««≈∆»»»«∆∆
ÌÈÈeÈLשל LÈ ÏÎO‰ ÔÈÚaL ‰fÓ ÁÎeÓ„ÎÂ ,Ì„‡‰ הבדלים »»»¿ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿««≈∆≈ƒƒ

˜BÈz‰L ,˙eÏ„‚Ï ˙eËwÓהקטןÏÎÎe ,¯˙BÈa ÔË˜ BÏÎN ƒ«¿¿«¿∆«ƒƒ¿»»¿≈¿»
Ïcb˙nL ומתפתחÌÈ‡B¯ ÔÎŒBÓÎe ,BÏÎN ˙Ïc‚‰a ÛqÂ˙È ∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«¿»«ƒ¿¿≈ƒ

ÏÎN ÏÚa ‡e‰L Ì„‡ LiL,הרבה ולהעמיק להבין יכולות לו ויש רב ∆≈»»∆««≈∆
CkŒÏk ÏÎN ÏÚa BÈ‡L Ì„‡ LÈÂ מועטות שכליות יכולות לו ויש ¿≈»»∆≈««≈∆»«

ÛÒBומצומצמות, ¯·c ‡e‰ ÏÎO‰ ÔÈÚL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆ƒ¿««≈∆»»»
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d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ספירֹות  והעׂשר כּו'. האֹור מן אחרת ְְִִֵֶֶֶַַָָמהּות

אֹותּיֹות  ּכמׁשל הם ּוד'אדםֿקדמֹון' ְְְְִִֵֶֶַַָָּד'כתר'

טֹובה, האבן מּלבד אחרת מהּות ׁשאינן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחקיקה

אחיזה, מקֹום לאֹותּיֹות יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ְֲֲִִִֵֵַַָָָאבל

ׁשּב'ּכתר' והינּו, ּבדיֹו, למּלאֹותם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָואפׁשר

ועד  כּו', הּכלים מציאּות יׁש ְְְְִִֵֵַַַָָּוב'אדםֿקדמֹון'

וענין  ּדאצילּות. לכלים מקֹור ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָׁשהם

ּגליפּו ּגליף ענין הּוא לעבר מעבר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהחקיקה

הּצמצּום, ׁשּלפני ּבאֹורֿאיןֿסֹוף עּלאה, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָּבטהירּו

ׁשאין  ׁשּזהּו ּכלל, הּמציאּות ענין ׁשּי לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשם

ּבדיֹו, למּלאֹותן אפׁשר ואי אחיזה, מקֹום ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָלהם

להֹוסיף  ויׁש כּו'. לעֹולמֹות מקֹור ּבגדר ְְְִֵֵֶֶֶָָָָׁשאינן

תער"ב  ּבהמׁש מהּמבאר ּגם ּבענין 21ּולהעיר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּכמֹו החקיקה, ְֲֲִִִַַָאֹותּיֹות

הּצּיּור  רק הן ׁשהאֹותּיֹות ׁשאף ְִִֵֶֶַַַָָּבחֹותם,

צּורה  ּבחינת זה הרי מּכלֿמקֹום ְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּבחֹותם,

חֹומר  ּבעצם הּוא ׁשהּצּיּור והינּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַַעצמית,

ׁשּנחקקין  ׁשּבׁשעוה אֹותּיֹות ּכמֹו ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹהחֹותם,

והּתמּונה  ׁשהּצּיּור ׁשאף ׁשּבחֹותם, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמהאֹותּיֹות

זֹו אין ׁשּבחֹותם, האֹותּיֹות ּכמֹו מּמׁש ּבׁשוה ְְִִֵֶֶַַָָָָהיא

מּצּורה, ׁשּנחקקה צּורה רק אּלא עצמית, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָצּורה

לבאר  ּומֹוסיף החֹותם. מּצּורת נבּדלת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשהיא

עצמית' ּד'צּורה ׁשהּצּיּור 22הענין ּבלבד זֹו ׁשּלא , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

מצּויר  ׁשהעצם זאת, עֹוד אּלא ּבהעצם, ְְֶֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא
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פרפ"ט.21) ואילך.22)ח"א סע"א קכט, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה
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הכלים  זאת ובכל חסֿושלום זרה מהות ולא ממש אלוקות הם האור את

לאותיות  נמשלו שעליו דאצילות הדבר עם ממש אחת מהות שאינם הכתיבה

כי  הקלף, כמו כתובות, היא ÌB˜ÓŒÏkÓהן הכלים מהות שגם למרות ƒ»»
סוף  eÎ'סוףאלוקות, ¯B‡‰ ÔÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ È¯‰ האור שכן ¬≈≈««≈∆ƒ»

והכלים  וההשפעה וההארה התוכן הוא

וההגבלה. ההגדרה ∆∆«¿NÚ‰Â¯הם
˙B¯ÈÙÒ בדרגות שהן כפי העליונות ¿ƒ

שלמעלה  הם באלוקות מאצילות,

כתר Î'c˙¯'הספירות  עליון בחינת ¿∆∆
מאצילות  ««¿ŒÌ„‡'„eשלמעלה

'ÔBÓ„˜,וחסידות בקבלה כמבואר «¿
עולם  שלכל פרטית כשם ומדרגה

רצון  קדם ההשתלשלות' ב'סדר

ביחס  גם כן זו, ומדרגה עולם להתהוות

קדם  ההשתלשלות סדר כל לכללות

קדמון" "אדם מדרגת והוא כללי, רצון

כללי" "אור גם הנקרא ("א"ק"),

לפרטים  מהתחלקות (שלמעלה

נסקרים  הנבראים כל בו מוגדרים)

הספירות  ועשר כללית, אחת בסקירה

קדמון' 'אדם בבחינת שהן ≈‰Ìכפי
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ÏLÓkƒ¿«ƒ«¬ƒ»
„·lÓ ˙¯Á‡ ˙e‰Ó ÔÈ‡L∆≈»««≈∆ƒ¿«

‰·BË Ô·‡‰,חקוקות הן שעליה »∆∆»
LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈≈
,‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó ˙Bi˙B‡Ï»ƒ¿¬ƒ»

BÈ„a Ì˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡Â שעשוי ¿∆¿»¿«¿»ƒ¿
אותה, ולהסתיר האבן את לכסות

ŒÌ„‡'·e '¯˙k'aL ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆¿»»
'ÔBÓ„˜ שלמעלה בחינות שהם אף «¿

מאיר  האור בו השתלשלות' מ'סדר

'כתר' כללי ובאופן והדרגה, בסדר

בליֿגבול  של בחינות הם קדמון' ו'אדם

הם  הספירות עשר אלו בדרגות מכלֿמקום בכלים,ואיןֿסוף, אורות של באופן

אלו  ÈÁ·a˙ובבחינות Ì‰L „ÚÂ ,'eÎ ÌÈÏk‰ ˙e‡ÈˆÓ LÈ≈¿ƒ«≈ƒ¿«∆≈ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏÎÏ ¯B˜Ó לאור משמעותית יותר הגבלה שגורמים »¿≈ƒ«¬ƒ

והעובדה  לכלים הספירות, ומקור שורש הם קדמון' וב'אדם ב'כתר' שהכלים

כלים. בתור מציאותם את יותר מדגישה דאצילות

‰˜È˜Á‰ ÔÈÚÂ האותיות ÚÏ·¯של ¯·ÚÓ למעלה שהוא כפי ¿ƒ¿««¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
ÔÈÚבאלוקות  ‡e‰ של ראשוני הכי השלב לגבי בזוהר האמור ƒ¿«

עולמות, לברוא העליון הרצון בהתעוררות eÙÈÏbהבריאה, ÛÈÏb»ƒ¿ƒ
,‰‡lÚ e¯È‰Ëa העליון [האור] בטוהר חקיקה ŒÔÈ‡Œ¯B‡aחקק ƒ¿ƒƒ»»¿≈

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒ נתינת שתהיה כדי האיןֿסוף באור הראשון ∆ƒ¿≈«ƒ¿

מוגבלים, ונבראים לעולמות ואפשרות עצמו,ÌMLמקום Ï‡באיןֿסוף ∆»…
ÏÏk ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ CiL מציאות של לקיומה אפשרות שום אין «»ƒ¿««¿ƒ¿»

העובדה e‰fLמוגדרת, משמעות החקוקות גם החקיקה אותיות שבמשל ∆∆
כזו  בצורה הן לעבר ‡ÊÈÁ‰מעבר ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡L ולכן באבן ∆≈»∆¿¬ƒ»

לאיןֿסוף  משל הן אלה אותיות

מוגדרת, מציאות È‡Â¿ƒשאינו
BÈ„a Ô˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡ שהוא ∆¿»¿«¿»ƒ¿

עצמה, מהאבן אחרת מציאות

נעלות  דרגות על מדובר ובנמשל,

B˜Ó¯באלוקות  ¯„‚a ÔÈ‡L∆≈»¿∆∆»
'eÎ ˙BÓÏBÚÏ יחס להם ואין »»

אף  מוגבלים ונבראים לעולמות ישיר

להם. ושורש כמקור לא

¯ÈÚ‰Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ לתוספת ¿≈¿ƒ¿»ƒ
החקיקה' 'אותיות בעניין »Ìbביאור

·"¯Ú˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰Ó21 ≈«¿…»¿∆¿≈
מאת  אחד בהמשך מאמרים קבוצת

שתחילתה  נשמתוֿעדן הרש"ב הרבי

תער"ב, ‡Bi˙B˙בשנת ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ
,‰˜È˜Á‰ שהם˙Bi˙B‡ BÓk «¬ƒ»¿ƒ

Ì˙BÁa ˙B˜e˜Á‰,בחותמת «¬¿»
˜¯ Ô‰ ˙Bi˙B‡‰L Û‡L∆«∆»ƒ≈«

¯eiv‰ הצורהÌ˙BÁaL ולכאורה «ƒ∆«»
עצמה  בפני במציאות מדובר לא

עצמה, מהחותמת «ŒÏkÓƒהשונה
‰¯eˆ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆¿ƒ«»

˙ÈÓˆÚ בעצם שנעשית הדבר צורה «¿ƒ
עצמו, ממנו נפרד בלתי לחלק והפכה

ÌˆÚa ‡e‰ ¯eiv‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿∆∆
Ì˙BÁ‰ ¯ÓBÁ עצמו שהחומר ∆«»

האותיות, צורת את BÓkמקבל ‡ÏÂ¿…¿
ÔÈ˜˜ÁpL ‰ÂÚLaL ˙Bi˙B‡ƒ∆¿«¬»∆∆¿»ƒ

,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰Ó כאשר ≈»ƒ∆«»
את  מקבלת השעווה הרי שעווה, על בחותמת האותיות חותמים צורת

והחותמת  עצמית' ב'צורה הן האותיות עצמה שבחותמת אלא שבחותמת

בשעווה  יוצרות שהאותיות הצורה ואילו האותיות, צורת את מקבלת עצמה

שונות, eÓz‰Â‰כיון הן ¯eiv‰L Û‡L בשעווה ‰È‡שנוצרת ∆«∆«ƒ¿«¿»ƒ
LnÓ ‰ÂLa בדיוק ˆe¯‰זהה BÊ ÔÈ‡ ,Ì˙BÁaL ˙Bi˙B‡‰ BÓk ¿»∆«»¿»ƒ∆«»≈»

˙ÈÓˆÚ השעווה evÓ¯‰עצמה,של ‰˜˜ÁpL ‰¯eˆ ˜¯ ‡l‡ «¿ƒ∆»«»∆∆¿¿»ƒ»
שבשעווה È‰L‡אחרת, ‰Ì˙BÁהצורה ˙¯evÓ ˙Ïc· חלק ולא ∆ƒƒ¿∆∆ƒ««»

והתמונה  הצורה עצמה.ממהות שבחותמת

ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר נשמתוֿעדן הרש"ב eˆ'c¯‰הרבי ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
'˙ÈÓˆÚ22ÌˆÚ‰a ‡e‰ ¯eiv‰L „·Ïa BÊ ‡lL היא , הצורה «¿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

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



d"kyz'dי ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

עצם  ענין הּוא החקיקה אֹותּיֹות ואלּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאדם.

הּׂשכל  מענין ּבאיןֿערֹו למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה,

הּיחּוד  ּב'ׁשער ּכמבאר ,יתּבר עצמּותֹו ּוכמֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָֹכּו',

רב 23והאמּונה' עלּוי ונעלה ונּׂשא רם ׁשהּוא ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

ליחס  ּכלל ׁשּי ולא החכמה, מּמדרגת מאד ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹמאד

ּבדר אפילּו לחכמה, הּמתיחס ענין ׁשּום ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאצלֹו

ׁשאיֿאפׁשר  עליו לֹומר ּכגֹון רב, ועלּוי ְְְֲִִֶֶַַַָָָָמעלה

חכמתֹו להּׂשיג ותחּתֹונים עליֹונים נברא ְְְְְְְִִִִֶַַָָָלׁשּום

ׁשאיֿאפׁשר  עליו והאֹומר כּו', מהּותֹו ְְִֵֶֶַָָָָאֹו

רמה  חכמה איזֹו על ּכאֹומר הּוא ְְְִֵֵַַָָָָלהּׂשיגֹו,

עֹומק  מּפני  ּבּידים למּׁשׁשּה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָועמּוקה

ּגם  וכ כּו'. ל ֹו יצחק  הּׁשֹומע ׁשּכל ְְִֵֶַַַַַָָָהּמּוׂשג,

הּׂשכל, מענין ּבאיןֿערֹו למעלה היא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנׁשמה

עד  ּבּׂשכל, הּנׁשמה מתלּבׁשת לאחריֿזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק

ּבעבֹודת  ּגם מּובן ּומּזה הּמׂשּכלת. נפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּנקראת

ׁשענ  ּׁשּכל האדם, מה הּוא החקיקה אֹותּיֹות ין ְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

ה' רצֹון לקּים ּבטבעֹו רֹוצה יׂשראל ,24איׁש ְְְְְִִִֵֵֶַָ

ׁשּלמעלה  הּנׁשמה עצם מּצד הּוא זה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּטבע

ּבמצֹות  ּבעקר ּגלּוי לידי ּבא זה וענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמהּׂשכל.

ּכיון  ּו'מׁשּפטים', ּד'עדּות' ּבמצֹות ּכי ְְְְְִִִִִֵֵָָּד'חּוקים',

הרצֹון  ּבהם מתּבּטא לא ׂשכלי, טעם להם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּנֹוסף  ׁשהּׂשכל ּכיון ּבטהרתֹו, הּנׁשמה ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּצד

נפׁש עם ּומתאחד ּפנימי ּכח להיֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹ(ּובפרט

על  ּבמקצת) (עלּֿכלּֿפנים מעלים ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּמׂשּכלת)

ּבהם  ׁשאין ּד'חּוקים', ּבמצֹות ורק העצמי, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהרצֹון

הּנׁשמה. עצם מתּגּלה וטעם, ּדׂשכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההרּכבה

ּד'חּוקים' הּׁשּיכּות לבאר יׁש ְְְִִֵֵֶַַַָָועלּֿפיֿזה

החקיקה  על 25לאֹותּיֹות ה'חּוקים' ׁשּמעלת , ְֲֲִִִֶַַַַַָ
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ספ"ב.24)פ"ט.23) גירושין הל' רמב"ם 25.1056)ראה ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡‰ ÌˆÚ ÏÚ ובין לגדול קטן בין הבדל אין המהות עצם מבחינת שכן «∆∆»»»

מועט. לשכל רב שכל ÌˆÚבעל ÔÈÚ ‡e‰ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ eÏ‡Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿«∆∆
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰ÓLp‰ כל ללא שיעור, לאין נעלית «¿»»∆ƒ¿«¿»¿≈¬

והשוואה  eÎ'יחס ÏÎO‰ ÔÈÚÓ בסך הוא ומעלתו חשיבותו כל שעם ≈ƒ¿««≈∆
עצם  ולא באדם מסוים פרט ֿהכול

לגבי BÓÎeמהותו, בחסידות שמבואר ¿
,C¯a˙È B˙eÓˆÚ של מהותו עצם «¿ƒ¿»≈

בעצמו  «…¿»Ók·‡¯הקדושֿברוךֿהוא
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a23 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא  'עצמות'e‰L‡בספר ∆
ומרומם OÂ‡גבוה ¯Ìהאלוקות »¿ƒ»

„‡Ó „‡Ó ·¯ ÈeÏÚ ‰ÏÚÂ¿«¬∆ƒ«¿…¿…
,‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„nÓ השכל שהיא ƒ«¿≈««»¿»

ÒÁÈÏהעליון, ÏÏk CiL ‡ÏÂ¿…«»¿»¿«≈
BÏˆ‡'עצמותו' ÔÈÚאצל ÌeL ∆¿ƒ¿»

eÏÈÙ‡ ,‰ÓÎÁÏ ÒÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈«»¿»¬ƒ
,·¯ ÈeÏÚÂ ‰ÏÚÓ C¯„a¿∆∆«¬»¿ƒ«
לחלוטין  ומופשט מושלל ית'' 'עצמותו

פרטית  והגדרה 'ציור' של עניין מכל

לייחס  אפשר ואי שהוא סוג מכל

החכמה  את בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

באמירה  לא אפילו צורה, בשום

נעלית, מאוד מאוד ¿ÔB‚kשחכמתו
ÌeLÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ«»»∆ƒ∆¿»¿
ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ ‡¯·ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ

B‡ B˙ÓÎÁ ‚ÈO‰Ï את להשיג ¿«ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â ,'eÎ B˙e‰Ó על «¿»≈»»

מהותו  בעצם הקדושֿברוךֿהוא

B‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ולקלוט ∆ƒ∆¿»¿«ƒ
והשגה, שכל באמצעות ‰e‡אותו

‰Ó¯ ‰ÓÎÁ BÊÈ‡ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈«≈»¿»»»
‰˜eÓÚÂ כך כל היא זו שחכמה «¬»

כך  כדי עד עמוקה כך וכל נעלית

dLMÓÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L בה ולגעת ∆ƒ∆¿»¿«¿»
ÌÈ„ia גשמיות˜ÓBÚ ÈtÓ «»«ƒƒ¿≈∆

ÚÓBM‰ ÏkL ,‚Nen‰ אמירה «»∆»«≈«
אפשר  שאי עד נעלית שהחכמה כזו

אותה eÎ'למשש BÏ ˜ÁˆÈ שהרי ƒ¿«
דברי  באמצעותו לקלוט ואמצעי כלי איננו המישוש שחוש מאליו ומובן ברור

האלוקותCÎÂחכמה. 'עצמות' לגבי שהוא ‰È‡כמו ‰ÓLp‰ Ìb ¿»««¿»»ƒ
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏוהשוואה יחס כל ללא ‰ÏÎO,נעלית ÔÈÚÓ ¿«¿»¿≈¬≈ƒ¿««≈∆

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â עצמו מהעצם נמוכות יותר LaÏ˙Ó˙בדרגות ¿«¿«¬≈∆ƒ¿«∆∆
˙ÏkNn‰ LÙ ˙‡¯˜pL „Ú ,ÏÎOa ‰ÓLp‰ כוח בעלת נפש «¿»»«≈∆«∆ƒ¿≈∆∆««¿∆∆

הנשמה  לעצם אופן בשום מתייחס לא הזה התואר אבל להשכיל, ויכולת

עצמה.

Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb Ô·eÓ ‰fÓe,'ה עבודת ÔÈÚLהרוחנית, ƒ∆»««¬«»»»∆ƒ¿«
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ האדם Ï‡¯NÈבנפש LÈ‡ ÏkM ‰Ó ‡e‰ כל ƒ«¬ƒ»«∆»ƒƒ¿»≈

¯ˆÔBיהודי  Ìi˜Ï BÚ·Ëa ‰ˆB¯∆¿ƒ¿¿«≈¿
'‰24„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ú·hL ,∆∆«∆ƒ«

‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿«¿»
ÏÎO‰Ó ועמוק חזק רצון זהו ולכן ≈«≈∆

בעקבות  שנוצר מרצון יותר ותקיף

Ê‰שכליים.נימוקים  ÔÈÚÂ הרצון ¿ƒ¿»∆
ה' רצון את לקיים יהודי כל של הטבעי

˙BˆÓa ¯˜Úa ÈeÏb È„ÈÏ ‡a»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿
,'ÌÈ˜eÁ'c מטעם שלמעלה המצוות ¿ƒ

אנושי  בשכל הבנה להם ואין Èkƒודעת
c ˙BˆÓa'˙e„Ú' השבת כמו ¿ƒ¿¿≈

וסימן, אות עדות, שהם והמועדים

שונים  מצוות ÌÈËtLÓ'e'לעניינים ƒ¿»ƒ
אב  כיבוד כמו בשכל גם שמתקבלות

וכד', וגזילה גניבה ואיסור «≈ÔÂÈkואם
‡Ï ,ÈÏÎN ÌÚË Ì‰Ï LiL∆≈»∆««ƒ¿ƒ…

ÔBˆ¯‰ Ì‰a ‡ha˙Ó היהודי ƒ¿«≈»∆»»
ה' רצון את לעשות »vnL∆ƒ„הטבעי

ÔÂÈk ,B˙¯‰Ëa ‰ÓLp‰«¿»»¿»√»≈»
ÛÒBp‰ ÏÎO‰L הטבעי הרצון על ∆«≈∆«»
B˙BÈ‰Ï Ë¯Ù·e) שהשכל כיוון ƒ¿»ƒ¿

ÈÓÈtהוא  Ák בשונה במהותו, …«¿ƒƒ
כוח  שהוא למשל, המעשה, מכוח

LÙחיצוני, ÌÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ∆∆
˙ÏkNn‰ הוא השכל שכוח כיוון ««¿∆∆

הנפש  עם מאוחד הוא הרי פנימי, כוח

נקראת  הנפש שכאמור כך כדי ועד

המשכלת' אלה )'נפש תכונות ובגלל

יתרונות  הם שבעצם השכל, של

השכל  (ŒÏkŒÏÚומעלות, ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«»
ÔBˆ¯‰ ÏÚ (˙ˆ˜Óa ÌÈt»ƒ¿ƒ¿»«»»

ÈÓˆÚ‰ את לעשות הנפש עצם של »«¿ƒ
ה', BˆÓa˙מצוות ˜¯Â¿«¿ƒ¿

Ì‰a ÔÈ‡L ,'ÌÈ˜eÁ'c¿ƒ∆≈»∆
‰·k¯‰‰ והתוספתÌÚËÂ ÏÎNc כציוויים וניתנו שירדו לאחר וגם ««¿»»¿≈∆¿««

ודעת, מטעם למעלה נשארו ישראל לבני ÌˆÚמעשיים ‰lb˙Óƒ¿«∆∆∆
.‰ÓLp‰«¿»»

'ÌÈ˜eÁ'c ˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שלמעלה המצוות ¿«ƒ∆≈¿»≈««»¿ƒ
‰È˜Á˜‰מהשכל  ˙Bi˙B‡Ï25,באבן ‰'ÌÈ˜eÁ'החקוקות ˙ÏÚnL ¿ƒ«¬ƒ»∆«¬««ƒ
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אֹותּיֹות  יתרֹון ּבדּוגמת היא ּו'מׁשּפטים' ְְְְִִִִִֵַָ'עדּות'

נֹוסף  ּדבר ׁשאינם הּכתיבה, אֹותּיֹות על ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהחקיקה

עליו. מעלימים אינם ּובמילא טֹובה, האבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבחקיקה, האֹופּנים לׁשני ּבנֹוגע יֹותר, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּובפרטּיּות

ׁשה'חּוקים' לעבר, מעבר וחקיקה סתם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחקיקה

הּנה  ׂשכלית, ּבהבנה אחיזה להם יׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּבכללּות

הרצֹון  על עלּֿכלּֿפנים ּבמקצת מעלים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּׂשכל

הּנׁשמה, עצם ּכלּֿכ מתּגּלה ולא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעצמי,

טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִֶֶַַָּבדּוגמת

טֹובה, האבן ּבהירּות את ּבמקצת ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָׁשּמחׁשיכֹות

ואלּו .ּכלּֿכ מבהיק אינֹו החקיקה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָׁשּבמקֹום

ׁשּלמעלה  אדּומה) (ּפרה הּתֹורה" חקת ְְֲֶַַַָָָָָֹֻ"זאת

החקּוקֹות  אֹותּיֹות ּבדּוגמת זה הרי  מּׂשכל, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַלגמרי

ואינן  ּכלל, אחיזה מקֹום להן ׁשאין לעבר, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמעבר

ּכלל. ְְִַָמעלימֹות

ּתֹורה'p‰Â‰ד) ּב'לּקּוטי "זאת 2מבאר ּבפירּוׁש ¿ƒ≈ְְְִֵֵָָֹֹ

ּפרה  מצות ׁשעלֿידי הּתֹורה", ְְִֵֶַַַַָָָֻחקת

ּבחינת  למעלה ּתמׁשיכּו 'חּוקה', ׁשהיא ְְְְֲִִִֶַַַָָָאדּומה

מּמׁש מּׁשם להיֹות הּתֹורה, ׁשל החקיקה ְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּיֹות

והינּו כּו', הּכתב אֹותּיֹות ּבבחינת ונמׁש ְְְְְְִִִִֵַַַָָיֹורד

א  ּפרה ׁשּמצות כּו'לפי הּתֹורה ּכללּות היא דּומה ְְְֲִִִֶַַָָָָָ

ענין  ׁשּגם מּובן, ּומּזה א). סעיף לעיל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ(ּכּנזּכר

ּגזרה  הּתֹורה", חקת ׁשּב"זאת ּכפׁשּוטֹו ְְְִִֵֶַַַָָֹֻה'חּוקים'

צרי אחריה, להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהיא

הּתֹורה. מצֹות ּבכל נמׁש ְְְְִִִַָָָלהיֹות

Ô·eÈÂֿמֹורי ּכבֹודֿקדּוׁשת ּׁשּכתב מה עלּֿפי ¿»ְְִִֶַַַַָ

ּתּמּוז  ּבי"ב ׁשאמר ּבּמאמר אדמֹו"ר ְְְֲִֶַַַַַָָָוחמי

הּגאּולה  הוי'26ּדׁשנת ׁשמצֹות ׁשּמקּדים [לאחרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

'חּוקים' 'עדֹות' ּכמֹו ׁשמֹות, ּבכּמה ְְְִִֵֵַָָנקראֹות

מצֹות  הן ׁש'ּמׁשּפטים' ּומבאר, ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּו'מׁשּפטים'.

עלּֿפי  ׁשאינן הן ו'חּוקים' כּו' הּׂשכל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשעלּֿפי

ּברׁש"י  וכדאיתא הּכתּוב, ּגזרת ּכיֿאם ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָהּטעם,

ׁשהּׂשטן  לפי הּתֹורה") חקת "זאת ּפסּוק ְִֶַַַַָָָָֹֻ(על
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רג).26) ע' תרפ"ז (סה"מ פ"ג תרפ"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈËtLÓ'e '˙e„Ú' ÏÚ ללא ה' רצון שזהו משום רק המצוות קיום «≈ƒ¿»ƒ

שכליים  נימוקים של ותוספת ÔB¯˙È'הרכבה' ˙Ó‚e„a ‡È‰ של המעלה ƒ¿¿«ƒ¿
È‡L ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ ÏÚ ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ÛÒB ¯·c Ì ƒ«¬ƒ»«ƒ«¿ƒ»∆≈»»»»
ÂÈÏÚ ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈ‡ ‡ÏÈÓ·e ,‰·BË Ô·‡‰ ÏÚ.לעיל כמבואר «»∆∆»¿≈»≈»«¿ƒƒ»»

ÈLÏ Ú‚Ba ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿≈«ƒ¿≈
‰˜È˜Áa ÌÈpÙB‡‰ עצמה, »«ƒ«¬ƒ»

Ì˙Ò ‰˜È˜Á רגילה חקיקה ¬ƒ»¿»
‰˜È˜ÁÂ האותיות ÚÓ·¯של «¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ,האבן של לצד מצד ¿≈∆
˙eÏÏÎaL 'ÌÈ˜eÁ'‰L לפחות ∆«ƒ∆ƒ¿»

כללי  ‡ÊÈÁ‰באופן Ì‰Ï LÈ≈»∆¬ƒ»
מסוימת  במידה לפחות נתפסים והם

‰p‰ ,˙ÈÏÎN ‰·‰a בחוקים «¬»»ƒ¿ƒƒ≈
ŒÏÚ ˙ˆ˜Óa ÌÈÏÚÓ ÏÎO‰«≈∆«¿ƒ¿ƒ¿»«
ÈÓˆÚ‰ ÔBˆ¯‰ ÏÚ ÌÈtŒÏk»»ƒ«»»»«¿ƒ

מצוות, לקיים יהודי כל …¿ÏÂ‡של
‰lb˙Ó אלה חוקים ŒÏkבקיום ƒ¿«∆»

˙Ó‚e„a ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ck«∆∆«¿»»¿¿«
Ô·‡a ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬¿∆∆

‰·BË ומהוות חקוקות הן שאמנם »
ובכל  עצמה, מהאבן נפרד בלתי חלק

אותיות  הן אלו BÎÈLÁnL∆«¬ƒ˙זאת
Ô·‡‰ ˙e¯È‰a ˙‡ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»∆¿ƒ»∆∆
‰˜È˜Á‰ ÌB˜ÓaL ,‰·BË»∆ƒ¿«¬ƒ»

האותיות  ŒÏkשל ˜È‰·Ó BÈ‡≈«¿ƒ»
Ck בו נחקקו שלא במקום כמו «

אותיות.

"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" eÏ‡Â¿ƒ…À««»
ÏÚÓlL‰מצות( (‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆¿«¿»

,ÏÎOÓ È¯Ó‚Ï לעיל כמובא ¿«¿≈ƒ≈∆
שאינם  דברים יש בפרט זו שבמצווה

בשכל, Ó‚e„a˙מתקבלים ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿«
¯·ÚÓ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ƒ«¬≈≈∆
ÌB˜Ó Ô‰Ï ÔÈ‡L ,¯·ÚÏ¿≈∆∆≈»∆¿
˙BÓÈÏÚÓ ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»¿»¿≈»«¿ƒ

ÏÏk פרה מצוות זו, מצווה בקיום וכך ¿»
ברצון  כלל פוגם לא השכל אדומה,

כיוון  מצוות, לקיים היהודי של הטבעי

כל  לה בשכל.שאין מקום תפיסת

ÈËewÏ'a ¯‡·Ó ‰p‰Â („¿ƒ≈¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz2 הנזכר Le¯ÈÙaבמאמר »¿≈

הכתוב  Á˜˙לשון ˙‡Ê"…À«
"‰¯Bz‰,חסידות פי È„ÈŒÏÚLעל «»∆«¿≈

‡È‰L ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓƒ¿«»»¬»∆ƒ

,'‰˜eÁ',האנושי בשכל מובנת שלא ÏÚÓÏ‰,מצווה eÎÈLÓz כלומר »«¿ƒ¿«¿»
למטה  שתאיר מלמעלה והתגלות המשכה ‡Bi˙B˙תגרמו ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

,‰¯Bz‰ ÏL ‰˜È˜Á‰ עם ממש אחד דבר שהיא כפי התורה «¬ƒ»∆«»
בעצמו  LnÓהקדושֿברוךֿהוא ÌMÓ ˙BÈ‰Ï של הזו הנעלית מהבחינה ƒ¿ƒ»«»

החקיקה' CLÓÂאותיות „¯BÈ≈¿ƒ¿»
להתגלות  למטה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מלמעלה
,'eÎ ·˙k‰ ˙Bi˙B‡ שהתורה כפי ƒ«¿»

הכתיבה' ב'אותיות וירדה התלבשה

שהדבר eÈ‰Âלמטה  לכך הסיבה ¿«¿
אדומה נפעל  פרה מצוות קיום עלֿידי

‡„Óe‰הוא  ‰¯t ˙ÂˆnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»»¬»
'eÎ ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ƒ¿»«»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) שלכן «ƒ¿»¿≈¿ƒ
ולא  התורה" חוקת "זאת בה נאמר

הפרה" חוקת )."זאת
ÔÈÚ ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ¿«
˙‡Ê"aL BËeLÙk 'ÌÈ˜eÁ'‰«ƒƒ¿∆¿…

,"‰¯Bz‰ ˙˜Á שמצווה העובדה À««»
אלא  האדם בשכל מובנת אינה זו

EÏ ÔÈ‡ ,ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb¿≈»ƒƒ¿»«≈¿
CÈ¯ˆ ,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¿̄¿«¿≈«¬∆»»ƒ
˙BˆÓ ÏÎa CLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿

‰¯Bz‰ שכן אלה מצוות גם כולל «»
כפי  האנושי, בשכל ולקלוט להבין ניתן

ומבאר. שממשיך

Œ„B·k ·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿

הריי"צ  Ó‡L¯הרבי ¯Ó‡na««¬»∆»«
‰Ïe‡b‰ ˙Lc Êenz ·"Èa26 ¿«ƒ¿««¿»

ברוסיה  ממאסר יצא בה תרפ"ז שנת

ÌÈc˜nL È¯Á‡Ï] תחילה ומבאר ¿«¬≈∆«¿ƒ
מאמר  ‰ÈÂ'באותו ˙BˆÓL∆ƒ¿¬»»

˙B‡¯˜ ז"ל בתור חכמינו ובדברי ה ƒ¿»
'˙B„Ú' BÓk ,˙BÓL ‰nÎa¿«»≈¿≈
¯‡·Óe .'ÌÈËtLÓ'e 'ÌÈ˜eÁ'ƒƒ¿»ƒ¿»≈
הנזכר, במאמר הריי"צ הרבי

ŒÏÚL ˙BˆÓ Ô‰ 'ÌÈËtLn'L∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆«
'eÎ ÏÎO‰ Èt של השכל וגם ƒ«≈∆

אלו  למצוות מסכים ÌÈ˜eÁ'Â¿ƒ'האדם
ŒÈk ,ÌÚh‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ‡L Ô‰≈∆≈»«ƒ«««ƒ

,·e˙k‰ ˙¯Êb Ì‡ למעלה ƒ¿≈««»
שמובא È‡„ÎÂ˙‡מהשכל, וכפי ¿ƒ¿ƒ»

˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt ÏÚ) È"L¯a¿«ƒ«»…À«
ÔËO‰L ÈÙÏ ("‰¯Bz‰«»¿ƒ∆«»»
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ּכתב  לפיכ כּו' יׂשראל את מֹונין העֹולם ְְְִִִֵֶַָָָָָואּומֹות

קּיּום  אׁשר היא האדם ׁשעבֹודת כּו'], חּוקה ֲֲִִֶֶַָָָָָּבּה

ּכמֹו ּדוקא עֹול ּבקּבלת יהיה הׂשכלּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּמצֹות

ׁשמּוׂשגֹות  ּדמצֹות והינּו, 'חּוקים'. ׁשהן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּמצֹות

לפי  אינֹו ׁשמקימן זה הּנה הּׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿפי

ה' מצֹות להיֹותן ּכיֿאם אֹותן, מחּיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּׂשכל

ׁשּמביא  הּפנימי הּטעם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַכּו'.

חקת  "זאת ּפסּוק על  רׁש"י לפירּוׁש ְְִֵֵַַַַָֹֻּומצּין

הּׁשבּוע  ּפרׁשת ׁשּזֹוהי לכ [נֹוסף ְִֶַַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּתיבֹות  ּבמפֹורׁש וכֹותב הּגאּולה. לענין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּסמּו

ּגזרת  "ּדא ׁשמתרּגמין הּתֹורה", חקת ְְְְִֵֶַַַַָָֹֻ"זאת

ּכּמּובא  הּתֹורה, על לּגזרה ׁשרֹומז ְְֵֵֶַַַַַָָָָאֹוריתא",

ׁשּכתּוב 27ּבספרים  למה ראיה להביא ׁשּכּונתֹו ,[ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ

לקּים  צרי ׂשכלּיֹות מצֹות ׁשּגם הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבהמׁש

ּד"זאת  מהּפירּוׁש ּכי 'חּוקים', ּכמֹו עֹול ְְְִִֵֵַַַָֹּבקּבלת

ּכללּות  היא אדּומה  ּפרה ׁשּמצות הּתֹורה" ְְֲִִֶַַַָָָָָֻחקת

הּפרטים, ׁשהם הּמצֹות, ׁשּכל - מּוכח ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,

מהּׂשכל  (ׁשּלמעלה עֹול קּבלת מּתֹו לקימן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצרי

ּד'פרה  ה'חּוקה' את ׁשמקימים ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָלגמרי)

מן  ּבאים הּפרטים ׁשהרי הּכלל, ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאדּומה'

הּכלל. אל) ְְִֶַָ(ודֹומים

¯e‡a‰Â הּסּוגים ּדׁשלׁשה ׁשהחלּוקה ּדאף ּבזה, ¿«≈ְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

עלֿ היא ו'חּוקים' 'מׁשּפטים' ְְִִִִֵַָ'עדּות'

ׁשּיׁש אֹומרת עצמּה ׁשהּתֹורה הינּו ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי

'חּוקים', ּבׁשם ונקראֹות טעם להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמצֹות

(ּבּתֹורה) ונקראֹות טעם להן ׁשּיׁש מצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

הּוא  הּתֹורה ׁשרצֹון ונמצא, ּו'מׁשּפטים', ְְְְִִִֵֶַָָָ'עדֹות'

על  עדּות ּבתֹור יהיה ּד'עדֹות' הּמצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּקּיּום

ׁשֹונים  יהיה 28ענינים ּד'מׁשּפטים' הּמצֹות וקּיּום , ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָ

הּׂשכל  חּיּוב ׁשּמצֹות 29מּצד ּגּופא הא הּנה , ְִִִִֵֵֶֶַַָָ

צרי הּטעם, מּצד להעׂשֹות צריכֹות ְְְִִִִִֵַַַַָָׂשכלּיֹות
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תקף.27) סו"ס או"ח במג"א הובא - גו';28)תניא היא אות כי תשמורו שבתותי את אך יג) לא, (תשא בכתוב וכמפורש

ועד"ז  סוכה. הל' ריש אדה"ז ושו"ע מב"ח ולהעיר - ובכ"מ. גו'. הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו למען מג) כג, (אמור

כו'. תפילין צריך 29)בציצית, השכל מצד גם רע שהן שהרעות ב), פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם פרקים מח' להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Â מקניטים'eÎ Ï‡¯NÈ מצווה ‡˙ קיום לגבי ¿»»ƒ∆ƒ¿»≈

eÎ'],זו, ‰˜eÁ da ·˙k CÎÈÙÏ הרבי אומר כך במאמר ועל הריי"צ ¿ƒ»»«»»
‰È‰È ˙BiÏÎN‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ¯L‡ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»ƒ¬∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆

‡˜Âc ÏBÚ ˙Ïa˜a אלא האנושי השכל פי על מתחייב שהדבר בגלל לא ¿«»««¿»
וקיום  שמים מלכות עול קבלת מתוך

הכתוב  Ô‰Lגזירת ˙Bˆn‰ BÓk¿«ƒ¿∆≈
˙BˆÓc ,eÈ‰Â .'ÌÈ˜eÁ'ƒ¿«¿¿ƒ¿

˙B‚NeÓL ומובנותÈtŒÏÚ ∆»«ƒ
ÔÓÈ˜ÓL ‰Ê ‰p‰ ,ÏÎO‰«≈∆ƒ≈∆∆¿«¿»
מצוות  מקיים שהיהודי לכך הסיבה

ÏÎO‰Lבפועל אלו  ÈÙÏ BÈ‡≈¿ƒ∆«≈∆
Ô˙BÈ‰Ï Ì‡ŒÈk ,Ô˙B‡ ·iÁÓ¿«≈»ƒƒƒ¿»

'eÎ '‰ ˙BˆÓ האדם בכך וכמובן ƒ¿
ועמוק את עובד  פנימי יותר באופן ה'

בקיום  כזה,שהרי באופן המצוות

של  ביטול יש עול, קבלת מתוך

מאשר  יותר הרבה האישית המציאות

גם  מחייב שכך משום המצוות בקיום

האדם. שכל

h‰ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂÌÚ ¿≈«∆∆«««
‡È·nL ÈÓÈt‰ הריי"צ הרבי «¿ƒƒ∆≈ƒ

ÏÚ È"L¯ Le¯ÈÙÏ ÔiˆÓe¿«≈¿≈«ƒ«
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt»…À««»
˙L¯t È‰BfL CÎÏ ÛÒB]»¿»∆ƒ»»«
ÔÈÚÏ CeÓq‰ Úe·M‰«»««»¿ƒ¿«

‰Ïe‡b‰.בתמוז BÎÂ˙·בי"ב «¿»¿≈
˙˜Á ˙‡Ê" ˙B·Èz‰ L¯BÙÓaƒ¿»«≈…À«
‡c" ÔÈÓb¯˙ÓL ,"‰¯Bz‰«»∆¿«¿¿ƒ»

,"‡˙È¯B‡ ˙¯Êb,התורה גזירת זו ¿≈««¿»
,‰¯Bz‰ ÏÚ ‰¯ÊbÏ ÊÓB¯L∆≈«¿≈»««»
ללמוד  שלא הנכרים שגזרו הגזירה

המאסר  בתקופת גם שהיה כפי תורה,

ברוסיה  הריי"צ הרבי של והגאולה

תרפ"ז ÌÈ¯ÙÒaבשנת ‡·enk27 «»ƒ¿»ƒ
ב'שולחן  אברהם' ה'מגן שכתב כמו

כתעניות: שנקבעו ימים לגבי ערוך'

חוקת  פרשת הששי ביום התניא "כתב

היום  שבאותו להתענות יחידים נהגו

בצרפת  ספרים מלאים קרונות כ' נשרפו

מפני  החודש בימי אותו קבעו ולא

שאלת  שיום שמתוך להם נודע חלום

חוקת  זאת התורה גזירה גורם הפרשה

שני  נחרבו ת"ח בשנת וגם אורייתא'. גזירת 'דא מתרגמינן קהילות התורה

כהן'" ה'שפתי בעל שחיבר בסליחות שכתוב כמו היום באותו ],גדולות
B˙ekL היא חוקת בפרשת אלו רש"י דברי בציטוט הריי"צ הרבי של ∆«»»

ÔÈÚ‰ CLÓ‰a ·e˙kL ‰ÓÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ïהנזכר ÌbLבמאמר ¿»ƒ¿»»¿«∆»¿∆¿≈»ƒ¿»∆«
Ìi˜Ï CÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

'ÌÈ˜eÁ' BÓk ÏBÚ ˙Ïa˜a ולא ¿«»«¿ƒ
ומובנות  מתקבלות אלו שמצוות משום

Ê"c‡˙בשכל, Le¯Èt‰Ó Èkƒ≈«≈¿…
‰¯t ˙ÂˆnL "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»∆ƒ¿«»»
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«»

מבטא  שלה הכללי והתוכן התוכן את

המצוות, כל ÏkLשל - ÁÎeÓ»∆»
ÌÈË¯t‰ Ì‰L ,˙Bˆn‰ של «ƒ¿∆≈«¿»ƒ

התורה, CBzÓכללות ÔÓÈ˜Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿»ƒ
‰ÏÚÓlL) ÏBÚ ˙Ïa«̃»«∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ÏÎO‰Ó ביטול מתוך ≈«≈∆¿«¿≈
השכל  של BÓkמוחלט (¿

'‰˜eÁ'‰ ˙‡ ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ∆«»
ÏÏk‰ ‡È‰L '‰Óe„‡ ‰¯Ù'c¿»»¬»∆ƒ«¿»

קבל  מוחלטת,מתוך עול ≈¬∆È¯‰Lת
ÌÈÓB„Â) ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈË¯t‰«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ

.ÏÏk‰ (Ï‡∆«¿»
‰˜eÏÁ‰L Û‡c ,‰Êa ¯e‡a‰Â¿«≈»∆¿«∆«¬»

המצוות  ‰ÌÈ‚eqשל ‰LÏLcƒ¿…»«ƒ
'ÌÈ˜eÁ'Â 'ÌÈËtLÓ' '˙e„Ú'≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»«¿
LiL ˙¯ÓB‡ dÓˆÚ ‰¯Bz‰L∆«»«¿»∆∆∆≈
ÌÚË Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
LÈÂ ,'ÌÈ˜eÁ' ÌLa ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÚË Ô‰Ï LiL ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
'˙B„Ú' (‰¯Bza) ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»«»≈

,'ÌÈËtLÓ'e עצמה שהתורה וכיוון ƒ¿»ƒ
שזו  ברור הזו החלוקה את קבעה

ונכונה אמיתית «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,חלוקה
‰¯Bz‰ ÔBˆ¯Lעצמה‡e‰ ∆¿«»

‰È‰È '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆
ÌÈÈÚ ÏÚ ˙e„Ú ¯B˙a¿≈«ƒ¿»ƒ

ÌÈBL28 הפסח חג למשל כמו ƒ
מצרים, יציאת על עדות Ìei˜Â¿ƒשהוא
'ÌÈËtLÓ'c ˙Bˆn‰ מצוות «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

ואם  אב כיבוד כמו בשכל המובנות

‰ÏÎOוכד' ·eiÁ „vÓ ‰È‰È29, ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈∆
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יג 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

ּבגלל  רק הינּו קּבלתֿעֹול, ּבדר ְְְְִִֶֶַַַַַָלהיֹות

יהיה  אּלּו מצֹות ׁשּקּיּום ּגזר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הּטעם  ּגּופא,30מּצד לּמצֹות ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן . ְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּד'עדֹות' ׁשּבּמצֹות העליֹון הרצֹון ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּגם

מחכמה, ׁשּלמעלה עצמי רצֹון הּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ׁשהרצֹון  מּלפני" היא "ּגזרה זה) (ּגם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

וזהּו וׂשכל. ּבטעם ּגם יתלּבׁש אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּבמצֹות

הּתֹורה" חקת "זאת ׁשּכתּוב למה הּפנימי ְְִִֶַַַַַַַָָֹֻהּטעם

ׁשענינן  הּמצֹות, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָ(הגם

ּכדי  חכמה), היא ּתֹורה ואלּו העליֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָרצֹון

הּמצוה  מּצד רק לא הּוא הּגזרה ׁשענין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהדּגיׁש

ׁשּבהם, הּתֹורה ּגם אּלא ּו'מׁשּפטים', ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּב'עדֹות'

הּׂשכל  ּגם (ועד וׂשכל ּבחכמה ׁשּנמׁשכּו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהינּו

היא  "ּגזרה "חקת", ׁשל ענין זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻּגּופא),

ְִַָמּלפני".

ׁשענין ‡Cה) ׁשּי אי להבין, צרי עדין «ְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׂשכל  הרי קּבלתֿעֹול, מּצד יהיה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׂשכל

נאמר  זה על א הפכים. ׁשני הם ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָוקּבלתֿעֹול

חקיקה  ׁשל ענין ׁשּזהּו הּתֹורה", חקת ְֲִִֶֶֶַַָָָֹֻ"זאת

ג). סעיף לעיל (ּכּנזּכר לעבר ּובהקּדים,מעבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

חקיקה  על לעבר מעבר חקיקה ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּיתרֹון

החקּוקֹות  לאֹותּיֹות ּבנֹוגע רק לא הּוא ְְֲִֵַַַָָֹסתם,

להן  אין לעבר מעבר (ׁשּבחקיקה עצמן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבפני

לּדבר  ּבׁשּיכּות ּגם אּלא כּו'), אחיזה ְְֲִֶַַַָָָָָמקֹום

ּבאֹותּיֹות  ּכמֹו סתם, ׁשּבחקיקה ְְְֲִִֶֶַַָָָָהּנחקק,

היא  החקיקה ּפעּולת טֹובה, אבן על ְֲֲִִֶֶַַַַָָהחקּוקֹות

מהּֿׁשאיןּֿכן  האבן, ׁשל החיצֹוני ּבחלק ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָרק
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"אלמלי  סע"ב) ק, (עירובין שאמרו מה יובן ובזה .248 ע' חט"ז .17ֿ18 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה אפשי". "אי ע"ז לומר

נפק"מ. למאי דלכאורה, - כו'" מנמלה וגזל מחתול צניעות למדים היינו (ח"ו*) תורה ניתנה במשפטים 30)לא גם שלכן

משפטים). ר"פ (רש"י ישראל" כדיני אותו דנין ואפי'.. עו"כ, לפני ולא "לפניהם אמרו

וש"נ. שלז. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‡‰ ‰p‰עצמו BNÚ‰Ï˙זה ˙BÎÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆnL ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»

ÌÚh‰ „vÓ המצווה את ולקיים המצווה טעם את לדעת אמור כן והאדם ƒ««««
עצמו זה בשכל, מובן טעם לה שיש והכרה ידיעה BÈ‰Ï˙מתוך CÈ¯»̂ƒƒ¿

eÈ‰ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ C¯„a צריך 'משפטים', מסוג הללו, המצוות שקיום ¿∆∆«»««¿
ŒLB„w‰Lלהיות  ÏÏ‚a ˜«̄ƒ¿«∆«»

˙BˆÓ ÌeiwL ¯Êb ‡e‰ŒCe¯a»»«∆ƒƒ¿
ÌÚh‰ „vÓ ‰È‰È el‡30 ולא ≈ƒ¿∆ƒ««««

לקיום  הסיבה הוא השכלי שהטעם

בשכל  המובנות שמצוות ולא המצווה,

אלא  ועניין טעם בתוספת מקיים האדם

הקדושֿברוךֿהוא  גזר שכך משום רק

הטעם. מצד אלו מצוות שיקיימו

ÔÎÂ‡e‰ קיום אופן לגבי רק לא ¿≈
אלא BˆnÏ˙המצוות Ú‚Ba Ìb«¿≈««ƒ¿

‡Ùeb,עצמןÔBˆ¯‰ ÌbL »∆«»»
ÔBÈÏÚ‰ הקדושֿברוךֿהוא של רצונו »∆¿

'˙B„Ú'c ˙BˆnaL∆«ƒ¿¿≈
ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ‡e‰ 'ÌÈËtLÓ'eƒ¿»ƒ»«¿ƒ
בעצמו  בקדושֿברוךֿהוא שמקורו רצון

,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL שגם כפי ∆¿«¿»≈»¿»
מכוח  נעלה הרצון כוח הנפש בכוחות

Ê‰השכל, Ìb) ‡l‡ העובדה ∆»«∆
מתלבש  אלו במצוות העצמי שהרצון

ÈÙlÓ"בשכל  ‡È‰ ‰¯Êb" (¿≈»ƒƒ¿»«
ÔBˆ¯‰L'ה'עצמיel‡ ˙BˆÓaL ∆»»∆¿ƒ¿≈

והחכמה שבעצם  מהשכל נעלה

.ÏÎNÂ ÌÚËa Ìb LaÏ˙Èƒ¿«≈«¿««¿≈∆
‰ÓÏ ÈÓÈt‰ ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆««««¿ƒƒ¿«

·e˙kL אדומה פרה "Ê‡˙במצוות ∆»…
‰¯tL Ì‚‰) "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¬«∆»»
,˙Bˆn‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«ƒ¿
eÏ‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÔÈÚL∆ƒ¿»»¿»∆¿¿ƒ

‰ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz לעיל ונתבאר »ƒ»¿»
ולמה  מהחכמה, למעלה הוא שהרצון

שהיא  אדומה פרה על נאמר כן אם

אחר  לשון ולא "התורה", חוקת

למצוות  אותה ההסבר ),שמייחס אלא

‰Êb¯‰הוא  ÔÈÚL LÈb„‰Ï È„kהמצוות ¯˜שבקיום ‡Ï ‡e‰ ¿≈¿«¿ƒ∆ƒ¿««¿≈»…«
,'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'aL ‰Âˆn‰ „vÓ הרצון שהם בגלל היינו ƒ««ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ

ÓÎÁa‰העליון, eÎLÓpL ‰Ó eÈ‰ ,Ì‰aL ‰¯Bz‰ Ìb ‡l‡∆»««»∆»∆«¿«∆ƒ¿¿¿»¿»
‡Ùeb ÏÎO‰ Ìb „ÚÂ) ÏÎNÂ מודגש ),עצמו בזה שלכאורה למרות ¿≈∆¿«««≈∆»

וההשגה, ההבנה ‰È‡עניין ‰¯Êb" ,"˙˜Á" ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆À«¿≈»ƒ
."ÈÙlÓƒ¿»«

ÔÈ„Ú C‡ הביאור ‰) לאחר גם «¬«ƒ
'חוקת  היא אדומה פרה שמצוות

המצוות  קיום שגם זה במובן התורה'

מתוך  להיות צריך בשכל המובנות

עול וקבלת ÔÈ·‰Ï,ביטול CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
CiL CÈ‡ ייתכןÏÎO‰ ÔÈÚL ≈«»∆ƒ¿««≈∆

אלה  הואÈ‰È‰שבמצוות vÓ„גם ƒ¿∆ƒ«
Œ˙Ïa˜Â ÏÎN È¯‰ ,ÏBÚŒ˙Ïa«̃»«¬≈≈∆¿«»«

ÌÈÎÙ‰ ÈL Ì‰ ÏBÚ זה הסותרים  ≈¿≈¬»ƒ
קשורה  שכלית והשגה הבנה שהרי לזה

עול  קבלת ואילו האדם, של במציאות

כלפי  האישית המציאות ביטול עניינה

העליון? הרצון

‰Ê ÏÚ C‡ הזה המיוחד השילוב על ««∆
המצוות  בקיום עול וקבלת שכל בין

בשכל Á˜˙המובנות ˙‡Ê" ¯Ó‡∆¡«…À«
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,"‰¯Bz‰«»∆∆ƒ¿»∆

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á חקיקה ¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
בה  וחודרת המציאות כל על שפועלת

‚לעומק ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ
שהוא  כפי החקיקה' 'אותיות לעניין

האדם  ומבאר.),בנפש שממשיך כפי

ÔB¯˙i‰L ,ÌÈc˜‰·e והמעלה ¿«¿ƒ∆«ƒ¿
ÏÚ ¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ÏL∆¬ƒ»≈≈∆¿≈∆«
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,Ì˙Ò ‰˜È˜Á¬ƒ»¿»…«
˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡Ï Ú‚Ba¿≈«»ƒ«¬
¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁaL) ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»∆«¬ƒ»≈≈∆
‰ÊÈÁ‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ÔÈ‡ ¯·ÚÏ¿≈∆≈»∆¿¬ƒ»

מעלה eÎ'באבן  על מוכיח והדבר

כשלעצמן  באותיות ‡l‡מיוחדת ,(∆»
˜˜Áp‰ ¯·cÏ ˙eÎiLa Ìb שבו «¿«»«»»«∆¿»

יש  לגביו גם חקוקות, האותיות

ויתרון, מעלה החקיקה לאותיות

,‰·BË Ô·‡ ÏÚ ˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡a BÓk ,Ì˙Ò ‰˜È˜ÁaL∆«¬ƒ»¿»¿»ƒ«¬«∆∆»
Ô·‡‰ ÏL ÈBˆÈÁ‰ ˜ÏÁa ˜¯ ‡È‰ ‰˜È˜Á‰ ˙ÏeÚt ואילו ¿««¬ƒ»ƒ««≈∆«ƒƒ∆»∆∆
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d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ּכתב  לפיכ כּו' יׂשראל את מֹונין העֹולם ְְְִִִֵֶַָָָָָואּומֹות

קּיּום  אׁשר היא האדם ׁשעבֹודת כּו'], חּוקה ֲֲִִֶֶַָָָָָּבּה

ּכמֹו ּדוקא עֹול ּבקּבלת יהיה הׂשכלּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּמצֹות

ׁשמּוׂשגֹות  ּדמצֹות והינּו, 'חּוקים'. ׁשהן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּמצֹות

לפי  אינֹו ׁשמקימן זה הּנה הּׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿפי

ה' מצֹות להיֹותן ּכיֿאם אֹותן, מחּיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּׂשכל

ׁשּמביא  הּפנימי הּטעם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַכּו'.

חקת  "זאת ּפסּוק על  רׁש"י לפירּוׁש ְְִֵֵַַַַָֹֻּומצּין

הּׁשבּוע  ּפרׁשת ׁשּזֹוהי לכ [נֹוסף ְִֶַַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּתיבֹות  ּבמפֹורׁש וכֹותב הּגאּולה. לענין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּסמּו

ּגזרת  "ּדא ׁשמתרּגמין הּתֹורה", חקת ְְְְִֵֶַַַַָָֹֻ"זאת

ּכּמּובא  הּתֹורה, על לּגזרה ׁשרֹומז ְְֵֵֶַַַַַָָָָאֹוריתא",

ׁשּכתּוב 27ּבספרים  למה ראיה להביא ׁשּכּונתֹו ,[ ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ

לקּים  צרי ׂשכלּיֹות מצֹות ׁשּגם הענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבהמׁש

ּד"זאת  מהּפירּוׁש ּכי 'חּוקים', ּכמֹו עֹול ְְְִִֵֵַַַָֹּבקּבלת

ּכללּות  היא אדּומה  ּפרה ׁשּמצות הּתֹורה" ְְֲִִֶַַַָָָָָֻחקת

הּפרטים, ׁשהם הּמצֹות, ׁשּכל - מּוכח ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,

מהּׂשכל  (ׁשּלמעלה עֹול קּבלת מּתֹו לקימן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצרי

ּד'פרה  ה'חּוקה' את ׁשמקימים ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָלגמרי)

מן  ּבאים הּפרטים ׁשהרי הּכלל, ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאדּומה'

הּכלל. אל) ְְִֶַָ(ודֹומים

¯e‡a‰Â הּסּוגים ּדׁשלׁשה ׁשהחלּוקה ּדאף ּבזה, ¿«≈ְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

עלֿ היא ו'חּוקים' 'מׁשּפטים' ְְִִִִֵַָ'עדּות'

ׁשּיׁש אֹומרת עצמּה ׁשהּתֹורה הינּו ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי

'חּוקים', ּבׁשם ונקראֹות טעם להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמצֹות

(ּבּתֹורה) ונקראֹות טעם להן ׁשּיׁש מצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

הּוא  הּתֹורה ׁשרצֹון ונמצא, ּו'מׁשּפטים', ְְְְִִִֵֶַָָָ'עדֹות'

על  עדּות ּבתֹור יהיה ּד'עדֹות' הּמצֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּקּיּום

ׁשֹונים  יהיה 28ענינים ּד'מׁשּפטים' הּמצֹות וקּיּום , ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָ

הּׂשכל  חּיּוב ׁשּמצֹות 29מּצד ּגּופא הא הּנה , ְִִִִֵֵֶֶַַָָ

צרי הּטעם, מּצד להעׂשֹות צריכֹות ְְְִִִִִֵַַַַָָׂשכלּיֹות
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תקף.27) סו"ס או"ח במג"א הובא - גו';28)תניא היא אות כי תשמורו שבתותי את אך יג) לא, (תשא בכתוב וכמפורש

ועד"ז  סוכה. הל' ריש אדה"ז ושו"ע מב"ח ולהעיר - ובכ"מ. גו'. הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו למען מג) כג, (אמור

כו'. תפילין צריך 29)בציצית, השכל מצד גם רע שהן שהרעות ב), פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם פרקים מח' להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Â מקניטים'eÎ Ï‡¯NÈ מצווה ‡˙ קיום לגבי ¿»»ƒ∆ƒ¿»≈

eÎ'],זו, ‰˜eÁ da ·˙k CÎÈÙÏ הרבי אומר כך במאמר ועל הריי"צ ¿ƒ»»«»»
‰È‰È ˙BiÏÎN‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ¯L‡ ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»ƒ¬∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆

‡˜Âc ÏBÚ ˙Ïa˜a אלא האנושי השכל פי על מתחייב שהדבר בגלל לא ¿«»««¿»
וקיום  שמים מלכות עול קבלת מתוך

הכתוב  Ô‰Lגזירת ˙Bˆn‰ BÓk¿«ƒ¿∆≈
˙BˆÓc ,eÈ‰Â .'ÌÈ˜eÁ'ƒ¿«¿¿ƒ¿

˙B‚NeÓL ומובנותÈtŒÏÚ ∆»«ƒ
ÔÓÈ˜ÓL ‰Ê ‰p‰ ,ÏÎO‰«≈∆ƒ≈∆∆¿«¿»
מצוות  מקיים שהיהודי לכך הסיבה

ÏÎO‰Lבפועל אלו  ÈÙÏ BÈ‡≈¿ƒ∆«≈∆
Ô˙BÈ‰Ï Ì‡ŒÈk ,Ô˙B‡ ·iÁÓ¿«≈»ƒƒƒ¿»

'eÎ '‰ ˙BˆÓ האדם בכך וכמובן ƒ¿
ועמוק את עובד  פנימי יותר באופן ה'

בקיום  כזה,שהרי באופן המצוות

של  ביטול יש עול, קבלת מתוך

מאשר  יותר הרבה האישית המציאות

גם  מחייב שכך משום המצוות בקיום

האדם. שכל

h‰ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂÌÚ ¿≈«∆∆«««
‡È·nL ÈÓÈt‰ הריי"צ הרבי «¿ƒƒ∆≈ƒ

ÏÚ È"L¯ Le¯ÈÙÏ ÔiˆÓe¿«≈¿≈«ƒ«
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt»…À««»
˙L¯t È‰BfL CÎÏ ÛÒB]»¿»∆ƒ»»«
ÔÈÚÏ CeÓq‰ Úe·M‰«»««»¿ƒ¿«

‰Ïe‡b‰.בתמוז BÎÂ˙·בי"ב «¿»¿≈
˙˜Á ˙‡Ê" ˙B·Èz‰ L¯BÙÓaƒ¿»«≈…À«
‡c" ÔÈÓb¯˙ÓL ,"‰¯Bz‰«»∆¿«¿¿ƒ»

,"‡˙È¯B‡ ˙¯Êb,התורה גזירת זו ¿≈««¿»
,‰¯Bz‰ ÏÚ ‰¯ÊbÏ ÊÓB¯L∆≈«¿≈»««»
ללמוד  שלא הנכרים שגזרו הגזירה

המאסר  בתקופת גם שהיה כפי תורה,

ברוסיה  הריי"צ הרבי של והגאולה

תרפ"ז ÌÈ¯ÙÒaבשנת ‡·enk27 «»ƒ¿»ƒ
ב'שולחן  אברהם' ה'מגן שכתב כמו

כתעניות: שנקבעו ימים לגבי ערוך'

חוקת  פרשת הששי ביום התניא "כתב

היום  שבאותו להתענות יחידים נהגו

בצרפת  ספרים מלאים קרונות כ' נשרפו

מפני  החודש בימי אותו קבעו ולא

שאלת  שיום שמתוך להם נודע חלום

חוקת  זאת התורה גזירה גורם הפרשה

שני  נחרבו ת"ח בשנת וגם אורייתא'. גזירת 'דא מתרגמינן קהילות התורה

כהן'" ה'שפתי בעל שחיבר בסליחות שכתוב כמו היום באותו ],גדולות
B˙ekL היא חוקת בפרשת אלו רש"י דברי בציטוט הריי"צ הרבי של ∆«»»

ÔÈÚ‰ CLÓ‰a ·e˙kL ‰ÓÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ïהנזכר ÌbLבמאמר ¿»ƒ¿»»¿«∆»¿∆¿≈»ƒ¿»∆«
Ìi˜Ï CÈ¯ˆ ˙BiÏÎN ˙BˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

'ÌÈ˜eÁ' BÓk ÏBÚ ˙Ïa˜a ולא ¿«»«¿ƒ
ומובנות  מתקבלות אלו שמצוות משום

Ê"c‡˙בשכל, Le¯Èt‰Ó Èkƒ≈«≈¿…
‰¯t ˙ÂˆnL "‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»∆ƒ¿«»»
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»«»

מבטא  שלה הכללי והתוכן התוכן את

המצוות, כל ÏkLשל - ÁÎeÓ»∆»
ÌÈË¯t‰ Ì‰L ,˙Bˆn‰ של «ƒ¿∆≈«¿»ƒ

התורה, CBzÓכללות ÔÓÈ˜Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿»ƒ
‰ÏÚÓlL) ÏBÚ ˙Ïa«̃»«∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ÏÎO‰Ó ביטול מתוך ≈«≈∆¿«¿≈
השכל  של BÓkמוחלט (¿

'‰˜eÁ'‰ ˙‡ ÌÈÓÈ˜ÓL∆¿«¿ƒ∆«»
ÏÏk‰ ‡È‰L '‰Óe„‡ ‰¯Ù'c¿»»¬»∆ƒ«¿»

קבל  מוחלטת,מתוך עול ≈¬∆È¯‰Lת
ÌÈÓB„Â) ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈË¯t‰«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ

.ÏÏk‰ (Ï‡∆«¿»
‰˜eÏÁ‰L Û‡c ,‰Êa ¯e‡a‰Â¿«≈»∆¿«∆«¬»

המצוות  ‰ÌÈ‚eqשל ‰LÏLcƒ¿…»«ƒ
'ÌÈ˜eÁ'Â 'ÌÈËtLÓ' '˙e„Ú'≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
eÈ‰ ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»«¿
LiL ˙¯ÓB‡ dÓˆÚ ‰¯Bz‰L∆«»«¿»∆∆∆≈
ÌÚË Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
LÈÂ ,'ÌÈ˜eÁ' ÌLa ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÚË Ô‰Ï LiL ˙BˆÓƒ¿∆≈»∆««
'˙B„Ú' (‰¯Bza) ˙B‡¯˜Â¿ƒ¿»«»≈

,'ÌÈËtLÓ'e עצמה שהתורה וכיוון ƒ¿»ƒ
שזו  ברור הזו החלוקה את קבעה

ונכונה אמיתית «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,חלוקה
‰¯Bz‰ ÔBˆ¯Lעצמה‡e‰ ∆¿«»

‰È‰È '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰ ÌeiwL∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆
ÌÈÈÚ ÏÚ ˙e„Ú ¯B˙a¿≈«ƒ¿»ƒ

ÌÈBL28 הפסח חג למשל כמו ƒ
מצרים, יציאת על עדות Ìei˜Â¿ƒשהוא
'ÌÈËtLÓ'c ˙Bˆn‰ מצוות «ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

ואם  אב כיבוד כמו בשכל המובנות

‰ÏÎOוכד' ·eiÁ „vÓ ‰È‰È29, ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈∆
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d"kyz'dיד ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ׁשל  מציאּותֹו ּכל הּנה לעבר, מעבר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבחקיקה

לגמרי  חדּורה נעׂשית הּנחקק ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהּדבר

מהענין  (ּדּור אּון ּדּור ְְְְְְְִֵֶֶָָ(דּורכּגעדרּונּגען

ּד"זאת  ׁשהּׁשּיכּות מּובן, ּומּזה ּבֹו. ְְִִֶֶֶַַָָֹׁשחֹוקקים

רק  לא היא לעבר, מעבר לחקיקה הּתֹורה" ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻחקת

ּד'פרה  החּוקה ׁשּבקּיּום עֹול' ה'ּקּבלת ענין ְְְִִִֶַַַַַַָָָָמּצד

(ּכּנזּכר  ּכלל ּבׂשכל מקֹום לּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָאדּומה',

חקּוק  ׁשּבֹו הּיׂשראלי האיׁש מּצד ּגם אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעיל),

ּכל  את חֹודרת זֹו ׁשחקיקה עֹול', ה'ּקּבלת ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָענין

ּבאדם  ׁשּנחקק ׁשּדבר ּבזה, והענין ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָמציאּותֹו.

אף  הּנה טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָּבדּוגמת

הּכתיבה  אֹותּיֹות ּכמֹו (ולא ּבתֹוכֹו נחקק ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר

זה  אין מּכלֿמקֹום הּקלף), ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּובֹות

ׁשאינֹו ּכׁשם הּנה ואז מּמׁש, ׁשּלֹו לעצם עד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּגיע

אינֹו כן ּכמֹו ּפנימי, הּיֹותר לעֹומק עד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּגיע

ּבּכחֹות  ּגם (איינגעקארּבט) היטב ונקּבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנקלט

להיֹותֹו עֹול', ה'ּקּבלת ענין אמנם, ְְְִִִִִַַַַַָָָהחיצֹונּיים.

ּבכל  הינּו לעבר, מעבר יׂשראל איׁש אצל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָחקּוק

הכי  ּבּכחֹות ּגם נמׁש הּוא הרי ְְֲֲִִֵַַַָֹעצמּותֹו,

לעצם  ׁשּיכים האדם ּכחֹות ׁשּכל ּכיון ִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחיצֹונּיים,

הינּו,31ׁשּלֹו לעבר, מעבר ּדחקיקה הענין וזהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הכי  לחיצֹונּיּות עד ּפנימי הּיֹותר ְֲִִִִִֵֵֶַַַָמהעֹומק

ּכח  על  ּגם עֹול ' ה'ּקּבלת  ּפֹועל ולכן ְְֵֵַַַַַַָָָֹרחֹוקה.

ּד'עדֹות'32הּׂשכל  הּמצֹות ּבהבנת (ׁשּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבפני  הּׂשכל מציאּות נּכרת תהיה לא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּו'מׁשּפטים'

היא  "ּגזרה  מּצד ׁשהּוא ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָעצמֹו,

ּכל  על ּופ ֹועל ּכֹולל הּנפ ׁש ׁשעצם ּכיון ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּלפני"),

ַֹהּכחֹות.

אדּומה ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) ּפרה ּבמצות הּוא ¿«∆∆∆ְְֲִַָָָ

"זאת  נאמר ׁשעליה ְֱֶֶֶַַָָָֹעצמּה,

לעבר, מעבר חקיקה ּבחינת הּתֹורה", ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻחקת
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כלל 31) אחיזה שום לה ואין לגמרי מופשטת היותה עם - היחידה בחי' שדוקא ,(33 (ע' פ"ה העבודה קונטרס עד"ז ראה

באריכות. עיי"ש חי'). בחינת (משא"כ דנה"ב החומריות על גם ופועלת הכחות בכל היא נמצאת הפנימיים, בכחות

ש 32) בזה דוקא נפשו.ואדרבה: בעצם חקוק שהוא מתבטא השכל, על גם פועל הקב"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמתחת  יותר, הפנימי האבן פעולה בחלק שום לאותיות אין לאותיות,

Ïkוהשפעה, ‰p‰ ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Áa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬ƒ»≈≈∆¿≈∆ƒ≈»
È¯Ó‚Ï ‰¯e„Á ˙ÈNÚ ˜˜Áp‰ ¯·c‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«»»«∆¿»«¬≈¬»¿«¿≈

C¯ec Ôe‡ C¯ec ÔÚbe¯„ÚbÎ¯e„) אל הקצה מן העומק, בכל חדורה ¿¿∆¿¿∆¿¿
Ú‰Óהקצה  (Ba ÌÈ˜˜BÁL ÔÈ ≈»ƒ¿»∆¿ƒ

ובכל  שלה המציאות בכל כולה, והאבן

בה  שחקוקות אבן היא שלה, השכבות

אותיות.

‰fÓe של שהיתרון לעיל מהאמור ƒ∆
מעבר  החקוקות החקיקה' 'אותיות

האותיות  שבו בדבר גם מתבטא לעבר

eÎiM‰L˙חקוקות  ,Ô·eÓ»∆««»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c¿…À««»

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁÏ שחודרת «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
כולה, המציאות ¯˜בכל ‡Ï ‡È‰ƒ…«

'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿«««»«
‰¯Ù'c ‰˜eÁ‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«»¿»»
ÌB˜Ó dÏ ÔÈ‡L ,'‰Óe„‡¬»∆≈»»
,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÏÏk ÏÎNa¿≈∆¿»«ƒ¿»¿≈
LÈ‡‰ „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»ƒ

ÈÏ‡¯Ni‰ את המקיים היהודי «ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈÚהמצווה  ˜e˜Á BaL∆»ƒ¿«

BÊ ‰˜È˜ÁL ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆¬ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ Ïk ˙‡ ˙¯„BÁ וכל ∆∆∆»¿ƒ

חדור  נעשה שבו, ופרט פרט כל כולו,

וביטול  שמים מלכות עול בקבלת

ומפרט.לרצון  שממשיך וכפי העליון,

˜˜ÁpL ¯·cL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»»∆∆¿»
Ì„‡a של רגילה,באופן חקיקה »»»

˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ«¬
¯·c‰L Û‡ ‰p‰ ,‰·BË Ô·‡a¿∆∆»ƒ≈«∆«»»

BÎB˙aאכן  ˜˜Á בפנימיותו ∆¿»¿
‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ)¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ Èab ÏÚ ˙B·e˙kL∆¿««≈«¿»

מעליו  ‡ÔÈונשארות ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»≈
ÚÈbÓ ‰Ê וחודרBlL ÌˆÚÏ „Ú ∆«ƒ««»∆∆∆

BÈ‡L ÌLk ‰p‰ Ê‡Â ,LnÓ«»¿»ƒ≈¿≈∆≈
ÈÓÈt ¯˙Bi‰ ˜ÓBÚÏ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««»∆«≈¿ƒƒ
והפנימיים  העמוקים לרבדים חודר ולא

נפשו, של ‡BÈביותר ÔÎ BÓk¿≈≈
·ËÈ‰ Úa˜Â ËÏ˜ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈

Ëa¯‡˜Ú‚ÈÈ‡) ונקלט Ìbעמוק חרוט ‰ÌÈiBˆÈÁאפילו ) ˙BÁka «ƒ¿∆«¿¿««…«ƒƒƒ
בפנימיותם. חודר ולא מעליהם נשאר הדבר מסוים, במובן בהם, «¿«‡ÌÓ,וגם
Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ ˜e˜Á B˙BÈ‰Ï ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ יהודי כל ƒ¿«««»«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿»≈

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ,שלו המציאות B˙eÓˆÚבכל ÏÎa eÈ‰ בפרט רק ולא ≈≈∆¿≈∆«¿¿»«¿
מסויים, וברובד ‰e‡מסויים È¯‰¬≈

ÈÎ‰ ˙BÁka Ìb CLÓƒ¿»««…¬ƒ
˙BÁk ÏkL ÔÂÈk ,ÌÈiBˆÈÁƒƒƒ≈»∆»…
BlL ÌˆÚÏ ÌÈÎiL Ì„‡‰31 »»»«»ƒ»∆∆∆

זה  הרי עצמותו, בכל נוגע וכשהדבר

חיצוניים  הכי לצדדים גם ונוגע חודר

שלו.של  ‰ÔÈÚהמציאות e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿»
¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Ác הקצה מן «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆

ממש, הקצה ÓBÚ‰Ó˜אל ,eÈ‰«¿≈»∆
˙eiBˆÈÁÏ „Ú ÈÓÈt ¯˙Bi‰«≈¿ƒƒ««ƒƒ

‰˜BÁ¯ ÈÎ‰ וכל הבחינות וכל ¬ƒ¿»
הזו  עול בקבלת חדורות המדריגות

‰'Ïaw˙לגמרי. ÏÚBt ÔÎÏÂ¿»≈≈««»«
ÏÎO‰ Ák ÏÚ Ìb 'ÏBÚ32 ««…««≈∆

היא ( ·‰a˙והפעולה ÌbL∆««¬»«
'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙¯k ‰È‰˙ ‡Ï…ƒ¿∆ƒ∆∆¿ƒ
ÈÙk ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ
‡È‰ ‰¯Êb" „vÓ ‡e‰L∆ƒ«¿≈»ƒ
LÙp‰ ÌˆÚL ÔÂÈk ,("ÈÙlÓƒ¿»«≈»∆∆∆«∆∆
˙BÁk‰ Ïk ÏÚ ÏÚBÙe ÏÏBk≈≈«»«…
שנשאלה  השאלה גם מיושבת ובזה

תשפיע  שהקבלתֿעול ייתכן איך לעיל

הפכים, שני הם והרי השכל על

הוא  שהקבלתֿעול הוא והביאור

ולכן  לעבר מעבר החקוקות כאותיות

הנפש  עצם על היא שלה ההשפעה

הוא  שגם השכל כולל המציאות, ועצם

מהעצם. ומושפע מהעצם נמשך

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שכל  בין הייחודי השילוב אודות לעיל

בשכל  המובנות במצוות עול וקבלת

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓa ‡e‰¿ƒ¿«»»¬»
dÓˆÚ שלמעלה מצווה שהיא «¿»
"Ê‡˙מהשכל, ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«…

‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,"‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¿ƒ«¬ƒ»
,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ שילוב ישנו בה וגם ≈≈∆¿≈∆
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טו 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

מּצד  ׁשּלֹו הּמעׂשה ּבכח רק (לא הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּקּיּומּה

וה'ּקּבלת  ׁשהאמּונה ּבאֹופן אּלא) ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָקּבלתֿעֹול,

הּׂשכל  על ּגם ּפֹועלים  מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָעֹול'

להרהר  רׁשּות ל ("אין יהרהר ׁשּלא ְְְְְְֵֵֵֶֶַַֹׁשּבֹו,

ּובׂשמחה,33אחריה") ּבחּיּות אֹותּה ׁשּמקּים ועד , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ּבּׂשכל. ׁשּמּובנת מצוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכמֹו

הּוא  הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ׁשּפרה ְְֲִִֶֶַָָָָָָָׁשהענין

סעיף  לעיל (ּכּנזּכר ׁשּבּה ה'חּוקה' מּצד רק ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלא

על  ּפֹועל עֹול' ׁשה'ּקּבלת ּבזה ּגם אּלא ֵֶֶֶַַַַַָָָד),

מּצד  אדּומה' ּד'פרה ׁשהּמצוה אּלא, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשכל.

ּפעּולת  ּבטעם, מלּוּבׁשת ׁשאינּה מּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמּה,

ּכללי  ּבאֹופן היא הּׂשכל על ׁשּבּה עֹול' ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָה'ּקּבלת

נמׁש ּומּזה יהרהר, ׁשּלא ׁשלילה), ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ(ּבבחינת

ּפֹועל  עֹול' ׁשה'ּקּבלת הּמצֹות, ּבפרטי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָאחרּֿכ

הרצֹון. ּכפי ׁשּיּׂשיג הּׂשכל ְִִֵֶֶַַַָָעל

ÔÈÚÂ'ה'חּוקה עניני ּפרטי עם ּגם מתאים זה ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

מּׁשאר  ּגם (ׁשחלּוקה אדּומה' ְְֲֲִֶַָָָָָּד'פרה

ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש א), סעיף  לעיל ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָה'חּוקים',

עם  ּוביחד מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ שעׂשיתּה ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָֹהפכים,

מֹועד" אהל ּפני נכח אל "והּזה והינּו,34זה, , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

חקיקה  ּבחינת יׂשראל, איׁש ׁשל העצם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד

חּוץ  ׁשּנמצא ּבׁשעה אפילּו הּנה לעבר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעבר

ׁשל  ּפתחֹו ורֹואה מתּכּון הּוא הרי מחנֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹלׁשלׁש

.35היכל  ֵָ

LÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶַַָָֹ

אדּו ּבפרה ּׁשּכתּוב חקת ׁשּמה "זאת מה ְֲֶֶַַָָָָֹֻ

(ּכּנזּכר  ׁשּבּה וׁשֹוב' ה'רצֹוא מּצד הּוא ְִִֶַַַָָָָָָהּתֹורה"

הּכלים  מּגדר לצאת ה'רצֹוא' ּכי א), סעיף ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָלעיל

ׁשּלמעלה  עֹול' ה'ּקּבלת עלּֿדר הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהּׂשכל,

מֹועד", אהל ּפני "נכח ענין ׁשּזהּו ודעת, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹמּטעם

יהרהר  ׁשּלא ּבׂשכל, ההמׁשכה ענין הּוא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה'ּׁשֹוב'

ועד  לעיל), ּכּנזּכר יסּכים, עצמֹו הּׂשכל ׁשּגם הּמצֹות ּבׁשאר נמׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ(ּומּזה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  Lמעין ‰NÚn‰ ÁÎa ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ dÓeiwLBl האדם של ∆ƒ»…«¿…«««¬∆∆

‰eÓ‡‰L ÔÙB‡a (‡l‡ ,ÏBÚŒ˙Ïa˜ „vÓ לקיום היסוד שהיא ƒ««»«∆»¿∆∆»¡»
ÏBÚ'המצוות  ˙Ïaw'‰Â האישית המציאות ÏÎO‰Óביטול ‰ÏÚÓlL ¿««»«∆¿«¿»≈«≈∆

¯‰¯‰È ‡lL ,BaL ÏÎO‰ ÏÚ Ìb ÌÈÏÚBt תמיהות של מחשבות ¬ƒ«««≈∆∆∆…¿«¿≈
זו  מצווה של ועניינה מהותה על

¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡")≈¿¿¿«¿≈
("‰È¯Á‡33Ìi˜nL „ÚÂ , «¬∆»¿«∆¿«≈

BÓk ,‰ÁÓN·e ˙eiÁa d˙B‡»¿«¿ƒ¿»¿
ÏÎOa ˙·enL ‰ÂˆÓ האנושי ƒ¿»∆∆∆«≈∆

ועריבות  נועם לאדם גורמת וההבנה

בחיות בקיום  מקיים הוא כך המצווה,

מטעם  שלמעלה זו מצווה גם ובשמחה

הבנה. שום בה לו ואין ודעת

ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆»ƒ¿»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯tL∆»»¬»ƒ¿»
„vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ,‰¯Bz‰«»…«ƒ«

daL '‰˜eÁ'‰ למעלה היא כי «»∆»
מצוות  גם לקיים וצריך מהשכל

עול  קבלת מצד בשכל שמובנות

‡l‡ ,(„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»
ÏÚBt 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰L ‰Êa Ìb«»∆∆««»«≈

‡l‡,ומשפיע  .ÏÎO‰ ÏÚ««≈∆∆»
'‰Óe„‡ ‰¯Ù'c ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»¿»»¬»
dÈ‡L ÔÂÈkÓ ,dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ≈»∆≈»

ÌÚËa ˙LaeÏÓ למעלה היא אלא ¿∆∆¿««
של ÏeÚt˙מהשכל, ההשפעה ¿«

ÏÎO‰ ÏÚ daL 'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆»««≈∆
˙ÈÁ·a) ÈÏÏk ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«

¯‰¯‰È ‡lL ,(‰ÏÈÏL מחשבות ¿ƒ»∆…¿«¿≈
תמיהות  זו,של מצווה ∆fÓeƒ‰על

הקבלתֿעול  של השכל על מהפעולה

שהיא  אדומה בפרה שהיא אמנם כפי

מוגבלת, ‡CkŒ¯Áפעולה CLÓƒ¿»«««
˙Ïaw'‰L ,˙Bˆn‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈«ƒ¿∆««»«

ÏÎO‰ ÏÚ ÏÚBt 'ÏBÚ האנושי ≈««≈∆
‚ÈOiL ויקלוט ‰¯ˆÔBויבין ÈÙk ∆«ƒ¿ƒ»»

האלוקי. העליון

‰Ê ÔÈÚÂ של הכוחות פרטי שכל ¿ƒ¿»∆
יהיו  השכל, כוח כולל האדם,

הקשורה  מהקבלתֿעול מושפעים

הנפש, ÌÚבעצם Ìb ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«ƒ
‰¯Ù'c '‰˜eÁ'‰ ÈÈÚ ÈË¯t¿»≈ƒ¿¿≈«»¿»»
¯‡MÓ Ìb ‰˜eÏÁL) '‰Óe„‡¬»∆¬»«ƒ¿»

‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'ÌÈ˜eÁ'‰ מהשכל שלמעלה עניינים בה ויש «ƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ
משאר  יותר 'חוקים'לגמרי, בגדר הם שגם daהמצוות LiL במצוות ), ∆≈»

אדומה  BÁÓ˙פרה LÏLÏ ıeÁ d˙ÈNÚ˘ ,ÌÈÎÙ‰ ÈL מחנה ¿≈¬»ƒ∆¬ƒ»»¿»…«¬
הקדושה, לתחום מחוץ והיינו ישראל ומחנה לויה מחנה ÌÚשכינה, „ÁÈ·e¿««ƒ

Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ ‰f‰Â" ,‰Ê∆¿ƒ»∆…«¿≈…∆
"„ÚBÓ34,הקודש מול דווקא ≈

LÈ‡ ÏL ÌˆÚ‰ „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«»∆∆∆ƒ
¯·ÚÓ ‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ»≈≈∆

¯·ÚÏ בוודאי מהותו עצם מצד והרי ¿≈∆
יהודי  פרט כל בכל בקדושה חדור

מציאותו, של ‡eÏÈÙופרט ‰p‰ƒ≈¬ƒ
LÏLÏ ıeÁ ‡ˆÓpL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿»¿»…
Ôek˙Ó ‡e‰ È¯‰ ,˙BÁÓ«¬¬≈ƒ¿«≈

ÏÎÈ‰ ÏL BÁ˙t ‰‡B¯Â35 כי ¿∆ƒ¿∆≈»
כל  על ופועל משפיע העצם סוף סוף

שלו. מהמציאות ופרט פרט

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל המבואר ¿≈¿«≈∆
על  הקבלתֿעול והשפעת פעולת אודות

ÈËewÏ'aהשכל  ¯‡·Ó‰ ÌÚƒ«¿…»¿ƒ≈
‰¯Ùa ·e˙kM ‰nL '‰¯Bz»∆«∆»¿»»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê" ‰Óe„‡¬»…À««»
'·BLÂ ‡Bˆ¯'‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»»»
‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) daL∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

המצוות  בכל כללי עניין Èkשהוא ,(ƒ
'‡Bˆ¯'‰ והתשוקה Ïˆ‡˙הרצון »»»≈

ÏÎO‰Â ÌÈÏk‰ ¯„bÓ שהם ƒ∆∆«≈ƒ¿«≈∆
למציאות  האדם את שעושים הגדרים

ולדבוק  לאלוקות ולהתבטל מוגדרת,

‰'Ïaw˙באלוקות, C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆««»«
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»ƒ««»««

ÔÈÚ e‰fL של הפנימי התוכן ∆∆ƒ¿«
ÚBÓ„"ההזאה  Ï‰‡ Èt ÁÎ"…«¿≈…∆≈

אדומה, ÔÈÚבפרה ‡e‰ '·BM'‰Â¿«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ והביטול הקבלתֿעול של ««¿»»

È‰¯‰¯והשפעתם  ‡lL ,ÏÎNa«≈∆∆…¿«¿≈
ביטול, מתוך הציווי את יקבל אלא

תהיות  וללא קושיות ∆fÓe)ƒ‰ללא
˙Bˆn‰ ¯‡La CLÓ שאינם ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿

או  'עדות' אלא 'חוקים' בגדר

BÓˆÚ'משפטים' ÏÎO‰ ÌbL (∆««≈∆«¿
„ÚÂ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,ÌÈkÒÈ«¿ƒ«ƒ¿»¿≈¿«
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ׁשל  מציאּותֹו ּכל הּנה לעבר, מעבר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבחקיקה

לגמרי  חדּורה נעׂשית הּנחקק ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהּדבר

מהענין  (ּדּור אּון ּדּור ְְְְְְְִֵֶֶָָ(דּורכּגעדרּונּגען

ּד"זאת  ׁשהּׁשּיכּות מּובן, ּומּזה ּבֹו. ְְִִֶֶֶַַָָֹׁשחֹוקקים

רק  לא היא לעבר, מעבר לחקיקה הּתֹורה" ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻחקת

ּד'פרה  החּוקה ׁשּבקּיּום עֹול' ה'ּקּבלת ענין ְְְִִִֶַַַַַַָָָָמּצד

(ּכּנזּכר  ּכלל ּבׂשכל מקֹום לּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָאדּומה',

חקּוק  ׁשּבֹו הּיׂשראלי האיׁש מּצד ּגם אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעיל),

ּכל  את חֹודרת זֹו ׁשחקיקה עֹול', ה'ּקּבלת ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָענין

ּבאדם  ׁשּנחקק ׁשּדבר ּבזה, והענין ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָמציאּותֹו.

אף  הּנה טֹובה, ּבאבן החקּוקֹות אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָּבדּוגמת

הּכתיבה  אֹותּיֹות ּכמֹו (ולא ּבתֹוכֹו נחקק ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשהּדבר

זה  אין מּכלֿמקֹום הּקלף), ּגּבי על ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּובֹות

ׁשאינֹו ּכׁשם הּנה ואז מּמׁש, ׁשּלֹו לעצם עד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּגיע

אינֹו כן ּכמֹו ּפנימי, הּיֹותר לעֹומק עד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּגיע

ּבּכחֹות  ּגם (איינגעקארּבט) היטב ונקּבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנקלט

להיֹותֹו עֹול', ה'ּקּבלת ענין אמנם, ְְְִִִִִַַַַַָָָהחיצֹונּיים.

ּבכל  הינּו לעבר, מעבר יׂשראל איׁש אצל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָחקּוק

הכי  ּבּכחֹות ּגם נמׁש הּוא הרי ְְֲֲִִֵַַַָֹעצמּותֹו,

לעצם  ׁשּיכים האדם ּכחֹות ׁשּכל ּכיון ִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחיצֹונּיים,

הינּו,31ׁשּלֹו לעבר, מעבר ּדחקיקה הענין וזהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הכי  לחיצֹונּיּות עד ּפנימי הּיֹותר ְֲִִִִִֵֵֶַַַָמהעֹומק

ּכח  על  ּגם עֹול ' ה'ּקּבלת  ּפֹועל ולכן ְְֵֵַַַַַַָָָֹרחֹוקה.

ּד'עדֹות'32הּׂשכל  הּמצֹות ּבהבנת (ׁשּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבפני  הּׂשכל מציאּות נּכרת תהיה לא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּו'מׁשּפטים'

היא  "ּגזרה  מּצד ׁשהּוא ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶַַָָעצמֹו,

ּכל  על ּופ ֹועל ּכֹולל הּנפ ׁש ׁשעצם ּכיון ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּלפני"),

ַֹהּכחֹות.

אדּומה ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) ּפרה ּבמצות הּוא ¿«∆∆∆ְְֲִַָָָ

"זאת  נאמר ׁשעליה ְֱֶֶֶַַָָָֹעצמּה,

לעבר, מעבר חקיקה ּבחינת הּתֹורה", ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻחקת

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

כלל 31) אחיזה שום לה ואין לגמרי מופשטת היותה עם - היחידה בחי' שדוקא ,(33 (ע' פ"ה העבודה קונטרס עד"ז ראה

באריכות. עיי"ש חי'). בחינת (משא"כ דנה"ב החומריות על גם ופועלת הכחות בכל היא נמצאת הפנימיים, בכחות

ש 32) בזה דוקא נפשו.ואדרבה: בעצם חקוק שהוא מתבטא השכל, על גם פועל הקב"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמתחת  יותר, הפנימי האבן פעולה בחלק שום לאותיות אין לאותיות,

Ïkוהשפעה, ‰p‰ ,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Áa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬ƒ»≈≈∆¿≈∆ƒ≈»
È¯Ó‚Ï ‰¯e„Á ˙ÈNÚ ˜˜Áp‰ ¯·c‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆«»»«∆¿»«¬≈¬»¿«¿≈

C¯ec Ôe‡ C¯ec ÔÚbe¯„ÚbÎ¯e„) אל הקצה מן העומק, בכל חדורה ¿¿∆¿¿∆¿¿
Ú‰Óהקצה  (Ba ÌÈ˜˜BÁL ÔÈ ≈»ƒ¿»∆¿ƒ

ובכל  שלה המציאות בכל כולה, והאבן

בה  שחקוקות אבן היא שלה, השכבות

אותיות.

‰fÓe של שהיתרון לעיל מהאמור ƒ∆
מעבר  החקוקות החקיקה' 'אותיות

האותיות  שבו בדבר גם מתבטא לעבר

eÎiM‰L˙חקוקות  ,Ô·eÓ»∆««»
"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c¿…À««»

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜ÁÏ שחודרת «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆
כולה, המציאות ¯˜בכל ‡Ï ‡È‰ƒ…«

'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿«««»«
‰¯Ù'c ‰˜eÁ‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«»¿»»
ÌB˜Ó dÏ ÔÈ‡L ,'‰Óe„‡¬»∆≈»»
,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÏÏk ÏÎNa¿≈∆¿»«ƒ¿»¿≈
LÈ‡‰ „vÓ Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»ƒ

ÈÏ‡¯Ni‰ את המקיים היהודי «ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈÚהמצווה  ˜e˜Á BaL∆»ƒ¿«

BÊ ‰˜È˜ÁL ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰««»«∆¬ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ Ïk ˙‡ ˙¯„BÁ וכל ∆∆∆»¿ƒ

חדור  נעשה שבו, ופרט פרט כל כולו,

וביטול  שמים מלכות עול בקבלת

ומפרט.לרצון  שממשיך וכפי העליון,

˜˜ÁpL ¯·cL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»»∆∆¿»
Ì„‡a של רגילה,באופן חקיקה »»»

˙B˜e˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ«¬
¯·c‰L Û‡ ‰p‰ ,‰·BË Ô·‡a¿∆∆»ƒ≈«∆«»»

BÎB˙aאכן  ˜˜Á בפנימיותו ∆¿»¿
‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡ BÓk ‡ÏÂ)¿…¿ƒ«¿ƒ»
ÛÏw‰ Èab ÏÚ ˙B·e˙kL∆¿««≈«¿»

מעליו  ‡ÔÈונשארות ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»≈
ÚÈbÓ ‰Ê וחודרBlL ÌˆÚÏ „Ú ∆«ƒ««»∆∆∆

BÈ‡L ÌLk ‰p‰ Ê‡Â ,LnÓ«»¿»ƒ≈¿≈∆≈
ÈÓÈt ¯˙Bi‰ ˜ÓBÚÏ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««»∆«≈¿ƒƒ
והפנימיים  העמוקים לרבדים חודר ולא

נפשו, של ‡BÈביותר ÔÎ BÓk¿≈≈
·ËÈ‰ Úa˜Â ËÏ˜ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈

Ëa¯‡˜Ú‚ÈÈ‡) ונקלט Ìbעמוק חרוט ‰ÌÈiBˆÈÁאפילו ) ˙BÁka «ƒ¿∆«¿¿««…«ƒƒƒ
בפנימיותם. חודר ולא מעליהם נשאר הדבר מסוים, במובן בהם, «¿«‡ÌÓ,וגם
Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïˆ‡ ˜e˜Á B˙BÈ‰Ï ,'ÏBÚ ˙Ïaw'‰ ÔÈÚ יהודי כל ƒ¿«««»«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿»≈

¯·ÚÏ ¯·ÚÓ,שלו המציאות B˙eÓˆÚבכל ÏÎa eÈ‰ בפרט רק ולא ≈≈∆¿≈∆«¿¿»«¿
מסויים, וברובד ‰e‡מסויים È¯‰¬≈

ÈÎ‰ ˙BÁka Ìb CLÓƒ¿»««…¬ƒ
˙BÁk ÏkL ÔÂÈk ,ÌÈiBˆÈÁƒƒƒ≈»∆»…
BlL ÌˆÚÏ ÌÈÎiL Ì„‡‰31 »»»«»ƒ»∆∆∆

זה  הרי עצמותו, בכל נוגע וכשהדבר

חיצוניים  הכי לצדדים גם ונוגע חודר

שלו.של  ‰ÔÈÚהמציאות e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿»
¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Ác הקצה מן «¬ƒ»≈≈∆¿≈∆

ממש, הקצה ÓBÚ‰Ó˜אל ,eÈ‰«¿≈»∆
˙eiBˆÈÁÏ „Ú ÈÓÈt ¯˙Bi‰«≈¿ƒƒ««ƒƒ

‰˜BÁ¯ ÈÎ‰ וכל הבחינות וכל ¬ƒ¿»
הזו  עול בקבלת חדורות המדריגות

‰'Ïaw˙לגמרי. ÏÚBt ÔÎÏÂ¿»≈≈««»«
ÏÎO‰ Ák ÏÚ Ìb 'ÏBÚ32 ««…««≈∆

היא ( ·‰a˙והפעולה ÌbL∆««¬»«
'ÌÈËtLÓ'e '˙B„Ú'c ˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙¯k ‰È‰˙ ‡Ï…ƒ¿∆ƒ∆∆¿ƒ
ÈÙk ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ
‡È‰ ‰¯Êb" „vÓ ‡e‰L∆ƒ«¿≈»ƒ
LÙp‰ ÌˆÚL ÔÂÈk ,("ÈÙlÓƒ¿»«≈»∆∆∆«∆∆
˙BÁk‰ Ïk ÏÚ ÏÚBÙe ÏÏBk≈≈«»«…
שנשאלה  השאלה גם מיושבת ובזה

תשפיע  שהקבלתֿעול ייתכן איך לעיל

הפכים, שני הם והרי השכל על

הוא  שהקבלתֿעול הוא והביאור

ולכן  לעבר מעבר החקוקות כאותיות

הנפש  עצם על היא שלה ההשפעה

הוא  שגם השכל כולל המציאות, ועצם

מהעצם. ומושפע מהעצם נמשך

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שכל  בין הייחודי השילוב אודות לעיל

בשכל  המובנות במצוות עול וקבלת

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓa ‡e‰¿ƒ¿«»»¬»
dÓˆÚ שלמעלה מצווה שהיא «¿»
"Ê‡˙מהשכל, ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«…

‰˜È˜Á ˙ÈÁa ,"‰¯Bz‰ ˙˜ÁÀ««»¿ƒ«¬ƒ»
,¯·ÚÏ ¯·ÚÓ שילוב ישנו בה וגם ≈≈∆¿≈∆
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d"kyz'dטז ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ּומטהר  מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ּגם הּברּור ְְֲֵֵֵֶַַַַָֹׁשּפֹועל

מּנגּה" מּטה "ׁשּלמּטה מת .36טּומאת ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּדפרׁשת LÈÂז) הּׁשּיכּות ּגם ׁשּזֹוהי לֹומר ¿≈ְִֶַַַַַָָָ

ׁשּלכן  ּתּמּוז, י"ב הּגאּולה לחג ְְֵֶַַַַָָֻ"חקת"

(ּדמינּה ּבׁשּבת ׁשנים) וכּמה (ּבכּמה אֹותּה ְְְְִִִֵַַַָָָָָקֹורין

יֹומין  ּכּוּלהּו ּתּמּוז,37מתּברכין י"ב ׁשּלפני ( ְְְְִִִִֵֶַָ

התחילה  ׁשאז ּתּמּוז, לג' ּבסמיכּות ְְְְִִִִִֶַַָָָָועלּֿכלּֿפנים

ּבּמאמר  ׁשּגם ועד לֹו), נּתנה (חּופׁשה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָהּגאּולה

ּפסּוק  על רׁש"י ּפירּוׁש הּובא הראׁשֹון ּתּמּוז ְִִֵַַַָָָּדי"ב

ד). סעיף לעיל (ּכּנזּכר הּתֹורה" חקת ְְְִִֵַַַָָֹֻ"זאת

מֹוריֿוחמי  ׁשּכבֹודֿקדּוׁשת ּכּידּוע ּבזה, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוהענין

ּכל  חדּור היה והּגאּולה, הּׂשמחה ּבעל ְְְְִַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר

עם  ּוביחד ּבפֹועל, נפׁש' ּד'מסירת ּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָימיו

ואפילּו ההתיּׁשבּות. ּבתכלית עניניו ּכל היּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָזה,

ּתֹורה  ּבהרּבצת עבדּתי אׁשר הּגדֹולה ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ"העבֹודה

הּדת" י"ב 38וחזּוק לפני הּמאסר היה ׁשּבגללּה , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

מקֹום  לּה היה לא זֹו ׁשעבֹודה אף הּנה ֲִֵֶַַָָָָָֹּתּמּוז,

ּדקדּוׁשה, ׂשכל עלּֿפי לא אפילּו ׂשכל, ְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹעלּֿפי

נפׁש' ּד'מסירת העבֹודה מּצד ּבגלּוי ְְֲִִִִֶֶַַָָָָּובאה

אףֿ הּׂשכל, מּמדידת לגמרי ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָּבפֹועל

(אף  ּבתכלית מסּודרת עבֹודה היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפיֿכן

ׁשל  ּבתנּועה ׁשעֹומד  ׁשּבׁשעה הּוא האדם ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּטבע

לחׁשּבֹונֹות 'מסיר  אצלֹו מקֹום אין נפׁש' ת ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

ּבאֹופן  וערּוכה מחּוׁשבת והיתה ּבזה), ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

הּיֹותר  ּבמּדה ּתהיה הּדת וחזּוק הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרּבצת

רׁש"י  ּבפירּוׁש ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי ְְְִִֵֶַַַָָּגדֹולה.

הם 39ּבפרׁשתנּו ויׂשראל יׂשראל הּוא ׁש"ּמׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ל לֹומר הּדֹור,40מׁשה, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ְְְִֶֶַַַָֹ
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ב.36) קיא, מצוותיך דרך סכ"ח. אגה"ק תניא א.37)ראה פח, ב. סג, לחגיגת 38)זח"ב במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

פ). ע' ח"ב ולאח"ז .263 ע' תש"ח בסה"מ (נדפס תרפ"ח בשנת - הראשונה תמוז לקו"ש 39)יב בארוכה וראה - כא. כא,

ואילך. 134 ס"ע למה 40)חל"ג ומבאר שמתרץ אלא מקרא? של פשוטו להבנת נוגע אינו - הכל" לך.. "לומר לכאורה

לעומת  - הגשמי העשי' (ובעולם הדברים בפשטות גם הוא כן כי - חמש" "בן גם כולל - לך" "לומר שזהו - הכתוב שינה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯a‰ ÏÚBtLלקדושה והעלאתו מהרע הטוב של ıeÁההפרדה Ìb ∆≈«≈«
˙BÁÓ LÏLÏ,ביותר הנחות המקום של גם בירור ËÓe‰¯היינו ¿»…«¬¿«≈
˙Ó ˙‡ÓeË ביותר חמורה טומאה hÓ‰שהיא ‰hÓlL" ¿«≈∆¿«»«»

"d‚pÓ36, לקדושה שמחוץ הכוחות שה'קליפות', וחסידות בקבלה כמבואר ƒ…«
כשם  האלוקי האור על המכסות

נחלקות  הפרי, על מכסה שהקליפה

נוגה, קליפת כלליות, דרגות לשתי

ורע, טוב תערובת בה שיש אור, לשון

טוב  בהם שאין לגמרי טמאות וקליפות

הקודש' (ב'אגרת מבואר כך ועל כלל,

הנעשים  שהקרבנות התניא) שבספר

ואילו  נוגה קליפת את מבררים בפנים

מטהרת  בחוץ הנעשית אדומה פרה

מקליפת  מטה שלמטה טומאה ומבררת

מזוהר  "נודע שם, (וכמבואר נוגה

שעל  הקרבנות סוד והאריז"ל הקדוש

מייןֿ העלאת בחי' הן המזבח גבי

אל  שבנוגה הבהמית מנפש נוקבין
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יז 'eb dxezd zweg z`f 'ebe 'ied xacie

נֹותן  זה ׁשּכח מּובן, הּכל", הּוא הּנׂשיא ִִֵֶֶַַַָָֹֹּכי

ּבני  לכל אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְְְִִֵַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת

יׂשראל  ּבׁשם ׁש(רק) למי אפילּו ועד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

יׁשנּה41יכנה  לנּו, ׁשּסלל ּבּדר נל וכאׁשר . ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּיקּוים אלקינּו42ההבטחה ה' יהי ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ואל  יעזבנּו אל אבֹותינּו עם היה ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָעּמנּו

אֹור  יהיה יׂשראל ּבני ּולכל ּברּוחנּיּות 43יּטׁשנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ

.44וגׁשמּיּות  ְְִַ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

- משה" הם ל"וישראל בדוגמא לסיים לרש"י הו"ל דלכאורה - התמי' מובנת ועפ"ז כו'. הדור שנשיא - שבתורה) פשט

משא"כ  משה, הם - דמשה דעה דדור שישראל אף - בפועל) הוא (שכן לך האמירה ישנה תמיד לא דבזה מובן, הנ"ל וע"פ

הדור. ואילך.41)בנשיא 329 ע' בהוספות ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק נז.42)לשון ח, מלכיםֿא

כג.43) יו"ד, בא - הכתוב לשון ואילך).44)ע"פ 169 ע' תרפ"ז בסה"ש (נדפס תרפ"ז תמוז ג' - אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

יהי. ד"ה הערה 336 ע' ח"ח לקו"ש וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
EÏ ¯ÓBÏ40‡e‰ ¯Bc‰ ‡ÈNpL «¿∆¿ƒ«

‡e‰ ‡ÈNp‰ Èk ,¯Bc‰ ÏÎk¿»«ƒ«»ƒ
‰Ê ÁkL ,Ô·eÓ ,"Ïk‰ לפעול «…»∆…«∆

מסירות  של זה שילוב מצד מתוך נפש

שני, מצד והתיישבות וסדר ≈Ô˙Bאחד
ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k¿¿«ƒ¿»ƒ
,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ¯"BÓ„‡«¿¿»¿≈ƒ¿»≈
ÌLa (˜¯)L ÈÓÏ eÏÈÙ‡ „ÚÂ¿«¬ƒ¿ƒ∆«¿≈

‰ÎÈ Ï‡¯NÈ41 נקרא שהיותו מי ƒ¿»≈¿À∆
'ישראל' בלבד בשם כינוי אצלו הוא

נראית  לא לדבר הפנימית ושייכותו

C¯caבגלוי. CÏ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆≈≈«∆∆
eÏ ÏÏqL,הגאולה בעל הרבי ∆»«»

‰Ó ÌÈe˜iL ‰ÁË·‰‰ dLÈ∆¿»««¿»»∆¿««
·e˙kM42eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È ∆»¿ƒ¡…≈

eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚƒ»«¬∆»»ƒ¬≈
,eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡ כפי «««¿≈¿«ƒ¿≈

מאסרו  לגבי עצמו הריי"צ הרבי שאמר

È‰È‰וגאולתו, Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆
¯B‡43˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯a44. ¿»ƒ¿«¿ƒ
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d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay

ּומטהר  מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ּגם הּברּור ְְֲֵֵֵֶַַַַָֹׁשּפֹועל

מּנגּה" מּטה "ׁשּלמּטה מת .36טּומאת ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּדפרׁשת LÈÂז) הּׁשּיכּות ּגם ׁשּזֹוהי לֹומר ¿≈ְִֶַַַַַָָָ

ׁשּלכן  ּתּמּוז, י"ב הּגאּולה לחג ְְֵֶַַַַָָֻ"חקת"

(ּדמינּה ּבׁשּבת ׁשנים) וכּמה (ּבכּמה אֹותּה ְְְְִִִֵַַַָָָָָקֹורין

יֹומין  ּכּוּלהּו ּתּמּוז,37מתּברכין י"ב ׁשּלפני ( ְְְְִִִִֵֶַָ

התחילה  ׁשאז ּתּמּוז, לג' ּבסמיכּות ְְְְִִִִִֶַַָָָָועלּֿכלּֿפנים

ּבּמאמר  ׁשּגם ועד לֹו), נּתנה (חּופׁשה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָהּגאּולה

ּפסּוק  על רׁש"י ּפירּוׁש הּובא הראׁשֹון ּתּמּוז ְִִֵַַַָָָּדי"ב

ד). סעיף לעיל (ּכּנזּכר הּתֹורה" חקת ְְְִִֵַַַָָֹֻ"זאת

מֹוריֿוחמי  ׁשּכבֹודֿקדּוׁשת ּכּידּוע ּבזה, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָוהענין

ּכל  חדּור היה והּגאּולה, הּׂשמחה ּבעל ְְְְִַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר

עם  ּוביחד ּבפֹועל, נפׁש' ּד'מסירת ּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָימיו

ואפילּו ההתיּׁשבּות. ּבתכלית עניניו ּכל היּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָזה,

ּתֹורה  ּבהרּבצת עבדּתי אׁשר הּגדֹולה ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ"העבֹודה

הּדת" י"ב 38וחזּוק לפני הּמאסר היה ׁשּבגללּה , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

מקֹום  לּה היה לא זֹו ׁשעבֹודה אף הּנה ֲִֵֶַַָָָָָֹּתּמּוז,

ּדקדּוׁשה, ׂשכל עלּֿפי לא אפילּו ׂשכל, ְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹעלּֿפי

נפׁש' ּד'מסירת העבֹודה מּצד ּבגלּוי ְְֲִִִִֶֶַַָָָָּובאה

אףֿ הּׂשכל, מּמדידת לגמרי ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָּבפֹועל

(אף  ּבתכלית מסּודרת עבֹודה היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפיֿכן

ׁשל  ּבתנּועה ׁשעֹומד  ׁשּבׁשעה הּוא האדם ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּטבע

לחׁשּבֹונֹות 'מסיר  אצלֹו מקֹום אין נפׁש' ת ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

ּבאֹופן  וערּוכה מחּוׁשבת והיתה ּבזה), ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

הּיֹותר  ּבמּדה ּתהיה הּדת וחזּוק הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרּבצת

רׁש"י  ּבפירּוׁש ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי ְְְִִֵֶַַַָָּגדֹולה.

הם 39ּבפרׁשתנּו ויׂשראל יׂשראל הּוא ׁש"ּמׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ל לֹומר הּדֹור,40מׁשה, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ְְְִֶֶַַַָֹ
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ב.36) קיא, מצוותיך דרך סכ"ח. אגה"ק תניא א.37)ראה פח, ב. סג, לחגיגת 38)זח"ב במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

פ). ע' ח"ב ולאח"ז .263 ע' תש"ח בסה"מ (נדפס תרפ"ח בשנת - הראשונה תמוז לקו"ש 39)יב בארוכה וראה - כא. כא,

ואילך. 134 ס"ע למה 40)חל"ג ומבאר שמתרץ אלא מקרא? של פשוטו להבנת נוגע אינו - הכל" לך.. "לומר לכאורה

לעומת  - הגשמי העשי' (ובעולם הדברים בפשטות גם הוא כן כי - חמש" "בן גם כולל - לך" "לומר שזהו - הכתוב שינה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯a‰ ÏÚBtLלקדושה והעלאתו מהרע הטוב של ıeÁההפרדה Ìb ∆≈«≈«
˙BÁÓ LÏLÏ,ביותר הנחות המקום של גם בירור ËÓe‰¯היינו ¿»…«¬¿«≈
˙Ó ˙‡ÓeË ביותר חמורה טומאה hÓ‰שהיא ‰hÓlL" ¿«≈∆¿«»«»

"d‚pÓ36, לקדושה שמחוץ הכוחות שה'קליפות', וחסידות בקבלה כמבואר ƒ…«
כשם  האלוקי האור על המכסות

נחלקות  הפרי, על מכסה שהקליפה

נוגה, קליפת כלליות, דרגות לשתי

ורע, טוב תערובת בה שיש אור, לשון

טוב  בהם שאין לגמרי טמאות וקליפות

הקודש' (ב'אגרת מבואר כך ועל כלל,

הנעשים  שהקרבנות התניא) שבספר

ואילו  נוגה קליפת את מבררים בפנים

מטהרת  בחוץ הנעשית אדומה פרה

מקליפת  מטה שלמטה טומאה ומבררת

מזוהר  "נודע שם, (וכמבואר נוגה

שעל  הקרבנות סוד והאריז"ל הקדוש

מייןֿ העלאת בחי' הן המזבח גבי

אל  שבנוגה הבהמית מנפש נוקבין

חיות  ד' בחי' הן ומקורן שרשן

שור  פני הכסא את הנושאות שבמרכבה

הפרה  בשריפת אכן וכו'... נשר ופני

ארז  עץ השלכת ידי על הנה אדומה

האפר  אל חיים מים ונתינת וכו' ואזוב

במשנה  חטאת מי קידוש בשם נקרא

ולזאת  העליון... קדש בחינת והיא

אבי  שהוא אף המת טומאת מטהרת

מנוגה"). מטה ולמטה וכו' אבות

Ìb È‰BfL ¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«∆ƒ«
‚ÁÏ "˙˜Á" ˙L¯Ùc ˙eÎiM‰««»¿»»«À«¿«

‰Ïe‡b‰ ממאסרו הריי"צ הרבי של «¿»
˜ÔÈ¯Bביום  ÔÎlL ,Êenz ·"È«∆»≈ƒ

d˙B‡ חוקת את (nÎa‰פרשת »¿«»
) ˙aLa (ÌÈL ‰nÎÂ נאמר עליה ¿«»»ƒ¿«»

e‰lekבזוהר  ÔÈÎ¯a˙Ó dÈÓc¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿
ÔÈÓBÈ37 הימים כל מתברכים שממנה ƒ

השבוע  Êenz,של ·"È ÈÙlL (∆ƒ¿≈«
'‚Ï ˙eÎÈÓÒa ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ¿«»»ƒƒ¿ƒ¿
‰Ïe‡b‰ ‰ÏÈÁ˙‰ Ê‡L ,Êenz«∆»ƒ¿ƒ»«¿»

BÏ ‰z ‰LÙeÁ) מבית לצאת ¿»ƒ¿»
על  בי"ב האסורים, שוחרר ולמעשה שנים לשלוש גלותו לעיר להישלח מנת

‰¯‡ÔBLתמוז  Êenz ·"Èc ¯Ó‡na ÌbL „ÚÂ תרפ"ז ), שנת של ¿«∆«««¬»¿«»ƒ

‰Bz¯‰"עצמה  ˙˜Á ˙‡Ê" ˜eÒt ÏÚ È"L¯ Le¯Èt ‡·e‰»≈«ƒ«»…À««»
.(„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ

¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·kL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆¿¿«ƒ¿»ƒ«¿
‰„B·Úa ÂÈÓÈ Ïk ¯e„Á ‰È‰ ,‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰ ÏÚa«««ƒ¿»¿«¿»»»»»»»«¬»

'LÙ ˙¯ÈÒÓ'c ענייני כל על ƒ¿ƒ«∆∆
Ê‰,יהדות  ÌÚ „ÁÈ·e ,ÏÚBÙa¿«¿««ƒ∆

˙ÈÏÎ˙a ÂÈÈÚ Ïk eÈ‰»»ƒ¿»»¿«¿ƒ
˙e·MÈ˙‰‰ ועל הדעת יישוב מתוך «ƒ¿«¿

השכל. "‰B·Ú„‰פי eÏÈÙ‡Â«¬ƒ»¬»
Èz„·Ú ¯L‡ ‰ÏB„b‰«¿»¬∆»«¿ƒ
˜eÊÁÂ ‰¯Bz ˙ˆa¯‰a¿«¿»«»¿ƒ

"˙c‰38, לי"ב במכתבו כלשונו «»
תרפ"ח, ‰È‰תמוז dÏÏ‚aL∆ƒ¿»»»»

‰p‰ ,Êenz ·"È ÈÙÏ ¯Ò‡n‰««¬»ƒ¿≈«ƒ≈
dÏ ‰È‰ ‡Ï BÊ ‰„B·ÚL Û‡«∆¬»…»»»
‡Ï eÏÈÙ‡ ,ÏÎN ÈtŒÏÚ ÌB˜Ó»«ƒ≈∆¬ƒ…
‰‡·e ,‰Le„˜c ÏÎN ÈtŒÏÚ«ƒ≈∆ƒ¿»»»
˙¯ÈÒÓ'c ‰„B·Ú‰ „vÓ ÈeÏ‚a¿ƒƒ«»¬»ƒ¿ƒ«
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ÏÚBÙa 'LÙ∆∆¿«∆¿«¿»¿«¿≈

,ÏÎO‰ ˙„È„nÓ תוך היינו ƒ¿ƒ««≈∆
השכל, מגדרי מוחלטת »‡ŒÛהתעלות

‰„B·Ú ‰˙È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈»¿»¬»
˙¯„eÒÓ ומאורגנת˙ÈÏÎ˙a ¿∆∆¿«¿ƒ

מלאה  Ú·hLו'בהתיישבות' Û‡)«∆∆«
„ÓBÚL ‰ÚLaL ‡e‰ Ì„‡‰»»»∆¿»»∆≈
'LÙ ˙¯ÈÒÓ' ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿ƒ«∆∆

ÁÏ BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÔÈ‡˙BBaL ≈»∆¿¿∆¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ למעלה מתנהג אלא ¿«≈»∆

לגמרי  והגבלה È‰Â˙‰ממדידה ,(¿»¿»
של  שנעשתה פעילותו הריי"צ הרבי

ממש  נפש ∆∆¿LeÁÓ·˙במסירות
˙ˆa¯‰L ÔÙB‡a ‰Îe¯ÚÂ«¬»¿∆∆«¿»«
‰È‰z ˙c‰ ˜eÊÁÂ ‰¯Bz‰«»¿ƒ«»ƒ¿∆

‰ÏB„b ¯˙Bi‰ ‰cÓa בשילוב ¿ƒ»«≈¿»
מכל  ויציאה נפש מסירות של מיוחד

מאורגנת  עבודה עם ביחד הגדרים

היטב. ומסודרת

Le¯ÈÙa ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»¿≈
e˙L¯Ùa È"L¯39 חוקת פרשת «ƒ¿»»»≈

שבני  נאמר ופעם מרגלים שלח שמשה נאמר שפעם לכאורה הסתירה ביישוב

מרגלים  שלחו LÓ‰,ישראל Ì‰ Ï‡¯NÈÂ Ï‡¯NÈ ‡e‰ ‰Ln"L∆…∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈…∆
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc zenai(oey`x meil)

BzLàì èb äkæîä ,ïîçð áøîelawl gily `diy xg` ici lr ¥©©§¨©§©¤¥§¦§
,cin yxbzzy dxearíáé íB÷îael oi`e g` el yiy mewna ± ¦§¨¨

ezy` `dz `l dzr zeni m`y meain dxhetl dvexe ,mipa
,df g`l maiizdl dwewfeäîm`d .oicddéì àéðñc ïåékoeik ± ©¥¨§¨§¨¥

,el maiizdl dvex dpi`e maid z` z`peyydì àeä úeëæ- §¨
,dxear zekf md el` oiyexib,åéðôá àlL íãàì ïéëæås` jkle §¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

dhib z` dxear zekfl `ed leki gilyl eze` dzpin `l `idy
.ecil hbd ribdyk cin yxbzzydéì àîçøc ïéðîéæc ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨§¦§¦§¨£¨¥

,el maiizdl dvexe maid z` `id zade` minrty oeik `ny ±
oiyexibdy `vnp,dì àeä áBç,el maiizdl lkez `l jkayïéàå ¨§¥

,åéðôá àlL íãàì ïéáçleki xg`d oi` jklez` dxear lawl ¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
drya `l` milg oiyexibd oi`y `vnpe ,dzrcn `ly dhib

.dcil hbd ribiy
:df wtq heytl epzpynn di`x `ian ongp axdéì øîàongp ax ¨©¥

,`axlàðéðzdcirny dy` oiprl epzpyn ly `yixa epipy - ¨¦¨
dcirny dy` oiprl `tiqae ,meail dwewfy dnvr wifgdl

,meail dwewf zwfgn dnvr `ivedlàìå úöìBçå äéøáãì ïéLLBçå'§§¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ
,'úîaééúîz`pey ok` dy` m` ote` lka wtzqdl yiy x`eane ¦§©¤¤

yi df oecipa s` dzrne .eze` zade` `ny e` dnai z`
e` ,hb dxear elawiy dl `ed aege eze` zade` m` ,wtzqdl
lrad zn m` jkitle ,hbd zlaw dl `ed zekfe eze` z`pey
,znaiizn dpi`e zvleg ef ixd ,dy`d cil hbd ribdy mcew

.mail dwewf dpi`e oiyexibd elg `ny wtqn
:df oipra wtq cer d`ian `xnbdäkæîä ,àáøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§¨¨©§©¤

BzLàì èbxg` mc` ici lríB÷îayiyäèè÷,ezy`l lrad oia ¥§¦§¦§§¨¨
eäîm`d .oicddéãäa äèè÷ dì úéàc ïåékdhhw yiy oeik ± ©¥¨§¦¨§¨¨©£¥

,mdipiadì àeä úeëæ,'eipta `ly mc`l oikf'e ,epnn yxbzdl §¨

zegily iepin `la elit` hbd z` dxear zekfl xg`d leki jkle
.dlyàîìc Bàmdipia dhhw yiy it lr s` `ny ±àôeâc àçéð ¦§¨§¨¨§¨

éãòdì ó,dl dticr lra mr zeidl dteb ly daehd dybxdd ± £¦¨
leki xg`d oi`e ,zekf `le dy`l daeg md el` oiyexib ok m`e

.dzrcn `ly hbd ziikfa dl aegl
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àzwtqd z` heytl yi ¨§©

`xaqdn,Lé÷ì Léø øîàczexne` miypdy `ed lynáúéîì áè §¨©¥¨¦¨§¥©
eìîøà áúéîìî ec ïèzayln cgi miteb ipya zayl aeh - ©¦§¥©©§§

,dccea zayln edy lk lra zgz zayl sicr xnelk ,dpnl`k
.dxear aeg md oiyexibd dhhw mewna elit`y ixd

:df oipra mi`xen` ly zexnin dnk d`ian `xnbd,øîà éiaà©©¥¨©
àøáb àðîLîeLc,dlnpk ueb dlra m` s` -àúøç éa äéñøek §§§¨¨©§¨§§¨¥¨¨¨

dì eîømiypd lv` d`qk zpzepe d`eypk dnvr zwfgn ± ¨¨
.okzenk lra il mb zxne`k ,zeaeygdàöôðc ,øîà àtt áø©¨¨¨©§©§¨

àøáb,dqe`n ezepne`e xnv utpn dlray dy` s` -éø÷éz ©§¨¦§¥
áéúéúå àáa étéñamy ayil ziad oztn lr ezexwl dyea dpi` - §¦¥¨¨§¥¥

.lkd ipta elv`àøáb àñìe÷c ,øîà éMà áø`ed dlra m` s` - ©©¦¨©§§¨©§¨
,leqt uny da yiy dgtynnàøãé÷ì éçôìè àéòa àì`l ± Ÿ¨£¨§Ÿ§¥§¦§¨

ice ,qik oexqg jk lk ea oi`y miycrk lw lk`n s` epnn ywaz
:`xnbd dtiqen .el d`eyp `idy dna dlàðz,`ziixaaïleëå± ¨¨§¨

`l` epi` ,daig mdl ze`xne milty odilray miypd el` lk
y meynúBpæîodizgzåzexarznykúBìBúcled z`.ïäéìòáa §©§§©£¥¤

z` mda zelzl elkeiy ick ody lk miyp`a odl gep ,jkitle
.xaerd

íåìù äùàä êìò ïøãä
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' ב



יח

.d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

את ‡. מונין העולם ואומות שהשטן "לפי התורה", חוקת "זאת פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
רשות  לך אין מלפני היא גזירה חוקה, בה כתב לפיכך בה, יש טעם ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל

אחריה", להרהר

חוקת - "זאת הלשון  לבאר היא רש "י שמשמעותו dxezdשכוונת היחידה ", החוקה היא האדומה שפרה
הפסח" חוקת "זאת (מהֿשאיןֿכן התורה שנאמרו1שבכל הדינים - "זאת" שפירושו: ,df ixg`l בן "כל ,

בו" יאכל לא הם1נכר ,zweg שאין 2הפסח היחידה ה"חוקה" להיותה זה), שלפני הדינים מהֿשאיןֿכן ,
קושיות  עליהם שיש אלא השכל, בגדר הם שבכללות החוקים, שאר כמו (ולא לחלוטין בשכל מקום לה

אחרי  בפרשת רש"י שמנה חטאת" מי "טהרת ורק התורה 3כו'; חוקי כשאר שכל עלֿפי בכללות מובנת ,4,(
מחנות. לשלש חוץ דוקא ועשייתה המזבח, על ממנה מקריבים שאין כיון

רשות  לך "אין "משיבין"), (ולא "מונין" הרע"), "יצר (ולא "השטן" רש"י לשון דיוק יובן ועלֿפיֿזה
ל  רשאין אתם "אי (ולא אחריה" שייך להרהר לא לחלוטין, בשכל מקום לה שאין במצוה כי הפטר"),

(כמו  חסֿושלום הקדושֿברוךֿהוא מפי שאינה להוכיח "משיבין", יהיו העולם ואומות הרע שהיצר
קאֿסלקאֿדעתך  אין ובמילא קושיות), עליהם יש ומכלֿמקום השכל, בגדרי הם שבכללות במצוות
ומצער  מפריע שרק ה"שטן", כמו כו', ולקנטרם לצערם ישראל", את "מונין רק אלא להפטר"; ש"רשאין

הדבר  את מבטל לא אבל -כו',

שם  ואילך; 123 עמוד ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה
מטות  שבפרשת התורה" חוקת "זאת בפירוש - ואילך 183 .5עמוד

***

וגו'.·. התורה חוקת זאת גו' וידבר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בהרואה ‚. בברכות כדאיתא הרגו, "משה אותו", "ויכו פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש עקר 6הביאור ,
וכו'", פרסי תלתא בר טורא

למשה - אמר שהקדושֿברוךֿהוא "שהיה7דכיון לפי אותו", תירא תעמוד dyn"אל שמא להלחם ירא
כרחך  על משה), של  תפלתו בכח בנצחון בטוחים שהיו ישראל בני (מהֿשאיןֿכן אברהם" של זכותו לו

אותו" נתתי בידך "כי שגם לומר, על7צריך קאי ,dyn."הרגו "משה רש"י מפרש ולכן לבדו,

השטח  כגודל פרסי", תלתא בר טורא "עקר שעוג לאחרי כי רבים, לשון "ויכו" נאמר ואףֿעלֿפיֿכן
של  זכותו ממנו בטלה אברהם, זרע ישראל, בני כל  את חסֿושלום לאבד שרצה היינו, ישראל, מחנה של
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 289 ע' ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
בכל 1) המנהג "שהוא שם ובט"ז ס"ו. סרמ"ו יו"ד שו"ע ראה
יום".

וש"נ.2) .206 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
ה',3) אחדות התורה: יסודי מצוות וכו'כולל ויראתו אהבתו

ויראתו" לאהבתו ה')ש"הדרך (של במעשיו האדם שיתבונן היא

.. חכמתו מהן ויראה .. הוא מיד לידע . גדולה תאווה מתאווה .
חמ"א  מנחם תורת גם ראה רפ"ב). יסוה"ת הל' רמב"ם (ראה כו'

וש"נ. .70 ע'
פ"א.4) סוף ת"ת הל'
וש"נ.5) .284 ע' חמ"א מנחם תורת ראה
א.6) ג, שמות
(ז).7) שם ותנחומא ב) (פ"ב, שמו"ר



יט d"kyz'd ,fenz c"ei ,zweg zyxt zay zgiy

ושו *אברהם  ועוד , להרגו, יכולים היו ישראל בני שאר גם אלא דוקא, משה של לזכותו זקוקים היו לא ב
להרגו" השכם להרגך בא "אם מצד להרגו שנתחייבו ישראל, כל של בשליחותם הרגו " ש"משה .8זאת,

הנס  ברכת אודות מדובר הפרק שבהתחלת "בהרואה", ומוסיף ל'ברכות', בציון מסתפק לא ורש"י
לרבים. נוגע היה הרגו" ש"משה מה שגם מוכח, שמזה דרבים,

שעלֿידי  תמוז, לי"ב שייך ישראל) כל של נס נעשה משה עלֿידי שנעשה ענין (שגם זה וענין
ישראל  בני לכל גאולה המשיך הגאולה בעל של נפש' -ה'מסירות

ואילך. 134 עמוד שם שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה

הראשונות"9שהרי )* את "איבד הראשונות", על רק10"בתוהא שבפועל ואף ישראל,התכוון . את לאבד
למעשה  רעה מחשבה הקדושֿברוךֿהוא מצרף העולם אומות אצל הרי - פועל לידי באה לא ולכן,11ומחשבתו .

להורגם  רצה רק ההר שבעקירת על12אף ולא דוקא, החטא על ומענישין ברזל ההכנה - כלי הלוקח ובדוגמת ,
עליו  שמענישין לחטא נחשב זה הרי - חבירו להרוג .13בידו
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ג.8) יג,
כא.9) שם,

הנבואה10) בפירוש במכילתא גם "בגדול ראה שבשירה 
טו, (בשלח  כאבן" ידמו כנען"זרועך מלכי ב"כל שמדבר ― טז)

בישראל. וילחמו כשיבואו
טו.11) שם, בשלח
ובכ"מ.12) כה. לז, וישב ראה
ואילך.13) ג לו,
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הנס  ברכת אודות מדובר הפרק שבהתחלת "בהרואה", ומוסיף ל'ברכות', בציון מסתפק לא ורש"י
לרבים. נוגע היה הרגו" ש"משה מה שגם מוכח, שמזה דרבים,

שעלֿידי  תמוז, לי"ב שייך ישראל) כל של נס נעשה משה עלֿידי שנעשה ענין (שגם זה וענין
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הראשונות"9שהרי )* את "איבד הראשונות", על רק10"בתוהא שבפועל ואף ישראל,התכוון . את לאבד
למעשה  רעה מחשבה הקדושֿברוךֿהוא מצרף העולם אומות אצל הרי - פועל לידי באה לא ולכן,11ומחשבתו .

להורגם  רצה רק ההר שבעקירת על12אף ולא דוקא, החטא על ומענישין ברזל ההכנה - כלי הלוקח ובדוגמת ,
עליו  שמענישין לחטא נחשב זה הרי - חבירו להרוג .13בידו
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ג.8) יג,
כא.9) שם,

הנבואה10) בפירוש במכילתא גם "בגדול ראה שבשירה 
טו, (בשלח  כאבן" ידמו כנען"זרועך מלכי ב"כל שמדבר ― טז)

בישראל. וילחמו כשיבואו
טו.11) שם, בשלח
ובכ"מ.12) כה. לז, וישב ראה
ואילך.13) ג לו,

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

àøîâ
mewna eixacl epzpyna `aiwr iax ixacn dxizq dywn `xnbd

:xg`åikàáé÷ò éaø øáñyét ìòzecràì äMàz` oi`iyn §¨©©¦£¦¨©¦¦¨Ÿ
,dy`dàéðúäå,`ziixaaéaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦

àéáäì úðîàð äMà ,àáé÷òz`dhéblr cirdle ,mid zpicnn £¦¨¦¨¤¡¤¤§¨¦¦¨
,ezexykäîe ,øîBçå ìwîd yngíéîëç eøîàL íéLp(.fiw lirl) ¦©¨¤©¨¦¤¨§£¨¦

y,dìòa úî øîBì úBðîàð ïéàmewn lknBæ .ïäéhéb àéáäì úBðîàð ¥¤¡¨©¥©§¨¤¡¨§¨¦¦¥¤
dnvr dy`d -,dìòa úî øîBì úðîàpLikeïéc Bðéàheyt ¤¤¡¤¤©¥©§¨¥¦

dhéb àéáäì úðîàpLepeyln :`xnbd zwiicn .xyk `edy cirdle ¤¤¡¤¤§¨¦¦¨
yng `weecy rnyn `aiwr iax lyíéLðel`,íéîëç eøîàL ¨¦¤¨§£¨¦

éðîéäî àìc àeäla` .dlra zny cirdl zepn`p opi` od wx ± §Ÿ§¥§¥
àîìòa äMày` mzq ±,el` miyp yngn dpi`y ,dàðîéäî- ¦¨§¨§¨§¥§¨

oi`iyn oi`y dpyna `aiwr iax ixacl dxizq ef ixde ,zpn`p
.zxg` dy` zecr it lr dy`

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìiax zrc d`aed epzpyna ± Ÿ©§¨¨
`aiwre÷éæçäL íãB÷eli`e ,dy` zecr it lr `iydl minkgïàk ¤¤¤§¦¨

`aiwr iax zrc d`aed `ziixaa ±e÷éæçäL øçàìitn `iydl §©©¤¤§¦
.jkl mikqd `aiwr iax s`e ,dy`

äðùî
zpn`p dpi` dy`y `aiwr iax xaqy zncewd dpyna epipy
.`ypidl dxizdl ick dzxag ly dlra zzin lr cirdl
:ezaeyz z`e `aiwr iax cbpk minkg zprh z` d`ian epzpyn

Bì eøîà`ld ,`aiwr iaxl minkgäNòîdideëìäL éåì éðáa ¨§©£¤¦§¥¥¦¤¨§
íäî ãçà äìçå ,íéøîzä øéò øòBöì,jxca÷cðeôa eäeàéáäå §©¦©§¨¦§¨¨¤¨¥¤¤¡¦§§¨

,xrevl eklde ,my edexi`ydeíúøæçáewcpeta exarykeøîà ©£¨¨¨¨§
eðøáç äià ,úé÷cðetì.dt edepx`ydyúéîeð[dxn`-]úî' ,íäì ©§§¦©¥£¥¥¥¨¤¥

å .'åézøá÷edzecr it lr.BzLà úà eàéOä,dyw dzrneåikàì §©§¦§¦¦¤¦§§Ÿ
,úé÷cðeôk úðäk àäzziwcpetd ixacl epin`d m` ,xnelk §¥Ÿ¤¤§§§¦

l oin`dl yi i`cea drexbddcirnd dxyk l`xyi za e` zpdk
.lrad zzin lr[íäì] (åäì) øîà,`aiwr iaxàäzLëìdzecr ¨©¨¤¦§¤§¥

zpdkd lykd zecr,úé÷cðeô`dz `id s`.úðîàðeze`ay epiid §§§¦¤¡¤¤
ixdy ,zxg` dy` lkl oin`dl yi ziwcpetl epin`dy ote`

íäì äàéöBä úé÷cðetäz`Bì÷î,zny xagd lyøôñå Bìéîøúå ©§§¦¦¨¨¤©§§©§¦§¥¤
Bãéa äéäL äøBzlk s`e ,minkg dl epin`d el` mipniq it lre ¨¤¨¨§¨

.zpn`p `dz ok dyrzy zxg` dy`
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' א



כ

zweg zyxt zegiyÎihewlb dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
„Â·Î‰ ÈÚÂ ¯‡·‰ ÏÚ È"˘¯Â Ï"ÊÁ È¯·„

אומרים  ישראל 1חז"ל לבני שסיפקה שהבאר ,
לאחר  מיד ולכן, מרים, בזכות היתה מים, במדבר

לעדה" מים היה "ולא – מרים הכבוד 2פטירת וענני ;

ענני  נסתלקו אהרן "מת וכאשר אהרן, בזכות היו
כבוד...".

מרים, פטירת לאחר גם הבאר היתה זאת למרות
כפי  שאחרֿכך, כיון אהרן, מות לאחר הכבוד וענני

חז"ל  "1שאומרים –exfg."משה בזכות שניהם

על  בפירושו רש"י שגם נראה, ראשון במבט
חז"ל  דברי את מקבל מקרא, של פשוטו לימוד התורה,

הפסוק  על רש"י 2הללו: מפרש לעדה", מים היה "ולא
מרים", בזכות הבאר להם היה שנה מ' שכל "מכאן

הפסוק  מצטט 3ועל הוא הכנעני" "שמע 4"וישמע :

מוצאים, זאת עם יחד כבוד"; ענני ונסתלקו אהרן שמת
שמסופר  כפי מרים, פטירת לאחר היתה שהבאר

בתורה  וכפי 5בהמשך הנחלים"), "אשד של הנס (בענין

בשדה i"yxשמפרש הגיא.. "ומבמות המילים על
משה6מואב" מת שם "כי –mye."הבאר בטלה

הבאר  שאת הסברא את מקבל שרש"י נראה, מכך
משה  בזכות ברוךֿהוא הקדושֿ מזה,7החזיר ומסתבר ,

משה  בזכות חזרו הכבוד ענני זה 8שגם אין שהרי –

להחזרת  רק הועילה משה של שזכותו לומר הגיוני
הכבוד. ענני להחזרת ולא הבאר,

התורה  מספרת הבאר על תמוה: זה לפי כיצד 9אך
וירב  משה... על ויקהלו לעדה מים היה ש"ולא – חזרה

את  "קח למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר ואז העם...",
הסלע. מן מים היו שוב ולבניֿישראל המטה..."

לא  וכן בתורה, מוזכר אין הכבוד ענני לגבי ואילו
רש"י, izneבפירוש cvik?!"חזרו"

מות  לאחר הבאר שביטול כשם להבין: יש וכן
גם  כך העם...", וירב משה... על ל"ויקהלו גרם מרים
לכאורה, צריך, היה אהרן מות לאחר הכבוד ענני סילוק
שומעים  איננו ומדוע ישראל, בני אצל לזעזוע לגרום
ענני  ש"נסתלקו כך על טענות לבניֿישראל שהיו

?10כבוד"

.·
¯Á‡Ï ‰Ï Â˜˜„Ê‰ ‡Ï˘ ÌÈÚ‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÂ˙

Ô¯‰‡ ˙ÂÓ
מקרא  של פשוטו שלפי לומר, היה ניתן לכאורה
פטירת  עם הסתלקותם לאחר הכבוד ענני שבו לא

היה11אהרן  לא – פשוטה לכך והסיבה ,jxev עוד
כדלהלן: בעננים,

קודםֿלכן  את 12כבר הקיפו שהעננים רש"י הסביר
כך  ידי ועל למטה", למעלה.. רוחות.. "מד' ישראל בני
שרב  בהם יכה "לבל ישראל בני על הגנו (א) הם:

אחרֿכך 13ושמש" רש"י שאומר כפי (ב) "היו 14; –
הלך  נוסף וענן אותם"; ומגהצים בכסותם שפים

הדרך" "לנחותם (ג) כדי את 15לפניהם ליישר וֿ(ד)
ומגביה  הגבוה את "מנמיך מזיקים: מפני ולהגן הדרך

ועקרבים" נחשים והורג הנמוך .16את

בני  הזדקקו לא כבר אהרן פטירת לאחר אבל
כיוון  העננים, למענם שעשו מה לכל ש"הר ישראל
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ועוד.1) לה. טז, בשלח מכילתא שה. פי' דברים ספרי א. ט, תענית
ב.2) כ, פרשתנו
לג,3) מסעי יג. כו, פינחס לקמן כט. כ, לפנ"ז ועד"ז א. כא, פרשתנו

ו. י, עקב מ.
רע"א).4) (ג, בר"ה" "כדאיתא
ובפרש"י.5) ואילך טז כא, יֿיא. כ, פרשתנו רש"י
כ.6) שם,
שרים7) חפרוה יח: שם, רש"י וראה שם. שפ"ח oxd`eראה dyn

שניהן). בזכות וחזרה :1 שבהערה במקומות (ראה
(8.39 ,38 הערה לקמן הנסמן טו: שם, שפ"ח ראה
ואילך.9) ב כ, פרשתנו

פרשתנו 10) (רש"י אהרן מיתת לאחרי כו' לאחוריהם שחזרו מה כי
מפני  כ"א) כבוד, ענני הסתלקות מחמת (לא הי' שם) ועקב פינחס ד. כא,

"dngln'שהי שם) פרשתנו רש"י (לשון ענני dnkזו" סילוק לאחרי זמן
שמשו העננים והרי בפנים.dnklכבוד. כדלקמן דברים,

זה 11) מטעם ש(גם) ושם, .16 הערה 74 ע' חי"ג לקו"ש עד"ז ראה
" בשם ממית" נחש "וכי השאלה ח) כא, (פרשתנו רש"י –epizeaxמביא

כבוד שענני "רבותינו" ע"פ רק היא זו שאלה והיו exfgכי משה) (בזכות
ע"ד משא"כ בפנים), (כדלקמן נחשים (ע"ע)hytdהורגים מפורש שאינו

בפנים. לקמן בארוכה ראה אבל העננים. שחזרו
לד.12) י, בהעלותך
ישעי'13) וראה שם. מטושו"ע תרכה, ר"ס או"ח שו"ע אדה"ז לשון

ו. ד,
ד.14) ח, עקב
כא.15) יג, בשלח
שם.16) בהעלותך פרש"י



כי ireayd cenild xefgn t"r ± zweg zyxt ± zegiyÎihewl

אדום" ארץ גבול "על כבר נמצא בקצה 17ההר" ,
זה  שבמקום וברור ישוב, למקומות קרוב המדבר,

יותר. הרבה חלשים המדבר של ושמש" "שרב

הזמן: בגלל גם אלא המקום, בגלל רק לא וזאת
לחודש" באחד החמישי "בחודש היתה אהרן 18פטירת

שהרי  בו, נחלש שהחום לזמן יותר קרוב אב, חודש –
ואילך באב עשר חמה"yyz"מחמשה של .19כוחה

מדברי לכך סתירה נח i"yxואין ,20בפרשת
חצי  החמה ימות ל"סוף היא הכוונה שב"חום" המסביר

שהעולם תשרי וחצי ואלול xzeiaאב mg שלהי ..21

בלשונו: רש"י מדייק שם שהרי, מקייטא" קשי קייטא
"mlerdyלפי" ביותר", mngzpחם xaky האויר כל

עליו" שעבר הקיץ בחום הבריות החום 22וגוף ואילו ,
ynydשל zgixf באב עשר מחמשה נחלש כשלעצמה

במציאות. שרואים כפי ואילך,

ש  כיון שעבר crובעניננו, (ב"קיץ אהרן למות
השמש, חום מפני ישראל בני על העננים הגנו עליו")

שעבר l`הרי הקיץ בחום הבריות גוף "נתחמם...
זריחת  אין ואילך באב עשר שמחמשה וכיוון – עליו"
ישראל  בני הזדקקו לא כלֿכך, גדולה בעצמה השמש

ושמש". שרב בהם יכה "לבל הכבוד לענני

כך כל צורך ישראל לבני היה לא גם בשאר כך
שפים  "היו הכבוד שענני בכך (א) העננים: תפקידי

ומגהצים..." מקרה 23בכסותם קורה היה שם אם שהרי ,
בגד  לקנות יכולים היו מעליך", בלתה "שמלתך... של

שבסביבה  העולם אומות מערי באחת כן 24חדש (ב) ;
את  להם יורה שענן לנס להזדקק הכרח היה לא כבר
דרכים  יש שבה לסביבה כבר שהגיעו כיוון דרכם,
נחשים  ב"הורג צורך היה לא וכן (ג) וכדומה. סלולות

ישוב  למקומות קרובים בהיותם .25ועקרבים"

ההרים  את ליישר לכאורה היה צריך שהענן למרות
ההר" "הר על רש"י שמסביר וכפי "ואףֿעל26ֿוכו', –

שלושה  ההרים, את ומשוה לפניהם הולך שהענן פי

רואים  שמכך משה...", לקבורת נבו והר בהן... נשארו
אהרן, מות לאחר גם ישראל בני אל נלווה שהענן

משה. הסתלק ששם נבו, להר הגיעו כאשר

כל  שיישור בדוחק, אםֿכי להסביר, ניתן זאת
לומר  מכריחנו אינו הענן עלֿידי נבו) מהר (חוץ ההרים
אלא  לשם, הגיעו כאשר ישראל לפני הלך שהענן
שהלך  ימים ג' במהלך כן, לפני אירע זה שדבר

עוד27לפניהם  ,iptl את להבטיח כדי אהרן, פטירת
בעתיד. טובתם

שלא  ההרים את רש"י מונה שבו הסדר יובן זה לפי
לפי  אשר בעוד ההר", והר נבו.. והר סיני.. "הר יושרו:

להיכתב נבו" "הר צריך היה המאורעות xg`lסדר
– ההר" "הר

להסביר  אפשר לעיל לאמור שבהתאם אלא
לכך, רש"י רומז ההר הר לפני נבו הר את שבהקדמתו
נעשתה  לא משה לקבורת מיושר לא נבו הר שהשארת

בזמן הענן xzeiעלֿידי xge`n לשם הגיעו כאשר –
אלא – ישראל ההר eze`aבני הר את השאיר שבו זמן

אהרן. לקבורת

.‚
¯Á‡Ï Ì‚ È"· ˙‡ ÂÂÈÏ ÌÈÚ‰˘ ¯ÓÂÏ Á¯Î‰‰

Ô¯‰‡ ˙ÂÓ
את אבל ללוות המשיכו שהעננים לומר הכרח קיים

שכן: אהרן, מות לאחר ישראל בני

רק  בפשטות, הכוונה, אין הדרך" ב"לנחותם (א)
להם  להורות בכלל אלא במדבר, תעיה מפני לשמרם

שילכו  הקדושֿברוךֿהוא רוצה שבה הדרך, ולכן 28את ,
שהרי  אהרן, מות לאחר גם לענן ישראל בני הזדקקו

מסעות עוד להם .miaxהיו

בפירוש  מציין רש"י אהרן 29(ב) מות שלאחר ,
חזרה  – מסעות" שבע סוף.. ים דרך לאחוריהם "חזרו

xacnd l`30.
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לז.17) לג, מסעי כג. כ, פרשתנו
לח.18) שם, מסעי
א.19) לא, תענית
כב.20) ח,
במס'21) ששנינו ("כמו שם נח ברש"י צויין – רע"א כט, יומא
יומא").
(22i"yxt.שילהי ד"ה שם יומא
משה 23) הרי – אהרן מיתת לאחרי תורה במשנה נאמר שזה ואף

שהותם במשך שהי' מה אז .xacnaסיפר
ב.24) עה, יומא ראה

"במדבר 25) וברש"י) יט א, דברים וראה טו. ח, (עקב ממש"נ להעיר
הגדול  מ"מדבר יצאו כבר והרי – ועקרב" שרף נחש והנורא הגדול

והנורא".
כב.26) כ, פרשתנו
לה.27) י, בהעלותך פרש"י
מיתת 28) דלאחרי ג) (ג, יהושע פרש"י וראה שם. בשלח פרש"י ראה

הענן). (במקום הדרך להם מראה הארון הי' משה
(29.10 הערה לעיל נסמן
ה.30) כא, פרשתנו ראה

zweg zyxt zegiyÎihewlb dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
„Â·Î‰ ÈÚÂ ¯‡·‰ ÏÚ È"˘¯Â Ï"ÊÁ È¯·„

אומרים  ישראל 1חז"ל לבני שסיפקה שהבאר ,
לאחר  מיד ולכן, מרים, בזכות היתה מים, במדבר

לעדה" מים היה "ולא – מרים הכבוד 2פטירת וענני ;

ענני  נסתלקו אהרן "מת וכאשר אהרן, בזכות היו
כבוד...".

מרים, פטירת לאחר גם הבאר היתה זאת למרות
כפי  שאחרֿכך, כיון אהרן, מות לאחר הכבוד וענני

חז"ל  "1שאומרים –exfg."משה בזכות שניהם

על  בפירושו רש"י שגם נראה, ראשון במבט
חז"ל  דברי את מקבל מקרא, של פשוטו לימוד התורה,

הפסוק  על רש"י 2הללו: מפרש לעדה", מים היה "ולא
מרים", בזכות הבאר להם היה שנה מ' שכל "מכאן

הפסוק  מצטט 3ועל הוא הכנעני" "שמע 4"וישמע :

מוצאים, זאת עם יחד כבוד"; ענני ונסתלקו אהרן שמת
שמסופר  כפי מרים, פטירת לאחר היתה שהבאר

בתורה  וכפי 5בהמשך הנחלים"), "אשד של הנס (בענין

בשדה i"yxשמפרש הגיא.. "ומבמות המילים על
משה6מואב" מת שם "כי –mye."הבאר בטלה

הבאר  שאת הסברא את מקבל שרש"י נראה, מכך
משה  בזכות ברוךֿהוא הקדושֿ מזה,7החזיר ומסתבר ,

משה  בזכות חזרו הכבוד ענני זה 8שגם אין שהרי –

להחזרת  רק הועילה משה של שזכותו לומר הגיוני
הכבוד. ענני להחזרת ולא הבאר,

התורה  מספרת הבאר על תמוה: זה לפי כיצד 9אך
וירב  משה... על ויקהלו לעדה מים היה ש"ולא – חזרה

את  "קח למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר ואז העם...",
הסלע. מן מים היו שוב ולבניֿישראל המטה..."

לא  וכן בתורה, מוזכר אין הכבוד ענני לגבי ואילו
רש"י, izneבפירוש cvik?!"חזרו"

מות  לאחר הבאר שביטול כשם להבין: יש וכן
גם  כך העם...", וירב משה... על ל"ויקהלו גרם מרים
לכאורה, צריך, היה אהרן מות לאחר הכבוד ענני סילוק
שומעים  איננו ומדוע ישראל, בני אצל לזעזוע לגרום
ענני  ש"נסתלקו כך על טענות לבניֿישראל שהיו

?10כבוד"

.·
¯Á‡Ï ‰Ï Â˜˜„Ê‰ ‡Ï˘ ÌÈÚ‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÂ˙

Ô¯‰‡ ˙ÂÓ
מקרא  של פשוטו שלפי לומר, היה ניתן לכאורה
פטירת  עם הסתלקותם לאחר הכבוד ענני שבו לא

היה11אהרן  לא – פשוטה לכך והסיבה ,jxev עוד
כדלהלן: בעננים,

קודםֿלכן  את 12כבר הקיפו שהעננים רש"י הסביר
כך  ידי ועל למטה", למעלה.. רוחות.. "מד' ישראל בני
שרב  בהם יכה "לבל ישראל בני על הגנו (א) הם:

אחרֿכך 13ושמש" רש"י שאומר כפי (ב) "היו 14; –
הלך  נוסף וענן אותם"; ומגהצים בכסותם שפים

הדרך" "לנחותם (ג) כדי את 15לפניהם ליישר וֿ(ד)
ומגביה  הגבוה את "מנמיך מזיקים: מפני ולהגן הדרך

ועקרבים" נחשים והורג הנמוך .16את

בני  הזדקקו לא כבר אהרן פטירת לאחר אבל
כיוון  העננים, למענם שעשו מה לכל ש"הר ישראל
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ועוד.1) לה. טז, בשלח מכילתא שה. פי' דברים ספרי א. ט, תענית
ב.2) כ, פרשתנו
לג,3) מסעי יג. כו, פינחס לקמן כט. כ, לפנ"ז ועד"ז א. כא, פרשתנו

ו. י, עקב מ.
רע"א).4) (ג, בר"ה" "כדאיתא
ובפרש"י.5) ואילך טז כא, יֿיא. כ, פרשתנו רש"י
כ.6) שם,
שרים7) חפרוה יח: שם, רש"י וראה שם. שפ"ח oxd`eראה dyn

שניהן). בזכות וחזרה :1 שבהערה במקומות (ראה
(8.39 ,38 הערה לקמן הנסמן טו: שם, שפ"ח ראה
ואילך.9) ב כ, פרשתנו

פרשתנו 10) (רש"י אהרן מיתת לאחרי כו' לאחוריהם שחזרו מה כי
מפני  כ"א) כבוד, ענני הסתלקות מחמת (לא הי' שם) ועקב פינחס ד. כא,

"dngln'שהי שם) פרשתנו רש"י (לשון ענני dnkזו" סילוק לאחרי זמן
שמשו העננים והרי בפנים.dnklכבוד. כדלקמן דברים,

זה 11) מטעם ש(גם) ושם, .16 הערה 74 ע' חי"ג לקו"ש עד"ז ראה
" בשם ממית" נחש "וכי השאלה ח) כא, (פרשתנו רש"י –epizeaxמביא

כבוד שענני "רבותינו" ע"פ רק היא זו שאלה והיו exfgכי משה) (בזכות
ע"ד משא"כ בפנים), (כדלקמן נחשים (ע"ע)hytdהורגים מפורש שאינו

בפנים. לקמן בארוכה ראה אבל העננים. שחזרו
לד.12) י, בהעלותך
ישעי'13) וראה שם. מטושו"ע תרכה, ר"ס או"ח שו"ע אדה"ז לשון

ו. ד,
ד.14) ח, עקב
כא.15) יג, בשלח
שם.16) בהעלותך פרש"י



ireaydכב cenild xefgn t"r ± zweg zyxt ± zegiyÎihewl

ממלחמות  גם ישראל בני על הגנו העננים (ג)
עמלק  במלחמת רש"י שהסביר כפי שב"31הגויים, ,`ve

"צא היא: הכוונה בעמלק" oprdהלחם on,"בו והלחם
בעננים  מוקפים ישראל בני היו עוד שכל מובן ומכך

בם  להלחם העולם אומות יכלו הסביר 32לא שכבר כפי ,
כן  לפני ואבני 33רש"י ה"חצים את קולט היה שהענן ,

זורקים". מצרים ש"היו בליסטראות"

הכנעני.. "וישמע אהרן מות לאחר מיד ולפיכך,
בישראל" רש"י 34וילחם שמפרש וכפי שבראותם 35, ,

להלחם  רשות ש"נתנה חשבו הכבוד", ענני ש"נסתלקו
בישראל".

על  הכבוד ענני של בהגנתם צורך היה כך, אם
הבאות. במלחמות גם ישראל

רק  היה לא המסעות במ"ב הענן של תפקידו (ד)
כך  על שמרחיבה כפי גם, אלא ללכת, לאן להראות

בהעלותך  בפ' להודיע36התורה ,izn וdnkonf"יחנו"
לכניסה  עד המסעות בכל צורך בו שהיה דבר ו"יסעו",

ישראל. לארץ

הפסוק  על ועיקר: נגד 37(ה) לה' אותם "והוקע :
) אומרxg`lהשמש" אהרן) מודיע i"yxמות "השמש :

החוטאים ltwpאת oprd."עליו זורחת והחמה מכנגדו
בפירוש  איפוא, אומר לאחר 38רש"י גם היה שהענן ,

אהרן  השמש.39מות מפני והגן

מוזכר  אין מדוע בעינה: הקושיא אפוא נשארה
גרמה  לא ומדוע חזרו, הכבוד שענני מקום בשום

ישראל? אצל לזעזוע הסתלקותם

.„
"„Â·Î ÈÚ"Â ,Ì˙Ò "ÌÈÚ"

תחילה  ולהבין להקדים יש הדברים, את להבין כדי
התורה: על בפירושו רש"י של בלשונו ושינוי דיוק

מקומות  "ענני40במספר – לעננים קורא ",ceakהוא
סתם.41ובאחרים  "עננים" ,

חז"ל  במדרשי גם נמצאים אלו ביטויים שני
מהם  בחלק העננים: שבעת על הגירסא 42המספרים
ובאחרים  וכדומה, היו" עננים "שבעה "שבעה 43היא

על ceakענני בפירושו בוחר רש"י וכדומה. היו"
כתובים..."44התורה  עננים "שבעה לכתוב

בפשטות  כדלהלן: הוא לכך שההסבר לומר ויש
ענני לבין סתם עננים בין הבדל "ענני eakcקיים :

את  להראות היא מטרתם שכל משמעותם, כבוד"
ישראל  של היה 45כבודם שתפקידם עננים, היו כלומר, .

ולדאוג מכך mdikxvlלהגן כתוצאה כי אם ישראל, של
נוספים, עננים והיו ישראל. של וכבודם חיבתם נגלים
הכבוד  את לפרסם – "כבוד" לשם היתה מטרתם שכל

ישראל. את הקדושֿברוךֿהוא שמכבד

ענני הם העננים כל שלא מובן, הענן ceakמכך :
ועקרבים" נחשים והורג הגבוה... את `46eppiש"מנמיך

הוא תפקידו שהרי הכבוד, לאפשר igxkdמענני כדי
השמש  חום מפני שהגן הענן גם וכך במדבר, הליכה
היה  לא אשר מלחמה, בשעת העולם אומות מפני או
בענינים  להם להועיל כדי אלא ישראל של כבודם מפני
אלו  במקומות רש"י מתבטא ולפיכך ביותר. נחוצים

(סתם). "ענן" בלשון
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ט.31) יז, בשלח
ד"32) באופן (ובפרט בישראל להלחם יכול הי' שעמלק xabeומה

תי' כבר יא) שם, – ה'i"yxעמלק" היש השואלים שבנ"י ח) (פסוק שם
" – "שהי'ekilydגו' יח) (כה, תצא ברש"י וכמפורש לענן, חוץ – מעליו"

דברים ohletהענן מדֿמה. יד, (שלח וגו'" לעלות כש"ויעפילו ועד"ז ."
וראה  ה'. ציווי היפך הי' שהרי לענן, מחוץ שהי' שפשוט מאֿמד) א,

.59 והערה ה סעיף סוף בפנים לקמן
לב,33) האזינו רש"י וראה יט. (יד, בשלח בפרש"י – ד. יט, יתרו

שם. בשלח רש"י מפרש"י בארוכה ראה אבל קבלם. שהמלאך יא)
ואכ"מ.
א.34) כא, פרשתנו
(35199 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה (וראה מ לג, מסעי

בפרשתנו  מוסיף ולאידך בפרשתנו, רש"י הביאו שלא הטעם ואילך,
כו'"). רצועה מעולם "ועמלק

ואילך.36) לו מ, פקודי וראה ואילך. יז ט,
כמ"פ,37) כמדובר הרי – אגדה" מ"מדרש שמביאו ואף ד. lkכה,

הוא עה"ת בפרש"י שהובא אגדהeheytמה או מקרא ixacשל zayiind
`xwnd)i"yx.ח ג, ).n"kaeבראשית

מפורש38) ומשכיל i"yxtaוכן שפ"ח (וראה לענן" "חוץ יג כג, תצא

שם. יהושע בפרש"י מוכח וכן שם). לדוד
שם.39) בלק לדוד ומשכיל שפ"ח ריב"א, חזקוני, ראה
מסעי 40) יג. כו, פינחס א. כא, כט. כ, פרשתנו מג. כג, אמור פרש"י

ו. י, ד. ח, עקב מ. לג,
בפנים.41) לקמן ראה
שם 42) ראה  אבל הם". עננים ("שבעה כא יג, בשלח מכילתא

בהמשך  בא (אבל ב במדבר תנחומא לד. י, בהעלותך ספרי לאח"ז).
ועוד. סע"ב. שב, זח"ג כבוד"). "ענני לפנ"ז למ"ש

מכילתא 43) א. פ"ד, סוטה תוספתא יב. במדבר ג. בשלח תנחומא
שם. בהעלותך זוטא ספרי רפי"ד. המשכן דמלאכת ברייתא שם. בשלח
תכ"א  תקו"ז סע"א. רפג, זח"ג תכז. רמז פקודי יל"ש ב. פ"א, במדב"ר

א. קג, זח"ג וראה ועוד. א). (נה,
"והקיפם 44) י) (לב, האזינו מרש"י ג"כ ולהעיר שם. בהעלותך

mippraענני שבעת אגדה.. "ומדרש י) (טז, יחזקאל ברש"י ."ceak."'כו
לנ"ך  פרש"י כמ"פ, כמדובר הרי) אגדה". "מדרש שהוא לזה (נוסף אבל

הפשט ע"ד עה"ת.k"kאינו פירש"י כמו –
וראה 45) לשכינה. כינוי הוא ש"כבוד" – כו' הדרוש ע"ד משא"כ

.48 הערה לקמן
יח.46) כה, תצא



כג ireayd cenild xefgn t"r ± zweg zyxt ± zegiyÎihewl

הענן" מן צא – בעמלק הלחם "וצא ;30לדוגמא:
מקבלם" והענן חצים.. ואע"פ 32"זורקים ..– ההר "הר ;

ההרים" את ומשוה לפניהם הולך "נגד 25שהענן ;
עליו" זורחת והחמה נקפל... הענן ..– "כל 36השמש ;

פולטן..." הענן שהיה ..– אחריך .45הנחשלים

אהרן  מות עם שהסתלקו העננים אצל זאת, לעומת
ענני "נסתלקו הביטוי: רק ceak)cala"(47נמצא –

ישראל, של לכבודם שהיו 48העננים le`העננים

ישראל  בני צרכי את ענני49שסיפקו .ceak לא אכן אלו
היו  לא מדוע מובן וכך מקרא, של פשוטו לפי חזרו,

ענני הסתלקות על תלונות ישראל שהיו ceakלבני כפי ,
מרים. של בארה בענין להם

הרא"ם  קושית את לתרץ אפשר השואל:50בכך ,
ואחד  מלמעלה ואחד רוחות מד' היו העננים הרי

שמפרש 15מלמטה  וכפי לעננים, דומה והסוכה ,
–51רש"י  הושבתי בסוכות "כי :ceak ippr אפוא היו ,"

מלמטה  ואחד מלמעלה "אחד להיות צריכות לסוכה גם
היא  ההלכה ואילו רוחותיה", מד' בשתי 52וד' שדי

טפח? בה שיש שלישית ודופן שלמות דפנות

לענן  זכר עושים אין מדוע – לקושייתו להוסיף ויש
"לפניהם"? שהיה השביעי

שאנו  הזכר הדברים: מובנים לעיל האמור לפי
ל"ענני רק הוא מטרתם ceak"53עושים שכל העננים –

"כבוד"wxהיא "לפניהם",54לשם שהיה הענן ואילו ;
גם שימשו האחרים, העננים מששת חלק mikxvl55וכן

ישראל. עם של אחרים

גם כך, קשורxtqnאם איננו הסוכה xtqnlדפנות
בכך  שהיו לומר יש כאשר ובמיוחד הכבוד, ענני

מצד  בהגנה צורך היה לא שבו במסע – שינויים
ענן זה מצד הענן היה – .ceakdמסויים

.‰
"ÌÁÏ‰Ï ˙Â˘¯ ‰˙" :È"˘¯ Ï˘ ÂÂ˘Ï· ˜ÂÈ„‰
שהובא  בפירושו, רש"י של דיוקו גם יובן זה לפי

" על ג), (סעיף הכנעני"לעיל "שנסתלקו 34וישמע –
שנתנה וכסבור  כבוד –zeyxענני בישראל" להלחם

החידוש  את להזכיר צריך רש"י היה לכאורה שהרי
ixwirdשנתנה"zeyxde zexyt`d– בישראל" להלחם

בעננים, כן, לפני מוקפים, ישראל בני היו כאשר שהרי
בם.ixyt`Îizlaהיה להלחם

זה  דיוק מובן ענני 56עתה ש"נסתלקו לאחר גם :
עדיין אומות xzepכבוד" מפני ישראל על שהגן הענן

שכיוון  חשב, הכנעני אך מלחמה, בשעת העולם
ענני איננו ceakdשנסתלקו כבר הקדושֿברוךֿהוא –
כך כלֿ לכך ceakמגלה הוכחה זאת הרי לישראל,

לאפשרות zeyxש"נתנה בקשר אך בישראל", להלחם
שינוי  כל חל לא .57למלחמה

שהכנעני  ייתכן כיצד להקשות: בבני 58ואין יילחם
שכן, – הענן? עלֿידי מוגנים הם כאשר ישראל
ממש  שטות לכדי עד זה בפרט אותו הובילה חוצפתו
כדי  הענן מתוך ייצאו ישראל שבני חשב והוא וכו',

בו  .59להלחם

לפניֿכן  רש"י פירוש לפי כאן 33ובמיוחד שהכנעני
כבר  נלחם אשר זה היה הלוא ועמלק – עמלק הוא
שהענן  – אחריך "הנחשלים ישראל בבני קודםֿלכן

"היו60פולטן" כאשר אפילו ,zene`d lk להלחם יראים
אףֿעלֿפי וירד.. קפץ שוב deekpy"...59בכם.. והוא ,
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אהרן47) "וכן א) (ז, קהלת מפרש"י להעיר oprאבל cenra וראה ."
.44 הערה

גם 48) וענני i"yxnלהעיר רקיע "ענני ונסתלקו): ד"ה א (ט, תענית
עננים ושאר ע'`opiעשן ח"ט (שד"ח השקו"ט ידוע (אבל כבוד" של

לרש"י). הוא לתענית הפי' אם ועוד) א'תתיד
כב)49) (כ, פרשתנו פרש"י אתי ולפ"ז שם. בלק שפ"ח גם ראה

נבו" "הר רש"י שכותב ומה בסופו. ס"ב בפנים כנ"ל דלא – כפשוטו
תשל"ז. חקת ש"פ בשיחת נת' – ההר" "הר לפני

סו"ס 50) לטאו"ח ב"ח שם. לדרך וצידה גו"א וראה שם. בהעלותך
.147 ע' חל"ב לקו"ש וראה שם. (א"א) פרמ"ג תרכה.

"כמין51) יח) (ט, בהעלותך מרש"י ולהעיר שם. אבל dkeqאמור – "
על שהי' בענן המדובר לשון okyndשם וכדיוק שם, הכתובים (כמשמעות

גבי על (רק) נמשך והי' הענן"), "עמוד dcediרש"י ipa..cr אומר שמשה
ואכ"מ. וכו'". שובה

ס"ב.52) סתר"ל או"ח טושו"ע ב. ו, סוכה
"ענני53) רש"י לשון ותיב"ע ceakכדיוק ת"א בין מהשינוי ולהעיר ."

שם.

במצות 54) יותר ציוה "למה שם בב"ח שהקשה מה ג"כ מתורץ עפ"ז
(לא  זכר הוא סוכה כי – כו') ובאר מן (כמו חסדים" משאר יותר סוכה..

של לענין כ"א) צרכים, הספקת של שם.ceakלענין לקו"ש וראה .
שם,55) (ובפרמ"ג הגבוה מנמיך הי' שלמטה דזה שם ב"ח ראה

אבל נחשים). מפני מגין נעשה i"yxtaשהי' זה שכל לד) (י, בהעלותך
שם. לדרך בצידה וכמ"ש ש"לפניהם", זה ע"י

שם.56) ח"ח לקו"ש – באו"א ביאור ראה
שלהם 57) התייר הלך אי' א): (פ"ד, סוטה מתוספתא להעיר אבל

הדרך. את להם המכביש
שהי'58) יחֿכ), כ, (פרשתנו אדום וכן ועוג. סיחון מיתת iptlועד"ז

כבוד. ענני וסילוק אהרן
לא 59) אבל כנ"ל, כו' החצים מפני להגין רק הועילו העננים כי

בנ"י (יז,gvplשיוכלו בשלח מפרש"י וכדמוכח כו'. ארצו ולכבוש האויב
" אפ"ל v`ט) הי' שלכן בנדו"ד, בפועל גם הי' וכן בו". והלחם הענן מן

ומלחמת  ועוג סיחון במלחמת וכן א). כא, (פרשתנו שבי" ממנו "וישב
טו. טז, יחזקאל מרש"י ולהעיר הענן. מן בנ"י יצאו בפשטות מדין,

יח.60) כה, תצא פרש"י

ireayd cenild xefgn t"r ± zweg zyxt ± zegiyÎihewl

ממלחמות  גם ישראל בני על הגנו העננים (ג)
עמלק  במלחמת רש"י שהסביר כפי שב"31הגויים, ,`ve

"צא היא: הכוונה בעמלק" oprdהלחם on,"בו והלחם
בעננים  מוקפים ישראל בני היו עוד שכל מובן ומכך

בם  להלחם העולם אומות יכלו הסביר 32לא שכבר כפי ,
כן  לפני ואבני 33רש"י ה"חצים את קולט היה שהענן ,

זורקים". מצרים ש"היו בליסטראות"

הכנעני.. "וישמע אהרן מות לאחר מיד ולפיכך,
בישראל" רש"י 34וילחם שמפרש וכפי שבראותם 35, ,

להלחם  רשות ש"נתנה חשבו הכבוד", ענני ש"נסתלקו
בישראל".

על  הכבוד ענני של בהגנתם צורך היה כך, אם
הבאות. במלחמות גם ישראל

רק  היה לא המסעות במ"ב הענן של תפקידו (ד)
כך  על שמרחיבה כפי גם, אלא ללכת, לאן להראות

בהעלותך  בפ' להודיע36התורה ,izn וdnkonf"יחנו"
לכניסה  עד המסעות בכל צורך בו שהיה דבר ו"יסעו",

ישראל. לארץ

הפסוק  על ועיקר: נגד 37(ה) לה' אותם "והוקע :
) אומרxg`lהשמש" אהרן) מודיע i"yxמות "השמש :

החוטאים ltwpאת oprd."עליו זורחת והחמה מכנגדו
בפירוש  איפוא, אומר לאחר 38רש"י גם היה שהענן ,

אהרן  השמש.39מות מפני והגן

מוזכר  אין מדוע בעינה: הקושיא אפוא נשארה
גרמה  לא ומדוע חזרו, הכבוד שענני מקום בשום

ישראל? אצל לזעזוע הסתלקותם

.„
"„Â·Î ÈÚ"Â ,Ì˙Ò "ÌÈÚ"

תחילה  ולהבין להקדים יש הדברים, את להבין כדי
התורה: על בפירושו רש"י של בלשונו ושינוי דיוק

מקומות  "ענני40במספר – לעננים קורא ",ceakהוא
סתם.41ובאחרים  "עננים" ,

חז"ל  במדרשי גם נמצאים אלו ביטויים שני
מהם  בחלק העננים: שבעת על הגירסא 42המספרים
ובאחרים  וכדומה, היו" עננים "שבעה "שבעה 43היא

על ceakענני בפירושו בוחר רש"י וכדומה. היו"
כתובים..."44התורה  עננים "שבעה לכתוב

בפשטות  כדלהלן: הוא לכך שההסבר לומר ויש
ענני לבין סתם עננים בין הבדל "ענני eakcקיים :

את  להראות היא מטרתם שכל משמעותם, כבוד"
ישראל  של היה 45כבודם שתפקידם עננים, היו כלומר, .

ולדאוג מכך mdikxvlלהגן כתוצאה כי אם ישראל, של
נוספים, עננים והיו ישראל. של וכבודם חיבתם נגלים
הכבוד  את לפרסם – "כבוד" לשם היתה מטרתם שכל

ישראל. את הקדושֿברוךֿהוא שמכבד

ענני הם העננים כל שלא מובן, הענן ceakמכך :
ועקרבים" נחשים והורג הגבוה... את `46eppiש"מנמיך

הוא תפקידו שהרי הכבוד, לאפשר igxkdמענני כדי
השמש  חום מפני שהגן הענן גם וכך במדבר, הליכה
היה  לא אשר מלחמה, בשעת העולם אומות מפני או
בענינים  להם להועיל כדי אלא ישראל של כבודם מפני
אלו  במקומות רש"י מתבטא ולפיכך ביותר. נחוצים

(סתם). "ענן" בלשון
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ט.31) יז, בשלח
ד"32) באופן (ובפרט בישראל להלחם יכול הי' שעמלק xabeומה

תי' כבר יא) שם, – ה'i"yxעמלק" היש השואלים שבנ"י ח) (פסוק שם
" – "שהי'ekilydגו' יח) (כה, תצא ברש"י וכמפורש לענן, חוץ – מעליו"

דברים ohletהענן מדֿמה. יד, (שלח וגו'" לעלות כש"ויעפילו ועד"ז ."
וראה  ה'. ציווי היפך הי' שהרי לענן, מחוץ שהי' שפשוט מאֿמד) א,

.59 והערה ה סעיף סוף בפנים לקמן
לב,33) האזינו רש"י וראה יט. (יד, בשלח בפרש"י – ד. יט, יתרו

שם. בשלח רש"י מפרש"י בארוכה ראה אבל קבלם. שהמלאך יא)
ואכ"מ.
א.34) כא, פרשתנו
(35199 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה (וראה מ לג, מסעי

בפרשתנו  מוסיף ולאידך בפרשתנו, רש"י הביאו שלא הטעם ואילך,
כו'"). רצועה מעולם "ועמלק

ואילך.36) לו מ, פקודי וראה ואילך. יז ט,
כמ"פ,37) כמדובר הרי – אגדה" מ"מדרש שמביאו ואף ד. lkכה,

הוא עה"ת בפרש"י שהובא אגדהeheytמה או מקרא ixacשל zayiind
`xwnd)i"yx.ח ג, ).n"kaeבראשית

מפורש38) ומשכיל i"yxtaוכן שפ"ח (וראה לענן" "חוץ יג כג, תצא

שם. יהושע בפרש"י מוכח וכן שם). לדוד
שם.39) בלק לדוד ומשכיל שפ"ח ריב"א, חזקוני, ראה
מסעי 40) יג. כו, פינחס א. כא, כט. כ, פרשתנו מג. כג, אמור פרש"י

ו. י, ד. ח, עקב מ. לג,
בפנים.41) לקמן ראה
שם 42) ראה  אבל הם". עננים ("שבעה כא יג, בשלח מכילתא

בהמשך  בא (אבל ב במדבר תנחומא לד. י, בהעלותך ספרי לאח"ז).
ועוד. סע"ב. שב, זח"ג כבוד"). "ענני לפנ"ז למ"ש

מכילתא 43) א. פ"ד, סוטה תוספתא יב. במדבר ג. בשלח תנחומא
שם. בהעלותך זוטא ספרי רפי"ד. המשכן דמלאכת ברייתא שם. בשלח
תכ"א  תקו"ז סע"א. רפג, זח"ג תכז. רמז פקודי יל"ש ב. פ"א, במדב"ר

א. קג, זח"ג וראה ועוד. א). (נה,
"והקיפם 44) י) (לב, האזינו מרש"י ג"כ ולהעיר שם. בהעלותך

mippraענני שבעת אגדה.. "ומדרש י) (טז, יחזקאל ברש"י ."ceak."'כו
לנ"ך  פרש"י כמ"פ, כמדובר הרי) אגדה". "מדרש שהוא לזה (נוסף אבל

הפשט ע"ד עה"ת.k"kאינו פירש"י כמו –
וראה 45) לשכינה. כינוי הוא ש"כבוד" – כו' הדרוש ע"ד משא"כ

.48 הערה לקמן
יח.46) כה, תצא
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ה  ללא "קפץ", של באופן ישראל עם תחשבות התמודד
הענן. עלֿידי מוגנים היו שהם בכך

.Â
‰Ê· ‰È‰ ‡Ï ,Ì‰ÓÚ ÌÈÏ„‚Â ÌÈˆ‰‚ÓÂ ÌÈÙ˘

ÈÁ¯Î‰ Í¯Âˆ
כבוד" "ענני בין ההבדל אודות שלעיל ההסבר על

אומר  רש"י הרי לשאול: ניתן סתם, עננים 13לבין

ואף ceakש"ענני אותם.. ומגהצים בכסותם שפים היו
ושני  עמהם", לבושן גדל היה גדלים שהיו כמו קטניהם
כצרכי  הנחוצים הדברים בין לכאורה היו אלו תפקידים

בלבד  כבוד של ענין ולא אדם, ?!61בני

שהרי, כלל. קושיא זו אין דבר של לאמיתו אך
zehyta היה קטניהם.. "ואף באמרו מתכוון רש"י אין ,

ענני  של תפקידיהם להמשך עמהם" לבושן גדל
לבין 62הכבוד  עמהם" לבושן "גדל בין הקשר מהו כי ,

הלבושים, על דברו כדי שתוך אלא – כבוד?! ענני
נס היה שבהם רש"י, עם cxtpמציין ביחד שגדלו ,

כדברי לעננים) קשר (ללא הזה i"yxגופם "כלבוש שם
".enrשגדלhnegשל

לפירושו  כהמשך זאת מביא שרש"י לכך [הסיבה
כאן  שבדיוק היא, בכסותם..." שפים היו כבוד ש"ענני
ללבוש  יכלו הגדולים אמנם השאלה: להתעורר עשויה

לא ש"שמלתך מפני בגדים, אותם הזמן dzlaכל
את  במדבר ללבוש הקטנים יכלו כיצד אך – מעליך"
רש"י, אומר לכן גדלים? הם בעוד הבגדים, אותם
לבושן  גדל ש"היה נס, הקדושֿברוךֿהוא עשה שכאן

עמהם"].

ש" ceakוהענין ippr ומגהצים בכסותם שפים היו
הכבוד" "ענני ללא גם שהרי – הכרחי היה לא אותם"
והגיהוץ  השיפוי את לבצע במדבר ישראל בני יכלו

הרגילות. בדרכים

ש"שמל  לכך נס בדומה היה לא בלתה" לא תך
בגדים לעצמם להשיג יכלו שהרי – או miycgהכרחי ,

ה"שמלות" ביציאת 63מן עמם לקחו שהם הרבות
וכדומה,64מצרים  הכבשים מצמר הכנתם עלֿידי או ,

שהו  כאשר בגד קניית עלֿידי או ממקניהם, להם שהיה
ישוב  מקום בקרבת לפעם .65מפעם

באמצעות  דוקא ו"מגהצים" ה"שפים " שענין וכיוון
לחסוך  כדי אלא לישראל, הכרחי היה לא כבוד ענני
– לכבוד אמיתי סימן עצמו זה הרי קל, טורח מהם
הדבר  קשור ולכן ישראל. את מכבד שה' הכבוד לעוצם

.ceakלענני

.Ê
Ô¯‰‡ ˙ÂÎÊ·Î ‡Ï ,‰˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÎ¯ˆ ˙Ï·˜

ÌÈ¯ÓÂ
רש"י  אם להבין: יש הבאר"6עדיין ש"בטלה אומר

ששיבת  סובר, שהוא נראה הרי משה, לפטירת קשור
– א') בסעיף לעיל (כאמור משה בזכות היתה הבאר

משה? בזכות כבוד ענני חזרו לא מדוע כך, ואם

מקרא, של פשוטו לפי כדלהלן: זאת להסביר ויש
למה  דומה אינו משה, באמצעות ישראל שקבלו מה כל

ומרים, אהרן באמצעות ישראל mzekfayשקבלו קבלו
שמשה, אלא ומים, כבוד on`pענני drexk דאג ,

צרכיהם לכל הכרחיים.miigxkdd,onfaלישראל שהיו

שענין רואים, הדברים: יומתקו שמשה dfוכך –
בזכות  התלוי כענין היה לא – ישראל לצרכי ,66דאג

lhaznd נע זה אלא הזכות, בעל של פטירתו שה לאחר
או  זאת, יקבלו הסתלקותו לאחר שגם המבטיח באופן

בכך: צורך להם יהא לא שכבר

הרי  הבאר", "בטלה משה מות שלאחר פי על אף
קרובים  היו כבר כי לבאר, נזקקו לא כבר ישראל בני

פירש67לירדן  כבר המן, לגבי גם וכך  ;i"yx68,
המן פסק אדר בז' משה ש"כשמת cxilnשלמרות

כך) אחר גם מן להם היה זאת ממן ewtzqpe(בכל
ביום בו oqipaשלקטו xyr dyya xnerd eaixwdy cr."

.Á
¯Á‡Ï Ì‚ ˙ÂÎ˘Ó ¯Â„‰ È‡È˘ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ

Ì˙¯ÈËÙ
דור  בכל ישראל לנשיאי בקשר ללמוד יש מכך
אין  בשר בעיני כאשר הסתלקותם, לאחר שגם ודור,
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שהש"ר 61) יא. פ"ז, דב"ר כג. מזמור תהלים (מדרש שבכ"מ ובפרט
" הגירסא יא) דר"כ oprdפ"ד, (פסיקתא בהגירסא בוחר ורש"י כו'", שף

"ענני שם) עקב ביל"ש הובא בשלח. ".ceakפ'
היו 62) "ולא הקודמת בהערה שצויינו המדרשים מלשון מוכח וכן

– כו'" הזה החלזון גדלים.. רקle`(הקטנים) כבוד ענני ע"ד ,`k"gנזכר
תכבוסת". צריכין היו ש"לא ע"ז

של 63) באופן הי' והרי ושמלות". זהב וכלי כסף ("כלי לה יב, בא
וזהב). כסף הכלי ריבוי ע"ד – יג יג, בא פרש"י וראה לו). (שם, "וינצלם"

שם.64) עקב הראב"ע כמ"ש
אי"ז 65) – כבוד לענני שייך עמהם" גדל ד"הי' את"ל גם ועפ"ז,

הכרחי. ענין
כבוד 66) ענני ונסתלקו מרים, מיתת לאחרי לעדה" מים הי' "ולא כמו

אהרן. מיתת לאחרי
ועוד.67) פרשתנו. סוף
אכלוהו68) שם, ר"י ולדעת שם. (ממכילתא לה טז, dpyבשלח c"i

משה!). מיתת אחר
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לאחר  למן (בדומה גלוי באופן השפעתם את רואים
היה נראה העולם על שבמבט משה, מלירד)wqtyמות
ש" המפורסם, הכלל קיים כאן הרי –lrn ecxti `l

mzirxn o`v"69;

ומשמש  עומד כאן ש"אף מפני רק לא וזאת
)mexnn"(70 אלא – בשר בעיני לראות אין זאת שאת –

מפני עבור zelertyגם הקימו שהם אלו, וענינים
פעולה הם הזה, בעולם בחיים בהיותם zkynpישראל

הסתלקותם. לאחר גם זאת "לקבל" ממשיכים –

.Ë
ÊÂÓ˙ ‚"ÈŒ·"È ‰ÏÂ‡‚‰ ‚Á ÔÈ·Ï ˙‡Ê ÔÈ· ¯˘˜‰
הגאולה  חג לבין זה ענין שבין המיוחד הקשר זהו
החל  תמוז, י"בֿי"ג אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק של
(שמיני' חוקת פ' של השבוע בימי רבות בשנים

בולט 71מתברכין  באופן מתגלה זה ענין שהרי – (
הרבי: בגאולת

י"בֿי"ג  של והגאולה שהנצחון במוחש, רואים
ההיא  במדינה שאפילו לכך שגרמה ההם, בימים תמוז

פעולה  היא – היהדות והפצת התורה החזקת תתקיים
dfdנמשכת meid cr להקמת הביא כבר זה דבר ,

במדינה  ומצוות תורה שומרי יהודים של דורות שלושה

ומפי  מפיך ימושו ש"לא התורה קובעת כך שעל ההיא,
עולם" ועד מעתה זרעך... זרע ומפי .72זרעך

מספר  כבר שהיו כאלה שאפילו רואים, יתרֿעלֿכן:
המצב miwzepnדורות עקב – ויהדות מתורה ר"ל

אלו  גם – ההיא במדינה האיומים והתנאים החמור

הגאולה מפעולת "לקבל" crdfdממשיכים meid וזה ,
אותם של eiykrמעורר לחיים שבים והם לתשובה,

ויהדות. תורה

חג  של הפעולות של כדבעי עשייה ובאמצעות

כללי,73הגאולה  באופן והפצתן ויהדות תורה חיזוק ,

החסידות  מעיינות הפצת – גרמא שהזמן ענין ובמיוחד
משיחא, מלכא דא מר" ל"קאתי הדבר יביא – חוצה

אמן. בימינו במהרה

,n"ehn t"y i`ven zegiyn)
(h"lyz a`a e"he mixac t"y
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נ"ע 69) מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
חכמי  בס' נדפס – תרפ"א) ניסן (ב' שלו הראשון ליארצייט ָבמכתבו
ע' ח"א נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות א. לג, תרפ"ד) (נ.י. ישראל

קמא.
סע"ב.70) יג, סוטה

א.71) פח, ב. סג, זח"ב
א.72) פה ב"מ כא. נט, ישעי'
תרפ"ח 73) תמוז י"ב – הראשונה לחגיגה הגאולה בעל מכתב ראה

ועוד). (263 (ע' ותש"ח קמו) (ע' תרפ"ח בסה"מ (נדפס
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ה  ללא "קפץ", של באופן ישראל עם תחשבות התמודד
הענן. עלֿידי מוגנים היו שהם בכך

.Â
‰Ê· ‰È‰ ‡Ï ,Ì‰ÓÚ ÌÈÏ„‚Â ÌÈˆ‰‚ÓÂ ÌÈÙ˘

ÈÁ¯Î‰ Í¯Âˆ
כבוד" "ענני בין ההבדל אודות שלעיל ההסבר על

אומר  רש"י הרי לשאול: ניתן סתם, עננים 13לבין

ואף ceakש"ענני אותם.. ומגהצים בכסותם שפים היו
ושני  עמהם", לבושן גדל היה גדלים שהיו כמו קטניהם
כצרכי  הנחוצים הדברים בין לכאורה היו אלו תפקידים

בלבד  כבוד של ענין ולא אדם, ?!61בני

שהרי, כלל. קושיא זו אין דבר של לאמיתו אך
zehyta היה קטניהם.. "ואף באמרו מתכוון רש"י אין ,

ענני  של תפקידיהם להמשך עמהם" לבושן גדל
לבין 62הכבוד  עמהם" לבושן "גדל בין הקשר מהו כי ,

הלבושים, על דברו כדי שתוך אלא – כבוד?! ענני
נס היה שבהם רש"י, עם cxtpמציין ביחד שגדלו ,

כדברי לעננים) קשר (ללא הזה i"yxגופם "כלבוש שם
".enrשגדלhnegשל

לפירושו  כהמשך זאת מביא שרש"י לכך [הסיבה
כאן  שבדיוק היא, בכסותם..." שפים היו כבוד ש"ענני
ללבוש  יכלו הגדולים אמנם השאלה: להתעורר עשויה

לא ש"שמלתך מפני בגדים, אותם הזמן dzlaכל
את  במדבר ללבוש הקטנים יכלו כיצד אך – מעליך"
רש"י, אומר לכן גדלים? הם בעוד הבגדים, אותם
לבושן  גדל ש"היה נס, הקדושֿברוךֿהוא עשה שכאן

עמהם"].

ש" ceakוהענין ippr ומגהצים בכסותם שפים היו
הכבוד" "ענני ללא גם שהרי – הכרחי היה לא אותם"
והגיהוץ  השיפוי את לבצע במדבר ישראל בני יכלו

הרגילות. בדרכים

ש"שמל  לכך נס בדומה היה לא בלתה" לא תך
בגדים לעצמם להשיג יכלו שהרי – או miycgהכרחי ,

ה"שמלות" ביציאת 63מן עמם לקחו שהם הרבות
וכדומה,64מצרים  הכבשים מצמר הכנתם עלֿידי או ,

שהו  כאשר בגד קניית עלֿידי או ממקניהם, להם שהיה
ישוב  מקום בקרבת לפעם .65מפעם

באמצעות  דוקא ו"מגהצים" ה"שפים " שענין וכיוון
לחסוך  כדי אלא לישראל, הכרחי היה לא כבוד ענני
– לכבוד אמיתי סימן עצמו זה הרי קל, טורח מהם
הדבר  קשור ולכן ישראל. את מכבד שה' הכבוד לעוצם

.ceakלענני

.Ê
Ô¯‰‡ ˙ÂÎÊ·Î ‡Ï ,‰˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÎ¯ˆ ˙Ï·˜

ÌÈ¯ÓÂ
רש"י  אם להבין: יש הבאר"6עדיין ש"בטלה אומר

ששיבת  סובר, שהוא נראה הרי משה, לפטירת קשור
– א') בסעיף לעיל (כאמור משה בזכות היתה הבאר

משה? בזכות כבוד ענני חזרו לא מדוע כך, ואם

מקרא, של פשוטו לפי כדלהלן: זאת להסביר ויש
למה  דומה אינו משה, באמצעות ישראל שקבלו מה כל

ומרים, אהרן באמצעות ישראל mzekfayשקבלו קבלו
שמשה, אלא ומים, כבוד on`pענני drexk דאג ,

צרכיהם לכל הכרחיים.miigxkdd,onfaלישראל שהיו

שענין רואים, הדברים: יומתקו שמשה dfוכך –
בזכות  התלוי כענין היה לא – ישראל לצרכי ,66דאג

lhaznd נע זה אלא הזכות, בעל של פטירתו שה לאחר
או  זאת, יקבלו הסתלקותו לאחר שגם המבטיח באופן

בכך: צורך להם יהא לא שכבר

הרי  הבאר", "בטלה משה מות שלאחר פי על אף
קרובים  היו כבר כי לבאר, נזקקו לא כבר ישראל בני

פירש67לירדן  כבר המן, לגבי גם וכך  ;i"yx68,
המן פסק אדר בז' משה ש"כשמת cxilnשלמרות

כך) אחר גם מן להם היה זאת ממן ewtzqpe(בכל
ביום בו oqipaשלקטו xyr dyya xnerd eaixwdy cr."

.Á
¯Á‡Ï Ì‚ ˙ÂÎ˘Ó ¯Â„‰ È‡È˘ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ

Ì˙¯ÈËÙ
דור  בכל ישראל לנשיאי בקשר ללמוד יש מכך
אין  בשר בעיני כאשר הסתלקותם, לאחר שגם ודור,
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שהש"ר 61) יא. פ"ז, דב"ר כג. מזמור תהלים (מדרש שבכ"מ ובפרט
" הגירסא יא) דר"כ oprdפ"ד, (פסיקתא בהגירסא בוחר ורש"י כו'", שף

"ענני שם) עקב ביל"ש הובא בשלח. ".ceakפ'
היו 62) "ולא הקודמת בהערה שצויינו המדרשים מלשון מוכח וכן

– כו'" הזה החלזון גדלים.. רקle`(הקטנים) כבוד ענני ע"ד ,`k"gנזכר
תכבוסת". צריכין היו ש"לא ע"ז

של 63) באופן הי' והרי ושמלות". זהב וכלי כסף ("כלי לה יב, בא
וזהב). כסף הכלי ריבוי ע"ד – יג יג, בא פרש"י וראה לו). (שם, "וינצלם"

שם.64) עקב הראב"ע כמ"ש
אי"ז 65) – כבוד לענני שייך עמהם" גדל ד"הי' את"ל גם ועפ"ז,

הכרחי. ענין
כבוד 66) ענני ונסתלקו מרים, מיתת לאחרי לעדה" מים הי' "ולא כמו

אהרן. מיתת לאחרי
ועוד.67) פרשתנו. סוף
אכלוהו68) שם, ר"י ולדעת שם. (ממכילתא לה טז, dpyבשלח c"i

משה!). מיתת אחר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc zenai(ipy meil)

úBøeñàodizyàNpäì`ny yeygl dkixv zg` lky ,weyl £§¦¨¥
.el maiizdl dwewfe ig dzxag ly mcewd dlraøæòìà éaø©¦¤§¨¨

å ìéàBä ,øîBàxakeøzeä`ypidl ozecr it lr miyp oze`ïéîáéì ¥¦§§©§¨¦
,ezn mipey`xd odilray zwfgaeøzeäzecr dze` it lr dzr §

`ypidl,íãà ìëìoiicr mipey`xd milrady yeygl epl oi`e §¨¨¨
.miig

àøîâ
:sqep dxwna dpcy `ziixa d`ian `xnbdàðzizy ,`ziixaa ¨¨

,odilra ezny ecirdy zenaiBæìyiíéãòdlra znyådl yi ¨¥¦§
íéðá,znd dlranBæìåoi`íéãò àì,zny dixack eciriyàìå ¨¦§¨Ÿ¥¦§Ÿ
íéðá,dlranúBøzeî ïäézLmpi` odizyy ,weyl `ypidl ¨¦§¥¤¨

dwewf dpi` dlran mipa dl yiy oeikn dpey`xd ,meail zewewf
icry meyn meain dxeht dipyde .ig maid m` elit` meail

.maid zny ecird dzxag
:dpynd ly `tiqa epipyeîaééúðmixzepd mig`l miypdeúîåmb ¦§©§§¥

ïéîáéäodizy ixd ,mipa `laàNpäì ïéøeñà.weyløæòìà éaø ©§¨¦£¦§¦¨¥©¦¤§¨¨
eøzeäå ìéàBä ,øîBà`ypidl miyp oze`íãà ìëì eøzeä ïéîáéì ¥¦§§©§¨¦§§¨¨¨

mipey`xd odilray yeygl zekixv opi`e .minaid zzin xg`l
.miig

:ef zwelgna dpc `xnbdøæòìà éaøc àîòè éàî ,àáø éòaxiznd ¨¥¨¨©©£¨§©¦¤§¨¨
m`d ,weyl `ypidl miypd izyläãéòî äøö øáñ÷c íeMî¦§¨¨©¨¨§¦¨

zpn`peìz` xizddzøáçmeyn dzecra zxwyny oiyyeg oi`e §£¤§¨
.dzxagl lwlwl dvexyàîìc Bàenrh `ny ±àì àéäc íeMî ¦§¨¦§¦Ÿ

dLôð àì÷ì÷îmewna elit` dnvr lwlwz `l dnaidy ± §©§§¨©§¨
ly oexg`d ote`a jkle .dzecra dzxag z` wifdl dvexy
`le dlra zny dzecr it lr dnaizpy mi`ex ep`y dpynd
dzecry yegl epl oi` ,[dlral xq`il] jka lwlwzzy dyyg
iabl s` zpn`pe ,dzxag z` lwlwl ef zecra dzpeeke xwy

.dzxag
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîìipy oia dkldl lcadd dn ± §©©§¨¦¨
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב



כו

fenz b"iÎa"i zegiyÎihewlgi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÊÂÓ˙ ˘„ÂÁ·˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÓÈ

משלו  מיוחד תוכן חודש לכל יש ומובן 1כידוע, .2,
יום  בו שיש שחודש פרטית, בהשגחה שהכל כיוון
קשור  החודש של תוכנו הרי מיוחדים, ימים או מיוחד

האלה. הימים או הזה היום למשמעות

הפורים  ימי מביאים אדר בחודש לכך 3לדוגמא:
" – שמחה של לזמן הפך כולו אשר ycegdשהחודש

להם..." כולו 4נהפך החודש כשר להלכה אשר עד ,

מגילה  "5לקריאת וכן ,qpkpyn"בשמחה מרבין .6אדר
ניסן חודש נקרא לכך מפני 7הגאולה ycegבדומה ,

ממצרים. הגאולה היתה בו שבחמשהֿעשר

שני  בתוכו כולל שהוא רואים, תמוז חודש לגבי

מנוגדים: ענינים

המוזכר שבחודש, המיוחד azkayהיום dxeza
עשר 8(בנביאים) שבעה צום הרביעי", "צום הוא ,

העיר"9בתמוז  "הובקעה זה שביום כללי 10, ענין זהו .
ycega11 החודש שם על נקרא שהצום מזה כמובן ,
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9
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11

12

13

14

15

16

(ר"ה 1) מיוחד מזל לו יש חודש וכל ז. ג, לאסתר שני תרגום ראה
ובכל  חודש). מזל הובא שלא א קנו, בשבת וצע"ק שם. ובפרש"י ב יא,
במקומם). חסידים במשנת (הובאו הוי' דשם מיוחד צירוף מאיר חודש

ועוד.
שם.2) שני בתרגום מוכח וכן
פור3) נפל ב: יג, ממגילה נולד.drayaeאדר..ycegaולהעיר באדר

ואילך. 368 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה
כב.4) ט, מג"א
נהוג.5) והכי ס"ז: סתרפ"ח או"ח וברמ"א מגילה. ריש ירושלמי
סק"ה.6) סתרפ"ו או"ח מג"א (ואילך). סע"א כט, תענית
שאמרז"ל:7) ועד יא. פט"ו, להגאל oqipaנגאלוoqipaשמו"ר עתידין

כוותי'). סתם שם ובשמו"ר רע"א. יא, ר"ה ר"י (דעת
יט.8) ח, זכרי'
ישראל.9) שמע עה"פ ואתחנן ספרי ה"ה. פ"ד תענית בירושלמי כ"ה

פ"ה  תעניות הל' מ"ג. פ"א לר"ה בפיה"מ רמב"ם ספ"ו. סוטה תוספתא
ומהר"י  רד"ק עקיבא). ור' ד"ה שם ב"י ראה (אבל סתקמ"ט טאו"ח ה"ד.
(הובא  ב. יח, ר"ה בבבלי גם הגירסא כ"ה כמה ולדעת שם. זכרי' קרא

שם). דק"ס שם. וריטב"א הר"ן בחי'
יח) שם, זכרי' ראב "ע (וראה שם בבבלי הספרים רוב גירסת אבל

ד"בראשונה h'"זה אזיל לשיטתי' והבבלי – העיר" הובקעה שבו בתמוז
או"ח  בטושו"ע וכ"ה סע"ב. כח, (תענית בתמוז" בתשעה העיר הובקעה
הערה  ראה אבל ראשון. בית חורבן לאחרי איירי דזכרי' והקרא ס"ב), שם

הבאה.
וגם  כאן" יש חשבונות ד"קילקול שם) (תענית לשיטתי' והירושלמי
הוזכר  (שהרי שם ותוספתא בספרי צ"ל וכן בו. בי"ז הובקעה בראשונה

העיר"). הובקעה "שבו שם*
בחורבן  ירושלים ד"הובקעה ה"ב) שם תעניות (הל' שכתב והרמב"ם

ipyעל דזכרי' הכתוב מפרש ומ"מ "f"i נקבע לשיטתו כי – כנ"ל תמוז
ל  בראשון גם הלוחות f"iהצום (נשתברו היום** שבאותו מפני תמוז,

שם)***. לרמב"ם צפע"נ (ראה התמיד ו)בטל
בי"ז 10) הובקעה נמי בא' דידן לגמ' "דאפילו שם לר"ה טו"א וראה

(בי"ז) בו מתענין הי' לא החשבונות קלקול ש"מפני כתב ששם (אלא כו'"
תמוז  בט' העיר הובקעה דבראשונה שם בתענית דאמרו והא בט'"). אלא
הכי  סבורים, שהיו ממה לשנות רצה לא שהפסוק כמו למימר "איכא –

שם). ובטו"א עיי"ש שם, תענית ארי (גבורות התנא" נמי
שם, תענית מהרש"א בחדא"ג שמפרש מה ע"פ יותר [ויומתק

(לא פירושו חשבונות קלקול zerhדקלקול ש"לפי כ"א) בחשבון,
האויבים של dnglחשבונות oipeny בודאי" אבל תמוז", בט' רק הי' לא

בתמוז dpaldבי"ז ycega התענו (ומעולם בראשונה" גם העיר נבקעה
שהרי  לנ"ך, בפירושו רש"י שיטת מוכח וכן הלבנה)****]. לחודש בי"ז
העיר  הובקעה שבו בתמוז י"ז שבין יום.. "כ"א יב) א, (ירמי' הביא
דבט' וֿז) נב, שם ב. לט, (שם ועה"פ – הבית" נשרף שבו באב לתשעה

כלום! העיר לא העיר. נבקעה
וישבו  גו' "ויבואו ג) לט, (שם הכתוב ד(המשך) שס"ל, ועכצ"ל

החיצונה jezdבשער חומה רק נכבשה תמוז דבט' מוכיח*****, "
היינו העיר" הפנימית zlgzd(ו"הבקעה וחומה קצת) ודוחק הבקיעה.

פתח תמוז), (בי"ז אח"כ רק נכבשה milyexiדהביהמ"ק) ixry."'וגו
כברד"ק  [דלא וכו'" נקנור שער העזרה "שער התוך בשער לאח"ז ומש"פ
הוא  התוך בשער דוישבו שם וברד"ק העיר, שער על שקאי שם, ומצו"ד

"xg`דכוונתו עכצ"ל , – השרים)] על (וקאי העיר" ixg`lyשהבקעה
" הוסיף (ולכן שלה ההמשך גם נתקיים הנ"ל נבואה "ועל ebe'קיום – ("

טז) (א, בירמי' יתורץ ועפ"ז שבתוכה. ביהמ"ק חומות (כולל חומותי" כל
שלו). וחומה ביהמ"ק – העיקר מזכיר אינו דלכאורה שם

דמש"נ  לפרש, אפשר גֿד) כה, במ"ב (ועד"ז שם נב [ובקאפיטל
זה, שבפסוק גו'" הרעב "ויחזק על רק קאי לחודש" על le`"בתשעה

בפסוק גו"******].f"g`lyמש"נ העיר "ותבקע
ואכ"מ. .41 הערה לקמן וראה

שם.11) שני תרגום ראה

e (*wx.(my inlyexiak `lc) df
oiprzn oi`e (**mb.xird zriwan xing cinzd lhac e` .(my ziprz inlyexid ixac ok yxtny ,my p"rtv d`x) lawl xeavd evx `ly iptn ± fenz 'ha

i"yxtke ..drwaed" y"nn gikedl oi`c l"i f"tre (***my"dniiwzpyo`k'eb e`ae 'ek d`eapoaxegaipydfn oi` ik ± (d`ad dxrd d`x) oey`x oaxega ezhiy "
n"wtp..ipy oaxeg wx hwp 'il `xixa `lc oeikne ,fenz f"il (f` mb) mevd rawp d"`lay oeikn

,'ha mb dprzi ytp lra"c (a"wq h"nwzq) `"bna y"n uxezn ± 'yexie ilaad oia jeezl mipta x`eand t"r (****edinf"ia k"b 'id dpey`xay `zi` 'yexia
ytp lra mb f"tlc (my y"dgna y"nk) ezpeek zehytay ± "'ekv"i`d"ky rnyne ,xingdlezpwqn.?ilaak dkld 'yexie ilaa ixde ±

hl lhit`wc `le ± ap lhit`wc aezkd `aed (my r"eye inlyexia k"`yn) my ziprzay dn uxezn f"tr (*****encwyrbepa wx onfd gxken hl lhit`wa ik ±
."milyexi ixry" dpeilrd d`eap lr (i"yxtl) i`wc ± "e`eaie" ezlgzdl

" (my ` 'inxi) i"yx y"na uxzl yi f"cre (******dryz" (hÎg ,dk a"n) f"ptl yxetny s` ± "ziad sxyp eay a`adrayaik ± "'d zia z` sxyie ..ycegl
.('ek eqpkp draya :` ,hk ziprz d`xe) k"g` 'idy ,f"g`ly weqtay "'eb sexyie" lr `le ,'g weqta xn`pd lr wx i`w "ycegl draya"



כז ireayd cenild xefgn t"r ± fenz b"iÎa"i ± zegiyÎihewl

"צום12כולו  –iriaxd ה"רביעי של הצום – "
.13לחדשים"

של  להיפוכה תמוז חודש של תוכנו קשור זה לפי
עשר  משבעה כאשר במיוחד לפורענות, – השמחה

אבילות.d`ldeבתמוז ימי המצרים, בין ימי מתחילים

זה, בחודש מיוחד יום עוד בדורנו נתגלה שני מצד
– מנוגד תוכן בעל dle`bdשהוא bg,תמוז י"בֿי"ג –

סופי  באופן שוחרר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כאשר
כפי  אלא פרטית, גאולה היתה לא זו ומגלות. ממאסר

המפורסם  במכתבו כותב בלבד 14שהוא אותי "לא :
כל  גם כיֿאם תמוז, בי"ב הקדושֿברוךֿהוא גאל
בשם  אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי

את כולל וזה יכונה...", היהודים.lkישראל סוגי
הגאולה חג זהו ישראל.lklכלומר,

שענין מובן, לעיל האמור כל הוא dle`bdולפי
כולו. תמוז חודש של וכללי עיקרי תוכן

עד  הדורות כל במשך ידעו לא כיצד להקשות: [אין
תמוז, חודש של תוכנה הוא הגאולה שענין לדורנו,

שבכתב, התורה לפי ידוע, היה להיפך, על wxכיֿאם
שבו? הפורענות ענין

ומתחדשים  שמתגלים מוצאים, בכלל בתורה כי
"הכל  זאת עם ויחד בה, חדשים ענינים תמידי באופן

מסיני" למשה ש 15ניתן הוא, לכך וההסבר ענין , לכל
זמן להתגלות elynיש צריך הוא מאז 16שבו ואשר ,

הפורים  לימי בדומה לקיימו, וכדומה.17יש

עקבתא  של בדור עתה, דווקא בעניננו: גם וכך
לביאת ממש בסמוך מלך l`ebדמשיחא, – אחרון

ענין  להתגלות היה צריך שבו הזמן זהו המשיח,
dle`bd.שבתמוז

.·
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תמוז, בחודש מיוחדים ימים שני שקיימים כשם
בשמו  גם ניגודים קיימים כך בתוכנם, של 18המנוגדים

"תמוז": – עצמו החודש

של שמה הוא "תמוז" כנאמרdxfÎdcearא) ,dxeza
azkay ביחזקאל את 19, מבכות יושבות "הנשים ,

אותו..." שמחממים אחת ("דמות שזהו 20התמוז" – (
ביותר. הירוד הקצה

חסידות, בספרי בהרחבה מוסבר שני, מצד ב)

שנכלל תמוז, תקופת של העצום zernynaשהחום
היסק" "לשן – "תמוז" ביותר 21המילה נעלה ענין הוא ,

ונובע  "משתלשל" בעולם דבר שכל כשם כי בפנימיות.
משתלשלת  כך הרוחני, משורשו הפנימית, ממהותו

מ"שמש הגשמית ה'ied"22'השמש ומגן ("שמש

),23אלקים"

(אני 22ולכן  שלמעלה לאיֿההשתנות משל גם היא

שניתי  לא ההיפך 25העולמות zelhazdle)24ה' שזהו –
מעבודהֿזרה.

זריחה  בפנימיותה היא הקיץ בימי השמש זריחת
הוי' שמש קשור ewfege.26של תמוז בתקופת החום של

zwfegl'הוי שם מאיר 27גילוי תמוז בתקופת כלומר, .

בכל  מאשר יותר רבה בעוצמה לטבע, שמעל הוי', שם
השנה.
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ח"ב 12) תשב"ץ שם. תענית שם. ר"ה (ריטב"א לפמ"ש ובפרט
הצום נקבע דלכתחילה ליום yceglסרע"א) ולא סתם (הרביעי) זה

(עיי"ש). מסויים
שם.13) ותוספתא ספרי שם. ר"ה
ואילך.14) 263 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קמו ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס

בפ"ע. בקונטרס עוה"פ (תשל"ח) עתה וזה
ועוד.15) .207 ע' ח"ז .70 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן
שם.16) ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
כז.17) ט, למג"א צפע"נ וראה א. לט, משבועות להעיר
היחוד 18) (שער כו' לחיות כלי הוא כו' לו יקראו אשר דשמו

פ"א). והאמונה

יד.19) ח,
ששייך 20) (ועיי"ש פכ"ט ח"ג מו"נ שם. נ"ך מפרש"י שם. פרש"י

onfdl.(תמוז דחודש
שם.21) רש"י לשון
(22,163 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה .p"yeראה
יב.23) פד, תהלים
ו.24) ג, מלאכי
פ"ג.25) והאמונה היחוד שער פל"ג. תניא
(26.3 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש תרל"ב. עצרת השמיני ביום סד"ה
קפ.27) פרק תער"ב המשך

" (ai ,ap) 'inxia y"nexeyra(eaex) sxype 'ek ezivd dkiygl jenq 'hac (my 'inxi `xw i"xdn ,my a"n (b"alxe) w"cxa `aed) my ziprza uexizde] "ycegl
k ± (a ,` dki` i"yx d`x la` .i"yxa xkfp `l ± xeyrazia z`e" lr mb i`w my ijlnd..lecbd zia.ycegl xeyra dxnbp l"pdk ztixyy ,(bi ,my) "

ik ± dvxzn i"yx oi`y ± ycegl xeyra `ay my 'inxiae ycegl 'fa `a oc`xfeapc my a"nc aezkd oia dxizqde]yxetn`ay xn`p my a"na :n"yyta
milyexil'eb `a"y ± my 'inxiae ,iptl cnrlaa jln.[(aezkd qxql gxkedy my 'inxi w"cxdl k"`yn) "
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יובן לחודש zehytaבכך יהודים קוראים כיצד
של שם שהיא של dxfÎdcearבמילה איסור יש והרי ,

תזכירו..." לא אחרים אלקים ?28"ושם

מותר  בתורה הכתובה כוכבים עבודת "כל אמנם,
שמה" אך 29להזכיר כדלעיל, בתורה, מוזכר ו"תמוז" ,

" רק זאת, זהxzenבכל ואין ומדוע gxkdלהזכיר", –
היתר? עליו לקבל שצריך שם, מלכתחילה נבחר

כלל: שאלה זו אין לעיל האמור קוראים `epלפי
זה  שבשם הנעלה הענין משום "תמוז" –30לחודש

הוי'". "שמש של החום בתוקף מאיר שאז

של  לשם מילה באותה המשתמשים יש אמנם,
לומר, יש כך על אך למאמר dnecaעבודהֿזרה,

השוטים?!"31חז"ל  מפני עולמו "יאבד דומה בענין
משתמשים  ש"שוטים" משום האם (בתמיהה):
את  למנוע הדבר צריך עבודהֿזרה, של כשם ב"תמוז"
תמוז, חודש של הנעלה בענין ה' את לשבח האפשרות

רבה?! בעוצמה מאירה הוי'" ש"שמש

א: סעיף כבסוף חידוש אותו רואים זה במקרה גם
azkayהמוזכר dxeza הוא הדורות, כל במשך והידוע ,

של  שם שזהו – "תמוז" של ביותר הירוד הצד דוקא
שנתגלתה  כפי התורה, פנימיות ודוקא עבודהֿזרה,
ומפרסמת  מגלה החסידות, בתורת האחרונים בדורות

את – שב"תמוז" ביותר הנעלה הענין dnverdאת
daxd."הוי "שמש של ה"חום" של

.‚
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הענין את להסביר היה ניתן eze`ayלכאורה,
וחורבן, גלות מפני צום, – ניגודים שני קיימים חודש

הנותנת": "היא שדוקא גאולה, משום וחג,

הצום  של כשלעצמו 32תכליתו והצום הצער איננה

ולמועדים  ולשמחה לששון יהפוך שהצום אלא ח"ו,
הגורם 8טובים" מן קלֿוחומר, של באופן מובן וזה ,

אלא  ח"ו, עצמה הגלות איננה שתכליתה הגלות, לצום,

d`ivid.בגאולה והזכיה הגלות מן

לעוררו  כדי זה, ענין אודות ליהודי להזכיר וכדי

הגלות, חיסול למען בו התלוי כל עשיית לידי ולהביאו
ביטול גלינו mxebdעלֿידי חטאינו "מפני – לגלות

,33מארצנו..."

זמן  שהוא תמוז, בחודש הקדושֿברוךֿהוא קבע

קבוע  אב שבחודש כשם גאולה. של יום פורענות, של

באב  עשר חמשה של יוםֿטוב נחמו,34גםֿכן ושבת
הנחמה  את תשעה 35המזכירים של האבלות על שתגיע

בכלל. אב חודש של והדינים הגבורות ועל באב

כי: זה, בהסבר די אין אך

בא  היה הגאולה יום לּו מתאים היה זה הסבר א)
xg`l כאשר אב, (כבחודש הגלות את המדגיש היום

באב). תשעה לאחר באים נחמו ושבת בו עשר חמשה

הם תמוז י"בֿי"ג בתמוז iptlאך עשר 36שבעה

שבתמוז  הגאולה שענין מובן, ומזה המצרים), (ובין

) הבאה הגאולה מסוג xzeiאיננו xge`n מן כתוצאה (
לגלות. הכנה שהיא גאולה אלא הגלות,

באים  וגאולה, גלות אלו, ענינים שני כאשר ב)

cgia שבעיקר מובן, חודש, באותו תקופה, באותה ,
– המטרה לבלוט .dle`bdצריכה

כי  מורגש, להיות צריך הגלות שענין נאמר אם אף
משום  דוקא שכן – הגאולה מתגברת עלֿידיֿזה

בכפליים" "נחמה אחרֿכך באה בכפליים" 37ש"לקתה

הגורם  שהוא לגאולה, טפל הוא זאת, בכל הרי אך –

הנעלה. לגאולה
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ב.28) סג, סנהדרין שם. (ופרש"י) מכילתא יג. כג, משפטים
ובשינוי 29) רמה. סי' – השלם (ביראים עה סי' וביראים שם. סנהדרין

נתבטלה"*. ודאי הזכירה שהתורה "כיון לשון)
בין  שמחלק וצ"ל ב. יד, בשלח בעה"ת זקנים מדעת להעיר אבל
אם  גם אסור (שאז ממשות בו שנותן לצורך להזכרה גרידא, הזכרת
ואילך. 349 ע' ח"ב [המתורגם] בלקו"ש כמשנ"ת – בתורה) הוזכרה

כ"א הזכרה רק לא הוא שבנדו"ד ycegובפרט my zriaw.**
והרי 30) – (ופנימיותו) חיותו הוא דבר כל דשם הידוע ע"פ ובפרט

ו'. סעיף כדלקמן הוי', דשמש התוקף הוא דתמוז הפנימיות
ב.31) נד, ע"ז וברייתא משנה

ד"לא 32) ג"כ הוא שלה מסובב הצום שסיבת שם שני תרגום ראה
(תענית  חייב ליום חובה דמגלגלין ממחז"ל וצע"ק – עקתא". למיקם חזי

א). כט,
דיו"ט.33) מוסף – התפלה נוסח
תענית.34) סוף משנה
(או 35) לאיכה הצ"צ רשימות באב) לט"ו (בנוגע ח"ב ראה לנ"ך ה"ת

ועוד. עת"ר. נחמו ד"ה א'צו). ע'
בפנים.36) כדלקמן תמוז, בג' היתה כבר – הגאולה והתחלת
נחמו 37) ד"ה שם. לנ"ך אוה"ת וראה תמה. רמז ישעי' יל"ש ראה

רפ"ח. שם

.xzen zepc`e zewl` rnyp epi`e zewl` myl myd ozip `ly 'ek zeheicd my la` 'ek zewl` myl lil`l ozipd my `l` xikfdl xeq` epi` :mye (*
.jli`e 167 'r b"kg y"ewl dkex`a d`xe (**
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להוסיף  ישראל למנהג הסיבה שזוהי לומר 38[ויש

בתרגום  כמובא – אב חודש של –40ובמשנה 39לשמו
מיד  להדגיש כדי – אב מנחם – "מנחם" המילה את

הוא שעיקרו החודש, של של megipdבשמו הענינים על
אב  ].41חודש

ענין  קיים שבתמוז נאמר אם הסבר: נדרש ולפיכך
כלֿ רבים דורות שבמשך ייתכן כיצד היה הגאולה, כך

הצום, על הטפל, על רק ידוע?xwirdeידוע היה לא

.„
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הוא, תמוז חודש של שתוכנו מובן, האמור מכל
אופנים, שני ישנם שבזה אלא שבו, ה"צום" ענין אכן,

הצום: ענין להבנת

שהוא כפי הצום של zeipevigaא) כדבר נראה –
פורענות.

לעתידֿלבוא,ezeiniptב) שיהיה כפי – הצום של
" יהיה הוי'"dlbpeשאז ששון 42כבוד של יום –

בפורענות  רק לא ההכרה כלומר, טוב. ומועד ושמחה
jxevlבכך אלא envrגאולה, mevdy בפנימיותו הוא

כי  ושמחה", הן 43"ששון עצמן הפורעניות גם
ביטוי לישראל zad`lבפנימיותן "כמשל 44ה' ולכן ,

בנו  צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ ונורא גדול מלך
בנות  צואת את ה' "רחץ כך אהבתו" מרוב יחידו

.45ציון"

לוח  קביעת בסדר גם נרמז זה שדבר לומר [ויש
ופוסקי  גדולי עלֿידי כמצויין – כו' ב"ש א"ת – השנה

שהוא 46ישראל  בתמוז עשר שבעה וכן באב, שתשעה ,

תמיד חל באב, תשעה של החורבן meiתחילת eze`a
רמז  זהו כלומר, פסח. של ראשון יום בו שחל בשבוע,

ביטוי אחד, ענין הם בפנימיות ה'].cqglששניהם

okÎlrÎxziמלובשת ה"גבורה" בענין :zeinipt
לאב  בדומה הפכי. בענין יותר מתגלה אשר האהבה,

לו  אסור היה אשר מעשה שעשה על בנו את המעניש
של  תוצאה היא האב של תקיפותו אז הרי לעשותו,

התנהגות dfrdהאהבה לו נוגעת כך כל שבגללה שלו,

פנימיות  תכונותיו. טבע נגד פועל שהוא עד בנו,
בתקיפות. נוגדות, בפעולות מתבטאת האהבה

יהפוך  שלעתידֿלבוא חסידות, בספרי מוסבר בכך
מימים  יותר גדול ליוםֿטוב ואף ליוםֿטוב, באב תשעה

אחרים  .47טובים

ביתֿהמקדש  שיבנה לאחר אמנם, לכאורה: שהרי,

על  באב בתשעה להתאבל מקום יהיה לא כבר השלישי

זה יהא מדוע אך שחרב, "הלא aehÎmeiביתֿהמקדש –
לא  כאילו כן אם ויהיה היגון, מן היציאה אלא כאן אין

מר"? יום באב ט' יהיה שלא 48נחרב

באב  תשעה של הפנימי שתוכנו הוא, לכך ההסבר

dzr גלויה עוד כל אך ה'. של אהבתו פנימיות הוא

בזמן  הקדושֿברוךֿהוא, של וה"רוגז" הגבורה מידת
תשעה  יום הרי בהעלם, היא האהבה ופנימיות הגלות,

צום. הוא באב

הדין שעשה "לאחר שיהיה 49הרוגז"dlkeאך כפי ,

האהבה  פנימיות רק ותתגלה תישאר לעתידֿלבוא,

ששון  של יום זה יהיה ולפיכך זה, ליום הקשורה
וכו'. ושמחה
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מנחם38) כותבים וכו' שבכתובות שי"א פשוט mewnaועד (גט אב
בזה, הדעות אב מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה סקל"ה) .p"yeסקכ"ו

כה.39) יג, שלח תיב"ע שם. למג"א שני תרגום
ועוד.40) מ"הֿו. פ"ה תענית
(נא,41) עה"פ שם יל"ש – הרחמים על מורה עצמו "אב" שם וגם

ח"ד  [המתורגם] לקו"ש וראה פ"י. שם נחמו ד"ה וראה אנכי. אנכי יב)
.61 ע'

ה.42) מ, ישעי'
ואילך.43) א'שפד ס"ע מסעי אוה"ת בארוכה ראה – לקמן הבא בכל

שם  לאיכה הצ"צ רשימות ואילך. סע"ג מ, בראשית חיים תורת גם וראה
.66 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש וראה ועוד. א'מה). (ע'

איכה  פסוקי כו"כ שמפרש לאיכה הצ"צ מרשימות ג"כ ולהעיר
בארוכה. עיי"ש למעליותא,

מזמור 44) תהלים (מדרש וכמחז"ל גופא, החורבן בעת גם ונתגלה
וראה  כו'. אבנים ועל עצים על חמתו הקב"ה דשפך יד) פ"ד, איכ"ר עט.

שם. ח"ב לקו"ש

שיטת  שלפי י"ל, (כנ"ל ואולי תמוז בי"ז העיר שנבקעה הירושלמי
שנאמר מה – (9 מפרשי aezka"dryzaהערה (וכקושיית לחודש"

הוא  ב) יח, לר"ה עינים יפה שם. לירוש' חת"ס וראה שם. הירושלמי
שהקב"ה אלא תמוז, ט' על היתה שהגזירה `sמפני jix`d תוקף (מפני

שעיכב  וע"ד בתשובה. יחזרו אולי העיר תבקע שלא תמוז י"ז עד חסדו)
יומא  וראה ועוד). כד. א, משלי מדרש ח. פכ"ו, (ויק"ר הגחלים גבריאל

ואכ"מ. א. עז,
חומה  נכבשה תמוז דבט' רש"י, דעת (10 (הערה משנת"ל וע"פ
– תמוז י"ז עד לעיר ונכנסו הפנימית חומה כבשו לא ומ"מ החיצונה

בתשובה! יחזרו אולי יום ח' החומות באמצע הוי' שעכבם נמצא,
סכ"ב.45) אגה"ק ד. ד, ישעי'
ס"ג.46) סתכ"ח או"ח טושו"ע
בו47) מלובש על zeiniptשהרי פי' רבתי פסיקתא וראה האהבה.

בסופו: בבל בא`oiנהרות כו'".`l`שמחה באב בתשעה
בתחילתו.48) א'שפה ע' שם מסעי אוה"ת ל'
א'שפו.49) ע' שם אוה"ת ל'
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הדורות  כל שבמשך לכך הסיבה שזוהי לומר, ויש
להיו  היה כי,יכול שבתמוז, הצום ענין רק בגלוי ת

תמוז  שבחודש והגאולה האהבה, פנימיות כדלעיל,
ה"גבורה". במידת דוקא מתבטאת

מתחילה  כבר כאשר דמשיחא, עקבתא של בדור רק
העתידה  הגאולה של וה"התנוצצות" ,50ה"טעימה"

מענין גם "לטעום" לאפשר הזמן להבחין dfהגיע –
המצרים  בין ימי ושל הצום, של ענין 51שפנימיותו היא ,

ביותר. נעלה

בין  לימי כהכנה הקדושֿברוךֿהוא קבע לפיכך
כאשר  במיוחד תמוז, י"בֿי"ג של הנס את המצרים
גלות, שבכל הניגודים שני ביטוי לידי באו זו בגאולה
"יתרון  כי "גבורה", של מידה להיות צריכה שבתחילה

החשך" "מן דוקא נובע שעשה 52האור" "לאחר אך ,
רובֿ בפנימיות היו וה"גבורה" שהחושך רואים הדין"

האור": ו"יתרון חסד

המאסר  ועינויי היסורים את הרבי עבר אחד, מצד
ר"ל, החיים היפך של לפסקֿדין עד ביותר, חמור באופן

מהלך  שכל תמוז, י"ב בגאולת ראו שני, מצד אך
של  ענין בפנימיותו היה לא המאסר של הענינים
של  מאד חזקה עוצמה – להיפך כיֿאם "הגבלה",

הדרך53חסד  הכנת ,zagxdl הרבצת של הפעילות
שונה באופן יותר,oihelglהתורה הרבה ונעלה

תבל. רחבי בכל ולהתפשטות

חז"ל  הרבי 54ובלשון בה שהתבטא (כפי
נ"ע  –55(מוהרש"ב) הזקן) אדמו"ר של מאסרו לגבי

– שמנו מוציא הוא (דוקא) אותו כשכותשין הזה הזית
שמנו" "מוציא של בתהליך שלב היא .56הכתישה

אחד  את גם הפכה תמוז י"ב גאולת יתרֿעלֿכן:
לא xq`ndמימי זה יום ושמחה, ששון של ליום עצמם

לגאולה והתחלה להכנה רק של zxge`ndהפך יותר

אלא תמוז, envrי"ב `edשל ליום כשם dle`bהפך ,
envr mevdy:ולשמחה לששון הופך

לשלוש  ונשלח ממאסר הרבי שוחרר שבו תמוז, ג'
נראה היה גלות, נוסף `fשנות כשלב שנה, באותה ,

שילוח – המאסר בפרטים zelblשל קשה שהיא ,

ה"חינוך" בעל זאת שמסביר כפי כמוות, ,57מסויימים

שזוהי  או הקלה, זאת אם אז ידעו שלא כך, כדי עד

לשחרור  מחו"ל שבאו הלחצים מן להיפטר כדי דרך רק
ר"ל. וכו', עלילה שוב יחפשו ואחרֿכך הרבי,

היה, תמוז ג' שיום גילתה, תמוז י"ב גאולת
ראשון שלב דבר, של תחילת dle`bl58לאמיתו ולא ,

הישועה  מכך: ויותר והצלה. ישועה של יום – גלות

יום של הרביdfוההצלה שוחרר שבו ,xq`nn גדולה ,
שהיתה  תמוז, י"ב מגאולת מסויימים, בפרטים יותר,

.zelbn59גאולה
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"תמוז": שבשם הניגודים שני יותר יובנו בכך

התוכן  רק הורגש בתמוז כאשר הדורות, כל במשך
רק  תמוז מפורסם היה שבו, והפורענות הצום החיצוני,

העלם  של תקופה זוהי כלומר, עבודהֿזרה. של כשם

שלוהס  לשם (עד האלקות של מוחלט ).dxfÎdcearתר

פנימיות  גילתה הגאולה, מתקרבת כאשר אך

את  גם דבר, כל של הפנימיות את המגלה התורה,
"תמוז" של הפנימית יש 60המשמעות בחושך שדוקא ,

"oexzi,"האורdwfg dnver."הוי "שמש חום של
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48
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51

52

53
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55

ועוד.50) .51 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה
התורה 51) פנימיות שע"י ואילך) 270 ע' שם (לקו"ש עדמשנ"ת

גם (ומשו"ז dzrמאיר בגבורתו" השמש "כצאת כו', שביסורים הפנימיות
בחוקותי  (בלקו"ת כברכות – התוכחה עניני מפרש התורה פנימיות דוקא
.(40 הערה לעיל וראה ואילך). תתרצב ע' תבא אוה"ת ואילך. א מח,
(פכ"ו. בתניא המבוארים האופנים מג' יותר נעלה ענין שזהו ועיי"ש
עתה  גם רואים התורה פנימיות ע"י כי סכ"ב) אגה"ק סי"א. אגה"ק

שבזה. הפנימיות מלכתחילה
–לשון52) אור ע' הערכיםֿחב"ד ספר וראה יג. ב, קהלת – הכתוב

תקפאֿב), (ע' ה' סעיף לחשך תקצו p"yeביחס (ע' ט' סעיף שם וראה .
וש"נ. ואילך)

כ"ק 53) נאסר בו (יום סיון ט"ו שבין הימים שגם י"ל זה ומטעם
(לקו"ש  כמ"פ כמשנ"ת הם, סגולה ימי תמוז וי"ב אדמו"ר) מו"ח

ועוד). .303 ע' ח"ד [המתורגם]

תצוה.54) ר"פ שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ראה
אבל 55) לומר, שקשה והגם (ושם: 26 ע' שלום תורת השיחות ס'

כן). הוא האמת
ומקצת 56) יום (כ"ט המאסר שימי די"ל – 242 ע' חי"ג לקו"ש וראה

עיי"ש. נשיאותו, שמנו–) (מוצא לשנות לשנה" "יום היו למ"ד) יום
תי.57) מצוה
דפסח 58) א' שחל בשבוע ביום לעולם חל תמוז שג' ולהעיר

י"ז  שחל בשבוע ביום חל תמוז שג' דזה וי"ל, מצרים). גאולת (התחלת
הנ"ל  (ע"ד הצום של הפנימיות מגלה זו שגאולה להורות הוא תמוז,

באב). ותשעה פסח לענין – ד' סעיף בפנים
ועוד.59) .297 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה
(60.48 הערה לעיל ראה
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התגלה זה שענין אחרֿכך dxezaולאחר ירד הוא ,
בעיני  ראו שבו תמוז, י"ב של בנס והתבטא לעולם,
לטבע, שמעל הוי'" "שמש של העצום הגילוי את בשר
הסמיכים  ביותר, הנמוכים והחושך ההעלם את שהכניע
ולמצוות, לתורה ביותר החמורים והמתנגדים ביותר,
שזה  ביודעם הרבי, לשחרור הסכימו עצמם שהם עד
ההיא. במדינה התורה בהרבצת העוסקים את יעודד
בהרבצת  פעילות עקב הרבי, את שאסרו מי כלומר,

"הסכימו" עצמם הם zagxdeהתורה, cecirl פעילות
ההיא! במדינה זו
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מן  ללמוד שיש ביותר הפשוטות ההוראות מן אחת
היא: הנ"ל הענין

מתחיל  ויהודי המצרים, בין ימי מתקרבים כאשר
ובמיוחד  בכלל, שבגלות העצום החושך על לחשוב
לתוך  ליפול עלול הוא דמשיחא, עקבתא של בתקופה
הקשיים. כל על להתגבר כיצד לדעת בלי ח"ו, יאוש

של  והיסורים הסבל שבאמצעות יודע, הוא אמנם,
יגיע הוא אך`jkÎxgהגלות בגאולה, הוא dzrליתרון

יכול  הוא וכיצד והאפלה, המרה בגלות זאת בכל שרוי
dzr?הקשיים כל על להתגבר

שלהיפך: ומעודדת, המלמדת ההוראה באה לכך
בדור של dfדוקא הגילוי ישנו דמשיחא, דעקבתא דרא ,

התורה, הפנימי dzlibyפנימיות התוכן את ופרסמה
של  העזה האהבה קיימת שבהם אלו, ימים של

ישנו  אלו לימים וכהכנה לישראל. הקדושֿברוךֿהוא

בזמן  אפשר כיצד שהראה תמוז, י"בֿי"ג הגאולה חג
dfd עצמה הגלות הפנימית 61zelblשל המעלה את

וההסתר. ההעלם בחיצוניות גם שמתבטלים כך הזאת,

אלו  בימים לב לשים היהודי את ומחזק מעודד זה

מושפע iniptdלתוכן להיות לא ובודאי הגלות, של

הגלות. של ממרירותה

של  האבילות דיני כל את לקיים צריך הוא אמנם,

שולחןֿערוך, עלֿפי כנדרש פרטיהם, לכל המצרים בין
על אלה בימים גם לקיים דרכים מוצא הוא itאך

dxezd סיום עריכת באמצעות לדוגמא: שמחה, עניני

לרבנן" טבא "יומא ועשיית בימים62מסכת, ,`dlגם
סיום  עורכים כאשר בשר סעודת לאכול מותר שאף עד

הימים  בתשעת בלימוד 63מסכת יותר לעסוק ובכלל, .
לב" "משמחי שהיא בלימוד 64התורה, ובמיוחד ,

וכדומה, ביתֿהמקדש בנין אודות הבחירה בית הלכות

"אני  הרי הבית", "צורת בעניני התורה לימוד שעלֿידי
הבית" בבנין עוסקין הם כאילו עליהם .65מעלה

גילוי  לידי מביאה זאת בין 66והתנהגות ימי פנימיות
יהפכו המצר  כאשר לעתידֿלבא, יהיו שהם כפי ים,

טובים". ולמועדים ולשמחה "לששון

(f"lyz zweg t"ye gly t"y zegiyn)
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(לאחרי61) לעתיד הצומות היפוך על גם עילוי יש lhaziyובזה
הגלות).
באר 62) וראה סכ"ו. סרמ"ו יו"ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת

שם. היטב
לגמר 63) דגם (סקל"ג): שם ובמג"א ס"י. סתקנ"א או"ח רמ"א ראה

סעודה. עושין מצוה

בהל'64) או"ח תקנד).a"zשו"ע (ר"ס
ואילך.65) 445 ע' לקמן בארוכה וראה יד. צו תנחומא
הוא 66) כי  יסורים.. ע"י שלא לתקן ש"יכול זה מגלה שעי"ז וי"ל

בתחילתו). א'שצא ע' מסעי (אוה"ת יכול" כל
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הדורות  כל שבמשך לכך הסיבה שזוהי לומר, ויש
להיו  היה כי,יכול שבתמוז, הצום ענין רק בגלוי ת

תמוז  שבחודש והגאולה האהבה, פנימיות כדלעיל,
ה"גבורה". במידת דוקא מתבטאת

מתחילה  כבר כאשר דמשיחא, עקבתא של בדור רק
העתידה  הגאולה של וה"התנוצצות" ,50ה"טעימה"

מענין גם "לטעום" לאפשר הזמן להבחין dfהגיע –
המצרים  בין ימי ושל הצום, של ענין 51שפנימיותו היא ,

ביותר. נעלה

בין  לימי כהכנה הקדושֿברוךֿהוא קבע לפיכך
כאשר  במיוחד תמוז, י"בֿי"ג של הנס את המצרים
גלות, שבכל הניגודים שני ביטוי לידי באו זו בגאולה
"יתרון  כי "גבורה", של מידה להיות צריכה שבתחילה

החשך" "מן דוקא נובע שעשה 52האור" "לאחר אך ,
רובֿ בפנימיות היו וה"גבורה" שהחושך רואים הדין"

האור": ו"יתרון חסד

המאסר  ועינויי היסורים את הרבי עבר אחד, מצד
ר"ל, החיים היפך של לפסקֿדין עד ביותר, חמור באופן

מהלך  שכל תמוז, י"ב בגאולת ראו שני, מצד אך
של  ענין בפנימיותו היה לא המאסר של הענינים
של  מאד חזקה עוצמה – להיפך כיֿאם "הגבלה",

הדרך53חסד  הכנת ,zagxdl הרבצת של הפעילות
שונה באופן יותר,oihelglהתורה הרבה ונעלה

תבל. רחבי בכל ולהתפשטות

חז"ל  הרבי 54ובלשון בה שהתבטא (כפי
נ"ע  –55(מוהרש"ב) הזקן) אדמו"ר של מאסרו לגבי

– שמנו מוציא הוא (דוקא) אותו כשכותשין הזה הזית
שמנו" "מוציא של בתהליך שלב היא .56הכתישה

אחד  את גם הפכה תמוז י"ב גאולת יתרֿעלֿכן:
לא xq`ndמימי זה יום ושמחה, ששון של ליום עצמם

לגאולה והתחלה להכנה רק של zxge`ndהפך יותר

אלא תמוז, envrי"ב `edשל ליום כשם dle`bהפך ,
envr mevdy:ולשמחה לששון הופך

לשלוש  ונשלח ממאסר הרבי שוחרר שבו תמוז, ג'
נראה היה גלות, נוסף `fשנות כשלב שנה, באותה ,

שילוח – המאסר בפרטים zelblשל קשה שהיא ,

ה"חינוך" בעל זאת שמסביר כפי כמוות, ,57מסויימים

שזוהי  או הקלה, זאת אם אז ידעו שלא כך, כדי עד

לשחרור  מחו"ל שבאו הלחצים מן להיפטר כדי דרך רק
ר"ל. וכו', עלילה שוב יחפשו ואחרֿכך הרבי,

היה, תמוז ג' שיום גילתה, תמוז י"ב גאולת
ראשון שלב דבר, של תחילת dle`bl58לאמיתו ולא ,

הישועה  מכך: ויותר והצלה. ישועה של יום – גלות

יום של הרביdfוההצלה שוחרר שבו ,xq`nn גדולה ,
שהיתה  תמוז, י"ב מגאולת מסויימים, בפרטים יותר,

.zelbn59גאולה
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"תמוז": שבשם הניגודים שני יותר יובנו בכך

התוכן  רק הורגש בתמוז כאשר הדורות, כל במשך
רק  תמוז מפורסם היה שבו, והפורענות הצום החיצוני,

העלם  של תקופה זוהי כלומר, עבודהֿזרה. של כשם

שלוהס  לשם (עד האלקות של מוחלט ).dxfÎdcearתר

פנימיות  גילתה הגאולה, מתקרבת כאשר אך

את  גם דבר, כל של הפנימיות את המגלה התורה,
"תמוז" של הפנימית יש 60המשמעות בחושך שדוקא ,

"oexzi,"האורdwfg dnver."הוי "שמש חום של
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ועוד.50) .51 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה
התורה 51) פנימיות שע"י ואילך) 270 ע' שם (לקו"ש עדמשנ"ת

גם (ומשו"ז dzrמאיר בגבורתו" השמש "כצאת כו', שביסורים הפנימיות
בחוקותי  (בלקו"ת כברכות – התוכחה עניני מפרש התורה פנימיות דוקא
.(40 הערה לעיל וראה ואילך). תתרצב ע' תבא אוה"ת ואילך. א מח,
(פכ"ו. בתניא המבוארים האופנים מג' יותר נעלה ענין שזהו ועיי"ש
עתה  גם רואים התורה פנימיות ע"י כי סכ"ב) אגה"ק סי"א. אגה"ק

שבזה. הפנימיות מלכתחילה
–לשון52) אור ע' הערכיםֿחב"ד ספר וראה יג. ב, קהלת – הכתוב

תקפאֿב), (ע' ה' סעיף לחשך תקצו p"yeביחס (ע' ט' סעיף שם וראה .
וש"נ. ואילך)

כ"ק 53) נאסר בו (יום סיון ט"ו שבין הימים שגם י"ל זה ומטעם
(לקו"ש  כמ"פ כמשנ"ת הם, סגולה ימי תמוז וי"ב אדמו"ר) מו"ח

ועוד). .303 ע' ח"ד [המתורגם]

תצוה.54) ר"פ שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ראה
אבל 55) לומר, שקשה והגם (ושם: 26 ע' שלום תורת השיחות ס'

כן). הוא האמת
ומקצת 56) יום (כ"ט המאסר שימי די"ל – 242 ע' חי"ג לקו"ש וראה

עיי"ש. נשיאותו, שמנו–) (מוצא לשנות לשנה" "יום היו למ"ד) יום
תי.57) מצוה
דפסח 58) א' שחל בשבוע ביום לעולם חל תמוז שג' ולהעיר

י"ז  שחל בשבוע ביום חל תמוז שג' דזה וי"ל, מצרים). גאולת (התחלת
הנ"ל  (ע"ד הצום של הפנימיות מגלה זו שגאולה להורות הוא תמוז,

באב). ותשעה פסח לענין – ד' סעיף בפנים
ועוד.59) .297 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה
(60.48 הערה לעיל ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc zenai(ipy meil)
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' א



לב

שמות ו, ג – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 
באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

מא

ביאור הזהר במ"ש "וארא אל אברהם אל יצחק ואל 
יעקב", דנתוסף ביעקב ָאת חד דכתוב "ואל", דנתוסף בי' 

אות ו', דהוא שלימו דכלהו וכו'

י  ַרּבִ ָאַמר  ַיֲעקֹב,  ְוֶאל  ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא1 

א,  כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ָהן ַיֲעקֹב ֲהָוה, ְדהּוא ׁשְ ֲאּבָ ּדַ ָחן  ּבְ יא, ּתּוׁשְ ִחּיָ

ָאת  ִאּתוֵֹסף  ּוֵביּה  ִיְצָחּק,  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ִתיב  ּכְ ֻכְלהּו  ּבְ

ִאיהּו  ּדְ ְלַאֲחָזָאה  ו',  יּה  ּבֵ ִאּתוֵֹסף  ַיֲעקֹב,  ְוֶאל  ְכִתיב  ּדִ ַחד, 

א  ׁשָ ּמְ ּתַ ְלִאׁשְ ָזָכה  ָלא  א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  ְלהּו,  ִמּכֻ יר  ַיּתִ ֵליָמא  ׁשְ

ה. ֶ מֹשׁ יּה ּכְ ּבֵ

ספר הזהר חלק ב' דף כג, א

האומר2 זה הוא ר' חייא שביעקב3 תפארת אתוסף ו' 

1( ]תרגום ללה"ק[ וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, אמר רבי 

יעקב(,  הי'  שבאבות  )המשובח  הוה  יעקב  דאבהן  תושבחן  חייא, 

אההוא שלימו דכל )שהוא הי' השלם שבכולם, כי הוא הי' בקו אממ

צעי בחי' תפארת המתפשט בכל המדות ומחבר ומיחד ב' הקוים וזהו 

שלימותו(, בכלהו כתיב אל אברהם אל יצחק, ובי' אתוסף את חד 

)וביעקב נוספה אות אחת(, דכתיב ואל יעקב )ומפרש( אתוסף בי' ו' 

לאחזאה דאיהו שלימא יתיר מכלהו )לכן נוספה בו אות ו' להראות 

בי' כמשה  זכה לאשתמשא  ועם כל דא לא  שהוא השלם מכולם(, 

)ועם כל זה לא זכה להשתמש בפנימיות התפארת כמו שזכה משה, 

דרק למשה נתגלה שם יהו"ה(.

2( מדייק ומבאר כאן:

א( למה דוקא "ר' חייא" דרש במעלת יעקב?

דכלא",  "שלימו  הוא  שיעקב  אמר  מתחלה  הזהר,  בלשון  דיוק  ב( 

ואח"כ "שלימא יתיר מכלהו", מה טעם שינוי הלשון?

ג( דיוק בלשון הזהר, מתחלה נקט "ובי' אתוסף ָאת חד", ולא מפרש 

איזה אות, ואח"כ מפרט "אתוסף בי' ו", למה מתחלה לא כתב מיד 

"אתוסף ָאת ו"?

ויבואר בפנים.

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא  א(  פד,  )ב"מ  כמארז"ל   )3

הראשון". ראה זהר חלק א דף קנז, ב. חלק ג דף שב, א. לקוטי תורה 

פרשת ואתחנן ה, ב. תורה אור פ, ד.

ב  עה,  ה'תשע"ה[  ]קה"ת  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ראה 

שנקרא  האמצעי  קו  בבחינת  הוא  יעקב  בחינת  עיקר  כל  בסופו: 

בריח התיכון המבריח כו' שהוא בחינת תפארת דז"א כידוע, דהיינו 

בבחינת ההתכללות מחו"ג דוקא שזהו עיקר ענין התפארת כאשר יש 

גוון  גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק  כמה 

ההתכללות  ובחי'  כידוע,  כלל  תפארת  זה  שאין  לבן  או  אדום  אחד 

מאדום ולבן הוא בחינת התכללולת מחו"ג כנודע.

וזהו שיעקב נקרא בחיר שבאבות כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת 

תפארת  בחינת  שם  ואין  הפחד  במדת  רק  יצחק  ובחי'  בלבד  החסד 

כו', אבל בחינת יעקב כלול משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד 

יצחק הי' לי שכלולים בו אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' 

והוא עיקר בחינת  דימין ושמאל  ב' הקוין  כו' שכולל  בריח התיכון 

התפארת וכו'. עי"ש.

ואל יעקב, כי ר' חייא שייך לתפארת יעקב גם כן, כי4 

יעקב לא מת ועל דרך זה הוא שמו חייא, ועיין בלקוטי 

תורה5 בד"ה ושמתי כדכד ע"ש.

ובמעלת יעקב אמר ר' חייא ב' דברים. מתחלה אמר 

דהוא שלימו דכלא, ואחר כך במה שנתוסף לו ו' אמר 

דהוא שלימא יתיר מכלהו.

שתפארת  מה  הוא  דכלא  שלימו  שהוא  מה  והיינו, 

שהוא  ומה  דיצחק,  וגבורה7  דאברהם6  חסד  כולל 

שלימא יתיר מכלהו הוא מה שהוא8 עמודא דאמצעיתא 

שאינו לא חסד ולא גבורה שזהו פנימית התפארת בחי'9 

דעת, ועל זה רומז התוספות ו', שאות ו' תמונתו קו ישר 

שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל והוא בחי' עמודא 

4( תענית ה, ב.

5( ראה לקוטי תורה פ' ראה כז, ד וז"ל: בגמ' )ב"ב עה, א( ואמרי לה 

דפליגי בזה תרי אמוראי במערבא יהודה וחזקיה בני ר' חייא. והענין 

דאיתא בגמ' בב"מ )דפ"ה ע"ב( שר' חייא ובניו היו דוגמת האבות 

יהודא  ע"א(  )דכ"ה  במ"ק  בגמ'  איתא  וגם  ויעקב.  יצחק  אברהם 

מימינא דאבוה וחזקיה משמאליה. ופי' בס' חמדת צבי על הת"ז שר' 

תפארת  ע"ד  סליק  מנפשי'  שלו  גוהרקי  ולכן  יעקב  בחי'  הוא  חייא 

עולה עד הכתר. וגם כי ביעקב נאמר כי שרית עם אלקים ועם אנשים 

שא"צ למלאכים כו'. )ועמ"ש בביאור ע"פ עלי באר כו' חפרוה שרים 

ועמ"ש ע"פ כנשר יעיר כו'(. וגם י"ל דלכך נק' חייא ע"ד יעקב אבינו 

לא מת כו'. ואם כן ממילא מובן דיהודה שהיה מימיני' הוא מבחי' 

אברהם וחזקיה משמאליה הוא מבחי' יצחק. עי"ש ביאור הגמ' שם.

6( אברהם חסד: חסד . . אברהם: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". 

ראה זהר חלק א' בראשית דף מז, ב. תניא – אגרת הקודש סימן ה. 

מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

מאמרי  פ"ג.  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה  גבורה:  בחי'  יצחק   )7

שם.  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

 357 עמוד  ה'  חלק  שיחות  לקוטי  ד.  ג.  קמז,  בראשית  חיים  תורת 

ואילך. חלק כ' עמוד 101 ואילך.

ב(. ראה תורה אור פרשת  )יז,  – פתח אליהו  זהר  8( הקדמת תקוני 

נח יא, א.

9( ראה ספר המאמרים תרס"ה עמוד נט וז"ל: "איתא בפרד"ס ש"א 

פ"ב דתפארת יש לה ב' מציאות, הא' מה שהיא בחי' רחמים ואינה 

וזהו בחי' המעולה שבה, והב' מה שכולל חו"ג  כוללת עדיין חו"ג 

כו'.

נאמר דתפארת הוא רק בחי' התכללות חו"ג א"כ  והענין דהנה אם 

הרי אינו שייך מדת התפארת כ"א כאשר יש חו"ג )ועמ"ש בשער סדר 

האצי' פ"ו שאם אין מחלוקת מכריע למה כו'( ובאמת הלא התפארת 

ספי' בפ"ע והיינו מה שיש מציאות לתפארת גם בלי התכללות חו"ג, 

שמאיר  דא"ס  העצמות  רוממות  בחי'  שזהו  מובן  משנת"ל  ולפי 

וכנ"ל  חו"ג  התכלללות  בלי  פשוטים  רחמים  בחי'  שהוא  בתפארת 

שזהו בחי' פשיטות הא"ס ממש כו' ובכח זה תפארת כולל חו"ג כו'

שבה  העליונה  בחי'  זהו  רקיע  דבחי'  שם  בפרד"ס  מבואר  והנה 

ושמים הוא הבחי' ]תחתונה[ שבה שכוללת חסד וגבורה, וזהו שמים 

שמאיר  הא"ס  רוממות  בחי'  הוא  רקיע  דבחי'  והיינו  כו',  ומים  אש 

נמצאה  רק  לחו"ג  עדיין  בתפארת שזהו עצם התפארת שאינו שייך 

ביניהם" ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לג

פ"ב  תשע  ולא  עשר  שער  בפרד"ס  ועיין  דאמצעיתא, 

כמדומה.

עמודא  בחי'  ו'  לו  שנתוסף  השנית  בחי'  ועל 

דאמצעיתא, אמר שלא זכה להשתמשא בי' כמשה, כי 

זו בעצם שייך למשה כמ"ש בפרד"ס שם, שזהו  בחי' 

בחי' משה מלגאו10, ומה שזכה משה בחייו זכה יעקב 

בזהר  המאמר  ידוע  וז"ל:  קעב  עמוד  ואתחנן  התורה  אור  ראה   )10

ויעקב מלבר, פי' שרש בחי' משה הוא  בכמה דוכתי דמשה מלגאו 

וביאור  הנ"ל.  אמת  מדת  שהוא  ליעקב  הפנימית  בחי'  והוא  הדעת 

ידוע דהתינוק מדותיו  כו' בהיות  הנה עד"מ מבשרי אחזה  הדברים 

השחוק  כמו  מאד  קטנים  לדברים  הקטנות  בבחי'  מאד  מצומצמים 

באגוזים וכיוצא, ולכשיגדל יגדלו המדות בו שיתאוה לדברים גדולים 

מפני  בא  הוא  הדעת  מסיבת  השינוי  וזהו  וכיוצא,  וממון  כבוד  כמו 

קטנים  וענינים  לדברים  רק  משיג  ואינו  קטן  שלו  הדעת  שבקטנותו 

יהולל  שכלו  לפי  ח(  יב,  )משלי  וכמ"ש  קטנים  מדותיו  וע"כ  בלבד 

דברים  לחשוק  מדותיו  יגדלו  בדעתו  יגדל  וכאשר  וכידוע,  כו'  איש 

ומקור  עיקר  הוא  שהדעת  מאחר  מזה  רואים  אנו  וא"כ  כו',  גדולים 

דהיינו  המדה  גדלות  או  המדה  קטנות  והגורם  הסיבה  והוא  המדות 

בהסתלקותו כידוע11. גם יעקב זכה רק לדעת12 תחתון 

ומשה לדעת עליון. ועיין בעץ חיים13 שער הכללים.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד נ
ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סי' פב

לפי קטנותו או גדולתו הרי הוא המלובש ומוסתר בתוך פנימי' המדה 

המתפשט  דעת  הנק'  וזהו  כנ"ל,  גידולה  אופן  בו  תלוי  ולכך  ממש 

במדות וכו'.

אמר  ולכך  ועיקרם  המדות  פנימית  בחי'  הוא  הרי  הדעת  אור  וא"כ 

משה מלגאו, ויעקב שהוא כללות המדות מלבר, כי בחי' הדעת הוא 

יעקב  שמדת  הגם  שכן  ומאחר  פנימיותן,  בבחי'  המדות  עצם  עיקר 

וכידוע  וכו',  נק' אמת אבל הוא רק מלבר לגבי משה שהוא מלגאו 

דהדעת עולה עד הכתר דהיינו שמאיר בו הארת השלימות דכתר כנ"ל 

הטעם במדת אמת דיעקב, וגם הוא מאיר בו ביתר שאת מטעם שהוא 

אמיתית המדות ועצמותם ביותר כנ"ל וד"ל, ע"ש.

11( ראה לעיל סי' כ הערה 28.

12( ראה לעיל סי' כ. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג סימן טו, דזהו גם 

החילוק בין השמות "יעקב" )דעת תחתון(, "ישראל" )דעת עליון(.

13( ראה שם פרק י. ופרק ג.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc zenai(iyily meil)

éæeæ àúeìb Léø éác déa é÷qî äåä ,éîeéðî øaiyp` ea miyep eid ± ©©§¥£¨©§¥¥§¥¥¨¨¥
,mlyl ecia did `le mdl aiig didy aeg `zelb yixàøé÷ éúééà©§¦¦¨

dery `iad -àúééìáa ÷ac,diela ca zkizga dwiacd -÷ac ©¥¦§©¨©¥
déúetàan xg`le ,egvna dwiacd -okeäéén÷ óìçiptl xar - §©¥£©©©§

,`zelb yix iyp`deø÷La àìå.edexikd `le - §Ÿ©§§
:dpyna epipy'åëå ïéðîéñ LiL ét ìò óàoicirn oi` eilkae eteba ©©¦¤¥¦¨¦

.mhegd mr eipt sevxt z` e`x ok m` `l` ,znd `edy odit lr
:`xnbd dywnàøîéîìxnel xacd `a m`d -åàì ïéðîéñc §¥§¨§¦¨¦¨

àúééøBàcmiwitqn mpi` okle ,dxez oicn di`x mpi` mipniqy ± §¨§¨
.`ziixe`c yi` zy` xeqi` xizdl ick zn lrady reawl

éäðéîøehb `iand gily ,epipyy `ziixan jk lr denzl yie ± §¦§¦
aeye ,epnn ca`e dy`lBàöî`edyk gilydñéëa øeL÷ §¨¨§¦

úòaèáe é÷ðøàae,ely mdy mxikn `ede [zraha e` iwpx`a e`±] §©§¨¦§©©©
åéìk ïéa àöîpL Bà,ezaiza migpend eyinyz ilk ±ïîæì eléôà ¤¦§¨¥¥¨£¦¦§©

äaeøî,hbd zcia`n ax onf xary s` ±øLkoiyyeg oi`e ,hbd §¤¨¥
lr mikneqy meyn ,md xg` ly zrah e` qik eze` `ny

`edy wpx`a e` qika gilyl yiy mipniqdmikneqy ixd .ely
.`ziixe`c yi` zy` xeqi` xizdle hb eze`a yxbl mipniq lr
zn ly etebay mipniq lr mikneq oi`y epipy epzpyna eli`e

.`ziixe`c yi` zy` xeqi`n ezy` z` xizdl
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì éiaà øîàdxiykny `ziixad - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zhiyk `id ,qikd ipniq it lr hbéàáäî ïa øæòéìà éaøxaeqd ©¦¡¦¤¤¤©£©
e ,dxezd on miliren mipniqyàälr mikneq oi`y epzpyn - ¨

zhiyk `id ,eilkae etebay mipniqïðaømpi` mipniqy mixaeqd ©¨¨
.dxezd on milirenàéðúc,`ziixaaïéãéòî ïéàzny mc` lrìò §©§¨¥§¦¦©

itàîeMäzn e`xy micr ,xnelk ,eteba z`vnpy [zlai-] ©¨
'ipelt xa`a `ney ,ea did oniq' micirne mi`ae `ney el dzidy
oiyyegy ,ezy` xizdl ick df oniq it lr cirdl mileki mpi`

.mipniq oze` mr xg` `ed `ny,øîBà éàáäî ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£©¥

ïéãéòîxizdle ,zny dlra edfy `neyd it lr cirdl mileki ± §¦¦
:`xnbd zx`an .xg`l `ypidl ezy` z`éâìtéî÷ àäa åàì éàî©¨§¨¨¦©§¥

,miwleg md dfa `l m`d -øîci`adn oa xfril` iax -,øáñ §©¨©
,àúééøBàc ïéðîéñyi` zy` xeqi` xizdl mdilr jenql xyt`e ¦¨¦§¨§¨

,`ziixe`cøîe`nw `pz ±ïéðîéñ ,øáñn wx miliren,ïðaøcokle ©¨©¦¨¦§©¨¨
.`ziixe`c xeqi` xizdl ick mdilr oikneq oi`

ec `ax:`ziixaa iia` ly exe`ia z` dgàîìò éleëc ,àáø øîà̈©¨¨§¥¨§¨
y micen lkd ±,àúééøBàc ïéðîéñeàëä,`ziixaa o`ke -àîeLa ¦¨¦§¨§¨¨¨§¨

`id m`déâìtéî÷ Bìéb ïáa äéeöî,[ewlgp±]øî`nw `pz ±,øáñ §¨§¤¦¨¦©§¥©¨©
Bìéb ïáa äéeöî àîeLxg` mc`a mb dievn ea epivny `ney ± ¨§¨§¤¦

aeyg witqn oniq df oi` jkle ,lfn eze`ae onf eze`a clepy
.xg` mc` `ed `neyd mr zndy okziy meyn ,eilr jenqløîe©

i`adn oa xfril` iax -,Bìéb ïáa äéeöî dðéà ,øáñoniq `ede ¨©¥¨§¨§¤¦
.eilr jenql witqn

:`ziixaay zwelgna sqep xe`iaéøîàc àkéàå`ax x`ia jky §¦¨§¨§¥
e ,`ziixe`c mipniqy micen lkd ,zwelgnd z`àëäo`ke ± ¨¨

,`ziixaaøî ,éâìtéî÷ äúéî øçàì úBpzLäì äéeNòä àîeLa± §¨¨£¨§¦§©§©©¦¨¨¦©§¥©
`nw `pzäúéî øçàì úBpzLäì äéeNò ,øáñ,zxg` dxevl ¨©£¨§¦§©§©©¦¨

mc` eze` df oi` `ny miyyeg ep` zna `ney mi`exyk jkitle
.eiiga ef `ney mr mixikn ep`yøîei`adn oa xfril` iax - ©

,øáñ`ney,äúéî øçàì úBpzLäì äéeNò dðéàyiy `ney eze`e ¨©¥¨£¨§¦§©§©©¦¨
didy xa` eze`a `neyd z`vnp m`e ,eiiga mb el dzid znl
xyt`e ef dy` ly dlra ok` `ed zndy oniq df ixd dlral

.`ypidl dxizdl
:zwelgna iyily xe`iaàîìò éleëc ,àáø øîà éøîàc àkéàå± §¦¨§¨§¥¨©¨¨§¥¨§¨

y micen lkdïéðîéñn `l` miliren mpi` milibx,ïðaøci` okle ¦¨¦§©¨¨
z` xizdl ick mipepia mipniq it lr zny mc` lr cirdl xyt`

,ezy`àîeLa ,àëäå§¨¨§¨
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' א

ילקוט לוי יצחק על התורה



לד

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 

עלה עליה עול

א. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ב. בנוגע הטהרה דפרה אדומה, על ידי הפרה העשירית 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  העבודה דפרה אדומה  כל פרטי  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:
בן  אלעזר  ידי  על  היתה  הפרה  שעשיית  לכך  הטעם 
אהרן5, מצוותה בסגן6, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 
עשיית הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.

על  התיקון  לגמרי  יושלם  שאז  לבוא,  לעתיד  אמנם, 
חטא העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה,  לא שייך טעם 
מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול,  כהן  שהרי, 
 – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה"9, 

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח 

עמוד 131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא  שאהרן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית 
)באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על  השלימות 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.
וזוכים לקיום היעוד11 )בהפטרה דפרשת פרה( "וזרקתי 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  "אשריכם  המשנה12 
מטהר אתכם כו'", כאמור, על ידי הפרה העשירית שיעשה 

מלך המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 
)הנחה בלתי מוגה(

ג. הנוגע במת וגו' הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום 
השביעי יטהר וגו' )במדבר יט, יא-יב(. יש בזה הפסוק רמז 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
רומזים לששת  ימי בראשית  היצירה שברא הש"י שבעת 
אלפים שנה13 וחד חרוב14 הרומז לעולם שכולו שבת )ראה 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 
כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.

השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  נתנה  התורה  והנה 
את  ומטהר  שמתחטא  כלומר  השלישי  ביום  והמתחטא 
השביעי  ביום  אזי  השלישי  ביום  הנתנה  מהתורה  עצמו 
יום השבת  כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא  יטהר 
יום שכולו שבת ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי 
אזי ביום השביעי לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת )עבודה זרה ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
שהטילו  הנחשת  נחש  ומה  הנחשת,  מנחש  וחומר  מקל 
מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר והביט אל הנחש וחי, 

תחיית המתים שכולו חיים על אחת כמה וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

שבעת ימי בראשית רומזים לששת אלפים שנה: עיין ילקוט משיח וגאולה על   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

14( רומזים לששת אלפים שנה וחד חרוב וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת

מצינו ברבי עקיבא שכאשר שמע סודות נפלאים ב'שיר השירים' זלגו עיניו דמעות.
ממאמר פרשת חוקת, ה'תשכ"ז
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(á)øac øîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ| µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìàäîéîz änãà äøô E ¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¸̈£ª¹̈§¦À̈

:ìò äéìò äìò-àì øLà íeî da-ïéà øLà£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ
i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ ׁשהּׂשטן העֹולם לפי ואּמֹות …À««»ְְִֶַָָָָֻ

ּטעם  ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל, את ְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹמֹונין
ּבּה מּלפני,יׁש היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ? ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻ

אחריה  להרהר רׁשּות ל ‡EÈÏ.אין eÁ˜ÈÂ∑ במדבר) ְְְְֲֵֵֶַַָ¿ƒ¿≈∆

ׁשמרבה) על נקראת היא מׁשה לעֹולם ׁשעׂשה ּפרה : ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ÓÈÓz‰.ּבּמדּבר  ‰n„‡∑ ּבאדמימּות ּתמימה ,ׁשּתהא ְִַָ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ׁשחֹורֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ּפסּולה ׁשאם –. ְְְְִֵֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr gi jxk y"ewl oiieri)

ּתמימה  אדּמה פרה אלי ויקחּו . . הּתֹורה חּקת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻזאת
ב־ג) (יט,

ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ׁשאפילּו(במדב"ר ְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלמה
אמרּתי  ּופׁשּפׁשּתי, וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻּופרׁשה
רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחּכמה

ּבּמדרׁש מצינּו ועוד)עליו־הׁשלֹום שם לֹו(במדב"ר "אמר : ְִִַַַָָָָָָ
אם  ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקּב"ה

למ  ּפרה טעם הּקּב"ה ׁשלמה ּגּלה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמל

יׂשראל? ְְִִֵַָלכלל
לנּו הּמּובנֹות אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְִֵֵֶַַַַָָָָָוהּבאּור
מהּׂשגה  ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותן יסֹודן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻּבסברא,
ּבגּלּוי  נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ׁשּלכן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׂשכלית.

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיתר
איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָא
לאיזֹו חס־וׁשלֹום מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמחׁשבה
טעם  נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ימסרּו לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמצוה,
מצוה  לכל־הּפחֹות ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפרה
יהיה  ועל־ידי־זה, ׂשכלּיים, ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכח

רּבנּו מׁשה ּבתכלית עליו־הׁשלֹום רק להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּדכיון  לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּטּול,
אצלֹו הרי ,מהׁשם־יתּבר ּכלל נפרדת לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמציאּותֹו
הּכּונה  וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשם־יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמסירּות־נפׁש
ּבהּנחה  ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ּפרה", טעם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁש"הּׂשיג

לאלֹוקּות. הּבּטּול ְִֵַָּפׁשּוטה

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב  ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯Èƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(a).äøBzä úwç úàæohVdW itl Ÿª©©¨§¦¤©¨¨
l`xUi z` oipFn mlFrd zFO`e§ª¨¨¦¤¦§¨¥
azM Kkitl ,z`Gd devOd dn xnFl©©©¦§¨©Ÿ§¦¨¨©
Ll oi`e iptNn `id dxfB ,dTg DÄª¨§¥¨¦¦§¨©§¥§
i"Wx oFWl ,dixg` xdxdl zEWx§§©§¥©£¤¨¨©¦

EpizFAx ixaCn(:fq `nei): ¦¦§¥©¥
øáëegNYWOd xirU oiprA iYazM §¨¨©§¦§¦§©¨¦©¦§©¥©

(g fh `xwie)zFO`l mrH dn©©©¨ª
x`Xn xzFi z`fA EpzF` oipFn EidIW¤¦§¦¨¨Ÿ¥¦§¨
ExdhiW mdn Wie ExRkiW zFpAxTd©¨§¨¤§©§§¥¥¤¤§©£
DzFid ipRn iM ,zclFIde aGd zFpAxwM§¨§¨©¨§©¤¤¦¦§¥¡¨
zgAfp `idW mdl d`xi uEgA ziUrp©£¥©¥¨¤¨¤¤¦¦§©©
`idW zn`de .dcVd ipR lr mixirVl©§¦¦©§¥©¨¤§¨¡¤¤¦
gixM DztxUE d`nh gEx xiardl§©£¦©ª§¨§¥¨¨§¥©

:uEgA gFgip¦©©

íòèå,Wgp lW FihrA ,zOd z`nh §©©ª§©©¥§¤§¤¨¨
E`Ohi `l dwiWpA mixhtPd iM¦©¦§¨¦¦§¦¨Ÿ§©§
opi` miwiCv Exn`W `Ede ,oiCd on¦©¦§¤¨§©¦¦¥¨

aEzMd xn` KklE .oi`OhnzTg z`f §©§¦§¨¨©©¨Ÿª©
,dxFYddxFYd on zwwgPd xnFlM ©¨§©©¤§¤¤¦©¨

dxR `id oM lr .dR lrAW dxFY `ide§¦¨¤§©¤©¥¦¨¨
dpYpe ,oiCd zCOn dOc` `ide§¦£ª¨¦¦©©¦§¦§¨
ici lr ENt` eiptl zFUrdl xfrl`l§¤§¨¨§¥¨§¨¨£¦©§¥
icM diUrn d`xi obQd la` ,xf̈£¨©§©¦§¤©£¤¨§¥
Da EaWgi `NW ,FzpEM lr dUrYW¤¥¨¤©©¨¨¤Ÿ©§§¨

:ohVde zFO`M drx daWgn©£¨¨¨¨¨ª§©¨¨
äLøtäå,mipdMd zxFY mElWY z`Gd §©¨¨¨©Ÿ©§©©Ÿ£¦

zFpYn xg` o`M daYkpe§¦§§¨¨©©©§
l`xUi lW ozxdh mBW xnFl ,dPdM§ª¨©¤©©£¨¨¤¦§¨¥

mrhe .didY odk ici lrzTg z`f ©§¥Ÿ¥¦§¤§©©Ÿª©

'd dEv xW` dxFYddWn l`e mrhM ©¨£¤¦¨§©©§¤¤
'd l` dlr xn`(` ck zeny)`Ed F` , ¨©£¥¤

z`f l`xUi ipA l` xAC ,qxqn FnM§§Ÿ¨©¥¤§¥¦§¨¥Ÿ
:xn`l 'd dEv xW` dxFYd zTgª©©¨£¤¦¨¥Ÿ

"øac"`Ed dWn iM ,"ExAC" `le ©¥§Ÿ©§¦¤
rdmrhe .xT,Lil`ok EUrIW ¨¦¨§©©¥¤¤©£¥

ok ixg`e ,mYrWl xAcOA(i weqta)dEvi ©¦§¨§©§¨§©£¥¥§©¤
,mlFr zTgl xBle l`xUi ipal didYW¤¦§¤¦§¥¦§¨¥§©¥§ª©¨
Lil` Egwie oke .mzFxFcl ok EUrIW¤©£¥§¨§¥§¦§¥¤

'ebe Kf zif onW(k fk zeny)ok ixg`e , ¤¤©¦¨§©£¥¥
mzFxFcl mlFr zTg(`k weqt my): ª©¨§¨

,ízúðe øîàå(b weqta),Yzpe `le §¨©§©¤§Ÿ§¨©¨
iM FcFakl FOr oxd` qipkdl§©§¦©£Ÿ¦¦§¦
F` .eiptl hgWl xfrl`l EEvi mdipW§¥¤§©§¤§¨¨¦§Ÿ§¨¨

xn`"mYzpE",zFxFclE eiWkr ,miAxl ¨©§©¤§©¦©§¨§



zwegלו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, "ּבּמדּבר"(רש"י מּלת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ימיו  ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמיּתרת
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
ּבדרּגה  ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשהּפרה  יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ּביֹותר? ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָּפחּותה
אין  אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָנעׂשית

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר ּפרה ּכלמים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ָָּופרה.

ã ycew zegiyn zecewp ãi"yz'd zweg zyxt ycew zay zecreezdn

ׁשעל־ידה  אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְֲֶַַַַָָָָָָָָָּבפרׁשת
מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה ְְֲֲֲֳִִֵֵַַַָָָָנעׂשית
ּתהא  ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ּפניו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁש"נתּכרּכמּו
ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד ְְֳִֶַַַַַָָָָָָֹֻטהרתֹו",

וגֹו'". אדּומה ּפרה ְֲֵֶָָָאלי
החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענינֹו
מקֹור  ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָמֹורה
חיים  אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחיים,
החּיּות  ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכּולכם
חּקת  "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ּדבקּותֹו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֻֻעל־ידי
"ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה",
ּפרה  ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם אדמה", ּפרה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻאלי
ּפרה  לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹׁשעׂשה
(ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטּה, ּגׁשמית ּפרה - ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻאדמה
("קא") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻאדמה,
אדמה" ה"ּפרה להעלֹות רק ולא - וחמרּיּות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֻּבגׁשמּיּות
מה"ּפרה  לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעצמּה,
חמּורה. הכי מּטמאה הּטהרה ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר ְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאדמה"
א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוהּנה,
ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלּטל
נתּון  ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכהנים
רק  לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלמׁשמרת.
אחרֹות  ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ׁשעׂשה הפרה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאפר
לעׂשּית  אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ(ּתׁשע
ׁשּמּמּנה  מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר הצרכּו האחרֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּפרֹות
ׁשּגם  ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹמקדׁשין
יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל על־ידי העׂשירית הּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלעׂשּית

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלקּדׁש
ׁשּפ - ּבעבֹודה ּגם וענינֹו (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשל  החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתּפׁשטּותא
ׁשּנמצא  זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל ּבה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביקּות
ּבכל  ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמעמד
(ּכהנים  ּבכ ׁשהעֹוסקים על־ידי־זה ׁשּלאחרי־זה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדֹורֹות

מׁשה  ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹּגדֹולים
מׁשה). ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁשמקדׁשין

טמאת  ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ּבחּיּות ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחיֹותֹו
רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(ּובמילא
("מׁשה  ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן נתן ׁשּבדֹורנּו) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מׁשה
זיין  פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָרּבנּו
היא  "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו היא ּפעּולתֹו ּובמילא, ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹּפרה"),

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מׁשה  ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש
יֹודעים  הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמדּבר"
- ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, היה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמׁשה
ׁשל  ודרּגה ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה
יכֹולים  מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף "נחׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמדּבר,
מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית הּכהנים מקדׁשין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּמּנה
מה־ הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה
ועל־דר־זה  הּמת, את ּבּה מלינים ׁשאין ּבירּוׁשלים, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין־ּכן
עתידה  רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ
לארץ  ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָירּוׁשלים
וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ועֹוד: ָֹזאת
נעׂשית  מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹוסף
לׂשרֹוף  יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹהּטהרה

ולע  ּבעצמֹוּפרה ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־ "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמׁשּפיע

להטּפיח". ְְְִַַַמנת
מאפר  ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוגם
מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּפרה
הראׁשֹונה  הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיּמנה,
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה
מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרים
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ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, "ּבּמדּבר"(רש"י מּלת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ימיו  ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמיּתרת
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
ּבדרּגה  ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשהּפרה  יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ּביֹותר? ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָּפחּותה
אין  אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָנעׂשית

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר ּפרה ּכלמים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ָָּופרה.

ã ycew zegiyn zecewp ãi"yz'd zweg zyxt ycew zay zecreezdn

ׁשעל־ידה  אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְֲֶַַַַָָָָָָָָָּבפרׁשת
מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה ְְֲֲֲֳִִֵֵַַַָָָָנעׂשית
ּתהא  ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ּפניו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁש"נתּכרּכמּו
ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד ְְֳִֶַַַַַָָָָָָֹֻטהרתֹו",

וגֹו'". אדּומה ּפרה ְֲֵֶָָָאלי
החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענינֹו
מקֹור  ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָמֹורה
חיים  אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחיים,
החּיּות  ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכּולכם
חּקת  "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ּדבקּותֹו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֻֻעל־ידי
"ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה",
ּפרה  ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם אדמה", ּפרה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻאלי
ּפרה  לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹׁשעׂשה
(ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטּה, ּגׁשמית ּפרה - ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻאדמה
("קא") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻאדמה,
אדמה" ה"ּפרה להעלֹות רק ולא - וחמרּיּות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֻּבגׁשמּיּות
מה"ּפרה  לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעצמּה,
חמּורה. הכי מּטמאה הּטהרה ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר ְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאדמה"
א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוהּנה,
ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלּטל
נתּון  ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכהנים
רק  לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלמׁשמרת.
אחרֹות  ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ׁשעׂשה הפרה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאפר
לעׂשּית  אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ(ּתׁשע
ׁשּמּמּנה  מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר הצרכּו האחרֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּפרֹות
ׁשּגם  ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹמקדׁשין
יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל על־ידי העׂשירית הּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלעׂשּית

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלקּדׁש
ׁשּפ - ּבעבֹודה ּגם וענינֹו (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשל  החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתּפׁשטּותא
ׁשּנמצא  זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל ּבה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביקּות
ּבכל  ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמעמד
(ּכהנים  ּבכ ׁשהעֹוסקים על־ידי־זה ׁשּלאחרי־זה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדֹורֹות

מׁשה  ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹּגדֹולים
מׁשה). ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁשמקדׁשין

טמאת  ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ּבחּיּות ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחיֹותֹו
רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(ּובמילא
("מׁשה  ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן נתן ׁשּבדֹורנּו) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מׁשה
זיין  פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָרּבנּו
היא  "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו היא ּפעּולתֹו ּובמילא, ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹּפרה"),

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מׁשה  ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש
יֹודעים  הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמדּבר"
- ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, היה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמׁשה
ׁשל  ודרּגה ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה
יכֹולים  מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף "נחׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמדּבר,
מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית הּכהנים מקדׁשין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּמּנה
מה־ הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה
ועל־דר־זה  הּמת, את ּבּה מלינים ׁשאין ּבירּוׁשלים, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין־ּכן
עתידה  רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ
לארץ  ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָירּוׁשלים
וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ועֹוד: ָֹזאת
נעׂשית  מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹוסף
לׂשרֹוף  יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹהּטהרה

ולע  ּבעצמֹוּפרה ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־ "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמׁשּפיע

להטּפיח". ְְְִַַַמנת
מאפר  ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוגם
מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּפרה
הראׁשֹונה  הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיּמנה,
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה
מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרים

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ziA cIn hgFXd xfrl` iM mrHde§©©©¦¤§¨¨©¥¦©¥
xWkdA dUrYW Fl dEpYIW dPgTi oiC¦¦¨¤¨¤¦§¨¤¥¨¤§¤§¥

EpipXW oiprM ,mYrC lre(d"n b"t dxt) §©©§¨§¦§¨¤¨¦

EpiAx dWn dUr dpFW`xd ,o`Ur inE¦£¨¨¨¦¨¨¨¤©¥
`xfrn raW ,`xfr dUr dIpXde§©§¦¨¨¨¤§¨¤©¥¤§¨
wiCSd oFrnW ,o`Ur inE ,Kli`e§¥¨¦£¨¨¦§©©¦

miYW miYW EUr lFcB odM opgFie§¨¨Ÿ¥¨¨§©¦§©¦
:'ekeb dxez

zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
("יענעם  הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנם,
להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַּבאלעּבן"),
ּבנֹוגע  ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ׁשּיׁשּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹיּתכן
אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעבֹודת
על  [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען דארף אליין זי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַ"וועגן

לׁשּכח]. צרי לא ְְִִַַָֹֹעצמֹו
מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוגם
עם  הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה

ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזּולת
למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקדׁשין

עצמֹו. עם העבֹודה מרּומזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָׁשּבזה
הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוההֹוראה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
הּנ"ל  הׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע",
מנינים  ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

יׂשראל! ְְִִֵֵָמּבני

(â)dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי)ּבּסגן מצותּה.‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח לׁשלׁש(יומא ÂÈÙÏ.מחנֹות חּוץ d˙‡ ËÁLÂ∑ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
מב) ׁשֹוחט (יומא רֹואה זר ואלעזר ,. ְְֵֶֶָָָ

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ּבמזרחֹו הּזאת עֹומד ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים, ׁשל ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(b).ïäkä øæòìà ìà,obQA Dzevn ¤¤§¨¨©Ÿ¥¦§¨¨©§©
xnFl dpEMd oi`e .i"Wx oFWl̈©¦§¥©©¨¨©
odMn xzFi obQA devOd aEIg didIW¤¦§¤¦©¦§¨©§©¥¦Ÿ¥
drW z`xFd `N` ,hFicd odk F` lFcB̈Ÿ¥¤§¤¨¨©¨¨
xfrl`A didYW dpFW`x dxtA dzid̈§¨§¨¨¦¨¤¦§¤§¤§¨¨

:obQd did `Ede§¨¨©§©
ìåïBLixtq(g zwg)cOle aEzMd `A §¨¦§¦¨©¨§¦¥

,obQA diEUr `dYW dxRd lr©©¨¨¤§¥£¨©§©
xfrl`e mIw oxd` ixdW ,oMW rcY¥©¤¥¤£¥©£Ÿ©¨§¤§¨¨

.dxRd z` sxFUl` DzF` mYzpE ¥¤©¨¨§©¤¨¤
,odMd xfrl`x`WE xfrl`A ziUrp Ff ¤§¨¨©Ÿ¥©£¥§¤§¨¨§¨

,xi`n iAx ixaC ,lFcB odkA zFxRd lM̈©¨§Ÿ¥¨¦§¥©¦¥¦
xe oFrnW iAxe dcEdi iAxe iqFi iAxiA ©¦¦§©¦§¨§©¦¦§§©¦

ziUrp Ff mixnF` awri oA xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ§¦©£¥
odkA oiA zFxRd lM x`WE xfrl`A§¤§¨¨§¨¨©¨¥§Ÿ¥

:hFicd odkA oiA lFcB̈¥§Ÿ¥¤§
ïéðòäåwnrl z`Gd devOd iM xnFl §¨¦§¨©¦©¦§¨©Ÿ§Ÿ¤

lFcBl ozPdl diE`x DcFq¨§¨§¦¨¥©¨
`Ed ilE`e ,oxd`l dpYp `le ,dpdkAW¤¦§ª¨§Ÿ¦§¨§©£Ÿ§©
Fciqge 'd WFcw `Ed iM FzNcbl¦§ª¨¦§©£¦
Fl oYl dvx `le ,FWCwnA xRknd©§©¥§¦§¨§Ÿ¨¨¦¥
xfrl` xiYkdl did F` ,uEg zcFar£©¨¨§©§¦¤§¨¨
on zg` devnA eia` iIgA FkpglE§©§§©¥¨¦§¦§¨©©¦
did F` ,dlFcb dPdM lW zFevOd©¦§¤§ª¨§¨¨¨
:oWxCd dWn iAx ixacM lbrd Wprl§Ÿ¤¨¥¤§¦§¥©¦¤©©§¨

äpäåoxd` mB `Ed KExA WFcTd dUr §¦¥¨¨©¨¨©©£Ÿ
dWnE `Ede ,z`Gd devOA `iap̈¦©¦§¨©Ÿ§¤
lFcB `EdW xfrl`l DzF` EpYi EpiAx©¥¦§¨§¤§¨¨¤¨
onWA gEWOd `Ede oxd` ixg` dPdMd©§ª¨©£¥©£Ÿ§©¨©§¤¤
dUrYW zFxFcl fnx dfe ,dgWOd©¦§¨§¤¤¤§¤¥¨¤

:lFcBd odMd `Ede dPdMd lFcbA§¨©§ª¨§©Ÿ¥©¨
ïëåEpipW(`"n c"t dxt)z`Hg zxR §¥¨¦¨©©¨

lFcB odkA `NW DhgXW¤¨£¨¤Ÿ§Ÿ¥¨
`xnbaE .xiWkn dcEdi iAxe ,dlEqR§¨§©¦§¨©§¦¦§¨¨

`nFi zkQnA(:an),l` DzF` mYzpE §©¤¤¨§©¤¨¤
odMd xfrl``le xfrl` l` DzF` ¤§¨¨©Ÿ¥¨¤¤§¨¨§Ÿ

ixn`c `Mi` ,xfrl`l zFxFcl§§¤§¨¨¦¨§©§¥
ixn`c `Mi`e ,hFicd odkA zFxFcl§§Ÿ¥¤§§¦¨§©§¥
mzq `Ede ,lFcB odkA zFxFcl§§Ÿ¥¨§§©
xnF`d ixaclE .mrHA oFkPde EpzpWn¦§¨¥§©¨©©©§¦§¥¨¥
xfrl`A dEv ,hFicd odkA zFxFcl§§Ÿ¥¤§¦¨§¤§¨¨
Fpi` iM ,xg` odM mW did `NW itl§¦¤Ÿ¨¨¨Ÿ¥©¥¦¥
mcw ohTd eig` didIW oEbd̈¤¦§¤¨¦©¨¨Ÿ¤

:eil`c dxez ¥¨



zwegלח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ טמא ׁשאין ׁשכינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֵֶַָָ
זב  אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ ּומצרע מׁשּלח קרי .ּובעל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

·¯Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰ ‡ÓËÂ∑ וטמא" ודרׁשהּו: סרסהּו ¿»≈«…≈«»»∆ְְְְֵֵֵָָָ
אלֿהּמחנה" יבא ואחר .עדֿהערב ְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג חלקים (פרה לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְֲִִָָֹ

מתחּלק  ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתחּלקת:
מׁשמרֹות  ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד הּמׁשמרֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלכל
הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהיה
לפרֹות  ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹלהּטהר.
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה. מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאחרֹות

ּבניֿיׂשראל  לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּגזרת
c‰.למׁשמרת" ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי :(איכה ְְִֶֶ¿≈ƒ»ְְֵַָָ

ּבי", ב)"וּיּדּוֿאבן הּגֹוים"(זכריה אתֿקרנֹות "ליּדֹות : ְְִִֶֶֶַַַַַ
זריקה  ‰Â‡.לׁשֹון ˙‡hÁ∑'חּטּוי' ּכפׁשּוטֹו;לׁשֹון ְְִָ«»ƒְְִִ

ׁשהיא  לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּולפי
להאסר  .ּבהנאה ּכקדׁשים ְְֲִֵֵַָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑ הּפרה הּזה)ּבאפר .(ס"א ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi).ànè 'ä ïkLî úàxiMfd ¤¦§©¦¥¦§¦
xn`e mzqA dGd zxMd aEzMd©¨©¨¥©¤¦§¨§¨©

,`Oh 'd oMWn z`xaMW xEarA ¤¦§©¦¥©£¤§¨
xn`W FnM ,d`OHd on WCwOA xidfd¦§¦©¦§¨¦©ª§¨§¤¨©

(c ai `xwie)l`e rBz `l Wcw lkA§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¤
mW xiMfd iM ,`az `l WCwOd©¦§¨Ÿ¨Ÿ¦¦§¦¨



לט zweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
i"yx£LÙa ˙Óa∑,האדם נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה  נפׁש הּזאה ,להֹוציא צריכה טמאתּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו "ּבנפׁש", אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ(ולא

עב)ּדם nË‡.(חולין  '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ נכנס לעזרה אם ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ּבטבילה, BÚ„.אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B· B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי À¿»ִֶַַַָ

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ ׁשהּמת .ּבתֹוכֹוּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה הּכתּוב (חולין - חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
טמאה  מקּבל ׁשאין לפיכמדּבר, מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

– ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם

טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. .טמא ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתחּברּתי נפּתלּתי", אלהים .אחֹותי עם "נפּתּולי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ודֹופק (חולין ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: ׁשם רּבֹותינּו ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: . «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

d`nhAiniA zclFId dX`M dNTd §ª§¨©©¨§¦¨©¤¤¦¥
oiCd `Ede ,DzclFzA `EdW xdFh©¤§§¨¨§©¦
oM mB xiMfd xakE .mi`nHd lkA§¨©§¥¦§¨¦§¦©¥

dliaHd(fh fi my)FxUaE qAki `l m`e , ©§¦¨§¦Ÿ§©¥§¨
`VIW xnFlM ,FpFr `Upe ugxi `lŸ¦§¨§¨¨£§©¤¦¨
KkitlE .EPOn xdfOd lr FxarA FpFr£§¨§©©ª§¨¦¤§¦¨
rbFPd iM ,zOd z`nhA o`M xn`̈©¨§ª§©©¥¦©¥©
qAkiW iR lr s` `Hgzi `le zOA©¥§Ÿ¦§©¨©©¦¤§©¥
oMWOd `Ohn aWgi miOA ugxe eicbA§¨¨§¨©©©¦¥¨¥§©¥©¦§¨
Kixv did `le .llM lah `l EN`M§¦Ÿ¨©§¨§Ÿ¨¨¨¦
,FzxdhA aMrn iEHgdW wx Wxtl§¨¥©¤©¦§©¥§¨¢¨

mrh dfe,Fa Fz`nhlr s` xnFlM §¤©©ª§¨§©©©
`nh EPcFr mixdhPd x`WM laHW iR¦¤¨©¦§¨©¦§¨¦¤¨¥

:eilr wxFf `l dcp in iM¦¥¦¨Ÿ©¨¨
ïëzéårbFPd lM Fnrhe ,Wi`l fnxIW §¦¨¥¤¦§Ÿ¨¦§©£¨©¥©

[xW`] `Hgzi `le WtpA znA§¥§¤¤§Ÿ¦§©¨£¤
EdFnke .dzxkpe `Oh 'd oMWn z ¤̀¦§©¦¥§¦§§¨§¨
`Fai lkl ,xW` zNn F` o"iW oFxqgA§¤§¦¦©£¤§¨¨

LizxEaB(gi `r mildz)ozp Fl Wi lke , §¨¤§¨¤¨©
FciA(c hl ziy`xa)Da Ekli KxCd z` , §¨¤©¤¤¥§¨

(k gi zeny):oM miAxe ,ci dxez §©¦¥
(ci)mrhe.ìäàa úeîé ék íãàmc` §©©¨¨¦¨§Ÿ¤¨¨

F` ,ld`A dYr `Ede zEni iM¦¨§©¨¨Ÿ¤
m` oiCd `Ede ,dedA aEzMd xACW¤¦¥©¨©Ÿ¤§©¦¦

.ld`l EdEqipkde uEgA zEni`Ad lM ¨©§¦§¦¨Ÿ¤¨©¨

,ld`A xW` lke ld`d l`milMd ¤¨Ÿ¤§¨£¤¨Ÿ¤©¥¦
FnM ,dGd llMA Fnvr ld`de FkFzAW¤§§¨Ÿ¤©§©§©©¤§

xn`W(gi weqt)lM lre ld`d lr dGde ¤¨©§¦¨©¨Ÿ¤§©¨
.mW Eid xW` zFWtPd lre milMd©¥¦§©©§¨£¤¨¨

aEzMd xiMfde,ld`d`EdW ciBdl §¦§¦©¨¨Ÿ¤§©¦¤
cFre .diGd Kixve draW `nh Fnvr©§¨¥¦§¨§¨¦©¨¨§
mild` iaWFi l`xUi EidW ipRn¦§¥¤¨¦§¨¥§¥¨¢¦
devOd iM dedA aEzMd xAce xAcOA©¦§¨§¦¥©¨©Ÿ¤¦©¦§¨
zial oiCd `Ed la` ,zFxFclE cIn¦¨§£¨©¦§©¦
z` mi`iaOW milid`Od lklE§¨©©£¦¦¤§¦¦¤
zFWtPd lre milMd lM lr d`nHd©ª§¨©¨©¥¦§©©§¨
lAwn xAgnd ziAd oi`W `N` ,mXW¤¨¤¨¤¥©©¦©§ª¨§©¥

:llM FnvrA d`nhª§¨§©§§¨
äpäårBn z`nh znA aEzMd xiMfd §¦¥¦§¦©¨§¥ª§©©¨

la` ,`Vn FA xiMfd `le ld`e§Ÿ¤§Ÿ¦§¦©¨£¨
EpizFAx(ixtq)xnFge lwA FzF` oiWxFC ©¥§¦§©¨¤

z`nhl FzF` miAxnE dlaPd on¦©§¥¨©§¦§ª§©
hWR itM `Ed oke .rBnM draW¦§¨§©¨§¥§¦§©
hEgXde zOd mc`A iM xiMfd ,aEzMd©¨¦§¦¦§¨¨©¥§©¨
`Ed xakE ,rBnA diGde draW z`nhª§©¦§¨§©¨¨§©¨§¨
WOn dribPd dxFYd rBn iM rEcï©¦©©©¨©§¦¨©¨
`VIW xg` xaC ici lr dribPde§©§¦¨©§¥¨¨©¥¤¦¨

:FzF`eh dxez

(fh).äãOä éðt ìòExn` EpizFAx ©§¥©¨¤©¥¨§
(.ar oileg).wtFce llFB zFAxl§©¥§¥

FhEWtEipR lrld` mW oi`W dcVd §©§¥©¨¤¤¥¨Ÿ¤
oi`e .i"Wx oFWl ,dribpA zOd `Ohn§©¥©¥¦§¦¨¨©¦§¥
on Wxcp minkg zrC lr wtFce llFB¥§¥©©©£¨¦¦§©¦
xifPd oi`e ,dkld `Ed la` ,aEzMd©¨£¨£¨¨§¥©¨¦
z`nh lr eilr oiaIg oi`e eilr gNbn§©¥©¨¨§¥©¨¦¨¨©ª§©

la` .eiWcwe WCwn"dcVd ipR lr" ¦§¨§¨¨¨£¨©§¥©¨¤
llgA rBIW ,FhEWtM EpizFAxl `Ed§©¥¦§¤¦©©£©
mW oi`e dcVd ipR lr ltPW axg¤¤¤¨©©§¥©¨¤§¥¨
Fa EUr FxEYi ipRnE ,eilr lid`n xaC̈¨©£¦¨¨¦§¥¦¨

:Wxcn¦§¨
CklFcB odM wxtA zExifpA Exn`(:bp) ¨¨§¦§¦§¤¤Ÿ¥¨

,dcVd ipR lr rBi xW` lkedf §Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤¤
eilr lid`Od iM ,zOd lr lid`Od©©£¦©©¥¦©©£¦¨¨
mdl didie ,dcVd ipR lr rbFp `Ed¥©©§¥©¨¤§¦§¤¨¤
."axg llgaE" e"`e xqg "axg llgA"©£©¤¤¨¥¨©£©¤¤

xn`W ipRnE"dcVd ipR"xn` `le ¦§¥¤¨©§¥©¨¤§Ÿ¨©
l`rnWi iAx FA WxC "dcVd"oileg) ©¨¤¨©©¦¦§¨¥

(my`idW ,FO` irnA xAr `ivFdl ,cFr§¦ª¨¦§¥¦¤¦
R lr Dpi`e drElA d`nh:mFwOd ip ª§¨§¨§¥¨©§¥©¨

.áøç ììça øîàåaEzMd xAC iM §¨©©£©¤¤¦¦¥©¨
oa` llgl oiCd `Ede ,dedA©Ÿ¤§©¦©£©¤¤
cbpM ,znE llg xiMfde .sFxb` F`¤§§¦§¦¨¨¥§¤¤
dlaPde zFxFdh zFhEgXdW zFndAd©§¥¤©§§§©§¥¨

EpizFAxe .d`Ohn(:bp xifp)Wxcn FA EUr §©§¨§©¥¨¦§¨
`NW ,llgM axgdW xnFl FxEYi ipRn¦§¥¦©¤©¤¤©¨¨¤Ÿ



zwegמ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß fenz 'd ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי) ּגמר .טהרתֹוהּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ נאמר לּמה "מקּדׁש", נאמר ּב'ׁשבּועֹות'אם ּכדאיתא כּו'? טז)"מׁשּכן" .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

llgd zFeXdl `N` aEzMd `Ä©¨¤¨§©§©¨¨
zFa` ia` dUrp `EdW xnFl ,axgde§©¤¤©¤©£¨£¦£
milke mc` `OhnE Fnvr zOM d`nHl©ª§¨©¥©§§©¥¨¨§¥¦

:draW z`nhª§©¦§¨
äàøpäå,`xnBaE dpWOA zFibQd on §©¦§¤¦©ª§©¦§¨©§¨¨

`VnaE rBnA `Ohn `EdW¤§©¥§©©§©¨
,ld`A `Ohl EdFnM Fpi` la` ,zOM©¥£¨¥¨§©¥§Ÿ¤
ld`A aEzMd on hErn Fa E`vn `OW¤¨¨§¦¦©¨§Ÿ¤

,"ld`A zEni iM mc`"lr wx Fpi`W ¨¨¦¨§Ÿ¤¤¥©©
`nhPW axgd did m`e .Fnvr mc`d̈¨¨©§§¦¨¨©¤¤¤¦§¨
mipdMd Eid ,ld`A `Ohn zOA©¥§©¥§Ÿ¤¨©Ÿ£¦
axgd oNkAW ,miYAd lkA mixEq £̀¦§¨©¨¦¤§ª¨©¤¤

:ld`A mzF` `Ohn didie `nḧ¥§¦§¤§©¥¨§Ÿ¤
ïëå`xnBA cFr d`xp(:cp my)oi`W , §¥¦§¤©§¨¨¤¥

mc` `Ohn zOA rbFPd axgd©¤¤©¥©©¥§©¥¨¨
lr s` iriaWE iWilW z`Gd Fkixvdl§©§¦©¨©§¦¦§¦¦©©
.d`nhl a` FA rbFPd dGd mc`dW iR¦¤¨¨¨©¤©¥©©§ª§¨
xn`W ipXd aEzMAW ipRn ,df dide§¨¨¤¦§¥¤©¨©¥¦¤¨©

ld`d lr dGde(gi weqt)rbFPd lre aEzM §¦¨©¨Ÿ¤¨§©©¥©
F` xn` `le ,zOa F` llga F` mvrA©¤¤¤¨¨©¥§Ÿ¨©
llgM axgd ixd oM m`e .axg llga©£©¤¤§¦¥£¥©¤¤¤¨¨
`l la` ,draW z`nh rBnA `Ohl§©¥§©©ª§©¦§¨£¨Ÿ

,d`Gd Fkixvdl `le ,ld`A `Ohl§©¥¨Ÿ¤§Ÿ§©§¦©¨¨
xdfn odMd oi`e ,eilr gNbn xifPd oi`e§¥©¨¦§©¥©¨¨§¥©Ÿ¥ª§¨
d`xPde aFxTd `Ede .llM FrBOn¦©¨§¨§©¨§©¦§¤

Epgp`e .EpizFAx ixaCnEpizFpFrA ¦¦§¥©¥©£©§©£¥
,WcTd zxdhA Eprci `le zElBd i`nh§¥¥©¨§Ÿ¨©§§¨¢©©Ÿ¤
mXd wxfie mFxOn gEx Epilr dxri cr©©£¤¨¥©¦¨§¦§Ÿ©¥
idi oke on` ,xdhpe mixFdh min Epilr̈¥©¦§¦§¦§¨¨¥§¥§¦

:Epinia dxdnA oFvxfi dxez ¨¦§¥¨§¨¥
(fi).éìk ìà íéiç íéî åéìò ïúðåoi` §¨©¨¨©¦©¦¤¤¦¥

oYie dNgY ilkA xt`d oYIW Fpipr¦§¨¤¦¥¨¥¤¦§¦§¦¨§¦¥
EpizFAx EPW KMW ,xt`d lr mindheq) ©¦©¨¥¤¤¨¨©¥

(:fhmiOd KM xg`e dNgY xt` ozFPdW¤©¥¥¤§¦¨§©©¨©©¦
EwCwC ,lEqR"ilMl` miIgmin"`dYW ¨¦§§©¦©¦¤¤¦¤§¥

xn` `NW ipRn ilE`e .ilkA ozEIg©¨¦§¦§©¦§¥¤Ÿ¨©
l` z`Hgd ztxU xtrn `nHl Egwle§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨¤
,FWExR la` .miIg min eilr ozpe ilM¤¦§¨©¨¨©¦©¦£¨¥
,ilMA EidW miIg min xt`d lr ozpe§¨©©¨¥¤©¦©¦¤¨©§¦
cr ilMAW miOA xt`d axriW xnFl©¤§¨¥¨¥¤©©¦¤©§¦©

:eilr oitv miOd EidIWgi dxez ¤¦§©©¦¨¦¨¨
(k)mrhe,ànè 'ä Lc÷î úà ék §©©¦¤¦§©¦¥

FnM ,`Oh 'd WCwn z` xW`M©£¤¤¦§©¦¥§
Liptl xFRv ow `xTi iM(e ak mixac), ¦¦¨¥©¦§¨¤

zxMd aEzMd xiMfde .miAxd eixage©£¥¨¨©¦§¦§¦©¨©¨¥
EpizFAx zrC lre ,minrR ipWzereay) §¥§¨¦§©©©©¥

(:fhcrFn ld` oMWnA FaIgl `Ed§©§§¦§©Ÿ¤¥
:minlFr ziA WCwnaE§¦§©¥¨¦

øLôàå"'d WCwn" iM ,FhEWR itM §¤§¨§¦§¦¦§©
aIg xaM iM ,oAxTd iWcẅ§¥©¨§¨¦§¨©¨
xW` minlXd gaGn xUA lkF`A zxM̈¥§¥¨¨¦¤©©§¨¦£¤

eilr Fz`nhe 'dl(k f `xwie)aIg o`ke , ©§ª§¨¨¨§¨©¨
mFIA `Hgzi `NW in lr mB cFr©©¦¤Ÿ¦§©¨©
iR lr s` iriaXd mFIaE iWilXd©§¦¦©©§¦¦©©¦

WExR didie .laHW"'d WCwn"iWcw ¤¨©§¦§¤¥¦§©¨§¥
EPOn FWCwn z` FnM ,'d(hk gi lirl): §¤¦§§¦¤

äpäWCwn z`nh lr dWxRA zxMd ¦¥©¨¥©¨¨¨©ª§©¦§¨
iM ,FhEWtA ipirA oFkPde .eiWcwe§¨¨¨§©¨§¥©¦§¦
xn`W FnM znA rbFpA oFW`xd zxMd©¨¥¨¦§¥©§¥§¤¨©
mB ipXde ,WtpA znA rbFPd lM̈©¥©§¥§¤¤§©¥¦©
,xaTaE mvrA Erbp `NW milid`nA§©£¦¦¤Ÿ¨§©¤¤©¨¤

mrh iM,`Hgzi `le `nhi xW` Wi`e ¦©©§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
mixMfPd dN` lkA `nhi xW` Wi`e§¦£¤¦§¨§¨¥¤©¦§¨¦
okYi ,zn`d KxC lre .`Hgzi `le§Ÿ¦§©¨§©¤¤¨¡¤¦¨¥

didIW"'d WCwn"WCwnl fnx ¤¦§¤¦§©¤¤§¦§©
:WCwOd`k dxez ©¦§¨



מי zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, אמרּו(נדה רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְֵַָ
טהֹור  מי ׁשהּמּזה ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה ,– חּטאת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מהּֿׁשאיןֿ ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא

ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַּכן
הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד מטּמאין Ú‚p‰Â.ׁשאינן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«…≈«

‡ÓËÈ 'B‚Â∑ טעּון ּבגדים ואין .ּכּבּוס ¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ ׁשּנטמא הּזה ּבּמת "הּטמא" ¿…¬∆ƒ«ְִֵֵֶֶַַַָָ
‰Ú‚p˙."יטמא" LÙp‰Â∑ ּבטמא ÓËz‡.מת ּבֹו ְִָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»

·¯Ú‰Œ„Ú∑,הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן «»»∆ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻ
ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻוהּנֹוגע

והלכֹותיה  מׁשמעּה העּתקּתי .לפי אּגדה ּומדרׁש ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ‡EÈÏ(á)מיסֹודֹו eÁ˜ÈÂ∑ ְְִִֶֶֶַַַָֹ¿ƒ¿≈∆

מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּלהם,
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ.‰n„‡ ‰¯Ù∑ מׁשל ְִִֶֶַָָָָָ»»¬À»ָָ

ׁשפחה אּמֹולבן ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּפרה  ּתבא ּכ הּצֹואה, העגל ּותקּנח על .ּותכּפר ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

‰n„‡∑ׁשם א)על כּתֹולע",(ישעיה יאּדימּו "אם : ¬À»ְִִֵַַַָ
אדם  קרּוי ׁשהיּו∑ÓÈÓz‰.ׁשהחטא יׂשראל ׁשם על ְֵֶַָָֹ¿ƒ»ְִֵֵֶַָָ

ּותכּפר  זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹּתמימים
לתּמּותם  ויחזרּו ÏÚ.עליהם ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑ ּכׁשם ְְְְֲֵֶַַָ…»»»∆»…ְֵ

ׁשמים: על מעליהם ‰Ô‰k(â)ׁשּפרקּו ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ְֲִֵֵֶֶַָָֹ∆∆¿»»«…≈

העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכׁשם
זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל, את עׂשה ׁשאהרן ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּולפי

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין Û¯NÂ(ã)עלֿידֹו, ֲֵֵֵֶַַַַָָ¿»«
‰¯t‰Œ˙‡∑:העגל ׁשּנׂשרף BÊ‡Â·(å)ּכׁשם Ê¯‡ ıÚ ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆¿≈

˙ÚÏB˙ ÈLe∑ אלפי ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ¿ƒ»«ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
האילנֹות, מּכל הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיׁש
וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם. נמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻואזֹוב
לֹו: ויתּכּפר ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַיׁשּפיל

(è)˙¯ÓLÓÏ∑ לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆ְְֵֶֶֶַָָ
העגל, מּפקּדת ּבּה ׁשאין ּפקּדה ל ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻלפרענּות,

לב)ׁשּנאמר ּוכׁשם (שמות וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָ
ּכל ׁשהעגל  מטּמאה ּפרה ּכ ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. :(שם)העֹוסקין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
מעפר  לּטמא "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ"וּיזר

וגֹו'" החּטאת .ׂשרפת ְְֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, המפרׁשים,(רש"י ּבארּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביׂשראל, מיתה היתה לא העגל חטא ּתֹורה ׁשּלּולא ּבמּתן ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּולטמאת  למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻזכּו
מּמילא  ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמת;

ׁשהּפרה  הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש מת. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאת
ׁשּׁשלמּות  לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: המל יעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעׂשירית

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטהרה

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ הּׁשלמה מתי עדה מתּו ׁשּכבר , »»≈»ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ

לחּיים  ּפרׁשּו ואּלּו ÌÈ¯Ó.מדּבר, ÌL ˙ÓzÂ∑ מ"ק) ְְְִִֵַַָָ«»»»ƒ¿»
מרים כ"ח) מיתת נסמכה אדּמה?לּמה ּפרה לפרׁשת ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻ

ּקרּבנֹות  מה :ל אדּמה לֹומר ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻ

צּדיקים  מיתת אף ÌL.רת מכּפמכּפרת), ˙ÓzÂ ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»
ÌÈ¯Ó∑(שם) מתה ּבנׁשיקה היא לא אף מה ּומּפני . ƒ¿»ְְִִִִֵֵַָָָֹ

ה'" "עלּֿפי ּבּה: מעלה.נאמר ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ? ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נאמר לג)ּובאהרן מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַֹ

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`)äãòä ìk ìàøNé éða eàáiå©¨Ÿ§¥¦§¨¥¨¨¥¨
,äãòä .ïö øaãî,dnlW dcr ¦§©¦¨¥¨¥¨§¥¨

EWxR EN`e xAcn izn Ezn xaMW¤§¨¥¥¥¦§¨§¥¨§
m`e .`"x zrC oke .i"Wx oFWl ,miIgl§©¦¨©¦§¥©©§¦

ixg` m`FaA oM xiMfdl KxS dn oM¥©Ÿ¤§©§¦¥§¨©£¥
xdd xd l` ok(ak weqt)iM ,xn` `"xe . ¥¤Ÿ¨¨§¨©¦



מב
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mgNdl mFc` `vi iM xEarA df xiMfd¦§¦¤©£¦¨¨¡§¦¨¥
Wi` mdn cwtp `NW aEzMd xiMfd mÄ¦§¦©¨¤Ÿ¦§©¥¤¦

:mFc` xirn m`FaA§¨¥¦¡
Bðéàå`le eilrn Ehp l`xUi iM ,oFkp §¥¨¦¦§¨¥¨¥¨¨§Ÿ

iM ipirA oFkPde .llM mA mglp¦§©¨§©§©¨§¥©¦
mFwnA oM xiMfdl aEzMd bdpn¦§©©¨§©§¦¥§¨
l`xUi ipA zcr lM E`aIe ,zFpElYd©§©¨Ÿ¨£©§¥¦§¨¥
ipiq oiaE mil` oiA xW` oiq xAcn l ¤̀¦§©¦£¤¥¥¦¥¦¨

(` fh zeny)l`xUi ipA zcr lM ErqIe ,©¦§¨£©§¥¦§¨¥
micitxA EpgIe mdirqnl(` fi my), §©§¥¤©©£¦§¦¦

ricFi,dpElzA mNM Eid iM aEzMd Ep ¦¥©¨¦¨ª¨¦§¨
mlFw z` EpYIe dcrd lM `VYe oke§¥©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨

(` ci lirl)l`xUi ipA zcr lM EpNIe ,©¦Ÿ¨£©§¥¦§¨¥
zxgOn(e fi my)l` m`FaA oM xn`e . ¦¨¢¨§¨©¥§¨¤

FcRqdA mNM EidW ricFdl ,xdd xdŸ¨¨§¦©¤¨ª¨§¤§¥
EMaIe xn`W FnM ,'d WFcw oxd` lW¤©£Ÿ§§¤¨©©¦§

'ebe l`xUi ziA lM oxd` z`(hk weqt), ¤©£ŸŸ¥¦§¨¥
dcrd lM ipirl xn`e(fk weqt)xAcnaE . §¨©§¥¥¨¨¥¨§¦§©

dAx ipiq(h hi)oFWNd xiMfdW izi`x ¦©©¨¨¦¦¤¦§¦©¨
xdA ipXd aEzMA 'eke dnlW dcr dGd©¤¥¨§¥¨©¨©¥¦§Ÿ
dpElYd ipRn oFW`xd iM ,calA xdd̈¨¦§¨¦¨¦¦§¥©§¨

:iYWxR xW`M xn`p¤¡©©£¤¥©§¦
.Lã÷a íòä áLiå íòèåiM xnFl §©©©¥¤¨¨§¨¥©¦

cr oiv xAcnA Eqpkp xW`M©£¤¦§§§¦§©¦©
xn`W `"x drhe .mixn dzn Wcẅ¥¥¨¦§¨§¨¨¤¨©
ok iM miAx mini mW EaWIW xEarA©£¤¨§¨¨¦©¦¦¥

FA aEzM xW` Wcw iM .aEzM` mixac) ¨¦¨¥£¤¨
(enminIM miAx mini Wcwa EaWYe©¥§§¨¥¨¦©¦©¨¦

`Ede rpxA Wcw `Ed ,mYaWi xW £̀¤§©§¤¨¥©§¥©§
EgNYWp mXnE ,ox`R xAcnA§¦§©¨¨¦¨¦§©§
,Exfg mWe dIpXd dpXA milBxnd©§©§¦©¨¨©§¦¨§¨¨§
E`aE oiv xAcnA `Ed df Wcw la £̀¨¨¥¤§¦§©¦¨
,mixn dzn mWe mirAx`d zpWA mẄ¦§©¨©§¨¦§¨¥¨¦§¨

:md miWxtn zF`xwnE¦§¨§Ÿ¨¦¥
àèçäFpi` daixn inA oxd`e dWnA ©¥§§¤§©£Ÿ§¥§¦¨¥

WxR i"Wxe .aEzMA mqxRzn¦§©§¥©¨§©¦¥¥
mzF` dESW ipRn (ai `i miweqta¦§¥¤¦¨¨

,rlQd l` mYxAce(g weqta)xn` `le §¦©§¤¤©¤©§Ÿ¨©
KExA WFcTd did ExAC EN`W ,mziMde§¦¦¤¤¦¦§¨¨©¨¨
mixnF`e dcrd lk ipirl WCwzn `Ed¦§©¥§¥¥¨¨¥¨§§¦
xAcn Fpi`e rnFW Fpi`W df rlq dnE©¤©¤¤¥¥©§¥§©¥
Ep` `Ed KExA WFcTd lW FxaC mIwn§©¥§¨¤©¨¨¨

:dOke dOM zg` lr©©©©¨§©¨
éøáãåiM ,ExEgzp `l la` ,md dcB` §¦§¥©¨¨¥£¨Ÿ¦§©§¦

Wi dHOd z` gw dESW xg`n¥©©¤¦¨©¤©©¤¥
FpFvx did EN`e ,FA dMIW rnWnA§©§©¤©¤§¦¨¨§
oke .FciA dGd dHOd dn calA xEAcA§¦¦§©©©©¤©¤§¨§¥

xn`W mixvn zFMnA(eh f zeny)dHOde §©¦§©¦¤¨©§©©¤
`Ede ,LciA gTY Wgpl KRdp xW £̀¤¤§©§¨¨¦©§¨¤§

z` dhp xn`i minrtle ,FA zFMdl§©§¦§¨¦Ÿ©§¥¤
iM ,dHOA zFMdl xnFl FpFvxE ,Lcï§§©§©©©¤¦
qPd oi`e .rnWPd xacA xSwi aEzMd©¨§©¥§¨¨©¦§©§¥©¥
lMd iM ,d`Mddn xzFi xEAcA lFcB̈§¦¥¥©©¨¨¦©Ÿ

:rlQd lv` deẄ¤¥¤©¤©
ãBòådfA xn` dOl(`p al mixac)mYlrn §¨¨¨©¨¤§©§¤

dGd rlQd l` xEAcA d`ESde .iA¦§©©¨¨§¦¤©¤©©¤
xMfPX dn `EdExn`IW dEv ,dUrOA ©¤¦§©©©£¤¦¨¤Ÿ§

on min `ivFi mXd iM zrnFW `ide§¦©©¦©¥¦©¦¦
z` drnW `id iM KxcM ,dGd rlQd©¤©©¤§¤¤¦¦¨§¨¥

'd ixn` lM(fk ck ryedi)FnM EUr oke , ¨¦§¥§¥¨§
xn`W(i weqt)z` oxd`e dWn EldwIe ¤¨©©©§¦¤§©£Ÿ¤

mdl xn`Ie rlQd ipR l` ldTd,'ebe ©¨¨¤§¥©¨©©Ÿ¤¨¤
.oNkl ok Fxn`A zrnFW rlQd dPde§¦¥©¤©©©§¨§¥§ª¨
,dGd `hgA miWxtOl zFAx zFprhe§©£©©§¨§¦©¥§©¤
.mdn miAx mixaC `"x FA xzq xaM§¨¨©§¨¦©¦¥¤
iM ,oFkp Fpi` `Ed mB FA fnxW cFQde§©¤¨©©¥¨¦
zaixn xEarA FzpEM cA` dWn m ¦̀¤¦¥©¨¨©£§¦©
`l okle ,rlQd l` xAC `le mrd̈¨§Ÿ¦¥¤©¤©§¨¥Ÿ
EdMde xfge ,dpFW`xd mrRA min E`vï§©¦©©©¨¦¨§¨©§¦¨
E`vie lMA dwaCd dpEkA dIpW mrR©©§¦¨§©¨¨©§¥¨©Ÿ§¨§
,dpFW`xd mrRA E`hg dPd ,miOd©©¦¦¥¨§©©©¨¦¨

dfA xn`IW iE`x Fpi` la``l" £¨¥¨¤Ÿ©¨¤Ÿ
"ipWiCwdl iA mYpn`d(ai weqt)oi` iM , ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦¦¥
:llM dpEn` oFxqg o`M©¤§¡¨§¨

ø"äådWn iAx(miwxt dpnyn c"t seq)xaq ©¦¤¨©
EpiAx dWn iM xn`e ,`xaq FA§¨¨§¨©¦¤©¥
cvl dhPW `Ed F`hg mFlXd eilr̈¨©¨¤§¤¨¨§©

Fxn`A zEpfbxd,mixFOd `p ErnW ¨©§¨§¨§¦§¨©¦
mc` didIW KxAzi mXd eilr wCwC¦§¥¨¨©¥¦§¨©¤¦§¤¨¨
l`xUi ipA zcr iptl qrFM EdFnM̈¥¦§¥£©§¥¦§¨¥
`vFIM lke ,qrMd FA iE`x oi`W mFwnA§¨¤¥¨©©©§¨©¥
ipRn ,mXd lENg `Edd Wi`d oicA dfÄ¤§¦¨¦©¦©¥¦§¥
oicnl Eid eixacnE mNM eizFrEpYOW¤¦§¨ª¨¦§¨¨¨§¥¦
zFglvd l` mdA riBdl oiEwn Eide§¨§©¦§©¦©¨¤¤©§¨
d`xi Ki`e ,`Ad mlFrde dGd mlFrd̈¨©¤§¨¨©¨§¥¥¨¤
zFrxd zFlErRd on `Ede qrMd eilr̈¨©©©§¦©§¨¨
zFpEkYn drx dpEkYn m` iM `az `le§Ÿ¨Ÿ¦¦¦§¨¨¨¦§

:WtPd©¤¤
ìáà"iR mzixn" Fa Exn`(ci fk oldl) £¨¨§§¦¤¦

did `l `EdW ,x`a`W FnM `Ed§¤£¨¥¤Ÿ¨¨
kq mr xAcnFl oi`W in mr `le mil §©¥¦§¨¦§Ÿ¦¦¤¥

mdiWpAW dphw dX` la` ,dlrn©£¨£¨¦¨§©¨¤¦§¥¤
ExkGW FnM ,ifEA oA l`wfgiM dzid̈§¨¦¤§¥¤¦§¤¨§

minkgd(b dxiy `zlikn)xn`IX dn lke , ©£¨¦§¨©¤Ÿ©
EdE`x xW`ke ,EdEpgai dUri F`©£¤¦§¨§©£¤¨
oi` mFlXd eilr `EdW Exn` qrMW¤¨©¨§¤¨¨©¨¥
rcFi didW ilEle dCn zEzigR FA§¦¦¨§¥¤¨¨¥©
miOd zWTaA Epilr qrM mXdW¤©¥¨©¨¥§©¨©©©¦

did `l KxAzi FzF` Epqrkd Epgp`We§¤£©§¦§©§¦§¨©Ÿ¨¨
dNrzi mXl Ep`vn `l Epgp`e ,qrFM¥©£©§Ÿ¨¨©¥¦§©¤
la` ,oiprd dfA eil` FxAcA qrMW¤¨©§©§¥¨¨¤¨¦§¨£¨

xn`(g weqt)z` ldwde dHOd z` gw ¨©©¤©©¤§©§¥¤
l` mYxAce Lig` oxd`e dY` dcrd̈¥¨©¨§©£Ÿ¨¦§¦©§¤¤
z`vFde einin ozpe mdipirl rlQd©¤©§¥¥¤§¨©¥¨§¥¨
dcrd z` ziwWde rlQd on min mdl̈¤©¦¦©¤©§¦§¦¨¤¨¥¨

.mxirA z`eiwtQn wtq EpxYd dPde §¤§¦¨§¦¥¦©§¨¥¦§¥¥
miAx mixaC FA Exn`PW dxFYd©¨¤¤¤§§¨¦©¦
,`hg `hg df i` miAx minrR l`Wpe§¦§©§¨¦©¦¥¤¥§¨¨
FA Epxn`X dnE FA xn`PX dn d`xE§¥©¤¤¡©©¤¨©§
eixaC EN` .FMxc dxFi zn`de ,Epgp £̀©§§¨¡¤¤©§¥§¨¨

:l"f©
éñBäåóxn` aEzMdW .milad lr lad §¦¤¤©£¨¦¤©¨¨©

,FxaC lr ExarW "iR mzixn"§¦¤¦¤¨§©§¨
xn`e"iA mYpn`d `l"Epin`d `NW §¨©Ÿ¤¡©§¤¦¤Ÿ¤¡¦

xzFie .qrMW xEarA Wprd oi` ,Fa¥¨Ÿ¤©£¤¨©§¥
dWn lr Wprd didIW iE`x did̈¨¨¤¦§¤¨Ÿ¤©¤

ligd icEwR lr svTWM(ci `l oldl) §¤¨©©§¥¤¨¦
,qrMW llM xRq `l aEzMde .mPgA§¦¨§©¨Ÿ¦¥§©¤¨©

iM"mixFOd `p ErnW"KxcM ,zgkFY ¦¦§¨©¦©©§¤¤
'd mr mziid mixnn(ck h mixac)cFre . ©§¦¡¦¤¦§

mFlWa iM ,einIn qrM `l oxd` iM¦©£ŸŸ¨©¦¨¨¦§¨
:FcFrn Kld xFWinaE§¦¨©¥

ãBòålFcB qrM did `NW xWt` i`W §¤¦¤§¨¤Ÿ¨¨©©¨
mzFUrA mdilr mXd z`n¥¥©¥£¥¤©£¨
zFpFiqPd lkaE .dWn mr daixn§¦¨¦¤§¨©¦§
dnl" Exn`WM lFcBd m`hg xAcOA©¦§¨¤§¨©¨§¤¨§¨¨
zFidl EvxIW ,"mixvOn Epzilrd¤¡¦ª¦¦§©¦¤¦§¦§
KxR zcFarA mdi`pFUl micar£¨¦§§¥¤©£©¤¤
z` caFrd oaM midl`d mr zFidNn¦¦§¦¨¡Ÿ¦§¥¨¥¤

oke ,eia`aEzMd xn`(k `i lirl)iM ori ¨¦§¥¨©©¨©©¦
EMaYe mkAxwA xW` 'd z` mYq`n§©§¤¤£¤§¦§§¤©¦§
.mixvOn Ep`vi df dOl xn`l eiptl§¨¨¥Ÿ¨¨¤¨¨¦¦§¨¦
,dGn zFgR Exn` dpFW`xd mrRaE©©©¨¦¨¨§¨¦¤
zindl mixvOn Epzilrd df dOl̈¨¤¤¡¦¨¦¦§©¦§¨¦

`nSA ipwn z`e ipA z`e izF`zeny) ¦§¤¨©§¤¦§©©¨¨
(b fidnW`e lFcB svw mdilr dide ,§¨¨£¥¤¤¤¨§©§¨

mFwOd mW `xwIe ,xn`W FnM dAx©¨§¤¨©©¦§¨¥©¨
.'ebe l`xUi ipA aix lr daixnE dQn©¨§¦¨©¦§¥¦§¨¥

Wxtn aEzM o`kaE(bi weqt)in dOd §¨¨§Ÿ¨¥¨¥
,'d z` l`xUi ipa Eax xW` daixn§¦¨£¤¨§¥¦§¨¥¤
.FxvFi z` ax ied dGn lFcB rWR dnE©¤©¨¦¤£¥¨¤§

xn` dWnE(fl ` mixac)'d sP`zd iA mB ¤¨©©¦¦§©©
Enxbe E`hg md oM m` ,xn`l mkllbA¦§©§¤¥Ÿ¦¥¥¨§§¨§
mdl oi` axd ixaclE ,z`Gd drxd lM̈¨¨¨©Ÿ§¦§¥¨©¥¨¤

:llM rWte `hg dGd dUrOd lkA§¨©©£¤©¤¥§¨¤©§¨
äîeKxAzi 'dA Epivn `l xn`X ©¤¨©Ÿ¨¦©¦§¨©

xn` la` ,qrMWdHOd z` gw.'ebe ¤¨©£¨¨©©¤©©¤



מג zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy

(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל מרים מּכאן, .ּבזכּות ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

ּבנֹוגע  הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמם
ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה  על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוגם
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹארּבעים
נֹודע  סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבאר

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מתרחׁשים  ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־ּכמה־וכמה
רק  ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמהירּות
נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה רגׁש, מּתֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקים

טֹובים (ּבאֹופ  ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ּתיכף אֹו יֹותר, גדֹולה ְְְִִִֵֵֶֶָָָּבמהירּות

קצר. זמן ְֶֶַָָמׁש

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,xaC mzignA mikixv xW`M iM rC©¦©£¤§¦¦§¦§¨¨¨¨
,FA mi`hFge mippFlzOW iR lr s ©̀©¦¤¦§§¦§§¦
lM xiri `le oFr xRki mEgx `Ede§©§©¥¨§Ÿ¨¦¨
.mzl`W mdl oYie EPxiMfi `le Fzng£¨§Ÿ©§¦¤§¦¥¨¤§¥¨¨
gEx zgpA xn` mipFW`xd miOA oke§¥©©¦¨¦¦¨©§©©©

(d fi zeny)lr s` ,'ebe mrd iptl xar£Ÿ¦§¥¨¨©©
xidfdW daixnE dQn mW didW iR¦¤¨¨¨©¨§¦¨¤¦§¦

zFxFclE dPOn(fh e mixac)ippd ,oOA oke . ¦¤¨§§¥©¨¦§¦
minXd on mgl mkl xihnnfh zeny) ©§¦¨¤¤¤¦©¨¨¦

(cxn`W `N` ,dAge dad` KxcA ,§¤¤©£¨§¦¨¤¨¤¨©
ipXd xEACA sFQA(ai weqt my)iYrnW ©©¦©¥¦¨©§¦

.calA m`hg mdl ricFd ,zPElY z ¤̀§Ÿ¦©¨¤¤§¨¦§¨
mdilr KRWi ,mPg EppFlzi xW`M la £̀¨©£¤¦§§¦¨¦§Ÿ£¥¤
lFcB svwl fnx cFr o`kaE .FR` zng£©©§¨¤¤§¤¤¨

xn`PW ,dtBn aEIge(e weqt)cFak `xIe §¦©¥¨¤¤¡©©¥¨§
,xMfPd ldTd l` fnFxW ,mdil` 'd£¥¤¤¥¤©¨¨©¦§¨
,zFtBOA dedd 'd ci d`xn `Ede§©§¤©©Ÿ¤©©¥

milBxnA d`xY xW`M(i ci lirl)mFiaE ©£¤¦§¤©§©§¦§
gxw(hi fh lirl)zxgOnE(f fi lirl)DnYde . Ÿ©¦¨¢¨§©¥©

`Ed `ln `xwn ixdW ,axd lrmildz) ©¨©¤£¥¦§¨¨¥
(al ewdWnl rxIe daixn in lr EtivwIe©©§¦©¥§¦¨©¥©§¤

mr dGd `hgd aEzMd dpnie ,mxEarA©£¨§¦§¤©¨©¥§©¤¦
'd z` EQPW milFcBd zFpFiqPd©¦§©§¦¤¦¤

:xAcOA©¦§¨
áBøwäå,dfA Exn`PW mixaCd on §©¨¦©§¨¦¤¤¤§¨¤

,l`FXd zFgcl aFh `Ede§¦§©¥
`hgd iM azMW l`ppg EpAx ixaC md¥¦§¥©¥£©§¥¤¨©¦©¥§

mxn` `Ed(i weqt)`ivFp dGd rlQd ond ¨§¨£¦©¤©©¤¦
,min mklmkl 'd `ivFi Exn`IW iE`xe ¨¤¨¦§¨¤Ÿ§¦¨¤

Exn`W KxcM ,min(g fh zeny)'d zzA ©¦§¤¤¤¨§§¥
lkA oke ,'ebe lk`l xUA axrA mkl̈¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§¥§¨
mdOr dUri 'd iM mEricFi miQPd©¦¦¦¦©£¤¦¨¤
dWn iM mrd EaWg ilE`e ,`iltdl§©§¦§©¨§¨¨¦¤
on min mdl E`ivFd mznkgA oxd`e§©£Ÿ§¨§¨¨¦¨¤©¦¦
izF` mYWCw `l Edfe ,dGd rlQd©¤©©¤§¤Ÿ¦©§¤¦

(`p al mixac),xESA oFW`xd dUrnE .©£¤¨¦©
xn`(e fi zeny)lr mW Liptl cnr ippd ¨©¦§¦Ÿ¥§¨¤¨©

mi`Fx mipwGd miraWe ,axFgA xESd©§¥§¦§¦©§¥¦¦
qPde xESd lr cnFr oprd cEOr©¤¨¨¥©©§©¥
,`Ed lFcBd 'd dUrn iM ,mqxRzn¦§©§¥¦©£¥©¨
xn`nA Erhe xaC E`x `l o`kA la £̀¨§¨Ÿ¨¨¨§¨§©£©

:oxd`e dWn¤§©£Ÿ
ïëzéå"iA mYlrn" dfA xn`IWmixac) §¦¨¥¤Ÿ©¨¤§©§¤¦

(`p alWCwdd on dpdPd iM ,¦©¤¡¤¦©¤§¥
"iR mzixn" oke .dlirn `xwpfk oldl) ¦§¨§¦¨§¥§¦¤¦

(cirlQd l` mYxAce dEv `EdW ,¤¦¨§¦©§¤¤©¤©
,mdipirA WCwz`W mrHde ,mdipirl§¥¥¤§©©©¤¤§©¥§¥¥¤
ihRWn z` xnYe on ,ixaC mziPW F`¦¦¤§¨¦¦©¤¤¤¦§¨©

(e d l`wfgi).dkM Exn`YW iziEv `l iM ,¦Ÿ¦¦¦¤Ÿ§¨¨
didie"iA mYpn`d `l"(ai weqt)`vFi §¦§¤Ÿ¤¡©§¤¦¥

,wEGg oFWl `Ed F` ,l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¨¦
on ,mdipirl ipWiCwdl mYwGgzd `lŸ¦§©©§¤§©§¦¥¦§¥¥¤¦

mixxWnd lr dpn`e(bk `i dingp)czId , ©£¨¨©©§Ÿ§¦©¨¥
on`p mFwnA drEwYd(dk ak diryi): ©§¨§¨¤¡¨

úîàäåixzQn lFcB cFq oiprd iM §¨¡¤¦¨¦§¨¨¦¦§¥
xn` dpFW`xA iM .dxFYd©¨¦¨¦¨¨©

Fl(e fi zeny)lr mW Liptl cnr ippd¦§¦Ÿ¥§¨¤¨©
inW iM xn`i ,xESa ziMde axgA xESd©§Ÿ¥§¦¦¨©Ÿ©¦§¦
cFaM `EdW axFgA xESd lr lFcBd©¨©©§¥¤§
xEaraE ,xdd W`xA zlkF`d W`d 'd¨¥¨¤¤§Ÿ¨¨©£
min E`vIe zg` mrR `N` dMd `l oM¥Ÿ¦¨¤¨©©©©©¥§©¦
,ok Fl WxR `l o`kA la` ,miAx©¦£¨§¨Ÿ¥¥¥
,minrR xESA zFMdl mdipW EniMqde§¦§¦§¥¤§©©©£©¦

xn` oM lre ,`hg df dPde`l" §¦¥¤¥§§©¥¨©Ÿ
,"iA mYpn`d,inWA dpEn` mEUl ¤¡©§¤¦¨¡¨¦§¦

mzixn" xn`pe .qPd dUri dpEn`aE¤¡¨¥¨¤©¥§¤¡©§¦¤
lkA `xwPd FWcw gEx z` Exn iM ,"iR¦¦¨¤©¨§©¦§¨§¨

mFwn,"iA mYlrn" xn` KklE ,"'d iR" ¨¦§¨¨©§©§¤¦
:xETW `N` dlirn oi`e§¥§¦¨¤¨¦

äpäåoke ,aEzMA Wxtn xMfn `hgd §¦¥©¥§ª§¨§Ÿ¨©¨§¥

xxFWnd xn`(g f ciw mildz)DFl` iptNn ¨©©§¥¦¦§¥¡©
lkEY oke .min mb` xESd iktdd awri©£Ÿ©Ÿ§¦©£©¨¦§¥©

xn`W dWn zNtzA df opFAzdlmixac) §¦§¥¤¦§¦©¤¤¨©
(ck boPgzd iM ,zFNgd dY` midl` 'd¡Ÿ¦©¨©¦¨¦¦§©¥

zrC lre .Fl lgnIW cAkPd mXl©¥©¦§¨¤¦§Ÿ§©©©
EpizFAx(ixtq)okYi ,qrMd Fl oixiMfOW ©¥¤©§¦¦©©©¦¨¥

FzpEM hErnA miRh E`vie xESA dMdW¤¦¨©§¨§¦¦§¦©¨¨
EniMqde ,xaCd l` Ednze ,qrMd lr©©©©§¨§¤©¨¨§¦§¦
xESd lr dipW mrR zFMdl mdipW§¥¤§©©©§¦¨©©
lr `hgd `Ede ,iYxMfd xW`M©£¤¦§©§¦§©¥§©

:mdipW§¥¤
ìòåmrh iYrC.rlQd l` mYxAce §©©§¦©©§¦©§¤¤©¤©

'd xn` dM oke ,rlQd lr FnM§©©¤©§¥Ÿ¨©
lre mId lre micOrd l` zF`av§¨¤¨©ª¦§©©¨§©

E`aEi dlaA zFpkOd(ak hi fk dinxi)dEvi . ©§Ÿ¨¤¨¨§©¤
mildwp mzFidA dcrd ipirl Exn`IW¤Ÿ§§¥¥¨¥¨¦§¨¦§¨¦
,rlQd on min mdl `ivFi mXdW mNMª¨¤©¥¦¨¤©¦¦©¤©

Lilr dWwi l`e .dUr okemYxAce §¥¨¨§©¦§¤¨¤§¦©§¤
,mdipirl rlQd l`FnM Fnrh iM ¤©¤©§¥¥¤¦©£§

xn`Ie oke ,mNM ErnWIW ,mdiptl¦§¥¤¤¦§§ª¨§¥©Ÿ¤
xn` dM xn`l mrd lk ipirl dippg£©§¨§¥¥¨¨¨¥ŸŸ¨©
Kln xS`pckap lr z` xAW` dkM 'd¨¨¤§Ÿ¤Ÿ§ª©§¤©¤¤

'ebe laA(`i gk my):miAx oke , ¨¤§¥©¦
Bàmrh"mdipirl"didIW ,o`kA ©©§¥¥¤§¨¤¦§¤

mW mildwp mzFidA xEACd©¦¦§¨¦§¨¦¨
dIUrA xn`W FnM ,mdipirl rlQde§©¤©§¥¥¤§¤¨©¨£¦¨

(i weqt)ldTd z` oxd`e dWn EldwIe©©§¦¤§©£Ÿ¤©¨¨
,rlQd ipR l`mW Eldwp xW`M iM ¤§¥©¨©¦©£¤¦§£¨

Exn` miptA mipR rlQd E`xeond §¨©¤©¨¦§¨¦¨§£¦
,min mkl `ivFp dGd rlQdFnM ©¤©©¤¦¨¤¨¦§

minkg ExiMfdW(e glya `zlikn)`NW ¤¦§¦£¨¦¤Ÿ
`EdW okYie .mW Eid zFpirn Exn`iŸ§©£¨¨¨§¦¨¥¤
rlQd l` dcrd z` ldwd ,qxqnM¦§Ÿ¨©§¥¤¨¥¨¤©¤©

:einin ozpe mdipirl mYxAcea dxez §¦©§¤§¥¥¤§¨©¥¨



zwegמד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ ׁשּגוענּוהלואי.eÈÁ‡ ÚÂ‚a∑ ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈
מּמּנה  מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÚÂ‚a∑ ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְִֵֵַַָָֹ

לֹויּתכן  היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הוא"ו) (ּבחֹולם "ּבגֹוע" .להּנקד ְְְִִֵַַָָָ

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß fenz 'e iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (במדבר ׁשחס יׂשראל מּכאן, ׁשל ממֹונם .על ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(g)mrhe.åéîéî ïúðåmin cIn EidIW §©©§¨©¥¨¤¦§¦¨©¦
xn`W FnM ,EPOn miraFp miAx©¦§¦¦¤§¤¨©

(`i weqt),miAx min E`vIedpizPd iM ©¥§©¦©¦¦©§¦¨
ux`d dpzpe FnM ,iEAxd lr xn`Y¥¨¥©¨¦§§¨§¨¨¨¤

FixR oYi dcVd ure DlEai(c ek `xwie), §¨§¥©¨¤¦¥¦§
ux`de DixR oYY otBd mFlXd rxf iM¦¤©©¨©¤¤¦¥¦§¨§¨¨¤

mNh EpYi minXde DlEai z` oYYdixkf) ¦¥¤§¨§©¨©¦¦§©¨
(ai glr mNM ,aEzM oke ,mgihai iEAxd ª¨©¨¦©§¦¥§¥¨

(k gr mildz):EthWi milgpE§¨¦¦§Ÿ
ïéàåmrh"einin""DlEai oYY" FnM §¥©©¥¨§¦¥§¨

rlQd rahA oi`W ,"FixR oYi"e§¦¥¦§¤¥§¤©©¤©
xW` miOd Fnrh la` ,min FA zFidl¦§©¦£¨©£©©¦£¤
Winlgd mXd KFtdA iM ,EPOn E`vi¥§¦¤¦©£©¥©£¨¦

E`xTi E`vi EPOnE Eidi FaE min Fpirnl§©§§©¦¦§¦¤¥§¦¨§
Lngl z` KxaE oke ,"einin" FnW lr©§¥¨§¥¥©¤©§§

Linin z`e(dk bk zeny)einin oYp Fngl , §¤¥¤©§¦¨¥¨
mipn`p(fh bl diryi)ricFdl oM xn`e . ¤¡¨¦§¨©¥§¦©

xW` ux`d on `l ,E`vi rlQd sEBOW¤¦©¤©¨§Ÿ¦¨¨¤£¤
wx miAx zFpirn bdpnM eiYgY©§¨§¦§©©£¨©¦©

aEzM oke ,Frvn`n(g ciw mildz)iktdd ¥¤§¨§¥¨©Ÿ§¦
.min Fpirnl WinNg min mb` xESd©£©¨¦©¨¦§©§§¨¦

xn`e xfgeon min mdl z`vFde §¨©§¨©§¥¨¨¤©¦¦
.rlQdmdl `ivFY mW LcFrA dY` iM ©¤©¦©¨§§¨¦¨¤

E`xi mNMW ,"mdl" ,rlQd on miOd©©¦¦©¤©¨¤¤ª¨¦§
:iraFp mzF`¨§¦

,äãòä úà úé÷LäåmzF` dEvYW §¦§¦¨¤¨¥¨¤§©¤¨

.qPd mqxtl df lke ,Liptl zFYWl¦§§¨¤§¨¤§©§¥©¥
dcrd z` wWIe" oM xiMfd `l dUrOaE©©£¤Ÿ¦§¦¥©©§¤¨¥¨

xn` la` ,"mxirA z`e(`i weqt)YWYe" §¤§¦¨£¨¨©©¥§§
,"mxiraE dcrdoF`OSd axn iM ¨¥¨§¦¨¦¥Ÿ©¦¨

Eltp cIn ,milfFp miAx min mzF`xaE¦§¨©¦©¦§¦¦¨¨§
:EzWe lgPd lr©©©©§¨

ìòåmixn lW Dx`aA EpizFAx zrC §©©©©¥¦§¥¨¤¦§¨
xESd `Ed dGd rlQd iM Exn`̈§¦©¤©©¤©
EWxti KkitlE ,axFgA did xW £̀¤¨¨§¥§¦¨§¨§

"einin"dYr iM ,zzl FMxC did xW` ¥¨£¤¨¨©§¨¥¦©¨
dpEMd iM .mixn zFnA Fpirn mYqp¦§©©£¨§¦§¨¦©©¨¨
didW ,mixn lW Dx`aA EpizFAxl§©¥¦§¥¨¤¦§¨¤¨¨

p x`A mlFrnraFp miIg min xFwn iQ ¥¨§¥¦¦§©¦©¦¥©



מה zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) הּמקֹומֹות מן אחד זה ««¿ƒ¿ְִֶֶַָ

מעט  המרּבה ׁשהחזיק ÈˆB‡.את ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ ְֱִֶֶֶֶַָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒ
אֹותֹו מּכירין היּו ׁשּלא לפילפי ויׁשב , הּסלע ׁשהל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

יׂשראל  והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלֹו

לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה להם: ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹומרים
יוני: לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹמים?
הּזה", הּסלע "המן מֹוריהם, את מֹורים – ֲִִִֵֶֶֶֶַַַׁשֹוטים

מים"? לכם "נֹוציא עליו, נצטּוינּו .ׁשּלא ְִִִִֶֶַָָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑ אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה טּפין,לפי «¬»ƒְִִִִִֶֶָָָֹ
"ודּברּתם  אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלפי
הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאלֿהּסלע",

ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא (שמות אמרּו: ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
והּכהּויז) סלע אֹותֹו להם ונזּדּמן – בּצּור" ."והּכית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,eilr oFvxd mW didIW mFwn lkA§¨¨¤¦§¤¨¨¨¨¨
x`A xAcnA l`rnWil FzF` dlrd¤¡¨§¦§¨¥§¦§©§¥
`Edd xESd on axFgA rwape ,raẄ©§¦§©§¥¦©©
on raFp mirQOd x`XaE ,mW didW¤¨¨¨¦§¨©©¨¦¥©¦
dzn xW`ke ,mW EpgIW mFwnA xESd©§¨¤©£¨§©£¤¥¨
ici lr xfg dYre ,oirOd wqR zwCSd©©¤¤¨©©©£¨§©¨¨©©§¥
rlQd on gYtp xFwn Fl zFidl dWn¤¦§§¦§©¦©¤©

xn`X dn `Ede ,FnvrA dGdl`" ©¤§©§§©¤¨©¤
"rlQd:rcFPd ©¤©©©

ìòåKEnq rlq mW did hWRd KxC §©¤¤©§¨¨¨¨¤©¨
rlqd l` mYxAce dEve dpgOl©©£¤§¦¨§¦©§¤¤©¤©
,Wxtl xWt` mB .mkiptl xW` dGd©¤£¤¦§¥¤©¤§¨§¨¥
,mdipirl xW` rlQd l` mYxAce§¦©§¤¤©¤©£¤§¥¥¤

:E`xIW oFW`xd xnFlMh dxez §©¨¦¤¦§
(i).íéî íëì àéöBð äfä òìqä ïîä£¦©¤©©¤¦¨¤¨¦

DnYd didIW dlilg dlilg̈¦¨¨¦¨¤¦§¤©¥¨
lkA on`Pd EpiAx dWn iM ,zEripnl¦§¦¦¤©¥©¤¡¨§¨
,'dn xaC lM EPOn `lRi `l 'd ziA¥Ÿ¦¨¥¦¤¨¨¨¥
zFlFcB E`x FOr l`xUi lke `Ede§§¨¦§¨¥¦¨§
dUrp xW` `Ed iM s`e ,FGn zF`ltpe§¦§¨¦§©¦£¤©£¨
.axFgA xESA zxg` mrR Fci lr oM¥©¨©©©¤¤©§¥
zFdinY WIW miWxtnd Exn`e§¨§©§¨§¦¤¥§¦

izilbp dlbpd FnM ,zFnIwzn(fk a `"y), ¦§©§§£¦§Ÿ¦§¥¦
dY` d`Fxd(fk eh a"y)hRWzd ,l`wfgi) £¤©¨£¦§Ÿ

(a akLiziEv xW` urd ond ,b ziy`xa) £¦¨¥£¤¦¦¦
(`i:

ìáàgk Epl Wi rlQd ond azM `"x £¨¨©£¦©¤©¥¨Ÿ©

,Wxtl dvxi .min EPOn mkl `ivFdl§¦¨¤¦¤¨¦¦§¤§¨¥
mdl xn`WmixFOd `p ErnW'dA ¤¨©¨¤¦§¨©¦©

'd ldw z` mz`ad dnle mixnF`d̈§¦§¨¨£¥¤¤§©
WinNgd ond ,dGd rxd mFwOd l ¤̀©¨¨¨©¤£¦©©¨¦
Epgp` `ivFPW raHA gk Epl didi dGd©¤¦§¤¨Ÿ©©¤©¤¦£©§
`Ed 'd z`n iM ExiMY wx ,min EPOn¦¤©¦©©¦¦¥¥
mixvOn mkz` `ivFd xW` `Ed iM¦£¤¦¤§¤¦¦§©¦
`Ede dGd mFwOd l` mkz` `iade§¥¦¤§¤¤©¨©¤§
mrhM dfe ,FA mkz` qpxti xW £̀¤§©§¥¤§¤§¤§©©

oOA odl xn`W(e fh zeny)iM mYrcie ¤¨©¨¤©¨¦©§¤¦
:mixvn ux`n mkz` `ivFd 'd¦¤§¤¥¤¤¦§¨¦

éôìeond ,dl`Wl FGd `"dd iYrC §¦©§¦©¥©¦§¥¨£¦
m` min mkl `ivFp dGd rlQd©¤©©¤¦¨¤©¦¦
od dl`WA Wxti mrR aEzMd iM ,`lŸ¦©¨©©§¨¥¦§¥¨¥

oi` m` ur DA Wid ,e`le(k bi lirl), §©£¥¨¥¦©¦
`l m` eizFvn xnWzd(a g mixac)mrtE , £¦§Ÿ¦§¨¦Ÿ©©

ohTd mkig` dfd ,FCal od xiMfi©§¦¥§©£¤£¦¤©¨Ÿ
(hk bn ziy`xa)xFgp oA oal z` mYrcid ,©§©§¤¤¨¨¤¨

(d hk my)xfPd iXngd WcgA dMa`d ,©¤§¤©Ÿ¤©£¦¦¦¨¥
(b f dixkf):

ìáàzl`W mdl z`Gd dl`Xd dzid £¨¨§¨©§¥¨©Ÿ¨¤§¥©
mixFOd `p ErnW xn` ,oFiQPd©¦¨¨©¦§¨©¦
dGd rlQd ond 'd lr oEaWgY dn©©§§©£¦©¤©©¤
xaCd didid min mkl `ivFp wfgd¤¨¨¦¨¤©¦£¦§¤©¨¨
iM ciBde mixnA biltd ,`l m` dGd©¤¦Ÿ¦§¦§¦§¨§¦¦¦
eil` Eaixi xW`ke ,dpn` iPhw md¥§©¥£¨¨§©£¤¨¦¥¨
mXd dUri `NW mYaWgn iptn `Ed¦§¥©§©§¨¤Ÿ©£¤©¥

xn`PW oiprM ,`iltdl mdOrmildz) ¦¨¤§©§¦§¦§©¤¤¡©
(kÎgi grl` lkEid ,maalA l` EQpie©§©¥¦§¨¨£©¥

lkEi mgl mbd ,xAcOA oglW Kxrl©£Ÿª§¨©¦§¨£©¤¤©
Exn` Kke .zY(c d zea`)zFpFiqp xUr ¥§¨¨§¤¤¦§

`Ed KExA WFcTdl EpizFa` EQp¦£¥§©¨¨
:xAcOA©¦§¨

Bîëel`WPd zaWgnA dl`Xd §©§¥¨§©§¤¤©¦§¨
aiW` aWdd ,miAx zFnFwnA¦§©¦¤¨¥¨¦

LpA z`(d ck ziy`xa),oM LpFvx m` , ¤¦§¦§§¥
m` dnglOl crlB znx l` Klpd£¥¥¤¨Ÿ¦§¨©¦§¨¨¦

lCg`(d gi a"idc),o`M s` ,oM Lzvr m` , ¤§¨¦£¨§¥©¨
.dGn min mkl `ivFPW mkYaWgn m ¦̀©§©§§¤¤¦¨¤©¦¦¤
iM zi`xd ,izilbp dlbpdA iYrC oke§¥©§¦§©¦§Ÿ¦§¥¦£¨¦¨¦

iptNn a`g` rpkp(hk `k `"n)urd ond , ¦§©©§¨¦§¨¨£¦¨¥
zFl`W mNk iM ,hRWzd ,LiziEv xW`, £¤¦¦¦£¦§Ÿ¦ª¨§¥

mqxtn xacA l`Wl mpipr la £̀¨¦§¨¨¦§Ÿ§¨¨§ª§¨
izilbp m` .FgxM lr l`WPd Fa dcFIW¤¤©¦§©©¨§¦¦§¥¦
mYrci m` mka iYxgaE Lia` zial§¥¨¦¨©§¦¨¤¦§©§¤
'dld ,izgpnaE igafA Ehraz dOle ,df¤§¨¨§©£§¦§¦§¦§¨¦£©
urd on m` oke .dlEnBd z`f ElnbY¦§§Ÿ©§¨§¥¦¦¨¥
F` ,`agYe WaYe Ylk` LiziEv xW £̀¤¦¦¦¨©§¨©¥©¥¨¥
.mixg`d dGd KxCaE .`AgzY dOl̈¨¦§©¥©¤¤©¤¨£¥¦
xacA dxEnb dl`W ,dY` d`Fxd la £̀¨£¤©¨§¥¨§¨§¨¨
l` aEWY dY` urFi m` ,wRqnd©§ª¨¦¥©¨¨¤
ixaC z` ip` d`Fx oFWlM ,xird̈¦¦§¤£¦¤¦§¥

oFnc`(.hw :gw zeaezk)iYWxR xakE , ©§§¨¥©§¦
ziW`xA xcqA(c `):`i dxez §¥¤§¥¦



zwegמו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ הּכתּוב ׁשאּלּולי ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒִִֵֶַָָ
ּבלבד  זה יאמרּוחטא ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּכעֹון  ׁשּלא עליהם: עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, (במדבר יּכנסּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

מּזֹויא) קׁשה יּׁשחט" ּובקר ׁשּבּסתר "הצאן לפי אּלא ? ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
– יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, עליו חס .לא ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁש
ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמדּבר

אנּו! קלֿוחמר מקֹום, ˙·e‡È.ׁשל ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א עלי".(שמואל לבית נׁשּבעּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכנׁשּבע  על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא .ּבקפיצה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים הם ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב) ק"א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה יׂשראל א)ׁשל "ּכלֿהּבן (שמות : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכהּו" היארה Ìa.הּיּלֹוד L„wiÂ∑ מׁשה ׁשּמתּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

עלֿידם, ב)ואהרן קט"ו ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (זבחים ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

אֹומר הּוא סח)וכן מּמקּדׁשי",(תהילים אלהים "נֹורא : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
אֹומר הּוא י)וכן אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

ß fenz 'f iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««¿

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi).ía Lãwiålr oxd`e dWn EzOW ©¦¨¥¨¤¥¤§©£Ÿ©
dUFr `Ed KExA WFcTdWM ,mcï¨§¤©¨¨¤
lr WCwznE `xizn `Ed eiWCwnA oic¦¦§ª¨¨¦§¨¥¦§©¥©

xn`PW ,zFIxAd(b i `xwie),WcT` iaxwA ©§¦¤¤¡©¦§Ÿ©¤¨¥
xnF` `Ed oke(el gq mildz)midl` `xFp §¥¥¨¡Ÿ¦

:`"x WxR oM mB .i"Wx oFWl ,LiWCwOn¦¦§¨¤¨©¦©¥¥¥
epðéàåEzn `l oicr iM ,ipirA d`xp §¥¤¦§¤§¥©¦£©¦Ÿ¥

mqxRzn EPpi`e ,oxd`e dWn¤§©£Ÿ§¥¤¦§©§¥
`xizIW dGd `hgA EzEnIW zFIxAl©§¦¤¨©¥§©¤¤¦§¨¥
xW`M KM ici lr `Ed KExA WFcTd©¨¨©§¥¨©£¤

dGr uxtaE `Edia`e acpA dide a"y) ¨¨§¨¨©£¦§¤¤ª¨
(gxn` aEzMd iM cFre .ipA Eax xW` §¦©¨¨©£¤¨§¥

,mA WcTIe 'd z` l`xUimiaixOA iM ¦§¨¥¤©¦¨¥¨¦©§¦¦
iE`xe ,WcT` iaxwA oFWNn ,WCwzp¦§©¥¦¨¦§Ÿ©¤¨¥§¨
lr caMIe" xn`IW mdixacl did̈¨§¦§¥¤¤Ÿ©©¦¨¥©

:"mdipR§¥¤
ïBëpäåoFW`xd xESd dUrn iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¤©¨¦

ipirl did,calA l`xUi ipwf ¨¨§¥¥¦§¥¦§¨¥¦§¨

mW WxtnW FnM(f e fi zeny)xn` dfaE , §¤§Ÿ¨¨¨¤¨©
,'ebe ldTd z` oxd`e dWn ElidwIe©©§¦¤§©£Ÿ¤©¨¨
dN`d daixn in iM aEzMd xn` oM lr©¥¨©©¨¦¥§¦¨¨¥¤
lre dWn lr dxfBd mdA dxfbPW¤¦§§¨¨¤©§¥¨©¤§©

n in mzF` dOd oxd`Eax xW` daix ©£Ÿ¥¨¨¥§¦¨£¤¨
ipirl mA WcTIe mXd z` l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤©¥©¦¨¥¨§¥¥

aEzMW oiprM ,mNk(fk hl l`wfgi)iYvAwe ª¨§¦§©¤¨§¦©§¦
ma iYWCwpe mdiai` zFvx`n mzŸ̀¨¥©§Ÿ§¥¤§¦§©§¦¨

:miAx miFB ipirl§¥¥¦©¦
òãådaixn mdl dzid dpFW`xA iM §©¦¨¦¨¨§¨¨¤§¦¨

xn`W FnM dWn mr(a fi zeny) ¦¤§¤¨©
xn` oke ,dWn mr mrd axIeweqt my) ©¨¤¨¨¦¤§¥¨©

(cz` miQpn Eide ,iplwqE hrn cFr§©§¨ª¦§¨§©¦¤
EpAxwA 'd Wid mXd(f weqt my)la` , ©¥£¥§¦§¥£¨

`le dlrn iRlM miaixn Eid o`kA§¨¨§¦¦§©¥©§¨§Ÿ
dN` iM xn` oM lre ,oFiQp o`kA did̈¨§¨¦¨§©¥¨©¦¥¤
,z`Gd dxfBd mdA dxfbPW daixn in¥§¦¨¤¦§§¨¨¤©§¥¨©Ÿ
l`xUi ipa Eax xW` daixn in dOd¥¨¥§¦¨£¤¨§¥¦§¨¥

mA WcTIe 'd z``le mdipirl ¤©¦¨¥¨§¥¥¤§Ÿ
`le mXd z` EQp xW` mipFW`xd̈¦¦£¤¦¤©¥§Ÿ
xEaraE .l`xUi ipwf ipirl wx WCwzp¦§©¥©§¥¥¦§¥¦§¨¥©£
Kxvd ,minrR ipW rlQd oipr zFid¡¦§©©¤©§¥§¨¦ª§©
EWprp mdn dfi` lr x`al§¨¥©¥¤¥¤¤¤§

:miwiCSdci dxez ©©¦¦
(ci).íBãà Cìî ìàaEzMd xiMfd `l ¤¤¤¡Ÿ¦§¦©¨

xiMfd la` .Kxv oi` iM ,FnW§¦¥Ÿ¤£¨¦§¦
,mzFnWA ixFn`d ikln bFre oFgiq¦§©§¥¨¡¦¦§¨
mdle dxEabA mirEci Eid iM xEarA©£¦¨§¦¦§¨§¨¤
iM KxAzi eiptl zFcFdl ,miFBA mW¥©¦§§¨¨¦§¨©¦

xn`PW FnM ,`iltdl EpOr dUrmildz) ¨¨¦¨§©§¦§¤¤¡©
(kÎfi elwmlFrl iM milcB mikln dMnl§©¥§¨¦§Ÿ¦¦§¨

mlFrl iM ixn`d Kln oFgiql ,FCqg©§§¦¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨
mlFrl iM oWAd Kln bFrlE ,FCqg©§§¤¤©¨¨¦§¨

:FCqg©§
âäðîeilFcB mW xiMfdl aEzMd ¦§©©¨§©§¦¥§¥

z` EpWxi xW` miklOd©§¨¦£¤¨©§¤



מז zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑?אחוה ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
טו) אֹותֹו(בראשית היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרעֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.החֹוב ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש מּפני (שם אלֿארץ וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם  הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" ,יעקב ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ צרֹות מצטערים ∑eÈ˙·‡ÏÂ.רּבֹות סבלנּו ׁשהאבֹות על מּכאן, ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑ׁשּברכנּו כז)אבינּוּבּברכה :(בראשית «ƒ¿«…≈ְְִֵֶַָָָָ
ונענים  צֹועקים ׁשאנּו יעקב", ק ֹול ∑C‡ÏÓ."הּקל ְֲֲֲִִֶַַַָֹֹ«¿»

מׁשה  "מלאכים",זה קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, . ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ
לו)ואֹומר ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑ הירּׁשה על לעֹורר ל אין «¿¿»»¿«¿∆ְְְֵֵַַָֻ

לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑ ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈

רבה) אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" ִֵֶַַַָָָָָ"מי
לאכל  מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי לׁשּתֹות,מׁשה: ּובאר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא
יקנה  לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּכאן

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, ‰CÏn.מן C¯c ְְְְִִִֵֶֶַַָֻ∆∆«∆∆
'B‚Â CÏ∑יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים לכאן אנּו ≈≈¿ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

לאכל  .ּולכאן ְֱֶָֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַַָ
וּיׁשמע  אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהֹוריׁשכם

ּבּמה  עליכם אצא ואני אביקלנּו", (בראשית ׁשהֹוריׁשני  ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
תחיה"כז) חרּב "ועל :. ְְְְִֶַַ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zWng rWFdiA xiMfdW oiprM ,mvx ©̀§¨§¦§©¤¦§¦¦ª©£¥¤
milWExi Kln wcv ipFc` ixn`d ikln©§¥¨¡Ÿ¦£¦¤¤¤¤§¨©¦
zEnxi Kln m`xRE oFxag Kln mdFde§¨¤¤¤§¦§¨¤¤©§

ln ritieoFlbr Kln xiacE Wikl K §¨¦©¤¤¨¦§¦¤¤¤§
(b i ryedi)xFvg Kln oiaie(` `i my)x`WE , §¨¦¤¤¨§¨

xRqnA mxiMfd miklOd(ckÎh ai my)`l ©§¨¦¦§¦¨§¦§¨Ÿ
eil` xn`Ie aEzMd xn`e .zFnWa§¥§¨©©¨©Ÿ¤¥¨
mdipFc` mr FOr lM Eknqp iM .mFc ¡̀¦¦§§¨©¦£¥¤

:dGd oE`iOAeh dxez ©¦©¤
(hi).äìòð älñîaEid dNgYn dPd ©§¦¨©£¤¦¥¦§¦¨¨

`NW ExOYWi wx ,mixrA `al mixnF`§¦¨Ÿ¤¨¦©¦§©§¤Ÿ
mr zFpgn KxcM mxkaE dcUA EqpMi¦¨§§¨¤§¤¤§¤¤©£©
miqpkpe zFpxBd z` millFXW ax©¤§¦¤©§¨§¦§¨¦
`idW KlOd KxcA Ekli la` ,minxkA©§¨¦£¨¥§§¤¤©¤¤¤¦
Eide ,cigId KxC `l miAxd KxC¤¤¨©¦Ÿ¤¤©¨¦§¨



zwegמח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑ עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ß fenz 'g iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה לארץ  ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם,
ד)ּבהן הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ על ∑‰¯ הר ְִֶֶַַָֻ…»»ַַ

ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָּגּבי
ׁשלׁשה  ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהענן
לקבּורת  – נבֹו והר לּתֹורה, – סיני הר ּבהן: ְְְְֲִִִֶַַַַַָָנׁשארּו

אהרן  לקבּורת – ההר והר .מׁשה. ְְֲִֶַַָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְִִִֵֶֶַַ
וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכאן

ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב :(ד"ה ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
"מעׂשי את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר". ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xW` miOd llM EYWi `NW mixnF`§¦¤Ÿ¦§§©©©¦£¤
EglW ok ixg` .mMxvl zFx`AA mdl̈¤©§¥§¨§¨©£¥¥¨§
la` llM mixrl Eaxwi `NW ,mdl̈¤¤Ÿ¦§§¤¨¦§©£¨
`idW orpM ux`l dlFrd dNqnA Ekli¥§©§¦¨¨¨§¤¤§©©¤¦
inin EYWi m`e ,lMl dWEakE dlElq§¨§¨©Ÿ§¦¦§¥¥
mxarA zFndAde md mikxCA zFxdPd©§¨©§¨¦¥§©§¥§¨§¨
oM lr ,mdn EpdPW mdinc EpYi xdPA©¨¨¦§§¥¤¤¤¡¥¤©¥

xn`,xaC oi` wxcqtd dfA oi`W ¨©©¥¨¨¤¥¨¤¤§¥
:xaC mEW¨¨

íéøçàåm` ,x`a in dYWp `l ,EWxR ©£¥¦¥§Ÿ¦§¤¥§¥¦
iM ,oFkp EPpi`e .mincA `lŸ§¨¦§¥¤¨¦

dvx `NX dn Fl glWl xfgi dnl̈¨©§Ÿ¦§Ÿ©©¤Ÿ¨¨
:dNgYA©§¦¨
BLøãîe(ak zwg `negpz)in dYWp `l ¦§¨Ÿ¦§¤¥

FnM ,mMn gTpe EpNW x`a§¥¤¨§¦©¦¤§
i"Wx azMW(fi weqta)l`xUi Exn`e . ¤¨©©¦§¨§¦§¨¥

mFc`l.LlaB xarp xW` cr`le ¤¡©£¤©£Ÿ§ª¤§Ÿ
Epidl` 'd xW` ux`d l`" Fl ExiMfd¦§¦¤¨¨¤£¤¡Ÿ¥
ux`d lr mda `Pwi `NW ,"Epl ozFp¥¨¤Ÿ§©¥¨¤©¨¨¤
gwNW ilEl dzid mdl iM xn`l¥Ÿ¦¨¤¨§¨¥¤¨©
oFgiql la` ,dnxnA FzMxaE FzxFkA§¨¦§¨§¦§¨£¨§¦

l` oCxId z` xar` xW` cr ,ExiMfd¦§¦©£¤¤¡Ÿ¤©©§¥¤
FnM ,Epl ozFp Epidl` 'd xW` ux`d̈¨¤£¤¡Ÿ¥¥¨§

dxFz dpWnA dWn xiMfdWa mixac) ¤¦§¦¤§¦§¥¨
(hk:k dxez

(`k).åéìòî ìàøNé èiåaEzMd xSw ©¥¦§¨¥¥¨¨¦¥©¨
EEhvp dxEaBd iRn iM ,dfAmixac) ¨¤¦¦¦©§¨¦§©

(d c a,ma ExBzY l` c`n mYxnWpe§¦§©§¤§Ÿ©¦§¨¨
xEACd iR lre .dWn mdl WxR xW`M©£¤¥¥¨¤¤§©¦©¦
xaC zFUrl Elki `l iM ,eilrn Ehp̈¥¨¨¦Ÿ¨§©£¨¨

:xarl mgiPd `NW oeiM xg`ak dxez ©¥¥¨¤Ÿ¦¦¨©£Ÿ



מט zweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ,הלּביׁשהּואת ∆¿»»ְְְְִִֵֵֶַָָֻ
לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוהפׁשיטם

לּמערה" ּדלּוק."הּכנס ונר מּצעת מּטה ראה ונכנס. , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ
ל  –אמר "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי "קמץ ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּופׁשט,
לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד (דברים מּיד ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לּהלב) ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת :. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה לֹו(במדבר קׁשה ׁשהּדבר עּכב אףֿעלּֿפי לא ,. «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¯¤

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְֶֶֶָָָֹ
אמר יֹורדים  אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹ

ועצר  הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם:
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת
ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחמים

והאמינּו –.Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk∑ והּנׁשים לפי האנׁשים ; ְֱִֶ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ
ּבעלי  ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

לאׁשּתֹו איׁש ּובין ‚ÚÂ.מריבה Èk∑ אני אֹומר ְְְִִִֵָƒ»«ֲִֵ
אּלאֿאםּֿכן  הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהמתרּגם
רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹמתרּגם

אּלא  "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָזכרֹונםֿלברכה
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ג) השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ועל : "וּיראּו", אּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָ
טעם  נתינת ׁשהּוא לפי "ּדהא", לׁשֹון נֹופל זה ְְְִִֵֶֶַַַָָָלׁשֹון
מת  ׁשהרי לפי "וּיראּו"? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלמה
לׁשֹון  אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹאהרן.
ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא "אׁשר", לׁשֹון אּלא נֹופל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ"ּדהא"
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָ"אי",

כא) והרּבה (איוב רּוחי". לאֿתקצר "ואםֿמּדּוע :ְְְְִִִֵַַַַֹ
הּלׁשֹון מּזה יד)מפרׁשים ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְֲִִִִֶַָָָָֹ

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ek).åéãâa úà ïøäà úà èLôäå§©§¥¤©£Ÿ¤§¨¨
dAxzPW dlFcb dPdM icbA md¥¦§¥§ª¨§¨¤¦§©¨
iM ,aFxTde .dYr FpA xfrl` mdÄ¤¤§¨¨§©¨§©¨¦
cinYd zFUrn oxd` cxi xW`M©£¤¨©©£Ÿ¥£©¨¦
dlrd ,zFxPd dlrde zxhTd xihwde§¦§¦©§Ÿ¤§¤¡¨©¥¤¡¨
icbA WEal didWM xdd xd l` FzF`¤Ÿ¨¨§¤¨¨¨¦§¥

:mzF` hiWtde dPdM§ª¨§¦§¦¨
ìòåikixkY FWiAld ,hWRd KxC §©¤¤©§©¦§¦©§¦¥

hiWtde ,Fl oikd xW` zOd©¥£¤¥¦§¦§¦
iCbA FWiAlde lgd iCbA xfrl` z ¤̀¤§¨¨¦§¥©Ÿ§¦§¦¦§¥

mFiA FOr dUr xW`M WcTd©Ÿ¤©£¤¨¨¦§
mi`ENOd(hÎf g `xwie): ©¦¦

Løãîe,miQp mdA EUrPW EpizFAx ¦§©©¥¤©£¨¤¦¦
lFki dWn K`id Exn`̈§¨¥¤¨
`lde ,oxcqM oxd` z` hiWtdl§©§¦¤©£Ÿ§¦§¨©£Ÿ
mlFrl mipFilrd md mipFilrd̈¤§¦¥¨¤§¦§¨
,mlFrl mipFYgYd md mipFYgYde§©©§¦¥©©§¦§¨
mFwOd Fl dUr miQp dUrn `N ¤̀¨©£¥¦¦¨¨©¨
dWn Fcinrd ,eiIgAn xzFi FzzinA§¦¨¥¦§©¨¤¡¦¤
icbaE dPdM icbA FhiWtde rlQd l ¤̀©¤©§¦§¦¦§¥§ª¨¦§¥

:mdiYgY miWAlp dpikW§¦¨¦§¨¦©§¥¤
Bða øæòìà úà íúBà Laìiåweqt) ©©§¥¨¤¤§¨¨§

(gkWiAldl lFki K`id ike ,§¦¨¥¨§©§¦
la` ,xfrl`l oxcqM micbAd z ¤̀©§¨¦§¦§¨§¤§¨¨£¨
oxd`l mFwOd Fl wlg lFcB cFaM̈¨¨©©¨§©£Ÿ
icbA EWAlPW ,eiIgAn xzFi FzzinA§¦¨¥¦§©¨¤¦§§¦§¥
dWn xfge ,dHnl dNgY dpikW§¦¨§¦¨§©¨§¨©¤

cqM micbAd oxd` z` hiWtdeox §¦§¦¤©£Ÿ©§¨¦§¦§¨
k"zA iEpW KM ,oxcqM xfrl` WiAlde§¦§¦¤§¨¨§¦§¨¨¨§

(e ` mi`eln):fk dxez



zwegנ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה (רש"י ּומטיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
כט) ׁשהרי כ, לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּתבֹות

לגּבי  ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה יׂשראל".ּכלהאנׁשים ּבית ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻ
הּזכרים.ּכלוהינּו: ּכל מרּבה יׂשראל- ּגם ּבית מרּבה - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ִַָהּנׁשים.

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ׁשמע «ƒ¿««¿«¬ƒְְְֲִֵֶַַַָֹ

ּכבֹוד  הּׁשנה'ענני ּב'ראׁש ּכדאיתא ג)כּו', ועמלק (דף . ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
עת  ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻמעֹולם

‰p‚·.לפרענּות  ·LÈ∑ עמלק ׁשּנאמרזה יג), :(במדבר ְְָֻ…≈«∆∆ֱֲֵֶֶֶַָ
לדּבר  לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ יֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ"עמלק
להּקדֹוׁשֿ מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבלׁשֹון
ראּו ּכנענין, אינן והם ּבידם, ּכנענים לתת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ּתּתן  "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכנען;
ּבידי" הּזה ‰‡˙¯ÌÈ.אתֿהעם C¯c∑ הּנגב ּדר ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה בּנגב".(שם)ׁשהלכּו "וּיעלּו : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּגדֹול  הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: הּנֹוסע ּדבר ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר י לפניהם, להם )(שם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
È·L.מנּוחה" epnÓ aLiÂ∑ אּלא אחת אינּה ׁשפחה ְָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

מדרש) בשם .(ילקוט

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).éðòðkä òîLiåiWEAkA Epivn ©¦§©©§©£¦¨¦§¦¥
rWFdi(ci ai ryedi)cg` cxr Kln §ª©¤¤£¨¤¨

zFrQOA aizM cFre(n bl oldl)`Ede §§¦©©¨§
`l aEzMde ,orpM ux`A abPA aWFi¥©¤¤§¤¤§¨©§©¨Ÿ
oCxil xarn mzq orpM ux` `xTi¦§¨¤¤§©©§¨¥¥¤§©§¥

xn`W FnM ,dgxfn(a cl oldl)orpM ux` ¦§¨¨§¤¨©¤¤§©©
wlgIW iE`x did iM ,cFre .dizlabl¦§ªŸ¤¨§¦¨¨¨¤©§Ÿ
cg`l cxr Kln lW Fvx` z` dWn¤¤©§¤¤¤£¨§¤¨
lkA xRqi aEzMde ,l`xUi ihaXn¦¦§¥¦§¨¥§©¨§©¥§¨
ikln ipW bFre oFgiq ux` iM mFwn̈¦¤¤¦§§¥©§¥
ivge zFHOd ipWl dWn ozp ixn`d̈¡Ÿ¦¨©¤¦§¥©©©£¦
dHOd ivge zFHOd zrWze ,dHOd©©¤§¦§©©©©£¦©©¤
oCxId z` mxar ixg` mzlgp Egwl̈§©£¨¨©£¥¨§¨¤©©§¥
Enixgd iM ,xn`p ilE`e .orpM ux`A§¤¤§¨©§©Ÿ©¦¤¡¦
.llM Da EaWi `le mvx` z` l`xUi¦§¨¥¤©§¨§Ÿ¨§¨§¨
iYnxgde Wxtn i"Wx oke .oFkp Fpi`e§¥¨§¥©¦§¨¥§©£©§¦

mdixr z`(a weqt)mllW WiCwdW , ¤¨¥¤¤¦§¦§¨¨
:DFabl§¨©
ïBëpäå`Ed cxr Kln df iM ,ipirA §©¨§¥©¦¤¤¤£¨

dOi oCxIl xarn abPA aWFi¥©¤¤¥¥¤©©§¥¨¨
ipA lEabA oCxId ci lr orpM ux`A§¤¤§©©©©©©§¥¦§§¥
,abPA `idW oFxagl KEnq dcEdi§¨¨§¤§¤¦©¤¤
`aE l`xUi ipA `FaA wFgxn rnWe§¨©¥¨§§¥¦§¨¥¨
mgNdl a`Fn zFaxr l` mixz`d KxC¤¤¨£¨¦¤©§¨§¦¨¥

mrh dfe ,mW mdOr,"rnWIe"KklE ¦¨¤¨§¤©©©¦§©§¨
ux`A abPA aWFi `Ede" aEzMd xRq¦¥©¨§¥©¤¤§¤¤
mFwn l` zxg` ux`n `a iM ,"orpM§¨©¦¨¥¤¤©¤¤¤§
m`W 'dl xcp l`xUi Excpe .l`xUi¦§¨¥§¨§¦§¨¥¤¤©¤¦

mdl xW` lM EnixgIW mciA FzF` oYi¦¥§¨¨¤©£¦¨£¤¨¤
mXd rnW iM aEzMd xRqe ,'dl©§¦¥©¨¦¨©©¥
.FzF` EnNWe 'dl xcp Excpe mzNtY§¦¨¨§¨§¤¤©§¦§
FnM ,dWn iniA dYr mzF` Ebxd iM¦¨§¨©¨¦¥¤§

dESW(hk fk `xwie)mxgi xW` mxg lM ¤¦¨¨¥¤£¤¨¢©
Epzpe ,znEi zFn dcRi `l mc`d on¦¨¨¨Ÿ¦¨¤¨§¨§

:'d ziA xvF`l mllW lM̈§¨¨§©¥
íéìLäåEnixgd iM ,xRql o`kA cFr §¦§¦§¨§©¥¦¤¡¦

ixg` mdixr z` mB l`xUi¦§¨¥©¤¨¥¤©£¥
,rWFdi zFn ixg` orpM ux`A m`FA¨§¤¤§©©©£¥§ª©
mW E`xwIe ,Excp xW` mxcp z` mIwl§©¥¤¦§¨£¤¨§©¦§§¥
xtqA xn`PX dn `Ede .dnxg mixrd¤¨¦¨§¨§©¤¤¡©§¥¤

mihtFW(fh `)Elr dWn ozg ipiw ipaE §¦§¥¥¦Ÿ¥¤¨
xAcn dcEdi ipA z` mixnYd xirn¥¦©§¨¦¤§¥§¨¦§©

aEzM mWe ,cxr abpA xW` dcEdiweqt) §¨£¤§¤¤£¨§¨¨
(fiEMIe eig` oFrnW z` dcEdi KlIe©¥¤§¨¤¦§¨¦©©

DzF` EnixgIe ztv aWFi iprpMd z ¤̀©§©£¦¥§©©©£¦¨
mlWp mWe ,dnxg xird mW z` `xwIe©¦§¨¤¥¨¦¨§¨§¨¦§©

:dGd xcPd©¤¤©¤
ìáàoiprd xiMfdl aEzMd milWd £¨¦§¦©¨§©§¦¨¦§¨

dWxRd oiprM dfe ,o`kA§¨§¤§¦§©©¨¨¨
oOd zcxA dxn`W(dl cl fh zeny) ¤¨§¨§¤¤©¨

.zxnWnl zcrd iptl oxd` EdgiPIe©©¦¥©£Ÿ¦§¥¨¥ª§¦§¨¤
mirAx` oOd z` Elk` l`xUi ipaE§¥¦§¨¥¨§¤©¨©§¨¦
oOd z` zaWFp ux` l` m`A cr dpẄ¨©Ÿ¨¤¤¤¨¤¤©¨
,orpM ux` dvw l` m`A cr Elk`̈§©Ÿ¨¤§¥¤¤§¨©
cr dWn lW Fzzin xg`l `Ede§§©©¦¨¤¤©

gqRd zxgOn(ai d ryedi)dN` oke . ¦¨¢¨©¤©§¥¥¤

z` mkl Elgpi xW` miWp`d zFnW§¨£¨¦£¤¦§£¨¤¤
'ebe ux`d(fi cl oldl)miIg EidIW d`Eap , ¨¨¤§¨¤¦§©¦

cgin mXd didIW okYi `l iM ,minIwe§©¨¦¦Ÿ¦¨¥¤¦§¤©¥§©¥
iE`x did la` wtQd lr miWp` mdl̈¤£¨¦©©¨¥£¨¨¨¨

:dwElgd zrA rWFdil dEviW¤§©¤¦ª©§¥©£¨
íbl`xUi EnixgdW ,xnFl `Ed oFkp ©¨©¤¤¡¦¦§¨¥

dGd KlOd z` dWn iniA dYr©¨¦¥¤¤©¤¤©¤
mFwn mW E`xwe axg itl FOr z`e§¤©§¦¤¤§¨§¥§
z` mxar ixg`e ,dnxg dnglOd©¦§¨¨¨§¨§©£¥¨§¨¤
cxr Kln z` mB rWFdi zind oCxId©©§¥¥¦§ª©©¤¤¤£¨
orpM ikln mr ok ixg` Kln xW £̀¤¨©©£¥¥¦©§¥§©©
dcEdi ipaE ,mdd minIA Ekln xW £̀¤¨§©¨¦¨¥§¥§¨
oM mB mzF` Enixgd mdixrA m`aA§Ÿ¨§¨¥¤¤¡¦¨©¥
EnilWd iM ,dnxg mixrd mW E`xwe§¨§¥¤¨¦¨§¨¦¦§¦

mzFa` Excp xW` mxcp z`iYnxgde" ¤¦§¨£¤¨§£¨§©£©§¦
."mdixr z`o`M xn` KklE`xwIe ¤¨¥¤§¨¨©¨©¦§¨

,dnxg mFwOd mWwIe aEzM mWe`x ¥©¨¨§¨§¨¨©¦§¨
xir lM mW ,dnxg xird mW z ¤̀¥¨¦¨§¨¥¨¦
mxcp EnilWd iM ,cxr KlOn dzidW¤¨§¨¦¤¤£¨¦¦§¦¦§¨

:DFaB inxgn mllW dide§¨¨§¨¨¥©§¥¨©
äpäå,zg` zaA did o`M xMfPd lM §¦¥¨©¦§¨¨¨¨§©©©

xiMfdW izlEf"mdixr z`e" ¨¦¤¦§¦§¤¨¥¤
KklE ,mdixrA m`FaA cizrl didW¤¨¨¤¨¦§¨§¨¥¤§¨

xn`,mdixr z` iYnxgdexn` `le ¨©§©£©§¦¤¨¥¤§Ÿ¨©
xcPd xiMfd iM ,mdixr z`e mdz ¤̀§¤§¤¨¥¤¦¦§¦©¤¤
mWe EzEni dnglOA md iM cizrd¤¨¦¦¥©¦§¨¨¨§¨
dnl zF`p aEzMd oFWle .EOYi¦©§¨©¨¨§©
z` oYIe xnFl iE`x didW ,EpWxRX¤¥©§¤¨¨¨©©¦¥¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

וּיּלחם  האתרים ּדר יׂשראל ּבא ּכי . . הּכנעני ְְֲִִִַַַַֽוּיׁשמע ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֽ
ְְִֵָּביׂשראל 

. . המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר – האתרים ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לפניהם.. הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר . . אחר: א.דבר (כא, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ובפרש"י)

הּפירּוׁשים  ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָויׁש
יׂשראל  ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּב"ּדר
הּמנּגד  זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד לּמלחמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתיּצבים

אֹותֹו. ּומנּצחים ְְְִַַָֻלקדּׁשה
ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ
הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשעל־ּפי
(עבֹודה  הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא היה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּתפקידם
ּכאׁשר  ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעל־ּפי
לֹוחם  ּומצֹות, הּתֹורה נגד האדם את מסית הרע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻהאדם

ׂשכל, על־ידי היא מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופחיתּות
וכּו'. מלחמה ְְְִִֵַָָּתכסיסי

ׁשּלמעלה  הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"הּתּיר  על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמּטעם
ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ּברית ארֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּגדֹול",
וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמילא,

."מּפני ְְִֶֶַָמׂשּנאי
עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'

על־ידי  נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּבלׁשֹון  לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתכסיסים
טעם  ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו אפׁשר אז ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכנען,

ַַָודעת.
מּטעם  למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּולם
לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי רק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּהאקּדיׁש .ׁשללם ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

ÒÓÓ¯ב  Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

z`e mdz` EnixgIe mciA iprpMd©§©£¦§¨¨©©£¦¤§¤§¤
la` ,dnxg mFwOd mW E`xwIe mdixr̈¥¤©¦§§¥©¨¨§¨£¨
ciA iprpMd ozPW fnxl miiEPMd xqg̈¥©¦¦¦§Ÿ¤¨©©§©£¦§©
mdnE dYr mdn ,l`xUIn FpzPW in¦¤¨§¦¦§¨¥¥¤©¨¥¤
mde mzNtY z` rnW mXd iM .cizrl¤¨¦¦©¥¨©¤§¦¨¨§¥

:mxcp z` EnIw¦§¤¦§¨
.íéøúàä Cøc ìàøNé àa ék íòèå§©©¦¨¦§¨¥¤¤¨£¨¦
xW`M iM ,qElwpE` zrC lr©©©§§¦©£¤
mdl Exfge abpA Elre milBxnd E`Ä©§©§¦§¨©¤¤§¨§¨¤
mdA rnWe ,ux`d iaWFi mdA EWiBxd¦§¦¨¤§¥¨¨¤§¨©¨¤
`aE abPA aWFi didW dGd iprpMd©§©£¦©¤¤¨¨¥©¤¤¨
dpgnl FriBd cr md EkldW KxcA©¤¤¤¨§¥©©¦§©£¥

:WxR dtie ,l`xUi¦§¨¥§¨¤¥©
eðéúBaøåExn`(.b d"x)drEnX dn §©¥¨§©§¨

mdl dWwd iM ,rnẄ©¦ª§¨¨¤
mirQOd zWxtA aEzMd(n bl oldl) ©¨§¨¨©©©¨¦

aWFi `Ede cxr Kln iprpMd rnWIe©¦§©©§©£¦¤¤£¨§¥
,l`xUi ipA `aA orpM ux`A abPA©¤¤§¤¤§¨©§Ÿ§¥¦§¨¥
mEW `le dnglOd mW xiMfd `NW¤Ÿ¦§¦¨©¦§¨¨§Ÿ

dzid drEnXdW Exn` oM lr ,xaC̈¨©¥¨§¤©§¨¨§¨
iM xiMfi ,mW zxMfpd oxd` zzinA§¦©©£Ÿ©¦§¤¤¨©§¦¦
wiCSd zzinA l`xUi iai` ErnẄ§Ÿ§¥¦§¨¥§¦©©©¦
Exn` oke .mdOr mgldl DA ExxFrzpe§¦§§¨§¦¨¥¦¨¤§¥¨§

(`i hi dax xacna)`Ed dGd iprpMdW¤©§©£¦©¤
DzF` wNg `le mvx` WaM `le .wlnr£¨¥§Ÿ¨©©§¨§Ÿ¦¥¨

:mdixr mixgd la £̀¨¤¡¦¨¥¤
.éáL epnî aLiådgtW `N` Dpi` ©¦§§¦¤¤¦¥¨¤¨¦§¨

ixaCn i"Wx oFWl ,zg ©̀©¨©¦¦¦§¥
minkgd ExxFrzp .EpizFAxipRn ,dfA ©¥¦§§©£¨¦¨¤¦§¥

llM migSpn l`xUi Eidi `NW mYrC©§¨¤Ÿ¦§¦§¨¥§ª¨¦§©
oFbM ,mzlwlw zrA izlEf aiF`n¥¥¨¦§¥©§¨¨¨§
ipRn dpFW`xd wlnr znglnA§¦§¤¤£¨¥¨¦¨¦§¥

EpAxwA 'd Wid Exn`W(f fi zeny), ¤¨§£¥§¦§¥
milBxnA m`hg ipRn dipXaE©§¦¨¦§¥¤§¨©§©§¦

dPOn dWn mxidfdW(dnÎ`n ci lirl), ¤¦§¦¨¤¦¤¨
mdn cwtp `l devn zngln lkA la £̀¨§¨¦§¤¤¦§¨Ÿ¦§©¥¤
EWxR KkitlE .dWn ini lM Wi ¦̀¨§¥¤§¦¨¥§
didW iaXd EPOn AWIe ,dGd aEzMd©¨©¤©¦§§¦¤©§¦¤¨¨

DzF` EaXW FGd dgtXd `ide ,FciA§¨§¦©¦§¨©¤¨¨
iaXd xFkA oFWlM ,mdn l`xUizeny) ¦§¨¥¥¤¦§§©§¦

(hk aixn` `l iM ,dgtXd xFkA `EdW¤§©¦§¨¦Ÿ¨©
:she miWp F` miWp` EPOn AWIe©¦§§¦¤£¨¦¨¦¨©

ìòå`l iM aEzMd oipr ,hWRd KxC §©¤¤©§¨¦§©©¨¦Ÿ
,mc` mEW dGd iprpMd mdn bxd̈©¥¤©§©£¦©¤¨¨
ozp xW`ke miHrn mdn daW la £̀¨¨¨¥¤§©¦§©£¤¨©
`le ,lMd z` EaiWd mciA FzF` mXd©¥§¨¨¥¦¤©Ÿ§Ÿ
,dGd aEzMd xiMfde ,Wi` mdn cwtp¦§©¥¤¦§¦§¦©¨©¤
dNgYn l`xUi E`xW ipRn iM ricFdl§¦©¦¦§¥¤¨¦§¨¥¦§¦¨
mixgdl dGd xcPd Excp iprpMd xaB iM¦¨©©§©£¦¨§©¤¤©¤§©£¦
okYie .mlFwA 'd rnWIe 'dl mllW lM̈§¨¨©©¦§©§¨§¦¨¥
iprpMd lr mXd svw iM ,cFr xn`PW¤Ÿ©¦¨©©¥©©§©£¦
miTgxn ux`n `AW xEarA dGd©¤©£¤¨¥¤¤¤§©¦
,midl` `xi `le l`xUiA mgNdl§¦¨¥§¦§¨¥§Ÿ¨¥¡Ÿ¦
FzF` xiAbd oM lr ,mxgl didIW dvxe§¨¨¤¦§¤§¥¤©¥¦§¦
Fnixgdl ExCIW icM ,dNgYn¦§¦¨§¥¤¦§§©£¦

:'dla dxez ©
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(â)íøçiå éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬
ô :äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«

i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
זֹו הּדרמלחמה הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזרּו
א) חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת

והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם הּוא אּלא ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָ
ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא מּסעֹות ּבפניהם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ההר  הר עד מֹוסרה ‡„ÌB.מן ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ִֵַָָָֹƒ¿…∆∆∆¡
ּבארצֹו לעבר נתנם C¯ca.ׁשּלא ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆

היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבטרח
ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקרֹובים
עד  ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹחזרּו

לע"ז  ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּיֹום,
העם  נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר.
קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש' 'קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ּכגֹון קצרה, ּבמה יא)ׁשם ּבהם",(זכריה נפׁשי "וּתקצר : ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
י)ּוכגֹון וכל (שופטים יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם, על הּקׁשה ְִֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
לקּבל  רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכאדם
אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְִֵַָָָָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּצער.

ּכגֹון האדם, על יא)וכבד ּבחלה (זכריה נפׁשם "וגם : ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ
עלי, ּגדלה י)בי" ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשאין  לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו .יכֹול ְְְֵֶַַַַָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד .(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ
ּומאּוס  נפׁש' 'קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïw.זה ÌÁla∑ ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈

"קלֹוה) קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיתּפח  הּזה הּמן עתיד יׁשּבמעינּואמרּו: ּכלּום , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה .ילּוד ְְְִִִֵֶַָ

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ את ׁשּׂשֹורפים (במ"ר)∑‡˙ ≈«¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶ
ׁשּניהם  ּבארס ‡˙ÌÚ‰Œ.האדם eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ְִֵֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ

יבא  ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלקה

עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנחׁש
לכּמה  להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויּפרע

.טעמים  ְִָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»



נג zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אכזרי  יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּכאן
ז)מּלמחֹול כא, לעיל מּכאן(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל אברהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"וּיתּפּלל
ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

על  התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש להסיר ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלמחל
ותּקּונם, העם העם טֹובת הסרת "ּבעד על רק (לא " ְְֲִַַַַַָָָָָָֹ

למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו ּגמּורה הּנחׁשים), ּכמחילה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבטֹובתֹו. רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קּפידה ּבּלב נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע"ז,על פירק"א ׁשּקֹורין לֹונס, «≈ְְִֶַַַָ
ל)וכן עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג) לאֹות (שם ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; ולראיה,: ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס" רבה)∑CeLp‰ŒÏk.קֹוראֹו אֹו(במדבר ּכלב אפּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ
נֹוׁשכֹו ּומתנונה חמֹור נּזֹוק היה נׁשיכת , אלא .והֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּנחׁש
– "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ּבעלמא. ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָראּיה

ׁשּלא  וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"והיה
אּלאֿאםּֿכן  להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיה
ממית  נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמּביט
מסּתּכלין  יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? נחׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין מעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלּפי
נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם מתרּפאים, .היּו ְְְִִִִִִִַָָָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם)נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר ,לא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h).úLçð Lçð äLî Nòiåxn`p `l ©©©¤§©§¤Ÿ¤¡©
xn` `N` ,zWgp lW FzFUrl Fl©£¤§¤¤¨¨©
,Wgp il xn` `Ed KExA WFcTd dWn¤©¨¨¨©¦¨¨
lr ltFp oFWl ,zWgp lW EPUr` ip £̀¦¤¡¤¤§¤¨¥©

df ,oFWNdEpizFAx ixaCn i"Wx oFWl ©¨¤¨©¦¦¦§¥©¥
(g `l x"a)WFcTd ixdW ,df izFpiad `le .§Ÿ£¦¦¤¤£¥©¨

`N` "Wgp" Fl xiMfd `l `Ed KExÄŸ¦§¦¨¨¤¨
."sxU Ll dUr"iM xnFl mYrC la` £¥§¨¨£¨©§¨©¦

:Fl xW` mvrd mW xg` dWn Kld̈©¤©©¥¨¤¤£¤
äàøpäåiM ,dGd xaCd cFqA ipirA §©¦§¤§¥©§©¨¨©¤¦

lMW dxFYd ikxCn `Ed¦©§¥©¨¤¨
wiGOA wfPd xiqY ,qp KFzA qp diUrn©£¤¨¥§¥¨¦©¤¤©©¦
ExiMfdW FnM ,`ilgOA ilFgd `txze§¥¨¥©¦©©§¦§¤¦§¦

(` rqie `zlikn)ur 'd EdxFIeA(dk eh zeny) §©¥¥
miOA rWil` glnA oke(`k a a"n)rEcie . §¥§¤©¡¦¨©©¦§¨©

ilrA ikEWp lMW ,zF`Etxd ikxCn¦©§¥¨§¤¨§¥©£¥
F` mzF` mzF`xA EpMYqi qx`d̈¤¤¦§©§¦§¨¨
alMd ikEWp iM cr ,mzEnC zF`xA¦§§¨©¦§¥©¤¤
m` zFhFXd zFndAd x`W oke dhFXd©¤§¥§¨©§¥©¦

z`EaA mW mdl d`xi minA EhiAi©¦§©¦¥¨¤¨¤¨¨©
aEzMW FnM ,EzEnie wiGOd F` alMd©¤¤©©¦§¨§¤¨
`xnbA xMfnE zF`Etxd ixtqA§¦§¥¨§ª§¨©§¨¨

`nFi zkQnA(.ct)mzF` ExnWi oke . §©¤¤¨§¥¦§§¨
,KWFPd mW mdiptA xiMfdn mi`tFxd̈§¦¥©§¦¦§¥¤¥©¥
wAcY mWtp iM llM mzF` ExMfi `NW¤Ÿ¦§§¨§©¦©§¨¦§©
llM dPOn cxRz `le `idd daWgOA©©£¨¨©¦§Ÿ¦¨¥¦¤¨§©
xaC ExiMfd xakE .mzF` zinYW cr©¤¨¦¨§¨¦§¦¨¨
KEWp iM ,dclFYd zF`lRn dQpn§ª¤¦¦§©¨¨¦§
FilgA dHYWPW ixg` dhFXd alMd©¤¤©¤©£¥¤¦§©¤§¨§
zikEkf ilkA FNW oYXd lAwi m ¦̀§ª©©¤¤¤¦§¦§¦
,miPhw mialM ixEB zEnC oYXA d`xi¥¨¤©¤¤§¥§¨¦§©¦
,mpPqzE zilhnA miOd xiarY m`e§¦©£¦©©¦§©§¦§©§¥
,llM mWx mEW mdA `vnY `lŸ¦§¨¨¤Ÿ¤§¨
EdYWie zikEkGd ilkl mxifgYWkE§¤©§¦¥¦§¦©§¦§¦§¨
ixEB mW d`xze xfgY ,drWM mẄ§¨¨©§Ÿ§¦§¤¨¥
`Ed zn` dfe ,mix`zn mialMd©§¨¦§Ÿ¨¦§¤¡¤
df lM didIWkE .WtPd zFgM i`ltA§¦§¥Ÿ©¤¤§¤¦§¤¨¤
miWgPd ikEWp l`xUil did iE`x ,KM̈¨¨¨§¦§¨¥§¥©§¨¦

ExMfi `le Wgp E`xi `NW mitxVd©§¨¦¤Ÿ¦§¨¨§Ÿ¦§§
WFcTd dEve ,llM al lr Elri `le§Ÿ©£©¥§¨§¦¨©¨
zEnC mdl zFUrl dWnl `Ed KExÄ§¤©£¨¤§

:mzF` zinOd `Ed ,sxÜ¨©¥¦¨
òeãéåinEc` mitxVd miWgPd iM §¨©¦©§¨¦©§¨¦£¥

mtEBW W`xd iagx mipird̈¥©¦©£¥¨Ÿ¤¨
`vn `l okle ,mx`EvA zWgPd oirM§¥©§¤§©¨¨§¨¥Ÿ¨¨
dUrIW iYlA sxUA Fzevn mIwl dWn¤§©¥¦§¨§¨¨¦§¦¤©£¤
,sxU Wgp zEnC `Ed iM ,zWgp Wgp§©§¤¦§¨¨¨¨
Wgp zEnC did xg` xaCn EpUri m`e§¦©£¤¦¨¨©¥¨¨§¨¨

:sxU zEnC `le§Ÿ§¨¨
äîelr ltFPd oFWNd on Exn`X ©¤¨§¦©¨©¥©

calA mXd zxMfd iM ,oFWNd©¨¦©§¨©©¥¦§©
E`RxzIW mXd dEv iM ,llMde .wiGY©¦§©§©¦¦¨©¥¤¦§©§
FzEnC EUre raHA zinOd wiGOA©©¦©¥¦©¤©§¨§
l` dpEkA hiAn mc`d didIWkE ,FnWE§§¤¦§¤¨¨¨©¦§©¨¨¤
,ixnbl wiGOd oirM `EdW zWgPd Wgp§©©§¤¤§¥©©¦§©§¥
zinn mXd iM mricFdl ,ig did̈¨©§¦¨¦©¥¥¦

:dIgnEi dxez §©¤



zwegנד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy

ß fenz 'h iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ
ּבמטאטא עּיים  הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי ., ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻ

"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו (ישעיה והעי"ן ְְְְְִִִַַָָָ
ברד"כח) "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ העֹוברים מעבר ּדר ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

נבֹו הר את ּבין ׁשם מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
אמֹורי  לארץ מֹואב Á¯ÊnÓ.ארץ ·‡BÓ ÈtŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«

ÓM‰L∑ מֹואב ארץ ׁשל .ּבמזרחּה «»∆ְְִֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים  ּבעּיי ְֲֲִִֵַַָָֽֽוּיחנּו
ועי  עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֹּבעּיי

הּוא חרּבה ובפרש"י)לׁשֹון יא. (כא, ְְָֻ
לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמם,

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלרׁש"י
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב, מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמקֹום

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑ מצר סֹוף וכן ּתחּום ׁשּלהם, ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב) וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.¯·ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB¯‡∑ עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ הּקיפּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאּו
מֹואב  ארץ ‰‡È¯Ó.ׁשל Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגבּול  ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמּגבּול
יׂשראל  חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד ְְְְִֵֶַַָָָָָמֹואב

לא  והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות להם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, (שופטים ּפירׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב) ּבׂשעיר (דברים הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוהּמֹואבים

ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑זֹו חניה ּבּה,על ׁשּנעׂשּו ונּסים «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמסּפרי  ה'. מלחמת ּבספר ׁשּנעׂשּויאמר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿
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נה zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy
יהב  אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה ‡¯ÔB.להם ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
נחלי  ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑.אׁשד - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְֶֶֶֶֶַ
ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשפ
עמק  והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנחּבאים
ההר  על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוקצר,
ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו עם ּומדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּזה
(לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנחל.
ׁשּלמעלה  ּבהרים הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלתֹו
אֹותן  והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהם
אמֹורּיים  צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר ְֱִִִֶֶַַַָָָָָָהּנקעים

ּבֹולטין  וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהיּו
נזּדעזע  לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון ׁשל לחּוץ. ההר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ
לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונתקרב
ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָאֹותן
ונדּבק  מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשההר

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: אינו.)ּבֹו, (ועברּו(בס"א ְְְְְְִִֶַָָ
עלֿידי  אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

לׁשם) ׁשּנכנס .הּבאר ְְְִֵֶַַָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑.הּבאר אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְִֵֶֶֶַָָָ
לבני  מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
הֹודיע  לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל הּללּו? ְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּנּסים
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר ר לאּמֹו". ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוזרֹועֹות  ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל לתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָירדה
ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים,

ׁשירה  .ואמרּו ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(154 'nr bk jxk zegiy ihewl)

לאּמֹו הֹודיע לּתינֹוק, ּפת טז)נתּת כא, ׁשל (רש"י ּתפקידּה ְְִִִִֶַַַַַָָָ
'מחליפּה' מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאם

לּתינֹוק ּכאן:ּפת ונֹותן ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

צרכי  לכל ׁשּדֹואג הנאמן הרֹועה מׁשה, ה'אם', ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאמצעּות
את  ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל.
ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ׁשאלּו הּזרֹועֹות, ואת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדם

ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר ְְִִֶֶֶַָָָוהּוא

iÁÏ˙טו  Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

·È¯‡טז  ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdA mi`UFPW ,milWFn mi`xwp¦§¨¦§¦¤§¦¨¤
mi`ltPd zFpFgvPde ,zFvilnE milWn§¨¦§¦§©¦§©¦§¨¦
'dl mdd zFnglOd miqgin mdipirA§¥¥¤§©£¦©¦§¨¨¥©
oFgiq zxEaB dPde .zn`A dOd Fl iM¦¥¨¤¡¤§¦¥§©¦
,mdipirA z`ltp dzid a`FnA§¨¨§¨¦§¨§¥¥¤

zFviln DA Exn`e ,xtQA dEazkez` §¨§¨©¥¤§¨§¨§¦¤
dtEqA adelWn DA E`Upe ,'ebeoldl) ¨¥§¨§¨§¨¨¨

(fk weqtzg` xir mWe .'ebe oFAWg E`FA¤§§¥¦©©
:ade a`Fnl EidW mixrd on¦¤¨¦¤¨§¨¨¥

,íéìçpä ãLàåmilgPdW lgPd oFxCn §¤¤©§¨¦¦§©©©¤©§¨¦
pzCW` on ,mikWnpe mixB ¦¨¦§¦§¨¦¦©§Ÿ
dbqRd(fi b mixac)abPde xdd oke , ©¦§¨§¥¨¨§©¤¤

zFcW`de dltXde(n i ryedi),dtEqA . §©§¥¨§¨£¥§¨
dxrUaE dtEqA on(b ` megp)dPde . ¦§¨¦§¨¨§¦¥

EazM a`Fn ixr oFgiq ckl xW`M©£¤¨©¦¨¥¨¨§

,'d zFngln E`xTW xtQA milWFOd©§¦©¥¤¤¨§¦§£
,dtEqA ade z`'d mglp EazMW F` ¤¨¥§¨¤¨§¦§©

xW` milgPd z`e ,dtEqA ade z ¤̀¨¥§¨§¤©§¨¦£¤
dhp xW` milgPd KtWe oFpx`l§©§§¤¤©§¨¦£¤¨¨
,a`Fn lEabl cW`d orWpe xr aWFnl§©¨§¦§©¨¤¤¦§¨
iM ,dxrqaE dtEqA 'd cinWd lMd©Ÿ¦§¦§¨¦§¨¨¦
eiqEq zFqxR mF`zR oFgiq mdilr `ä£¥¤¦¦§©§¨
Exn` oke ,dtEqM eiNBlbe EaWgp xvM§¨¤§§§©§©¨§¨§¥¨§

(gk weqt oldl)oFAWgn d`vi W` iM¦¥¨§¨¥¤§
:'ebe oFgiq zixTn dadl¤¨¨¦¦§©¦

äpäåxtQn di`x `ian aEzMd §¦¥©¨¥¦§¨¨¦¥¤
lEaB `Ed oFpx` iM ,zFnglOd©¦§¨¦©§§
lke milgPde ,l`xUil xEq`e a`Fn¨§¨§¦§¨¥§©§¨¦§¨
iM ,mdl oixYn oFpx` cr zFcW`d̈£¥©©§ª¨¦¨¤¦
cr Fvx` lM a`Fn KlOn gwl oFgiq¦¨©¦¤¤¨¨©§©

oFpx` x`Wpe ,llkA oFpx` `le oFpx ©̀§§Ÿ©§¦§©§¦§©©§
aizkcM ,FA lAbi `Ede a`Fnlb mixac) §¨§¦§Ÿ§¦§¦

(fhcrlBd on iYzp icBle ipaE`xle§¨§¥¦§©¨¦¨©¦¦©¦§¨
oke ,lEabE lgPd KFY oFpx` lgp cre§©©©©§©©©§§¥

gYti xn`(gi `i mihtey)xarA oEpgIe ¨©¦§¨©©£§¥¤
oFpx` iM a`Fn lEabA E`a `le oFpx ©̀§§Ÿ¨¦§¨¦©§

:a`Fn lEaBfh dxez §¨
(fh)mrhe.äøàa íMîedlrnl xfgi §©©¦¨§¥¨©£Ÿ§©§¨

(ci weqt)oFpx` xarn Epg iM xnFl ,©¦¨¥¥¤©§
Eqpkp `l iM ,dx`A EtiTde Erqp mXnE¦¨¨§§¦¦§¥¨¦Ÿ¦§§
lEaB `Ed iM d`lde EPOnE oFpx`A§©§¦¤¨¨§¨¦§
mFwOd mW o`kA `xFwe .x`WPd a`Fn¨©¦§¨§¥§¨¥©¨
oM FnW oi`e ,qPd mW lr©¥©¥§¥§¥

:mirQOAfi dxez ©©¨¦



zwegנו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑ מעלה ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו. ¬ƒ¿≈ְְֲֲִִֶַַַַַַַָ
ּבארה" "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּנין

היתה (במ"ר) מּׁשם וכי ׁשנה . ארּבעים מּתחּלת והלא ? ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
וכן  הּנּסים. את לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיתה

לה) נאמרה (שבת הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז :ְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹ
ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה והּבאר ארּבעים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבסֹוף
למעלה  נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב ראה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּומה

.הימּנּו ֵֶ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 153 'nr b"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

הּזאת  את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ְִִִֵֶַַָָָָֹ
להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינּו

סּוף. ים קריעת ְְִֵַַּבעת
ּבׁשני רק מּדּוע לעּין ים ויׁש ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר  ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹסּוף,
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

היתה  ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ּבׁשני לֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻויׁש
הּנּסים. ְִִִַָּבׁשאר

מאּמֹות  סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשאר
נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,

ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,
ואּתם  לכם יּלחם "ה' ּכתּוב ים־סּוף, ּבקריעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה־ׁשאין־ּכן

יד)ּתחריׁשּון" יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכאן  וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּכלּום,
. . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,
ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם הּקּב"ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאי
יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונס
ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
יׂשראל  ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּלא

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹיאמרּו

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – "ׂשרים" חפרּוה אׁשר הּבאר היא ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»
להם  .נּתנה ְִֶָָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ִָ
מׁשה  ּבטלה מת וׁשם נדיבי , ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – ְְְִִִֵֶַָָָָָָהעם
ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומֹוׁש

וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן, .אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
˜˜ÁÓa∑ ׁשּנאמר "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה עלּֿפי ƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ

לג) נזּכר (דברים לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת "ּכיֿׁשם :ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
זֹו ּבׁשירה וכיון מׁשה הּבאר. עלֿידי ׁשּלקה לפי ? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gi)mrhezî øaãnîe.äðixacM §©©¦¦§¨©¨¨§¦§¥
`ai xvw oFWl `Ede ,qElwpE`§§§¨¨¨¨Ÿ
`Ed xW` xAcOd on iM xn`i ,zFxiWA§¦Ÿ©¦¦©¦§¨£¤
,Epl z`Gd dpYOd oF`Ove dIv ux ¤̀¤¦¨§¦¨©©¨¨©Ÿ¨
milgPd onE milgpl dpYOd onE¦©©¨¨¦§¨¦¦©§¨¦

ipR lr dtwWPd dBqRd cr ,zFnal§¨©©¦§¨©¦§¨¨©§¥
DA oi` ,oFniWi lli dNM `idW ux`d̈¨¤¤¦ª¨§¥§¦¥¨
.df izlEf raFp xFwn `le xg` lgp©©©¥§Ÿ§¥©¨¦¤
EpizFAx zrC lr mixn lW Dx`A `Ede§§¥¨¤¦§¨©©©©¥

(ek dk hi x"acna)iR lr `vIW x`A F` ,§¥¤¨¨©¦

EdEl`W `le ,dxEaBd iRn dWn¤¦¦©§¨§Ÿ¨£
mrd z` sq` Fl xn` mXde ,l`xUi¦§¨¥§©¥¨©¡Ÿ¤¨¨
dPOn EtFhWi milgpE ,min mdl dpY`e§¤§¨¨¤¨¦§¨¦¦§¦¤¨

:miTgxnl Ekldehi dxez §¨§§¤§©¦



נז zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
נזּכר ׁשל ׁשּלא ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹ

אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא.
לאו  ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: ְְֲֲִִִִִַָָָָָֻלסעּדה,

!הֹול איני –.‰bÒt‰ L‡¯∑ריׁש" ּכתרּגּומֹו: ִֵֵ…«ƒ¿»ְְֵַ
וכן∑bÒt‰.רמתא" ּגבּה, מח)לׁשֹון "ּפּסגּו(תהלים : ָָָƒ¿»ְְְֵַַֹ

ארמנֹותיה  הגּביהּו – אֹותּה∑Ù˜LÂ‰.ארמנֹותיה" ְְְְְִֶֶַַַָָ¿ƒ¿»»ָ

לׁשֹון הּפסּגה  והּוא יׁשימן, ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
הּבאר  ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמדּבר,
והעֹומד  טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעלּֿפני
והיא  ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָעל

ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ .הּבאר, ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz 'i ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ ּתֹולה אחר ּובמקֹום «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְֵֶַָ
ׁשּנאמר ּבמׁשה, ב)הּׁשליחּות מלאכים (דברים "ואׁשלח : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר מלאכים (במדבר מׁשה "וּיׁשלח : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אֹומר: הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל (שופטים מּקדׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶָָ

וגֹו'".יא) אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכתּובים
ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּמׁשה
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור .ׁשּנׂשיא ְְִִִֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i jxk zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ,ל כא)לֹומר כא, מּלים (רש"י ְְְִִִֶַַַָ
הּוא  ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלה
"וּיׁשלח  לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על מּדּוע יׂשראל" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
זה  ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנה

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ְְְְְִֵֶַַַַָָּבא

(áë)àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ
øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ

:Eìáb§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ לפּתח נצטּוּו ׁשּלא ׁשלֹום אףֿעלּֿפי מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, .להם ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(akÎ`k)ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©¦§¨¥©§¨¦¤
.Eöøàá äøaòà ,'åâå ïBçéñ¦¤§§¨§©§¤
mdl glWl EEhvp `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¦§©¦§Ÿ©¨¤
.i"Wx oFWl ,mFlWA mdl EgzR mFlWl§¨¨§¨¤§¨¨©¦

FnFwnA d"rA x`a` cFre(i k mixac)iM §£¨¥¦§¦
,mFlWl mdl gYtl EEhvp zFO`d lkA§¨¨ª¦§©¦§Ÿ©¨¤§¨

:a`FnE oFOrn uEg¥©¨
ìáàFl xn`X dn zn`AdxAr`" £¨¤¡¤©¤¨©¤§§¨

"Lvx`adUFr dWn did df §©§¤¤¨¨¤¤
bFre oFgiq ux` iM ,qEIR KxC Fnvrn¥©§¤¤¦¦¤¤¦§
ixn`l iM dzid l`xUi lW mzWExi§¨¨¤¦§¨¥¨§¨¦¨¡Ÿ¦

mFlW Epri m`W oiCd on dide ,`id¦§¨¨¦©¦¤¦©£¨
`vnPd mrd lM didIW mdl EgztE¨§¨¤¤¦§¤¨¨¨©¦§¨
did dWn la` .mEcare qnl mdl Dä¨¤¨©©£¨£¨¤¨¨
lM EWAki `l dYr l`xUi iM rcFi¥©¦¦§¨¥©¨Ÿ¦§§¨
lM didIW utg dide ,minnr dxUr£¨¨£¨¦§¨¨¨¥¤¦§¤¨
didIW ,d`lde oCxIl xarn mWEAM¦¨¥¥¤©©§¥¨¨§¨¤¦§¤
daFHd ux`d `idWe ,cgi maWFn¨¨©©§¤¦¨¨¤©¨
d`xz `ld ,WacE alg zaf `id xW £̀¤¦¨©¨¨§©£Ÿ¦§¤
ipaE cb ipA EPOn EdEWTA `l m`W¤¦Ÿ¦§¦¤§¥¨§¥
`N` mc` mW giPn did `l oaE`x§¥Ÿ¨¨©¦©¨¨¨¤¨

:dAxgl didYW¤¦§¤§¨§¨

ïëåixtqA iEpW(hvx `az),Kl zzl §¥¨§¦§¦¨¥¨
YlhPW oCxId xarl hxR§©§¥¤©©§¥¤¨©§¨

EpizFAx Exn` cFre ,Lnvrnf x"acna) ¥©§§§¨§©¥
(goCxId xar oi`W ,zFWEcw xUrA§¤¤§¤¥¥¤©©§¥

,dpikXd oEMWlE WCwOd zial iE`ẍ§¥©¦§¨§¦©§¦¨
xn`W aEzMA d`xp oke(hi ak ryedi) §¥¦§¤©¨¤¨©

`le .'ebe mkzGg` ux` d`nh m` K`e§©¦§¥¨¤¤£ª©§¤§Ÿ
`Ed iM ,mFlW ixaC bFr l` EglẄ§¤¦§¥¨¦
`vi oFgiq z` EMd iM d`x xW`M©£¤¨¨¦¦¤¦¨¨

:dnglOl mz`xwlbk dxez ¦§¨¨©¦§¨¨



zwegנח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

מס  לֹו עליהם מעלין יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמר  ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיסֹות.
מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם:

!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכֹולה  ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה
אדם  ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכבׁשּה,

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכֹול
ּבני  על מטריח אני מה זאת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ּכל ְֲִִַַַַַָָָָָֹ

הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצּור
וׁשם  אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד  ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי .לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' לפי (חולין להּכתב? הצר לּמה ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מּׁשל (שם)ׁשּנאמר וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה על «≈ְְִִִֶַַָָָ
‰ÌÈÏLn.ּבמֹואב  e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר (במדבר ּבלעם, ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

מׁשלֹו"כג) "וּיּׂשא :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובעֹור, ּבלעם ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ
ÔBaLÁ.אמרּו e‡a∑,לכבׁשּה יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את וׂשכר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב) וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑ להיֹות סיחֹון ּבׁשם .עירֹוחׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹון מּׁשּכבׁשּה. ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ
·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ הּמדינה אֹותּה "ער"ׁשם קרּוי »¿»»»ְִֵַָָָָ

ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, BÓ‡·.ּבלׁשֹון ¯Ú∑ ְְְְֲִִִַַָָָ»»
מֹואב ער  .ׁשל ֶָָ

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gkÎek)Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦¤§¦¦Ÿ¤¤
.àéä éøîàädYr xnFlM ¨¡Ÿ¦¦§©©¨

lW Fxir l`xUi Fa Englp xW`M©£¤¦§£¦§¨¥¦¤

xir xnFlM ,dzid ixn`d Kln oFgiq¦¤¤¨¡Ÿ¦¨§¨§©¦
a`Fn KlnA mglp `Ed iM .KlOd aWFn©©¤¤¦¦§©§¤¤¨
Kln iptl mdilr Kln xW` oFW`xd̈¦£¤¨©£¥¤¦§¥§¨

`EdW wlal mcw "oFW`xd" F` ,Kln¤¤¨¦Ÿ¤§¨¨¤
oFgiq gTIe ,`idd zrA a`Fnl Kln¤¤§¨¨¥©¦©¦©¦
oFAWge .oFpx` cre FcIn Fvx` lM z ¤̀¨©§¦¨§©©§§¤§



נט zweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ מֹואב את ׁשּיּמסרּוׁשּקּללּו ¿»ְְִִֶֶֶָָ
מֹואב ∑LBÓk.ּבידֹו אלהי את ∑Ô˙.ׁשם הּנֹותן ְָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַ

מֹואב  ׁשל ואת ∑ÌËÈÏt.ּבניו מחרב, ּופלטים נסים ֶָָָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ
וגֹו' ּבּׁשבית .ּבנֹותיו ְְְִַָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם ÔBaLÁ.מלכּות „·‡ «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿
Ô·ÈcŒ„Ú∑ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ…ְְְְֶֶַַָָָָָֹ

ּדיבן", "עד וכן "עד",מּׁשם, – "סר" ׁשל ּתרּגּום ְְִִֵֶַַַָָֹ
ועל  מלכּות לׁשֹון – 'ניר' מּדיבן. ניר סר ְְְְִִִִַַָֹֹּכלֹומר:

ּכמֹו איׁש, יא)ּוממׁשלת א היֹותֿניר (מלכים "למען : ְְְֱִִֶֶֶַַ
ׁשממה:∑ÌÈMpÂ.לדוידֿעבּדי" לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְִִַָ««ƒְְְִָָָ

אֹותם  ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ.ÁÙŒ„Ú∑ ְְִִַַַָָֹ«…«
נפח  עד .הׁשּמֹונּום ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ לכדּוה ּבכח המרּגלים אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: , «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aWgY oM lr ,WEAMd lEaB zNgzA¦§¦©§©¦©¥¥¨¥
ux` lr l`xUi Exdfd `le ,ixn`l̈¡Ÿ¦§Ÿª§£¦§¨¥©¤¤
xW` ux`d lr wx oFOr ipaE a`Fn¨§¥©©©¨¨¤£¤

:d`ESd zrA mciA `id¦§¨¨§¥©©¨¨
àéáäåxir oFAWg iM di`x aEzMd §¥¦©¨§¨¨¦¤§¦

milWFOd iM ,`id oFgiq¦¦¦©§¦
mglPW zrA iM .'ebe oFAWg E`A Exn`iŸ§Ÿ¤§¦§¥¤¦§¨
xir dNgY ckl a`Fn KlnA oFgiq¦§¤¤¨¨©§¦¨¦
dpA ok ixg`e ,xird daxgpe oFAWg¤§§¤§§¨¨¦§©£¥¥¨¨
xW` mrh dfe ,zEkln zial DzF`¨§¥©§§¤©©£¤

oFAWgA aWFi(cl weqt oldl)xn`p oke , ¥§¤§§¥¤¡©
rWFdi xtqA(i bi)ixn`d Kln oFgiq §¥¤§ª©¦¤¤¨¡Ÿ¦

milWFOd Eide .oFAWgA Kln xW £̀¤¨©§¤§§¨©§¦
EaWze oFAWg E`A ,ixn`l mixnF`§¦¨¡Ÿ¦Ÿ¤§§¥§
xir ,DpAxg ixg` opFMze dpAY ,Dä¦¨¤§¦¥©£¥ª§¨¨¦

:dilr KlOd xW` oFgiq¦£¤©¤¤¨¤¨
øçàåmW sq` ,oFAWgA oFgiq aWIW §©©¤¨©¦§¤§¨©¨

cr a`Fn lEaBn cMlIe Flig z ¤̀¥©¦§Ÿ¦§¨©
Exn` oM lr .llkA oFpx`e oFpx ©̀§§©§¦§©©¥¨§
dadl oFAWgn d`vi W` iM ,milWFOd©§¦¦¥¨§¨¥¤§¤¨¨

zixTndlk`e ,DA aWFi xW` oFgiq ¦¦§©¦£¤¥¨§¨§¨
,oFpx`l xW` zFnAd ilrA a`Fn xr̈¨©£¥©¨£¤§©§

lke oFpx` cr a`FOn oFgiq ckNW¤¨©¦¦¨©©§§¨
oiprM ,zFnAd ilraE ux`d zFnÄ¨¨¤©£¥©¨§¦§©

dWxFnl mlFr zFnaE(a el l`wfgi): ¨¨§¨¨
ç÷ìåcr oFpx`n oFOr ipAn cFr §¨©¦§¥©¥©§©

rWFdiA xn`PW FnM ,wFAIdbi) ©©§¤¤¡©¦ª©
(dk ckxfri 'ebe cb dHnl dWn oYIe©¦¥¤§©¥¨©§¥

oFOr ipA ux` ivge crlBd ixr lke§¨¨¥©¦§¨©£¦¤¤§¥©
Kln did xW` ux`d `ide ,xrFxr cr©£¥§¦¨¨¤£¤¨¨¤¤
xn`W FnM ,gYtil raFY oFOr ipA§¥©¥©§¦§¨§¤¨©

(bi `i mihtey)ivx` z` l`xUi gwl iM¦¨©¦§¨¥¤©§¦
:oCxId cre wAId cre oFpx`nhk dxez ¥©§§©©©Ÿ§©©©§¥

(hk)mrheíò zãáà áàBî Eì éBà §©©§¨¨©§¨©
.LBîkcaFr a`Fn mr did iM §¦¨¨©¨¥

FA gEhaE zFnA dpFA Fdl` WFnkl¦§¡Ÿ¤¨¨©
Fl xn` Fzxv zraE ,mr lMn xzFi¥¦¨¨§¥¨¨¨©
mdA xiMfn aEzMd oke .EpriWFde dnEw¨§¦¥§¥©¨©§¦¨¤

aEzMW FnM mFwn lkA(ai fh diryi)dide , §¨¨§¤¨§¨¨
dnAd lr a`Fn d`lp iM d`xp ik¦¦§¨¦¦§¨¨©©¨¨
.lkEi `le lNRzdl FWCwn l` `aE¨¤¦§¨§¦§©¥§Ÿ¨
eixUe eipdM dlFBA WFnk `vie xn`pe§¤¡©§¨¨§©¨Ÿ£¨§¨¨

eCgi(f gn dinxi)m`p a`Fnl iYAWde , ©§¨§¦§©¦§¨§ª
eidl`l xihwnE dna dlrn 'dweqt my) ©£¤¨¨©§¦¥Ÿ¨

(dl,brl KxC milWFOd Exn`i KklE .§¨Ÿ§©§¦¤¤©©
xnFlM ,mhilR eipA ozp WFnk iM¦§¨©¨¨§¥¦§©
eizpaE ,axg ipRn miqpe migxFA§¦§¨¦¦§¥¤¤§Ÿ¨
eipA E`xTi FA mipin`Od iM ,ziaXA©§¦¦©©£¦¦¦¨§¨¨
l` zA oke ,FOr E`xTi xW`M eizFpaE§¨©£¤¦¨§©§¥©¥

xkp(`i a ik`ln)WxRW i"Wx ixacM `le , ¥¨§Ÿ§¦§¥©¦¤¥¥
:axgn mihlR eipA ozFPd ozp̈©©¥¨¨§¥¦¥¤¤

äéäåp WFnkFnM ,oFOr ipal mB car §¨¨§¤¡©©¦§¥©§
gYti xn`W(ck `i mihtey)z` ¤¨©¦§¨¥

,Wxiz FzF` Lidl` WFnM LWixFi xW £̀¤¦§§¡Ÿ¤¦¨
mvx`A cFr mdl dide(d ,`i `Îmikln) §¨¨¨¤§©§¨

gYti xiMfd F` .mipOr uTW mMln¦§Ÿ¦ª©Ÿ¦¦§¦¦§¨
EUtYX dn xEarA ,WFnM oFOrl§©§©£©¤¨§

mdl xiMfd xW`M ,a`FOn l`xUimy) ¦§¨¥¦¨©£¤¦§¦¨¤
(dk weqt`NW xnFl ,a`Fn Kln wlÄ¨¤¤¨©¤Ÿ

mMln wlA `le mdidl` WFnM liSd¦¦§¡Ÿ¥¤§Ÿ¨¨©§¨
c`n `Ed oEbde .l`xUi cIn mvx` z ¤̀©§¨¦©¦§¨¥§¨§Ÿ

EpizFAx ixacM xn`PW(gi hi x"acna)iM , ¤Ÿ©§¦§¥©¥¦
on FA `vFIke mrlA milWFOd©§¦¦§¨§©¥¦
lWn mi`UFp EidW ,minqFTd©§¦¤¨§¦¨¨

:zFcizrAl dxez ©£¦



zwegס zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא להּלחם,(נדה ירא מׁשה ׁשהיה «ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ

לֹו ּתעמד ׁשּנאמרׁשּמא אברהם, ׁשל יד)זכּותֹו :(בראשית ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ"וּיבא

ׁשּנאמר קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ג)ּכדרלעמר :(דברים ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל ."רקֿעֹוג ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g jxk zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, "מׁשה"(רש"י ּתבת ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
היה  מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ׁשּכן, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא.

מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנּו,
לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשראה

זֹו. ְזכּות

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿∆
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א  ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

äìø ¯ áìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(cl).BúBà àøéz ìàdWn did iM ©¦¨¦¨¨¤
lW FzEkf Fl cnrY `OW `xï¥¤¨©£Ÿ§¤

FA xn`PW mdxa`(bi ci ziy`xa)`aIe ©§¨¨¤¤¡©©¨Ÿ
bFr `Ede ,ixard mxa`l cBIe hilRd©¨¦©©¥§©§¨¨¦§¦§
ltxn` EMdW mi`txd on hlRW¤¨©¦¨§¨¦¤¦©§¨¤
i"Wx oFWl ,mipxw zFxYWrA eixage©£¥¨§©§§©§©¦¨©¦

EpizFAx ixaCn(hi hi x"acna): ¦¦§¥©¥
eøøBòúð`xii `NW mYrCn ,dfA mB ¦§§©¨¤¦©§¨¤Ÿ¦¨

iM ,xUA rFxfn EpiAx dWn¤©¥¦§©¨¨¦
FCbp oi`M miFBd lke Epidl` 'd FOr¦¡Ÿ¥§¨©¦§©¦¤§
xidfOd `Ede ,Fl EaWgp EdFze qt`n¥¤¤§¤§§§©©§¦
EvxrY l`e E`xiY l` l`xUi z ¤̀¦§¨¥©¦§§©©©§

mdipRn(e `l mixac)miW`Od `Ede , ¦§¥¤§©©£¦
xn`PW oiprM ,mz`xiA mzF`¨§¦§¨¨§¦§©¤¤¡©

milBxnA(l hk ` my)`l mkil` xnF`e ©§©§¦¨©£¥¤Ÿ
mkidl` 'd mdn oE`xiz `le oEvxrz©©§§Ÿ¦§¥¤¡Ÿ¥¤
dWn `xizp la` ,mkl mgNi `Ed¦¨¥¨¤£¨¦§¨¥¤

:Fl rcIW zEkGd ipRn¦§¥©§¤¨©
ìòålW FYrcA did `l ,hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿ¨¨§©§¤

ux` l`xUil dYr WixFdl dWn¤§¦©¨§¦§¨¥¤¤
iYWxR xW`M bFre oFgiq`k weqt lirl) ¦§©£¤¥©§¦

(akl`xUi z`xwl `vi oFgiq dPde ,§¦¥¦¨¨¦§©¦§¨¥
xAcOdf` ,mgxM lr mA mglIe d ©¦§¨¨©¦¨¥¨©¨§¨¨

z` Liptl zY izNgd d`x mXd FricFd¦©¥§¥©¦Ÿ¦¥§¨¤¤

Wx lgd Fvx` z`e oFgiq(`l a mixac)iM , ¦§¤©§¨¥¨¦
.minOr draW WEAkA ligzd o`Mn¦¨¦§¦§¦¦§¨©¨¦
`ide ,irxc` Flig lM sq` bFr la £̀¨¨©¨¥¤§¤¦§¦
milFki l`xUi Eide ,FlEab dvwA xir¦¦§¥§§¨¦§¨¥§¦
,eUr lrn Ehp xW`M eilrn zFhpl¦§¥¨¨©£¤¨¥©¥¨
Flv` Kle FzF` `xiY l` Fl xn` mXde§©¥¨©©¦¨§¥¤§
:FzF` iYzp Lcia iM dngln FA xBzde§¦§¨¦§¨¨¦§¨§¨©¦

øaãîáedAx ipiq(al hi)dOl ,izi`x §¦§©¦©©¨¨¦¦¨¨
Elrn `OW xn` ,`xizp¦§¨¥¨©¤¨¨£
Eklklzp F` oFgiq znglnA l`xUi¦§¨¥§¦§¤¤¦¦§©§§
z`xi `id Kke ,dcB` dNke ,dxarA©£¥¨§ª¨©¨¨§¨¦¦§©

rWFdiA oke ,miwiCSd lM(` g):dl dxez ¨©©¦¦§¥¦ª©



סי

יום ראשון - ד' תמוז
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' תמוז
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' תמוז
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' תמוז
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' תמוז
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' תמוז
פרק כ

מפרק נה עד סוף פרק נט

לשבוע פרשת חוקת תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



fenzסב 'c oey`x mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ד' ראשון יום
,ft 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êà .é ÷øô,174 'nr cr.åðéëøãî åéëøã

.i wxRd"awdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
`edÎjexa `edy - cegid mb okl ,dbyde lky ,dnkgn uw oi` dlrnl

ly oipr mdy zexnly) zeliv`d mleray zecnde zexitqd mr cge`n

seqÎoi` xe` mr zecge`n z`f lka od - cqgd zcne dnkgd zcn

- ("cg" ly ote`a `edÎjexa

.yep` zbydn dlrnl `ed

,yecwd xdfa ze`xwp okle

ody ,d"awd ly eizecn

`fx" mya ,"zexitq"d

,dpen`d ceq ,"`zepnidnc

xeyw "zexitq"d oipr ixdy

dlrnl `idy ,dpen`a

.dbyde lkyn

,íB÷î-ìkî êà- ©¦¨¨
od "zexitq"dy zexnl
,dbyde lkyn dlrnl
äøBz äøaãå ìéàBä¦§¦§¨¨

ìkì ,íãà éða ïBLCkL ¦§§¥¨¨§©¥
àéäM äî ïæàä úà¤¨Ÿ¤©¤¦

ì äìBëéCëì ,òîL± §¨¦§Ÿ©§¨
,okléîëçì úeLø ïzð¦¨§§©§¥

úîàäzxez inkg ± ¨¡¤
,dlawdúBøéôña øaãì§©¥©§¦

,ìLî Cøãa-w"k xe`ia §¤¤¨¨
`"hily x"enc`:
ixd "lyn" mixne`yk"

dfmpi`y yibcneze`
`nbec yiy m`Îik ,(lynpd) oiprdzekiiyalynd ihxtc

- mdipiazekiiydllynd ihxtc s` ,lynpd ihxt oia
lk oi` lynpde,ocic oecipa dfÎjxcÎlr) mdipia zekiiye jxr

lynd m`Îik - mxewne zexitqd mr ynye xe`l llk jxr oi`
lr `edmcegidpadd liwny ynyde xe`dc (mzekiiy)
cegida."('ek mxewna zexitqdceàø÷å,milaewnd ±ïúBà± §¨§¨

mya ,"zexitq"d z`,"úBøBà",ielibe xe` oiprn lyn -éãk§¥
äfä ìLnä éãé-ìòL,xe`n ±ïéðò úö÷ eðì ïáeé,ote`e ± ¤©§¥©¨¨©¤¨¨§¨¦§©

,åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwä ìL ãeçiä,"zexitq"a -àeäL ©¦¤©¨¨¦¨¤
øeck óeb CBúaL LîMä øBà ãeçé ïéòk ìLî-Cøãa§¤¤¨¨§¥¦©¤¤¤§©

LîMäynyd xeck seb jeza `vnpd ynyd xe`y enk ± ©¤¤
cg`zn,'øBàî' àø÷pL LîMä óeb íò,"yny" wx `l - ¦©¤¤¤¦§¨¨

.xe` dkezn dpixwn `id ± "xe`n" mb `l`áeúkL Bîk1: §¤¨
,"'Bâå ìãbä øBànä úà",ynyd z` `xa d"awd :xnelk - ¤©¨©¨Ÿ§

,dpnn `ad xe`l zekiiyde xewnd `idy ,"xe`n" z`xwpd
epnî øéàîe èMtúnä õBöépäå åéfäå,"yny"dn ±àø÷ð §©¦§©¦©¦§©¥¥¦¦¤¦§¨

áeúkL Bîk ,"øBà"2,"íBé øBàì íéäìà àø÷iå" : §¤¨©¦§¨¡Ÿ¦¨
Bnò ãçéî àeä ¯ LîMä óeâa BøB÷îa àeä øBàäLëe± §¤¨¦§§©¤¤§ª¨¦

,ynyd mríL ïéà ék ,ãeçiä úéìëúa,ynyd seba ±÷ø §©§¦©¦¦¥¨©
,øéànä øBànä óeb àeäL ãçà íöò,xnel mewn oi` - ¤¤¤¨¤©¨©¥¦

± mixac ipy my mpyiy
"xe`"de ,envr "xe`n"d

`l` ,xe`nd on `admy
± cala cg` xac miiw

,"xe`n"d `edeåéfä ék¦©¦
øBàäå,md ±íLseba ± §¨¨

,ynydLnî ãçà íöò¤¤¤¨©¨
,øéànä øBànä óeb íò¦©¨©¥¦

Bì ïéàå,eifl ±íeL §¥
éðôa ììk úeàéöî§¦§¨¦§¥

.Bîöò,dxe`kl :xnelk ± ©§
,`ed xexa xacy zexnl
i`cea epyi ynyd sebay
oeeik ixdy ± ynyd xe`
hytzn ynyd xe`y
`edy cr dfk ax wgxnl
i`ce ,dnc`d z` xi`n
mb `vnp `edy xacd
,`l` ± dnvr ynya
ote`a `ed my ecegi
mr cge`n elek `edy
i`e ,envr "xe`n"d
my eze` oiivl xyt`
my ± llk envrl ze`ivn `ed oi` my ik ,"eif"e "xe`" mya

xe`d ly xewnde "xe`n"d wx ze`ivna miiw3.íéøácëå§©§¨¦
,Lnî älàä`vnp `edyk ynyd xe` ly ecegi` lr - ¨¥¤©¨
,envr xe`na,äfî øúBéåxywa xaqed xy`n xzei :xnelk - §¥¦¤

,"xe`n"d mr ynyd xe` cegi`e cegilìL åéúBcî ïä¥¦¨¤
úeìéöàä íìBòa Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä± ©¨¨§§¨§¨§¨¨£¦

,mcegia zeliv`d mler "zexitq"Búeîöòå Búeäî íòly ± ¦¨§©§
,d"awdíëBúa Laìúnä ,ìBëéákezenvre ezedn ± ¦§¨©¦§©¥§¨

,"zexitq"d jeza yalznd lekiakúéìëúa íänò ãçéúîe¦§©¥¦¨¤§©§¦
,ãeçiäynyd xe` ly ecegi` lynl `ed ± ,dfn xzeie jky - ©¦

,ynyd seba `vnp xe`dy drya ,ynyd mreëLîpL øçàî¥©©¤¦§§
eìöàðå,"zexitq"d ±Cøãk ìLî-Cøc-ìò ,Cøaúé Bzàî §¤¤§¥¦¦§¨¥©¤¤¨¨§¤¤

Cà .LîMäî øBàä úeèMtúäoliv`nle "zexitq"l qgia ± ¦§©§¨¥©¤¤©
df ixd ,`edÎjexa,äæ Cøãa Lnî àì`ed xacdy itk - Ÿ©¨§¤¤¤

,ynydn hytznd xe`aäàìôðå ä÷Bçø Cøãa ÷ø©§¤¤§¨§¦§¨¨
åéëøc eäáb ék ,eðúâOäî,d"awd ly ±eðékøcî4. ¥©¨¨¥¦¨§§¨¨¦©§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
êà é ÷øôïåùìë äøåú äøáãå ìéàåä íå÷î ìëî

àéäù äî ïæàä úà êëùì íãà éðá
øáãì úîàä éîëçì úåùø ïúéð êëì òåîùì äìåëé
éãé ìòù éãë úåøåà ïúåà åàø÷å ìùî êøãá úåøéôñá
ä"á ùåã÷ä ìù ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé äæä ìùîä
êåúáù ùîùä øåà ãåçé ïéòë ìùî êøãá àåäù åéúåãîå
ù"îë øåàî àø÷ðù ùîùä óåâ íò ùîùä øåãë óåâ
åðîî øéàîå èùôúîä õåöéðäå åéæäå 'åâå ìåãâä øåàîä úà
àåä øåàäùëå íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë øåà àø÷ð
éë ãåçéä úéìëúá åîò ãçåéî àåä ùîùä óåâá åøå÷îá
åéæä éë øéàîä øåàîä óåâ àåäù ãçà íöò ÷ø íù ïéà
åì ïéàå øéàîä øåàîä óåâ íò ùîî ãçà íöò íù øåàäå
øúåéå ùîî äìàä íéøáãëå åîöò éðôá ììë úåàéöî íåù
íìåòá åúîëçå åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãî ïä äæî
íëåúá ùáìúîä ìåëéáë åúåîöòå åúåäî íò úåìéöàä
åìöàðå åëùîðù øçàî ãåçéä úéìëúá íäîò ãçééúîå
ùîùäî øåàä úåèùôúä êøãë ìùî ã"ò 'úé åúàî
äàìôðå ä÷åçø êøãá ÷ø äæ êøãá ùîî àì êà

åðéëøãî åéëøã åäáâ éë åðéúâùäî
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טז.1. א, ה.2.בראשית א, ˘ËÈÏ"‡3.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצד ואפס" "אין "אאפ"ל :¯Â‡Ó‰– מאור ענין מציאות שהרי –
·È˘ÁÓנקרא (שעש"ז דאור ט.Â‡Ó."(.4¯הענין נה, ישעיה ראה



סג fenz 'eÎ'd iyilyÎipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ה' שי יום
,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êëùì î"îå,174 'nr cr.'åë úàéñëúà

תמוז  ו' שלישי יום
יום שי ֿשלישי ה 'ֿו 'תמוז  ,174 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùàø íåéá î"ãò,gt 'nr cr:ììë úåãî

,íB÷î-ìkîelv` xy`n xzeia dlrp ote`a dfy zexnl - ¦¨¨
ick ,z`f lka ,mc`dììLnî ïðBaúðå òîLð ,ïæàä CkL §©¥¨Ÿ¤¦§©§¦§¥¦§©

äìBò Bðéàå ,BøB÷îa ìèáe ãçéîä ,LîMä øBàxe`d ± ©¤¤©§ª¨¨¥¦§§¥¤
,dnvr ynya ezeidaøB÷nä íL ÷ø Bîöò-éðôa ììk íLa§¥§¨¦§¥©§©¥©¨

Ck ¯ Bcáì,mb ±ìk §©¨¨
-LBãwä ìL åéúBcî¦¨¤©¨
BðBöøe àeä-Ceøä§
úBìBò ïðéà ,Búîëçå§¨§¨¥¨

úBàø÷ðå,d"awd iabl ± §¦§¨
elà úBîLa,zecn ly ± §¥¥
,dnkge oevxàlà ììk§¨¤¨

íéàøápä éaâì,cala ± §©¥©¦§¨¦
x"enc` w"k zxrd

`"hilydhnl mdy" :
dxivi d`ixaa ± 'iv`n

,"epiide ± 'iyreíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúåmi`xapd - §©§¦

mi`xapde mipeilrd
,mipezgzdíúéåäL¤£¨¨¨

,íúâäðäå íúeiçå§©¨§©§¨¨¨
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

àeä ,íâéäðîe íúBà äiçîe äeäî,iciÎlr ±BðBöøa §©¤§©¤¨©§¦¨¦§
Bzòãå Búðéáe Búîëçå,d"awd ly ±úBLaìúnä,epevx ± §¨§¨¦¨§©§©¦§©§

zeyalzn ,d"awd ly ezrce ezpia ,eznkgåéúBcîa§¦¨
,úBLBãwäiabl ixd ,'eke zx`tz ,dxeab ,cqg -mi`xapd, ©§

iciÎlr d"awdn mibdpene mzeig milawn ,mieedznd
cna ± ezrce ezpia ,eznkg ,epevx zeyalzdze`xwp ,eize

.zecne zrc ,dpia ,dnkg zenya zecnde zexitqdàúéàãk¦§¦¨
epivny enk ±Løãna5:íìBòä àøáð íéøác äøNòa" : ©¦§¨©£¨¨§¨¦¦§¨¨¨

:áéúëc ,'eëå úòãáe äðeáúa ,äîëçaaezkk -6:'ä §¨§¨¦§¨§©©§¦§¦
úBîBäz Bzòãa ,äðeáúa íéîL ïðBk ,õøà ãñé äîëça§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨§©§§

."'Bâå eò÷áðixd aezk ± ¦§¨§
yxcna7zeedzdy ,

dxyr"a `id mlerd
xyr mdy ,"mixac

,"zexitq"døîàîëe§©£©
:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨

:'xdef ipewiz' zncwday
,ïéðewz øNò ú÷étàc"§©¦©£©¦¦
,ïøéôñ øNò ïBäì ïðéø÷å§¨¦¨§£©§¦¨
(mler ly epeaix) dz` -
"oipewiz" dxyr z`ved
xyr" mi`xwp mde

,"zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
àìc ïéîéúñ ïéîìò̈§¦§¦¦§¨
ïéîìòå ïéìbúà¦§©§¨§¨§¦

,ïéìbúàcbidpdl ick - §¦§©§¨
z` (zexitqd xyra) oda
z`e ,(dbydn dlrnly zenlerd) "minezqd zenler"d

,(mc`d zbydl miielb mdy) "miielbd zenler"dïBäáe§
."'eë úàéñkúàxzzqne dqkzn dz` (mci lre) mdae ± ¦§§¦©

deednd ziwl`d zeigd z` ielba e`xi `ly ,mi`xapdn
eedzp cvik `nbec oldl `ian owfd epax .mze` digne

:zexitqde zecndn mi`xapd

úéìâð ¯ úéLàøa éîé úLMî ïBLàø íBéa :ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦¦¥¤§¥§¥¦¦§¥
,ãñçä úcî,`idy itk -,úBLBãwä åéúBcî ìkî äìeìk ¦©©¤¤§¨¦¨¦¨©§

Búðéáe Búîëçå BðBöøe§§¨§¨¦¨
Bzòãå,d"awd ly ± §©§

,da ïéLaìîzcna - §ª¨¦¨
,cqgdda àøáezcna ± ¨¨¨
,cqgdøBàä úà¤¨

,"øBà éäé" øîàîaik - §©£©§¦
zeedzd `ed xe`d oipr
zcn zelbzdn d`ad
oiay zekiiyde ,cqgd

:jka `id ,"cqg"l "xe`"úëLîäå úeèMtúä úðéça àéäL¤¦§¦©¦§©§§©§¨©
BúeèMtúäå ,äìòîlî íìBòì øBàä,xe`d ly ±íìBòa ¨¨¨¦§©§¨§¦§©§¨¨

,BôBñ ãò íìBòä óBqî¦¨¨©
;ãñç úcî úðéça àéäL¤¦§¦©¦©¤¤
cqg ly dpipr ixdy -

.ielibe zehytzd :`ed÷ø©
äìeìkL éðtîzcn ± ¦§¥¤§¨

,cqgd,äøeáb úcnî íb©¦¦©§¨
zexitqe zecn ixdy -
od (zeliv`d mleray)
,dipya zg` zellkzda
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïæàä êëùì î"îå
åøå÷îá ìèáå ãçåéîä ùîùä øåà ìùîî ïðåáúðå òîùð
ìë êë åãáì øå÷îä íù ÷ø ò"ôá ììë íùá äìåò åðéàå
úåìåò ïðéà åúîëçå åðåöøå ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî
íéðåéìò íéàøáðä éáâì àìà ììë åìà úåîùá úåàø÷ðå
äåäî ä"á÷äù íúâäðäå íúåéçå íúééååäù íéðåúçúå
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá àåä íâéäðîå íúåà äéçîå
äøùòá ùøãîá àúéàãë úåùåã÷ä åéúåãîá úåùáìúîä
áéúëã 'åëå úòãáå äðåáúá äîëçá íìåòä àøáð íéøáã
úåîåäú åúòãá äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá 'ä

ëå 'åâå åò÷áðïðéø÷å ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã åäéìà øîàî
àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì

'åë úàéñëúà ïåäáå ïééìâúàã ïéîìòå ïééìâúà

íåéá î"ãò
äìåìë ãñçä úãî úéìâð úéùàøá éîé úùùî ïåùàø
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå úåùåã÷ä åéúåãî ìëî
àéäù øåà éäé øîàîá øåàä úà äá àøáå äá ïéùáåìî
äìòîìî íìåòì øåàä úëùîäå úåèùôúä 'éçá
'éçá àéäù åôåñ ãò íìåòä óåñî íìåòá åúåèùôúäå
àì ïëì äøåáâ úãîî íâ äìåìëù éðôî ÷ø ãñç úãî
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"מדרש".5. נקראות שבגמרא ה"אגדות" גם כידוע, – א. יב, כ.6.חגיגה – יט ג, ˘ËÈÏ"‡7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה" :
המל'·Ú˘¯‰המפורשת˘Ó‰הול"ל מצד מדבר שבמשנה אלא – נבה"ע הראי'ÈÂÏÈ‚‰Âמאמרות וכאן ספירה, שבכל כנ"ל) – (מאמר

כו'". בינה חכ' על צ"ל



fenzסד 'f iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ז' רביעי יום
eriy dxen,gt 'nrn :zxaern dpyl x...íâ äðäå .àé ÷øô,176 'nr cr.åáìá íåúñå

,dxeabd zcn mb da zllek cqgd zcneäéä àì ïëìxe`d ± ¨¥Ÿ¨¨
,cqgd zcnn xvepyøBàk éðçeøíâå ,Lnî äìòî ìL ¨¦§¤©§¨©¨§©

Laìúð,df xe` ±,úéìëúå ìeáb úðéçáa àeäL äfä íìBòa ¦§©¥¨¨©¤¤¦§¦©§§©§¦
÷"ú Cìäî àeäL,ze`n yng ±òé÷øì õøàäî äðL ¤©£©¨¨¥¨¨¤¨¨¦©

áøòîì çøænîe8lk ± . ¦¦§¨§©£¨
eid `l elld zelabdd
zeedzd eli` zeniiw
cqgd zcnn dzid mlerd
`ed cqg ixdy ,dnvr
;dlabd ila zehytzd
zeedzddy iptn ,`l`
`idy itk cqgn `id
cvne ± dxeabn mb dlelk
zcn ly mevnvd
zelabdd ze`a ,dxeabd
oeeik ,j` ± .zexen`d
zyy ly oey`x meiay
dzlbzp ziy`xa ini
eedzp ,cqgd zcn dlrte
mdl yiy mi`xapd f`
,cqgd zcnl zekiiy
.'eke xe` ly ze`ivnd

éðL íBéa ïëå,ziy`xa ini zyy ly ±äøeáb úcî úéìâð± §¥§¥¦¦§¥¦©§¨
`idy itk,'eë BðBöøe ,úBcî øàMî äìeìk,oevx oke - §¨¦§¨¦§

,da miyaeln ,zrc ,dpia ,dnkgda àøáe`xa d"awde ± ¨¨¨
z` dxeabd zcna,íénä CBúa òé÷ø éäé" øîàîa òé÷øä̈¨¦©§©£©§¦¨¦©§©¨¦

,"íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå`xapde xn`ndy ,jk - ¦¦©§¦¥©¦¨¨¦
,dxeabd zcnl zekiiy mdl yi ± riwxd ± epnn deedzpyàéäL¤¦

,riwxay dlcadd ±íéî íéìòäì úBøeáâe íeöîö úðéça§¦©¦§§§©§¦©¦
eîMbúð äæ-éãé-ìòå ,íéðBzçzä íénî íéiðçeøä íéðBéìòä̈¤§¦¨¨¦¦¦©¦©©§¦§©§¥¤¦§©§

mind ±î íìãaäa íéðBzçzämind ±;íéðBéìòädzyrp - ©©§¦§¦¨§¨¥¨¤§¦
dxeabd zcnn mi`ad ,mlrde mevnv iciÎlr dnybdd ok m`

,ziy`xa ini zyyn ipy meia dlrte dzlbzpyãñç úcîe¦©¤¤
,da äìeìk,dxeabd zcna -"äðaé ãñç íìBò" ék9- ,zxrd §¨¨¦¨¤¤¦¨¤

`"hily x"enc` w"kly "dpai"d mvr :xnelk ."cqg ly oipr" :
zlrety mewna mby ,ixd .ielibe cqg ly iehia `ed mlerd

,cqgd zcn mb my zlret ,dxeabd zcnìkäLxen`d lk ± ¤©Ÿ
`ed.'ä ãáòì äéìò íãàå äLaiä äàøzL éãkoipr df ixd ± §¥¤¥¨¤©©¨¨§¨¨¨¤¨©£Ÿ

,cqg ly.ïlk ïëålk ± §¥ª¨
ociÎlry ,zecnd x`y
zg` lk ,mi`xapd e`xap

.dly meiaøîàL eäæå§¤¤¨©
'íéðewz'a eäiìà± ¥¦¨©¦¦

,"xdef ipewiz"a:íL̈
éà äàæçàì"âéäðúà C §©£¨¨¥¦§©¥

ètLîe ÷ãöa àîìò̈§¨§¤¤¦§¨
,'eëcvik ze`xdl -

wcva mlerd bdpen
"zexitq"dy ± 'eke htyne
zbdpd oipr liaya elv`p
,'eke htyne wcva mlerd

,ïéc eäéà ÷ãö"wcv" - ¤¤¦¦
,dxeabde oicd zcn `ed
,'eë éîçø eäéà ètLî¦§¨¦©£¥

ingx `ed "htyn" -,'ek m
éà äàæçàì àlkC Ÿ¨§©£¨¨¥

,àîìò âéäðúàick od ,zexitqde zecnd lk ,z`f lk - ¦§©¥¨§¨
,mlerd bdpen cvik ze`xdlàòéãé ÷ãö Cì úéàc åàì ìáà£¨¨§¦¨¤¤§¦¨

,ïéc eäéàcrecid "wcv" jl yi ,d"awd ,dz`y `l la` - §¦¦
,oic edfy ,mi`xapl,éîçø eäéàc àòéãé ètLî àìå,`le - §¨¦§¨§¦¨§¦©£¥

,mingx `edy ,mi`xapl recid "htyn"d oipr ,jl yiyåàìå§¨
:"ììk úBcî ïeðéà ìkî,xnelk .llk el` zecn lkn `le - ¦¨¦¦§¨

zenlerd iabl wx el` zecnk mipiievn "htyn"e "wcv"
elv` - "jl zi`c e`l" ixd ,d"awd iabl eli`e .mi`xapde

wcv jiiy `l jxazidfhtynedfxac el` zecn oi` eiabl ik ,
ynyd xe` enk ,envr d"awda lilk zecge`n od ,llk mnvrl
`l` ,llk "ze`ivn" `ed oi` my ,dnvr ynyd xe`na ezeida

dnvr ynya cge`ne ixnbl lha `ed.

.àé ÷øt,zexitqdy ,owfd epax xiaqd ,c"ei wxt ,mcewd wxta ¤¤
mi`xapd iabl ,odizenya ze`xwp (epevxe eznkge d"awd ly eizecn)

yecwd iabl eli`e .oci lr mibdpene mzeig milawn ,mieedznd ,cala

ozeid iptn ,"oevx"e "dnkg" ,"zecn" zenya ze`xwp od oi` ,`ed jexa

mya oze` `exwl jiiy `l okl xy` ,jxazi ez` zilkza zecge`n

ynyd xe`n - mxewna mzeida ynyd eife xe`a xacdy enk - onvrl

mr my micge`n mdy iptn ,"xe`" `xwidl mya miler mpi`y -

zexitqde zecnd wx `ly ,owfd epax xiaqi ,`i wxt ,df wxta .xe`nd

,"zexn`n dxyr" mb `l` ,cala mi`xapd iabl odizenya ze`xwp

z` bidpdle zeigdl ,zeedl zexitqde zecnd zelbzn mci lry

`l la` ,cala mi`xapd iabl "zexn`n" mi`xwp md mb - mi`xapd

zecge`nd zexitqde zecnd mr micge`n mdy oeeik ,dlrnl iabl

.`edÎjexaÎyecwd mr zilkza

"úBøîàî" íLa eàø÷ð ïk-íb ,úBøîàî äøNò íb ,äpäå§¦¥©£¨¨©£¨©¥¦§§§¥©£¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
æä"òá ùáìúð íâå ùîî äìòî ìù øåàë éðçåø äéä
õøàäî äðù ÷"ú êìäî àåäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá àåäù
äøåáâ úãî úéìâð éðù íåéá ïëå áøòîì çøæîîå òé÷øì
øîàîá òé÷øä äá àøáå 'åë åðåöøå úåãî øàùî äìåìë
àéäù íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé
íééðçåøä íéðåéìòä íéî íéìòäì úåøåáâå íåöîö 'éçá
íìãáäá íéðåúçúä åîùâúð äæ éãé ìòå íéðåúçúä íéîî
äðáé ãñç íìåò éë äá äìåìë ãñç úãîå íéðåéìòäî
ïëå 'ä ãåáòì äéìò íãàå äùáéä äàøúù éãë ìëäù
âéäðúà êéà äàæçàì íù íéðå÷éúá åäéìà ù"æå ïìåë
åäéà èôùî ïéã åäéà ÷ãö 'åë èôùîå ÷ãöá àîìò
åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì àìåë 'åë éîçø
åäéàã àòéãé èôùî àìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö êì úéàã

:ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìå éîçø
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âì.ãáìa íéàøápä éaitk ,zelbzd ly oipr `ed "xn`n" ± §©¥©¦§¨¦¦§©
,oldl cin yxtn owfd epaxyúîLðaL úBcnäL Bîk ék¦§¤©¦¤§¦§©

,äNòîa úelbúäì úBàaLk ,íãàädlerta -zxvepd ¨¨¨§¤¨§¦§©§©£¤
,dcn dze`n,äáLçnä úBiúBàa úBLaìî úBàa ïäiptl - ¥¨§ª¨§¦©©£¨¨

,dyrna d`a dcndy
zeyalzda d`a `id

.daygnd zeize`aïBâk§
íéîçøå ãñç úcî¦©¤¤§©£¦
øLôà éà ,äîLpaL¤©§¨¨¦¤§¨
ìòta úelbúä éãéì àáì̈Ÿ¦¥¦§©§Ÿ©

,Lnîdlert zeyrl - ©¨
,mingxe cqg lyíà-ék¦¦

áMçnL éãé-ìò± ©§¥¤§©¥
,dligzaBzòãa§©§

ä÷ãvä äNòî øäøäîe§©§¥©£¥©§¨¨
ìòôa dúBNòì ãñçå̈¤¤©£¨§Ÿ©
øLôà-éà ék ,Lnî©¨¦¦¤§¨

úBNòì,dlert mey ± ©£
,äáLçî éìaepyie - §¦©£¨¨

zelbzd iptly ,ote`
dilr ,dyrna dcnd
wx `l yalzdl
xeaica mb `l` ,daygna

.oldl xaqeiy itk ±íàå§¦
,úBNòì íéøçàì äeöî§©¤©£¥¦©£

,Cìnä Bîkdeevnd - §©¤¤
,zeyrl mixg`léæà£©

ãñçä úcî úLaìúî¦§©¤¤¦©©¤¤
äáLçnä úBiúBà íâå§©¦©©£¨¨
ïëå] øeacä úBiúBàa§¦©¦§¥
ãñç éøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥¤¤

[eäòøì íéîçøåmby ± §©£¦§¥¥
cqg zecn zeyalzn f`
zeize` mr cgi mingxe
zeize`a ,daygnd
zelbzdy ixd .xeaicd
ly zecnde zegekd

zeize` e` daygnd zeize` ± zeize` iciÎlr `wec `id ,ytpd
.xeaicd,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî ,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨¦¨¤©¨¨

éelb àø÷ð ,íéðBzçza ïúlòt úelbúä úðéçáì úBàaLk§¤¨¦§¦©¦§©§ª¨¨©©§¦¦§¨¦
,"úBiúBà óeøö"å "øîàî" íLa Bæ älòt úëLîäå äæ¤§©§¨©§ª¨§¥©£¨§¥¦
åéúBcnî úëLîð älòt íeL äéäzL øLôà-éà éøäL¤£¥¦¤§¨¤¦§¤§ª¨¦§¤¤¦¦¨

."úBiúBà" íLa íéàø÷pä íéôeøö éìa úBLBãwäick ± ©§§¦¥¦©¦§¨¦§¥¦
df ixd ,zeyecwd eizecnn d`ad "dlert" ly zelbzd didzy

zelbzd ly ote`a `wec`ed makxdy ,miihxt zegek
."dlert"d d`a dpnny zelbzddúcnî øBàä úàéøáì ïBâk§¦§¦©¨¦¦©

äpnî CLîð ¯ ãñçä,cqgd zcnn ±çëå älòt úëLîä ©¤¤¦§¨¦¤¨©§¨©§ª¨§Ÿ©
Ba àøáìå ìòôì,gek eze`a ±,øBàä úàxiaqiy itk ,oky - ¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨

ibeqe zepey zelert cqgd zcnn zeidl zeleki ,oldl
,xg` xac `le xe` dpnn deedziy ick ixd ,zepey zeieedzd
akxend ihxt geke zelbzd cqgd zcnn jynidl jixv did

,xe` `xaii epnny dfk ote`aBæ úeiçå äæ çk úëLîäå§©§¨©Ÿ©¤§©
øîàî íLa úàø÷ð¦§¥§¥©£©
ék ."øBà éäé" úBiúBàå§¦§¦¦

ïðéàL óàly oipr ± ©¤¥¨
,ynn zeize`úBiúBàk§¦

-ñç eðlL äáLçî©£¨¨¤¨©
,íBìLålynd e`iada - §¨

zelbzdy myky ,xen`d
`wec `id mc`a ytpd
,daygnd zeize` iciÎlr
zelbzdy ,dlrnl mb jk
Îlr `id zeyecwd eizecn
± zeize` ly oipr ici
zexnly :o`k ybcen
,ynn zeize` od ytpay
yiy zelabdd lk mr
oi` dlrnl ixd ,zeize`l
,melyeÎqg jk xacd

íä íB÷î-ìkîdneca ± ¦¨¨¥
,ody zeize`lïéðò¦§¨

úeeäúä ìò äøBnä©¤©¦§©
,Léì ïéàî øBàädfy - ¨¥©¦§¥

z`ixal ihxtd gekd
,xe`døBàä àøáð ïëlL¤¨¥¦§¨¨

àìå ,äæ çk úëLîäî¥©§¨©Ÿ©¤§Ÿ
íéøác epnî eàøáð¦§§¦¤§¨¦
ïk-íb eàøápL íéøçà£¥¦¤¦§§©¥
íéî Bîk ,ãñç úcnî¦¦©¤¤§©¦

,íäa àöBiëå,ixd - §©¥¨¤
`ed gek eze` akxdy
z` `xea `edy ote`a
dpekn okle ,`wec xe`d
."xe` idi xn`n"k df gek
zcn dze`ny dcaerd

,df ixd ,xe` `le ± mda `veike min mieedzn cqgéðtî¦§¥
ìò íéøBnä ,íéøçà íéôeøö úBðéçáa úBçk íäa eLaìúpL¤¦§©§¨¤Ÿ¦§¦¥¦£¥¦©¦©
úBçëå úeiç ìk ék ,àöîðå .àöBiëå íénä úeeäúä¦§©©©¦§©¥§¦§¨¦¨©§Ÿ

íàøáì íéðBzçzì úBLBãwä åéúBcnî úBëLîpäLéì ïéàî ©¦§¨¦¦¨©§©©§¦§¨§¨¥©¦§¥
úBàø÷ð ¯ íîi÷ìe íúBéçäìezegeke zeig ly zekyndd ± §©£¨§©§¨¦§¨

úeiçä úëLîä úðéça ïäL ,"úBLBãwä úBiúBà" íLa§¥¦©§¤¥§¦©©§¨©©©
.íúBéçäìe úBîìBò úeeäúäì åéúBcîe Búîëçå BðBöøî¥§§¨§¨¦¨§¦§©¨§©£¨

íäå,zeize`dn mixvepd zenlerd ±:úBîìBò éðéî éðL §¥§¥¦¥¨
,ïééìbúà àìc ïéîéúñ ïéîìòmpi`y minezq zenler - ¨§¦§¦¦§¨¦§©§¨

,milbznúBëLîäå úBçkî íéîi÷å íéiçå íéeäúnä íä¥©¦§©¦§©¦§©¨¦¦Ÿ§©§¨
-Cøc-ìò íãàä úîLðaL äáLçnä úBiúBà Bîk ,úBîìòð¤§¨§¦©©£¨¨¤§¦§©¨¨¨©¤¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå àé ÷øôíùá åàø÷ð ë"â úåøîàî äøùò íâ

åîë éë ãáìá 'éàøáðä éáâì 'åøîàî
äùòîá 'åìâúäì úåàáùë íãàä úîùðáù úåãîäù
ãñç úãî ïåâë äáùçîä úåéúåàá úåùáåìî úåàá ïä
ùîî ìòåôá úåìâúä éãéì àáì à"à äîùðáù íéîçøå
ãñçå ä÷ãöä äùòî øäøäîå åúòãá áùçîù é"ò à"ë
äåöî íàå äáùçî éìá úåùòì à"à éë î"ôá äúåùòì
ãñçä úãî úùáìúî éæà êìîä åîë úåùòì íéøçàì

åéúåà íâåøáãîùë ïëå] øåáãä úåéúåàá äáùçîä ú
ä"á÷ä ìù åéúåãî î"ãò êë [åäòøì íéîçøå ãñç éøáã
äæ éåìéâ àø÷ð 'éðåúçúá ïúìåòô úåìâúä 'éçáì úåàáùë
à"à éøäù 'åéúåà óåøéöå øîàî íùá åæ äìåòô úëùîäå
éìá úåùåã÷ä åéúåãîî úëùîð äìåòô íåù äéäúù
úãîî øåàä úàéøáì ïåâë úåéúåà íùá 'éàø÷ðä íéôåøéö
àåøáìå ìåòôì çëå äìåòô úëùîä äðîî êùîð ãñçä
íùá úàø÷ð åæ úåéçå äæ çë úëùîäå øåàä úà åá
äáùçî úåéúåàë ïðéàù óà éë øåà éäé úåéúåàå øîàî
ïéàî øåàä 'ååäúä ìò äøåîä ïéðò íä î"î å"ç åðìù
åàøáð àìå äæ çë úëùîäî øåàä àøáð ïëìù ùéì
íéî åîë ãñç úãîî ë"â åàøáðù íéøçà íéøáã åðîî
íéôåøéö 'éçáá úåçë íäá åùáìúðù éðôî íäá àöåéëå
ìë éë àöîðå àöåéëå íéîä úååäúä ìò íéøåîä íéøçà
íéðåúçúì úåùåã÷ä åéúåãîî úåëùîðä úåçëå úåéç
'åéúåà íùá 'åàø÷ð íîéé÷ìå 'úåéçäìå ùéì ïéàî íàøáì
åúîëçå åðåöøî úåéçä úëùîä 'éçá ïäù úåùåã÷ä
éðéî éðù íäå íúåéçäìå úåîìåò úååäúäì åéúåãîå
íééçå íéåäúîä íä ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò úåîìåò
äáùçîä 'åéúåà åîë úåîìòð úåëùîäå úåçëî íéîéé÷å
íééçå åàøáð ïééìâúàã ïéîìòå î"ãò íãàä úîùðáù
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תמוז  ח' חמישי יום
,176 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàá ìáà,ht 'nr cr:à"îá ù"îë

,ìLîjk ,zlefdn zeienq daygnd zeize`y myky - ¨¨
miienq zegekd
mdne ,mi`xapdn
zenlerd mieedzn

,minezqdïéîìòå§¨§¦
,ïééìbúàczenler - §¦§©§¨

,miielbíéiçå eàøáð¦§§§©¦
elbúpL úelbúäî¥¦§©¤¦§©
úBëLîäå úBçkŸ§©§¨

ïäLëe ,"äáLçnä úBiúBà" íLa úBàø÷pä ,úBîìòpä± ©¤§¨©¦§¨§¥¦©©£¨¨§¤¥
,daygnd zeize` ,mifepbd zegekdúBéçäì úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©§©£

ïééìbúàc ïéîìò,miielbd zenlerd ±íLa úBàø÷ð ¨§¦§¦§©§¨¦§¨§¥
"'ä øáã"e "úBøîàî"©£¨§©

Bîk ,"åét çeø"å± §©¦§
,lynløeacä úBiúBà¦©¦

,ìLî-Cøc-ìò íãàä¨¨©¤¤¨¨
íéòîBMì úBlâî ïäL¤¥§©©§¦
íeúñå ïeôö äéäM äî©¤¨¨¨§¨

.Baìazeize`d jk ± §¦
zelbzd od zekyndde
oinlr" zpigaay mi`xapl zeig ritydl ,mi`xapl

."oiilbz`c

àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`d zeize`k `ly
éøäLdaxda dlrnl od dlrnly xeaicd zeize`y di`x ± ¤£¥

dn `id mi`xapd lkyn
yúBiúBàå øîàîa§©£©§¦

eðîìöa íãà äNòð"©£¤¨¨§©§¥
ìòa íãàä àøáð ¯ "'Bâå§¦§¨¨¨¨©©

,ìëNå äîëçoeeike - ¨§¨¨¥¤
mi`a xeaicd zeize`ny
ody ixd ,lkye dnkg
dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bà± £¦
lkye dnkge mc`dy

eedzpïBéìòä ìáäa©¤¤¨¤§
:áéúëãk ,ãáìenk - §©§¦§¦

aezky1:åétàa çtiå"©¦©§©¨
"íéiç úîLð2- , ¦§©©¦

gtepy ,df "lad"ne
lra xevi deedzp ,mc`a

.dnkge lkyïk íàå± §¦¥
deedzp ladde xeaicdny
,lkye dnkg lra mc`

,ixdìáäå øeacä©¦§¤¤
íãà úîLðaL ìëOäå äîëçä øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§©¨§¨§©¥¤¤§¦§©¨¨

úììBkä ,ïBLàøäzllek oey`xd mc` ly eznyp ±ìk ¨¦©¤¤¨
.úøMä éëàìnî íéìBãb íäL ,íé÷écvä úBîLð`linne ± ¦§©©¦¦¤¥§¦¦©§£¥©¨¥

± mik`lnd lkyn mb xzei dpeilr dbixcn `ed mdly lkyd
,oeilrd ladde xeaicdn deedzd df lkeúBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦

åéúBcnî úeiçå úBçk úBëLîä úBðéça ïä Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥¥§¦©§¨Ÿ§©¦¦¨
,ãeçiä úéìëúa Búeîöòå Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé¦§¨¥©§ª¨§¨§©§§©§¦©¦

àeäL,jxazi ±äîëç úâøãnî õ÷ ïéàì äìòî äìòîì ¤§©§¨©§¨§¥¥¦©§¥©¨§¨
.íéàøápaLdnkgd oipra zekynpd zeize`d mb okle ± ¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkydeàìå§Ÿ
"úBiúBà" íLa eàø÷ð¦§§§¥¦

,íéàøápä éaâìdn - §©¥©¦§¨¦
,"zeize`" odl mi`xewy
,lkye dnkgn dhnly
,oky .mi`xap iabl df oi`
dlrn dlrnl od ,xen`k
,lkyde dnkgd oiprn
åéúBcî éaâì àlà¤¨§©¥¦¨
.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé¦§¨¥¦§¨§©§¨
mya ze`xwp od ±
`l ody itk ,"zeize`"
zeize` xy`n xzei
mikynpd miielibe

.zecnn,äpäåd -zeize` §¦¥
,dlrnlyéðéî á"ë ïä¥¦¥

úBçëå úeiç úBëLîä©§¨©§Ÿ
ïäaL ,äfî äæ íéðBL¦¤¦¤¤¨¤
úBîìBòä ìk eàøáð¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
Cøaúé Búîëçå BðBöøa äìò CkL ,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨¤¨¨¨¦§§¨§¨¦§¨¥

úBëLîä éðéî á"ëa íìBòä àøáì,zegek ±,à÷åc úBðBL ¦§Ÿ¨¨§¦¥©§¨©§¨
.øúBé àìå úBçt àì,a"k xy`n ±ïä ïäå3úBiúBà á"ë Ÿ¨§Ÿ¥§¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL,mc`d ly epeylae eita -ïðúãk± ©§§¤§¨§¦§©
epcnly enk'äøéöé øôñ'adta zeize`d z` raw d"awdy ± §¥¤§¦¨
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äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
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תמוז  ט' שישי יום
,ht 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ø .áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî

.oeyleáúëa ïúðeîúe]ody itk ,azka zeize`d zpenz ± §¨¨¦§¨
dxeza zeriten
ozxeva (xn`na)
`id "e" :oebk ± zlaewnd
ewe dlrnln "c"ei"

,"c"ei"dn jynpdàéä¦
øeiö ìò äøBî¨©¦

,äëLîäädfi`a - ©©§¨¨

,dkyndd ote`úBiúBà íbL ¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨¤©¦
äáLçnäå øeacä©¦§©©£¨¨
ïä ,íãàä LôðaL¤§¤¤¨¨¨¥
ìëOäî úBëLîä©§¨¥©¥¤
,LôpaL úBcnäå§©¦¤©¤¤

,ïúeîöòå ïúeänî- ¦¨¨§©§¨
,zecnde lkyd lyBîk§

:øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
`edÎjexaÎyecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza zecgeind

zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn ,zeize`

dlrnl od "zexn`n dxyr"

lkyde dnkgd oiprn dlrn

ze`xwp od ;mi`xap ly

zecnd iabl wx "zeize`"

,zekynp od odn zeyecwd

mde (mi`xapd iabl `l j`

`l) zekynd ibeq a"k `wec

a"k od el`e (xzei `le zegt

dlr jk ,oky .zeize`d

d"awd ly eznkge epevxa

ibeq a"ka mlerd z` `exal

.zekynd

i ,jkl m`zda ,mxadlek

oeeik :dl`y xxerzdl

zekynd ibeq a"k wx mpyiy

mdn deedzn cvik ,cala

mi`xap ly jk lk mevr ieaix

xiaqi - ipydn cg` mipey

.a"i wxt ,df wxta owfd epax z`f

`"hily x"enc` w"k zxrd) cere" :f"treoaezzekix`dfa onwl 'iad

'lzydd 'qa mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy dxe`klc -dpte`e`le -

oipr 'ial ycwend xryacegid(`l` -xzei cer cegid oipr yibcny

lretaewx md mi`xapd lkc :a"k."'eke zekynd

÷ø,dn ±íäéðéîì íé÷lçúî íéàeøaäL,mipeyd ± ©¤©§¦¦§©§¦§¦¥¤
úeììëaillkd lcadd ± "ig"d oin e` "xacn"d oin oebk ± ¦§¨

,dfd mlerd i`xapa,úeèøôáeillk oina .miihxt mipinae - ¦§¨
,zeige zenda - mipin ibeq lk mpyi envr igd oina :enk ,cg`
daxd jk lk ly dl` ,xetqn miax milcad - ,dnecke zeter

:dyrp ,mipiníéôeøvä ééepL éãé-ìòdrya .zeize` ly ± ©§¥¦¥©¥¦
odyke ,dfk oin deedzn ± miieqn sexivl zetxhvn zeize`dy

,xg` oin deedzn ± xg` sexivl zetxhvníéôelçå§¦¦
.ìéòì økæpk ,úBøeîúely oiprd epyiy ,'` wxta xkfpk ± §©¦§¨§¥

,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y ,zexenze mitelig
jynp ,"zexn`n dxyr"a mixkfp mpi` mdizenyy mi`xapde
zexn`n dxyrn mzeig
dxyr zeize`y iciÎlr
zetlgzn zexn`nd

,zexg` zeize`aìk ék¦¨
úeiç úëLîä àéä úBà¦©§¨©©

,éèøt ãçéî çëå]zxrd §Ÿ©§ª¨§¨¦
`"hily x"enc` w"k:
oeik ± dyw dxe`kle"

f"nf milcaencin

ji`e ,mxagnegka

:["uxzne ?mxagl
úBiúBà eôøèöpLëe§¤¦§¨§¦

äáz úBéäì äaøä± ©§¥¦§¥¨
mipey zegek ,xnelk

,cgia miaxãálî éæà£©¦§©
úeiçå úBçk éðéî éeaø¦¦¥Ÿ§©
øtñî éôk íéëLîpä©¦§¨¦§¦¦§©
ãBò ,äázaL úBiúBàä̈¦¤©¥¨

úàæ,gek cer epyi ±äðlk ìò äìBòälk lr dlerd ± Ÿ¨¨©ª¨¨
:`ede ,miihxtd zegekdúéììk úeiçå ïBéìò çk úëLîä©§¨©Ÿ©¤§§©§¨¦

úBièøt úeiçäå úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ§©©§¨¦
,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL,miihxtd zegekd ly -àéäå ¤¨¦§¨©©¥¤§¦

,illkd zeigde gekdn ef dkynd ±ïzôøöîe ïzøaçî± §©¤§¨§¨¤§¨
,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagnãçé1çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©
Bììëì ,Bæ äáúa àøápä íìBòì úeiçå,illk ote`a mlerl ± §©¨¨©¦§¨§¥¨¦§¨

.åéèøôìå.mleray miihxtd mi`xapl ±ìkL éôìe) ääâä §¦§¨¨§¦¤¨
çëå úeiç úëLîä àéä ,äøBzä úBiúBà á"ëî úBàå úBà¨¦¦©¨¦©§¨©©§Ÿ©
ïúðeîz íb Cëì ,úøçà úBàa CLîð BðéàL éèøt ãçéî§ª¨§¨¦¤¥¦§¨§©¤¤§¨©§¨¨

,úéèøt úãçéî äðeîúa àéä úBà ìk ¯ áúëaxeiva - ¦§¨¨¦¦§¨§ª¤¤§¨¦
,cgein ihxtäøBnäd`xn xe`d zpenz ±äëLîää øeiö ìò ©¨©¦©©§¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä

:à"îá ù"îë ïúåîöòå

÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù
íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
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ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

,dkyndd ote`e xeiv dfi`a ±çkäå úeiçäå øBàä úelbúäå§¦§©¨§©©§©Ÿ©
éà ,Bæ úBàa CLîðå äìâpäåéúBcnî älbúðå CLîð àeä C ©¦§¤§¦§¨§¥¦§¨§¦§©¤¦¦¨

:('eëå Búîëçå BðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL`ian oldl - ¤©¨¨§§¨§¨§
idi") cg` xn`nn mi`xap ji` dnbec ,xtqd mipta ,owfd epax

"riwx2mi`xapd (lynl
ly miillkde miihxtd

.zenlerdw"k zxrd

`"hily x"enc`" :lcebe

enk mb cegid oipr
md mipiprdy,f"dera

`av lke miriwxd 'f lkc

minyd'ek zeig ±
riwx idic cg`d xn`nn

."!!'ebe,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨
éäé" :øîàîaL úBáúa§¥¤§©£©§¦
ïäa eàøápL ,"'Bâå òé÷ø̈¦©§¤¦§§¨¤

,"riwx idi" milna ±'æ
íéòé÷ø3àáö ìëå §¦¦§¨§¨
íéîMämi`xapd ± ©¨©¦

,minyay,íäa øLà£¤¨¤
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ4: ¦§¨¦§¨¨
,íé÷çL"riwxd - §¨¦

,"miwgy" `xwpyBaL¤
úBðçBèå úBãîBò íéçø¥©¦§§£
,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì ïî̈©©¦¦§§
,"leaf" `xwpy riwxd -
úéáe íéìLeøé BaL¤§¨©¦¥
,'eëå çaæîe Lc÷nä©¦§¨¦§¥©§

,ïBëî,"oekn" `xwpy riwxd -úBøöBàå âìL úBøöBà BaL ¨¤§¤¤§§
,"'eëå ãøaepipr ,miriwxd zrayn cg` lkl yi ixd -illkd ¨¨§

,riwx `edy dnmipiprdemiihxtd± "miwgy"a :ea mi`vnpd
.d`ld jke "'eke milyexi" ± "leaf"a ,"'eke miigx"úeììkL¤§¨

íéòé÷øä,miriwx xeza illkd mzedn ±íéiçå eàøáð ¨§¦¦¦§§§©¦
"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaL ,elà úBáz úeììëa íéîi÷å§©¨¦¦§¨¥¥¤§©£©§¦¨¦©§
zray eedzp ,'ebe "riwx idi" milna melbd illkd xe`a ±

xeza miriwxdllkmiriwx ly5;éèøôe'æaL íéàeøaä §¨¥©§¦¤§
íéòé÷ø6,óeøö äæéàî íi÷å éçå íäî èøt ìk àøáð §¦¦¦§¨¨§¨¥¤§©§©¨¥¥¤¥

ïäL ,ïäéúBøeîúe ïäéôelç Bà ,elà úBázî úBiúBà± ¦¦¥¥¦¥¤§¥¤¤¥
,mdizexenze mditelige mitexivdàøápä úeiç úðéça éôk§¦§¦©©©¦§¨

.àeää éèøtäwiiecna deedzn miieqn sexiv eze`ay ± ©§¨¦©
.`xap eze` ly ezeigl miyxcpe mini`znd zeigde gekdék¦

úeiçäå úBçkä úâéøàå úákøä àeä ,óeøö éepL ìk̈¦¥©§¨©©£¦©©Ÿ§©©
,éepLa"oa`" dlnl zetxhvnd ,oÎaÎ` zeize`d ,lynl - §¦

ly gekde zeigd ,myd)
`wec df ixd ± (oa`
xcq itl `ed sexivdyk
drya j` ;oÎaÎ` :df
,dpzyn zeize`d xcqy
ly xg` sexiv lawzn
zexnl ± zeize` yly
,zeize` oze` ody oeeiky
mb ,dxe`kl ,`linne
oeeik j` ± zegek oze`
xg` dakxd ote`a dfy
dfn deedzn ,zegek ly
,zeige gek ly xg` beq
úîãBwä úBà ìkL¤¨©¤¤

óeøöadlna :dnbecl ± ©¥
`id "`"dy ,"oa`"
,ef dln sexiva dpey`xd
àéäå úøáBbä àéä¦©¤¤§¦

,Bæ äàéøáa øwòä- ¨¦¨¦§¦¨
ze`d ly gekd
gek `ed ,dpey`xd
zakxda iy`xde ixwird
m` ± zegekd zbix`e
cqgd ,cqg ly gek `ed
gek m`e ;zexabzda `ed

,zexabzda `ed gek eze` ixd ,xg`øàMäåx`y ± §©§¨
,ze`han ody zegekde ,zeize`däéìà úBìôèze`l ± §¥¥¤¨

,dpey`xd (gekl),døBàa úBììëðåze` dze` ly -7, §¦§¨§¨
äæ-éãé-ìòådpey`xd ze`de ,xg` `ed zeize`d sexivy ± §©§¥¤

,zxg` `id df sexiva.äLãç äiøa úàøáðxacd jky ± ¦§¥§¦¨£¨¨
.zeize` ly xg` sexivaBà úBiúBà éôelça ïëå§¥§¦¥¦

,ïäéúBøeîz"r" ze`a ztlgzn dnbecl "`" ze`yk -, §¥¤
`l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy wx `l o`ky ,dnecke
zetilgnd ,ixnbl zexg` zeize` xak opyi ycgd sexivay

,zencewd zeize`d z`éúeçt úBLãç úBàéøa úBàøáð¦§¨§¦£¨§¥
.ïîöò úBiúBàäî íéàøápä Cøòa äìònä©©£¨§¤¤©¦§¨¦¥¨¦©§¨
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* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
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ו.2. א, ˘ËÈÏ"‡3.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לב) ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ) ב. (י, הזוהר "כפסק :
הל' לרמב"ם  מפרש וראה  כו'. חדא אמר  ומר פליגי דלא בחגיגה להמפרשים סיוע ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב)

רפ"ג'. הפרק.4.יסוה"ת לסוף שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, ˘ËÈÏ"‡:5.חגיגה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,בזה הדיוק "וי"ל
ספ"א".Ë¯Ùכי לעיל עיין וכו'). (שחקים בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים ‡„ÂÓ"¯6.הרקיע ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שבת) התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין יובן "עפ"ז :
א)". קה,
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אגרות קודש

]כ"ד סיון תשי"ג[

...לפלא קצת שכותב שנכדו של שלום משה הכהן שי' נקרא בשם יוסף משה. ואולי יש בזה 
פליטת הקולמוס, או שהשם משה אצל זקנו הוא שם שנשתקע. ובאם לאו, הרי כדאי - מבלי לעשות 

רעש מזה - ישתדלו ששם הנכד יהי' בעיקר - יוסף. וכן בהנוגע לשמו באנגלית...



היום יום . . . ע

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

בֹו.  יִחידּות, ְלַמּצָ ְהיֹותֹו ֶאְצלֹו ּבִ יֹוֵתר, ּבִ דֹוִלים ַהְמֹקָרִבים ּבְ ַאל ֶאת ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ַהּגְ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבְ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ַוּיַ ָכָסיו ְוכּו'.  י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ ַוּיִ
ה ָצִריְך,  ַאּתָ ֶ ה ַמה ּשׁ רּוְך־הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש־ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ֶ ְרָנָסה ּוַמה ּשׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֶ ֵרְך ֶאת ַמה ּשׁ ה ה' ִיְתּבָ ַיֲעׂשֶ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ִמְצָוה  ִהיא  ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ַעְצָמם.  ְצֹות  ּמִ ּבַ ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  כֹות  ִנְמׁשָ ְצֹות  ַהּמִ
ֹקֶדם  ָלֵתת  ְמֹאד  ּבִ ָנכֹון  זֹו[  ה  יּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ְצָדָקה.  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָראֹות  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹוֶלֶלת, 
רֹוב, ַמה־  יף ַהּקָ ל־ָמקֹום ֲהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין־ּכֵ ֶ ּשׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף 
סדר, און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין 
מסודרים, דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען 
געהַאט א זמן קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט 
קיין רשות בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען 

געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל 
ובראשו  יונגעלייט  חסידישע  מיט  ָאנפירען  אויף  ועד  באזונדער  א  און  רבינו,  אחי 

אדמו"ר האמצעי.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עי היום יום . . . 

ָתן,  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא רֹאׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם־טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִנּגּוָניו.  ָביו,  ִמְכּתָ ַמֲאָמָריו,  ּבְ רֹוִאים  ֹזאת  ִרים.  ְמֻסּדָ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ֶאת 
יֹון  ַמן ְללֹא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר־ּכָ

ק. יֹון ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְברֹאׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְברֹאׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ "ְלַמַען  ָהָיה  לֹום  ָ ָעָליו־ַהּשׁ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ּבְ ֵאינֹו  ְסיֹונֹות,  ַהּנִ ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ּגֶֹדל  ָכל  ּדְ ַהְינּו,  יתֹו".  ּבֵ ְוֶאת  ָניו  ּבָ "ֶאת   – ר  ְיַחּבֵ ֵפרּוׁשֹו  ּכְ  – ה"  ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ֶ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה 
פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

יֹוֵתר ְלָכְך  טּוַח ְבּ יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. הּוא ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט 
אין א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן 
א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז 
ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות 

איז דָאס על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְוֵהן  קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ֵהן  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָנה  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ְלָמקֹום, 
ֲעָלה  ִיְתרֹון ַהּמַ ַח.  ּלֵ ל ַהְמׁשַ ּכֹחֹו ׁשֶ ְמָצא, הּוא  ּנִ ׁשֶ ִליַח ֵהיָכן  ׁשָ ל ַמְעָלה.  ִליַח ׁשֶ ׁשָ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא 

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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á"ôùú'ä æåîú 'ã ïåùàø íåé מדרבנן? או התורה מן - שבת תחום

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íeçúì õeç àöBiä©¥¦§
íBia Bî÷nî Léà àöé ìà" :øîàpL ,ä÷Bì ¯ úaLa äðéãnä©§¦¨§©¨¤¤¤¡©©¥¥¦¦§Ÿ©
õeç àeä äæ íeçzL ...øéòä íeçz àeä ,äæ íB÷î ;"éòéáMä©§¦¦¨¤§¨¦¤§¤

ì,øéòì õeç íãà àöé àlL ,íéøôBñ éøácîe ...ìéî øNò íéðL ¦§¥¨¨¦¦¦§¥§¦¤Ÿ¥¥¨¨¨¦
.øeñà ¯ íétìàì õeç ìáà ;änà íétìà ãò àlà¤¨©©§©¦©¨£¨§©§©¦¨

שבת לתחום חוץ  לצאת האיסור  עקיבא , רבי  לדעת

חכמים ולדעת התורה , מן הוא  העיר, סביב  אמה  אלפיים 

מדרבנן הוא  ב)האיסור  ל, משנה ':(סוטה ה 'מגיד וכתב .

מדרבנן הוא  אמה  אלפיים  של  תחומין  ששיעור פסק הרמב "ם

התורה , מן הוא  מיל י"ב  של  תחומין אבל כחכמים , הלכה  כי

בגמרא  ב)כמבואר  יז, לוקים(עירובין לתחום  מחוץ  יציאה  שעל

תורה שכא)דבר  ל"ת המצות הרי"ף(ספר דעת  וכן  בדפי . א ה, (עירובין

.הרי"ף)

הרמב "ן  שם)אבל בסה"מ אין(בהשגותיו חכמים  שלדעת  כתב

הוא מיל  י"ב  של תחומין איסור וגם התורה  מן תחומין  איסור 

שאמרו ומה  שם)מדרבנן . מחוץ(עירובין יציאה על שלוקים 

כמותו. הלכה  ואין עקיבא  רבי לדעת  זהו לתחום 

שם)והרמב"ן בגמרא (עירובין שאמרו ממה  ראיה (שבת מביא 

א) אחד סט, בהעלם  שבת  מלאכות ל"ט כל על אדם עבר  שאם 

שמלאכות  ידע לא אבל שבת זה שיום שידע היינו מלאכות", ושגגת שבת (ב"זדון

אסורות), בתנאיאלו וזאת ואחת , אחת  כל על  חטאת  להביא  חייב 

שבת מאיסורי אחד לפחות  שבת')שיודע  ושואלת('זדון .

בשבת שאסור  ידע  איסור איזה  כל הגמרא : ממנו נתעלמו (שהרי

המלאכות) ותשע דרבישלושים "ואליבא  בתחומין שידע  ומתרצת  ?

"זדון שזהו וכיון  התורה , מן  תחומין  שאיסור  הסובר עקיבא"

ואם מלאכה . כל על חטאת  מביא  מלאכות" ושגגת  שבת 

התורה . מן הוא  מיל י"ב  של תחומין איסור חכמים  לדעת 

י"ב של  תחומין איסור  את  שידע  הגמרא אומרת  לא  מדוע 

חכמים שלדעת מכאן אלא  הכל, לדברי התורה  מן שהוא מיל

התורה . מן תחומין  איסור  אין

מבאר : המשנה' וה 'מרכבת 

מן הוא  מיל  י"ב של תחומין  איסור חכמים  לדעת  אכן,

שבת ' 'זדון שידיעת  מתרצת  אינה  הגמרא  זאת  ועם  התורה ,

רחוקה מציאות  שזו  כיון  מיל י"ב  של תחומין  באיסור  היא 

שאיסור יודע  המלאכות  מל"ט מלאכה  אף  יודע  שאינו שאדם 

של  תחומין  איסור  אבל  התורה, מן  הוא  מיל י"ב  של תחומין 

גבול  את  מציינים  היו  התחומין מודדי כי ידוע  אמה אלפיים 

שבת',התחום ל'זדון נחשבת זו ידיעה התורה מן שאיסורו עקיבא רבי לפי (ורק

שבת') 'זדון נחשבת ידיעתו אין מדרבנן הוא שהאיסור חכמים לפי .אבל

á"ôùú'ä æåîú 'ä éðù íåé משנה' ול'לחם חצרות' ל'עירוב שלימה פת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰,úBøöça ïéáøòî ïéà¥§¨§¦©£¥
.ãáìa äîìL úôa àlà¤¨§©§¥¨¦§©

חסדא  רב  א)לדעת  פא, היינו(עירובין בקיסם', 'תפרה  אם 

כפת ונראות קיסם  תחיבת  ידי על הפת פרוסות שחיבר 

אינו החיבור  מקום  כאשר  רק  זהו אמנם , בה . מערבין שלימה ,

כשל  נראית  והפת ימה .ניכר

סופר ' ה 'חתם  מו)והקשה  סי' או"ח :(שו"ת

זו ? הלכה  הרמב "ם השמיט מדוע 

הרמב "ם דעת  טומאה , לקבלת אוכלים הכשר  בדין  ואמנם 

הי"ב)היא  פ"ו טומ "א או(בהל' בכוש ותחבו  שנחתך שאתרוג

חיבור  אינו  - חתיכה בקיסם  מכשיר אינו אחת, חתיכה על משקה נפל (ואם

חיבוראחרת) שאם  בסתם  חסדא  רב דברי הובאו  בגמרא  הרי ,

בין לחלק יש  ואכן, זו . בפת מערבים ניכר, אינו הפרוסות 

חצרות לעירוב  חיבור, אינו בקיסם  חיבור  שבו  אוכלים  הכשר 

צריך  בעירוב כי  קיסם , תחיבת  ידי  על שלימה פת  שנחשבת 

שלימה יתן  שאחד מחלוקת , לידי יבואו "שמא  שלימה פת 

להיות צריך והעירוב  פרוסה  ואתה  שלימה  נותן  אני  ויאמר

אם בקיסם ... וחיברה  "כשנפרסה  ולכן ועריבה " נוחה שותפות 

ניכרת שאינה  כיון  בה ... מערבין  - שנפרסה  ניכרת  אינה

מחלוקת " לידי יבואו  לא  – ס"י)לשכנים  שסו סי' אדה"ז .(שו"ע

ותירץ :

בגמרא  א)אמרו פה, חיבור".(פסחים אינם  אוכלים  "חיבורי 

כמופרדים . נחשבים להיחתך העומדים  אוכל חלקי  כלומר,

שמחוברות אלא  לפרוסות  כבר פרוסה  הפת כאשר  וכלֿשכן 

כשלימה  להחשיבה שאין וודאי  חסדא)בקיסם , רב כדעת .(שלא

בפת מערבים אין לדעתו  ולכן זו כדעה  נקט  והרמב "ם

בקיסם . המחוברת פרוסה 

ערוך' וה 'שלחן הטור  ס")אך שמו סי' חסדא(א"ח כרב פסקו

וקצה בפת אחד קצה  שהכניס  בקיסם וחיברה נפרסה  ש "אם 

בה" מערבין שנפרסה  ניכרת  אינה אם  - בפרוסה (ש"ע השני 

ס"י) שם .אדה"ז

לחם חצאי ב ' לאדם  יש  "אם  נפסק : משנה ' 'לחם ולענין 

el oi`e...בעץ יחד יחברם  - בשבת  משנה ללחם  שלם לחם

כמו משנה , לחם  לענין כשלם  ודינו נראה, חיבורם  יהא  ולא 

אם אבל חצירות ... עירובי  לענין כשלם elשדינו yiלחם

זה " על לסמוך  אין  ס"ג)שלם  קסח סי' .(שם

á"ôùú'ä æåîú 'å éùéìù íåé בכפייה  עירוב

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰éBánä éðaî ãçà¤¨¦§¥©¨
ïéñðëð éBáî éða ¯ ózzLð àìå ,éBánä éða íò ózzLäì ìéâøL¤¨¦§¦§©¥¦§¥©¨§Ÿ¦§©¥§¥¨¦§¨¦
éBánä éðaî ãçàå ; Bçøk ìòa óezL epnî ïéìèBðå ,Búéa CBúì§¥§§¦¦¤¦§©¨§§¤¨¦§¥©¨

BúBà ïéôBk ,éBánä éða íò ììk ózzLäì äöBø BðéàL¤¥¤§¦§©¥§¨¦§¥©¨¦
.íänò ózzLäì§¦§©¥¦¨¤

ובאחת בעירוב  להשתתף רגיל המבוי מבני אחד כאשר 
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לעצמם דין לעשות  המבוי בני רשאים  מסרב , הוא השבתות 

מלכתחילה אם  אולם  הסכמתו , ללא  העירוב  את  ממנו  וליטול

בעל  בעצמם  ממנו  ליטול רשאים  אינם  להשתתף , מעוניין אינו

להשתתף  אותו שיכפו דין  לבית  יפנו אלא  משנה)כורחו , .(מגיד

החילוק : וטעם 

כהסכם זה  הרי  שבת, מידי  להשתתף רגילים  כולם  כאשר 

ולכן, בו. לחזור  רשאי מהם אחד ואין ביניהם  שנעשה  קבוע 

כורחו, בעל ממנו  ליטול  מותר חלקו, את לתת  מסרב  הוא  אם 

ואינו חברו ביד  הנמצא שלו  חפץ  ליטול רשאי  שאדם  כשם 

להשתתף מסרב הוא  אם  אולם  דין, לבית לפנות  צריך

עליהם ולכן  ביניהם  הסכם נעשה  לא  מעולם  הרי מלכתחילה ,

כך על  שיכפוהו  דין לבית  ג)לפנות ו, שער עירובין שערי הבתים .(ספק

לא מדוע מצוה, היא  עירוב  ועשיית מאחר  לכאורה , אך

המצוות'? על 'כופים מדין  כך על  אותו  יכפו 

יש המצוות : על כפייה  בדין  הפוסקים  נחלקו אמנם,

מובן זה  ולפי  דין, לבית  דווקא  נמסרה  שהכפייה  סוברים 

שכל שא אומרים יש  אך בעצמם , לכפותו  יכולים  המבוי בני ין 

מצוה  קיום  על חברו  את לכפות  רשאי  החושן אדם קצות (ראה

ס"א) ג סי' המשפט אמוריםונתיבות שהדברים  לומר  יש  זו  ולשיטה  ,

צריך  לחברו מאדם  ממון  להוצאת  אך שמים, כלפי במצוה  רק

בעירוב , חלקו  את  ממנו  ליטול כדי ולכן  דין . בית  של כוח

דין בבית לתובעו מב)צריך  נחום חזון .(שו"ת

ניתן התושבים לכל  משותפת  קופה  יש  שאם  יתכן  זה  ולפי 

מאחר כי  מדעתם , שלא  גם  העירוב  בעבור  ממנה  ליטול

ממון הוצאת  כאן  אין  שוב  מרשותם , יצא  כבר שהממון

רשאי יחיד וגם  דין, בית  בכוח רק  להיות שיכולה  בכפייה 

מחויב שחברו  מצוה  בעבור  בידו  הנמצא  חברו  מממון ליטול

שם)בה  נחום .(חזון

á"ôùú'ä æåîú 'æ éòéáø íåé שביתה? קנה מתי - האילן' תחת 'שביתתי האומר

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úçz éúúéáL' :øîà̈©§¦¨¦©©
ïìéà BúBà úçz Lé íà ¯ 'úéðBìt òìñ úçz' Bà ,'éðBìt ïìéà¦¨§¦©©¤©§¦¦¥©©¦¨
éøäL ;äúéáL äð÷ àì ,øúé Bà úBnà äðBîL òìñ dúBà Bà¨¤©§¤©¨¥Ÿ¨¨§¦¨¤£¥

...BúúéáL íB÷î ïek àìŸ¦¥§§¦¨
משנה ': ה'מגיד  ביאר

שמואל  ב),לדעת מט, בדרך (עירובין שבת  בערב  ההולך

ממקומו אמה  אלפיים  ובמרחק  החשיכה , זמן והגיע לביתו

רגליו') אמה('מקום אלפיים  עוד של במרחק  ומשם  אילן, ישנו 

ביתו  האילן)נמצא  מגזע אמה אלפיים בסוף 'שביתתי(בדיוק אמר אם -

אמות  שמונה  שם ויש  פלוני ' אילן צידי תחת  משני אמות (ארבע

אמה), האלפיים בתוך הוא האילן נוף כל אך תחתהגזע, שביתה קנה 

משם ללכת  יכול  אינו  אבל  לשם, ללכת לו ומותר  האילן

האילן)לביתו  מגזע אמה אלפיים בסוף שביתתו(הנמצא קנה שמא 

רב לדעת  אך  אמה. מאלפיים  יותר  מביתו המרוחק  ,(שם)בקצה

- אמות' ה 'ארבע  הן  צד  באיזו  מוגדר  מקום  ציין שלא  כיון

את במדויק  ציין לא  האילן  תחת  כי כלל, שביתה  קנה לא 

דעתו עקר שהרי שביתה  קנה  לא  רגליו' ב 'מקום  וגם המקום ,

נמצא . הוא  שבהן  אמות  ארבע אלא  לו  אין ולכן משם,

רגליו' מ'מקום  ללכת  לו שמותר  כשמואל הרמב "ם  ופסק 

אילן' של 'תחתיו שביתתו)אל אלפיים(ששם תוך שעומד כיון

שמונה אילן ... אותו תחת  יש  "אם שכתב  ומה  משם . אמה

יתר או dziayאמות  dpw `lמשם ללכת  יוכל שלא  היינו  ,"

קבע אמות  ארבע אלו במדויק  ציין שלא  מאחר  כי לביתו,

מאלפיים יותר מביתו המרוחק בצד  ששביתתו  יתכן  לשביתתו 

מקום כיוון  לא  שהרי שביתה  קנה "לא  הרמב"ם  כלשון אמה,

שמא אלו  אמות  ארבע  בתוך לשבות בא  שאם  שביתתו,

שביתה". שקנה  הוא האחרות  אמות בארבע

העץ  גזע ליד  לשבות  התכוין אם  ציין('עיקרו')אך או

התכוין אמות  ארבע  לאלו שבצפונו')במפורש  או או('שבדרומו

אמות משמונה  פחות היה  האילן שני שתחת  שיעור שם (ש'אין

שביתתומקומות') למקום  ועד ממקומו  בשבת  ללכת  לו  מותר 

ביתו עד נוספות  אמה  אלפיים  ע"פ ומשם  ב, בהלכה לעיל (כמובא

שם) עירובין .המשנה

á"ôùú'ä æåîú 'ç éùéîç íåé מלאכה? בשביתת הקודש על מחול הוספה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰éøöåéñBäì Có §¨¦§¦
úà íúépòå" :øîàpL ,Búàéöéáe Búñéðëa Lã÷ ìò ìçî¥Ÿ©Ÿ¤¦§¦¨¦¦¨¤¤¡©§¦¦¤¤
íeöì ìçúä ,øîBìk ¯ "áøòa ,Lãçì äòLúa íëéúLôð©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨¤¤§©©§¥¨

.éøéNòì Ceîqä äòLz áøòî úBpòúäìe§¦§©¥¤¤¦§¨©¨¨£¦¦
מן שהמצוה  משמע הרמב "ם  מדברי משנה ': ה 'מגיד  וכתב 

ולא עינוי  בתוספת  היא  הקודש  על מחול להוסיף  התורה

בשבתות ולא  הכפורים  ביום  לא  מלאכה , שביתת בתוספת

ובגמרא טובים . א)וימים פא, מברייתא(יומא תנאים : בזה  נחלקו 

מוזהר ואינו מוזהר  הוא  יום  של  עיצומו  "על  שרק עולה  אחת

שמוסיפים שנינו  אחרת  בברייתא ואילו  מלאכה", תוספת על

הרמב "ם ופסק  טובים . וימים  בשבתות גם  הקודש  על מחול

לא ולכן מלאכה , תוספת  דין  אין התורה  שמן  התנא  כדעת 

שבת . בהלכות תוספת  דין הרמב "ם הזכיר 

משנה ' ה"ג)וה 'כסף  פ"ה שבת הרמב "ם ,(הל' שלדעת  הוסיף 

מדרבנן. אף  שבת  תוספת דין  אין 

אחרונים ועוד)והקשו  ב, פא, יומא תמרים :(כפות

ובין בעינוי בין זה הרי 'תוספת ' דין  שיש  הסובר  התנא

לא 'תוספת ' דין  שאין  סובר השני התנא  ואילו  במלאכה ,

לחלק הרמב "ם  של  מקורו מהו  כן , ואם בעינוי . ולא  במלאכה 

תוספת ? יש  בעינוי שרק 

לנר ' אלא)וה'ערוך ד"ה ב כח, לדעת(סוכה ראיה  הביא 

הגמרא מדברי  ב)הרמב"ם  כח, לחודש(סוכה "בעשור  שמהפסוק 

האזרח  תעשו , לא  מלאכה  וכל  נפשותיכם  את  תענו

ה) חייבות(האזרחֿבתוספת נשים  שגם למדים  בתוככם " הגר והגר



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בפסוק הרי להבין: ויש  הכפורים. יום  ב'תוספת ' עינוי  במצות 

מלאכה איסור  הן תעשו")נאמר  לא מלאכה עינוי("וכל ("תענו והן 

נפשותיכם") בתוספתאת גם חייבות שנשים  למדים  אין ומדוע  ,

במלאכה . תוספת דין  כלל שאין מכאן אלא מלאכה ?

הרי"ף לדעת  הרי"ף)אך בדפי ב ב, ח)והרא "ש (יומא סי' פ"ח (שם

הובא וכן טוב. ויום  בשבת  גם  מלאכה , תוספת  על  איסור  יש 

בטור  הכיפורים  יום לגבי תרח)להלכה סי' ערוך (או"ח ובשלחן ,

ס"א)אדה"ז תרח סי' עשה (שם "מצות  :dxezd onמן להוסיף 

בין בעינוי בין הקודש  על dk`lnהחול  xeqi`aלגבי וגם  ."

ס"ד)שבת אדה"ז ובשו"ע ס"ב רסא סי' שמצות(בשו"ע אומרים "יש  :

dxezdעשה  onעשיית באיסור  הקודש  על מחול  להוסיף

מלאכה".

á"ôùú'ä æåîú 'è éùéù íåé טוב  ויום בשבת עופות האכלת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰úBôBòå íéâc̈¦§
ïéðúBð ïéàå ,áBè íBéa ïúBà ïé÷Lî ïéà ¯ äö÷î ïäL äiçå§©¨¤¥ª§¤¥©§¦¨§§¥§¦

.ïäî çwì àBáé ànL ,úBðBæî ïäéðôì¦§¥¤§¤¨¨¦©¥¤
הרמב "ם : דברי בביאור המפרשים נחלקו

מפרש  יוסף' תצח)ה 'בית  סי' להאכיל (או"ח האיסור שטעם 

איסור על ויעבור  מהן שיקח מחשש  הוא  ולכןdcivדגים ,

- בלקיחתה  צידה  איסור  ואין  ברשותו כבר הנמצאת בהמה 

להאכילה . איסור  אין 

הרמב "ם מלשון שלמדו  יש  מוקצה")אולם  שהן ("דגים...

איסור משום הוא dvwenשהחשש  zlik`אסור זה  ולפי  ,

אם מקום , מכל כי צידה , איסור  בה  שאין בהמה גם  להאכיל

מוקצה איסור על יעבור אותה  תצז ייקח סי' אברהם מגן משנה, (מגיד

.ס"ב)

אברהם ' ה'מגן  האסורות(שם)וכתב  בהמות מקום , מכל כי ,

לאוכלן שיבוא  חשש  אין כי להאכילן , איסור  אין  באכילה 

בחול. אף  מאכילתן נמנע שהרי 

האיסור באכילה , המותרות  בבהמות  אף  כי  כתב  ועוד

אך  ממש , לפניהן האוכל את  כשמניח רק  הוא להאכילן 

מותר . מקום  בריחוק 

אדה"ז ערוך ס"הֿו)ובשלחן שם ה'מגן(או"ח דברי את  הביא

תזכורת מהווה  שהמרחק  משום  הוא  ההיתר כי וביאר  אברהם '

ולקחתן. להתקרב  ממנו המונעת

ועופות בבהמות  רק  נאמר ההיתר  כי  נראה  זה  ולפי 

נזכר מרחוק  ומאכילן כשמשנה  ולכן מקרוב , להאכילן  שהדרך

האוכל  את  להן  להניח שהדרך בציפורים אולם  לקחתן, שלא

טוב ביום  זאת  לעשות  היתר  אין  - מעצמן  ואוכלות  באות  והן 

א) סי' שו"ת פורים – גבריאל נטעי .(ראה

אברהם ' ה'מגן  דברי מובנים ס"ז)ובכך  שכד סי' ששלל (או"ח

משום שירה', ב'שבת הציפורים לפני חיטים לתת  המנהג את 

האדם , על מוטלים  מזונותיהם  שאין עופות להאכיל שאסור 

זה היתר  הרי מקום , בריחוק  עופות  להאכיל  שהתיר ואע "פ

כך להם לתת  היא הרגילה  שהדרך בציפורים  נאמר  (נטעי לא 

שם) .גבריאל

בשבת הציפורים  האכלת במנהג שהחזיקו  יש  [ולמעשה,

מכך  ונמנעים אברהם ' ה'מגן לדבר  החוששים  יש  אך שירה ,

ס"ה) שכד סי' תשובות פסקי ,118 הע' 270 עמ' ב' תשמ"ט מנחם תורת ](ראה

á"ôùú'ä æåîú 'é ùãå÷ úáù במתנה? 'מוקצה' לשלוח מותר האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰elôà Ba ïéúBàpL ìk̈¤§¦£¦
øzî ¯ ïélôz ïBâk ,áBè íBéa Ba ïéúBàð ïéàL ét ìò óà ¯ ìça§Ÿ©©¦¤¥§¦§§§¦¦ª¨

ì.áBè íBéa Bøáçì ïçlL §©§¨©£¥§
יש טוב : ויום  בשבת  תפילין טלטול לגבי  הפוסקים  נחלקו 

להניח  איסור אין כי להיתר', שמלאכתו  כ 'כלי שדינם אומרים 

מצוה  לשם  שלא  טוב  ויום  בשבת  בזמנים תפילין רגילים שהיו (וכפי

שמירה) לשם להניחם בשבתעברו להניחם  שאסור  אומרים  ויש  ,

לאיסור' שמלאכתו  כ 'כלי דינם  ולכן טוב , ברורה ויום  משנה (ראה

סקכ"ד) שח .סי'

מובן להיתר ' שמלאכתו כ'כלי  שדינם  הסוברים  ולדעת 

אינם שהרי  טוב , ביום  לחברו  תפילין לשלוח ההיתר טעם

לאיסור ' שמלאכתו  כ'כלי שדינם  הסוברים  לדעת  אך מוקצה ,

גופו  לצורך אלא  לטלטלו  כגון שאין  המותר, שימוש בו (להשתמש

אגוזים) בו לפצח כדי נעשהפטיש אינו זה טלטול  הרי להבין , יש 

בחג, שימוש  לכל עומדים  אינם שהרי  בהם  להשתמש  כדי 

לטלטלם ? ההיתר  ומה

מתכוון שהמקבל באופן הוא  ההיתר  כי  מפרשים , ויש 

ואם הלכותיהן , לימוד  לצורך טוב  ביום בתפילין  להשתמש 

הותר  ולכן בהם שימוש  לצורך נעשה  הטלטול  א"ח כן יוסף (בית

ההשלמה) ספר בשם תקטז .סי'

שמלאכתו כ 'כלי התפילין  שדין  הפוסקים  גם  ולמעשה ,

רק הוא  שההיתר  אמרו  ולא  כצורתה  זו הלכה  הביאו לאיסור '

הלכותיהן. ללימוד  בחג  בהם  להשתמש  מתכוון  המקבל  אם 

בנתינת ולמקבל לנותן שיש  ההנאה  עצם  כי  מכך , ונראה 

טלטול  ולכן  הכלי, של  בגופו כשימוש  נחשבת  המתנה 

מותר . בחג התפילין 

טוב , ליום  שבת  בין זה בדין  חילוק אין  כי אומרים  ויש 

שמלאכתו 'כלי לחברו  כמתנה  לשלוח מותר בשבת וגם 

טוב  ביום  כמו  כאן)לאיסור ', הרמב"ם על לעתים בינה יש(ראה אך  .

שמחה , מצות בו שיש  טוב ביום  רק זאת  שהתירו אומרים 

הטלטול, את המתיר היום  כצורך נחשבת  המקבל הנאת  ולכן

שמחה מצות  בה  שאין  בשבת  כן  שאין  טעם מה  ברוך הגהות (ראה

ס"א). מה סי' אהע"ז מאיר בית על

איגר  סקט"ו)והגר"ע  שו, סי' המג"א על השו"ע התיר(בהגהת

כסף פמוטות  בשבת  לאיסור')לשלוח  שמלאכתו 'כלי במתנה(שהם

ozglנחשבת המתנה  שליחת  החתן, שמחת  מצות  משום  כי ,

הכלי. של  בגופו כשימוש 
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ועׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
מהן 1) המוגבלים, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו

התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר
מדידתן. איכות לא אבל
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הוא  מהתורה תחומין שאיסור זו בהלכה מדבריו היוצא
בו  חזר וכאן אמה. אלפיים ומדרבנן מיל עשרה שתים
אלפיים  מהתורה תחומין שאיסור המצוות בספר ממ"ש
תחומין  איסור שכל נוספת דעה וישנה ר"ע). (כדעת אמה
"י"א  אדה"ז בשו"ע כמובא מדרבנן אלא אינו מיל) י"ב (גם
מי"ב  יותר אפילו אלא כלל, התורה מן עיקר לתחומין שאין
איש  יצא אל שנאמר וזה כלל, התורה מן  אסור אינו מיל
שלא  משה שהזהיר הוצאה על אזהרה היא שזו ממקומו,
שחכמים  אלא . . מן ללקוט לרה"ר מרה"י הכלי עם לצאת
איש  יצא אל זה, למקרא דבריהם של תחומין איסור סמכו
ששבת  מהמקום אמה מאלפיים יותר יצא שלא ממקומו,

בו".
מן  אמה אלפיים גם א. בתחומין: שיטות שלוש ונמצאו
גם  ג. מדרבנן. אמה ואלפיים מהתורה מיל י"ב ב. התורה.

מדרבנן. מיל י"ב
בנוגע  לחקור יש עדיין אבל שבת, לענין הוא כ"ז והנה,
ומבאר  מהתורה. עיקר לו יש אם ביו"ט תחומין לאיסור
ס"ל  בשבת דדוקא משמע רבינו מלשון "הנה הרגצ'ובי בזה
סנהדרין  מהל' בפי"ט רבינו מ"ש ועיין דאורייתא תחומין
בשבת, לתחום מחוץ "היוצא עליהם: שלוקין ל"ת [במנין
דבר  רק דביו"ט כן, שם מוכח ביו"ט] מלאכה העושה
לשבת  יו"ט בין "אין והלא בדבריו וקשה מלאכה". שהוא

שבת  בין חילוק יש מדוע וא"כ בלבד" נפש אוכל אלא
בתחומין. ליו"ט

"נאמר  הרמב"ם לביאור דבריו ע"פ בזה הביאור ויובן
לשבות  חייב מלאכה שאינן מדברים אפילו תשבות בתורה
ישנה  בשבת, מלאכה עשיית איסור שמלבד היינו מהן"
אלא  ממלאכה לשבות רק לא כלומר "תשבות" של מ"ע
ומתן. למשא בנוגע החת"ס שהאריך (כפי מטירחא גם
הציווי  והרי בנחמי') הוא מפורש שמקרא ומביא
שקניבת  שמצינו כפי ביו"ט ולא בשבת רק הוא ד"תשבות"
כיון  הדין) (מעיקר ביוה"כ ומותרת בשבת רק אסורה ירק
- לתחום חוץ יציאה גם כך טירחא. אלא מלאכה שאינה
בשבת  אסורה ולכן בלבד טירחא כ"א מלאכה אינה

ביו"ט. ומותרת
יש  ישראל" מחנה . . "חוץ לצאת שלא אלו מהלכות והנה
תמיד  לזכור צריך יהודי ה': בעבודת הוראה ללמוד
ומסביבו  מועד אוהל שבמרכזו ישראל" ב"מחנה שמקומו
ממקומו" איש יצא "אל לו אומרים זה ועל הכבוד, ענני
יהדות, - ממקומו לצאת ליהודי אסור מצב ובכל זמן שבכל
השבת, ליום בנוגע נאמר זה שציווי ואף ומצוותי'. תורה
ימי  כל על ופועלת השבת קדושת נמשכת יהודי אצל הנה
בשבת" ראשון יום "היום התפילה בנוסח כמודגש השבוע
ימות  בכל קדושה שמכניס כיון השבוע, ימות בכל וכיו"ב
יהודי  אינו עם במגע בא כאשר ואפילו חולין. ובעניני החול
היותו  מצד שבת ובדוגמת ע"ד קדושה של במצב נמצא
היינו  ממקומו" איש יצא "אל בעצמו: ומקיים ביהדות חדור

הקדושה. ממקום
.bi oniq dad` xtq zekln oii

ב').2) עמוד י"ז דף עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי "והיה כ"ג): פסוק ס"ו, פרק (ישעיה נאמר שהרי
לפני  להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו

מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור
רבינו  כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת  עקיבא רבי
רבי  את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח דף בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
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אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת
ששיטת  הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין
בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא התלמוד

יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
הלכה  ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב'). עמוד ע"ה דף
לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד')
כרסנא  בר שמעון רבי תורה: דבר שבת תחומי על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור
א'). עמוד מ"ה דף עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק להלן

אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר
יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי"ש  ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם

ברש"י).

.·„ÓÏ ˙‡ˆÓ11nL ,Ïk ˙‡ Cl‰Ï ˙aLa Ì„‡Ï ¯z ƒ¿≈»»≈∆À»¿»»¿«»¿«≈∆»
‰ÂÈk ‰˙È‰ elÙ‡ ,dlk ¯ÈÚ‰12‰˙È‰L ÔÈa - »ƒÀ»¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈∆»¿»

¯zÓ ÔÎÂ .‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ,‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»≈∆…»¿»À∆∆»¿≈À»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÈÚÏ ıeÁ Cl‰Ï BÏ13,Áe¯ ÏÎÏ ¿«≈»ƒ«¿«ƒ«»¿»«

˙Úa¯Ó ‡Ï·Ëk ˙BÚa¯Ó14˙‡ ¯kN ‰È‰iL È„k , ¿À»¿«¿»¿À««¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙BiÂf‰15B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â . «»ƒ¿ƒ»»¿«¿«ƒ«»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ16‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL „Ú , «««¿«¿≈»»ƒ¬»ƒ»»
elÙ‡ ,ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿≈»»ƒ¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰n‡17. «»««∆ƒ«»

ב').11) עמוד מ"ט דף עירובין (מסכת סמל 12)משנה
בה  יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר
י"א). ד', (יונה אדם" רבוא עשרה משתים הרבה

שיעור 13) היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
אמה  שבעים ועוד – אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה
אמה  אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני
"חיי  ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר
השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם"
להלן  (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר
תחומין  עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו) בהלכה
בהלכות  כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז
בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול ו', פרק עירובין
הילוך  הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי
ובשעת  דקות, 36 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 18
ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק
למעלה  שהבאנו המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות
להלוך  יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק

דקות). 48 עירוב ידי בעיגול 14)על מודדים שאין כלומר
אלפים  לצפון וכן אמה, אלפים למזרח אלא העיר, סביב
שהרבוע  אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה,
אמה  ברבועה אמה "כל – חומשים בשני העיגול על עודף
א'). עמוד נ"ז דף עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני

שאומר 15) מי יש הדברים, בבאור המפרשים "ונחלקו

כמדת  אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם
מי  ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר כשהולך גם האלכסון,
כשהולך  אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה
אין  פניו לעבר הולך אם אבל העיר, תחומי בכל באלכסון
("מגיד  רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו

כבמואר 16)משנה"). דרבנן, איסור על העובר כדין
ג'. הלכה א' שכמה 17)בפרק א' בהלכה בארנו כבר

אלא  אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים
ביום  ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה מדרבנן,
לאיסור  אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי"
המן, ללקוט בידו הכלי עם יצא שלא בשבת, הוצאה

הלכ  ז' בפרק א'.כמבואר ה

.‚Cl‰Ó‰18,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌeÁzÏ ıeÁ «¿«≈«¿¿«¿»≈¬»»¿»ƒ
ÔÈ‡Â ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL ÌÈ„enÚ Èab ÏÚ ıÙwL ÔB‚k¿∆»«««≈«ƒ∆¿ƒ¬»»¿≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆«¿»»««¿»»¿»ƒ¬≈∆

˜ÙÒ19ÔÈ‡ B‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz LÈ Ì‡ , »≈ƒ≈¿ƒ¿«¿»≈¬»»≈
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz20ÌB˜Ó ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿«¿»≈¬»»¬»ƒ»««»

ÏÚ Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»»««¿»»¬≈∆ƒ¿«≈«
.ÌL ÔÈÓeÁz ¯eq‡ LÈÂ ,ı¯‡‰»»∆¿≈ƒ¿ƒ»

א').18) עמוד מ"ג דף עירובין האסור 19)(מסכת בדבר
אסור  שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים התורה, מן
טומאת  בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי אלא

ובראב"ד). י"ב הלכה ט' פרק ונהרות 20)מת בימים אבל
ספק  הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק יש אם גם
לפי  דאורייתא, תחומין איסור ובנהרות בימים "שאין דרבנן,
ולא  מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם
והמהלך  מדרבנן, אסור המים פני על המעביר שיהיה יתכן
אמות  ארבע שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה
א'), הלכה י"ד בפרק (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות
שנים  המהלך ספק בלי כן מדבר, לרגלי דומה שאינו לפי
למחנה  דומה שאינו לפי פטור, המים פני על מיל עשר
ו"כסף  ס"ט סימן פריימן הרמב"ם (תשובות ישראל"

משנה").

.„ÈÓ21¯È„a ˙·ML22¯‰Òa B‡ ,¯a„naL23B‡ ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿»¿««
˙‡ Cl‰Ó - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰¯ÚÓaƒ¿»»¿«≈»∆≈¿«»ƒ¿«≈∆

Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk24. À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«
ÔÎÂ25ÒÎpL ‰ÚLa ÔLÈ ‰È‰ elÙ‡ - ‰Ú˜·a ˙·BM‰ ¿≈«≈¿ƒ¿»¬ƒ»»»≈¿»»∆ƒ¿«

‰˜ ‡lL ,˙aM‰26BÓB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈ - ‰˙È·L ««»∆…»»¿ƒ»≈¿«≈ƒ¿
‰n‡ ÌÈtÏ‡27‰È‰ .Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ28Cl‰Ó «¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«»»¿«≈

ÌÈtÏ‡ Cl‰Ó - ˙aL ÌeÁz Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰Ú˜·a¿ƒ¿»¿≈≈«¿«»¿«≈«¿«ƒ
˙BiBÈa ˙BÚÈÒt29.˙aL ÌeÁz ‡e‰ ‰ÊÂ , ¿ƒ≈ƒ¿∆¿«»

ב').21) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת מקום 22)משנה
הצאן. לשמירת הצאן 23)בנוי לשמירת גדר מוקף מגרש

ב'). עמוד כ"ב דף עירובין (ר"ח פירות הכנסת או
בעיר.24) שובת מ"ה 25)כדין דף עירובין (מסכת משנה

א'). לקנות.26)עמוד התכוון לא הואיל 27)כלומר
(גמרא). קונה נמי ישן קנה, ניעור היה (מסכת 28)ואילו

א'). עמוד מ"ב דף מצב 29)עירובין מקום אמה חצי
לרגל. רגל בין אמה וחצי הרגל
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.‰Cl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ¯‰Ò B‡ ¯Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ -≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ
˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ¯ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
- BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏ·Ó „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆
,˙Bn‡ Úa¯‡k ˙eL¯‰ d˙B‡ Ïk BÏ ·LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««

¯‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב').30) עמוד ס' דף עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
אמות  ארבע אפילו מפחית ואינו כלל נחשב אינו העיר

האמה. מאלפים

.ÂB‡ B˙˙È·L ÌB˜nÓ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»∆∆«»ƒ¿¿ƒ»
¯ÈÚÏ ıeÁÓ32dk¯‡a LiL ,‰¯ÚÓ B‡ ‰È„Ó „Ú ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»»∆≈¿»¿»

‰È„n‰ Ïk ˙‡ Cl‰Ó - ÛÏ‡Ó ˙BÁt B‡ ‰n‡ ÛÏ‡∆∆«»»≈∆∆¿«≈∆»«¿ƒ»
da Ú‚tL ‰¯Ún‰ B‡33‰n‡ ÛÏ‡ dÏ ‰ˆeÁ Cl‰Óe , «¿»»∆»«»¿«≈»»∆∆«»

˙Bn‡ Úa¯‡ ˙BÁt34. »«¿««

כמיותרות 32) והן לעיר" מחוץ "אם המילים חסרות בנ"א
בתוך 33)(מער"ק). נמצאות המדינה או שהמערה מכיון

אמה. אחת 34)אלפים כל נחשבות המדינה או המערה
אמות. כארבע

.ÊCB˙a Ba Ú‚tL ,‰¯Úna B‡ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¿ƒ»«¿»»∆»«¿
‰n‡Â ‰n‡ ÛÏ‡ ,B˙cÓ35‡l‡ da Cl‰Ó BÈ‡ - ƒ»∆∆«»¿«»≈¿«≈»∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌeÏLz ‡e‰L ,„·Ïa ‰n‡ ÛÏ‡36LiL ∆∆«»ƒ¿«∆«¿«¿«ƒ«»∆≈
.BÏ

מבליע 35) ואינו המערב, בתוך נגמר שבת שתחום ונמצא
אמה. אלפים בתוך שבת.36)אותו תחום של

.ÁÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÈÚ‰ ÈˆÁa B˙cÓ ‰˙ÏkL ƒ∆»¿»ƒ»«¬ƒ»ƒ««ƒ
ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»«ƒ»À»¿«¿≈¿»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ ¯ÈÚ‰38ÔÎÂ .39,‰Ú˜·a ˙·ML ÈÓ »ƒ«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»«¿ƒ¿»
‰vÁÓ ÌÈ¯Î e‰eÙÈw‰Â40˙aLa41da Cl‰Ó BÈ‡ - ¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡42‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»«¿«ƒ«»¿»«««ƒ∆
ÏÚ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ ¯zÓe ;‰vÁn‰ CB˙a¿«¿ƒ»À»¿«¿≈¿»«¿ƒ»«

‰¯Èc ÌLÏ ‰eÙÈw‰ Ì‡ ,‰˜È¯Ê È„È43. ¿≈¿ƒ»ƒƒƒ»¿≈ƒ»

ב').37) עמוד מ"ב דף עירובין גזרו 38)(מסכת ולא
החפץ. אחר ימשך שמא דף 39)חכמים עירובין (מסכת

א'). עמוד דירה.40)מ"ב מחיצה 41)לשם כי
כ"ב). הלכה ט"ז (פרק מחיצה שמה בשבת העשוייה

קנין 42) זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי
אין 43)השביתה. דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים

.ËÈÓ44‰È‰L ÔÈa - ‰È„ÓÏ ÒkÏ C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈∆»»
‰·¯Áa ‡a ‰È‰L ÔÈa ,Ìia ‡a45CB˙a ÒÎ Ì‡ - »«»≈∆»»»∆»»»ƒƒ¿«¿

ŒÛ‡ ,˙aM‰ ÒkiL Ì„˜ ¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»»»ƒ…∆∆ƒ»≈««»«

‰Ê È¯‰ - ˙aLa ‡l‡ ‰È„nÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚ«ƒ∆…ƒƒ««¿ƒ»∆»¿«»¬≈∆
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,ÒkÈƒ»≈ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»

.Áe¯«

אחת 44) פעם ב'): עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
ורבי  יהושע ורבי אליעזר, ורבי גמליאל (רבן נכנסו לא
לרבן  לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא)
שבאנו  כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד אנו מה גמליאל:
הייתי  שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.È‰È‰46‡l‡ ¯BÚ ‡ÏÂ ,C¯ca ÔLÈÂ ,‰È„ÓÏ ‡a »»»ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆¿…≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÌeÁz‰ CB˙a BÓˆÚ ‡ˆÓ ¯BÚpLÎe ,˙aLa¿«»¿∆≈»»«¿¿«¿¬≈∆
‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,dÏ ÒkÈƒ»≈»ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
,BÊ ‰È„ÓÏ Cl‰Ï ‰˙È‰ BzÚcL ÈtÓ ;Áe¯ ÏÎÏ¿»«ƒ¿≈∆«¿»¿»¿«≈ƒ¿ƒ»

k ‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰˙È·L ‰˜ CÎÈÙÏeÈ¯‰L ,Ô˙BÓ ¿ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»¿»∆¬≈
.ÌeÁza Ô‰nÚ ÒÎƒ¿«ƒ»∆«¿

א').46) עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת משנה

.‡ÈÈÓ47˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL48- ƒ∆»»«¿¬ƒ«»««
Ô˙lÁz ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙Bn‡ Úa¯‡‰L .ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈∆»«¿««∆≈»»»¿ƒ»»
ıeÁ ‡ˆiL ÔÂÈk ,CÎÈÙÏ ;Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜nÓƒ»∆≈¿ƒ»≈»∆»»
Cl‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa ·LÈ - ¯˙È B‡ ‰n‡ BÓeÁzÓƒ¿«»»≈≈≈ƒ¿¿≈¿«≈

ıeÁÏÂ ÂÈÏ‚¯ ˙„ÈÓÚÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡49ÔÎÂ . ∆»¿«¿««≈¬ƒ««¿»¿«¿≈
CÈLÁ‰L ÈÓ50‰n‡ elÙ‡ ‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ƒ∆∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ«»

˙Á‡51ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡l‡ ,dÏ ÒkÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆…ƒ»≈»∆»¿«≈ƒ»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ba „ÓBÚ ‡e‰Â ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÒÎpL∆ƒ¿«»»««»¿≈«¿«ƒ«»

¯ÈÚ‰ ˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙Ïk Ì‡Â .„·Ïa52„Ú Cl‰Ó - ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«
CB˙a ˙Á‡ BÏ‚¯ ‰˙È‰ .e¯Ó‡L BÓk ,B˙cÓ ÛBÒƒ»¿∆»«¿»¿»«¿««¿

ÒkÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Á‡ BÏ‚¯Â ÌeÁz‰53. «¿¿«¿«««¿¬≈∆ƒ»≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

." . . qpMi `l - zg` dO` ENt` ,mEgYl uEg `vIW in"¦¤¨¨©§£¦©¨©©Ÿ¦¨¥

אמה  אפילו לתחום חוץ שיצא "מי עירובין במסכת מקורו
הבלעת  (משום יכנס שתים אומר ר"א יכנס, לא אחת

ח  שהחשיך "מי יכנס", לא שלוש אפילו תחומין) לתחום וץ
אמות  עשרה חמש אפילו אומר ר"ש יכנס, לא אחת אמה
סימן  עושין . . התחומין (מודדי המשוחות שאין יכנס,
ופסק  הטועין" מפני המידות את ממצין התחום) לתוך

כר"ש). ולא כר"א (לא כת"ק הרמב"ם
ובמילא  הלמ"מ הוא תחומין שיעור עיון: צריך זה ובענין
וא"כ  יותר ולא פחות לא הדיוק בתכלית הוא השיעור
יצא  אם גם הרי יציאה חשיב לא מאמה פחות היוצא מדוע
שיצא  להחשב צריך מאמה, פחות - לתחום חוץ מקצת

לתחום. חוץ
חמישים  בתוך הנמצא "ניפול שנינו שהרי להוסיף ויש
כל  . . "במדדה שם: ובגמרא מוצאו" של הוא הרי אמה
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zayעח zekld - mipnf xtq - fenz 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתוך  אחת רגלו ירמי' ר' בעי מנ', יותר מדדה אינו המדדה
דא  ועל מהו, אמה מחמשים חוץ אחת ורגלו אמה, נ'
על  שחשדוהו לומר ח"ו (שהרי מדרשא" מבי . . אפקוה
אינו  דמדדה "משום הטעם בתוס' כמבואר - כו') ליצנות
דכל  אחת, רגלו אפילו אמה מחמשים יותר כלל מדדה
הם  חכמים" "מדות בעצמך והגע הוא". כן חכמים מדות
אמה  נ' שיעור נותנים שכאשר כך כדי עד הדיוק בתכלית
אמה  מנ' יותר כלל מדדה "שאינו היא המציאות למדדה,
מטפח, פחות הוא גוזל של רגל ושיעור אחת" רגל אפילו
אמה  היא מהתחום היציאה תחומין בשיעור זאת ולעומת
ה' או ד' היינו מאמה, ופחות טפחים), ששה או (חמשה
אין  ומדוע גוזל של אחת מרגלו יותר הרבה היא טפחים

ליציאה. זה נחשב
אחת  ורגלו התחום בתוך אחת "רגלו לדין בנוגע צ"ע ועד"ז
כמי  יחשב לא מדוע ולכאורה יכנס" זה הרי לתחום חוץ

לתחום. חוץ שנמצא
.ci oniq mipnf xtq zekln oii

ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס לחזור
העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך
היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה

שמעון,49) כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד
יכנס, – לתחום מחוץ אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין
הטועין  מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים

והוא  לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף רחוק
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק). בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד
בעירובין  המקיל כדברי שהלכה רבינו דעת אבל יכנס,

משנה") ("מגיד

.·ÈÈÓ54ÔB‚k ,BzÚ„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿«¿¿
‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e‡ÈˆB‰L55- ‡ˆÈÂ ‚‚ML B‡ , ∆ƒ»¿ƒ«»»∆»«¿»»
¯ÊÁ .˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡56‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï ≈∆»«¿««»«¿««≈∆»

e‰e¯ÈÊÁ‰ .˙Bn‡ Úa¯‡57‡ˆÈ ‡Ï el‡k -58Ì‡Â . «¿««∆¡ƒ¿ƒ…»»¿ƒ
¯È„a ÌÈ¯Î e‰e˙pL ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a e‰e˙¿»ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ
˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰¯ÚÓe ¯‰ÒÂ¿««¿»»¿ƒ«∆∆≈¿«≈∆
‡e‰Â ¯kÊÂ ,‰‚‚La el‡Ó „Á‡Ï ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .dlkÀ»¿≈ƒ»»¿∆»≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿

.dlk ˙‡ Cl‰Ó - ÔÎB˙a¿»¿«≈∆À»

ב').54) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
(רש"י).55) דעתו "חזר 56)שנטרפה המשפט: חסר בנ"א

(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין התחום.57)לדעת

כאלפים 58) לה וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי
רוח. לכל אמה

.‚È‡ˆÈ59‡lL ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ »»«¿¿««««ƒ∆»«∆…
BÏ ÔÈ‡ - ‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e¯ÈÊÁ‰L ÔB‚k ,˙Ú„Ï¿««¿∆∆¡ƒ»¿ƒ«»»≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡60- ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿««¿≈ƒ»»«¿¿««
ŒÏÚŒÛ‡- ¯‰ÒÂ ¯Èc ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a ‡e‰L Èt ««ƒ∆¿¿«»ƒ¿ƒ»««

˙Bn‡Úa¯‡‡l‡BÏ ÔÈ‡61L¯ÙÓ‰.62ÏB„b‰Ìia63ŒÛ‡ , ≈∆»«¿«««¿»≈«»«»«
Ïk ˙‡ Cl‰Ó - Ba ˙·ML ÌeÁzÏ ıeÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿∆»«¿«≈∆»

dlk ‰ÈÙq‰64.dlÎa ÏËÏËÓe , «¿ƒ»À»¿«¿≈¿À»

ב').59) עמוד מ"א דף עירובין שיציאתו 60)(מסכת כיון
לדעת. היתה התחום כרחו 61)מן על הוציאוהו אם רק כי

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך
-62)הקודמת. ב') עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. מפרנדיסין 63)המפליג (חכמים) שבאו "מעשה
והפליגה  לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא
ורבי  גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים ספינתם
מחוץ  בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר
עקיבא  ורבי יהושע רבי מחיצות) לספינה שיש כיון לתחום,
והלכה  עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא

עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל ושבת 64)כרבן הואיל
הספינה  בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר
בהליכתה  בין גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא

ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין

.„ÈÈÓ65Ûw‰Â ,˙Ú„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿««¿À«
˙aLa ‰vÁÓa66;‰vÁn‰ d˙B‡ Ïk Cl‰Ï BÏ LÈ - ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»»«¿ƒ»

ÏÚ ¯˙È ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â‰È‰ Ì‡Â .‰n‡ ÌÈtÏ‡ »∆…ƒ¿∆»≈««¿«ƒ«»¿ƒ»»
‰vÁn‰ CB˙a B˙ˆ˜Ó ÚÏ·Ó epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆À¿»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ïk ˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - BzÚ„Ï ‡lL ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈∆»

BÓeÁ˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ ,‰vÁn‰67- ÒkiL ÔÂÈÎÂ ; «¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ»≈
‡ˆÈ ‡Ï el‡k ‡e‰ È¯‰68. ¬≈¿ƒ…»»

ב').65) עמוד מ"ג דף עירובין בריה 66)(מסכת "נחמיה
ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי דרב
נחמיה  נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום , חוץ ויצא
חוץ  שיצא כיון ליכנס לו (שאסור בצער שרוי תלמידך
ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום).
שנעשית  מחיצה לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת
הלכה  ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת

שנעשתה 67)כ"ב. המחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. אלפים 68)מסביבו לה וחוצה כולה את ומהלך

אמה.

.ÂËÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ·˜Ï C¯ˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡71‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈

˜ÈÁ¯Óe72˙ˆ˜ÓÏ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ‰ÙÂ «¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ - ˙Bt‰Ï ˜Á¯˙iL ˙Úa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ

ÒkÈ - ÒÎÂ73‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe , ¿ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ…»»»∆…»»
˙Ú„Ï ‰lÁza74ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ; «¿ƒ»¿««¬»ƒ»»¿««««ƒ

.˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ ,ÒÎpL∆ƒ¿«≈∆»«¿««
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ב').69) עמוד מ"א דף עירובין חוץ 70)(מסכת שיצא
לדעת. שלא שבני 71)לתחום ממקום להתרחק וצריך

פרק  דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם
ו'. הלכה לא 72)ה' את שדוחה הבריות כבוד "גדול

ותשובות  כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה
ס"ז. סימן (אם 73)הרמב"ם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא

דעל  וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח
נכנס). שנכנס (וכיון משום 74)על" להתרחק לו מותר

נכנס  אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל  הבריות, כבוד
בתחומו.

.ÊËÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eL¯a ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰·l‰ ˙i‡¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ

‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙‡ˆÏ BÏ ¯znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ - ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»
BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe¯ ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«

¯ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ
.‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב').75) עמוד כ"ג דף השנה (ראש שהרי 76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים
במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו

ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו
הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל

(מפני 78)י"ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו

שם). (משנה רוח" לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין
בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו

משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.ÊÈ‰È‰80CÏB‰ ‡e‰Â BÏ e¯Ó‡Â ,˙eL¯a ‡ˆBÈ »»≈ƒ¿¿»¿¿≈
C¯ca81LÈ - ˙BNÚÏ ˙‡ˆiL ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ ¯·k : «∆∆¿»«¬≈«ƒ¿»∆»»»«¬≈

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÓB˜nÓ BÏ82‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»
ÌÈtÏ‡ CB˙a ÚÏ·Ó ˙eL¯a epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz ˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆»»ƒ∆ƒ¿À¿»¿«¿«ƒ
,BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÓB˜nÓ BÏ LiL ‰n‡«»∆≈ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿

ÔÈ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe83˙BLÙ ÏÈv‰Ï ¿ƒ…»»¿»«¿ƒ¿«ƒ«¿
B‡ ,¯‰p‰ ÔÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „iÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿≈»ƒ«»ƒ«»»

˙Ïtn‰ ÔÓ84Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï LÈ - ƒ««…∆≈»∆«¿«ƒ«»¿»«
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ Ì‡Â .Ba eÏÈv‰L ÌB˜nÓƒ»∆ƒƒ¿ƒ»¿»«»¿≈»ƒ
ÌB˜na ˙aLÏ ÌÈ„ÁÙÓ eÈ‰Â ,‰ÙÈwz ˙BÏfÓe«»«ƒ»¿»¿«¬ƒƒ¿…«»
ÈÏÎ·e ÔÓB˜ÓÏ ˙aLa ÔÈ¯ÊBÁ el‡ È¯‰ - Ba eÏÈv‰L∆ƒƒ¬≈≈¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈÊ85. ≈»

ב').80) עמוד מ"ד דף עירובין (מסכת כשכבר 81)משנה
לעשותו, שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה

ללכת. צריך כאילו 82)ואינך הוא הרי ברשות, שיצא כיון
שביתה. שם כ"ג 83)קנה דף השנה ראש (מסכת משנה

ב'). אדם.84)עמוד בני על שנפל (מסכת 85)קיר
זיינן  כלי מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ"ה דף עירובין
אחת  פעם מהמלחמה), (כשחזרו לחומה הסמוך בבית
כלי  ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו
באותה  . . . זה את זה והרגו אחריהם, אויבים  ונכנסו זיינן,

ומבואר  זיינן". בכלי למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה
וכ"ה. כ"ג הלכות ב' בפרק למעלה

ועׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
ואיכות 1) התחומין, בחשבון עולה שאינו מה בו נתבאר

ביאור  בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב המדידה
נסמוך. מי על המודדין נחלקו ואם סומכין, מודד זה אי על

.‡˙Èa Ïk2‰¯Èc3‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L4Ì‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ
ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈

‰n‡5ÚÏˆ ‡e‰L ,6˙Úa¯Ó‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa7˙BÁt B‡ , «»∆∆«≈»«ƒ«¿À««»
‰È„nÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ‰fÓ8;‰pnÓ ·LÁÂ ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»

ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ
.‰Ê ‰¯Èc ˙ÈaÓƒ≈ƒ»∆

נז.).2) (עירובין ('מעשה 3)משנה בתוכו דרים אין אפילו
בתוכו.4)רוקח'). שובת שהוא אמה 5)הישוב שבעים

(בפט"ז  טפחים וארבעה אמה שבעים על טפחים וארבעה
שביעיות  וחמש אמה "שבעים . . . שם משנה' וב'מגיד ה"א,

המרובע.6)בקירוב"). של אחד -7)צד סאה "בית
חמשת  - סאתים בית נמצא אמה, חמשים על אמה חמשים
שבעים  של הריבוע ושטח ה"ג). בפט"ז (רבינו אמה" אלפים
אמה  שלישי ושני אמה שבעים על אמה שלישי ושני אמה
למעלה. בפט"ז כמבואר בקירוב, אמה אלפים חמשת הוא -

יוחנן 8) רבי שאמר כעיר, ונחשב עיר" של "עיבורה ונקרא
יהושע  בהיות "ויהי יג): ה, (יהושע קרא אמר נו:) (נדרים
כתוב  והרי ממש, ביריחו אי - ביריחו? מאי ביריחו",
ישראל, בני מפני ומסוגרת סוגרת "ויריחו א): ו, (יהושע
דרשו  וכן בעיבורה. - שמעֿמינה אלא בא" ואין יוצא אין
וחוצה, העיר "מקיר ד) לה, (במדבר מהכתוב יז.) (עירובין
מחוץ  יתנו וכמה מדוד!". ואחרֿכך חוצה תן תורה: אמרה
המשכן  בחצר שכתוב ממה כג:) (עירובין למדו לעיר,
חמשים  ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח): כז, (שמות
ועיין  (הריב"ש. סאתים בית שיעור שהוא בחמשים",

מגידֿמשנה).

.·‰È‰9‰È„nÏ ·B¯˜ ‰Ê ˙Èa10‰n‡ ÌÈÚ·La11, »»«ƒ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»
˙È·e ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÔBL‡¯ ˙È·Ï ·B¯˜ ÈL ˙È·e«ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
CÏ‰Ó „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÈMÏ ·B¯˜ ÈLÈÏL¿ƒƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿≈««¬«

˙Á‡ ‰È„Ók Ïk‰ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰nk12,ÔÈ„„BnLÎe ; «»»ƒ¬≈«…ƒ¿ƒ»««¿∆¿ƒ
‡e‰Â .ÔB¯Á‡‰ ˙ÈaÏ ıeÁÓ ÔÈ„„BÓ13˙Èa ‰È‰iL , ¿ƒƒ««ƒ»«¬»∆ƒ¿∆≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰Ê ‰¯Èc14.¯˙È B‡ ƒ»∆«¿««««¿««»≈

א.9) כא, בתוכו.10)עירובין ששובת לישוב
שקיצר 11) אלא - טפחים" וארבעה אמה ל"שבעים כוונתו

ושיריים". אמה "שבעים הפוסקים: ובדברי בלשון,
מפוזרים.12) ב.13)שבתיה ג, שבפחות 14)סוכה

דירה. שם עליו אין מזה,

.‚˙Òk‰ ˙Èa ÔÎÂ15ÔÈfÁÏ ‰¯Èc ˙Èa Ba LiL16, ¿≈≈«¿∆∆∆≈≈ƒ»««»ƒ
‰¯Èc ˙Èa Ba LiL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e≈¬«»ƒ«»∆≈≈ƒ»

Ì‰È‰ÎÏ17˙B¯ˆB‡‰Â ,18‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL19, ¿…¬≈∆¿»»∆≈»∆≈ƒ»
˙BvÁÓ LÏLÂ ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL ¯·w‰Â ¯Lb‰Â¿«∆∆¿«∆∆∆≈»∆≈ƒ»¿»¿ƒ
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‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L20Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ Ô‰a LÈÂ ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈»∆«¿«««¿«
ÔÈb¯a‰Â ,˙Bn‡21Ìia Èea‰ ˙Èa‰Â ,22ÈzLe , «¿«À¿»ƒ¿««ƒ«»«»¿≈

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ LiL ˙BvÁÓ23ÏÚ ÔÈa LiL ‰¯ÚÓe , ¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿»»∆≈ƒ¿»«
,dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ Ïk - ‰¯Èc ˙Èa da LÈÂ ‰Ètƒ»¿≈»≈ƒ»»≈ƒ¿»¿ƒƒ»

‰n‡ ÌÈÚ·L CB˙a eÈ‰ Ì‡˙Èa‰ B˙B‡Óe .ÌÈ¯ÈLÂ ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ≈««ƒ
‰È„n‰ Ïk Èt ÏÚ Áe˙Ó ËeÁ el‡k ÔÈ‡B¯ ‡ˆBi‰24, «≈ƒ¿ƒ»««¿≈»«¿ƒ»

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ËeÁ‰ B˙B‡Ï ıeÁ ÔÈ„„BÓe¿ƒ¿««¿«ƒ«»

בתוכו.15) לדור עשוי אינו שסתמו ב. נה, עירובין
פרשת 16) ב'סיפרי' (ראה התיבה לפני העומדים ציבור שלוחי

כתב ˘‰ÔÊÁנשא כפים מנשיאות ובפי"ד להם, לומר צריך
להם). אומר ששליחֿציבור של 18)לכמריהם.17)רבינו

לשומר. דירה בית בהם שיש ושמן, יין לגובה 19)תבואה
דירה" בו "שיש אחר: בנוסח הקברות; בית ולשומר המכס

התימנים). -20)(כת"י ונהרס תחילה, דירה בית שם שהיה
תקרה. בלא מחיצות שלש שומרים 21)ונשארו סוכות

לעיר,22)בגינה. ושירים אמה שבעים בתוך הים, באיי
שבספינה. כלים בו לפנות דירה 23)ועשוי בית שהיה

ותקרה. מחיצות שתי ממנו ונשארו ונהרס, על 24)בתחילה
הבנין. נמצא שבו העיר של הצד כל פני

.„dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L el‡Â25ÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
¯Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈ¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ26 ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

¯·w‰Â27˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e ˙Òk‰ ˙È·e ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â ¯Ba‰Â ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙B¯ˆB‡‰Â28 ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«

‰¯Ún‰Â29C·BM‰Â30‰ÈÙÒaL ˙È·e31el‡ Ïk - ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף
המכס. את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) בו 29)חפירה יסתתרו סלע, או הר בתוך חלל
אדם. יונים.30)בני שפעמים 31)קן קבוע, שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ הספינה הולכת

.‰eÈ‰32˙B¯ÈÚ ÈzL33LÈ Ì‡ - BÊÏ ‰ÎeÓÒ BÊ , »¿≈¬»¿»»ƒ≈
‰È‰iL È„k ,LÈÏLe ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·L34ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·LÂ BÊÏ ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ
¯ÈÚ Ïk ‡ˆÓÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚk Ô‰ÈzL ÔÈ·LBÁ - BÊÏ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ‰iM‰ ¯ÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Îl‰Ó Ô‰Ó≈∆¿«∆∆∆»»ƒ«¿ƒ»¿»»«¿«ƒ

ÔÈLlLÓ ÌÈ¯Ùk ‰LÏL eÈ‰ .‰n‡35ÔÈa LÈ Ì‡ - «»»¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ≈≈
ÌÈtÏ‡ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ·e ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ«ƒƒ«¿«ƒ

‰n‡36ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈM‰ ÔÈ·e ,Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ «»»ƒ»≈«¿«ƒ«ƒƒ
LÈÏL ˙BÁt ÌÈBÓLe LÏL ÌÈ˙‡Ó37‰È‰iL È„k , »«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

B˙B‡ ‰‡¯zLk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈa≈»∆»≈∆≈»∆¿»ƒ¿∆ƒ¿∆
‰n‡ ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ,Ô‰ÈÈa ‡e‰ el‡k¿ƒ≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿«««»
ÌÈtÏ‡ ÔÈ„„BÓe ,˙Á‡ ‰È„Ók ÔzLÏL È¯‰ - LÈÏLe¿ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»««¿ƒ«¿«ƒ

¯ÈÚ .ÔzLÏLÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡38‰Ùw‰L39 «»¿»«ƒƒ¿»¿»ƒ∆À¿»
‰·LÈ ÛBq·Ïe40d˙·ÈLÈÓ dÏ ÔÈ„„BÓ -41‰·LÈ ; ¿«»¿»¿ƒ»ƒƒ»»»¿»

‰È˙BÓBÁÓ dÏ ÔÈ„„BÓ - ‰Ùw‰ ÛBq·Ïe42. ¿«À¿»¿ƒ»≈∆»

ב.32) נז, ארבע 33)עירובין או שלש היו אם הדין וכן

רוקח'). ('מעשה בשורה לזו זו סמוכות וכולן עיירות,
אמה.34) שלישי שלפנינו:35)שני כבציור
רואים 36) עירוב, בלי לשניהם מהאמצעי לבוא שאפשר

אחת. בשורה החיצונים שני בין נתון האמצעי כאילו
האמצעי.37) הכפר רוחב א.38)מלבד כו, עירובין
תושבים.39) עדיין בה היו ולא מסביב, בחומה
החומה.40) עד כולה מיושבת ואינה כיון 41)נתיישבה

כל  את לעשות חשובה החומה אין לדירה, הוקפה שלא
מן  אמה אלפים מודדים ואין אמות, כארבע כולה העיר

המיושבים. הבתים מן אלא רחוקה 42)החומה היא אפילו
שהעיר  אחרי הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה

מיושבת. היתה

.Â¯ÈÚ43‰k¯‡ ‰˙È‰L44Úa¯Ó B‡dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ˙ ƒ∆»¿»¬À»¿À««ƒ¿≈»
,‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ,˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡«¿«»ƒ»«ƒƒ»¿∆ƒ
.‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«≈«¿«∆»

˙BiÂÊ dÏ ÔÈNBÚ - ‰l‚Ú ‰˙È‰45el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , »¿»¬À»ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
Úa¯Ó B˙B‡ ˙BÚÏvÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓe ,Úa¯Ó‰ CB˙a ‡È‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ«¿¿À»
.˙BiÂf‰ ¯kzNÓ ‡ˆÓpL ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

א.43) נה, ואין 44)עירובין אמה אלפים ארכה שהיה
שתהיה  עד ירחיבנה אומרים אין אמה, אלף אלא ברחבה

שהיא. כמות אותה מניח אלא יפה, ממלאים 45)מרובעת
ומודדים  מרובעת, היתה כאילו אותה ומרחיבים הקרנות את
יוצא  ואם א), (ציור שלפנינו כבציור מהעיגול ולא מהריבוע

בהליכתו. מרוויח הוא העיר קרנות דרך

.ÊÔÎÂ46˙LlLÓ ¯ÈÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡47dÏ LiL B‡ , ¿≈ƒ»¿»»ƒ¿À∆∆∆≈»
˙Ba¯ ˙BÚÏˆ48d˙B‡ ÔÈÚa¯Ó -49ÔÈ„„BÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿«¿ƒ»¿««»¿ƒ

dÚa¯Ó ‡e‰LÎe .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Úa¯ÓÏ ıeÁ«¿À»«¿«ƒ«»¿»«¿∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ Úea¯a dÚa¯Ó -50Áe¯ Ïk ‡‰zL È„k , ¿«¿»¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»«

˙eÎÓe ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ „‚k ‰ÎeLÓ ‰pnÓƒ∆»¿»¿∆∆«≈»»¿À∆∆
.dc‚k¿∆¿»

מרובעת.46) אותה ב).47)עושין (ציור משולש כצורת
ג).48) (ציור שלפנינו את 49)כבציור ומשווים מושכים

הארוך. כפי הקצר צפונה 50)הצד "נותן א: נו, עירובין
אחר: בנוסח העולם"; לדרום ודרומה העולם, לצפון

(שונצינו). העולם" "כריבוע

.Á‰˙È‰51‰·Á¯52- „Á‡ „vÓ ‰¯ˆ˜e „Á‡ „vÓ »¿»¿»»ƒ«∆»¿»»ƒ«∆»
‰ÈeNÚ ‰˙È‰ .‰·Á¯ dlk ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»¿ƒƒÀ»¿»»»¿»¬»

Ì"b ÔÈÓk53˙L˜k ‰ÈeNÚ ‰˙È‰L B‡ ,54ÔÈa LÈ Ì‡ : ¿ƒ«∆»¿»¬»¿∆∆ƒ≈≈
˙BÁt ‰ÈL‡¯ ÈL55ÔÈ„„BÓ - ‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Ó ¿≈»∆»»≈«¿««¬»ƒ«»¿ƒ

¯˙i‰ ÔÓ dÏ56¯˙i‰ ÔÈaL ·Á¯‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯Â , »ƒ«∆∆¿ƒ∆»»…«∆≈«∆∆
˙Lw‰Â57ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈza ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k ¿«∆∆¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»»≈¿≈

ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ‰ÈL‡¯58ÔÓ ‡l‡ dÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - »∆»«¿««¬»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ
.˙Lw‰«∆∆

א.51) נה, בצד 52)עירובין התחומין את למדוד כשבא
על  תחילה מוסיפים אלא החומה, מן מודדים אין הקצר,
מתחילים  ולהלן ומשם הרחב, הצד עם שוה שתהא עד העיר

התחומין. יוונית,53)למדוד שלישית אות היא "גממא"
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(רש"י). שלנו" ך כעין כחצי 54)"וצורתה בנויים הבתים
פנוי. המקום ראשיה שני ובין ראשה 55)עיגול, שתחום

האחר, ראשה תחום בתוך מובלע אמה), (אלפים זו של
זה. ידי על אחת כעיר החבל 56)נעשית נקרא - יתר

אותה. ומותח הקשת קצות בשני שני 57)האוחז ובין
הג"ם. בזה.58)ראשי זה מובלעים התחומים שאין

.Ë¯ÈÚ59ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙·LBiL60‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wc61È„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ «»…««¿«««¿««««¿≈

ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiL62ÏÁp‰ ‡ˆÓ - ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,¯ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡ - ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ63ÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ64. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי 60)עירובין באפיק שוטפים מים מקום
הקיץ. בימי ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ"ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב"א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי 64)מקיר

רש"י  דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת
מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני הישוב על להגן אמות) ארבע
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו
נחשב  אופן בכל אבל י'. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח

(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.ÈÔÈÙÈ¯ˆ È·LBÈ65Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆∆»ƒ∆«
Ô‰Èza66ÌÈza ÈL ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL ÌLLÈ Ì‡Â .67 »≈∆¿ƒ≈»»¬≈∆¿≈¿≈»ƒ

Ìlk eÚa˜‰ -68ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,d˙B‡ ÔÈÚa¯Óe , À¿¿À»¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆«¿«ƒ
ÏÎÏ ‰n‡.˙B¯ÈÚ‰ ¯‡Lk Áe¯ «»¿»«ƒ¿»»¬»

בצריפין 65) וחונים הם מקנה "אנשי ב: נה, עירובין
בהם  וחונים ערבה) וענפי מקנים עשויים ארעיים (מעונות
משם  ונוסעים לבהמות, המרעה שכלה עד חדשים, או חודש

(רש"י). אחר" במקום קבועים 66)ונקבעים שאין לפי
עיר. דין להם ואין אחד, אבן.67)במקום או עץ בתי

קבע.68) למקום הצריפין את גם עושים הקבועים הבתים

.‡ÈÔÈ‡69‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏL Ï·Áa ‡l‡ ÔÈ„„BÓ70, ≈¿ƒ∆»¿∆∆∆¬ƒƒ«»
˙BÁt ‡Ï71¯˙È ‡ÏÂ72ÔzLt ÏL Ï·Á·e ;73È„k , …»¿…»≈¿∆∆∆ƒ¿»¿≈

‡È‚Ï ÚÈb‰ .ÈcÓ ¯˙BÈ CLnÈ ‡lL74BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ - ∆…ƒ»≈≈ƒ«ƒƒ«¿«¿ƒ»»»¿
BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎiL ,‰n‡ ÌÈMÓÁ75- ‰cn‰ Ï·Áa ¬ƒƒ«»∆»¿«¿ƒ¿∆∆«ƒ»

BÚÈÏ·Ó76˙Úa¯‡Ó ˙BÁt B˜ÓÚa ‰È‰iL ,‡e‰Â . «¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»≈«¿««
ÌÈÙÏ‡77. ¬»ƒ

נז:).69) (עירובין "אורך 70)משנה יח): כז, (שמות כתוב
תורה: אמרה בחמשים", חמשים ורוחב באמה מאה החצר
נח.). (עירובין מדוד" אמה חמשים של בחבל

"שהוא 71) שם) (עירובין, מרבה" שהוא "מפני מחמשים.
קצר  כשהחבל ה"ג) פ"ה עירובין ('ירושלמי' ונשכר" נמתח

(רש"י). המדה ומאריך למתחו שממעט"72)יכול "מפני
שם) ('ירושלמי' ומפסיד" נקמז "שהוא שם). (עירובין,

באמצעיתו. ומתקצר כבדו, מפני רבי 73)מתקפל "אמר
בנביאים  וכתוב אעשה מה אבל כו' מדה לך אין יהושע,
המדה" וקנה בידו פשתים "ופתיל ג): מ, (יחזקאל חבלים

שם). בחשבון 75)בקעה.74)('ירושלמי' להכניסו
(פירוש  הגיא" עומק למדידת יצטרך "ולא מלמעלה

משפתו 76)המשניות). אמה חמשים רחב אינו "אם
מאלפים, יותר במדרונו שיש אףֿעלֿפי מלמעלה, לשפתו
יעמוד  אלא התחום, למדת מדרונו מדת יעלה אומרים אין
ויבליע  מכאן שפתו על ואחד מכאן הגיא שפת על אחד

(רש"י). אחד" בחבל כקשת 77)מדרונו העשויה עיר כדין
(רשב"א). ח' בהלכה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na78˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰L ?79 «∆¿»ƒ¬ƒ∆»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ80Ì‡ Ï·‡ ;Ba LnzL‰Ï ¯LÙ‡ È‡L , ≈¿∆¿∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬»ƒ

BÚÈÏ·Ó BÈ‡ - Bc‚k „¯BÈ ˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ÔÈ‡81, ≈«ƒ¿…∆≈¿∆¿≈«¿ƒ
kÓ ˙BÁt B‡ ÌÈtÏ‡ B˜ÓÚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡.Ô ∆»ƒ≈»»»¿«¿«ƒ»ƒ≈

המדה.78) בחבל העמוק הגיא את שמבליע א. נח, עירובין
בו.79) תלויה הבנאים של האנך שאבן שהיה 80)החוט

משפתו  המשקולת חוט משליכים שאם עד ישר, הגיא עומק
להלוך  ראוי הגיא שאין נמצא עיכוב, בלי יורד ולמטה,

(רש"י). בו בגיא,81)ולהשתמש להשתמש שנוח מכיון
ומודדו. בתוכו נכנס

.‚È‰È‰82ÌwÚÓ ‡Èb83¯c˜Ó -84¯c˜Ó ,‰ÏBÚÂ »»«¿¿À»¿«≈¿∆¿«≈
ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÈMÓÁÓ ·Á¯ ‡È‚ ‰È‰ .„¯BÈÂ¿≈»»«¿»»≈¬ƒƒ∆≈»

ÌB˜ÓÏ CÏB‰ - BÚÈÏ·‰Ï85ÏBÎÈ ‡e‰L86,BÚÈÏ·‰Ï ¿«¿ƒ≈¿»∆»¿«¿ƒ
B˙cÓ „‚k ‰ÙBˆÂ ,BÚÈÏ·Óe87.¯ÊBÁÂ , «¿ƒ¿∆¿∆∆ƒ»¿≈

א.82) נח, נוח 83)עירובין אבל משופע, מדרונו "שהיה
רוקח'). ו'מעשה (רש"י מודד 84)להילוך" המדה, "מחתך

(פיר  וקירוב" ט"ז באומד בהלכה ולהלן המשניות). וש
ובגיאיות. בהרים מקדרים כיצד שאפשר 85)מפורש אחר

למדוד. משם של 86)לו בחבל אלא מודדים שאין מכיון
אמה. שמדתו 87)חמשים המקום כנגד ומביט "מכוון

(רש"י). התחום" סימני ומציין הגיא, בתוך העיר כנגד כלה

.„ÈÚÈb‰88·wÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ï˙ÎÏ89Ï˙k‰ ˙‡90; ƒƒ«¿…∆≈¿ƒƒ…∆«…∆
„ÓB‡ ‡l‡91LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BaÁ¯ ∆»≈»¿¿≈¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈

‰ÙÈ ‰„È„Ó B„„BÓ - Ba92˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ»»»¿ƒ»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ93.‰ÙÈ ‰„È„Ó BaÁ¯ „„BÓ - ≈¿∆¿≈»¿¿ƒ»»»

א.88) נח, כמבואר 89)עירובין קידור, ידי על ימדוד
טז. שאיֿאפשר 90)בהלכה וישר, זקוף כשהכותל

בו. עליו 91)להשתמש לעלות טורח כשיש מעריך,
(רש"י).92)(הרא"ש). חלקה" "כיון 93)"כקרקע

הכותל" בראש רחבו למדוד יכול כך, כל זקוף שהוא
(מגידֿמשנה).

.ÂËÚÈb‰94ËwÏ˙Ó ¯‰ ‰È‰ Ì‡ :¯‰Ï95dB·b epnÓ ƒƒ«¿«ƒ»»«ƒ¿«≈ƒ∆»«
˙Bn‡ LÓÁ C¯‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚ96BÚÈÏ·Ó -97 ¬»»¿»ƒ¿…∆»≈««¿ƒ

ËwÏ˙iL „Ú ‰a¯‰ dB·‚ ‰È‰ Ì‡Â ;B˙cÓÏ ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ»»»««¿≈«∆ƒ¿«≈
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n‡ Úa¯‡ CLÓ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ- ˙B ƒ∆¬»»¿»ƒƒ∆∆«¿««
B„ÓB‡98ÔB‚k ,BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â ¿¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿

B¯c˜Ó - ÌÈMÓÁÓ ¯˙È BaÁ¯ ‰È‰L99.ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿»≈≈¬ƒƒ¿«¿¿«¿«
.ÌÈ¯‰a ÔÈ¯c˜Ó :e¯Ó‡L ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆∆»¿¿«¿ƒ∆»ƒ

שבת.94) תחום של אמה אלפים במדידת א, נח, עירובין
ההר 96)מגביה.95) עולה רוחב, אמות חמש שבהילוך

בגובה. טפחים מודד 97)עשרה ואינו השיפוע, את מבליע
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי זקוף 98)אלא שהוא כיון

לו. והולך מעריכו המדה,99)מאד, בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.ÊË„ˆÈk100ÔÈ¯c˜Ó101BÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ¯‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL Ï·Á ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰102ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏb¯Ó „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡103„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁ¯Óe „¯BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;Ï·Á‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

Blk104ÚÈÏ·‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï - ‡Èb‰ B‡ ¯‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
,ÌÈ¯·BÚ‰ B˙B‡ e‡¯È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ

Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :e¯Ó‡ÈÂ105. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»

בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח, בעירובין משנה,
שמעתי  מאיר, רבי משום ינאי רבי בשם דוסתאי רבי אמר

בהרים". בחבל 101)שמקדרין שמודד המדה את מחתכים
המשניות), (פירוש אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע של
נקוב  הוא כאילו ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י

שיתבאר. וכמו העליון, רגלי מעמד קצה 102)במקום
ארבע 103)החבל. כל של מדרונו מתמעט עלֿידיֿזה

(רש"י). איש קומת בחצי (עירובין 104)אמות בתוספתא
מישור, שם היה שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק
את  ומניח המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל

נשכר". ונמצא אדם 105)ההר, בני ויטעו כאן. עד מגיעה
לתחום. מחוץ בשבת לצאת

.ÊÈÔÈ‡106‰ÁÓÓ Ì„‡ ˙„È„Ó ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ107, ≈¿ƒ∆»«¿ƒ«»»À¿∆
˙aL ÈÓeÁz eÏ eÈ‰ .Ú˜¯w‰ ˙cÓ Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«ƒ«««¿«»»¿≈«»

Ô‰Ó ÌeÁza ‰a¯ ,„„Óe ‰ÁÓÓ ‡·e ,ÔÈ˜ÊÁÓ108 À¿»ƒ»À¿∆»«ƒ»«¿≈∆
‰a¯L ÌeÁza BÏ ÔÈÚÓBL - ÌeÁza ËÚÓe109ÔÎÂ . ƒ≈«¿¿ƒ«¿∆ƒ»¿≈

‰a¯ „Á‡ ,ÌeÁz‰ e„„Óe ÔÈÁÓÓ ÌÈL e‡a Ì‡ƒ»¿«ƒÀ¿ƒ»¿«¿∆»ƒ»
‰a¯ÓÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓ „Á‡Â110‰a¯È ‡lL „·Ï·e . ¿∆»ƒ≈¿ƒ«¿«∆ƒ¿«∆…¿«∆
dBÒÎÏ‡ ˙cnÓ ¯˙È111.¯ÈÚ ÏL »≈ƒƒ«¬«¿»∆ƒ

נח:).106) (עירובין "אין 107)משנה המשנה לשון
החכם  האדם הוא "מומחה", המומחה": מן אלא מודדין
מן  בחכמה או שתהיה, מלאכה באיזו במלאכתו המהיר
מהיר  בתשבורת, חכם שיהיה בכאן ורוצה החכמות,

המשניות). (פירוש קרקעות" "כשאומר 108)במדידת
עכשיו" עד חושבים שהיינו ממה יותר הוא שבת שתחום

המשניות). הדבר 109)(פירוש את חכמים אמרו "שלא
יט. בהלכה וראה (משנה), להקל" אלא להחמיר

במדידה.110) טעה השני - אומרים מפורש 111)שאנו
יח. בהלכה

.ÁÈÔBL‡¯‰ ‡nL :¯Ó‡ ,‰Ê ‰a¯iL ˙Úa ?„ˆÈk≈«¿≈∆¿«∆∆…«∆»»ƒ
ÔBÒÎÏ‡ Ô¯wÓ112CÎÈÙÏe ,ÌÈtÏ‡‰ „„Ó ¯ÈÚ ÏL ƒ∆∆¬«¿∆ƒ»«»«¿«ƒ¿ƒ»

‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ÌeÁz‰ ÚÏˆ ‡ˆÓÂ ,B˙cÓ ËÚÓƒ≈ƒ»¿ƒ¿»∆««¿≈≈«¿ƒ»
ÚÏvÓ ÌÈtÏ‡ „„Ó ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ;ÌÈtÏ‡Ó ˙BÁt»≈«¿«ƒ¿∆»«¬»««¿«ƒƒ∆«

‰È„n‰113¯˙BÈa ‰ÚhL ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆»»¿≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ¯˙È ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‰a¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ê ÏÚ«∆¿ƒ»ƒƒ»∆»«¬»≈«»ƒ

·e¯˜a ‰n‡ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó LÓÁa elÙ‡114- ¬ƒ«¬≈≈¿ƒ«»¿≈
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈa ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈«∆≈¿ƒ

כזה.112) באלכסון, העיר של מהקרן שמדד 113)שמדד
כזה: ישר, בקו העיר חמש 114)מאמצע לומר רוצה

מאלף  חמשיות שתי שיעור אמה, ושתים ושבעים מאות
שלפי  אלפיים). ביחד (שהם ושתים ועשרים מאות וארבע
אמה  שהרי מהמדה, חמישיות שתי הפסיד באלכסון, שמדד
משנה'. 'מגיד – באלכסון חמישיות ושתי אמה היא בריבוע

.ËÈelÙ‡115‰ÁÙL elÙ‡ ,„·Ú116¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ,117: ¬ƒ∆∆¬ƒƒ¿»∆¡»ƒ«
ÏB„b‰ ÔÓ‡Â .˙aM‰ ÌeÁz Ô‡k „Ú118¯eÎÊ :¯ÓBÏ «»¿««»¿∆¡»«»«»

‡;ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk ˙aLa ÌÈ‡a eÈÈ‰ Ô‡k „ÚL ,È ¬ƒ∆«»»ƒ»ƒ¿«»¿∆»ƒƒ»»
B˙e„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ119‡lL .‰Ê ¯·„a120e¯Ó‡ ¿¿ƒ«≈¿»»∆∆…»¿

¯eÚML ÈtÓ ;Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈ƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡121. «¿«ƒ«»ƒƒ¿≈∆

נח:).115) (עירובין כנענים,116)משנה ושפחה עבד
פ"ט  עדות בהל' (כמבואר דברים בשאר לעדות הפסולים

את 117)ה"ד). מדדו שהם להם להאמין הכוונה אין
נאמנים  אלא המומחה, על אלא סומכין אין שהרי התחומין,
בפעם  ובוודאי כאן, עד בשבת ללכת מוחזקים שהיו לומר
סי' ברורה' ('משנה מומחה ידי על התחום נעשה ראשונה

להעיד 118)שצט). נאמנים "ואלו כח. בכתובות משנה
אלא  כזאת עדות מקבלים ואין בקטנם", שראו מה בגדלם

בהם. והקילו דרבנן שהיא תחומין על 119)לענין אבל
שצט). סי' או"ח ושו"ע ('טור' סמכו לא קטן של עדותו

נח:).120) (עירובין הוא 121)משנה מיל עשר שנים אבל
פרק  (למעלה התורה מן הוא מיל עשר שנים השיעור, מן

ה"א). כז

ועׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
זכירת 1) כולל שהוא זכור של מצותֿעשה בו נתבאר

מן  שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש
הפרק. נסתיים ובזה דבריהם, ושל התורה

.‡˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
ÌÈ¯·„a2.BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ :¯Ó‡pL , ƒ¿»ƒ∆∆¡«»∆««»¿«¿

e‰¯ÎÊÏ CÈ¯ˆÂ .Lec˜Â Á·L ˙¯ÈÎÊ e‰¯ÎÊ ,¯ÓBÏk¿«»¿≈¿ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈
,ÌBi‰ Lec˜a - B˙ÒÈÎa :B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

B˙‡ÈˆÈ·e3.‰Ïc·‰a - ƒƒ»¿«¿»»

בספרא:2) הוא וכן הלב. בהרהור די ולא דווקא בדברים
אומר  כשהוא בלבך, יכול לקדשו. השבת יום את "זכור
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זכור, מקיים אני מה הא אמורה, הלב שמירת הרי שמור,
הוא  וכן ג). הלכה בחקותי פרשת (ריש בפיך" שונה שתהיה
בכניסתו  דברים "ולאמור קנה: מצוה המצוות' ב'ספר
אינו  היין על שקידוש ו' הלכה להלן וראה וביציאתו".

דרבנן. מצוה אלא התורה מן רבינו 3)מצותֿעשה כתב כן
קדשהו  כן גם "ואמרו קנה) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר גם
נמצאה  ולא הבדלה". כלומר ביציאתו, וקדשהו בכניסתו
דרב  בשאילתות אלא שלפנינו התלמודית בספרות זו מימרא
לרש"י  המיוחס בפירוש (וראה הברכה וזאת בפ' גאון אחאי

י'). סי' התשובות חלק שם הגאונים ובאוצר א', ד' נזיר

.·eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ4e· ‰ˆ¯Â ÂÈ˙BˆÓa5, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂ6ÔBˆ¯Â ‰·‰‡a7ÔB¯kÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ8‰lÁz .9L„˜ È‡¯˜ÓÏ10¯ÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ11z¯Á· e· Èk .12zLc˜ e˙B‡Â13 ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»
EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ14ÔBˆ¯·e ‰·‰‡a15 ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»

ezÏÁ‰16˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .17. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט), הלכה (להלן
יב): ה, (דברים שכתוב נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט".
מכל  סגולה לי "והייתם ה): יט, (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי 5)העמים" ד): קמט, (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי כז) מג, (יחזקאל וכתוב בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט, (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט, (שמות שכתוב כמו ההר,
ההר  את הקב"ה עליהם "שכפה פח.): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כיֿאם אונס חֿיא):8)בלי כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים
ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי,

יום 9) הוא "כי הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי
ז:). (כתובות ברש"י וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ היית עבד כי "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע חזקה ביד משם אלקיך
"כי  שם: הרמב"ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות
מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור
המורה  השבת על ספק בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב מצרים, מארץ צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר

ז). יט).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך
להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך

כמו 15)הכ"ב. עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת
לרצון  שהיא עולה אלא כט.) כח. (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב'ספרי' וכ"ה רוקח').
עמ' ח"ב מו"ק על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט.]. לברכות הרא"ש ותוס' שנאמר:16)סב. כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב השבת", "מקדש אומרים בשבת ב.
ימי  מששת ועומדת קבועה שבת כי והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע דין, בבית תלוי יוםֿטוב
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי"ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.‚‰ÊÂ18CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰Ïc·‰‰ ÁÒ ¿∆…«««¿»»»«»¡…≈∆∆
ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,ÌÏBÚ‰19CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,20, »»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆

ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·21ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e , ≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
‰NÚn‰22.ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ««¬∆»«»««¿ƒ≈…∆¿…

ב.18) קג, "ולהבדיל 19)פסחים י.): י. (ויקרא שנאמר
החול". ובין הקודש ד):20)בין א, (בראשית שנאמר

במוצאי  נברא והאור החושך", ובין האור בין אלהים "ויבדל
נד.). (פסחים "ואבדיל 21)שבת כו): כ, (ויקרא שנאמר

יג): לא, (שמות בשבת וכתוב לי", להיות העמים מן אתכם
ה' אני כי לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות "כי
האומות. מן ישראל נבדלים שבשבת הרי מקדשכם",

לומר 22) שצריך מפני תקנוהו אלא הבדלות, ממנין אינו זה
להלן  וראה קד.). (פסחים לחתימה סמוך הפתיחה מעין

שם. ובהערה כב הלכה

.„¯wÚ23‰ÏÈla - Lecw‰24- ‰ÏÈla Lc˜ ‡Ï Ì‡ . ƒ««ƒ««¿»ƒ…ƒ≈««¿»
.Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Lc˜Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈≈¿≈ƒ¿«≈¿≈»«À

‰ÏÈla ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â25¯ÁÓÏ ÏÈc·Ó -26ÏÈc·Óe ; ¿ƒ…ƒ¿ƒ««¿»«¿ƒ¿»»«¿ƒ
ÍÏB‰ÂÈLÈÏL ÌBÈ ÛBÒ „Ú27ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿«¿ƒƒ¬»≈¿»≈«

.„·Ïa ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏa ‡l‡ ¯B‡‰»∆»¿≈»≈«»ƒ¿«

א.23) קו, השבת 24)פסחים יום את "זכור שכתוב
(הרשב"ם). היום כשמתקדש השבת כניסת בשעת לקדשו",

יום 25) את "זכור שכתוב בלילה, היא ההבדלה שעיקר
- השבת ויציאת וביציאתו, בכניסתו זכרהו לקדשו", השבת

הבדיל 26)בערב. שלא "מי קז. פסחים במסכת הוא כן
כולו". היום כל והולך מבדיל שבת, שלשה 27)במוצאי

(פסחים  שעברה לשבת שייכים שבוע, של ראשונים ימים
ותנו  כתבו לעדים: "האומר גיטין: לענין שאמרו כמו קו.),
אמר  שלישי. יום סוף עד כותבין שבת! לאחר לאשתי גט
מיום  כותבין השבת! קודם לאשתי גט ותנו כתבו להם:
הכ"ג). פ"ט גירושין בהל' (רבינו ששי" יום סוף עד רביעי
ושונצינו). (ויניציאה הרביעי" יום סוף "עד אחר: ובנוסח
[ומה  הנכונה היא שלנו שהנוסחא משנה' ה'כסף וכתב
סוף  עד והולך ומבדיל למחר "מבדיל וכתב רבינו שחילק
ראשון  ביום שההבדלה נראה ביחד, כללם ולא שלישי" יום
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הוא  ראשון יום כי תשלומין, משום ולא בזמנה הבדלה היא
חלאוה  מהר"ם בחידושי הובא הרמב"ן, (וכ"כ שבת מוצאי
הוא  שלישי יום סוף עד ההבדלה ואילו קו:), לפסחים
סי' או"ח לשו"ע הגרע"א בהגהות וראה תשלומין. מטעם
במוצאי  הבדלה שכח שאם לפסוק שרוצה ו' סעיף רצ"ט

דין יוםֿטו  אין שביו"ט אףֿעלֿפי למחר, להבדיל יכול ב,
יוםֿטוב]. אחר ימים שלשה של

.‰¯eÒ‡28ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï29L„wMÓ »¿»»∆¡…ƒ¿«ƒƒ∆»«
BÏ ¯eÒ‡ - ÌBi‰ ‡ˆiMÓ ÔÎÂ .Lc˜iL „Ú ÌBi‰««∆¿«≈¿≈ƒ∆»»«»

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰Ï30ÌÚËÏ B‡ ¿«¿ƒ∆¡…¿ƒ¿¿«¬¿»»ƒ¿…
¯zÓ - ÌÈÓ ˙BzLÏÂ .ÏÈc·iL „Ú ,ÌeÏk31ÁÎL .32B‡ ¿«∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒÀ»»«

- ÏÈc·iL Ì„˜ B‡ Lc˜iL Ì„˜ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ¯·Ú»«¿»«¿»»…∆∆¿«≈…∆∆«¿ƒ
.ÏÎ‡L ¯Á‡ ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿ƒ««∆»«

א.28) קה, לאכול 29)פסחים לאדם "אסור אחר: בנוסח
ה'ירושלמי' בשם הרשב"א כתב וכן (ויניציאה), לשתות" או
"אסור  רבינו כתב שלא מובן ובזה לשתות, אסור מים שגם
התיר  שבהבדלה מכיון בהבדלה, שפסק כמו כלום" לטעום
שאסור  בקידוש אבל טעימה. איסור כתב מים, לשתות
טעימה  איסור לכתוב הוצרך לא מים, אף ולשתות לאכול

ב.30)(מהרי"א). קנ, לא 31)שבת אשי, רב דבי "רבנן
שם). (פסחים מים) לשתות (התירו אמיא" קפדי

אסי,32) רב לבית נזדמן אבא בר ירמיה "רב ב: קו, פסחים
והבדיל". כוס לו נתנו הבדלה, קודם מאכל דבר וטעם שכח

.ÂÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ33ÏÚ ÏÈc·‰Ïe ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈«««ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙza ÏÈc·‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔÈi‰««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÒBk ÏÚ34¯Á‡Óe .35"ÏÁÏ L„˜ ÔÈa" ¯Ó‡ÈÂ ÏÈc·iL «≈««∆«¿ƒ¿…«≈…∆¿…
ÏÈc·‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯zÓ -À»«¬¿»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ

C¯·Óe .ÒBk‰ ÏÚ36‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ37Ck ¯Á‡Â , ««¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
Lc˜iL „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB BÈ‡Â .Lc˜Ó38. ¿«≈¿≈≈∆»»«∆¿«≈

לקדשו,33) השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו ומה
הוא  היין על שקידוש ראיה מכאן אין - היין" על זוכרהו
אסמכתא  אלא גמורה דרשה זו אין כי התורה, מן מצוה
במסכת  בפירש"י וראה זוכרהו). ד"ה שם ('תוספות' בעלמא
התורה. מן מצוה היא היין על שקידוש שדעתו ד. נזיר

מן 34) (כשעלו בתחילה יוחנן: רבי "אמר א: לג, ברכות
(לקנות  העשירו בתפילה, הבדלה קבעו דחוקים) והיו הגולה
להבדיל  עזרא תקנת נשתכחה (ואז הכוס על קבעוה יין)
אמרו: והם בתפילה, קבעוה - והענו חזרו בתפילה),

הכוס". על להבדיל צריך בתפילה קנ,35)המבדיל שבת
נא:).משנ 36)ב. (ברכות לקידוש 37)ה גורם "שהיין

שתדיר  ועוד: קידוש), אין - פת או יין אין (שאם ֵֵָשּתאמר
ששותה  עת שבכל תדיר, הוא (יין קודם" תדיר תדיר, ושאינו

שבת). בליל אלא אינו קידוש אבל עליו, מברך כי 38)יין
קו:), (פסחים המוציא לברכת נטילה בין הפסק הוא הקידוש
לקדש  שיכול הסובר לרב דוקא שזה הרשב"ם דעת אבל
קידוש  שאין שפוסקים מה לפי אבל סעודה, במקום שלא
הקידוש  כן אם ח), בהלכה (כמבואר סעודה במקום אלא
ידיו  שנטל הרא"ש נהג וכן הפסק, כאן ואין לסעודה שייך

רעא). סי' ורמ"א או"ח ('טור' קידוש קודם

.Ê„ˆÈk39˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,ÒBk Á˜BÏ ?‰NBÚ ‡e‰ ≈«∆≈«∆«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯40BÁÈ„Óe ,¯˙È B‡41BÙËBLÂ ÌÈÙaÓ ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿¿
ıeÁaÓ42BÈÓÈa BÊÁB‡Â ,ÔÈÈ e‰‡ÏÓÓe ,43B‰Èa‚Óe , ƒ«¿«¿≈«ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ44ÁÙË45Ï‡ÓNa ÚiÒÈ ‡ÏÂ ,¯˙È B‡46, ƒ««¿«∆«»≈¿…¿«≈ƒ¿…
ËeLt ‚‰Óe .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Óe¿»≈««∆∆¿««»¿«≈ƒ¿»»

"elÎÈÂ" ˙L¯t ‰lÁza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ ÏÎa47¯Á‡Â , ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»««¿À¿««
‡BÏÓ ‰˙BLÂ .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó Ck»¿»≈«««ƒ¿««»¿«≈¿∆¿

ÂÈÓ‚Ï48‰¯e·Á Èa ÏÎÏ ‰˜LÓe ,49ÏËB Ck ¯Á‡Â . À¿»«¿∆¿»¿≈¬»¿««»≈
.ÏÎB‡Â "‡ÈˆBn‰" C¯·Óe ,ÂÈ„È»»¿»≈«ƒ¿≈

ב.ברכ 39) נא, שיעור 40)ות שהוא הלוג, רביעית הוא
וחומש  אצבע וחצי אצבעים, ברום אצבעים על אצבעים
עשר  מעוקבות, אצבעות 10.8 שהן קט.) (פסחים אצבע
ומחצה  ביצה שיעור והוא חמישיות וארבע אצבעות
קידוש  של הכוס תהא לא ולכתחילה ה"ב), בפ"ח (כמבואר

גרם. מתשעים ברכות 41)פחותה מהל' בפ"ז כמבואר
נקיה 42)הט"ו. שתהיה ומבחוץ מבפנים במפה מקנחו או

קפג). סי' החשובה.43)(או"ח מיסב 44)בידו הוא ואם
שכתוב  משום טפח, השולחן מן מגביהו השולחן, על
אקרא". ה' ובשם אשא ישועות "כוס יב): קטז , (תהלים

סנטימטרים.45) כעשרה עליו 46)שהוא יראה שלא
כל 47)כמשא. המנונא, רב "דאמר ב: קיט, שבת

הכתוב  עליו מעלה - ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל
בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה כאילו

לצד 48) מסלקו שאילו כל כלומר לוגמיו", "כמלוא היינו
"מלוא  ואילו רביעית. רוב והוא לוגמיו כמלוא יראה אחד,
בפ"ז  רבינו בדברי ועיין מרביעית. יותר הוא לוגמיו"
הוא  השתיה ששיעור מדבריו שנראה ה"ט, מצה מהלכות
אם. ד"ה קז. פסחים 'תוספות' ועיין רביעית. רוב

צריכים 49) החבורה בני כל שאין נראה, הגאונים "מדברי
(מגידֿמשנה). לוגמם" מלוא

.ÁÔÈ‡50‰cÚÒ ÌB˜Óa ‡l‡ Lec˜51‡Ï ?„ˆÈk . ≈ƒ∆»ƒ¿¿À»≈«…
¯Á‡ ˙È·a ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ˙È·a Lc˜È52Lc˜ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«ƒ∆¿…«¿«ƒ«≈¬»ƒƒ≈

‰iL ˙ÈÂÊa ÏÎB‡ - BÊ ˙ÈÂÊa53˙È·a ÔÈLc˜Ó ‰nÏÂ . ¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ¿≈
˙Òk‰54ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈtÓ ?55.ÌL «¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ»

א.50) קא, "וקראת 51)פסחים יג): נח, (ישעיה "שכתוב
בקריאה  כלומר לשבת, קורא שאתה במקום עונג", לשבת
משום  וגם הוא, חכמים ומדרש עונג, יהא שם קידוש, של
היין  על בוודאי היין", על "זכריהו היין: על קידוש שנקבע
(הרשב"ם). חשוב" שהוא נקבע הסעודה שבשעת

כי 52) אחרות, דיעות ויש זו. הלכה בשיטת רבינו דעת זוהי
הקידוש  אחרי יצא אפילו הראשון, מקומו את הרואה כל
רעג). סי' (או"ח אחד מקום חשוב לחצר, מהבית

לסעודה.53) קידוש בין להפסיק ולא מיד לאכול וצריך
רעא). סי' קידוש 54)(רמ"א ואין שם, אוכלים אין שהרי

סעודה. במקום ממש,55)אלא הכנסת בבית הכוונה אין
ה"ו), תפילה מהל' בפי"א (כמבואר בו לאכול אסור שהרי
ושומעים  הכנסת, לבית הסמוך בבית אוכלים שהיו אלא
קנא), סי' (או"ח ובט"ז (מגידֿמשנה), הכנסת, בבית קידוש
או  להאכיל העיר בני הוצרכו שאם רמב"ן בשם הביא

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



פה zay zekld - mipnf xtq - fenz 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תנאי  שעל מותר, הכנסת, בבית זמני באופן אורחים להשכיב
נבנה. זה

.Ë‰È‰56‰È‰ ‡lL B‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó »»ƒ¿«∆¿«≈ƒ««ƒ∆…»»
C¯·Óe ,‰lÁz ÂÈ„È ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ BÏ«ƒ¬≈∆≈»»¿ƒ»¿»≈
ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ÚˆBa Ck ¯Á‡Â ,Lc˜Óe ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ¿«≈¿««»≈«¿≈¿≈

˙t‰ ÏÚ ÔÈÏÈc·Ó57ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ,58. «¿ƒƒ«««∆»««

ב.56) קו, ומר 57)פסחים ינוקא "מר א: קז, פסחים
בא  אחת פעם אשי: לרב סיפרו חסדא רב של בניו קשישא
שכר  לו הבאנו להבדלה, יין לנו היה ולא למקומנו אמימר
יין; לו להביא טרחנו למחר טעם, ולא הבדיל ולא להבדיל
להבדלה  יין לנו היה ולא אצלנו, נזדמן שוב אחרת לשנה
אצלכם  הוא השכר כן אם אמימר, אמר שכר; לו ונתנו
השכר", על והבדיל היין), במקום (משקה מדינה" "חמר
שלא  כיון יין, אין אם גם הפת על מבדילים שאין הרי
קו:). פסחים ('תוספות' הפת על אמימר הבדיל

שמקדשים 58) כיון שבת, במוצאי יוםֿטוב חל אם "אמנם
גם  מבדילים הקידוש אגב העיקר, הוא והקידוש הפת, על

מי  ('הגהות הפת" ימוניות').על

.ÈÈÓ59ÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL ¯Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

‰iL ‰cÚÒ60"‰a¯ ‡Lec˜" ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .61. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙BLÂ „·Ïa "ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iL62ÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב, אמר ברונא רב "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק הוא שהקידוש רשב"ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב ואין קו.) (פסחים

מדרבנן. רק הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק הראב"ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.‡ÈÌ„‡Ï BÏ LÈ63„BÚaÓ ˙aL ·¯Ú ÒBk‰ ÏÚ Lc˜Ï ≈»»»¿«≈««∆∆«»ƒ¿
ÏÈc·Ó ÔÎÂ ;˙aM‰ ‰ÒÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ64ÏÚ ««ƒ∆…ƒ¿¿»««»¿≈«¿ƒ«

;˙aL ‡È‰ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ ÒBk‰«ƒ¿««ƒ∆¬«ƒƒ«»
B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈk ˙ÚLa ÔÈa d¯Ó‡Ï - ‰¯ÈÎÊ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»

ËÚÓk BÊ ‰ÚLÏ Ì„˜ ÔÈa65. ≈…∆¿»»ƒ¿«

שבת 63) ערב של אדם מתפלל שמואל, "אמר ב: כז, ברכות
הכוס". על קדושה ואומר שם:64)בשבת, בברכות,

הכוס". על הבדלה ואומר שבת, מוצאי של אדם "מתפלל
התימנים).65) (כת"י "במעט" אחר: בנוסח

.·ÈÈÓ66ÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL ·¯Úa ÏÎB‡ ‰È‰L ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»
ÌBi‰67‰tÓ Ò¯Bt - ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰Â68ÏÚ «¿¿«¿À»≈«»«

C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,B˙cÚÒ ¯ÓB‚Â ,Lc˜Óe ÔÁÏM‰«À¿»¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈
‰È‰ .ÔBÊn‰ ˙k¯a69‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ ƒ¿««»»»≈¿«»¿»»««»¿

B˙cÚÒ ¯ÓBb - B˙cÚÒ CB˙a70ÂÈ„È ÏËBÂ ,71C¯·Óe , ¿¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈
ÂÈÏÚ ÏÈc·Ó Ck ¯Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a72Ì‡Â . ƒ¿««»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ

‰i˙M‰ CB˙a ‰È‰73˜ÒBt -74Ck ¯Á‡Â ,ÏÈc·Óe »»¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»
.B˙i˙LÏ ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ»

א.66) ק, שאסור 67)פסחים אכילתו, את להפסיק צריך
קידוש. קודם בשבת לאחר 68)לאכול עד הפת את לכסות

השבת  לכבוד סעודה עכשיו שהביא היכר שיהיה הקידוש,
צריך  היין על קידוש בכל וכן רעא); סי' אברהם' ('מגן
עליה  לברך צריך מכוסה, הפת אין שאם הפת, את לכסות
"ארץ  ח): ח, (דברים בפסוק הקודם כל "כי היין, קודם
ברכות  בהל' (רבינו לברכה" קודם וגפן", ושעורה חיטה

מיימוניות'). ו'הגהות הי"ג א.69)פ"ח קה, פסחים
חכמים 70) שדרשו סעודתו, באמצע להפסיק צריך ואינו

"שמור" ח) כ, (שמות "זכור" ז) פרשה יתרו (מכילתא
אמרו  מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו זכור יב) ה, (דברים
שילך  רוצה שאינו כאדם הקודש", על מחול שמוסיפים
נראה  - באמצע מפסיק ואם שיכול, זמן כל מאצלו אוהבו

המלך. את אחר 71)כמגרש הידים את ליטול שצריך
פ"ז  ברכות בהל' (כמבואר המזון ברכת לפני הסעודה

אסור 72)הי"ב). כוסות, שני לו יש שאם סובר הראב"ד
עושין  שאין מפני אחד, כוס על והבדלה המזון ברכת לברך
נפש  ושמירת רוצח בהל' (כמבואר חבילות חבילות מצוות
אבל  כמשא, עליו המצוות קיום נראה יהא שלא ה"ה), פ"ו
קידוש  אחד כוס על לומר רוצה אם שרק - רבינו דעת
כי  מזה, זה ונפרדים שונים ענינים שני שהם המזון, וברכת
על  המזון וברכת השבת), (קדושת להבא על הוא  הקידוש
הבדלה  אבל קב:), פסחים (ראה שאכל) (הסעודה העבר
כוס  על לומר מותר נתקנו, העבר על ששניהם המזון וברכת

(מגידֿמשנה). מותר 73)אחד מים שאילו יין, שתיית
ה"ה). (למעלה הבדלה לפני א.פסחים74)לשתות קה,

בה. מפסיק ולפיכך חשובה, אינה ששתייה

.‚È‰È‰75- ˙aL ˙ÒÎ‰ ÌÚ B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚Â ÏÎB‡ »»≈¿»«¬ƒ»ƒ«¿»««»
C¯·Ó76ÏÚ Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔBÊn‰ ˙k¯a ¿»≈ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿«≈«

ÔÈ‡L ,„Á‡ ÒBk ÏÚ Lc˜ÈÂ C¯·È ‡ÏÂ .ÈL ÒBk≈ƒ¿…¿»≈ƒ«≈«∆»∆≈
„Á‡ ÒBÎa ˙BˆÓ ÈzL ÔÈNBÚ77Lec˜ ˙ÂˆnL ; ƒ¿≈ƒ¿¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‰¯Bz ÏL ˙BˆÓ ÈzL ÔBÊn‰ ˙k¯a ˙ÂˆÓe78.Ô‰ ƒ¿«ƒ¿««»¿≈ƒ¿∆»≈

ב.75) קב, בברכת 76)פסחים שבת של להזכיר וצריך
(שו"ע  שבת שעכשיו כיון - עדיין קידש שלא אף המזון,

רעא). סי' חבילות 77)או"ח מצוות עושים שאין לפי
שונים  ענינים שני שהם הקודמת, בהלכה כמבואר חבילות,
כוס  על לומר מותר וקידוש הבדלה אבל מזה, זה ונפרדים
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כב, בהלכה כמבואר שבת, במוצאי יוםֿטוב כשחל אחד,
הקודמת. שהן 78)ובהלכה נישואין ברכות להוציא

עוז'). ('מגדל אחד כוס על ונאמרות מדרבנן,

.„ÈÔÈ‡79ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈«
,¯B‡N B‡ L·c Ba ·¯Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ˙È·Áa Ïc¯Á‰ ˙tËk elÙ‡¬ƒ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ80·¯Ún‰ ÏÎa ÔÈ¯BÓ e‡ Ck .81¯ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»»»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ
ÂÈÏÚ Lc˜Ï82CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰' ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡Â , ¿«≈»»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈

B‡ ,Ú¯ BÁÈ¯L ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«
‰l‚Ó83Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏM·Ó B‡ ,84. ¿À∆¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב, (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי
ה"א. פ"ה מזבח איסורי בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י 81) פי"א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב זה וכעין
גאוני  "הורו לשונו: וזה גוי, של יין שאם באיסור המערב,

למזבח, ראוי ואינו הואיל דבש, מעט ישראל ביין נתערב
הגוי". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי'82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ"י פסחים
פ"ה. ח"א בתשב"ץ ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא

רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי וכיוצא נחש
ה"ו). פי"א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן

מחמת  ופסולם וה"י) ה"ט מזבח מאיסורי פ"ו (רמב"ם
(מגידֿמשנה). עצמם

.ÂËÔÈÈ85ÁÈ¯ BÁÈ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈«
ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ86Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ . «ƒ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆

ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ«ƒ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ87ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ

‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿»»¬»ƒƒ
‰Úa¯‡88.ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ,‚eÊÓ ÔÈÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»»¬≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»»

א.85) צז, וכיון 86)בבאֿבתרא הטעם, אחר הולך שהכל
להלן  וראה צו.), (ב"ב עליו מקדשים אין - חומץ שטעמו

יז. הגפן"87)הלכה פרי "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט. פ"ח ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא -

בהל'88) כמבואר הגפן", פרי "בורא עליהם מברכים שאז
והוציא  מים) (מדות שלשה עליהם שנתן "שמרים ברכות:
עליהם  מברך המים), עם השמרים יין (שנמזג ארבעה מהם
מים  חלקים (שלשה הוא מזוג יין שזה הגפן, פרי בורא
טעם  בהם שיש אףֿעלֿפי מארבעה פחות הוציא יין), ואחד

תחילה". שהכל עליהן מברך - יין

.ÊËÈÏk89‰nk ˜ÈÊÁÓ elÙ‡ ,ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ¿ƒ∆»»»≈«ƒ¬ƒ«¬ƒ«»
BÓ‚t ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ epnÓ ‰˙L Ì‡ ,˙BiÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»ƒ∆¿«¬≈∆¿»

¯‡M‰ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,ÏÒÙÂ90‡e‰L ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««¿»ƒ¿≈∆
˙BÒBk È¯eiLk91. ¿ƒ≈

א.89) קו, לקדש 90)פסחים יכול אחר, יין לו אין ואם
(הרשב"ם). שאינו 91)עליו יין קצת לתוכו שופכים ואם

(פוסקים). הראשון להכשרו חזר מים, קצת או פגום

.ÊÈÔÈÈ92ÔÈÈ ÌÚË BÓÚËÂ ıÓÁ‰ ÁÈ¯ BÁÈ¯L93- «ƒ∆≈≈««…∆¿«¿«««ƒ

ÔÈÈ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó94ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ ÔÎÂ .‚eÊÓ95- ¿«¿ƒ»»¿≈«ƒ»¿≈≈ƒƒ
Ô‰a LiL ÌÈ˜enˆ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒƒ∆≈»∆

C¯„È Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏÔL·c Ô‰Ó ‡ˆÈ Ô˙B‡96ÔÎÂ . «¿ƒ∆ƒƒ¿…»≈≈≈∆ƒ¿»¿≈
BzbÓ L„Á ÔÈÈ97Ì„‡ ËÁBÒÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó - «ƒ»»ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈»»

B˙ÚLa ÂÈÏÚ Lc˜Óe ,ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡98‰È„Ó .99 ∆¿∆¬»ƒ¿«≈»»ƒ¿»¿ƒ»
Lec˜Ï ÏeÒt ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÎL dÈÈ ·¯L100, ∆…≈»≈»««ƒ∆»¿ƒ
‰È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯zÓ101. À»¿«¿ƒ»»ƒ¿¬«¿ƒ»

א.92) צז, בריח,93)בבאֿבתרא ולא בטעם, תלוי שהכל
טו. הלכה למעלה יהיה 94)וראה לפחות אולם במים,

רד). סי' (או"ח במים בששה מאחד יותר ענבים 95)היין
הענבים.96)מיובשים. ראשונים 97)מיץ ימים ארבעים
סי'98)לדריכתו. (או"ח ישן ביין המובחר מן מצוה אבל

א.99)רעב). קז, על 100)פסחים לקדש שיכול כיון
ט'. בהלכה כמבואר המדינה 101)הפת, שתיית שעיקר

יין. במקום שכר הוא

.ÁÈÈ‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe ˙aL ÈÏÈÏa ÔÈLc˜nL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈÏÈÏa ÔÈLc˜Ó Ck ,˙aL102ÔÈÏÈc·Óe «»»¿«¿ƒ¿≈≈»ƒƒ«¿ƒƒ

˙B˙aL ÌlkL ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e Ô‰È‡ˆBÓa¿»≈∆¿»≈«ƒƒ∆À»«¿
Ô‰ '‰103ÏL BlÁÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe . ≈«¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿À∆

ÌÈÏÈc·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ˙aL È‡ˆBÓ·e ,„ÚBÓ≈¿»≈«»¿¬»≈«¿ƒƒ
˙aLÏ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa104. ¿»≈¿«»

לקדשו"102) השבת יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
לי  אין - בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה,
לז) כג, (ויקרא תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא
הקידוש  אין אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי "אלה

(מגידֿמשנה). התורה מן (חולין 103)ביוםֿטוב משנה
הכ"א.104)כו:). פ"א למעלה מבואר

.ËÈCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :·BË ÌBÈ Lec˜ ÁÒ…«ƒ»«»¡…≈∆∆
ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰105eÓÓB¯Â ,ÌÚ ÏkÓ106ÏkÓ »»¬∆»«»ƒ»»¿¿»ƒ»

LÏÔB107ea ¯Áa .108e¯‡ÙÈÂ e· ‰ˆ¯ ,eÏc‚ÈÂ109. »»«»«¿«¿≈»»»«¿»¬≈
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ110, «ƒ∆»¡…≈¿«¬»¬ƒ¿ƒ¿»

L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ˙‡ ,ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»…∆
‰f‰111‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ˙‡ ,112˙BÚe·M‰ ‚Á B‡ «∆∆««««∆««»

˙Bkq‰ ‚Á B‡113e˙e¯Á ÔÓÊ ,114e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ B‡ ««À¿«≈≈¿«««»≈
e˙ÁÓN ÔÓÊ B‡115ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,116. ¿«ƒ¿»≈¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á· e· Èk117È„ÚBÓe , ƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¬≈
EL„˜118,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ezÏÁ‰ ÔBNN·e ‰ÁÓNa »¿¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»«»
Lc˜Ó119Ï‡¯NÈ120ÌÈpÓf‰Â121˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿

:‰lÙza Ì˙BÁL C¯„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ¯ÈkÊÓ - ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó122. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני אתכם 106)על "רק ב): ג, (עמוס שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי
('אבודרהם'). צדיק" קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח, (זכריה שנאמר
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איש  בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה
(כת"י 108)יהודי". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח

שתי  בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח התימנים),
רוקח'). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:

מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע אינן ויפארנו",
ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר

בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר
קודש". מקראי ה' (דברים 112)מועדי בתורה שנקרא כמו

חצות  עד רק היא פסח אכילת כי הפסח", "חג ולא טז), טז,
כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל

יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח מצרים"; מארץ

התימנים). ב.117)(כת"י בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב. קד,

ב.119) קיז, "כי 120)פסחים כח): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,
במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי "כל

קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח בזמנים,
בא). פ' בחיי (רבינו האסיף" בזמן וסוכות חיטים,

.Î‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :¯ÓB‡ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»
·BË ÌBÈ ˙‡123L„˜ ‡¯˜Ó124ÔB¯ÎÊ ,‰f‰125,‰Úe¯z ∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,L„˜ ‡¯˜Ó126e· Èk . ƒ¿»…∆¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»
˙Ó‡ E¯·„e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á·127 »«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¿»¿¡∆

Ìi˜Â128,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .„ÚÏ ¿«»»«»«»∆∆«»»»∆
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿«»
C¯„k ,ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó :Ì˙BÁ -≈¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿∆∆

‰lÙza Ì˙BÁL129. ∆≈«¿ƒ»

בכלל 123) הוא גם שהרי ראשֿחודש, להזכיר צריך ואינו
שמחתכם  "וביום י): י, (במדבר שנאמר הזכרון, יום
לפני  לזכרון לכם והיו . . חדשיכם ובראשי ובמועדיכם

מ.). (עירובין יום 124)אלהיכם" "את אחר: בנוסח
שונצינו). (ויניציאה, הזה" גם 125)הזכרון רבינו כתב כן

סופרים  במסכת אבל 'אהבה'. ספר בסוף התפילות בסדר
תרועה", "זכרון ובשבת תרועה", "יום יאמר בחול פי"ט:
וכן  ה"ו). פ"ב שופר בהל' (כמבואר בשבת תוקעים שאין

הפוסקים. השנה 126)הסכימו בראש ב: יא, השנה ראש
ו): (שמות כאן כתוב במצרים, מאבותינו עבודה בטלה
(תהלים  שם וכתוב מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי

שכמו". מסבל "הסירותי קיט,127)פא): (תהלים שנאמר
אמת". דברך "ראש הגאולה 128)קט): הבטחת שיאמת

('אבודרהם'). הנביאים ובדברי כמבואר 129)שבתורה
השנה. לכל תפילות בסדר 'אהבה' ספר בסוף

.‡Î˙aL·k ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa130Ì‡Â . ¿≈≈¿«≈«««ƒƒ¿«»¿ƒ
.˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó - ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡≈«ƒ∆»»ƒ¿«∆¿«¿«≈«««

Lc˜nL C¯„k ,‡a¯ ‡Lec˜ Lc˜Ó ·BË ÌBÈa ÔÎÂ¿≈¿¿«≈ƒ»«»¿∆∆∆¿«≈
.˙aLa¿«»

וראה 130) ז. פרשה יתרו (מכילתא לשבת מועדים שהוקשו
הי"ח). למעלה

.·Î„ˆÈk131˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈÎ¯·Ó ≈«¿»¿ƒ¿≈≈∆»ƒ¿
˙aLa „Á‡a132ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza ?133Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«»«¿ƒ»¿»≈««∆∆¿««»

Lc˜Ó134,¯p‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,·BË ÌBÈ Lec˜ ¿«≈ƒ¿««»¿»≈««≈
·Ó Ck ¯Á‡ÂÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a Ì˙BÁÂ ,ÏÈc135ÔÈa ¿««»«¿ƒ¿≈««¿»»««¿ƒ≈

L„˜Ï L„˜136."eÈÁ‰L" C¯·Ó Ck ¯Á‡Â , …∆¿…∆¿««»¿»≈∆∆¡»

א.131) קג, לשבת,132)פסחים הבדלה לעשות שצריך
ליוםֿטוב. שם:133)וקידוש בתלמוד סימן לזה ונתנו

(=שהחיינו, ז'מן ה'בדלה נ'ר, ק'ידוש, י'יין, = "יקנה"ז"
הכ"ג). יוםֿטוב.134)להלן בכניסת למהר שמצוה

השבת.135) יציאת את לאחר קדושת 136)שמצוה בין
לשון  ומצאנו ממנה, הקלה יוםֿטוב לקדושת החמורה שבת
ובין  הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה זה מעין הבדלה
שצריך  רבינו הביא [ולא לג). כו, (שמות הקדשים" קודש
יוםֿטוב  לקדושת שבת קדושת "בין החתימה לפני לומר
צריך  שאין קד.) (פסחים כפומבדיתאי שסובר לפי הבדלת",
ב"בירור  מש"כ ראה הפתיחה. מעין אלא לחתימה לסמוך
יב, והערה ב הלכה ולמעלה ד ציון יז. ביצה למסכת הלכה"

יט]. והערה ג והלכה

.‚ÎÈÏÈÏ Ïk137·BË ÌBÈ138ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÈÏ·e139 »≈≈¿≈«ƒƒ
"eÈÁ‰L" ÌÈ¯ÓB‡140ÔÈ‡ ÁÒt ÏL ÈÚÈ·L·e . ¿ƒ∆∆¡»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈

,BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ BÈ‡L ÈtÓ ;"eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ∆∆¡»ƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿≈«¿
C¯a ¯·Îe141.ÁÒt‰ ˙lÁ˙a ÔÓf‰ ÏÚ ¿»≈«««¿«ƒ¿ƒ««∆«

ב.137) מ, בתפילה.139)בקידוש.138)עירובין
"זמן".140) התלמוד: בלשון זו ברכה ונקראה
לאמרו 141) יכול - ראשון ביום אמרו לא שאם משמע,

מז:). (סוכה החג כל במשך

.„Î‰Ïc·‰ ¯„Ò142,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó :˙aL È‡ˆBÓa ≈∆«¿»»¿»≈«»¿»≈«««ƒ
„ˆÈÎÂ .¯p‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓNa‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â¿««»««¿»ƒ¿««»««≈¿≈«

È¯B‡Ó ‡¯Ba - ?¯p‰ ÏÚ C¯·Ó143Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ¿»≈««≈≈¿≈»≈¿««»
ÏÈc·Ó144. «¿ƒ

נ'ר 142) ב'שמים, י'יין, - "יבנה" וסימנה ב. נא, ברכות
רצו). סי' (או"ח גוונים 143)ה'בדלה שהרבה רבים, לשון

נב:). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.‰ÎÔÈ‡145e˙B‡iL „Ú ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó146B¯B‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿
‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ¯ÈkiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»

ÔÈ‡Â .˙¯Á‡147ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó148 «∆∆¿≈¿»¿ƒ««≈∆¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô˙aÒÓ Ì˙qL ;˙BÏfÓe«»∆¿»¿ƒ»»«¬«»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿»¿ƒ…««≈∆¬«»ƒ

fÓeÌÈ˙Ó ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,˙BÏ149. «»¿…««≈∆≈ƒ

ב.145) נא, ברכות משנה,147)יהנו.146)משנה,
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ב. נא, ותקרובת 148)ברכות ומשמשיה "עבודתֿכוכבים
ולא  שנאמר: בהנאה, אסורים בשבילה, הנעשה וכל שלה
פ"ז  כוכבים עבודת בהל' (רבינו ביתך" אל תועבה תביא

המת.149)ה"ב). לכבוד אלא להאיר נעשה שלא

.ÂÎB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - Ï‡¯NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ150; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó151:¯B‡ ‰‡¯Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

·¯ Ì‡152BÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ C¯k‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ,C¯·Ó153,ÔL·k ÏL ¯B‡ .C¯·Ó - ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ - ÌÈ¯Èk ÏLÂ ¯epz ÏL154ÂÈÏÚ C¯·È ‡Ï155. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
- ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó156L¯„n‰ ˙Èa ÏL ¯B‡ .157LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏÈ·La ÌÈ˜ÈÏ„nL ·eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
- ÌL ¯„ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e·‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó158ÔÓ ‰ÂˆÓ - ‰Ïc·‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
¯B‡‰ ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â .¯Á·n‰159¯„kÔÈ¯fÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ

.ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי גויים, של במסיבה היה לא אם
(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין

- בשבת הגוי שהדליק ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או
הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו

הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי שאינו
הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם

עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים
להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ קסמי ב. קג, פסחים

ביחד. דולקים ב.159)רבים נג, ברכות

.ÊÎ¯B‡160‰ÏBÁÏ ˙aLa ˜Ï„‰L161‰iÁÏe162- ∆À¿«¿«»¿∆¿«»
Ác˜‰L ¯B‡ .˙aL È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó163ÔÓ ¿»¿ƒ»»¿»≈«»∆À¿«ƒ

È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ·‡‰ ÔÓe ÌÈˆÚ‰»≈ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»»¿»≈
˙aL164Ì„‡ È„Èa B˙i¯a ˙lÁz ‰˙È‰ ‡È‰L ;165. «»∆ƒ»¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈»»

ÔÈ‡L ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿»¿ƒ»»¿»≈«ƒƒ∆≈
¯B‡ ÏÚ ‡l‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆»«

˙·ML166ÌBÈa ‰iÁÏ B‡ ‰ÏBÁÏ ˜Ï„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ∆»«««ƒ∆À¿«¿∆¿«»¿
‰¯·ÚÓ ˙·L È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯etk‰167. «ƒƒ¿»¿ƒ»»∆¬≈»«≈¬≈»

א.160) נג, ב 161)ברכות פרק (למעלה סכנה בו שיש
ב). יא).162)הלכה הלכה ב פרק (למעלה יולדת

ואבנים.163) מעצים נר 164)שהוצא צריכים בשבת כי
- שבת במוצאי שהוציאו וזה עבירה, ממלאכת ששבת

החמה במדרש165)מותר. ששקעה "כיון מובא:
החושך  התחיל הראשון), אדם (לבריאת במוצאיֿשבת
הקב"ה? עשה מה . . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש
ובירך  אור, מהן ויצא לזה זה והקישן רעפים שני לו זימן -
וכעין  יב). פרשה רבה (בראשית האש" מאורי בורא עליה

נד. פסחים במס' יום 166)זה מערב דלוק שהיה

שם). (פסחים, ושבת אחר:167)הכיפורים בנוסח
התימנים). (כת"י "מעבודה"

.ÁÎ·BË ÌBÈ168˙aL ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL169¯ÓB‡ , ∆»ƒ¿¿∆¿««»≈
,CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a««¿»»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e ,ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
¯„qL ;˙aL È‡ˆBÓa ¯ÓB‡L C¯„k - ‰NÚn‰««¬∆¿∆∆∆≈¿»≈«»∆≈∆
ÏÚ ‡Ï C¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰BÓ ‡e‰ ˙BÏc·‰‰««¿»∆¿≈»ƒ¿»≈…«

ÌÈÓNa‰170ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÎÂ .¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««≈¿≈≈»ƒ¿»≈«
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰«¿»ƒ¿»≈«ƒƒ

ב.168) כו, בשבת 169)חולין חל יוםֿטוב מוצאי שאם
יח). הלכה (למעלה מבדילים איסור,170)- בזה אין אבל

הבשמים. על ומברך נהנה רוצה ואם

.ËÎ?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙·‡Bc LÙp‰L ÈtÓ171ÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.·BË ÁÈ¯a d˙B‡ ÔÈ·MÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי שבת, ערב באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין

á"ôùú'ä æåîú 'ä éðù íåé

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו

ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈL¯ÙÓ Ô‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

¯BÓLÂ ¯BÎÊ - ‰¯BzaL .ÌÈ‡È·p‰2ÏÚ eL¯t˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„B·k - ÌÈ‡È·p‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡¯˜Â :¯Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח') פסוק כ' פרק (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים

שם. מוילנה הגאון כתב וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא
יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר

אותו". ויקדש השביעי

.·ÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ?„B·k e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL ·¯Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁ¯Ï Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „B·k ÈtÓ6„·Îa ·LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…̄¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡¯˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
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e‡Ba :ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL ·¯Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
CÏn‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב ומתעטף

ב'). עמוד כ"ה דף שבת קי"ט 7)(מסכת דף שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב: ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.‚‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL - ˙aM‰ „B·kÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ -9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡¯ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש
דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א '. עמוד קי"ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח' פרק פאה מסכת (ירושלמי לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב'.10) עמוד פ"ב דף קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי שבת,
ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה

.[10 הערה

.„‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „B·k13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „B·kÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
א'). הלכה א' פרק כתובות מסכת (ירושלמי ודומיהן אירוסין

רבי 13) "אמר – שבת. סעודת צרכי מהכנת יתבטל שלא
סעודתה  קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי יוחנן,
יושבים  והם בשבת לרבים דרשות דורש (כשהחכם בשבת
קבעה  ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה,
ל"ח  דף גיטין (מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב סעודתה

ב'). (וראה 14)עמוד חול בימות בה שנוהג רגילה
והכוונה 15)למעלה). ב' עמוד צ"ט דף פסחים מסכת

מה  (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע שהוא קטנה, למנחה
המגיד). הרב ג'. פרק תפילה בהלכות רבינו שכתב

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL ·¯Úa BÁÏL Ì„‡ ¯cÒÓ¿«≈»»À¿»¿∆∆«»¿««ƒ
˙ÈÊÎÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L16BÁÏL ¯cÒÓ ÔÎÂ ; ∆≈»ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈¿«≈À¿»

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»¿««ƒ∆≈»ƒ∆»
˙ÈÊÎÏ17CÈ¯ˆÂ .B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa B„aÎÏ È„k ; ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»ƒ

˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ B˙Èa Ôw˙Ï18‰È‰ÈÂ . ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿≈¿««»¿ƒ¿∆

ÏkL ;˙ÚvÓ ‰hÓe ,ÏÎ‡Ï Ce¯Ú ÔÁÏLÂ ,˜eÏc ¯≈»¿À¿»»∆¡…ƒ»À««∆»
Ô‰ ˙aL „B·ÎÏ el‡19. ≈ƒ¿«»≈

ב'.16) עמוד קי"ט דף שבת שם.17)מסכת שבת מסכת
הוא  שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא
המלך  את המלווה כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה

(רש"י). העיר מן ומסודר 18)בצאתו ערוך שימצאנו כדי
רסב). (או"ח הכנסת מבית יהודה 19)בבואו בר' יוסי "רבי

מבית  שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אומר,
נר  ומצא לביתו, וכשבא רע, ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת
רצון  יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטה ערוך ושלחן דלוק
כרחו" על אמן עונה רע ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא
שיושבים  המטה היינו מוצעת "ומטה שם). שבת (מסכת
הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה
מוצעת  תהיה עליה ששוכב המטה שגם כתב (רסב) והב"ח
לאכול  ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. המטה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה

.ÂBk¯c ÔÈ‡Â ,¯˙BÈa ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈ¯·c ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ ·iÁ - ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ .B„B·k ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,¯Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏM·Ó¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B¯≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bk¯c ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ‰a¯n‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈ¯vL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈL·z22Ïk‰ - ˙aLÏ ÌN·Ó ‰˜LÓe ¯˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰a¯n‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·BËÂ ÌÈa¯ ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙·e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»

˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡ - ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆
˙aL ‚Ú ‰Ê È¯‰ ,˙aL „B·k ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»

È„k ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ¯ˆ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈
˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba¯‰Ï25ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27C¯Ëˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˙Bi¯aÏ28. «¿ƒ

ב'.21) עמוד קי"ח דף שבת רב 22)מסכת בדברי הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב, ויום שבת מהוצאת חוץ השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט"ז דף ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
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ב'. עמוד (נחמה 25)קי"ח "כתוב חכמים שאמרו ומה
ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י') פסוק ח' פרק
כי  תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו נכון לאין מנות
בני, לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע", ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו
ידו  תחת כסף לו שאין רק חובו, לפרוע משכנות לו כשיש
חייב  כן פי על ואף ב'). עמוד ט"ו דף ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי"ב דף פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי 28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי  על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט'. הלכה להלן וראה רמ"ב),

.Á- ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È¯‰Â ,¯ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»
È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ¯»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ - ˙BpLÏ ¯LÙ‡29ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ
¯Á‡Ó - ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó - ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ

היכר 29) שיהא כדי א'. עמוד קי"ט קף שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי 30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ"ח). סימן או"ח (שו"ע שבת מעונג ויתבטל ירעב שלא

.Ë˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ ·iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙È¯ÁL ˙Á‡Â ,˙È·¯Ú32CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»
LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»

˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ·¯Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ ¯eËt -36CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ Úˆ·ÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙B¯kk ÈzL38ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב רבנן, "תנו
שבת  כי היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק ט"ז פרק (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
עמוד  קי"ז דף שבת (מסכת בשבת" סעודות לשלש מכאן
ארבע  שהצריך חידקא רבי על החולקים רבנן לדעת ב'

הללו,32)סעודות). בזמנים חיוב שאין אומרים ויש
המגיד). (הרב סעודות שלש בשבת לאכול רק והעיקר

ז'.33) הלכה למעלה וראה ז' משנה ח' פרק פאה מסכת
ולהלן 34) תענית) מהלכות א' בפרק (ראה חלום תענית כגון

י"ב. בכסף 35)בהלכה וראה "תמיד" תיבת חסרה בכ"י
שישתה 36)משנה. והיינו ב' עמוד מ"ב דף ברכות מסכת

אינה  היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין
(כ"מ). ובלילה ביום עמוד 37)אלא מ"ב דף ברכות מסכת

חובת  אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב'
(כ"מ). ובלילה ביום אלא אינה היין על "אמר 38)קידוש

דכתיב  בשבת, ככרות שתי על לבצוע אדם חייב אבא רבי
אשי: רב ואמר משנה", "לחם כ"ב) פסוק ט"ז פרק (שמות
אחד  ובצע הברכה בשעת ככרות שתי שאחז לרב ראיתי
ב'). עמוד קי"ז דף שבת (מסכת כתיב "לקטו" אמר: מהם,
לחם  צריך אין שלישית שבסעודה כתב הלקט שבלי ובס'

בתשובת  וכתב כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה,
די  ככר וחצי אחד שלם ככר רק לו יש שאם יעקב, שבות
משמורה  ב') עמוד ג' דף ברכות (מסכת שמבואר בזה,
נחשבים  וחצי ככר כן כמו להו, חשיב משמורות תרי ופלגא

טוב 39)לשתים. יום ובערב המן ירד לא טוב ביום שגם
ב' עמוד ב' דף ביצה מסכת (תוספות משנה לחם להם היה

בשלח). המכילתא מדברי

.ÈBÏ ‡e‰ ‚Ú - ˙aLa ÔÈÈ ˙i˙Le ¯Na ˙ÏÈÎ‡40. ¬ƒ«»»¿ƒ««ƒ¿«»…∆
˙‚NÓ B„È ‰˙È‰L ,‡e‰Â41ÏÚ ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡Â . »∆»¿»»«∆∆¿»ƒ¿…«¿À»«

L¯„n‰ ˙Èa ˙ÚLa ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙aLa ÔÈi‰42. ««ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïlt˙Ó :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ck ‡l‡∆»»»»ƒ¿«««ƒƒ»ƒƒƒ¿«≈
‡B·ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙aLa Ì„‡»»¿«»«¬ƒ»¿≈«¿∆∆¿»
‡¯˜È ,L¯„n‰ ˙È·Ï CÏÈÂ ,‰iL ‰cÚÒ „ÚÒÈÂ B˙È·Ï¿≈¿ƒ¿…¿À»¿ƒ»¿≈≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
Úa˜È Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓ Ïlt˙ÈÂ ,‰Án‰ „Ú ‰LÈÂ¿ƒ¿∆««ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿««»ƒ¿«
È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈

.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת
פסוק  נ"ח פרק (ישעיה נאמר שהרי בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י"ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח דף גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב'

.‡È¯˙BÈ ˙B˙aL È·¯Úa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Ò¯t LÏMÓ43B˙È·Ï ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈

˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ ,·¯ ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡B·È ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁ¯B‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLi·Ó¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב' עמוד מ"ד דף סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן או 44)מילין, בעגלה וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע אסור ברכבת
רמט). (ב"ח ברגל ס"ח 45)פרסאות דף פסחים מסכת

ב'. עמוד ל"א דף ברכות ומסכת ב' עמוד

.·È˙BpÚ˙‰Ï ¯eÒ‡46Lw·Ïe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
¯eav‰L ,˙B¯v‰ ÔÓ ‰¯ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ¯ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,¯‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50Ô¯ÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙nL -51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ¯ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜·Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ

על 46) בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני  העומד דבר לך שאין ב') (פרק רבינו כתב כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח

א'.48) עמוד י"ט דף תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב'50)טורפה פרק למעלה ראה
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כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב:

כאן]. לפרש

.‚È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52·MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„e¯Ëe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc ·MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ¯˙BÈ ¯ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54¯·„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL ·¯Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ - ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙·BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ ¯vÓe .57- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙ‰Ï ¯zÓ ˙eL¯‰ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡ - ÏÏk ˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת
פסוק  כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')

מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת
מפליגין". אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י לפי 54)שם.

ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי. יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים
מוסר  בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.„È‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ - ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚ·Ï ¯zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ ¯Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ Ï·BÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב'.59) עמוד ס"ב דף כתובות על 60)מסכת דרשו חכמים
זה  בעתו" יתן פריו "אשר ג') פסוק א' פרק (תהילים הכתוב
ושביתה  תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי עונת

(רש"י). הגוף א'.61)והנאת עמוד ז' דף כתובות מסכת
אלא  הרחם, בית בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם מפני
שיצא  פתחו וזה הכלי, בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס

חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם

.ÂË˙Á‡ Ïk - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÂ ˙aM‰««»«¬«»ƒ«»»««
‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ¯‡L „‚k ‰Ïe˜L Ô‰ÈzLÓ62. ƒ¿≈∆¿»¿∆∆¿»»ƒ¿«»

eÈ·e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈaL ˙B‡‰ ‡È‰ ˙aM‰Â¿««»ƒ»∆≈«»»≈≈
È¯‰ - ˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»»≈«¿»«ƒ¿¬≈
˙aL ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÈÚL¯ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿«≈«»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»¬≈¿≈¬«»ƒ«»
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk Ì‰ÈLe¿≈∆¿¿≈»ƒ«»¿»ƒ¿≈∆
‰NÚÈ LB‡ È¯L‡ :¯ÓB‡Â ‡È·p‰ ÁaLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«≈««»ƒ¿≈«¿≈¡«¬∆
.¯ÓB‚Â BÏlÁÓ ˙aL ¯ÓL ,da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ŒÔ·e ,˙‡f…∆»»«¬ƒ»…≈«»≈«¿¿≈

d‚pÚÓe d„aÎÓe ,d˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBM‰ ÏÎÂ¿»«≈∆««»¿ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»
Ó ¯·k - BÁk ÈÙk‰f‰ ÌÏBÚa B¯ÎN ‰Ïawa L¯Ù ¿ƒ…¿»¿…»««»»¿»»»«∆

Ê‡ :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔeÙv‰ ¯ÎN‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»»«»»»«»∆∆¡«»
EÈzÏÎ‡‰Â ,ı¯‡ È˙Óa ÏÚ EÈz·k¯‰Â ,'‰ ÏÚ ‚pÚ˙zƒ¿«««ƒƒ¿«¿ƒ«»√≈»∆¿«¬«¿ƒ

.¯ac '‰ Èt Èk ,EÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ«¬««¬…»ƒƒƒƒ≈

סיני 62) הר "ועל י"גֿי"ד) פסוקים ט' פרק (נחמיה שנאמר
ישרים  משפטים להם ותתן משמים, עמהם ודבר ירדת
הודעת  קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות
עבדך" משה ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם
שהשבת  הרי ט'), הלכה ג' פרק נדרים מסכת (ירושלמי
א'. עמוד ה' דף בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה
"וכי  כ"ב) פסוק ט"ו פרק (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
ביד  ה' דבר אשר האלה המצות כל את  תעשו ולא תשגו
א') עמוד ח' דף הוריות (מסכת חכמים ואמרו משה"

מדבר. הכתוב זרה עבודה שבעובד

-mipnfxtq
oiaExr zFkld¦§¥¦

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ1ÔÓ dÈ‡Â , ƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
ÔÈn‰2.

-mipnfxtqoiaExirzFkld
«ƒ¿»

¦§¥¦:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
הימיםֿא 1) דברי ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים

למה  ה"א) (פ"ה שקלים ב'ירושלמי' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב,
סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי"ג של

'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי"ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב"ן ראשון, שרש המצוות' ב'ספר וראה

שם.

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
זה 3) ומאי הוא, וכיצד מהו, העירוב עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר

.‡ÌÈÎL da LiL ¯ˆÁ4Ì‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a¯‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆
ÔÈ¯zÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc - BÓˆÚÏ ˙È·a¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ
¯ˆÁ‰Óe ,¯ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈
¯zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ¯ˆÁ‰ ÏkL ÈtÓ ;ÌÈzaÏ«»ƒƒ¿≈∆»∆»≈¿«»ƒ««À»

ÈB·Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .dlÎa ÏËÏËÏ5B‡ ÈÁÏ BÏ LiL ¿«¿≈¿À»¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ
‰¯B˜6,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈ¯zÓ ÈB·n‰ Èa Ïk eÈ‰iL , »∆ƒ¿»¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À

ÈB·n‰ ÏkL ;˙B¯ˆÁÏ ÈB·nÓe ,ÈB·nÏ ˙B¯ˆÁÓe≈¬≈«»ƒ»«¬≈∆»«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯7˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‡e‰ ¿«»ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆

˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰ÓBÁ»¿»¬»»¿»ƒ∆≈»¿»
˙BÏÚÂ8‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL¯ dlkL ,‰ÏÈla ¿ƒ¿»««¿»∆À»¿«»ƒƒ∆

.‰¯Bz ÔÈcƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב
שנקרא  לרחוב נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע
מפני  מבוי, ונקרא למבוי. פתוחות חצרות והרבה 'מבוי',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו
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כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי"ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי מתירים "היאך ה"ב): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי רביעית ברוח לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידיֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב ודיו, ולחוץ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח סתם כאילו לחי אותו

מחיצות וי  בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח היא סופרים ומדברי לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי לה די "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י
ב'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י

שבת  מהל' בפי"ז רבינו שכתב למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י:
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי להנעל". ראויות

הרשב"א). בשם שם פי"ז כסףֿמשנה (ועיין

.·ÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
e·¯ÚiL „Ú ,ÔÈ¯BÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,¯ˆÁ „Á‡ .˙aL ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙È·e ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈB·Ó»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc10. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי יהודה רב "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני  גם לבי ישמח לבך, חכם אם בני טו) כג, (משלי ואמרה
היו  כי העירוב, ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב פטורין
בתשובה  גאון האי (רב בארץ" שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ"ג המובאה

.‚ÔÎÂ11ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ12‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡13 ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e·¯14‡¯iL Ï·‡ .15ÔÈ‡ - ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;·e¯Ú≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe·¿̃ƒ»∆

ה"י).11) פ"א (עירובין (מגיד12ֿ)'ירושלמי' הקבועים
אבל 13)משנה). להילחם, שלא אנשים שם שחונים

מלכים  (הל' רבינו שכתב כמו מלערב, פטורין מלחמה במחנה
שפטורים  מהם ואחד במחנה, פטרו דברים ארבעה הי"ג) פ"ו
לאוהל  מאוהל מטלטלין אלא במחנה, חצרות עירובי מלערב

לסוכה. כל 14)ומסוכה ולפיכך הם, קבועים אלו שכל לפי
לעצמו. רשות הוא ואחד ואין 15)אחד לדרכה שהולכת

משנה'. 'מגיד ועיין אחת, כרשות כולם - קבועים האהלים
מעירובין: ראשון פרק סוף ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור
אינן  - שבשיירה אהלים עירוב, צריכין - שבמחנה "אהלים
וכן  להיפך. הגירסא ב, פרק בתוספתא אבל עירוב", צריכין

הריטב"א. נוסחת לפי ב'ירושלמי' הוא

.„eÚËÈ ‡lL È„k ?‰Ê ¯·c ‰ÓÏL Ôwz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ≈¿……»»∆¿≈∆…ƒ¿
˙B¯ˆÁ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌLk :e¯Ó‡ÈÂ ÌÚ‰»»¿…¿¿≈∆À»¿ƒƒ«¬≈

‰È„n‰ ˙B·BÁ¯Ï16,˙B¯ˆÁÏ Ì‰Ó ÒÈÎ‰Ïe ‰È˜ÂLe ƒ¿«¿ƒ»¿»∆»¿«¿ƒ≈∆«¬≈
‰„NÏ ‰È„n‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ Ck17ÔÓ ÒÈÎ‰Ïe »À»¿ƒƒ«¿ƒ»«»∆¿«¿ƒƒ

- ˙B·BÁ¯‰Â ÌÈ˜ÂM‰L ,e·LÁÈÂ ;‰È„nÏ ‰„N‰«»∆«¿ƒ»¿«¿¿∆«¿»ƒ¿»¿
˙eL¯ Ô‰Â ÏÈ‡B‰˙B¯a„nÎÂ ˙B„Nk Ô‰ È¯‰ ,ÏkÏ18; ƒ¿≈¿«…¬≈≈«»¿«ƒ¿»

,en„ÈÂ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ „·Ïa ˙B¯ˆÁ‰L ,e¯Ó‡ÈÂ¿…¿∆«¬≈ƒ¿«≈¿«»ƒƒ«
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯znLÂ ‰Î‡ÏÓ ‰‡ˆB‰‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿»»¿∆À»¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó19. ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

(למעלה 16) טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת כשהיא
הוא 17)ה"א). שדה שהרי עיון, צריכים אלו [דברים

המדינה  "מן לכתוב לו והיה ה"ד), משבת (פי"ד כרמלית
הרבים"]. ה"א.18)לרשות שבת מהלכות פי"ד ראה

הם 19) שהשווקים שיחשבו מבואות שיתופי לענין זה כל
שגם  שיחשבו חצרות עירובי גם תיקן ושוב הרבים, רשות
ה'. בהלכה בסמוך שכתב וכמו הרבים, רשות כמו היא החצר

.‰,ÔÈ¯BÈ„a ˜ÏÁzL „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏkL ,Ôwz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈∆»¿«»ƒ∆≈»≈¿¿ƒ
¯‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈

Ôlk ˙eL¯a ÌB˜Ó ‰pnÓ20ÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿
‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ ·LÁpL - ÌÈzaÏ ¯ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk ·LÁÂ ,ÌÈa¯Ï ˙eL¯ ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ „·Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eL¯Ï BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯Ó≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„·Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯a „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק עירוב תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי מצינו ולא מבואות", "שיתופי
(שם) טוב' יום ה'תוספות אבל ז), פרק עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי בדירות שגם המשנה, מן הוכיח

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב,

.Â‰Óe21ÏÎ‡Óa e·¯Ú˙iL ‡e‰ ?‰f‰ ·e¯Ú‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»
elkL ,¯ÓBÏk .˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,B¯·ÁÓ ˙eL¿̄≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ¯‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚn·e .„Á‡ ˙eL¯ elk È¯‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡B·È ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט, עירובין

.Ê‡e‰ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL ·e¯Ú‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈB·Ó ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.ÁÔÈ‡22‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ23.„·Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«

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



צג oiaexir zekld - mipnf xtq - fenz 'd ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰Òe¯Ù ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó ¯kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ
¯q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;da24ÌLÎe .da ÔÈ·¯ÚÓ - »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈

Ê¯‡ ˙Ùa ÔÈ·¯ÚÓ Ck ,‰‡e·z ˙Ùa ÔÈ·¯ÚnL25˙Ù·e ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«
ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL„Ú26ÛezLÂ .27˙Ùa ÔÈa - ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«

ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ¯‡La ÔÈa28ÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰29ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡ - ˙Bi¯ËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ
ÌÈÏÎ‡k30ÒÈ¯eÓk ‰NÚ - ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ ·¯Ú .31 »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»

.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב.22) פ, בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי שלמה נותן "אני שיאמר: מחלוקת, לידי

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י כסף של מטבע והוא ב.), (קידושין האיטלקי"
4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד
פ"ט). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות

הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך
פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע", שנקרא

ה"י). ברכות בפ"ג למעלה זה 27)(ראה מבוי, אנשי של
זה. ב.28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו

כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון
כמהין  הלא זה, על תמה סקט"ז) שפו (סי' או"ח לשו"ע
כי  הגאון, החליט ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות
כי  בדפוס, חסרון ע"י הגמרא דברי בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח", המים מן חוץ - מעשר בכסף ניקח והכל המלח,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמעֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח", ומן המים מן "חוץ
המוזכר  הראשון הדין על סובב שזה התלמוד מפרשי וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני הדין על סובב
דבר  רק ניקח מעשר בכסף כי מעשר", בכסף ניקח "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע", "גידולי שהוא
קרקע, גידולי להיות צריך שאין מבואות, שיתופי לענין אבל
ופטריות. בכמהין גם להשתמש אפשר מאכל, דבר רק

לחם.31) עם לאכלו וראוי מלוחים, דגים של ציר

.Ë‰nÎÂ32˙¯‚B¯‚k ?Ba ÔÈÙzzLnL ÏÎ‡‰ ¯eÚL33 ¿«»ƒ»…∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
.‰È„n‰ ÈaÓ B‡ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡e‰Â34‰¯NÚ ‰BÓL eÈ‰iL ,35Ï·‡ .˙BÁt B‡36Ì‡ »∆ƒ¿¿∆∆¿≈»¬»ƒ
Ô‰L ,˙BcÚÒ ÈzL B¯eÚL - ‰Ê ÏÚ ÌÈa¯Ó eÈ‰»¿Àƒ«∆ƒ¿≈¿À∆≈
ÌÈˆÈa LLk Ô‰L ,˙B¯‚B¯b ‰¯NÚ ‰BÓLkƒ¿∆∆¿≈¿»∆≈¿≈≈ƒ

˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ ÔÈÙzzLn‰ eÈ‰ elÙ‡ .˙BiBÈa37- ≈ƒ¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»
.ÔlÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿À»

ב.32) פב, עירובין לפי 33)משנה, ושיעורה יבשה, תאנה
דציֿליטר. שישית היום הנהוגה משנה,34)המדה

ב. פ, כגרוגרת.35)עירובין שיעור אחד לכל מגיע שאז
שם.36) עירובין שם.37)משנה, עירובין,

.ÈÏÎ‡ Ïk38˙t ÔB‚k ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ ‡e‰L »…∆∆∆¡»¿∆¿«
Ô‚„ ÈÈÓe39ÔBÊÓ B¯eÚL - Ba eÙzzL Ì‡ ,ÈÁ ¯N·e ƒ≈»»»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔzÙÏ ‡e‰L ÏÎÂ ;˙BcÚÒ ÈzL40ÏÎ‡Ï ÌÚ‰ C¯„Â ¿≈¿À¿…∆ƒ¿»¿∆∆»»∆¡…
,ÒÈ¯eÓe ,ıÓÁÂ ,ÈÏˆ ¯N·e ,ÏM·Ó ÔÈÈ ÔB‚k ,Ôzt Baƒ»¿«ƒ¿À»»»»ƒ¿…∆¿»
Ba ÏÎ‡Ï È„k B¯eÚL - ÌÈÏˆa ÏL ˙B‰n‡Â ,ÌÈ˙ÈÊÂ¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿≈∆¡…

˙BcÚÒ ÈzL41. ¿≈¿À

א.38) כט, ('מעשה 39)עירובין, "דגים" אחרת: נוסחא
לחם.40)רוקח'). עמו שאוכלים תבשיל קדירה, מעשה

סעודות.41) שתי שיעור בעצמו מזה צריך ואין

.‡ÈeÙzzL42ÈÁ ÔÈÈa43˙BiÚÈ·¯ ÈzL B¯eÚL -44 ƒ¿«¿¿«ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
ÎLa ÔÎÂ .ÔlÎÏ¯45;ÌÈzL - ÌÈˆÈa .˙BiÚÈ·¯ ÈzL - ¿À»¿≈¿≈»¿≈¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ

˙BiÁ Ô‰ elÙ‡Â Ô‰a ÔÈÙzzLÓe46.ÌÈL - ÌÈBn¯Â . ƒ¿«¿ƒ»∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ
‰MÓÁ .„Á‡ - ‚B¯˙‡47ÌÈ˜Ò¯Ù‡ ‰MÓÁ .ÌÈÊB‚‡48. ∆¿∆»¬ƒ»¡ƒ¬ƒ»¬«¿¿ƒ

‡¯ËÈÏ49ÏÈLa ‰È‰ Ì‡Â .˜eÏL ÔÈa ÈÁ ÔÈa ,˜¯È ÏL ƒ¿»∆»»≈«≈»¿ƒ»»»ƒ
Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÈLa ‡ÏÂ50Èe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»

‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï51·˜ .ÔÈÏ·z52·˜ .ÌÈ¯Óz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«
˙B¯‚B¯b53‰Ï·c ‰Ó .54˙eLk .ÔÈÁetz ·˜ .55- ¿»»∆¿≈»««ƒ¿

ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk - ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk56- ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ
ÔÈ·¯ÚÓe ˜¯i‰ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ„¯z‰Â .‡¯ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï·‡ ;˙¯Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C¯‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ·‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
- ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈ¯eÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…

ÛezM‰ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik57. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי 43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י. בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דציֿליטר. רבעי שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי' או"ח (שו"ע המים מן חוץ המשקין שאר
בישול.46) בלי אותה אוכלים לפעמים בכת"י:47)כי

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק והראב"ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
פת  כעיגולי מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,

צמח.55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י
ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב כח, ובעירובין

כח.). שם (רש"י אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט, עירובין
לעירוב", סעודות שתי במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי זה, דין על חולק והראב"ד
בשיתופי  אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות
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.·È‡¯ËÈÏ58ÈzL ‡ÏÓ - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰¯eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ - ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â .¯Èc ‰‡Ó - ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa¯‡ - ÚÏq‰Â .˙B¯BÚN ‰¯NÚ LL Ï˜LÓ -ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈ¯Ècƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .·e¯˜a ¯È„ ÈˆÁÂ ÔÈ¯Èc ¯NÚ ‰Ú·L Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ - ‡¯ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ·¯ ˙BÁt ÔÈ¯È„ ‰ÚLz Ï˜LÓ -ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי 58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.‚ÈÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡Ò59·w‰Â .ÔÈa˜ ˙LL - ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e¯‡a ¯·Îe .˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ - ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ -«¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿
CÈ¯ˆ Ì„‡L ÔÈ¯eÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ

.„ÈÓz Ô˙B‡ ¯kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי בתורה שהוזכרה

.„ÈÏÎ‡60‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ·¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ¯eÒ‡61ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

- Ï‡¯NÈÂ ,ÔÈÈa ¯ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe¯˙a62‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ba ÛzzLÓe Ba ·¯ÚÓ - epÏÎ‡È…¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.¯Á‡Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב.60) כו, עירובין שהרי 61)משנה, תחומין, עירובי
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ'). א"י בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.ÂËÏ·‡63Ï·Ë ÔB‚k ,ÏkÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c64Ï·Ë elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL65‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙Óe¯z66ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰k67ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ -68Ï·‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈ·¯ÚÓ69;ÌÈiÚÏ Èe‡¯L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ·e70ÈL ¯NÚÓ·e ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ecÙpL Lc˜‰Â71,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆«…∆
ÔÈ·¯ÚÓe .·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L72ÈL ¯NÚÓa ∆≈«…∆¿«≈¿»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ

‡Ï Ï·‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÌL Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿≈∆»»«¬ƒ»¬»…
ÔÈÏe·‚a73. ƒ¿ƒ

א.63) לא, עירובין הפרישו 64)משנה, שלא תבואה
לאכול  טוב לא לא, - "טב ומעשרות, תרומות ממנה
פ"ז). ברכות המשניות בפירוש (רבינו זו" מתבואה

חכמים.65) מדברי רק הוא שלה ומעשרות תרומה שחיוב
מהתבואה 66) שהפרישו לפני שלו המעשר את לקח שהלוי

גדולה. שאין 67)תרומה מטבע על שני מעשר שפדה כגון
קרקע. על שפדאו והקדש צורה, חצרות 68)עליו עירובי

הפריש 69)ותחומין. שלא לחשוש שיש עםֿהארץ פירות

זה. מה יודעין אנו אין דאֿמאי, 'דמאי' מעשר. ממנה
תרומה 70) ממנו ניטלה שלא אףֿעלֿפי מעשר תרומת

עוד  היתה כשהתבואה שלו המעשר את לקח שהלוי גדולה,
בפרק  למעלה וראה גדולה, בתרומה חייבת שאינה בשבלים,

וה"כ. הי"ט ברכות מהל' הקרן.)71א' תוספתא 72)רק
ולא  העיר, בתוך שהם חצירות עירובי והיינו פ"ב. בעירובין

לעיר. מחוץ שהם תחומין לירושלים.73)עירובי חוץ

.ÊË„ˆÈk74˙Á‡ ‰lÁ ÔÈ·Bb ?˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ ≈«¿»¿ƒ«¬≈ƒ«»««
˙È·e ˙Èa ÏkÓ ‰ÓÏL75„Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÔÈÁÈpÓe , ¿≈»ƒ»«ƒ«ƒ«ƒƒ«…ƒ¿ƒ∆»

„Á‡ ˙È·a76˙È·a B‡ Ô·z‰ ˙È·a elÙ‡ ,¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ¿«ƒ∆»ƒ»≈∆»≈¬ƒ¿≈«∆∆¿≈
¯ˆB‡‰ ˙È·a B‡ ¯˜a‰77¯ÚL ˙È·a B˙ Ì‡ Ï·‡ .78, «»»¿≈»»¬»ƒ¿»¿≈««

˙Òt¯Óa B‡ ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ,„ÈÁÈ ÏL ¯ÚL ˙Èa elÙ‡¬ƒ≈««∆»ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·a B‡79- ¿«ƒ∆≈«¿««««¿««

·e¯Ú BÈ‡80·e¯Ú‰ ıa˜nLÎe .81‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ≈≈¿∆¿«≈»≈¿»≈»«»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

eeˆÂ82‰È‰È ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆ƒ¿∆
˙È·Ï ˙ÈaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ83 À»¿»¿≈∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ˙Ba‚Ï ÔË˜Ï LÈÂ .˙aLa84˙È·e . ¿«»¿≈¿»»ƒ¿≈≈¬≈«ƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,·e¯Ú Ba ÔÈÁÈpnL85Ì‡Â . ∆«ƒƒ≈≈»ƒƒ≈∆««¿ƒ

ÈÎ¯c ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈
ÌBÏL86. »

ב.74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב"ד ודעת
מכל  קמח גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב ועלֿידיֿזה
ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון

דירה. חשוב לא החצר, בני לכל הרגל סוכה 79)דריסת
בתוכו. לדור ראוי שאינו ב. הזה 80)ג, בזמן "והמנהג

אףֿעלֿפי  הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב להניח
לאכול  שאסור קדושתו, מפני לדירה ראוי אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי' או"ח (רמ"א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי במקומו, שמניחו לפני
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי "וצונו", מברך זאת בכל
לך  יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ"א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף לא, עירובין
כאילו 85) שייחשב דירה", משום "עירוב כי א. מט, עירובין

ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי בית באותו גרים כולם
שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט, גיטין משנה,

אמרו: (ס:) שם ובתלמוד שלום". דרכי מפני - ישן בבית
והורגל  "הואיל רש"י ופירש חשדא", מפני - טעמא? "מאי
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב
החצר  בני את יחשדו העירוב את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב", בלא שמטלטלין
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עירוב, של הפת את שגונב הבית בעל את שחושדים מפני
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.ÊÈ„ˆÈÎÂ87Bb ?ÈB·Óa ÔÈÙzzLÓ˙¯‚B¯‚k ÏÎ‡ ‰· ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈB·n‰ ˙B¯ˆÁÓ ¯ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈa¯Ó¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙È·a B‡88‰¯„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
¯ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛezL ‰Ê È¯‰ - ˙Òt¯Ó B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡ - ÈB·Ó89¯ˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰90CÈ¯ˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
¯k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜¯w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï91. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ :C¯·Óe92‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :¯ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ93˙B¯ˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈB·nÏ«»¿«»

ב.87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע בו שאין
ג.). (סוכה ב.89)אמות עט, אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסףֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב. שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי (רשב"א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי. בני מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,
ועוד). (רש"י משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין

ומשותפין 92) שמעורבין עירוב, לשון שייך שיתוף על שגם
שצו). סי' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי החצירות כל

יאמרו 93) עירוב, במקום שיתוף על לסמוך רוצים ואם
שצו). סי' (רמ"א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.ÁÈÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ ·e¯Ú‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ
·e¯Ú BÈ‡ - „Á‡ ˙È·a ‡e‰L94˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆

ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ·e¯Ú‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ
¯zÓ - ¯Á‡95. «≈À»

מחולק.94) ולא מעורב שיהיה מט.) (עירובין שמו" "עירוב
בבית 95) הכלים שני אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.ËÈÔÈÙzzLn‰96˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÈB·Óa97, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈB·na ‰NÚp ‰Ó ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰98Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈB·na eÙzzL99ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ

˙Ùa ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰ È¯‰L ;˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ100. ¿»≈«¬≈∆¬≈«ƒ«ƒƒ¿«
Èa101‰¯e·Á102ÔÈaÒÓ eÈ‰L103ÌBi‰ Ô‰ÈÏÚ L„˜Â104 ¿≈¬»∆»¿Àƒ¿»«¬≈∆«

ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙t -105È·e¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ «∆««À¿»¿ƒ»∆»ƒ≈≈
- ÛezL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ CÓÒÏ eˆ¯ Ì‡Â .˙B¯ˆÁ¬≈¿ƒ»ƒ¿…»∆»ƒƒ

.¯ˆÁa ÔÈaÒÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««ƒ∆≈¿Àƒ∆»≈

ב.96) עא, הבתים.97)עירובין -98)עם ויאמרו
עירבו. לא שבחצר,99)אבותינו בבית שלימה פת שהניחו

חצירות. עירובי לפיכך 100)כדין האדם, חיי שהפת מתוך
יוסף').מכירים ('בית בו כשמשתתפים עירובין 101)בו
ב. מבוי.102)פה, בין 103)מאותו שבת ערב בבית,

לא 104)השמשות. והרי סעודתם, באמצע השבת נכנסה

ביניהם. אם 105)עירבו אף הרשב"א ולדעת המשותף,
ושיתוף, עירוב משום עליו סומכים הבית בעל של הוא הפת
ונעשה  בפת חלק להם הקנה לאכול, שהזמינם בזה כי

שלהם.

.ÎÁ˜Ï106BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙Á‡ ˙t ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡ »«∆»ƒ¿≈∆»≈«««¿»«¬≈
,˙BcÚÒ ÈzLk ÏÎ‡ ‡e‰L B‡ ;¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ¿»¿≈∆»≈∆…∆ƒ¿≈¿À
˙Ba‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆¿»¿≈«»≈»ƒƒ¿
È„È ÏÚ Ba Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¬»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡107,ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ˙BkÊÏ BÏ LÈÂ . «≈¿≈ƒ««¿≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ È„È ÏÚÂ ,È¯·Ú‰ Bc·Ú È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¬»…«
B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ Bz·e B· È„È¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»

B„Èk Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰108Ô‰Ï ˙BkÊÏ BÏ LÈ ÔÎÂ . «¿«¬ƒƒ¿≈∆»»¿»¿≈≈ƒ«»∆
B˙ÁÙL È„È ÏÚ;‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È¯·Ú‰ «¿≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿«»

È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ ÔËw‰L∆«»»∆«¬≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ109È·Ï B‡ ¯ˆÁ‰ È·Ï ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆»≈ƒ¿≈

‡È‰ ˙eÎfL ;Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ Ô‰Ï ‰kÊ È¯‰L ÈB·n‰«»∆¬≈ƒ»»∆¿≈≈¬≈∆∆¿ƒ
Ô‰Ï110.ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï BÏ ÔÈÎÊÂ , »∆¿»ƒ»»»∆…¿»»

ב.106) עט, עירובין זה 107)משנה, פת קיבל לו שיאמר
לזכות, יכול אינו עצמו ידי ועל החצר. בני לכל בו וזכה

מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן הפת 108)שכל יצא ולא
אלא 109)מרשותו. תורה מדברי אינו עירוב ענין כל כי

ה"ב). (למעלה המלך שלמה מותר 110)תקנת שיהיה
החצר. בכל לטלטל

.‡Î„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ111˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe .112˙B‡B·Ó ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿

˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ

CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡Â ÈeˆÓ113, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»
Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡114‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ ,„· ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»

,·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
‰ÎLÁMÓ115˜ÙÒ Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -116‰Ê È¯‰ - ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆

.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי"ש משנה,113)שם,
א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר

ויש 116)השבת. שבת, לפני שם הניחו שבוודאי היינו
את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב אם ספק
שם  הניחו אם ספק יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב

שצד). סי' או"ח (שו"ע אסור - העירוב את בכלל

.·ÎÔ˙117Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰118,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „·‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»

‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e¯Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï119ÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈
È¯‰L ;·e¯Ú BÈ‡Â ,„·‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈

LÈ¯Ù‰ .BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡120B‡ ¯NÚÓ ˙Óe¯z ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
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ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב.117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק שבת,
"כל  שסובר רבי כדעת עירוב, עירובו - דרבנן איסור ידי
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בחצרות,1) העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד
- האסור לביטול שצריכין הוא ומי להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק.ו  נסתיים בזה

.‡¯ˆÁ‰ ÈL‡2‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk e·¯ÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ·¯Ú3¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚ4B‡ ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ ¯eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
B¯ˆÁ ˙eL¯ ·¯Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈

„·Ïa5Ô‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .¯eÒ‡ - B˙È·Ï Ï·‡ ;Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓe ¯ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈ¯zÓ Ìlk È¯‰ - B¯ˆÁ ˙eL¯e B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ6;B¯ˆÁÂ B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï Ïha È¯‰Â ,e·¯ÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È¯‰Â ,˙eL¯ BÏ ¯‡L ‡lL ÈtÓ ,¯zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

Á¯B‡k7¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰Â ,ÌÏˆ‡8. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב.2) סט, עירובין שנאמר 3)משנה, ומה לערב, רצה שלא
חצר "אנשי הואֿ˘˘ÁÎבמשנה: עירב", ולא מהם אחד

החצר, בני עם לערב רגיל אחד שכל ומשום במזיד, הדין
"שכח". נאמר - החצר תשמישי על להקל לפי 4)כדי

עירב. שלא לאחד רשות יש החצר, מן חלק שבכל
(או"ח 5) מרשותו ומסתלק לכם", מבוטלת "רשותי שאומר

על  לאסור שלא כדי חצרו, רשות לבטל מצוי, וכך שפ). סי'
חכמים: שלמדונו כמו ביתו, רשות לבטל ולא האחרים,

ישראל'). ('תפארת ביתך" מתוך רבים בנוסח 6)"מנע
התימנים). (כת"י מפני" מותרין הן מותרין, "כולם אחר:

לא 7) אם עצמו, בפני בבית נתארח אפילו בחצר. "המתארח
אוסר  אינו פחות, או יום לשלושים אלא קבע דרך נתארח
בביתם, בין בביתו בין מותרים והם והוא החצר, בני על
יש  אם אבל אחד. הבית ובעל רבים האורחים אם ואפילו
אוסרים  ביניהם, אחד הבית בעל אף שאין בלבד, אורחים

עו). סי' הדשן' ('תרומת זה" על "אינו 8)זה אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה נאסר"

.·Ïh·Ó‰9Ì˙Ò B˙eL¯10˙eL¯ ,Ïha B¯ˆÁ ˙eL¯ - «¿«≈¿¿»¿¬≈ƒ≈¿
Ïha ‡Ï B˙Èa11CÈ¯ˆ ,¯ˆÁ È·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó‰Â . ≈…ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ¿≈»≈»ƒ

Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ïh·ÏÈ˙eL¯ :¯ÓB‡Â ,Le¯Ùa „ ¿«≈¿»∆»¿∆»¿≈¿≈¿ƒ
EÏe EÏe EÏ ˙Ïh·Ó12˙eL¯ Ïh·Ó L¯Bi‰Â .13Û‡ ¿À∆∆¿¿¿¿«≈¿«≈¿«

˙Áz Ì˜ L¯Bi‰L ;˙aLa BLÈ¯BÓ ˙nL Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ¿«»∆«≈»««

¯zÓ - ˙aLa ˙eL¯ Ïeh·e .¯·c ÏÎÏ BLÈ¯BÓƒ¿»»»ƒ¿¿«»À»
‰lÁzÎÏ14. ¿«¿ƒ»

ב.9) סט, אלא 10)עירובין מבטל, הוא מה פירש שלא
מבוטלת. רשותי הקודמת.11)אמר: בהלכה כמבואר

"רשותי 12) אומר אם מספיק רש"י, ולדעת א. ע, עירובין
ככולו", "רובו שלפעמים רבינו ודעת לכולכם", מבוטלת
וזה  הרוב, אל אלא נתכוון לא אולי "כולכם" אומר אם לכן

על "מלוך ראשֿהשנה בתפלת אומרים שאנו ÏÎהטעם
(ט"ז ÂÏÂÎהעולם רובו על נפרש שלא לשון, כפל בכבודך"

שפ). סי' ב.13)או"ח ע, עירובין 14)עירובין משנה,
מבעוד  אומרים שמאי בית רשות? נותנין "מאימתי ב: סט,
קנין  לעשות ואסור רשות, הקנאת הוא רשות ביטול (כי יום
בשבת, אף (מותר משחשיכה אומרים הלל ובית בשבת).
אם  מקום שבכל ואף הקנאה). ולא רשות סילוק רק שזהו
רשותו  ביטל אם כאן - השבת לכל אסור שבת למקצת נאסר

ע:). (עירובין בשבת לטלטל מותר בשבת,

.‚eÏha15- ·¯Ú ‡lL ‰ÊÏ Ô˙eL¯ ÔÈ·¯ÚÓ‰ el‡ ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»»∆∆…≈«
Ó ‡e‰‡lL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ;Bc·Ï ¯‡L È¯‰L ,¯zÀ»∆¬≈ƒ¿»¿«¿≈¬ƒ∆…

ÌÈÁ¯B‡k eÈ‰È :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙eL¯ Ô‰Ï ¯‡Lƒ¿«»∆¿¿≈¿ƒƒ¿¿¿ƒ
BÏˆ‡16„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÁ¯B‡ ÌÈa¯ ÔÈ‡L ;17. ∆¿∆≈«ƒ¿ƒ≈∆∆»

ב.15) סט, עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי  מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח היחיד שאין והואֿהדין
(רשב"א).

.„eÈ‰18eÏha Ì‡ ,¯˙È B‡ ÌÈL e·¯Ú ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
‡lL el‡Â ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ·¯ÚÓ‰ - ÔÈ·¯ÚÓÏ Ì˙eL¿̄»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…

ÔÈ¯eÒ‡ e·¯Ú19Ì˙eL¯ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ·¯ÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»
ÏÚ ¯ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;e·¯Ú ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«

B¯·Á20B˙eL¯ Ïh·e ·¯Ú ‡lL „Á‡‰ ¯ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿
·¯Ú ‡lL ÈMÏ21eÏhaL ‰ÚLaL ;¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿

·¯ÚL „Á‡ .‰È‰ ¯eÒ‡ ÔÈ·¯ÚÓ‰ BÏ22Ïh·Ó BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈
·¯Ú ‡lL „Á‡‰ Ï·‡ ,·¯Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿̄¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«

.·¯ÚL „Á‡Ï B˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב.18) סט, אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב"א). את ביטלו שהמערבים אחרי גם

שפ). סי' (או"ח המערבים.21)להם שביטלו אחרי
עירב 22) לא והשלישי יחד עירבו כששנים מדובר כאן

השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב" "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני לשלישי, רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי, כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב"
כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים

וראב"ד). (מגידֿמשנה למעלה

.‰ÌLk23a‰ ÏÚ·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
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¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·Ó Ck ,˙Á‡ ¯ˆÁa ‰Ê24ÔÈÏh·Óe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ
„ˆÈk .ÔÈÏh·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ25,¯ˆÁa ÌÈÈe¯ML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈

‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Ó - Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú B¯·Á BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎ¯ˆ26,ÔBL‡¯Ï B˙eL¯ Ïh·Óe ÈM‰ ¯ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÔBL‡¯‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰a¯Áa ˙eL¯ Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt27‡e‰L C¯„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
¯ˆÁa28. ¿»≈

ב.23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי
על  אוסרת אחת שאין אףֿעלֿפי הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא מועיל

שפא). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.ÂÈÓ29:ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÂ ¯ÊÁÂ B˙eL¯ ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…

BÏeh·a „ÓÚ30,¯ÒB‡ BÈ‡ - ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÏeh·a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ¯ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - „ÈÊÓa ÔÈa31. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב.29) סט, עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב: סא, עירובין משנה,

במבוי  עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי למבוי הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.ÊÈL32ÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈ¯Î33ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ·¯ÚÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â34¯ˆÁ ÈaÓ „Á‡ .35 ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
˙nL36˜eM‰ ÔÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â37˙Ó Ì‡ : ∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ«ƒ≈

ÌBÈ „BÚaÓ38¯ÒB‡ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ BÈ‡L L¯Bi‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«≈∆≈ƒ¿≈∆»≈≈
Ì‰ÈÏÚ39.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ; ¬≈∆¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈≈¬≈∆

˜eM‰ ÔÓ „Á‡Â40ÈaÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â ˙nL ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ¿≈
,Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Ó ÌBÈ „BÚaÓ Ì‡ :¯ˆÁ‰∆»≈ƒƒ¿≈≈≈¬≈∆

‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ;ÌÈ·¯ÚÓ Ôlk È¯‰L41¯ÒB‡ - ∆¬≈À»¿…»ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈
.Ô‰Ï BLÈ¯BÓ ˙eL¯ Ïh·iL „Ú ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¿«≈¿ƒ»∆

ב.32) ע, פתוחים 33)עירובין בתים ששני כחצר ונעשו
זה. על זה ואוסרים למקצת 34)לתוכה, שנאסרו וכיון
השבת. לכל נאסרו החצר.35)השבת, בני עם שעירב

חצר.36) באותה ביתו מבני נשאר רשותו 37)ולא שנפלה
לגור  בשבת בא והוא אחר, במקום הגר מבניו לאחד בירושה

(מגידֿמשנה). המת של ביתו כניסת 38)בתוך לפני
לכל 39)השבת. הותר - שבת למקצת שהותר שכיון
בחצר.40)השבת. דירה לו יכול 41)שהיתה שאינו

עוד. לערב

.ÁÏ‡¯NÈ42‰¯ÚÓa ÌÈÈe¯ML ¯‚Â43˙Óe ,˙Á‡ ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒƒ¿»»««≈
¯b‰44Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ «≈ƒ¿««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»≈

ÂÈÒÎa ¯Á‡˜ÈÊÁn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁL „Ú45¯ÒB‡46 «≈ƒ¿»»«∆»≈»¬≈∆««¬ƒ≈
L¯BÈk ‡e‰ È¯‰L ;Ïh·iL „Ú47¯b‰ ˙Ó Ì‡Â . «∆¿«≈∆¬≈¿≈¿ƒ≈«≈

‰ÎLÁMÓ48¯Á‡ Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆»≈»««ƒ∆∆¡ƒƒ¿»≈«≈
‡e‰ ÔBL‡¯‰ B¯z‰a ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÂÈÒÎaƒ¿»»≈≈»»∆»¿∆≈»ƒ

„ÓBÚ49. ≈

ב.42) ע, "בחצר 43)עירובין אחר: ובנוסח יחד. ועירבו
ומבאר  אחת", "במגורה ובברייתא: רוקח'). ('מעשה אחת"
פתחו  אחד לכל והיה לחדרים, וחלוק גורן "כמין רש"י:

זה". על זה ואוסרים הוליד 44)בחצר ולא שמת "וגר
הקודם  כל אלא יורשים, לו אין שנתגייר, אחר ישראל
ה"ו). ומתנה זכיה מהל' בפ"א (רבינו זכה" - בנכסיו והחזיק

הגר.45) בנכסי השבת,46)שזכה שבכניסת אףֿעלֿפי
אףֿעלֿפיֿ – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה
הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
הישראל  בה שיחזיק ראויה והיתה הואיל השבת", לכל

יום. כניסת 47)מבעוד שעם אףֿעלֿפי לבטל יכול ויורש
ז). הלכה (למעלה חי מורישו היה קנה 48)השבת שכבר

השבת. בכניסת -49)העירוב שבת למקצת שהותר כיון
לכולה. הותר

.ËÏ‡¯NÈ50ÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¯c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
·LBz ¯b51„·BÚ‰ ˙¯ÈcL ;ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰·k ‡l‡ ,‰¯Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
·eLÁ52„·BÚÂ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈

.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ „Á‡ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È¯‰L ,ÈeˆÓ ¯·c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï e¯Ò‡ ¯·Îe ;ep‚¯‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ

˙BÏfÓe53. «»

ב.50) סא, עירובין פ"ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי'
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי והוא ה"ב.

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי, צאן צאני "ואתן שנאמר:
עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי דינו תושב, וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי'). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני הגוים,
שהיהודי  עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי אחד כשיהיה
שפיכות  על חשוד שהוא לפי לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"
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.ÈÈL54,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
- ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡¯Ni‰ e·¯ÚÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡¯Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„·BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ·e¯Ú ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL¯ Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL¯ epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ Á¯B‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓe55È„·BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL¯ ÔÈ¯ÈkNÓ - ÌÈa¯ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈÂ .ÔÈ¯zÓe ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ·¯ÚÓ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk e¯zÈÂ ÌÈÏ‡¯Ni‰ ¯‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב, מפני 55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק חכמים שרצו
אינו  שהגוי ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין
שלא  כדי עמו מלדור הישראל ימנע להשכיר, בקלות רוצה

בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.‡ÈÈzL56BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ57„·BÚÂ Ï‡¯NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈ¯c ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk58 »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈

˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓÈta ¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ ¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰59ÈL ÈÏ‚¯ È¯‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta ¯zÓ ÈÓÈt‰Â60. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב.56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח

התימנים). החיצונה,59)(כת"י דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי ישראלים שני והרי שם, דרים כאילו נחשב

ה"י). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי שהרי
או  לבדו ישראל בה היה אם בין הפנימית, על אוסר ואינו

ה"ט). (כדלעיל וגוי ישראל

.·ÈÔÈ¯ÎBN61elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¬ƒ
˙aLa62dÈ‡L ;‡È‰ ˙eL¯ Ïeh·k ˙e¯ÈÎN‰L , ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»

„·Ïa ¯k‰ ‡l‡ ,˙È‡cÂ ˙e¯ÈÎN63ÔÈ¯ÎBN ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«»ƒ∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
‰ÂMÓ ˙BÁÙa elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓƒ»≈»ƒ«»¬ƒ¿»ƒ»∆

‰Ëe¯t64˙¯kNÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BzL‡Â , ¿»¿ƒ¿∆≈»ƒ«»«¿∆∆
BzÚ„Ï ‡lL65‡lL ÔÈ¯ÈkNÓ BLnLÂ B¯ÈÎN ÔÎÂ , ∆…¿«¿¿≈¿ƒ¿«»«¿ƒƒ∆…

È¯‰ - ÈÏ‡¯NÈ BLnL B‡ B¯ÈÎN ‰È‰ elÙ‡Â ;BzÚ„Ï¿«¿«¬ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¬≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡L .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆…¿«¿»«ƒ»≈»ƒ
È¯‰ - BÏÈ‡L‰Â ,ÂÈˆÙÁ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó ˙BÏfÓe«»»¿«ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈
eÈ‰ .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓe ,B˙eL¯a BnÚ ÛzzLƒ¿«≈ƒƒ¿«¿ƒ∆…¿«¿»
B‡ ÌÈLnL B‡ ÌÈ¯ÈÎN ‰Ê ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ«»∆¿ƒƒ«»ƒ

Bic - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÈkN‰ Ì‡ ,ÌÈa¯ ÌÈL66. »ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆»≈∆«

ב.61) סה, עבור 62)עירובין מאכל דבר לו ונותנים
הטלטול  להתיר כדי שהוא לו לפרש צריך ואין השכירות,
סי' (או"ח השכירות על כתב לעשות הגוי צריך ואין בשבת,

למקח 63)שפב). דומה זה ואין בחצר, טלטול להתיר
בשבת. שאסור פחות 64)וממכר גם נחשב גוי, שלגבי

ט). הלכה פ"ט מלכים בהל' (רבינו ממון פרוטה משוה
מועילה 65) להשכיר, הנכרי מסרב אם ואפילו א. ס, עירובין

(מגידֿמשנה). מאשתו א.66)שכירות סו, עירובין

.‚ÈÈL67ÌÈ¯c‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»«»ƒ
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯ÎNÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa¿»≈««¿»¿ƒ»≈»ƒ«»

„Á‡‰ ¯ÊBÁ - ˙aLa68ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Óe69, ¿«»≈»∆»¿«≈¿«≈ƒ
¯zÓe70˙aLa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ≈»≈»ƒ«»¿«»

¯Á‡‰ Ï‡¯NÈÏ ÈÏ‡¯Ni‰ Ïh·Ó -71¯zÓ ‰È‰ÈÂ , ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»≈»«≈¿ƒ¿∆À»
.ÏËÏËÏ¿«¿≈

ב.67) סח, שעשו,69)הישראלי.68)עירובין שהעירוב
ביניהם. גוי שהיה כיון - הועיל לבטל 70)לא שמותר

ב. הלכה למעלה שכתב כמו בשבת, שמת 71)רשות כיון
בכניסת  חי שהיה אף חצר, באותה רשותו בטלה הגוי,

השבת.

.„È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ72ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„·BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
- B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰fÓ ÔÈ¯ÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡¯Ï ˙eL¯ LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

·ÎBk „·BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ¯ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆ¯iL73„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,74e¯ÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ

חנינא,72) דרבי ותלמידי לקיש "ריש ב: סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק לההוא (נזדמנו) איקלעי
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק מצי דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר
רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי? ליה, מסלק (כשיכול) דמצי היכא תיבעיא כי
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק דמצי
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע
עשיתם  יפה להן: אמר אפס, לרבי ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון

שפב. סי' יוסף' ב'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.ÂË¯ˆÁ75˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈe¯L76‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆

ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c ·e¯Ú eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt77, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰78, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;¯ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
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ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ·e¯Úa ÌÈNÚ ÌÈa«̄ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ
˙BÏfÓe79. «»

ב.75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב חל שביניהם חלונות שעלֿידי

מפסקת. הנכרי בין 78)רשות מפסיק החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף

הנכרי  אין בחצר הנכרי עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח שלא מפני עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.ÊË‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ‡l‡ ,˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓe80ÔÈ‡L ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈ„·BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈ·e ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚k81ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
;·e¯Úa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ·e¯Ú≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ

¯Lk‰ Ï‡¯NÈÏ B˙eL¯ ‡e‰ Ïh·Ó Ï·‡ ;˙BÏfÓe82, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈
‰ÊÂ ¯Lk „Á‡ Ï‡¯NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ Ïh·iL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿̄

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב: סט, בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף
רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף שבת (שמחלל בשוק
עד  ובנכרי רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
בפירוש  שטעו סוכו, איש אנטיגנוס תלמידי ובייתוס מצדוק
ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב התחילו רבם, דברי
כלל, לחכם שישמעו מבלתי להם, שיראה כמו הפסוקים את
יורוך  אשר התורה פי על יא): יז, (דברים יתברך אמרו היפך
הדבר  מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט ועל
המשניות  בפירוש (רבינו ושמאל" ימין לך יגידו אשר
בתשובה, רבינו השיב הקראים, ולענין מ"ג). א פרק לאבות
בחיוב  מודים בלתי להיותם מנין, בהם להשלים ראוי שאין
מודה  שאינו מי כי אמרו שג"כ מעירוב, ראיה והביא הזה.
פריימן  הרמב"ם (תשובות עמו מערבים אין עירוב במצות

ה"ג. פ"ג ממרים הל' ועי' יד) אחר:82)סי' בנוסח
רוקח'). ('מעשה הכשר" "כישראל

á"ôùú'ä æåîú 'å éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיש 1) רצונוֿלומר המעורבות, החצרות רבינו בו ביאר

דין  מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח ביניהן
להם  הכרח או ביחד, שתיהן לערב צריכין אם בהם, העירוב

הצדדין  אלו כל כי בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב
עם  אלו החצרות ענייני ביאור לזה ונמשך בהם נמצאים הם

הן. מה עירוב בלא אלו

.‡ÔBlÁ2‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL «∆≈¿≈¬≈ƒ≈«¿»»
‰È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«∆¿»»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯˜3elÙ‡ -4Blk »ƒ»»∆¿¬»»¿»ƒ¬ƒÀ
CB˙a Blk B‡ ,‰¯NÚ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»ƒ¿»¿¬»»À¿
ÈzL È·LBÈ eˆ¯ Ì‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL¯‰ - „Á‡ ·e¯Ú Ôlk ·¯ÚÏ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ¯ˆÁk eNÚÈÂ5- eˆ¯ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»
‰¯NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ≈¬»»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

ב'.2) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת שאין 3)משנה
בהלכות  (כמבואר טפחים עשרה מגובה פחותה מחיצה
אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת

מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:
החצרות.5)(מער"ק). שתי בין כפתח נחשב החלון כי

בלבד.6) כחור אלא כפתח נחשב תחתיו 7)אינו שיש
החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.·;˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï·‡8,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba Úa¯Ï11.Úa¯Ók ‡e‰ È¯‰ - ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»

עמוד 8) ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע בחללו להכניס שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.‚Ï˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈
˙B¯ˆÁ13ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt14·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15¯˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈
el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
- Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»

Á˙Ùk Ô‰ È¯‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
- Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á¯˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡¯ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡¯Ï17- ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»
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שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין

החצר. רוחב כל אינה 14)פני מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים
א'). עמוד

.„‰È‰18‰Úa¯‡ ·Á¯ Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa¯‡ Ï˙k‰ ·Á¯a ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב'.18) עמוד ע"ז דף עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק שהכותל

.‰‰·vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰·vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ - ‰Úa¯‡ ‰BzÁza24‰Úa¯‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈ·Ï dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ - ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚¯„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת
ובלשון  בשבת. משם ליטלה אפשר ואי בקרקע, וקבעה

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף
ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ"מ). ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך מסכת 27)וכל
"סולם  אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין

וכו'". פורחות ששליבותיו

.ÂÏ˙k28dB·b29ÊÈÊÂ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ „Ú ÊÈf‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,B˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒƒƒ¿«ƒ«ƒ«…«…∆»

ÊÈf‰ ÈÙÏ ÌlÒ ÁÈpÓ - ‰¯NÚÓ31Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ≈¬»»«ƒ«À»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ
eˆ¯32.ËÚÓÓ BÈ‡ - ÊÈf‰ „ˆa Ìlq‰ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒƒƒ««À»¿««ƒ≈¿«≈

ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ - ÌÈÁÙË ¯NÚ ‰ÚLz dB·b Ï˙k‰ ‰È‰»»«…∆»«ƒ¿»»»¿»ƒƒƒ
ÊÈf‰ ÔÓ È¯‰L ;eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,ÚˆÓ‡a „Á‡∆»»∆¿«¿»¿ƒ∆»ƒ»∆¬≈ƒ«ƒ
L‡¯ „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÓe ,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ „Ú«»»∆»≈¬»»ƒ«ƒ»∆¿«…
ÌÈ¯NÚ dB·b Ï˙k‰ ‰È‰ .‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰«…∆»≈¬»»»»«…∆»«∆¿ƒ

ÔÈÊÈÊ ÈL CÈ¯ˆ - ÌÈÁÙË33„Ú ,‰Ê „‚k ‡lL ‰Ê ¿»ƒ»ƒ¿≈ƒƒ∆∆…¿∆∆∆«
,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ ÔÈ·e ÔBzÁz‰ ÊÈf‰ ÔÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«ƒ««¿≈»»∆»≈¬»»
,‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÈ·e≈«ƒ»∆¿≈…«…∆»≈¬»»

.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe¿»¿ƒ∆»ƒ»

א'.28) עמוד ע"ח דף עירובין מעשרה 29)מסכת יותר

הכותל.30)טפחים. מן יוצאת שיסמוך 31)בליטה
הסולם  נחשב זה ידי ועל בזיז, הסולם של העליון ראשו

לזיז. בגמרא 32)כמדרגה אחרת שיטה לו יש הראב"ד
על  ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר נוסחתו, לפי
הכותל  יחשב שלא עשרה משיעור הממעט ארבעה,
יכול  אינו הזיז, לאותו הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה,
את  למעט ראוי אינו שהסולם כוחו, ומיעט בזיז להשתמש
לפי  ראוי אינו והזיז צרכו, כל רחב שאינו לפי הכותל
החצרות, שתי בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם
משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן

בתוך 33) למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם אחד
לקבוע  שיוכל כדי זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה

(רש"י). לשני מאחד סולם

.Ê- ı¯‡‰ ÏÚÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ BÎÓÒe BÎ˙ÁL Ï˜c∆∆∆¬»¿»«…«…∆¿«»»∆
„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ34.ÔÈaa BÚ·˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,eˆ¯ Ì‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»

ÔÎÂ35B¯aÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÚ·B˜ B„·k - Ìlq‰ ¿≈«À»»¿¿¿≈»ƒ¿«¿
ÌlÒÂ ,˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó ÔÈM˜ eÈ‰ .ÔÈaa«ƒ¿»»«ƒ«¿ƒƒ≈¿≈«¬≈¿À»

Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ36ÔÈ‡ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ƒ»¿À»ƒ»≈¿»¿ƒ∆»∆¬≈≈
‰Ó ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ìlqa ‰ÏBÚ Ï‚¯‰ Ûk«»∆∆∆«À»¿ƒ∆≈««

CÓÒiM37ÔÈM˜Â Ô‡kÓ ÔÈM˜Â ,ÚˆÓ‡a ÌlÒ ‰È‰ . ∆ƒ¿…»»À»»∆¿«¿«ƒƒ»¿«ƒ
Ô‡kÓ38ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -39. ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ

אינן 34) שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
שיש  פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת עליהם

שם.35) עירובין "שהמחיצה 36)מסכת לאמר רוצה
והסולמות  קשין של היא החצרות] שתי [בין החוצצת
להרב  הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים

שם). תתמוטט.37)המאירי "שהמחיצה 38)שהמחיצה
חזק  בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על
הבחירה  (בית הסולמות" ראשי קביעות למקום עמוד כעין

אחד,39)שם). מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
החצרות  שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון
מערבין  רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, להיות

שנים". מערבין רצו אם אחד],

.Á‰È‰40Ì‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰ „ˆa ÔÏÈ‡ »»ƒ»¿««…∆¿»»À»«…∆ƒ
˙e·L ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ Ì¯bL42‰¯L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ï˙kÏ«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬

.‰È‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»«¬»»

ב'.40) עמוד ע"ח דף עירובין אסרו 41)מסכת חכמים
שבת  בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות

א'). הלכה כ"א עליו 42)פרק גזרו "לא כאן: נוסף בנ"א:
משום  שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין
מהלכות  כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות
ידי  על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת
(למעלה  השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן,

כ"א). הלכה א' זרה 43)פרק לעבודה שעבדוהו אילן
ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור

באש". תשרפון "ואשריהם
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.ËÏ˙k44BËÚÓÏ ‡·e ,‰¯NÚ dB·bL45·¯ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa¯‡ ËeÚn‰ C¯‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ ·e¯Ú46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ¯˙Ò .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ¯ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ¯ˆw‰ Bcˆ - ‰¯NÚÓ48¯‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈ·Ï dB·b‰ Ï˙k‰«…∆«»«¿≈¿≈«¬≈

א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין עפר 45)מסכת תל שעשה
מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה

לאחת. החצרות שתי לפני 46)לצרף שהיה בנוסח
המגיד  הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה הראב"ד
בשיעור  שמספיק ודעתו רבנו, על השיג לכן בספריו),
"ארבעה  כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה
האמיתית  הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים"

משנה). שבצד 47)(מגיד עד הכותל, עובי מקצת כלומר
משנה). (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת

עשרה.48) הכותל גובה אין החצר אותה בצד כי

.Èı¯Ù49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dB·b‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰50˙Bn‡ ¯NÚ „Ú51;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ

‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰¯NÚÓ ¯˙È52‡Â „Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ -ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈ·e¯Ú ÈL¿≈≈ƒ

ב'.49) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת ברוחב.50)משנה
לפתח.51) נחשב הצדדים משני הכותל מן משהו ונשאר
מחיצה,52) זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו

בהלכות  (כמבואר אמות עשר על יתרה פרצה שיש כיון
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת

.‡È‰˙È‰53dÓÈÏL‰Ï ‡·e ,¯NÚÓ ‰˙eÁt ‰ˆ¯t‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
¯NÚÓ ¯˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b Ï˙ka ˜˜BÁ -55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ı¯ÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»
d·b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - Ï˙k‰ ÏÎa ¯NÚÓ ¯˙È ‰ˆ¯tƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«

B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆ¯t‰57. «ƒ¿»¿…»

בכותל 53) להשלים "חקק ב' עמוד ע"ח דף עירובין מסכת
כאן. וראב"ד שם רש"י ועיין משתי 54)וכו'" לעשות כדי

אחת. חצר להשלים 55)החצרות צריך שהוא הרוחב אותו
מהקרקע, טפחים עשרה של בגובה יחקוק אמות, לעשר
שאינו  ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל
ידי  על הדבר ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול
כדי  יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח.56)לערב בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק,
השניה  החצר בני עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.·ÈıÈ¯Á58·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ :˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa¯‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ˙B¯B¯ˆa B‡ ¯ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏh·Ó ıÈ¯Áa ˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈

L˜ B‡ Ô·z e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ -62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
Ïh·iL63. ∆¿«≈

ב'.58) עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי 59)משנה
שבת  בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות שיעור

כ"ג). הלכה י"ד החצרות.60)פרק שתי בין מחיצה ואין
בהמה.61) למאכל משם 62)הראויים לקחתם שיכול לפי

שם.63)בשבת. להשאירם בלבו יסכים

.‚ÈÔÎÂ64BaÁ¯ ËÚÓ Ì‡65‰˜a B‡ ÁeÏa66, ¿≈ƒƒ≈»¿¿«¿»∆
ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ıÈ¯Á‰ Ïk C¯‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈

ÈL ÔÈ·¯ÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ ¯·c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı¯‡a B¯aÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«≈∆≈¿«¬ƒ∆»ƒ≈ƒ¿»»∆

¯˜ca ¯tÁiL „Ú BËÓLÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯eaÁ68. ƒ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«¿…¿∆∆

א'.64) עמוד ע"ט דף עירובין במסכת משנה
טפחים.65) מארבעה דברים 66)והפחיתו שם שהניח

ומיעטו  שם נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים
המחיצה. ותשאר 67)משיעור בשבת, משם ינטלו שאולי

שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע, נחשב וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.„ÈÔ˙69·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈ¯Á‰70ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡¯ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈ·e¯Ú71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dz¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡¯ËˆˆÎk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»

ב'.69) עמוד ע"ח דף בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני של עליות שתי של

ע"ט 73)כגזוזטרא.72) דף עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי כפתח,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.ÂËÏ˙k75‰Úa¯‡ ·Á¯ ‡e‰L ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ¯ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁ‰ È·Ï BaÁ¯ ÔÈ˙B - »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
Ô¯ˆÁÓ ·LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈

el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈ¯Á ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈
¯ˆÁ Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˜ÓÚ»…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁÏ BaÁ¯ ÔÈ˙B - ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע"ז דף עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
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וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה

רוקח"). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.ÊË‰È‰79¯ˆÁÓ CeÓ ˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ¯ˆÁÓ dB·‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82È·e , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜È¯Ê È„È ÏÚ BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL - ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú ,Ba ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k È·ÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈ·ÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע ידי 82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
וכן  הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן

י"חֿי"ט. הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰a¯Á Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL¯ ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰a¯Áa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜È¯Ê87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ - ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜¯ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ¯Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני

.ÁÈ¯ÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dB·b ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈt¯w‰ Ïk ÌÚÂ ˙B¯ˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙B¯ˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ È·Ú ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙Á‡ ˙eL¯ Ôlk - ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡B·n‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙·ML ÌÈÏk ·e¯Ú ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙·ML ÌÈÏk ‡Ï Ï·‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
e·¯Ú Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿

א'.89) עמוד פ"ט דף עירובין במסכת מקום 90)משנה
בתוכו  לשים אלא דירה, לשם שלא גדר המוקף נרחב

כ"ג 91)סחורה. דף עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור
פרק  (שמות חמישים רוחב על אמה מאה אורך ב') עמוד
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא ט'ֿי"ב), פסוקים כ"ז

ג'). הלכה שבת מהלכות ט"ז (פרק שהיו 92)מרובעות
בפרוטרוט). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בתוכם

ולטלטל 93) הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
בהם.

.ËÈ?„ˆÈk94e·¯Ú ÔÈa ,¯ˆÁ‰ CB˙a ˙·ML ÈÏk ≈«¿ƒ∆»«¿∆»≈≈≈¿
¯ˆÁ‰ ÈL‡95¯zÓ - e·¯Ú ‡Ï ÔÈa96ÔÓ B˙BÏÚ‰Ï «¿≈∆»≈≈…≈¿À»¿«¬ƒ

¯Á‡ ‚‚Ï ‚b‰ ÔÓe ,Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ‚bÏ ¯ˆÁ‰∆»≈«»¿…«…∆ƒ«»¿««≈
B‡ ‡e‰L Ïk epnÓ dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ ,BÏ CeÓq‰«»¬ƒ»»»«ƒ∆»∆
‰iL ¯ˆÁÓe ,‰iL ¯ˆÁÏ ¯Á‡‰ ‚b‰ ÔÓe ,CeÓ»ƒ«»»«≈¿»≈¿ƒ»≈»≈¿ƒ»
,ÈB·ÓÏ ÈLÈÏL ‚bÓe ,˙ÈLÈÏL ¯ˆÁ ÏL ÈLÈÏL ‚‚Ï¿«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»
‰È„n‰ Ïk ep¯È·ÚiL „Ú ,ÈÚÈ·¯ ‚‚Ï ÈB·n‰ ÔÓeƒ«»¿«¿ƒƒ«∆«¬ƒ∆»«¿ƒ»
B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙Bbb C¯c B‡ ,˙B¯ˆÁÂ ˙Bbb C¯c dlÎÀ»∆∆««¬≈∆∆«¿«¿ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ÔzLÏL C¯c B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙B¯ˆÁ C¯c∆∆¬≈¿«¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ∆»∆
ÔÓ ˙È·Ï ‰Ê ÈÏÎa ÒkÈ ‡lL „·Ï·e ;‰ÊÏ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿«ƒƒ
el‡‰ ˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈza‰«»ƒ∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿»≈

.„Á‡ ·e¯Ú≈∆»

והחצרות 94) הגגות בכל כלי לטלטל מותר כיצד כלומר:
(כ"י 95)והקרפיפות? המקומות" "אנשי בנ"א:

אצל 96)התימנים). תורה לומדים כשהיינו רבי: "אמר
מגג  (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע, שמעון רבי
ומקרפף  לקרפף ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג
שהיינו  המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף
והיינו  הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים
לקרפף  ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר מעלים

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות

.Î‡Ï - ¯ˆÁÏ B‡ÈˆB‰Â ˙Èaa ÈÏk‰ ˙·L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈…
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ep¯È·ÚÈ97Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ¯Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût¯˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ ·e¯Ú ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.‡Î¯Ba98˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eL¯Ó ‰ÏBc „Á‡ Ïk ‰È‰iL È„k , ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»∆≈¿

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡ ?‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÈ‰Â¿≈»«¬ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿»ƒ
CB˙a „¯BÈ ‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
CÈ¯ˆ - ÌÈn‰ CB˙a dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»¿««ƒ»ƒ
È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»ƒ««ƒ¿≈

‰Ê ˙eL¯Ó ‰Ê ˙eL¯ ˙¯k ‰È‰zL102. ∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿∆≈¿∆

א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ולא 99)משנה
ביניהם. מרשות 100)עירבו ממלא אחד כל שנמצא

הרשויות.101)חבירו. בין ישאב 102)שתפסיק שלא
חבירו. מרשות בדלי

.·ÎÔÎÂ103‰·Á¯ ‰¯B˜ ¯Ba‰ Èt ÏÚ eNÚ Ì‡104 ¿≈ƒ»«ƒ«»¿»»
‡lÓÓ ‰ÊÂ ,‰¯Bw‰ „vÓ ‡lÓÓ ‰Ê - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¿«≈ƒ««»¿∆¿«≈
.‰Ê ˜ÏÁÓ ‰Ê ˜ÏÁ ‰ÏÈc·‰ el‡Îe ,¯Á‡‰ dcvÓƒƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈≈∆∆
el˜‰L ‡e‰ Ï˜ ,‰hÓlÓ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««ƒ¿…»ƒƒ¿«»«∆≈≈

ÌÈÓa ÌÈÓÎÁ105. ¬»ƒ¿«ƒ

ב'.103) עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס 104)מסכת כן
הקרקע 105)רומי. עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

להתיר  במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה
המים  (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור תלויה, מחיצה
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לעשות  כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם
ורואים  י"ג). הלכה ט"ו פרק שבת בהלכות (כמבואר היכר"
רשות  כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו
שאין  לפי חבירו, מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו,

טפ  מארבעה יותר מהלך חים.דלי

.‚Î¯‡a106ÏÈ·M‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯ˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡109- «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚ¯ÈÂ‡ C¯c B¯·Á ÏÚ ¯ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ "ה דף עירובין מבוי 107)מסכת שיש
ומן  באמצע, ובאר לשתיהן, השייך החצרות שתי בין קטן
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון

מותר 109)מרוחקת.108) בודאי מארבעה ובפחות
מים. משם היכר.110)לשאוב לשם קטנה בליטתֿקרש

אוסר 111) חבירו אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו.

.„Î¯ˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ¯ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ -115ÔÓˆÚÏ ÔÈ·¯ÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ¯‡L È¯‰L ,ÌÈ¯zÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈ¯BÈcL ;„Á‡ ·e¯Ú ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈ·eLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ È¯BÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈ·eLÁ¬ƒƒ¿»

ב'.112) עמוד צ"ג דף עירובין רוחב 113)מסכת כל
כלום. ממנו נשאר ולא בשבת 114)הכותל, נפרצה שאם

לכולה  הותרה שבת למקצת והותרה "הואיל אומרים:
שם). עירובין החצר 115)(מסכת שבתוך הדיירים

המתירות 116)הגדולה. מחיצות בה נשארו שהרי קרשים.
(מער"ק). "פסים" ובנ"א: הטלטול. שחצרם 117)את

הגדולה. עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת

.‰ÎÈzL118Á˙t‰ C¯c „Á‡ ·e¯Ú e·¯ÚL ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈∆≈¿≈∆»∆∆«∆«
Á˙t‰ ÌzÒÂ ,ÔBlÁ‰ C¯c B‡ Ô‰ÈÈaL119ÔBlÁ‰ B‡ ∆≈≈∆∆∆««¿ƒ¿««∆«««

dÓˆÚÏ ˙¯zÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk - ˙aLa120ÏÈ‡B‰ ; ¿«»»««¿««À∆∆¿«¿»ƒ
˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â121˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÎÂ .dlk ‰¯z‰ - ¿À¿»ƒ¿»«»À¿»À»¿≈¿≈¬≈

Ï˙k‰ ÏÙÂ ,dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚL∆≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿»««…∆
Ô‰ÈÈaL122ÔÈ‡ÈˆBÓe ,ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯zÓ el‡ - ˙aLa ∆≈≈∆¿«»≈À»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÔÈÏËÏËÓ el‡Â ,‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú ÔÈÏËÏËÓe Ô‰ÈzaÓƒ»≈∆¿«¿¿ƒ«ƒ««¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ
- ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»
ÔÈ¯BÈc‰L ,ÔÈ¯BÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰¯z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈ¯Î eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123e¯ÊÁ - «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ô¯z‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙B¯eL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
e·¯ÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127e¯ÊÁ - ‚‚BLa e¯L˜Â e¯ÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ô¯z‰Ï128. ¿∆≈»

ב'.118) עמוד צ"ג דף עירובין שנפלה 119)מסכת
(רש"י). נגדו מונח 120)מפולת שהעירוב פי על ואף

לטלטל  אבל (מ"מ). משם להוציאו אפשר ואי האחרת בחצר
ועיין  להלן, ספינות בשתי כמו התירו, לא לחצר מחצר

השמשות.121)ראב"ד. יתרה 122)בין כשהפרצה
לפתח. נחשבת אינה אמות, עצמם.123)מעשר מדעת

לחצר.124) מחצר עמוד 125)לטלטל ק' דף שבת מסכת
מאחת 126)ב'. לטלטל ומותר אחת כחצר נחשבות

(פירוש 127)לשניה. ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף
נקראת 128)המשניות). בשבת שנעשתה מחיצה "שכל

שלא  חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה",
מעשיו. יועילו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלוקי 1) הנקראים הם מי החצרות, בדירת רבינו בו ביאר

זמן. זה ובאי ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי הדירה,
ונמשך  החצירות. שתי ובדין בעצמה אחת החצר זה וביאור
מה  ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה  אחר
אחרת  חצר הימנה לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם
ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.‡ÈL‡2„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ¯ˆÁ3, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,·e¯Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -4. ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È· È·e Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎe5ÂÈ„·ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני על אוכלים אם אפילו הואֿהדין

ואףֿעלֿפי  (כסףֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל
ב'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י

אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום
למעלה. כנזכר אוכל, שהוא "ובניו 5)במקום אחר: בנוסח

(שונצינו). ביתו" ובני

.·¯ˆÁ ÈL‡ ÌÚ ·e¯Ú ˙BNÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „·Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡6Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ·e¯Ú‰7kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ˙È·k¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב את מניחים האחרת החצר שאנשי
הט"ז.7) בפ"א כמבואר

.‚ÔÎÂ8.„Á‡ ˙È·k Ôlk eNÚ - e·¯ÚL ¯ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ ¯kk - ‰iL ¯ˆÁ ÌÚ ·¯ÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â9„·Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡ ‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«
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שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט"ז: בפ"א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב ועלֿידי

.„‰MÓÁ10·e¯Ú‰ ˙‡ e·bL11ÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
·e¯Ú‰ Ba ÔÈÁÈpnL12ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk - ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ ¯kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk e·bL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני עם גם לערב

.‰·‡‰13B·e14¯ˆÁa ÔÈÈe¯L Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰Â15 »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙È·k Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙È·k Ô‰ È¯‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי 15)האוכל
לערב, צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי בי (שהיה) חייא
והמדובר  רבי". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי

שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.ÂÌÈÁ‡‰16,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â17B‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„·Ú‰18Ôa¯ B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz19‰Î‡ÏÓ ¯ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï·‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰·BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈ¯BÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ Úe·L B¯·Á Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ˆÁa ÌÈ¯Á‡20ÌÚ e·¯Ú Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
·e¯Ú‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡ ¯ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
¯ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈ¯BÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

¯ˆÁ‰ ÈL‡ ¯‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈ¯ˆ -21, ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח
בתירא,18)רוקח'). בן יהודה רבי בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב" המיקל כדברי "הלכה זהו 19)כי
שאין  פרס", "מקבלי בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
מפרשים  ורש"י הראב"ד אבל חודש, או שבוע ממושך
(בלחם  פרנסתם להם נותן שהאב - פרס" "מקבלי אחרת:
ממקור  שניזונים וכיון בבתיהם, אוכלים והם בכסף), או

במקצ  חלוקים הם בבתיהם, ואוכלים ומאוחדים אחד ת
עירוב. לענין אחד.20)במקצת כבית שנחשבים

כחלוקים 21) ונחשבים עליהם, אוסרים האחרים שהדיורים
בדירותיהם.

.ÊLÓÁ22e˙·ML ˙B¯e·Á23ÔÈÏ˜¯Ëa24Ì‡ :„Á‡ »≈¬∆»¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ
˙Úbn‰ ‰ˆÈÁÓ ‰¯e·ÁÂ ‰¯e·Á Ïk ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰»»«¿ƒ≈»¬»«¬»¿ƒ»««««

‰¯˜zÏ25¯„Áa ‡È‰ el‡k Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk È¯‰ - «ƒ¿»¬≈»¬»≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰iÏÚa B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒƒ

‰¯˜zÏ ˙BÚÈbÓ ˙BˆÈÁn‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯e·Á ÏkÓ ˙t«ƒ»¬»¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÔlÎÏ „Á‡ ¯kk -26.ÔÈ·eLÁ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k ÔlkL , ƒ»∆»¿À»∆À»¿«¿≈«ƒ∆»¬ƒ

א.22) עב, עירובין בשבת.23)משנה, אולם 24)גרו
הרבה. חדרים וסביבו שלשה 25)גדול, לתקרה סמוך או

למעלה. עד וסתום כ'לבוד' נחשב שאז לפי טפחים,
כלל 26) עירוב צריכים אינם - בחצר אחרים דיירים אין ואם

ס"ג). שע, סי' או"ח (שו"ע

.ÁÈÓ27¯ÚL ˙Èa B¯·Á ¯ˆÁa BÏ LiL28ÌÈa¯L ƒ∆≈«¬«¬≈≈««∆«ƒ
‰¯„ÒÎ‡ B‡ Ba ÔÈÒ¯Bc29˙Òt¯Ó B‡30˙Èa B‡ ¿ƒ«¿«¿»ƒ¿∆∆≈

¯˜a‰31ÌÈˆÚ‰ ˙Èa B‡ Ô·z‰ ˙Èa B‡32¯ˆB‡ B‡33- «»»≈«∆∆≈»≈ƒ»
ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰34¯ˆÁa BnÚ BÏ ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆≈≈»»«∆ƒ¿∆ƒ∆»≈

Bzt Ba ÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰¯Èc ÌB˜Ó35¯Á‡Â , ¿ƒ»∆≈»»∆¡…ƒ¿««
ÌB˜Ó Ï·‡ .BnÚ ·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈»»«∆¿»≈ƒ¬»¿

CÎÈÙÏ .¯ÒB‡ BÈ‡ ‰ÈÏ36ÏÎ‡Ï ÌB˜Ó BÏ Ú·˜ Ì‡ , ƒ»≈≈¿ƒ»ƒ»«»∆¡…
¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ¯ÚL ˙È·a Ba¿≈««¿«¿«¿»ƒ¿∆∆≈≈

.‰¯Èc ÌB˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆≈¿ƒ»

ב.27) עב, יושב 28)עירובין ובו השער, יד שעל חדר
הבית. עמודים 29)שומר על נשענת שתקרתו מקורה חדר
קירות. מדרגות 30)בלי ובו הבית, בחצר גבוה מקום

פג:). לעירובין המשניות (פירוש לעליות בהם עולין
הבית.32)רפת.31) לחימום העצים צבור 33)מחסן

סחורות. מיני כל דירה.34)של חשובים אף 35)שאינם
שם. ישן פה:36)שאינו עירובין משנה,

.Ë‰¯NÚ37‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza38ÈÓÈt‰ ˙Èa‰ - ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ;·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒ¯Bc39¯ÚL ˙È·a ¯c‰Â ,¯ÚL ˙È·k Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
‡l‡ ÌÈa¯ Ba ÔÈÒ¯Bc ÔÈ‡ - ÈÚÈLz‰ Ï·‡ .¯ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»

„ÈÁÈ40B·e¯Ú ÔziL „Ú ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,41. »ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ≈≈

ב.37) עח, יוצאים 38)עירובין הפנימיים החדרים ודיירי
החיצוניים. החדרים דרך לחצר.39)לחצר דרכם עוברים

('מעשה 40) יחיד" "אלא המלים: חסרות אחר, בנוסח
יוצא 41)רוקח'). אחד כשדייר חדרים, בשני הדין וכן

ז). שע, סי' ברורה' ('משנה לחצר השני החדר דרך

.ÈÈzL42‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ô·e¯Ú BÊ ¯ˆÁ Èa e‡È·‰Â ,˙B¯ˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»

ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ C¯cÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈
Áe˙t‰ [˙Èa‰] C¯c Ô·e¯Ú ˙¯Á‡‰ ¯ˆÁ‰ Èa e‡È·‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡43ÈtÓ - ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ - ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,·e¯Ú‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

¯ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡44.¯ˆÁ ÈL‡Ï ∆»≈∆≈««¿«¿≈»≈

שם.42) (פ"א 43)עירובין, למעלה רבינו שכתב כמו
את  ליתן צריך אינו העירוב, בו שמניחין "בית הט"ז):

לחצר.44)הפת". משום שעוברים כיון
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קה oiaexir zekld - mipnf xtq - fenz 'e iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈÈzL45‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈa46Èa‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡ e‡È·‰Â ,,Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙ ≈≈∆¿≈ƒ≈≈»∆∆««ƒ«»«»∆

e‡È·‰Â ,˙¯Á‡‰ ¯ˆÁÏ CeÓq‰ ÈM‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ«≈ƒ«»∆»≈»«∆∆¿≈ƒ
˙Èaa e‰eÁÈp‰Â ,Ô‰Ï CeÓq‰ Á˙t‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;·e¯Ú e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL - ¯Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

¯ÚL ˙È·a B·e¯Ú47.˙¯Á‡ ¯ˆÁ ÏL ≈¿≈««∆»≈«∆∆

א.45) עו, אחת 46)עירובין כל אלא יחד, עירבו ולא
דירה,47)לעצמה. במקום העירוב להניח צריך והרי

הט"ז. בפ"א כמבואר

.·È„Á‡48ÒÒB‚ ‰È‰L ¯ˆÁ‰ ÈaÓ49Èt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ
Èa ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e·¯ÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,¯ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ e·¯ÚiL „Ú50, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק עירובין כחי 49)'תוספתא' ודינו למות, נוטה
דבריו. שבא 50)לכל (מושל) "קסדור שם: ב'תוספתא'

אוסר  זה הרי יום), ל' שם לשהות (שדעתו יום ל' עד לעיר,
בית  לו ייחדו לא דירה. בית לו שייחדו בזמן - אימתי מיד,
אוסר". אינו לעולם - (אורח) אכסנאי אוסר; אין - דירה

ה"א.51) פ"ב למעלה

.‚È„Á‡52B˙Èa ÁÈp‰L ¯ˆÁ ÈaÓ53˙·LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,B¯ˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰54È¯‰ - ˙aLa B˙È·Ï ¯ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê55?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡¯NÈa56˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…
epnÓ e¯kNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆

˙aLa ‡B·iL ¯LÙ‡ È¯‰L ,BÓB˜Ó57. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק.54)לפני
דירה.55) שמה לא בעלים, בלי דירה דרך 56)כי שאין

שהותרה  כיון במקרה, יבוא אם ואף בשבת, לבוא ישראל
(מגידֿמשנה). לכולה הותרה - שבת ודוקא 57)למקצת

לבוא  שיכול אחד, יום מהלך דהיינו קרוב, במקום הוא אם
אוסר  אינו - רחוקה לדרך הלך אם אבל יום. באותו

(מגידֿמשנה).

.„È,ÌÈ¯Á‡Ï B¯ˆÁ ÈzaÓ ¯ÈkN‰L ¯ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰¯BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆
ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

BÏˆ‡ ÔÈÁ¯B‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙Èa58ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ
,˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»

˙BiLLÚÂ Ï·Ë ÔB‚k59˙Èa ÏÎa BÏ ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆∆«¬»ƒ¬»ƒƒ¿«¿»«ƒ
¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÏËÏËÏ ¯znL ÌÈÏk Ô‰Ó≈∆≈ƒ∆À»¿«¿¿»ƒ¿∆¿»
È¯‰ ,„È ˙ÒÈÙz ÌL BÏ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ì‡ÈˆBiL∆ƒ≈«¿…ƒ»≈»¿ƒ«»¬≈

.e·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב.58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.ÂË¯ˆÁ‰ ÈL‡60ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈz·Ï ¯ˆÁÓ ‡ÏÂ ¯ˆÁÏ ÌÈzaÓ ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»

¯ˆÁa e˙·ML ÌÈÏk Ô‰ ÔÈÏËÏËÓ61ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»
Ì‡Â .¯ˆÁ‰ ÌÚ ·LÁp‰62B‡ ˙Òt¯Ó ÌM ‰˙È‰ «∆¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆

˙Òt¯n‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯ÚÂ ,‰iÏÚ¬ƒ»¿≈¿«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆
ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òt¯n‰ ÈL‡ - ÔÓˆÚÏ¿«¿»«¿≈«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ
·LÁp‰ ÏÎ·e ˙Òt¯n‰ ÏÎa Ô‰Èz·a e˙·ML ÌÈÏk≈ƒ∆»¿¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»
ÈL‡Â ,dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ‰iÏÚ‰ ·Á¯ ÏÎa B‡ dnÚƒ»¿»…«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈
ÔÎÂ .dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÔÈÏËÏËÓ ¯ˆÁ‰∆»≈¿«¿¿ƒ¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ»¿≈
eÁÎLÂ ,‰iÏÚa ¯c „ÈÁÈÂ ¯ˆÁa ¯c „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ»¿»≈¿»ƒ»«¬ƒ»¿»¿
,dnÚ ·LÁp‰Â ‰iÏÚ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰Ê - e·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈¿∆¿«¿≈¿»»¬ƒ»¿«∆¿»ƒ»

.dnÚ ·LÁp‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰ÊÂ¿∆¿«¿≈¿»∆»≈¿«∆¿»ƒ»

א.60) וצא, א. פט, השבת.61)עירובין כניסת בתחילת
ב.62) פג, עירובין משנה,

.ÊË„ˆÈk63CB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
¯ˆÁ‰64el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òt¯n‰ ÔÈ·e ¯ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈ·LÁ65ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰¯NÚ ÔÈ‰B·b Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙Òt¯n‰ ÔÈ·e Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰L ,˙Òt¯n‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈ¯zÓ ˙Òt¯Ó È·e66ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òt¯n‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ - ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜È¯Ê È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ67„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .e·¯ÚiL68‰·vÓ69ÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,¯ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙¯ÒB‡ ˙Òt¯n‰ ÔÈ‡ - ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È¯‰L70. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח
החצר.66) לבני מאשר בסלע להשתמש יותר נוח שלהם
השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס, עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי על

החצר. מן להסתלק שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.ÊÈÔÈÊÈÊ71‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ¯ˆÁ‰ ÔÓ ·72È·e , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈

‰¯NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ¯ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡ - ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰¯NÚ ÔÈa ¯‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
- ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰¯NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני לעצמם החצר בני כשעירבו

שעה). סי' (או"ח יחד שניהם עירבו
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.ÁÈ¯Ba73ÌÈÏ·Ë ˙B¯t ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL74 ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂ75dB·b ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ ·LÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Òt¯nÏ CeÓÒ ‰¯NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
¯ˆÁ Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

e·¯ÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙Òt¯Ó Èa ‡ÏÂ76. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ, תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו
לבתים  משם להכניס ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים

שם). (עירובין

.ËÈÈzL77˙B¯ˆÁ78˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰·¯Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙¯zÓ ˙ÈÓÈt‰ - ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰79, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â80‰·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰81‡lL ÈtÓ - ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈ¯·BÚL e·¯Ú ‡lL el‡ ÈtÓ - ‰BˆÈÁ‰Â ,‰·¯Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙¯zÓ BÊ - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ e·¯Ú ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙¯zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל
שעוברת  מפני במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה

כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ÎÁÎL82˙ÈÓÈt‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ d¯z‰a83‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

Èa el‡ ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡ - Ô‰nÚ ·¯Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ Ô‰L ,·e¯Ú Ô‰Ï ‰ÏÚ ‡lL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆…»»»∆≈∆≈¿ƒ¬≈∆

לא 82) משנה' ה'מגיד שלפני ובספר א. עה, עירובין משנה,
עיי"ש. עומדת", וכו' החיצונה מן אחד "שכח זו בבא היתה

שתאסור 83) הפנימית של הרגל דריסת לחיצונה אין כי
עליה.

.‡ÎeNÚ84e‰eÁÈp‰ Ì‡ :„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL »¿≈∆≈∆»ƒƒƒ
‰È‰L ÔÈa ,·¯Ú ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿»«∆»≈∆¿…≈«≈∆»»
Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓ ÔÈa ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓƒ¿≈«ƒ»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆

˙B¯eÒ‡85Ô‰Ï Ïh·iL „Ú86e¯‡a È¯‰L ,87 ¬«∆¿«≈»∆∆¬≈≈«¿
,˙ÈÓÈta Ô·e¯Ú eÁÈp‰ Ì‡Â ;¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·nL∆¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿ƒƒƒ≈»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎLÂ¿»«∆»ƒ¿≈«ƒ»¿…≈««ƒ»

‰¯eÒ‡88˙¯zÓ ˙ÈÓÈÙe ,89dÓB˜Óa90„Á‡ ÁÎL ; ¬»¿ƒƒÀ∆∆ƒ¿»»«∆»
„Ú ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓƒ¿≈«¿ƒƒ¿…≈«¿≈∆¬«

.Ô‰Ï Ïh·iL∆¿«≈»∆

א.84) עה, עירובין דרים 85)משנה, כאילו הם שהרי

עליהם. אוסר עירב שלא ואחד אחת, בחצר כולם
ה"ה.87)רשותו.86) לא 88)פ"ב מהם אחד שהרי

שהשתתפו 89)עירב. ואף לעצמה, רשותה חולקת שהיא
לא  החיצוניים מן כשאחד עכשיו הרי - ביחד לערב מקודם
ולא  שדרתיך "לתקוני להגיד: הפנימית יכולה עירב,
- שקלקלת ועכשיו לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי"

(גמרא). בשיתוף רוצה המלה 90)איני חסרה אחר, בנוסח
(ויניציאה). "במקומה"

.·Î‰È‰91- BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡Â BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡ »»∆»»¿»≈¿∆»»¿»≈
ÏÎa LnzLÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒƒ¿»≈∆»»∆»≈∆ƒ¿«≈¿»

B¯ˆÁ92˙ÈÓÈta ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡Â .93, ¬≈¿ƒ»»≈»ƒ«»«¿ƒƒ
ÏÚ ¯ÒB‡Â ,ÌÈa¯k ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆»¬≈¿«ƒ¿≈«

BÓB˜Ó e¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰94. «ƒ»«∆ƒ¿¿¿

שם.91) עירובין אוסר 92)משנה, שבפנימית היחיד שאין
(מגידֿמשנה). רבים בה שיש ואףֿעלֿפי החיצונה, על
למעלה  כמבואר הפנימית, על אוסרת אינה והחיצונה

יט. כפי 93)בהלכה ישראלים, שני דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח

הי"ב.94)רוקח'). בפ"ה כמבואר

.‚ÎLÏL95BÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ96ÏÎa ÌÈa¯Â , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
- ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL e·¯Ú ,Ô‰Ó ¯ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰97ÌÈzLe ,dnÚ ˙B¯zÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙¯zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙B¯eÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰98ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ ·e¯Ú99Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯L100;·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

- ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa ¯zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ ,e·¯ÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰¯eÒ‡‰ Ï‚¯ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL e·¯ÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa101˙¯zn‰ Ï‚¯Â ;dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ - ƒ¿»∆∆∆…ƒ¿»¿∆∆«À∆∆
ÈtÓ ,dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ dÈ‡ - dÓB˜Óaƒ¿»≈»∆∆∆…ƒ¿»ƒ¿≈

.Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚL∆∆∆¬≈∆

ב.95) מה, עירובין לרשום 96)משנה, אחת כל ופתוחות
זו  רגל דריסת להם ואין לעצמה רשות אחת שכל הרבים,

(רש"י). זו עמה.97)בתוך עירבו ששתיהן האמצעית
ביניהן.98) עירבו לא החיצונות שתי עירובין 99)שהרי

ב. לפנים 100)עה, זו חצרות בשלש מדובר זו בהלכה
הרבים, לרשות פתוחה בלבד והחיצונה הפנימית מזו, ורגלי

(מגידֿמשנה). החיצונה בפנימית 101)דרך השנים כמו
עירבו. שלא מכיון במקומם, האסורים

.„Î˙Bi¯Ëˆˆk ÈzL102‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓ103Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡ - ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„¯BÈ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ104˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰¯NÚ CB˙a ˙Bi¯Ëˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL105.˙Á‡ ‡¯ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ ‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»
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ÌÈÁÙË106Ô‰ÈzL - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙B¯zÓ107. À»¿«…

"גזוזטראות"102) אחר: ובנוסח ב. פז, עירובין משנה,
רוקח'). היוצא 103)('מעשה מקורה במקום המדובר

כמו  ונהר, מעין על או הרבים רשות על היחיד רשות מכותל
המעין  מן הנקב אותו דרך וממלאים נקב בו ונוקבים - זיז

המשניות). (פירוש הנהר שהמחיצה 104)או אומרים ואנו
המים. עד למטה הגיעה זה.105)כאילו על זה ואוסרים

לעצמן.106) רשויות רבינו 107)שחולקות שכתב באופן
עשרה  גבוהה מחיצה "לעשות הט"ו): פט"ו שבת (בהל'
תהיה  או שבגזוזטרא, החלון כנגד המים גבי על טפחים
אותה  ורואין המים, כנגד הגזוזטרא מן יורדת המחיצה

המים". עד ונגעה ירדה כאילו

.‰Î‡Ï108Ó ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡ - ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ ¯·BÚL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,‰BÈÏÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»∆¿»∆≈¬ƒ∆≈»∆»
- ‰BzÁz‰ ‰˙NÚ ‡ÏÂ ,‰vÁÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ»¿»»∆¿»¿ƒ»¿…»¿»««¿»
Ì‡Â .‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰Â ,˙‡lÓÏ ˙¯zÓ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»À∆∆¿«…¿««¿»¬»¿ƒ
‰vÁna ‰BÈÏÚ‰ Èa ÌÚ ‰BzÁz‰ Èa eÙzzLƒ¿«¿¿≈««¿»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ»
·e¯Ú e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב.108) פז, עירובין משנה,

.ÂÎLÏL109˙BË‡Èc110‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï - „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ111;˙ÈÚˆÓ‡ C¯c ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ
¯Á‡ ˙eL¯ C¯c ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L112. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈

C¯c ‡lL ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ‡e‰ ÏLÏLÓ Ï·‡¬»¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆…∆∆
.˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ

ה.109) פרק עירובין עליות.110)'תוספתא'
וכן 112)יוריד.111) "אחר", המילה חסרה אחר, בנוסח

בתוספתא.

.ÊÎÈzL113˙Á‡ ¯ˆÁÂ ,BÊ „‚k BÊ ˙BË‡È„114 ¿≈¿»¿∆∆¿»≈««
Ô‰ÈzÁz115eÎtLÈ ‡Ï - ÌÈn‰ dÎB˙Ï ÔÈÎÙBML «¿≈∆∆¿ƒ¿»««ƒ…ƒ¿¿

Ô˙ˆ˜Ó eNÚ .„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú dÎB˙Ï¿»«∆¿»¿¿≈∆≈∆»»ƒ¿»»
‰˜eÚ116- eNÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óe ,ÌÈn‰ da CtLÏ ¯ˆÁa »∆»≈ƒ¿…»««ƒƒ¿»»…»

eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»
‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .e·¯ÚiL „Ú ¯ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk - ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.e·¯Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆…≈¿

ב.113) פח, עירובין אמות 114)משנה, ארבע בה שיש
מועיל  עירוב אין מכן בפחות אבל יותר, או אמות ארבע על
שופכים  אין אמות מד' פחותה "חצר כי (גומא), עוקה בלי
(הל' הרבים" לרשות יוצאים שהם מפני בשבת, מים בתוכה

הט"ז). פט"ו (כת"י 115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי וראה בורֿשופכין.

וי"ז. הט"ז טו פרק שבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כל 1) בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק ג' פרק ב', פרק

.‡ÈL‡2ÈB·Ó3„Á‡ ÏÎ‡Óa ÛezL Ô‰ÈÈa ‰È‰L «¿≈»∆»»≈≈∆ƒ¿«¬»∆»
ÏB‡ ÔÓL B‡ ˙eÙzLa ÔÈÈ ewL ÔB‚k ,‰¯BÁÒ ÔÈÚ¿ƒ¿«¿»¿∆»«ƒ¿À»∆∆

ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·c¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰¯BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎ·e „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL4; ∆ƒ¿∆«ƒ∆≈À»ƒƒ∆»ƒ¿ƒ∆»

¯Á‡Ïe ÔÈÈa ‰ÊÏ ÛzL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»∆»≈∆À»»∆¿«ƒ¿«≈
È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa ‰È‰Â ÔÈÈ Ïk‰ ‰È‰L B‡ ,ÔÓLa¿∆∆∆»»«…«ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈

.˙aL ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ el‡≈¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿««»

א.2) עא, עירובין הרבה 3)משנה, לתוכו שפתוחות
החצרות  דיירי שיעשו עד במבוי לטלטל ואסור חצירות,
ובין  בפת בין אותם ועושים "שיתופיֿמבואות". ביניהם
עושים  שאין חצרות בעירובי מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ"א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי' (או"ח ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף כן גם נקרא אחד, בכלי והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס"ג שסו סי' או"ח בשו"ע

.·„Á‡5ÔÓL B‡ ÔÈÈ B¯·ÁÓ LwaL ÈB·n‰ ÈaÓ6 ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜7‰lb È¯‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡8,ÈB·n‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚¯L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂ9epnÓ ÔÈÏËBÂ B˙È·Ï ÔÈÒÎ ÈB·Ó Èa - ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa ÛezL10„Á‡Â .11BÈ‡L ÈB·n‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆB¯12B˙B‡ ÔÈÙBk - ÈB·n‰ Èa ÌÚ13 ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ
.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח, לשיתוף.6)עירובין כיון 7)המיוחדים
"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף העירוב של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ"א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב"ד ולדעת והשיתוף. העירוב
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי על העירוב את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח וחלקו השיתוף, בתוך חלקו

השיתוף. א.8)את פ, הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי. בני שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון

עם  נפשי "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה
יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי'

ה"ה. המבוי.12)פ"א בני עם השתתף לא פעם שאף
בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית

'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב כרחו).
פי"ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.‚„Á‡14B‡ ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈB·n‰ Èa15Û‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ·¯ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
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B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ16‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈
.ÛezL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆB‡a ·¯ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח, בו.15)עירובין חלק אחד לכל שיהיה
לשיתוף.16) שישמש החלק את ייחד שלא

.„¯ˆÁ17Ì‡ ,˙B‡B·Ó ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈB·na ‰¯Ò‡ - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â18„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ¯ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB¯ ÈM‰ ÈB·na ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï19. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב.17) פ, אתו.18)עירובין שיתוף לה שאין כיון
המבואות 19) שני עם להשתתף יכולה שהיא ואףֿעלֿפי

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ"ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ"א  למעלה רבינו שכתב שיתוף בכל כמו זכות, אלא חובה
רוצה  שאינו יתכן - (ראב"ד) להודיע צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי מבוי, לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי

.‰BzÚcÓ ‡lL BÏ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡20,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ B¯Ò‡È ‡lLdÈ‡ - ¯ÒB‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙·¯ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ·¯ÚÓ ÈÈ‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ?¯ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ21. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ, בעירובין
דרבי  (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף", שיתופן ואין עירוב עירובן
בפירוש  והראב"ד רש"י ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
העירוב  מן הימנעותו אם - דאסר" "הא להיפך: הסוגיא
לערב  אשתו יכולה אצלם, מלהשתמש המבוי בני על תאסור
עליהם  אוסר אינו הוא אם אסר", דלא "הא מדעתו, שלא
להשתתף  לאשתו רשות אין מלהשתתף, הימנעותו ידי על

בעלה. הסכמת בלי

.ÂeÙzzL22ÈMÓ „Á‡ ÌÚ BÊ ¯ˆÁ ÈL‡ ƒ¿«¿«¿≈»≈ƒ∆»ƒ¿≈
B˙B‡ ‰Ïk elÙ‡ ,eÙzzL „Á‡ ÔÈÓa Ì‡ :˙B‡B·n‰«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¿¬ƒ»»
BÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰kÊÓe ¯Á‡ ÛezL ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰«ƒ¬≈∆∆ƒ«≈¿«∆»∆¿≈

ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ23ÔÈÈÓ ÈLa Ì‡Â ;‰iL ÌÚt »ƒ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒƒ
eÙzzL24ÏÎ‡‰ ËÚÓ˙Â ,25BÈ‡Â ,‰kÊÓe ÛÈÒBÓ - ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»…∆ƒ¿«∆¿≈

ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ26CÈ¯ˆÂ ,Ì‰Ï ‰kÊÓ - eÏk Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«∆»∆¿»ƒ

ÌÚÈ„B‰Ï27ÌÈÎL eÙÒBz .28,Ì‰Ï ‰kÊÓ - ‰Ê ¯ˆÁa ¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆¿«∆»∆
.ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»

ב.22) פ, עירובין מסכימים 23)משנה, אם לשאלם
חזקתם  על אותם מעמידים כי שניה, פעם להשתתף
('לבוש'). הקודמת בפעם כמו יסכימו שבוודאי

מצטרפין 24) האוכלין שכל הי"א פ"א למעלה כדעתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד שיתוף. מן 25)לשיעור

ה"ט. בפ"א המבואר יסכימו 26)השיעור שבוודאי
העירוב. את מבוי 27)להשלים איזה עם יודעים אנו שאין

צריך  אין אחד למבוי הפתוח חצר אבל להשתתף, רוצה הוא
ז  שהרי יוכל לשאלו, השיתוף ידי שעל - לו היא כות

א  בפרק כמבואר בפניו, שלא לאדם וזכים שם, להשתמש
כ. (משנה,28)הלכה השיתוף הנחת בשעת היו שלא

שם).

.Ê‰ÙzzL29BÊ ¯ˆÁ30,‰Ê Á˙tÓ ‰Ê ÈB·n‰ Èa ÌÚ ƒ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»∆ƒ∆«∆
ÌÚ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ Á˙t‰ ÔÓ ÈM‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈«»«≈ƒƒ«∆«»«≈À∆∆ƒ

Ô‰ÈL31˙B‡B·n‰ ÈLe ,dnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ,32ÔÈ¯eÒ‡ ¿≈∆¿≈À»ƒƒ»¿≈«¿¬ƒ
Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰·¯Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰Ê33ÏÚ ˙¯ÒB‡ - ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט, לשני 30)עירובין פתחים שני לה שיש
(מגיד31ֿ)מבואות. כשמואל ולא - שם רב, כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.Á‰˙È‰34„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚¯ BÊ ¯ˆÁ35Á˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚¯L ‰Ê - ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

¯ÒB‡36ÌÚ ‰·¯Ú .¯ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ÈB·n‰ ¯z‰ - Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·Ó»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈

BÓˆÚÏ37.dnÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ»

שם.34) שם.35)עירובין, דרך ולבוא לצאת בחול
עמו.36) עירבה לא מן 37)אם בזה הסתלקה שהרי

בו. רגילה אינה וכאילו בו, רגילה שהיא המבוי

.Ëe·¯Ú38‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰L ÈB·n‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L ¯Á‡‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰·¯Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ Èa e·¯Ú ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿̄ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc - Ba‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B39, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»
‡Ï ‡e‰Â ‰·¯Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .·¯Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈB·Ó ÏÚ ¯Ò‡z ‡lL È„k ,BÏˆ‡ d˙B‡ ÔÈÁBc ,·¯Ú≈«ƒ»∆¿¿≈∆…∆¡…«»

.BÓˆÚÏ ·¯ÚL ‰Ê∆∆≈«¿«¿

שם.38) שיהא 39)עירובין, כדי שרגילה, מאותו ותסתלק
לא  שהרי בדבר, מפסדת אינה שהיא כיון מותר, המבוי
בהסתלקותה, לאחרים רווח ויש המבוי, בני עם שיתפה
כופין  - חסר לא וזה נהנה "זה מותרים, יהיו שעלֿידיֿזה

שפו). סי' (או"ח סדום" מדת על

.È¯ˆÁ40‰Ú˜·Ï ¯Á‡ Á˙Ùe ÈB·ÓÏ Á˙t dÏ LiL41 »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût¯˜Ï B‡42ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È43¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ût¯w‰ B˙B‡Ï ¯ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
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„Ú ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈB·Ó ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ût¯w‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡44Á˙t‰ ÏÚL ;ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰45ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ût¯w‰««¿≈

ב.40) סז, מחיצות.41)עירובין לה מקום 42)שאין
המחיצות  אין דירה, בית בתוכו ואין מחיצות לו שיש נרחב
ה"א). פט"ז שבת בהל' (רבינו בתוכו לטלטל מועילות

מאה 43) שארכו המשכן, חצר כשיעור הוא סאתים שיעור
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא חמישים, ורחבו אמה

ה"ג). פט"ז שבת (הל' היה 44)מרובעות אם והואֿהדין
(רש"י). דירה לשם ומוקף סאתים, מבית ואין 45)יותר

בו. הרגל דריסת לאחרים

.‡È„Á‡46˙aLÏ CÏ‰L ÈB·Ó ÈaÓ47- ¯Á‡ ÈB·Óa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡48ÔÎÂ .49‰aL ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰·vÓ50BÈ‡ - BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈
˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡≈¬≈∆∆¬≈ƒ¿ƒ«¿≈∆¿»«

.B˙eL¿̄

א.46) פו, עירובין באותה 47)משנה, לחזור דעתו ואין
החצר. מבני אחד לענין הי"ג, ד' בפרק כמבואר שבת,

בעלים 48) בלא שדירה מפני מהם, שהלך מבוי אותו בני על
לאסור. יכולה ואינה דירה ב.49)אינה נט, עירובין

עמוד.50)

.·ÈÈB·Ó ÈL‡51Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL¯ ÔÈÏh·Ó - eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿
ÁÎML ¯ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k - ˙eL¯ Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«

e·¯Ú ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡52e¯Ó‡ ¯·Îe .53ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»
LÈ‡k - BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
ÈÙezLÏ ÔÈa ˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÏ ÔÈa ,ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ≈¿≈≈¬≈≈¿ƒ≈

.˙B‡B·Ó¿

ב.51) עג, ה"א.52)עירובין בפ"ב בפ"ד 53)המבואר
ה"א.

.‚ÈÈB·Ó54¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ,BaL ˙B¯ˆÁ Ïk e·¯ÚL »∆≈¿»¬≈∆»»≈¿»≈
lk eÙzzL Ck ¯Á‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaÁÎL ,ÈB·na Ô ƒ¿≈«¿»¿««»ƒ¿«¿À»«»»«

‡Ï - B¯ˆÁ Èa ÌÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È¯‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡55e·¯Ú È¯‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿
˙B¯ˆÁa56‡ÏÂ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï·‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…

¯ˆÁ Èa Ïk ÔÈ¯zÓe ,ÈB·na ÌÈ¯eÒ‡ - ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈
ÌÈzaÏ ¯ˆÁk ˙B¯ˆÁÏ ÈB·n‰L ;Ô¯ˆÁa ÏËÏËÏ57. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»ƒ

ב.54) עג, עירובין יודעים 55)משנה, התינוקות אין שהרי
עירבו. לא אבותינו ויאמרו: במבוי, שנעשה ודעת 56)מה

השיתוף  מלבד לערב שההלכה שפז) סי' (או"ח הרמ"א
אלא  לשיתוף, נתנו לא החצר שבני התלמוד, בזמן רק היתה

נכון  יותר אבל לשיתוף, נתן החצר מבני ואחד יחד עירבו
ושיתוף  לעירוב יהיה וזה בו, ישתתף החצר מבני אחד שכל

שם). ברורה' ('משנה מן 57)יחד להוציא שאסור כשם
למבוי  החצר מן להוציא אסור כך עירוב, בלי לחצר הבתים

(רש"י). שיתוף בלא

.„ÈeÙzzL58,˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈB·na ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òe¯t ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡59ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ

‰Ê ¯·c Ô‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â .„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡60. ∆»ƒ…«

ה"ח.58) פ"ו עירובין שאוכלים.59)'ירושלמי' הלחם על
בשם  בון רבי בי יוסה "רבי הנוסח: שלפנינו, וב'ירושלמי'
על  מקפידין שאינן דליה בר אנשי (כגון) כדון יהודה, רב
זה. על זה מקפידים ואין שותפים שהם פרוטתן",

עירובי 60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק, בשעת
התינוקות, מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי חצירות,

הקודמת. בהלכה כמבואר

.ÂËÈB·Ó61ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯Ú Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯ÚL ¯Á‡Ó .˙ÈÏÓ¯Îk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „·Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈB·n‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙B¯ˆÁ62BlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,63‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ - ˙B¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯Ú63ÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙·ML64da e·¯Ú ‡lL ¯ˆÁk ,BÎB˙a65. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב.61) קל, ה"ח,62)שבת פי"ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין
דברי  על חולקים הפוסקים וכל והראב"ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ"ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ"ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט"ו.

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ66ÈB·ÓaL ¯ˆÁa Èe¯M‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
¯ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈB·n‰ Èa ÌÚ BÈc -67, ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È· ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈
‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï Ïh·Ó B‡ ,ÈB·naL B˙eL¿̄∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - „Á‡ Ï‡¯NÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈB·na«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezL68ÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa¯ ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡¯NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc - „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ69. «À¿»∆»ƒ∆»

ב.66) סא, עירובין הט"ז.67)משנה, בפ"ב כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי מצוי, דבר שאינו "מפני

ה"ט). בפ"ב (כמבואר יהרגנו" בפ"ד 69)שמא כמבואר
ט. הלכה ב בפרק המגיד' 'הרב שכתב מה וראה ה"א.

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚ70BÏ LÈ Ì‡ - ÈB·na ¯„ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t B¯ˆÁa71‰Ú˜·Ï „Á‡72Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈB·n‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
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Á˙t‰ C¯c ˙BB¯˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·naL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‡e‰L Ût¯˜Ï73Áe˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜·Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt74„Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט).71)עירובין סי' (או"ח חלון או
הצר 72) בפתח להשתמש לו ונוח טוב. אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י.73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח גם ומשתמש לו, נוח ואינו קטן המקום

למבוי.

.ÁÈÈB·Ó75„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡¯NÈ76˙BBlÁ eÈ‰Â ,77ÏL ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c Ôlk e·¯ÚÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
C¯c ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
C¯c ÈB·na LnzL‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙t78ÔÈ‡L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯kNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ79. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב.75) עד, למבוי.76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט"ו.79)למבוי. בפ"ב למעלה חצר, לגבי כמבואר

.ËÈ„ˆÈk80?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓ81¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙·¯ÚÓ82˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,83¯Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C¯„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈB·Óa84elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - ÌÈa¯ ÏL ˙ÈNÚ85, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ86.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

א.80) נט, עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ"א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי" חצי מערבים ואין אחד כמבוי הוא והרי גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי שידעו
העירוב. מסיבת הוא החצרות 84)הטלטול ואותן

ואלו  זו, עם זו לטלטל מותרות - המבואות עם שהשתתפו
אסורות. - השתתפו קנין 85)שלא תחילה שהיה כיון

יחד. לערב החצר בני כל וצריכים דומה, אחת כחצר יחיד,
פתח 86) אותו דרך ורק הצדדים, מכל סתומה שהיא

כולה. את ומערבים כחצר, דינה יוצאים,

.ÎÏ·‡87,ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ¬»ƒ»¿»∆«ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ
ÏL ˙ÈNÚ elÙ‡ - ‰Êa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Êa ÔÈÒÎ ÌÚ‰L∆»»ƒ¿»ƒ»∆¿¿ƒ»∆¬ƒ«¬≈∆

„ÈÁÈ88dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ,89‰pnÓ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ; »ƒ≈¿»¿ƒ∆À»∆»«ƒƒƒ∆»
ÔÈÙzzLÓe ,˙Á‡ ¯ˆÁa „Á‡ ˙Èa elÙ‡ ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒ«ƒ∆»¿»≈««ƒ¿«¿ƒ

¯‡M‰90ÏÎa ÔÈ¯zÓ Ôlk ÔÈÙzzLn‰ el‡ eÈ‰ÈÂ . «¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒÀ»À»ƒ¿»
Ô˙B‡ eÈ‰ÈÂ .e¯iML ÌB˜Ó B˙B‡Ó ıeÁ ,‰È„n‰«¿ƒ»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿»

,ÔÓˆÚÏ ÔÈNBÚL ÛezMa ÔÓB˜Óa ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯‡Lp‰«ƒ¿»ƒÀ»ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»
Ïk ¯‡La ÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯‡Lp‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿»ƒ«ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

.‰È„n‰«¿ƒ»

א.87) נט, לו.88)עירובין שמא 89)שמכרוה גזירה
בשבת; לטלטל כן גם ויקלו הרבים, רשות ותעשה תחזור
ואפשר  רבים, של בעיר אפילו בזה, להזהר נוהגים ואין
שבת  בהל' (כמבואר ו'תוספות' רש"י דעת על שסומכים
ששים  שם יש אם אלא הרבים רשות שאין ה"א), פי"ד
ברורה' ו'משנה אברהם' ('מגן שכיח אינו זה ודבר רבוא,

שצב). סי' רבים 90)או"ח של עיר כי אצלנו: "העיקר
אחרת, ברשותֿהרבים אדם בני יכנסו שערים, שני לה כשיש
התשמיש  להם שהתיר הוא העירוב כי יודעים אינם והם
כדי  עירוב בלי שיור ממנה להניח חובה ולפיכך בתוכה,
הוא  העירוב כי להודיע המדינה עם שיור אותו ישתמש שלא
לכן  מקודם העיר כשהיתה וגם בתוכה, התשמיש לנו שהתיר
לשיור  צריכה שהיא יחיד, של היום היא אפילו רבים של

המשניות). (פירוש עלֿכלֿפנים"

.‡Î·e¯Ú‰L eÚ„iL È„k ,‡e‰ ¯k‰ ÌeMÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï ¯Èz‰91;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯L ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ - Ô‰nÚ ÛzzL ‡ÏÂ ¯‡LpL ÌB˜n‰ È¯‰L∆¬≈«»∆ƒ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ»∆≈
.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ∆»≈¿«¿»¿≈¿«¿»

תורת 91) ותשתכח העירוב ישתכח שיור, יעשו לא ואם
הרבים  לרשות הדומה בעיר טלטול ידי על הרבים, רשות

שצב). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.·Î‰È„Ó92ÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa¯ ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»
¯Á‡ ÌB˜Óa93dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ -94‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»

Á˙Ùk ·eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;¯eiL95. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«
ÌÈza‰96ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»

- ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ¯ÈÚÏ Ô‰È¯BÁ‡ ‡l‡ ,¯ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«
¯eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ97.¯‡M‰ ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿»

ב.92) נט, יורדים 93)עירובין הסולם ודרך השני, בצד
לחומה. אחד.94)מעבר פתח לה שיש עיר כדין

נוח.95) אינו הסולם, דרך א:96)שההילוך ס, בעירובין
לן  הב ליה: אמרו יוסף, דרב לקמיה (שבאו) דאתי "הנהו
לעירנו), עירוב שיתקן אדם לנו (תן מאתין לן דליערב גברא
בבי  עלה מצווחא דלא וחזי להו, ערב זיל לאביי: ליה אמר
חזא  אזל, המדרש), בבית זה על יתנגדו שלא (ראה מדרשא
אחורי  שפתחיהם בתים (ראה לנהרא דפתיחי בתי להנהו
יהיו  (אלה למתא שיור ליהוי הני אמר: הנהר), לצד העיר
יחיד  של ונעשית רבים של בעיר מדובר ושם לעיר)" שיור

שיור. בית 97)הצריכה אפילו אחד, בית רק הוא ואפילו
גרים  אין אם לעירוב צריכים שאינם התבן, בית או הבקר

שצב). סי' (או"ח שיור אותם עושים בהם, ואוכלים

.‚ÎÔlk e·¯Ú Ì‡ ,‰È„n‰ È·Ï ÛezLa ‰kÊÓ‰98 «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ ·e¯Ú99‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰Ï100Èa ÌÚ ÛzzL ‡ÏÂ ÁÎML ÈÓ ÔÈ„Â . »∆¿ƒƒ∆»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈
„·BÚ B‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ˙aLÏ CÏ‰L ÈÓ B‡ ,‰È„n‰«¿ƒ»ƒ∆»«ƒ¿…¿ƒ«∆∆≈
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ÌÈ„k Ïk‰ ÔÈc - ‰È„na Ô‰nÚ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»
ÈB·Óe ¯ˆÁa101. ¿»≈»

לכולן".98) עירב "אם צ"ל: משנה', ה'מגיד לדעת
זכות.99) אינו אחד עירוב לכולן, עירב לא אם אבל

בפניו.100) שלא לאדם בחצר,101)וזכין שכח דין
בפ"ד  - אחרת בעיר לשבות הלך ודין ה"א. בפ"ב מבואר

הי"ג. ובפ"ד ה"ט בפ"ב - גוי ודין הי"ג.

.„Î‰È„Ó102ÈB·nÓ ıeÁ ‰È·LBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰·vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - „Á‡103ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·n‰ Á˙t104ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈB·Ó ÈB·Ó B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó105. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ¯ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰·vÓ ÈB·Óe ÈB·Ó Ïk ‰B·e∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
¯‡L ÏÚ ¯Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL¯ ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡B·n‰«¿

כולה 102) את שמערבים יחיד, של שהיתה עיר נט: עירובין
שיור. צריכה ארבעה 103)ואינה רחב שהוא עמוד

הט"ז. פ"ד למעלה וראה מפרידה 104)טפחים, שהמצבה
המדינה. משאר המבוי על 105)את זה יאסרו שלא כדי

זה.

á"ôùú'ä æåîú 'æ éòéáø íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) מהו, בפת, תחומין עירוב עניין בכלל בו נתבאר

ומי  עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי הוא,
עירוב  בעניין ראשון בפרק שנתבאר כמו העושהו, הוא

החצרות.

.‡ÈÓ2‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆiL3ÔBÊÓ ÁÈp‰Â ,˙aL ·¯Úa ƒ∆»»ƒ«¿ƒ»¿∆∆«»¿ƒƒ«¿
˙BcÚÒ ÈzL4ÌeÁz‰ CB˙a ‰È„n‰ ÔÓ ˜BÁ¯5Ú·˜Â , ¿≈¿À»ƒ«¿ƒ»¿«¿¿»«
ÌL B˙˙È·L6‰È„nÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,7B˙È·a ÔÏÂ ¿ƒ»»««ƒ∆»««¿ƒ»¿»¿≈

ÈzL Ba ÁÈp‰L ÌB˜na ˙·L el‡k B˙B‡ ·LÁ -∆¿»¿ƒ»««»∆ƒƒ«¿≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BcÚq‰8. «¿À¿∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ

א'.2) עמוד ס' דף עירובין במסכת שגר 3)משנה עיר
כשש 4)בתוכה. שהן גרוגרות, עשרה "כשמונה שהן

ט'). הלכה א' בפרק למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים
ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף העיר, של

ת"ח). סימן חיים המזון 6)אורח את שם שהניח בזה
שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני

קנה  שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר
א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה

בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי – "עירוב"
בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.·‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡e‰Lk ,CÎÈÙÏ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒ¿≈

‰È„n‰ „‚k ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ10Cl‰Ó BÈ‡ , ¿»»«¿«ƒ«»¿∆∆«¿ƒ»≈¿«≈
B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na11‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»∆»«ƒ»¿ƒ»¿»«¿ƒ»

B˙cÓ CB˙a ˙ÚÏ·Ó12Úa¯‡k dlk ‰È„n‰ ·LÁz - À¿««¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»¿«¿«
.dl ‰ˆeÁ B˙cÓ ÌÈÏLÈÂ ,˙Bn‡«¿«¿ƒƒ»»»

בשבת 9) תחומין מהלכות כדין כ"ז בפרק רבינו שכתב וכמו
לעיר  חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת
אסור, אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא
– אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים

בערך. מטרים בה.10)1516 גר שהוא העיר לצד
יותר.11) להלך לו אסור העיר, באמצע כלתה מדתו ואם
ב'.12) בהלכה יבואר

.‚?„ˆÈk13‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ˙‡ ÁÈp‰L È¯‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
¯ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ - Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú ·e¯Ú‰ ÔnL ÛÏ‡ :·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú≈«¿«ƒ«»¿«¬»∆∆∆ƒ»≈«
Cl‰Ó BÈ‡Â ,‰È„n‰ CB˙a B˙ÈaÓ ‰n‡ ÛÏ‡Â ,B˙Èa≈¿∆∆«»ƒ≈¿«¿ƒ»¿≈¿«≈
ÛBÒ „Ú B˙ÈaÓ ‰È‰ .ÛÏ‡‰ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na«¿ƒ»∆»«»∆∆»»ƒ≈«
˙‡ˆÓpL ,˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÛÏ‡Ó ˙BÁt ‰È„n‰«¿ƒ»»≈∆∆¬ƒ«»««∆ƒ¿≈

‰È„nÏ ıeÁ ‰˙Ïk B˙cÓ14dlk ‰È„n‰ ·LÁz - ƒ»»¿»«¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»
LL ˙B‡Ó ÚLz dl ‰ˆeÁ Cl‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡k¿«¿««ƒ«≈»»¿«≈≈

.ÌÈtÏ‡‰ ÌeÏLz ,‰n‡ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿»«¿«ƒ

שם.13) עירובין במסכת של 14)משנה מדתו שכלתה או
העיר  כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
לעיר  מחוץ אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע

המשניות). (פירוש

.„CÎÈÙÏ15‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
dlk ‰È„n‰ Ïk ˙‡ „ÈÒÙ‰ - ‰È„naL B˙ÈaÓ16; ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ»À»

,‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú „Ú B˙ÈaÓ Cl‰Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«≈ƒ≈«≈«¿«ƒ«»
Áe¯Ï ‰È„na B˙ÈaÓ Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÌÈtÏ‡ B·e¯ÚÓe≈≈«¿«ƒ¿≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¿«

ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ·¯ÚÓ17˙eL¯a B·e¯Ú «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ -19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰·¯Á ¯ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈ¯BÈ„Ï ‰Èe‡¯‰ ‰¯ÚÓ B‡21- «¬ƒƒ¬≈»¿»»»¿»¿»ƒ
.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ dlk ˙‡ Cl‰Ó¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

שם.15) עירובין במסכת ההליכה 16)משנה לו אסורה
ללכת  לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה משנה 17).בעיר

א'. עמוד ס"א דף עירובין המוקף 18)במסכת מקום
אחר. במקום עכשיו ושביתתו נקראת 19)מחיצות. שכן

לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק ג' פרק (יונה הנביא בדברי
נשארו.20) המחיצות אבל דיירים בה במסכת 21)שאין

כמערת  (גדולה) היא "אפילו ב' עמוד ס"א דף עירובין
(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו

.‰ÁÈpn‰22‡Ï - da ˙·ML ‰È„n‰ CB˙a B·e¯Ú ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,B·e¯Ú ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ È·k ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
˙BÓB˜na B·e¯Ú Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿

¯ÈÚÏ ÔÈÙ¯Ëˆn‰24- Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆
ÌeÁzÏ ıeÁ B·e¯Ú Ô˙ .¯ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿

·e¯Ú BÈ‡ -25. ≈≈

א'.22) עמוד ס' דף עירובין במסכת בלא 23)משנה שהרי
וכל  רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו יש כן גם עירוב
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(רש"י). בשבילו אמות כארבע "עיבורה 24)העיר היינו
(כמבואר  אמה שלישי ושני אמה שבעים שהוא עיר", של

וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת שאי 25)בהלכות מכיון
העירוב, קניית זמן השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר

(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני

.Â‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï·‡‰ ˙È·Ï CÏÈÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27B¯·Á B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡¯i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,C¯c‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Á¯·Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL ·¯Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯‰ È¯·„Ï29. ¿ƒ¿≈»¿¬≈∆≈

חכמים 26) התירו ש"לא א' עמוד פ "ב דף עירובין מסכת
(רש"י). עירוב" ידי על לתחום חוץ משנה 27)לצאת

ב'. עמוד ל"ו דף עירובין לומד 28)במסכת שהוא חכם
שם: עירובין במסכת הדבר ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן

"ולשבות 29) א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה
לקנות  התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
לילך  אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה
הרמב"ם  [ובספרי (הגר"א). רש"י – הרשות" לדבר
במסכת  מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים
מ"ט  דף פסחים ובמסכת 120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין

.[70 עמ' א' עמוד

.ÊÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ba ÔÈ·¯ÚÓ - Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ≈≈¿ƒ¿¿≈¿À¿»

„Á‡Â „Á‡31ÔzÙÏ ‰È‰ Ì‡Â ;32ÈzL Ba ÏÎ‡Ï È„k - ∆»¿∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿≈∆¡…¿≈
ÛezM‰ BÓk .˙BcÚÒ33. ¿À¿«ƒ

מערבין 30) "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
שם. בתוספות ועיין במסכת 31)ומשתתפין" משנה

א'. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף מסכת 32)עירובין
הפת. עם לאכול שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין

י'.33) הלכה א' פרק למעלה

.ÁCÈ¯ˆÂ34È„k ,„Á‡ ÌB˜Óa B·e¯ÚÂ ‡e‰ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»¿≈
˙BLÓM‰ ÔÈa BÏÎ‡Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆∆¿»¿»¿≈«¿»¿ƒ»ƒ

˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈≈∆ƒ∆¿»¿ƒ≈¿
.‰¯·Úa ‡l‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰«»ƒƒ¿»«ƒ≈«¿»∆»«¬≈»

ב'.34) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת זמן 35)משנה הוא
ואז  ד'). הלכה ה' פרק שבת בהלכות (כמבואר השבת כניסת

העירוב. ידי על שביתה קניית זמן –

.ËÏ·‡36˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿«»ƒƒ¿
˙ÈÏÓ¯Îa B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰37˙aLÏ Ôek˙pL B‡ , »«ƒ¿ƒƒ«≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…

˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿«»ƒƒ¿

‡e‰L ,·e¯Ú‰ ˙i˜ ˙ÚLaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ«»≈∆
˙Á‡ ÏkÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»À»¿ƒ¿«¿ƒƒ»««
¯·c ÏkL ;‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙ÈÏÓ¯ÎÏ ˙BiL¯‰ È˙MÓƒ¿≈»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆»»»
˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈¿ƒ…»¿»»≈«¿»

˜Ác‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa38. ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

ב'.36) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת משנה
אלא 37) אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס שהאיסור

י"ד). פרק שבת בהלכות (כמבואר מפורש 38)מדרבנן וכן
י'. הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק

.ÈB˙39ÏBÎÈ Ì‡ ,ÁzÙn‰ „·‡Â ,ÏÚÂ Ïc‚Óa ¿»¿ƒ¿»¿»«¿»«««¿≈«ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï40ÔÈ‡L ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆≈∆≈

‡l‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡»«¬≈«¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Òcw‰ B‡ ‰w‰ L‡¯a B˙ .‰Î‡ÏÓ41ÔÓ ÔÈÁÓBv‰ ¿»»¿»¿…«»∆«À¿»«¿ƒƒ

LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ;·e¯Ú BÈ‡ - ı¯‡‰42eÈ‰ Ì‡Â . »»∆≈≈¿≈»∆»ƒ¿¿ƒ»
.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆeÚe ÔÈLeÏz¿ƒ¿ƒ¬≈∆≈

ב'.39) עמוד ל"ד דף עירובין במסכת האסורה 40)משנה
התורה. הרמחים.41)מן ממנו שעושין דק שבט

מחובר 42) לו יתחלף בתלוש, בו להשתמש שרגילים כיון
בין  גם זה על גזרו לכן שיתלוש, לודאי וקרוב בתלוש,

משנה"). ("מגיד השמשות

.‡ÈÚa¯‡ B·e¯Ú ÌB˜Óa BÏ LÈ ,B·e¯Ú ÁÈpn‰ Ïk»««ƒ«≈≈ƒ¿≈«¿«
˙Bn‡43CÎÈÙÏ .44ÛBÒa BlL ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÁÈpn‰ , «¿ƒ»««ƒ«≈≈¿ƒ∆¿

ÏbÏb˙Â ,ÌeÁz‰45CB˙a ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ «¿¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»«¿¿
˙Bn‡ ÈzL46‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe ,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿≈«¬≈∆≈¿ƒ…»»

;·e¯Ú BÈ‡ - ˙Bn‡ ÈzLÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â .BÓB˜nÓƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈«≈≈
ıeÁ B·e¯Ú ÁÈpn‰Â ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‰NÚ È¯‰L∆¬≈«¬»«¿¿««ƒ«≈

ÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,·e¯Ú BÈ‡ - ÌeÁzÏÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏB «¿≈≈ƒ¿≈∆≈»¿«ƒ«∆
.B·e¯Ú≈

עירובו 43) מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף עירובין מסכת
שנותנים  אמה מאלפים (חוץ סביבותיו אמות ארבע לו קונה
אמות  ושתי זה מצד אמות שתי לומר, רוצה רוח), לכל לו
חולקים  שיש להלן וראה אמות. ארבע הם שביחד זה מצד

רבינו. שם.44)על עירובין במסכת בין 45)משנה לפני
צד 46)השמשות. מכל אמות ארבע לו שיש סוברים ויש

אורח  ערוך בשולחן פסק וכן אמות שמונה הם שביחד וצד,
ה'. סעיף ת"ט סימן חיים

.·ÈÏbÏb˙47,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Bn‡ ÈzL ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ ƒ¿«¿≈»≈¿»»¿≈««¿
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ „·‡ B‡48: »«ƒ¿«∆»»¿»¿ƒ¿≈

;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈≈ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˜ÙÒ Ì‡Â .˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰ ˙iwL49‰Ê È¯‰ - ∆¿ƒ«»≈≈«¿»¿ƒ»≈¬≈∆

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú50ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .51 ≈∆¿≈»≈»≈¿ƒ»ƒ∆¡«
˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰52.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - »≈≈«¿»¬≈∆≈

שם.47) עירובין במסכת לא 48)משנה ראויה שאינה
לישראל. ולא נטמא 49)לכהן או נשרף או אבד אם

משחשיכה. – או יום, את 50)מבעוד מעמידים שאנו
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שחשכה. לאחרי נתקלקל כי ותולים חזקתו על העירוב
נטמא.51) או נשרף לילה.52)או ספק יום ספק

.‚ÈBÏ e¯Ó‡53eÈÏÚ ·¯ÚÂ ‡ˆ :ÌÈL54„Á‡ ,55·¯Ú »¿¿«ƒ≈¿»≈»≈∆»≈«
„Á‡Â ,ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ56,˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯Ú »»ƒ¿¿∆»≈«»»≈«¿»

ÔÈa B·e¯Ú ÏÎ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ¿∆∆≈«»»ƒ¿∆¡«≈≈
ÏÎ‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿∆∆≈«»»≈«¿»∆¡«
ÔÈaL ;·e¯Ú e˜ Ì‰ÈL - ‰ÎLÁMÓ B·e¯Ú≈ƒ∆»≈»¿≈∆»≈∆≈

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙÒe ,‡e‰ ˜ÙÒ ˙BLÓM‰57ÏÚ Û‡ . «¿»»≈¿≈»≈»≈««
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰ÎLÁ ‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ ,ÔÎ Ètƒ≈»≈»≈»»≈…»≈»≈¿»¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú58.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú Ì‡Â ; ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«¬≈∆≈

א'.53) עמוד ל"ד דף שבת שליח 54)מסכת שעשאוהו
בשבילם. אחד.55)לערב אחד.56)בשביל ובשביל

סותרים 57) והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח ואף
מועיל  אינו ליום, השמשות בין נחשוב שאם זה, את זה
נחשוב  ואם השמשות, בין עירובו שנאכל זה של העירוב
עירובו  את שהניח זה של העירוב מועיל אינו ללילה, אותו
להקל, ספקו מדרבנן, הוא שעירוב כיון – השמשות בין
ללילה, אותו נחשוב השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח ולאותו

שעירובי 58) פי על ואף שם. שבת במסכת וגמרא משנה
הלכה  א' פרק (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות
המשניות  (פירוש חמור יותר תחומין עירובי דין – כ"א)

שם). שבת במסכת

.„ÈÏÙ59Ïb ·e¯Ú‰ ÏÚ60ÏBÎÈ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ »««»≈«ƒ¿ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆»≈
˙BLÓM‰ ÔÈa B‡ÈˆB‰Ï ¯znL62˙i˜ ˙ÚL ‡È‰L , ∆À»¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿«¿ƒ«

,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡Â .·e¯Ú‰»≈¿ƒ»«»»«ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˙iNÚa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ∆¿»¿ƒ∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ63È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ B‡ ÏÙ ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÙÒ . ¿»»»≈ƒ¿»«ƒ∆»≈»¬≈
.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆¿≈»≈»≈

א'.59) עמוד ל"ה דף עירובין במסכת של 60)משנה
מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל שאסור אבנים,

התורה.61) מן משום 62)האסורה האסור דבר שכל
ט'). הלכה (למעלה השמשות בין עליו גזרו לא שבות

בו.63) להשתמש אפשר היה העירוב, קניית בשעת שהרי

.ÂËÏ·‡64- ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe¯˙a ·¯Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;·e¯Ú BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««
Â ,‰‡ÓË:¯Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ¿≈»¿≈≈«≈ƒƒ¿≈∆¿»«

;·e¯Ú BÈ‡ - ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰ha È·e¯Ú≈ƒ«¿»¿»»∆≈≈
.‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»¿À»»¿»«¬ƒ»

א'.64) עמוד ל"ו דף עירובין אסורה 65)מסכת שהרי
ספק  כאן, לומר אפשר ואי טומאה. ספק מחמת באכילה
לעירוב  היתה שם כי י"ב, בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב
דבר  קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת
את  מעמידים ואנו העירוב, נתקלקל אם בו מסופקים שאנו

כשרות  חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, בחזקת העירוב
(רש"י). מעולם זה לעירוב

.ÊË¯Ó‡66·¯ÚÂ ,L„˜ ¯ÁÓÏe ÏÁ ÌBi‰ BÊ ¯kk : »«ƒ»«…¿»»…∆¿≈«
‡Ï ÔÈ„Ú ˙BLÓM‰ ÔÈaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - da»¬≈∆≈∆≈«¿»¬«ƒ…
Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ „BÚaÓ ‰˙È‰ ‰Èe‡¯e ,È‡cÂ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»««¿»»¿»ƒ¿¬»ƒ
;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÁ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ :¯Ó‡»««…∆¿»»…≈¿»¿ƒ»

CLÁzL „Ú ‰Èe‡¯ dÈ‡L67LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»¿»«∆∆¿«¿≈ƒƒ¿ƒ
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ,‰Óe¯z¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ È¯‰L ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬≈ƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ ‰cÚq‰ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»ƒ¿

א'.66) עמוד ל"ו דף עירובין עירובין 67)מסכת במסכת
ההבדל  (מה שנא מאי נחמן: לרב רבא לו "אמר שם:
(ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)?
בין  העירוב חל ולכן (מספק, מספיקא קדושה ליה
פקעא  לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות),
ולכן  אותו, עוזבת הקדושה אין – (מספק מיניה קדושתיה

השמשות)". בין העירוב חל לא

.ÊÈÔ˙Bp‰68ÈÙÏ ;·e¯Ú BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a B·e¯Ú «≈≈¿≈«¿»≈≈¿ƒ
aL‰È‰a ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ ˙È69Ìei˜a ‰ˆB¯L ÔÂÈÎÂ , ∆≈«¿»»«¬»»¿≈»∆∆¿ƒ

‰i˜ ¯Á‡ ÌL ·e¯Ú‰70Ba ‰‰ È¯‰ -71˙È·a B˙ . »≈»««¿ƒ»¬≈∆¡∆¿»¿≈
Ò¯t‰72·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -73ÈtÓ ;Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â , «¿»¬≈∆≈«¬ƒ»»…≈ƒ¿≈

Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÌL ÒkÏ ÏBÎiL74ÁtiL B‡ ∆»ƒ»≈»¿ƒ¿»«≈«∆¿«≈«
CÏB‰Â75. ¿≈

ל"א 68) דף ושם ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
בגמרא. ב' כיצד?69)עמוד בהנאה, אסורים קברות "בתי

בהם  עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין –
י"ג). הלכה י"ד פרק אבל (הלכות ועצם 70)מלאכה"

לדבר  אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת
(גמרא  ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה
מן  יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ואסור שם).

איגר). (ר"ע אינו 71)האיסור באיסור עירובו שהניח וכיון
מילתא  ש"כל מפני עביד עירוב אי תעביד, לא רחמנא דאמר

מסכת  ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא
לשו"ע  הגרע"א ובהגהות ג' אות א' משנה ג' פרק עירובין

א'. סעיף ת"ט סימן קבר,72)או"ח בו שנחרש "מקום
בכל  ונתפזרו העפר, בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי
בהלכות  (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה,

א'). הלכה י' פרק מת חכמים 73)טומאת בו גזרו שלא
גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור באויר,74)אלא

בטומאה. נוגע נמצאת 75)ואינו אם ובודק העפר את
כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה עצם בתוכו
קרבן  ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף
פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה עליו גזרו לא פסח
כרת  חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא
בפרק  רבינו שכתב כמו כרת) יתחייב פסח יעשה לא (שאם
כ"ט  דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו'

היכי). ד"ה א' עמוד

.ÁÈÌÈa¯76- ÔÈÓeÁz È·e¯Úa ÛzzL‰Ï eˆ¯L «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
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„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,Ô·e¯Ú Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»
‰NÚ Ì‡Â .eˆ¯iL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - Ôlk È„È ÏÚ ·e¯Ú „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú79·¯ÚÏ ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆ¯L Áe¯‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈

.CLÁzMÓ ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒƒ∆∆¿«

א'.76) עמוד פ"ב דף עירובין במסכת "הצריכו 77)משנה
הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון
אליו  הצריך מזונו שם ויניח מקום באותו שביתתו שיתן

המשניות). (פירוש פת 78)לשבת" קבל לאחר: שיאמר
אינו  עצמו ידי ועל בו. לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה
מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול

בו. לזכות יכולים האחרים לצד 79)ואין עירוב המניח כי
אם  לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד,

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים

.ËÈ‰ÎBf‰ Ïk80˙B¯ˆÁ È·e¯Úa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ - »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz È·e¯ÚaÈ·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz È·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב'.80) עמוד פ' דף עירובין א'81)מסכת בפרק כמבואר
כ'. הלכה

.ÎÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÓeÁz È·e¯Ú da BÏ ·¯ÚÈÂ ˙t«ƒ»≈»≈≈¿ƒ¬»ƒ»«¿∆¿»ƒ

ÌBzÁÏ B‡84BÈ‡ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏ ‰ÎÊ :BÏ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»«¿≈ƒ¿»»≈
‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏÚ ·¯Ú :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .·e¯Ú≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ·¯ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ·¯ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב'.82) עמוד פ"א דף עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב שליח לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן

ימשוך. עד – עירוב 85)קונות לעשות שליח שעשאו
חזקה  אומרים: שאנו עליו, ומערב מאחר פת וקונה עבורו

לדעתו. ומערב שליחותו עושה הוא 86)שליח הדין כי
כלי  קנה לו: ואומר שהוא כל כלי למקנה הקונה נותן "אם
וקנהו, הכלי את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף זה
הדמים  נתן לא שעדיין אע"פ המטלטלין את הלוקח קנה
חליפין  קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד

ה'). הלכה ה' פרק מכירה בהל' (רבינו

.‡Î·¯ÚÓ87Bz·e Ba È„È ÏÚ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ì„‡ ¿»≈»»≈≈¿ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈpËw‰88ÔÈa ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ , «¿«ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈

ÔzÚcÓ ‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ89Ô‰ÈÏÚ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿»≈∆…ƒ«¿»¿ƒ»ƒ≈«¬≈∆
·¯ÚÓ BÈ‡ Ï·‡ .Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ - ÔÓˆÚÏ e·¯ÚÂ¿≈¿¿«¿»¿ƒ¿∆«»¬»≈¿»≈

Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿…«¿≈«¿
,ÔzÚcÓ ‡l‡ ,BzL‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»
·¯Ú Ì‡Â .BÁÏL ÏÚ BÏˆ‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ∆¿«À¿»¿ƒ≈«
.B·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈ - eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙LÂ eÚÓLÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿≈
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚÏ Ô‰ e·¯ÚÂ Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ·¯Ú≈««∆»≈∆¿≈¿≈¿«¿»≈¿∆»»

ÔÓˆÚ ·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈÂ ,BfÓ ‰ÏB„b90LL Ôa ÔË˜ . ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«¿»»»∆≈
Bn‡ ·e¯Úa ‡ˆBÈ - ˙BÁt B‡ ÌÈL91CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »ƒ»≈¿≈ƒ¿≈»ƒ

.BÓˆÚÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«»»¿¿≈¿À¿«¿

ב'.87) עמוד פ"ב דף עירובין עד 88)מסכת שש מגיל
תי"ד). סימן חיים אורח ברורה (משנה עשרה שלש

מצוה,89) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין שאין כיון
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי ידיעתם בלי עליהם מערב

שעירבו.90) צד לאותו הוא 91)והולכים שש גיל שעד
אמו. אחרי כרוך

.·ÎBÏ BÁÈp‰Ï ¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÏ ‰ˆB¯‰»∆¿«≈«≈¿««≈¿«ƒ
˙eL¯‰ - ÌL B˙˙È·L Úa˜Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ÌB˜na«»∆∆ƒ¿…«¿ƒ»»»¿

B„Èa92L¯Á „Èa BÁlLÓ BÈ‡ - BÁlLÓ ‡e‰LÎe . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈
ÔË˜Â ‰ËBL93˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ „Èa ‡ÏÂ , ∆¿»»¿…¿«ƒ∆≈∆¿ƒ¿«

·e¯Ú94„Èa BÁlL Ì‡Â .·e¯Ú BÈ‡ - ÁlL Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«≈≈¿ƒƒ¿¿«
È„k ,¯Lk Ì„‡Ï BÎÈÏB‰Ï ÔÈÏeÒt‰ el‡Ó „Á‡∆»≈≈«¿ƒ¿ƒ¿»»»≈¿≈
‰Ê È¯‰ - ·e¯Ú‰ ÌB˜Óa BÁÈpÈÂ ¯Lk‰ BÎÈÏBiL∆ƒ«»≈¿«ƒƒ¿»≈¬≈∆

¯Lk95ÏÈt‰ ÏÚ B‡ ÛBw‰ ÏÚ BÁlL elÙ‡Â .96,‡e‰Â . »≈«¬ƒƒ¿««««ƒ»
B‡ ÏeÒt‰ ‰Ê ‰‡¯iL „Ú ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈»«∆ƒ¿∆∆«»
˙‡ CÈÏB‰Ï BÏ ¯Ó‡L ¯Lk‰ Ïˆ‡ eÚÈb‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆ƒƒ≈∆«»≈∆»«¿ƒ∆

ÔÎÂ .·e¯Ú‰97eˆ¯Â ÔÈÓeÁz È·e¯Úa eÙzzLpL ÌÈa¯ »≈¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿»
.ÔÈÁlLÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ „Èa Ô·e¯Ú ÁÏLÏƒ¿…«≈»¿««≈¬≈≈¿«¿ƒ

לסמוך 92) ויכול ב' עמוד ל"א דף עירובין במסכת משנה
שליחותו". עושה שליח "חזקה כי בשבת, וללכת עליו

עבורו.93) שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני שאינם
עירוב.94) לשם הניחו לא שמא גוי, או כותי אם 95)כגון

לס  הבטיח הכשר שליח האדם "חזקה כי העירוב, את לו דר
שליחותו". שם.96)עושה עירובין מסכת 97)מסכת

ב'. עמוד פ"ב דף עירובין

.‚Î„Á‡98·¯ÚÂ ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ÌÈa¯ B‡ ∆»«ƒ∆»¿¿∆»≈¿»≈
eÈÏÚ99‰ˆ¯L Áe¯ ‰Ê È‡a Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ ,100È¯‰ - »≈¿≈«¬≈∆¿≈∆«∆»»¬≈

Ba ÔÈ‡ˆBÈÂ ·e¯Ú ‰Ê101.Áe¯ BÏ e„ÁÈ ‡Ï È¯‰L , ∆≈¿¿ƒ∆¬≈…ƒ¬«
¯ÓB‡‰102ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,ÌÈ¯Ó˙a ÈÏÚ ·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»≈»«ƒ¿»ƒ¿≈«»»

˙B¯‚B¯‚a103¯Ó‡ ;ÌÈ¯Ó˙a ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,˙B¯‚B¯‚a ; ƒ¿»ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»ƒ»«
,C·BLa ;C·BLa BÁÈp‰Â ,Ïc‚Óa È·e¯Ú Áp‰ :BÏ««≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»

a ;Ïc‚Óa BÁÈp‰Â,‰iÏÚa ;‰iÏÚa BÁÈp‰Â ,˙È· ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»«¬ƒ»
·e¯Ú BÈ‡ - ˙È·a BÁÈp‰Â104·¯Ú" BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿«ƒ≈≈¬»ƒ»«»≈

,ÌÈ¯Ó˙a ÔÈa ˙B¯‚B¯‚a ÔÈa - ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,Ì˙Ò "ÈÏÚ»«¿»¿≈≈»»≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚa ÔÈa ˙È·a ÔÈa105. ≈¿«ƒ≈«¬ƒ»¬≈∆≈

ב'.98) עמוד נ' דף עירובין לו 99)מסכת פירשו ולא
יערב. צד אינם 100)לאיזה והמשלחים שרצה, צד לאיזה

עליהם. שעירב צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים

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



קטו oiaexir zekld - mipnf xtq - fenz 'f iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למפרע 101) הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים ואנו
ועיין  עליהם, לערב שליח לעשותו נתכוונו זה שלצד

ב'.102)ראב"ד. עמוד ס"ה דף גיטין מסכת
יבשות.103) המשלח,104)תאנים מדעת ששינה כיון

לשליח. עוד נחשב ואינו שליחותו, את שאנו 105)עקר
שהשליח  במה לו שיערב המשלח מסכים הסתם מן אומרים

יערב. במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה,

.„Î˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLk106ÈÙezLÂ ¿≈∆¿»¿ƒ«≈≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,˙B‡B·Ó107:¯ÓB‡Â . ¿»¿»¿ƒ«≈≈¿ƒ¿≈

Cl‰Ï ÈÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa108ÌB˜ÓÏ109‰Ê ¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿«≈¿»∆
È„È ÏÚ ·¯ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»∆»¿»≈«¿≈
B‡ ,ÈBÏÙÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa :¯ÓB‡ ,ÌÈa«̄ƒ≈¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ
ÌB˜nÓ Cl‰Ï ,BÊ ¯ÈÚ È·Ï B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó È·Ïƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰Ê∆«¿«ƒ«»¿»«

ט"ז.106) הלכה א' בפרק למעלה על 107)כמבואר ואף
ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב שמצות פי
אמרו  שהרי – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר מברך: –
אמר  אויא רב צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף שבת (מסכת
(דברים  ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא
זקניך  ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב י"א) פסוק ז' פרק
שצוה  היינו ו"צונו" ז'). פסוק ל"ב פרק (שם לך ויאמרו
(מגיד  עירוב בלי לתחום חוץ בשבת לצאת שלא עלינו

אברהם). ומגן לכל 108)משנה מערב ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה צריך 109)שבתות

סימן  חיים אורח ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר:
ד'. סעיף תט"ו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כן,1) גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב עניין בו נתבאר

וזמן  בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע לומר רצונו
וקביעות  חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם זה, עשיית

לסיימו. צריך כיצד המקום,

.‡ÈÓ2‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ·¯ÚÓ ‡ˆiL3„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜Óa4BÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a5:¯Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

B¯ÈÚÏ ¯ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙È·L6BÏ LÈ - ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ¯ÁÓÏ Cl‰Ï7. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ,ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
,ÌB˜na „·Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ·¯ÚÏ e¯Ó‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«
¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,¯ÈLÚ‰8 ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈

.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב.2) מט, עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח. ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף

ה"א.6)להן. פ"ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי
בכניסת 8) התחום בסוף נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב

שביתה. וקנה השבת

.·ÔÎÂ9Úe„È ÌB˜Óa B˙˙È·L Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«

¯ÈkÓ ‡e‰L ¯„b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,BÏˆ‡∆¿¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ
B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈ·e BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó10‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙È·L Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

¯ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ»«»∆»∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«
„Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ¯ÁÓÏ - ·kÚ˙ B‡ ,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ≈«¿»ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ Ôek˙pL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«≈≈«»«¿«ƒ«»¿»
˜ÈÊÁ‰Â B˙˙È·L ÌL Úa˜Ï BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈkL ;Áe¯«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,C¯ca11B·e¯Ú ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב, עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני
ברגליו.11) ועירב

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
·e¯Ú ÁÈp‰Ï B˙B‡13‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁ¯a B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ¯‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡¯È ‰È‰Â C¯ca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙È·L Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈ·e BÈa ‰È‰Â ,BÁk ÏÎa ı¯ Ì‡ CLÁzL∆∆¿«ƒ»¿»…¿»»≈≈
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CLÁzLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿««¿«ƒ«»»¬»ƒ…
È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL B‡ ,ÈÚ ‡ÏÂ ˜BÁ¯ ‰È‰»»»¿…»ƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿≈

ÚÈbiL14ÌB˜n‰ ÔÈa ‰È‰L B‡ ,BÁk ÏÎa ı¯ elÙ‡ ∆«ƒ«¬ƒ»¿»…∆»»≈«»
Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÈ·e Ba ˙aLÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…≈«»∆≈
ÌB˜n‰ Ôek ‡lL B‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡Ó ¯˙È ‰ÎLÁLk¿∆»¿»»≈≈«¿«ƒ«»∆…ƒ≈«»
˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰˙È·L Ba ‰wL∆»»¿ƒ»¬≈∆…»»¿ƒ»¿ƒ

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÌB˜Ó15ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ »¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»
.‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L∆≈¿∆»¿»

ב.12) נא, סעודות 13)עירובין שתי מזון לו שאין
לכן  חכמים, רצו לא ברגליו ולערב ללכת ולהטריחו לעירוב,
('משנה  פלוני במקום שביתתי בביתו: אומר אם מספיק

תי). סי' או"ח לאותו 14)ברורה' "שיגיע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה בין 15)מקום" יש "אם הראב"ד: לדעת

בו  לשבות שנתכוון למקום משחשיכה עומד שהוא המקום
ואין  לתחום חוץ שיצא כמו הוא הרי אמה, מאלפיים יותר

במקומו". אמות ארבע אלא לו

.„ÈÓ16„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚL17ÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙È·L¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙˙È·L ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆

dlk ˙‡ Cl‰Ó18.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ , ¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«
‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL ÌB˜Ó BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«»ƒ»∆…À«¿ƒ»

‰Ú˜a B‡ Ïz B‡19B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa da ‰È‰ Ì‡ : ≈ƒ¿»ƒ»»»≈»«ƒ
n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰Ó - ˙BÁt‰ »¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â ;Áe¯ ÏÎÏ20ÔÈ‡ - ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿≈ƒƒƒ«≈¿»∆…À«

.‰¯È„Ï¿ƒ»

ב.16) נ, דירה.17)עירובין לשם שהוקף מקום או עיר
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oiaexirקטז zekld - mipnf xtq - fenz 'f iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מאד.18) גדול השטח אם "או 19)אפילו אחר: בנוסח
גומה  כעין השדה בתוך חפירה והוא התימנים). (כת"י נקע"

ה"א.20)('הערוך'). שבת מהל' בפט"ז למעלה ראה

.‰‰Bw‰21ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L22ÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - B˙˙È·L¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯Ó‡Â ,C¯ca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜·a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁ¯a¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L23. ∆≈¿∆»¿»

ב.21) מט, בדיוק.22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב ולא

.Â¯Ó‡24ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙È·L : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆

˙Bn‡25Ôek ‡Ï È¯‰L ,‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - ¯˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙È·L ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙B¯Á‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙È·L¿ƒ»

ב.24) נ, אדם,25)עירובין של מקומו הן אמות ארבע כי
איש  יצא אל תחתיו איש "שבו כט): טז, (שמות כתוב שכן
"כמה  מח.): (עירובין ואמרו השביעי". ביום ממקומו
ידיו  לפשוט כדי ואמה לגופו שלש אמות, ארבע תחתיו?
לשני  נחשב - אמות שמונה האילן תחת יש אם לכן ורגליו",
מקום  את ציין לא - תחתיו שביתתי אמר ואם מקומות,

כלל. שביתה קנה לא לכן בדיוק, השביתה

.ÊCÎÈÙÏ26Úa¯‡a B‡ ,B¯wÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»¿«¿«
˙BÁt ÂÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .BBÙˆaL B‡ BÓB¯„aL ˙Bn‡«∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»»«¿»»
È¯‰L ;‰˜ - ÂÈzÁz ˙aLÏ Ôek˙Â ,˙Bn‡ ‰BÓMÓƒ¿∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿…«¿»»»∆¬≈
BÓB˜Ó ˙ˆ˜Ó È¯‰Â ,˙BÓB˜Ó ÈL ¯eÚL ÌL ÔÈ‡≈»ƒ¿≈¿«¬≈ƒ¿»¿

ÌiÒÓ27¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,C¯ca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙È·L Ba Ú·B˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ ¯„b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙È·L ¯ÒBÓ ¯ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê - ¯ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na B¯·ÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó ¯Èkn‰Â ,¯ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

¯ÈkÓ ‡e‰L28. ∆«ƒ

ב.26) נ, אמה 27)עירובין הרי אמות, שבע היו שאם
הזאת  שבאמה אומרים ואנו מקומות, לשני משותפת אחת

שביתה. קא 28)קנה הוו יוסף ורב "רבה א: נא, בעירובין
לרב  רבה ליה אמר בדרך), מהלכים (היו באורחא אזלי
ליה: אמר - הדקל) (תחת דקלא תותי שביתתנו תהא יוסף:
ליה: אמר האילן). מקום את מכיר (אינני ליה ידענא לא
אומר: והמכיר עמך, שביתתי לו שאומר - עלי" סמוך

(רש"י). פלוני" במקום שביתתנו

.Á¯ÈÚ‰ ÈL‡29Ô‰Ï CÈÏB‰Ï Ô‰Ó „Á‡ eÁÏML «¿≈»ƒ∆»¿∆»≈∆¿ƒ»∆
Úe„È ÌB˜ÓÏ Ô·e¯Ú30C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,31B¯ÈÊÁ‰Â , ≈»¿»»«¿∆¡ƒ«∆∆¿∆¡ƒ

B˙B‡a ‰˙È·L e˜ ‡Ï Ô‰ - Ô·e¯Ú CÈÏB‰ ‡ÏÂ B¯·Á¬≈¿…ƒ≈»≈…»¿ƒ»¿
Cl‰Ï Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô·e¯Ú ÌL Áp‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌB˜Ó»∆¬≈…À«»≈»¿≈»∆¿«≈

ÌÈtÏ‡ ‡l‡ Ô˙È„nÓÌL ‰˜ ‡e‰Â ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ƒ¿ƒ»»∆»«¿«ƒ«»¿»«¿»»»
ÌL ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‡e‰ È¯‰L ,·e¯Ú≈∆¬≈»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï Cl‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ ,C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ epnÓ Cl‰Ïe ,¯ÁÓÏ¿»»¿«≈ƒ∆«¿«ƒ«»¿»«

א.29) נב, עירובין וה"ה.30)משנה, ה"א למעלה ראה
בעלמא 31) בדיבור לערב חכמים התירו בדרך, שבא ובמי

(בעירובין  הראשונים מגדולי כמה ודעת ה"ג). למעלה (ראה
אבל  ממש, לדרך ביוצא אלא בדרך בא נקרא לא כי נב.)
שביתה  קנה לא העירוב את להניח במיוחד יצא אם
אבל  ברגליו, שעירב או העירוב, את שם הניח אלאֿאםֿכן

לא. - לחוד בדיבור

.Ë‰Ê32˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ CÈ¯vL e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰„Na CÏÈÂ ‡ˆiL ‡Ï - C¯ca ˜ÈÊÁiL ÌB˜Ó»∆«¬ƒ«∆∆…∆≈≈¿≈≈«»∆∆»

‰iÏÚ‰ ÔÓ „¯È elÙ‡33Ì„˜Â ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï CÏÈÏ ¬ƒ»«ƒ»¬ƒ»≈≈¿»¿…∆
,˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ¯ˆÁ‰ Á˙tÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«∆»≈∆¡ƒ¬≈¬≈∆∆¡ƒ
,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ ÏÎÂ .‰˙È·L ‰˜Â¿»»¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ;ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ∆»≈»
ÌL ‰˜ - ‡e‰L Ïk C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â BaÏa ¯ÓbL∆»«¿ƒ¿∆¡ƒ«∆∆»∆»»»
„ÓÚÂ ÂÈÏ‚¯a ‡ˆiL ÈÓ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰˙È·L¿ƒ»¿≈»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»¿»«
;ÌeÏk ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,‰˙È·L Ba ‰BwL ÌB˜na«»∆∆¿ƒ»∆≈»ƒ«¿

.‰˜ - BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»«¿ƒ»»

א.32) נב, אייתו 33)עירובין אישתתא, בר יהודה "רב
בר  נתן לרב פירות) עם (סל דפירי כלכלה לו) (הביאו ליה
אזיל  הוה כי מאלפים), יותר רחוק (ממקום אושעיא
אמה, אלפים לסוף שביתה לקנות שבת לפני לחזור (כשרצה
דרגא  דנחית עד שבקיה בשבת), לביתו לחזור שיוכל כדי
(החזירו  ליה אמר אחת), ממדרגה שירד עד ללכת לו (הניח
(למחר  ואזיל קדים למחר כאן), (לין הכא בית לו): ואמר
בדרך, החזיק נקרא ללכת, שהתחיל כיון ותלך)". תשכים

שם). (עירובין, שביתה לקנות מחשבתו לו ומספיקה

.ÈÌÈ„ÈÓÏz‰34˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓ¯Îe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙È·a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ¿¿≈¿»ƒ«»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈaÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÔÈÎl‰Ó - L¯„n‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ≈
Ô˙cÚÒ e‡ˆÓ el‡L ;‰ÏÈÎ‡‰ ÌB˜nÓ ‡Ï ,L¯„n‰«ƒ¿»…ƒ¿»¬ƒ»∆ƒ»¿¿À»»
ÔzÚc ÔÈ‡Â ,‰„NÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ ‡Ï ,L¯„n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»

ÌL¯„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰¯È„Ï ˙ÎÓBÒ35. ∆∆¿ƒ»∆»«≈ƒ¿»»

ב.34) עג, מרב 35)עירובין אבין בר חייא רב מניה "בעא
דאכלי  רבם) אצל הלומדים (תלמידים רב בי בני ששת:
אכסניא  (בית בבאגא סעודתם) לחם (האוכלים נהמא
בתוך  שהיה המדרש (בבית רב בבי (ולנים) ובייתי בבקעה)
רב  מבי - תחומא (כשמודדים) משחינן כי אמה), אלפים
משחינן  ליה: אמר להו? משחינן מבאגא או להו משחינן
דאי  שבת), תחום להם מודדים (מביתֿהמדרש רב מבי להו
רצוי  היה (יותר טפי להו ניחא רב, לבי ריפתא להו מייתו
מקומם  שהוא המדרש לבית מאכלים להם שיביאו להם

שם. עירובין, – הקבוע)"
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) המערב רצונוֿלומר עירובין, שני משפט בו נתבארו

או  אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין
מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם חלוקים, לימים
עירב  ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך
ונשלמו  בהן [ו]תחומין [חצרות] עירובי דין מה בערביהן.

ההלכות.

.‡ÔÈ‡2„Á‡Â Á¯ÊÓa „Á‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,·¯ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ ·e¯Ú‰ ÏÚ ÌBi‰ ¯‡L·e ,ÔÈ·e¯Ú‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ3ÈzLÏ ·¯ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·¯ÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁe¯ƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡ ,ÈÏÚ e·¯ÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
ÈÏ‚¯k Cl‰Ó - ÌB¯„Ï ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈

Ì‰ÈL4. ¿≈∆

א.2) לח, עירובין היה 3)משנה, שסבור ב. נ, עירובין
וערבית  אחת, לרוח שחרית ללכת מנת על לערב שאפשר

ללכת 4)לאחרת. יכול ואינו שניהם, חומרות עליו נותנים
אחד  שרק למקום אבל ללכת, יכולים ששניהם למקום אלא

אסור. - ללכת יכול

.·„ˆÈk5Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚¯k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ·e¯Ú6ÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
·¯ÚÓ Áe¯Ï ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁ¯a B·e¯Ú Ô‰Ó7- ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ·¯ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ e·¯ÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
Á¯ÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;Á¯ÊÓa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈ·e¯Ú ÈL ÂÈÏÚ e·¯Ú B‡ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ
˜eÁ¯a „Á‡Â Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ

BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡8. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח. אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי
עירוב, קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום
של  ועירובו מערב, לצד אלפים מפסידו מזרח של ועירובו

ממקומו. יזוז לא לכן מזרח, לצד אלפים מפסידו מערב

.‚·¯ÚÓ9‰˙Óe ,˙BÁe¯ ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL Ì„‡10 ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ ¯·c ÈÏ Ú¯‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â11ÈzˆÁÏ B‡ ,12 ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆÂ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - ˙ÈM‰ BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡¯‰ Áe¯aLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

¯ˆ·e¯Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ - ˙BÁe¯‰ ÈzLÏ ÈzÎ ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
¯·c ÈÏ Ú¯‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ¯‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆ ‡ÏÂ13el‡‰ ÔÈ·e¯Ú‰ ÈL ÔÈ‡ - ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
È·k ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,·e¯Ú≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL È¯ÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב: לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני המזרח מן המכס) (גובי גויים באו אם
ואם  למערב. עירובי אמה) אלפים ארבעת לסוף מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח. עירובי - המערב מן יבואו
עירי. כבני הריני מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח מן דרשתו) לשמוע רוצה (שאני חכם בא אם
מכאן  בא למערב, עירובי - המערב מן למזרח, עירובי
הריני  - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי". הדבר 10)כבני הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי למפרע
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם פני גויים 12)קבלת מפני לברוח
בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח

התימנים). (כת"י משתיהן"

.„˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk14Ck , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
·BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e16ÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰L·iÁ - ˙aLa ˙eL17Ck , ∆«ƒ≈¿ƒ¿¿«»«»»

·iÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰18. «ƒ≈¿ƒ¿¿«ƒƒ«»
˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ·BË ÌBÈa Ï·‡19. ¬»¿À»¿ƒ≈¿ƒ¿

˙B‡B·Óa ÔÈÙzzLÓe ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»¿ƒ≈≈¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿
ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe ,˙aLk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿
.˙aLÏ ÔÈ·¯ÚnL C¯„k ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏe ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«»

ביום 14) ממקומו איש יצא "אל כט): טז, (שמות שנאמר
אלפים  אלו - "ממקומו נא.): (עירובין ואמרו השביעי",

ז,15)אמה". במגילה אמרו וכן במשנה. א לח, עירובין
בלבד". נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב בין "אין במשנה: ב

זדונו 16) (שבת) שזה אלא הכיפורים ליום שבת בין "אין
(יום  וזה ביתֿדין), (מיתת אדם בידי במזיד) שבת חילל (אם
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (מגילה בכרת" זדונו הכיפורים)
יש  שבשבת לשבת, זה בדין שוים הכיפורים ויום יוםֿטוב
(פכ"ז  מיל עשר לשנים חוץ כגון התורה מן תחומין איסור
אין  בזה גם ויוםֿכיפור ביוםֿטוב ואילו הי"א) שבת מהל'
י, הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה מדרבנן אלא איסור

יד]. הלכה שם ה"ח.17)ובפ"ה פי"ב שבת בהל' כמבואר
הוצאה 18) איסור אין כי שאמר רפרם דברי נדחו שהרי

יד.). (כריתות הכיפורים הוצאה 19)ביום שהותרה מתוך
אשר  "אך טז): יב, (שמות כתוב שהרי נפש, אוכל לצורך
שלא  גם הותרה - לכם" יעשה לבדו הוא נפש, לכל יאכל

יב.). (ביצה לצורך

.‰·BË ÌBÈ20ÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ21‰È¯Á‡lÓ ÔÈa22ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏb23BÏ LÈ -24,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡¯‰ ÌBiÏ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰25·e¯Ú ·¯ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,·e¯Ú ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,¯ÈÚ‰ È·k ‰È‰È ÈM‰ ÌBi·e««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
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‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ26,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ Áe¯Ï ‡l‡ ÌÈÓÈ ÈLÏ ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈ƒ¿≈»ƒ∆»¿«∆»

א.20) לח, עירובין ששי.21)משנה, ביום 22)ביום
יום  (מלבד המועדים כל את עושים לארץ, בחוץ ראשון.
בגולה  יודעים היו שלא הספק, "מפני ימים, שני הכיפורים)
ואפילו  החודש", את ישראל ארץ בני בו שקבעו היום את
אלא  עדים פי על ישראל בארץ מקדשים שאין הזה בזמן
במנהג  שיזהרו היא חכמים "תקנת המקובל, החשבון לפי
ה"ד  פ"ה החודש קידוש הל' (רבינו שבידיהם" אבותיהם

הוא.23)וה"ה). שני 24)יכול הם ושבת שיוםֿטוב לפי
לח:) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי נפרדים, ימים
- נקבעו ספק מפני גלויות, של ימיםֿטובים שני כן וכמו

חול. מהם פי 25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני  ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ ואפילו הראיה,

ה"ז). פ"ה החודש קידוש (הל' ימי 26)ימים" שני
ו"קדושה  ארוך) (יום אריכתא" "יומא נקראים ראשֿהשנה
ומקצתו  זה לצד מקצתו אחד ביום לערב אפשר ואי אחת",

ד. הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"א וראה אחר. לצד

.ÂÔÎÂ27˙aLÏ È·e¯Ú :¯ÓB‡Â B·e¯Ú ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï·‡ ,˙¯Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙¯Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈ·BËƒ¿…¿«»

פ"ג.27) עירובין 'תוספתא'

.Ê¯Ó‡28·¯ÚÓ ÈÈ¯‰ :‰MÓÁÏ29ÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏÈ - È˙Èˆ¯ ,‰ˆ¯‡L30Û‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ31È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c .CÏÈ - «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰¯¯a Ba LÈ ÌÈ¯ÙBÒ32Ïk ÏL ˙B˙aLÏ ·¯ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»
È˙Èˆ¯ :¯Ó‡Â ,‰M‰33,CÏ‡ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏ‡ - «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈

Û‡ ,CÏÈ ‰ˆ¯iL ˙aL Ïk - È¯ÈÚ È·k ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«
.CLÁzMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ∆∆¿«

ב.28) לז, עירוב.29)עירובין רומי:30)מניח בדפוס
בדפוסי  הוא וכן ילך" לא - רציתי לא ילך, - "רציתי

רוקח'. ו'מעשה שונצינו שאחרי 31)ויניציאה, זמן שהוא
העירוב. שרוצה 32)קניית שכשם למפרע, הדבר הוברר

העירוב. קניית בעת גם רצה - שאני 33)עכשיו בשבת
בעירובי. רוצה

.Á·¯ÚÓ‰34˙aLÏ B‡ ˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLÏ «¿»≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À¿«»
·BË ÌBÈÂ35˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡ ·e¯Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈∆»¿«««

ÌÈÓi‰ ÈLÏ36ÈeˆÓ BÓB˜Óa ·e¯Ú‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ , ƒ¿≈«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk ÈL ÏÈÏ·e ÔBL‡¯‰ ÏÈÏa37„ˆÈk . ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ»≈«¿»≈«

˙aL ·¯Úa B‡ ·BË ÌBÈ ·¯Úa BÎÈÏBÓ ?‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿∆∆¿∆∆«»
B„Èa BÏËBÂ ,ÂÈÏÚ CÈLÁÓe38ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏ ‡·e «¿ƒ»»¿¿¿»»ƒ»»≈

·BË ÌBÈ39ÌL BÁÈpÓe ÌB˜Ó B˙B‡Ï BÎÈÏBÓ ¯ÁÓÏe ,¿»»ƒ¿»«ƒ»
˙aL ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏÎB‡Â ,CLÁzL „Ú40B‡ , «∆∆¿«¿¿ƒ»»≈«»

ÈzL Ô‰L ÈtÓ .·BË ÌBÈ ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - B‡È·Ó¿ƒƒ»»≈ƒ¿≈∆≈¿≈
ÔBL‡¯ ÏÈlÓ :¯Ó‡pL È„k ,„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,˙BM„¿̃À¿≈»¿∆»¿≈∆…«ƒ≈ƒ

ÌÈÓÈ ÈLÏ ·e¯Ú‰ ‰˜41. »»»≈ƒ¿≈»ƒ

א.34) לח, עירובין שהעירוב 35)משנה, בפירוש שאמר
ושבת. יוםֿטוב על או הימים, שני על שהוא 36)יחול

כיוון. באותו הימים בשני ללכת קניית 37)רוצה שעת
יהיה 38)העירוב. ולא יאבד, או יגנב שמא מתיירא אם

השני. בלילה הוצאה.39)שם איסור בו שאין
משם.40) להוליכו ימיםֿטובים 41)שאסור בשני אבל 

אחת  וקדושה אריכתא" כ"יומא שהם ראשֿהשנה, של
לסמוך  יכול ראשון, בליל עירוב הניח אם - ה"ה) (למעלה
- הראשון היום של השמשות בין כי שני, ליום גם עליו
"כיומא  אמרו שלא הראב"ד ודעת הימים. לשני קונה
שהעירוב  מצריך ולכן לקולא, ולא לחומרא אלא אריכתא"

ראשֿהשנה. של שני בליל גם קיים יהיה

.ËÏÎ‡42ÔBL‡¯a ·e¯Ú‰43,ÔBL‡¯Ï ·e¯Ú‰ ‰˜ - ∆¡«»≈»ƒ»»»≈»ƒ
CÈ¯ˆ - ÔBL‡¯a ÂÈÏ‚¯a ·¯Ú .ÈMÏ ·e¯Ú BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈«≈ƒ≈«¿«¿»»ƒ»ƒ
B˙B‡a „ÓÚÈÂ CÏiL ,‡e‰Â ;ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ¿»≈¿«¿»«≈ƒ¿∆≈≈¿«¬…¿

BaÏa ·LÁÈÂ ,ÌB˜Ó44˙Ùa ·¯Ú .‰˙È·L ÌL ‰˜iL »¿«¿…¿ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ»≈«¿«
‰Ê È¯‰ - ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :ÔBL‡¯a»ƒƒ»»¿»≈¿«¿»«≈ƒ¬≈∆
d˙B‡a ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ - ˙Ùa ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;·e¯Ú≈¿ƒ»»¿»≈¿«»ƒ¿»≈¿»

dÓˆÚ ˙t‰45.ÔBL‡¯a da ·¯ÚL «««¿»∆≈«»»ƒ

א.42) לח, ימי 43)עירובין בשני נאמרה זו םֿהלכה
או  לפניה לשבת הסמוך ביוםֿטוב או גלויות, של טובים

מיוםֿטוב 44)לאחריה. הכנה משום אסורה אמירה אבל
(מגידֿמשנה). צריך 45)לחבירו אחרת, פת יקח שאם

מכין  הוא והרי יום, מבעוד עירוב שם עליה לקרוא
לחבירו. מיוםֿטוב

.È¯Á‡Ï B‡ ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ∆»ƒ¿∆∆«»¿««
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aL46ÈÏ ‰‡¯È - «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ

Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L47. ∆≈¿∆»¿À»««≈

לשבת,46) סמוך הכיפורים יום לחול יכול זמן ובאותו
מעת  אבל שם. ו'תוספות' ברש"י ועיין מז. בפסחים כמבואר
בהלכות  כמבואר החשבון, לפי החדשים את קובעין שאנו
לשבת, סמוך הכיפורים יום יחול לא פ"ה, החודש קידוש
ולהכין  המתים, את לקבור שביניהם חול ביום שיספיקו כדי
(ראש  הכיפורים יום לערב או שבת לכבוד טריים ירקות

כ.). ביום 47)השנה אסור בשבת, שאסור שכל לפי
משנה'). ('מגיד הכיפורים

.‡È‰Ê48ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ BÏ LiL ,e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁe¯ƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡¯‰ ÌBia ÔÈ·e¯Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ49Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL ·e¯ÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ ·e¯Ú‰L .·e¯Ú ÈM‰ ·e¯Ú ÔÈ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓ50ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ·e¯Ú‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«ƒ«¿∆»≈«»ƒ¬≈

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ dÈ‡≈»¿»ƒ¿

ב.48) לח, זה 49)עירובין רחוקים אינם המקומות ששני
יום. באותו ללכת ויכול אמה, מאלפים יותר אף 50)מזה

צריך  מכלֿמקום משתחשך, הוא העירוב שביתת שקנין
ראשון. יום בסוף לעירוב להגיע באפשרותו שתהיה
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.·È‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,Á¯ÊÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áe¯a ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁ¯a ÈL ·e¯Ú≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;·e¯Ú ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,·¯ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡¯ ÈM‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ ÌBia È¯‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ·¯ÚÓ Áe¯a BÏ ¯‡L51. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח, לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי
מערב. בצד עלֿידיֿזה

.‚È˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
B˙ÈaÓ ‰n‡52Á¯ÊÓ Áe¯a53ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿

·¯ÚÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ÈL ·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»
È¯‰ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡¯‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ‰Ê∆≈∆¬≈∆¿»∆«ƒ««»ƒ

חשובה 52) העיר כל בעיר, ביתו אם אבל בשדה. כשביתו
העיר  לחומת מחוץ אמה אלפים ומודדים אמות, כארבע לו

תטז). סי' או"ח ברורה' עוד 53)('משנה לו יש זה, ולפי
ביום  שמה להגיע שביכלתו למערב, אמה מאות חמש

ראשון.

.„È·BË ÌBÈ54‰NBÚ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
È·e¯Ú ‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡Ï ,·BË ÌBÈa ·e¯Ú≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁz55·¯Ú ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .·BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À
È·e¯Ú ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ·¯ÚÓ - ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È¯‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL ·¯Ú·e ÈLÈÓÁa ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ·¯ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡Ï Ï·‡ ,‰˙Óe56. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב.54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי. אפילו ביוםֿטוב לקנות ואסור בית, כקנין

.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ¯ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
·BË57ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ -58Â‡Ï Ì‡Â ,59‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
·e¯Ú60ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ,·¯ÚÓe ¯ÊBÁ ¯ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È¯·„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó Èz·¯Ú ¯·k - ·BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈ¯·c ‰na .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ61, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק, הם גלויות של ימיםֿטובים שני שהרי
יוםֿטוב. או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב. יום בין 60)והיום העירוב יחול
(מגיד61ֿ)השמשות. תבשילין עירובי לענין א. ו, ביצה

משנה).

á"ôùú'ä æåîú 'ç éùéîç íåé

-mipnfxtq
xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï
-mipnfxtqxFUrzziaW'ld

¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
¦§¦©̈ :el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שבת 1) עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר

דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל
ואיסור  והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר שם. כמבואר
וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר

ויציאתו. היום התחלת

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.xFUr zziaW zFkld lW onFwn§¨¤¦§§¦©¨

עם  יחד עשור שביתת הלכות כלל לא מדוע להבין צריך
היה  הזמן סדר פי על ולכאורה, ולולב, סוכה שופר הלכות

שבספר ובפרט אלו הלכות בין לסדרן עסקינן.זמנים לו
עשור  שביתת בהלכות בנפרד לסדרן שרצה לתרץ ואין

המועדים. זמני כסדר סדרן לא מדוע קשיא, גופא דהא
דבר  של "כללו אלו הלכות בריש שכתב מה ע"פ לבאר ויש
שזדון  אלא אלו בענינים הכיפורים ליום שבת בין אין
כלומר, בכרת" הכיפורים וביום בסקילה שבת מלאכת
סמך  ולכן העונש) (מלבד שבת לדיני זהים יוה"כ שדיני

שבת. להלכות יוה"כ הלכות
שבמקום  הלכות" "הלכות חיבורו מטרת מודגשת ובזה
- הלכתית בהתאמה או הזמנים סדר על לסדרו שאפשר
ההלכתי. לתוכנם בהתאם מסדרן שבת, להלכות בסמיכות
.n"cyz'd (fenz g"dan) gxew t"y zgiyn

.‡‰NÚ ˙ÂˆÓ2L„ÁÏ ¯BNÚa ‰Î‡ÏnÓ ˙aLÏ ƒ¿«¬≈ƒ¿…ƒ¿»»∆»«…∆
ÈÚÈ·M‰3ÏÎÂ .ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ∆∆¡««««»»∆¿»

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ¯ÓB‚Â ¯BNÚ·e :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«∆»¿≈»¿»»…
?‰Ê ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe .eNÚ˙4 «¬««»«¬ƒ«¿»»¿∆

BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡5ÔB„Êa6˙¯k ·iÁ -7‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»»ƒ¿¿»«»»≈¿ƒ»»
‰‚‚La8‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -9. ƒ¿»»«»»¿««»¿»

שבתון 2) אמר אשי "רב ב': עמוד כ"ד דף שבת במסכת
הוא". הוא 3)עשה ניסן חודש כי תשרי, חודש הוא

פסוק  י"ב פרק (שמות שנאמר כמו החדשים, למנין הראשון
לכם  הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב'):

השנה". עמוד 4)לחדשי ב' דף כריתות במסכת (משנה
לכך.5)א'). אנסוהו לעשות 6)שלא אסור שהיום יודע

מהלכות  ב' בפרק (ראה כרת עליה ושחייבין זו מלאכה
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ב'). הלכה ל'):7)שגגות פסוק כ"ג פרק (ויקרא שנאמר
הזה, היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל
כרת  הוא ואבדון עמה", מקרב ההיא הנפש את והאבדתי

כהנים). שלא 8)(תורת או אסורה, זו שמלאכה ידע שלא
הכפורים. יום שהיום הבהמה 9)ידע מן הבאה "היא

קבוע, שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד,
מביא  עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה אם אלא
פרק  שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף,

א').

.·‰Î‡ÏÓ Ïk10‰ÏÈ˜Ò ˙aLa dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL11, »¿»»∆«»ƒ«¿»¿«»¿ƒ»
ÔÈ·iÁ12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ÏÎÂ .˙¯k ¯BNÚa dB„Ê ÏÚ «»ƒ«¿»∆»»≈¿…∆«»ƒ»»

˙aLa ˙‡hÁ Ôa¯˜13ÌBÈa ˙‡hÁ Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ , »¿««»¿«»«»ƒ»»»¿««»¿
ÏÚ Û‡ ˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»»»∆»«¬¿«»««

‰Î‡ÏÓ dÈ‡L Èt14;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ , ƒ∆≈»¿»»»«¬¿«ƒƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰NÚ Ì‡Â15ÔÈknL C¯„k , ¿ƒ»»«ƒ«««¿¿∆∆∆«ƒ

˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ .˙aM‰ ÏÚ B˙B‡16, «««»¿…∆»¿«¿¿¿«»
B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡17 »¿«¿¿¿«ƒƒ¿…∆»¿»¿

‰lÁzÎÏ B˙BNÚÏ B‡18ÌBÈa ¯eÒ‡ Ck ,˙aLa «¬¿«¿ƒ»¿«»»»¿
ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»∆»»≈≈«»¿

el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯etk‰19˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÔB„fL ‡l‡ , «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»∆¿¿»»¿«»
.˙¯Îa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ,‰ÏÈ˜Òa -ƒ¿ƒ»¿«ƒƒ¿»≈

הוצאה 10) מלאכת גם ובכללן מלאכות, ותשע שלשים
הוצאה  איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות
בפרק  וראה א'). עמוד י"ד דף כריתות (מסכת הכפורים ביום

ג'. הלכה עירובין מהלכות מגילה 11)ח' במסכת משנה
זדונו  שזה אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב' עמוד ז' דף
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי על (=סקילה אדם בידי

לצורך 12) שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי אכילה,
יום  אבל ט"ז), פסוק י"ב פרק (שמות לכם" יעשה לבדו
אוכל  מלאכת בו להתיר אין באכילה אסור שהוא הכפורים
כ"חֿ פסוקים כ"ג פרק (ויקרא בכתוב מבואר וזה  נפש,
כל  כי . . . הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"ט):
מה  זה, "כי" ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
על  טעם הוא אלא הם, שונים איסורים שני והרי טיבו?
(העמק  לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור

חייב 13)דבר). במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
בפרק  (ראה חטאת חייב בשוגג עשאה אם - סקילה, עליה

שבת). מהלכות כל 14)א' עשהו אם התורה, מן ואסור
כ"א  בפרק רבינו דעת וכן הרמב"ן. שכתב כמו היום,

שם. במ"מ ועיין א' הלכה שבת אין 15)מהלכות ומלקות
"תשבות". של בעשה אלא בלאו שאינן מפורש 16)בהן
ואילך. י"ב מהלכה שבת מהלכות כ"ד מפורש 17)בפרק

ואילך. א' מהלכה בשטחים 19)מדרבנן.18)שם אבל
שיתבאר  כפי הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים

להלן.

.‚ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˜¯i‰ ˙‡ ·p˜Ï ¯zÓe20ÔÓ À»¿«≈∆«»»¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰21˙‡ ¯ÈÒiL ?·epw‰ e‰Óe . «ƒ¿»¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆
˙BLtÚÓ‰ ÌÈÏÚ‰22B˙B‡ Ôw˙ÈÂ ,¯‡M‰ ıv˜ÈÂ , ∆»ƒ«¿À»ƒ«≈«¿»ƒ«≈

ÔÈÚvÙÓ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï23ÔÈÎ¯ÙÓe ÔÈÊB‚‡a24 «¬ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ
LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ÌÈBn¯a25. ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿≈»¿«∆∆

˙·È˜a ¯eÒ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿«»»ƒ¿ƒ«
ÌBi‰ Ïk ÌÈBn¯ ˙ÎÈ¯Ù·e ÌÈÊB‚‡ ˙ÚÈˆÙ·e ˜¯È26. »»ƒ¿ƒ«¡ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»«

¯ÚLa ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe27·¯Ún·e28eNÚÈ ‡lL , ¿»»¬»»¿ƒ¿»««¬»∆…«¬
ÌBv‰ ÌBÈa el‡ ÏkÓ ˙Á‡29‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ««ƒ»≈¿«∆»¬≈

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙aLk¿«»¿»¿»»

ב').20) עמוד קי"ד דף שבת לזה 21)(מסכת מקודם אבל
המאור). (בעל מהם ויאכל ישכח שמא אסור,

הירק".22) "הדחת מפרשים: והרשב"א והרמב"ן
הקליפה.23) שבירת ידי על הפרי מוציאים מפצחין, כלומר:
מתוכה.24) הפרי ומוציאים הקליפה שלא 25)פותחים

(מגיד  מבערב מוכן מאכל לו כשיהיה נפש, עגמת לו תהיה
ועינוי  נפש עגמת לו שתהיה להיפך: פירש ורש"י משנה).
לאכול  תאבה שנפשו אכילה איסור בשעת ביום שיתקן יותר

שאסור 26)ביום. בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין
כ"ג): פסוק ט"ז פרק (שמות לומר תלמוד ירק בקניבת
קי"ד  דף שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון

ולמעלה. המנחה מן אפילו ואסור ב') בכל.27)עמוד היא
מרכז 28) שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ היא

התלמוד. בזמן עמוד 29)היהדות קט"ו דף שבת במסכת
(שהיו  מחרפי קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א'
(באה  איגרתא אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין
שרבה  הרי דאסור", יוחנן דרבי משמיה ממערבא אגרת)

אסרו. ישראל בארץ שהיה יוחנן ורבי בבבל שהיה

.„˙¯Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ30:‡È‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa LÈ ƒ¿«¬≈«∆∆≈¿«ƒƒ»ƒ
˙‡ epÚz :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó Ba ˙aLÏƒ¿…≈¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
ÈepÚ ‡e‰ ‰Ê È‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÎÈ˙LÙ«¿…≈∆ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ

ÌBv‰ ‰Ê ?LÙpÏ ‡e‰L31˙ÂˆÓ Ìi˜ - Ba Ìv‰ ÏÎÂ . ∆«∆∆∆«¿»«»ƒ≈ƒ¿«
,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - Ba ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ,‰NÚ¬≈¿»»≈¿∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ32¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL , ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆
LÚL ¯Á‡Ó ;‰˙¯ÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰pÚ˙ ‡Ï…¿À∆¿∆∆««∆¿ƒ¿¿»≈««∆»«
e‡ ÔÈ¯‰ÊnL e„ÓÏ ,‰pÚ˙ ‡lL ÈÓÏ ˙¯k ·e˙k‰«»»≈¿ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆À¿»ƒ»

Ba33‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ34‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ . «¬ƒ»¿ƒ»¿»»≈«∆
Ba35‚‚BLa36‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -37. ¿≈«»»¿««»¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

dUr zevn"{˙¯Á‡}zAWl `ide ,mixERMd mFiA Wi (zg`) ¦§©£¥©¤¤©©¥§©¦¦§¦¦§Ÿ
."dIzWE dlik`n FA¥£¦¨§¦¨

הגבהת  הוא - בשנה" "אחת - הכיפורים יום של תוכנו
היחידה  בחינת של העבודה ידי על הגשמיות על הרוחניות
כל  של בנשמתו ביותר הגבוהה הדרגה שהיא שבנפש

לגוי הקב"ה בחר אותם ויהודי קדוש.יהודי
אחת" עשה "במצות הכפורים יום מתבטא מהתורה לכן,
כל  המחיה החומריות שהם כיון ושתיה, מאכילה שביתה
ושתיה  האכילה העדר ידי ועל הזה, בעולם גשמי נברא

ברוחניות. התכללות כדי עד להתעלות הגשמיות יכולה
.525 cenr h"k wlg zegiy ihewl
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שתיה 30) כי אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
היא  שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל

רוקח). מעשה (עיין בו,31)הנכונה תלויה שהנפש דבר
המשניות). בפירוש (רבינו ושתיה אכילה (משנה 32)היא

א') עמוד פ"א דף ויומא א' עמוד ב' דף כריתות במסכת
קצ"ו. לאוין המצוות בספר הכתוב 33)וראה ענש לא כי

מתחילה. הזהיר כן אם מכלל 34)אלא ושתיה. מאכילה
אינם  ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי
וראה  משנה). (לחם סופרים מדברי אלא התורה מן אסורים

ה'. הלכה א'.35)להלן עמוד פ"א דף ביומא משנה
שהיום 36) ידע שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע שלא

הכפורים. למעלה 37)יום ראה ויורד, עולה לקרבן בניגוד
א'. הלכה

.‰ÔÎÂ38‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ39ıÁ¯Ï ¯eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚ·Ï B‡ ,43. »ƒ¿…∆««¿»ƒ¿…

aLÏ ‰ÂˆÓe‰ÏÈÎ‡Ó ˙·BML C¯„k el‡ ÏkÓ ˙ ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈¿∆∆∆≈≈¬ƒ»
ÔÈÚÏ - ˙aL ;ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL ,‰i˙Le¿ƒ»∆∆¡««««»««¿ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡44˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ - ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡45ıÁ¯ Ì‡ Ï·‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב').38) עמוד ע"ג דף יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי" של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י"ח): פסוק ק"ט פרק (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ"ו דף שבת במסכת

ראיה  שאין פי על אף הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב
ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק ב' פרק (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף רגלך (בראשית 43)"מנעי שנאמר

("להשבית  בנותי" את תענה "אם נ'): פסוק ל"א פרק
אלו  שכל הרי ב'). עמוד ע"ז דף יומא רש"י, – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי, נחשבים הדברים
את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,

משנה). (סדר "לענין 44)העינוי הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק כי א', הלכה

רוקח). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע"ד דף יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙e·ML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙e·L Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:¯Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:¯ÓBÏk ;·¯Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ·¯ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»

„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .È¯ÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««
¯NÚ51·¯Ú „ÚÂ ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL ,È¯ÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆

ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי ר
הלילה  מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני

א').48)הזה". עמוד ט' פרק השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין
בין  (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב,
ספק  מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות
"פלג  של הגבול בתוך הרבה או מעט אם – הכפורים) יום

תר"ח). (או"ח ומעלה הכוכבים 51)המנחה" צאת אחרי
לילה. ודאי עמוד 52)שהוא ט' דף ר"ה בגמרא הוא כן

מענין  התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו ישמעאל. לרבי א'
לומד  הוא זה ומפסוק יום שביעית בערב לאכול שמצוה

וכי  – לחודש בתשעה נפשותיכם את "ועניתם הכפורים,
כל  לך: לומר אלא מתענין? בעשירי והלא מתענין בתשעה
התענה  כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל
עצמכם  הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי", תשיעי
כדי  ושתיה באכילה להתחזק המחרת לעינוי לחודש בתשעה
ברוך  המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות שתוכלו
יום  להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא,
שיוכל  כדי התענית יום ערב ולהשקותו להאכילו וצוה אחד,
הלכה  ג' פרק נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול".
ועיין  תוספת. לענין נדרש זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'.

כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות

.ÊÌÈL53‰ÎLÁL „Ú ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡L54Ô‰Â , »ƒ∆¿¿«∆»¿»¿≈
ÔÈ‡ - L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰ÂˆnL ˙BÚ„BÈ ÔÈ‡≈»¿∆ƒ¿»¿ƒ≈…««…∆≈
È‡ È¯‰L .ÔB„Êa ˙BNÚÏ e‡B·È ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
¯È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙È·a ¯ËBL ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈¿≈»∆»¿∆»¿«¿ƒ

L ,Ô‰Ï Áp‰Â ,ÂÈLÔÈ„ÈÊÓ e‰È Ï‡Â ,ÔÈ‚‚BL e‰i55. »»¿««»∆∆¿¿ƒ¿«¿¿ƒƒ
‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ56. ¿≈»«∆»∆

א'.53) עמוד ל' דף ביצה שקדש 54)מסכת לפני כלומר:
להוכיחו 55)היום. מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

פרק  (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף
אברהם  (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז): פסוק י"ט
עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם
חיוב  אין לעולם – לו ישמע לא שהחוטא שברור במקום כי

בו 56)תוכחה. ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל
שיהו  מוטב כי כן, הדין אדם, בני לכל מסור והדבר היתר,

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הראויים 1) והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו

וכן  זה. איסור נדחה מי אצל ביאור בו ונזכר ראויים. ושאינן
מתענה. שאינו ומי מדבריהם המתענה הוא מי בו נאמר

.‡ÏÎB‡‰2ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa3ÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙·˙BÎk Ì„‡Ï4‰qb‰5‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‡È‰L ,6 ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓk7ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê ¯eÚLÏ8˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡9ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚Ï10·iÁ -11Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏ12Ì„‡a ‰Ê ¯eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡¯ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa13˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt -14ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê ¯eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡15. ∆»

ב.2) עג, יומא כזֿכט)3)משנה, כג, (ויקרא  שנאמר:
תעונה" לא אשר הנפש כל כי - נפשותיכם את "ועניתם
יומא  (ראה העינוי את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי
ב:6)הגדולה.5) עט, ביומא הגמרא מסקנת היא כן

(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה
ו). "במעט".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת

שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן
כל  של לוגמיו מלוא לפי אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי גדול, שיעורו - גדול שפיו למי ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי חכמים שקיבלו
העינוי. ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי שני שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב זה ובולט, מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ.). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל
מרביעית" יותר מחזיק אבטיח בן של "לוגמו שהרי יותר,

ה"ב). פ"ח יומא יום 14)('ירושלמי' שדין נמצא
דברים  משאר שונה עינוי, מצות בו שיש הכיפורים

בכזי  הם אכילה שיעורי רוב כי באכילה, ורוב שאסורים ת,
שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי
- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי לבטל אכילה

לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם
שאין  חכמים קיבלו כי מצטרפים, אינם לוגמיו ממלוא פחות

עינוי. מצוות בטל ולא בזה, מתיישבת אדם של דעתו

.·ÌÈ¯·c ÏÎ‡L B‡ ÌÈ¯zn‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ „Á‡∆»»≈√»ƒ«À»ƒ∆»«¿»ƒ
ÔÈ¯eÒ‡‰16Ïebt ÔB‚k ,17¯˙BÂ18Ï·ËÂ19˙BÏ·e »¬ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ - Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ˙BÙ¯Ëe¿≈¿≈∆»ƒ¿»«√»ƒ»¿ƒ
ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈∆«»»≈ƒ≈¿

ÌÈ¯etk‰20. «ƒƒ

ב.16) עד, ידי 17)יומא על ונפסלו שנתפלגו קדשים 
שקבעה  הזמן לאחר לאכלם ההקרבה בשעת הכהן מחשבת

יח). ז, (ויקרא אחר 18)התורה שלהם בשר שנותר קדשים
ולילה  ימים שני או ולילה יום התורה, להם שקבעה זמנם

ל). כב, (ויקרא ממנה 19)אחד הופרשה שלא תבואה
ומעשרות. משום 20)תרומות כרת חייב שממילא ואף

שאכל  יתכן - ודם) חלב נותר, (פיגול, ההוא האיסור אוכל
האכילה  את והשלים כזית, משיעור פחות אלו מאיסורים
אלא  ההם האיסורים משום חייב שאינו באופן היתר, בדבר

(מהרש"ל). הכיפורים יום איסור מחמת

.‚·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡»«»»»ƒƒ∆≈«»
˙¯k21‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;22ÈˆÁa »≈««ƒ∆»ƒ«»«¬ƒ

B‡ ÏÎB‡‰Â .¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,¯eÚLƒ≈«»ƒ»≈∆»«¿ƒ¿»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚL ÈˆÁ ‰˙BM‰23. «∆¬ƒƒ«ƒ«««¿

א.21) עד, "כל 22)יומא כג): ז, (ויקרא שנאמר משום
כל  משמעו זה "כל" תאכלו", לא ועז וכשב שור חלב
עח, (תהילים שנאמר כעין מכשיעור, פחות ואפילו שהוא,
והסבירו  שהוא, כל שפירושו חמתו" כל יעיר "ולא לח):
ראוי  שהוא משום "חציֿהשיעור" איסור את עד.) (ביומא
פרס  אכילת כדי בתוך יאכל שאם איסור, לשיעור להצטרף
שניהם  יצטרפו - שיעור חצי עוד ד) הלכה להלן (ראה
סב), סי' יו"ד מגדים' 'פרי (ראה כרת ויתחייב שלם לשיעור
התורה  מן לאסור שבתורה איסורים לכל נלמד חלב ומדין

ה"ז. ומצה חמץ מהל' בפ"א וראה שיעור'. עונש 23)'חצי
מרדו. על חכמים עליו שהטילו

.„ÏÎ‡24ËÚÓ25ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ26˙lÁzÓ LÈ Ì‡ : »«¿«¿»«¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÈÎ‡ È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈¬ƒ«

ÌÈˆÈa LÏL27¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -28Ì‡Â ; »≈ƒ¬≈≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ
¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰˙L .¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï»≈ƒ¿»¿¿«ƒ»»¿«¿»«
ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :‰˙LÂ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«

˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L29ÔÈÙ¯ËˆÓ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ
¯eÚLÏ.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

א.24) פ, מכשיעור.25)יומא יש 26)פחות הכל ובין
"אכילת 27)כשיעור. והפוסקים התלמוד בלשון ונקרא

חצי  הוא זה ושיעור דבר, איזה של חציו פירושו פרס פרס",
כי  אומרים ויש מ"ב). פ"ח (עירובין ביצים שש של ככר
הוא  הזמן ושיעור (מגידֿמשנה). ביצים ארבע שיעורו
ויש  טז). סי' ו חלק סופר' 'חתם (שו"ת רגעים תשעה
ארבעה  או שלשה רגעים, ששה רגעים, שמונה אומרים
פרס). אכילת ערך תלמודית (אנציקולופדיא רגעים

שיעור.28) חצי כאוכל תרומות 29)ודינו בהלכות גם
שאמרו: ממה שם הראב"ד והשיגו כן, רבינו כתב ה"ג) (פ"י
הגוף) את (לטמא הגויה את לפסול מצטרפין המשקין  "כל
נאמר  שזה סובר, ורבינו יג.). (כריתות פרס" אכילת בכדי
צריך  הצירוף שיעור אז ברביעית, ששיעורה בשתיה רק
פרס. אכילת בכדי שהוא מרביעית, גדול בשיעור להיות
מרביעית, בפחות הוא שתיה ששיעור הכיפורים, ביום אבל
דעת  נראה וכן מנוח'). ('רבינו רביעית שתיית בכדי מצטרף

רבינו. על כאן השיג שלא הראב"ד

.‰Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡30ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙ¯N B‡ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·NÚ31‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

¯Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ32ÒÈ¯eÓ B‡33 «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
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ÈÁ ıÓÁÂ34‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt35. »ƒ«»≈¬»«ƒ«««¿

א.30) פא, יומא האילנות.31)משנה, מן הנוטפים מיצים
מלוחים.32) מדגים היוצאים מדגים 33)מים היוצא שומן

את 34)מלוחים. משיב שחומץ ב פא, ביומא רבי דעת
כרבי, הלכה אין מבירי: מנשה בר גידל רב "דרש הנפש.
בחומץ) מים (עירבו מזגו (כולם) עלמא כולי (יצאו) נפקו
דאמרי  אימר אמר: (והקפיד), ואיקפד גידל רב שמע ושתו,
פורתא  אנא דאמרי אימר אמרי? מי לכתחילה - דיעבד אנא
- חי אנא דאמרי אימר אמרי? מי (הרבה) טובא - (מעט)

אמרי?". מי הביא 35)מזוג תרי"ב סי' באו"ח ה'טור'
ראויים  שאינם אוכלין אכל שאם העזרי': 'אבי בשם
וכדומה  בעפר שם והמדובר ליכא, איסורא אפילו לאכילה,

כלל. אוכל שם עליהם שאין

.Â·iÁ - ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙L36ÒÒBk‰ .37ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈ·bÊ Ï·‡ ;¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·È ÏÈ·bÊÂ38 ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ

·iÁ - ·Ë¯39È·ÏeÏ ;¯eËt - ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
ÌÈÙ‚40Ïk ?ÌÈÙ‚ È·ÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .·iÁ - ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…

e·Ï·lL41Ï‡¯NÈ ı¯‡a42ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈ¯etk‰43ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;44.¯eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י כסיסה" מגיד39ֿ)קנמון.38)נקרא

וכן  פלפלין. על גם ומוסב חייב", רטובין "אבל גורס: משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן שם. בגמרא הוא
פרי  "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ אלא הארצות,
לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין

קשים. נעשו

.ÊÏÎ‡45¯Èˆ ;¯NaÏ ÁÏn‰ Û¯ËˆÓ - ÁÏÓa ÈÏˆ46 »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
Û¯ËˆÓ - ˜¯È Èab ÏÚL47ÏÎ‡‰ È¯ÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

Ú·N ‰È‰ .ÌÈ·eLÁ Ô‰ ÏÎ‡k - ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«
ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó48¯˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
¯eËt - BÚ·N ÏÚ49ÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»

¯˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk Ú·NL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡ ,·Ú¯Ï Èe‡¯50. »¿»≈≈»¿»ƒ∆»≈«»∆

ב.45) פ, שהיא 47)מיץ.46)יומא הגסה" ל"ככותבת
שם). (יומא אכילה כיפור,48)שיעור יום ליל בתחילת

שעוד  - וראה מדובר (מגידֿמשנה). ביום מאכילתו ֵַָׂשבע
אכילה 49)להלן. האוכל לקיש, ריש "אמר ב: פ, ביומא

תעונה' לא 'אשר טעמא? מאי פטור, - הכיפורים ביום גסה
ׂשבע  "היה אחרת: גירסא כאן ויש למזיק". פרט כתיב, -ֵַָ
אכל  ואחרֿכך ראויין שאינן אוכלין שאכל גסה מאכילה
למסכת  ב'שיטה' הוא וכן (המאירי). פטור" - ראויין אוכלין
כי  זו, לגירסא הכרח ויש בהקדמה), רוקח' ('מעשה יומא
גסה, אכילה על פטור שהוא יתכן איך שלפנינו, גירסא לפי

משנה' 'מגיד ולדעת אכילתו? בתחילת נתחייב שכבר כיון
על  מיד הכיפורים יום ליל בתחילת שאכל כגון פירושו, –

הכיפורים. יום בערב שאכל מאכלים 50)אכילה אכל ואם
"רווחא  כי חייב, - אכילתו על מתובלים או מבושמים
בבטן  גם מצוי (רווחֿמקום ז:) (מגילה שכיח" לבסומא

('כלבו'). וטוב) מבוסם לדבר מלאה

.Á‰ÏBÁ51‰kÒ Ba LiL52ÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡53BÓˆÚ Èt ÏÚ54„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :¯Ó‡iL55ÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ .‡ÙB¯‰Â ,CÈ¯ˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ :¯ÓB‡56,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB¯ ‰È‰iL57„Á‡Â ,CÈ¯ˆ :¯ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB¯ . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB¯‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡ :¯ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
- CÈ¯ˆ BÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „·Ï·e .ÔÈ‡È˜a‰ ¯Á‡ B‡ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
È‡ CÈ¯ˆ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;È‡ CÈ¯ˆ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡È…««∆»ƒ¬ƒ¬»ƒ»«»ƒ¬ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -58,CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ ‡Ï . «¬ƒƒ…»««∆∆»ƒ
e¯Ó‡L el‡Â ,ÔÈ‡È˜a ÌlÎ eÈ‰Â ,ÌÈ‡ÙB¯‰ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿»¿ƒ¿»À»¿ƒƒ¿≈∆»¿
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ e¯Ó‡L ÔÈnk CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«ƒ¿»∆»¿»ƒ«¬ƒƒ

א.51) פב, יומא לאכול,52)משנה, לו יתנו לא שאם
תריח). סי' או"ח (שו"ע ויסתכן החולי עליו שיכבד אפשר

ואת 53) חוקותי את "ושמרתם ה): יח, (ויקרא שכתוב מפני
בהם, "וחי - בהם" וחי האדם אותם יעשה אשר משפטי

פה:). (יומא בהם" שימות "אמר 54)ולא א: פג, ביומא
- צריך אינו אומר ורופא צריך, אומר חולה ינאי, רבי
יד, (משלי נפשו מרת יודע לב טעמא? מאי לחולה, שומעין

ומשקין 55)י)". מאכילין סי"ג) פ"ח (יומא הרא"ש לדעת
לאכילה  אכילה בין וישהה מכשיעור, פחות מעט מעט אותו
פרס  אכילת כדי בתוך יצטרפו שלא כדי לשתיה, שתיה ובין
אבל  ס"ז. תריח סי' או"ח בשו"ע הוא וכן ד), בהלכה (ראה
לא  זה שדין העלה קסז) שאילתא שאלה' ('העמק הנצי"ב
חולה  גבי אבל יג.), כריתות (ראה מעוברת לענין אלא נאמר

הגבלות. שום בלי כדרכו אותו החולה 56)מאכילין שמא
מרגיש  ואינו שם).נבעת (יומא חולשא רוב מחמת בחליו

('פרי  לו שומעין אין מומחה, רופא בעצמו החולה ואפילו
אומן".57)מגדים'). "רופא תימני: בכתבֿיד

צריך 58) דאמר היכא כל אשי, רב בר מר אמר שם: ביומא,
(אין  להו צייתנו לא צריך, לא אמרי מאה אפילו אני,

להם). שומעין

.Ë‰¯aÚ59‰ÁÈ¯‰L60ÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ - À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈ¯etk‰61- ‰Ê ÔB¯kÊa dzÚ„ ‰¯¯˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

·MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙ62ÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ63B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ· elÙ‡Â .ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡64ÌÈ¯·c e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈ¯zn‰«À»ƒ

א.59) פב, יומא לא 60)משנה, שאם וידוע מאכל. ריח
מסוכנים. וולדה היא מתאווה, שהיא מה לה נותנים

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



xeyrקכד zziay 'ld - mipnf xtq - fenz 'g iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עוברה 61) "ההיא פב:): (יומא בזה ספרו ז"ל חכמינו
לקמיה  (באו) אתו הכיפורים), ביום מאכל (שהריחה דארחה

זילו  להו, אמר דכיפורא דרבי, דיומא (באזנה) לה ולחושו
העובר  שפסק הלחישה, (קבלה ואילחשה לה לחושו הוא,
א, (ירמיה ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה: קרי מתאוותו),
עוברה  ההיא יוחנן. רבי זה) מעובר (נולד מינה נפק ד).
ולא  לה, לחושו להו, אמר חנינא, דרבי לקמיה אתו דארחה,
ד), נח, (תהילים מרחם רשעים זורו עליה: קרי אילחישא,
להפקיע  כדי פירות (שאוצר אוצרֿפירי שבתאי מינה נפק

אין ותניא דבר שערים, וכל ישראל בארץ פירות אוצרין
השערים)". את שמפקיעין לפי נפש, חיי שהוא

א.62) פג, יומא שעיניו 63)משנה, וסימנו הרעבון, חולי
לראות. יכול ואינו (איסור 64)כהות הקל אותו "ומאכילין

מאכילין  לאו ואם דיו, - עיניו האירו אם תחילה, הקל הקל)
הט"ז). פי"ד אסורות מאכלות בהל' (רבינו החמור" אותו

.ÈÔË˜65ÚLz Ôa66ÌÈL67ÌÈL ¯NÚ Ô·e68, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ
ÔÈÎpÁÓ69ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…

LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ÌBia ˙BÚL ÈzLa70‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»
Ôa‰ Ák ÈÙÏ .Úa¯‡a B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - LÏLa ÏÈ‚»̄ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿«¿ƒ…««≈
,‰L ‰¯NÚ ˙Á‡ Ôa .˙BÚLa B˙B‡ ˙BpÚÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿»∆««∆¿≈»»

‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa71È¯·cÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿«ƒ¿

א.65) פב, יומא בריא.66)משנה, הוא שלמות,67)אם
(פוסקים). הכיפורים יום לפני נשלמו אם 68)שהשנים

חלש. קצת "חנוך 69)הוא ו): כב, (משלי שנאמר משום
דרכו". פי על לענין 70)לנער אותן מחנכים כן וכמו

('טור'). וסיכה ההשלמה 71)רחיצה שגם הראב"ד, ודעת
זמנה. לפי והנקבה זמנו לפי הזכר הבריאות, לפי הכל -

.‡È˙a72LÏL Ô·e „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿
˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ73È¯‰ - ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰74; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»
,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú - ˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈

ÔË˜ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â75‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆
B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt76,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k77. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב.72) מה, נדה בדברי 73)משנה, אלו הלכות פרטי ראה
ואילך. י הלכה פ"ב אישות בהל' למשה 74)רבינו הלכה

ה:). (סוכה מסיני" למשה הלכה . . . "שיעורין כי מסיני.
שיהא  התורה בכל מצאנו לא כי הכתוב, מן לזה רמז ויש
מצינו  שנה י"ג בבן אבל שנה, י"ג מבן בפחות איש קרוי
. "ויקחו כה): לד, (בראשית כדכתיב איש, הכתוב שקראו
י"ג  בני היו שעה ובאותה חרבו", איש . . ולוי שמעון . .
כתוב  התורה מצוות וברוב שם), ברש"י כט: (נזיר שנה

ה). פרק ב'אבות' מוילנה (הגאון יומא 75)"איש" משנה,
א. שעות.76)סב, לחינוך  רוצה 77)אפילו אפילו

('כלבו'). בידו מוחים - עצמו על להחמיר

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובאי 1) לו, הדומין ושאר הרחיצה ענייני פרטי בו נתבארו

הסדר  על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה
ראשון. בפרק שנזכרו

.‡¯eÒ‡2ıÁ¯Ï3ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ¿…¿«ƒƒ≈¿«ƒ≈
ÔBˆa4Úaˆ‡ elÙ‡ .„Á‡ ¯·‡ ÔÈa BÙeb Ïk ÔÈa , ¿≈≈»≈≈»∆»¬ƒ∆¿«

ÌÈna dËÈLB‰Ï ¯eÒ‡ ‰pË˜5CÏn‰Â .6‰lk‰Â ¿«»»¿ƒ»¿«ƒ¿«∆∆¿««»
ÔÈˆÁB¯7Ô‰Èt ˙‡8ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k - ‰lk ; ¬ƒ∆¿≈∆«»¿≈∆…ƒ¿«∆«
dÏÚa9CÏÓ :¯Ó‡pL ,BÈÙÈa ‰‡¯iL È„k - CÏn‰Â , «¿»¿«∆∆¿≈∆≈»∆¿»¿∆∆¡«∆∆

„Ú ?‰lk ˙‡¯˜ ‰nk „ÚÂ .EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««»ƒ¿≈«»«
ÌBÈ ÌÈLÏL10. ¿ƒ

ב.2) עז, ודף ב. עג, יש 3)יומא הכיפורים ביום שהרי
ב, (מלכיםֿא שכתוב ממה עז.) (ביומא ולמדו עינוי, מצוות
כי  שדיך על לך ענתות המלך, אמר הכהן "ולאביתר כו):
וכי  . . . נשאת כי אמיתך לא הזה וביום אתה, מות איש
(שמואלֿב  כתוב דוד וגבי אבי". התענה אשר בכל התענית
העם  אמרו כי . . . לדוד הגישו . . . וחמאה "ודבש כט): יז,
שכן  מרחיצה, עיף הכוונה ועיף במדבר", ומצא ועיף רעב
הרי  עיפה", נפש על קרים "מים כה): כה, (משלי כתוב

עינוי. נקרא רחיצה המובא 4)שהעדר בפסוק [שהרי
"מים כתוב: עיפה"].˜¯ÌÈלמעלה, נפש פסחים 5)על

ב. ב.6)נד, עג, יומא הסנדל 7)משנה, נעילת אבל
אפשר  הסנדל בנעילת כי וכלה, למלך אף התירו לא וסיכה
משום  אלא אינה וסיכה חשוב, ומשי בגד של ללבוש להם

חביב). בן (מהר"ם יופי משום ולא העדר 8)תענוג כי
הפנים. על יותר ניכר כאן 9)הרחיצה יש התימנים, בכת"י

איסור  התירו איך - מובן ובזה מגרשה", "ונמצא הוספה:
של  חשש שיש כיון - לכלה? הכיפורים ביום רחיצה
שנכתב  "שמי סו:): (נדרים שמבואר וכמו גירושין,
בין  שלום לעשות כדי המאררים מים על ימחה בקדושה,

לאשתו". חופתה.10)איש אחרי

.·ÈÓ11ÌB˜Ó ıÁB¯ - ËÈË B‡ ‰‡Bˆa CÏÎÏÓ ‰È‰L ƒ∆»»¿À¿»¿»ƒ≈¿
d„È ‰M‡ ‰ÁÈ„Óe .LLBÁ BÈ‡Â ,Bk¯„k ˙Ùph‰«ƒ…∆¿«¿¿≈≈¿ƒ»ƒ»»»
ıÁB¯ ‰ÏBÁ‰Â .˜BÈzÏ ˙t ˙˙BÂ ,ÌÈÓa ˙Á‡««¿«ƒ¿∆∆««ƒ¿«∆≈

È·iÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk¯„k12˙BÏÈ·Ë ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ
Ôk¯„k ÔÈÏ·BË13ÌBÈa ÔÈa ·‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿

.ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ב.11) עז, ב.12)יומא יח, שדעת 13)ביצה אףֿעלֿפי
בזמנה  שטבילה ה"ו) התורה יסודי מהל' פ"ו (למעלה רבינו
ה'תוספות' כתבו וכן לטבול. מותר זאת בכל - מצוה אינה
עוד: שם וכתבו שם). (לחםֿמשנה כל ד"ה שם בביצה
לטבול  צריכין היו בטהרות, עושים שהיו בזמניהם ש"דוקא
להם  אסור בזמנינו אבל הטהרות, את יטמאו שלא כדי מיד

הכיפורים". יום מוצאי עד לטבול

.‚ÈÓ14‰f‰ ÔÓfa È¯˜ ‰‡¯L15,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ L·È Ì‡Â ;Bi„Â ‰tÓa Áp˜Ó - ‡e‰ ÁÏ Ì‡ƒ«¿«≈«¿«»¿«¿ƒ»≈
„·Ïa ÔÈÎÏÎÏÓ‰ ˙BÓB˜Ó ıÁB¯ - CÏÎÏ˙pL B‡∆ƒ¿«¿≈≈¿«¿À¿»ƒƒ¿«
;ÏaËÏ B‡ BÙeb Ïk ıÁ¯Ï BÏ ¯eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa Ï·Bh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï È¯wÓ ‰ˆÈÁ¯‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»
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‚‰Ó16Ïh·Ï ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,17‡l‡ ,¯eÒ‡‰ ¯·c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È¯˜ ‰‡B¯‰L e¯Ó‡ ‡ÏÂ .¯zn‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë ewzLk ‡l‡ ,Ï·BË ÌÈ¯etk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈÈ¯˜18‰ÏËaL19.BÊ ‰wz ¿»ƒ¿»≈«¿∆»¿»«»»

א.14) פח, ובית 15)יומא עזרא תקנת שנתבטלה אחרי
יקרא  לא בתורה, יקרא לא קרי שבעל תיקנו שהם דינו,
באה  זו טומאה כי שיטבול, עד יתפלל, ולא שמע קריאת
יורד  קרי בעל כי הדין היה ובזמניהם ראש, קלות מפני
הקדוש. ביום ותפילה מתורה יתבטל שלא כדי וטובל,

ה"ו.16) פ"ד תפילה הל' המנהג 17)ראה בידי כח אין
טו:): השנה (ראש כמבואר הדין, מצד שאסור דבר להתיר

ליה?". שבקינן נהגו כי איסורא, ק"ש 18)"במקום בהל'
פ"ד. תפילה ובהל' "אין 19)פ"ד, כי שבטלוה, לא

גדול  אלאֿאםֿכן חבירו, דין בית דברי לבטל יכול ביתֿדין
לא  שמתחילה אלא א), פרק (עדיות ובמנין" בחכמה ממנו
כח  היה שלא נתקבלה, ולא ישראל, בכל זו תקנה פשטה
נהגו  "וכבר מקרה, כל אחרי לטבול בה, לעמוד ישראל ברוב
שאין  לפי שמע, קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל
לעולם, בטהרתם עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי
ה'", נאום כאש, דברי כה "הלא כט): כג, (ירמיה שנאמר
מקבלים  אינם תורה דברי אף טומאה, מקבלת אינה אש מה

ה"ח). פ"ד ק"ש בהל' (רבינו טומאה"

.„ËÈË20B„È Ì„‡ ÁÈpiL È„k ,¯˙BÈa ÁÏ ‡e‰L ƒ∆«¿≈¿≈∆«ƒ«»»»
B„ÈÏ d˙B‡ ˜Èa„‰ Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏ da ‰ÏÚ˙Â ÂÈÏÚ»»¿«¬∆»«¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÁeÏÁÏ da ˜a„z ˙¯Á‡‰21. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ï22k Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ N¯Á ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ23‡nL ,¯eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙B¯Ùa ÔpËˆ‰Ï ¯zÓe .B¯Na ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ24. ƒ»¿«ƒ«¿»À»¿ƒ¿«≈¿≈

א.20) עח, וקרוב 21)יומא עונג, הוי הטיט "שלחלוח
(רש"י). שם.22)לרחיצה" התימנים:23)יומא, בכת"י

לחלוחית.24)"נוזלים". בהם שאין כיון

.‰Á˜BÏ25,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ
ËÚÓ d·bÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ‰¯BLÂ26˙Áz dÁÈpÓe , ¿∆»¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»««

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ d¯È·ÚÓ ¯ÁÓÏe ,ÌÈ„‚a‰27, «¿»ƒ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈
.‰a¯‰ ¯˜ da LiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»…«¿≈

שם.25) להטפיח",26)יומא, מנת על  "טופח תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי  (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰28Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï29ÈÓ B‡ ÂÈ·‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L30˙È·a ˙B¯˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna ¯·BÚ - L¯„n‰31LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú32. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ¯ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ BÏ ¯Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ33, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂ34¯ÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú ÌÈna ¯·BÚ - ÂÈ˙B¯t35. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„·Ï·e36ÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓ37ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,38. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב.28) עז, יצחק,29)יומא רבי "אמר ב: טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב שנאמר ברגל, רבו פני להקביל אדם חייב
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע
(הל' רבינו בדברי מובא וכן למיזל", איבעי ושבת דבחודש

ה"ז). פ"ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי "רבי ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש (אם

אסור 31)פניו)". - בספינה לעבור או במים לשחות אבל
גדולות'). 'הלכות בעל בשם איסור 32)('טור' משום

להנאת  מתכוין ואינו מצוה, לדבר שהולך כיון רחיצה,
אחרת  דרך לו כשאין שהמדובר הפוסקים וכתבו רחיצה.

הנהר. דרך תחילתו".33)אלא משום סופו "התירו
"נ 34) הגירסא ספרים, הפסד 35)מנע".בקצת משום

התירו. - ישראל של ב.36)ממונם עז, בכת"י 37)יומא
"בגדיהם". הגירסא פני 38)התימנים, על כשט [ונראה

והואֿהדין  ה), הלכה שבת מהל' (פכ"ג בשבת שאסור המים
ליוםֿכיפור].

.Ê¯eÒ‡39ÏÚÓ ÏÚÏ40.˙Á‡ BÏ‚¯a elÙ‡ ÏcÒÂ »ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»¬ƒ¿«¿««
¯zÓe41ÌÚL ÏL ÏcÒa ˙‡ˆÏ42ÈÓb ÏLÂ43‡ˆBiÎÂ À»»≈¿«¿»∆««¿∆∆ƒ¿«≈

C¯BÎÂ .Ô‰a44È¯‰L ,Ba ‡ˆBÈÂ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „‚a Ì„‡ »∆¿≈»»∆∆««¿»¿≈∆¬≈
ÛÁÈ ‡e‰L LÈb¯Óe ÂÈÏ‚¯Ï ÚÈbÓ ı¯‡‰ ÈL˜45. ¿ƒ»»∆«ƒ«¿«¿»«¿ƒ∆»≈

‰i˙L·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈz‰«ƒ««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏcÒÂ ÏÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÚBÓ ,‰ÎÈÒÂ ‰ˆÈÁ¯e46. ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿»¿«¿»

ב.39) עג, שנחשב 40)יומא עז.) (יומא בגמרא למדו
מיחף  רגלך "מנעי כה): ב, (ירמיה שכתוב ממה לעינוי,

מצמאה". ב.41)וגרונך עח, עץ.42)יומא קליפת
עשב.43) סודרא 44)מין כריך הונא, רב בר "רבה

שם). (יומא, ונפיק" עינוי 45)אכרעיה מצוות בזה ומקיים
הכיפורים. לגידולו 46)ביום שנחוצים וסיכה "רחיצה

נעילת  אבל רבנן, בהם גזרו לא הילד, של והתפתחותו
רבנן" בה גזרו - בה תלוי הילד של גידולו שאין הסנדל

(מגידֿמשנה).

.Á¯zÓ47·¯˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ48 À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ49‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,50˙¯zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ51ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk52. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â53.‰kÒ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBik ¿«∆«≈»««ƒ∆≈»«»»

ב.47) עח, דברים 48)יומא או עקרבים שם מצויים אם
תריד). סי' או"ח (שו"ע המזיקים.49)הנושכים מן

ב.51)היולדת.50) עג, יומא זמן 52)משנה, אותו שעד
הי"ג  שבת מהל' בפ"ב כמבואר סכנה, בו שאין כחולה היא

"רבי 53)(מגידֿמשנה). ה"א): פ"ח (יומא 'ירושלמי'
בליל  לוי בן יהושע רבי לגבי (עלה) סליק נחמן, בר יצחק
לקראתו) (יצא לגביה נפיק הכיפורים), יום (בליל רבא צומא
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איסטניס  לו אמר דין? מה לו אמר עור), (נעלי סוליסא לבוש
משנה'). ('סדר אני)" ומצונן (חלש אנא

.Ë¯eÒ‡54CeÒÏ55ÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó56‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏL57Ì‡Â .58‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁ59LLBÁ BÈ‡Â Bk¯„k CÒ - BL‡¯a60. ¬»ƒ¿…»¿«¿¿≈≈

ב.54) עז, המשניות),55)יומא בפירוש (רבינו "בשמן"
רחיצה  שנקרא מים לאפוקי דברים בשאר הדין והוא

רוקח'). "ביום 56)('מעשה ה"א: פ"ח יומא ב'ירושלמי'
של  שאינה סיכה בין תענוג של שהיא סיכה  בין כיפור
שהיא  סיכה ציבור, ובתענית באב בתשעה אסור. - תענוג
פסק  ולכן מותר". - תענוג של שאינה אסור, - תענוג של
(פ"ה  הזוהמא להעביר שהיא בסיכה מותר שבאבל רבינו

באב. תשעה כדין אבל שדין ה"ד), אבל כגון 57)מהל'
עצם  כי בסיכה, אסור הלכלוך את או הזוהמא את להעביר
כוונתו  אין אם מותר ברחיצה אבל תענוג, היא הסיכה

רוקח'). ('מעשה הלכלוך את להעביר רק דין 58)לתענוג
לגבי  זו, שלפני בהלכה המבואר ה'ירושלמי' מן נלמד זה
ושתייה  אכילה מלבד - העינויים שאר כל כי הסנדל, נעילת
חכמים. גזרו לא צער במקום להם: אחד דין -

רפואה 60)אבעבועות.59) עשיית משום איסור כאן ואין
וכמו בשבת  בחול, כן לסוך הבריאים שדרך מפני ויוםֿטוב,

סי' ברורה' ('משנה הכ"ג שבת מהל' בפכ"א רבינו שכתב
תריד).

.ÈLÈ61ÌBÈ ÈÏÈÏa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï62,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡¯È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»
LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ63˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿

ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈ·iÁ - ˙aLa64˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«
‰·BÁ - ˙aLa ¯65. ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק שנהגו "מקום ב: נג, פסחים משנה,
להדליק, שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי

מדליקין". כא):62)אין ס, (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק, שלא שאמרו ובין להדליק
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
(שו"ע). ההדלקה על ולברך הכיפורים יום בליל נר להדליק

ובמבואות 63) מדרשות ובבתי כנסיות בבתי "ומדליקין
שם). (משנה, החולים" גבי ועל תנא 64)האפלים "תני

יום  אומר: אלעזר בן שמעון רבי יוחנן, דרבי קמיה
שלא  שאמרו במקום אף בשבת, להיות שחל הכיפורים
השבת" כבוד מפני מדליקים הכיפורים], [ביום להדליק
בשם  סימון "רבי ה"ד): פ"ד (שם וב'ירושלמי' נג:). (פסחים
הלכה  - רבי בשם שאול בן יוסי רבי לוי, בן יהושע רבי

(מגידֿמשנה). אלעזר" בן שמעון שכתב 65)כרבי כמו
ה"א. שבת מהל' פ"ה למעלה רבינו

á"ôùú'ä æåîú 'è éùéù íåé

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

,‰NÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .ÁÒt ÏM ÔBL‡¯a¿ƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL („ .ÁÒt ÏL ÈÚÈ·La ˙aLÏƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆∆«∆…«¬
‡lL (Â .˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰ .‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿««»∆…
‡lL (Á .‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…
‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿ƒ∆«
˙aLÏ (‡È .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (È .˙Bkq‰«À∆…«¬¿»»ƒ¿…

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È .‚Á ÏL ÈÈÓLa«¿ƒƒ∆«∆…«¬¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÌÈÓÈ ˙˙È·L ¯e‡·e≈¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
-mipnfxtqaFhmFizziaW'ld

¤¤¦
¦§§¦©

טוב.1) ביום לעשותן המותרות המלאכות כל רבינו בו כלל
מדברי  והאסורות תורה מדברי האסורות המלאכות וכלל
המלאכות  וביאר בזה. סופרים איסור וסיבת סופרים,
לימות  אף או בלבד, היום לצורך מותרות אם המותרות,
חיים  בעל לאיזה וכן דינן, מה החול לימות נעשו ואם החול.
י"ט  השוואת בו וביאר ולגוים. לבהמות הותרו אם הותרו,
ונתבאר  שבהן. העונש הבדל מלבד מלאכות, בקצת לשבת
מדבריהם. שהוא ומה התורה מן שהוא במה הזה השווי
ענין  והוא הזה, הכלל מן היוצא אחד פרט בו ונתבאר
ונמשך  בשבת. ומותר טוב ביום מדבריהם שנאסר המוקצה
בזה, זה הרצופין טובים ימים שני וחילוק הנולד. עניין לזה

בזה. משפטן מהו הסמוכין, טוב ויום שבת או

.‡·e˙k‰ Ô¯Ò‡L el‡‰ ÌÈÓÈ ˙LL2˙iNÚa ≈∆»ƒ»≈∆¬»»«»«¬ƒ«
ÔBL‡¯Â ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ :Ô‰L ,‰Î‡ÏÓ¿»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
„Á‡·e ,˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ·e ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿««»¿∆»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ3˙˙È·Le . «…∆«¿ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L .‰ÂL Ôlk4ıeÁ , À»»»∆≈¬ƒ¿»¿∆∆¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏnÓ5¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆¡««¬∆
.¯ÓB‚Â LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È≈»≈¿»∆∆¿≈

ט"ז.2) פרק דברים כ"ג, פרק אלו 3)ויקרא שימים לפי
י"ד) פסוק ט"ז פרק (דברים שכתוב כמו בשמחה, חייבים
ו' בפרק להלן רבינו שביאר וכמו בחגיך", "ושמחת
וחגיגה  שמחה שלמי שיקריב א', פרק חגיגה ובהלכות
שמחה  "שאין יין, ושותין בשר ואוכלין בשמחה, ויאכלם
אלו  ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא
ט"ו): פסוק ח' (פרק קהלת שאומר כמו טובים", "ימים
השמש  תחת לאדם טוב אין אשר השמחה, את אני "ושבחתי

שמואלֿא וראה ולשמוח". ולשתות לאכול אם כ"ה כי פרק
י"ז. פסוק ח' פרק ואסתר ח' (ויקרא 4)פסוק כתוב שכן

וביאר  תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח'): פסוק כ"ג פרק
המלאכות  לכל עבודה" ב"מלאכת הכוונה כי הרמב"ן
אוכל  שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים
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עבודה. מלאכת ולא הנאה" "מלאכת נקרא שיש 5)נפש
זה. בפרק להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי כמה בזה

.·È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰„B·Ú ˙Î‡ÏnÓ ˙·BM‰ Ïk»«≈ƒ¿∆∆¬»¿∆»≈∆¬≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜6"ÔB˙aL" Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ;7, ƒ≈ƒ¿«¬≈∆¬≈∆¡«»∆«»

‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó „Á‡a ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙e·L ,¯ÓBÏk8 ¿«¿¿»»∆¿∆»≈∆¿»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L9‚¯‡ B‡ Ò¯‰ B‡ ‰aL ÔB‚k , ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿∆»»»«»«

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
Ïk ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk :¯Ó‡pL ;‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬»
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰· ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»

‰˜BÏ -11‰¯Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב'.6) עמוד כ"ד דף שבת באחד 7)מסכת נכתב זה ביטוי
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק
"מקראי  בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב מל"ט אחת
ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות

שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני
לו  הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
ט'. הלכה י' פרק סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק דברים

בֿג. פסוקים

.‚‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡14·BË ÌBÈa ‰a¯‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚¯‡Â ¯˙ÒÂ ‰·e Ú¯fL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15·BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב'.13) עמוד כ"א דף מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות
ז'. פרק בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד,
ז'). פרק למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק שדין לפי

"מחלליה  י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב
מצות  מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא
שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב אין טוב שביום וכיון מלקות, לחיוב ולא חטאת,
במסכת  (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL ·BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ - »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰¯Ú·‰‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ

‰¯z‰L22‰¯z‰ ,‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»
‡ÈˆB‰Ï ·BË ÌBÈa ¯zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eL¯Ó el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
C¯ˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÈÚ·‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .˙eL¯Ïƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
- ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ¯‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,¯zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰·È˙k ÔB‚k ,¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ·e ‰‚È¯‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב'.17) עמוד ט"ז דף מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי"ט בהן וכיוצא ובנין מפני 19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב
ביצה  (מסכת טוב ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י"ב ג'):20)דף פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
מסכת  (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה

ב'). הלכה ה' פרק י"ב 21)ביצה דף ביצה מסכת משנה
שמאי  לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד
שנפסקה  – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו
הותרה  נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך – כמותם  הלכה

נפש". אוכל לצורך שלא פרק 22)גם (שמות כתוב שכן
לא  מלאכה כל לכם, יהיה קדש "מקרא ט"ז): פסוק י"ב
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה

פרק 23) ביצה מסכת שרק בירושלמי אמרו י' הלכה א'
טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות
מפני  נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה
לכם  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:
משמור  ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם

ז'. בהלכה להלן וראה מותר. ואילך

.‰·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ Ïk24, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
·¯ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ -25ŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««
‰¯Êb ?‰Ê ¯·c e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»

·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆
·BË ÌBÈÏ ,·BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈

‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…
ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי

גורס  שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים
אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי

מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור
א'. עמוד י"א דף קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י

טוב". ביום אותם ויעשה טוב יום בנ"א:28)"מערב
(מער"ק). ולשתות" "לאכול

.Â.·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ e¯Ò‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰e¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
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‰Ó Ïk ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba¯‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ¯‡L Ï·‡ .˙B¯eÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ·BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.·BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו
רוקח). (מעשה שצריך מה ומביא

.Ê?„ˆÈk30ÔÈ¯ˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈ¯BÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…
ÔÈ¯¯Ba33ÔÈÁBË ‡ÏÂ34ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ ÌÈhÁ‰ ˙‡35 ¿ƒ¿…¬ƒ∆«ƒƒ¿…¿«¿ƒ

Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ;·BË ÌBÈa¿∆»≈¿«≈»∆∆¿»«¬»
.ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¿≈¿»∆¿≈¿…ƒ»

לצורך 30) שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים אסרו
ה'. בהלכה למעלה ראה נפש, דף 31)אוכל חגיגה מסכת

היא  (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח
בסוגיא 32)מותרת?). ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת
במשנה.33)דמלילות. ב' עמוד י"ד דף דף 34)שם שם

א'. עמוד ב'.35)י"ד עמוד כ"ט דף שם בנפה, לנפות

.ÁÔÈLÏ Ï·‡36ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈËÁBLÂ ÔÈÙB‡Â ¬»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ¿
„ÒÙ‰ CÎa LÈ ,·¯ÚaÓ el‡ ‰NÚ Ì‡L ;·BË37B‡ ∆ƒ»»≈ƒ»∆∆≈¿»∆¿≈

ÌBi‰ ÏMaL ÏÈL·z B‡ ÌÁ ÌÁÏ ÔÈ‡L .ÌÚË ÔB¯ÒÁ∆¿««∆≈∆∆««¿ƒ∆ƒ≈«
,LÓ‡Ó ÏMa˙pL ÏÈL·˙Îe LÓ‡Ó ‰Ù‡pL ÌÁÏk¿∆∆∆∆¡»≈∆∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈≈∆∆
ÔÎÂ ,LÓ‡Ó ËÁLpL ¯N·k ÌBi‰ ËÁLpL ¯Na ‡ÏÂ¿…»»∆ƒ¿««¿»»∆ƒ¿«≈∆∆¿≈

È¯ÈLÎÓ ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik Ïk38Ô‰a LiL ,LÙ ÏÎ‡ …«≈»≈¿≈«¿ƒ≈…∆∆∆∆≈»∆
,·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ - ·¯ÚaÓ eNÚ Ì‡ ÔB¯qÁƒ»ƒ«¬ƒ»∆∆ƒ»¿

ÔÈÏ·z ˙˜ÈÁL ÔB‚k39.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆

א'.36) עמוד קל"ד דף שבת על 37)מסכת חולק הראב"ד
יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם
פירות  לתלוש התירו לא כן פי על ואף יומן, בני כשהן

טוב. ביום כר'38)וירקות ב' עמוד כ"ח דף ביצה מסכת
את 39)יהודה. להכשיר אלא אוכל עצמם התבלין שאין

בהשגת  ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל
י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד

.ËÔÈ‡40ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»≈
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,ÏÁa¿…¿…À¿»¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆»

‰NÚ .·BË ÌBÈa da ˙B‰Ï È„k41ÌBÈa ÏÎ‡Ï È„k ¿≈≈»»¿»»¿≈∆¡…¿
.ÏÁa ¯˙Bn‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯È˙B‰Â ,·BË¿ƒÀ»∆¡…«»¿…

ט"ו.40) הלכה להלן וראה ב' עמוד מ"ו דף פסחים מסכת
ב'.41) עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה כעין

.È‰‡ÏÓÓ42¯Na ‰¯„˜ ‰M‡43dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿»ƒ»¿≈»»»««ƒ∆≈»
‡lÓÓ .˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ ‰ÎÈ¯ˆ44˙È·Á ÌBzÁ ¿ƒ»∆»«¬ƒ»««¿«≈«¿»ƒ

.„Á‡ ÔB˙È˜Ï ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÏL∆«ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆»¿ƒ∆»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙t ¯epz ‰M‡ ‰‡ÏÓÓe¿«¿»ƒ»««««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÔÓÊaL ;„Á‡ ¯kÎÏ ‡l‡45‡È‰ ¯epza ‰a¯Ó ˙t‰L ∆»¿ƒ»∆»∆ƒ¿«∆««¿À»««ƒ
‰ÙÈ ˙Ù‡46ÁÏBÓe .47˙·a ¯Na ˙BÎÈ˙Á ‰nk Ì„‡ ∆¡≈»∆≈«»»«»¬ƒ»»¿«

˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡48. ««««ƒ∆≈»ƒ∆»«¬ƒ»««
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א'.42) עמוד י"ז דף ביצה האש 43)מסכת על ונותנת
להלן). (ראה מלאה אחת 44)כשהקדרה שבטירחא לפי

(רש"י). חול לצורך במיוחד טורח ואינו הכל, את עושה הוא
כנ"ל. וקדרה באשה הדין קטנים 45)והוא היו תנוריהם

אין  מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו
אורח  ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט, לחומו מקום

תק"ז). סימן שם.46)חיים אלעזר בן שמעון ר' כדעת
וכתב  מותר. לחוד בתנור פת כל נותן אפילו זה ולפי
בשר, להוסיף שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי הרשב"א

בשר. הרבה בו כשיש יותר שמן מסכת 47)שהתבשיל
ב'. עמוד י"א דף (רש"י).48)ביצה לכולן אחת שטירחא

.‡ÈÏM·Ó‰49Ba ÏÎ‡Ï È„k ·BË ÌBÈa ‰ÙB‡‰ B‡ «¿«≈»∆¿¿≈∆¡…
ÏÈL·z‰ ¯‡LÂ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,ÌBi·«∆ƒ≈¿ƒ¿…»¿ƒ¿«««¿ƒ
ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯ÁÓÏ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙t‰Â¿««¬≈∆À»∆¡…¿»»≈¿…≈

˙aLa50ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ;51,¯eÒ‡ - ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ∆¡ƒ»
e¯ÈÓÁ‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aLa elÙ‡Â«¬ƒ¿«»∆««ƒ¿≈∆∆¿ƒ

„ÈÊn‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÚÓa52. ¿«¬ƒ≈ƒ«≈ƒ

ב'.49) עמוד י"ז דף ביצה מיום 50)מסכת לבשל שאסור
ו', בפרק להלן כמבואר תבשילין, עירוב בלי לשבת טוב
לאכלו. מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן

אני 51) עוד לומר יערים לא טוב, יום לצורך שבישל "לאחר
ויותירם  אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך

(רש"י). על 52)לשבת" לעבור הוא רשע מזיד "שאלו
משים  עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי
לא  הלכך בהיתר, לעשות סבור מערים אבל – ושב לבו אל
לפיכך  – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב

(רש"י). רבנן" קנסוהו

.·ÈÈÓ53˙kÒÓ ‰Ó‰a Bl ‰˙È‰L54ËÁLÈ ‡Ï - ƒ∆»¿»¿≈»¿À∆∆…ƒ¿«
ÏBÎiL Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡55ÏÎ‡Ï »¿∆»ƒ≈≈«∆»∆¡…

˙ÈÊk ‰pnÓ56ÈÏˆ57ËÁLÈ ‡lL È„k ;ÌBÈ „BÚaÓ ƒ∆»¿«ƒ»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆…««…¿≈…«≈»∆

א'.53) עמוד כ "ה דף ביצה במסכת "שהוא 54)משנה
סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא

(רש"י). שוחט" הוא הפסדו מחמת שהות 55)אלא שיש
הפסד  משום התירו אוכל, שאינו אף טוב, ביום ממנו לאכול

המגיד). (הרב לשחוט 56)ממונו יכול כזית אותו ומשום
ודוקא  שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי כי הבהמה את
אלא  לשחוט אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת

(מ"מ). טוב ביום לאכלה רוצה כן מהר,57)אם שמתבשל
ישראל). (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין

.‚ÈÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ÔÈ‡58ÏÈÎ‡‰Ï È„k ·BË ÌBÈa ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«¬ƒ
- ÌÎÏ ‰NÚÈ Bc·Ï ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Ïk B‡ ÌÈ˙ekƒ¿»ƒ∆∆¡«¿«≈»∆»∆

ÌÈ·ÏÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ ,ÌÈ˙eÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ59CÎÈÙÏ . »∆¿…¿ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙aLa È˙ek‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ60ÌBÈa B˙B‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒ¿

È˙ek‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ‰¯Êb ,·BË¿≈»∆»«¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«ƒ
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¯·kL ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰M ‰Ó Ô‰nÚ ÏÎB‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈ƒ»∆«∆≈¿ƒ∆¿»
.‰eÈÎ‰¡ƒ»

מלאכת 58) לכל הדין והוא ב' עמוד כ"א דף ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש בכ"י 59)אוכל

"לבהמה". בשבילו.60)הגירסא: שיבשל לחוש שאין

.„È‰Ó‰a61- Ï‡¯NÈ ÏL dÈˆÁÂ È˙ek ÏL dÈˆÁL ¿≈»∆∆¿»∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈
‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ;·BË ÌBÈa dËÁLÏ ¯zÓÀ»¿»¬»¿∆ƒ∆¿»∆¡…ƒ∆»
ÌÈ˙eÎÏ dÈˆÁL ‰qÚ Ï·‡ .‰ËÈÁL ‡Ïa ¯Na ˙ÈÊk¿«ƒ»»¿…¿ƒ»¬»ƒ»∆∆¿»¿ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,d˙B‡ ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈÏ dÈˆÁÂ¿∆¿»¿ƒ¿»≈»∆¡»ƒ¿≈∆»

Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡¯NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,·BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;·BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï ¯zÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L64˙ÈÙ‡ - ‰pnÓ65.·BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף ביצה שאסור 62)מסכת הרי"ף דעת
זו, שלפני בהלכה כמבואר טוב, ביום הפת את להם לאפות
שמאחר  סובר ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין
חיל  לבני פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך
ולוקחין  בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים,
אפייתנו  עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את
הסכים  הראב"ד וגם (מאירי) התינוק לצורך אלא הם לצרכם

רבינו. והובאה 63)לדעת א' פרק חלה במסכת משנה
א'. עמוד כ"א דף ביצה מועט 64)במסכת שבה שהמורסן

אדם. לאכילת ראויה ואף 65)והיא הרועים. חלק משום
י"ד) הלכה למעלה (ראה הבצק את לחלק לו שאפשר פי על
זה  הרי נבילה בבשר הכלבים את לפייס שאפשר כיון –
שם). ביצה מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו

.ÂËÏM·Ó‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ ·BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁ¯B‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯ ÏÈL·z B˙B‡ ‰È‰68¯È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב'.66) עמוד מ"ו דף פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י). היום חזי 68)זה אורחים ליה ומיקלעי "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י"ג. הלכה

.ÊË‰ˆÈÁ¯70‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ‰ÎÈÒÂ ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»
‰i˙Le71¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ , ¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆

Ûeb‰ CÈ¯vL ÏÎÏ - LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È72,CÎÈÙÏ . ≈»≈¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»
ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁB¯Â ,·BË ÌBÈa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ¿«ƒ«ƒ¿¿≈»∆»»»»

ıÁ¯Ó ˙¯Êb ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - BÙeb Ïk Ï·‡ ;ÂÈÏ‚¯Â73. ¿«¿»¬»»»ƒ¿≈«∆¿»
ÔÈnÁÂ74Ïk Ô‰a ıÁB¯ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ enÁe‰L ¿«ƒ∆«≈∆∆≈»∆»

˙aLa ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;·BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„·Ïa75. ƒ¿«

ב'.70) עמוד כ"א דף ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי
"מנין  א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי על אף הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה

י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר
בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש

בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו
עמוד  כ"ב דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב'

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' פרק שבת
אמר  לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט
לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק סריס תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר
שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו  אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת משום הוא

הגאונים.74) בשם מן 75)הרי"ף לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב ביום אבל התורה,

טוב. יום ערב על

.ÊÈÏk76˙aLa ¯eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa -‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
ÌeMÓ ‡e‰L ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡È·Ó B‡ ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»≈ƒƒ≈¿»»≈∆ƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙e·L¿¬≈»¿∆»ƒ≈»»
ÌÈ¯zÓ Ì‰L ÌÈ¯·„ B‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba…∆¬ƒ»¿«≈»¿»ƒ∆≈À»ƒ
¯eÒ‡L ÏÎÂ .el‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,·BË ÌBÈa¿¿∆ƒ¿»≈«¬»≈¿…∆»
‡l‡ ,·BË ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa BÏËÏËÏ¿«¿¿¿«»»¿«¿¿¿∆»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ78¯zÓ - ˙aLa ¯znL ÏÎÂ .da ‡ˆBiÎÂ ¿…∆¬ƒ»¿«≈»¿…∆À»¿«»À»
¯eq‡ :˙aLa ÔÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa LÈÂ .·BË ÌBÈa¿¿≈¿«∆≈¿«»ƒ
;˙aLa ¯zÓe ·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ,‰ˆ˜ÓÀ¿∆∆«À¿∆»¿À»¿«»

ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba e¯Ò‡ ,˙aMÓ Ï˜ ·BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡B·È ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב'. הלכה י'78)עשור הלכה ג' פרק להלן רבינו כתב כן
בתנור  לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר
עמוד  ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה רב אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת
לן  סתם בה, לזלזולי אתי ולא דחמירא "שבת ב': עמוד ב'
לזלזולי  ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי

מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה,

.ÁÈ?„ˆÈk80˙Ï‚¯z81¯BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙B¯Ùe ,C·BL ÈBÈÂ ,‰LÈ¯ÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
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¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ‰¯BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
·¯ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ·LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰ - ˙aLa Ï·‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,·BË ÌBÈa83.¯eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על מוסב
ב'.81)טוב. עמוד י"ט דף שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י' דף ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק
עמוד  ב' דף ביצה (מסכת ממוקצה חמור יותר איסורו טוב

כאן]. בלח"מ ועיין א'),

.ËÈÏÁ84ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ÔÈÎÓ ÏÁÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ …≈ƒ¿«»¿…≈ƒ¿¬»≈
.·BË ÌBÈÏ ‰ÈÎÓ ˙aL ‡ÏÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ ·BË ÌBÈ≈ƒ¿«»¿…«»¿ƒ»¿

CÎÈÙÏ85- ˙aM‰ ¯Á‡ ·BË ÌBÈa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa , ¿ƒ»≈»∆¿»¿««««»
‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ ˙Ï‚¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰¯eÒ‡86; ¬»¿««ƒ∆««¿¿…∆∆∆«¬ƒ»

LÓ‡Óe ÏÈ‡B‰87ÔÈÎÓ ˙aL ‡ˆÓ ,‰ˆÈa‰ ‰¯Ó‚ ƒ≈∆∆ƒ¿¿»«≈»ƒ¿»«»≈ƒ
·BË ÌBÈÏ d˙B‡88·BË ÌBÈ ÏÎa ‰e¯Ò‡Â .89‰¯Êb , »¿«¬»»¿»¿≈»

ÏÎa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡L ·BË ÌBÈ ÌeMÓƒ∆«««»¿≈≈»∆¿»¿»
.·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰¯eÒ‡ - ˙aL«»¬»¿≈»ƒ«»∆««

דכתיב 84) מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
יום  (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז פרק (שמות
חול  – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי
שבת  קרוי טוב יום (שגם טוב ליום מכין וחול לשבת, מכין
ליום  מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) –

א').85)טוב". עמוד ב' דף ביצה (מסכת משנה
י"ח).86) הלכה למעלה (ראה מוקצה שכל 87)ואינה

לפני  שעות וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה
שם). ביצה (מסכת העולם לאויר שבת 88)יציאתה והכנת

הכנה  וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה
שם). (רש"י לשבת הדין והוא אסורה, אבל 89)ולפיכך

לא  חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום
כהאי  שמים בידי הכנה ואין הזמנה, בה שייכא ולא חשיבא,

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא

.ÎÌLÎe90.dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿»¿»»»¿«¿¿»
¯ÁÓÏ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡a ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»¿»¿∆∆À»¬∆¬≈¿»»
ÛÏ‡a elÙ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯zÈÀ¿«…¿»»»≈≈«ƒƒ¬ƒ¿∆∆

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡91ËÁBM‰ .92·BË ÌBÈa ˙Ï‚¯z93 ¬»ƒ≈»≈«≈«¿¿…∆¿
ÔÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ˙B¯eÓb ÌÈˆÈa da ‡ˆÓe»»»≈ƒ¿¬≈≈À»∆≈
È‡¯˜‡ ‡l‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„Â ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·c ‰Ê∆»»»»ƒ¿»»∆≈»∆»«¿«

Ba e¯Ê‚ ‡Ï - ‡ÓÏÚa94. ¿»¿»…»¿

בשבת,90) שנולדה ביצה "אחד ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
לא  אותה, מטלטלין אין טוב, ביום שנולדה ביצה ואחד
ואם  – המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי, את בה לכסות

אסורות". כולן באלף שמן 91)נתערבה פי על "ואף
כ"ג  פרק (שמות שכתוב מפני בשנים, אחד בטל התורה
כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים "אחרי ב'): פסוק
יאכלנו  לא ביטול, בלי זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל

(רש"י). ביטול" ידי על ב'92)באיסור דף ביצה מסכת
ב'. הכנה 93)עמוד כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו

ותוספות  (רש"י כדרכה נולדה שלא כיון טוב ליום משבת
(מסכת 94)שם). רבנן" בה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא

ב'). עמוד ב' דף ביצה

.‡Î‰Ê95·BË ÌBÈ Ïk ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈNBÚ e‡L ∆∆»ƒ¿»»»∆»
‡e‰ ‚‰Ó - ÌÈÓÈ ÈL el‡Ó96È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ . ≈≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒƒƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙eÏba eLcÁ˙pL ÌÈ¯·cÓe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿«»¿≈
‡l‡ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL Ï‡¯NÈ ı¯‡ Èa ÔÈNBÚƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒƒ∆»
¯ÙqÓ L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰·e .„·Ïa ‰M‰ L‡¯a¿…«»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«…∆ƒ≈∆
L‡¯ ÔÈNBÚ ÌÚË ‰Ê È‡Óe ,‰Ê ‚‰Ó ¯wÚ ¯‡· ‰Ê∆¿»≈ƒ«ƒ¿»∆≈≈∆««ƒ…

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰97. «»»¿≈»ƒ¿»»

א'.95) עמוד ד' דף ביצה גם 96)מסכת רבינו כתב כן
עשרים  ברשימת י"ד הלכה תורה תלמוד מהלכות ו' בפרק
אחד  בדבר המזלזל "ה' עליהם: המנדים דברים וארבעה
אף  גלויות של שני טוב יום המחלל י"א – סופרים מדברי
ואילו  סופרים. מדברי שאינו הרי מנהג". שהוא פי על
וכן  הוא" סופרים מדברי שני טוב "ויום רבינו כתב בסמוך
וביאור  ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק כתב
י"ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק משנה הלחם שכתב כמו הדבר
(מסכת  שאמרו כמו במנהג התחיל שני טוב יום עיקר שכל
ולאחר  אבותיכם" במנהג "הזהרו ב') עמוד ד' דף ביצה
יבטלו  שלא חכמים תקנו הראייה פי על הקידוש שבטל
אבל  סופרים. מדברי תקנה לפנינו והרי כנ"ל, אבותינו מנהג
טוב  ליום חכמים נתנו לא מנהג היה הדבר עיקר שכל מכיון
העדיפו  ולא יתר חומרת התקנה, מצד שבא היום, של שני

שם). משנה לחם (ראה הקדום המנהג על "יום 97)אותה
היו  הראייה, פי על קובעין שהיו בזמן השנה, ראש של טוב
שלא  לפי מספק, ימים שני אותו עושים ישראל ארץ בני רוב
השלוחין  שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו
עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב. ביום יוצאין
של  טוב יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא
יום  כל העדים באין היו לא שאם ימים, שני השנה ראש
ולמחר  קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים,
בזמן  ואפילו ימים שני אותו עושים והיו והואיל קדש.
אותו  ישראל ארץ בני אפילו עושים שיהו התקינו הראייה,
(רבינו  החשבון" על שקובעים הזה בזמן ימים שני תמיד
אלפס  רב כתב וכן ז'). הלכה ה' פרק החודש קדוש בהלכות

דביצה. א' בפרק

.·Î·BË ÌBÈ98È¯·cÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈL≈ƒ««ƒ∆ƒƒ¿≈
c Ïk ,ÌÈ¯ÙBÒÏÎÂ .ÈMa ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯a ¯eÒ‡L ¯· ¿ƒ»»»∆»»ƒ»«≈ƒ¿»

ÏlÁÓ‰99‰M‰ L‡¯ ÏL elÙ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈ100- «¿«≈≈ƒ«¬ƒ∆…«»»
˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a ÔÈa101‰Î‡ÏÓa ÔÈa ,102, ≈¿»»∆ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ÔÈa103˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ≈∆»»«¿«ƒ««
˙ec¯Ó104ÔÈcÓ B‡ ,105Ì‡ ,B˙B‡106ÔÓ ‰È‰È ‡Ï «¿¿«ƒƒ…ƒ¿∆ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰107ÌLÎe .108„tÒ‰a ¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰L ««¿ƒƒ¿≈∆»ƒ»¿∆¿≈
‰ÁÓNa ·iÁÂ ,˙ÈÚ˙Â109Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ÈM‰ Ck - ¿«¬ƒ¿«»¿ƒ¿»»«≈ƒ¿≈≈≈∆

.„·Ïa ˙Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ ,L¯Ù‰∆¿≈∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«
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ב'.98) עמוד ד' דף ביצה שכותב 99)מסכת מה ראה
י"ד. הלכה ו' פרק תורה תלמוד בהלכות רבינו

שני 100) כשעשו הראייה פי על מקדשים שהיו [שבזמן
והיום  ימים שני אותו שעשו מקרים גם היו בספק ימים
ולא  לערב סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני
ביום  גם נהגו כן פי על ואף למחר עד לקבלם הספיקו
עמוד  ה' דף ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון
אחד  כיום הם השנה ראש של טובים ימים ששני ב')
שיום  ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה
ביום  העובר והרי התורה מן עיקרו השנה ראש של שני טוב
מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב
רבינו  ומשמיענו תצ"ו) סימן או"ח הב"י שכתב (כמו אותו
ר"ה  של שני טוב יום חילל אם אותו מנדים כן פי על שאף
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י"ח  (בפרק רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע
תלמוד  מהלכות ז' פרק רבינו בדברי ראה ופירושו וכדומה,

ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב דף פסחים מסכת
קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני

א'. עמוד ח' דף ו'.109)קטן פרק להלן ראה

.‚Î?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa - ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙¯e·˜a111ÈL ·BË ÌBÈ·e ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈ¯Îz‰ ˙¯ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈
,·eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL ·BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»

.‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב שיום לפי טוב, יום דוחה אינו - ט"ו), פרק
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח ד'112)ערוך דף ביצה מסכת
ב'. עמוד

.„Î˙BM„˜ ÈzL - ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L ¯·c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡¯a „ÏBpL B‡ ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»

ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z - ÔBL‡¯116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ
¯˜ÚpL Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·c .ÈMa eÏÎ‡È - ÔBL‡¯a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«

ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È - ÔBL‡¯a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ ¯zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ
ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆

Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»

Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈
‡l‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡¯a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï·‡ ,„·Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM· ‰¯eÒ‡ - ‰M‰ L‡¯120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,·BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰¯eÒ‡ -¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï - ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי
הוא. חול הרי 114)מהם קודש היה הראשון היום שאם

היה  אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום
טוב. ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף ביצה מסכת

א'.116)ב'. עמוד כ"ד דף עמוד 117)שם כ"ב דף שם

לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש
שני. טוב ביום רק חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים

(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף ביצה מסכת
(להלן 121) ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון

ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד אם וכן טוב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

באכילה  המוקצה וענין המוקצים, לדברים מועילה הכנה
בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול,

.‡ÁB¯Ù‡2¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa „ÏBpL3‡e‰L ÈtÓ , ∆¿«∆«¿»ƒ¿≈∆
Ï‚ÚÂ .‰ˆ˜Ó4Bn‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,·BË ÌBÈa „ÏBpL À¿∆¿≈∆∆«¿ƒ»¿»ƒ

¯zÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ5Èab ÏÚ ÔÎeÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆∆«¬ƒ»À»ƒ¿≈∆»««≈
ÌBÈa ¯zÓ ‰ÈÚÓaL ‰Ê ‰È‰ ,Bn‡ ËÁL el‡Â ,Bn‡ƒ¿ƒ»«ƒ»»∆∆¿≈∆»À»¿

.„ÏB ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ·BË««ƒ∆…»

שמתיר),2) יוחנן כרבי (ודלא אסור דאמר כרב א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי מ"ב פ"ד עדיות במשנה הוא וכן

שם. טוב' ביוםֿטוב.3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב. מידי 5)ו, ויצא חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

שמונה  בן שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק
פ"ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי ראה ימים,

.·˙BÓ‰a6˙B‡·e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚB¯Â ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂ7ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB¯‰ Ï·‡ .·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁ8ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ, ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.‚ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ9- ·BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
¯eÒ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

·BË ÌBÈa dËÁLÏ10˙B‡¯Ï ¯eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .11ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜12ÌÎÁ‰ Ì¯ÈzÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»
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Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

אי9ֿ) ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע, מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידיֿזה
פ"ו). בכורות בהל' רבינו בדברי (ראה קבוע מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי כדעת
א. כו, ביצה מערב 12)במס' בבהמה נפלו אם אפילו

(מגידֿמשנה). אז החכם אותה ראה שלא כיון יוםֿטוב,
ב.13) כו, ביצה

.„¯BÎa14ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - BnÚ BÓeÓe „ÏBpL15ÔÈ‡Â . ¿∆«ƒ¬≈∆»¿≈
B˙B‡ ÌÈ¯w·Ó16BÓeÓ ‰‡¯Â ¯·Ú Ì‡Â .·BË ÌBÈa ¿«¿ƒ¿¿ƒ»«¿»»

ÏÙpL ¯BÎa .ÏÎB‡Â ËÁBL ‰Ê È¯‰ - B¯Èz‰Â B¯w·e17 ƒ¿¿ƒƒ¬≈∆≈¿≈¿∆»«
ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;BÓB˜Óa ‰Ò¯t BÏ ‰NBÚ - ¯B·Ï¿∆«¿»»ƒ¿∆¬≈≈»
.·BË ÌBÈa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙BÏÚ‰Ï¿«¬ƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿

B˙B‡18Ba ˙‡Â19ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ - ¯B·Ï eÏÙpL ¿∆¿∆»¿¿«¬∆∆»ƒ
˙‡ ‰ÏÚÓe ÌÈ¯ÚÓe ,BËÁBL BÈ‡Â ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ«¿»¿»¬¿≈¬«¬ƒ«¬∆∆
Ô‰Ó ‰Ê È‡ ˙‡ ËÁBLÂ ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÈM‰«≈ƒ«¿»¿»¬¿≈∆≈∆≈∆

e¯Èz‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ;‰ˆ¯iL20ÌÈ¯Ú‰Ï21. ∆ƒ¿∆ƒ«««¬≈«ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙Ó‰a22‰ÏÙpL ÔÈlÁ23,˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰„ÓÚÂ ,‚b‰ ÔÓ ∆¡«Àƒ∆»¿»ƒ««¿»¿»≈≈¿≈

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ È¯‰Â24·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL - «¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
ÏÎ‡˙Â ‰¯Lk ‡ˆnzL ¯LÙ‡ ,˜„a˙Â25. ¿ƒ»≈∆¿»∆ƒ»≈¿≈»¿≈»≈

ואסור 14) הקדש, הוא טהורה, בהמה שבכור א. כו, ביצה
שאין  בזמן לכן בעזרה, נשחט אלאֿאםֿכן לאכלו לכהן
(רבינו  הכהן ויאכלנו קבוע, מום בו שיפול עד מניחו מקדש,

פ"א). בכורות כיון 15)בהל' מעולם, אסור היה לא שהרי
לאכילה  מוכן היה היוםֿטוב ובכניסת (רש"י), במומו שנולד
בבכורה  קדוש אינו הלידה שלפני אמו, שחיטת ידי על

כו:). להתירו 16)(ביצה קבוע מום בו יש אם לראות
מה  מטלטל ונמצא קבוע, מום בו יהיה לא "שמא בשחיטה
ידקדק  לא שמא או טלטול, בלא שאיֿאפשר לו, ראוי שאינו

(ראב"ד). יוםֿטוב" שמחת מפני כו,17)בראייתו ביצה
שמעון. כרבי א.18)א. לז, לשחוט 19)ביצה שאסור

שה, או "ושור כח) כב, (ויקרא שנאמר אחד, ביום שניהם
אחד". ביום תשחטו לא בנו ואת ק 20)אותו ב.שבת יז,

על  חסה שהתורה ומצינו וה"י. ה"ט שבת מהל' פכ"א ועיין
חמור  תראה "כי ה) כג, (שמות שנאמר חיים, בעלי צער
ב'כסף  וראה עמו". תעזוב עזוב - משאו תחת רובץ שונאך
'צער  שדין רבינו שדעת ה"ט, רוצח מהל' בפי"ג משנה'

התורה. מן הוא חיים' תיקרא 21)בעלי ההיתר "תחבולות
בפירוש  (רבינו מרמה" תיקרא להיתר ושאינו ערמה,

מ"א). פ"ה תמורה א.22)המשניות, לד, ביצה
היא 23) שאז מאבריה, אחד נתרסק לא אם בדיקה וצריכה

ה"כ). פ"ט שחיטה בהל' (רבינו באכילה ואסורה טריפה
מעת 24) שהתה שאם רבינו כתב שחיטה, מהלכות בפ"ט

מיד  נבדקת עמדה ואם בכך, ומותרת בדיקה צריכה לעת
כאן  רבינו שכתב מה זה, ולפי לעת. מעת  צריכה ואינה
שהרי  לעת", מעת "ושהתה פירושו לעת" מעת "ועמדה
המילים  חסרות אחר, ובנוסח לעת. מעת צריכה אינה עמדה

ובנוסח  ממש. עמדה היינו "עמדה" זה ולפי לעת", "מעת
לעת" מעת "ועמדה המילים שלושת כל חסרות אחר,

רוקח'). הן.25)('מעשה כשרות ועופות בהמות שרוב

.‰ÔÈÊe‡26˙ÈaaL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â27el‡ È¯‰ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¬≈≈
ÔÈÎeÓ28C·BL ÈBÈ Ï·‡ .ÔenÊ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,29ÈBÈÂ »ƒ¿≈¿ƒƒƒ¬»≈»¿≈

ÌÈ¯tˆÂ ‰iÏÚ30ÔÈÁÈÙËa epwL31‰¯ÈÎa B‡32 ¬ƒ»¿ƒ√ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .‰ˆ˜Ó el‡ È¯‰ - Òc¯Ù·e33·¯ÚaÓ ÔnÊÏ ¿«¿≈¬≈≈À¿∆¿»ƒ¿«≈ƒ»∆∆

.ÚÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÏËB È‡ el‡Â el‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈»≈¬ƒ≈¿≈»ƒ¿«¿≈«

א.26) כה, או"ח 27)ביצה אברהם' ('מגן בבית הגדילים
תצז). אם 28)סי' בשבת שאף ביוםֿטוב, לצודם ומותר

כניצודים. שהם לפי הכ"ד) שבת מהל' (פי"א פטור צדם
יונים.29) בעלייתו.30)קן שיקננו מדבריות יונים
עופות.31) בהם לקנן בכתלים הבנויים חרס כלי
אלו.32) תיבות חסרות א.33)בכת"י י, ביצה משנה,

ביונים  וכו' עליה ויוני שובך יוני מפרשים ויש הלל. כבית
הזמנה  מועילה לא כן, לא שאם לפרוח. יכולים שאינם
ביוםֿטוב  אסורה צידתה כן ואם צידה, מחוסרים הם שהרי

(מגידֿמשנה).

.ÂÔnÊ34ÌÈ·Ïe ÌÈ¯ÁL35ÌB˜Óa ÌÈ¯ÁL ‡ˆÓe , ƒ≈¿…ƒ¿»ƒ»»¿…ƒƒ¿
È‡L ;ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈ¯ÁL ÌB˜Óa ÌÈ·Ïe ÌÈ·Ï¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿…ƒ¬ƒ∆¬ƒ
ÌÈ¯Á‡ el‡Â ,Ô‰Ï eÁ¯t ÔnfL Ô˙B‡ ‡nL :¯ÓB‡≈∆»»∆ƒ≈»¿»∆¿≈¬≈ƒ

Ô‰36¯eÒ‡ - ÔÎeÓ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,37‡ˆÓe ÌÈL ÔnÊ . ≈¿»¿≈»»ƒ≈¿«ƒ»»
‰ - ‰LÏL¯eÒ‡ Ïk38.ÔÈ¯zÓ - ÌÈL ‡ˆÓe ‰LÏL . ¿»«…»¿»»»¿«ƒÀ»ƒ

Ôwa ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,Ôw‰ ÈÙÏ ‡ˆÓe Ôw‰ CB˙a ÔnÊƒ≈¿«≈»»ƒ¿≈«≈ƒ≈»«≈
Ô˜ ÌL LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Á¯ÙÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â Ô‰ ‡l‡∆»≈¿≈»¿ƒƒ¿…«««ƒ∆≈»≈
el‡ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁ CB˙a ˙ÈÂÊ Ô¯˜a ¯Á‡«≈¿∆∆»ƒ¿¬ƒƒ«»¬≈≈
.‰ÂLa Bp˜ „‚k ‡l‡ ‰c„Ó ‰c„Ó‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆≈«¿«∆¿«∆∆»¿∆∆ƒ¿»∆

ב.34) י, ביצה לבנים.35)משנה, ויונים שחורים יונים
חוששים 36) אלא היונים, אותם שהם אומרים אנו ואין

(גמרא). מקומותיהם הפכו והטעם,37)שמא א. כד, ביצה
ג: (ביצה יוםֿטוב אחרי מתירין לו שיש דבר שהוא מפני
(מגידֿמשנה). זה בספק להחמיר חכמים שרצו או ד.)

ּבׁשנים 38) בטל ואינו החוץ, מן בא בוודאי מהם שאחד ְִַַלפי
באלף, אפילו בטל לא מתירין לו שיש שדבר המוזמנים,

ה"כ. בפ"א כמבואר

.ÊÌÈ‚c39ÔÈ¯·È·aL40ÛBÚÂ ‰iÁ ÔÎÂ ,ÌÈÏB„b »ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»»
ÔÈ¯·È·aL41„Ú ,‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏB„b ∆¿≈»ƒ¿ƒ…∆¿À«ƒ»«

‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ - ep„eˆe ‰„eˆÓ ‡·‰ :ÌÈ¯ÓB‡L42, ∆¿ƒ»≈¿»¿∆¬≈∆À¿∆
.eÏÎ‡È ‡Ï - „ˆ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»¿¿ƒ»…≈»≈
B˙B‡ ÔÈ„ˆÂ ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰„eˆÓ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»ƒ¿»¬≈∆»¿»ƒ

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ·BË ÌBÈa43Òc¯Ùa ‰pwL ‰iÁ44 ¿¿¿ƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿«¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ Ô‰Lk ‰È„ÏÈ - ¯ÈÚÏ CeÓq‰«»»ƒ¿»∆»¿∆≈¿«ƒ∆≈»¿ƒƒ
.Ô‰ÈÏÚ BzÚcL ÈtÓ ,ÔenÊ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ ,‰„Èƒ̂»≈»¿ƒƒƒƒ¿≈∆«¿¬≈∆

ב.39) כג, ביצה מוקפות 40)משנה, מים של בריכות
רוחות. סביב.41)מארבע גדר מוקפים חיות גני

המותרות 42) המלאכות מן היא שצידה רבינו שדעת נראה
לאכילה  יותר טובים ביוםֿטוב שהניצודים לפי ביוםֿטוב,
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משום  אלא אינו איסורו וכל יוםֿטוב, בערב מהניצודים
ב'חידושי  (ועיין יז הלכה להלן גם נראה וכן מוקצה.

כג:). ביצה א.43)המאירי' כה, מקום 44)ביצה שהוא
בנקל. משם לצאת יכול הוולד ואין המשתמר,

.Á˙B„eˆÓ45ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÒ¯tL ,ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ¿«»¿¿»ƒ∆¿»»≈∆∆
Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏhÈ ‡Ï - ·BË…ƒ…≈∆¿∆»ƒ≈≈«

·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„BvpL46¯ÎBq‰ .47·¯ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È¯‰ - ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È¯‰Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„Bv ¯·kL ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב כמו
אסור. - מוכן ספק א.47)שכל כה, ביצה

.Ë˙Èa48ÔÈÎeÓ ˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L49˙ÁÙÂ ,50- «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«
˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB51„ÓBÚ‰ .52‰ˆ˜n‰ ÏÚ53·¯ÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆

·BË ÌBÈ54˙ÈÚÈ·M‰ ‰Ma55- ¯˜Ù‰ ˙B¯t‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈
ÌL¯iL CÈ¯ˆ56.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :¯Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈

.ÏhÈ ‡Ï - ÌL¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב.48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
ביוםֿטוב. הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין

(רמב"ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי מוקצים,
א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות

מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב שם: במשנה,
הי"ז) פ"א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב" "יום וכתב המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
ואףֿ (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני הוא שהרי מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי אכילת לאכול שמותר עלֿפי
משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט"ז), פ"ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע

קבע. אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.ÈÈ˙ek57LÈ Ì‡ :·BË ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ‰¯eLz ‡È·‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È·‰L B‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó58B‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È¯‰ - ÌBia Ba Ô„eˆÏ ¯LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
·¯ÚÏ „Ú ÔÈ¯eÒ‡59eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,60elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰61ÔÈzÓiL „Ú ·¯ÚÏ Ba ÁÈ¯Ó BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ¯˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È·‰ Ì‡Â ,¯zÓ - ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È·‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡a‰Â .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

¯Á‡ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê62. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב של מימרא ב. כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף ראשון, ערב היינו "לערב, שם: רש"י בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני, יוםֿטוב ליל
בוודאי  אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי המתין הרי -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי ויש בחול. נלקטו שהרי מותרין,
בו  נוהגים היו כי בזה, יעקב רבינו פי את לשאול זכיתי
של  פטירתו ולאחר פשוט, דבר לי והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי יצחק רבינו את שמעתי רבינו
ב'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי וכל שני, יום ֿטוב מוצאי
הדבר, לי הועיל ולא לפניו ודנתי כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי, מצאתי הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי"ש מכתב אלי בא עתה
בכל  ובקי קלונימוס, ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב
ב'מגיד  ועיין הכרע. אין רבינו ובדעת כן". והורה הש"ס

שם. משנה' וב'לחם הכ"ד, פ"א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב. ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
א. החמיר 62)מ, שאינו שלא תחומין, באיסור חכמים ו

[ואף  כה.). ביצה (רש"י העולם כל על לאסרו מדרבנן, אלא
אין  ביוםֿטוב שהרי זה, בכלל מיל לי"ב מחוץ הביאו אם
הי"ד, פ"ה להלן ראה רבינו. לדעת התורה מן תחומין איסור

הבתים']. 'ספר בשם רוקח' 'מעשה ובהקדמת

.‡ÈÌÈˆÚ63¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa Ï˜c‰ ÔÓ e¯LpL ≈ƒ∆»¿ƒ«∆∆¿»
„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜Èq‰Ï64¯epz‰ CB˙Ï e¯L Ì‡Â . ¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»¿¿««

‰a¯Ó -65˙ÓÈ¯Ú .Ô˜ÈqÓe ÔÈÎeÓ ÌÈˆÚ Ô‰ÈÏÚ66 «¿∆¬≈∆≈ƒ»ƒ«ƒ»¬≈«
Ô·z‰67ÌBÈa Ô‰a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ ÏL ¯ˆB‡Â «∆∆¿»∆≈ƒ≈«¿ƒƒ»∆¿

.‰ˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚaÓ ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË∆»ƒ≈≈ƒƒ»∆∆ƒ¿≈∆≈À¿∆
·¯ÚÓ Ô·z‰ ‰È‰ Ì‡Â68ÌÈˆB˜a69Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»»«∆∆¿…»¿ƒ∆¬≈≈»

.ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - L‡Ï ‡l‡∆»»≈¬≈∆»

ב.63) ד, שמא 64)ביצה גזירה נוסף: טעם כתב הרי"ף
ויתלוש. שדבר 65)יעלה ה"כ בפ"א רבינו שביאר ואף

מן  נהנה שאינו כיון - באלף אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי (הגאון יוםֿטוב מערב
תקיח). סי' או"ח תקיח 69)מוילנה, סי' או"ח ובשו"ע

וב'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח גם שיהא הצריך ס"ז,

.·ÈÔÈ‡70¯‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó71ÈtÓ ,˙B¯B˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,·BË ÌBÈa ‰¯aLpL ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ72- ·BË ÌBÈa e¯aLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎa73ÌBÈ ·¯ÚÓ e¯aLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .·¯ÚaÓ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È¯‰L ,·BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba74- ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
- ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡75:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È¯‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡ - ·¯ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ ·b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆
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א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ

א.72) כט, בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע לא אבל 
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב"א). ביוםֿטוב אכלן "ואם עד מכאן
כת"י  לפי דיוםֿטוב פ"ג בתוספתא הוא בקליפיהן" מסיקין

.(206 עמ' צוקמ. (הוצאת זה 75)ווין על כותב הראב"ד
רוקח' ב'מעשה העיד וכבר זו", נוסחא שמענו לא "מעולם
עוז' וה'מגדל רבינו. מדברי זה כל נמחק קדמון שבכתבֿיד
לא  אשר נוסחאות לידו שהגיעו היא נפלאת "לא כותב
שנכתבה  הנוסחא מן בידו לבוא זכה שהרי לידינו, הגיעו
וגם  שלנו, תורה כספרי בגוילים, התלמוד מחברי בימי
לבן  המכונה בעזרה ממנה מגיהין שהיו ספרֿתורה במקרא
לגמרא  אינה אלו בנוסחאות רבינו שכוונת ונראה אשר".
המשנה' 'מרכבת כתב (וכן למעלה הנזכרת לתוספתא אלא

הי"ד). יוםֿטוב מהלכות בפ"א

.‚ÈıB˜76Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,‰ˆ˜Ó ‡e‰ È¯‰ - ·Ë»̄…¬≈À¿∆ƒ¿≈∆≈»
Ò‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï˙BÏˆÏ „etL BÓk ˙BNÚÏ BÏ ¯e ¿«»»¿ƒ»»«¬¿«ƒ¿
¯Na Ba77.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿≈…«≈»∆

"חיזרא".76) נקרא התלמוד ובלשון א. לג, ביצה
כמין 77) הבשר, בתוך להכניסו עץ מהן "ליטול ברי"ף:

שכתב  במה רבינו כוונת וכן הצלי". בו לצלות שפוד
שפוד. כמין הבשר בתוך להכניסו - שפוד" כמו "לעשות

.„ÈÔÈÏËB78ÈÙ„Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈˆÚ79ÔÈ˜ÈqÓe ‰kq‰ ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¿≈«À»«ƒƒ
‰„N‰ ÔÓ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ô‰a80eÈ‰ elÙ‡ , »∆¬»≈¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ»

·¯ÚaÓ ÌL ÔÈÒpÎÓ81Ï·‡ .82·a‚Ó83‰„Na ‡e‰84 ¿À»ƒ»ƒ»∆∆¬»¿«≈«»∆
ÂÈÙlÓ85ÔÈ‡È·Óe .ÌL ˜ÈÏ„Óe ,86ÔÈÒpÎÓ‰ ÔÓ ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒƒ«¿À»ƒ

ÌLÏ ‡lL ˙ÙwÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯aL∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿»À∆∆∆…¿≈
˙Á˙Bt dÏ ‰È‰iL „·Ï·e ;‰¯Èc87CB˙a ‰È‰˙Â , ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿∆»««¿ƒ¿∆¿

˙aL ÌeÁz88Ô‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈≈
.‰ˆ˜ÓÀ¿∆

ב.78) ל, ביצה אסור,79)משנה, עצמם הדפנות מן אבל
אוהל. סותר הוא התלושים.80)שהרי העצים

ר"ן.81) ועיין מחר, לצורך עצים כמעמר שנראה
א.82) לג, ביצה שם 84)מלקט.83)משנה, במשנה

הוא  וכן בשדה, רבינו ומפרשה משלפניו", "מגבב כתוב
המשנה. לבשל 85)בפירוש כדי רק שעושה מוכיח שזה

מעמר. משום בו ואין א.86)קדירתו, לא, ביצה משנה,
הדבר 88)מסגר.87) נחשב התנאים, אלו כל יש שאם

כמוכן.

.ÂËÈÏÚ89ÔÈÒpÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÙ‚ ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ¬≈»ƒ«¬≈¿»ƒ««ƒ∆≈¿À»ƒ
Ût¯˜a90Ô‰ È¯‰ ,Ô˙B‡ ˙¯fÙÓ Áe¯‰L ÔÂÈk - ¿«¿≈≈»∆»«¿«∆∆»¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk91„·k ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡Â ƒ¿À»ƒ«¬ƒ¿ƒƒƒ«¬≈∆¿ƒ»≈
.ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈≈»ƒ

א.89) לא, לעיר.90)ביצה מחוץ גדר, מוקף נרחב, מקום
שהרוח 91) חושב שהוא יוםֿטוב, מערב עליהן סומך שאינו

(רש"י). כבר פזרתן

.ÊË‰Ó‰a92˙kÒÓ ‰˙È‰ Ì‡ :·BË ÌBÈa ‰˙nL93 ¿≈»∆≈»¿ƒ»¿»¿À∆∆
Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ·ÏÎÏ ‰ÎzÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡ÏÂ ,‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ ,‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -ƒ¿…»¿»«¿»∆»¬≈∆À¿∆¿…

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a .dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ94‰Óe¯˙e ,‰˙nL ¿ƒ∆»ƒ¿»∆¡«»»ƒ∆≈»¿»
dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï - ˙‡ÓËpL95. ∆ƒ¿≈…¿ƒ∆»ƒ¿»

ב.92) כז, ודף א. ב, שתמות 93)ביצה עליה שחשב
לכלב. ויתננה מערב 94)ביוםֿטוב מסוכנת היתה אפילו

את  מאכילין אין אצלנו העיקר כי בטלטול, אסורה יו"ט
מצות  שהרי להר"מ) המשניות (פירוש לכלבים הקדשים
כז: ביצה ברש"י וראה בשריפה. היא טמאים קדשים

שם. עליה 95)ו'תוספות' טרפון רבי את ושאלו "ומעשה,
לו  ואמרו ושאל, המדרש לבית ונכנס שנטמאת, החלה ועל

שם). (ביצה, ממקומם" יזיזם לא

.ÊÈÌÈ‚c96‰ˆ˜Ó Ô‰L ‰iÁÂ ˙BÙBÚÂ97ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿¿«»∆≈À¿∆≈«¿ƒ
˙BBÊÓ Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa Ô˙B‡98‡nL ; »¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿∆»

LnzL‰Ï B‡ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .Ô‰Ó ÁwÏ ‡B·È»ƒ«≈∆¿…∆»¿»¿¿ƒ¿«≈
.BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ·BË ÌBÈa Ba¿ƒ¿≈∆À¿∆»¿«¿¿

ב.96) כג, ז.97)ביצה הלכה למעלה אףֿעל98ֿ)ראה
שם. רש"י ועיין מאליהם, ניזונים שאינם עליו, שמזונותם פי

.ÁÈÒÈÎn‰99BÏ „ÁÈ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ¯ÙÚ ««¿ƒ»»≈∆∆ƒƒ≈
¯˜ B¯ˆÁaBÏËÏËÏ ¯zÓe ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÂÊ Ô «¬≈∆∆»ƒ¬≈∆»À»¿«¿¿

ÔÎÂ .ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ˙BNÚÏÂ100ÌBÈ ·¯ÚÓ ˜q‰L ¯Ù‡ ¿«¬»¿»»¿≈≈∆∆À«≈∆∆
·BË101˜q‰LÂ ;ÔÎeÓ -102‡e‰L ÔÓÊ Ïk :·BË ÌBÈa »¿∆À«¿»¿«∆

‰ˆÈa Ba ˙BÏˆÏ È„k ÌÁ103ÔÈ„ÚL ,BÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿≈ƒ¿≈»À»¿«¿¿∆¬«ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;‡e‰ L‡≈¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆

ÈÓ .„ÏB104¯˜c BÏ ‰È‰L105,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ıeÚ »ƒ∆»»∆∆»≈∆∆
B˜zÂ106¯ÙÚ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡ :¯ÙÚ ‰ÏÚ‰Â ,·BË ÌBÈa ¿ƒ¿¿¿∆¡»»»ƒ»»»»
ÁeÁÈz107‰qÎÓ ‰Ê È¯‰ -108Ì‡ Ï·‡ ;BÏËÏËÓe Ba ƒ«¬≈∆¿«∆¿«¿¿¬»ƒ

LzÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ Le‚ ‰ÏÚ‰109ÌBÈa B˙B‡ ∆¡»»»¬≈∆…ƒ¿¿
.·BË

יהודה.99) רב של מימרא א. ח, (ביצה 100)ביצה משנה
הוא". מוכן כירה, "אפר א.101)ב.) ח, שם.102)ביצה

דברים.103) שאר מכל יותר מהר מתבשלת שהיא
ב.).104) (ביצה את 105)משנה בו שחופרין ברזל יתד

אבל 106)הקרקע. ונתקו. שעבר כלומר בדיעבד.
כתב  (שהרי שחט כבר אם אפילו לנתקו אסור לכתחילה
'בירור  – בו" ומכסה "שוחט כתב ולא בו", "מכסה בסמוך
התירו  שלא עבר) ואם ד"ה ג ציון ב. ביצה למסכת הלכה'
ה"א  פ"ג (להלן כיסוי מצות לצורך מוקצה טלטול אפילו
הערב), עד יכסה לא - ושחט ועבר מוכן, עפר לו אין שאם
שהוא  אףֿעלֿפי מלאכה, איסור התירו שלא וכלֿשכן
שיחפור  שחט שאם "ומודים במשנה שאמרו ומה מדרבנן.
שאינה  "מלאכה שסובר למי אלא אינו זה - ויכסה" בדקר
מלאכה  א' קולות: שתי כאן ויש עליה" פטור לגופה צריכה
רבינו  לדעת אבל מקלקל. וב' לגופה, צריכה שאינה
שבת  מהל' (פ"א עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה
התירו  לא - מקלקל של אחת קולא אלא כאן ואין ה"ז)
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ג. ובהערה ה"א, פ"ג להלן וראה כאן). המלך' ('שער
רך.107) שמצוותֿעשה 108)עפר עוף או חיה שחט אם

שחיטה  בהל' רבינו שכותב כמו בעפר, דמם את לכסות
פרק 109)פי"ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה

שמיני.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.‡ÈÓ2ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰L3¯znL ,ÔÎeÓ ¯Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»
- BÏËÏËÏ Èe‡¯‰ ¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

·¯ÚÏ „Ú4‰i¯a ÔÎÂ .5˜ÙÒ ‡e‰L6Ì‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰a7ËÁL Ì‡Â ;·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,·¯ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï -…¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;¯Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
¯Èz‰Ï ‰‡B¯‰ ‡B·ÈÂ ,·BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ

BaÏÁ8. ∆¿

א.2) ב, ביצה יוםֿטוב.3)משנה, ראה 4)מערב
גדולי  לדעת אבל .(106 (בהערה שני פרק בסוף למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי  בו, לכסות יכול תיחוח, בעפר יום מבעוד קרקע)
ויכסה". בדקר שיחפור שחט שאם "ומודים המשנה

פ"ב.5) ביכורים "כוי".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי"ד (רבינו מספק לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב כרת, חייב בהמה מחלב כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי פ"ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ"א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק,

אסורות).

.·ÔÎÂ9‡Ï - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
·BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ10‰Ó‰a ËÁL .11ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï - ÌÓc ·¯Ú˙Â ,·BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
·¯ÚÏ12ÏBÎÈÂ ,¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ13. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב.9) ח, ואין 10)ביצה יוםֿטוב, מערב לכסות לו שהיה
יכול  שהרי יוםֿטוב, משמחת אותו מונע הכיסוי מצוות
(רש"י). יוםֿטוב במוצאי דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי.11) פטור טרחא 12)שדמה טורח הוא שהרי
(רש"י). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע שחט ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי דקירות, בכמה

תצח). סי' או"ח בשו"ע

.‚ËÁBM‰14¯Óˆ LÏ˙Ï BÏ ¯zÓ - ·BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏ15B„Èa16epÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ17¯‡Lk CaÒÓ ÌL ¯‡MÈ ‡l‡ ,18¯Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆

,Bk¯„ ‡e‰L ÈtÓ ;Ë¯ÓÈ ‡Ï - ÛBÚa Ï·‡ .¯‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿
LÏBz ‡ˆÓÂ19·BË ÌBÈa20. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי ישחוט שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י. פ"ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח) שבת מהל' (פ"ט בכלי

יוםֿטוב. שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי
פ"ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ"א
(בבי"ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאיֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי ה"ח) בפ"א (ראה  יוםֿטוב
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק הרמב"ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
שאיֿ שחיטה, לפני הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט). כלל אדם' ('חיי זה בלא לשחוט אפשר
הגמרא  דברי כל את העתיק שם, בכורות במס' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אףֿעלֿפי זה, בענין
לפי  המסכת מכוונת שאינו ואע"פ זה, "וזכרתי זה: בלשון

עליו". עוברים אדם בני שרוב

.„·BË ÌBÈa ‰Ó‰a ¯BÚ ËÈLÙn‰21;epÁÏÓÈ ‡Ï - ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fL22C¯ˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï·‡ .‰ÏÈÎ‡23eÒ¯„iL È„k ,‰ÒÈ¯c‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚ24ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓN25¯zÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ ¯Na ÁÏÓÏ26¯BÚ‰ Èab ÏÚ27¯·„a ÌÈÓÈ¯ÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê28,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ¯Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk ¯BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי"א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב. מערב למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח פ"א 28)שעלֿידיֿזה 'ירושלמי'

שלא  כדי הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב, לשחוט ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי יבוא

יוםֿטוב. משמחת וימנע

.‰‰na29BÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a¯‰ ÁÏÓ CÈ¯ˆ30‰¯„˜Ï Ï·‡ ;31ÁÏÓÏ ¯eÒ‡ - »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .¯BÚ‰ ÏÚ32ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡33ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰Ó34Èab ÏÚ Áe¯a Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È35.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי"ב, אסורות מהלכות [בפ"ו
(עיי"ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי רבינו מדברי
מזבח  איסורי מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן במגידֿמשנה).
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כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח "ומצוה הי"א:
וצ"ע]. לצלי", לצלי 31)בשר מולח אם והואֿהדין

שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה
שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר

מעבד. משום בו יש - יסריח שלא תיקון 34)כדי שזה
יסרחו. שלא יהושע.35)לחלבים כרבי ולא כתנאֿקמא

יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰36.·BË ÌBÈa ÏÈb¯È ‡Ï - ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚¯Ó ¯Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈb¯n‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .Ú¯wÈ ‡ÏÂ ÌÏL ¯BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b Á¯Ë ‰Ê ËLÙ‰a Á¯BhL37C¯ˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ38„È ˙Èa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡39,‡e‰Â .¯Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ ¯zÓe .ÏÁa40.¯Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי 37)בכורות דרך העור את מפשיט אבל
ועלֿידיֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט

כאן). כסףֿמשנה ועיין תצט, סי' א.38)או"ח כח, ביצה
להוליכו 39) ללוקח ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר

מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב לביתו,
כח.). ביצה (רש"י ביוםֿטוב" יחליפהו 40)וממכר "שלא

(רש"י). הנושאו"

.ÊÔÈ‚ÏBÓ41L‡¯‰ ˙‡42ÔÈ·‰·‰Óe ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï·‡ ;¯e‡a Ô˙B‡43 »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒ¯Á·e44Ô˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈ¯tÒÓa45;BlL ˙¯tÒ˙a ˜¯i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï·‡Òc46 ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙Bi·kÚÂ47˙¯tÒ˙a ,48. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס.44)שזה כלי ממנו שעושין חומר
(רש"י).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י צמח מין

למאכל. ראוי והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.Á¯zÓ49Ll‰Â .·BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ50 À»»ƒ»¿»¿¿«»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰qÚƒ»≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

·BË51‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ - ·BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â .52 ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ53˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏM·È ‡Ï - ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ ·BË54‰Ù¯NÏ BÊÂ ,55ÔÎÂ .˙„ÓBÚ56ÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈

ÌÈL„˜ ÔÈÙ¯BN ÔÈ‡L ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÙ¯BN57 ¿ƒ»¿∆≈¿ƒ»»ƒ
- e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ˙Ù¯NL ;·BË ÌBÈa e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¿∆¿≈«»»ƒ∆ƒ¿¿
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Û¯NÈ L‡a :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«»≈ƒ»≈«¬ƒ«¿»»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L58‡ÏÂ ‰NÚ - ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿«≈»∆¬≈¿…
‰NÚ˙59‰NÚÂ ‰NÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‰NÚ ÔÈ‡Â ,60. «¬∆¿≈¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

מרובה 49) פת אופים אין אומרים, שמאי "בית ב: כב, ביצה

וראה  הלל. כבית והלכה מתירים". הלל ובית ביוםֿטוב,
וכו'. פת תנור אשה שממלאה ה"י פ"א ביצה 50)למעלה

א. יוםֿטוב.51)ט, מערב לעשותה שאפשר
שנאמר 52) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש "מצותֿעשה

תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר
ביכורים). מהל' ה"א א.53)(פ"ה מו, פסחים משנה,

הוא 54) נפש לכל יאכל אשר "אך טז) יב, (שמות ֵֵָשנאמר
לכם". יעׂשה נאכלת 55)לבדו שאינה טמאה תרומה כדין ֵֶָ

פ"ב). תרומות בהל' (רבינו בשריפתה יהנו רק לכהן,
ב.56) כד, שמצות57ֿ)שבת קדשים, בכלל שתרומה

כה. שבת ועיין פי"ג. אליהו דבי (תנא לשורפן היא עשה
שם). ו'תוספות' 'מעשה 58)ורש"י בעל שלפני בכתבֿיד

בהן". "וכיוצא תיבות נמצאו לא למעלה 59)רוקח', ראה
ה"ב. ב.60)פ"א כה, שבת

.Ë·¯Ú‰ „Ú ‰pÁÈpÈ ?da ‰NÚÈ „ˆÈk61Û¯NÈÂ ≈««¬∆»«ƒ∆»«»∆∆¿ƒ¿…
‰È‰ .d˙B‡62‰pÁÈpÈ Ì‡L ,ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ »»»∆∆«∆ƒ«ƒ∆»

ıÈÓÁz63‡l‡ ,˜ˆa ‰lÁ‰ ˙‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï -64‰Ù‡È «¿ƒ…«¿ƒ∆««»»≈∆»…∆
‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â ,‰‡Óh‰ ‰qÚ‰ Ïk ˙‡∆»»ƒ»«¿≈»¿««»«¿ƒ««»

.ÌÁÏ∆∆

בנותר 61) אלא אינו זה - בלילה קדשים שורפין שאין [אף
מהדורא  ביהודה' 'נודע – בלילה נשרף טמא אבל ופיגול,
מפסולי  פי"ט הרמב"ם לשון מדקדוק צו, סי' או"ח תנינא

ה"ה]. א.62)המוקדשין מו, פסחים ואף 63)משנה,
חמץ  מהל' (בפ"ד רבינו וביאר הקדש, של היא שהחלה
יג, (שמות שנאמר הקדש, של חמץ על עובר שאינו ומצה)
רואה  אתה אבל רואה, אתה אי שלך לך", יראה "ולא ז)
שלא  כיון כשלו, החמץ נחשב כאן - גבוה? ושל אחרים של
"הואיל  ההפרשה, על לישאל ויכול כהן, לידי עדיין נתנו
מו:). (שם הוא" ממוניה עלה, מתשיל בעי ואי

בצונן",64) תטיל אומר, בתירא "בן עוד: אמרו במשנה,
זו, תקנה על לסמוך אין לכתחילה אבל מלהחמיץ, המונעו
(הרא"ש). תחמיץ שלא יפה יזהר לא שמא חכמים שחששו

.ÈÔÈ‡65È¯eÙa ÔÈÙB‡66˙Átz ‡nL ‰¯Êb ,‰L„Á67 ≈ƒ¿¿ƒ¬»»¿≈»∆»ƒ»≈
ÔÈ‡ .·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,ÌÁl‰ „ÈÒÙ˙Â68 ¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÙ¯Bb69ÔÈLaÎÓ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz70¯Ù‡‰ ˙‡ ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¬»¿«¿ƒ∆»≈∆
Ô‰aL71‡l‡ ˙BÏˆÏ B‡ Ba ˙BÙ‡Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ∆»∆¿ƒƒ∆¿»∆¡ƒ¿∆»

ÔÈÓ˙BÒÂ .¯zÓ - Û¯b Ôk Ì‡72LÙ¯Â ËÈËa ¯epz‰ Èt ƒ≈»«À»¿¿ƒƒ««¿ƒ»∆∆
BÎk¯L ,‡e‰Â .¯‰p‰ ˙B·È·ÒaL73Ï·‡ .LÓ‡Ó ∆ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆∆¬»

˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa ËÈË Ïa‚Ï¿«≈ƒ¿»À»¿«≈∆
¯Ù‡‰74.¯epz‰ Èt Ba ÌzÒÏ »≈∆ƒ¿…ƒ««

א.65) לד, חרס.66)ביצה של גג 67)תנור יתקלקל
מלבנים, שנעשו שלנו, בתנורים אבל הפת. על ויפול התנור
חזקים, והם יחד, להדביקן לחברתה לבינה בין טיט ונותן

תקז). סי' או"ח ברורה' ('משנה זה חשש משנה,68)אין
ב. לב, הטיט.69)ביצה מטיח לתוכו נפל אם

יגע 70) ולא חלק שיהיה כדי שבו, והאפר האש להשכיב
לאחר 71)בפת. והגחלים האפר מן התנור את "ולגרוף

אי  מכבה, שהוא ואףֿעלֿפי מותר, שהוא לי יראה הסקה,
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כך  נפש, אוכל לצורך להבעיר שמותר וכשם כן, בלא אפשר
על  בשר כמניח זה והרי נפש, אוכל לצורך לכבות מותר

הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה שם.72)הגחלים" ביצה,
מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא

"דמריח" וצ"ל "דטריח", דק"ס) (כת"י הרי"ף בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט"ז) שבת מהל' בפ"ח לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד

.‡È¯epz75ÔÈÎÒ ÔÈ‡ - ÌÈL„Á ÌÈ¯ÈÎÂ76ÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa77 ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡78˙BÙ‡Ï ÏÈ·La Ì‡Â ;79Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .¯zÓ -80ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ81B‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡Ï82ÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
¯eÙaÈ83ÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,84. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי אותן, ולשפשף בשמן

כלי. הכלי.77)תיקון את מחזק היסק, אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,
רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה

הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש
אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת

אלא  נאסר שלא מפורש להרמב"ם המשנה בפירוש
א. לד, ביצה הגמרא דברי וכפשטות תנור 83)בחדשים,

חרס. של אלה,84)גדול בשני והשמיענו גדולה. יורה
(מגידֿ עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין

משנה).

.·ÈÔÈ‡85·¯ÚÓ Ôab Ì‡L ;·BË ÌBÈa ‰È·b ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï·‡ .ÌÚË ÔB¯ÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,·BË ÌBÈ86˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,·¯ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk¯„k ÔÈÏ·z‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï·‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚË87Ô‰lL ÌÈÁ¯a ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL88, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏ·z‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡89. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡90˙BÙÈ¯‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk91‰ÏB„b ˙LzÎÓa92, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï·‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;¯eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰·BË Ô‰lL ‰‡e·z‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ93. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים אף92ֿ)שעורים
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ שבחוצה עלֿפי

לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב מערב אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי"ב) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן
לארץ. לחוץ ישראל ארץ בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אףֿעלֿפי בשינוי, לדוך שהתירו למלח דומה זה ואין
מפני  הי"ב), (למעלה יוםֿטוב מערב דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי הוא, הכרחי צורך שמלח

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰94B„w¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,95·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„w¯Ó ÔÈ‡ - ÔÈaq‰ epnÓ ¯ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa96ÌÒÈ˜ B‡ ¯B¯ˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
È¯BÁ‡Ó „w¯iL ÔB‚k ,¯zÓ - ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „w¯L B‡ ,‰Ùp‰97ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב.94) כט, נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי הי"ז, בפ"א רבינו שכותב כמו
מזה  לעשות הדרך כי וגם טעמו, את שיפסיד מבלי יוםֿטוב
חול. לצורך ביוםֿטוב וטורח רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח, לייפות כדי לרקד כוונתו שאין
הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי על לעשותן הדרך שבחול,

עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ98˙BÏÈÏÓ99ÔÈÎ¯ÙÓe100ÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .·BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜a101ÈeÁÓ˙a B‡102Ï·‡ ,103‰Ùa ‡Ï104‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰¯·Îa105¯¯Ba - ·BË ÌBÈa ˙BiË˜ ¯¯Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡Ï·Ëa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï·‡ ,ÈeÁÓ˙·e B˜ÈÁa Bk¯„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰¯·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי, בלי כדרכו שמולל ונראה ב. יב, ביצה
רבינו  כי הי"ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי מולל בשבת
- בשינוי" - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י (ועיין ביוםֿטוב ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק

מהן. זרע והשני 101)ומוציא רחב, אחד שראשו כלי
ומנענע  הרחב בראשו הקטניות ונותנין מרזב, כמין עשוי
(רש"י). בכלי נשאר והפסולת המרזב, דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י,104)בכמות

"בטבלא". ב.105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰na106ÏÚ ‰a¯Ó ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰107ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

Á¯Ë ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ ¯¯Ba -≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙¯È¯·a Á¯hÓ ¯˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙¯È¯·aƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ ¯¯Ba ,‰a¯Ó ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר טוב שאז
מועטה. שטרחתו
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.ÊÈÔÈ‡108ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa Ïc¯Á‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
¯¯B·k ‰‡¯pL109ÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï·‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

Ïc¯Á110ÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,111Ì‡Â .112‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ ¯zÓ - ‰ÈeÏz ˙¯nLÓ‰113; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï·‡114‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚ115ÌÈ¯ÚÓe .116˙¯ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈBn¯ da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn¯ da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈ¯ÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי וביוםֿטוב בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס"ג). תקי סי' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט"ו). שיט סי' ברורה' ('משנה יוםֿטוב כי 111)מערב
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע כך
כ'). פרק שבת להר"מ המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי"ד. שבת מהל' בפ"ח ב.112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אףֿעלֿפי

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב – הי"ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב'ביאור ס"ד תקי סי' ברורה' שבת,114)('משנה

הכלי 115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח, שם,
רבינו  כתב הי"ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב.116)"שמא קלט, שבת

á"ôùú'ä æåîú 'é ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו
יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.‡ÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ· BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ¯˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ¯ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú·‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa ¯z‰ ‡lL ;·BË ÌBÈaL‡Ó ¯È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9¯eÒ‡ - L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï·‡ ,10¯LÙ‡ È¯‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
·¯ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆

א'.2) עמוד ל"ג דף ביצה במסכת הדין 3)משנה והוא
ומשיב  שואל (שו"ת אש ולהוציא גפרור לחכך שאסור
ס"ז). סימן (או"ח סופר כתב ושו"ת ס"ב סימן ו' מהדורא

"שחופפין".4) הגירסא מה 5)בכ"י רבינו מפרש כן
המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו

"כמים".6) הגירסא זכוכית".7)בכ"י "כלי הגירסא בכ"י
הגאונים,8) (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק לומר

במשנה  שאמרו למה שם ורש"י צ"ו) סימן התשובות  חלק
המים". מן האור את מוציאין ואפיה 9)"אין בישול לשם

טוב  יום מערב לעשותם שאיֿאפשר טוב ביום מותר זה וכל
ח'). הלכה א' פרק האש,10)(למעלה את הוציא כבר ואם

ראב"ד). ועיין המגיד (הרב טוב ביום בה להשתמש מותר
מן 11) אסורים טוב יום מערב לעשותם שאפשר ומכשירים

והמאירי  ב') עמוד כ"ח דף (ביצה יהודה לר' גם התורה
ל"ג  דף (שם בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה
שדעת  נראה [אבל טוב ביום מוליד שהוא משום ב' עמוד
ר' דברי סוף היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא
עמוד  ל"ד דף (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר
ר' והרי שם) רש"י (ועיין אליעזר" רבי אמר "ועוד א')
שאפשר  שמכשירין ב') עמוד קל"ז דף (שבת סובר אליעזר
ולפיכך  טוב ביום מותרים כן גם טוב יום מערב לעשותם
מביא  להלכה אבל מוליד משום אחר טעם לפרש הוצרכו
ובפני  סק"א תק"ב סימן בט"ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו

שם]. יהושע

.·‡lL ·BË ÌBÈa ‰¯Ú·‰ ‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À¿»«¿»»¿∆…
C¯ˆÏ12¯eÒ‡ ,13‰¯Ú·‰ elÙ‡ L‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ¿…∆»¿«∆»≈¬ƒÀ¿¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ14C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ; ¿…∆¬ƒ»∆«ƒ¿»»∆≈…∆
ÏÏk ‰ÏÈÎ‡15ÔÈ‡ Ck ,L‡‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ ÔÈ‡L ÌLÎe . ¬ƒ»¿»¿≈∆≈¿«ƒ∆»≈»≈

B‡ ‚¯‡L ÈÓk ,‰˜BÏ - ‰ak Ì‡Â .¯p‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ¿«ƒ∆«≈¿ƒƒ»∆¿ƒ∆»«
.‰a»»

שלא 12) נמי הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "שמתוך
י"ב). הלכה א' פרק (למעלה דף 13)לצורך" ביצה מסכת

א'. עמוד לכבות 14)כ"ב לו שנתיר לטעות מקום והיה
טוב  יום משמחת וימנע אחרת פעם ידליק לא כן לא שאם

יב). הלכה להלן וראה משנה גדולה 15)(לחם האש ואם
אם  אלא הקדירה לבשל אפשר שאי או התבשיל, ומקלקלת
זהב  וטורי תקיב, סימן או"ח (רמ"א לכבות מותר יכבה,

תק"ב). סימן או"ח

.‚ÔÈ‡16¯p‰ Èt ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ17‰ÏÚÓÏ18È„k ≈¿«¿ƒ∆ƒ«≈¿«¿»¿≈
epnÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ÔÈ‡Â ,‰aÎzL19BÈ‡Â ,20 ∆ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ∆«∆∆ƒ∆¿≈

dL‡¯ ˙‡ ıÙB Ï·‡ ,ÈÏka ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ˙‡ C˙BÁ≈∆…«¿ƒ»«∆ƒ¬»≈∆…»
‰c‚‡ .B„Èa21ıÚ Ïk - ‰¯e„Óa ‰˜Ï„‰L ÌÈˆÚ ÏL ¿»¬À»∆≈ƒ∆À¿¿»ƒ¿»»≈

BËÓLÏ ¯zÓ L‡‰ B· ‰ÊÁ‡ ‡lL22‰ÓB„ BÈ‡Â , ∆…»¬»»≈À»¿»¿¿≈∆
.¯p‰ ÔÓ ÔÓL ¯ÈÒÓÏ¿≈ƒ∆∆ƒ«≈

א'.16) עמוד כ"ב דף ביצה הפתילה.17)מסכת
השמן.18) מן שבת 19)להוציאו מהלכות י"ב פרק ראה

ב'. ביצה 20)הלכה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן
דהיינו  טוב" ביום הפתילה את "מוחטין ב' עמוד ל"ב דף

ראב"ד. ועיין בכלי ולא הרי"ף 21)ביד כגירסת גרס רבינו
והיינו  שרי" קינסא רב "אמר א' עמוד כ"ב דף ביצה במסכת

חננאל. רבינו שפירש כמו דקים) (עצים שאינו 22)קיסמין
שידלק. מונעו אלא מכבה

.„ÔÈ‡23ÔBÓÓ ÏÈv‰Ï È„k ‰˜Ïc‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ24ÌBÈa ≈¿«ƒ∆«¿≈»¿≈¿«ƒ»¿
dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈaÎÓ ÔÈ‡L C¯„k ,·BË¿∆∆∆≈¿«ƒ¿«»∆»«ƒ»

‡ˆBÈÂ25ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â .26,‰hn‰ LÈÓLz ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ¿≈¿≈¿«ƒ∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ«ƒ»
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ÔÈ·Ï BÈa ‰vÁÓ ‰NBÚ B‡ ,ÈÏk ÂÈÏÚ ‰ÙBk ‡l‡∆»∆»»¿ƒ∆¿ƒ»≈¿≈
˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .¯Á‡ ˙È·Ï B‡ÈˆBÓ B‡ ,¯p‰«≈ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ≈»«¬
LnLÏ ¯eÒ‡Â ,˙BaÎÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈

.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב דף ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת מותר נפשות לספק לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח ברורה המשנה כתב
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף מקום בכל
ותבא  לברוח, יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת טוב ביום צרכיו כל

.‰¯zÓ27ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â ¯p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ ¯p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆

·BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡B·È ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.·BË ÌBÈa ¯aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה
ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע

כ"י. בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתבֿיד
א'29) פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי

ה'). ולפי 30)הלכה טוב". יום "מערב הגירסא בכתבֿיד
ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב"

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈa ˙¯Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33¯n‚Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ ¯znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï e¯LÎiL È„k ˙B¯t‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ ¯Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a Ïc¯Á‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï·‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰¯„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב'.31) עמוד כ"ב דף ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה
דעת  טוב ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.ÁÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
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לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י"ח). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc¯˜a ‡Ï ,·BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰¯‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „v·e ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc¯˜k ‡e‰L ÈtÓ ,·Á¯‰ „va ‡Ï Ï·‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc¯˜a e¯Ò‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ Úw·Ï BÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

·BË57Úewa‰ ¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58¯LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,B¯ÈÚ·‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰·Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .ÈepLa Úw·Ï e¯Èz‰ CÎÈÙÏ ,ÏM·lÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,e¯Èz‰M ‰Ó Ô‰a e¯Èz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ - ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.e¯Ò‡M ‰Ó e¯Ò‡Â¿»¿«∆»¿

ב'.55) עמוד ל"א דף ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי

טוב. יום דוחים אינם טוב, שאפשר 58)יום מאחר
טוב. יום מערב לעשותו

.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰¯„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡lL ;‰¯B˜ ÏL ˙Ú˜·a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„·Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«

א'.59) עמוד ל"ג דף ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב'. עמוד ל"ב דף להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף ביצה (מסכת

.·ÈÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈ¯z65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÈÏ·z ‡ÈˆBiL È„k ,·BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈ¯·c ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
¯Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈ¯eÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï·‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - „v‰ ÔÓ ¯Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡ - ¯wÚ Ïk ¯Èˆ70.¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב'.64) עמוד י"א דף ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני בתוכם ומונחים פי 67)לאדמה, על ואף
שאם  חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח. ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק אותו יתחוב

י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה תריסי 70)משום
יום  שמחת משום כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים

טוב.

.‚ÈÌÈÏk71ÔÈÏvÙÓ Ô‰L72,˙BÈÏÁ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k , ≈ƒ∆≈¿À»ƒ¿¿»∆À¿
ÔÈ„ÈÓÚÓ - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á Ô‰L ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ¿ƒ≈¿À¿»∆≈¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ

Ì˙B‡73Ú˜˙È ‡lL ,‡e‰Â .·BË ÌBÈa74ÔÈ‡L ÈÙÏ . »¿»∆…ƒ¿«¿ƒ∆≈
Ô„cˆÏ ¯zÓ - ‡qk‰ ˙Èa ÏL ÌÈ·‡ .ÌÈÏÎa ÔÈa75 ƒ¿»¿≈ƒ¬»ƒ∆≈«ƒ≈À»¿«¿»
e¯Ê‚ ‡Ï B„B·k ÌeMÓe ,‡e‰ È‡¯Ú ÔÈa ;·BË ÌBÈa76. ¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿…»¿

ב'.71) עמוד כ"א דף ביצה במסכת מורכבים 72)משנה
לפרקם. שאפשר "אותן".73)מחלקים הגירסא בכ"י

י"ב.74) הלכה למעלה וראה בחוזק אותו יתחוב
לא 76)לסדרן.75) ארעי בנין תורה אסרה קבע "בנין

קבע, בנין משום ארעי בנין על רבנן וגזרו תורה, אסרה
(מסכת  רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא

ב'). עמוד ל"ב דף ביצה

.„È‰NBÚ‰77˙‡ C¯BÚ ‡e‰Lk ,·BË ÌBÈa ‰¯e„Ó »∆¿»¿¿∆≈∆
,‰Î¯Ún‰ ¯ÈcÒiL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÁÈpÓ BÈ‡ - ÌÈˆÚ‰»≈ƒ≈«ƒ«∆«∆«∆«¿ƒ««¬»»
È‡¯Ú ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿««ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ

¯eÒ‡ -78C¯BÚ B‡ ,·ea¯Úa ÌÈˆÚ‰ CÙBL B‡ ‡l‡ . »∆»≈»≈ƒ¿ƒ¿≈
,ÂÈzÁz ¯Á‡ ÁÈpÓe ,‰ÏÚÓÏ ıÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .ÈepLa¿ƒ≈««ƒ«≈¿«¿»«ƒ««≈«¿»

ı¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,ÂÈzÁz ¯Á‡Â79. ¿«≈«¿»«∆«ƒ«»»∆

ב'.77) עמוד ל"ב דף ביצה בנין 78)מסכת חכמים אסרו
קבע. בנין לעשות יבא שלא להשים 79)ארעי מותר אבל

צריך  שאינו כיון בנין, משום כאן ואין רגליו, גבי על שולחן
המגיד). (הרב שתחתיו לאויר

.ÂËÔÎÂ80ÒÈÎÓe d˙B‡ ÊÁB‡ - ‰¯„w‰81ÌÈ·‡‰ ¿≈«¿≈»≈»«¿ƒ»¬»ƒ
‰hn‰ ÔÎÂ .ÌÈ·‡‰ Èab ÏÚ ‰pÁÈpÈ ‡Ï Ï·‡ ,‰ÈzÁz«¿∆»¬»…«ƒ∆»««≈»¬»ƒ¿≈«ƒ»
.Ô‰ÈzÁz ÌÈÏ‚¯‰ ÒÈÎÓe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¯w‰ ÊÁB‡ -≈«¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»«¿«ƒ«¿≈∆
‰¯eL Èab ÏÚ ‰¯eL Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï ÌÈˆÈa elÙ‡¬ƒ≈ƒ…«¬ƒ»»««≈»

Ïc‚Ó BÓk e„ÓÚiL „Ú82ÏÈÁ˙ÈÂ ‰pLÈ ‡l‡ , «∆««¿¿ƒ¿»∆»¿«∆¿«¿ƒ
.ÈepL CÈ¯ˆ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿≈…«≈»∆»ƒƒ

א'.80) עמוד ל"ג דף ביצה הגירסא 81)מסכת בכ"י
הביצים,82)"ומניח". לצלות ביניהם האש שיכניס כדי

ברורה  (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל

תק"ב). סימן או"ח

.ÊËÔÈ¯ÈÒÓ83ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ó‰aa ÌÈÏ˙p‰ ÔÈ·e·Ê ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿≈»««ƒ
‰¯eaÁ ÔÈNBÚ Ô‰L84ÔÈ‡Â .85ÔÈ„lÈÓ86‰Ó‰a‰ ˙‡ ∆≈ƒ«»¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈»

‡lL „Ïea ÊÁB‡ ?„ˆÈk .ÔÈ„ÚÒÓ Ï·‡ ,·BË ÌBÈa¿¬»¿«¬ƒ≈«≈«»»∆…
BÓËÁa BÏ ÁÙBÂ ,ı¯‡Ï ÏtÈ87.ÂÈt CB˙Ï „c Ô˙BÂ , ƒ…»»∆¿≈«¿»¿¿≈«¿ƒ

¯zÓ - „Ïe‰ ˙‡ ‰˜Á¯Â ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»¿»¿ƒ¬»∆«»»À»
ÛlÊÏ88Ïea ÔzÏÂ ÂÈÏÚ d˙ÈÏMÓ89È„k ,dÓÁ¯a ÁÏÓ ¿«≈ƒƒ¿»»»»¿ƒ≈∆«¿«¿»¿≈

,Ôk Ô‰Ï ˙BNÚÏ ¯eÒ‡ - ‰‡Óh‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÌÁ¯zL∆¿«≈»»¬»«¿≈»»«¬»∆≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈÙÏ90. ¿ƒ∆≈»¿ƒ»

א'.83) עמוד כ"ג דף ביצה במסכת שאינו 84)משנה לפי
מותר. – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון

ב'.85) עמוד קכ"ח דף שבת במסכת להוציא 86)משנה
הרחם. מן הוולד ברירין.87)את לשפוך.88)הסתום

אגרוף.89) אחרי 90)מלא לעולם מקרבתו שאינה
שריחקתו.

.ÊÈÈÏk91ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»≈∆∆≈«¿ƒƒ
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B˙‡ÓËa B˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡92. ¿¿≈»∆»«¿∆¿À¿»
Ì‡Â93ÌÈÓ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰94˙‡ ÏÈaËÓ - BaL ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«¿ƒ∆

LLBÁ BÈ‡Â ÂÈÓÈÓa ÈÏk‰95ÈÏk .96¯B‰Ë ‰È‰L «¿ƒ¿≈»¿≈≈¿ƒ∆»»»
L„˜Ï BÏÈaË‰Ï ‰ˆ¯Â ,‰Óe¯˙Ï97¯zÓ - ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿…∆À»

BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈ·hÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬
.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ¯‡L¿»«À¿««¬

ב'.91) עמוד י"ז דף ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב ליום הכלי טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי,
ב'. עמוד י"ח דף ידי 94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י"ג. פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי

.ÁÈÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
·BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«

,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó ¯B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙Ó¯ÚÓ - ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚·a ˙Ï·BËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י"ח דף ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב. יום מערב להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב. טבילתה,104)ביום אחרי וללבוש להחליף טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי טוב הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙¯Êb ÌeMÓ ·BË ÌBÈa e¯Ò‡ ÌÈa¯ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
¯kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Ó ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
¯ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ·¯ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז:
יהודה  חורי את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.‡Î‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.·ÎÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.‚Î¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
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- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני  אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚¯‰ ‰ÚB¯ B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב'.127) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת בכ"י 128)משנה
ו"חנוני" אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי 129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י). דמים בהמות.130)פיסוק בפיטום העוסק

מנין".131) שום "ולא בכ"י:

.‰Î˙‡ÂÏ‰132·BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚ·Bz -134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡ - Ú·z‰Ï ‰z ‡Ï ¯Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ"ח דף שבת במסכת יוסף רב לגבי ב'.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני שהלווה

תקכ"ה). סימן או"ח אברהם מסרב 134)(מגן אם
לו. נזקקין דין בית טוב, יום אחרי להשלים

.ÂÎÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,·BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138·BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È¯‰ -139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Êe ‰lÁ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .·BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙B¯ˆÁ‰142C¯„k ÔÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .·BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈ·B‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב'.135) עמוד ל"ו דף ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י"ב דף ביצה במסכת משנה

טוב.138)ב'. יום טוב 139)מערב יום שמחת משום
הכהן. לפני 140)של גם שהרי כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב ג'141)ביום פרק תוספתא

הלכה 142)דדמאי. עניים מתנות מהלכות ט' פרק ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב':

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כדי 1) חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני בו נתבארו

בו  נתבארו כן ואחרי בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא
התחומין. עניני

.‡‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡2elÙ‡ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ««ƒ∆À¿»»»¿¬ƒ

C¯ˆÏ ‡lL3‡e‰L C¯„k ˙BÏB„b ˙B‡NÓ ‡NÈ ‡Ï , ∆…¿…∆…ƒ»«»¿¿∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .˙BpLÏ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»

¯zÓ - ˙BpLÏ4‡È·n‰ ?„ˆÈk .5ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck ¿«À»≈««≈ƒ«≈«ƒƒ»
ÌB˜ÓÏ6‰t˜·e ÏÒa Ì‡È·È ‡Ï -7‡e‰ ‡È·Ó Ï·‡ , ¿»…¿ƒ≈¿«¿À»¬»≈ƒ

‡ CÈÏBn‰ .ÂÈÙÏ B‡ BÙ˙k ÏÚÔ·z‰ ˙8ÏÈLÙÈ ‡Ï -9 «¿≈¿»»«ƒ∆«∆∆…«¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Ï ‰tw‰ ˙‡10B„Èa dÎÈÏBÓ Ï·‡ ,11. ∆«À»¿«¬»¬»ƒ»¿»

ה"ד.2) בפ"א לעיל א.4)אכילה.3)כמבואר ל, ביצה
ב.5) כט, ביצה עירובי 6)משנה, עלֿידי או התחום בתוך

(רש"י). היום 7)תחומין לסעודת צריך שהוא מה אפילו
('טור'). החג (רש"י).8)של לבהמתו להאכיל או להיסק

מלאכה 10)ישליך.9) לעשות מתכוון כאילו שנראה
(רש"י). ממקום 11)גדולה הדברים מוליך אם ודוקא

(=מעשי  דחול' כ'עובדין שנראה הרבים, רשות דרך למקום
טוב  יותר למקום, ממקום בחצר כשמוליכן אבל חול),
להרבות  ויצטרך מעט מעט משיוליך ביחד, הרבה להוליך
ברורה' 'משנה ('תוספות', יוםֿטוב משמחת ויתבטל בהילוך

תקי). סי'

.·ÔÎÂ12Ôk¯cL ˙B‡BNÓ13‡NÈ - ËBÓa Ô˙B‡ ‡NÏ ¿≈«∆«¿»ƒ»»¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ó Ô˙B‡ ‡NÏ Ôk¯cLÂ ;ÂÈ¯Á‡Ó Bab ÏÚ Ô˙B‡»««≈«¬»¿∆«¿»ƒ»»≈¬»
Û˙k‰ ÏÚ ‡Np‰Ï Ôk¯cLÂ ;BÙ˙k ÏÚ Ô˙B‡ ‡NÈ -ƒ»»«¿≈¿∆«¿»¿ƒ»≈««»≈

„‚a Ô‰ÈÏÚ N¯ÙÈ B‡ ;ÂÈÙÏ B„Èa Ô˙B‡ ‡NÈ -14, ƒ»»¿»¿»»ƒ¿…¬≈∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .‡Nn‰ ÈepMÓ ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆ƒƒ««»¿ƒƒ∆¿»

˙BpLÏ15ÌÈ¯·c ‰na .Bk¯„k ‡È·Óe ‡NB - ¿«≈≈ƒ¿«¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡16- ‰Ó‰a Èab ÏÚ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÏÚ ‡NBa ¬ƒ¿≈«»»»¬»««≈¿≈»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,ÏÏk ‡È·È ‡Ï…»ƒ¿»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÏÁa17. ¿…

א.12) ל, רבא),13)ביצה של (עירו במחוזא רבא "אתקין
גבו  (על ברגלא לדרו (במוט) בדוחקא (שמוליכין) דדרו
הכתף)...". (על באגרא לדרו ברגלא דדרו מאחוריו),

"בגדו".14) הגירסא אורחים 15)בכת"י , שזימן כגון
(רש"י). לפניהם להביא למהר וצריך שמותר 16)הרבה,

ביוםֿטוב. משאות שאין 17)להביא מפני שכתב מי ויש
כמו  זמורה, יחתוך שמא ביוםֿטוב בבעליֿחיים משתמשין
(מגידֿ ה"ט שבת מהל' בפכ"א כמפורש בשבת כן שאסרו

משנה).

.‚ÔÈ‡18ÏwÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚È‰Ó19‡Óeq‰ ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ∆«¿≈»¿«≈¿≈«»
BÏ˜Óa ‡ˆBÈ20ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,BÏÈÓ¯˙a ‰ÚB¯‰ ‡ÏÂ ,21 ≈¿«¿¿…»∆¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ ,‡qÎa22‰NÚÈ ‡lL ; ¿ƒ≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆…«¬∆
ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯ eÈ‰L LÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k¿∆∆∆∆¿…¿ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

BÏ23ÂÈ¯Á‡ ‡qÎa ÔÈ‡ˆBÈ -24ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿ƒ«ƒ≈«¬»ƒƒ«
ÔBÈ¯t‡a elÙ‡ ,Û˙k‰25. «»≈¬ƒ¿«ƒ¿

ב.18) לב, ביצה לחנגא"19)משנה, דאזיל כמאן "דמחזי
א. לג, ביצה - למכור) לשוק מוליכה כאילו (=שנראה

ואינו 20) מקל, בלא לילך לו שאפשר כיון ב. כה, ביצה
ללכת  יכול שלא מי אבל פסיעותיו, וליישר לתקן אלא נוטלו

תקכב). סי' (או"ח מותר - מקל שם.21)בלא ביצה,
להלן 22) וראה האשה", ואחר האיש "אחר הגירסא בכת"י,
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דרשתו.23)בסמוך. לשמוע המדרש בדפוס 24)לבית
הכסא  לישא אסור ולפי"ז בכסא". "יוצא ש"י: וויניציאה

תקכב). סי' (ב"ח כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא
שם. שבגמרא "אלונקי" והוא בחוץ. אדם בני בו לשאת

.„ÔÈ‡26C·BL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ27C·BMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï e¯Ó‡È ‡nL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a C·BLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;BÎÈÏBÓ28ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
- ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ e¯Èz‰ Ô‡k ,¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.·BË ÌBÈ

א.26) ט, ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי בר חנן רב של שני וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי תורת

.‰ÈÓ29Ì˙BpÙÏ CÈ¯ˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ30ÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï - ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ

,˙BBlÁ‰ ÔÓ Ï·Áa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„È¯BÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï·‡ .ÏÁa31‰a¯‡ C¯c elÙ‡ ,32ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ33‰„Na ‰Ó‰a34‡Ï - ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…

ËBÓa ‰p‡È·È35‰ËBÓa B‡ ,¯ÈÚÏ36d‡È·Ó ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡37. ¬»ƒ¬»ƒ

ב.29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי מ) כח, (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח, ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב. לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ, בד

בשנים". במוט "וישאוהו קטן.36)כג) ואם 37)מוט
איברים, איברים להביאו פנאי ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח). סי' ברורה' ('משנה במוט להביאו מותר

.ÂÏk38ÔÈ˙B‡pL39ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,·BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡40ÔÁlLÏ ¯zÓ - ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL ¯·c ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;·BË ÌBÈa B¯·ÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
¯znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,·BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ‰NÚÓ B·«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.·BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב.38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈk41ÈÙÏ ,‰‡e·z ·BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,

תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Á¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.Ë·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין
לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.‡È¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿
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‰ÚB¯‰ ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰63ÌÈÚB¯ ÈLÏ d¯ÒÓ .64È¯‰ - ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k ‡È‰65. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה יום60ֿ)משנה, בערב לו מסר אפילו
ואין 61)טוב. בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב.62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב כי ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב.64) מערב כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כיֿאם לה יהיה

שצז). סי' הציון' ('שער הרועים אחרי נמשכין שיהיו

.·ÈÈÓ66·BË ÌBÈa ÌÈÁ¯B‡ BÏˆ‡ ÔnfL67‡Ï - ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚¯k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

¯Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÏ‚¯k68˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ el‡≈≈∆∆

א.66) מ, ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב מערב מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י פירש כן
לפלוני ‡Á¯לאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,

יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני,
שצריך  דביצה פ"ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף בר"ח (הובאה אחר עלֿידי לזכות
שואל  בדין י"ז בהלכה להלן שכתב למה דומה זה
הרי  ביוםֿטוב, אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאףֿעלֿפי
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי הוא
שהאורחים  לפי - אחר) ידי על זיכהו שלא אע"פ יוםֿטוב,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח'). ('מעשה רבינו בדברי "אחר"

.‚ÈÔÎÂ69˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ70, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡È·È ‡Ï - BÏˆ‡ ‡B·Ï ¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa e·¯ÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙B¯tL ;ÂÈ˙B¯tÓ71„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô¯˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e·¯ÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ72‰Ê ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L73. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב.69) לט, ביצה לתחום.70)משנה, והרי 71)מחוץ
עירוב. הניח לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי לו
ב'מאירי'). וראה רצא, לשמור,73)סי' קיבלם שהרי

עומדים. הם ובאחריותו

.„È¯Ba74ÂÈÏÚa ÈÏ‚¯k - „ÈÁÈ ÏL75d˙B‡ ÏLÂ ; ∆»ƒ¿«¿≈¿»»¿∆»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ¯ÈÚ‰76Ï·a ÈÏBÚ ÏLÂ ;77, »ƒ¿«¿≈«¿≈»»ƒ¿∆≈»∆

- ÏkÏ ÔÈ¯eÒÓ Ô‰LÈÓ ÏkL ;Ô‰Ó ‡lÓÓ‰ ÈÏ‚¯k ∆≈¿ƒ«…¿«¿≈«¿«≈≈∆∆»ƒ
˙B¯‰ .Cl‰Ó ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏBÓ - Ô‰Ó ‡lnL∆ƒ≈≈∆ƒ»¿»∆¿«≈¿»

ÔÈÎLBn‰78ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe79Ì„‡ Ïk ÈÏ‚¯k -80. «¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«¿≈»»»

ÔÈ‡ÏÓÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ÌeÁzÏ ıeÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒƒ«¿¿«¿¿«¿ƒ
˙aLa Ô‰Ó81·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,82. ≈∆¿«»¿≈»ƒ«¿

מכונסים.74) מים בו ויש א. לט, ביצה ומי 75)משנה,
יכול  הבור שבעל למקום רק להוליכן יכול לא מים, שמילא

לשם. להוליך 76)ללכת יכולים העיר מאנשי אחד וכל
- העיר מאותה שאינו זר אדם אבל שעירבו. למקום המים

ממימיו,77)לא. לשתות דרכים עוברי בשביל שעשאוהו
הפקר. נובעין.78)והוא שאינן אףֿעל79ֿ)אףֿעלֿפי

נביעתם. ממקום לימשך יוצאים שאינם שלא 80)פי לפי
(רש"י). במקומם קבועים שאינם משום שביתה קנו

כנ"ל.81) שביתה דין בהם שאין שיסוד 82)לפי לפי
מיל) עשר בשנים (כמו התורה מן הוא בשבת תחומין איסור
(פכ"ז  השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל שנאמר לפי
תחומין  איסור כל אין ביוםֿטוב ואילו ה"א), שבת מהל'
של  בנו אברהם רבינו כתב [וכן בנימין') ('בני מדרבנן אלא
יב. סימן הבבלי דניאל לר' נסים' 'מעשה בספר הרמב"ם

ה"י]. פ"ב ולמעלה מו, עמ' "זמנים" בספר מש"כ וראה

.ÂË¯BL83‰ÚB¯ ÏL84;¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ∆∆¿«¿≈«¿≈»»ƒ
Ìht ÏL ¯BLÂ85ÌBÈa BËÁLÏ BÁ˜lL ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿∆«»¿«¿≈ƒ∆¿»¿»¬¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡Ï B¯ÎÓÏ ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,·BËƒ¿≈∆««¿»»¿»¿«¬»ƒ¬≈ƒ
Ïk‰Â ,ÌhÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ıeÁ≈«¿≈»»ƒƒ¿≈∆¿À»¿«…
ÂÈÏÚa BËÁL Ì‡ ÔÎÂ .B˙B˜Ï ÔÈ‡·e BÚÓL ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»
ÌÈÁ˜Bl‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk - B¯Na ¯ÎÓe ·BË ÌBÈa¿»«¿»»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ
ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜nÏ B˙Ó CÈÏBÓƒ¿»«»∆≈ƒ¿≈∆««¿»»
˙B¯ÈÚ ÈL‡ epnÓ eÁ˜iL ,‡e‰ Ck ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆»∆ƒ¿ƒ∆«¿≈¬»
‡e‰L ,Ï·a ÈÏBÚ ÏL ¯B·k ‰Ê ¯BL ‡ˆÓÂ ,˙B¯Á‡¬≈¿ƒ¿»∆«∆≈»∆∆

.ÏkÏ ¯eÒÓ»«…

א.83) לח, מוכרו 84)ביצה הוא ולפעמים בהמות, מגדל
דרך  אין - מפוטם אינו שהשור וכיון ומכיריו, לשכניו
במקומו, אחד כל ימצא כזה ששור אחרות, מעיירות לקנותו

העיר. אותה אנשי על רק בעליו דעת אין שמפטם 85)לכן
לקנות. אחרים ממקומות גם באים כזה ושור למכור, שוורים

.ÊË˙ÏÁb‰86‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k -87;dÏ‡BL ÈÏ‚¯k ‡ÏÂ ««∆∆¿«¿≈¿»∆»¿…¿«¿≈¬»
˙·‰ÏM‰Â88,CÎÈÙÏ .B„Èa ‡È‰L ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿««¿∆∆¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎÏ BÎÈÏBÓ - B¯·ÁÓ ıÚ B‡ ¯ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ≈≈≈¬≈ƒ¿»»
.CÏB‰ ‡e‰L∆≈

לט,86) ביצה הרי 87)א.משנה, ממש, בה ויש הואיל
הבעלים. כרגלי שהם כלים כשאר בה 88)היא שאין

בעליה. שביתת עליה חל ולא ממש,

.ÊÈÏ‡BM‰89ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈≈∆∆««ƒ
ÈÏ‚¯k ‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ BÏ B˙ ‡lL∆…¿»∆»¿¬≈¿«¿≈

Ï‡BM‰90Bk¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa epnÓ BÏ‡L . «≈¿≈ƒ∆¿««ƒ∆«¿
‰Ê ÈÏk epnÓ Ï‡LÏ „ÈÓz91‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ÏÎa »ƒƒ¿…ƒ∆¿ƒ∆¿»¬≈

ÏÈ‡Ln‰ ÈÏ‚¯k92. ¿«¿≈««¿ƒ

א.89) לז, ביצה לו 90)משנה, לתת שהבטיחו שכיון
שביתה  אצלו לקנות ברשותו העמידו יוםֿטוב, מערב
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הי"ב. למעלה וראה יוםֿטוב, תיבת 91)בכניסת בכתבֿיד,
איננה. יוםֿטוב,92)"זה" מערב לשאול בא שלא שכיון

שהשואל  חשב כי שואל, של ברשותו הכלי בעל העמידו לא
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא

.ÁÈÌÈL93epnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙È¯ÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚¯k ‰Ê ÈÏk È¯‰ - ˙È·¯Ú«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n· ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב.93) לז, ביצה

.ËÈ?„ˆÈk94È¯‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ÔBL‡¯‰ ·¯ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁ¯a ÈM‰ ·¯ÚÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk - ·¯ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ Á¯ÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ·¯ÚÓa ·¯ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ·¯ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁ¯a ‰Ê ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï Á¯ÊÓa ·¯ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a ‰ÊÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ95,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dz¯·ÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È¯‰ - ÏÈL·z Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚¯k ÏÈL·z‰ B‡96eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï·‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚¯k ¯Na‰ Ïk È¯‰ - B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙È·Á eÁ˜Ï Ì‡97·BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚¯k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È¯‰ -¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k ·LÁÂ ,Ô‰a ‰¯¯a LÈ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙È·Áa Ïc·Óe BÏ ¯e¯a ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,·BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ ·LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰Ó‰aa Ïc·Ó ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È¯‰ ,¯e¯a98‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk B¯·Á ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
¯·È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰È¯·È‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚¯k Ô‰ CÎÈÙÏ ,B¯·Á ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ·¯ÚÓ ¯·È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה

לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.‡·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.·‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
מכין  כאילו נחשב ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב

ביוםֿטוב. אותם גומר והוא יוםֿטוב, מערב לבשל
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.‚È·e¯Ú7ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ B¯eÚL - ÔÈÏÈL·z ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡Ï8ÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa9˙Ùa ‡Ï ‰Ê ·e¯Ú ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈ¯a ‡ÏÂ10ÏÈL·˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ11‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙¯t¯t12.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ¯Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰¯„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„¯Bb - ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ - ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב.7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי לכמה
ה"ט). עירובין מהל' בפ"א כתושות 10)(וראה חטים

כב). כז, מבושל.11)(משלי את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈL·z13,ÈÏˆ elÙ‡ - ‰Ê ·e¯Ú ÔÈÚÏ e¯Ó‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡14Le·k elÙ‡ ,15ÔMÚÓ B‡16ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב.13) טז, מדי.14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי
ויתחיל  האש על שיתננו כדי עד וציר בחומץ או שלם, יום

ה"א).16)להרתיח. ו פרק (נדרים 'ירושלמי'

.‰CÈ¯ˆÂ17Ïk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê ·e¯Ú ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»
ˆ ‡e‰L Ïk ÏM·Ïe ,˙BÙ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰ÓCÈ¯ «∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ

ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈ¯ˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ ,ÏM·Ï¿«≈¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«
- ‰Ù‡È B‡ ÏM·iL Ì„˜ Û¯N B‡ „·‡ B‡ ·e¯Ú‰»≈»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«

ÏÈÁ˙‰ .„·Ïa ·BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰M18B˙qÚa19B‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
BÏÈL·˙a20¯ÓBb ‰Ê È¯‰ - „·‡ B‡ ·e¯Ú‰ ÏÎ‡Â ,21. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב.17) טו, ביצה ב.18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי'). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.ÂÁÈpn‰22‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
È·e¯Úa ‰kÊnL C¯„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯Á‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aL23È·e¯Úa ‰ÎBÊ - ˙aL È·e¯Úa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡ - ·e¯Ú B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ, ע 23)עירובין בהל' למעלה פ"א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב

.ÊBÈ‡Â24ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ25·¯ÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
Ô‰Ï ‰kÊ ¯·kL Ú„ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ Ï·‡ ,·BË ÌBÈ¬»≈¿ƒƒ≈«∆¿»ƒ»»∆
eÏM·ÈÂ ÂÈÏÚ eÎÓÒÈ Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ï ·¯ÚÂ ¯Á‡«≈¿≈≈»∆¿««»ƒ¿¿»»ƒ«¿
È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ eÚ„È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .eÙ‡ÈÂ¿…««ƒ∆…»¿∆»¿¬≈

LÈÂ .ÔÈ¯zÓ el‡26¯ÈÚ‰ Ïk ÏÚ ·¯ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ≈À»ƒ¿≈¿»»¿»≈«»»ƒ
ÊÈ¯ÎÓ ¯ÁÓÏe ,ÌeÁz‰ CB˙a ‰ÈÏ‡ ·B¯w‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«»≈∆»¿«¿¿»»«¿ƒ
CÓÒÈ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ÈÓ Ïk :¯ÓB‡Â¿≈»ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ¿…

.È·e¯Ú ÏÚ«≈ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xird lM lr axrl mc`l Fl Wie'Ek . .xnF`e fixkn xgnlE. §¥§¨¨§¨¥©¨¨¦§¨¨©§¦§¥
."'Ek .

אחרת  מצוה באף שאינו דבר מצינו תבשילין עירוב במצות
מצאנו  לא חובה ידי אחרים בה להוציא אפשר אם שגם
הדרים  כל את חובה ידי שמוציאים ולומר להכריז שיש

הזו. בעיר
מצות  במיוחד מתבטאת אורחים בהכנסת בזה: והביאור
בה  יש השנה כל שמצוותה אף כי כמוך" לרעך "ואהבת
(הלכות  הרמב"ם שכתב וכפי טובים, בימים מיוחד דגש
לגר  להאכיל חייב ושותה אוכל "וכשהוא פי"ד) ריש אבל
מי  אבל האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה ליתום
מאכיל  ואינו ובניו, הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות שנועל
שמחת  אלא מצוה שמחת זו אין הנפש ולמרי לעניים

כו'". . . שנאמר להם היא קלון כזו ושמחה . . כרסו
גם  לטרוח שעליו יו"ט בערב כבר לאדם כשמזכירים
בהכנת  גם זה ידי על שמתוסף הרי השבת תבשילי בהכנת
האורחים  כל עבור מועד מבעוד יו"ט של התבשילים
עירוב  מצות של שביסודה ונמצא ביו"ט, לביתו הבאים
בה  יש ולכן ישראל אהבת של הענין מודגש תבשילין
מוסיף  ואח"כ הזאת" בעיר הדרים ישראל "לכל ההכרזה:

עצמו. ביו"ט האורחים כשמכניס בקדש ומעלה
.`k oniq mipnf xtq zekln oii

ב.24) טז, בפניו".25)ביצה שלא לאדם "זכין
הניח 26) שלא מי אידי, בר יעקב רבי "מכריז ב: טז, ביצה

רב  אמר כמה? ועד שלי. על ויסמוך יבוא - תבשילין עירוב
אבוה  שבת. תחום עד דאביי, משמיה זכריה בר נהומי
אמי  ר' נהרדעא), כל (על נהרדעא אכולה מערב דשמואל

טבריה)". כל (על טבריה אכולהו מערבי אסי ור'

.ÁC¯·Ï ·iÁ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpn‰27‰z‡ Ce¯a : ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ«»¿»≈»«»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆À«ƒ∆¡

ÏM·Ïe28¯ÁÓlL ·BË ÌBiÓ29Ba ‰kÊ Ì‡Â .˙aLÏ ¿«≈ƒ∆¿»»¿«»¿ƒƒ»
ÈL‡Ï B‡ ,ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏÂ ÈÏ :¯Ó‡È - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈

.˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ,Ìlk ¯ÈÚ‰»ƒÀ»∆¡¿«≈ƒ¿«»

(לפני)27) עובר עליהן מברך המצוות "כל ב: ז, פסחים
כל  "וכן ה"ג): פי"א ברכות (הל' הרמב"ם ולשון לעשייתן".
חובה  שהיא מצוה בין (חכמים) סופרים מדברי שהן המצוות
ונטילת  עירוב כגון חובה, שאינן מצוות בין מדבריהם...
במצותיו  קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים,
יז, (דברים בה שכתוב בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):
מאלו  לשמוע בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק שצוונו

סופרים". שמדברי המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח
ולאדלוקי  ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא, שרא יהא "בדין
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תקכז). סי' (או"ח צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי אלא עירוב הצריכו
'תוספות', בשם ב'מאירי' ועיין הקודש', ב'עבודת (הרשב"א

י). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב'בירור כגון
ישראל, בארץ או השבת. וביום הששי ביום יוםֿטוב
אבל  ששי. ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב
וששי, חמישי ביום יוםֿטוב וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי יום שהוא יוםֿטוב בערב העירוב את ומניח
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב ולא שני, ביוםֿטוב

לחםֿמשנה). – הי"ב

.ËÈÓ30BÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏM·Ï BÏ ¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏM·Ï BÓˆÚÏ ÁÈp‰L ¯Á‡Ï ¯eÒ‡Â .¯eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
¯Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ¯ Ì‡Â .e‰˜ È¯‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏM·Ó¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««

‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck31. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב הניח שלא "מי כא:): (ביצה הונא רב
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי קטן, דג לו צולין אף אמרו, יצחק רבי משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי והרב רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ32‰Ù‡Â ÏM·e ,ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
- e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,¯È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .¯ÁÓÏ ¯˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰33‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Ú‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ - ˙aLÏ ÏM·e ‰Ù‡Â ¯·Ú .BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
e¯Ò‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯Ún‰ ÏÚ e¯Ò‡Â e¯ÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ - ÌÈ¯ÚnÏ ¯Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙¯Á‡ ÌÚt ¯·ÚÈ ‡Ï - ÌBi‰ ¯·Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב, הוא "מבשל ב: טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב.33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL34·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰NBÚ - ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .·BË ÌBÈ ·¯Ú35ÔBL‡¯a BÁÈpÓ - ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ¯ÁÓÏe ·BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â36¯ÁÓÏ - ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול

מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר
תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.·È‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39ÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
Ï·Ë40·BË ÌBÈa41- ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .ÌeÏk42dÁÈpÓe43ÈMa ¯ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

¯ÊBÁ44,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טבֿלא, ואסור
הכ"א). פ"ד יוםֿטוב הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י). אתמול עליה שאמר

.‚È‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„·Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL ·BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ï·h‰ ¯NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡B·Ó ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„·Ïa ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ïk‰48. «…≈∆∆ƒ¿«
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ימים48ֿ) שני על תנאי להתנות הזה, הדין שמקור ואף
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי הוא גלויות, של טובים
הי"ג: פ"ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב הרי - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב ישראל כל התחילו "ומאימתי
שם  נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת הגמרא, חכמי
גמרא  חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל קבוע, ביתֿדין

Â¯·‡עד ÈÈ·‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ קביעת על -
דרב  קמיה יתיב הוה דרבינא ב"עובדא מבואר שבגמרא ואף
כתב  הרי - אשי? רב בימי גם נהג הזה שהדין אשי",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב"ם
אשי  רב מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב"ד הרמב"ם). (מפרשי ישראל ארץ קביעת סדר
שיש  "אףֿעלֿפי זה: בדין הרמב"ם של חידושו על כותב
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
הוא, גמור חול השני היום אם הוא, כלֿשכן שהרי זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני עירוב לעשות שיכול בוודאי
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב"ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני ודאי, יוםֿטוב הוא הראשון

יוםֿטוב כאן יש כן ואיֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק עליו להתנות

.ÊËÌLk49Ïk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ50„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :¯Ó‡pL ;51ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

¯·Îe .L„˜ ‡¯˜Ó :Ô‰a ¯Ó‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e¯‡a52„eak‰53‚epÚ‰Â54ÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a55 ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰56ÏÏÎa ‰Ê ¯·cL ,˙aL ·¯Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .„eak‰57ÏtË el‡k ,58 «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ59. «¬«»ƒ

ב.49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני 51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי עונג", לשבת "וקראת כתוב זה,
האחרונים  על הרמב"ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט. פ"ב למעלה ועיין אלה. רבינו דברי בהל'52)הביאו
ה"ב). (פ"ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי  על לבצוע היין, על אותן לקבוע סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב.55)ככרות, צט, פסחים
מהל'56) פ"ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי וכסףֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
לתיאבון. בערב מכבד 57)יוםֿטוב שאינו א. קיח, פסחים

חולוֿ "המועדות" לפרש אפשר ואי הימיםֿטובים. ומענג
- שם) רשב"ם שפירש (כמו מלאכה ובעושה שלֿמועד
אסור  חולֿהמועד אין ה"א) פ"ז (להלן רבינו לדעת שהרי
עבודהֿ כעובד שהוא לומר סברא ואין התורה, מן במלאכה
חולו. ד"ה יח. בחגיגה ה'תוספות' כתבו וכן זרה.

מסכה 59)נתחבר.58) "אלהי יזֿיח): לד (שמות שנאמר
תשמור". המצות חג את לך, תעשה לא

.ÊÈ¯‡L ÌÚ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓLe ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈«∆«¿«¿≈∆»ƒ¿»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈ60„tÒ‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ìlk -61˙ÈÚ˙Â62. »ƒƒÀ»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
ÁÓN Ô‰a ˙BÈ‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ63ÂÈ·e ‡e‰ ,·Ï ·BËÂ ¿«»»»ƒ¿»∆»≈«¿≈»»

ÂÈ· È·e BzL‡Â64:¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ¿ƒ¿¿≈»»¿»«ƒ¿ƒ»»∆∆¡«
‰¯eÓ‡‰ ‰ÁÓN‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯ÓB‚Â EbÁa zÁÓNÂ¿»«¿»¿«∆¿≈««ƒ∆«ƒ¿»»¬»
˙BÎÏ‰a ÔÈ¯‡·Ó e‡L BÓk ,ÌÈÓÏL Ôa¯˜ ‡È‰ Ô‡k»ƒ»¿«¿»ƒ¿∆»¿»¬ƒ¿ƒ¿
ÂÈ·e ‡e‰ ÁÓNÏ ‰ÁÓN d˙B‡ ÏÏÎa LÈ ,‰‚È‚Á¬ƒ»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿…«»»

.BÏ Èe‡¯k „Á‡ Ïk ,B˙È· È·e¿≈≈»∆»»»

השנה.60) וראש השבועות כז,61)חג קטן מועד משנה,
ב.62)א. סח, א.63)פסחים קט, בכת"י,64)פסחים

ביתו". "ובני הגירסא:

.ÁÈ?„ˆÈk65˙BÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈpËw‰ ≈««¿«ƒ≈»∆¿»
ÌÈ„‚a Ô‰Ï ‰B˜ - ÌÈLp‰Â ,˙Bc‚Óe ÌÈÊB‚‡Â∆¡ƒƒ¿»¿«»ƒ∆»∆¿»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ÌÈL‡‰Â ,BBÓÓ ÈÙk ÌÈ‡ ÌÈËÈLÎ˙Â¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿»¬»ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,¯N·a ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡L ;ÔÈÈ ÔÈ˙BLÂ ¯Na»»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»»¿≈
·iÁ - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰LÎe .ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿«ƒ¿∆≈¿∆«»

‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ ÏÈÎ‡‰Ï66ÌÈiÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿«¬ƒ«≈«»¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÏÎB‡Â ,B¯ˆÁ ˙B˙Ïc ÏÚBpL ÈÓ Ï·‡ .ÌÈÏÏÓ‡‰»À¿»ƒ¬»ƒ∆≈«¿¬≈¿≈
‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ,BzL‡Â ÂÈ·e ‡e‰ ‰˙BLÂ¿∆»»¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿∆
,‰ÂˆÓ ˙ÁÓN BÊ ÔÈ‡ - LÙ È¯ÓÏe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»≈∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡ el‡ ÏÚÂ ;BÒ¯k ˙ÁÓN ‡l‡∆»ƒ¿«¿≈¿«≈∆¡«ƒ¿≈∆
ÌÓÁÏ Èk ,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»ƒ«¿»
:¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‡È‰ ÔBÏ˜ BÊk ‰ÁÓNÂ .ÌLÙÏ¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒ»∆∆∆¡«

.ÌÎÈbÁ L¯t ,ÌÎÈt ÏÚ L¯Ù È˙È¯ÊÂ¿≈ƒƒ∆∆«¿≈∆∆∆«≈∆

ובני 65) בניו לשמח אדם חייב רבנן, "תנו א: קט, פסחים
ביין. משמחם? במה בחגך", "ושמחת שנאמר: ברגל, ביתו
להן", בראוי ונשים להם, בראוי "אנשים אומר: יהודה רבי

בא  צבעונין, בבגדי בבבל - ונשים ביין, – ישראל אנשים רץ
מגוהצים". פשתן יד):66)בבגדי טז, (דברים שנאמר

והגר  והלוי ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך, "ושמחת
בשעריך". אשר והאלמנה והיתום

.ËÈÈtŒÏÚŒÛ‡67ÏÏÎa ˙B„ÚBna ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡L ««ƒ∆¬ƒ»¿ƒ»«¬ƒ¿«
ÌBi‰ Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈…ƒ¿∆≈¿∆»«

Blk68˙c‰ ‡È‰ Ck ‡l‡ ,69¯˜aa :70Ïk ÔÈÓÈkLÓ À∆»»ƒ«»«…∆«¿ƒƒ»
ÔÈÏÏt˙Óe ,˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÚ‰»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌBi‰ ÔÈÚa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â¿ƒ«»¿ƒ¿««¿¿ƒ¿»≈∆
ÔÈBLÂ ÔÈ¯B˜ ,˙BL¯„Ó Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ÌBi‰ ˙BˆÁ ¯Á‡Â ,ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«¿««¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

n‰¯‡L ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Á «ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆∆¡…¿ƒ¿¿»
.‰ÏÈl‰ „Ú ÌBi‰««««¿»

ב.67) טו, ח):68)ביצה טז, (דברים אומר אחד "כתוב
לה): כט, (במדבר אומר אחד וכתוב אלקיך", לה' "עצרת
"חלקהו, אומר: יהושע רבי כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈ¯Á‡Ó או"ח ל'טור' ב'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב'בירור סק"ה, תקכט סי'
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קמט ze`ewn zekld - dxdh xtq - fenz 'c oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Î‡Ï - Ï‚¯a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,¯Ó‡ÈÂ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁN·e ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰a¯È - ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡¯‰ ˙el˜Â ‰a¯‰ ˜BÁN‰Â ˙e¯ÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ¯ˆBÈ ˙„B·Ú¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙e¯ÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡¯71. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות

.‡ÎÔÈ·iÁ72,ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒc¯t·e ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B¯‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
¯·„a e¯È‰ÊÈ ÔÎÂ .‰¯·Ú È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡B·È ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èz·a¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰¯·Ú È„ÈÏ73. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ"ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ, רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע ונשים אנשים קבוצות

רש"י). זה, עם

.·ÎÔBL‡¯Â ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa¯‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈ·iÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡¯˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ ¯zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏz74¯eÒ‡ - ¯·wiL ¯Á‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים
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á"ôùú'ä æåîú 'ã ïåùàø íåé

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלא 1) אותם מטבילים אין טבילה הצריכות שידיים יבאר

דיני  וכל בנטילה. חוצץ בטבילה החוצץ כשר. במקווה
משטיפה  ידיו שתי הנוטל דין ולתרומה. לחולין נטילה

טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק כל אחת.

.‡e¯‡a ¯·k2ÌÈ„È ˙ÏÈËpL ,3Ô˙ÏÈ·Ëe4È¯·cÓ ¿»≈«¿∆¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯vL ÌÈ„ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ÌB˜naL ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¯Lk ‰Â˜Óa ‡l‡∆»¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿»ƒ¿»∆«»
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ze`ewnקנ zekld - dxdh xtq - fenz 'c oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÏ·BË ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏk Ba - Ï·BË Ì„‡‰L5ÌÈ„È Ï·‡ . ∆»»»≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬»»«ƒ
ÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡ ,„·Ïa ‰ÏÈË ‡l‡ ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë - ‰Â˜Ó6ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ„È e¯‰Ë ‡Ï - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa7eÏtiL „Ú , ¿≈ƒ≈¿«¿»…»¬»»«∆ƒ¿

ÔÈÏËB ÔÈ‡L ;ÂÈ„È ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»∆≈¿ƒ
Ô˙B ÁkÓe ÌÈÏk‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ„iÏ8e¯‡aL BÓk , «»«ƒ∆»ƒ«≈ƒƒ…«≈¿∆≈«¿
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»

הלכה 2) יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות בהלכות
לחולין 3)י"ב. מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת

הלכה 5)לקודש.4)ולתרומה. א פרק מקוואות תוספתא
וכלים  ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו.

לא 6)טובלין. ידיו - טובל גופו כל אמרו: ב קו, בחולין
שכן. בפירוש 7)כל כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו

ה. הלכה ו פרק ברכות אדם 8)בהלכות של מכוחו
רש"י  - (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך.
(שלא  גברא מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם)

אדם)". בן מכוח הגיעו

.·Ô˙ÏÈ·Ëa ÔÈa ,ÌÈ„ia ıˆBÁ - ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ»≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»
˜B¯p‰ ËÈËk ,‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .Ô˙ÏÈËa ÔÈa9 ≈ƒ¿ƒ»»¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ«»
ÏÎÂ .ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ -∆¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿»

ÛLÙLÏ CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰10. «≈»»»ƒ¿«¿≈

לכלי.9) מכלי להוריקו שאפשר רך ידיו 10)טיט לשפשף
בזו. זו

.‚‰Óe¯˙Ï ÂÈ„È ÈzL ÏËBp‰11ÏhÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - «≈¿≈»»ƒ¿»»ƒ«¬…¿ƒ…
·b ÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈiL ÌÈÓa ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ««ƒ∆««

È¯‰L ;ÂÈ„ÈÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰lÁz Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ »»∆¬≈««ƒ∆»«»∆¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ„Èa e‡ÓË ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ12ÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒƒƒƒ¿¿¿»»¿ƒ»ƒ»«

‰lÁz ÂÈ„È Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¯kkƒ»∆¿»¿««ƒ∆»«»∆»»¿ƒ»
‡ÓË -13‡Ï - ÌÈiM‰ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ»«¿««ƒ«¿ƒƒ…

‡ÓË14„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈiLe ÌÈBL‡¯ ÏË Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»
‡ÓË - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÌL ÏÙÂ15˙‡ ÏË . ¿»«»ƒ»∆¿»ƒ¿»»«∆

ıˆBÁ ¯·c ÂÈ„È ÏÚ ‡ˆÓÂ ÌÈBL‡¯‰16B¯ÈÒ‰Â »ƒƒ¿ƒ¿»«»»»»≈∆¡ƒ
ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ˙B‡ÓË ÂÈ„È È¯‰ - ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ¿»«∆«¿ƒƒ¬≈»»¿≈¿∆»∆≈
ÌÈn‰ ÔÓ ¯‡Lp‰ ‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ««ƒ

ÂÈ„È Èab ÏÚ ÌÈBL‡¯‰17. »ƒƒ««≈»»

אמרו 11) ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים שסתם 12)מים חכמים גזרו

בטבילה. או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים
משקין 13) מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו

התרומה  נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות
בידיים. שנגעו במים השניים 14)שנגעה נטמאו לא ולמה

הדעת  על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן
תקנת  הייתה שכך טוב, יום התוספות בעל של תירוצו
לא  יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים,
ידיים  תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את
ויטמאו  ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם,

הידיים. הראשונים,15)את על השניים רבו אם ואפילו

אותם. מטמאים שהראשונים נטהרו 16)משום ולא
צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים.
ואף  חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
שנאמר  הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה.
ב  (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע
יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו,
קיבלו  והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם

הר"ש]. של עצמן.17)פירושו הידיים את מטהרים ואין
אלא  התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו
ומזה  הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר
סתם  כתב כאן אולם נטהרו. - ידיו לטהר התכוון שאם יוצא,

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו

.„˜¯t‰ „Ú ˙B¯‰Ë˙Óe ˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰18?„ˆÈk . «»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¬««∆∆≈«
ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÏËÂ ˜¯t‰ „Ú ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË»«∆»ƒƒ««∆∆¿»«««ƒ«¿ƒƒ

˜¯tÏ ıeÁ19ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁÓ e¯ÊÁÂ «∆∆¿»¿ƒ«∆∆¿»»¬≈»»
Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÌÈiM‰ ÌÈn‰L ,˙B¯B‰Ë20˙‡ ÏË . ¿∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈»«∆

˜¯tÏ ıeÁ ÌÈiM‰Â ÌÈBL‡¯‰21- B„ÈÏ e¯ÊÁÂ »ƒƒ¿«¿ƒƒ«∆∆¿»¿¿»
e‡ÓË ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰L ;B„È ˙‡ÓËƒ¿≈»∆««ƒ»ƒƒ∆«∆∆ƒ¿¿

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ22ÌÈÓ ÌÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â , ≈¬«»»¿≈««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ
˜¯tÏ ıeÁL23B„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈn‰ e¯ÊÁL ÈÙÏe , ∆«∆∆¿ƒ∆»¿««ƒ∆«∆∆¿»

.‰e‡nËƒ¿»

איברים 18) חלקי או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
האדם. יד חלקי חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק", נקרא
למשנתנו  בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו
השני  הפרק מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה לא
נפסק  קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה
מן  למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת
כל  כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק

לפרק.19)הגוף. חוץ גם במקום 20)כלומר, נגעו לא
טמאים. במים לא וגם המדובר 21)טמא זו בבבא גם

לפרק. מחוץ וגם הפרק בתוך שנשארו 22)כששפך המים
בהלכה  שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על
מנגיעתם  נטמאו לפרק מחוץ הנמצאים המים אבל הקודמת,

הפרק. בתוך הפרק.23)בידיו עד ומתטהרות שאמרנו: כמו

.‰ÏË24˙‡ ÏËÂ CÏÓÂ ,˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ »«∆»ƒƒ¿»««¿ƒ¿«¿»«∆
ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈiM‰L ;˙B‡ÓË - ÂÈ„È ÈzLÏ ÌÈiM‰«¿ƒƒƒ¿≈»»¿≈∆«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰Ïh ‡lL „i‰ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆…ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿¿ƒ

‰iM‰ „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe25ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË . ¿«¿ƒ∆«»«¿ƒ»»«∆»ƒƒ
˙Á‡‰ - ˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ ÂÈ„È ÈzLÏ26 ƒ¿≈»»¿»«∆«¿ƒƒ¿»««»««

e‡ÓË - dz¯·Áa dÙLÙLÂ ˙Á‡ B„È ÏË .‰¯B‰Ë¿»»«»««¿ƒ¿¿»«¬∆¿»ƒ¿¿
ÔÈ¯ÊBÁÂ ‰Ïh ‡lL dz¯·Á ˙ÓÁÓ ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»≈¬«¬∆¿»∆…ƒ¿»¿¿ƒ

‰ÏhpL „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe27B‡ BL‡¯a dÙLÙL . ¿«¿ƒ∆«»∆ƒ¿»ƒ¿¿»¿…
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - Ï˙ka28. «…∆¬≈¿»

שתיהן.24) על שנית ושפך לזו זו ידיו את קירב
שנשארו 25) הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה
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קני ze`ewn zekld - dxdh xtq - fenz 'c oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שעליה  היד באותה נאמר זה אבל מטמאים, אינם היד על
השנייה  היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו,

בהם. שנית.26)שנגעה אותה שנטל הנטילה 27)זו מי
אבל  אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם
היד  את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים

נשפכו. מטמאים 28)שעליה אינם טמאים שמשקין מפני
אינו  וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם

לקרקע. מחובר שהוא מפני טומאה מקבל

.Â˙Á‡ ‰ÙÈËMÓ ÂÈ„È ÈzL ÏË29el‡ È¯‰ - »«¿≈»»ƒ¿ƒ»««¬≈≈
˙Á‡ B„È ÏËBk ‰Ê È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿≈»««

‰iM‰ B„È ÏÚÓ e„¯iL ÌÈÓa30B‡ ‰Úa¯‡ elÙ‡ . ¿«ƒ∆»¿≈«»«¿ƒ»¬ƒ«¿»»
‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ31„·Ï·e .‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ¬ƒ»∆¿«∆∆««∆ƒ¿«

et¯iL32ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL33. ∆«¿∆»»∆««ƒ

זו.29) גבי על זו כשידיו ידיו 30)אפילו שתי כשנוטל
קמא: תנא אמר [במשנתנו אחת. כיד נידונות הן אחת בבת
שם  שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל
ולמד  מטמא", מאיר רבי - אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו:

כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה את 31)רבינו קירבו
בבת  שוטפו וכולן רחב מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים

לזו.32)אחת. זו הידיים את ילחץ שאם 33)שלא
הידיים. חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן

.ÊB„È ˙ˆ˜Ó ÏË34ÔÓ ¯‡Lp‰ ÏËÂ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ »«ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ
ÏÚ LÈ ÔÈ„Ú Ì‡Â .‰˙È‰Lk ‰‡ÓË B„È È¯‰ - B„È»¬≈»¿≈»¿∆»¿»¿ƒ¬«ƒ≈«

ÁÈtË‰Ï ˙Ó ÏÚ ÁÙBË ‰lÁza ÏËpL ˙ˆ˜Ó35- ƒ¿»∆»««¿ƒ»≈««¿»¿«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰36ÌÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ

¯ÊBÁÂ ÂÈ„È ˙ˆ˜Ó ÏËB - ÌÈiMa Ï·‡ ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ¬»«¿ƒƒ≈ƒ¿»»»¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ÏÚ ÛÈÒBÓeƒ«ƒ¿»»

מוסיפין 34) ואין השניים על "מוסיפין א: משנה א פרק שם
הראשונים". את 35)על ותרטיב תתלחלח הנוגעת האצבע

בה. והרי 36)הנוגע מחבר להטפיח מנת על שטופח מפני
אחת. כנטילה זה

.Á‰lÁz Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ ¯eÚL37ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ : ƒ««ƒ∆¿ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ¿»
BÓk ,‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,ÌÈ„i‰ ÈzLÏ Ì„‡Â Ì„‡»»¿»»ƒ¿≈«»«ƒ≈»ƒƒ∆¿
LÈ - ÌÈiL ÌÈÓ Ï·‡ .˙ÙÏ ÌÈ„È ˙ÏÈËa e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¬»«ƒ¿ƒƒ≈

˙ÈÚÈ·¯Ó Ô‰È„È ÏhÏ ÌÈLÏ38ÔÈ˙B ‚Ï ÈˆÁÓe , ƒ¿«ƒƒ…¿≈∆≈¿ƒƒ≈¬ƒ…¿ƒ
‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ39‰‡ÓÏ elÙ‡ ÔÈ˙B ‚lÓe ,40; ƒ¿»¿«¿»»ƒ…¿ƒ¬ƒ¿≈»

ÌÈn‰ ¯È·Ú‰Ï ‡l‡ ,¯‰ËÏ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒ«¿ƒƒ¿«≈∆»¿«¬ƒ««ƒ
.ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ

ראשונים.37) "מי 38)מים שנינו: א א, פרק במקוואות
מפרש  ורבינו לשניים". אף לאחד לידיים, נותנים רביעית
מטהרים  אינם ראשונים אבל שניים, במים שהמדובר שם,
בחולין  שאמרו מה על ומסתמך אדם, לכל מרביעית בפחות
משיורי  באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז,
הבאים  שניים מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה".
שם  ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי
רביעית  שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים

הא  אחר ונטל לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו חד

גם  וביניהם - הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול
מספיקה  אדם בני לשני ודווקא פירושם]. קיבלו - הראב"ד
ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית

שהוא 39) לוג, חצי מחלק וכשאתה בלוג רביעיות ארבע
על  ואף לאחד. רביעית חצי מגיע לארבעה, - רביעיות שתי
רביעית  בכלי שיהיה צריך - לאדם רביעית חצי שמספיק פי

ליטול 40)בתחילה. אפשרות כל אין שהרי מים, בתוספת
משנה). (כסף מים אחד בלוג ידים מאתיים

.ËÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
È¯‰ - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÓ ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙Â¿»«¿¿««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬≈

ÔÈ¯Lk el‡41‰¯‡LÂ Ô˙pL ¯eÚMk ÈÏk‰ ÔÓ ÏË . ≈¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿¬»
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰˙È‰Lk „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯42ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿«¿∆»¿»¬≈¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚL eÓÈÏL‰ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰L43. ∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ

שאובים 41) לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש מקווה כמו
ו). הלכה ד פרק המשלים 42)(למעלה "כל שם: בזבחים

אינו  - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור, משלים מקווה למי
(שאובים  סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים".
הלכה  ד פרק (כלמעלה כשר במקווה סאה: ונטל למקווה)
והוסיף  מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז)

התערובת. מן נטל כך ואחר נשארה 43)פסולים לא שהרי
לבדם. הכשרים מן מים רביעית

.ÈCk ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰ Ïk»««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
ÌÈiL ÌÈÓa ÔÈÏeÒt Ô‰44B ÔÈ‡L ÈÏk ÏÎÂ ;ÔÈÏË ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈÓ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ck ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa epnÓƒ∆¿«ƒƒƒ»≈¿ƒƒ∆«ƒ
ÁkÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÌLÎe ;ÌÈiL¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ»ƒƒƒ…«

.ÌÈiM‰ ÌÈn‰ Ck ,Ì„‡»»»««ƒ«¿ƒƒ

מים 44) חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
נטילת  ובדיני לחולין. לא אבל בלבד לתרומה אלא שניים
מים  כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים

שניים.

.‡ÈÈÈÓ Ïk ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿¿»»ƒ≈
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,ÔÈ¯Lk‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»«≈ƒ
‰È˙ BÊ È‡Â ,ÔÈÏËB ÔÈ‡LÂ ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»
Ô˙B ÁkÓ dÈ‡ ‰È˙ BÊ È‡Â ‰¯LÎe Ô˙B ÁkÓ ‡È‰ƒƒ…«≈¿≈»¿≈¿ƒ»≈»ƒ…«≈
˙ÏÈËa ÌL e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;‰ÏeÒÙe¿»¿»»«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ«

‰Óe¯˙Ï Ô‰ Ck ,ÔÈlÁ ˙ÙÏ ÌÈ„È45˜ÙÒ ÏkL ÌLÎe . »«ƒ¿«Àƒ»≈ƒ¿»¿≈∆»¿≈
Ô‰ Ck ,ÌL e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ÌÈ„È»«ƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿»»≈

.¯B‰Ë ÌÈ„È ˜ÙÒ Ïk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»»¿≈»«ƒ»

לתרומה.45) כלֿשכן פירוש,

.·È˙B¯Êb ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰L ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆«À¿¿«¿»¿≈
,BzÚ¯ÎÓ Ì„‡ ÏL BzÚcL ÌÈ¯·cÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ·e˙k‰«»≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆«¿∆»»«¿«¿
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÎÂ .ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿««Àƒ¿≈«¿ƒ»ƒ«À¿
‰‡Bˆ B‡ ËÈË ‰‡Óh‰ ÔÈ‡L ;‡e‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓƒ¿««Àƒ∆≈«À¿»ƒ»
ÈeÏz ¯·c‰Â .‡È‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,ÌÈÓa ¯·ÚzL∆«¬…¿«ƒ∆»¿≈««»ƒ¿«»»»
‡ÏÂ Ï·Ë :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,·l‰ ˙eÎa¿«»««≈¿ƒ»»¿¬»ƒ»«¿…

˜ÊÁ‰46ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .Ï·Ë ‡Ï el‡k -47LÈ ÊÓ¯ À¿«¿ƒ…»«¿««ƒ≈∆∆≈
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ÂÈk - ¯‰hÏ BaÏ ÔeÎÓ‰L ÌLk :¯·ca¯B‰Ë Ï·hL Ô «»»¿≈∆«¿«≈ƒƒ«≈≈»∆»«»
BaÏ ÔeÎÓ‰ Ck ;¯·c BÙe‚a LcÁ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»»»«¿«≈ƒ
ÔÂ‡‰ ˙B·LÁÓ Ô‰L ,˙BLÙp‰ ˙B‡ÓhÓ BLÙ ¯‰ËÏ¿«≈«¿ƒÀ¿«¿»∆≈«¿¿»»∆
Ô˙B‡Ó L¯ÙÏ BaÏa ÌÈkÒ‰L ÔÂÈk - ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„Â¿≈»»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»
‡e‰ È¯‰ .¯B‰Ë ,˙Úc‰ ÈÓa BLÙ ‡È·‰Â ˙BˆÚ‰»≈¿≈ƒ«¿¿≈«««»¬≈
ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ :¯ÓB‡≈¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ…
ÌM‰ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓËÀ¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆«≈
,e¯‰ËÈ ‰ÓL‡Â ÔBÚ ‡ËÁ ÏkÓ ÌÈa¯‰ ÂÈÓÁ¯a¿«¬»»«ƒƒ»≈¿»¿«¿»¿«¬≈

.ÔÓ‡»≈

ãycew zegiyn zecewpã

"..ald zpeeka ielz xacde"

הרמב"ם  שלדעת שסד) מצוה חינוך, (מנחת הסוברים יש
לעשות  ירצה שאם אלא מהתורה מצוה אינה התשובה
פרט  היא החטא ועזיבת בדברים, להתוודות מצוה תשובה
הרמב"ם  ששיטת למד הזקן אדמו"ר אבל לווידוי. מקדים
ווידוי  רק ולא התשובה מצות היא היא החטא שעזיבת
תשובה: הלכות בתחילת כותרתו לכך וראיה דברים,

והוא אחת מחטאו".aeyiy"מצות־עשה החוטא
המשיל  ה"ג) (פ"ב תשובה בהלכות מדוע יובן זה פי על
ושרץ  לטובל לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתוודה את
היפך  שהיא בטומאה אחיזה היא בשרץ אחיזתו כי בידו
מצות  שעיקר לשיטתו אזיל כי והטהרה. הטבילה עניין
שיעזוב  התשובה היא "ומה - החטא עזיבת היא התשובה
יעשהו  שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא
שעניינו  בידו, ושרץ מטובל הדוגמא הביא ולכן כו'" עוד
שהוא  החטא לעזוב בלבו גמר שלא זה כמו הטהרה היפך
היא  התשובה מצות של עיקרה לשיטתו כי התשובה, היפך

החטא. לעזוב הלב גמירת
(167 'r h"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

" ..xedh"

טבילה  על־דרך היא האדם על החסידות לימוד פעולת
על  כי במים, כולו מכוסה להיות חייב שהטובל במקווה
מכוסה  הוא - שבתורה מעיינות - החסידות לימוד ידי
"ומלאה  לעתיד־לבוא שיהי' על־דרך באלוקות ומוקף
מה־שאין־כן  מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ
להיות  עלול הגמ') (כמאמר שבו דתורה, נגלה בלימוד
התורה", מ"נותן ששוכח היינו תחילה" בתורה ברכו "לא
עצמו  את האדם מקיף כאמור החסידות בלימוד אבל
מנותן  לשכוח לו אפשר שאי "אתכסיא" של באופן

התורה.
(39 dxrde 176 'r k"g y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."xedh zrcd ina eytp `iade"

שהן  הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוון כך ..."
לפרוש  בלבו שהסכים כיון הרעות, ודעות האון מחשבות
רבו  ובזה טהור". הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן
הטהור  הדעת במי נפשו "והביא שגרסו ויש הגירסאות,

הדעת במי נפשו "הביא או xedhכו'" ,xedhd.'וכו "
במי  נפשו "והביא כנ"ל: היא הנכונה שהגירסא לומר ויש
גם  בלשונו מאוד הרמב"ם דקדק כידוע כי טהור". - הדעת
רצה  אילו ולכן, ורבים. יחיד בלשון וגם ונקבה זכר בדקדוק
בלשון  לכתוב צריך היה למים, טהור המילה את לייחס
זו  בהלכה שכתב כפי בדיוק הטהורים, הדעת מי - רבים
טהור  המילה את ליחס התכוון ואילו טהורים". "מים עצמה
הטהורה  הדעת מי - נקבה בלשון לכתוב לו היה ל"דעת",
אלא  נקבה. לשון - הרעות" ה"דעות על שכתב כפי בדיוק
במי  נפשו שהביא לאדם מתייחסת טהור שהמילה שברור
"...והביא  זו: גירסא לקיים יש ולכן טהור, שהוא הדעת

טהור". הדעת, במי נפשו
הדעות  היפך - טהורה שהיא הדעת על גם כתב שלא  ומה
האמיתית  לדעת בפשטות מתייחסת סתם, דעת כי הרעות,
במי  נפשו "והביא בפשטות כתב ולכן התורה, שהיא
הטהורה. הדעת היא מה ולכתוב לפרש צורך ואין הדעת"
שהוא  הטהורה" הדעת "מי הלשון כותב היה אילו ובנוסף,
שגם  להשתמע עלול היה הרעות" ל"דעות הפוך ביחס
לדייק  רצה כך, משכתב אבל "דעות", הן הרעות הדעות
וה"דעות  התורה, דעת מלבד אחרת דעת שום שאין
פרה  (הל' שכתב על־דרך כלל. דעות בכלל אינן הרעות"
אדומה  פרה אפר להזאת בנוגע ועוד) ה"ה פי"א אדומה
שקורין  והאזוב פסול, לווי שם לו שיש אזוב "כל באזוב
הוא  לווי) שם תוספת ללא (כלומר ביחוד אזוב אותו
ללא  סתם שדעת בעניינינו לומר יש על־דרך־זה הכשר",

תורה. של דעת היינו האמיתית, הדעת היא לווי שם
(42 'rd 20 cenr l"g y"ewle g"nyz zekeqc 'c lil zgiy it lr)

להיטהר.46) התכוון גזירות 47)לא שכולם פי על אף
טעמן. נתגלה שלא הכתוב

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
OÚ ¯ÙÒ ¯Ó‚.‰¯‰Ë ¯ÙÒ ‡e‰Â ,È¯È ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆»√»

,‰Úa¯‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ÂÈ˜¯Ùe ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿»»≈»¿«¿»ƒ¿«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ - ˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ¿À¿«≈¬ƒ»¿∆¿ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿»»¬À»¬ƒ»»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«»««ƒ»»»¿»ƒƒ¿
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ¿«¿≈ƒ¿»»¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬«À¿∆¿ƒ¿»ƒ
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˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«√»ƒƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌÈÏk≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡««»»¿»ƒ

á"ôùú'ä æåîú 'ä éðù íåé
Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙B„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰«ƒƒ∆≈¿∆¿«∆»«

`Ede xVr cg` xtq¥¤©©¨¨§
oiwifp xtqoFnniwfpzFkld-oiwifpxtq ¥¤§¦¦¦§¦§¥̈

.ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
˙BÎÏ‰ .„ .‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .‚ .‰·b ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .‰ .˜ÈfÓe Ï·BÁ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
ãycew zegiyn zecewpã

"...oxeciq edfe"

לגזילה  גניבה הלכות הרמב"ם הקדים ההלכות, בסדר
להלכות  גניבה הלכות שהקדים בשו"ע הוא וכן (ואבידה)
לגניבה. גזילה הקדים הזקן אדמו"ר בשו"ע אבל גזילה.
"משנה  לספרו קרא שהרמב"ם כיון הוא, בזה וההסבר
קורא  שאדם "...לפי בהקדמתו שכתב מהטעם תורה"
בסידור  גם הלך בזה" קורא ואח"כ תחלה שבכתב בתורה
בפרשת  הובאו גניבה דיני כי שבתורה, כסדר ההלכות
(ה, ויקרא בפרשת גזילה ודיני ואילך) לז. (כא, משפטים

ואילך). כא.
הצריכות  "הלכות הוא שלו שהשו"ע הזקן האדמו"ר אבל
קודם  הגזילה תיקון כי לגניבה, גזילה הקדים מלוקטות"
רבים  ובפני בגלוי הנעשית שבגזילה הגניבה מעשה לתיקון
ודרישה  לחקירה להמתין צורך ואין לכל ידוע הדבר
והוא  זמן. משך שלוקח תהליך בגניבה כמו בבית־דין
צריכה  עבירה ש"ספק בתשובה בענין שמצינו מה על־דרך
בכל  האדם מתחרט שעליהם ודאית מעבירה תשובה יותר
ולכן  עשאה. אם בטוח שאינו עבירה בספק משא"כ לבו
הבא  חטאת מקרבן יותר יקר הספק על הבא אשם קרבן

הוודאי. על
שייכת  שאבידה (אף ואבידה גזילה הלכות שחיבר ומה
"השב  - הציווי ולפי בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר
פי  על יובן לגזלה) לא אבל לגנבה יכול ומעתה תשיב"
שבכולם  החטאים כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות
הקדושה  מרשות הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל
אמרו  כי "אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות
וסיבת  שטות" רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל
המאבד  שוטה "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת
מ"ה  בחינת יש מישראל אחד בכל כי לו " שנותנים מה
ממעל  אלקה "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים

גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש"
החיצונים. ממנו שיונקים

שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם" "ובקשתם שכתוב כמו התשובה, עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך ה'לעומת־זה' שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
וממשיך  תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר הגוזל... "כל
אדמו"ר  ומבאר תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב
נקרא  אינו פרוטה משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן
בכל  כי לכתחילה " התורה מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון,
ויש  אלוקי ניצוץ ישנו ביותר הקטן גם שבעולם ופרט פרט
"אין  וממשיך זה'. ה'לעומת לרשות יפול שלא לשומרו

על והשיב לוקין שנאמר לעשה, נתקו הכתוב שהרי זה לאו
שגם  היא וההוראה מצות־עשה". זו גזל, אשר הגזילה את
ליפול  לאדם אין הקדושה מרשות מסוים דבר גזל כאשר
אלא  עוד ולא הגזילה, את להשיב שיכול יודע כי ברוחו
לולי  לקיימה יכול היה שלא מצוה מקיים זה ידי שעל
עצמו  את להביא לאדם אסור שלכתחילה ופשיטא הגזילה.
לדעת  עליו זה, עניין אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי
יותר  גדול עילוי לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול

הגזילה. קודם שהיה מכפי
(454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

oFnn iwfp zFkld
oenniwfpzFkld-oiwifpxtq

¦§¦§¥¨
¦§

(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
ÔÈc („ .¯Ba‰ ÔÈc (‚ .¯Ú·‰‰ ÔÈc (· .¯BM‰ ÔÈcƒ«ƒ«∆¿≈ƒ«ƒ

.‰¯Úa‰«¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ולאי 1) הם, חיים בעלי אלו אי חיים: בעלי נזקי ביאור ענינו

שיועדו, עד תמים זה ולאי מתחלתם. מועדים הם פועל זה
וכמה  פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי
חייבים  הם וממה חציו, או הנזק כל אם משלמים, הבעלים
בו  ונתבאר מנכסיהם. או בלבד המזיק מגוף אם לשלם,
אינה  ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן – אבות השלשה

כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת

.‡‰iÁ LÙ Ïk2‰˜Èf‰L Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ‡È‰L »∆∆«»∆ƒƒ¿∆»»∆ƒƒ»
˜Èf‰ ÌBÓÓ È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -3; «¿»ƒ«»ƒ¿«≈∆¬≈»»ƒƒ

„Á‡ .e‰Ú¯ ¯BL ˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ…ƒ∆≈≈∆»
„Á‡Â ¯BM‰4¯a„ ‡Ï ,ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L «¿∆»¿»¿≈»¿«»»…ƒ≈

‰Â‰a ‡l‡ ¯BLa ·e˙k‰5. «»¿∆»«…∆

וכא:2) טו: קמא בבא ראה עוף, ובין חיה בין בהמה, בין
שם 3) ראה יזיק, שלא ממונם על לשמור חייבים והבעלים
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וג: בין.4)ב: הלכה 5)בין... פ"ו קמא בבא תוספתא
"שור" לה. כא, משפטים יוחאי בן שמעון דר' ומכילתא ז,
וראה  המציאות, מן הלקוחה בלבד דוגמה הוא שבתורה

נד: קמא בבא

.·k¯cL ÌÈ¯·„a ‰˜Èf‰ Ì‡ ?ÌlLÓ ‰nÎÂd ¿«»¿«≈ƒƒƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿»
d˙i¯a ‚‰Ók „ÈÓz Ì˙BOÚÏ6‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a ÔB‚k , «¬»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿¿≈»∆»¿»

¯ÈÓÚ B‡ Ô·z7dÎel‰ C¯„a dÏ‚¯a ‰˜Èf‰L B‡ ,8- ∆∆»ƒ∆ƒƒ»¿«¿»¿∆∆ƒ»
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ9:¯Ó‡pL , «»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»∆∆¡«

ÌlLÈ BÓ¯k ·ËÈÓe e‰„O ·ËÈÓ10‰˙pL Ì‡Â ;11 ≈«»≈≈««¿¿«≈¿ƒƒ¿»
‰˜Èf‰Â „ÈÓz Ì˙BOÚÏ dk¯c ÔÈ‡L ÌÈOÚÓ ‰˙OÚÂ¿»¿»«¬ƒ∆≈«¿»«¬»»ƒ¿ƒƒ»
ÈˆÁ ÌlLÏ ·iÁ - CL B‡ Á‚pL ¯BL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆»«»««»¿«≈¬ƒ

˜Ê12¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ˜Èfn‰ ÛebÓ ∆∆ƒ««ƒ«¿∆∆¡«»¿∆«
.'B‚Â BtÒk ˙‡ eˆÁÂ ÈÁ‰««¿»∆«¿¿

לטבעה.6) שנקצרו.7)בהתאם שבלים ערימת
להלן 8) "רגל" וזוהי להזיק, כוונה בלא החפץ על שדרכה

אלא  "רגל" זה אין - להזיק בכוונה כן עשתה ואם ה. הלכה
שם. להלן להלן 9)"קרן", וראה עידית, התלמוד: בלשון

י. הלכה ח שהזיקה 10)פרק שן, נזקי על מדבר זה פסוק
דרך  ברגלה שהזיקה רגל, נזקי ועל שאכלה. ידי על הבהמה
שלם, נזק לשלם הבעלים על בכך, שדרכה ומכיון הילוכה.
(שמות  לה אחראים והם בהמתם, שמירת מוטלת עליהם כי
הנזק. כל את שישלמו הדין מן שמרו, שלא ומכיון לו), כא,
הבעלים  מנכסי הנזק דמי את לגבות גם אפשר זה ומטעם
בבא  ראה הנאשמים. הם הבעלים כי שבהם, העידיות ומן

וטז: ג. ב: ברייתה.11)קמא שאין 12)ממנהג כיון
הם  זה שמטעם ז, הלכה ב פרק להלן וראה בכך. דרכה
אך  קנס, מטעם התורה שחייבתם אלא הדין מן פטורים

עצמו. המזיק מגוף

.‚‰Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk13ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BLÏ Á‚pL ≈«»∆»∆∆»«¿»∆∆¿ƒ
·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ï·p‰ È¯‰Â ,B˙ÈÓ‰Â∆¡ƒ«¬≈«¿≈»»»«¿»»««««»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ;˜Êp‰ ÈˆÁ ‡e‰L ,‰BÓL ÌlLÏ¿«≈¿»∆¬ƒ«∆∆¿≈«»¿«≈

¯BM‰ ÛebÓ ‡l‡14˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,˜Èf‰L ∆»ƒ«∆ƒƒ∆∆¡«»¿∆
ÈÁ‰ ¯BM‰15ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «««¿ƒ»ƒ≈ƒ»∆∆¿ƒ

ÏÚa ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÂL ‰Ï·e ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BLÏ¿»∆»«ƒ¿≈»»»»»≈««
‡l‡ ;'ÌÈMÓÁ ÈÏ Ôz' ÈÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ï·p‰«¿≈»»«¿««««≈ƒ¬ƒƒ∆»
elÙ‡ ,'CÏÂ e‰Á˜ ,EÈÙÏ ˜Èf‰L ¯BL È¯‰' BÏ ¯ÓB‡≈¬≈∆ƒƒ¿»∆»≈»≈¬ƒ

¯È„ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆∆»ƒ»¿≈…«≈»∆

כסף.13) דינרי בעל 14)מאה של אחרים מנכסים ולא
ישלם"15)השור. כרמו ומיטב שדהו ל"מיטב בניגוד

לד. שם ראה ורגל, בשן זוז.16)הנאמר = כסף דינר

.„‚‰Ók „ÈÓz B˙BOÚÏ Bk¯cL ‰OÚÓ ‰OBÚ‰»∆«¬∆∆«¿«¬»ƒ¿ƒ¿«
‰pLÓ‰Â ;„ÚeÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - B˙i¯a17‰OÚÓ ‰OÚÂ ¿ƒ»«ƒ¿»»¿«¿«∆¿»»«¬∆

¯BL ÔB‚k ,„ÈÓz Ôk ˙BOÚÏ BÈÓ Ïk C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ«¬≈»ƒ¿
Ì‡ ,‰pLÓ‰ ‰ÊÂ .Ìz ‡¯˜p‰ ‡e‰ - CL B‡ Á‚pL∆»«»««ƒ¿»»¿∆«¿«∆ƒ

˙Ba¯ ÌÈÓÚt BÈepLa ÏÈb¯‰18B˙B‡Ï „ÚeÓ ‰OÚ - ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»»¿
Áb ¯BL Èk Ú„B B‡ :¯Ó‡pL ,Ba ÏÈb¯‰L ¯·„»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ«»

‡e‰19.

ברייתו.17) ראה 18)ממנהג ימים, בשלשה פעמים שלש
א. הלכה ו פרק שור 19)להלן ישלם שלם שם: ומסיים

"מועד": מיני שני קיימים א"כ שלם. נזק היינו השור, תחת
קש; או תבן שאכלה בהמה כגון ברייתו", "כמנהג מעשה א.
רבות, פעמים נשנה אבל ברייתו", "כמנהג שאינו מעשה ב.

רבות. פעמים שנגח שור כגון

.‰ÌÈnz ÌÈOÚÓ ‰MÓÁ20‰„Úe‰ Ì‡Â ,‰Ó‰·a LÈ ¬ƒ»«¬ƒ«ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¬»
Ô‰Ó „Á‡Ï21:Ô‰ el‡Â .‰OÚÓ B˙B‡Ï ˙„ÚeÓ ˙OÚ - ¿∆»≈∆«¬»∆∆¿«¬∆¿≈≈

ÁbÏ ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ dÈ‡ ‰Ó‰a‰22ÛbÏ ‡ÏÂ ,23, «¿≈»≈»∆∆ƒ¿ƒ»»…ƒ«¿…ƒ…
;ËÚ·Ï ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk ÏÚ ıa¯Ï ‡ÏÂ ,CMÏ ‡ÏÂ¿…ƒ…¿…ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…

BÏ ˙„ÚeÓ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï ‰„Úe‰ Ì‡Â24Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿∆»≈∆¬≈∆∆¬»
dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ ÔM‰25Ï‚¯‰Â , «≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆¡…∆»»»¿»∆∆

‰Ó‰a‰Â ,dÎel‰ C¯„a ¯aLÏ d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ∆∆ƒ¿ƒ»»¿«≈¿∆∆ƒ»¿«¿≈»
Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓÌÈpË˜ ÔÈkt ÏÚ ıa¯26Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ∆∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿…««ƒ¿«ƒ¿«≈»∆

.Ô˙B‡ CÚÓÏe¿«≈»

טו:20) קמא פעמים 21)בבא מעשה אותו על שחזרה
הגוף.23)בקרן.22)רבות. אברי משאר באחד

המועד 24) אפילו שהרי אחר. למעשה ולא מעשה לאותו
מה: (שם שמאל בקרן ליגח מועד אינו ימין, בקרן ליגח
גם  וראה יב). סעיףֿקטן שפ"ט, הגר"א - שם רש"י ועיין

(מגידֿמשנה). טז. קמא וירקות 25)בבבא פירות כגון
ראוי  שאינו דבר אכלה אבל א), הלכה ג פרק (להלן לבהמה
חצי  רק ומשלמת "קרן" אלא "שן" זה אין כלים, כגון לה

ג). הלכה (שם אלעזר.26)הנזק רבי לדעת טז. שם

.ÂÔ˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ≈¿≈»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
˜Èf‰Ï27˙ea¯z Èa Ô‰ elÙ‡Â ,28e˜Èf‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«¬ƒ≈¿≈«¿¿ƒ»ƒƒƒ

‰ÒÈ¯„e ‰ÎÈLa B‡ ‰ÁÈ‚a e˙ÈÓ‰ B‡29Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
·c‰Â ,È¯‡‰Â ,·‡f‰ :Ô‰ el‡Â .ÌÏL ˜Ê ·iÁ -«»∆∆»≈¿≈≈«¿≈¿»¬ƒ¿«…
,„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - CLpL LÁp‰ ÔÎÂ .ÒÏc¯a‰Â ,¯Óp‰Â¿«»≈¿««¿¿»¿≈«»»∆»«¬≈∆»

˙ea¯z Ôa ‰È‰ elÙ‡Â30. «¬ƒ»»∆«¿

בכוונה.27) ואפילו שהיא, דרך אדם 28)בכל שגידלם
שבני  הסובר, אליעזר כר' ולא בכך. דרכם ואין בביתו

טו:). (שם מועדים אינם כפות 29)תרבות בצפרני מכה
טורפת. חיה של הקדמיות ואפילו 30)רגליה הכל, לדעת

(שם). אליעזר לרבי

.Ê„ÚeÓ Ïk31‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ32,ÂÈÒÎaL »»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»
eÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ Ìz ÏÎÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿»»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡34˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰Ó‰a‰ ‰ÒÎpLa ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿«ƒ»
,˜Èfn‰ ˙eL¯Ï ˜fp‰ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ ;e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¬»ƒƒ¿««ƒ»ƒ¿««ƒ
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¿∆¿∆««««ƒ¬≈∆»«
zÒÎ ‡Ï el‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰«…∆¬≈≈ƒ…ƒ¿«¿»

È˙eL¯Ï35:‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰Â .˜f‰ EÏ ÚÈb‰ ‡Ï , ƒ¿ƒ…ƒƒ«¿∆≈«¬≈¿…»«»
¯Á‡ ‰„Oa ¯Ú·e ‰¯ÈÚa ˙‡ ÁlLÂ36. ¿ƒ«∆¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈«≈

הרגל.31) עלֿידי מועד ובין ברייתו מתחילת מועד בין
הטוב.32) (שם),33)מן אותו שמוכרים אחרי המזיק, של

ב. הלכה למעלה נזקי 34)וראה בכל חייב השור שבעל
יג: (שם בעי" מאי ברשותי "תורך התלמוד: ובלשון שורו.
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כא:). גם בשדה 35)וראה כלומר אחר, איש של בשדה
ההגיוני  הנימוק על נוספת התורה, מן הוכחה זוהי הניזק.
נזקי  בכל השוים הדינים רבינו משמיענו זו [בהלכה הקודם.
חייב  הניזק ברשות - היינו קרן, ובין ורגל שן בין שור,
הגיונית, בסברה הפטור את ומנמק פטור, המזיק וברשות
את  ומביא מוסיף הוא ואחרֿכך שור, נזקי בכל יפה שכוחה
שן  פטורי כל וכולל ורגל, בשן רק המדבר מהמקרא הלימוד
האמורים  ובין - המזיק רשות - זו בהלכה האמור בין ורגל,
אנו  וצריכים בלבד. ורגל שן בדיני העוסקות ח-ט בהלכות
כל  טעם מסביר אינו הראשון הנימוק הנימוקים. לשני
של  אינה או שניהם של חצר כגון ורגל, משן הפטורים
לנזקי  כלל ענין לו אין המקרא מן השני והנימוק שניהם,
הרמ"א  של תמיהתו מסולקת ובזה ושן. לרגל רק קרן,
וראה  כאן, רבינו דברי על י סעיף שפ"ט סימן בחושןֿמשפט

שם]. עינים' של 36)'מאירת אלא - לניזק ולא למזיק לא
יד. קמא בבא ראה אחר,

.ÁÏL dÈ‡L ¯ˆÁa B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰ƒƒ»ƒ¿»«ƒ¿»≈∆≈»∆
Ì‰ÈL37ÏL ‡È‰L ¯ˆÁa B‡ ,˜fpÏ ‡ÏÂ ˜ÈfnÏ ‡Ï , ¿≈∆…««ƒ¿…«ƒ»¿»≈∆ƒ∆

ÒÈÎ‰Ïe ˙B¯t da ÁÈp‰Ï ˙„ÁÈÓ ‡È‰ È¯‰Â Ô‰ÈL¿≈∆«¬≈ƒ¿À∆∆¿«ƒ«»≈¿«¿ƒ
‰Ú˜a‰ ÔB‚k ,‰Ó‰a dÏ38Ï‚¯Â ÔLa Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ »¿≈»¿«ƒ¿»¿«≈»ƒ¿≈»∆∆

˙eL¯ dÏ LiL ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰˜Èf‰ƒƒ»¿«¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆≈»¿
Cl‰Ï39ÏÎ‡ÏÂ Cl‰Ï ‰Ó‰a‰ C¯„Â ,Ô‡ÎÂ [Ô‡k] ¿«≈»»»¿∆∆«¿≈»¿«≈¿∆¡…

dk¯„k40‰Ù‚ B‡ ‰Á‚ Ì‡Â ;dÎel‰ C¯„a ¯aLÏe ¿«¿»¿«≈¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿»»¿»
- ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰ÎL B‡ ‰ËÚa B‡ ‰ˆ·¯ B‡»¿»»¬»»¿»ƒ«»ƒ

ÌÏL ˜Ê - ˙„ÚeÓ Ì‡Â ,˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ41. ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆∆»≈

שם.37) בברייתא אלעזר, בן שמעון אם 38)ר' אבל
או  בשן שם, הזיקה השותפים) אחד של (לא אחרים בהמת
להלך  רשות אין לה כי הניזק, בחצר כהזיקה דינה ברגל,

מז: שם וראה ועליו 39)שם, הפירות, בעל ידע וזאת
עליהם. יד.40)לשמור רשות 41)שם לו שאין כיון

כאילו  ודינו הרבים, לרשות דומה זה אין בהמה, שם להכניס
פירוש  לפי יוסף ר' דברי אלו הניזק. של היחיד לרשות נכנס

שם. הגמרא,

.ËÓ Ô‰ÈL ÏL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰‡ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙„ÁÈ »¿»∆»≈∆¿≈∆¿À∆∆¿≈¿…
ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÌL ÒÈÎ‰Â ,‰Ó‰a da ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒ

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ elÙ‡ ·iÁ - ‰˜Èf‰Â BzÓ‰a42. ¿∆¿¿ƒƒ»«»¬ƒ««≈¿«»∆∆
˙eL¯ ‰È‰Â ,Ì‰ÈLÏ ‰Ó‰·Ï ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»¿
‰˜Èf‰Â ,˙B¯t dÏ ÒÈÎ‰Ï „·Ïa Ô‰Ó „Á‡Ï43 ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈¿ƒƒ»

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ ·iÁ - ÂÈ˙B¯t44. ≈»«»««≈¿«»∆∆

השני.42) של היתה 43)בהמתו שלו לשותף שרק מכיון
הניזק  חצר כדין שן לגבי דינו כן על פירות, להכניס רשות

שם). ב:).44)(ראה קמא (בבא בתורה הנאמרים עיקרים

.È˙B·‡ ‰LÏL45Ô¯w‰ :¯BLa ÔÈ˜ÈÊ46,ÔM‰Â , ¿»¬¿ƒƒ¿«∆∆¿«≈
Ï‚¯‰Â47Ô¯w‰ ˙B„ÏBz .48‰ÙÈ‚ :49‰ÎÈL ,50, ¿»∆∆¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»

‰ËÈÚa ,‰ˆÈ·¯51ÔM‰ ˙B„ÏBz .52‰ÎkÁ˙ Ì‡ : ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈ƒƒ¿«¿»
‰ÙpË Ì‡ ÔÎÂ ,dÎekÁa ‰˜Èf‰Â d˙‡‰Ï Ï˙Îa¿…∆«¬»»»¿ƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

˙B¯t53Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz .d˙‡‰Ï54dÙe‚a ‰˜Èf‰ : ≈«¬»»»¿»∆∆ƒƒ»¿»
dÎel‰ C¯c55d¯ÚOa ‰˜Èf‰L B‡ ,56,dÎel‰ C¯c ∆∆ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»»∆∆ƒ»

d·Êa ‰LkLk B‡57‡iaÓ¯Ùa ,‰ÈÏÚL Ûk‡a B‡ ,58 ƒ¿¿»ƒ¿»»»À»∆»∆»ƒ¿À¿ƒ»
d¯‡eˆaL ‚BÊa ,‰ÈÙaL59B‡OÓa ˜Èf‰L ¯BÓÁ ÔÎÂ ; ∆¿ƒ»¿∆¿«»»¿≈¬∆ƒƒ¿«»

BÎel‰ ˙ÚLa60‰˜Èf‰L ÔB¯˜a ˙ÎLBn‰ ‰Ï‚ÚÂ , ƒ¿«ƒ¿∆¿»«∆∆¿»∆ƒƒ»
˙eL¯·e ,Ô‰ Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz el‡ Ïk .d˙ÎÈLÓ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»»≈¿»∆∆≈ƒ¿
.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ˜fp‰ ˙eL¯·e ,ÔÈ¯eËt ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ∆∆»≈

ה.46)נגיחה.45) הלכה למעלה נזק 47)ראה מעשי
שהם  מכיון כקרן, דינם זאת ובכל קרן עלֿידי לא הנעשים

לה. הגוף.48)דומים מאברי בשן.49)באחד
לה 50) דומות הן כי הקרן, תולדות עם נמנות כולן ברגל.

(ראה 51)באופיין. המזיקה לבהמה הנאה בו שיש נזק כל
ג.). קמא להנאתה 52)בבא עליהם שנתגלגלה עלֿידיֿזה

עלֿידי  או דדחיק). ד"ה ויח: נתחככה, ד"ה שם רש"י (ראה
על  גללים הטילה אבל לגופה. המחוברים (=צואה) גללים
ב'שיטה  מיגש (ר"י שן ולא "צרורות" זה הרי הפירות

ג). שם חננאל ורבינו יט. קמא לבבא כל 53)מקובצת'
להזיק. כוונה לבהמה בו ואין מצוי, שהזיקו ולא 54)דבר

ושברתם,55)בכוונה. אותם וגררה בשערה, כלים שנדבקו
ויז: ג. קמא יט:56)בבא שם  רסן.57)כדרכה,

'"בשעת 59)פעמון.58) המלים חסרות יז:) (שם בגמרא
תוספתא  ראה התוספתא. לשון את תפס רבינו אבל הילוכו",

.(347 ע' צוקרמנדל א, פרק ב"משנה 60)(שם וראה
למלך".

.‡Èdk¯c ÔÈ‡L ·¯ LekLk d·Êa ‰LkLkƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆≈«¿»
‰LkLkL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰Â „ÈÓz d˙BOÚÏ«¬»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

„Èba61Ì‡Â ;¯eËt - ‰˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dlL «ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ˜fp‰ OÙz62‰fL ;OÙzM ‰nÓ »««ƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ«∆»«∆∆

‡e‰ ˜ÙÒ ¯·c‰63Ô¯w‰ ˙B„ÏBz el‡ Ì‡64·iÁL «»»»≈ƒ≈¿«∆∆∆«»
Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ65¯eËtL »∆»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆∆»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ66. »∆»ƒ¿»«ƒ¿∆≈«¿

זכר.61) של המין יכול 62)באבר אינו שלם נזק אבל
חצי  אלא משלם אינו - "קרן" זהו אם ממהֿנפשך: לתפוש.
הרבים. ברשות לגמרי פטור הוא הרי - "רגל" זהו ואם נזק,

אין 63) הספק ומן יט:), קמא (בבא נפתרה שלא בעיה
מידו. מוציאים אין הניזק, תפס ואם ממון. מוציאין

בכך.64) דרכה להזיק.65)שאין כוונתה שאין מכיון
ח.66) הלכה למעלה

á"ôùú'ä æåîú 'å éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ „Á‡2·‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz -4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5- »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â Ô¯wÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e¯‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿
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בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,
שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק ומשלם 6)כגון

ג. ב: קמא בבא מגופו. נזק טעון 7)חצי נזק, של סוג כל
שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב' הלכה א פרק למעלה

.·ÔÈÊzÓ‰ ˙B¯B¯vÓ ıeÁ ,dlL ·‡k - ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚¯‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÏÚ ¯eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚¯k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - ˜fp‰ ˙eL¯a e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚¯k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,·‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון
ג: קמא בבא שם 11)להזיק, רבא  רב 12)דעת דעת

שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס זה ואין יז. שם, משנה
קנס. שם גובים שאין לארץ, בחוץ אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח.

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
- ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙B¯B¯¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י ע' משה, בתורת
תיתכן  לא מסיני למשה שבהלכות רבינו כותב זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק משלם שצרורות ואומר סומכוס חולק שם

קצב]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ˙B¯B¯ˆ15˙‡ e¯aLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Ò¯c .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈÏk‰16˙eL¯a «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
¯Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ez¯aLÂ ˜fp‰17ÏÚ - B¯aLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡¯‰18ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אףֿעלֿפי יט. קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי חייבים, זה במקרה זאת בכל ב,

יז.16)הניזק. על 17)שם השבור מכלי שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי צרורות.19)כנזקי כדין

.‰‰ËÚ·e ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a e˜Èf‰Â ,˙B¯B¯¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ ¯·c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜Ê ÚÈ·¯ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט. קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי ר' בעיית

מה  כדרכה, הליכה אגב ולא בכוונה בעיטה ידי על צרורות
הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם הדין?
ממה  חצי כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי משלם
הנזק, רביע כלומר החצי, מן חצי דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק, ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק, רביע הניזק תפס אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק

יא. הלכה א, פרק השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙B¯B¯ˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eL¯a ı¯‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÏ ·iÁ - ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙B¯B¯v‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L22- ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚ·e , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»
ÔÈ‡ - ˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÓ¿«≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆≈

.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»

להלכה 21) יסוד שהיא הבעיה, מאותה נובע זה דין
נזק הקודמ  רבע משלם הריהו לצרורות, שינוי יש אם ת.

וגם  לצרורות, שינוי אין ואם הניזק. ברשות אפילו בלבד,
ברשות  הרי כדרכם, כמו נחשבים בעיטה ידי על צרורות
רבע  רק הניזק ישלם מספק כן, על נזק. חצי ישלם הניזק

מקרה 22)הנזק. לדון יסוד ויש בעיטה. ללא גם צרורות,
אבא  ר' בעיית שזוהי נזק, חצי ולחייב כדרכם, כצרורות זה

יט. שם נפתרה, שלא ממל בר

.ÊÔBÓÓ ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ‰ Ïk»«¿«≈∆∆»≈¬≈««¿ƒ»
B¯·ÁÓ ‰ÂlL ÈÓk ,BÓlLÏ ·iÁ ‡e‰L23·iÁ ‡e‰L ∆«»¿«¿¿ƒ∆»»≈¬≈∆«»

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÌlLÏ24ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ¿«≈¿»«¿«≈¬ƒ∆∆¬≈««¿ƒ
Ò˜25‰ÎÏ‰ ‡e‰L ˙B¯B¯ˆ ÏL ˜Ê ÈˆÁÓ ıeÁ ,26, ¿»≈¬ƒ∆∆∆¿∆¬»»

e¯‡aL BÓk27. ¿∆≈«¿

שהפסידו.23) מה לניזק בקרן 24)משלם תם
צריך 25)ובתולדותיה. ובדין אשם, אינו הבהמה בעל כי

כדי  נזק, חצי תשלום עליו הטילה והתורה פטור, להיות
טו: שם בעתיד, בהמתו את תשלום 26)שישמור שהוא

"קנס". ולא וג'.27)"ממון" ב' הלכה לעיל

.ÁÏÏk‰ ‰Ê28‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ‰ Ïk : ∆«¿»»«¿«≈«∆ƒƒ¬≈∆
ÓÈÓeÏLz ÔB‚k ,˙BÁt B‡ ¯˙È ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÔBÓ»¿»«¿«≈»≈»¿«¿≈

ÏÙk29˙BÁt‰ B‡ Ô¯w‰ ÏÚ ¯˙i‰ È¯‰ - ˜Ê ÈˆÁ B‡ ∆∆¬ƒ∆∆¬≈«»≈««∆∆«»
‰„Bn‰ Ï·‡ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡ Ò˜ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ò¿̃»¿≈«»ƒ¿»∆»«ƒ≈ƒ¬»«∆

¯eËt - ˙BÒw‰ ÔÓ Ò˜ ÏÎa30. ¿»¿»ƒ«¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

xeht qpwa dcen

הדין  עליהם שחל קנס הם תם, שור של נזק חצי תשלומי
המזיק, מצד בשלמא להבין: וצריך פטור". בקנס "מודה
הקנס  שתשלום וכיון וחרטה, תשובה עשיית היא הודאתו
קשה, לניזק בנוגע אבל פטור. לכן לניזק, ממוני חוב אינו
שהמזיק  בגלל לו המגיע תשלום להפסיד הוא צריך מדוע
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כאשר  שגם באגה"ק המבואר לפי ובפרט תשובה. עשה
שמים, ובדיני אדם בדיני ומתחייב חברו ממון מזיק אדם
נפשך, ממה וא"כ ממונו שיאבד נגזר כבר הניזק שעל הרי
זה  שתשלום יתכן איך נזק חצי שיקבל עליו נגזר אם
שיפסיד  עליו נגזר ואם המזיק, הודאת ידי על יתבטל
על  שלא הנזק חצי בתשלום שיזכה יתכן לא הרי לגמרי

ה'. רצון פי
ולפגוע  "לפייסו שצריך מחילה בקשת לחיוב דומה ואינו
בושה  משמים עליו נגזר שכבר הגם כו'" לו שימחול עד בו
רואה  כשהלה לו שגרם הבושה את מקטין שם כי זו,
מפייסו  אינו אם וממילא, לפייסו. וטורח כבודו על שמוותר
זה  כל שייך אין למזיק שבנוגע אלא נוסף. נזק לו גורם
ובגללה  יותר, עוד חבירו את מזיק הוא שבהודאתו מכיון

הנזק. חצי את גם מפסיד
על  והוכחה בירור היא המזיק של שהודאתו הוא והביאור
מחצה  או הכל להפסיד השמים, מן הניזק על שנגזר מה
ש"הרגו  זוממין עדים בדין הרמב"ן ביאור על־דרך בלבד.
והוכחה  בירור הוא בי"ד מעשה שעצם שביאר נהרגין" אין

משמים. עליו נגזר שכך
האדם  בעבודת ומועד תם העניינים: בפנימיות לבאר ויש
כי  מועד, בגדר שאינה יהודי של הבהמית נפש על מדבר
ומה  תם" איש "יעקב של באופן היא והנהגתה יהודי נפש

יצרו. שתקפו מפני הוא שאירע
(כגון  קטן מפרט אפילו בה וחזרה שהועדה ובהמה
לתמותה  חזרה בו שהועדה מדבר בשבת) לנגוח שהפסיקה
לאחר  שגם פירושו התשובה ובעבודת עניין, לאותו
לחזור  בקלות יכול רצוי, בלתי לעניין מועד שנעשה
גמור, צדיק ולהעשות אחד תשובה הרהור ידי על לתמותו
נעשה  שהרי גמור מצדיק למעלה שהוא אלא עוד ולא
טרם  ש"והיה באופן היא עמו שההנהגה בעל־תשובה
לפני  עוד לתפילתם נענה שהקב"ה אענה" ואני יקראו

וקורא! שמתפלל
(` oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

טו:28) גנב.29)שם זה 30)של למדו סד: שם
(שמות  לרעהו" שנים ישלם אלקים ירשיעון "אשר מהכתוב

עצמו. את המרשיע ולא ח) כב,

.ËÚ˜˙Â ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ËÈLB‰L ÏB‚¯z«¿¿∆ƒ…«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
B¯aLÂ Ba31‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ·z BÎB˙a eÈ‰ Ì‡ :Ô32, ¿ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ¿«≈»∆

˜Ê ÌlLÓ ÔÈÏ·z‰ ÏÚ - ÔÏÎ‡Ï È„k BL‡¯ ËÈLB‰L∆ƒ…¿≈¿»¿»««¿»ƒ¿«≈∆∆
ÌÏL33˜Ê ÈˆÁk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ÈÏk‰ ÏÚÂ , »≈¿««¿ƒ¿«≈¬ƒ∆∆«¬ƒ∆∆

˙B¯B¯ˆ34Bk¯„ ‡e‰ CkL ,35- Ô˜È¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿∆»«¿¿ƒ»»«¿ƒ≈»
‰pLÓ ‰Ê È¯‰36˙BÒw‰ ÏÎk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓe ,37. ¬≈∆¿À∆¿«≈¬ƒ∆∆¿»«¿»

הקול.31) מחמת הכלי תרנגול.32)שנבקע ממאכלי
בכך.33) ודרכו הואיל שן, לא 34)כדין בא הנזק כי

מכוחו. אלא גופו, התרנגול ראשו 35)עלֿידי להכניס
האכילה, בשעת קול ולהשמיע גרעינים, בו שיש כלי, לתוך

ויט. יח: ריק.36)שם כלי לתוך ראשו שהכניס
בהלכותיו.37) הרי"ף פסק וכן צרורות, כדין ולא קרן כדין

אלא  משלם אינו צרורות והתיזה בעטה שאם ואףֿעלֿפי
היינו  המזיק, המעשה גוף שם ה), הלכה (למעלה נזק רביע
מעשה  גוף כאן, אבל שינוי. עלֿידי נעשה צרורות התזת
שהכנסת  אלא כדרכה, הוא התרנגול קריאת היינו ההיזק,
עלֿידי  צרורות זה אין ולפיכך שינוי, הוא ריק לכלי הראש

בראב"ד). וראה (מגידֿמשנה, קרן של תולדה אלא שינוי

.ÈÛvL ÒeÒ ÔÎÂ38ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ ¯ÚpL ¯BÓÁÂ ¿≈∆»««¬∆»«¿ƒ≈∆«≈ƒ
ÔÈ„ÚeÓ ÔÈÏB‚¯z‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ -39Ôk¯„k Cl‰Ï ¿«≈¬ƒ∆∆««¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿«¿»

,Ô‰ÈÏ‚¯a ¯eL˜ ‰Úeˆ¯ B‡ ËeÁ ‰È‰ .¯aLÏe¿«≈»»¿»»¿«¿≈∆
ÌlLÓ - ¯aLÂ ÏbÏb˙Â ËeÁ‰ B˙B‡a ÈÏk CazÒÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«≈

˜Ê ÈˆÁ40Ì„‡ B¯LwLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41; ¬ƒ∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»
ÔÈÏB‚¯z‰ ÏÚa - ÂÈÏ‡Ó Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ¯L˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«««¿≈∆≈≈»««««¿¿ƒ

¯eËt42ËeÁ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ËeÁÏ eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»«¿»ƒ¿…»»«
˜Ù‰¯B·k ‡e‰ È¯‰L ,˜Ê ÈˆÁ ·iÁ ËeÁ‰ ÏÚa - ¯ ∆¿≈««««»¬ƒ∆∆∆¬≈¿

ÏbÏb˙n‰43. «ƒ¿«¿≈

של 38) שדרכו צרורות, כדין נזק חצי משלם קול. השמיע
לנעור. חמור ושל לצנוף [הפירוש 39)סוס יז. קמא בבא

בחלקם  דבריהן כי מוקדם, בירור טעון אלו להלכות
בהשגות  מרבה הראב"ד מוקשים. ובחלקם סתומים,
חושןֿ ערוך' ב'שולחן והרמ"א מצדיקן, והמגידֿמשנה
במילים: אלה רבינו דברי מגדיר א, סעיף שצ סימן משפט
רבינו  כוונת עומק את מבהיר שלפנינו הפירוש סתום". "זה
הראב"ד. של השגותיו תסתלקנה כך ומתוך אלה, בדינים
מן  נתחיל א. הענין: לביאור קצרות הקדמות שש ונקדים
איש  יכרה כי או בור איש יפתח וכי בתורה, כתוב המקרא.
ישלם  הבור בעל חמור, או שור שמה ונפל יכסנו ולא בור
בור  איש יט:) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס חי בעל ב. פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי
חצי  או רגל כדין שלם נזק חייב אם יז:) (שם רבא מסופק
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק
נקרא  שנח, אחרי והזיק בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק (להלן בבור כלים נזקי
חייבים  צרורות על אבל הניזק, ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני שני ו. ב). הלכה (למעלה הניזק ברשות רק
יב  פרק (לקמן נזק חצי משלם אחד כל בור, לנזקי וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב.40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע לא אחר קשרו ואם (ראב"ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס

ברגלי  מאליו חוט שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי שעליה, למשא
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בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי בחינות
כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק, ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק, ברשות רק חייב שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי על חייבים ואין בור, נזקי על
אדם. שהוזק במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק, או שנהרג אחר חי בעל או שם. רש"י פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואףֿעלֿפי הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק (להלן בנזקיו הבור בעל חייב הוזק אם אבל כשמת,
נח  שהחוט אחרי קרה כשהנזק אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי (ראב"ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין
נזק  חצי כן גם התרנגול ובעל נזק, חצי רק חייב החוט בעל
ושנים  החוט, קשירת ידי על פשע הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק חצי משלם אחד כל שפשעו
כי  בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט. קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי  שונה ושיטתו א. פרק בתחילת ב"ק הרא"ש פסקי

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒ¯c ÌÈÏB‚¯z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba e¯aLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ¯L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆

‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,¯eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡ - ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט: שם
נח, שהחוט אחרי בעלֿחי או האדם הוזק אם [היינו בור".
משום  נזק חצי התרנגול בעל חייב הילוכו דרך כשהזיק אבל

"צרורות"].

.·ÈÔÈÁÈ¯ÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚¯z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ - e¯aL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ì‰ÈÙÎaL Áe¯a Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי צרורות, בדין
שהם  הרוח, באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙B¯t Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - e¯w B‡ eÙpËÂ49¯ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»

ÈÏ‚¯a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙B¯B¯ˆ B‡ÔÈÓlLÓ - Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב, בכך.49)פרק דרכם צרורות,50)כי כדין

יז: שם

.„ÈÏ·Áa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ,52¯aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54Ï·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .¯aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Ú·e56ÏÚ Ìb ÌlLÓ - …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê Ï·Á‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס"ט קושטא (בדפוס שם

הדלי.52) מכובד ונפסק החבל, כי 53)נחלש רגל, כדין
בלוי, בחבל עוסק זה דין להזיק. כוונתו ואין לחטט דרכו
החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק, הוא קל שבחיטוט

ערך. חסר הוא כי כלום, חייב עד 54)אינו דחפוהו שהם
יח. שם בגופם, הזיקו כי שלם, נזק משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי מספק,
שם. רי"ף וראה צרורות, של כנזק או בגופו כהזיק נחשב

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â ·Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡¯Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ¯·„Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
‰ÚÈLt ‚b‰ L‡¯Ï Ô˙iÏÚL60Ô˙ÏÈÙpL Èt ÏÚ Û‡Â ; ∆¬ƒ»»¿…«»¿ƒ»¿««ƒ∆¿ƒ»»

Ò‡61·iÁ - Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL Ïk ,62. …∆…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»

כא:58) קמא רגל.59)בבא ידעו 60)כדין הבעלים כי
הגג. לראש לטפס והגדי הכלב של והבעלים 61)דרכם

יפלו. הגדי או שהכלב הדעת, על להעלות צריכים היו לא
מב.62) מציעא בבא נופלים, היו לא הפשיעה לולא כי

.ÊË,‡e‰Â .˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ eˆÙ»̃¿ƒ«»¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆»
C¯ÒÂ È„b‰ LÏ˙pL63·Ïk‰ C¯Ò Ï·‡ ;·Ïk‰ ıÙ˜Â ∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿»««∆∆¬»ƒ¿««∆∆

- ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ÔÈa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,È„b‰ ‚l„Â¿ƒ≈«¿ƒ≈ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ«»¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ64ÏB‚¯z ÔÎÂ .65‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,‚lcL «»ƒ∆∆»≈¿≈«¿¿∆ƒ≈≈ƒ¿«¿»

.ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«»¿«¿»¿«≈∆∆»≈

כך 63) ומשום הגדי, של דרכו זה אין בכותל. צפרניו שנעץ
כב. קמא בבא קרן, כדין נזק חצי גירסת 64)משלם זוהי

שלנו, (בגמרא שם חננאל ורבינו הרי"ף גירסת וגם רבינו,
פטורין). למעלה,65)הגירסא: מלמטה אפילו לדלג דרכו

כא: שם

.ÊÈ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËpL ·Ïk66Ì‡ :LÈ„‚Ï BÏ CÏ‰Â ∆∆∆»«∆«¬»»¿»«¿»ƒƒ
LÈ„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏÎ‡Â LÈ„ba dÁÈp‰ƒƒ»«»ƒ¿»«∆«¬»»¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ‰¯¯Á‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰ ÏÚ -67, ««¬»»¿«¿«¬»»¿«≈∆∆»≈
˜Ê ÈˆÁ LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ68˙‡ ¯¯‚Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ¿«¿»«»ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ»»¿»≈∆

ÏÚ ÌlLÓ - Û¯BOÂ CÏB‰Â LÈ„b‰ ÏÚ ‰¯¯Á‰«¬»»««»ƒ¿≈¿≈¿«≈«
˜Ê ÈˆÁ ÌÈÏÁb‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ‰¯¯Á‰69, «¬»»∆∆»≈¿«¿«∆»ƒ¬ƒ∆∆

¯eËt LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ70. ¿«¿»«»ƒ»

בה.66) נדבקת גחלת ולפעמים גחלים על אפויה עוגה
עלֿמנת 67) להניחה שדרכו מכיון החררה, מקום על גם

מעשה. עשה וגם פירוש 68)לאכלה וראה צרורות, כדין
כב. קמא בבא חננאל ורבינו לרבינו, מכיון 69)המשניות

משונה. בעיא 70)שזה יט. קמא ובבבא כוחו, כוח זהו [כי
נפשטה, ולא לא, או דמי ככוחו כוחו כוח אם אשי, רב של
ראה  מספק. ממון מוציאים שאין כשיטתו רבינו פסק ולכן
חננאל  רבינו גם וראה שצב. סימן חושןֿמשפט יוסף' 'בית
ומה  בוריים). על דבריו להבין מאוד (וקשה שלפנינו בסוגיא
לא  שהגדיש אפשר גרר לא שאילו משום למניח? זה בין

נשרף]. היה
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.ÁÈ˙‡ ˙ÏÁb‰ ÏÚa ¯ÓMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««««∆∆∆
‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËÂ ¯˙ÁÂ ·Ïk‰ ‡·e ,˙Ïc‰ Ì˙ÒÂ BM‡ƒ¿»««∆∆»«∆∆¿»«¿»«∆«¬»»
- L‡‰ ÏÚa ,BM‡ ¯ÓL ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;L‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¬»ƒ…»«ƒ««»≈

LÈ„b‰ ˙Ù¯O ÏÚ ·iÁ71˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , «»«¿≈««»ƒ«««∆∆«»«¬ƒ«
.dÓB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰«¬»»¿«¿»

חייב?71) "מאן כג. קמא בבא הגמרא מלשון משמע כך
שואל  שהוא רבינו, ומפרש גחלת?" נמי וליחייב הכלב. בעל
ובעל  הגדיש, בעד לשלם הגחלת בעל את מחייבים אין למה
בעל  כששימר ומתרץ ומקומה. החררה בעד ישלם הכלב
גחלתו  שימר לא שאם רבינו למד ומכאן גחלתו. על הגחלת

חייב. הוא

.ËÈÈÈcÓ ¯eËt - B¯·Áa B¯·Á ÏL BaÏk ‰qLÓ‰«¿«∆«¿∆¬≈«¬≈»ƒƒ≈
ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡72ÈˆÁ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ«««∆∆«»¬ƒ

˜Ê73BaÏk ˙‡ ‰qL Ì‡L Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈkL ; ∆∆∆≈»∆≈«∆ƒƒ»∆«¿
e‰qL Ì‡Â .BÁÈp‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ,CLB ˜Èf‰Ï¿«ƒ≈…»»¿«ƒ¿ƒƒ»

BÓˆÚa74‰pLÓ‰ ÏkL ;¯eËt ·Ïk‰ ÏÚa -75‡·e ¿«¿«««∆∆»∆»«¿«∆»
Ba ‰pLÂ ¯Á‡76.¯eËt - «≈¿ƒ»»

מבחינה 72) אבל מעשה. עשה לא כי אדם, מדיני פטור
שאין  אלא לשלם, וחייב עליו האחריות מוטלת מוסרית
כד: קמא בבא לשלם, אותו להכריח יכול ביתֿדין

הכלב 73) שבעל (שם), רבא של לומר" תמצי כה"אם פסק
דרכו  אין כי נזק, חצי רק ומשלם שם. הרי"ף וכדעת חייב,
ה, הלכה דנזירות ב פרק כסףֿמשנה [וראה לנשוך. כלב של
שיטתו  שזוהי נודע וכבר לומר", תמצי כ"אם "ופסק שכתב:
א  פרק קידושין מסכת ברא"ש גם וכן הגאונים", ושיטת

ד]. המשסה.והכ 74)סימן את נשך המשסה 75)לב
לשסות. רשאי אינו כי שנשך.76)שינה, הכלב

.Î˙Á‡Â ‰ˆe·¯ ˙Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙B¯t ÈzL¿≈»ƒ¿»«ƒ««¿»¿««
˜Ê ÈˆÁ ·iÁ - ‰ˆe·¯a ˙Îl‰Ó ‰ËÚ·e ,˙Îl‰Ó77; ¿«∆∆»¬»¿«∆∆ƒ¿»«»¬ƒ∆∆

ËÚ·Ï dk¯c ÔÈ‡ ,‰ÈÏÚ Cl‰Ï dk¯cL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆«¿»¿«≈»∆»≈«¿»¿«≈
da78. »

כד:77) קמא בבא דקרן, תולדה של 78)כדין נימוקו
חצי  תשלומי על בעיקר דובר זה בפרק סיכום: שם. רבא,

צרורות. בתור ב. דקרן. כתולדה שינוי, בתור א. נזק:

á"ôùú'ä æåîú 'æ éòéáø íåé

ׁשליׁשי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
שהבהמה 1) דבר וכל האכילה שהוא השן עניני בו נתבארו

ברשות  בהמתו המכניס משפטי בו נתבארו וכן ממנה. נהנית
בין  וחילוקיהם הוזקה, או ורגל בשן הזיקה אם שלו שאינה

ברשות. לשלא ברשות נכנסה

.‡‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ˙„ÚeÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆∆¡…≈¿»¿«≈
Ô‰a2ÌÈ¯·„ ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»ƒ

¯Ú·e :¯Ó‡pL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ÌÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈
˙eL¯a ÌzÏÎ‡ Ì‡Â .'B‚Â e‰„O ·ËÈÓ ¯Á‡ ‰„Oaƒ¿≈«≈≈«»≈¿¿ƒ¬»«»ƒ¿

¯eËt - ÌÈa¯‰3˙È‰pL ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â ;4, »«ƒ»¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈
.‰˜Èf‰M ‰Ó ‡Ï…«∆ƒƒ»

יט:2) קמא בבא אחר",3)משנה, "בשדה כתוב כי
מכיוון  פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו
ללכת  ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש

ידי 4)ולאכול. על לו חסך הבהמה שבעל הדמים
האכילה.

.·B‡ ÔÈÓLÓL ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ?„ˆÈk≈«ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»À¿¿ƒ
¯Èc ÌlLÓ - ¯È„ ‰ÂLa Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÏ5Ì‡Â . …¿«≈»∆¿»∆ƒ»¿«≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ˙‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡¬»«»ƒ¿»«ƒ¿∆¡»ƒ»¿ƒ≈
ÌÈ¯BÚO6¯ÈÓÚ B‡7ÈÓ„ B‡ ¯ÈÓÚ ÈÓc ÌlLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈

ÏBÊa ÌÈ¯BÚO8. ¿ƒ¿

להאכיל 5) רגילים שאין פי על אף זוז. = כסף של דינר
משלם  הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין

דינר. הוא והנזק שלם פטורים 6)נזק הרבים ברשות
משום  רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל
דמי  אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה שני 8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו

.‚- ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .¯eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eL¯a ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ«∆»¿«

דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על
ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה

יט. הלכה

.„˙B¯t ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
¯·c‰ È¯‰ - ˜fp‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eL¯a È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
בעיית  זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי אין כי
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק.
הרבים  מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â ¯Oa B‡ ˙t ÏËÂ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ·Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï13‰Ó - ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«
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ÌlLÓ ‰‰pM14- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
¯ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È¯‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eL¯a.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי הולכים כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל  של
אפילו  הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ·‡ ÔÏÎ‡Ï dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈ¯BÚO ‰ÏÎ‡L ‰¯t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈL¯k ÏÎ‡L ¯BÓÁÂ17ÏÎ‡L ¯ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ·ÏÎÂ ,¯Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«
˙eL¯a ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜fp‰18;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯·e , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»
.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט:17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל

הדחק.18)שם. ידי על שאכלתם פי על אף שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰Ù¯ËÂ ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk¯„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ¯Oa B‡19Ï·‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈO·k ÏÎ‡L ·Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚¯z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי 21)אפילו
כבשים  שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול
הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם
חצי  ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים

דשן,22)נזק. תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף
טו: שם דקרן, תולדה אלא

.Á¯BÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ ¯aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ - ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk¯„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ¯ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡¯L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙È·Áa CazÒÂ ,˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ - ˙È·Á‰ ˙‡ ¯aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bk¯c Ck ,ÏÎ‡Ï Bk¯cL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ ¯aL Ck ¯Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ - Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק.23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי

.Ë‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ C¯c ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰·Á¯‰ Ècˆ ÏÚ ‰¯ÊÁ30Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
‰·Á¯‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰·Á¯‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»

‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«
˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ -˙È‰pM ‰34- ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬

.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט:28) שם משנה לאכול,29)שוק, בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי

כא. שם שמואל ברשות 32)דעת שאכלה בהמה כדין
שם. הרבים.33)הניזק, לרשות שן 34)הפתוחה כדין

יט: שם הרבים, ברשות

.Èd¯‡eˆ ‰ËLÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¿»«»»
‰„ÓÚ elÙ‡Â ,dz¯·Á Èab ÏÚÓ ‰ÏÎ‡Â35ÌlLÓ - ¿»¿»≈««≈¬∆¿»«¬ƒ»¿»¿«≈

˙BÓ‰a‰ C¯c ÔkL ;˙È‰pM ‰Ó36Èab ÏÚÓ BÊ ÏÎ‡Ï «∆∆¡≈∆≈∆∆«¿≈∆¡…≈««≈
‰ÏÎ‡Â ‰ˆÙ˜ Ì‡Â .BÊ37‰Ó ÌlLÓ - dz¯·Á Èab ÏÚ ¿ƒ»¿»¿»¿»««≈¬∆¿»¿«≈«

·eLÁ ‡e‰ ˜fp‰ ¯ˆÁk dz¯·Á ÈabL ;‰˜Èf‰M38. ∆ƒƒ»∆«≈¬∆¿»«¬««ƒ»»

היא.35) הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם
ברשות  עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו
ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים
ממש  הניזק חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו

משנה). בכסף הרבים.36)(ראה ברשות שן כדין ודינה
שם).37) יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא
שהזיקה.38) מה ומשלם

.‡È‰ÏÙÂ ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa B‡ Ô·‡a ‰˜ÏÁ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆À¿¿»¿∆∆¿≈≈«¿∆»¿»¿»
‰p‚Ï39- ‰ÏÎ‡L B‡ ˙B˜¯ÈÂ ˙B¯t Èab ÏÚ ‰ËaÁÂ ¿ƒ»¿∆¿¿»««≈≈ƒ»∆»¿»

,‰‚e¯ÚÏ ‰‚e¯ÚÓ ‰ÎÏ‰ elÙ‡ .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆∆¡≈¬ƒ»¿»≈¬»«¬»
Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ‰¯‡L elÙ‡Â40ÌlLÓ BÈ‡ - «¬ƒƒ¿¬»»»«À≈¿«≈

˙È‰pM ‰Ó ‡l‡41?‰ËÈ·Áa dÏ LÈ ‰‡‰ ‰Óe . ∆»«∆∆¡≈«¬»»≈»«¬ƒ»
Ï·‡ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡ÏÂ C¯ ÌB˜Ó ‰‡ˆÓ È¯‰L∆¬≈»¿»»«¿…ƒ¿«¿≈»∆»¬»
.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â dk¯„k ‰„¯È Ì‡ƒ»¿»¿«¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»

‰„Ï ÈÓa ˙B¯t ‰ÙpË elÙ‡Â42‰Ó ÌlLÓ - «¬ƒƒ¿»≈¿≈≈»¿«≈«
‰zÙÁc Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÈtÓ ,‰˜Èf‰M∆ƒƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»«»
‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÙÂ dz¯·Á¬∆¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»
.BÊ ˙‡ BÊ eÙÁ„È ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï BÏ¿«¬ƒ»««««¿≈∆…ƒ¿¬∆

שם 39) ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא בבא משנה
להוציאה.40)נח. היה נזק 41)ואפשר משלם ואינו

יוחנן  רבי דעת באונס. הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם,
שזה 42)שם. פי על אף נח. שם ירמיה רבי של דוגמא

תחילתו  כי שלם, נזק משלם שתלד, ידע שלא אונס,
וכל  לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה,

חייב. - באונס וסופו בפשיעה שתחילתו

.·È˙‡ˆÈÂ ,‰ÏÙÂ ‰˜ÏÁ‰43ÏÚ Û‡ ,‰pbÏ ‰¯ÊÁÂ À¿¿»¿»¿»¿»»¿»¿»«ƒ»««
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ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰¯ÊÁL Èt44‰Ó ÌlLÓ - ƒ∆»¿»∆…¿«««¿»ƒ¿«≈«
d¯ÓLÏ BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M45;¯ÊÁz ‡lL ∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»¿»¿»∆…«¬…

‡È‰ È¯‰ ,‰pb‰ C¯„ ‰Ú„iL ÔÂÈkL ,Úe„È ¯·c‰L∆«»»»«∆≈»∆»¿»∆∆«ƒ»¬≈ƒ
.‰ÈÏ‡Ó ˙¯ÊBÁ∆∆≈≈∆»

הגינה.43) כראוי.44)מן שלא בפניה שנעל כגון
מעולה.45) שמירה

.‚È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L ¯cw‰««»∆ƒ¿ƒ¿≈»«¬«««««ƒ∆…
.¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a Ôz¯aLÂ ,˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿«»¿∆¿∆««««ƒ»
ÒÈÎ‰ Ì‡Â .·iÁ ˙B¯„w‰ ÏÚa - Ô‰a ‰˜f‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿»»∆«««¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ

¯eËt - ˙eL¯a46¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…
.·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯„w‰ ˙‡∆«¿≈««««ƒ«»

הבית 46) בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות בעל
שברה  הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור חייב
עצמו  על קיבל לא כי פטור, הבית בעל הקדרות, את
כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת זוהי הכלים. על שמירה

בדיני. כשמואל והלכה מח: שם

.„È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿ƒ≈»«¬«««««ƒ∆…
¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÌzÏÎ‡Â ,˙eL¯a47. ƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ»

Ì‡Â .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â Ô‰a ‰˜ÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿»»∆¿À¿»«««≈«»¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â .¯eËt - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒ

·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯t‰ ˙‡ ¯ÓLÏ48‡lL ÔÒÈÎ‰ . ƒ¿…∆«≈««««ƒ«»ƒ¿ƒ»∆…
‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ˙eL¯aƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ¿À¿»
‡lL dÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»«««≈»ƒ¿≈∆»»»∆…
˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa eÁÈp‰Â ,˙eL¯a ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â .ÏÎ‡z…«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ«¬≈∆»≈∆
ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ,B¯ÓLÏ ¯ˆÁa e‰L¯‰L ‰Ê∆∆ƒ¿»∆»≈¿»¿«¬»«»¿∆¿∆

·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a ‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa49; ««««ƒ¿À¿»«¬ƒ»»«««≈«»
dÏ ÔÈ˜Èfn‰ ÌÈ¯·c ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ‰‡¯L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¿≈»∆∆¿»ƒ««ƒƒ»
ÌL ÔÈÈeˆÓ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»∆¬≈≈«¬≈∆»≈¿ƒ»
‰ÒÎpL ‰M‡a ‰OÚÓe .Ô‰Ó ‰Ó‰a‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«¿≈»≈∆«¬∆¿ƒ»∆ƒ¿¿»
eÓlÚ˙Â ‰eÁÈp‰Â ,‰È˙BÎL ˙È·a ¯ep˙a ˙BÙ‡Ï∆¡¿«¿≈¿≈∆»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿

da eËÈaÈ ‡lL È„k50‡Â d˙LÈÏ ˙ÚaÊÚ ‡·e ,d˙iÙ ¿≈∆…«ƒ»¿≈ƒ»»«¬ƒ»»»≈
ÌÈÓÎÁ ‰e·iÁÂ ,˙ÓÂ ˜ˆa‰ ÏÎ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL∆««««ƒ¿»««»≈»≈¿ƒ¿»¬»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÓc ÌlLÏ¿«≈»»¿≈…«≈»∆

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.48) שאכלה הפירות מוטלת 49)על השמירה כי

צניעות.50)עליו. מטעמי זרועותיה מגלה כשהיא

.ÂËLÈc‚n‰51,˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰„O CB˙a ««¿ƒ¿¿≈¬≈∆…ƒ¿
¯eËt - ‰„O‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â52Ì‡Â . «¬»«»¿∆¿∆«««»∆»¿ƒ

‰˜f‰Â ÔzÏÎ‡ .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â ‰˜ÏÁ‰À¿¿»¿À¿»«««≈«»¬»«»¿À¿»
¯eËt - Ô˙ÏÈÎ‡a53ÏÚa - ˙eL¯a LÈc‚‰ Ì‡Â . «¬ƒ»»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿««

·iÁ ‰„O‰54;¯ÓLÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»∆«»««ƒ∆…ƒ≈»»ƒ¿…
- 'Ô‡Îa Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ,˙B¯ba ¯ÓBM‰L∆«≈«¿»≈»∆»««¿≈¿»
.·eLÁ ‡e‰ 'CÏ ¯ÓL‡ È‡Â Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ∆¿…»»

נט:51) שם שנקצרה). התבואה (של גדיש העושה
שנהנית.52) לפי משלם אבל הנזק, בעד כי 53)מלשלם

יד. הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה מדובר 54)היה
הבקעה. בני כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל

á"ôùú'ä æåîú 'ç éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שן 1) בנזקי פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

והזיקה, לאחרים בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם ורגל
ונסתיים  בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו
ורגל  בשן הבהמה שהזיקה הנזק שמין כיצד בביאור הפרק

שם. כמבואר בשומא חילוק שיש לפי

.‡¯È„Ï Ô‡ˆ ÒBk‰2‰ÏBÎiL ˙Ï„a Ô‰ÈÙa ÏÚÂ «≈…¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿∆∆∆¿»
‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ3¯eËt - ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ,4Ì‡Â .5 «¬…¿«¿»¿»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ

ÈÏ˙k eÈ‰L B‡ ,‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»«¬…¿«¿»∆»»¿≈
ÔÈÚeÚ¯ ¯Èc‰6Ì‡Â ,Èe‡¯k Ì‰ÈÙa ÏÚ ‡Ï È¯‰ - «ƒ¿ƒ¬≈…»«ƒ¿≈∆»»¿ƒ

‰¯˙Á elÙ‡Â .·iÁ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈ7elÙ‡Â .˙‡ˆÈÂ »»¿ƒƒ»«»«¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒ
‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯Ù8ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯t B‡9ÏÚa - ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««

·iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆ¯ÙÂ ,‰‡È¯a ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»
.¯eËt - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯tL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»

ÌÈ·iÁ ÌÈËÒÏ - ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף דברי 3)מקום את הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי. אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי, בפניהם נעל לא הרי

אונס.7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס
לתקן. לו והיה כך על ידע בוודאי כי אונס, זה אין ביום

אונס.9) בעל 10)ג"כ חייב אלה אונס מקרי שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב. הליסטים נה: שם המשנה לשון
בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם

.·B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¯„b ı¯Bt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
·iÁ - ‡È¯·e ˜ÊÁ ¯„‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ¯14Ì„‡ ÈÈ„a ¯eËt -15ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17¯eËt - B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a ·iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק.12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק, כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב, שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני גדר הפורץ ובין ליסטים פרצוה בין
שלט). סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק שגרם
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.‚B¯·Á ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20B¯·Á ˙Ó˜ Èab ÏÚ21- ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
·iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê - ‰˜Èf‰Â B¯·Á ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.·iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי 22) נזקיה, לכל אחראי נעשה המשיכה מעשה עלֿידי

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע המעמיד, כי
בידים. לקמה,24)כמזיק בידים הכניסה שלא אףֿעלֿפי

שם. כמעמיד, דינו

.„¯ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ¯ÓBLÏ BzÓ‰a ¯ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
¯ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ -28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÓBM‰ ·iÁ - ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ‰e¯ÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈ¯eËt ÌÈ¯ÓBM‰ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡¯k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰e¯ÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»
‰˙eÁt ‰¯ÈÓL33¯eËt - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»

ÔÈ·iÁ - ‡e‰ Ï‡BL B‡ ¯ÎBO B‡ ¯ÎO ¯ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב כך בהמתם, בנזקי חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי זה, משפט של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ. סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי בשמירה לו י
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,

בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור
משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי להחזיר חייבים

מה. שם כופר,

.‰‰¯˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36- ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
·iÁ37È¯‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ ¯LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙Á¯B·e ,˙¯ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ¯ÒÓ39L¯ÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
¯eL˜ ¯BM‰ ‰È‰L41¯BM‰ C¯cL ;ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ - ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

¯Lw‰ ¯Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰¯˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL43- ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע שאינו מלידה,

שמירה. בני ואינם דעת, בני שאינם וקטן, כשוטה ודינו
ט:41) שם.42)שם הגמרא אונס.43)נימוק שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי כראוי, קשור שהשור ואע"פ
השור  ויוכל הקשר מתרופף כך ומתוך בחבל, לשחק

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ B¯BL ¯ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»
LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê - ÔzLÓÁa ‡l‡ ¯nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«

·iÁ B˙¯ÈÓLa46el‡ Û‡ - Ô¯‡La ¯nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ¯‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י.45) לנזק.46)שם גרמה פשיעתו כי גם 47)בכל, כי
בלבד, שפשע זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ

ÂÈÏÚa ÌL È¯‰ CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkL ,˜Ê∆∆∆»»∆≈¬≈≈¿»»
ÂÈÏÚ50ÌlLÓ Ï‡BM‰Â ,51‰È‰ elÙ‡L ,˜Ê ÈˆÁ »»¿«≈¿«≈¬ƒ∆∆∆¬ƒ»»

È¯‰L ,ÌlLÓ ‰È‰ ˜Ê ÈˆÁ (BzÚ„a ‰ÏÚLk) Ìz»¿∆»»¿«¿¬ƒ∆∆»»¿«≈∆¬≈
ÔÈ‡ - ÔÁb ‡e‰L Ú„È ‡Ï Ì‡Â ;ÔÁb ‡e‰L Ú„È»«∆«¿»¿ƒ…»«∆«¿»≈

ÌeÏk ·iÁ Ï‡BM‰52.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â , «≈«»¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

מ.48) מועד.49)שם שהוא ידע לא על 50)אולם
לא  ולכן לשואל, ממשאיל רשות שינוי כאן ואין השור,

מ: שם ט), הלכה (ראה ההעדה שידע 51)בטלה מכיון
שמירתו. עליו וקיבל נגחן על 52)שהוא קיבל לא כי

נגחן. שמירת עצמו

.ËÏ‡BM‰ ˙È·a „Úe‰Â ,Ìz ‡e‰Lk BÏ‡L53, ¿»¿∆»¿«¿≈«≈
ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁ‰Â54˙ÈpzLÂ ÏÈ‡B‰ ;B˙en˙Ï ¯ÊBÁ - ¿∆¡ƒƒ¿»»≈¿«ƒ¿ƒ¿«≈

B˙eL¯55‰„Ú‰‰ ‰ÏËa -56ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â . ¿»¿»«∆»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰ È¯‰L ¯eËt Ï‡BM‰Â ,˜Ê57. ∆∆¿«≈»∆¬≈∆¡ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"l`eyd ziaa crede"

חוזר  לבעליו, והוחזר השואל אצל שהועד שאול שור
ונשתנית  "הואיל הרמב"ם כתב הדין ובסיבת לתמותו.
במתנה  ניתן או שנמכר בשור אבל ההעדה". בטלה רשותו
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר ה"ו) (פ"ו כתב

דינו". משנה
השאול  שור בין לשונו הרמב"ם שינה מדוע להבין וצריך
כתב  ובמכור ההעדה, בטלה כתב שבשאול הנמכר. לשור
בשור  הוסיף מדוע וגם, דינו. משנה שנשתנית שהרשות
הפטור  סיבת והלא החזירו" שהרי פטור "והשואל השאול

ההעדה. ובטלה הואיל לתמותו שחזר היא
מועד  שור שהרי להבנה, לכאורה קשה משנה" "רשות דין
נעשה  ותם תמיד, לעשותו שדרכו מעשה "העושה זה הוא
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תלוי  ואינו רבות" פעמים בשינויו הרגיל כאשר מועד
השור. של בהרגלו אלא נמצא בה ברשות

לרשות, מרשות השור "שיציאת המאירי זאת והסביר
א. לט, קמא (בבא הסביר רש"י אבל וטבעו". מזלו משנה
ומדיוק  העדתו". דין את משנה ש"הרשות במשנה)
אפשר  משנה" "רשות דין שאת מצינו בלשונותיהם
שלוש  נגח שאם השור לגבי א: אופנים. בשני להסביר
נזק  לחייבם שאין הבעלים לגבי ב: מועד. נעשה פעמים
סבר  המאירי פעמים. שלוש בהם התרו כן אם אלא שלם
לרשות  עובר וכאשר השור, של שבטבעו עניין שזהו
הסדרים  פי על התנהגותו משתנה חדשים בעלים

החדשים.
הכתוב  שגזירת שכיון הבעלים העדת מצד דיבר רש"י אבל
בפניהם  חדשה העדה בלי הבעלים את לחייב אפשר שאי

השואל. של ההעדה בטלה לכן בית־דין, ובפני
את  כולל משנה" "רשות שדין סבר שהרמב"ם לומר ויש
ומתנה  מכירה גבי המאירי כמו שסובר אלא האופנים שני
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר כתב שבזה
שינוי  גורם החדשים הבעלים הנהגת שינוי כי דינו" משנה
רשות  שינוי כשאין שואל גבי משא"כ השור התנהגות
התנהגותו  את ישנה שהשור לומר מסתבר לא ממש,
ישנה  לא השואל וגם הראשונים הבעלים של עדיין כשהוא
בעניין  זאת, לעומת השור. כלפי הבעלים ממנהג כך כל
והכוונה  ההעדה" ש"בטלה כתב ולכן כרש"י סובר שואל
לשואל  שהיתה שההתראה מכיון הבעלים ההעדת לביטול
ומעתה  לרשותו השור כשחוזר המשאיל את מחייבת אינה
הרמב"ם  הוסיף ולכן עצמו. בפני להתראה צריך הוא
לומר  מקום היה כי החזירו" "שהרי דשואל הפטור בסיבת
את  נחייב נגחן, לשור שעשהו הוא שהשואל שמכיון
את  לחייב אפשר שאי השני הנזק חצי את לשלם השואל
כל  בטלה שהחזירו שכיון הרמב"ם לן משמע קא הבעלים.

ממון. שום לחייבו ואין לשואל שהיתה העדה
(פ"ו  שם ההלכה בהמשך הרמב"ם לשון גם ידוייק עפ"ז
בחזקתו" הוא הרי לשומר מסרו או השאילו אם "אבל ה"ו)
הניגוד  והוא בעלים, העדת שאין אלא נגחן בחזקת הכוונה
השתנית  השור שחזקת מתנה או במכר ההלכה לתחילת

הבעלים. ונשתנו הואיל
(102 cenr e"lg y"ewl it lr)

מ.53) שם פעמים. שלוש שאילתו ימי בתוך שהזיק
הזיק.54) המשאיל.55)ואחרֿכך לרשות השואל מרשות
משנה.56) שרשות מ: שם פפא אח 57)כרב ריותו.ופסקה

.È‰Ó‰a‰ Ûeb ˙¯ÈÓL ÂÈÏÚ ÏawL ¯ÓBL58„·Ïa ≈∆ƒ≈»»¿ƒ««¿≈»ƒ¿«
‰È˜Ê ˙¯ÈÓL ‡Ï Ï·‡59,ÌlLlÓ ¯eËt - ‰˜Èf‰Â , ¬»…¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»»ƒ¿«≈

‰È˜Ê ˙¯ÈÓL Ïa˜ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â60- ‰˜Èf‰Â , ¿«¿»ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»

¯eËt - ‰˜f‰ Ì‡Â ;¯ÓBM‰ ·iÁ61ÌÈOBÚ ÌÈÏÚa‰Â , «»«≈¿ƒÀ¿»»¿«¿»ƒƒ
.˜Èfn‰ ÌÚ ÔÈcƒƒ««ƒ

תוזק.58) תזיק.59)שלא שמירת 60)שלא לא אבל
לא 61)גופה. יד. יג: שם בלבד. נזקיה שמירת קיבל כי

פירש  ולא סתם, שמירה עליו כשקיבל הדין מה רבינו פירש
מח: שם עיין שתיהן, או נזקיה או גופה שמירת אם

.‡È¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ62ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ - »««≈¿≈«≈«≈»ƒ
¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L .˜fpÏ ÌlLÏ ·iÁ63·iÁ -64. «»¿«≈«ƒ»∆«≈∆»«¿≈«»

EÓˆÚa ‰z‡ z¯ÓL ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ ˜fp‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ»≈»»…»«¿»«»¿«¿¿
ÌÚ ÔÈ„ ‰OÚÂ CÏÂ ,‰z‡ ÈÏ ÌlL ?¯Á‡Ï z¯ÒÓe»«¿»¿«≈«≈ƒ«»¿≈«¬≈ƒƒ
Ô·Ï B‡ B·Ï ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ .‰z‡ BÏ z¯ÒnL ¯ÓBM‰«≈∆»«¿»«»»««≈ƒ¿¿∆

B„ÚÒÓÏ B‡ B˙Èa65ÌÈ·iÁÂ ¯ÓBM‰ ˙Áz eÒÎ -66. ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿«««≈¿«»ƒ

השני.62) השומר של שמירתו בזמן הבהמה והזיקה
בעלים.63) דעת נו:64)בלי שם באונסין. אפילו בכל,
לגבות 66)לעוזרו.65) איֿאפשר אפילו פטור, והשומר

ועל  וכו', לבנו למסור שומר של שדרכו הוא, הטעם מהם.
לו. מציעא בבא שם: הבעלים. אצלו הפקידו כן דעת

.·È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È¯‰ - »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰·bM ‰Ó ÈÓc ¯‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ ·BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚ·Ï ¯Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק מזה,68)למעלה פחות או נזק חצי
הנזק. חצי דמי שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ.69) דף סוף בבאֿקמא

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈ¯ÚLÓ - »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È¯‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»
‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL - ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»

‰„O‰73¯Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««
Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ

ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú·¯ B‡ ·˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL - „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע.70) משנה של 72)שם זריעה שטח
ליטר). שני בערך (קב קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק.73) את ולא המזיק את לא לקפח שלא בא זה חישוב
המזיק, קיפוח בזה והיה מדי, גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי המחיר וחישוב
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק. קיפוח בזה ויש מדי, נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע חלקת לפי אחד סאה בית חישוב בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני בין ההפרש את

חנינא. בר יוסי כרבי נח: שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח.

.„ÈÔÈ¯eÓb ˙B¯t ‰ÏÎ‡75Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L76- »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
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Ô‰ÈÂLa ÔÈ¯eÓb ˙B¯t ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78- ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
‰ÏÎ‡L È¯‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc - ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»

Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙B¯t79B¯·Á Ï˜c ˙B¯t ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈
ÌÈ¯Óz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB¯ Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«
BlL ÌÈ¯Óz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒ¯t Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈ¯ÚLÓ - ¯˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב חישוב נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב לענין

הזיק. עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק.81)שבה לפני
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק. לאחר

נט. נח: שם ראה המזיק. האדם

á"ôùú'ä æåîú 'è éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל בארץ דקה בהמה
ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים
דיני  בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה

.‡¯ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰L¯Ùe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓ¯Î·e3ÔÈ¯˙Ó - ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚ·a4‡ÏÂ BzÓ‰a ¯ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…

dËÁLÏ ‰„O‰ ÏÚ·Ï ˙eL¯ LÈ - ˙BÚ¯lÓ dÚÓ5 ¿»»ƒƒ¿≈¿¿«««»∆¿«¬»
‰¯Lk ‰ËÈÁL6¯Oa e¯ÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»

‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«
˜Êp‰ Ì¯‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.¯eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק ועלולה
אחרי 4)אחרים. באה שההתראה הנגח בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק. היזק למנוע לגרום 6)כדי לא כדי

הבהמה. לבעל רב על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי
עזי  "הני כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתבֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק היא ההתראה כלומר
גאון  האי לרב והממכר המקח בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי זו. גירסא אין - וברי"ף
תשובה  זוהי הזיקה". לא שעדיין "אףֿעלֿפי בבעליה
הזיקה, שלא אע"פ "ומ"ש שכתב: הכסףֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב"ד התוספות, בעלי רש"י, לו". מנין יודע איני
מותר  אלה רק לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט. השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק שרועות

והממכר  המקח בספר גאון האי רב דעת גם וכן לשחיטה.
ז'. שער

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓ¯k‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯a„n·e ÌÈ¯Úia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡È¯eÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט: שבהמה 9)בבאֿקמא מפני עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק, וכרמים לשדות להכנס דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק, לגרום או משום 10)להזיק
ישראל. ארץ נזק.11)ישוב אין כאן מחוץ 12)כי שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות
חוצה  כדין ודינה הארץ, בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד

ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ

.‚ÌÈ‡z ‰¯OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙È·e ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈ¯Úia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚ¯nL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16¯ÚÈ·e .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»

ÌÈˆÚ ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (·¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈≈ƒ
ÌÈ˙eÁt ÌÈˆÚ eÈ‰iL ,‡e‰Â .B¯·Á ‰„OÓ18ÌÈ·B¯˜e ƒ¿≈¬≈¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

È‚È‰Â ÈÓÊ‰ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ ˙BÈ‰Ï19eÈ‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆ƒ¿
ÌÈÁÏ20ÔÈ¯aÁÓe21L¯LÈ ‡lL „·Ï·e .22¯‡L Ï·‡ . «ƒ¿À»ƒƒ¿«∆…¿»≈¬»¿»

.¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ≈ƒ»
ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (‚23ÌÈ·OÚ ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈¬»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏBÚ‰24ÔzÏz ‰„OÓ ıeÁ ,25 »ƒ≈¬≈∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
‰Ó‰·Ï dÚ¯fL26. ∆¿»»ƒ¿≈»

‰ÚÈË ÌËB˜ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ („27ÏÎa ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»≈¿ƒ»¿»
ÌB˜Ó28˙ÈÊ ÏL ˙BiÙB¯bÓ ıeÁ ,29ÔÓ ÌËB˜ BÈ‡Â . »ƒ¿ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ

‰ˆÈ·k - ˙ÈÊa ‡l‡ ˙BÏÈ‡‰30- ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜·e , »ƒ»∆»¿«ƒ¿≈»¿»ƒƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ˜˜t‰ ÔÓ31ÏL BÎBzÓ - ÔÏÈ‡‰ ¯‡L·e , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ∆

ÔÏÈ‡32BcÁÓ ‡Ï ,33‡l‡ ¯Èz‰ ‡Ï ,ÌË˜Ï ¯Èz‰LÎe . ƒ»…≈À¿∆ƒƒƒ¿……ƒƒ∆»
L„ÁÓ34‰OBÚL ÔLiÓ ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ≈»»∆≈∆≈¬»…ƒ»»∆∆

Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‡l‡ ÌËB˜ BÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈≈∆»ƒ»∆≈∆¿≈
‰nÁ35. «»

,‰˙‰ ÔÎÂ (‰‰lÁza ‡ˆBi‰ ÔÈÚn‰L36d˙B‡ Èa - ¿≈ƒ¿»∆««¿»«≈«¿ƒ»¿≈»
epnÓ ÔÈ˜tzÒÓ ÌÏe·‚a ‡ˆiL ¯ÈÚ‰37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆««ƒ∆≈

Ì˜ÏÁa B¯wÚ38.epnÓ Ì‰nÚ ˜tzÒ‰Ï ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿»¿≈«¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ∆
ÌiÓ ÌÈ‚c „eˆÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Â¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»»»ƒƒ»

‰È¯·Ë39„·Ïa ‰kÁa „eˆiL ,‡e‰Â .40‡Ï Ï·‡ . ¿∆¿»¿∆»¿«»ƒ¿«¬»…
ÚÏ˜ O¯ÙÈ41‰ÈÙÒ „ÈÓÚÈÂ42Ë·M‰ Èa ‡l‡ ÌL43 ƒ¿…∆«¿«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿≈«≈∆

.Ì˜ÏÁa Ìi‰ B˙B‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ««»¿∆¿»
˜lzÒÓ - ÂÈ·˜Ï CÈ¯vL Ì„‡ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ê¿≈ƒ¿»∆»»»∆»ƒƒ¿»»ƒ¿«≈

Ba Ú‚tL ¯„b‰ È¯BÁ‡ ÒÎÂ C¯c‰ ÔÓ44.ÌL ‰ÙÂ ƒ«∆∆¿ƒ¿»¬≈«»≈∆»«¿ƒ¿∆»
Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‰„Oa elÙ‡Â45¯B¯ˆ ÌMÓ ÏËBÂ .46 «¬ƒ¿»∆¿≈»«¿…¿≈ƒ»¿
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Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚBz‰ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Á¿≈ƒ¿»∆»«∆≈«¿»ƒ¿«≈»∆
‚qÙÓ -47.Bk¯„Ï ‡ˆiL „Ú ,„¯BÈÂ ‚qÙÓ ‰ÏBÚÂ ¿«≈¿∆¿«≈¿≈«∆≈≈¿«¿

ÌÈa¯‰ ÈÎ¯„a ËÈh‰ ‰a¯iL ÔÓÊaL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ë¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿≈»«ƒ
LÈ - ÌÈÓ ÈÚÈ˜ B‡48È„„ˆÏ ˜lzÒ‰Ï ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ ¿ƒ≈«ƒ≈¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

C¯„a ÔÈÎl‰Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌL ÔÈÎl‰Óe ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿∆∆
ÌÈÏÚa dÏ LiL49. ∆≈»¿»ƒ

‰ÂˆÓ ˙nL ,‰˙‰ ÔÎÂ (È50BÓB˜Ó ‰B˜51¯a˜Â ¿≈ƒ¿»∆≈ƒ¿»∆¿¿ƒ¿»
Ba ‡ˆniL ÌB˜na52¯ˆn‰ ÏÚ ÏhÓ ‡‰È ‡lL .53 «»∆ƒ»≈∆…¿≈À»««∆∆

‰È„n‰ ÌeÁz CB˙a ‡ÏÂ54ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ; ¿…¿¿«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»«
¯ˆn‰55˙È·Ï B‡È·Ó - ÌeÁz‰ CB˙a ‰È‰L B‡ «∆∆∆»»¿«¿¿ƒ¿≈

.˙B¯·w‰«¿»
פא:13) פ. הארץ.14)שם נוחלי לבעל 15)עם ואין

לעכב. זכות בהמה 16)היער שם מרעין אין ניכר. נזק ואין
האילנות. את שמפסידים מפני לכליון 17)גסה חשש ויש

חשובים.18)האילנות. וברקנים.19)בלתי קוצים
השדה,20) לבעל להסקה שראויים מפני אסור, יבשים אבל

מפקירם. השדה 21)ואינו בעל כי אסור, תלושים אבל

לעצמו. השרשים.22)תלשם יעקור מכיון 23)שלא
לזרעים. מזיקים כדי 24)שהעשבים בשדות, אפילו

לבהמתו. כעין 25)להאכיל לקדירה שנותנים קטנית, מין
אסור. כך ומשום לו, מועילים עמו הגדלים העשבים תבלין.

אם 26) אבל טוב. מספוא הם בתלתן המעורבים העשבים כי
בתלתן  מעוניין האדם כי תלתן, בשדה אף מותר לאדם זרעה
לו. מזיקים והעשבים ביותר, מרובה הקרקע מן שיניקתו
ערוגות  שמסודר הוא, לאדם זרוע שהתלתן היכר סימן

הרכבה.27)ערוגות. או נטיעה לשם האילן מן ענף קוצץ
ידו.28) על לעכב רשאי האילן בעל ואין חברו, מאילן אף

ישראל. ארץ של ישובה משום מזקין 29)הטעם, כשהזית
גרופיות  שתי ומשאירים אותו קוצצים מועטים, ופירותיו
אסור  כך משום בדים. ומוציאות מחליפות והן (ענפים),
זית  בעץ אבל אותן, מקלקל הוא כי נטיעה, מהם לקטום

מותר. ענפים, ובעל סמוך 30)גדול מלמטה הזית מן יניח
כגובה  להתפצל מתחילים שהשרשים המקום מן היינו לגזע,

לקטום.31)ביצה. מותר ולמעלה, לגזע הסמוך הקשר מן
רבים 32) ענפים פירוש: "מאיבו". היא: הנכונה הגירסא

מאמצע  ממחבואו, פירוש - "מחיבו" גורסים: ויש ודקים.
שם. רש"י ראה ענפים. הרבה שם שיש מן 33)האילן 

שלמעלה. שעדיין 34)הענף זו, בשנה וניתוסף שגדל בד
פרי. עושה אילן,35)אינו של בתוכו הנסתרים מענפים

עיקר  שהם מפני השמש, לצד המגולים הענפים מן לא אבל
שבו. הפירות ומקור ללא 37)מחדש.36)האילן

אחד.38)תשלום. של בשדהו אףֿעלֿפי 39)אלא
שבטי  כל בני רשאים נפתלי שבט של בחלקו כולו שהוא

ממנו. לצוד האניות.40)ישראל לתנועת מפריעה שאינה
שם 41) שיילכדו במים קנים גדרי ולעשות יתדות לתקוע

הספינה.42)דגים. את  ומעמיד שמעכב להם 43)מפני
מותר. זה לו.44)גם שלפרחיו 45)שנזדמן צמח זעפרן,

וטוב. חריף הגדר.46)ריח לפריצת חושש ואינו הגדר, מן
חייב 47) ואינו בדרך, המעכבות הזמורות, את וכורת מנתק

לכרם. סחור סחור בקצה 49)רשות.48)ללכת כגון

בו.50)השדות. שיטפלו קרובים כאן ואין שנמצא, מת
נמצא.51) לעכב.52)שעליו רשאי המקום בעל ואין
נמצא.53) שעליו מקומו קונה מצוה שמת הדרך, על
רב 55)עיר.54) דעת ונטמאים, עליו מאהילים והעוברים

שירצה". מקום לכל "מפנהו פא:) קמא (בבא ביבי

.„Ôwz ‰ÓÏL56˙BÓÈa ÔÈ¯zÓ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ eÈ‰iL , ¿……ƒ≈∆ƒ¿¿≈¿»ƒÀ»ƒƒ
Á‰‰n57˙B„OaL ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï58ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL ««»¿«≈ƒ¿ƒƒ∆¿»∆≈»∆¿»ƒ

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú59. «∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»

פא:56) השדה.57)שם מן פירותיו שכלו לאחר
הדרך.58) את לקצר בעשרים 59)כדי כרגיל שזמנו הגשם

מזיקה  הרגל דריסת אין זה גשם לפני במרחשון. ושלושה
ונפסדים  וצומחים, יוצאים הזרעים ואילך מכאן לשדות.

עליהם. כשדורסים

.‰Ôlk el‡ ˙Bw˙Â60elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B ¿«»≈À»¬¿»»¬ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa61. ¿»»»∆

שלמה.60) ותקנת יהושע, של התקנות כדעת 61)עשר
(שם). שמואל

.ÂÏ··a Ïh‰ „¯ÈLÓe62¯eÒ‡63ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï ¿∆≈≈««¿»∆»¿«≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL∆≈»∆¿»ƒ

שם.62) פפא, רב לקרקע 63)דברי מזיקה הרגל דריסת כי
הטל. ירידת אחרי שבבבל

.Êı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï ¯zÓ ,Ï‡¯OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B· ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz ‡lL „·Ï·e67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ -«¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ

עט:64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי הקונה
פ.67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ï·a eOÚ ¯·Îe68Ïecb da ¯Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰ ·¯ eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡¯OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓ¯k‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa ¯eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

¯ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚa ÌÈ·Ïk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï·‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó ¯e¯‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B¯ÈzÓ ‰ÏÈl·e B¯LB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰a¯Ó Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב.69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰·eLz ‰OÚL ‰ÚB¯71¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰M¯Èa ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk74¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«
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פ.71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי.74) אביו את שירש גר כגון

á"ôùú'ä æåîú 'é ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר

ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,
בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או

.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı·¯ B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«
e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ
.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח כגון נגיחות, שלוש
ונגח  וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי
שהיה  ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן, כן ואם להזיק,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.·;ÔÈc ˙Èa ÈÙ·e ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙È·a ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני אלא אינה עדות מסירת

.‚ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÏL ¯BL7˙È„Óa ‡e‰L ÈÓe ∆≈≈∆¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯eËt - eÁ‚pL Ìi‰«»∆»¿¿ƒ¬»≈ƒ«¬ƒƒ»∆

ÔÈÒBtB¯ËBt‡8ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÈÙa Ô‰a ÔÈ„ÈÚÓe9. «¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»«¿ƒ

לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם במקום
השור.9) על שישמור בו ומתרים

.„Ì‡ :ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÙa e„Úe‰L ¯Á‡ e˜Èf‰ƒƒ««∆¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ìz ‡e‰ ÔÈ„Ú10„Úe‰ Ì‡Â ;BÙebÓ ¬«ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜Èf‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba¿»»ƒ¿««»ƒƒ¿«≈∆∆»≈
‰Ùi‰ ÔÓ11ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎaL12eÏc‚iLÎÏÂ , ƒ«»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿¿
ÌÈÓB˙È‰13eÓlLÈÂ ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÌÚ ÔÈ„ eOÚÈ «¿ƒ«¬ƒƒ»«¿ƒƒ«¿

Ô‰Ï14. »∆

לגבות 10) לתם אפוטרופוס "מעמידין החכמים כדעת
שם. המעולה.11)מגופו", שמרו 12)מן שלא מפני

שם. חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. כוונתו 13)אותו
קטן. של להיות 14)לשור יסכים לא איש אחרת, כי

אפוטרופוס.

.‰Ô‰a ÔÈ˜ÁOnL ÌÈ¯ÂL15ÁbÏ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe16‰Ê ¿»ƒ∆¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ»ƒ«∆
˙‡ e˙ÈÓ‰ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÚeÓ ÌÈ‡ - ‰Ê ˙‡∆∆≈»»ƒ∆»∆«¬ƒ≈ƒ∆

ÁbÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡‰17‡Ï - »»»≈»«»ƒƒ»∆∆¡«ƒƒ«…
e‰eÁÈbiL18. ∆«ƒ

קהל.15) ברצון 16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
מועדים  אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש בעליהם"

כתם. נזק חצי טבעו 18)מעצמו.17)ומשלמים נגד
מא. לט, שם העצמי,

.Â„Úe‰L ¯BL19¯ÊÁ - ‰zÓa Ôz B‡ ¯kÓÂ ∆«¿ƒ¿«ƒ«¿«»»»«
B˙en˙Ï20˙ÈpzLpL ˙eL¯‰L ;21BÈ„ ‰pLÓ22Ï·‡ . ¿«∆»¿∆ƒ¿«≈¿«»ƒ¬»

B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¯ÓBLÏ B¯ÒÓ B‡ BÏÈ‡L‰ Ì‡23. ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈¿∆¿»
L¯Á‰ Áwt˙Â ,ÔÈÒtB¯ËBt‡ ÈÙa „Úe‰L ¯BL ÔÎÂ¿≈∆«ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿«««≈≈

‰tzLÂ24eÏËaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»««ƒ∆»¿
ÔÈÒtB¯ËBt‡‰25Ô˙˜ÊÁa ÔÈ„ÚeÓ Ô‰ È¯‰ -26È¯‰L , »«¿¿ƒ¬≈≈»ƒ¿∆¿»»∆¬≈

Ô‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a27. ƒ¿¿»ƒ≈

מועד.19) הקונה 20)שנעשה ברשות יגח ואם כתם, דינו
מגופו. נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות שיצא 21)או

הקונה. לרשות ונכנס המוכר מתחיל 22)מרשות והכל
מ: שם פפא רב דעת רשות 23)מחדש. שינוי כאן אין

שם. עליו", בעליו שם שהולך מקום שכל "משום
בדעתו.24) שפוי עברה 25)נעשה השמירה וחובת

נשאר 26)לבעלים. האפוטרופוס, אצל מועדים נעשו אם
האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין גם 27)להם

רבי  דעת רשות. שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם
לט. שם במשנה יוסי

.Ê- BÏ ‰„Úe‰L ¯·cÓ da ‰¯ÊÁÂ ‰„Úe‰L ‰Ó‰a¿≈»∆¬»¿»¿»»ƒ»»∆¬»
‡lL ¯ÊÁÂ ,ÁbÏ „Úe‰L ¯BL ?„ˆÈk .d˙en˙Ï ‰¯ÊÁ»¿»¿«»≈«∆«ƒ«¿»«∆…

Û‚B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁbÈ28.‰ÁÈ‚Ï Ìz ‰Ê È¯‰ - ƒ«««ƒ∆≈¬≈∆»ƒ¿ƒ»
z‰ eÈ‰iL „Ú ?B˙¯ÊÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe˙B˜BÈ ≈≈»«¬»»«∆ƒ¿«ƒ

Ba ÔÈLÓLÓÓ29ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ .Á‚B BÈ‡Â30 ¿«¿¿ƒ¿≈≈«¿≈ƒ¿»«¿»ƒ
‰OBÚ ‰È‰È ‡ÏÂ Ba eLÓLÓiL „Ú - Ô‰Ï „Úe‰L∆«»∆«∆¿«¿¿¿…ƒ¿∆∆

.Ô˙B‡»

בקרניו).28) (לא בו 29)בגופו ומשחקים אותו "שמושכין
מאיר  רבי דעת לרבינו). המשניות (פירוש מנגחם" ואינו

כד. כג: שם ובעיטה,30)במשנה נשיכה נגיפה, כגון
ה. הלכה א, פרק למעלה השווה

.ÁBÈÓÏ „ÚeÓ ‡e‰L ¯BL31„ÚeÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿ƒ¬≈∆≈»
BÈÓ BÈ‡LÏ32‰Ó‰·Ï „ÚeÓ BÈ‡ - Ì„‡Ï „Úe‰ .33. ¿∆≈ƒ«¿»»≈»ƒ¿≈»
ÌÈpË˜Ï „Úe‰34ÌÈÏB„‚Ï „ÚeÓ BÈ‡ -35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ

Ì‡Â ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÔÈÓ ˙‡ ˜Èf‰ƒƒ∆ƒ∆»¿«≈∆∆»≈¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÔÈÈn‰ ¯‡LÏ ˜Èf‰ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿«≈¬ƒ∆∆»»»

ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ „ÚeÓ BÈ‡ - ˙B˙aLÏ36˜Èf‰ Ì‡Â ; ¿«»≈»ƒ«…¿ƒƒƒ
ÌlLÓ - ÏÁ‰ ˙BÓÈ·e ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˙B˙aLa¿«»¿«≈∆∆»≈ƒ«…¿«≈
eLÓLÓiMÓ ?B˙¯ÊÁ ‡È‰ È˙ÓÈ‡Óe .˜Ê ÈˆÁ¬ƒ∆∆≈≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿«¿¿

ÌBia Ba ˙B˜BÈz‰37˜ÈfÓ ‰È‰È ‡ÏÂ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L «ƒ«∆»¿…ƒ¿∆«ƒ
.BÏ „Úe‰L ˜Ê∆∆∆«
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אדם,32)לשוורים.31) שכן וכל וגמלים סוסים כגון
שסתמו  לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת

מועד. מועד 33)אינו שאינו לבהמה הועד שכן וכל
עגלים.34)לאדם. מין.35)כגון באותו אפילו

עליו 36) זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת
(רש"י). בשבת.37)ונוגח - שלפנינו בדוגמא

.ËÈLÈÏL ÌBÈa ÏÓ‚Â ,¯ÁÓÏ ¯BÓÁÂ ,ÌBi‰ ¯BL Á‚»«««¬¿»»¿»»¿¿ƒƒ
ÏkÏ „ÚeÓ ‰OÚ -38¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡¯ . «¬»»«…»»«¿»¿»»

,BÁ‚e ¯BL ‰‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡»̄»¿…¿»««¿ƒƒ»»¿»
¯BL ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»»¿…¿»«¬ƒƒ»»
„ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈMM·e ,BÁ‚e¿»«ƒƒ»»¿…¿»«¬»»

ÔÈ‚e¯ÒÏ39‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯ÂLÏ40. ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

האלה38) המינים שלושת לכל משנה).כלומר, (מגיד
צורך  ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון
לומר  תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש
פרק  למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "...

סט. הערה יט הלכה ישלם 39)שני השביעי ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק

ויותר.40) ימים שני של דילוג כגון

.È‡ÏÂ ¯BÓÁ ‰‡¯ ¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡»̄»«¿»¿»»»»¬¿…
‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e ,BÁ‚e ÒeÒ ‰‡¯ ÈLÈÏM·e ,BÁ‚¿»«¿ƒƒ»»¿»»¿ƒƒ»»
ÈMM·e ,BÁ‚e „¯t ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ÏÓ‚»»¿…¿»«¬ƒƒ»»∆∆¿»«ƒƒ

„B¯Ú ‰‡¯41ÔÈ‚e¯ÒÏ „ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ »»»¿…¿»«¬»»¿≈ƒ
ÏkÏ42BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÌBia Á‚ Ì‡Â ;43„Á‡ «…¿ƒ»««∆»∆»

.„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‚e¯Òa Á‚pL ÔÈÈn‰ ˙LÏMÓƒ¿∆«ƒƒ∆»«¿≈ƒ¬≈∆»

הבר.41) הדוגמאות 42)חמור שתי של צירוף זה
אלא  מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח שביעי,43)למינים
וכו'. תשיעי

.‡È¯OÚ ‰ML·e ,‰Ê L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡ - ÈLÈÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰Ú·L·e ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«

„ÚeÓ ‰OÚ - Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»
˙B¯ÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית
תוספות  ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין
פעם  יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב רק באה הראשונה

שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית

.·È,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁ·e ,¯BÓÁ Á‚ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â ¯BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ÌÈ¯ÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈL·e ˙aMa „Á‡·e BÊ ¯Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzL·e ˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aL ·¯Ú·e ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

ÏBÁ Ô‰Ó. ≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב', ובבעיא - שלישי שור אם
אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
שבת  אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה,
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא

חול. מהם

.‚ÈÔ‰a ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק.48)כדין מחמת
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á"ôùú'ä æåîú 'ã ïåùàø íåé
.äð÷ äùò úåöî
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ

ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש
exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ

אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ
ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ
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á"ôùú'ä æåîú 'ä éðù íåé
.äð÷ äùò úåöî
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

á"ôùú'ä æåîú 'å éùéìù 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

á"ôùú'ä æåîú 'æ éòéáø íåé
.àëù äùòú àì úåöî

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ

ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא
ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

á"ôùú'ä æåîú 'ç éùéîç íåé
.èëù äùòú àì úåöî .äñ÷ äùò úåöî
.åö÷ äùòú àì úåöî .ãñ÷ äùò úåöî

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ְְְְֲִַָָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ

ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ
(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :

æåîú'ç-'äéùéîç-éðùíåé
ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא "וכלֿמלאכה ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― אתֿנפׁשתיכם" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

אתֿנפׁשתיכם" ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' לאֿתעּנה אׁשר hk)כלֿהּנפׁש ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, לאֿתעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' מּכלֿמצות "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכלֿהּנפׁש
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
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קסט fenz 'iÎ'h ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף

á"ôùú'ä æåîú 'è éùéù íåé
.âëù äùòú àì úåöî .èð÷ äùò úåöî
.ãëù äùòú àì úåöî .ñ÷ äùò úåöî

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ׁשּכלֿמהּֿׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)אתּֿדבריהםdyr zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlw ,vּכלֿיֹום ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ּכלֿאּלּו ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ

(:g dvia .dk:ּכלֹומר ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ לאֿתעׂשה. מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה fh)מלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש" .(my)מקראֿ ְִֶָֹ

― השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה

בהם" ּובּׁשביעי.(my)לאֿיעׂשה ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

á"ôùú'ä æåîú 'é ÷"ù íåé
.äëù äùòú àì úåöî .áñ÷ äùò úåöî
.åëù äùòú àì úåöî .âñ÷ äùò úåöî

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכה

קדׁש" מקראֿ k`)הּזה ,bk `xwie).
יוםשישיֿשבתֿקודשט'ֿי'תמוז

ְִֶֶַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְְֶֶַָָָָָָֹמלאכה

תעׂשּו" לא dk)עבדה ,my). ֲֲַָֹֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

יה"ר מהשי"ת שיהי' משנה מקום משנה מזל  ולרגלי הודעתו שעברו לדירה חדשה, הנה   ...
לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות גם יחד ויגדלו הוא וזוגתו שיחיו את כל ילידיהם שיחיו לתורה 

ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית.

בברכה.

ברכה,  בלא  החדשה,  בדירתם  ובדוקות(  כשרות  )כמובן  מזוזות  יקבע  שתומ"י  טוב  הי'  נ"ב. 
ויכוין  יברך  ובמילא  הימנה  נאה  אחרת  וימצא  עוה"פ  לבדקה  מהם  אחת  יקח  יום  שלשים  וכעבור 

להוציא את כל המזוזות שבדירתם.



akקע wxt l`wfgi - mi`iap

áë-÷øô ìà÷æçé`kÎh

è:CëBúá eNò änæ Cá eìëà íéøää-ìàå íc-CôL ïòîì Cá eéä ìéëø éLðàéCá-älb áà-úåøò ©§¥¬¨¦²¨¬−̈§©´©§¨¨®§¤¤«¨¦Æ¨´§½̈¦−̈¨¬§¥«¤§©−̈¦¨¨®
:Cá-epò äcpä úàîèàéLéàå änæá ànè Búlk-úà Léàå äáòBz äNò eäòø úLà-úà | Léàå §¥©¬©¦−̈¦¨«§¦´¤¥´¤¥¥À¨¨Æ«¥½̈§¦¬¤©¨−¦¥´§¦¨®§¦²

:Cá-äpò åéáà-úá Búçà-úàáééòø éòvázå zç÷ì úéaøúå CLð íc-CôL ïòîì Cá-eç÷ì ãçLC ¤£Ÿ¬©¨¦−¦¨¨«¬Ÿ©¨«§−̈§©´©§¨¨®¤¯¤§©§¦´¨©À©§©§©§¦³¥©Æ¦Æ
:ýåýé éðãà íàð zçëL éúàå ÷Lòaâéeéä øLà Cîc-ìòå úéNò øLà Còöa-ìà étë éúékä äpäå ©½Ÿ¤§Ÿ¦´¨©½©§§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§¦¥Æ¦¥´¦©¦½¤¦§¥−£¤´¨¦®§©̧¨¥½£¤¬¨−

:CëBúaãééãé äð÷æçz-íà Caì ãîòéä:éúéNòå ézøac ýåýé éðà CúBà äNò éðà øLà íéîiì C §¥«£©£³Ÿ¦¥Æ¦¤¡©´§¨¨©½¦©¨¦¾£¤¬£¦−Ÿ¤´¨®£¦¬§−̈¦©¬§¦§¨¦«¦
åèéúéøæå íéBba CúBà éúBöéôäå:Cnî Cúàîè éúnúäå úBöøàa Cæèzòãéå íéBâ éðéòì Ca zìçðå ©£¦¦³¨Æ©¦½§¥¦¦−¨£¨®©£¦Ÿ¦¬ª§¨¥−¦¥«§¦©¬§§−̈§¥¥´¦®§¨©−©§

(ô) :ýåýé éðà-ékæé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåçéílk âéñì (âåñì) ìàøNé-úéá éì-eéä íãà-ïa ¦«£¦¬§¨«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¨¦¬¥«¦§¨¥−§¦®ª¿̈
(ñ) :eéä óñk íéâñ øek CBúa úøôBòå ìæøáe ìéãáe úLçðèéúBéä ïòé ýåýé éðãà øîà äk ïëì §ÂŸ¤§¦¸©§¤³§¤Æ¤Æ§´½¦¦¬¤−¤¨«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©²©¡¬

:íìLeøé CBz-ìà íëúà õá÷ éððä ïëì íéâñì íëlkëìéãáe úøôBòå ìæøáe úLçðe óñk úöá÷ ª§¤−§¦¦®¨¥Æ¦§¦´Ÿ¥´¤§¤½¤−§¨¨¦«§ª´©¤¿¤Â§Ÿ¤©§¤̧§¤³¤§¦Æ
ézðäì Là åéìò-úçôì øek CBz-ìà:íëúà ézëzäå ézçpäå éúîçáe étàa õa÷à ïk Càëézñpëå ¤´½¨©«©¨¨¬¥−§©§¦®¥³¤§ŸÆ§©¦´©£¨¦½§¦©§¦¬§¦©§¦−¤§¤«§¦©§¦´

:dëBúa ízëzðå éúøáò Làa íëéìò ézçôðå íëúà¤§¤½§¨©§¦¬£¥¤−§¥´¤§¨¦®§¦©§¤−§¨«

i"yx
(Ë).êá åìëà íéøää ìàå ביך פלחו ובטוריא

åùò.לטעותא: äîæ:רשעה של éòöáúå(È·)עצות
.÷ùåòá êéòø מן שעשקת בעושק אוהביך את העשרת

ברך  ובוצע כמו גזל לשון ותבצעי אחר לשון העניים.
ה' ו')נאץ בעושק:(תהלים  לרעיך ותגזלי פתרונו וכה

(‚È).éôë éúéëä:וקינה ווי êéòöá.צעקתי ìà כאן
דין: גזר נתחתם שעליו הכל מן קשה שהגזל למדנו

(„È).êúåà äùåò éðà øùà:כפעלך לך פועל
(ÂË).éúåîéúäå:וכליתי(ÊË).êá úìçðå תתחלחלי

שעשית: מה על פסולת âéñì.(ÁÈ)בעצמך תערובת
לצורפו: באש להתיכו וצריך וזהב בכסף øåë.המעורב

זהב: בו óñë.(Î)שצורפין úöåá÷ יקבוץ כאשר
כור: תוך אל הסיגים כל את לנפח:úçôì.הצורף

.êéúðäì:ותתיך מתרגם ויצקת

cec zcevn
(Ë).Ì„ ÍÙ˘ ÔÚÓÏאת ימות  למען  היה הרכילות כוונת

עליו: ‰‰¯ÌÈ.הנאמר Ï‡Âהעבודת מתקרובות אכלו בההרים 
שמה: הנזבחים Â‚Â'.(È)גלולים ·‡ ˙Â¯Úאשת עם נאפו ר"ל 

‰„‰.אביהם : ˙‡ÓËלמשכב אנסו בטומאתה הנדה  ר"ל
¯Â‰Ú.(È‡)הזנות: ˙˘‡ תועבה‡˙ עשו  רעהו אשת  עם

עמה: ורשע:·ÓÊ‰.לזנות זנות  ·Í.במחשבת  ‰Úאנסה
„Ì.(È·)לזנות: ÍÙ˘ ÔÚÓÏנפשות הרגו  השוחד  מפני כי
È·¯˙Â˙.נקיים: Í˘: באוכל תרבית בכסף, אמור  נשך  לשון

.ÍÈÚ¯ ÈÚˆ·˙Âהעובדי רעיך  את העשרת  שעשקת העושק  עם
בטחת ולא שכחת ואותי האויב מול  בעזרתך  להיות כוכבים

ÈÙÎ.(È‚)בי: È˙ÈÎ‰עשית אשר הגזל  על  צער דרך  בזה  זה
בתוכך : הנשפך הנקי  הדם Í·Ï.(È„)ועל  „ÂÓÚÈ‰עמדה על 

ÍÈ„È.להתחזק: ‰˜ÊÁ˙ Ì‡בעת במלחמה גבורות לעשות
עמך: עושה אני אשר הגמול ימי  הימים נכוןÈ˙È˘ÚÂ.בוא

עשיתי: כבר  כאילו בידי ממך:È˙ÂÓÈ˙‰Â.(ÂË)הדבר  טומאתך  ואכלה  אמרק ·Í.(ÊË)בזה ˙ÏÁÂבפני בעוונך  מחוללת  תהי
גמול : לשלם הנאמן  ה' שאני תדע ואז כוכבים  וכאשרÈÒÏ‚.(ÁÈ)העובדי ככסף משובחים  היו ממצרים  כשהוצאתים מתחלה

מעשיהם : קלקלו כי  סיג להיות נהפכו הארץ  אל הבאתים כאשר  ר "ל  בכור הכורÌÏÂÎ.נתתים בתוך נעשו  ישראל בית כל 
מול  אל  כסיגים היו כולם  מ "מ ויתר בפחות  ברשעם  מה התחלפות יש כי עם בארצם  קלקלו  כולם ר"ל וכו' בדיל  או נחושת

מתחלה: כאשר דרכו מיישר בהם אחד  אין ÌÈÏ˘Â¯È.(ËÈ)הכסף ÍÂ˙ Ï‡:הכור הוא  כאילו  שמה אתכם  ˜·Âˆ˙(Î)להנתיך 
.ÛÒÎלהבעירו אש  עליו לנשב הכור  תוך אל  לאספם אותם  יקבצו  אשר בזה זה  המעורבים וכו ' ונחשת כסף  שמקבצים  כמו

נמסים להיו' אתכם  ואתיך העיר  בתוך  אתכם ואניח  באפי  אתכם  אקבוץ  כן  ונקי, מזוקק הכסף וישאר וישרף הכל  יותך למען
המצור: בצרות  במ "ש:È˙ÒÎÂ.(Î‡)ונמקי' הדבר  וכפל  העיר תוך  פעםÈ˙ÁÙÂ.אל  בכל  ר "ל  עברתי  באש  עליהם  אנשב

בתוכה: נמסים ותהיו הצרה אגדיל 

oeiv zcevn
(Ë).ÏÈÎ¯:לה"ר ‰‰¯ÌÈ.ענין Ï‡Âבמקום אל  בההרים,

בי"ת : עשוÓÊ‰.במקום  זמה כי כמו ורשע  גנות  (הושע עניינו

לעינוי:ÂÚ.(È):ו) לה  תחשב ולכן  אנסו לומר רצה
(·È).ÈÚˆ·˙Âהבצע אחרי  ויטו  כמו העושר  חמדת נקרא כן 

ח) רע·ˆÍÚ.(È‚):(ש"א בצע בוצע  כמו העושק גם  נקרא  כן
ב)לביתו פיזור :ÍÈ˙È¯ÊÂ.(ÂË):(חבקוק מלשוןÈ˙ÂÓÈ˙‰Â.ענין 

וכליון: והשלמה חילול :ÏÁÂ˙.(ÊË)תם כןÈÒÏ‚.(ÁÈ)מל '
מכסף סיגים  הגו כמו הכסף פסולת כה)נקרא  ÂÁ˘˙:(משלי

.'Â‚Â ÏÈ„·Â:מחולפות מתכות  מיני  הכליÂÎ¯.שמות שם כן
לזהב וכור  כמו והזהב הכסף בו  וז)שמזקקין ÁÙÏ˙.(Î):(שם

ונשיבה: הפחה  ויציקה:ÍÈ˙‰Ï.מל' התכה מלשון
(‡Î).È˙ÒÎÂ: הכנסה הפחה :È˙ÁÙÂ.מל' מל 'È˙¯·Ú.מל'

וזעם: התכה:Ì˙Î˙Â.עברה מל'

e wxt minid ixac - miaezk

å-÷øô à íéîéä éøáãglÎi

é:úBîéçàå éNîò äð÷ìà éðáeàé:Bða úçðå Bða éôBö äð÷ìà éða (åðá) äð÷ìàáéíçøé Bða áàéìà §¥Æ¤§¨½̈£¨©−©£¦«¤§¨¨®§¥Æ¤§¨½̈©¬§−§©¬©§«¡¦¨¬§²§Ÿ¨¬
:Bðá äð÷ìà Bðaâé(ñ) :äiáàå éðLå øëaä ìàeîL éðáeãéäfò Bðá éòîL Bðá éðáì éìçî éøøî éða §−¤§¨¨¬§«§¥¯§¥²©§¬Ÿ©§¦−©£¦¨«§¥¬§¨¦−©§¦®¦§¦¬§²¦§¦¬§−ª¨¬

:Bðáåè(ô) :Bðá äéNò Bðá äibç Bðá àòîLæèýåýé úéa øéL-éãé-ìò ãéåc ãéîòä øLà älàå §«¦§¨¬§²©¦¨¬§−£¨¨¬§«§¥À¤£¤̧¤¡¦¬¨¦²©§¥¦−¥´§¨®
:ïBøàä çBðnîæéíìLeøéa ýåýé úéa-úà äîìL úBða-ãò øéMa ãòBî-ìäà ïkLî éðôì íéúøLî eéäiå ¦§−©¨¨«©¦§¸§¨§¦¹¦§¥̧¦§©³«Ÿ¤¥Æ©¦½©§¯§Ÿ²Ÿ¤¥¬§−̈¦¨¨®¦

:íúãBáò-ìò íètLîë eãîòiåçéìàBé-ïa øøBLîä ïîéä éúäwä éðaî íäéðáe íéãîòä älàå ©©©§¬§¦§¨−̈©£¨¨«§¥¬¤¨Ÿ§¦−§¥¤®¦§¥Æ©§¨¦½¥¨Æ©§¥½¤¥−
:ìàeîL-ïaèé:çBz-ïa ìàéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà-ïaëéö)-ïa:éNîò-ïa úçî-ïa äð÷ìà-ïa óeö (ó ¤§¥«¤¤§¨¨Æ¤§Ÿ½̈¤¡¦¥−¤«©¤Æ¤¤§¨½̈¤©−©¤£¨¨«

àë:äéðôö-ïa äéøæò-ïa ìàBé-ïa äð÷ìà-ïaáë:çø÷-ïa óñéáà-ïa øéqà-ïa úçz-ïaâëøäöé-ïa ¤¤§¨¨Æ¤¥½¤£©§−̈¤§©§¨«¤©Æ©Æ¤©¦½¤¤§¨−̈¤«Ÿ©¤¦§¨´
(ñ) :ìàøNé-ïa éåì-ïa úä÷-ïaãë:àòîL-ïa eäéëøa-ïa óñà Bðéîé-ìò ãîòä óñà åéçàå ¤§½̈¤¥¦−¤¦§¨¥«§¨¦´¨½̈¨Ÿ¥−©§¦®¨¨¬¤¤¤§−̈¤¦§¨«

äë:äikìî-ïa äéNòa-ïa ìàëéî-ïaåë:äéãò-ïa çøæ-ïá éðúà-ïaæë:éòîL-ïa änæ-ïa ïúéà-ïa ¤¦¨¥¬¤©£¥−̈¤©§¦¨«¤¤§¦¬¤¤−©¤£¨¨«¤¥¨¬¤¦−̈¤¦§¦«
çë(ñ) :éåì-ïa íLøb-ïa úçé-ïaèëéðáe:Celî-ïa écáò-ïa éLé÷-ïa ïúéà ìåàîOä-ìò íäéçà éøøî ¤©¬©¤¥§−Ÿ¤¥¦«§¥¯§¨¦²£¥¤−©«©§®Ÿ¥¨Æ¤¦¦½¤©§¦−¤©«
ì:äi÷ìç-ïa äéöîà-ïá äéáLç-ïaàì:øîL-ïa éða-ïá éöîà-ïaáìéøøî-ïa éLeî-ïa éìçî-ïa ¤£©§¨¬¤£©§−̈¤¦§¦¨«¤©§¦¬¤¨¦−¤¨«¤¤©§¦Æ¤¦½¤§¨¦−

(ñ) :éåì-ïaâì:íéäìàä úéa ïkLî úãBáò-ìëì íéðeúð íiåìä íäéçàåãìíéøéè÷î åéðáe ïøäàå ¤¥¦«©£¥¤−©§¦¦®§¦¾§¨̧£©½¦§©−¥¬¨¡Ÿ¦«§«©£¸Ÿ¨¹̈©§¦¦¸
äeö øLà ìëk ìàøNé-ìò øtëìe íéLãwä Lã÷ úëàìî ìëì úøèwä çaæî-ìòå äìBòä çaæî-ìò©¦§©³¨«¨Æ§©¦§©´©§½Ÿ¤§¾Ÿ§¤−¤´Ÿ¤©¢¨¦®§©¥Æ©¦§¨¥½§ŸÆ£¤´¦½̈

(ô) :íéäìàä ãáò äLîäì:Bða òeLéáà Bða ñçðét Bða øæòìà ïøäà éða älàååìéfò Bðá éwa Ÿ¤−¤¬¤¨¡Ÿ¦«§¥−¤§¥´©£®Ÿ¤§¨¨¬§²¦«§¨¬§−£¦¬©§«ª¦¬§²ª¦¬
:Bðá äéçøæ Bðáæì:Bða áeèéçà Bðá äéøîà Bða úBéøîçì(ñ) :Bða õòîéçà Bða ÷Bãö §−§©«§¨¬§«§¨¬§²£©§¨¬§−£¦¬§«¨¬§−£¦©¬©§«

i"yx
(‚È).äéáàå éðùå øåëáä ìàåîù éðáå יואל זה ושני

אביה  היה הוא לראשון שני כלומר אביה והשני פתרון
אם  כי ודוגמתם נכתב שלא יואל היה הוא לאביה ושני
והחמור  כמו ו') ב' (מלכים אסור וחמור אסור הסוס
ו'): (שופטים הראשון וכן דגדעון שני הפר וכן

(ÊË).'åâå ãåã ãéîòä øùà äìàå מבית כשהשיבוהו
ארון  לפני שם ויעזב ט"ז) (לקמן כדכתיב אדום עובד
וכתיב  וגו' הארון לפני לשרת ולאחיו לאסף ה' ברית
(שם). וגו' לשערים וחיסה ידותון בן (שם) אדום ועובד

.'ä ïëùî éðôì העמידן ושלמה בגבעון, אשר בבמה
בירושלים: המקדש ìò(ÊÈ)בבית íèôùîë åãîòéå

.íúãåáò:דוד העמידן אשר óñà(Î„)כמשפט åéçàå
.åðéîé ìò ãîåòä:ובניו הימן éøøî(ËÎ)של éðáå

.ìåàîùä ìò íäéçà בלשון שאמר דוגמת (אחיהם)
שהימן  ובניו הימן של השמאל על גברודי"ר, אשכנ"ז

באמצע. úãåáò(Ï‚)ובניו ìëì íéðåúð íéåìä íäéçàå
.íéäìàä úéá ïëùî לקמן כדכתיב ולהפשיט לשוערים

מפשיטין: והלוים ל"ה) ïøäà.(Ï‰)(ד"ה éðá äìàå
הקטורת: מזבח ועל העולה מזבח על המקטירים

(ÁÏ).åðá õòîéçà åðá ÷åãö אותם כיֿאם חשב לא
שלמה: עד שהיו

cec zcevn
(È).‰˜Ï‡ È·Â:שאול בן  היה עמשי :ÂÓÈÁ‡Â˙.הוא  של בנו אחימות :‡˜Ï‰.(È‡)היה  של  בנו  ‡˜Ï‰.היה È·ואלה ר"ל

אחד : בן  אחד  וחושב וכו' בנו היה  צופי אלקנה ˘Ï‡ÂÓ.(È‚)בני È·Â:אלקנה בן הנביא  שמואל  האמורÈ˘Â.הוא  יואל  הוא
נקרא : היה השמות  ובשתי א' למטה :Ï‡Â‰.(ÊË)בשמואל  הנאמרים  ˘È¯.הם È„È ÏÚ:' ה בבית  לשורר ‰‡¯ÔÂ.ר"ל  ÁÂÓÓ

למקום : ממקום  מתהלך שהיה מקודם  כאשר  משם  זזו לא כי בירושלים הארון שבת ÚÂÓ„.(ÊÈ)מיום  Ï‰Â‡ ÔÎ˘Ó האוהל זה
ב ': בשמואל  כמ"ש  דוד לו  נטה  ÌËÙ˘ÓÎ.אשר Â„ÓÚÈÂעבודתם על  דוד  להם שתיקן  כמשפט שם יעמדו הבית יבנה  כאשר

השיר: עבודת וזהו עליהם  ‰ÌÈ„ÓÂÚ.(ÁÈ)המוטל ‰Ï‡Â:עמהם ובניהם לשורר העומדים הראשים הם  ‰Â˘Ó¯¯.אלה  ÔÓÈ‰
הראש : היה Ï‡ÂÈ.הוא  Ô·בשתי נקראים היו כי על  וזהו  למעלה  שזכר ממה משתנה השמות  ביתר וכן למעלה  הנזכר ושני הוא

גדול : כלל וזהו חברו:ÂÈÁ‡Â.(Î„)השמות ÂÎÂ'.ר"ל ÛÒ‡:לראש היה הוא ·¯Â‰ÈÎ.גם Ô· ÛÒ‡ברכיהו בן היה  זה  אסף  ר "ל 
˘ÈÚÓ.(ÊÎ)וכו': Ô·:גרשון בן  לבני הזכיר לא  וכאן שמעי  למעלה זכר לא ‰˘ÏÂ‡Ó.(ËÎ)לקצר  ÏÚ:המשורר הימן ‡Ô˙Èשל 
.'ÂÎÂ: לראש היה  הוא ‰ÌÈÂÏ.(Ï‚)גם Ì‰ÈÁ‡Âצרכי על וממונים  שוערים להיות  המשכן  עבודת לשאר נתונים היו הלוים ושאר

מקטירים ÌÈ¯ÈË˜Ó.(Ï„)המשכן: היו בה:הם לבוא אסורים הלוים כי הקדשים קדש מלאכת לכל  ממונים והיו Ï‡Â‰(Ï‰)וכו'
.Ô¯‰‡ È·:רחבעם בימי כ "ג  שהיה אחימעץ  עד  וחשב הקדשים  קדש מלאכת  על ממונים  היו אשר



קעי ak wxt l`wfgi - mi`iap

áë-÷øô ìà÷æçé`kÎh

è:CëBúá eNò änæ Cá eìëà íéøää-ìàå íc-CôL ïòîì Cá eéä ìéëø éLðàéCá-älb áà-úåøò ©§¥¬¨¦²¨¬−̈§©´©§¨¨®§¤¤«¨¦Æ¨´§½̈¦−̈¨¬§¥«¤§©−̈¦¨¨®
:Cá-epò äcpä úàîèàéLéàå änæá ànè Búlk-úà Léàå äáòBz äNò eäòø úLà-úà | Léàå §¥©¬©¦−̈¦¨«§¦´¤¥´¤¥¥À¨¨Æ«¥½̈§¦¬¤©¨−¦¥´§¦¨®§¦²

:Cá-äpò åéáà-úá Búçà-úàáééòø éòvázå zç÷ì úéaøúå CLð íc-CôL ïòîì Cá-eç÷ì ãçLC ¤£Ÿ¬©¨¦−¦¨¨«¬Ÿ©¨«§−̈§©´©§¨¨®¤¯¤§©§¦´¨©À©§©§©§¦³¥©Æ¦Æ
:ýåýé éðãà íàð zçëL éúàå ÷Lòaâéeéä øLà Cîc-ìòå úéNò øLà Còöa-ìà étë éúékä äpäå ©½Ÿ¤§Ÿ¦´¨©½©§§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§¦¥Æ¦¥´¦©¦½¤¦§¥−£¤´¨¦®§©̧¨¥½£¤¬¨−

:CëBúaãééãé äð÷æçz-íà Caì ãîòéä:éúéNòå ézøac ýåýé éðà CúBà äNò éðà øLà íéîiì C §¥«£©£³Ÿ¦¥Æ¦¤¡©´§¨¨©½¦©¨¦¾£¤¬£¦−Ÿ¤´¨®£¦¬§−̈¦©¬§¦§¨¦«¦
åèéúéøæå íéBba CúBà éúBöéôäå:Cnî Cúàîè éúnúäå úBöøàa Cæèzòãéå íéBâ éðéòì Ca zìçðå ©£¦¦³¨Æ©¦½§¥¦¦−¨£¨®©£¦Ÿ¦¬ª§¨¥−¦¥«§¦©¬§§−̈§¥¥´¦®§¨©−©§

(ô) :ýåýé éðà-ékæé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåçéílk âéñì (âåñì) ìàøNé-úéá éì-eéä íãà-ïa ¦«£¦¬§¨«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¨¦¬¥«¦§¨¥−§¦®ª¿̈
(ñ) :eéä óñk íéâñ øek CBúa úøôBòå ìæøáe ìéãáe úLçðèéúBéä ïòé ýåýé éðãà øîà äk ïëì §ÂŸ¤§¦¸©§¤³§¤Æ¤Æ§´½¦¦¬¤−¤¨«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©²©¡¬

:íìLeøé CBz-ìà íëúà õá÷ éððä ïëì íéâñì íëlkëìéãáe úøôBòå ìæøáe úLçðe óñk úöá÷ ª§¤−§¦¦®¨¥Æ¦§¦´Ÿ¥´¤§¤½¤−§¨¨¦«§ª´©¤¿¤Â§Ÿ¤©§¤̧§¤³¤§¦Æ
ézðäì Là åéìò-úçôì øek CBz-ìà:íëúà ézëzäå ézçpäå éúîçáe étàa õa÷à ïk Càëézñpëå ¤´½¨©«©¨¨¬¥−§©§¦®¥³¤§ŸÆ§©¦´©£¨¦½§¦©§¦¬§¦©§¦−¤§¤«§¦©§¦´

:dëBúa ízëzðå éúøáò Làa íëéìò ézçôðå íëúà¤§¤½§¨©§¦¬£¥¤−§¥´¤§¨¦®§¦©§¤−§¨«

i"yx
(Ë).êá åìëà íéøää ìàå ביך פלחו ובטוריא

åùò.לטעותא: äîæ:רשעה של éòöáúå(È·)עצות
.÷ùåòá êéòø מן שעשקת בעושק אוהביך את העשרת

ברך  ובוצע כמו גזל לשון ותבצעי אחר לשון העניים.
ה' ו')נאץ בעושק:(תהלים  לרעיך ותגזלי פתרונו וכה

(‚È).éôë éúéëä:וקינה ווי êéòöá.צעקתי ìà כאן
דין: גזר נתחתם שעליו הכל מן קשה שהגזל למדנו

(„È).êúåà äùåò éðà øùà:כפעלך לך פועל
(ÂË).éúåîéúäå:וכליתי(ÊË).êá úìçðå תתחלחלי

שעשית: מה על פסולת âéñì.(ÁÈ)בעצמך תערובת
לצורפו: באש להתיכו וצריך וזהב בכסף øåë.המעורב

זהב: בו óñë.(Î)שצורפין úöåá÷ יקבוץ כאשר
כור: תוך אל הסיגים כל את לנפח:úçôì.הצורף

.êéúðäì:ותתיך מתרגם ויצקת

cec zcevn
(Ë).Ì„ ÍÙ˘ ÔÚÓÏאת ימות  למען  היה הרכילות כוונת

עליו: ‰‰¯ÌÈ.הנאמר Ï‡Âהעבודת מתקרובות אכלו בההרים 
שמה: הנזבחים Â‚Â'.(È)גלולים ·‡ ˙Â¯Úאשת עם נאפו ר"ל 

‰„‰.אביהם : ˙‡ÓËלמשכב אנסו בטומאתה הנדה  ר"ל
¯Â‰Ú.(È‡)הזנות: ˙˘‡ תועבה‡˙ עשו  רעהו אשת  עם

עמה: ורשע:·ÓÊ‰.לזנות זנות  ·Í.במחשבת  ‰Úאנסה
„Ì.(È·)לזנות: ÍÙ˘ ÔÚÓÏנפשות הרגו  השוחד  מפני כי
È·¯˙Â˙.נקיים: Í˘: באוכל תרבית בכסף, אמור  נשך  לשון

.ÍÈÚ¯ ÈÚˆ·˙Âהעובדי רעיך  את העשרת  שעשקת העושק  עם
בטחת ולא שכחת ואותי האויב מול  בעזרתך  להיות כוכבים

ÈÙÎ.(È‚)בי: È˙ÈÎ‰עשית אשר הגזל  על  צער דרך  בזה  זה
בתוכך : הנשפך הנקי  הדם Í·Ï.(È„)ועל  „ÂÓÚÈ‰עמדה על 

ÍÈ„È.להתחזק: ‰˜ÊÁ˙ Ì‡בעת במלחמה גבורות לעשות
עמך: עושה אני אשר הגמול ימי  הימים נכוןÈ˙È˘ÚÂ.בוא

עשיתי: כבר  כאילו בידי ממך:È˙ÂÓÈ˙‰Â.(ÂË)הדבר  טומאתך  ואכלה  אמרק ·Í.(ÊË)בזה ˙ÏÁÂבפני בעוונך  מחוללת  תהי
גמול : לשלם הנאמן  ה' שאני תדע ואז כוכבים  וכאשרÈÒÏ‚.(ÁÈ)העובדי ככסף משובחים  היו ממצרים  כשהוצאתים מתחלה

מעשיהם : קלקלו כי  סיג להיות נהפכו הארץ  אל הבאתים כאשר  ר "ל  בכור הכורÌÏÂÎ.נתתים בתוך נעשו  ישראל בית כל 
מול  אל  כסיגים היו כולם  מ "מ ויתר בפחות  ברשעם  מה התחלפות יש כי עם בארצם  קלקלו  כולם ר"ל וכו' בדיל  או נחושת

מתחלה: כאשר דרכו מיישר בהם אחד  אין ÌÈÏ˘Â¯È.(ËÈ)הכסף ÍÂ˙ Ï‡:הכור הוא  כאילו  שמה אתכם  ˜·Âˆ˙(Î)להנתיך 
.ÛÒÎלהבעירו אש  עליו לנשב הכור  תוך אל  לאספם אותם  יקבצו  אשר בזה זה  המעורבים וכו ' ונחשת כסף  שמקבצים  כמו

נמסים להיו' אתכם  ואתיך העיר  בתוך  אתכם ואניח  באפי  אתכם  אקבוץ  כן  ונקי, מזוקק הכסף וישאר וישרף הכל  יותך למען
המצור: בצרות  במ "ש:È˙ÒÎÂ.(Î‡)ונמקי' הדבר  וכפל  העיר תוך  פעםÈ˙ÁÙÂ.אל  בכל  ר "ל  עברתי  באש  עליהם  אנשב

בתוכה: נמסים ותהיו הצרה אגדיל 

oeiv zcevn
(Ë).ÏÈÎ¯:לה"ר ‰‰¯ÌÈ.ענין Ï‡Âבמקום אל  בההרים,

בי"ת : עשוÓÊ‰.במקום  זמה כי כמו ורשע  גנות  (הושע עניינו

לעינוי:ÂÚ.(È):ו) לה  תחשב ולכן  אנסו לומר רצה
(·È).ÈÚˆ·˙Âהבצע אחרי  ויטו  כמו העושר  חמדת נקרא כן 

ח) רע·ˆÍÚ.(È‚):(ש"א בצע בוצע  כמו העושק גם  נקרא  כן
ב)לביתו פיזור :ÍÈ˙È¯ÊÂ.(ÂË):(חבקוק מלשוןÈ˙ÂÓÈ˙‰Â.ענין 

וכליון: והשלמה חילול :ÏÁÂ˙.(ÊË)תם כןÈÒÏ‚.(ÁÈ)מל '
מכסף סיגים  הגו כמו הכסף פסולת כה)נקרא  ÂÁ˘˙:(משלי

.'Â‚Â ÏÈ„·Â:מחולפות מתכות  מיני  הכליÂÎ¯.שמות שם כן
לזהב וכור  כמו והזהב הכסף בו  וז)שמזקקין ÁÙÏ˙.(Î):(שם

ונשיבה: הפחה  ויציקה:ÍÈ˙‰Ï.מל' התכה מלשון
(‡Î).È˙ÒÎÂ: הכנסה הפחה :È˙ÁÙÂ.מל' מל 'È˙¯·Ú.מל'

וזעם: התכה:Ì˙Î˙Â.עברה מל'

e wxt minid ixac - miaezk

å-÷øô à íéîéä éøáãglÎi

é:úBîéçàå éNîò äð÷ìà éðáeàé:Bða úçðå Bða éôBö äð÷ìà éða (åðá) äð÷ìàáéíçøé Bða áàéìà §¥Æ¤§¨½̈£¨©−©£¦«¤§¨¨®§¥Æ¤§¨½̈©¬§−§©¬©§«¡¦¨¬§²§Ÿ¨¬
:Bðá äð÷ìà Bðaâé(ñ) :äiáàå éðLå øëaä ìàeîL éðáeãéäfò Bðá éòîL Bðá éðáì éìçî éøøî éða §−¤§¨¨¬§«§¥¯§¥²©§¬Ÿ©§¦−©£¦¨«§¥¬§¨¦−©§¦®¦§¦¬§²¦§¦¬§−ª¨¬

:Bðáåè(ô) :Bðá äéNò Bðá äibç Bðá àòîLæèýåýé úéa øéL-éãé-ìò ãéåc ãéîòä øLà älàå §«¦§¨¬§²©¦¨¬§−£¨¨¬§«§¥À¤£¤̧¤¡¦¬¨¦²©§¥¦−¥´§¨®
:ïBøàä çBðnîæéíìLeøéa ýåýé úéa-úà äîìL úBða-ãò øéMa ãòBî-ìäà ïkLî éðôì íéúøLî eéäiå ¦§−©¨¨«©¦§¸§¨§¦¹¦§¥̧¦§©³«Ÿ¤¥Æ©¦½©§¯§Ÿ²Ÿ¤¥¬§−̈¦¨¨®¦

:íúãBáò-ìò íètLîë eãîòiåçéìàBé-ïa øøBLîä ïîéä éúäwä éðaî íäéðáe íéãîòä älàå ©©©§¬§¦§¨−̈©£¨¨«§¥¬¤¨Ÿ§¦−§¥¤®¦§¥Æ©§¨¦½¥¨Æ©§¥½¤¥−
:ìàeîL-ïaèé:çBz-ïa ìàéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà-ïaëéö)-ïa:éNîò-ïa úçî-ïa äð÷ìà-ïa óeö (ó ¤§¥«¤¤§¨¨Æ¤§Ÿ½̈¤¡¦¥−¤«©¤Æ¤¤§¨½̈¤©−©¤£¨¨«

àë:äéðôö-ïa äéøæò-ïa ìàBé-ïa äð÷ìà-ïaáë:çø÷-ïa óñéáà-ïa øéqà-ïa úçz-ïaâëøäöé-ïa ¤¤§¨¨Æ¤¥½¤£©§−̈¤§©§¨«¤©Æ©Æ¤©¦½¤¤§¨−̈¤«Ÿ©¤¦§¨´
(ñ) :ìàøNé-ïa éåì-ïa úä÷-ïaãë:àòîL-ïa eäéëøa-ïa óñà Bðéîé-ìò ãîòä óñà åéçàå ¤§½̈¤¥¦−¤¦§¨¥«§¨¦´¨½̈¨Ÿ¥−©§¦®¨¨¬¤¤¤§−̈¤¦§¨«

äë:äikìî-ïa äéNòa-ïa ìàëéî-ïaåë:äéãò-ïa çøæ-ïá éðúà-ïaæë:éòîL-ïa änæ-ïa ïúéà-ïa ¤¦¨¥¬¤©£¥−̈¤©§¦¨«¤¤§¦¬¤¤−©¤£¨¨«¤¥¨¬¤¦−̈¤¦§¦«
çë(ñ) :éåì-ïa íLøb-ïa úçé-ïaèëéðáe:Celî-ïa écáò-ïa éLé÷-ïa ïúéà ìåàîOä-ìò íäéçà éøøî ¤©¬©¤¥§−Ÿ¤¥¦«§¥¯§¨¦²£¥¤−©«©§®Ÿ¥¨Æ¤¦¦½¤©§¦−¤©«
ì:äi÷ìç-ïa äéöîà-ïá äéáLç-ïaàì:øîL-ïa éða-ïá éöîà-ïaáìéøøî-ïa éLeî-ïa éìçî-ïa ¤£©§¨¬¤£©§−̈¤¦§¦¨«¤©§¦¬¤¨¦−¤¨«¤¤©§¦Æ¤¦½¤§¨¦−

(ñ) :éåì-ïaâì:íéäìàä úéa ïkLî úãBáò-ìëì íéðeúð íiåìä íäéçàåãìíéøéè÷î åéðáe ïøäàå ¤¥¦«©£¥¤−©§¦¦®§¦¾§¨̧£©½¦§©−¥¬¨¡Ÿ¦«§«©£¸Ÿ¨¹̈©§¦¦¸
äeö øLà ìëk ìàøNé-ìò øtëìe íéLãwä Lã÷ úëàìî ìëì úøèwä çaæî-ìòå äìBòä çaæî-ìò©¦§©³¨«¨Æ§©¦§©´©§½Ÿ¤§¾Ÿ§¤−¤´Ÿ¤©¢¨¦®§©¥Æ©¦§¨¥½§ŸÆ£¤´¦½̈

(ô) :íéäìàä ãáò äLîäì:Bða òeLéáà Bða ñçðét Bða øæòìà ïøäà éða älàååìéfò Bðá éwa Ÿ¤−¤¬¤¨¡Ÿ¦«§¥−¤§¥´©£®Ÿ¤§¨¨¬§²¦«§¨¬§−£¦¬©§«ª¦¬§²ª¦¬
:Bðá äéçøæ Bðáæì:Bða áeèéçà Bðá äéøîà Bða úBéøîçì(ñ) :Bða õòîéçà Bða ÷Bãö §−§©«§¨¬§«§¨¬§²£©§¨¬§−£¦¬§«¨¬§−£¦©¬©§«

i"yx
(‚È).äéáàå éðùå øåëáä ìàåîù éðáå יואל זה ושני

אביה  היה הוא לראשון שני כלומר אביה והשני פתרון
אם  כי ודוגמתם נכתב שלא יואל היה הוא לאביה ושני
והחמור  כמו ו') ב' (מלכים אסור וחמור אסור הסוס
ו'): (שופטים הראשון וכן דגדעון שני הפר וכן

(ÊË).'åâå ãåã ãéîòä øùà äìàå מבית כשהשיבוהו
ארון  לפני שם ויעזב ט"ז) (לקמן כדכתיב אדום עובד
וכתיב  וגו' הארון לפני לשרת ולאחיו לאסף ה' ברית
(שם). וגו' לשערים וחיסה ידותון בן (שם) אדום ועובד

.'ä ïëùî éðôì העמידן ושלמה בגבעון, אשר בבמה
בירושלים: המקדש ìò(ÊÈ)בבית íèôùîë åãîòéå

.íúãåáò:דוד העמידן אשר óñà(Î„)כמשפט åéçàå
.åðéîé ìò ãîåòä:ובניו הימן éøøî(ËÎ)של éðáå

.ìåàîùä ìò íäéçà בלשון שאמר דוגמת (אחיהם)
שהימן  ובניו הימן של השמאל על גברודי"ר, אשכנ"ז

באמצע. úãåáò(Ï‚)ובניו ìëì íéðåúð íéåìä íäéçàå
.íéäìàä úéá ïëùî לקמן כדכתיב ולהפשיט לשוערים

מפשיטין: והלוים ל"ה) ïøäà.(Ï‰)(ד"ה éðá äìàå
הקטורת: מזבח ועל העולה מזבח על המקטירים

(ÁÏ).åðá õòîéçà åðá ÷åãö אותם כיֿאם חשב לא
שלמה: עד שהיו

cec zcevn
(È).‰˜Ï‡ È·Â:שאול בן  היה עמשי :ÂÓÈÁ‡Â˙.הוא  של בנו אחימות :‡˜Ï‰.(È‡)היה  של  בנו  ‡˜Ï‰.היה È·ואלה ר"ל

אחד : בן  אחד  וחושב וכו' בנו היה  צופי אלקנה ˘Ï‡ÂÓ.(È‚)בני È·Â:אלקנה בן הנביא  שמואל  האמורÈ˘Â.הוא  יואל  הוא
נקרא : היה השמות  ובשתי א' למטה :Ï‡Â‰.(ÊË)בשמואל  הנאמרים  ˘È¯.הם È„È ÏÚ:' ה בבית  לשורר ‰‡¯ÔÂ.ר"ל  ÁÂÓÓ

למקום : ממקום  מתהלך שהיה מקודם  כאשר  משם  זזו לא כי בירושלים הארון שבת ÚÂÓ„.(ÊÈ)מיום  Ï‰Â‡ ÔÎ˘Ó האוהל זה
ב ': בשמואל  כמ"ש  דוד לו  נטה  ÌËÙ˘ÓÎ.אשר Â„ÓÚÈÂעבודתם על  דוד  להם שתיקן  כמשפט שם יעמדו הבית יבנה  כאשר

השיר: עבודת וזהו עליהם  ‰ÌÈ„ÓÂÚ.(ÁÈ)המוטל ‰Ï‡Â:עמהם ובניהם לשורר העומדים הראשים הם  ‰Â˘Ó¯¯.אלה  ÔÓÈ‰
הראש : היה Ï‡ÂÈ.הוא  Ô·בשתי נקראים היו כי על  וזהו  למעלה  שזכר ממה משתנה השמות  ביתר וכן למעלה  הנזכר ושני הוא

גדול : כלל וזהו חברו:ÂÈÁ‡Â.(Î„)השמות ÂÎÂ'.ר"ל ÛÒ‡:לראש היה הוא ·¯Â‰ÈÎ.גם Ô· ÛÒ‡ברכיהו בן היה  זה  אסף  ר "ל 
˘ÈÚÓ.(ÊÎ)וכו': Ô·:גרשון בן  לבני הזכיר לא  וכאן שמעי  למעלה זכר לא ‰˘ÏÂ‡Ó.(ËÎ)לקצר  ÏÚ:המשורר הימן ‡Ô˙Èשל 
.'ÂÎÂ: לראש היה  הוא ‰ÌÈÂÏ.(Ï‚)גם Ì‰ÈÁ‡Âצרכי על וממונים  שוערים להיות  המשכן  עבודת לשאר נתונים היו הלוים ושאר

מקטירים ÌÈ¯ÈË˜Ó.(Ï„)המשכן: היו בה:הם לבוא אסורים הלוים כי הקדשים קדש מלאכת לכל  ממונים והיו Ï‡Â‰(Ï‰)וכו'
.Ô¯‰‡ È·:רחבעם בימי כ "ג  שהיה אחימעץ  עד  וחשב הקדשים  קדש מלאכת  על ממונים  היו אשר
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‡Èdàt÷å äøeâî ét ìò äìôpL äîeøz äàñ–øæòéìà éaøøîBà:äàñ äàî éetwa Lé íà,ãçàa äìòz §¨§¨¤¨§¨©¦§¨§¦§¨©¦¡¦¤¤¥¦¥©¦¥¨§¨©£¤§¤¨
äàîe.òLBäé éaøåøîBà:äìòz àG.äàñäøeâî ét ìò äìôpL äîeøz,äpàt÷é.ïk íàå,eøîà änì:äîeøz ¥¨§©¦§ª©¥©£¤§¨§¨¤¨§¨©¦§¨§©§¤¨§¦¥¨¨¨§§¨

äàîe ãçàa äìBò?ïä úBìeìa íà òeãé Bðéà íà,äìôð ïéàì Bà. ¨§¤¨¥¨¦¥¨©¦§¥§©¦¨§¨
·ÈúBøeâî ézLe úBt÷ ézL,ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,äìôð ïäî Bæéàì òeãé ïéàå–úà Bæ úBìòî §¥ª§¥§¤¨§¨§¨§¨§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤¨§¨©£¤
Bæ.ïBòîL éaøøîBà:úBøéò ézLa ïä elôà,Bæ úà Bæ úBìòî. ©¦¦§¥£¦¥¦§¥£¨©£¤
‚ÈøîàéñBé éaø:éðôì àa äNòîàáé÷ò éaøíéMîçaé ìL úBcâà÷ø,déöç ,ïëBúì ïäî úçà äìôpL ¨©©¦¥©£¤¨¦§¥©¦£¦¨©£¦¦£ª¤¨¨¤¨§¨©©¥¤§¨¤§¨

äîeøz;åéðôì ézøîàå:äìòz–äìòz äîeøzäL àGãçàå íéMîça,éðLe äàî íL eéäL àlàíééöç. §¨§¨©§¦§¨¨©£¤¤©§¨©£¤©£¦¦§¤¨¤¨¤¨¨¥¨§¥£¨¦

`i.dxebn:äàåáúä åá íéøâåàù øöåà.d`tweìæøáä óöéå íåâøú ,äìòîìù äî øéñä(å á"î):àìæøô àô÷å.d`ne cg`a dlrz ietwa yi m`ùøôî
â"òàã ì"î÷å ,úåðåéìòä úà úåìòî úåðåúçúä øîàã äéîòèì øæòéìà éáøå ,äìòú äàîå ãçà åéúçúù äî íò éåô÷á ùé íà øîà÷ éëäã éîìùåøéá

:ìèáì úåòééñî úåðåúçúä ë"ôò óà ,úåðåúçúä íò äáøòúð àìù äéúòã éìâå äàô÷ã.dlrz `l xne` ryedi iaxeìéòì øîàã äéîòèì òùåäé éáø
:ìèáì úåòééñî úåðåúçúä ïéàù.'eke dnexz d`q,äùòé ãöéë äìòú àìã ïåéë øîà÷ éëäå ,àéä òùåäé 'øã äéúìîã àîåéñ.dp`itwióöù äî øéñé

:ïéìåç ìëä øàùäå ,äìåë øéñäù òãéù ãò äì áéáñ èòîå äìòîì.exn` dnl k"`äîåøú åøîà íå÷î äæéàá ïë íà .òùåäé 'øã äéúìî ìò êéøô ïéúéðúî
.äìôð ïëéäì òåãé ïéà äìçúî éîð éà ,äøåâîä éô ìò äìôðù øçà äøåâîá äàñä äììáð íà òåãé ïéàùá éðùîå .éåô÷á äð÷ú ùéù ïåéë ,äàîå 'à äëéøö

:òùåäé éáøë äëìäå
ai.zetew izy:äàñ íéùîç úçà ìëá.dltp odn efi`l reci oi`eèáì åæ úà åæ úåòééñî ,÷ôñî úåøåñà ïäéúùååæî äàñ úåìòäì äöø íàå ,ì

éðôî ,åæ úà åæ úåìòî ,äîåøú ìù äàñ äìôð ïäî åæéàì òåãé ïéàå íéúá éðùá ïä åìéôà úåôå÷ éúùå .äìòî åæî äöçîå åæî äöçî ,äìòî åæî ,äìòî
úà åæ úåìòî ,ãçà úéáá ïäéúùù ïîæá ,úåìèìèî ïðéàù úåøåâî éúù ìáà .åæ íò åæ úåáøòúîù íéîòôå ,íå÷îì íå÷îî úåìèìèî ïäå ,úåðôúäì ïëøãù

:åæ úà åæ úåìòî ïéà [íéúá] éðùá ïä íàå ,åæ.zexiir izya od elit` xne` y"x:ù"øë äëìä ïéàå
bi.odn zg` dltpy:äîåøú äéöçå ïéìåç äéöç äúéä äãåâà äúåàå .ïäéðéáî úøëéð äðéàå ,ïäá àöåéë úçà äãåâà.miivg ipye d`n my eidyíò

ïåéë ,òîãú äìåë äãåâàäù ïðéøîà àìå ,äáù äîåøú ïåáùç éôì àìà úòîãî äîåøú äéöçù äãåâàä ïéàù éñåé éáø ïðéòîùàå .äáù äîåøú ìù éöçä
:ïéìåçá úáøåòî äîåøú àéäù

`xephxa yexit
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äøeâî ét ìò äìôpL äîeøz äàñ,התבואה בו  שאוגרים אסם, – ÀÈÀÈÆÈÀÈÇÄÀÈ
dàt÷å,המגורה פני  על  שלמעלה מה והסיר  –:øîBà øæòéìà éaø ÀÄÀÈÇÄÁÄÆÆÅ

äàñ äàî éetwa Lé íà, חולין סאה מאה יש שהסיר במה אם – ÄÅÇÄÅÈÀÈ
äàîe ãçàa äìòz אם אבל  ומאה; באחד התרומה מתבטלת – ÇÂÆÀÆÈÅÈ

ואף  לבטלה; מסייעת שבמגורה התבואה אין  סאה, מאה בקיפוי אין 
את  מעלות התחתונות הקודמת, שבמשנה אליעזר רבי  שלדעת פי  על 
קיפה  לא שאילו  כלומר  שקיפה, משום כאן הדין  שונה העליונות,

אבל התרומה. סאת את לבטל  מצטרפת שלמטה התבואה אמנם היתה
סאה  מאה בלבד  בקיפוי  יש כן  אם אלא בטלה אינה וקיפה, הואיל 

לבטלה. Bàכדי òLBäé éaøåäìòz àG :øîשיש פי  על  אף – ÀÇÄÀËÇÅÇÂÆ
בטלה התרומה אין  סאה, מאה בירושלמי).בקיפוי  אחת  דעה  לפי (הר"ש

בירושלמי ): שנייה דעה (לפי אחר  ietiwaפירוש yi m` עם יחד –
במגורה, שתחתיו d`qמה d`n,למגורה שנפלה התרומה סאת נגד  –

d`ne cg`a dlrz מעלות שהתחתונות לשיטתו , הולך  אליעזר שרבי –
וגילה  שקיפה פי על  שאף כאן, להשמיענו בא והוא העליונות, את

גם  מצטרף מקום מכל שלמטה, מה עם התרומה נתערבה שלא דעתו 
התרומה. את לבטל  שלמטה dlrzמה `l :xne` ryedi iaxe כשיטתו –

ומה  העליונות. את לבטל  מסייעות התחתונות שאין  הקודמת, במשנה
יהושע)? רבי  (לדעת תקנתה étהיא ìò äìôpL äîeøz äàñÀÈÀÈÆÈÀÈÇÄ

äpàt÷é ,äøeâî שהוציא שידע עד  שלמעלה מה את יסיר כלומר  – ÀÈÀÇÀÆÈ
חולין . הכל  והשאר פיה, על שנפלה התרומה כל את ïkבחזרה íàåÀÄÅ

קיפוי, ידי על התערובת את להתיר  תקנה יש  אם –:eøîà änìÈÈÈÀ
äàîe ãçàa äìBò äîeøzאחד שצריך אמרו  במה כלומר  – ÀÈÈÀÆÈÅÈ

לבטלה? כדי ïäומאה úBìeìa íà òeãé Bðéà íà כשאינו – ÄÅÈÇÄÀÅ
על שנפלה לאחר במגורה נבללה או למעלה נשארה הסאה אם ידוע

äìôðפיה, ïéàì Bà,התרומה נפלה להיכן  מתחילה ידוע שאינו או  – ÀÇÄÈÀÈ
שעולה  חכמים, אמרו כך  ועל  לקיפוי, מקום אין אלו מקרים שבכגון 

ומאה. באחד היא

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

úBt÷ ézL,חולין של סלים שני –Bøeâî ézLeú אסמים שני  או – ÀÅËÀÅÀ
סאה, חמישים מגורה בכל  או קופה בכל ויש  חולין, äìôpLÆÈÀÈשל 

ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ אחת או הקופות אחת לתוך  – ÀÈÀÈÀÇÇÅÆ
äìôðהמגורות, ïäî Bæéàì òeãé ïéàå מהן אחת כל ונמצאת – ÀÅÈÇÀÅÅÆÈÀÈ

מספק, Bæאסורה úà Bæ úBìòî המגורות שתי  או הקופות שתי  – ÇÂÆ
תרומה; של הסאה את לבטל כדי סאה, למאה זו עם זו  מצטרפות

אפילו  או שירצה, מגורה או  קופה מכל הסאה את להרים הוא ויכול 
מצטרפות, קופות ששתי  מבואר, בירושלמי מזו . ומחצה מזו  מחצה

למקום, ממקום מיטלטלות והקופות שהואיל בתים, בשני  הן  אפילו
והן  הואיל  מגורות שתי אבל זו , עם זו אותן שמערבים לפעמים יש

אחד. בבית שתיהן היו  כן אם אלא מצטרפות אינן  במקומן, קבועות
úBøéò ézLa ïä elôà :øîBà ïBòîL éaø שאפילו כלומר – ÇÄÄÀÅÂÄÅÄÀÅÂÈ

עיירות  בשתי  קופות שתי  לאדם שהיו כגון  מזו , זו  רחוקות הקופות אם
הרי נפלה, מהן לאיזו  ידוע ואין מהן, אחת לתוך תרומה סאה ונפלה

Bæהן  úà Bæ úBìòî.התרומה את לבטל  הן  מצטרפות –dkld oi`e ÇÂÆ
.oerny iaxk

i p y m e i
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úBcâà íéMîça àáé÷ò éaø éðôì àa äNòî :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÆÈÄÀÅÇÄÂÄÈÇÂÄÄÂË
é ìLïäî úçà äìôpL ,÷ø,בהן כיוצא אחת אגודה –ïëBúì ÆÈÈÆÈÀÈÇÇÅÆÀÈ

האגודות, חמישים לתוך  –äîeøz déöç היתה אגודה ואותה – ÆÀÈÀÈ
חולין, וחציה תרומה åéðôìחציה ézøîàå:עקיבא רבי  לפני – ÀÈÇÀÄÀÈÈ

äìòz כתרומה ירק אגודת חצי ממנה להעלות ויש  בטלה, התרומה – ÇÂÆ
לכהן, ãçàåוליתנה íéMîça äìòz äîeøzäL àGמפני לא – ÆÇÀÈÇÂÆÇÂÄÄÀÆÈ

לתוכן , שנפלה האגודה את מבטלות הירק אגודות àlàÆÈשחמישים
íééöç éðLe äàî íL eéäL מאה יש הרי אגודות בחמישים – ÆÈÈÅÈÀÅÂÈÄ

וחציה  חולין אחד חציה חצאים, שני לתוכן  שנפלה ובאגודה חצאים,

של החצי עם חצאים ושניים מאה שם שהיו ונמצא תרומה, השני 
שהאגודה  מאחר  אומרים, אנו  שאין להשמיענו, יוסי רבי ובא תרומה,

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡ïélç äànî úBçôì äìôpL äàîè äîeøz äàñ,ïBLàø øNòîì Bà,éðL øNòîì Bà,Lc÷äì Bà–ïéàîè ïéa §¨§¨§¥¨¤¨§¨§¨¦¥¨ª¦§©£¥¦§©£¥¥¦§¤§¥¥§¥¦

eá÷øé íéøBäè ïéa.äàqä dúBà äúéä äøBäè íà,äîeøú éîãa íéðäkì eøëné,äàñ dúBà éîcî õeç.íàå ¥§¦¦§¨¦§¨¨§¨¨©§¨¦¨§©Ÿ£¦¦§¥§¨¦§¥¨§¨§¦
äìôð ïBLàø øNòîì,øNòî úîeøúì íL àø÷é.äìôð Lc÷äì Bà éðL øNòîì íàå,øäeãté elà é.íéàîè íàå §©£¥¦¨§¨¦§¨¥¦§©©£¥§¦§©£¥¥¦§¤§¥¨§¨£¥¥¦¨§¦§¥¦

ïélçä ïúBà eéä–úBéì÷ Bà íéãewð eìëàé,úBøô éîa eLBlé Bà,úBqòì e÷lçúé Bà,ãçà íB÷îa àäé àHL éãk ¨¨©ª¦¥¨§¦¦§¨¦§¥¥¦§©§§¦§¥¤§¥§¨¤¨
äöéak. ©¥¨

d`.oileg d`nn zegtl dltpy d`nh dnexz d`q:äàîå úçàá äìåò éîð äàîè äîåøúã.eawxi.äàîè äîåøú íåùî äìëàì ïäëì øùôà éàã
éìåë äéá éøäãæî àìå éùðéàì åäì ìé÷ òåîãã íåùî ,åäééðî ìëéîì éúàå äì÷ú éãéì åäá éúà åäì ÷éìãîãà àîìã ïðéùééçã íåùî ,å÷ìãé ïðú àìã àäå

:éàä.d`q dze` dzid dxedh m`àì úàîèð íà íâå ,íéáåøî íéìëåà äì ïéàù éôì ,íéúåçô äéîãù ,äîåøú éîãá íéðäëì åøëîé íéøåäè ïéìåçä íâå
:äìéëàì àéæç.d`q dze` incn ueg:ïäëì äðúéì êéøöù.oey`x xyrnl m`eíôéìçéù éåìä ïî ù÷áé .äìôð øùòî úîåøú åðîî äìèð àìù øåäè

:åìáè ìò øùòî úîåøú éåìä íùòéå ,ïéìåçá åì.dltp mixedh ycwde ipy xyrnl m`eéîãá íéðäëì øåëîé òåîãäå ,íéìùåøéá øùòîä éîã ìëàéå åãôé
:äàñ äúåà éîãî õåç äîåøú.eid mi`nh m`eíå÷î ìò øùòî úîåøú åäðéãáòîì éöî àì àúùäã ,äøåäè äîåøú ïäá äìôðù ïåùàø øùòîäå ïéìåçä

íéãå÷ð äéä ùáé åîë ùáåéá ùåøéô ,íéãå÷ð íéðäëä íåìëàéå ,íéðäëì åðøëîéå øùòî úîåøú åéìò ùéøôî .øçà(è òùåäé):.zeilw e`øùëúú àìã éëéä éë
:äàîåè ìá÷ì øùëåî åðéà íé÷ùî 'æî ä÷ùî åéìò àá àìù ìëåà ìëã äàîåè ìá÷ì äá ùéù äøåäèä äîåøúä.zexit ina eyeli e`íéúåú éî ïåâë

:éøùëî àìã íéðåîøå.zeqirl mewlgi e`àîèî åðéàå ,íéìëåà úàîåè ìá÷î åðéà äöéáëî úåçô àåäù ìëåàã ,äñéòå äñéò ìëá äöéáëî úåçô ïúéù
äøåäèå äàîè äîåøúë áùçðå äîåøú ìëä äùåòã íåùî åá÷øé ïðéøîàã íéøåäè ïéìåçá äìôðù äàîè äîåøú äàñî àðù éàî àéù÷ éàå .íéìëåà úàîåè
êðä ìéòìã ,éîã àìã ì"éå .äìéëàá íéøåñà åéäéå åáøòúðù äàîèå äøåäè äîåøúë åáùçé åáøòúðù éîð íéàîè ïéìåçå äøåäè äîåøú ë"àå ,åáøòúðù
çëî àìà äîåøú íéùòð ïéà àëäã ïéìåç êðä ìáà ,äàîè äîåøú ïéãë éøéñà éîð íéðäëì êëìä ,äàîè äîåøú çëî íéøæì øñàéì äîåøúë åùòð ïéìåç

:äøåäè äîåøúë íéðäëì ïééøù êëìä ,äøåäè äîåøú

`xephxa yexit

וצריך מדמעת, כולה תהא בחולין  מעורבת תרומה היא לתוכן  שנפלה

מדמעת  האגודה שאין אומרים אנו אלא לבטלה, כדי נגדה אגודות מאה
חולין  של ואחד  מאה שם שהיו  וכיון  שבה, תרומה חשבון לפי  אלא

בטלה היא הרי  ברטנורא ),נגדה, חולין (רמב"ם; מאה אפילו  שהרי
לענין  ראיה להביא בא יוסי שרבי מפרשים, ויש התרומה. את מבטלים

אנו  באגודות גם שכן מעורבות, הן כאילו אותן שרואים קופות, שתי
מעורבות האגודות שאין  פי על  אף "תעלה" והרא"ש).אומרים (הר"ש 
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äàîè äîeøz äàñ מקום ומכל  לכהן, אף באכילה שאסורה – ÀÈÀÈÀÅÈ
טהורה, תרומה כדין  ומאה, באחד היא אף úBçôìעולה äìôpLÆÈÀÈÀÈ

ïélç äànî,סאה ממאה פחות בה שיש  בחולין נתערבה אם – ÄÅÈËÄ
ïBLàø øNòîì Bà פחות בו  שיש  ראשון  מעשר לתוך שנפלה או  – ÀÇÂÅÄ

סאה, Lc÷äìממאה Bà ,éðL øNòîì Bà שהוקדשה לתבואה – ÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅ
המקדש , בית éøBäèלאוצר ïéa ïéàîè ïéaí אותם שהיו בין  – ÅÀÅÄÅÀÄ

טהורים, שהיו ובין טמאים וכו ' הראשון  המעשר  או  eá÷øéÄÀÈהחולין
טמאה  כתרומה דינו הכל הרי  "מדומע", הכל  ונעשה שהואיל –
ומניחים  זו, לתערובת תקנה אין הלכך  לכהן, אף באכילה שאסורה

מוסיף: הרמב"ם שתירקב. עד  oi`yאותה xaca ?mixen` mixac dna"
mda lwzii `ny ,ogipi `l ig lk`dl ekxcy xaca la` ;ig lk`dl ekxc

."d`nh dnexz oiwilcny jxck lkd wilci `l` ,odn lk`ie,ברם
"ידלקו", שנו ולא "ירקבו" במשנתנו ששנו  שמה מעירים, המפרשים

מהם, ויאכלו תקלה לידי  יבואו  להדלקתם עד  שמא שחוששים לפי
כך  כל בו נזהרים ואינם בדימוע מקילים אנשים ברטנורא ;שכן (ר"ש ;

ישראל"). äàqä"תפארת dúBà äúéä äøBäè íà לפחות ונפלה – ÄÀÈÈÀÈÈÇÀÈ
טהורים, חולין  סאה äîeøúממאה éîãa íéðäkì eøëné שהיא – ÄÈÀÇÙÂÄÄÀÅÀÈ

לה  שאין ונמצא לכהנים, אלא באכילה מותרת ואינה הואיל  בזול ,

מרובים, äàñאוכלים dúBà éîcî õeç שנתערבה תרומה של – ÄÀÅÈÀÈ
לכהן . ליתנה שחייבים äìôðבהם, ïBLàø øNòîì íàå אם – ÀÄÀÇÂÅÄÈÀÈ

ממנו  ניטלה שלא טהור  ראשון למעשר  נפלה טהורה תרומה סאה
מעשר, øNòîתרומת úîeøúì íL àø÷é,זה ראשון שבמעשר  – ÄÀÈÅÄÀÇÇÂÅ

תרומה  של סאה אותה מדמי  חוץ תרומה בדמי לכהן הכל  ויימכר 
מפרשים, ויש לכהן . ניתנת מעשר  תרומת שאף שבו , מעשר  ותרומת

על מעשר  תרומת הלוי  ויעשם בחולין  לו  שיחליפם מהלוי שיבקש 

לכהן  הכל ויתן  שבידו  טבל  ברטנורא ).מעשרות øNòîì(הרא"ש; íàåÀÄÀÇÂÅ
äìôð Lc÷äì Bà éðLלתוך טהורה תרומה סאה נפלה אם – ÅÄÀÆÀÅÈÀÈ

טהור, הקדש לתוך או טהור שני eãtéמעשר  elà éøäודמי – ÂÅÅÄÈ
והמדומע  הקדש , של  הם הרי  הקדש  ודמי  בירושלים, יאכלו שני  מעשר

תרומה. של סאה אותה מדמי  חוץ לכהן  eéäימכר  íéàîè íàåÀÄÀÅÄÈ
ïélçä ïúBà,טהורה תרומה סאה בהם שנתערבה –íéãewð eìëàé ÈÇËÄÅÈÀÄÄ

היינו  ניקודים, ממנו  יאכלו והם לכהנים, המדומע ימכר כלומר –

פחות  שהוא שאוכל ביצה, חצי  כשיעור היא אחת שכל קטנות ככרות
כיכר מדומע מאותו  עושה כשהוא ולכן אחרים, מטמא אינו  מכביצה

בה  המעורבת התרומה את מטמאים שבה הטמאים החולין אין  קטנה

מפרשים:(רמב"ם ); הכתובmicewpויש כלשון ביובש , ט ,– (יהושע 

נקודים"ה): היה ÷úBéì(ר"ש),"יבש  Bà,מבושל ולא באש קלוי – ÀÈ
הטמאים  החולין מן  טומאה לקבל במשקים התרומה תוכשר  שלא כדי 

המכשירים  הם משקים ושבעה לכהן ; ותיאסר בהם מעורבת שהיא
החלב  הדם, השמן, היין, המים, הטל, טומאה: לקבל  האוכלים את

ד); ו , (מכשירין דבורים úBøôודבש éîa eLBlé Bà מיץ כגון  – ÄÀÅÅ
טומאה, לקבל  מכשירים שאינם וכדומה, תותים או  Bàרימונים

úBqòì e÷lçúé,עיסות להרבה המדומעים החולין יתחלקו  –éãk ÄÀÇÀÀÄÀÅ
äöéak ãçà íB÷îa àäé àHL העיסות מן  אחת בכל  יהא שלא – ÆÀÅÀÈÆÈÇÅÈ

התרומה  את החולין  יטמאו לא זה שבכגון  ביצה, כשיעור טמאים חולין 
אחרים, מטמא אינו מכביצה פחות שהוא אוכל  שהרי בהם, המעורבת

לעיל שהזכרנו המדומע כמו  את לאכול  הכהן  יכול הללו הדרכים בכל  ;
כן  שאין  מה טהורה. תרומה בהם שנתערבה טמאים חולין של  הזה

שנינו  ולכן תקנה, כל  למדומע אין  טמאה, היא שהתרומה ברישא
הסיפא"eawxi".לעיל: שדין  מפרשים, יש  –oze` eid mi`nh m`e"

"oilegdאי שאמנם טמא, ראשון  במעשר  גם אלא בחולין דווקא אינו 

על מעשר  תרומת לעשותו  או  שבו מעשר לתרומת שם לקרוא אפשר
אבל באכילה, אסורה ותרומתו  טמא המעשר שהרי  אחרים, מעשרות

את  כך אחר ולמכור אחר, ממקום מעשר  תרומת עליו  להפריש אפשר
במשנתנו  לעיל  המפורטות בדרכים יאכלוהו  והם לכהנים המדומע

ברטנורא ). (ר "ש;
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‡Èdàt÷å äøeâî ét ìò äìôpL äîeøz äàñ–øæòéìà éaøøîBà:äàñ äàî éetwa Lé íà,ãçàa äìòz §¨§¨¤¨§¨©¦§¨§¦§¨©¦¡¦¤¤¥¦¥©¦¥¨§¨©£¤§¤¨
äàîe.òLBäé éaøåøîBà:äìòz àG.äàñäøeâî ét ìò äìôpL äîeøz,äpàt÷é.ïk íàå,eøîà änì:äîeøz ¥¨§©¦§ª©¥©£¤§¨§¨¤¨§¨©¦§¨§©§¤¨§¦¥¨¨¨§§¨

äàîe ãçàa äìBò?ïä úBìeìa íà òeãé Bðéà íà,äìôð ïéàì Bà. ¨§¤¨¥¨¦¥¨©¦§¥§©¦¨§¨
·ÈúBøeâî ézLe úBt÷ ézL,ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,äìôð ïäî Bæéàì òeãé ïéàå–úà Bæ úBìòî §¥ª§¥§¤¨§¨§¨§¨§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤¨§¨©£¤
Bæ.ïBòîL éaøøîBà:úBøéò ézLa ïä elôà,Bæ úà Bæ úBìòî. ©¦¦§¥£¦¥¦§¥£¨©£¤
‚ÈøîàéñBé éaø:éðôì àa äNòîàáé÷ò éaøíéMîçaé ìL úBcâà÷ø,déöç ,ïëBúì ïäî úçà äìôpL ¨©©¦¥©£¤¨¦§¥©¦£¦¨©£¦¦£ª¤¨¨¤¨§¨©©¥¤§¨¤§¨

äîeøz;åéðôì ézøîàå:äìòz–äìòz äîeøzäL àGãçàå íéMîça,éðLe äàî íL eéäL àlàíééöç. §¨§¨©§¦§¨¨©£¤¤©§¨©£¤©£¦¦§¤¨¤¨¤¨¨¥¨§¥£¨¦

`i.dxebn:äàåáúä åá íéøâåàù øöåà.d`tweìæøáä óöéå íåâøú ,äìòîìù äî øéñä(å á"î):àìæøô àô÷å.d`ne cg`a dlrz ietwa yi m`ùøôî
â"òàã ì"î÷å ,úåðåéìòä úà úåìòî úåðåúçúä øîàã äéîòèì øæòéìà éáøå ,äìòú äàîå ãçà åéúçúù äî íò éåô÷á ùé íà øîà÷ éëäã éîìùåøéá

:ìèáì úåòééñî úåðåúçúä ë"ôò óà ,úåðåúçúä íò äáøòúð àìù äéúòã éìâå äàô÷ã.dlrz `l xne` ryedi iaxeìéòì øîàã äéîòèì òùåäé éáø
:ìèáì úåòééñî úåðåúçúä ïéàù.'eke dnexz d`q,äùòé ãöéë äìòú àìã ïåéë øîà÷ éëäå ,àéä òùåäé 'øã äéúìîã àîåéñ.dp`itwióöù äî øéñé

:ïéìåç ìëä øàùäå ,äìåë øéñäù òãéù ãò äì áéáñ èòîå äìòîì.exn` dnl k"`äîåøú åøîà íå÷î äæéàá ïë íà .òùåäé 'øã äéúìî ìò êéøô ïéúéðúî
.äìôð ïëéäì òåãé ïéà äìçúî éîð éà ,äøåâîä éô ìò äìôðù øçà äøåâîá äàñä äììáð íà òåãé ïéàùá éðùîå .éåô÷á äð÷ú ùéù ïåéë ,äàîå 'à äëéøö

:òùåäé éáøë äëìäå
ai.zetew izy:äàñ íéùîç úçà ìëá.dltp odn efi`l reci oi`eèáì åæ úà åæ úåòééñî ,÷ôñî úåøåñà ïäéúùååæî äàñ úåìòäì äöø íàå ,ì

éðôî ,åæ úà åæ úåìòî ,äîåøú ìù äàñ äìôð ïäî åæéàì òåãé ïéàå íéúá éðùá ïä åìéôà úåôå÷ éúùå .äìòî åæî äöçîå åæî äöçî ,äìòî åæî ,äìòî
úà åæ úåìòî ,ãçà úéáá ïäéúùù ïîæá ,úåìèìèî ïðéàù úåøåâî éúù ìáà .åæ íò åæ úåáøòúîù íéîòôå ,íå÷îì íå÷îî úåìèìèî ïäå ,úåðôúäì ïëøãù

:åæ úà åæ úåìòî ïéà [íéúá] éðùá ïä íàå ,åæ.zexiir izya od elit` xne` y"x:ù"øë äëìä ïéàå
bi.odn zg` dltpy:äîåøú äéöçå ïéìåç äéöç äúéä äãåâà äúåàå .ïäéðéáî úøëéð äðéàå ,ïäá àöåéë úçà äãåâà.miivg ipye d`n my eidyíò

ïåéë ,òîãú äìåë äãåâàäù ïðéøîà àìå ,äáù äîåøú ïåáùç éôì àìà úòîãî äîåøú äéöçù äãåâàä ïéàù éñåé éáø ïðéòîùàå .äáù äîåøú ìù éöçä
:ïéìåçá úáøåòî äîåøú àéäù

`xephxa yexit
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äøeâî ét ìò äìôpL äîeøz äàñ,התבואה בו  שאוגרים אסם, – ÀÈÀÈÆÈÀÈÇÄÀÈ
dàt÷å,המגורה פני  על  שלמעלה מה והסיר  –:øîBà øæòéìà éaø ÀÄÀÈÇÄÁÄÆÆÅ

äàñ äàî éetwa Lé íà, חולין סאה מאה יש שהסיר במה אם – ÄÅÇÄÅÈÀÈ
äàîe ãçàa äìòz אם אבל  ומאה; באחד התרומה מתבטלת – ÇÂÆÀÆÈÅÈ

ואף  לבטלה; מסייעת שבמגורה התבואה אין  סאה, מאה בקיפוי אין 
את  מעלות התחתונות הקודמת, שבמשנה אליעזר רבי  שלדעת פי  על 
קיפה  לא שאילו  כלומר  שקיפה, משום כאן הדין  שונה העליונות,

אבל התרומה. סאת את לבטל  מצטרפת שלמטה התבואה אמנם היתה
סאה  מאה בלבד  בקיפוי  יש כן  אם אלא בטלה אינה וקיפה, הואיל 

לבטלה. Bàכדי òLBäé éaøåäìòz àG :øîשיש פי  על  אף – ÀÇÄÀËÇÅÇÂÆ
בטלה התרומה אין  סאה, מאה בירושלמי).בקיפוי  אחת  דעה  לפי (הר"ש

בירושלמי ): שנייה דעה (לפי אחר  ietiwaפירוש yi m` עם יחד –
במגורה, שתחתיו d`qמה d`n,למגורה שנפלה התרומה סאת נגד  –

d`ne cg`a dlrz מעלות שהתחתונות לשיטתו , הולך  אליעזר שרבי –
וגילה  שקיפה פי על  שאף כאן, להשמיענו בא והוא העליונות, את

גם  מצטרף מקום מכל שלמטה, מה עם התרומה נתערבה שלא דעתו 
התרומה. את לבטל  שלמטה dlrzמה `l :xne` ryedi iaxe כשיטתו –

ומה  העליונות. את לבטל  מסייעות התחתונות שאין  הקודמת, במשנה
יהושע)? רבי  (לדעת תקנתה étהיא ìò äìôpL äîeøz äàñÀÈÀÈÆÈÀÈÇÄ

äpàt÷é ,äøeâî שהוציא שידע עד  שלמעלה מה את יסיר כלומר  – ÀÈÀÇÀÆÈ
חולין . הכל  והשאר פיה, על שנפלה התרומה כל את ïkבחזרה íàåÀÄÅ

קיפוי, ידי על התערובת את להתיר  תקנה יש  אם –:eøîà änìÈÈÈÀ
äàîe ãçàa äìBò äîeøzאחד שצריך אמרו  במה כלומר  – ÀÈÈÀÆÈÅÈ

לבטלה? כדי ïäומאה úBìeìa íà òeãé Bðéà íà כשאינו – ÄÅÈÇÄÀÅ
על שנפלה לאחר במגורה נבללה או למעלה נשארה הסאה אם ידוע

äìôðפיה, ïéàì Bà,התרומה נפלה להיכן  מתחילה ידוע שאינו או  – ÀÇÄÈÀÈ
שעולה  חכמים, אמרו כך  ועל  לקיפוי, מקום אין אלו מקרים שבכגון 

ומאה. באחד היא

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

úBt÷ ézL,חולין של סלים שני –Bøeâî ézLeú אסמים שני  או – ÀÅËÀÅÀ
סאה, חמישים מגורה בכל  או קופה בכל ויש  חולין, äìôpLÆÈÀÈשל 

ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ אחת או הקופות אחת לתוך  – ÀÈÀÈÀÇÇÅÆ
äìôðהמגורות, ïäî Bæéàì òeãé ïéàå מהן אחת כל ונמצאת – ÀÅÈÇÀÅÅÆÈÀÈ

מספק, Bæאסורה úà Bæ úBìòî המגורות שתי  או הקופות שתי  – ÇÂÆ
תרומה; של הסאה את לבטל כדי סאה, למאה זו עם זו  מצטרפות

אפילו  או שירצה, מגורה או  קופה מכל הסאה את להרים הוא ויכול 
מצטרפות, קופות ששתי  מבואר, בירושלמי מזו . ומחצה מזו  מחצה

למקום, ממקום מיטלטלות והקופות שהואיל בתים, בשני  הן  אפילו
והן  הואיל  מגורות שתי אבל זו , עם זו אותן שמערבים לפעמים יש

אחד. בבית שתיהן היו  כן אם אלא מצטרפות אינן  במקומן, קבועות
úBøéò ézLa ïä elôà :øîBà ïBòîL éaø שאפילו כלומר – ÇÄÄÀÅÂÄÅÄÀÅÂÈ

עיירות  בשתי  קופות שתי  לאדם שהיו כגון  מזו , זו  רחוקות הקופות אם
הרי נפלה, מהן לאיזו  ידוע ואין מהן, אחת לתוך תרומה סאה ונפלה

Bæהן  úà Bæ úBìòî.התרומה את לבטל  הן  מצטרפות –dkld oi`e ÇÂÆ
.oerny iaxk
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úBcâà íéMîça àáé÷ò éaø éðôì àa äNòî :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÆÈÄÀÅÇÄÂÄÈÇÂÄÄÂË
é ìLïäî úçà äìôpL ,÷ø,בהן כיוצא אחת אגודה –ïëBúì ÆÈÈÆÈÀÈÇÇÅÆÀÈ

האגודות, חמישים לתוך  –äîeøz déöç היתה אגודה ואותה – ÆÀÈÀÈ
חולין, וחציה תרומה åéðôìחציה ézøîàå:עקיבא רבי  לפני – ÀÈÇÀÄÀÈÈ

äìòz כתרומה ירק אגודת חצי ממנה להעלות ויש  בטלה, התרומה – ÇÂÆ
לכהן, ãçàåוליתנה íéMîça äìòz äîeøzäL àGמפני לא – ÆÇÀÈÇÂÆÇÂÄÄÀÆÈ

לתוכן , שנפלה האגודה את מבטלות הירק אגודות àlàÆÈשחמישים
íééöç éðLe äàî íL eéäL מאה יש הרי אגודות בחמישים – ÆÈÈÅÈÀÅÂÈÄ

וחציה  חולין אחד חציה חצאים, שני לתוכן  שנפלה ובאגודה חצאים,

של החצי עם חצאים ושניים מאה שם שהיו ונמצא תרומה, השני 
שהאגודה  מאחר  אומרים, אנו  שאין להשמיענו, יוסי רבי ובא תרומה,

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ïélç äànî úBçôì äìôpL äàîè äîeøz äàñ,ïBLàø øNòîì Bà,éðL øNòîì Bà,Lc÷äì Bà–ïéàîè ïéa §¨§¨§¥¨¤¨§¨§¨¦¥¨ª¦§©£¥¦§©£¥¥¦§¤§¥¥§¥¦

eá÷øé íéøBäè ïéa.äàqä dúBà äúéä äøBäè íà,äîeøú éîãa íéðäkì eøëné,äàñ dúBà éîcî õeç.íàå ¥§¦¦§¨¦§¨¨§¨¨©§¨¦¨§©Ÿ£¦¦§¥§¨¦§¥¨§¨§¦
äìôð ïBLàø øNòîì,øNòî úîeøúì íL àø÷é.äìôð Lc÷äì Bà éðL øNòîì íàå,øäeãté elà é.íéàîè íàå §©£¥¦¨§¨¦§¨¥¦§©©£¥§¦§©£¥¥¦§¤§¥¨§¨£¥¥¦¨§¦§¥¦

ïélçä ïúBà eéä–úBéì÷ Bà íéãewð eìëàé,úBøô éîa eLBlé Bà,úBqòì e÷lçúé Bà,ãçà íB÷îa àäé àHL éãk ¨¨©ª¦¥¨§¦¦§¨¦§¥¥¦§©§§¦§¥¤§¥§¨¤¨
äöéak. ©¥¨

d`.oileg d`nn zegtl dltpy d`nh dnexz d`q:äàîå úçàá äìåò éîð äàîè äîåøúã.eawxi.äàîè äîåøú íåùî äìëàì ïäëì øùôà éàã
éìåë äéá éøäãæî àìå éùðéàì åäì ìé÷ òåîãã íåùî ,åäééðî ìëéîì éúàå äì÷ú éãéì åäá éúà åäì ÷éìãîãà àîìã ïðéùééçã íåùî ,å÷ìãé ïðú àìã àäå

:éàä.d`q dze` dzid dxedh m`àì úàîèð íà íâå ,íéáåøî íéìëåà äì ïéàù éôì ,íéúåçô äéîãù ,äîåøú éîãá íéðäëì åøëîé íéøåäè ïéìåçä íâå
:äìéëàì àéæç.d`q dze` incn ueg:ïäëì äðúéì êéøöù.oey`x xyrnl m`eíôéìçéù éåìä ïî ù÷áé .äìôð øùòî úîåøú åðîî äìèð àìù øåäè

:åìáè ìò øùòî úîåøú éåìä íùòéå ,ïéìåçá åì.dltp mixedh ycwde ipy xyrnl m`eéîãá íéðäëì øåëîé òåîãäå ,íéìùåøéá øùòîä éîã ìëàéå åãôé
:äàñ äúåà éîãî õåç äîåøú.eid mi`nh m`eíå÷î ìò øùòî úîåøú åäðéãáòîì éöî àì àúùäã ,äøåäè äîåøú ïäá äìôðù ïåùàø øùòîäå ïéìåçä

íéãå÷ð äéä ùáé åîë ùáåéá ùåøéô ,íéãå÷ð íéðäëä íåìëàéå ,íéðäëì åðøëîéå øùòî úîåøú åéìò ùéøôî .øçà(è òùåäé):.zeilw e`øùëúú àìã éëéä éë
:äàîåè ìá÷ì øùëåî åðéà íé÷ùî 'æî ä÷ùî åéìò àá àìù ìëåà ìëã äàîåè ìá÷ì äá ùéù äøåäèä äîåøúä.zexit ina eyeli e`íéúåú éî ïåâë

:éøùëî àìã íéðåîøå.zeqirl mewlgi e`àîèî åðéàå ,íéìëåà úàîåè ìá÷î åðéà äöéáëî úåçô àåäù ìëåàã ,äñéòå äñéò ìëá äöéáëî úåçô ïúéù
äøåäèå äàîè äîåøúë áùçðå äîåøú ìëä äùåòã íåùî åá÷øé ïðéøîàã íéøåäè ïéìåçá äìôðù äàîè äîåøú äàñî àðù éàî àéù÷ éàå .íéìëåà úàîåè
êðä ìéòìã ,éîã àìã ì"éå .äìéëàá íéøåñà åéäéå åáøòúðù äàîèå äøåäè äîåøúë åáùçé åáøòúðù éîð íéàîè ïéìåçå äøåäè äîåøú ë"àå ,åáøòúðù
çëî àìà äîåøú íéùòð ïéà àëäã ïéìåç êðä ìáà ,äàîè äîåøú ïéãë éøéñà éîð íéðäëì êëìä ,äàîè äîåøú çëî íéøæì øñàéì äîåøúë åùòð ïéìåç

:äøåäè äîåøúë íéðäëì ïééøù êëìä ,äøåäè äîåøú

`xephxa yexit

וצריך מדמעת, כולה תהא בחולין  מעורבת תרומה היא לתוכן  שנפלה

מדמעת  האגודה שאין אומרים אנו אלא לבטלה, כדי נגדה אגודות מאה
חולין  של ואחד  מאה שם שהיו  וכיון  שבה, תרומה חשבון לפי  אלא

בטלה היא הרי  ברטנורא ),נגדה, חולין (רמב"ם; מאה אפילו  שהרי
לענין  ראיה להביא בא יוסי שרבי מפרשים, ויש התרומה. את מבטלים

אנו  באגודות גם שכן מעורבות, הן כאילו אותן שרואים קופות, שתי
מעורבות האגודות שאין  פי על  אף "תעלה" והרא"ש).אומרים (הר"ש 

א ה נ ש מ ר ו א ב

äàîè äîeøz äàñ מקום ומכל  לכהן, אף באכילה שאסורה – ÀÈÀÈÀÅÈ
טהורה, תרומה כדין  ומאה, באחד היא אף úBçôìעולה äìôpLÆÈÀÈÀÈ

ïélç äànî,סאה ממאה פחות בה שיש  בחולין נתערבה אם – ÄÅÈËÄ
ïBLàø øNòîì Bà פחות בו  שיש  ראשון  מעשר לתוך שנפלה או  – ÀÇÂÅÄ

סאה, Lc÷äìממאה Bà ,éðL øNòîì Bà שהוקדשה לתבואה – ÀÇÂÅÅÄÀÆÀÅ
המקדש , בית éøBäèלאוצר ïéa ïéàîè ïéaí אותם שהיו בין  – ÅÀÅÄÅÀÄ

טהורים, שהיו ובין טמאים וכו ' הראשון  המעשר  או  eá÷øéÄÀÈהחולין
טמאה  כתרומה דינו הכל הרי  "מדומע", הכל  ונעשה שהואיל –
ומניחים  זו, לתערובת תקנה אין הלכך  לכהן, אף באכילה שאסורה

מוסיף: הרמב"ם שתירקב. עד  oi`yאותה xaca ?mixen` mixac dna"
mda lwzii `ny ,ogipi `l ig lk`dl ekxcy xaca la` ;ig lk`dl ekxc

."d`nh dnexz oiwilcny jxck lkd wilci `l` ,odn lk`ie,ברם
"ידלקו", שנו ולא "ירקבו" במשנתנו ששנו  שמה מעירים, המפרשים

מהם, ויאכלו תקלה לידי  יבואו  להדלקתם עד  שמא שחוששים לפי
כך  כל בו נזהרים ואינם בדימוע מקילים אנשים ברטנורא ;שכן (ר"ש ;

ישראל"). äàqä"תפארת dúBà äúéä äøBäè íà לפחות ונפלה – ÄÀÈÈÀÈÈÇÀÈ
טהורים, חולין  סאה äîeøúממאה éîãa íéðäkì eøëné שהיא – ÄÈÀÇÙÂÄÄÀÅÀÈ

לה  שאין ונמצא לכהנים, אלא באכילה מותרת ואינה הואיל  בזול ,

מרובים, äàñאוכלים dúBà éîcî õeç שנתערבה תרומה של – ÄÀÅÈÀÈ
לכהן . ליתנה שחייבים äìôðבהם, ïBLàø øNòîì íàå אם – ÀÄÀÇÂÅÄÈÀÈ

ממנו  ניטלה שלא טהור  ראשון למעשר  נפלה טהורה תרומה סאה
מעשר, øNòîתרומת úîeøúì íL àø÷é,זה ראשון שבמעשר  – ÄÀÈÅÄÀÇÇÂÅ

תרומה  של סאה אותה מדמי  חוץ תרומה בדמי לכהן הכל  ויימכר 
מפרשים, ויש לכהן . ניתנת מעשר  תרומת שאף שבו , מעשר  ותרומת

על מעשר  תרומת הלוי  ויעשם בחולין  לו  שיחליפם מהלוי שיבקש 

לכהן  הכל ויתן  שבידו  טבל  ברטנורא ).מעשרות øNòîì(הרא"ש; íàåÀÄÀÇÂÅ
äìôð Lc÷äì Bà éðLלתוך טהורה תרומה סאה נפלה אם – ÅÄÀÆÀÅÈÀÈ

טהור, הקדש לתוך או טהור שני eãtéמעשר  elà éøäודמי – ÂÅÅÄÈ
והמדומע  הקדש , של  הם הרי  הקדש  ודמי  בירושלים, יאכלו שני  מעשר

תרומה. של סאה אותה מדמי  חוץ לכהן  eéäימכר  íéàîè íàåÀÄÀÅÄÈ
ïélçä ïúBà,טהורה תרומה סאה בהם שנתערבה –íéãewð eìëàé ÈÇËÄÅÈÀÄÄ

היינו  ניקודים, ממנו  יאכלו והם לכהנים, המדומע ימכר כלומר –

פחות  שהוא שאוכל ביצה, חצי  כשיעור היא אחת שכל קטנות ככרות
כיכר מדומע מאותו  עושה כשהוא ולכן אחרים, מטמא אינו  מכביצה

בה  המעורבת התרומה את מטמאים שבה הטמאים החולין אין  קטנה

מפרשים:(רמב"ם ); הכתובmicewpויש כלשון ביובש , ט ,– (יהושע 

נקודים"ה): היה ÷úBéì(ר"ש),"יבש  Bà,מבושל ולא באש קלוי – ÀÈ
הטמאים  החולין מן  טומאה לקבל במשקים התרומה תוכשר  שלא כדי 

המכשירים  הם משקים ושבעה לכהן ; ותיאסר בהם מעורבת שהיא
החלב  הדם, השמן, היין, המים, הטל, טומאה: לקבל  האוכלים את

ד); ו , (מכשירין דבורים úBøôודבש éîa eLBlé Bà מיץ כגון  – ÄÀÅÅ
טומאה, לקבל  מכשירים שאינם וכדומה, תותים או  Bàרימונים

úBqòì e÷lçúé,עיסות להרבה המדומעים החולין יתחלקו  –éãk ÄÀÇÀÀÄÀÅ
äöéak ãçà íB÷îa àäé àHL העיסות מן  אחת בכל  יהא שלא – ÆÀÅÀÈÆÈÇÅÈ

התרומה  את החולין  יטמאו לא זה שבכגון  ביצה, כשיעור טמאים חולין 
אחרים, מטמא אינו מכביצה פחות שהוא אוכל  שהרי בהם, המעורבת

לעיל שהזכרנו המדומע כמו  את לאכול  הכהן  יכול הללו הדרכים בכל  ;
כן  שאין  מה טהורה. תרומה בהם שנתערבה טמאים חולין של  הזה

שנינו  ולכן תקנה, כל  למדומע אין  טמאה, היא שהתרומה ברישא
הסיפא"eawxi".לעיל: שדין  מפרשים, יש  –oze` eid mi`nh m`e"

"oilegdאי שאמנם טמא, ראשון  במעשר  גם אלא בחולין דווקא אינו 

על מעשר  תרומת לעשותו  או  שבו מעשר לתרומת שם לקרוא אפשר
אבל באכילה, אסורה ותרומתו  טמא המעשר שהרי  אחרים, מעשרות

את  כך אחר ולמכור אחר, ממקום מעשר  תרומת עליו  להפריש אפשר
במשנתנו  לעיל  המפורטות בדרכים יאכלוהו  והם לכהנים המדומע

ברטנורא ). (ר "ש;
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·ïéøBäè ïélç äàî CBúì äìôpL äàîè äîeøz äàñ–øæòéìà éaøøîBà:óøOúå íBøz,øîBà éðàL: §¨§¨§¥¨¤¨§¨§¥¨ª¦§¦©¦¡¦¤¤¥¥§¦¨¥¤£¦¥
äúìòL äàñ àéä äìôpL äàñ.íéîëçåíéøîBà:äìòzúBéì÷ Bà íéãewð ìëàúå,úBøô éîa ùBlz Bà,Bà §¨¤¨§¨¦§¨¤¨§¨©£¨¦§¦©£¤§¥¨¥¦¦§¨¦§¥¥

úBqòì ÷lçúz,àäé àHL éãkäöéak ãçà íB÷îa. ¦§©¥§¦§¥¤§¥§¨¤¨©¥¨
‚ïélç äàîì äìôpL äøBäè äîeøz äàñïéàîè,úBéì÷ Bà íéãewð ìëàúå äìòz,úBøô éîa ùBlz Bà,Bà §¨§¨§¨¤¨§¨§¥¨ª¦§¥¦©£¤§¥¨¥¦¦§¨¦§¥¥

úBqòì ÷lçúz,äöéak ãçà íB÷îa àäé àHL éãk. ¦§©¥§¦§¥¤§¥§¨¤¨©¥¨
„äøBäè äîeøz äàñ äàîì äìôpL äàîè äîeøz äàñ–éànL úéaíéøñBà;ìlä úéáeïéøézî.eøîàúéa §¨§¨§¥¨¤¨§¨§¥¨§¨§¨§¨¥©©§¦¥¦¥©¦¦¨§¥

éànL úéáì ìlä:íéðäkì äøeñà äàîèe íéøfì äøeñà äøBäèe ìéàBä,äîäìBò äøBäh,äìòz äàîè óà. ¦¥§¥©©¦§¨£¨©¨¦§¥¨£¨©Ÿ£¦©§¨¨©§¥¨©£¤
íäì eøîàéànL úéa:ïélwä ïélçä eìòä íà !àG,íéøfì ïéøznä,äøBähä úà,äøeîçä äîeøz äìòz, ¨§¨¤¥©©¦¤¡©ª¦©©¦©ª¨¦©¨¦¤©§¨©£¤§¨©£¨

íéøfì äøeñàä,äàîhä úà?eãBäL øçàì–øæòéìà éaøøîBà:óøOúå íBøz.íéîëçåíéøîBà:dèeòîa äãáà. ¨£¨©¨¦¤©§¥¨§©©¤©¦¡¦¤¤¥¥§¦¨¥©£¨¦§¦¨§¨§¦¨

a.mixedh oileg d`nl dltpy d`nh dnexz d`qìá÷ì åøùëåä àì íéøåäè ïéìåçäå ,òîåãî ìëä äùòð àìå äàîå ãçàá äìåò äîåøúä àúùäå
:äàîè äîåøúä ïúàîè àìå äàîåè.sxyze mexz,á÷øúã àéîåã óøùú éàäå .óøùúå íåøú äàîèä êë ,ìëàúå äìòú äøåäè äîåøú äúéä íàù íùë

úåðäéì øåñàù:ìåèéá é"ò úøúåî àéäù øåáñã ,äìëéîì éúà äðîî úåðäéì äéì úééøù éàã ,äôøåùù äòùá äðîî.micewp lk`ze dlrzäéìåë ,ùáåéá
:íéîëçë äëìäå .ìéòì ïðéùøôãë

b.lk`ze dlrzääéáâîùë î"î ,íéøåäèä ïéìåçá äìèáúðù ô"òà ,äìôð äàîè äîåøú ìéòìã íåùî ,úìëàð äàñ äúåà óàã øæòéìà éáø äãåî àäá
:äúéäù åîë äøåäè äîåøú íùì äøæç ääéáâîùë ,íéàîè åéä ïéìåçäù ô"òà ,äìôð äøåäèã àëä ìáà .ïåùàøä äîùì úøæåçå äéìò äîåøú íù

c.mixqe` y"a:ïî÷ì àîòè ùøôîãë ,äàîå ãçàá äìåò äðéà äøåäèá äáøòúðù äàîè äîåøú éøáñã.ecedy xg`låù÷äã íåùî .ä"á éøáãì ù"á

`xephxa yexit

i y i l y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

חולין, סאה ממאה בפחות שנתערבה תרומה סאה בענין שנינו  הקודמת במשנה
סאה  מאה לתוך שנפלה תרומה בסאה ללמד  באה משנתנו  – מדומע. נעשה שהכל 
תרומה  בין טהורה תרומה בין  ומאה, באחד  עולה שהתרומה למדנו , וכבר חולין,
שמוציאים  הוא הדין  טהורים, חולין  במאה שנתערבה טהורה בתרומה ואמנם טמאה.
במאה  שנתערבה טמאה בתרומה דנה משנתנו ברם, לכהן . ונותנים התרומה כשיעור

תנאים. בזה ונחלקו  בה? נוהגים כיצד טהורים, חולין

ïéøBäè ïélç äàî CBúì äìôpL äàîè äîeøz äàñ שלא – ÀÈÀÈÀÅÈÆÈÀÈÀÅÈËÄÀÄ
בטלה  והיא טימאתן, לא הטמאה והתרומה טומאה, לקבל הוכשרו

לעיל , שבארנו כמו ומאה, óøOúåבאחד  íBøz :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅÀÄÈÅ
בתרומה  כמו לכהן , וליתנה התערובת מתוך  סאה להרים צריך –

תרומה  כדין  שדינה נאכלת, אינה אבל ומאה, באחד  העולה טהורה,
בשריפתה, ונהנה שורפה שהכהן äìôpLטמאה äàñ :øîBà éðàLÆÂÄÅÀÈÆÈÀÈ

äúìòL äàñ àéä לכהן ונותנים התערובת מתוך  שמעלים הסאה – ÄÀÈÆÈÀÈ
ל שנפלה הטמאה התרומה סאת אותה גורסים:היא ויש  mexizתוכה.

awxizeממנה ליהנות לכהן  שאסור כלומר  ב );– כב, בכורות (בבלי

ותישרף" "תירום גירסתנו לפי  שאף מברטנורא, הרב מפרש ומכאן

ששורפה, בשעה ממנה ליהנות שאסור  ל"תירקב", בדומה היא הכוונה
שבטלה  סבור שיהא לאכלה, יבוא ממנה ליהנות לכהן מותר יהא שאם

באכילה גם מותרת והיא ראשונה").בחולין "משנה íéîëçåÇÂÈÄ(עיין
íéãewð ìëàúå äìòz :íéøîBà ומרימים בחולין, בטלה הסאה – ÀÄÇÂÆÀÅÈÅÄÄ

או  קטנות ככרות היינו  נקודים, אוכלה והכהן  לכהן , ונותנים סאה
הקודמת, במשנה שבארנו כמו ÷úBéìביובש, Bà,באש קלוי  –Bà ÀÈ

úBøô éîa ùBlz,טומאה לקבל מכשירים שאינם –÷lçúz Bà ÄÀÅÅÄÀÇÅ
úBqòì,הרבה –äöéak ãçà íB÷îa àäé àHL éãkכלומר – ÀÄÀÅÆÀÅÀÈÆÈÇÅÈ

השאר, את ותטמא הטמאה התרומה מן כביצה אחת בעיסה יהא שלא
סאה  ממנה ונותנים הואיל  מקום מכל  בחולין, בטלה שהיא פי על  ואף
לפי בטומאה לאכלה שלא בה להיזהר  הכהן  צריך  תרומה, לשם לכהן

תרומה קדושת בה הר"ש ).שיש  של(תוספות; טעמם מבארים ויש
אחרות בפנים טוב";חכמים יום "תוספות א ; כג, בכורות בבלי (עיין

ראשונה"). "משנה  שלמה"; minkgk."מלאכת  dkldd

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äìòz ,ïéàîè ïélç äàîì äìôpL äøBäè äîeøz äàñ– ÀÈÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈËÄÀÅÄÇÂÆ

לכהן , סאה התערובת מתוך  ומרימים בטלה, סאה ìëàúåהסאה – ÀÅÈÅ
הכהן , ידי  על éãewðúBøôזו  éîa ùBlz Bà ,úBéì÷ Bà í– ÄÄÀÈÄÀÅÅ

הקודמות, במשניות שבארנו  úBqòìכמו  ÷lçúz Bà,הרבה –éãk ÄÀÇÅÀÄÀÅ
äöéak ãçà íB÷îa àäé àHLכשיעור אחת בעיסה יהא שלא – ÆÀÅÀÈÆÈÇÅÈ

ומאה, באחד הסאה שבטלה פי על ואף הטמאים. החולין מן  ביצה
כמו  תרומה, קדושת לכהן  ונותנים שמרימים זו  בסאה יש מקום מכל

כמו  טהורה תרומה לשם חוזרת והיא הקודמת, במשנה כבר  שבארנו 
אליעזר רבי ואף תיטמא. שלא בה להיזהר  הכהן צריך הלכך  שהיתה;

כאן  מודה שעלתה", סאה היא שנפלה "סאה הקודמת: במשנה הסובר
שנפלה  "סאה אליעזר  רבי אמר שלא וכו', קליות או  נקודים שתיאכל

להקל לא אבל  להחמיר אלא שעלתה" סאה רמב"ם ).היא (ירושלמי;

i r i a x m e i
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äøBäè äîeøz äàñ äàîì äìôpL äàîè äîeøz äàñ– ÀÈÀÈÀÅÈÆÈÀÈÀÅÈÀÈÀÈÀÈ
טומאה, לקבל  הוכשרה íéøñBàשלא éànL úéa שלדעתם – ÅÇÇÀÄ

תרומה  אבל בחולין , אלא אינה ומאה באחד בטלה שתרומה ההלכה

בטלה; אינה טהורה בתרומה שנתערבה ïéøézîטמאה ìlä úéáeÅÄÅÇÄÄ
טהורה  בתרומה שנתערבה טמאה תרומה אף הלל בית שלדעת –

ומאה. באחד  ìéàBäבטלה :éànL úéáì ìlä úéa eøîàÈÀÅÄÅÀÅÇÇÄ
íéøfì äøeñà äøBäèe,לזרים באכילה אסורה טהורה תרומה – ÀÈÂÈÇÈÄ

äàîèe,טמאה ותרומה –íéðäkì äøeñà,באכילה –äøBäh äî ÀÅÈÂÈÇÙÂÄÇÀÈ
ìBòä, חולין מאה לתוך כשנפלה בטלה טהורה תרומה מה –óà ÈÇ

äìòz äàîè תרומה מאה לתוך כשנפלה בטלה טמאה תרומה אף – ÀÅÈÇÂÆ
àG!טהורה. :éànL úéa íäì eøîà טהורה תרומה לדמות אין  – ÈÀÈÆÅÇÇ
äøBähäלחולין . úà ,íéøfì ïéøznä ,ïélwä ïélçä eìòä íàÄÆÁÇËÄÇÇÄÇËÈÄÇÈÄÆÇÀÈ

הטהורה  התרומה את מבטלים מרובה והיתרן קלין  שהן  החולין אם –
ומאה, úàבאחד  ,íéøfì äøeñàä ,äøeîçä äîeøz äìòzÇÂÆÀÈÇÂÈÈÂÈÇÈÄÆ

äàîhä היתרה שאין  טהורה שתרומה מהם, ללמוד  אתם רוצים – ÇÀÅÈ
ומאה? באחד טמאה תרומה תבטל  לזרים, אסורה היא שהרי  מרובה,

eãBäL øçàì בטלה טמאה שתרומה הלל  לבית שמאי  בית – ÀÇÇÆ
הלל בית שהשיבו לפי בירושלמי, הטעם ומבואר  – טהורה בתרומה

שמאי : dler,לבית mixfd lv` dzin oeera `idy dxedh dnexz dne"
zia enikqde ,"dlrzy oky lk `l mipdkd lv` "dyr"a `idy d`nh
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‰äàîì äìôpL äîeøz äàñ,øçà íB÷îì äìôðå däéaâä–øæòéìà éaøøîBà:éàcå äîeøúk úònãî.íéîëçå §¨§¨¤¨§¨§¥¨¦§¦¨§¨§¨§¨©¥©¦¡¦¤¤¥§©©©¦§¨©©©£¨¦
íéøîBà:úònãî dðéà,ïBaLç éôì àlà. §¦¥¨§©©©¤¨§¦¤§

Âeòncðå äànî úBçôì äìôpL äîeøz äàñ,øçà íB÷îì ònãîä ïî ìôðå–øæòéìà éaøøîBà:úònãî §¨§¨¤¨§¨§¨¦¥¨§¦©§§¨©¦©§ª¨§¨©¥©¦¡¦¤¤¥§©©©
éàcå äîeøúk.íéîëçåíéøîBà:ïBaLç éôì àlà ònãî ònãîä ïéà,ïBaLç éôì àlà õéîçî õnçîä ïéàå,ïéàå ¦§¨©©©£¨¦§¦¥©§ª¨§©¥©¤¨§¦¤§§¥©§ª¨©£¦¤¨§¦¤§§¥

ïBaLç éôì àlà äå÷nä úà íéìñBt íéáeàL íéî. ©¦§¦§¦¤©¦§¤¤¨§¦¤§

:ììä úéá éøáãë úåøåäì éàîù úéá åøæçå ,ïëù ìë àì ïäë ìöà äùòá àéäù äàîè ,äìåò íéøæä ìöà äúéîá àéäù äøåäè äîåøú äîå ù"áì ä"á íäì
.sxyze mexz:øúåî øàùäå.dherna dca`:íéîëçë äëìäå .êéøö ïéà íåøúì åìéôà èáùä ìæâ ïàë ïéàå äîåøú ìëäã ïåéë

d.i`ce dnexzk:äúìòù äàñ àéä äìôðù äàñ øîåà éðàù øîàã äéîòèì øæòéìà éáø.oeayg itl `l` rncn dpi`àìà äá ïéà äéáâäù äàñäå
:ïéìåç øàùäå äîåøú äàîî ãçà ÷ìç

e.oeayg itl `l` rncn rnecnd oi`ìù äàñ äúåà ìë ãâðë ïéàñ äàî ïðéòá àìå ,ïéìåçä ïî äàî ïðéòá òåîéã ìù åæ äàñá äîåøú ùéù äî éôì
:íééðù ïéìåç øåñàì äîåøú äìåë úáùçð äðéàù ,òåîéã.oeayg itl `l` ungn unegnd oi`eäìåë éøä äîåøú ìù øåàùá äöîçúðù ïéìåç ìù äñò

äøñúî àìå ,äá áøåòîù äîåøú ìù øåàù ïåáùç éôì àìà úøñåà äðéà äúöîçå ïéìåç ìù úøçà äñò êåúì äñò äúåàî ìôð íàå íéøæì äøåñà
:ïéòîåãîä ïéìåçä óåøéö àìá äðåøçàä õîçì éãë äá áøåòîä äîåøú ìù øåàùá ùéù êë ìë ìåãâ øåòéù äðåùàøä ïî ìôð ë"àà äðåøçàmin oi`e

.oeayg itl `l` dewnd z` milqet miae`yäëùîä êøã äå÷îì ï÷úåôå íéàñ äøùò òùú óúëá àìîî ,íéîùâ éî íéàñ ãçàå íéøùò åá ùéù äå÷î
.íéîùâ éî íéàñ à"ë íäù äå÷îä øåòéù áåø íù 'éäå äëùîä êøã àéäùë äøùë äáåàùä ,äå÷îä úà íéìñåô íéáåàù íéî ïéâåì 'âã â"òàå .ïéøåäè ïäå
.íéîùâ éîî äå÷î øåòéù áåø íù ïéàù ,íéáåàù íéî [íéàñ] íéøùò íä ë"à àìà äëùîä êøã ïäùë äå÷îä ïéìñåô íéáåàùä ïéàã ,ïåáùç éôì åðééäå

.íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit

.lld zia mr i`nyמתלמידי (שהיה אליעזר רבי נחלקו  מכן לאחר  –
טמאה, תרומה סאה אותה בדין וחכמים שמאי ) øæòéìàבית éaøÇÄÁÄÆÆ

óøOúå íBøz :øîBà,(ב משנה (לעיל לשיטתו הוא שהולך – ÅÅÀÄÈÅ
מן  אחת סאה להרים צריך  ולכן שעלתה, סאה היא שנפלה שסאה

לכהנים. באכילה מותר  והשאר  טמאה, תרומה כדין ולשרפה התערובת
dèeòîa äãáà :íéøîBà íéîëçåהרי תרומה, והכל  הואיל – ÇÂÈÄÀÄÈÀÈÀÄÈ

התערובת, מתוך  להרימה צריך ואין במיעוטה בתוכה בטלה זו  סאה
בטהרה לכהנים הכל  minkgk.(רמב"ם).ונאכל  dkldd

ה ה נ ש מ ר ו א ב

חלק  מאה בחולין ויש  בחולין , נתערבה תרומה שאם התרומה,למדנו, כנגד  ים
לתוכה  שנפלה התרומה כשיעור  מהתערובת להרים שצריכים אלא בטלה, התרומה
לאכלו הכהן וצריך תרומה קדושת בו  יש מהתערובת המורם זה חלק לכהן ; ולתת
שגזרו בלבד, חומרה אלא זו אין  ברם, הקודמות. במשניות ששנינו כמו  בטהרה,
ולתת  מלהרים יימנעו  שלא כדי הכהן, גזל  משום תרומה קדושת בו שתהא חכמים

החולין  לתוך שנפלה התרומה כשיעור  dpey`x")לכהן dpyn" oiir) דנה משנתנו  – .
אחרים. חולין לתוך שוב ונפלה התערובת מתוך  שהורמה זו ב"תרומה"

äàîì äìôpL äîeøz äàñבאחד עולה היא והרי חולין , סאה – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈ
לכהן,däéaâäומאה, ליתנה התערובת מן  סאה הרים –äìôðå ÄÀÄÈÀÈÀÈ

øçà íB÷îì,אחרים חולין  לתוך  –úònãî :øîBà øæòéìà éaø ÀÈÇÅÇÄÁÄÆÆÅÀÇÇÇ
éàcå äîeøúk כסאה "מדומע" משום התערובת את היא אוסרת – ÄÀÈÇÇ

כנגדה; סאה מאה יש  כן  אם אלא בטלה ואינה ודאי , תרומה של

כשיטת  שעלתה", סאה היא שנפלה סאה אומר: "שאני הוא, הטעם
ב). (משנה לעיל אליעזר  úònãî,רבי  dðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÀÇÇÇ

ïBaLç éôì àlà למקום ונפלה שהגביהה הזאת שהסאה כלומר – ÆÈÀÄÆÀ
חולין  והשאר תרומה, של ממאהֿואחד אחד חלק אלא בה אין אחר 

שנפלה (הרא"ש ). במקום שיהא לא מפרש: ישראל " "תפארת בעל –
זו , שבסאה התרומה חלק נגד  חלקים מאה שהגביהה הסאה לשם

שבה  התרומה חלק נגד חלקים מאה עצמה בסאה יש  זה בלא שהרי 

הבאה), במשנה איגר " עקיבא רבי  "תוספות היא (עיין חכמים כוונת אלא

בעל אבל הסאה. מאית אלא השנייה מהתערובת להרים צריכים שאין
י עצמה זו  שבסאה פי על  "אף כותב: ראשונה" כדי"משנה בה ש

גזל מטעם חשבון לפי שמדמעת גזרו חשבון, לפי  שבה תרומה ביטול 
דעת  גם נראית וכן  לו; המגיע את לכהן מלתת  יימנעו  שלא הכהן ,

אינם  אחר , למקום ונפלה שהוגבהה בסאה שיש  שהחולין  הרמב"ם,
שבה התרומה את לבטל  ג).מסייעים יג , תרומות  (הל '

i y i n g m e i
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äànî úBçôì äìôpL äîeøz äàñ סאה ממאה פחות לתוך  – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÈÄÅÈ
"מדומע",eòncðåחולין , הכל ונעשה –íB÷îì ònãîä ïî ìôðå ÀÄÇÀÀÈÇÄÇÀËÈÀÈ
øçà,אחרים חולין לתוך  –äîeøúk úònãî :øîBà øæòéìà éaø ÇÅÇÄÁÄÆÆÅÀÇÇÇÄÀÈ
éàcå מדמעת ולכן כתרומה, דינה שנדמעה הראשונה התערובת שכל – ÇÇ

אינה  לחולין  סאה ממנה נפלה שאם ודאי, כתרומה אחרים חולין היא

כנגדה. סאה מאה יש  כן  אם אלא ïéàמתבטלת :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
ïBaLç éôì àlà ònãî ònãîä נפלה שאם שבו, התרומה – ÇÀËÈÀÇÅÇÆÈÀÄÆÀ

התרומה  חלק כנגד  חולין  חלקים במאה די לחולין , המדומע מן  סאה
התרומה  את לבטל מצטרפים החולין ואף המדומע; של  בסאה שיש 

ושלש עשרים לתוך  תרומה סאה נפלה בראשונה שאם כגון  שבו ,
נפלה  כך  ואחר  סאים, וארבע עשרים המדומע כל ונמצא חולין , סאים

הסאה  אין חכמים לדעת הרי אחרים, חולין  לתוך  המדומע מן  סאה
מעשרים  אחד  היינו  שבה, התרומה חשבון  לפי  אלא מדמעת הזאת

בחולין  יש אם הלכך  לוגים), 24 = (הסאה לוג שהוא שבסאה, וארבעה
לוגים  ושלושה העשרים עמהם מצטרפים הרי לוגים, ושבעה שבעים

התרומה לוג את ומבטלים המדומע של בסאה שיש (ר"ש ;חולין 

מצטרפים הרא "ש). שבמדומע החולין שאין  היא הרמב"ם דעת ברם,
הקודמת), במשנה כבר  שהזכרנו (כמו  שבתוכו התרומה את לבטל

כותב הוא ג):שכן יג, תרומות d`nn(הל' zegtl dltpy dnexz d`q"
itl `l` rncn epi` ,xg` mewnl rnecnd on ltpe ,rnecn lkd dyrpe

oi`q xyr eltpy ixd ?cvik .oeaygoileg ly d`q miryzl dnexz ly
,erncp ,oileg d`nn zegtl oi`q xyr df rnecnn ltp m` ,lkd erncpe
xyrn zegt okezl ltp ;dnexz ly d`q rnecnd ly xyra yi ixdy

;"zerncn opi` ,oi`qïBaLç éôì àlà õéîçî õnçîä ïéàå– ÀÅÇÀËÈÇÂÄÆÈÀÄÆÀ
לזרים, כולה אסורה תרומה, של בשאור  שנתחמצה חולין  של עיסה
וסוברים  ד), ב, ערלה במסכת (כמבואר  ומאה באחד  עולה ואינה

חולין , של אחרת עיסה לתוך  עיסה מאותה מקצת נפלה שאם חכמים,
בחתיכת  שאם בה, שיש  התרומה חשבון לפי  אלא אותה אוסרת אינה

של שאור  מעורב האחרת העיסה לתוך שנפלה המדומעת העיסה
המדומעים, החולין צירוף בלא האחרת העיסה את לחמץ כדי תרומה

ליטראות  ארבע בת היא הראשונה שהעיסה כגון  לזרים, נאסרת זו  הרי
ארבע  של  עיסה לחמץ כדי אלא בו שאין תרומה של  בשאור  ונתחמצה

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïéøBäè ïélç äàî CBúì äìôpL äàîè äîeøz äàñ–øæòéìà éaøøîBà:óøOúå íBøz,øîBà éðàL: §¨§¨§¥¨¤¨§¨§¥¨ª¦§¦©¦¡¦¤¤¥¥§¦¨¥¤£¦¥
äúìòL äàñ àéä äìôpL äàñ.íéîëçåíéøîBà:äìòzúBéì÷ Bà íéãewð ìëàúå,úBøô éîa ùBlz Bà,Bà §¨¤¨§¨¦§¨¤¨§¨©£¨¦§¦©£¤§¥¨¥¦¦§¨¦§¥¥

úBqòì ÷lçúz,àäé àHL éãkäöéak ãçà íB÷îa. ¦§©¥§¦§¥¤§¥§¨¤¨©¥¨
‚ïélç äàîì äìôpL äøBäè äîeøz äàñïéàîè,úBéì÷ Bà íéãewð ìëàúå äìòz,úBøô éîa ùBlz Bà,Bà §¨§¨§¨¤¨§¨§¥¨ª¦§¥¦©£¤§¥¨¥¦¦§¨¦§¥¥

úBqòì ÷lçúz,äöéak ãçà íB÷îa àäé àHL éãk. ¦§©¥§¦§¥¤§¥§¨¤¨©¥¨
„äøBäè äîeøz äàñ äàîì äìôpL äàîè äîeøz äàñ–éànL úéaíéøñBà;ìlä úéáeïéøézî.eøîàúéa §¨§¨§¥¨¤¨§¨§¥¨§¨§¨§¨¥©©§¦¥¦¥©¦¦¨§¥

éànL úéáì ìlä:íéðäkì äøeñà äàîèe íéøfì äøeñà äøBäèe ìéàBä,äîäìBò äøBäh,äìòz äàîè óà. ¦¥§¥©©¦§¨£¨©¨¦§¥¨£¨©Ÿ£¦©§¨¨©§¥¨©£¤
íäì eøîàéànL úéa:ïélwä ïélçä eìòä íà !àG,íéøfì ïéøznä,äøBähä úà,äøeîçä äîeøz äìòz, ¨§¨¤¥©©¦¤¡©ª¦©©¦©ª¨¦©¨¦¤©§¨©£¤§¨©£¨

íéøfì äøeñàä,äàîhä úà?eãBäL øçàì–øæòéìà éaøøîBà:óøOúå íBøz.íéîëçåíéøîBà:dèeòîa äãáà. ¨£¨©¨¦¤©§¥¨§©©¤©¦¡¦¤¤¥¥§¦¨¥©£¨¦§¦¨§¨§¦¨

a.mixedh oileg d`nl dltpy d`nh dnexz d`qìá÷ì åøùëåä àì íéøåäè ïéìåçäå ,òîåãî ìëä äùòð àìå äàîå ãçàá äìåò äîåøúä àúùäå
:äàîè äîåøúä ïúàîè àìå äàîåè.sxyze mexz,á÷øúã àéîåã óøùú éàäå .óøùúå íåøú äàîèä êë ,ìëàúå äìòú äøåäè äîåøú äúéä íàù íùë

úåðäéì øåñàù:ìåèéá é"ò úøúåî àéäù øåáñã ,äìëéîì éúà äðîî úåðäéì äéì úééøù éàã ,äôøåùù äòùá äðîî.micewp lk`ze dlrzäéìåë ,ùáåéá
:íéîëçë äëìäå .ìéòì ïðéùøôãë

b.lk`ze dlrzääéáâîùë î"î ,íéøåäèä ïéìåçá äìèáúðù ô"òà ,äìôð äàîè äîåøú ìéòìã íåùî ,úìëàð äàñ äúåà óàã øæòéìà éáø äãåî àäá
:äúéäù åîë äøåäè äîåøú íùì äøæç ääéáâîùë ,íéàîè åéä ïéìåçäù ô"òà ,äìôð äøåäèã àëä ìáà .ïåùàøä äîùì úøæåçå äéìò äîåøú íù

c.mixqe` y"a:ïî÷ì àîòè ùøôîãë ,äàîå ãçàá äìåò äðéà äøåäèá äáøòúðù äàîè äîåøú éøáñã.ecedy xg`låù÷äã íåùî .ä"á éøáãì ù"á

`xephxa yexit
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חולין, סאה ממאה בפחות שנתערבה תרומה סאה בענין שנינו  הקודמת במשנה
סאה  מאה לתוך שנפלה תרומה בסאה ללמד  באה משנתנו  – מדומע. נעשה שהכל 
תרומה  בין טהורה תרומה בין  ומאה, באחד  עולה שהתרומה למדנו , וכבר חולין,
שמוציאים  הוא הדין  טהורים, חולין  במאה שנתערבה טהורה בתרומה ואמנם טמאה.
במאה  שנתערבה טמאה בתרומה דנה משנתנו ברם, לכהן . ונותנים התרומה כשיעור

תנאים. בזה ונחלקו  בה? נוהגים כיצד טהורים, חולין

ïéøBäè ïélç äàî CBúì äìôpL äàîè äîeøz äàñ שלא – ÀÈÀÈÀÅÈÆÈÀÈÀÅÈËÄÀÄ
בטלה  והיא טימאתן, לא הטמאה והתרומה טומאה, לקבל הוכשרו

לעיל , שבארנו כמו ומאה, óøOúåבאחד  íBøz :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅÀÄÈÅ
בתרומה  כמו לכהן , וליתנה התערובת מתוך  סאה להרים צריך –

תרומה  כדין  שדינה נאכלת, אינה אבל ומאה, באחד  העולה טהורה,
בשריפתה, ונהנה שורפה שהכהן äìôpLטמאה äàñ :øîBà éðàLÆÂÄÅÀÈÆÈÀÈ

äúìòL äàñ àéä לכהן ונותנים התערובת מתוך  שמעלים הסאה – ÄÀÈÆÈÀÈ
ל שנפלה הטמאה התרומה סאת אותה גורסים:היא ויש  mexizתוכה.

awxizeממנה ליהנות לכהן  שאסור כלומר  ב );– כב, בכורות (בבלי

ותישרף" "תירום גירסתנו לפי  שאף מברטנורא, הרב מפרש ומכאן

ששורפה, בשעה ממנה ליהנות שאסור  ל"תירקב", בדומה היא הכוונה
שבטלה  סבור שיהא לאכלה, יבוא ממנה ליהנות לכהן מותר יהא שאם

באכילה גם מותרת והיא ראשונה").בחולין "משנה íéîëçåÇÂÈÄ(עיין
íéãewð ìëàúå äìòz :íéøîBà ומרימים בחולין, בטלה הסאה – ÀÄÇÂÆÀÅÈÅÄÄ

או  קטנות ככרות היינו  נקודים, אוכלה והכהן  לכהן , ונותנים סאה
הקודמת, במשנה שבארנו כמו ÷úBéìביובש, Bà,באש קלוי  –Bà ÀÈ

úBøô éîa ùBlz,טומאה לקבל מכשירים שאינם –÷lçúz Bà ÄÀÅÅÄÀÇÅ
úBqòì,הרבה –äöéak ãçà íB÷îa àäé àHL éãkכלומר – ÀÄÀÅÆÀÅÀÈÆÈÇÅÈ

השאר, את ותטמא הטמאה התרומה מן כביצה אחת בעיסה יהא שלא
סאה  ממנה ונותנים הואיל  מקום מכל  בחולין, בטלה שהיא פי על  ואף
לפי בטומאה לאכלה שלא בה להיזהר  הכהן  צריך  תרומה, לשם לכהן

תרומה קדושת בה הר"ש ).שיש  של(תוספות; טעמם מבארים ויש
אחרות בפנים טוב";חכמים יום "תוספות א ; כג, בכורות בבלי (עיין

ראשונה"). "משנה  שלמה"; minkgk."מלאכת  dkldd
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äìòz ,ïéàîè ïélç äàîì äìôpL äøBäè äîeøz äàñ– ÀÈÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈËÄÀÅÄÇÂÆ

לכהן , סאה התערובת מתוך  ומרימים בטלה, סאה ìëàúåהסאה – ÀÅÈÅ
הכהן , ידי  על éãewðúBøôזו  éîa ùBlz Bà ,úBéì÷ Bà í– ÄÄÀÈÄÀÅÅ

הקודמות, במשניות שבארנו  úBqòìכמו  ÷lçúz Bà,הרבה –éãk ÄÀÇÅÀÄÀÅ
äöéak ãçà íB÷îa àäé àHLכשיעור אחת בעיסה יהא שלא – ÆÀÅÀÈÆÈÇÅÈ

ומאה, באחד הסאה שבטלה פי על ואף הטמאים. החולין מן  ביצה
כמו  תרומה, קדושת לכהן  ונותנים שמרימים זו  בסאה יש מקום מכל

כמו  טהורה תרומה לשם חוזרת והיא הקודמת, במשנה כבר  שבארנו 
אליעזר רבי ואף תיטמא. שלא בה להיזהר  הכהן צריך הלכך  שהיתה;

כאן  מודה שעלתה", סאה היא שנפלה "סאה הקודמת: במשנה הסובר
שנפלה  "סאה אליעזר  רבי אמר שלא וכו', קליות או  נקודים שתיאכל

להקל לא אבל  להחמיר אלא שעלתה" סאה רמב"ם ).היא (ירושלמי;
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äøBäè äîeøz äàñ äàîì äìôpL äàîè äîeøz äàñ– ÀÈÀÈÀÅÈÆÈÀÈÀÅÈÀÈÀÈÀÈ
טומאה, לקבל  הוכשרה íéøñBàשלא éànL úéa שלדעתם – ÅÇÇÀÄ

תרומה  אבל בחולין , אלא אינה ומאה באחד בטלה שתרומה ההלכה

בטלה; אינה טהורה בתרומה שנתערבה ïéøézîטמאה ìlä úéáeÅÄÅÇÄÄ
טהורה  בתרומה שנתערבה טמאה תרומה אף הלל בית שלדעת –

ומאה. באחד  ìéàBäבטלה :éànL úéáì ìlä úéa eøîàÈÀÅÄÅÀÅÇÇÄ
íéøfì äøeñà äøBäèe,לזרים באכילה אסורה טהורה תרומה – ÀÈÂÈÇÈÄ

äàîèe,טמאה ותרומה –íéðäkì äøeñà,באכילה –äøBäh äî ÀÅÈÂÈÇÙÂÄÇÀÈ
ìBòä, חולין מאה לתוך כשנפלה בטלה טהורה תרומה מה –óà ÈÇ

äìòz äàîè תרומה מאה לתוך כשנפלה בטלה טמאה תרומה אף – ÀÅÈÇÂÆ
àG!טהורה. :éànL úéa íäì eøîà טהורה תרומה לדמות אין  – ÈÀÈÆÅÇÇ
äøBähäלחולין . úà ,íéøfì ïéøznä ,ïélwä ïélçä eìòä íàÄÆÁÇËÄÇÇÄÇËÈÄÇÈÄÆÇÀÈ

הטהורה  התרומה את מבטלים מרובה והיתרן קלין  שהן  החולין אם –
ומאה, úàבאחד  ,íéøfì äøeñàä ,äøeîçä äîeøz äìòzÇÂÆÀÈÇÂÈÈÂÈÇÈÄÆ

äàîhä היתרה שאין  טהורה שתרומה מהם, ללמוד  אתם רוצים – ÇÀÅÈ
ומאה? באחד טמאה תרומה תבטל  לזרים, אסורה היא שהרי  מרובה,

eãBäL øçàì בטלה טמאה שתרומה הלל  לבית שמאי  בית – ÀÇÇÆ
הלל בית שהשיבו לפי בירושלמי, הטעם ומבואר  – טהורה בתרומה

שמאי : dler,לבית mixfd lv` dzin oeera `idy dxedh dnexz dne"
zia enikqde ,"dlrzy oky lk `l mipdkd lv` "dyr"a `idy d`nh

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iying wxt zenexz zkqn

‰äàîì äìôpL äîeøz äàñ,øçà íB÷îì äìôðå däéaâä–øæòéìà éaøøîBà:éàcå äîeøúk úònãî.íéîëçå §¨§¨¤¨§¨§¥¨¦§¦¨§¨§¨§¨©¥©¦¡¦¤¤¥§©©©¦§¨©©©£¨¦
íéøîBà:úònãî dðéà,ïBaLç éôì àlà. §¦¥¨§©©©¤¨§¦¤§

Âeòncðå äànî úBçôì äìôpL äîeøz äàñ,øçà íB÷îì ònãîä ïî ìôðå–øæòéìà éaøøîBà:úònãî §¨§¨¤¨§¨§¨¦¥¨§¦©§§¨©¦©§ª¨§¨©¥©¦¡¦¤¤¥§©©©
éàcå äîeøúk.íéîëçåíéøîBà:ïBaLç éôì àlà ònãî ònãîä ïéà,ïBaLç éôì àlà õéîçî õnçîä ïéàå,ïéàå ¦§¨©©©£¨¦§¦¥©§ª¨§©¥©¤¨§¦¤§§¥©§ª¨©£¦¤¨§¦¤§§¥

ïBaLç éôì àlà äå÷nä úà íéìñBt íéáeàL íéî. ©¦§¦§¦¤©¦§¤¤¨§¦¤§

:ììä úéá éøáãë úåøåäì éàîù úéá åøæçå ,ïëù ìë àì ïäë ìöà äùòá àéäù äàîè ,äìåò íéøæä ìöà äúéîá àéäù äøåäè äîåøú äîå ù"áì ä"á íäì
.sxyze mexz:øúåî øàùäå.dherna dca`:íéîëçë äëìäå .êéøö ïéà íåøúì åìéôà èáùä ìæâ ïàë ïéàå äîåøú ìëäã ïåéë

d.i`ce dnexzk:äúìòù äàñ àéä äìôðù äàñ øîåà éðàù øîàã äéîòèì øæòéìà éáø.oeayg itl `l` rncn dpi`àìà äá ïéà äéáâäù äàñäå
:ïéìåç øàùäå äîåøú äàîî ãçà ÷ìç

e.oeayg itl `l` rncn rnecnd oi`ìù äàñ äúåà ìë ãâðë ïéàñ äàî ïðéòá àìå ,ïéìåçä ïî äàî ïðéòá òåîéã ìù åæ äàñá äîåøú ùéù äî éôì
:íééðù ïéìåç øåñàì äîåøú äìåë úáùçð äðéàù ,òåîéã.oeayg itl `l` ungn unegnd oi`eäìåë éøä äîåøú ìù øåàùá äöîçúðù ïéìåç ìù äñò

äøñúî àìå ,äá áøåòîù äîåøú ìù øåàù ïåáùç éôì àìà úøñåà äðéà äúöîçå ïéìåç ìù úøçà äñò êåúì äñò äúåàî ìôð íàå íéøæì äøåñà
:ïéòîåãîä ïéìåçä óåøéö àìá äðåøçàä õîçì éãë äá áøåòîä äîåøú ìù øåàùá ùéù êë ìë ìåãâ øåòéù äðåùàøä ïî ìôð ë"àà äðåøçàmin oi`e

.oeayg itl `l` dewnd z` milqet miae`yäëùîä êøã äå÷îì ï÷úåôå íéàñ äøùò òùú óúëá àìîî ,íéîùâ éî íéàñ ãçàå íéøùò åá ùéù äå÷î
.íéîùâ éî íéàñ à"ë íäù äå÷îä øåòéù áåø íù 'éäå äëùîä êøã àéäùë äøùë äáåàùä ,äå÷îä úà íéìñåô íéáåàù íéî ïéâåì 'âã â"òàå .ïéøåäè ïäå
.íéîùâ éîî äå÷î øåòéù áåø íù ïéàù ,íéáåàù íéî [íéàñ] íéøùò íä ë"à àìà äëùîä êøã ïäùë äå÷îä ïéìñåô íéáåàùä ïéàã ,ïåáùç éôì åðééäå

.íéîëçë äëìäå
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.lld zia mr i`nyמתלמידי (שהיה אליעזר רבי נחלקו  מכן לאחר  –
טמאה, תרומה סאה אותה בדין וחכמים שמאי ) øæòéìàבית éaøÇÄÁÄÆÆ

óøOúå íBøz :øîBà,(ב משנה (לעיל לשיטתו הוא שהולך – ÅÅÀÄÈÅ
מן  אחת סאה להרים צריך  ולכן שעלתה, סאה היא שנפלה שסאה

לכהנים. באכילה מותר  והשאר  טמאה, תרומה כדין ולשרפה התערובת
dèeòîa äãáà :íéøîBà íéîëçåהרי תרומה, והכל  הואיל – ÇÂÈÄÀÄÈÀÈÀÄÈ

התערובת, מתוך  להרימה צריך ואין במיעוטה בתוכה בטלה זו  סאה
בטהרה לכהנים הכל  minkgk.(רמב"ם).ונאכל  dkldd
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חלק  מאה בחולין ויש  בחולין , נתערבה תרומה שאם התרומה,למדנו, כנגד  ים
לתוכה  שנפלה התרומה כשיעור  מהתערובת להרים שצריכים אלא בטלה, התרומה
לאכלו הכהן וצריך תרומה קדושת בו  יש מהתערובת המורם זה חלק לכהן ; ולתת
שגזרו בלבד, חומרה אלא זו אין  ברם, הקודמות. במשניות ששנינו כמו  בטהרה,
ולתת  מלהרים יימנעו  שלא כדי הכהן, גזל  משום תרומה קדושת בו שתהא חכמים

החולין  לתוך שנפלה התרומה כשיעור  dpey`x")לכהן dpyn" oiir) דנה משנתנו  – .
אחרים. חולין לתוך שוב ונפלה התערובת מתוך  שהורמה זו ב"תרומה"

äàîì äìôpL äîeøz äàñבאחד עולה היא והרי חולין , סאה – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈ
לכהן,däéaâäומאה, ליתנה התערובת מן  סאה הרים –äìôðå ÄÀÄÈÀÈÀÈ

øçà íB÷îì,אחרים חולין  לתוך  –úònãî :øîBà øæòéìà éaø ÀÈÇÅÇÄÁÄÆÆÅÀÇÇÇ
éàcå äîeøúk כסאה "מדומע" משום התערובת את היא אוסרת – ÄÀÈÇÇ

כנגדה; סאה מאה יש  כן  אם אלא בטלה ואינה ודאי , תרומה של

כשיטת  שעלתה", סאה היא שנפלה סאה אומר: "שאני הוא, הטעם
ב). (משנה לעיל אליעזר  úònãî,רבי  dðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÈÀÇÇÇ

ïBaLç éôì àlà למקום ונפלה שהגביהה הזאת שהסאה כלומר – ÆÈÀÄÆÀ
חולין  והשאר תרומה, של ממאהֿואחד אחד חלק אלא בה אין אחר 

שנפלה (הרא"ש ). במקום שיהא לא מפרש: ישראל " "תפארת בעל –
זו , שבסאה התרומה חלק נגד  חלקים מאה שהגביהה הסאה לשם

שבה  התרומה חלק נגד חלקים מאה עצמה בסאה יש  זה בלא שהרי 

הבאה), במשנה איגר " עקיבא רבי  "תוספות היא (עיין חכמים כוונת אלא

בעל אבל הסאה. מאית אלא השנייה מהתערובת להרים צריכים שאין
י עצמה זו  שבסאה פי על  "אף כותב: ראשונה" כדי"משנה בה ש

גזל מטעם חשבון לפי שמדמעת גזרו חשבון, לפי  שבה תרומה ביטול 
דעת  גם נראית וכן  לו; המגיע את לכהן מלתת  יימנעו  שלא הכהן ,

אינם  אחר , למקום ונפלה שהוגבהה בסאה שיש  שהחולין  הרמב"ם,
שבה התרומה את לבטל  ג).מסייעים יג , תרומות  (הל '
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äànî úBçôì äìôpL äîeøz äàñ סאה ממאה פחות לתוך  – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÈÄÅÈ
"מדומע",eòncðåחולין , הכל ונעשה –íB÷îì ònãîä ïî ìôðå ÀÄÇÀÀÈÇÄÇÀËÈÀÈ
øçà,אחרים חולין לתוך  –äîeøúk úònãî :øîBà øæòéìà éaø ÇÅÇÄÁÄÆÆÅÀÇÇÇÄÀÈ
éàcå מדמעת ולכן כתרומה, דינה שנדמעה הראשונה התערובת שכל – ÇÇ

אינה  לחולין  סאה ממנה נפלה שאם ודאי, כתרומה אחרים חולין היא

כנגדה. סאה מאה יש  כן  אם אלא ïéàמתבטלת :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
ïBaLç éôì àlà ònãî ònãîä נפלה שאם שבו, התרומה – ÇÀËÈÀÇÅÇÆÈÀÄÆÀ

התרומה  חלק כנגד  חולין  חלקים במאה די לחולין , המדומע מן  סאה
התרומה  את לבטל מצטרפים החולין ואף המדומע; של  בסאה שיש 

ושלש עשרים לתוך  תרומה סאה נפלה בראשונה שאם כגון  שבו ,
נפלה  כך  ואחר  סאים, וארבע עשרים המדומע כל ונמצא חולין , סאים

הסאה  אין חכמים לדעת הרי אחרים, חולין  לתוך  המדומע מן  סאה
מעשרים  אחד  היינו  שבה, התרומה חשבון  לפי  אלא מדמעת הזאת

בחולין  יש אם הלכך  לוגים), 24 = (הסאה לוג שהוא שבסאה, וארבעה
לוגים  ושלושה העשרים עמהם מצטרפים הרי לוגים, ושבעה שבעים

התרומה לוג את ומבטלים המדומע של בסאה שיש (ר"ש ;חולין 

מצטרפים הרא "ש). שבמדומע החולין שאין  היא הרמב"ם דעת ברם,
הקודמת), במשנה כבר  שהזכרנו (כמו  שבתוכו התרומה את לבטל

כותב הוא ג):שכן יג, תרומות d`nn(הל' zegtl dltpy dnexz d`q"
itl `l` rncn epi` ,xg` mewnl rnecnd on ltpe ,rnecn lkd dyrpe

oi`q xyr eltpy ixd ?cvik .oeaygoileg ly d`q miryzl dnexz ly
,erncp ,oileg d`nn zegtl oi`q xyr df rnecnn ltp m` ,lkd erncpe
xyrn zegt okezl ltp ;dnexz ly d`q rnecnd ly xyra yi ixdy

;"zerncn opi` ,oi`qïBaLç éôì àlà õéîçî õnçîä ïéàå– ÀÅÇÀËÈÇÂÄÆÈÀÄÆÀ
לזרים, כולה אסורה תרומה, של בשאור  שנתחמצה חולין  של עיסה
וסוברים  ד), ב, ערלה במסכת (כמבואר  ומאה באחד  עולה ואינה

חולין , של אחרת עיסה לתוך  עיסה מאותה מקצת נפלה שאם חכמים,
בחתיכת  שאם בה, שיש  התרומה חשבון לפי  אלא אותה אוסרת אינה

של שאור  מעורב האחרת העיסה לתוך שנפלה המדומעת העיסה
המדומעים, החולין צירוף בלא האחרת העיסה את לחמץ כדי תרומה

ליטראות  ארבע בת היא הראשונה שהעיסה כגון  לזרים, נאסרת זו  הרי
ארבע  של  עיסה לחמץ כדי אלא בו שאין תרומה של  בשאור  ונתחמצה

izdw - zex`ean zeipyn
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Êäàîì äìôpL äîeøz äàñ,ðå däéaâäúøçà äìô,úøçà äìôðå däéaâä–úøzî Bæ éøä,äîeøz äaøzL ãò §¨§¨¤¨§¨§¥¨¦§¦¨§¨§¨©¤¤¦§¦¨§¨§¨©¤¤£¥ª¤¤©¤¦§¤§¨
ïélçä ìò. ©©ª¦

Áäàîì äìôpL äîeøz äàñ,úøçà äìôpL ãò däéaâäì ÷étñä àGå–äøeñà Bæ éøä.ïBòîL éaøåøézî. §¨§¨¤¨§¨§¥¨§¦§¦§©§¦¨©¤¨§¨©¤¤£¥£¨§©¦¦§©¦

f.ddiabd:äàîå ãçàá äìåòù äîåøú ïéãë.zxzen ef ixd:íéøäì êéøöå.oilegd lr dnexz daxzy crìáà ,äîåøú ìù à"ð íù åìôéù ãò åðééäã
:éøù äöçî ìò äöçî

g.zxg` dltpy cr:äîåøú ìù úøçà äàñ.dxeq` ef ixd:éîã úçà úáá åìôðù åîëã.xizn oerny 'xeäìôðù ãò äðåùàø äìéôð åì òãåð àìùë
ãîåòã ïåéë øáñ ïåòîù éáø ,úøçà äìôðù ãò íéøäì ÷éôñä àìå íéúðéá åì òãåðã àëéä âéìô éë .éîã úçà úáá åìôðã ïàîëã ïåòîù 'ø äãåî äéðù

àîìòá äéì úéàã àéîòèì àãæàå éîã íøåîë íéøäì(:åò ÷"á :âé íéçñô)äëìäå .äîøåä àì úäéî àúùä íéøîåà íéîëçå ,éîã ÷åøæë ÷øæéì ãîåòä ìë
:íéîëçë

`xephxa yexit

העיסה  אם אחרת, עיסה לתוך  זו מעיסה ליטרא נפלה אם ליטראות,
שבליטרת  לפי  לזרים, נאסרת היא הרי  אחת ליטרא בת היא השנייה

של עיסה לחמץ כדי  תרומה של שאור יש  לתוכה שנפלה העיסה
נאסרת. אינה מליטרא יותר  היא השנייה העיסה אם אבל אחת, ליטרא
ïBaLç éôì àlà äå÷nä úà íéìñBt íéáeàL íéî ïéàå– ÀÅÇÄÀÄÀÄÆÇÄÀÆÆÈÀÄÆÀ

אין  ואם שאובים, שאינם מים סאה ארבעים שיעורו  לטבילה מקווה
אלו  הרי שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו ונפלו זה כשיעור בו

הרבה, ואפילו  שאובים, מים נפלו אם (ברם, המקווה את פוסלים
מים  סאה ארבעים של  שיעורו  שנשלם לאחר  היינו  כשר , למקווה

שלדעת  להשמיע, משנתנו ובאה נפסל ), המקווה אין  שאובים, שאינם
החסר המקווה את פוסלים שאובים מים לוגים שלושת אין  חכמים

כאן : ששנינו וזהו  פחות. או  כלים משלושה נפלו  כן  אם "oi`eאלא
"oeayg itl `l` deewnd z` milqet miae`y min חשבון לפי  כלומר –

כלים  שלושה או  משניים שאובים מים לוגים שלושה נפלו  שאם כלים,
המקוה. את לפסול מצטרפים הם `xg:הרי  yexit בו שיש  מקווה

שאובים  שאינם מים סאה ואחת ארבעים עשרים עד  להשלימו  מותר  ,
שאובים ממים dkynd,סאה jxcלתוך הדלי מן אדם יערה שלא היינו

את  פוסלים שאובים מים לוגים שלשת אפילו  זה בכגון שכן  המקווה,
למרחוק  וגומא חריץ יעשה אלא לעיל , שהזכרנו כמו  החסר, המקווה

המקווה, לתוך  החריץ דרך  המים ויקלחו  הגומא לתוך  הדלי מן  ויערה
נקרא המקווה (רש "י ),"dkynd"וזה את פוסלים השאובים המים ואין 

שאינם  ממים שיעורו רוב היה לא אם אלא המשכה דרך כשהם
יותר משהו  – הרמב"ם (ולפי  סאה ואחת עשרים היינו שאובים,

כאן : ששנינו וזהו  deewndמעשרים). z` milqet miae`y min oi`e"
"oeayg itl `l`,שבמקווה הכשרים המים חשבון  לפי  כלומר –

את  פוסלים אינם המשכה דרך למקווה היורדים השאובים שהמים

אם  אבל כשרים, מים סאה עשרים רק בו היו כן  אם אלא המקווה
שני – כשר . המקווה הרי שאובים, שאינם ממים שיעורו  רוב היה

בבבלי נאמרו  הללו א-ב).הפירושים יב , לפרש(תמורה  רוצים ויש
הנמשכים  גשמים במי  שאובים מים נתערבו שאם כפשוטה, משנתנו 

אלא  המקווה את פוסלת התערובת אין  המקווה, לתוך בצינור ויורדים
משלושה  פחות בהם יש שאם שבהם, השאובים המים חשבון לפי

נפסל  המקווה אין  שאובים מים ה "ר לוגים בשם  שלמה" ("מלאכת

יהוסף ).

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äàîì äìôpL äîeøz äàñ אלא בטלה, היא והרי  חולין , סאה – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈ
לכהן , וליתנה התערובת מתוך סאה להגביה הרים däéaâäשצריך  – ÄÀÄÈ

התערובת, מתוך úøçàסאה äìôðå אחרת תרומה של סאה ונפלה – ÀÈÀÈÇÆÆ
הללו , החולין úøçàלתוך äìôðå däéaâä ממנה הרים שוב – ÄÀÄÈÀÈÀÈÇÆÆ

תרומה, סאה לתוכם נפלה ושוב úøzîסאה, Bæ éøä התערובת – ÂÅËÆÆ
ומאה, באחד בטלה שנפלה סאה שכל  äîeøzמותרת, äaøzL ãòÇÆÄÀÆÀÈ

ïélçä ìò ומשהו מאה חולין  המאה לתוך  שיפלו עד  מפרשים, יש  – ÇÇËÄ
שבין  עד  סאה, אחר  סאה זו  בדרך  נפלה שאם כלומר תרומה, של

מדומע  הכל נעשה תרומה ומשהו מאה חולין המאה לתוך נפלו הכל

ואחת (רמב"ם ). חמישים חולין המאה לתוך שיפלו עד מפרשים, ויש

הרים  שמא חוששים זה שבכגון סאה, אחר  סאה תרומה, של סאים
נמצא  והרי שם, נשארה התרומה ואילו  החולין, מן  סאה פעם כל

מדומע הכל נעשה הלכך  תרומה, של רוב בתערובת (הראב"ד ;עכשיו

ברטנורא ). הר "ש;

ששנינו לפי  המפרשים, כשאר פירש לא שהרמב"ם כותב, משנה" "כסף בעל 
לפי אלא מדמע המדומע "אין  אומרים: שחכמים (ה-ו ) הקודמות במשניות
נשארת, והתרומה חולין מגביה הוא שמא אומרים, אנו  שאין ומכאן חשבון",

חולין. הם והכל מתבטל  ראשון  ראשון אלא כך, אומרים אנו אין  כאן אף

i y y m e i
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äàîì äìôpL äîeøz äàñ,בטלה היא והרי חולין , סאה – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈ
לכהן , וליתנה אחת סאה התערובת מן להרים שצריך  àGåÀאלא

däéaâäì ÷étñä,הסאה את להרים –äìôpL ãòלתוך – ÄÀÄÀÇÀÄÈÇÆÈÀÈ
זו, אחרת,úøçàתערובת תרומה סאה –äøeñà Bæ éøä כאילו – ÇÆÆÂÅÂÈ

"מדומע", הכל  ונעשה אחת, בבת תרומה של הסאים שתי נפלו

לזרים. התערובת אסורה øézîהלכך ïBòîL éaøå,התערובת את – ÀÇÄÄÀÇÄ
קודם  כבר בטלה מקום מכל  ראשונה, סאה הרים שלא פי על שאף

ויש חולין , הכל ונמצא השנייה, הסאה ואחדשנפלה מאה עכשיו 
לזרים מותרת התערובת הלכך  השנייה, הסאה כנגד  שבת חולין  (בבלי

א ). קמב,

למשנתנו : הוספה מובאת ה) ו , (תרומות oerny:בתוספתא iaxa xfrl` iax xn`"
da rci `ly onfa ?mixen` mixac dna(החולין לתוך  שנפלה הראשונה (בסאה

dltp jk xg`eלאחר אלא הראשונה הסאה נפילת על לו נודע שלא (כלומר 
השנייה), הסאה zxzen,שנפלה ef ixd ,zxg` dltp jk xg`e da rci m` la`

."zelrdl dl did xaky.התוספתא בבאור  המפרשים mix`an,ונחלקו yiשרבי
את  חכמים אסרו שלא החכמים, דברי  את לפרש בא שמעון  ברבי אלעזר 
הסאה  שנפלה לאחר  עד  הראשונה הסאה על  ידע שלא בזמן אלא התערובת
חולין של  המאה לתוך  אחת בבת הסאים שתי  נפלו  כאילו זה והרי השנייה,
קודם  הראשונה הסאה של נפילתה על ידע אם אבל  מדומע. הכל ונעשה
לסאה  והיה שהואיל מותרת, שהתערובת סוברים חכמים אף השנייה, שנפלה
מתוך הרימה כבר  כאילו  כלומר  עלתה, כאילו  היא הרי לעלות הראשונה
בטלה  השנייה הסאה גם ונמצאת השנייה, הסאה שנפלה קודם התערובת
שאף  וסובר, חכמים על חולק שמעון  רבי ברם, כנגדה. שיש החולין  במאה
הכל ונמצא השנייה, הסאה שנפלה קודם הראשונה הסאה בטלה ידע, לא אם

מותר  והשאר  לכהן, סאתיים ומרים לעיל , שבארנו כמו  eyexitaחולין , m"anxd)
(e ,bi zenexz 'ld oiir ;epzpynl.,mix`an yie לפרש בא שמעון  ברבי אלעזר שרבי

ידע  כשלא אמנם חכמים: דברי  על כמשיב הוא והרי שמעון , רבי  אביו דברי 
הסאים  שתי שכאילו אסורה, התערובת שתהא נותן  הדין הראשונה נפילת על 
הראשונה  הסאה על ידע אם אבל בזה, מודה שמעון  רבי ואף נפלו, אחת בבת
שמעון, רבי סובר  השנייה, שנפלה עד  להרימה הספיק שלא אלא שנפלה,
השנייה  הסאה גם ונמצאת הורמה, כבר  כאילו  הראשונה הסאה את שרואים
העומד שכל אחר, במקום שמעון  רבי  של שיטתו  וכן חולין. במאה בטלה
סוברים, חכמים ברם, ב). עו , קמא בבא ב; יג , (פסחים דומה כזרוק להיזרק
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Ëäàîì äìôpL äîeøz äàñ,eúçôe ïðçèe–ïélçä eúçtL íLk,äîeøzä äúçt Ck,øzîe.äîeøz äàñ §¨§¨¤¨§¨§¥¨§¨¨¨£§¥¤¨£©ª¦¨¨£¨©§¨ª¨§¨§¨
äànî úBçôì äìôpL,eøéúBäå ïðçèe–ïélçä eøéúBäL íLk,äîeøzä äøéúBä Ck,øeñàå.íéhçäL òeãé íà ¤¨§¨§¨¦¥¨§¨¨§¦§¥¤¦©ª¦¨¦¨©§¨§¨¦¨©¤©¦¦

äîeøz ìMî úBôé ïélç ìL,øzî.äànî úBçôì äìôpL äîeøz äàñ,ïélç íL eìôð ïk øçàå–ââBL íà, ¤ª¦¨¦¤§¨ª¨§¨§¨¤¨§¨§¨¦¥¨§©©¥¨§¨ª¦¦¥
øzî;ãéæî íàå,øeñà. ª¨§¦¥¦¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ââBL äîeøz ìëBàä,Lîçå ïø÷ ílLî.Cqä ãçàå äúBMä ãçàå ìëBàä ãçà,äøBäè äîeøz ãçàãçàå ¨¥§¨¥§©¥¤¤¨Ÿ¤¤¨¨¥§¤¨©¤§¤¨©¨¤¨§¨§¨§¤¨

äàîè äîeøz,dLîç Lîçå dLîç ílLî.íéðwúî ïélç àlà äîeøz ílLî Bðéà,äîeøz ïéNòð íäå. §¨§¥¨§©¥ª§¨§Ÿ¤ª§¨¥§©¥§¨¤¨ª¦§ª¨¦§¥©£¦§¨

h.opghe:úçà úáá ïìåë.ezgte:øåñàå 'àå äàî ïàë ïéàå äîåøúä àìå åúçô ïéìåç ïðéøîà àìdnexz lyn zeti oileg ly mihgdy reci m`e
.xzenéãë ïåçèì ìåëé äìçúëì åìéôàå ,äðéçèá åøúåäå åøæç ,åøñàð àø÷éòîã â"òàå .äàîå ãçà ïàë ùéå åøéúåä àì äîåøú ìùå åøéúåä ïéìåç ìùã
:ïøéúäì.xeq` cifn m`e:íéøåñà ïäù ãéæîá ïìèáù äøåúáù íéøåñéà ìëì ïéãä àåäå ,äìçúëì øåñéà ìèáù éôì ïðáø åäåñð÷

e`.ynege oxw mlyn bbey dnexz lke`dáéúëãë(áë àø÷éå)íà ïåâë ,ìëàù äî úéòéáø àåä ùîåçäå .åéìò åúéùéîç óñéå äââùá ùã÷ ìëàé éë
:íä êë äøåúá íéøåîàä íéùîåç ìëå ,äùîç åùîåç íò ïø÷ä àöîð ,øðéã úåéòéáø äùîç ìëä ïéá íäù òéáøå øðéã íìùî øðéã äåùù äîåøú ìëà

.dzeyd cg`:ïéé.jqd cg`eáéúëã äìéëà ììëá äéúùã .ïîù(ãé íéøáã)áéúëã äéúùë äëéñå .íù úìëàå äéøúá áéúëå ,øëùáå ïééáå ïàöáå ø÷áá
(è÷ íéìäú):åéúåîöòá ïîùëå åáø÷á íéîë àáúå.dyneg ynegeéñåî ùîåçä éîåìùú ìëàå øæçå ùîåçå ïø÷ íìùå äîåøú ìëà íàùåúåà ìò ùîåç ó

`xephxa yexit

וכשנפלה  בטלה, לא הורמה שלא זמן כל הראשונה, על  שידע פי  על  שאף
השנייה  הכלהסאה ונעשה חולין מאה בתוך תרומה של  סאים שתי  כאן  הרי 

xephxa`)מדומע ;c"a`xd ;y"xd ;u"naixd):בירושלמי גם פירשו וכך .oerny iax
dzycwn dzrici :xne`.(עלתה כבר  כאילו זה הרי  שנפלה, ידע minkge(שאם

dzycwn dznxd mixaeq לא הרימה שלא זמן  כל  שנפלה, שידע פי  על (אף
במשנה  נאמר שלא זה, לפירוש מסייע המשנה שלשון מוכיחים ויש בטלה).

"ddiabd `le"אלא."ddiabdl witqd `le" אלא להגביהה דעתו  שהיתה ומשמע
הספיק dpey`x")שלא dpyn" ;"dnly zk`ln").
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äàîì äìôpL äîeøz äàñ,חולין סאה –ïðçèe,כאחת – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈÀÈÈ
eúçôe,סאה ממאה פחות החולין ונעשו  –,ïélçä eúçtL íLk ÈÂÀÅÆÈÂÇËÄ

äîeøzä äúçt Ck שטחנן לאחר  שאף כלומר סאה, בה ואין  – ÈÈÂÈÇÀÈ
שהיה  כשם בהם, המעורבת התרומה כנגד  חלקים מאה בחולין  יש

שטחנן, והשארøzîeקודם לכהן , ונותנה סאה שמרים כלומר – ËÈ
לזרים. äànîמותר  úBçôì äìôpL äîeøz äàñ פחות לתוך  – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÈÄÅÈ

מדומע, הכל ונעשה חולין , סאה eøéúBäåממאה ïðçèe ונעשו – ÀÈÈÀÄ
סאה, מאה בחולין עכשיו  ויש לכן, קודם שהיו ממה íLkÀÅיותר 

äîeøzä äøéúBä Ck ,ïélçä eøéúBäL גם ויש יותר– בתרומה ÆÄÇËÄÈÄÈÇÀÈ
התרומה  כנגד חלקים מאה בחולין אין  עכשיו  שאף כלומר  מסאה,

קודם øeñàåשבה, אסור שהיה כשם מדומע, משום לזרים הכל – ÀÈ
äîeøzשטחנן. ìMî úBôé ïélç ìL íéhçäL òeãé íà– ÄÈÇÆÇÄÄÆËÄÈÄÆÀÈ

ויש הותירה, לא והתרומה הותירו החולין שטחנן , שלאחר  ונמצא
בה, המעורבת התרומה כנגד חולין מאה פיøzîעכשיו על ואף – ËÈ

הטחינה, לאחר  והותרו חזרו מקום מכל מדומע, נעשו שטחנן  שקודם
שאפילו  אמרו , ובירושלמי ומאה. באחד  בטלה התרומה שעכשיו כיון 

לכתחילה, איסור  מבטל משום בזה ואין  ומתירן; טוחנן לכתחילה
שהחולין  מתגלה הטחינה ידי  ועל  עומדות, לטחינה החיטים שהרי 

סבורים שהיינו ממה יותר טוב").הם יום "תוספות ראשונה"; ("משנה 

לאסור עמה מצטרפת אינה תרומה של  שפסולת בירושלמי, אמרו כן 

התרומה. את להעלות החולין עם מצטרפת החולין פסולת אבל  החולין ,
ברישא: נישנה לא lynומכאן , zeti dnexz ly mihgdy reci m`

,xeq` ,oileg ונמצא הותירו , לא והחולין הותירה שהתרומה פי  על  שאף
התערובת  אין  מקום מכל  התרומה, קמח כנגד  מאה החולין  בקמח שאין

שטחנן  לאחר  גם הרי חולין, סאה מאה בתחילה והיו שהואיל  אסורה,
התרומה, את לבטל  החולין  של הקמח עם החולין  של  הפסולת מצטרפת

לאיסור. עמה מצטרפת התרומה פסולת אין  בסיפא כן שאין  äàñÀÈמה
äànî úBçôì äìôpL äîeøz, חולין סאה ממאה פחות לתוך  – ÀÈÆÈÀÈÀÈÄÅÈ

ïélç íL eìôð ïk øçàå,סאה מאה הכל  בין  בחולין  ויש  –íà ÀÇÇÅÈÀÈËÄÄ
ââBL,בשוגג נפלו הנוספים החולין אם –øzî עולה שהתרומה – ÅËÈ

מותר . והשאר  לכהן, ונותנה סאה ומרים ומאה, àåãéæîבאחד  í– ÀÄÅÄ
במזיד, חולין  מדומע.øeñàשהוסיף והכל בטלה, התרומה אין  – È

מבטלים  שאין  לפי במזיד, שהוסיף על חכמים שקנסוהו הוא, הטעם

ביטול, דין  בהם שיש  אחרים באיסורים הדין והוא לכתחילה. איסור 
אסור במזיד מותר, בשוגג ריבה (ירושלמי).שאם

ששנינו בתלמוד , מקום בכל  שמביאים שמה כותב, שלמה" "מלאכת בעל 
ממשנתנו אלא מקום, בשום שנוי זה לשון  אין  לכתחילה", איסור  מבטלים "אין 
מדרבנן איסור שאפילו  א) ל, (פסחים התוספות בעלי  וכתבו  זו . הלכה למדים
שורש  לו  שאין דבר  אבל  התורה. מן  שורש לאיסור לו יש אם מבטלים, אין
לתנור הדקל מן שנשרו עצים שאמרו: וזהו מבטלין , מוקצה, כגון התורה מן 

לכתחילה. ומסיקם מוכנים עצים עליהם מרבה טוב, ביום

y c e w z a y
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שנאמר  ללויים, או לישראלים היינו  לזרים, באכילה אסורה שתרומה הזכרנו, כבר 

כבר , הזכרנו כן  מדבר . הכתוב ובתרומה קדש", יאכל לא זר "וכל  י): כב, (ויקרא

כי בו "ומתו  ט): שם, (שם שנאמר שמים, בידי  מיתה חייב תרומה, שאכל שזר

דנה  משנתנו – ב). פג, (סנהדרין קדש " יאכל  לא זר  "וכל לו: וסמוך יחללוהו ".

בשוגג. תרומה האוכל בזר

ââBL äîeøz ìëBàä ידע שלא או  תרומה, שזוהי ידע שלא – ÈÅÀÈÅ
היא  ואסורה תרומה שזוהי ידע אפילו או  באכילה, אסורה שתרומה

אכילתה על  מיתה שחייבים ידע לא אבל  תרומות באכילה, הל' (רמב"ם 

א ), לכהן ,ílLîי , –ïø÷,שאכל התרומה של שווייה דמי  –Lîçå ÀÇÅÆÆÈÙÆ
שנאמר  כמו  חומש, עליו  מוסיף ועוד יד):(– כב, כיויקרא "ואיש 

עליו ". חמשיתו  ויסף בשגגה קדש מלבר"yneg"יאכל חומש הוא זה
תרומה  אכל אם כגון (מבפנים), מלגו  הקרן  רבע שהוא (מבחוץ),

דרשו: שכן  דינרים, חמישה לכהן משלם דינרים, ארבעה ששווייה
–eziyng"ויסף dyingעליו " eynege `ed `diy,( א נד, מציעא (בבא

נקרא  ולכן  הקרן, של  רבעים חמישה הם החומש  עם שהקרן כלומר
החומש ). בצירוף (הקרן  התשלום מכל החמישי  החלק שהוא "חומש ",

הם. מלבר  חומשים בתורה האמורים החומשים כל ìëBàäוכן  ãçàÆÈÈÅ
Cqä ãçàå äúBMä ãçàå ובין תרומה של  מאכל  האוכל בין – ÀÆÈÇÆÀÆÈÇÈ

הסך ובין תרומה של  יין תרומה,השותה של בשמן ãçàÆÈגופו
äàîè äîeøz ãçàå äøBäè äîeøz טהורה תרומה בין – ÀÈÀÈÀÆÈÀÈÀÅÈ

טמאה, תרומה לכהן,ílLîובין  –dLîç היינו התרומה, של  – ÀÇÅËÀÈ
הקרן, על  נוסף dLîçחומש Lîçå ושילם תרומה אכל שאם – ÀÙÆËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Êäàîì äìôpL äîeøz äàñ,ðå däéaâäúøçà äìô,úøçà äìôðå däéaâä–úøzî Bæ éøä,äîeøz äaøzL ãò §¨§¨¤¨§¨§¥¨¦§¦¨§¨§¨©¤¤¦§¦¨§¨§¨©¤¤£¥ª¤¤©¤¦§¤§¨
ïélçä ìò. ©©ª¦

Áäàîì äìôpL äîeøz äàñ,úøçà äìôpL ãò däéaâäì ÷étñä àGå–äøeñà Bæ éøä.ïBòîL éaøåøézî. §¨§¨¤¨§¨§¥¨§¦§¦§©§¦¨©¤¨§¨©¤¤£¥£¨§©¦¦§©¦

f.ddiabd:äàîå ãçàá äìåòù äîåøú ïéãë.zxzen ef ixd:íéøäì êéøöå.oilegd lr dnexz daxzy crìáà ,äîåøú ìù à"ð íù åìôéù ãò åðééäã
:éøù äöçî ìò äöçî

g.zxg` dltpy cr:äîåøú ìù úøçà äàñ.dxeq` ef ixd:éîã úçà úáá åìôðù åîëã.xizn oerny 'xeäìôðù ãò äðåùàø äìéôð åì òãåð àìùë
ãîåòã ïåéë øáñ ïåòîù éáø ,úøçà äìôðù ãò íéøäì ÷éôñä àìå íéúðéá åì òãåðã àëéä âéìô éë .éîã úçà úáá åìôðã ïàîëã ïåòîù 'ø äãåî äéðù

àîìòá äéì úéàã àéîòèì àãæàå éîã íøåîë íéøäì(:åò ÷"á :âé íéçñô)äëìäå .äîøåä àì úäéî àúùä íéøîåà íéîëçå ,éîã ÷åøæë ÷øæéì ãîåòä ìë
:íéîëçë

`xephxa yexit

העיסה  אם אחרת, עיסה לתוך  זו מעיסה ליטרא נפלה אם ליטראות,
שבליטרת  לפי  לזרים, נאסרת היא הרי  אחת ליטרא בת היא השנייה

של עיסה לחמץ כדי  תרומה של שאור יש  לתוכה שנפלה העיסה
נאסרת. אינה מליטרא יותר  היא השנייה העיסה אם אבל אחת, ליטרא
ïBaLç éôì àlà äå÷nä úà íéìñBt íéáeàL íéî ïéàå– ÀÅÇÄÀÄÀÄÆÇÄÀÆÆÈÀÄÆÀ

אין  ואם שאובים, שאינם מים סאה ארבעים שיעורו  לטבילה מקווה
אלו  הרי שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו ונפלו זה כשיעור בו

הרבה, ואפילו  שאובים, מים נפלו אם (ברם, המקווה את פוסלים
מים  סאה ארבעים של  שיעורו  שנשלם לאחר  היינו  כשר , למקווה

שלדעת  להשמיע, משנתנו ובאה נפסל ), המקווה אין  שאובים, שאינם
החסר המקווה את פוסלים שאובים מים לוגים שלושת אין  חכמים

כאן : ששנינו וזהו  פחות. או  כלים משלושה נפלו  כן  אם "oi`eאלא
"oeayg itl `l` deewnd z` milqet miae`y min חשבון לפי  כלומר –

כלים  שלושה או  משניים שאובים מים לוגים שלושה נפלו  שאם כלים,
המקוה. את לפסול מצטרפים הם `xg:הרי  yexit בו שיש  מקווה

שאובים  שאינם מים סאה ואחת ארבעים עשרים עד  להשלימו  מותר  ,
שאובים ממים dkynd,סאה jxcלתוך הדלי מן אדם יערה שלא היינו

את  פוסלים שאובים מים לוגים שלשת אפילו  זה בכגון שכן  המקווה,
למרחוק  וגומא חריץ יעשה אלא לעיל , שהזכרנו כמו  החסר, המקווה

המקווה, לתוך  החריץ דרך  המים ויקלחו  הגומא לתוך  הדלי מן  ויערה
נקרא המקווה (רש "י ),"dkynd"וזה את פוסלים השאובים המים ואין 

שאינם  ממים שיעורו רוב היה לא אם אלא המשכה דרך כשהם
יותר משהו  – הרמב"ם (ולפי  סאה ואחת עשרים היינו שאובים,

כאן : ששנינו וזהו  deewndמעשרים). z` milqet miae`y min oi`e"
"oeayg itl `l`,שבמקווה הכשרים המים חשבון  לפי  כלומר –

את  פוסלים אינם המשכה דרך למקווה היורדים השאובים שהמים

אם  אבל כשרים, מים סאה עשרים רק בו היו כן  אם אלא המקווה
שני – כשר . המקווה הרי שאובים, שאינם ממים שיעורו  רוב היה

בבבלי נאמרו  הללו א-ב).הפירושים יב , לפרש(תמורה  רוצים ויש
הנמשכים  גשמים במי  שאובים מים נתערבו שאם כפשוטה, משנתנו 

אלא  המקווה את פוסלת התערובת אין  המקווה, לתוך בצינור ויורדים
משלושה  פחות בהם יש שאם שבהם, השאובים המים חשבון לפי

נפסל  המקווה אין  שאובים מים ה "ר לוגים בשם  שלמה" ("מלאכת

יהוסף ).
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äàîì äìôpL äîeøz äàñ אלא בטלה, היא והרי  חולין , סאה – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈ
לכהן , וליתנה התערובת מתוך סאה להגביה הרים däéaâäשצריך  – ÄÀÄÈ

התערובת, מתוך úøçàסאה äìôðå אחרת תרומה של סאה ונפלה – ÀÈÀÈÇÆÆ
הללו , החולין úøçàלתוך äìôðå däéaâä ממנה הרים שוב – ÄÀÄÈÀÈÀÈÇÆÆ

תרומה, סאה לתוכם נפלה ושוב úøzîסאה, Bæ éøä התערובת – ÂÅËÆÆ
ומאה, באחד בטלה שנפלה סאה שכל  äîeøzמותרת, äaøzL ãòÇÆÄÀÆÀÈ

ïélçä ìò ומשהו מאה חולין  המאה לתוך  שיפלו עד  מפרשים, יש  – ÇÇËÄ
שבין  עד  סאה, אחר  סאה זו  בדרך  נפלה שאם כלומר תרומה, של

מדומע  הכל נעשה תרומה ומשהו מאה חולין המאה לתוך נפלו הכל

ואחת (רמב"ם ). חמישים חולין המאה לתוך שיפלו עד מפרשים, ויש

הרים  שמא חוששים זה שבכגון סאה, אחר  סאה תרומה, של סאים
נמצא  והרי שם, נשארה התרומה ואילו  החולין, מן  סאה פעם כל

מדומע הכל נעשה הלכך  תרומה, של רוב בתערובת (הראב"ד ;עכשיו

ברטנורא ). הר "ש;

ששנינו לפי  המפרשים, כשאר פירש לא שהרמב"ם כותב, משנה" "כסף בעל 
לפי אלא מדמע המדומע "אין  אומרים: שחכמים (ה-ו ) הקודמות במשניות
נשארת, והתרומה חולין מגביה הוא שמא אומרים, אנו  שאין ומכאן חשבון",

חולין. הם והכל מתבטל  ראשון  ראשון אלא כך, אומרים אנו אין  כאן אף

i y y m e i
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äàîì äìôpL äîeøz äàñ,בטלה היא והרי חולין , סאה – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈ
לכהן , וליתנה אחת סאה התערובת מן להרים שצריך  àGåÀאלא

däéaâäì ÷étñä,הסאה את להרים –äìôpL ãòלתוך – ÄÀÄÀÇÀÄÈÇÆÈÀÈ
זו, אחרת,úøçàתערובת תרומה סאה –äøeñà Bæ éøä כאילו – ÇÆÆÂÅÂÈ

"מדומע", הכל  ונעשה אחת, בבת תרומה של הסאים שתי נפלו

לזרים. התערובת אסורה øézîהלכך ïBòîL éaøå,התערובת את – ÀÇÄÄÀÇÄ
קודם  כבר בטלה מקום מכל  ראשונה, סאה הרים שלא פי על שאף

ויש חולין , הכל ונמצא השנייה, הסאה ואחדשנפלה מאה עכשיו 
לזרים מותרת התערובת הלכך  השנייה, הסאה כנגד  שבת חולין  (בבלי

א ). קמב,

למשנתנו : הוספה מובאת ה) ו , (תרומות oerny:בתוספתא iaxa xfrl` iax xn`"
da rci `ly onfa ?mixen` mixac dna(החולין לתוך  שנפלה הראשונה (בסאה

dltp jk xg`eלאחר אלא הראשונה הסאה נפילת על לו נודע שלא (כלומר 
השנייה), הסאה zxzen,שנפלה ef ixd ,zxg` dltp jk xg`e da rci m` la`

."zelrdl dl did xaky.התוספתא בבאור  המפרשים mix`an,ונחלקו yiשרבי
את  חכמים אסרו שלא החכמים, דברי  את לפרש בא שמעון  ברבי אלעזר 
הסאה  שנפלה לאחר  עד  הראשונה הסאה על  ידע שלא בזמן אלא התערובת
חולין של  המאה לתוך  אחת בבת הסאים שתי  נפלו  כאילו זה והרי השנייה,
קודם  הראשונה הסאה של נפילתה על ידע אם אבל  מדומע. הכל ונעשה
לסאה  והיה שהואיל מותרת, שהתערובת סוברים חכמים אף השנייה, שנפלה
מתוך הרימה כבר  כאילו  כלומר  עלתה, כאילו  היא הרי לעלות הראשונה
בטלה  השנייה הסאה גם ונמצאת השנייה, הסאה שנפלה קודם התערובת
שאף  וסובר, חכמים על חולק שמעון  רבי ברם, כנגדה. שיש החולין  במאה
הכל ונמצא השנייה, הסאה שנפלה קודם הראשונה הסאה בטלה ידע, לא אם

מותר  והשאר  לכהן, סאתיים ומרים לעיל , שבארנו כמו  eyexitaחולין , m"anxd)
(e ,bi zenexz 'ld oiir ;epzpynl.,mix`an yie לפרש בא שמעון  ברבי אלעזר שרבי

ידע  כשלא אמנם חכמים: דברי  על כמשיב הוא והרי שמעון , רבי  אביו דברי 
הסאים  שתי שכאילו אסורה, התערובת שתהא נותן  הדין הראשונה נפילת על 
הראשונה  הסאה על ידע אם אבל בזה, מודה שמעון  רבי ואף נפלו, אחת בבת
שמעון, רבי סובר  השנייה, שנפלה עד  להרימה הספיק שלא אלא שנפלה,
השנייה  הסאה גם ונמצאת הורמה, כבר  כאילו  הראשונה הסאה את שרואים
העומד שכל אחר, במקום שמעון  רבי  של שיטתו  וכן חולין. במאה בטלה
סוברים, חכמים ברם, ב). עו , קמא בבא ב; יג , (פסחים דומה כזרוק להיזרק

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëäàîì äìôpL äîeøz äàñ,eúçôe ïðçèe–ïélçä eúçtL íLk,äîeøzä äúçt Ck,øzîe.äîeøz äàñ §¨§¨¤¨§¨§¥¨§¨¨¨£§¥¤¨£©ª¦¨¨£¨©§¨ª¨§¨§¨
äànî úBçôì äìôpL,eøéúBäå ïðçèe–ïélçä eøéúBäL íLk,äîeøzä äøéúBä Ck,øeñàå.íéhçäL òeãé íà ¤¨§¨§¨¦¥¨§¨¨§¦§¥¤¦©ª¦¨¦¨©§¨§¨¦¨©¤©¦¦

äîeøz ìMî úBôé ïélç ìL,øzî.äànî úBçôì äìôpL äîeøz äàñ,ïélç íL eìôð ïk øçàå–ââBL íà, ¤ª¦¨¦¤§¨ª¨§¨§¨¤¨§¨§¨¦¥¨§©©¥¨§¨ª¦¦¥
øzî;ãéæî íàå,øeñà. ª¨§¦¥¦¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ââBL äîeøz ìëBàä,Lîçå ïø÷ ílLî.Cqä ãçàå äúBMä ãçàå ìëBàä ãçà,äøBäè äîeøz ãçàãçàå ¨¥§¨¥§©¥¤¤¨Ÿ¤¤¨¨¥§¤¨©¤§¤¨©¨¤¨§¨§¨§¤¨

äàîè äîeøz,dLîç Lîçå dLîç ílLî.íéðwúî ïélç àlà äîeøz ílLî Bðéà,äîeøz ïéNòð íäå. §¨§¥¨§©¥ª§¨§Ÿ¤ª§¨¥§©¥§¨¤¨ª¦§ª¨¦§¥©£¦§¨

h.opghe:úçà úáá ïìåë.ezgte:øåñàå 'àå äàî ïàë ïéàå äîåøúä àìå åúçô ïéìåç ïðéøîà àìdnexz lyn zeti oileg ly mihgdy reci m`e
.xzenéãë ïåçèì ìåëé äìçúëì åìéôàå ,äðéçèá åøúåäå åøæç ,åøñàð àø÷éòîã â"òàå .äàîå ãçà ïàë ùéå åøéúåä àì äîåøú ìùå åøéúåä ïéìåç ìùã
:ïøéúäì.xeq` cifn m`e:íéøåñà ïäù ãéæîá ïìèáù äøåúáù íéøåñéà ìëì ïéãä àåäå ,äìçúëì øåñéà ìèáù éôì ïðáø åäåñð÷

e`.ynege oxw mlyn bbey dnexz lke`dáéúëãë(áë àø÷éå)íà ïåâë ,ìëàù äî úéòéáø àåä ùîåçäå .åéìò åúéùéîç óñéå äââùá ùã÷ ìëàé éë
:íä êë äøåúá íéøåîàä íéùîåç ìëå ,äùîç åùîåç íò ïø÷ä àöîð ,øðéã úåéòéáø äùîç ìëä ïéá íäù òéáøå øðéã íìùî øðéã äåùù äîåøú ìëà

.dzeyd cg`:ïéé.jqd cg`eáéúëã äìéëà ììëá äéúùã .ïîù(ãé íéøáã)áéúëã äéúùë äëéñå .íù úìëàå äéøúá áéúëå ,øëùáå ïééáå ïàöáå ø÷áá
(è÷ íéìäú):åéúåîöòá ïîùëå åáø÷á íéîë àáúå.dyneg ynegeéñåî ùîåçä éîåìùú ìëàå øæçå ùîåçå ïø÷ íìùå äîåøú ìëà íàùåúåà ìò ùîåç ó

`xephxa yexit

וכשנפלה  בטלה, לא הורמה שלא זמן כל הראשונה, על  שידע פי  על  שאף
השנייה  הכלהסאה ונעשה חולין מאה בתוך תרומה של  סאים שתי  כאן  הרי 

xephxa`)מדומע ;c"a`xd ;y"xd ;u"naixd):בירושלמי גם פירשו וכך .oerny iax
dzycwn dzrici :xne`.(עלתה כבר  כאילו זה הרי  שנפלה, ידע minkge(שאם

dzycwn dznxd mixaeq לא הרימה שלא זמן  כל  שנפלה, שידע פי  על (אף
במשנה  נאמר שלא זה, לפירוש מסייע המשנה שלשון מוכיחים ויש בטלה).

"ddiabd `le"אלא."ddiabdl witqd `le" אלא להגביהה דעתו  שהיתה ומשמע
הספיק dpey`x")שלא dpyn" ;"dnly zk`ln").

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äàîì äìôpL äîeøz äàñ,חולין סאה –ïðçèe,כאחת – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÅÈÀÈÈ
eúçôe,סאה ממאה פחות החולין ונעשו  –,ïélçä eúçtL íLk ÈÂÀÅÆÈÂÇËÄ

äîeøzä äúçt Ck שטחנן לאחר  שאף כלומר סאה, בה ואין  – ÈÈÂÈÇÀÈ
שהיה  כשם בהם, המעורבת התרומה כנגד  חלקים מאה בחולין  יש

שטחנן, והשארøzîeקודם לכהן , ונותנה סאה שמרים כלומר – ËÈ
לזרים. äànîמותר  úBçôì äìôpL äîeøz äàñ פחות לתוך  – ÀÈÀÈÆÈÀÈÀÈÄÅÈ

מדומע, הכל ונעשה חולין , סאה eøéúBäåממאה ïðçèe ונעשו – ÀÈÈÀÄ
סאה, מאה בחולין עכשיו  ויש לכן, קודם שהיו ממה íLkÀÅיותר 

äîeøzä äøéúBä Ck ,ïélçä eøéúBäL גם ויש יותר– בתרומה ÆÄÇËÄÈÄÈÇÀÈ
התרומה  כנגד חלקים מאה בחולין אין  עכשיו  שאף כלומר  מסאה,

קודם øeñàåשבה, אסור שהיה כשם מדומע, משום לזרים הכל – ÀÈ
äîeøzשטחנן. ìMî úBôé ïélç ìL íéhçäL òeãé íà– ÄÈÇÆÇÄÄÆËÄÈÄÆÀÈ

ויש הותירה, לא והתרומה הותירו החולין שטחנן , שלאחר  ונמצא
בה, המעורבת התרומה כנגד חולין מאה פיøzîעכשיו על ואף – ËÈ

הטחינה, לאחר  והותרו חזרו מקום מכל מדומע, נעשו שטחנן  שקודם
שאפילו  אמרו , ובירושלמי ומאה. באחד  בטלה התרומה שעכשיו כיון 

לכתחילה, איסור  מבטל משום בזה ואין  ומתירן; טוחנן לכתחילה
שהחולין  מתגלה הטחינה ידי  ועל  עומדות, לטחינה החיטים שהרי 

סבורים שהיינו ממה יותר טוב").הם יום "תוספות ראשונה"; ("משנה 

לאסור עמה מצטרפת אינה תרומה של  שפסולת בירושלמי, אמרו כן 

התרומה. את להעלות החולין עם מצטרפת החולין פסולת אבל  החולין ,
ברישא: נישנה לא lynומכאן , zeti dnexz ly mihgdy reci m`

,xeq` ,oileg ונמצא הותירו , לא והחולין הותירה שהתרומה פי  על  שאף
התערובת  אין  מקום מכל  התרומה, קמח כנגד  מאה החולין  בקמח שאין

שטחנן  לאחר  גם הרי חולין, סאה מאה בתחילה והיו שהואיל  אסורה,
התרומה, את לבטל  החולין  של הקמח עם החולין  של  הפסולת מצטרפת

לאיסור. עמה מצטרפת התרומה פסולת אין  בסיפא כן שאין  äàñÀÈמה
äànî úBçôì äìôpL äîeøz, חולין סאה ממאה פחות לתוך  – ÀÈÆÈÀÈÀÈÄÅÈ

ïélç íL eìôð ïk øçàå,סאה מאה הכל  בין  בחולין  ויש  –íà ÀÇÇÅÈÀÈËÄÄ
ââBL,בשוגג נפלו הנוספים החולין אם –øzî עולה שהתרומה – ÅËÈ

מותר . והשאר  לכהן, ונותנה סאה ומרים ומאה, àåãéæîבאחד  í– ÀÄÅÄ
במזיד, חולין  מדומע.øeñàשהוסיף והכל בטלה, התרומה אין  – È

מבטלים  שאין  לפי במזיד, שהוסיף על חכמים שקנסוהו הוא, הטעם

ביטול, דין  בהם שיש  אחרים באיסורים הדין והוא לכתחילה. איסור 
אסור במזיד מותר, בשוגג ריבה (ירושלמי).שאם

ששנינו בתלמוד , מקום בכל  שמביאים שמה כותב, שלמה" "מלאכת בעל 
ממשנתנו אלא מקום, בשום שנוי זה לשון  אין  לכתחילה", איסור  מבטלים "אין 
מדרבנן איסור שאפילו  א) ל, (פסחים התוספות בעלי  וכתבו  זו . הלכה למדים
שורש  לו  שאין דבר  אבל  התורה. מן  שורש לאיסור לו יש אם מבטלים, אין
לתנור הדקל מן שנשרו עצים שאמרו: וזהו מבטלין , מוקצה, כגון התורה מן 

לכתחילה. ומסיקם מוכנים עצים עליהם מרבה טוב, ביום

y c e w z a y
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שנאמר  ללויים, או לישראלים היינו  לזרים, באכילה אסורה שתרומה הזכרנו, כבר 

כבר , הזכרנו כן  מדבר . הכתוב ובתרומה קדש", יאכל לא זר "וכל  י): כב, (ויקרא

כי בו "ומתו  ט): שם, (שם שנאמר שמים, בידי  מיתה חייב תרומה, שאכל שזר

דנה  משנתנו – ב). פג, (סנהדרין קדש " יאכל  לא זר  "וכל לו: וסמוך יחללוהו ".

בשוגג. תרומה האוכל בזר

ââBL äîeøz ìëBàä ידע שלא או  תרומה, שזוהי ידע שלא – ÈÅÀÈÅ
היא  ואסורה תרומה שזוהי ידע אפילו או  באכילה, אסורה שתרומה

אכילתה על  מיתה שחייבים ידע לא אבל  תרומות באכילה, הל' (רמב"ם 

א ), לכהן ,ílLîי , –ïø÷,שאכל התרומה של שווייה דמי  –Lîçå ÀÇÅÆÆÈÙÆ
שנאמר  כמו  חומש, עליו  מוסיף ועוד יד):(– כב, כיויקרא "ואיש 

עליו ". חמשיתו  ויסף בשגגה קדש מלבר"yneg"יאכל חומש הוא זה
תרומה  אכל אם כגון (מבפנים), מלגו  הקרן  רבע שהוא (מבחוץ),

דרשו: שכן  דינרים, חמישה לכהן משלם דינרים, ארבעה ששווייה
–eziyng"ויסף dyingעליו " eynege `ed `diy,( א נד, מציעא (בבא

נקרא  ולכן  הקרן, של  רבעים חמישה הם החומש  עם שהקרן כלומר
החומש ). בצירוף (הקרן  התשלום מכל החמישי  החלק שהוא "חומש ",

הם. מלבר  חומשים בתורה האמורים החומשים כל ìëBàäוכן  ãçàÆÈÈÅ
Cqä ãçàå äúBMä ãçàå ובין תרומה של  מאכל  האוכל בין – ÀÆÈÇÆÀÆÈÇÈ

הסך ובין תרומה של  יין תרומה,השותה של בשמן ãçàÆÈגופו
äàîè äîeøz ãçàå äøBäè äîeøz טהורה תרומה בין – ÀÈÀÈÀÆÈÀÈÀÅÈ

טמאה, תרומה לכהן,ílLîובין  –dLîç היינו התרומה, של  – ÀÇÅËÀÈ
הקרן, על  נוסף dLîçחומש Lîçå ושילם תרומה אכל שאם – ÀÙÆËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøz ïéîeìLzäå.ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî Bðéà. §©©§¦§¨¦¨¨©Ÿ¥¦§¥¥
·ïäkì úàOð Ck øçàå äîeøz äìëàL ìàøNé úa,äìëà ïäk da äëæ àHL äîeøz íà,ïø÷ úîlLî ©¦§¨¥¤¨§¨§¨§©©¨¦¥©Ÿ¥¦§¨¤¨¨¨Ÿ¥¨§¨§©¤¤¤¤

dîöòì Lîçå;äìëà ïäk da äëfL äîeøz íàå,dîöòì Lîçå íéìòaì ïø÷ úîlLî,eøîàL éðtî: §Ÿ¤§©§¨§¦§¨¤¨¨¨Ÿ¥¨§¨§©¤¤¤¤©§¨¦§Ÿ¤§©§¨¦§¥¤¨§
ââBL äîeøz ìëBàä,íéìòaì ïø÷ ílLî,äöøiL éî ìëì Lîçå. ¨¥§¨¥§©¥¤¤©§¨¦§Ÿ¤§¨¦¤¦§¤

:ùîåç.dnexz mlyn epi`:øçà íå÷îî åáåç òåøôì ìåëé åðéàå ,åéìò áåç íä ìëàù äî éîåìùúå ,ïäëì äîåøúäù.mipwezn oileg `l`åùéøôäù
øîà àðîçøã ,úåøùòîå úåîåøú ïäî(áë àø÷éå)áéúëã íéð÷åúî ïéìåçî úåéäì êéøö éîð ùîåçå .ùã÷ úåéäì éåàøä øáã ,ùã÷ä úà ïäëì ïúðå(íù)óñéå
:åúåîë åùîåçù ãîìî åéìò åúéùéîç.dnexz oiyrp ode:íéð÷åúî ïéìåç ïúåà.dnexz oinelyzdeäî ,åîìúùðù ïéìåç ïúåà ââåùá ìëàå øæç íàù

:äîåøú ïéùòð íä íâ ïäéúçú íìùîå øæåçù.lgen epi`,íéîãá åîöò øåèôì ìåëé åðéàå ùã÷ úåéäì éåàøä øáã íìùì áééçã àéä áåúëä úøæâã ïåéëã
:íéìòáá éåìú øáãä ïéà

a.l`xyi za:ââåù äúìëàå ïäëì äúåà äðúð àìå äîåøú äùéøôäù.odkl z`yp k"g`e:äîåøúá úìëåà ïäë úùàã äîåøúá ìåëàì äéåàø àéä éøäå
.dnvrl ynege oxw znlynäúò êëìä ,äéàåùðá úðäë úéùòð àéäã ïäëì äðúéì úáééç äúéä àì ïéòá åéùëò äìëàù äîåøú äúåà äúéä íà éøäù

:äìù ïä íéîåìùúä éîð.milral oxw znlyn:äîöòì áëòú ùîåçä ìáà ,åøéáç ìæåâ ïéãë

`xephxa yexit

חומש מוסיף הוא הרי החומש , תשלומי  בשוגג ואכל  וחזר וחומש, קרן 
ורבע  דינר  הוא משלם דינר, הוא החומש  שאם כגון  חומש , אותו  על 

שמשלם  מלמד – עליו" חמשיתו "ויסף הכתוב: את דרשו שכן הדינר,
הרבה ב).חמישיות נד, מציעא  äîeøz(בבא  ílLî Bðéà תמורת – ÅÀÇÅÀÈ

שירש כגון  לו, שיש  אחרת תרומה לכהן משלם אינו שאכל  התרומה

כהן , שהיה אמו  מאבי íéðwúîתרומה ïélç àlà שהופרשו – ÆÈËÄÀËÈÄ
בשגגה תרומה באוכל שנאמר  ומעשרות, תרומה יד):מהם כב, (ויקרא

תרומה  ולא קודש , להיות הראוי דבר – הקודש " את לכהן "ונתן 
"ויסף  שדרשו: החומש, תשלומי  לענין  הדין והוא קודש; כבר שהיא

אלא eilrחמשיתו משתלם אינו  הקרן  מה כמותו , חומשו לרבות – "
מבארים  ויש  החולין. מן אלא משתלם אינו  החומש  אף החולין , מן

פורע  נמצא בתרומה וכשישלם היא, לכהן שהתרומה לפי הדבר, טעם
שלו  שאינו בממון  äîeøz(רמב"ם );חובו  ïéNòð íäå החולין – ÀÅÇÂÄÀÈ

תרומה. דיני כל  בהם ונוהגים תרומה, נעשים לכהן שמשלם המתוקנים
כתרומה  הם נעשים התשלומים הפרשת משעת אם נחלקו , בירושלמי

לכהן . נתינתם משעת äîeøzאו  ïéîeìLzäåואכל חזר אם – ÀÇÇÀÄÀÈ
הם  אף תמורתם משלם שהוא התשלומים ששילם, החולין  את בשוגג

תרומה. ìBçîìנעשים ïäkä äöø íà, הללו התשלומים על – ÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî Bðéà שחייב היא, הכתוב וגזירת שהואיל  למחול, יכול אינו – ÅÅ

אין  בדמים, עצמו לפטור יכול ואינו  קודש, להיות הראוי  דבר לשלם
בבעלים תלוי יגרום (הר"ש ).הדבר ימחול, שאם הטעם, מבארים ויש 

בתרומה לאכול לזרים שהפיסקה (הריבמ "ץ).תקלה מפרשים, ויש –
"והן  כן לפני  ששנינו  מה על חזרה אלא אינה תרומה" "והתשלומין

שהואיל שבסיפא להלכה טעם נתינת משום בה ויש  תרומה", נעשין 
מוחל  אינו  למחול , הכהן רצה אם תרומה, "מלאכת והתשלומין  (עיין

שלמה ").

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz äìëàL ìàøNé úa,וחומש קרן  לשלם ונתחייבה בשוגג, – ÇÄÀÈÅÆÈÀÈÀÈ
ïäkì úàOð Ck øçàå עכשיו ראויה היא והרי  ששילמה, קודם – ÀÇÇÈÄÅÇÙÅ
שנאמר בתרומה, יא):לאכול  כב, קניין (ויקרא  נפש יקנה כי  "וכהן 

בתרומה, אוכלת שהיא אשה שנשא לכהן ומכאן  בו ", יאכל הוא כספו 

äìëà ïäk da äëæ àHL äîeøz íà תרומה שהפרישה כגון – ÄÀÈÆÈÈÈÙÅÈÀÈ
שוגג, ואכלתה לכהן אותה נתנה dîöòìולא Lîçå ïø÷ úîlLîÀÇÆÆÆÆÀÙÆÀÇÀÈ

היתה  שאכלה התרומה שאילו תרומה, בתורת אותם אוכלת והיא –
לאכלה, יכולה היא שהרי  לכהן, ליתנה חייבת היתה לא בעין , עכשיו 

שלה; הם התשלומים עכשיו גם daהלכך  äëfL äîeøz íàåÀÄÀÈÆÈÈÈ
äìëà ïäk, לכהן ניתנה שכבר  מתרומה שאכלה –ïø÷ úîlLî ÙÅÈÀÈÀÇÆÆÆÆ
íéìòaì, חברו גוזל כדין  בתרומה, שזכה לכהן –dîöòì Lîçå ÇÀÈÄÀÙÆÀÇÀÈ

תרומה, בתורת לאוכלו –eøîàL éðtî:חכמים –äîeøz ìëBàä ÄÀÅÆÈÀÈÅÀÈ
äöøiL éî ìëì Lîçå ,íéìòaì ïø÷ ílLî ,ââBLלכל – ÅÀÇÅÆÆÇÀÈÄÀÙÆÀÈÄÆÄÀÆ

לעצמה. החומש את לעכב היא יכולה הלכך  שירצה; כהן

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ז תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ט' תמוז, בו כותב שקבל קבלה על שחיטת עופות )ובטח ישנו אצלו גם 
הודעה( ושואל אם יתעסק בזה.

הנה נכון הדבר והי' ג"כ מהראוי שיחפש דרך איך להשתלם גם בשחיטת גסות, והשי"ת יצליחו 
לקיים מרז"ל אין ושחט אלא ומשך לקיים גם ברוחניות היינו להמשיך את נה"ב שלו וגם בסביבתו 
על שם  ובשר כבשר האדם אתם קרויים אדם  לדם  עולם שתוכל להתהפך  יחידו של  היחיד  לרשות 

אדמה לעליון אדם העליון שעל הכסא.

במענה על שאלתו - אם נזהר בטבילת עזרא ויש לו שיעורים קבועים בתורת החסידות יתחיל, 
בל"נ, להניח תפלין דר"ת.

בברכה.
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äîeøz ïéîeìLzäå.ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî Bðéà. §©©§¦§¨¦¨¨©Ÿ¥¦§¥¥
·ïäkì úàOð Ck øçàå äîeøz äìëàL ìàøNé úa,äìëà ïäk da äëæ àHL äîeøz íà,ïø÷ úîlLî ©¦§¨¥¤¨§¨§¨§©©¨¦¥©Ÿ¥¦§¨¤¨¨¨Ÿ¥¨§¨§©¤¤¤¤

dîöòì Lîçå;äìëà ïäk da äëfL äîeøz íàå,dîöòì Lîçå íéìòaì ïø÷ úîlLî,eøîàL éðtî: §Ÿ¤§©§¨§¦§¨¤¨¨¨Ÿ¥¨§¨§©¤¤¤¤©§¨¦§Ÿ¤§©§¨¦§¥¤¨§
ââBL äîeøz ìëBàä,íéìòaì ïø÷ ílLî,äöøiL éî ìëì Lîçå. ¨¥§¨¥§©¥¤¤©§¨¦§Ÿ¤§¨¦¤¦§¤

:ùîåç.dnexz mlyn epi`:øçà íå÷îî åáåç òåøôì ìåëé åðéàå ,åéìò áåç íä ìëàù äî éîåìùúå ,ïäëì äîåøúäù.mipwezn oileg `l`åùéøôäù
øîà àðîçøã ,úåøùòîå úåîåøú ïäî(áë àø÷éå)áéúëã íéð÷åúî ïéìåçî úåéäì êéøö éîð ùîåçå .ùã÷ úåéäì éåàøä øáã ,ùã÷ä úà ïäëì ïúðå(íù)óñéå
:åúåîë åùîåçù ãîìî åéìò åúéùéîç.dnexz oiyrp ode:íéð÷åúî ïéìåç ïúåà.dnexz oinelyzdeäî ,åîìúùðù ïéìåç ïúåà ââåùá ìëàå øæç íàù

:äîåøú ïéùòð íä íâ ïäéúçú íìùîå øæåçù.lgen epi`,íéîãá åîöò øåèôì ìåëé åðéàå ùã÷ úåéäì éåàøä øáã íìùì áééçã àéä áåúëä úøæâã ïåéëã
:íéìòáá éåìú øáãä ïéà

a.l`xyi za:ââåù äúìëàå ïäëì äúåà äðúð àìå äîåøú äùéøôäù.odkl z`yp k"g`e:äîåøúá úìëåà ïäë úùàã äîåøúá ìåëàì äéåàø àéä éøäå
.dnvrl ynege oxw znlynäúò êëìä ,äéàåùðá úðäë úéùòð àéäã ïäëì äðúéì úáééç äúéä àì ïéòá åéùëò äìëàù äîåøú äúåà äúéä íà éøäù

:äìù ïä íéîåìùúä éîð.milral oxw znlyn:äîöòì áëòú ùîåçä ìáà ,åøéáç ìæåâ ïéãë

`xephxa yexit

חומש מוסיף הוא הרי החומש , תשלומי  בשוגג ואכל  וחזר וחומש, קרן 
ורבע  דינר  הוא משלם דינר, הוא החומש  שאם כגון  חומש , אותו  על 

שמשלם  מלמד – עליו" חמשיתו "ויסף הכתוב: את דרשו שכן הדינר,
הרבה ב).חמישיות נד, מציעא  äîeøz(בבא  ílLî Bðéà תמורת – ÅÀÇÅÀÈ

שירש כגון  לו, שיש  אחרת תרומה לכהן משלם אינו שאכל  התרומה

כהן , שהיה אמו  מאבי íéðwúîתרומה ïélç àlà שהופרשו – ÆÈËÄÀËÈÄ
בשגגה תרומה באוכל שנאמר  ומעשרות, תרומה יד):מהם כב, (ויקרא

תרומה  ולא קודש , להיות הראוי דבר – הקודש " את לכהן "ונתן 
"ויסף  שדרשו: החומש, תשלומי  לענין  הדין והוא קודש; כבר שהיא

אלא eilrחמשיתו משתלם אינו  הקרן  מה כמותו , חומשו לרבות – "
מבארים  ויש  החולין. מן אלא משתלם אינו  החומש  אף החולין , מן

פורע  נמצא בתרומה וכשישלם היא, לכהן שהתרומה לפי הדבר, טעם
שלו  שאינו בממון  äîeøz(רמב"ם );חובו  ïéNòð íäå החולין – ÀÅÇÂÄÀÈ

תרומה. דיני כל  בהם ונוהגים תרומה, נעשים לכהן שמשלם המתוקנים
כתרומה  הם נעשים התשלומים הפרשת משעת אם נחלקו , בירושלמי

לכהן . נתינתם משעת äîeøzאו  ïéîeìLzäåואכל חזר אם – ÀÇÇÀÄÀÈ
הם  אף תמורתם משלם שהוא התשלומים ששילם, החולין  את בשוגג

תרומה. ìBçîìנעשים ïäkä äöø íà, הללו התשלומים על – ÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî Bðéà שחייב היא, הכתוב וגזירת שהואיל  למחול, יכול אינו – ÅÅ

אין  בדמים, עצמו לפטור יכול ואינו  קודש, להיות הראוי  דבר לשלם
בבעלים תלוי יגרום (הר"ש ).הדבר ימחול, שאם הטעם, מבארים ויש 

בתרומה לאכול לזרים שהפיסקה (הריבמ "ץ).תקלה מפרשים, ויש –
"והן  כן לפני  ששנינו  מה על חזרה אלא אינה תרומה" "והתשלומין

שהואיל שבסיפא להלכה טעם נתינת משום בה ויש  תרומה", נעשין 
מוחל  אינו  למחול , הכהן רצה אם תרומה, "מלאכת והתשלומין  (עיין

שלמה ").

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz äìëàL ìàøNé úa,וחומש קרן  לשלם ונתחייבה בשוגג, – ÇÄÀÈÅÆÈÀÈÀÈ
ïäkì úàOð Ck øçàå עכשיו ראויה היא והרי  ששילמה, קודם – ÀÇÇÈÄÅÇÙÅ
שנאמר בתרומה, יא):לאכול  כב, קניין (ויקרא  נפש יקנה כי  "וכהן 

בתרומה, אוכלת שהיא אשה שנשא לכהן ומכאן  בו ", יאכל הוא כספו 

äìëà ïäk da äëæ àHL äîeøz íà תרומה שהפרישה כגון – ÄÀÈÆÈÈÈÙÅÈÀÈ
שוגג, ואכלתה לכהן אותה נתנה dîöòìולא Lîçå ïø÷ úîlLîÀÇÆÆÆÆÀÙÆÀÇÀÈ

היתה  שאכלה התרומה שאילו תרומה, בתורת אותם אוכלת והיא –
לאכלה, יכולה היא שהרי  לכהן, ליתנה חייבת היתה לא בעין , עכשיו 

שלה; הם התשלומים עכשיו גם daהלכך  äëfL äîeøz íàåÀÄÀÈÆÈÈÈ
äìëà ïäk, לכהן ניתנה שכבר  מתרומה שאכלה –ïø÷ úîlLî ÙÅÈÀÈÀÇÆÆÆÆ
íéìòaì, חברו גוזל כדין  בתרומה, שזכה לכהן –dîöòì Lîçå ÇÀÈÄÀÙÆÀÇÀÈ

תרומה, בתורת לאוכלו –eøîàL éðtî:חכמים –äîeøz ìëBàä ÄÀÅÆÈÀÈÅÀÈ
äöøiL éî ìëì Lîçå ,íéìòaì ïø÷ ílLî ,ââBLלכל – ÅÀÇÅÆÆÇÀÈÄÀÙÆÀÈÄÆÄÀÆ

לעצמה. החומש את לעכב היא יכולה הלכך  שירצה; כהן

izdw - zex`ean zeipyn
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ע"ב: עד השליו:דף בענין הכתובים דורשת ׁשטֹוח''eçèLiåהגמרא להם ©¦§§ֶַָָ
לב) יא 'eèçLiå',,(שם àlà 'eçèLiå' éø÷z ìà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©¦§¥©¦§§¤¨©¦§£

ìàøNé ìL ïäéàðBN eáéiçúðL ãnìîäèéçL שליו ששאלו על §©¥¤¦§©§§¥¤¤¦§¨¥§¦¨
כהוגן. שלא

'çBèL' éø÷éz ìà ,äçø÷ ïa òùBäé éaøc déîMî àðz ,'çBèL'¨©¨¨¦§¥§©¦§ª©¤¨§¨©¦§¥¨©
ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,'èBçL' àlàïeòhL øác ¤¨¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨¨¨¤¨

,äèéçL.שחיטה הטעון ממין הוא השליו éaøכלומר øîà,ïàkî éëå §¦¨¨©©¦§¦¦¨
ãîì äzà,לכך 'דרשה' צריך וכי כלומר שחיטה, טעון àìäåששליו ©¨¨¥©£Ÿ
øîàð øák(כז עח (íéä)(תהלים ìBçëe øàL øôòk íäéìò øèîiå' §¨¤¡©©©§¥£¥¤¤¨¨§¥§©¨

ðk óBò [íéné],'ó,הוא עוף מין שהשליו שעוף àéðúåולמדנו בברייתא ©¦¨¨§©§¨
התורה, מן שחיטה øîBà,חייב éaøשנאמר כא)ממה יב 'zçáæå(דברים ©¦¥§¨©§¨

'Eúéeö øLàk,הזביחה היא כיצד בתורה מצאנו äeèöpLולא ãnìî ©£¤¦¦¦§©¥¤¦§©¨
äLî,בעל־פה שחיטה äðwäהלכות ìòå èLeä ìò סימני שהם - Ÿ¤©©¥¤§©©¨¤

ו  בשחיטתìòהצוואר, שדי ìòåסימןáBøכך ,óBòa ãçà שצריך כך ©¤¨¨§©
íéðLלשחוט áBø[סימנים-]øîBì ãeîìz äî àlà .äîäaa §©¦©§¥¨¤¨©©§©

íäì ãøiL ãnìî ,'çBèL'המןïéçéèLî ïéçéèLî שטוחה בצורה - ¨©§©¥¤¨©¨¤©§¥¦©§¥¦
במפוזר. ולא הארץ, פני על

המן: בענין הפסוקים סתירת את מבארת היהáéúkהגמרא 'íçì'שהמן §¦¤¤
ד) טז אותוáéúëe,(שמות מכנה הכתוב אחר ובמקום ח)- יא (במדבר §¦

áéúëe ,'ïîM'עוד לא)בו שם ּב(שמות המן Láã','ּכצּפיחת יכול וכיצד ¨¤§¦ְִִִַ§¨
שונים. דברים שלשה àðéðç,להיות éaøa éñBé éaø øîà,לו שראוי מה כפי אדם לכל השתנה íéøòpìהמן ¨©©¦¥§©¦£¦¨©§¨¦

.Lác úB÷Bðézì ,ïîL íéð÷fì ,íçì¤¤©§¥¦¤¤©¦§©
השליו: בענין לעסוק חוזרת 'åéìN'הגמרא áéúk,שלוה מלשון לקראו ואפשר 'åéìñ'בשי"ן, ïðéø÷å בשי"ן §¦§¨§¨¦©§¨

כסמ"ך, שנקראת äåìLaשמאלית BúBà ïéìëBà íé÷écö ,àðéðç éaø øîà,BúBà ïéìëBà íéòLø ¨©©¦£¦¨©¦¦§¦§©§¨§¨¦§¦
ïéåìéñk ïäì äîBãå.קוצים - §¤¨¤§¦§¦

àélòî .åéìNe éðBéñôe éìáé÷å éìëéN ,ïä elàå .ïä åéìñ éðéî äòaøà ,àáø øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©¨¨©§¨¨¦¥§¨¥§¥¥¦§¦§¦§¦¨§¦§¨§©§¨
eäleëcשבכולם הטוב -eäleëc àòéøb ,éìëéNשבכולם הגרוע -åéìN,àzøBtéök éåäå של גודלו - §§¦§¦§¦¨§§§¨§¨¥§¦§¨

כציפור, àøepúaהשליו dì ïðéáúBîe,לצלותו בתנור להניחו מנהגם והיה -åàøepz éìî äåäå çôú- §¦©¨§©¨§¨©©£¨¨¥©¨
התנור, חלל את וממלא תופח היה שומנו éôéøומרוב øñéìzà déì ïðé÷ñîe שלשה על אותו ומניחים - ©§¦©¥©§¥©¦¥

לאכלו. ראוי שיהא כדי שומנו את לספוג זו] גבי על [זו ככרות התחתונה,äðBøçàåעשר הפת ואפילו - §©£¨
בה  הספוג השומן מרוב מכולן, מעט úáBøòz.שספגה éãé ìò àlà úìëàð dðéà¥¨¤¡¤¤¤¨©§¥©£¤
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc zenai(oey`x meil)

m` okeúî úøîBà äMà,lradåd`a ezy` z` exizdy mcew ¦¨¤¤¥§
äMàe zxg`úî àì úøîBà,lrad,àNpú àì Bæ éøäd`ay oeiky ¦¨¤¤Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

ef ixd ,dpey`xd zecr it lr dy`d z` exizdy mcew dipy
.dit lr oixizn oi`e zygken zecr

àøîâ
ef ,zn `l zxne` zg`e ilra zn zxne` zg` ,dpyna epipy
.`ypz `l zn `l zxne`y dxvd eli`e `ypz zn zxne`y

rnyn :`xnbd dywnc dpynaàîòè`ypdl dxeq` dxvdy ©£¨
meynà÷ézLéà àä ,úî àì äøîàc`le dwzy m` la` - §¨§¨Ÿ¥¨¦§¦¨

,dipyd zecr z` dyigkdàNpzdzxv zecr it lr `id s` ¦¨¥
,dywe .zn zxne`y,dzøáçì äãéòî äøö ïéà àäepipyy itk ¨¥¨¨§¦¨©£¤§¨

lirl dpyna(.fiw):`xnbd zvxzn .,déì àëéøèöéà 'úî àì'Ÿ¥¦§§¦¨¥
dcirn dxv oi`y meyn dxeq`y heyt dwzyyk ok` ,xnelk
xy`k elit` `l` ,eprinydl `pzd jxved `l dfe ,dzxagl
dfa s`y eprinydl `pzd jxved 'zn `l' dxn`e dyigkd

c ,`ypdl dxeq`úééî àä àðéîà Czòc à÷ìñdler did oky ± ¨§¨©§¨£¦¨¨¨¦
,zn lrad zn`ay zrcei dxvd s` df ote`ay xnel jzrcaàäå§¨

àðåekéî÷c àéä äøöì dìe÷ì÷ì ,úî àì äøîà÷cdpeekzd ± §¨¨§¨Ÿ¥§©§¨§¨¨¦§¨¦©§¨
,obrzzy ick dzxv z` jka lwlwlìt íò éLôð úBîz'å'íézL §¨©§¦¦§¦§¦

(l fh mihtey),äøîà÷zlwlwn `id jkay it lr s` ,xnelk ¨¨§¨
`nye .dzxv lwlwl ick ok dcirn ,`ypdl lkez `ly dnvrl

.`ypdl dpxizp ef dxaq zngnïì òîLî÷eprinyd jkitl ± ¨©§©¨
.`ypdl dxeq` df ote`a s`y `pzd

:dpyna epipy'åë úî úøîBà úçàxi`n iax ,bxdp zxne` zg`e ©©¤¤¥
dcedi iax ,e`ypi `l el` ixd ef z` ef zeyigkne li`ed ,xne`
.e`ypi ,miiw lrad oi`y zecen efe efe li`ed ,mixne` oerny iaxe
zecr yigkdl zlren dxvd zecr xi`n iax zrcly ,x`eane

:`xnbd zl`ey .dzxagàLéøa øéàî éaø âBìôéìåiax welgie ± §¦§©¦¥¦§¥¨
zn zxne` zg` ,dpynd ly `yixa epipyy dn lr mb xi`n
`l 'zn `l' zxne`de `ypz 'zn' zxne`d ,zn `l zxne` zg`e
li`ed ,odipy z` xeq`l yi xi`n iax zrcl ixdy ,`ypz

.`ypz `l zn zxne`y ef mbe ,ef z` ef zeyigkne
:`xnbd daiyn,øæòìà éaø øîàly `yixa epipyy oicd ok` ¨©©¦¤§¨¨

`ypz zn zxne`y efy dpyndå ,äéeðL ú÷Bìçîazhiyéaø §©£¤§¨§©¦
,àéä ïBòîL éaøå äãeäé,llk dzxv iabl zpn`p dpi`y mixaeqd §¨§©¦¦§¦

zn zxne`y ef elit`y xaeqe dfa mb wleg ezhiyl xi`n iax j`
yigkdl zpn`p dxve ,ef z` ef zeyigkny oeik ,`ypdl dxeq`

.dzxag
øéàî éaø àîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøå`yixdy xnel xyt` - §©¦¨¨¨©£¦¥¨©¦¥¦

oky ,xi`n iax zhiyl s` zipypàäazxne` `idy df ote`a - §¨
zn `l zxne` dxvde znäãBî øéàî éaø eléôàdpi` dxvdy £¦©¦¥¦¤

meyn ,dze` xeq`l zpn`pìëczxin`äMà úeãòa 'úî àì' §¨Ÿ¥§¥¦¨
,`ypdl dze` xeq`làéä äLçëä åàìyigkdl zlren dpi` ± ¨©§¨¨¦

.zpn`p ,ilra zn dxn`y ef `l` ,zn dxn`y dpey`xd z`
:opgei iax ixac lr dywn `xnbdïðz,dpynd seqa epipy ±ãò §©¥

cg`úî øîBà,lradãòåcg`úî àì øîBàoke ,lradäMà ¥¥§¥¥Ÿ¥¦¨
yäMàå úî úøîBàzxg`.àNpú àì Bæ éøä ,úî àì úøîBà ¤¤¥§¦¨¤¤Ÿ¥£¥Ÿ¦¨¥

mby ixd ,dxva s`e dy` lka xaecny dpynd oeyln rnyne
.zn dxn`y dzxag z` yigkdl zpn`p zn `l zxne`y dxv

àîìLaxacd oaen ±øæòìà éaøìepzpyna oey`xd oicdy xaeqd ¦§¨¨§©¦¤§¨¨
cinrdl xyt`y ,zwelgna iepyàîúñdpynd lyøéàî éaøk §¨¨§©¦¥¦

.`ypz `l okle dyigkdl dxvd zpn`py xaeqdïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨
zpn`p dpi` zn `l zxne`d dxvy dcen xi`n iaxy xaeqd

,dyigkdlàéL÷y df oic ezhiyl oky ,dyw ±epi` `tiqa ©§¨
:`xnbd dwiqn .`pz mey zrcl ayiiznàéL÷dyw ok` ± ©§¨

.opgei iax ly exe`ia

äðùî
cirdl zeleqtd on zg` ly dzin zecra oecl dtiqen dpynd

:dnexza lek`ln dzxqe` m` ,d`py zngnäëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨
,éìòa úî äøîàå äàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéädnvr `id ¦©§¨¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©§¦

àNpz,`ypdl zxzen ±äøeñà dúøöå .dúaeúk ìBhúå`ypdl ¦¨¥§¦§¨¨§¨¨¨£¨
m`e .dzecr it lräúéädxvdìàøNé úad`eypd,ïäëì ¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥

e jiynzäîeøúa ìëàzzyyeg dpi`e ,miiw dlray zwfga Ÿ©¦§¨
zpn`p dpi` dxvdy myky .zn `l zxne`y dzxv zecrl

,dnexzn dlqetl zpn`p dpi` jk `ypdl dxizdléaø éøác¦§¥©¦
ãò äøéáò éãéî ezàéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¦¥£¥¨©

å àNpéì äøeñà àäzLmb,äîeøúa ìBëàlî äøeñàoeik ,xnelk ¤§¥£¨¦¨¥§£¨¦¤¡¦§¨
e` ,dlwlwl ick zny xwya dcird dzxv m` wtq o`k yiy
m` `l` dxiar yygn `vz `ly `vnp ,lrad zn zn`ay
dnexz lk`z `l mbe ,zn `ly yygn xg`l `ypz `l ok

.zny yygn
m` ,dzeng lr dcirnd dlka oicd okeøçàå éìòa (éì) úî äøîà̈§¨¥¦©§¦§©©

àNpz ,éîç úî Ck`idäøeñà dúBîçå ,dúaeúk ìBhúå.`ypdl ¨¥¨¦¦¨¥§¦§¨¨©£¨£¨
m`eäúéädzengìàøNé úad`eypdäîeøúa ìëàz ,ïäëì ¨§¨©¦§¨¥§Ÿ¥Ÿ©¦§¨

,`xnegl s` dzlk ixacl zyyeg dpi`e miiw dlray zwfga
äøéáò éãéî dàéöBî Cøc Bæ ïéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦¨¦¥£¥¨

.äîeøúa ìBëàlî äøeñàå ,àNpéì äøeñà àäzL ãò©¤§¥£¨¦¨¥©£¨¦¤¡¦§¨

àøîâ
mb zwelgnd z` zepyl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:dlk zecr oiprl mbe dxv zecr oiprlàëéøöe`pzd jxved ± §¦¨
,zewelgnd izy z` rinydlàúéén÷ Cä øîzéà éàcm`y - §¦¦§©©©©§¨

epiid ,dzxv zecra dpey`xd zwelgnd wx zxn`p dzid
mixne`àäadf ote`a `weec ±ïBôøè éaø øîà÷miyyeg oi`y §¨¨¨©©¦©§

dxvd z`py oky ,dnexza lek`l mb zxzene dxvd ixacl llk
c`n dlecb dipyldôeâc àøòöc íeMîlr sebd xrv dl yiy ± ¦§©£¨§¨

i`ce jkle ,dpnn yinyz lrad rpen dzxv zngny ,dci
dzecrl miyyeg oi`e ,xeqi`a `ypzy dlwlwl ick zxwyn

.dnexza xeq`l s`ìáàl dcirnd dlkéléî àøòöc ,dúBîç £¨£¨§©£¨¦¥
àîìòcdl znxeb dzeng oi`y ,jk lk dlecb dz`py oi`y - §¨§¨

mirx mixac dlral zxne`y ,mixaca xrv `l` sebd xrv
,xwyl dceygy i`ce df oi`e ,dilrdéì éãBî àîéàdcen `ny ± ¥¨¥¥

oetxh iaxàáé÷ò éaøì`dzy oiprl dlkd ixacl yegl yiy §©¦£¦¨
zepyl `pzd jxved jkl .dnexz zlik`a dxeq` dzeng

.dzengl dcirnd dlka mb mzwelgnàäa øîzéà éàåm`e - §¦¦§©§¨
epiid ,dzengl dcirnd dlk oiprl wx mzwelgn zxn`p dzid

`weec mixne`àáé÷ò éaø øîà÷ àäadlkd `ny yeygl yiy §¨¨¨©©¦£¦¨
oi`y oeik ,dit lr dnexza dzeng z` xeq`le zn` zxaec

,zxwyn i`ce dpi`e jk lk dlecb dz`pyCäa ìáàoiprl ± £¨§©
,sebd xrv zngn dlecb dz`pyy ,dxvdéì äãBî àîéàiax ¥¨¤¥

`aiwrïBôøè éaøì.dzecrl llk yeygl oi`e zxwyn i`cey §©¦©§
àëéøöizya ewlgpy eprinydl dpynd dkxved jkl - §¦¨

.zenewnd
:dkld wqt d`ian `xnbdäëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨

ïBôøè éaøk.dnexza zxzen dzxvy §©¦©§
:jkl reiq d`ian `xnbdàðéðz éîð ïðà óà ,éiaà øîàep` mb ± ¨©©©¥©£©©¥¨¦¨

dpyna ok epipy(a"r onwl)mid dpicnl dlra mr dkldy dy` ,
dy`d d`ae ,meail dwewf zwfga `id ixde oa dl did `le

,dxn`e,íiä úðéãîa ïa éì ïzéðdligz ,dxn`e dtiqedeéða úî ¦©¦¥¦§¦©©¨¥§¦
,éìòa Ck øçàå,meail dwewf `id oiicry `vnpeúðîàðzxzene §©©¨©§¦¤¡¤¤

zn dxn` m` la` .maiizdlCk øçàå éìòazn,éða`vnpe ©§¦§©©¨§¦
,meain dxeht `id dixaclyúðîàð dðéà,weyl `ypdl dxeq`e ¥¨¤¡¤¤

emewn lknäéøáãì ïéLLBç,mail dxqe`låoklàìå úöìBç §¦¦§¨¤¨§¤¤§Ÿ
.úîaééúî`weecy herin rnyn 'dixacl' dpynd oeylne ¦§©¤¤

äéøáãìdnvrl dcirdy dy`d lyïéLLBçc àeä,xingdlàä ¦§¨¤¨§§¦¨
[la`±]äøö éøáãì,dlra zny dzxagl dcirndïéLLBç ïéà §¦§¥¨¨¥§¦

iax zrck dpynd dnzqy ixd .xingdl elit`e llk dzecrl
e ,oetxhdpéî òîL.oetxh iaxk dkldy §©¦¨
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miwxt dyelya` cenr giw sc ± iriax wxtzenai
àùðú àì åæ éøä úî àì äøîà äùàå úî äøîà äùàmcew dipy z`ae li`ed Ð

i`dl dl `pinwen `xnbae .dzxqe` dzxv ef dipy elit`e .dpey`x it lr dexiziy

inp dzxv :xn`c ,xi`n iaxk `nzq.dl `ygknàøîâäéì àëéøèöéà úî àìÐ

`wzy i`c ab lr s`copireny`l jixhvi` ,dzxag zecra `ypz `lc ol `hiyt

dygknc `kidednc .`ypz `l inp dl

`zrc `ilb `xrxrne `iz`c oeik :`nizc

ixervlcdpbrle ,`iz`w dxvl,`ypz `ly

jkld ,`carw "mizylt mr dytp zenz"e

.ol rnynw ,ixzyz `id elit`ú÷åìçîá
äéåðù.diepy dpey`x s` dpexg` zwelgna Ð

iax `l` ,`id lkd ixac `nzq `niz `lc

`l dxv :ixn`c ,`id oerny iaxe dcedi

.dygknàéä äùçëä åàì úî àìopaxc Ð

.`nwl depnidúî àì úøîåà äùàåelit` Ð

.rnyna dzxväðùîäúéäza dzxv Ð

.odkl l`xyiäîåøúá ìëàúzwfga Ð

,dzxv zecrl zyyeg dpi`e ,miiw dlray

zpn`p dpi` d`iydl zpn`p dpi`e li`ed

.dlqetläøåñà äúåîçådcirn dlk oi`y Ð

zn" `yixa dxn`c ab lr s`e .dzengl

zixkp `iede ,zelk cv dl rwtc ,"ilraÐ

:(a,fiw) lirl xn`ck ,`pnidn `l ikd elit`

.'ek ziin deng `le ziin dlra e`l `däúéä
.'ek odkl l`xyi za dzeng Ðàøîâàøòö

äôåâãi`ce `d ,dlran dl zrpen yinyz Ð

`idy elit`e .`ypzy dlwlwl ick `xwyn

z`yp.mizylt mr dytp zenz Ðäéì éãåî
àáé÷ò éáøìzipxwya dl opiwfgn `lc Ðilek

d`iydlc idpe .i`d`xnegl la` ,`pnidn `l

dnexz oiprl.yegiz Ðïá éì ïúéðdy` Ð

dzviyke ,mid zpicnl dlra mr dkldy

,meaii zwfga zcnere oa dl did `l o`kn

,mid zpicna oa il ozip :dxn`e z`aeipa zne

dwfgn dytp `wtn `lc ,ilra zn jk xg`e

maiil dkixv `id oiicry ,`ziinwzpn`p Ð

.maiizdl zxzeneúðîàð äðéà`ypdl Ð

dy`l opax depnid ikc .dvilg `la weylÐ

`wiicc ,depnid dlra`iwet`l la` ,`aqpne

main dytp.dil `ipqc oipnifc ,depnid `l Ð

äéøáãì ïðéùééçåm`e ,dwfgn dytp dwt`c Ð

dnaiil mai `a.zvlege ,dl opiway `l Ð

äéøáãì.rnyn `herin Ð
äðùî
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,mzdc `yixc :inp i` .dl gkync oeik ,`tiqn iieyw`l dil `gipc :xnel yie !`hiyt `kd

dxezd on on`p cg` crc oeikiccd` iygkn i`e ,ixze ixzk ied Ð,dzey dzid `l Ð

`kd la`.`id opaxc `zpwz Ðúåùéçëîåe`ypi `l el` ixd ef z` efi`cec Ð

o`n `ki`e .mixacd zzn` erci `l ik ,xwy zexne` mdizy ile`e .zipxwy odn zg`

inp `ki`e ,`yixa bilt n"xc `xnba xn`c

ediizbelt hwp `lc `de .`ypz `le ,dygkd

`yixa.dcen `tiqac `pin` dedc meyn Ð

[a,fiw cenrl jiiy]

ìéàåämiiw oi`y zecen efe efela` Ð

`l dze` ,miiw zxne`e zygknd

.ediizeek `nwezin `yixc `ypz

àîòè'ek `wizyi` `d zn `l dxn`cÐ

"zn `l" `de ?wiic i`n :xn`z m`e

dygkny it lr s`y opireny`l dil jixhvi`

oeik ,`hiyt `dc xninl `kile !`ypz dzxv

dxv oi`ydzxagl dcirnjixhvi` `dc Ð

inp opgei iaxle .dlr xi`n iax biltc ,`aeh

epiax xne`e .`da dcen xi`n iaxc opirny`

zn `l zxne`y z`f xn`wn wiicc :wgvi`l Ð

zxne` zg` `l` ipzinl dil ied `lc ,`ypz

zn `l zxne` zg`e zn`prci `p`e ,`ypz Ð

zn `lc `iddc ,i`w zn zxne``cdziey Ð

.`xeqi`c dkizg dytpl

à÷ìñziin znin `d `pin` jzrcyi Ð

dzidy dnn xzei zny xnel epl

dwzy i`c ,zwzeyla` .dlewlwl `ira i`ce Ð

zn `l zxne`yk,ok zxne` d`py zngn Ð

zinc drci `l i`c .obrzzy dvex `idyÐ

mewn lkn :xn`z m`e .dlwlwl zwzey dzid

dzieyc oeik ,diixyinl `zrc `wlq ikid

elit`c :xnel yie ?`xeqi`c dkizg dytpl

dixacl `lzn` dpzpe dcen.zpn`p dpi` Ð

zy`" dxn`y dy`l (`,ak zeaezk) `inc `le

zpn`pc "ip` diept" dxn`e dxfge "ip` yi`

.dixacl `lzn` dpzpyk

ìëã`id dygkd e`l dy` zecra zn `lÐ

`l lkc :xn`w ikdc l`ei epiaxl d`xp

zn`ied `l `wec zexvae ,zg` zaa elit` Ð

`l aey zxne`y dzxve ,opax depnidc .dygkd

znzg` zaa cre cra la` .dpin`dl oi` ÐÐ

:lirl opixn`e .`ypz `l `tiqa oizipzna xn`

dexizd `l `d ,`ypil dexizde zn xne` cr

zg` zaa mdipy e`a `l` `ypil.`ypz `l Ð

`nrhe ,ixii` `wec zexvac yxtl yi ok lre

zn `lc,dzxv dzygkny dygkd ied `lc Ð

ef la` ,zxg`d `ypz jkle ,dpin`dl epl oi`e

bxdp zxne` efe zn zxne`i`ce `ied Ð

opi`e onvr xizdl ze`a odizyc oeik ,dygkd

zercei oi`e ,incca ixn`c ,odixac zepeekn

zn `l zxne` dy`e zn zxne` dy` :ipzwc ,`tiqn xity wiic `zyde .mixacd zezn`ikd e`l i`c ,qxhpewa yxitck rnyn zexv elit`e .`ypz `l ef ixd Ðepiid ?eprinyn dn Ð

!`nlrc cre crxfrl` iaxl `nlya xn`welkc ixii` opgei iaxc miyxtn epiid m` la` .'ek dyw opgei iaxl `l` ,zg` zaa elit` `ypz xn`c `yix` `bilte ,xi`n iaxk `nzq Ð
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miwxt dyelya` cenr giw sc ± iriax wxtzenai
àùðú àì åæ éøä úî àì äøîà äùàå úî äøîà äùàmcew dipy z`ae li`ed Ð
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inp dzxv :xn`c ,xi`n iaxk `nzq.dl `ygknàøîâäéì àëéøèöéà úî àìÐ
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`zrc `ilb `xrxrne `iz`c oeik :`nizc

ixervlcdpbrle ,`iz`w dxvl,`ypz `ly

jkld ,`carw "mizylt mr dytp zenz"e

.ol rnynw ,ixzyz `id elit`ú÷åìçîá
äéåðù.diepy dpey`x s` dpexg` zwelgna Ð

iax `l` ,`id lkd ixac `nzq `niz `lc

`l dxv :ixn`c ,`id oerny iaxe dcedi

.dygknàéä äùçëä åàì úî àìopaxc Ð

.`nwl depnidúî àì úøîåà äùàåelit` Ð

.rnyna dzxväðùîäúéäza dzxv Ð

.odkl l`xyiäîåøúá ìëàúzwfga Ð

,dzxv zecrl zyyeg dpi`e ,miiw dlray

zpn`p dpi` d`iydl zpn`p dpi`e li`ed

.dlqetläøåñà äúåîçådcirn dlk oi`y Ð

zn" `yixa dxn`c ab lr s`e .dzengl

zixkp `iede ,zelk cv dl rwtc ,"ilraÐ

:(a,fiw) lirl xn`ck ,`pnidn `l ikd elit`

.'ek ziin deng `le ziin dlra e`l `däúéä
.'ek odkl l`xyi za dzeng Ðàøîâàøòö

äôåâãi`ce `d ,dlran dl zrpen yinyz Ð

`idy elit`e .`ypzy dlwlwl ick `xwyn

z`yp.mizylt mr dytp zenz Ðäéì éãåî
àáé÷ò éáøìzipxwya dl opiwfgn `lc Ðilek

d`iydlc idpe .i`d`xnegl la` ,`pnidn `l

dnexz oiprl.yegiz Ðïá éì ïúéðdy` Ð

dzviyke ,mid zpicnl dlra mr dkldy

,meaii zwfga zcnere oa dl did `l o`kn

,mid zpicna oa il ozip :dxn`e z`aeipa zne

dwfgn dytp `wtn `lc ,ilra zn jk xg`e

maiil dkixv `id oiicry ,`ziinwzpn`p Ð

.maiizdl zxzeneúðîàð äðéà`ypdl Ð

dy`l opax depnid ikc .dvilg `la weylÐ
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main dytp.dil `ipqc oipnifc ,depnid `l Ð

äéøáãì ïðéùééçåm`e ,dwfgn dytp dwt`c Ð

dnaiil mai `a.zvlege ,dl opiway `l Ð
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,÷lzñîe ïäéðéa çwî éîc çépnL ,ç÷ì ïäî äæéàî òãBés`y epiide ¥©¥¥¤¥¤¨©¤©¦©§¥¦¨¥¥¤¦§©¥
.dxiar xar `le li`ed edeqpw `ly dfa dcen `aiwr iaxàìŸ

àlà e÷ìçðote`aìæbLcg`nL ,äMîçîdfaçépî ïBôøè éaø øîà ¤§§¤¨¤¨©¥£¦¨¤¨©©¦©§©¦©
,øîBà àáé÷ò éaøå ,÷lzñîe ïäéðéa äìéæbepi` dxiar xary oeik §¥¨¥¥¤¦§©¥§©¦£¦¨¥

eaeign xhtp.ãçàå ãçà ìëì äìéæb ílLiL ãòwiicl yi dpde ©¤§©¥§¥¨§¨¤¨§¤¨
éâéìt àì ç÷ìå Lcé÷a øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà÷cîewlgp `ly ± ¦§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨§¦¥§¨©Ÿ§¦¥

`l el` mipte`ay oeik 'gwl'e 'yciw'a `aiwr iaxe oetxh iax
,leer mey dyrììkîdfn rnyn -àn÷ àpúciax lr wlg ¦§¨§©¨©¨

e xfrl` oa oernyøáñcéâéìtewlgp `aiwr iaxe oetxh iaxy ± ¨©§¦¥
oetxh iax xaeq dfae ,leer mey dyr `ly 'gwl'e 'yciw'a `weec

yiax dcen 'lfb'e 'lra'a la` .cg`e cg` lkl ozil aiig oi`
,dywi dzrne .cg` lkl mlyl jixvy `aiwr iaxl oetxhépî± ©¦

,epzpyn ly `pzd edinç÷ìå Lcé÷ éðúéì ,àn÷ àpz éàdid - ¦©¨©¨¦§¥¦¥§¨©
ixdy ,lfba `le gwle yciwa wx zwelgnd z` zepyl jixv

e ,cg`e cg` lkl mlyny lfba oetxh iax dcen ezhiyléà¦
k epzpynìæâå ìòa éðúéì ,øæòìà ïa ïBòîL éaøzepyl jixv did - ©¦¦§¤¤§¨¨¦§¥¨©§¨©

ezhiyl ixdy ,'yciw'a `le 'lfb'e 'lra' ly ote`a mzwelgn z`
oi` i`pb dyrn da dyr `ly oeiky `aiwr iax dcen 'yciw'a

.zg`e zg` lkl ozil jixv
:`xnbd zvxzníìBòìk epzpynøæòìà ïa ïBòîL éaøxaeqd §¨©¦¦§¤¤§¨¨

,lfbe lraa wx ewlgp `aiwr iaxe oetxh iaxyéàîedpynd zpeek ©
Lcé÷,miyp yngn zg`,äàéáa Lcé÷.dze` dpib jkay ¦¥¦¥§¦¨

epiide ,d`iaa yciwa epzpyn ecinrdy xg`n :`xnbd zx`an
ekxved recn ok m` ,dxiar xary meyn eaiigl mrhd dfa s`y

.d`iaa yciwa mbe lfba mb mzwelgn zepyl'Lcé÷' àðzepy ± ¨¨¦¥
yciwy ote`a mzwelgnd`iaaóàc ,àáé÷ò éaøc Bçk EòéãBäì§¦£Ÿ§©¦£¦¨§©
ãáò ïðaøc àøeqéàc áb ìòopaxc xeqi` lr wx xary it lr s`y ± ©©§¦¨§©¨¨£©

,d`iaa ycwl exq`yñéð÷lkl ozil aiigy `aiwr iax eze` ¨¦
oke ,dxiar icin z`vl ick zg`e zg`àðzly ote`a mzwelgn ¨¨

ãáò àúééøBàc àøeqéàc áb ìò óàc ,ïBôøè éaøc Bçk EòéãBäì 'ìæb'¨©§¦£Ÿ§©¦©§§©©©§¦¨§¨§¨£©
'lefbz `l' ly dxez xeqi` lr xary ±(bi hi `xwie)mewn lkn ,àìŸ

ñéð÷mdipia dlifb gipny xaq `l` ,cg` lkl mlyiy oetxh iax ¨¦
.wlzqne

äðùî
dlra zzin lr cirdl dy`d zpn`p mipte` el`a dpc epzpyn

:meain jka xhtdl e` aiigzdldìòáe àéä äëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨¦©§¨
úàáe ,íänò dðáe íiä úðéãîìmynéìòa úî äøîàådligzøçàå ¦§¦©©¨§¨¦¨¤¨§¨§¨¥©§¦§©©

éða úî Ck,mail dwewf ipi`e weyl `ypdl zxzen ipixde,úðîàð ¨¥§¦¤¡¤¤
zxzen zwfga dzide oa dl did mid zpicnl d`viyky oeiky
xnel zpn`p ,dpa zny zxne`y dzr s` ,dlra zeniykl weyl
la` .weyl zxzeny dzwfga `id ixde dlra zzin xg` zny

dxn` m`éìòa úî Ck øçàå éða úî,mail dwewf ipixdedðéà ¥§¦§©©¨¥©§¦¥¨
úðîàðdy` zecra minkg epin`d `ly ,meail dnvr xizdl ¤¡¤¤

.mail xeqi` zwfgn dnvr `ivedlemewn lknäéøáãì ïéLLBç§¦¦§¨¤¨
f `idy zxne`y oeik ,uelgzy cr weyl dxqe`l,meail dwew

åjkl.úîaééúî àìå úöìBç §¤¤§Ÿ¦§©¤¤
dxn`e ,meail dwewfe mipa dl oi`y zwfga dzidïa éì ïzéð¦©¦¥

,íiä úðéãîadtiqedeéða úî ,äøîàådligz,éìòa úî Ck øçàå ¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨¥©§¦
,meail ip` dwewf oiicreúðîàðs`y oeik ,maiizdl zxzene ¤¡¤¤

dxn` m` la` .meail dwewfy zwfga dzid dligzaéìòa úî¥©§¦
dligzéða úî Ck øçàå,meain dxeht ipixdeúðîàð dðéàxehtl §©©¨¥§¦¥¨¤¡¤¤

zwfga dzid mid zpicnl d`viyky oeiky ,meaid on dnvr
dnvr riwtdl zpn`p dpi` ,dlra zeniykl meail dwewf

.ef dwfgnemewn lknäéøáãì ïéLLBç,mail dxeq`yåoklúöìBç §¦¦§¨¤¨§¤¤
.úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤

dwewf dpi`e [mai] g` dlral oi`y zwfga dziddxn`e ,meail
,íiä úðéãîa íáé éì ïzéð,mid zpicna g` ilral clep ,xnelk ¦©¦¨¨¦§¦©©¨

e dtiqedeéìòa úî äøîàdligz,éîáé úî Ck øçàåzn dxn` e` ¨§¨¥©§¦§©©¨¥§¨¦
,éìòa Ck øçàå éîáé`id mipte`d ipyaúðîàð`ypidl dl xzene §¨¦§©©¨©§¦¤¡¤¤

,meail dwewf dpi`y zwfga dzid d`viy dryay oeiky ,weyl
dxn` xaky s`e .ef dwfga x`ydl maid zny xnel zpn`p
,dxehte zny xnele siqedl zpn`p ,meaia zaiige mai dl clepy

.xizdy dtd `ed xq`y dtdy
e ,meail dwewfe [mai] g` dlral yiy zwfga dzidàéä äëìä̈§¨¦

,íiä úðéãîì dîáéå dìòáedxfgykeéîáé Ck øçàå éìòa úî äøîà ©§¨¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©§¦§©©¨§¨¦
zn dxn` e`,éìòa Ck øçàå éîáéxizdl d`a mipte`d ipyae §¨¦§©©¨©§¦

,mai dl oi`y zxne`y jka weyl dnvrúðîàð dðéà`ivedl ¥¨¤¡¤¤
,weyl dxeq`e ,mail dwewf zwfgn dnvrúðîàð äMàä ïéàL¤¥¨¦¨¤¡¤¤

éîáé úî øîBìickàNpzL,weylåmbàìxnel dy` zpn`p ©¥§¨¦¤¦¨¥§Ÿ
ydúBçà äúîickBúéáì ñðkzL,el `ypidlåokïîàð Léàä ïéà ¥¨£¨¤¦¨¥§¥§¥¨¦¤¡¨

éçà úî øîBìickíaéiLz`å ,BzLàokàìy xnel edepin`däúî ©¥¨¦¤§©¥¦§§Ÿ¥¨
BzLàick elyàOiLz`.dúBçà ¦§¤¦¨£¨

àøîâ
:epzpynn edehyty wtq d`ian `xnbddépéî àòa[l`y±]àáø §¨¦¥¨¨
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המשך בעמוד יי 



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc zenai(ipy meil)

àøúá äùàä ¯ øùò äùù ÷øô

äðùî
mid zpicnl dlra jldy dy` ly dpic z` zx`an epzpyn
,mid zpicna oa el clepy oiyyeg m` ,zne ,mipa el eidy `la

:maiizdln dxhety,íiä úðéãîì dúøöå dìòa CìäL äMàä̈¦¨¤¨©©§¨§¨¨¨¦§¦©©¨
,mipa el eid `l `viykeeàáemicréìòa úî dì eøîàåCzpicna ¨§¨§¨¥©£¦

ef ixd ,midàNpú àì,weylåokíaééúú àì,dlra ig`lòãzL ãò Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥©¤¥©
xexiaa,dúøö àéä úøaeòî ànL,maiizdl dxeq` ezy` ,xnelk ¤¨§¤¤¦¨¨¨

ezy`y `vnpe ,mid zpicna oa lral dclie dzxv dxarzp `ny
.'mipa el yiy g` zy`' oick eig`l dxeq`e meail dwewf dpi`
`la my zn `ny oiyyeg oky ,weyl `ypidl ezy` dxeq` oke

.meail `id dwewfe ,mipa
oi`e ,znd lral mig` o`k eid `ly ote`a ,oecl dpynd dtiqen

:mid zpicna mai clepy oiyyeg m` ,'mai' o`kdì äúéädy`l ¨§¨¨
mipa `la dlra znyúBîç,mid zpicnaúLLBç dðéà`ny ¨¥¨¤¤

el dwewf `id ixde g` dlral yiy `vnpe xkf oa dzeng dcli
m` mle` .weyl `ypidl zxzen `l` ,meailäúöédzeng ¨§¨

`idykäàéìî,[zxaern-]úLLBçoa dzengl clep `ny dlkd §¥¨¤¤
.xacd xxaziy cr weyl `ypidl dxeq`e ,meail dwewfe xkféaø©¦

úLLBç dðéà ,øîBà òLBäé`l` ,xkf oa dzeng dcli `ny §ª©¥¥¨¤¤
.weyl `ypidl zxzen

àøîâ
zxaern `ny rczy cr maiizz `le `ypz `l :dpyna epipy

:dpynd oeyl z` `xnbd zx`an .dzxv `id'dúøö àéä' éàî- ©¦¨¨¨
.'dzxv `id' oeyld xezia eprinydl d`a dpynd dnà÷ àä̈¨

ïì òîLîc ,eprinydl `a `pzd ±ïðéLééçc àeä äøö àäì- ©§©¨§¨¨¨§©§¦©
miyyeg ep` mid zpicnl dlra mr dkldy ef dxvl `weecy

,`id zxaern `nyìáàdpi` ef dxvy micr it lr xxazp m` £¨
,zxaernïðéLééç àì éúéøçà äøöì` -dlra `yp `ny oiyyeg oi §¨¨©£¦¦Ÿ©§¦©

ezy` ixd `l` ,zxaern `id `nye mid zpicna ztqep dy`
.mipa el oi`y g` zy` oick maiizdl zxzen

e`ae mid zpicnl dzxve dlra jldy dy`d :dpyna epipy
jilra zn dl exn`e'åëå íaééúú àìå àNpú àì`ny rczy cr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥

:`xnbd zxxan .dzxv `id zxaernàì éîeaé àîìLaoaen ± ¦§¨¨©¥Ÿ
,maiizdl dxeq` recn xacdàøaòéî àîìãcyeygl yiy ± §¦§¨¦©§¨
,dlran dzxv dxarzp `nyåmaiizz xy`ky `vnpäòât÷- §¨¨§¨

`id zrbetaxeqi`àlà .àúééøBàc çà úLày epipyy dnàì §¥¤¨§¨§¨¤¨Ÿ
àNpú,weyléànàdzxv oi`y yygd meyn m` ,dxeq` recn ± ¦¨¥©©

,meail dwewf `id ixde zxaernCläzkll yi ixd ±áBø øçà ©¥©©
,úBãìBéå úBøaòúî íéLð áBøå ,íéLðdzxv s`y xnel yie ¨¦§¨¦¦§©§§§

`ypidl zxzene meai zwifn dxhtp epiptly efe ,dclie dxarzp
,weyl `ypidl dilr dxq` dpyndy xg`ne .weylàîéì`ny - ¥¨

zhiya epzpyny xn`pàèeòéîì Lééçc ,àéä øéàî éaøyyegy ± ©¦¥¦¦§¨¥§¦¨
herinl miyyegy oeik weyl `ypidl dilr exq` okle ,herinl

.zecleie zexarzn opi`y miyp
:xg` ote`a `xnbd zx`anïðaø àîéz eléôàxn`z m` elit` ± £¦¥¨©¨¨

,xi`n iax lr miwlegd minkg zhiya `id epzpynyéìæà ék¦¨§¥
àaeø øúa ïðaø,aexd xg` zewitqa minkg mikled izni` - ©¨¨¨©¨

aïn÷ déúéàc àaeø,ze`ivna epiptl epyiy aexa -ïBâkly aex ¨§¦¥©¨§
,'úBieðç òLz'xya zexkeny zeiepg ryz xira yi m` ,xnelk ¥©£

uegn xya zkizg d`vnpe ,dtixh xya zxken zg`e xyk
.xzen xyade epiptly zeiepgd aex xg` mikled ,zeiepglåok §

aéøãäðñ.mipiicd aex zrxkd it lr mikled [oixcdpq-] ©§¤§¥
,epiptl aexd el` mipte`ayìáàaïn÷ déúéìc àaeøoi`yk - £¨¨§¥¥©¨

df oi`y 'zecleie zexarzn mleray miyp aex' oebk ,epiptl aexd
,mlera mixwnd aexa rahd `ed oky `l` ,epiptl miiwd aexàìŸ

àaeø øúa ïðaø éìæàdf aex xg` mikled oi`y micen minkg mb ± ¨§¥©¨¨¨©¨
.herinl miyyeg `l`

:df xe`ia dgece `xnbd dywnéøäåa meai oiprl epivnïè÷ ©£¥¨¨
àéä ïn÷ àúéìc àaeøc ,äpè÷e,epiptl epi` aexd df oecipay ± §©¨§¨§¥¨©¨¦

àaeø øúa ïðaø éìæàåixg` dfa minkg mikled mewn lkne ± §¨§¥©¨¨¨©¨
.aexdàéðúcmai ,`ziixaaå ïè÷dnaiàìå ïéöìBç àì äpè÷ §©§¨¨¨§§©¨Ÿ§¦§Ÿ

Bì eøîà ,øéàî éaø éøác ,ïéîaééîminkgzøîà äôé ,øéàî éaøì §©§¦¦§¥©¦¥¦¨§§©¦¥¦¨¤¨©§¨
ïéöìBç ïéàLokyäLøta áéúk 'Léà'xn`py dvilg lydk mixac) ¤¥§¦¦§¦©¨¨¨

(fdxhet 'yi`' eyxce ,'ebe FYnai z` zgwl Wi`d uRgi `l m`e'§¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤§¦§
.ohw `le dvilgaåokïðéLwî[miyiwn±],Léàì äMàxn`py §©§¦©¦¨§¦

dphw dnai s`y cnll 'dxrXd FYnai dzlre' weqt eze`a§¨§¨§¦§©©§¨
.ezvilga zxhtp dpi` lecb mai iptl dltpyäî àlàdíòh ¤¨©©©

dphwe ohwy xne` dz`y,ïéîaééî ïéàoiprl ehrnzp `l ixd ¥§©§¦
.meaiíäì øîà,xi`n iaxïè÷miyyegy oeik ,maiin epi`ànL ¨©¨¤¨¨¤¨

ohwd lcbiykàöné`edyñéøñrxf miwdle ciledl ie`x epi`e ¦¨¥¨¦
e .eig`läpè÷,znaiizn dpi`ànLlcbzyklúéðBìéà àönz §©¨¤¨¦¨¥©§¦

,meai zevna mpi` zipelii`e qixqe ,zcll die`x dpi`yeàöîðå§¦§§
äåøòa íéòâBt.meai zevn mewna `ly g` zy` xeqi` lyåeli` §¦§¤§¨§

ïðaøe xi`n iax lr miwlegéøáñxnel yiyíépè÷c àaeø øúa ìéæ ©¨¨¨§¥¦¨©¨¦§©¦
,mleray miphwd aex xg` jld ±eäðéð éñéøñ åàì íépè÷ áøå± §Ÿ§©¦¨§¦¥¦§

mixne` oke .meail miie`xe ,miqixq mpi`øúa ìéæxg` jld ±áBø ¦¨©
eäðéð úéðBìéà åàì úBpè÷ áøå ,úBpè÷ohw jkle .meail zeie`x ode §©§Ÿ§©¨©§¦¦§

e` qixq e`vni `ny miyyeg mpi`e maiil mileki dphwe
mpi`y aexd xg` mikled minkg zrcly x`ean ixd .zipelii`
`ed jky `l` epiptl epi` df aexy it lr s` ,zeipelii`e miqixq
zkll yi minkg zrcl epzpyn oecipa s` df itle ,mlera rahd
`ypidl dnaid z` xizdle ,zecleie zexarzny miyp aex xg`
lr ,weyl `ypidl dy`d z` zxqe` epzpyny dfne .weyl

,minkg zhiya dpi` jgxkàzøåeçî àlàitk xexae xeegn - ¤¨§©©§¨
,dligza epxn`yàéä øéàî éaø ïéúéðúîyeygl yiy xaeqd ©§¦¦©¦¥¦¦

.zelitny miyp herinl
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîaly `yixd z` zcnrd cvik - §©¦§¨

,dpyndøéàî éaøkok m` ,herinl yyegdàîéàx`ae xen` ± §©¦¥¦¥¨
d z`dì äúéä ,àôéñmipa `la dlra zny dy`lúBîçzpicna ¥¨¨§¨¨¨
,midúLLBç dðéàoa dzeng dcli `nydlral yiy `vnpe xkf ¥¨¤¤

m`e .weyl `ypidl zxzen `l` ,meail el dwewf `id ixde g`
,dywi xi`n iax zhiyk epzpyn ok`éànàyeygl oi` recn ± ©©

l yi ixd ,xkf dcli dzengyíéLð áBøå ,íéLð áBø øçà Clä©¥©©¨¦§¨¦
,úBãìBéå úBøaòúîwxeúBìétî èeòéî,odizecleåmpn`ìk ¦§©§§§¦©¦§¨

úBãìBiä`niiw ipa zecleäöçîzecleiäöçîe íéøëæzeclei ©§¤¡¨§¨¦¤¡¨
,úBá÷ðxnel epl yieCBîñ[sxvz-]àèeòéîmiypúBìétîc §¥§¦¨§©¦
äöçîìzecleiydéì eåäå ,úBá÷ðdàèeòéî íéøëæ,zecled lkn §¤¡¨§¥§¨¥§¨¦¦¨

oiicr j` .dawp zeclei e` zelitn e` miypd aex ixdyLeçéìå± §¥
iax zrck ,mai dl yie xkf dzeng dcliy herinl yegl epl did

.weyl `ypidl dilr xeq`le ,xi`n
:`xnbd zvxzn÷eMì ä÷fçéàc ïåék àîìcxaky oeik `ny - ¦§¨¥¨§¦©§¨©

zpicnl dzeng d`viy drya ixdy ,weyl xzid zwfga dzid
,mai did `l midLééç àìherinl xi`n iax yyg `l jkl ± Ÿ¨¥

.dwfg cbp 'mixkf zeclei'y
wnd ly oecipa mb ,ok m` :`xnbd dyàLéømr lrad jldy ¥¨

,dzxv dcli `ny maiizz `ly `ed oicdy mid zpicnl dxvd
oeik ixd ,maiizz `l recníeaééì ÷fçéàcdy`d dzid xaky ± §¦©©§¦

,mipa `la mid zpicnl dlra jldy drya meail dwewf zwfga
íaééz.maiizdl zxzen `dz ± §©¥

:`xnbd zvxzn,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàaàLéøekldy ¨©©©§¨¨©©¨©£©¥¨
,mid zpicna oa el clep ok` m` ,mid zpicnl dzxve dlra

`vnp dy`d maizz xy`kca zrbetúøk øeqéàg` zy` ly §¦¨¥
xacd zxneg zngn jkitle ,devn mewna `lyeLLç`ny ¨§

a ok oi`y dn .dwfgd lr eknq `le dzxv dxarzp,àôéñelit` ¥¨
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המשך בעמוד לא

miwxt dyelya` cenr hiw sc ± iriax wxtzenai
äðùîàùðú àì 'åë äìòá êìäù äùàä.dlra `vi mipa `lae li`ed Ðàìå

íáééúú`ypz `l i`n` :jixt `xnbae .dzxv dcli `ny Ð?`ypze uelgz

.jytp dnnäúøö àéä.`xnba yxtn Ðäì äúéäúåîçd`viyke .mid zpicna Ð`l

efl mai oi`e ,oa dl didlirl opiyiigc ab lr s` .mai dl ozip `ny zyyeg dpi` Ð

dxv dcli `nydclic dn lkc `ed mzd Ð

dawp oia xkf oia dxv.main `dl dl witn Ð

la`,zeng`l dcli inp i`cwiwfjdl dl

opiyiig `l i`d ileke ,xkf dcli ok m` `l`

dcli `nyxkfe.didäàéìî äúöédzvi Ð

.zxaern dzengúùùåç.did xkf `ny Ð

úùùåç äðéà,dlitd `ny xninl `ki`c Ð

dlitd `l xnel cenlz`e.dzid dawp `ny Ð

àøîâéúéøçà äøöìoi`y micr e`a m` Ð

zxaern dzxvdy` `ny zyyeg dpi` Ð

.mail zxzene ,`yp zxg`ùééç øéàî éáø
àèåòéîìoileg) "oihgey lkd" wxta Ðiab (`,e

e`vny mze` meyn mizek lk lr xfby ,mizek

mifixb xda dpei zenceegzyde.dlòùú
úåéåðçmy) `ipzc Ð`vnpae :(`,dvjld Ð

zeiepgc oeikc .aexd xg`oi`ex ep`e ,od epiptl

.dhegy xya zexken oaexyéøãäðñåmipy Ð

ol `niiwc ,oiaiign xyr cg`e oikfn xyr

i`kfcoixcdpq),oikfn aexe li`edc ,(`,nonwe

.edpipïî÷ àúéìãlifipc ,`kd oebk Ðaex xza

.mleray miypäì äúéä àôéñ àîéàúåîç
úùùåç äðéài`n` Ð?inp idpmixkfc

aex xg` jld edin ,lif`e yxtnck ,`herin

zexarzn miyp aexc oeike ,miyp`kil Ð

cg `l` ,`herinc `herin mixkfa xninl

herine zecleie zexarzn miyp aexc ,`herin

.yegile `herin mixkf edl eede :opiqxb ikd .'ek

åùùç úøë øåñéàã.dzxv dxarzp `ny Ðàì
åùùç,dzeng dxarzp `ny Ðdnwe`e

.dwfg`åàì øåñéà éì äîopira `l in Ð

opiyiigc ikid ik ,e`l xeqi` wtql yginl

zxk xeqi` wtql?e`l `witqc icin `d

zxkl :`nipc ,xzend xaca `id opaxc dwgxd

xaca dwgxd ciar `l e`ll ,dwgxd ciar

ynn `ziixe`c `xeqi` `ny `kdc ,xzend
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äùàäzyyeg d`iln dzvizeawpc `aexl riiqnc dwfg `ki`c ab lr s` Ð

zelitne.d`iln dzviy ,dwfg dil rxzi`c ,zyyeg Ðìáàdxvl

opiyiig `l izixg`dxvdy dil rnyn "dzxv `idc" .wiic "dzxv `idc" oeyl xezidn Ð

.`yp m` zxg` dxv rnyn `le ,zxaern dnvr

éàîà'ek miyp aex xg` jld:xn`z m`e Ð

ozip :(a,giw) oiwxit jci`a lirl opzc

,ipa zn jk xg`e ilra zn ,mid zpicna oa il

oiicr :xnel dleki dzidy ebna zpn`p dpi` dnl

zexarzny miyp aex` opiknqe ,miiw ipa

micr ipy yiy oebk ixiinc :xnel yie ?zecleie

dleki dpi` `zydc ,ezn mdipyy mixne`y

.miiw ipa oiicr xneléáø`id xi`n:z"`e Ð

xza opax ilf` ike ?opaxk inp dl iwen `l i`n`

`aexilzc la` ,dyrna ilz `lca epiid Ð

dyrna`peeb i`dkc .`aex xza opilf` `l Ð

:xnel yie !(`,k) zexekac iyily wxta ipyn

oi` :inp i` .`iepiy `edd dil zilc ,daxk `kdc

mc`y ,`a `ed `linn `l` ,dyrna ilz aeyg

.ezy`l wwfp

ïåâë'ek oixcdpqe zeiepg ryzikid :dniz Ð

miax ixg`" :aizkde ?xi`n iax bilt

xi`n iax ibiltc ogky` `kid :cere ?"zehdl

`l` ibiltc ogky` `l `d ?zeiepg ryza opaxe

zeiepg ryz hwp `wec e`l `nye !dphwe ohwa

oilega ibiltc `herin oebk `l` ,oixcdpqe

.(a,n) dxf dcear zkqnae (`,`i)

àúøååçî`id xi`n iax oizipznyiigc Ð

ol `niiw `l op` edin .`herinl

oizipznc `nzq iz`c ab lr s` .xi`n iaxk

xi`n iaxk`herinl yiigc `da Ðelit`] Ð

`nw wxta xn`cn ,dizeek ol `niiw `l [ikd

?`xyia lik` ikid xi`n iaxe :(a,`i) oilegc

gweld" wxtac :dywe .opilk` xity op`c rnyn

oaxk opgei iax wiqt (`,ck zexeka) "dnda

on dwipn dnda gwela xn`c ,l`ilnb oa oerny

,dixg` jexk dpayk dxekad on dxehtc ixkpd

la` .dcli ok m` `l` `ngxn `lc meyn

aexc ab lr s` ,`xhtin `l algc `nrhn

zeclei ok m` `l` zealeg oi` zenda`nl` Ð

icda dwfg `kilc ab lr s` ,herinl opiyiig

`ly zwfga dnda iwe` zxn` i`c .`herin

dcliyecw oi`y zwfga cled cnrd ,daxc` Ð©¥

iaxc :xnel yie !en` irna oileg didy ,dxekaa

`ngxn `lc `da `l` dizeek wiqt `l opgei

depi`xy `kidl dpin `wtpe ,dcli ok m` `l`

dcil mcew alg dl didy`xhtin `l `iddc Ð

xaq l`ilnb oa oerny oaxc xyt`e ,alg mrhn

xi`n iax xfbck ,mewn eze` eh` zenewn x`y xfb `lc (a,n dxf dcear) "minlvd lk" wxt yixa `herinl yiig `lc l`ilnb oa oerny oax zgkync ,xity iz` `zyde .xhet alg

'ek mizek ma ewifgdy zevn lk :l`ilnb oa oerny oax inp xn`we .mzdcg`c meync ,di`x `iadl oi` mizekn ,edine .mizek zhigyn lik` inp opgei iaxe .herinl yiig `l `nl` Ð

opgei iax xn`c `de .xi`n iaxc opaxk inp opgei iax xaqc rnyn 'ek me`yre l`yil zrc oda oi` mixac ipy iab (`,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta la` .miryx mlek wifgdl oi` ryx

xi`n iaxk `nzqe ,iwiipe` zia zepiabe qiixen ihernl :(a,hl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt seqaoax`c `de .(a,n dxf dcear) "minlvd lk" yixa zwelgn jk xg`e mzq ied mzd Ð

ddy `l `d ,ltp epi` mc`a mei miyly ddyy lk :l`ilnb oa oernys` ,dizeek mzd ol `niiwe (`,elw zay) "dlinc xfril` iax" wxta ix` elk` e` bbd on ltp elit` ,ied `witq Ð

`aex xza opilf` `le ,mzd xq` dndaa mini dpeny jez oke .miltp mpi` aexc ab lraexd lr jenql evx `le ,miyly jez zna dvilg dekixvde .dexra lwdl `ai `ly meyn mzd Ð

dvilg `la weyl dxizdlol `niiwc ,mzd lwdl yi ikd e`lac :cere .dexra lwdl `ai `ly ,xeht zelia` oiprl mb jkle .lewlwe frl icil `aie ,zne wdity mlerd exn`i `ly Ð

`d `l i`c .mc` eh` dnda exfbc ,dndaa ok enk exq`e .la`a lwind ixack dkldm`e .zne wditl aexw `diy ,dlega xizdl `ai `ny ,`ixaa dndaa exq` inp i` .`d `niiw `l Ð

elit` ,dxezd on herinl xi`n iax yiig `l i` ,edine !lahc dwfg `ki`c cere ,oixyrn oi`y ux`d mr herin `ki`c oeik ?i`nc dl zgkyn ikid ,herinl yiigc xi`n iaxle :xn`z

opaxcn `l` ,dicda dwfg `ki`c `kidwfged `ed m`c ,herinl `peeb i`d ik opiyiig `lc :xnel yie .xity iz` ded Ðxi`n iax xfb mizek iabc ab lr s` ?ewfged in l`xyi lk Ð

(`,e) oilegc `nw wxta xn`ck ,elwlwzpy herin meyn mlek lr.l`xyik zevna oixdfp oi`e ,od zg` dne`c mizek ip`y Ðàùéømaiizz meaiil dwfgi`c`zyd jzrc `wlqc Ð

aex icda ipdn weyl dwfgc enk.maiizze ,zelitnc herin icda meaiil dwfg ipdn inp ikd Ð
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efl mai oi`e ,oa dl didlirl opiyiigc ab lr s` .mai dl ozip `ny zyyeg dpi` Ð

dxv dcli `nydclic dn lkc `ed mzd Ð

dawp oia xkf oia dxv.main `dl dl witn Ð

la`,zeng`l dcli inp i`cwiwfjdl dl

opiyiig `l i`d ileke ,xkf dcli ok m` `l`

dcli `nyxkfe.didäàéìî äúöédzvi Ð

.zxaern dzengúùùåç.did xkf `ny Ð

úùùåç äðéà,dlitd `ny xninl `ki`c Ð

dlitd `l xnel cenlz`e.dzid dawp `ny Ð

àøîâéúéøçà äøöìoi`y micr e`a m` Ð

zxaern dzxvdy` `ny zyyeg dpi` Ð

.mail zxzene ,`yp zxg`ùééç øéàî éáø
àèåòéîìoileg) "oihgey lkd" wxta Ðiab (`,e

e`vny mze` meyn mizek lk lr xfby ,mizek

mifixb xda dpei zenceegzyde.dlòùú
úåéåðçmy) `ipzc Ð`vnpae :(`,dvjld Ð

zeiepgc oeikc .aexd xg`oi`ex ep`e ,od epiptl

.dhegy xya zexken oaexyéøãäðñåmipy Ð

ol `niiwc ,oiaiign xyr cg`e oikfn xyr

i`kfcoixcdpq),oikfn aexe li`edc ,(`,nonwe

.edpipïî÷ àúéìãlifipc ,`kd oebk Ðaex xza

.mleray miypäì äúéä àôéñ àîéàúåîç
úùùåç äðéài`n` Ð?inp idpmixkfc

aex xg` jld edin ,lif`e yxtnck ,`herin

zexarzn miyp aexc oeike ,miyp`kil Ð

cg `l` ,`herinc `herin mixkfa xninl

herine zecleie zexarzn miyp aexc ,`herin

.yegile `herin mixkf edl eede :opiqxb ikd .'ek
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ynn `ziixe`c `xeqi` `ny `kdc ,xzend
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dcil mcew alg dl didy`xhtin `l `iddc Ð

xaq l`ilnb oa oerny oaxc xyt`e ,alg mrhn
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opgei iax xn`c `de .xi`n iaxc opaxk inp opgei iax xaqc rnyn 'ek me`yre l`yil zrc oda oi` mixac ipy iab (`,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta la` .miryx mlek wifgdl oi` ryx

xi`n iaxk `nzqe ,iwiipe` zia zepiabe qiixen ihernl :(a,hl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt seqaoax`c `de .(a,n dxf dcear) "minlvd lk" yixa zwelgn jk xg`e mzq ied mzd Ð

ddy `l `d ,ltp epi` mc`a mei miyly ddyy lk :l`ilnb oa oernys` ,dizeek mzd ol `niiwe (`,elw zay) "dlinc xfril` iax" wxta ix` elk` e` bbd on ltp elit` ,ied `witq Ð

`aex xza opilf` `le ,mzd xq` dndaa mini dpeny jez oke .miltp mpi` aexc ab lraexd lr jenql evx `le ,miyly jez zna dvilg dekixvde .dexra lwdl `ai `ly meyn mzd Ð

dvilg `la weyl dxizdlol `niiwc ,mzd lwdl yi ikd e`lac :cere .dexra lwdl `ai `ly ,xeht zelia` oiprl mb jkle .lewlwe frl icil `aie ,zne wdity mlerd exn`i `ly Ð

`d `l i`c .mc` eh` dnda exfbc ,dndaa ok enk exq`e .la`a lwind ixack dkldm`e .zne wditl aexw `diy ,dlega xizdl `ai `ny ,`ixaa dndaa exq` inp i` .`d `niiw `l Ð

elit` ,dxezd on herinl xi`n iax yiig `l i` ,edine !lahc dwfg `ki`c cere ,oixyrn oi`y ux`d mr herin `ki`c oeik ?i`nc dl zgkyn ikid ,herinl yiigc xi`n iaxle :xn`z

opaxcn `l` ,dicda dwfg `ki`c `kidwfged `ed m`c ,herinl `peeb i`d ik opiyiig `lc :xnel yie .xity iz` ded Ðxi`n iax xfb mizek iabc ab lr s` ?ewfged in l`xyi lk Ð

(`,e) oilegc `nw wxta xn`ck ,elwlwzpy herin meyn mlek lr.l`xyik zevna oixdfp oi`e ,od zg` dne`c mizek ip`y Ðàùéømaiizz meaiil dwfgi`c`zyd jzrc `wlqc Ð

aex icda ipdn weyl dwfgc enk.maiizze ,zelitnc herin icda meaiil dwfg ipdn inp ikd Ð
dwfge
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קפו
miwxt dyelyaa cenr hiw sc ± iriax wxtzenai

ä÷æç àùéøzexarzn miyp aexc .wey xzidl dl iziin `aexe ,meaiil dl iziin Ð

dzxv dcli ixde ,zecleiedxhtpe.`id mblifipc `aex ik sicr `l dwfge,dxza`

,maiizz `l jkldweyle.`herinl yiigc xi`n iaxk ,`l inp÷åùì ä÷æç àôéñÐ

dzeng dxarzp inp i`c .weyl `aexe ,dzviyk dlgz dzid mai `la ixdy`ny Ð

,zeawpe miltp mixaer aexc ,ltp e` dzid dawp

dvgnc ,lirl opixn`ckicleeczeawp iniiw

miltp mixaer herine ,eed`niiwc mixkf eed Ð

dwfg `ki` inp `kde .zeclee iabl `herin

rxnc aexlinp`yygleed mixkfc ,`herinc

.`herinc `herin edlíìåòìå:dinza Ð

.weyl `ypze ,jytp dnn uelgzäîöòì
äùìù,miycg dyly oiznz dnvr liaya Ð

,miycg dyly oizndl zekixv miypd lkc

yginl `kilc .mid zpicna zn dlra elit`e

`id zxaern `nyinp zipelii`e dpwf `dc Ð

opixn`ck ,miycg dyly oizndl zekixv

zenai) "ulegd"adkld :(a,anzekixv olek Ð

.oizndläòùú äúøáçì,dzxag liaya Ð

dzxv `id zxaern `nyoizndl dkixv Ð

dvlg elit`y .miycg dryz`ypz `l Ð

,`id zxaern dzxag `ny ,dryz jeza

`l` efl zxhet dvilg oi`e ,`niiw ly clede

.xhet cleecleedexie`l `viy cr xhet epi`

.mlerdíìåòì äúøáçìdzxiag liaya Ð

rczy cr ,mlerl oizndl dkixvdl yi m`

.e`l m` cleeõåìçúådnn dryz xg`l Ð

dzxv dcli m` .`ypze ,jytpdxhtp ixd Ð

e`l m`e ,clea.dzxhet dzvilg ixd Ð

æåøë äëéøöî,dvelg dzid `ly fixkdl Ð

.dpedkl zxzeneéìòá úî êë øçàå éðá úîÐ

.dlgzak mail dwewf ipixdeúðîàðdna Ð

`le .ilra jk xg`e oey`x ipa zn :dxn`y

.dxn`w mail `ngxc meyn `nlc opiyiig

`nrh i`ndzid meaii zwfgae li`ed Ð

:dxn`yk maid lr dnvr xq` dite ,zcner

mail dnvr xizdl leki dtd `ede ,oa il ozip

.oey`x ipa zn :xneleúðîàð äðéà`ypdl Ð

opiyiige .dzvi meaii zwfgae li`ed ,weyl

,"oa il ozip" dxn`w dil `ipqc meyn `nlc

,maiil dxeq`e od zn` `ny dixacl oiyyege

.zvlegeúøîà÷ãë,el dwewf dzid `lc Ð

.dpedkl zxzene ,melk dzvilg oi`eäùåøâá
dlqty ,xg` yi`n xak dyexb dzidy Ð

.zinler dpedkléðàilrae ipae Ðep`agp

jkld .cirdle `al epnr yi` oi`e dxrna

.icdq iz` `nlc yginl `kiläðùîéúù
úåîáé.mig` ipy iyp Ðäøåñà åæweyl Ð

`ed ig `nyc ,dnai `edy ef ly dlra iptn

zn zxne` ezy`y it lr s`e .el dwewfezpn`p dpi` Ð`ypzy dznai`,dit lr

.dcirdl zepn`p oi`y miyp yngn zg` `idy ,dzxag lr dcirn dnai oi`yíéãò åæì
.dlra zny Ðäøåñà íéãò äì ùéù åæmicrc ,`ed ig `nyc ,dnai iptn ,`ypil Ð

epd` i`ndl?.ilra zn xnel `pnidn inp `id `dúøúåî íéãò äì ïéàù åæå.zny micr yi ixdy ,opiyiig `l inp dnai liayae .zn `edy dxn` `dc ,weyl Ðåæìå íéðá åæì
íéðá ïéà.'ek zxzen mipa dl yiy z` ,efl `le efl `l micr oi`e Ðåîáééúðoinai ipy o`k mdl didy Ð.enaiizpeilra zn dxn`y dy`dydkxved `l meaii oiprlc ,maiizz Ð

z`fdzecrl.ef ly`yix`e.mipa `le micr `l mdl oi`y ,i`wåúîåïéîáéäàùðäì úåøåñàoiicr `ny .ef ly oey`xd dlra iptn efe ,ef ly oey`xd dlra iptn ef .weyl Ð

odizy e`ypy it lr s`e .miig mdoinailmdilra ezny zwfgae`ypiyk eiykr la` ,zepn`p onvr lv` Ðweyl`vnp Ðdzecref lr ef zecirn zenai oi`e ,efl liren ef ly

.xzid cvïéîáéì åøúåäå ìéàåä`l ez ,mdilra ezny zwfga Ðoxqzinyegipc.md oiig `nylàøîâúåøúåî ïäéúù.dzxag icra efe dipa iptn ef ,meaii zwif o`k oi`y Ð

äúøáçì äãéòî äøöelqtp `l zexv cv iptne ,edpip zexv zenai izy `dc Ðcirdln.efl ef
éáåñðéàì
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ä÷æçå`aexn sicr `lzexarzn miyp aexn sicr elit`c ,sicr `lc jixv ded `l Ð

zecleie,xne` zn`d `l` .herinl yiig xi`n iaxc ,yegl yi mewn lkn Ð

.`aexn sicr `lcêåîñ`blte `blt dil dede dwfgl `herinwxtac :xn`z m`e Ð

:opixn` ,dqird cva `vnpy wepiz iab (`,et oileg) "mcd ieqk" wxtae (`,t) oiyecwc `xza

,dxdh zwfgl oigthn oi`c `herin jenq

xn`w `kde .dqirl oixdhne ,`aex dil rxzi`e

:miig epiax xne`e !opixngne `blte `blt iedc

ewitq iede ,l`yil zrc ea oi`y xac ied wepizc

dil rxzi` ikdle ,cigid zeyxa elit`e xedh

.`aexàôéñedl eed weyl `aexe weyl dwfg

`herin mixkf`l `herinc `herinle `herinc

opiyiigikid ,ok m` :opgl` epiax ax"d dywd Ð

iax lr (a,k) zexekac iyily wxta dpin jixt

yiig `l `kde ,`herinl yiigc ryedi

,`herinc `herin `ki` `kd `de ,`herinl

dil rxzi` d`ln dzvic :uxize !yiig `l ikdle

`l ikd elit`e ,dirna xaer dl yiy oeik ,dwfg

oeik ,herin enk dil aiyge ,ryedi iax yiig

:dywd cere .d`ln dz`ivia xq` `nw `pzc

d`ln dzvi xn`c ryedi iaxc `nw `pzc

dwfg `kilc ab lr s` ,herinl opiyiige ,zyyeg

dzxve dlra jldy dy`d iab ,`yixae ,dicda

:uxize !herin icda dwfg ira ,mid zpicnl

hwpc `de .herin icda dwfg ira `l i`cec

`herin icda dwfg `yixa opiracopira `l Ð

f`c ,aexl `zriiqn dwfg `dz `ly `l` ikd

zpiab iab oeir jixve .herinc herin herind ied

aexc meyn xi`n iax dil xq`c iwiipe` zia

.xird dze` ly dxf dcearl mihgyp milbr

iaxc ,inp herin elit` ,aex `ixi` i`n :jixte

aexc oeik ?`iyew i`ne .herinl yiig xi`n

,xzid zwfga algc dwfge ,mihgyp oi` milbr

.`kd xn`ck `aex dil rxzi` ok m`

úà'eke dxeq` micr dl yiyepiaxl dniz Ð

opirny` `nye ?ol rnyn `w i`n :wgvi

.`d eh` `d opixq` `lc

éàîdxv xaqwc meyn xfrl` iaxc `nrh

'ek dzxagl dcirnepiaxl dniz Ð

`wxit jci`a xfrl` iax bilt `l i`n` :wgvi

ueg dcirdl mipn`p lkd iab (`,fiw zenai)

iax i`e ?dznaie dzxv aiygwe ,'ek dzengn

dxv `aqpi`c xzal ixii` xfrl`mewn lkn Ð

ing zn jk xg`e ilra znc `idd iab ibltilÐ

oeik ,xq` `l xfrl` iaxe dxeq` dzenge ,`ypz

,inc `lc :wgvi epiaxl d`xpe !dlkd z`ypy

lr cirdl d`a dnaid e` dxvdy i`ce lirlc

dzxagiaxl elit` zpn`p zeidl dl oi` Ð

cirdl dpeekzn dpi` zg` lk ,`kd la` .xfrl`

lr cirdl dpeekzn oi`y oeik ,dzxv lr zpn`p `linne ,dnvr lr `l` dzxag lr

.dzxag
oi`
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ïéøeñà ¯ ïéîáéä eúîe eîaééúð" .úBøzeî ïäézL ¯§¥¤¨¦§©§¥©§¨¦£¦
¯ ïéîáéì eøzeäå ìéàBä :øîBà øæòìà éaø ."àNpäì§¦¨¥©¦¤§¨¨¥¦§§©§¨¦
,øæòìà éaøc àîòè éàî :àáø éòa .íãà ìëì eøzeä§§¨¨¨¨¥¨¨©©£¨§©¦¤§¨¨
íeMî àîìc Bà ,dzøáçì äãéòî äøö øáñ÷c íeMî¦§¨¨©¨¨§¦¨©£¤§¨¦§¨¦

dpéî à÷ôð éàîì ?dLôð àì÷ì÷î àì àéäc¯ §¦¨§©§§¨©§¨§©¨§¨¦¨
éáåñðàì
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc zenai(ipy meil)

meyn ,dyw `le ,herinl yyegd xi`n iaxk epzpyn ok` mlerl
ayàLéøoiyyeg m` mipce mid zpicnl dzxve dlra ekldy ¥¨

xg` zkll yi cg` cvn ,meain dze` xehtiy cle dxvl clepy
ä÷æçdwewf dy`dy,íeaééìzpicnl dlra jldy dryay oeik £¨¨§¦

,mipa `la did mideipy cvn÷eMì àaeøaex xg` zkll yi ± ¨©
,mid zpicna dcli dzxvy dxend zecleie zexarzn miyp

,weyl `ypidl zxzene meaid zwifn `id dxhtpeåixdàì ä÷æç §£¨¨Ÿ
éãòàaeø ék ó,epnn drexb `l` aexk daeyg dpi` dwfg -éúééàå ¨¦¦¨§©§¦

ä÷æçì CBîñ úBìétîc àèeòéîmiypd herin z` `iaz xy`ke ± ¦¨§©¦§©£¨¨
el oi`y dwfgl edtxvze ,meail dwewf `idy cnlnd zelitnd

,aexd eze`k milewy cgi mdipy ,meail dwewf `ide mipaäåäå§£¨
àbìôe àbìt déìnpe ±oky ,dvgn lr dvgnk oecip xacdy `v ¥©§¨©§¨

dwfge herin ecbpke ,meaia dxqe`le weyl dxizdl aex o`k yi
okle ,meaia daiigle weyl dxqe`líaééúú àìå àNpú àìcr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥

.meaid zwif drwtp `ny ,`l e` dzxv dcli m` xexiaa rczy
a mle`àôéñdcli mid zpicnl d`viy dzeng m` `ed oecipdy ¥¨

mb o`k yi ,[mai] 'xkf' oaä÷æç`ypidl zxzene mai dl oi`y £¨¨
,÷eMì,mai dl did `l mid zpicnl dzeng d`viy onfa ixdy ©
àaeøå`ypidl zxzen `idy cnlnd aex mbe ±,÷eMìixdy §¨©

ipa mixkf mpi` zecle aex ixd my dzeng dxarzp m` elit`
cvde ,[miltp herine zeawp dvgny lirl x`eank] `niiw

,xkf dcli dzeng m` wx `ed weyl dxqe`lådf cv cbpy oeik §
,dwfg mbe aex mb yiàèeòéîc àèeòéî íéøëæ déì éåäyygd ± ¨¥¥§¨¦¦¨§¦¨

,herin ly herin aygp xkf dcli `nyelàì àèeòéîc àèeòéî¦¨§¦¨Ÿ
.øéàî éaø Lééçdy`d z` oixizn dpynd ly `tiqa jkitl ¨¥©¦¥¦

.weyl `ypidl
zne ,mid zpicnl dzxve dlra jldy dy`d :dpyna epipy

,dlra'åëå íaééúú àìå àNpú àì`id zxaern `ny rczy cr Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥
:`xnbd zl`ey .dzxvíìBòìedxeq` didz mlerl ike - §¨

,jytp dnn weyl zxzene zvleg dpi` recn ,weyl `ypidl
`l m`e ,dvilgd `la mb zxzen `id ixd dzxv dcli m` ixdy

.dvilgd zngn zxzen `dz dcli
:`xnbd daiyn,éøéòæ øîà,mlerl `ypidl dxeq` dpi` ok` ¨©§¦¦

`l`ìjxevdîöòoizndl dkixvìLíéLãç äL,dlra zzinn §©§¨§¨¢¨¦
`ypidln oizndl dkixvy dlra zny dy` lka oicd `ed oky
m` xkip `di jkay ,dlra zzinn miycg dyly exariy cr
oizndle jiyndl dkixv cere ,zny mcew dlran dxarzp

dzøáçìcr dzxv epiidäòLzdxarzp `ny ,ezzinn miycg ©£¤§¨¦§¨
`ypidl dxizne meain dxhet epi` xaerde ,mid zpicna dzxv

,xaer yiyk dxhet dpi` dvilgd oke ,cleeiy cråokn xg`l §
úöìBçweyl `ypidl zxzene,CLôð änîdzid dzxv m` oky ¤¤¦¨©§¨

zxaern dzid `l dzxv m`e ,dxhte clep xak xaerd ,zxaern
.dlired ef dzvilg ,dlitdy e`

:zwlegd drcì ,øîà àðéðç éaøjxevdîöòzxaern m` rcil ©¦£¦¨¨©§©§¨
oizndl dkixv ,oey`xd dlran `idìLäLixacke ,miycg §¨

j` ,ixirfdzøáçìdxeq` ,dzxv dxarzp `ny wtqd zngn ± ©£¤§¨
`ypidl e` maiizdlíìBòìm` xxaze rczy cre` dzxv dcli §¨

.`l
:`pipg iax zrc lr `xnbd ddnzõBìçúåmiycg dryz xg`l §©£

weyl `ypidl zxzen didze.CLôð änî:`xnbd daiynøa éiaà ¦¨©§¨©©¥©
eäééåøz éøîà ïéáà øa àðéðç éaøå ïéáàmrhd ,[mdipy exn`-] £¦§©¦£¦¨©£¦¨§¥©§©§

,miyceg dryz xg`l elit` uelgl minkg exq`yànL äøéæb§¥¨¤¨
àäédzxvl,àîéi÷ ïa ãìå,jxevl `ly dzid dzvilgy xxazie §¥¨¨¤©¨¨

äpeäëì æBøk dëéøöî äzà àöîðådpi`y oic zia zfxkd - §¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
rczy cr uelgz `ly exfb okle ,odkl `ypidl zxzene 'dvelg'

.dvilgl dwewf `ide oa dlral oi`y ze`cea
:`xnbd zl`eydëøöéìårecne ,jka dne fexk dkixv `dze ± §¦§§¨

:`xnbd daiyn .dfxkd jxhvzy yyg meyn uelgl dexq`

eyygäæøëäa éåä àìå äöéìça éåäc àkéà àîìcipa eidi `ny - ¦§¨¦¨§¨¥©£¦¨§Ÿ¨¥§©§¨¨
zxzen `idy dfxkda migkep eidi `le ,dvilg zrya mc`

,dpedklåodkl z`yip dze` e`xi xy`kéøîàipa mze` exn`i ± §¨§¥
mc`eøL÷[exizd±],ïäëì äöeìç,dpedkl dvelg xizdl e`eaie ¨¨£¨§Ÿ¥

.uelgz `ly opax exfb okle
:`pipg iaxe iia` ly mxe`ia lr dywn `xnbdïðzlirl dpyna §©

(:giw),mipa mdl eid `le mid zpicnl dlra mr dkldy dy`d ,
dxn`e d`ae ,meail dwewf zwfga zcner `id ixdeïa éì ïzéð¦©¦¥

,íiä úðéãîadtiqedeäøîàådligzyCk øçàå éða úîznéìòa ¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨©§¦
`id ixd ,meail ip` dwewfeúðîàðla` .maiizdl dnvr xizdl ¤¡¤¤

dxn` m`Ck øçàå éìòa úîznéða,meain ip` dxehtedðéà ¥©§¦§©©¨§¦¥¨
úðîàð`ypidl dxeq`e ,meail dwewf zwfgn dnvr `ivedl ¤¡¤¤
.weylemewn lknäéøáãì ïéLLBçxg` dpa zny `ed zn` `ny §¦¦§¨¤¨

,meain dxehte ,dlra zzinåokl.úîaééúî àìå úöìBçdzrne §¤¤§Ÿ¦§©¤¤
,uelgl dl exizd ji` ,dywéøîàå íéãò eúà àîìc Leçéìå§¥¦§¨¨¥¦§¨§¥

äøîà÷ãkdixack ecirie micr e`eai `ny o`k s` yeygp - ¦§¨¨§¨
,dvilgl dwewf dpi`e ,dpa zn jk xg`e dlra zn dligzy

æBøk dëéøöî äzà àöîðådxizdl,äpeäëìmixizny okzi cvike §¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
.uelgl dwewf ok` `idy ze`cea mirceiy iptl uelgl dl

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzwqer ef dpynadzidy dy` ¨©©¨¨§
äLeøâxak `id jk meyne ,zny dfl z`ypy mcew xg` yi`n §¨

fexk jxhvzy yyg oi`e ,dvilgd `la s` dpedkl dleqt
.dpedkl dxizdl

:sqep uexiz,øîà àðeä áøc déøa àéiç áøzwqer ef dpynaote` ©¦¨§¥§©¨¨©§
y,äøòîa eðàaçð àeäå éðà äøîàep`agp ilrae ipae ip` ,xnelk ¨§¨£¦§¤§¥¦§¨¨

e`eaiy yyg oi` jkle ,epzi` yi` did `le ,ezn mye dxrna
dvilgdy mlerl xxazi `ly `vnpe ,dixack cirdl micr

.dpedkl fexk dkixvye jxevl `ly dzid

äðùî
lirl dpyna epipy(.fiw)cirdl zepn`p opi`y miyp yng mpyiy

oz`py zngn xwy cirdl zelelry oeik ,dlra zny dy`l
[maid] dlra ig` zny dl cirdl zepn`p opi` ok enke ,ef dy`l
zg` ly zecr ipte` dnka dpc epzpyn .meain dxhetl ick

:oey`x ote` .[dlra ig` zy` epiid 'dnai'] el` miyp yngnézL§¥
úBîáé,mipa mdl oi`e mig` ipyl ze`eypd miyp izy ±Bæzg` - §¨

miypdnéìòa úî úøîBà`ypidl ipexizdeåmbBædipyd -úøîBà ¤¤¥©§¦§¤¤
éìòa úîixd ,`ypidl ipexizdeäøeñà Bæweyl `ypidléðtî ¥©§¦£¨¦§¥

Bæ ìL dìòa,dly maid epiidåmbBæ ìL dìòa éðtî äøeñà Bæ ©§¨¤§£¨¦§¥©§¨¤
zny zpn`pe dcirn odn zg` lky s` xnelk ,dly maid `edy

lkn ,dlradxhetl zny xnel zpn`p dpi` dzxag itlk mewn
ipyy miyyeg df oiprle ,dzxagl dcirn dnai oi`y ,meaid on
dxeq`e mail dwewf miypdn zg` lke miig [minaid] milrad

.weyl
:odilra ezny zecirnd zenai izy oze`a ipy ote`Bæìmb yi ¨

íéãòdlra znyíéãò ïéà Bæìå,zn dlrayíéãò dì LiL úà ¥¦§¨¥¥¦¤¤¥¨¥¦
dlra zny dixackäøeñàyegl dkixvy oeik ,weyl `ypidl £¨

,ig dnai `nyíéãò dì ïéàL úàådlra zny dixacl miriiqnd §¤¤¥¨¥¦
úøzeîdlra zny micr yi dzxagl ixdy ,weyl `ypidl ¤¤

.meail dwewf dpi`y `vnpe ,[maid]
micr oi`y odilra zen lr zecirnd zenai izya iyily ote`

m` :odn zg` s`lBæìyiíéða,dlraníéða ïéà Bæìå,dlranúà ¨¨¦§¨¥¨¦¤
úøzeî íéða dì LiLdpi` ig maid m` s`y ,weyl `ypidl ¤¥¨¨¦¤¤

,mipa el yiy meyn el dwewfúàåzxg`d dy`d,íéða dì ïéàL §¤¤¥¨¨¦
äøeñà.weyl `ypidl £¨

micr oi`y odilra zen lr zecirnd zenai izya iriax ote`
:mig` ipy milral yie ,mipa mdl oi`e ,odn zg` s`leîaééúð¦§©§

mixzepd mig`d ipylåjk xg`ïéîáéä eúî,mipa ila md mb §¥©§¨¦
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc zenai(iyily meil)

xzen xfrl` iax zrcl m` ,`ed mdipia weligd :`xnbd daiyn
dãéc énwî äøöì éáeñðàì`ypzy iptl dxvd z` `iydl ± §©§¥§¨¨¦©¥¦¨

,mid zpicnl dlra mr dkldy dy`d oebk ,dnvr dcirnd
dleki o`k dx`ypy dzxv m`d ,ilra zn dxn` dxfgyke
,dnvr dcirnd `ypzy mcew `ypidle dzxag zecr lr jenql

,xfrl` iax ly enrh xexiaa `ax iccv ipya ielz df oecipéà¦
úøîàxaqy meyn epzpyna xizn xfrl` iaxyäãéòî äøö ¨§©¨¨§¦¨

dzecra zpn`peìiab,dzøáçif`áéñpéà àìc áb ìò óàlr s` ± §£¤§¨©©©§Ÿ¦§¦
,dcirnd z`yip `l oiicry itäøöì dì ïðéáñðîep` oi`iyn - ©§§¦©¨§¨¨

la` ,dzecr jnq lr dzxv z`úøîà éàxizny mrhdyíeMî ¦¨§©¦
dLôð àì÷ì÷î àì àéäcwifdl ick dnvr zlwlwn dpi` dy`y ± §¦Ÿ§©§§¨©§¨

if` ,dzxag z`äøöì dì ïðéáñðî áéñpéàz`yp xak m` `weec ± ¦§¦©§§¦©¨§¨¨
ly dzecr jnq lr dzxv z` ep` oi`iyn dcirdy dy` dze`

la` ,dzxváéñpéà àì éà,dcirnd dy`d z`yip `l m` ±àì ¦Ÿ¦§¦Ÿ
dì ïðéáñðîdcirnd oiicry meyn ,dxvd z` oi`iyn ep` oi` ± ©§§¦©¨

meyny ,xwy dzecr m` dytp lwlwl ea yiy xac dzyr `l
,`xnbd zxxan df oecip lre .dzecr lr jenql lkep jkéàî- ©

n`a edn.xfrl` iax ly enrh z
:epzpyna xfrl` iax ixacn wtqd z` heytl dqpn `xnbdàz̈

,òîLmig` ipyl enaiizpe zenaid ekld m` ,epzpyna epipy §©
,minai mze` ezne ,mixg`eøzeäå ìéàBä ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥¦§§

`ypidlïéîáéìozecr it lreøzeä`ypidlíãà ìëìzzin xg`l ©§¨¦§§¨¨¨
.miig oiicr mipey`xd milrad `ny miyyeg oi`e ,minaid

dzrneàîìLa úøîà éàenrhy xn`p m` zpaen dpynd oeyl ± ¦¨§©¦§¨¨
meyn `ed xfrl` iax lydLôð àì÷ì÷î àì àéäclwlwl ick §¦Ÿ§©§§¨©§¨

,dzxagdì ïðéáñðî áéñpéà éëc eðééälky xg` wxy epipyy edf ± ©§§¦¦§¦©§§¦©¨
,mc` lkl `ypidl dzxagl oixizn mail z`yip miypdn zg`
zpeekzn `ly mixne` ep` dnaiizpy epi`xy xg` wxy itl

,dzxag z` lwlwl dzecraúøîà éà àlàenrhyäøöc íeMî ¤¨¦¨§©¦§¨¨
,dzøáçì äãéòîok m`éîð áéñpéà àìc áb ìò óàote`a elit` ± §¦¨©£¤§¨©©©§Ÿ¦§¦©¥

oxizdl xfrl` iaxl el did oinail okl mcew e`yip `ly
yl `ypidlepiidc dlray dcirn zexvdn zg` lk ixdy ,we

.zn dzxag ly maidàlàz`yip xaky ote`a ecinrdy dnn ¤¨
,dzecr it lr dcirnddpéî òîLcøæòìà éaøc àîòèzpn`py §©¦¨©£¨§©¦¤§¨¨

dzxaglàeä áéñpéàc íeMîmcew z`yip dcirndy meyn wx ± ¦§¦§¦
,dzecr it lr maildLôð àì÷ì÷î àìåick dnvr lwlwz `le ± §Ÿ§©§§¨©§¨

xg` `l` zxzip dpi` dxv s`e .zpn`p okl ,dzxagl wifdl
.dzecr it lr z`yip dcirndy

ixac exn`py dn :`xnbd dgecøæòìà éaøxaky df ote` lr ©¦¤§¨¨
,df ote`a wx xizdl xaeq envr `edy meyn df oi` ,enaiizp

`l`eäì øîà÷ íäéøáãìminkg ixac lr aiydl z`f xn` ± §¦§¥¤¨¨©§
,xnel ezpeek dzid jke ,eilr miwlegdéãéãì,izhiyl ±äøö §¦¦¨¨
áéñpéà àìc áb ìò óàå ,dzøáçì äãéòîz`yip `ly elit` - §¦¨§£¤§¨§©©©§Ÿ¦§¦

mail dcirnddì ïðéáñðî.`ypidl dzxagl oixizn -àlà ©§§¦©¨¤¨
eëãéãìoi`y mixaeqe ilr miwleg mz`y mkzhiy itl elit` - §¦§

z`f lka ,dzxagl dcirn dxváéñpéàc àëéäc úäéî éì eãBà± ¦¦©§¥¨§¦§¦
it lr mail z`yip xak dcirndy df ote`a zecedl mkl yi

c dzecrdì ïðéáñðîlr jenqle `ypidl dzxagl mb mixizny - ©§§¦©¨
,dzecríeMîit lr z`yip dnvr dcirndy mi`ex ep`y dfay ¦

`id `xaqy ,zn` zecr efy epl gken ,dzecràì÷ì÷î àì àéäc§¦Ÿ§©§§¨
dLôð.dzxag z` lwlwl ick xeqi`a `ypidlïðaøåmiwleg ©§¨§©¨¨

ick dnvr lwlwl s`e xwyl dceyg dxvd mlerly mixaeqe
oeyny iabl xn`pd jxc lr ,dzxagl wifdl(l fh mihtey)úBîz'¨

ìt íò éLôðäãáò÷c àeä 'íézLdi`eyipa dzyr `idy dn df ± ©§¦¦§¦§¦§¨¨§¨
.mail

ewnn `ax ly ewtq z` heytl dqpn `xnbd:xg` m,òîL àz̈§©
,`ziixaa epipyäàáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä̈¦¨¤¨§¨¦©§¨¦§¦©©¨¨¨

àNpz ,éìòa úî äøîàå,xg`l `ypidl zxzen ±åokìBhz §¨§¨¥©§¦¦¨¥§¦
dúaeúk,znd dlra iqkpnäøeñà dúøöåzecr it lr `ypidl §¨¨§¨¨¨£¨

.eføæòìà éaøe wlegàéä äøzeäå ìéàBä ,øîBà,`ypidléîð äøzeä ©¦¤§¨¨¥¦§§¨¦§¨©¥
.dúøöick dcirnd dxzedy jka epl icy xaeq xfrl` iaxy ixd ¨¨¨

enrh jgxk lre ,ynn `ypzy jixv `le ,dzxv z` mb xizpy
.dzxagl dcirn dxvy xaeqy meyn

:`xnbd dgecàîéà,xfrl` iax ixaca jk yxte xen` ±ìéàBä ¥¨¦
ådcirnd dy`dúàOðå äøzeä.dzxv mb dxzed ,dzecr it lr §§¨§¦¥

xfrl` iaxy xyt` z`yip `l oiicr dcirndy onf lk la`
.dzxag iabl dzecr z` milawn oi`y dcen

dpi` dxvy xaeq xfrl` iax ok` m` :jk lr dywn `xnbd
yi cvik ok m` ,dnvra z`yip `ly mewna dzxagl dcirn

yip m` elit` dilr jenql,z`éàúà àhéâa àîìc Leçéìå± §¥¦§¨§¦¨£©
`le dyxib dlray epiid ,hb mr mid zpicnn d`a `ny yeygp

,znéëä äøîà÷c éàäåzn `edy zxne`y dne ±äøöì àì÷ì÷ì §©§¨¨§¨¨¥§©§§¨§¨¨
äðåekéî àéäxeaqzy ,dzxv z` jka lwlwl zpeekzn `id - ¦¦©§¨

dna zlwlwzn dpi` dnvr `ide ,xeqi`a `ypze zn dlray
.`ypidl zxzene dyxbzd xaky oeik z`yipy

:`xnbd zvxznáéñpéàc éàd`yip dcirndy ote`a ±,ìàøNéì ¦§¦§¦§¦§¨¥
éîð éëä,dlra zen lr zxwyn dpi`y di`eyipn di`x oi` ok` - ¨¥©¥

ïðé÷ñò éàîa àëäo`k miwqer ep` ote` dfi`a ±ïäkì áéñpéàc± ¨¨§©©§¦©§¦§¦§Ÿ¥
oiyyeg oi` ,odkl dxeq` dyexby oeike ,odkl d`yip dcirndy
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc zenai(iyily meil)

éâìtéî à÷ ÷äáeî ïîéñoniq aygp `ney m` mi`pzd ewlgp ± ¦¨§¨¨¦©§¥
,dxezd on xeqi`a elit` eilr jenql xyt`e wdaenøîiax - ©

i`adn oa xfril`,øáñ`ney÷äáeî ïîéñxyt` jkitle ,`ed ¨©¦¨§¨
,dxezd on yi` zy` xizdl ick eilr jenqløîe`nw `pz ± ©

,øáñ`ney,÷äáeî ïîéñ åàìon liren epi`y libx oniqk epice ¨©¨¦¨§¨
.dxezd

,`ax ly exe`iaa mipey`xd zepeyld izyl day `xnbd
:zl`eyeàáø øîàc àðMéì Cäìey micen lkdy,àúééøBàc ïéðîéñ §©¦¨¨§¨©¨¨¦¨¦§¨§¨
éðz÷ àämr miptd z` e`x `l m`y ,epzpyna epipy ixd ± ¨¨¨¥

cirdl mileki mpi` mhegd,åéìëáe Bôeâa ïéðîéñ LiL ét ìò óà©©¦¤¥¦¨¦§§¥¨
miliren milibx mipniq m`elr jenql xyt` i` recn dxezd on

.el` mipniq
mipniq micrd exqny ote`a zwqer epzpyn :`xnbd daiyn

aBôebznd lyc`edCBøà[deab-]å`ed m` okõeâoi`y ,[jenp±] §¨§
dne .el`k miyp` daxd mpyi ixdy ,llk oniql miaygp el`

ipniq lr mikneq oi`y epipyåéìkmeyn `edì ïðéLééçcäìàL± ¥¨§©§¦©¦§¦¨
`vnpy df `ed xg` eze`e ,xg` mc`l eicba z` li`yd dlray

.xg` mewna ig oiicr dlra j` ,eicbaa zn
:jk lr `xnbd dywnì ïðéLééç éàåäìàLmiyyeg ok` m` - §¦©§¦©¦§¦¨

,mivtg zli`ylïðéøcäî éëéä ókeà éðîéña øBîçmixifgn cvik ± £§¦¨¥¨¥¦©§§¦©
xengd lra `ny yeygp ,ske`d ipniq z` xne`y inl xeng

:`xnbd zvxzn .ske`d z` epnn l`yàôkeà éLðéà éìééL àì± Ÿ¨§¥¦§¥¨¨
,mixg` ly ske` mil`ey miyp` oi`àøîçì déì áéwñîcmeyn - ¦§©¥¥©£¨¨

okle ,etebl mi`zn epi`y oeik ,l`eyd ly exeng z` rvet `edy
.ely xengd mby `ed oniq ske`d lr mipniq ozep m`

hb `iady gily oiprl `ziixaa epipyy dn :cer `xnbd dywn
e ,ca`eBàöîdidyúòaháe é÷ðøàáe ñéka øeL÷ixd ,gilyd ly §¨¨©¦¨©§§¥©©©©

,`vnpy df `ed ely hbdy dgked efïðéøcäî éëéäcvik ± ¥¦©§§¦©
yeygp ,dy`d z` ea yxbl lkeiy ick hbd z` gilyl mixifgn
eze`e ,xg` mc`l zrahd e` wpx`d e` qikd z` li`yd `ny
edfy `vnpe ,hbd z` ea gkye li`ynl exifgde hb ea xyw xg`
oi` el` mivtga :`xnbd zvxzn .gilyd ly `le l`eyd ly hb

oky ,dl`yl yeyglúòaèc meyn li`yn mc` oi`éôeiæì Lééç ©©©¨¥§¦¥
jlie dnec mzeg envrl dyri l`eydy ,seifl yyeg `edy ±

e .ywaiy dn lk dpnn lehie li`ynd zy`l,é÷ðøàå ñékmeyn ¦§©§§¥
céLðéà éLçðîqika ielz mlfny mixne`e miygpn miyp` - §©£¥¦§¥

l`eyd ly elfn z` wpx`de qikd mr cgi lhep l`eyde ,wpx`ae
éìLBî àìåe`vn m` la` ,mixg`l mze` mili`yn oi` jkle ± §Ÿ§¥

yxbl leki gilyd oi` ,mli`ydl jxcy milka xeyw hbd z`
.ea

cirdl dxizn dpynd oi` recn zncewd `iyewd lr sqep uexiz
:eicba ipniq it lr zn lràîéà úéòaéàå,ayiiz dvxz m` - §¦¨¥¥¨

ipniqy ote`a zwqer epzpynyåéìkepiidé÷neñå éøeéça- ¥¨§¦¨¥§¨¥
oniq mr milk daxd yiy xg`ne ,minec` e` mipal md milkdy

.znd icba md el`y di`x df oi` ,df
zny eilr oicirn oi` :dpyna epipyî eäeàø eléôàåãéieâgzepn-] ©£¦¨§¨

[axg zexeage mirvt `lne,'åëådywn `xnbd .ige `txzp `ny
:zxg` dpynn dxizqééç ãéieâîc àøîéîìxnel xacd `a m`d - §¥§¨¦§¨¨¥

.ezy` z` xizdl ick ef zecra oi` okle ,zeigl leki ciiebny
éäðéîøezeld` zkqna epipy `lde ±(e"n `"t),ànèî Bðéà íãà §¦§¦¨¨¥§©¥

zn z`nehaeléôà ,BLôð àözL ãò`ed m`eléôàå ,ãéieâîm` ©¤¥¥©§£¦§¨©£¦
`ed,ññBboeyln rnyne .ig `ed oiicry meyn ,`nhn epi` ¥

c ,dpyndànèî àì ééenèoeik `nhn epi` d`neh oiprl wxy ± ©¥Ÿ§©¥
,ig oiicr `ed eiykryééç àì àééçéî àäx`yi m` oiprl la` ± ¨¦§¨Ÿ¨¥

.zenl cizre ze`txzdl eteq oi` i`cea zeigl
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,éiaà øîàoi`y epzpyn oic ± ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zhiya dpyp ,ciiebnd lr oicirn,øæòìà ïa ïBòîL éaøeli`eàä ©¦¦§¤¤§¨¨¨
zhiya zipyp ,ig `l ciiebny dpnn rnyny zeld`a dpynd -

àéðúc .ïðaø,`ziixaaãéieâîä ìò ïéãéòîz` xizdl zn `edy ©¨¨§©§¨§¦¦©©§¨
,ef dknn zenl eteqy oeik ,ezy`áeìvä ìò ïéãéòî ïéàå[ielzd-] §¥§¦¦©©¨

.zn eze` e`xiy crãéieâîä ìò óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©©©§¨
ïéãéòî ïéà,zny ze`cea e`xiy crúBåkì ìBëiL éðtî`txzdl - ¥§¦¦¦§¥¤¨¦¨

,zpaeln zkzna daixv ici lr eirvtn.úBéçìådpyndy `vnp §¦§
ciebny da x`eany epzpyn eli`e minkg zrca zipyp zeld`a

.xfrl` oa oerny iax zrca zipyp zeigl leki
:jk lr dywn `xnbdéîB÷Bàì úéöî éîecinrdl leki dz` ike ± ¦¨¥§¥

epzpyn z`éðz÷ àäå ,øæòìà ïa ïBòîL éaøkaàôéñdpynd ly §©¦¦§¤¤§¨¨§¨¨¨¥¥¨
(.`kw oldl),ìéML ãçàa ,àéñòa äNòîå ,íiì eäeìLedelrd xy`k ©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§©¨§

,íéîëç eøîàå ,Bìâø àlà íãéa äúìò àìelbxa mi`ex ep` m`y Ÿ¨§¨§¨¨¤¨©§§¨§£¨¦
dkzgpyäáekøàä ïî[jxad-],äìòîìezngn zn i`ceae li`ed ¦¨©§¨§©§¨

ef dknàNpzelbx dkzgp m` la` ,ezy`ähîìe äáekøàä ïî ¦¨¥¦¨©§¨§©¨
àNpú àìiaxk epzpyn ok` m`e .zeigl jiyndy okziy ,ezy` Ÿ¦¨¥

oi` dlrnle daekx`d on jzgpyk s` ok m` ,xfrl` oa oerny
ici lr `txzdl leki jzegn ixdy ,`ypdl ezy` z` xizdl

.zeigle diek
:`xnbd zvxznéðàLàiî,oldl dpynd ly dxwnd dpey ± ©¥©¨

min jeza dzid dkndyäkî eæøîcmilicbne miwfgn miny ± §©§©¨
epi` ciiebny dcen xfrl` oa oerny iax s` dfae ,dknd a`k z`
oa oerny iax xaeq mina epi`y ciiebn la` ,ze`txzdl leki
`txzdl lekiy meyn ef dkn zngn zenl eteq oi`y xfrl`

.zeigle
:`xnbd dywnàòéiè àeää éì éæç éãéãì ,äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦©©¨¨

il`rnyi xgeq izi`x invr ip` -déìîâì déãéiâå àøéñôñ ìé÷Lc§¨¦©§¥¨§©§¥§©§¥
[daekx`d lrn] lnbd lbx z` jzge axg gwly ±déz÷éñôà àìå§Ÿ©§¦§¥

déúeøòðìciiebny ixd .zny cr ezexrp lew z` wiqtd `le - §©£¥
:`xnbd zvxzn .zeigl leki epi`àéåä àLéçk àéää ,éiaà øîà- ¨©©©¥©¦§¦¨©§¨

dnda e` mc` la` ,jzgpyk cin zn jkle ,did yegk lnb eze`
.ze`txzdl mileki miyegk mpi`y

:zeld`a dpynl epzpyn oia dxizql xg` uexiz d`ian `xnbd
,øîà àáøciiebn dyrpy eyyg epzpynaúðaeìî ïékña,y`a ¨¨¨©§©¦§¤¤

el df ote`aìkä éøáãminkg zhiyl elit` ,xnelk ,zeigl leki ¦§¥©Ÿ
,zeigl leki epi` ciiebny xfrl` oa oerny iax lr miwlegd
`ed lekiy zpaeln oikq ici lr dknd ziyrpy ote`a micen
.zny eilr micirn oi`e ,`txzn `ed diekd jezny oeik ,zeigl

aelve ciiebn ede`x m` elit` :dpyna epipy'åëå úìëBà äiçäå§©©¨¤¤
:`xnbd zx`an .eilr oicirn oi` ea,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

eðL àì,eilr oicirn oi`y epzpynaàlàea zlke` digdyk Ÿ¨¤¨
ìáà ,äàöBé BLôð ïéàL íB÷nîea zlke` digd m`BLôpL íB÷nî ¦¨¤¥©§§¨£¨¦¨¤©§

ïéãéòî ,äàöBézn i`cey ,`ypdl ezy` z` oixizne zny eilr §¨§¦¦
.`ed

:sqep oicBa èçL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåmc`a -Bà íéðL §¨©©§¨¨©§¥¨©§©¦
íéðL áBø,maex e` ,hyee dpw epiidc ,mipniq ipy ±çøáe,hgypd §©¦¨©

ïéãéòîciny dxaq `xnbd .`ypdl ezy` z` oixizne zny eilr §¦¦
:`xnbd dywn .zn aeyg eipniq ekzgpyéðéà,`ed jk m`d ± ¥¦

æîøå íéðL áBø Bà íéðL Ba èçL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©§¥¨©§©¦§©¦§¨©
hgypdøîàåmicrleázëé elà éøä ,ézLàì èb eáúkhbeðzéå §¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§

eipniq ehgypy xg` s`y l`eny zrcy o`kn gkene ,ezy`l
.igk aygp

ok` :`xnbd zvxznàeä éçxyt` oiicr okle ,dhigyl jenq ©
,ezegilya ezy` z` yxblåmle`úeîì BôBñ,xvw onf jeza §¨

,ezzin z` e`x `lyk elit` zny eilr cirdl mileki okle
.`ypdl ezy` z` xizdle

:`xnbd dywnäzòî àlàea ehgypy zngn zenl eteq m` ¤¨¥©¨
,eipniqàäébbeya ehgeydBãé ìò äìBb,hlwn xirlàéðz äîlà §¥¤©¨©¨¨©§¨

y mc` `ziixaa epipy ok m` recn ±èçLbbeya exiagaBà íéðL ¨©§©¦
äæ éøä ,íéðL áBøhgeyd -,äìBb Bðéàdhigyd zngn `l `ny §©¦£¥¤¥¤

df oi` eipniq ea ehgypy s`y ixd .xg` xac zngn `l` zn
.zeniy i`ce

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef `ziixa lr xn`p ixd -øîà ¨¦§©£¨¨©
,àéòLBä áøc meyn ,dleb epi` bbeya ehgeydy mrhdïðéLééç ©©§¨©§¦©

,ezìaìa çeøä ànLly oeike ,mcew zn `ed gexd sexiv zngne` ¤¨¨©¦§§©
.dleb epi` gexd sexiva `l` dnvr dhigyd zngn zn

éîð éàmiyyegy ,xnel xyt` cer ±eäéà ànLhgypd - ¦©¦¤¨¦
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc zenai(iriax meil)

Búúéî áøé÷,dleb hgeyd oi` okle ,i`cn xzei qkxity ici lr ¥¥¦¨
:`xnbd zx`an .ezzin z` axiw xg` xacyk zelb aeig oi`y

eäééðéa éàî.dleb epi`y minrhd ipy oia lcad yi ote` dfi`a ± ©¥©§
ote`aàLéLc àúéáa déèçLcieyrd ziaa bbeya ehgyy ± §©§¥§¥¨§¥¨

gex my oi`y yiynñékøôeoeyld itly ,hgypd rprpzde - ©§¥
oi`y meyn ,dleb o`k ,ezlala gexdy yygd meyn dleb epi`y
axiw hgypdy meyn dleb epi`y oeyld itl mle` .gex o`k
axiwe qkxit hgypdy meyn dleb epi` df ote`a s` ,ezzin

.ezzinéîð éà,minrhd ipy oia lcad ea yiy sqep ote` ± ¦©¥
àøáa déèçLcgex my yiy mewn uega ehgyy ote`a ±àìå §©§¥§¨¨§Ÿ

ñékøô,ezlala gexdy meyn dleb epi`y oeyld itly ,hgypd ©§¥
itl mle` .dleb epi`e ,ezlala gexd `ny yegl yi o`k s`
dleb df ote`a ,ezzin axiw hgypdy meyn dleb epi`y oeyld

.ezzin z` axiw `le hgypd qkxit `ly oeik
dyly cr ede`x m` `l` znd lr oicirn oi` :dpyna epipy

,ezzinl miniäãeäé éaø`aa oa'åëå ìë àì øîBàlk `le mc`d ©¦§¨¥Ÿ¨
:`xnbd zwtzqn .oiey zeryd lk `le mewndéaø ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦

âéìt àle÷ì àáa ïa äãeäéaa oa dcedi iax m`d -lr lwdl `a ` §¨¤¨¨§¨¨¦
cr `l` oicirn oi`y `nw `pz xn`y dn lr ,xnelk .`nw `pz
mewn e` mc` jl yiy xnele lwdl dcedi iax `a ,mini dyly
eilr cirdl xyt` jkle ,zepzydl xdnn znd oi`y dry e`

.mini dyly xg`l elit`Bà`nyâéìt àøîeçì`ae wleg `ed ± §§¨¨¦
xyt` cinzy xaeq `nw `pz eli`y ,`nw `pz lr xingdl
welgl dcedi iax `ae ,mini dyly jeza zn zxkd lr cirdl
yiy meyn ,eilr oicirn oi` dyly jeza elit`y xingdle

.mini dyly jeza elit` zepzydl xdnn zndy minrt
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdàøáb àeääc ,òîL àz- ¨§©§©©§¨

mc` dida òáècxiràéãä éaà eäe÷qàå ,éîøkl` edelrde - §¨©§©§¥§©§©¥¤§¨
did dfe ,`icd ia enyy mewnïéîBé àúìz øúáìdyly xg` - §¨©§¨¨¦

,driahdn minieäúéáãì àòcøäpî éîéc áø dáñðàåax `iyde - §©§§¨©¦¦¦§©§§¨¦§¦§
.edexikdy micrd it lr ezy` z` iniceúå,dnec dyrn cere - §

úìâãa òáhàc àøáb àeää,zlbc xdpa rahy mc` ±eäe÷qàå ©©§¨§¦§©§¦§©§©§
àðzñéaLc àøLébà`pzqiay ly xybd lr edelrde ±,dáñðàå ©¦§¨§©¦§¨¨§©§§¨

éðéáLeLc ànetà eäúéáãì àáøit lr ezy` z` `ax `iyde ± ¨¨¦§¦§©¨§§¦¥
df dide ,eipiayey zecréîBé äLîç øúáìmini dyng xg`l - §¨©©§¨¥

dzrne .driahdnàîìLa úøîà éàiaxy xn`z m` xacd oaen ± ¦¨§©¦§¨¨
dcediâéìt àle÷ìxg` elit` oicirny xaeqe `nw `pz lr §¨¨¦

ok m` ,mini dylyàáa ïa äãeäé éaøk ãéáòc eäðéàinic ax - ¦§§¨¦§©¦§¨¤¨¨
xg` elit` zecrd lr jenql dcedi iaxk exizde ewqt `axe

.mini dylyúøîà éà àlà`aa oa dcedi iaxyâéìt àøîeçì ¤¨¦¨§©§§¨¨¦
,znd z` xikdl xyt` i`y minrt mini dyly jeza elit`y
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:`xnbd dywnäkî eæøî àiî úøîàäålirl zxn` ixde ±(:kw) §¨¨§©©¨©§©¨
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äkî àkéìceteb mday el` miyrna oebk ,dkn oi` xy`k la` ± §¥¨©¨
,mly did raehd lyúéîö úîöéîoi`e sebd z` miznev mind ± ¦§¨¨¦

getzl el migipn.eilr ecird jkle ,
:x`azpy dn zyxtn `xnbddéúòLa dééæç dé÷qà éëc éléî éðäå§¨¥¦¥§¦©§¥©§¥§©£¥

dyly xg`l s` exikdl ozip mina ddyy seby el` mixac ±
micrd ede`x mind on edelrd xy`ky ote`a `weec exn`p mini
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,micrd ede`x onfçôz çtúéîedelrdy xg` getzl znd jxc ± ¦§¨¨©

.eilr oicirn oi`e ,ezxev dpzyne dyail

äðùî
ote`a dlra zny dy`l zecr ipica weqrl dkiynn epzpyn

:minl ltpyíénì ìôð,my micnerd ipirn mlrpeïéaminaLiL ¨©©©¦¥¤¥
óBñ ïäì,dlitpd mewnn d`xp mteqy ±ïéamina,óBñ ïäì ïéàL ¨¤¥¤¥¨¤

äøeñà BzLàe` mei mina ig ddyy xyt`y ,xg`l `ypidl ¦§£¨
ef .yi` zy` `id ixde ,crd jldy xg` mind on `vie miinei

oke .xi`n iax ixaca äNòî ,øéàî éaø øîàmc`øBáì ìôpL ãçà ¨©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©§
ìBãbärahe ,min `ln didyäìòåmind onìL øçàìíéîé äL.ige ©¨§¨¨§©©§Ÿ¨¨¦

:seq mdl yiy min oipra zwleg drcàîeña äNòî ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¤§¨
BëLBî ãøéå ,äøòna ìBaèì ãøiLedeeln -åéøçà`le ,mind jezl ¤¨©¦§©§¨¨§¨©§©£¨

.myn e`vieäLåly onf xeriy dxrnd cil micnerdàözL éãk §¨§¥¤¥¥
íLôð,edeelne xeird lyeàéOäåminkgíäéúBLð úàzwfga ©§¨§¦¦¤§¥¤

e`x my micnerde ,[dxrna] seq mdl yi el` miny oeiky ,ezny
z` xizdl yi ,'eytp `vzy ick' ly onf xeriya elr `ly

.mdizeyp
:seq mdl oi`y mina dyrnìML ãçàa ,àéñòa äNòî áeLåeäeìL §©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§

íiìlagaåezelrdl e`ayk,Bìâø àlà íãéa äúìò àìeeøîà ©¨§Ÿ¨§¨§¨¨¤¨©§¨§
,íéîëçelbx drhwp m`äìòîìe äaekøàä ïîdyrp jkay £¨¦¦¨©§¨§©§¨
,dtixhàNpzelbx drhwp m` la` .ezy`,ähîìe äaekøàä ïî ¦¨¥¦¨©§¨§©¨

àNpú àìyeygl yi seq mdl oi`y el` minay meyn ,ezy` Ÿ¦¨¥
xg` mewna dlr `ny.`ed ig oiicre ,

àøîâ
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,íénì ìôð ,ïðaø eðzipirn mlrpe ¨©¨¨¨©©©¦

,my micnerdïéaminaïéa ,óBñ íäì LiLmina,óBñ íäì ïéàL ¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤
äøeñà BzLà,`ypidl,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácltp m` ¦§£¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

lå .úøzeî BzLà ,óBñ íäì LiL íéîminl ltp m`,óBñ íäì ïéàL ©¦¤¥¨¤¦§¤¤§¤¥¨¤
.äøeñà BzLà¦§£¨

:'seq mdl yiy min' md dn zx`an `xnbdéîc éëéämd dn ± ¥¦¨¥
ãîBòL ìk ,éiaà øîà .óBñ íäì LiL íéîdlitpd mewnaäàBøå ©¦¤¥¨¤¨©©©¥¨¤¥§¤

mind dewn zeleab z`,åéúBçeø òaøàîlk z` d`exy epiide ¥©§©¨
.ed`x `le mind on `vi ltepdy okzi `ly ote`a eizeleab

:df oipra dyrn `xnbd d`iané÷îñc àîâàa òáèc àøáb àeää©©§¨§¨©§©§¨§©§¥
ddyy xg`le .'iwnq' `xwpd mewn ly mb`a rah cg` mc` ±

,eytp `vzy onf xeriy crdeäúéáãì àìéL áø dáñðà`iyd - ©§§¨©¦¨¦§¦§
.zny zwfga ezy` z` `liy axì áø déì øîààz ,ìàeîL ¨©¥©¦§¥¨

déúnLð,raehd ly ezy` z` `iydy ,`liy ax z` dcpp dad - §©§¥
.dkldk `lydéì øîàaxl l`enyàLéøa déì çìLðmcew - ¨©¥¦§©¥§¥¨

lr wlgp m`d ,ok wqt recn elv` xxap ,iecip eilr milihn ep`y
`di `le ea xefgie ,oica drhy e` .iecip aiig `ed f`e ,oicd xwir

.iecip aiigdéì eçìLa raehd m`d ,`liy axlíäì ïéàL íéî ¨§¥©¦¤¥¨¤
.äøeñà BzLà ,eäì çìL .úøzeî Bà äøeñà BzLà ,óBñegly aey ¦§£¨¤¤¨©§¦§£¨

,eze` le`ylé÷îñc àîâàåaygp `ed m`dBà óBñ íäì LiL íéî §©§¨§©§¥©¦¤¥¨¤
eäì çìL .óBñ íäì ïéàL íéî,`liy ax.àeä óBñ íäì ïéàL íéî ©¦¤¥¨¤¨©§©¦¤¥¨¤

,l`enye ax el eglyéëä ãáò àîòè éàî øîerecn ,ok m` - ©©©£¨£©¨¥
`liy ax mdl aiyd .`ypidl zxzen ezy`y mzwqtàòèéî¦§¨

àðéòè,icia dzid zerh ok` ±éîéé÷å eå÷c ïåék éøáñ àðàip` ± §¥¨£¨©§¦¥¨§¨§¨§¥
miig mink mpi`e mnewna micner mb`d iny oeiky ,izxaq

okl ,wegxnl heyl miriiqndéîc óBñ íäì LiL íéîkmpic ± §©¦¤¥¨¤¨¥
,xg` mewna dlr `ny mda yeygl oi`y seq mdl yiy mink
.eze` mi`ex micrd eid xg` mewnl hye dler did m` ixdy

.rahy jgxk lr hy ede`x `ly oeikeàéä àìåd`ex dzr la` ± §Ÿ¦
`l` .ok xacd oi`y ip`élb àkéàc ïåékeze`a milb mpyiy oeik ± ¥¨§¦¨©¥

,mb`[ä]eìtLà élb øeîéà,edelityd milbdy yeygl yi - ¥©¥©§§¨
epi` mb`d zty lr cnerdy ote`a wegx mewnl edegwl ,xnelk
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.ñëøéô àìå àøáãáâéìô àìå÷ì,mini dyly cr `l` oicirn oi` `nw `pz xn`wc Ð
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éúîöãeze` oigipn oi`e ,miptd zxev oiznev Ð

.zepzydle getpläëî àëéàã àëéämewn Ð

efxn dkndoiciakn Ð.gtepe a`kdçôúéî
çôúzipzyne ,dyail eze` oilrny xg`l Ð

.ezxeväðùîóåñ íäì ùéùyxtn onwl Ð

.inc ikidäøåñà åúùàezyixt xg`l `ny Ð

leki mc` :xi`n iax xaqc .el jlde `vi myn

.minei e` mei mina zedyle zeigläøòîÐ
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àLéLc àúéáa déèçLc ?eäééðéa éàî .Búúéî áøé÷¥¥¦¨©¥©§§¨£¥§¥¨§¥¨
.ñékøt àìå àøáa déèçLc :éîð éà ,ñékøôe©§¥¦©¦§¨£¥§¨¨§¨©§¥

é éaø"'åëå ìk àì :øîBà äãeäàøîeçì Bà ,âéìt àle÷ì àáa ïa äãeäé éaø :eäì àéòaéà ." ©¦§¨¥Ÿ¨¦©£¨§©¦§¨¤¨¨§¨¨¥§§¨
,ïéîBé àúìz øúáì àéãä éaà eäe÷qàå ,éîøëa òáèc àøáb àeääc :òîL àz ?âéìẗ¥¨§©§©©§¨§¨©§©§¥§©§©¥¤§¨§¨©§¨¨¦
àøLébà eäe÷qàå ,úìâãa òaèàc àøáb àeää ,eúå .eäúéáãì àòcøäpî éîéc áø dáñðàå§©§§¨©¦¦¦§©§§¨¦§¥§§©©§¨§¦§©§¦§©§©§©¦§¨
àîìLa zøîà éà .éîBé äMîç øúáì éðéáLeLc àîetà eäúéáãì àáø dáñðàå ,àðzñéaLc§©§§¨¨§©§§¨¨¨¦§¥§©¨§§¦¥§¨©£¦¨¥¦¨§©§¦§¨¨
eäðéà ¯ âéìt àøîeçì zøîà éà àlà ,àáa ïa äãeäé éaøk ãéáòc eäðéà ¯ âéìt àle÷ì§¨¨¥¦§§¨¥§©¦§¨¤¨¨¤¨¦¨§©§§§¨¨¥¦§
,äkî àkéàc àëéä ¯ éléî éðä !äkî eæøî àiî :zøîàäå .éúîöc ,àiî éðàL ?ïàîk ãéáòc§¨¥§©¨¥©¨§¨§¦§¨¨§©§©¨©§©¨¨¥¦¥¥¨§¦¨©¨
ìáà ,dézòLa dééæç dé÷qà éëc ¯ éléî éðäå .úéîö úîöéî ¯ äkî àkéìc àëéä ìáà£¨¥¨§¥¨©¨¦§©¨¥§¨¥¦¥§¦©§¥©§¥§©§¥£¨

.çôz çôzéî ¯ éäzLéàäðùîBzLà ,óBñ ïäì ïéàL ïéa óBñ ïäì LiL ïéa ,íénì ìôð ¦§§¦¦§©¨©¨©©©¦¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤¦§
ìL øçàì äìòå ìBãbä øBaì ìôpL ãçàa äNòî :øéàî éaø øîà .äøeñàøîà .íéîé äL £¨¨©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©©©¨§¨¨§©©§¨¨¦¨©

,íLôð àözL éãk eäLå ,åéøçà BëLBî ãøéå ,äøòîa ìBaèì ãøiL àîeña äNòî :éñBé éaø©¦¥©£¤§¨¤¨©¦§¦§¨¨§¨©§©£¨§¨§¥¤¥¥©§¨
ìML ãçàa àéñòa äNòî áeLå .íäéúBLð úà eàéOäåàlà íãéa äúìò àìå íiì eäeìL §¦¦¤§¥¤§©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§©¨§Ÿ¨§¨§¨¨¤¨

.àNpz àì ¯ ähîìe äáekøàä ïî ,àNpz ¯ äìòîìe äáekøàä ïî :íéîëç eøîà ,Bìâø©§¨§£¨¦¦¨©§¨§©§¨¦¨¥¦¨©§¨§©¨Ÿ¦¨¥
àøîâéøác ,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàL ïéa óBñ íäì LiL ïéa ,íénì ìôð :ïðaø eðz̈©¨©¨©©©¦¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤¦§£¨¦§¥

å .øéàî éaøíéøîBà íéîëç,úøzeî BzLà ¯ óBñ íäì LiL íéî :BzLà ¯ óBñ íäì ïéàLå ©¦¥¦©£¨¦§¦©¦¤¥¨¤¦§¤¤§¤¥¨¤¦§
.åéúBçeø òaøàî äàBøå ãîBòL ìk :ééaà øîà ?óBñ íäì LiL íéî éîc éëéä .äøeñà£¨¥¦¨¥©¦¤¥¨¤¨©©©¥¨¤¥§¤¥©§©¨

ì áø déì øîà .eäúéáãì àìéL áø dáñðà ,é÷îñc àîâàa òáèc àøáb àeääàz :ìàeîL ©©§¨§¨©§©§¨§¨§¥©§§¨©¥¨¦§¥§£©¥©¦§¥¨
äøeñà BzLà ,óBñ íäì ïéàL íéî :déì eçìL .àLéøa déì çìLð :déì øîà !déznLð§©§¥£©¥¦§©¥§¥¨¨§¥©¦¤¥¨¤¦§£¨
ïéàL íéî Bà óBñ íäì LiL íéî ,é÷îñc àîâàå .äøeñà BzLà :eäì çìL ?úøzeî Bà¤¤¨©§¦§£¨§©§¨§¨§¥©¦¤¥¨¤©¦¤¥
,àðéòè àòèéî ?éëä ãáò àîòè éàî øîe .àeä óBñ íäì ïéàL íéî :eäì çìL ?óBñ íäì̈¤¨©§©¦¤¥¨¤¨©©£¨£©¨¦¦§¨¨¥¨
øeîéà ¯ élb àkéàc ïåék ,àéä àìå .éîc óBñ íäì LiL íéîk éîéé÷å eå÷c ïåék :éøáñ àðà£¨¨§¦¥¨§¨§©§¦§©¦¤¥¨¤¨¥§¨¦¥¨§¦¨©¥¥
:ìàeîLc déìò áø éø÷ ."ïåà ìk ÷écvì äpeàé àì" :áøc déìò ìàeîL éø÷ .eìtLà élb©¥©§§¨¥§¥£¥§©Ÿ§¤©©¦¨¨¤¨¥©£¥¦§¥
ñðëðå ,ïcøia ïéøBîëî ïéønëî íãà éða éðLa äNòî :éaø øîà ,àéðz ."õòBé áBøa äòeLúe"§¨§¥©§¨¨©©¦©£¤¦§¥§¥¨¨§©§¦¦§¦©©§¥§¦§©
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יודיעוני לא רק בהנוגע לאסיפות ולהחלטות . . כי אם גם על דבר פעולות טובות בפועל.
ממכתב כ"ז סיוון, תשי"ח



קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zenai(iriax meil)

àeä øáç ànLici lr cg` mewnl miaxwre miygp xagl rcei - ¤¨Ÿ¥
.mdn lvip jke ,miygl

:jkl yyeg epi`y `nw `pz ly enrh z` `xnbd zx`anàpúå§©¨
àn÷xag s`y ,xaqàööéà ábà,mdilr ltpyk mwgcy ab` - ©¨©©¦§¨

md ixd,déì é÷fî.mzviwre mzkiyp ici lr zn i`ceae ©§¥¥
:mitqep mipte`a dpcd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

ò ïéãéòî ,Làä ïLák CBúì ìôðåéì`le sxyp i`cey meyn ,zny ¨©§¦§©¨¥§¦¦¨¨
ltp m` oke .lvipäøBéì[lecb xiq-]ïîLå ïéé äàìîlr zcnery §¨§¥¨©¦§¤¤
,zgzexe y`d iabåéìò ïéãéòî:zwleg drc .znyàçà éaø íeMî §¦¦¨¨¦©¦£¨

,eøîàdxei jezl ltpy e`x m` `weecïîL ìL,gzexåéìò ïéãéòî ¨§¤¤¤§¦¦¨¨
,zny,øéòáî àeäL éðtîjezl ltep mc`d xy`ky ,xnelk ¦§¥¤©§¦

eilbxy oeike ,exirane y`d jezl dxeid on fzip onyd dxeid
dxei jezl ltp m` la` .zn i`cee ,z`vl leki epi` mieekpïéé ìL¤©¦

,gzexåéìò ïéãéòî ïéà,znyàeäL éðtî[oiid-]äaëî,y`d z` ¥§¦¦¨¨¦§¥¤§©¤
.dze` dakne y`d lr fzip dxeiay oiid ,dxeil ezlitp zryay
lkn ,gzexd oiidn eilbx eekpy oeik cin z`vl leki epi`y s`e
ixdy ,dxeid dxxwzpyk onf xg`l `vi `ny yegl yi mewn

:miaiyn minkg .oiid zfzd zngn y`d dzakîàBì eøminkg ¨§
,`g` iaxløéòáî BôBñå äaëî Búlçzoiid dligza mpn` - §¦¨§©¤§©§¦

xzei xeral day `id okn xg`l la` ,y`d z` hrn dakn
.eilr oicirne ,zn i`cey xnel yi oiia s` jkitle ,dligzan

:dpyna epipy'åëå ìBãbä øBaì ìôpL ãçàa äNòî ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©§©¨
df dyrnn di`x `iad xi`n iax .mini dyly xg`l dlre
ze`cee df oi` ,seq mdl yiy mina lrad mlrp elit`y ,ezhiyl
z` d`iand `ziixa d`ian `xnbd .ezy` z` xizdl oi`e zny

:ef di`xl minkg zaeyzàéðz,`ziixaaBì eøîàminkgéaøì ©§¨¨§§©¦
íéqð äNòî ïéøékæî ïéà ,øéàîs` ixdy ,di`x mdn `iadl ¥¦¥©§¦¦©£¥¦¦

jxck `ly qp rxi`e xg` xac zngn my zenl el did jzhiyl
:`xnbd zx`an .rahdíéqð äNòî éàîminkg exikfdy ©©£¥¦¦

,dfa zecedl el yi xi`n iax s`y mzaeyzaàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨
s` ,ig x`ypy `ed qpdyézLéà àìå ìéëà àìc`le lk` `ly ± §Ÿ¨¦§Ÿ¦§¥

,ok xnel oi` .xead jeza didy mini dylya dzyáéúëäåixde ± §¨§¦
xzq` dxfby mevd iabl aezk(fh c xzq`)eìëàz ìàå éìò eîeöå'§¨©§©Ÿ§

ezLz ìàådfa dknq `l xzq`y i`ceae ,'mFie dlil mini zWlW §©¦§§Ÿ¤¨¦©§¨¨
dizye dlik` `ll miiwzdl leki mc`y jgxk lre ,qpd lr

.mini dylyàlàdid df dyrna qpdíééð àìchd eze`y -rae ¤¨§Ÿ¨¥
.mini dyly jyna oyi `l,ïðçBé éaø øîàcxne`dàlL äòeáL' §¨©©¦¨¨§¨¤Ÿ

ìL ïLéàBúBà ïé÷ìî ,'íéîé äL,`ey zreay raypy meynïLééå ¦©§Ÿ¨¨¦©§¦§¦¨
,øzìàìmc` s`e .dpiy `ll mini dyly miiwzdl xyt` i` oky §©§©

`ll zelil dylye mini dyly xg`l mindn `viy oeik df
.'qp' df ixd dpiy

:`xnbd zx`anàîòè éàî ,øéàî éaøådyrn o`k did `ly xaq §©¦¥¦©©£¨
zgzn mini dyly zeigl mc` lekiy o`kn giked okle ,miqip

.mind,àðäk áø øîàc xaq `edeåä ïéôék áb ìò ïéôékoink ± ¨©©©£¨¦¦©©¦¦£
df oi` `linne ,hrn oyie mdilr orype ,my eid zenle`e mipipa
iax lr ewlg minkg recn x`al `xnbd dtiqen .miqp dyrn

:dfa xi`nïðaøå,mind xeaa eidy 'oitik'd mze`y ,eaiyiàLéLc §©¨¨§¥¨
eåäoeike .mdilr jnqidl xyt` i`e oiwlg mdy ,yiy ly eid - £

lr ok m` ,leki epi` cnern oyil mbe ,jnqidl leki did `ly
.miqp dyrnn di`x oi`ian oi`e ,miqp dyrn df did jgxk

:xi`n iax zaeyzøéàî éaøåyiy ly eid oitikdy s` ,jl aiyi §©¦¥¦
mewn lkn ,miwlgeéøqî àìc øLôà éààzøet íééðå Cokzi `l - ¦¤§¨§Ÿ¦§¦§¨¥§¨

qp df oi`y ok m` `vnp ,hrn oeyile oda fg`idl leki did `ly
zeigl mc` lekiy ,di`x df dyrnn `iadl xyt`e ,levipy

.'eytp `vzy cr' xeriyn xzei mina
:minl dlitp oipra sqep dyrn d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

ïéçéL øôBç àéðeçð ìL Bzáa äNòîmin zexea xteg didy-] ©£¤§¦¤§§¨¥¦¦
,[milbx iler jxevlìBãbä øBáì äìôpL,min lyeòéãBäå eàáe ¤¨§¨§©¨¨§¦
àñBc ïa àðéðç éaøìdilr ywaiy ick ,`ipegp ly eza dltpy §©¦£¦¨¤¨

a ,mingxäðBLàø äòLdltpy f`níBìL íäì øîàdrya oke ,dl ¨¨¦¨¨©¨¤¨
äiðL,dltpy f`níBìL íäì øîàzeigl `id dleki oiicry ,dl §¦¨¨©¨¤¨

drya .minaíäì øîà úéLéìLxakäúìòdid jk ok`e .xead on §¦¦¨©¨¤¨§¨
eiptl dribdyke .xead on dzlr ef dryayéî ,éza ,dì øîà̈©¨¦¦¦

Cìòä.xead onøëæ ,Bì äøîàíéìçø ìL[li`-]ï÷æå éì ïncæð ¤¡¨¨§¨¨¨¤§¥¦¦§©¥¦§¨¥
Bâéäðî.xead on iplrd `edeBì eøîàike ,`qec oa `pipg iaxl ©§¦¨§

,äzà àéáð.zenz `ly zrciyïa àìå éëðà àéáð àì ,íäì øîà ¨¦©¨¨©¨¤Ÿ¨¦¨Ÿ¦§Ÿ¤
àlà ,éëðà àéáð,izrca izxn`L øáceze`Ba ÷qòúî ÷écvä ¨¦¨Ÿ¦¤¨¨¨¤©©¦¦§©¥

y okzi `l ,milbxd iler jxevl zexea zxitg epiidcBòøæ Ba ìLké¦¨¥©§
.lvpizy geha iziid jkitle ,eci lr zenie

ïë ét ìò óà ,àaà éaø øîàilerl min wtql `ipegp gxhy ¨©©¦©¨©©¦¥
mewn lkn ,eza dlvip jk meyne ,milbxd,àîva Bða úî`le ¥§©¨¨

miciqgd mr wcwcl d"awd ly ekxc oky ,eizeiekf el elired
,myiprdleøîàpL(b p milidz)ãnìî ,'ãàî äøòNð åéáéáñe' ¤¤¡©§¦¨¦§£¨§Ÿ§©¥

'åéáéáñ' íò ÷c÷ãî àeä Ceøa LBãwäLmikledy miwicvd epiid ¤©¨¨§©§¥¦§¦¨
,eixg`.äøòOä èeçk:sqep xewn `xnbd d`ian,øîà àðéðç éaø §©©£¨©¦£¦¨¨©
àëäîdf weqtn cnlp miwicvd mr wcwcn d"awdy df xac ± ¥¨¨

(g ht my)'åéáéáñ ìk ìò àøBðå äaø íéLã÷ ãBña õøòð ìà',xnelk ¥©£¨§§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨
icvd epiidc 'eiaiaq' lr zlhen eihtyn zni`citwny jka ,miw

.myiprne mdi`hg lr xzei mdnr

äðùî
:lrad zzin lr zecra eliwdy mixac cer d`ian epizpyn

eléôàwx crd m`íéLpä ïî òîLyúBøîBàonez itlLéà úî' £¦¨©¦©¨¦§¥¦
Bic ,'éðBìtmc` eze` ly ezen lr oditn cirdl lekie ,jka ic - §¦©

.`ypidl ezy` z` xizdleïî òîL eléôà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¦¨©¦
úB÷BðézäyíéøîBà,dfl dfLéà úà øBa÷ìå ãBtñì ïéëìBä eðà éøä' ©¦§¦£¥¨§¦¦§§¦§¤¦

,'éðBìtz` xizdl ick ipelt eze` zen lr mdit lr cirdl leki §¦
.`ypidl ezy`

,zny lrad lr zecr milawnàeäL ïéa[crd]ïéekúî,cirdl ¥¤¦§©¥
ïéekúî BðéàL ïéáe.enez itl giqn `l` cirdlàáa ïa äãeäé éaø ¥¤¥¦§©¥©¦§¨¤¨¨

a ,øîBà`ed crdy ote`ìàøNéeixac milawnàeäL ét ìò óà ¥§¦§¨¥©©¦¤
ïéekúî.zecrlåeli`íéáëBk ãáBòa,zn ipelty xne`yäéä íà ¦§©¥§§¥¨¦¦¨¨
ïéekúîcirdlúeãò Búeãò ïéà. ¦§©¥¥¥¥

àøîâ
mikled epixd' dfl df mixne`y zewepiz rny :dpyna epipy
zl`ey .mdit lr cirdl leki 'ipelt yi` z` xeawle cetql

:`xnbdéìæà àì àîìãåyeygp xnelk ,seqal ekld `l `ny ± §¦§¨Ÿ¨§¥
`le ,dxeaw `le ctqd `l did `le ,exn`y dna zewepizd erhy

:`xnbd daiyn .yi` eze` zn,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzpeek ¨©©§¨¨©§¥
zewepizd z` rnyy epzpynéøîà÷cãBtñlî ïéàa eðéøä' §¨¨§¥£¥¨¦¦¦§

'éðBìt Léà úà øBa÷lîexyt` ,didy dyrn lr exaicy oeiky ¦¦§¤¦§¦
.mdit lr cirdl
:`xnbd zl`eydéì áéëL àîìòa àöî÷ àîìãå`ny yeygpe ± §¦§¨©§¨§¨§¨§¦¥

,zewepizd ezind dlnp e` abg wxdéîL ìò déì e÷éqàåe`xwe - §©¦¥©§¥
xawpe zny mixtqn md eilre ,wgyn jxck ipelt ly enyk el

ote`a xaecn :`xnbd daiyn .ctqpeeåä ïðaø ïëå ïk' éøîà÷c§¨¨§¥¥§¥©¨¨£
'íúä eåä éðcôñ ïëå ïk ,íúäjke jk ,my eid minkg jke jk ± ¨¨¥§¥©§¨¥£¨¨

diel ef dzidy i`ce el` mixac exikfdy oeiky ,my eid mipctq
`iydl ick ,ipelt eze` zny mzgiy lr jenql xyt`e ,zizin`

.ezy` z`
'eke xne` `aa oa dcedi iax' :dpyna epipyíà íéáëBk ãáBòae§¥¨¦¦

'åëå ïéekúî äéä:dpynd oic z` yxtn l`eny .'zecr ezecr oi` ¨¨¦§©¥
eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàoiekzpy miakek caery ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,ezecr z` milawn oi` cirdlàlàote`aøézäì ïéekúpMz` ¤¨¤¦§©¥§©¦
,`ypidl znd ly ezy`ìáàm`ïéekúðwxãéòäìzzin lr £¨¦§©¥§¨¦

,`ypidl ezy` z` xizdl `le lrad.úeãò Búeãòzx`an ¥¥
:`xnbdïðéòãé éëéämiakek caer eze` oiekzp m` mircei cvik ± ¥¦©§¦©
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc zenai(iying meil)

éìâéø àúìzdzl`y z` rinydl lkezy ick ,milbx dyly - §¨¨¦§¥
ly dyxc renyl uawidl mbdpn did oky ,minkgd lk ipta

.gqta gqt zekldäáäà øa àcà áø dì øîà,dy` dze`lìéæ ¨©¨©©¨©©£¨¦
óñBé áøc dén÷ì,sqei ax iptl jzl`y z` rivdl ikl -éøçcó §©¥§©¥§¨¦

àðékñ.[`xaqa gezt al el yiy-]dén÷ äìæà,eiptl dkld ± ©¦¨¨§¨©¥
èLtef dl`y[àúéðúî] (ïéúéðúî) àäî,epipyy ef `ziixan ± ¨©¥¨©§¦¨

,÷eMa úBøét øëBî äéäL íéáëBk ãáBòfixkdeeìlä úBøét ,øîàå ¥¨¦¤¨¨¥¥©§¨©¥©¨
xken ip`y,ïä äìøò ìLelld zexit xn`e ux`l uega didy e` ¤¨§¨¥

L,ïä ä÷éæò ìel` zexit xn`y e`øîà àì ,ïä éòáø òèð ìL ¤£¥¨¥¤¤©§¨¦¥Ÿ¨©
,íeìky milezy oeik ,mixeq` eizexity eixacl miyyeg oi`eàì §Ÿ
ïåekúðeixaca.Bçwî çéaLäì àlàyiy mewnay gken ixd ¦§©¥¤¨§©§¦©¦¨

z` giaydl oebk] eixac z` xnel daiq efi` miakek caerl
.'enez itl giqn' aygp df oi`e ,eixacl llk miyyeg oi` ,[egwn
ezbixd lr xtqnd ixkpl oin`dl oi` epiptly oecipa s` jkitle
lr mii`l dzid ezpeek oky ,zaya el lyal o`iny l`xyid ly

.zaya eizenda xear xevwl el rnyiy ipyd l`xyid
giqn' ieb zepn`p ly mitqep mipte` lr `ziixa d`ian `xnbd

:`ypidl dy` xizdl 'enez itläNòî ,øîà ïcééö Léà ïãeé àaà©¨¨¦©§¨¨©©£¤
eëìäL íéáëBk ãáBòå ìàøNéaeicgiàáe ,Cøcaeze`íéáëBk ãáBò §¦§¨¥§¥¨¦¤¨§©¤¤¨¥¨¦

ecalìò ìáç ,øîàåd,åézøá÷e Cøca únL ,Cøca énò äéäL éãeäé §¨©£¨©§¦¤¨¨¦¦©¤¤¤¥©¤¤§©§¦
åeixac it lreàéOäz`,BzLà.on`pe ,enez itl giqn edf oky §¦¦¦§

øìB÷a äNòî áeLå[dxeag-],àéëBèðàì ïéëläî eéäL ,íãà éða ìL §©£¤§¨¤§¥¨¨¤¨§©§¦§©§§¨
eúnL íãà éða ìL øìB÷ ìò ìáç øîàå ãçà íéáëBk ãáBò àáe¨¥¨¦¤¨§¨©£¨©¨¤§¥¨¨¤¥

íézøá÷eå ,eixac it lr,íäéúBLð úà eàéOäitl giqn edf oky §©§¦§¦¦¤§¥¤
.on`pe ,enez

øzéa íBkøëì ïéëläî eéäL ,íãà éða íéMLa äNòî áeLåxirl - §©£¤§¦¦§¥¨¨¤¨§©§¦§©§¥¨
,xevna dpezp dzidy onfa 'xzia'ìáç ,øîàå íéáëBk ãáBò àáe¨¥¨¦§¨©£¨

å ,íézøá÷e eúnL ,øzéa Cøãa ïéëläî eéäL íãà éða íéML ìòlr ©¦¦§¥¨¨¤¨§©§¦§¤¤¥¨¤¥§©§¦§
eixac it,íäéúBLð úà eàéOä.on`pe ,enez itl giqn `edy meyn ¦¦¤§¥¤

äðùî
:lrad zzin lr zecra mda eliwdy mixac cer d`ian epzpyn

ïéãéòîdlila ede`x m` s` ,ezy` z` xizdl ick zn lrøBàì §¦¦§
å .äðálä øBàìe øpäokïéàéOîdy`d z`ìB÷ úa ét ìòdxn`y ©¥§©§¨¨§©¦¦©¦©

.mc` zenc e`x `le ,'zn ipelt' `xew lew ernyy oebk 'zn ipelt'
éðBìt ïa éðBìt Léà' øîàå ,øää Làø ìò ãîòL ãçàa äNòî©£¤§¤¨¤¨©©Ÿ¨¨§¨©¦§¦¤§¦

eëìä ,'úî éðBìt íB÷nîxdd y`xleàéOäå ,íãà íL eàöî àìå ¦¨§¦¥¨§§Ÿ¨§¨¨¨§¦¦
BzLà úà.ef lew za it lr ¤¦§

ïBîìöa äNòî áeLå,[mewn my-]øîàL ãçàaïa éðBìt Léà éðà' §©£¤§©§§¤¨¤¨©£¦¦§¦¤
eëìäå ,'úî éðà éøäå Lçð éðëLð ,éðBìt Léàzn ok`y e`vneàìå ¦§¦§¨©¦¨¨©£¥£¦¥§¨§§Ÿ

eäeøékä,dkiypd zngn ezxev dzpzypy meyneàéOäå eëìäå ¦¦§¨§§¦¦
BzLà úà.eixac it lr ¤¦§

àøîâ
`ziixa d`ian `xnbd .'lew za it lr oi`iyn' :dpyna epipy

:df oipraàðz ,ìàeîL øa äaø øîà,`ziixaa,íéøîBà éànL úéa ¨©©¨©§¥¨¨¥©©§¦
ïéàéOî ïéàdy`ét ìò ïéàéOî ,íéøîBà ìlä úéáe ,ìB÷ úa ét ìò ¥©¦¦©¦©¥¦¥§¦©¦¦©¦

.ìB÷ úa:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîxa dax `a dn ± ©©¨©§©¨
lld ziay epcnll ick m`d .ef `ziixaa eprinydl l`eny
ixd ,lld ziak dklde ,lew za it lr dy` `iydl mixizn

àéä ïéúéðúîdpyndy oeike ,mzqa epzpyna epipy df oic `ld ± ©§¦¦¦
:`xnbd zvxzn .dkldd jky heyt ,zwelgn dfa d`iad `làä̈

àîúñ úçkzLî éàc ,ïì òîLî à÷zxg` `ziixa `vnz m`y ± ¨©§©¨§¦¦§©§©§¨¨
mzqa epy eayïéàéOî ïéàc`ziixa dze`y rcp ,lew za it lr §¥©¦¦
,àéä éànL úéaepzpynk weqtl yi `l` ,dkldl dl yeygl oi`e ¥©©¦

.lew za it lr oi`iyny ,`ziixaa lld zia zrcke
yi`' xn`e xdd y`x lr cnry cg`a dyrn :dpyna epipy

,'zn ipelt mewnn ipelt oa ipelteàöî àìå eëìäå,mc` my §¨§§Ÿ¨§

d lr eknqy meyn ezy` z` minkg e`iydedywn .ef dfxk
:`xnbdäåä ãL àîìãå`l xdd y`x lr e`xy zencd `nye ± §¦§¨¥£¨

:`xnbd zayiin .ef zecr lr jenql ozip ji`e ,cy `l` didøîà̈©
,áø øîà äãeäé éaøote`a zwqer dpyndeàøLyiyBì`xewl ©¦§¨¨©©¤¨

xdd y`xn,íãà úeîc.cy `edy eyyg `l jkitle §¨¨
,mc` zenc e`xy jka dne :dywne `xnbd zxfegeîc éîð eäðéà¦§©¥¨

dpynd :`xnbd zayiin .mc` ipal minec micyd mb ixd -
ote`a zwqeräàeáa déì eæçcjkitle ,lv ef zencl yiy e`xy - ©£¥¨¨

:cer `xnbd dywn .cy `edy eyyg `leäì úéà éîð eäðéàå§¦§©¥¦§
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קצז miwxt dyelya` cenr akw sc ± iriax wxtzenai
éìâéø àúìúminkg icinlz eidy Ðmivawpdzide ,gqta gqt zekld ,dyxc renyl

i`xen`c ilbix jpd lk :iz`vn mipe`bd zaeyzae .mdn zl`eyea zny mei epiid Ð

icinlz mivawzn mei eze` ribnyk dpya dpy icne ,eceakl eze` miraew lecb mc`

.my daiyi aiyedl mrd x`y mr exaw lr mi`ae ,eiaiaq lkn minkgïä äìøò ìùÐ

oli` zexitn migaeyn mpyie ,od drihp zexit

.owfä÷éæò ìùel aiaq xcbe wfern qcxtn Ð

i`nc :il `iywe .ziriay zpy `ide ,exneyl

o`k yi xeqi`?xeriad onf xar m``py `l Ð

xwtend on `py `le xneynd on,mixeq`

onfd mcewe.mixzen el`e el` Ðíåìë øîà àì
dfy ;aexd xg` jld `l` ,jk lr mxqe`l Ð

irax rhp oke .oiekzp egwn giaydle ,xwynÐ

i`dc il dnecnke .od drihp zexity ricedl

dizexite l`xyi ux`ay xird my dwifr

ux`l dvega df ixkp did m`e ,migaeyn

xn`e ,mgaynedwifrniz`adoiyyeg oi` Ð

`l `nye ,eixac zn` xnell`xyie ,exyrzp

mxkn`l inp `kde .egwn giaydl `l` ,el

xevwiy df lr mii`l `l` df ixkp oiekzpel

etqn`.eizendalìáçcqtd Ðznbreytp

.`edøìå÷.dxeag Ðøúéá íåëøëìd`ayk Ð

.xevna xziaäðùîìå÷ úá éô ìòerny Ð

.enlva mc` e`x `le ,zn ipelt :zwrev lew

àøîâïì òîùî à÷ éàî,l`eny xa dax Ð

zialcoi`iyn lldcaripeediizekmzq Ð

`id `zkld `linne ,dxn` ikd inp oizipzn

.dpyn mzqkàéä éàîù úéádkld oi`e Ð

.mzq eze`kíãà úåîã åì åàøùdlgzn Ð

.wrvykäàåááã äàåáá.elv lv Ðéðãîéì
àãéù ïúðåé.oda iwa e` ,did cy Ðäøö àîìãå

éàåäd`ae ,xg` mewna dy` `ypy Ð

.dl dklde ,dlwlwläðëñä úòùámc`y Ð

lk" :xn`e ,xeaa jlyen didy in oebk ,okeqn

"ezy`l hb aezki elew rney,oipzepe oiazek Ð

`ed ip`" :xne`y eixac lka dilr opiknqe

,`inc dpkqd zryk inp `kde ."ipelt oa ipelt

oin`z `l m`ydflayze ,xg` `vnz `l Ð

.dpebräðùîåì éúéîåðå.el izxn` Ðïë
.eilr oiwelg oleky ,zxn`y mixacd od Ð

úåñééâá úùáåùîmlv` jlil leki ipi`y Ð

.izrnyy df cirdleàøîâäèéâ úà àéáäì
ep` mikixvy it lr s`e .mid zpicnn Ð

xn`nl,"mzgpe azkp ipta" xn`zy ,dit

.ok xnel jixv e`iad xyk mc` elit`cíéùð
åøîàùmiyp yng Ð.(`,fiw) lirlc oiwxitc

äèéâ àéáäì úåðîàð.(a,bk) oihibc ipy wxta Ð

äðùîåì åøîàipaa dyrn `aiwr iaxl Ð

.'ek ielíäì úéîåð.mdl dxn` Ðàäú àìå
úðäëe` ,l`xyi za `dz `l ike ,xnelk Ð

drexb ef ziwcpetk zpn`p ,zqgein zpdk?
.`zerixb i`n yxtn `xnbaeíäì øîàiax Ð

.`aiwrúðîàð úé÷ãðåôä àäúùëì,xnelk Ð

z` epin`dy zn` df xac `vniykl

ditl `l` ,eknq dilr `l ixdy .ziwcpet

dnez,dgiqd.elinxze elwn mdl d`iade

:mixg` mixtq]úðîàð úé÷ãðåôë àäúùëìÐ

inp ied ziwcpet epin`dy oipr eze`a ,xnelk

,odl d`ived ziwcpet ixdy .zpn`p dy` x`y

lre.[eknq mipniqd
àäå
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mipdk zxezae .iepiy ici lr `l` xeval ixy
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.lke`
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`ed cy `ny,ryedic `inec ,dcya epiid Ð
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àäzLëì :eäì øîà !?úé÷cðeôk úðäk àäz àìå .BzLà úà eàéOäå ."åézøá÷e ,úî"¥§©§¦§¦¦¤¦§§Ÿ§¥Ÿ¤¤§§¨¦¨©§¦§¤§¥
.Bãéa äéäL äøBz øôñå ,Bìéîøúå ,Bì÷î íäì äàéöBä úé÷cðetä .úðîàð ¯ úé÷cðeôk§§¨¦¤¡¤¤©§¨¦¦¨¨¤©§§©§¦§¥¤¨¤¨¨§¨
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קצח
miwxt dyelyaa cenr akw sc ± iriax wxtzenai

äéà àäååðøéáçäì éøîà÷.ded dnez itl e`l :`nl` Ðàéëá äåä,dnez itl epiide Ð

.xnel dligzd del`yy mcewcäðàú ìù øåçééá äìúðåsepa fg` Ðegyte ,dp`z ly

.lwn epnn zeyrlåçùô.ewzp Ðäéøà êçë øùéé,lig xeab Ðale.jl yi dix`äôé
äéøà éîù úà úðååë.ixira ize` oixew jky Ðïúðåé ïá ïðçåé éì úøîà êë àìyxec Ð

xwegeile` ,didjetdi;eixac z`zxn` jk `l

dix` `igiy xtknc ,il?xtkdyoixew eid

.eze` `le ,dix`äùéøãi`d ik zewica Ð

.eixac z` oiekl ,`peebäøé÷çåmei dfi`a Ð

.dry dfi`aeíëì äéäé ãçà èôùîoeike Ð

zyxce" :zeytp ipica aizkc ogky`c"zxwge

mixac) 'ebe(bioicd `ed Ðipicl.zepennïåéë
ì÷ùîì äáåúë àëéàã`ypzyk Ðmdit lr

i`ypzyk" ,cenlp daezk xtqnc .daezk lehz

."ikil aezky dn ilhz xg`léîã úåùôð éðéãë
miyp icr :jkld .wpga yi` zy` lr `adc Ð

xfrl` iax xn` :opiqxb ikd .dxiwge dyixca

ly miaxn minkg icinlz `pipg iax xn`me

mely axe 'd icenl jipa lke xn`py mlera

.jipa

ïøãäúåîáé úëñî êìò
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úé÷ãðåôdnez itl dgiqne dzid (zg`) dixkpdi`x opax eziin i`n :xn`z m`e Ð

ynn dzid `lc :xnel yie !dzid dnez itl dgiqn `dc ?ziwcpetd on

.zecrl ok zeyrl dleki dzid [df] (dn) elinxze elwn d`ivedy dnc ,dnez itl dgiqn

ikc oeik ,dfn lecb dnez itl giqn jl oi` i`cec ,di`x df oi` ik mdl xn` `aiwr iaxe

,inlyexia zvw rnyn ok .`ika [edpizifg]

rnyn ,dnez itl dgiqnk dze` eyr :xn`wc

i`iany `l` dnez itl dgiqn ynn dzid `lyo

.cg` crn drxb `lc di`x

ïéàdxiwge dyixca miyp icr oiwceaÐ

`pz i`dk ol `niiwc :l`ppg epiax yxit

.dxiwge dyixc ira `lc

ïøãäúåîáé úëñî êìò
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11

àøîâ:àðäk áø øîà ?úé÷cðeôc àúeòéøb éàî©§¦¨§§¨¦¨©©¨£¨
äæ" :äúéä dnez éôì äçéñîe ,äúéä äéøëð úé÷cðet§¨¦¨§¦¨¨§¨§¦¨§¦¨¨§¨¤
éðz ïëå ."Ba åézøáwL øá÷ äæå ,Bìéîøz äæå ,Bì÷î©§§¤©§¦§¤¤¤¤§©§¦§¥¨¥
äéøëð úé÷cðet :àéiç øa éîeéðî áøc déøa àaà©¨§¥§©©§¥©¦¨§¨¦¨§¦¨
äæå ,Bì÷î äæ" :äúéä dnez éôì äçéñîe ,äúéä̈§¨§¦¨§¦¨¨§¨¤©§§¤
"eðøáç äià" àäå ."Ba åézøáwL øá÷ äæå ,Bìéîøz©§¦§¤¤¤¤§©§¦§¨©¥£¥¥
äià" :dì eøîà .àéëa eäðéúéæçc ïåék !dì éøîà÷̈¨§¦¨¥¨©£¦¦§¨§¨¨§¨©¥
:ïðaø eðz ?"åézøá÷e úî" :íäì äøîà ?"eðøáç£¥¥¨§¨¨¤¥§©§¦¨©¨©
òãBé äzà Càéä ,éða :Bì øîà ,ïBôøè éaø éðôì äMàä ìò ãéòäì àaL ãçà íãàa äNòî©£¤§¨¨¤¨¤¨§¨¦©¨¦¨¦§¥©¦©§¨©§¦¥©©¨¥©
ìL øeçééa äìúðå ,ñééb eðéøçà óãøå ,Cøca íéëìBä eðééä àeäå éðà :øîà ?Bæ äMà úeãòa§¥¦¨¨©£¦§¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨§¦¤
äzà ïépî :éì øîà !Eçk øLéé ,äéøà :Bì ézøîà .åéøBçàì ñéébä úà øéæçäå ,BçLôe úéæ©¦§¨§¤¡¦¤©©¦©£¨¨©§¦©§¥¦©Ÿ£¨©¦¦©¦©¨
íéîéì .àiçéL øôkîc äéøà ,ïúðBäé éaøa ïðçBé :éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck ?éîL äéøàL òãBé¥©¤©§¥§¦¨¦¦§¦¦¨¨§©¦§¨¨©§¥§¦§©¦©¨§¨¦

?äøé÷çå äLéøc éòa àì ïBôøè éaøå ,BzLà úà ïBôøè éaø àéOäå ,úîå äìçäNòî :àéðúäå ¨¨¨¥§¦¦©¦©§¤¦§§©¦©§¨¨¥§¦¨©£¦¨§¨©§¨©£¤
úeãò òãBé äzà Càéä ,éða :Bì øîà ,äMà úeãò ãéòäì ïBôøè éaø éðôì àaL ãçà íãàa§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦©§§¨¦¥¦¨¨©§¦¥©©¨¥©¥

:Bì ézøîà .åéøBçàì ñéébä úà øéæçäå ,BçLôe äðàz øeçééa äìúðå ,ñééb eðéøçà óãøå ,Cøca ïéëìBä eðééä àeäå éðà :Bì øîà ?Bæ¨©£¦§¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨§¦§¥¨§¨§¤¡¦¤©©¦©£¨¨©§¦
ì zðåek äôé :éì øîà !äéøà Eçk øLéé:Bì øîà .úîå äìç íéîéì .àéçéL øôkîc äéøà ïúðBé ïa ïðçBé :éøéòa éúBà ïéøB÷ CkL ,éîL ¦©Ÿ£©§¥¨©¦¨¤¦©§¨¦§¦¤¨¦¦§¦¦¨¨¤¨¨©§¥§¦§©¦©¨§¨¦¨¨¨¥¨©

."àéçéL øôkîc äéøà ïúðBé ïa ïðçBé :Eì ézøîà Ck àlà ,àì" :déì øîà ?"äéøà àéçéL øôkîc ïúðBé ïa ïðçBé" éì zøîà Ck àìŸ¨¨©§¨¦¨¨¤¨¨§¦§©¦©¨©§¥¨©¥Ÿ¤¨¨¨©§¦§¨¨¤¨¨©§¥§¦§©¦©¨
ìLe íéðL åéìò ÷c÷ãåäLéøãa íéLð éãò ïé÷ãBa ïéà :àéðúc ,àéä éàpz !BzLà úà ïBôøè éaø àéOäå ,åéøác úà ïeéëå ,íéîòt äL §¦§¥¨¨§©¦§¨§¨¦§¦¥¤§¨¨§¦¦©¦©§¤¦§©¨¥¦§©§¨¥§¦¥¥¨¦¦§¦¨

ãçàå úBðBîî éðéc ãçà äøBz øác :àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøãa éâìtéî÷å .ïé÷ãBa :øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaø éøác ,äøé÷çå©£¦¨¦§¥©¦£¦¨©¦©§¥§¦§¨¦©§¦¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§©¨¤¨¦¥¨§¤¨
àlL ¯ äøé÷çå äLéøc ïéëéøö ïéà úBðBîî éðéc eøîà íòh äîe ."íëì äéäé ãçà ètLî" :øîàpL ,äøé÷çå äLéøãa úBLôð éðéc¦¥§¨¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§©¤¨¦§¤¨¤©©©¨§¦¥¨¥§¦¦§¦¨©£¦¨¤Ÿ
úLà ïðéøL à÷c ïåék :øáñ øîe ,éîc úBðBîî éðéãk ¯ ì÷Lîì äaeúk àkéàc ïåék :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîáe .ïéåì éðôa úìc ìBòðz¦§¤¤¦§¥Ÿ¦§©¨¦©§¦¨¨©¥¨§¦¨§¨§¦§¨§¦¥¨¨¥¨¨©¥¨§¨¨¥©¥¤

éða ìëå" øîàpL ,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz :àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîà .éîc úBLôð éðéãk ¯ àîìòì Léàéãenì C ¦§¨§¨§¦¥§¨¨¥¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©§¨¨©¦¦¥
éða íBìL áøå 'ä."C §©§¨¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד סיון, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אברהם מרדכי שי' שו"ב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ט סיון, בו כותב איך שזכה לראות את פני הקדש של כ"ק אדמו"ר 
)מוהרש"ב( נ"ע וגם לשמוע ממנו תורה. כיון שכפי מכתבו הי' זה בחג השבועות, ואף שכנראה ממכתבו 
אינו זוכר בבירור התורה ששמע, אבל הרי ידוע המובא בכמה מקומות והביא זאת רבינו הזקן בעל 
יזכירוהו כל  וז"ל: לעתיד לבוא  יו"ד(  )פרק ב' סעיף  השו"ע והתניא לפסק הלכה בהלכות ת"ת שלו 
לימוד ששכח מחמת אונסו כו' וגם עתה הנה זאת התורה היא העולה למעלה כו' השכחה באה מצד 

המשך בעמוד הבא



קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc zenai(iying meil)

àøîâ
minkg epin`d m` ,`aiwr iaxl eprh minkgy dpyna epipy
.zxg` dy` lk ly zecrl oin`dl yiy oky lk ziwcpetl

:`xnbd zl`eyúé÷cðeôc àúeòéøb éàîziwcpeta oexqgd edn ± ©§¦¨§§§¦
:`xnbd daiyn .zxg` dy` lkn drexb dzecry,àðäk áø øîà̈©©©£¨

úé÷cðetefäúéä íéáëBk úãáBò,zecr zxeza dpi`yådzepn`p §§¦¤¤¨¦¨§¨§
y jka `id,äúéä dneú éôì äçéñî,dxn` okyäæå Bì÷î äæ §¦¨§¦¨¨§¨¤©§§¤

Ba åézøáwL øá÷ äæå Bìéîøú. ©§¦§¤¤¤¤§©§¦
:`ziixan df xe`ial zriiqn `xnbdáøc déøa àaà éðz ïëå§¥¨¥©¨§¥§©

dneú éôì äçéñîe ,äúéä íéáëBk úãáBò úé÷cðet ,àéiç øa éîeéðî©§¥©¦¨§§¦¤¤¨¦¨§¨§¦¨§¦¨
äúéädxn` ixdy,Ba åézøáwL øá÷ äæå Bìéîøú äæå Bì÷î äæjkle ¨§¨¤©§§¤©§¦§¤¤¤¤§©§¦

.dl epin`d
,dnez itl dgiqd ziwcpetdy okzi cvik :`xnbd dywnàäå§¨

dì éøîà÷ 'eðøáç äià','epxag di`' dligz del`y iel ipa ixde ± ©¥£¥¥¨¨§¥¨
.'enez itl giqn' aygp df oi` ,mzl`y lr mdl daiydy oeike

:`xnbd zayiinàéëa eäðéúéæçc ïåékciny ,dyrnd did jk ± ¥¨©£¦¦§¨§¨
f`e ,zekal dlgd miay mdy ziwcpetd dz`xyäià' dì eøîà̈§¨©¥

,'eðøáçe.åézøá÷e úî íäì äøîà,ikaa dligz `id dgzty oeike £¥¥¨§¨¨¤¥§©§¦
.'dnez itl dgiqn' zaygp

dxiwge dyixc jixv m` dixaca dpce `ziixa d`ian `xnbd
:dy` zecraïðaø eðz,`ziixaaìò ãéòäì àaL ãçà íãàa äNòî ¨©¨¨©£¤§¨¨¤¨¤¨§¨¦©

äMàädlra znyBì øîà ,ïBôøè éaø éðôì,oetxh iaxCàéä ,éða ¨¦¨¦§¥©¦©§¨©§¦¥¨
,Bæ äMà úeãòa òãBé äzàeze` zny jl oipne zi`x dn ,xnelk ©¨¥©§¥¦¨

.mc`øîà,oetxh iaxl cr eze`àeäå éðàdy`d ly dlra -eðééä ¨©£¦§¨¦
Cøca íéëìBä,eicgib eðéøçà óãøåñééwifdl ,miliig ly cecb ± §¦©¤¤§¨©©£¥©¦

,epläìúðådy`d ly dlraøeçééa[spr-]BçLôe ,úéæ ìL± §¦§¨§¦¤©¦§¨
,miliigd mr mglidl lwn epnn dyre urd on eylzeúà øéæçäå§¤§¦¤

,'Eçk øLéé äéøà' Bì ézøîà ,åéøBçàì ñéébädz` lig xeaib ,xnelk ©©¦©£¨¨©§¦©§¥¦©Ÿ£
.dix` al jl yieéì øîà,ipelt eze`,éîL äéøàL òãBé äzà ïépî ¨©¦¦©¦©¨¥©¤©§¥§¦

ok`'àéçéL øôkîc äéøà ,ïúðBäé éaøa ïðçBé' éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck̈¦¦§¦¦¨¨§©¦§¨¨©§¥§¦§¨¦§¨
lr exira mb eze` epik jky `l` ,'dix`' eny did `ly xnelk]
dn il rcep df dyrnne .[ozpedi iaxa opgei did enye ,ezxeab my

.exir mye enyìxg`äìç íéîéyi`d eze`,úîecirn ip` ok lre §¨¦¨¨¥
.ozpedi iax oa opgei znyåef zecr it lrúà ïBôøè éaø àéOä §¦¦©¦©§¤

.BzLà¦§
:`xnbd dywnåxaeq ikïBôøè éaøcäøé÷çå äLéøc éòa àìzecra §©¦©§Ÿ¨¥§¦¨©£¦¨

,eixac oiekn crd m` wecal `la ef dy` xizd jk meyne ,dy`
.ed`x dry dfi`ae mei dfi`a xewgl `laeàéðúäå`ziixaa §¨©§¨

,zxg`úeãò ãéòäì ïBôøè éaø éðôì àaL ãçà íãàa äNòîläMà ©£¤§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦©§§¨¦¥¦¨
,dlra znyBì øîà,oetxh iaxBæ úeãò òãBé äzà Càéä ,éðadn - ¨©§¦¥¨©¨¥©¥

,zny jl oipne zi`xBì øîàcrd eze`àeäå éðàly dlra - ¨©£¦§
,dy`dCøca ïéëìBä eðééä,eicgiäìúðå ,ñééb eðéøçà óãøålrad ¨¦§¦©¤¤§¨©©£¥©¦§¦§¨

øeçéaur lyBçLôe ,äðàz,qiiba mglidl ick eylze ±øéæçäå §¦§¥¨§¨§¤§¦
éì øîà ,'äéøà Eçk øLéé' Bì ézøîà ,åéøBçàì ñéébä úà,ipelt eze` ¤©©¦©£¨¨©§¦¦©Ÿ£©§¥¨©¦

ì zðåek äôéL éîLok`äéøà ,ïúðBé ïa ïðçBé' éøéòa éúBà ïéøB÷ Ck ¨¤¦©§¨¦§¦¤¨¦¦§¦¦¨¨¤¨¨©§¥
'àéçéL øôkîc.exir mye eny il rcep df dyrnneìxg`íéîé §¦§¨¦§¨§¨¦

äìçdy`d ly dlra,úîezxzen ezy`y cirn ip` ok lre ¨¨¥
.`ypidlBì øîàike ,oetxh iax,éì zøîà Ck àìznd ly enyy ¨©Ÿ¨¨©§¨¦

`ed,äéøà àéçéL øôkîc ïúðBé ïa ïðçBémyd `ed 'dix`'y xnelk ¨¨¤¨¨§¦§¨¦§¨©§¥
.yi`d ly eiepik `le xtkd lydéì øîà,crdàì,izxn` jk ¨©¥Ÿ
ïúðBé ïa ïðçBé ,Eì ézøîà Ck àlàikyeiepå .àéçéL øôkîc äéøàok ¤¨¨¨©§¦§¨¨¤¨¨©§¥§¦§¨¦§¨§

åéìò ÷c÷ãdxiwge dyixcaìLe íéðLïeéëå ,íéîòt äLcrdúà ¦§¥¨¨§©¦§Ÿ¨§¨¦§¦¥¤
BzLà úà ïBôøè éaø àéOäå .åéøácjixvdy ixd .ef zecr it lr §¨¨§¦¦©¦©§¤¦§

x`azpy itk `le ,dy` zecra dxiwge dyixc oetxh iax
.dpey`xd `ziixaa

:`xnbd zvxznàéä éàpzdxiwge dyixc jixv m` df oecip ± ©¨¥¦
.mi`pz ea ewlgp dy` zecraàéðúc,`ziixaaéãò ïé÷ãBa ïéà §©§¨¥§¦¥¥

íéLðdlra zny dy`l micirnd micr -éøác ,äøé÷çå äLéøãa ¨¦¦§¦¨©£¦¨¦§¥
ïé÷ãBa ,øîBà ïBôøè éaø .àáé÷ò éaøoeike .dxiwge dyixca ©¦£¦¨©¦©§¥§¦

yi dxiwge dyixc dperh dy` zecr m` mi`pz ewlgpy epivny
.dfa oetxh iax zrc idn ewlgp lirlc zeziixad izy s`y xnel

:zwelgnd z` zx`an `xnbdéâìôéî÷åewlgp el` mi`pze - §¨¦§§¥
äøBz øác ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøãa`ziixe`cn -éðéc ãçà ¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§©¨¤¨¦¥

úBLôð éðéc ãçàå úBðBîîwx jk lr mipn`p micry ,df oica miey ¨§¤¨¦¥§¨
øîàpL ,äøé÷çå äLéøãa(ak ck `xwie),'íëì äéäé ãçà ètLî'ixd ¦§¦¨©£¦¨¤¤¡©¦§¨¤¨¦§¤¨¤

ipica jixvy myke ,zeytp ipicl zepenn ipic aezkd deydy
.jixv zepenn ipica s` dxiwge dyixc zeytpeøîà íòh äîe©©©¨§

y minkg,äøé÷çå äLéøc ïéëéøö ïéà úBðBîî éðécickìBòðú àlL ¦¥¨¥§¦¦§¦¨©£¦¨¤Ÿ¦§
,ïéåì éðôa úìcipic lr zecra dxiwge dyixc jixvp m`y ¤¤¦§¥Ÿ¦

deld xetki `ny eyygiy zeeldln miyp`d erpni ,zepenn
okzi ,mze` exwgi oic ziae micr `iai delnd xy`ke ,d`elda
eliwd jkitle .mzecr lhazze df z` df eyigkie mihxta erhiy

.zepenn ipica dxiwge dyixcd z` elhiae minkg
edzrnéâìôéî÷ éàîazecra oetxh iaxe `aiwr iax ewlgp dna ± §©¨¦§§¥

.dy`øî`aiwr iax -ì÷Lîì äaeúk àkéàc ïåék ,øáñoeik ± ©¨©¥¨§¦¨§¨§¦§©
,ef zecr it lr dy`d lehizy daezk ly oenn epyiykly zecr §

éîc úBðBîî éðéãdyixcn xehtl minkg dfa epwizy [zaygp-] ¦¥¨¨¥
.dxiwgeøîeoetxh iax -àîìòì Léà úLà ïðéøL à÷c ïåék ,øáñ ©¨©¥¨§¨¨¦©¥¤¦§¨§¨

'yi` zy`' zwfga `idy dy` mixizn ep` ef zecr it lry oeik -
,`ypidlkly zecréîc úBLôð éðéã.dxiwge dyixc dkixvy §¦¥§¨¨¥

:dcb` ixaca zkqnd z` zniiqn `xnbdøîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©
øîàpL ,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz ,àðéðç éaø(bi cp diryi) ©¦£¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©

éða ìëå'éða íBìL áøå 'ä éãenì C.'C §¨¨©¦¦¥§©§¨¨¦
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הקליפה ואינה מגעת לינק אלא עד הכסא כו'. שמזה מובן שלמעלה בתורתו לא שלטה השכחה כלל 
וכלל.

כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקרא 
את הפ"נ שלו. ויה"ר מהשי"ת שיוכל לבשר טוב בכל הענינים שאודותם כתב בהפ"נ.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים סיון, אשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא, מאחר שנתינת 
ומהראוי  הווה.  לשון  התורה  נותן  הברכה  וכנוסח  יום,  בכל  היא  התורה  קבלת  גם  ובמילא  התורה 

לפרסם תוכנו בחוגים היותר רחבים באופן המתאים.

בברכה.

המשך מהעמוד הקודם



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zeaezk(iyiy meil)

úàùð äìåúá ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
micwdl yie .dleza i`eypl ie`xd onfd z` zx`an epizpyn
dqex` dy` .dpyna zxkfend 'mileza zprh' zedn z` x`ale
.dyxbl eilre dlra lr zxq`p xf mc` mr dzpfy d`eyp e`
xxazp dilr `ayke dleza `idy zwfga dy` `yepd mpn`
yiy itl ,dlra lr zxq`p dpi` ,['mileza zprh'] dlera `idy
mcew dlrap `ny wtq ,`lewl ea mibdepy '`witq wtq' dpipra
xg` dlrap m` s`e ,dlra lr jka zxq`p dpi`e ,dqx`zpy
meqxt mpn` ,zxq`p dpi` dfa s`e ,dqp`py okzi dqx`zpy

.eilr dxq`p m`d xexia icil `iadl leki xacd
äìeúa`dzy minkg epwiz ,dtegl zqpkpdéòéáøä íBéì úàOð §¨¦¥§¨§¦¦
.zaya,äðîìàå`ypzy minkg epwizéLéîçä íBéì.zaya §©§¨¨§©£¦¦

:iriaxa dleza i`eyp zpwz mrh z` dpynd zx`aníéîòtL¤©£©¦
úaLa[reaya-]íBiáe éðMä íBia ,úBøééòa ïéáLBé ïéðéc éza §©¨¨¥¦¦§¦¨£¨©©¥¦©

,éLéîçä,iriax meia z`yip jkleBì äéä íàLlralúðòè ©£¦¦¤¦¨¨©£©
íéìeúadcera dzpify okzie ,dleza dpi` ezy`y `vny - §¦

,eilr dxq`pe dqex`äéäíékLîeilr eqrk cera zxgnl cin ¨¨©§¦
ïéc úéáìm` j` .ezprh z` mdipta orhie ,iying meia miayeid §¥¦

ayen onf cr `ny minkg eyyg reayd zenin xg` meia dp`yi
wtqa eizgz x`yze ,mdiptl `ai `le ezrc xxwzz oicd zia
jezny oeik ,xacd xxaziy okzi oic zial `aiyk mpn` .xeqi`
e`eai `nye ,dzpfy yyeg dlray ef dy` lr lewd `vi jk

.dlra lr dxqe`d ote`a dzpf m` ecirie micr

* * *

àøîâ
zaya minrty ,'eke iriaxd meil z`yp dleza' :dpyna epipy
`xnbd .'iyingd meiae ipyd meia ,zexiira oiayei oipic iza
s` ixdy ,oey`x meia s` `ypz dlezay epwiz `l recn zx`an

:oecl miayei oic zia ezxgnløîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©
eøîà äî éðtî ,ìàeîL' epizpyna minkgíBéì úàOð äìeúa §¥¦§¥¨¨§§¨¦¥§

,'éòéáøäoic zia ezxgnl s`y ,oey`x meia `ypzy exn` `le ¨§¦¦
`ed mrhd ,oecl miayeieðéðML éôìoldl dpyna(.fp)mc` iabl §¦¤¨¦

mipzepy ,dzteg ikxv oikdl dxidfde draze dy` yciwy
,mei miyly dpnl`le ,el` zepkdl yceg xyr mipy dlezal

m`eïîæ òébädf,eàOéð àìåjli`e o`knBlMî úBìëBàaiig - ¦¦©§©§Ÿ¦§§¦¤
,xak d`yp eli`k ezqex` zepefna lradål`xyi za `id m` ok §

,odkl z`ypdäîeøúa úBìëBà.ixd :exe`ia z` l`eny miiqn §¦§¨
reayd inin cg`a oi`eyipd onf ribd m`y ,`ed heyt df xac
aekird oi` ixdy ,dizepefna aiig epi`y ,oi`eyipl ie`x epi`y

j` ,minkg zpwz zngn `l` ,ecivnìBëém`y xnel iziidòébä ¨¦¦©
ïîæoi`eyipdamei,úBðBæî dì äìòî àäé ,úaLa ãçàmrh itl oky §©§¤¨§©¨§¥©£¤¨§

ezxgnl ixdy oey`x meia s` `yil leki dpyna iepyd dpwzd
,zexiira miayei oic zia,éòéáøä íBéì úàOð äìeúa ,eðéðL Cëì§¨¨¦§¨¦¥§¨§¦¦

cr dizepefna aiig epi`e ,oey`xd meia z`yp dpi`y hrnl
.iriaxd meid ribiy

:`xnbd ddnzóñBé áø øîàdéøî ,epeax -íäøáàc,,ddinz oeyl ¨©©¥¨¥§©§¨¨
éìzl`eny dlez ji` -'àéðz àìã'a 'àéðz'dpynd xe`ia z` - ¨¥©§¨¦§Ÿ©§¨

:eziiyew z` `xnbd zxxan .diepy dpi`y dpyna ,diepydéä¥
àéðz àì éäå àéðz-`ld ,diepy dpi` efi`e diepy zeipyndn efi` ©§¨§¥Ÿ©§¨

àéðz àäå àéðz àäepipy epizpyna ,zeiepy odizy ixd - ¨©§¨§¨©§¨
oicd z` epipy iying wxta oldle ,'iriaxd meil z`yp dleza'y

:`xnbd zx`an .'e`yip `le onf ribd' lyàlà,sqei ax dnz jk ¤¨
àîòè Løôî àìc àéðúãa ,àîòè Løôîc àéðz éìzdlz cvik - ¨¥©§¨¦§¨¥©£¨¦§©§¨§Ÿ§¨¥©£¨

meia `ypz `l recn el dywedy ,epizpyn xe`ia z` l`eny
dinrh z` dzlib epizpyn ixde ,oldl dpynd ixaca ,oey`xd
`l ok it lr s`e ,iriaxd meia `ypizy epwiz recn dx`iae
okzi cvike ,oey`xa `ypiz `ly jkl mrh dpnn epcnl
llk `pzd x`ia `l day oldl dpynd itl x`eaz epizpyny

.oi`eyipd onf zpwza mrhd z`
:l`eny ixac z` `xnbd zayiinàlàoi` zn`a ,sqei ax xn` ¤¨

e ,oldl dpynd it lr zyxtzn epizpynøîzéà éàexn`p m` - ¦¦§©
,df oipra l`eny mya mixacøîzéà éëä,exn`p jk -áø øîà ¨¦¦§©¨©©

,ìàeîL øîà ,äãeäé' dpyna epipyúàOð äìeúa eøîà äî éðtî §¨¨©§¥¦§¥¨¨§§¨¦¥
,éòéáøä íBéì,'ïéc úéáì íékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íàLlre §¨§¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦§¥¦

,l`eny dywd df,úaLa ãçàa àNpúåíéìeúa úðòè Bì äéä íàL §¦¨¥§¤¨§©¨¤¦¨¨©£©§¦
,ïéc úéáì íékLî äéä.zexiira miayei oic zia ipy meia mb ixdy ¨¨©§¦§¥¦

oldl `ziixaa epipyy dn it lr l`eny uxize(:b),eã÷L'- ¨§
epnipe exdinìàøNé úBða úðwz ìò íéîëçàäiLozgdçøBè £¨¦©©¨©§¦§¨¥¤§¥¥©

äãeòñaoi`eyipd lyìL,íéîé äLéLéìLe úaLa éðLå úaLa ãçà ¦§¨§Ÿ¨¨¦¤¨§©¨§¥¦§©¨§¦¦
,úaLa,'dñðBk éòéáøáeik ,oey`xa `ypz `ly epwiz df mrhne §©¨¨§¦¦§¨

zayd mcew dpiki m` oky ,ie`xk dcerq oikdl onf el didi `l
,xn`e l`eny siqed df lre .milk`nd elwlwzieðéðML åéLëòå§©§¨¤¨¦

' zpwz zngny'eã÷Lixd ,oey`x meia dp`yil leki epi`dúBà ¨§¨
dpyneðéðML' m`y oldl,eàOéð àìå ïîæ òébäBlMî úBìëBà ¤¨¦¦¦©§©§Ÿ¦§§¦¤

,'äîeøúa úBìëBàåie`xd meia onfd ribd m` `l` z`f oi` §§¦§¨
m` la` ,oi`eyipla ïîæ òébämei,úaLa ãçàìBëé BðéàL CBzî ¦¦©§©§¤¨§©¨¦¤¥¨

,ñBðëìjkitl ,oey`x meia `ypz `ly minkg epwiz ixdyBðéà ¦§¥
,úBðBæî dì äìòî.`yil `ly minkg zpwz zngn `ed qep`y ©£¤¨§

:l`eny ixac lr sqei ax siqedCëéôìycigy l`eny ixacn - §¦¨
dl zelrdln lrad xeht oey`x meia oi`eyipd onf ribd m`y
m` oicd `ed ok m` ,dp`yil leki epi`e `ed qep`y itl ,zepefn

àeä äìç,lrad -àéä äúìçL Bà,dy`d -äcð äñøétL Bà- ¨¨¤¨§¨¦¤¥§¨¦¨
leki epi` mixwnd el`n cg` zngne ,d`nhpe zecp mc dz`xy

,onfa dp`yil,úBðBæî dì äìòî Bðéàlke ,`ed qep` ixdy ¥©£¤¨§
.zepefn dl zelrln xeht qpe` zngn akernd

:df oecipa zxg` drc d`ian `xnbdàéòaéî dì éòác àkéàåyi - §¦¨§¨¥¨¦©§¨
jke ,sqei axl dheyt dzidy ef dklda wtzqdy daiyid ipan

y ote`a ,wtzqdàeä äìç,dp`yil leki epi`eeäîaiig m`d - ¨¨©
ixdy ,md wtqd iccve ,dizepefna,íúäcg`a onfd ribda ¨¨

,zayaéàî àîòè,dizepefnn xehty l`eny ly enrh dn - ©£¨©
ñéðàc íeMî,epevxn oi`eyipd z` akrn epi`eåok m`énð àëä- ¦©£¦§¨¨©¦

,`ed dlgyk o`k s`ñéðà àäexhetl yie ,`ed qep` ixd - ¨£¦
.zepefnnàîìc Bàixdy ,wlgl yiy,íúäcg`a onf ribda ¦§¨¨¨

,zayaïðaø déì eðéwúc àzðwúa ñéðàzpwz zngn `ed qep` - £¦§©©§¨§©¦¥©¨¨
kle ,dzaehl epwizy minkgla` ,dizepefnn edexht o,àëä̈¨

,`ed dlgaàì`l` ,dzaehl dpwzpy dpwz zngn qep` epi` - Ÿ
.dizepefna aiigy okzie ,eilg zngn

:wtzqdl siqedeøîBì éöîz íàåxn`ze wtqd z` heytz m` - §¦¦§¥©
m`y,úBðBæî dì äìòî ,àeä äìçm` ,wtzqdl yi oiicräúìç ¨¨©£¤¨§¨§¨
,àéä,eäîm`ddì øîà éöî,dcbpk oerhl lrad leki -àä àðà ¦©¨¥¨©¨£¨¨

,àðîéà÷aiig ipi` zakrn z`y oeike ,oi`eyipl okene cner ip` ¨¦§¨
,jizepefnaàîìc Bàc oeik ,dizepefna aiig df ote`a s`yàéöî ¦§¨¨§¨
déì äøîà,izilgy mxby `ed jlfn ,ecbpk oerhl `id dleki - ¨§¨¥

y mc`k df ixdeäôçzñð[dthyp-]eäãNlwlwzzy mxb elfny , ¦§©£¨¨¥
`ed eli`k df ixde ,dilegl mxb lrad ly elfn o`k s`e ,dcyd

.dizepefna aiige ,oi`eyipd z` akrn
:wtzqd cereøîBì éöîz íàåm` s`y wtqd z` heytz m` - §¦¦§¥©

`idc meyn ,dizepefna aiig dzlg,eäãN äôçúñð déì äøîà̈§¨¥¦§©£¨¨¥
y ote`a wtzqdl yi oiicr,äcð äñøét.eäîz` `xnbd zxxan ¥§¨¦¨©
dcp dqxit m` :wtqd ote`dzñåå úòLaze`xl dlibxy onfa - ¦§©¦§¨

,zecp mc eaCì éòaéz àì,wtzqdl jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
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oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtzeaezk
äðùîéòéáøä íåéì úàùð äìåúá,zaya iriaxa `ypzy `id minkg zpwz Ð

.`nrh yxtnckúáùá íéîòôù.i`w dleza` Ðéùéîçáå éðùázg` Ð

xyrnowzy zepwzepwz jkle .edlekl yxtn (`,at) "daexn" wxta `nw `aaa .`xfr

m`e] .eilr eqrk cera oic zial mikyi Ð mileza zprh el did m`y ,iriaxa `ypzy

`ny [yegl yi Ð mizpia zedy yiqiitzi

xxwzze,ezrc.dpniiwiedzpif `id `nye

dheq) opitlick ,eilr dxq`pe ,eizgz(`,gk

dxzqpe"noic zial `aiy jezne ,"d`nhp `ide

e`eai `ny ,lewd `viyk xacd xxazi Ð

:jixt `xnbae .micr`ypize!zaya cg`a

àøîâ'åë åðéðùù éôì.dlr iywn onwl Ð

åàùéð àìå ïîæ òéâä"it lr s`" wxta onwl Ð

drazyn ycg xyr mipy dlezal oipzep :opz

dnvr qpxtl ,oi`eyipd lr xidfde lrad

oihiykzax"xicpw = qpxtl .dpnl`le .f"rla

.mei miylyïîæ òéâä,dtegl e`yip `le df Ð

akry yxtn onwl.lradåìùî úåìëåàÐ

,oic zia zpwzn ezy` zepefna aiig lrady

.(a,en) "dxrp" wxta onwlckäîåøúá úåìëåàå
lik`n odkdy .l`xyi za `ide `ed odk m` Ð

(a,fp onwl) silick ,dnexz ezy` z`odke"n

."ytp dpwi ik'åë úàùð äìåúá åðéðù êëìÐ

zpwzy ricedlezakrn minkgoi`e ,qepkln

.ely ef dakr'åë íäøáàã äéøîlr dnz Ð

did df dn !mdxa`c dixn :xn`e ,eax ixac

ok xnel l`enyl?gkye sqei ax dlgy ,cere

,ecenlzddeze.mipey`xd eixac lràéðú éìú
àéðú àìãádpyna diepy dpyn mrh dlez Ð

.sqei axl opiywne :diepy dpi`yàéðú éäéäå
àéðú àäå àéðú àä ?àéðú àìefe diepy ef Ð

.diepyàéðúãá àîòè ùøôîã àéðú éìú àìà
àîòè ùøôî àìãyxetn `nrh epizpyn Ð

oi` onf ribde .oic zial mikyiy ick Ð dkeza

ribd m` dn iptn xnel ,da yxetn mrh mey

.zepefn dl dlrn epi` zaya cg`a onfàùðéúå
úáùá ãçàá.dl xn`w sqei ax dlek Ð

åã÷ù åðéðùù åéùëòå`ed ef dpwz liayae Ð

akernqepklndze` dzrn ,zaya cg`a

.'ek epipyyêëéôìdinyn dl miiqn sqei ax Ð

epcnle li`ed ,jkitl :xn`e ,dixaqne diytpc

dlg Ð dpefl aiig epi` qpe` zngn akerndy

.'ek `edàðîéà÷ àä.onefn ippd Ðäôçúñð
åäãùxhn" oeyl Ðilyn) "sgeq(gkdthyp

:xnelk ,jcyjlfnzlhen ip` meidn ik ,mxb

.oefl jilr
èéùô
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äìåúá(`,a oiyecw) "zipwip dnaid" ,"zipwp dy`d" ipzck "dlezad" ipzw `lc `d

,daezkd dy`d Ð (ak mixac) "dy` yi` gwi ik" i`w `xw` mzdc meyn Ð

card" (a,ci) oiyeciwc `nw wxta opz `lc `de .`xw` i`w `l Ð `kd la` ,dnaid oke

dil ded ok m`c meyn Ð "ixar car dpwz ik" (`k zeny) `xwa aizkc it lr s` "ixar

jxc oi`e ,weac epi`y ,"ixard card" ipznl

milibx dy`e yi` iab ,edine .ok xacl cenlzd

i`w `lc ab lr s` `"da zepyl mewn lka

(a,ciw zenaia) "dkldy dy`d" enk `xw`

xicn yi`d" (a,eh zeaezk) "dlnx`zpy dy`d"

.(a,gk xifp) "xifpa epa z`

úàùð"dlezad z` oi`yep" ipzw `lc `d

Ð (`,`n oiyecw) "ycwn yi`d" enk

ded ikd `pz i`c :cere .xzei xvwn dzry itl

iab (a,a my) ipynck ,dgxk lra elit` `pin`

mzdc ,cere ."dpew yi`d" ipzile jixtc `d

."dy` yi` gwi ik i`w `xw`íåéìÐ iriaxd

dcpc `xza wxta xn`ck ,iying lila `le

lk .`xbiz da enx `lc daezk `kilc (a,dq)

`ki`c ,iying lila oi`eyp dyri m` oky

.lerai `le daezke oi`eypa cxhiy yginl

íàù`d :xn`z m`e Ð 'eke zprh el did

`l` `kilc yly zan dzegt e` odk zy` gpiz

la` (`,h zeaezk) `xnba opixn`ck ,`witq cg

`ypz i`n` Ð `witq wtq `ki`c ,miyp x`ya

opax belt `lc :mz epiax xne`e ?iriax meil

epwz ylyn dzegte odk zy` meyne ,`zpwza

:yxit qxhpewae .iriax meia e`ypiy miypd lka

dzpify micr e`eaie xacd xxazi jk jezny

(a,my) `xnba opixn`c ,eyexitl dywe .oevxa

gezt gzt xne`dc ,`pipz inp op` s` iia` xn`

,'ek z`yp dleza :eilr dxqe`l on`p iz`vn

iziin ikid `zyde ?gezt gzt oirhwc e`l i`n

epi`c ab lr s` `d ?qxhpewd yexitl di`x

l mikyi mewn lkn Ð on`pjk jezny ,oic zia

:xnel yie ?xacd xxazie micr e`eaie lewd `vi

`edy `l` xfrl` iaxl di`x iia` iziin `lc

Ð iwa epi` m`c ,gezt gzt `ed m` xikne iwa

exn`i ik ,xexia icil `ai `le ,lewd `vi `l

`le ,ok epi`e gezt gzt `vny xeaqe drh `edy

yexitl mbc :xnel yi cere .eixacl eyegi

iriax meil zqip `dzy mipwzn eid `l qxhpewd

oeik la` ,micr ici lr xxazi `ny meyn

dxqe`l on`pc ,yly zan dzegtae odk zy`ac
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,oic zia zpwzn ezy` zepefna aiig lrady
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רב
oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtzeaezk

éàçà áø èéùôrnzyilc ,e`yp `l ipzw `le ,e`yip `l :ipzwc ,oizipznn `ira jd Ð

.miakrn milradyåàùéð àì àìàdlz ,milral od Ðdakrd.miypaàðúã éãééàå
éäãéãá àùéø.mei miyly dpnl`le ,ycg xyr mipy dlezal oipzep Ðåðéà ïéèéâ ïéðòìå

ïëzakry opirny`c ,i`w jkitl` Ðoi` oihib oiprl Ð zepefnd on ezxhet qpe`d

ezy`l hb ozp m` ;zlren qpe` zprhzpn lr

`le [qp`pe] ,hb `di ipelt onf cr `a` `l m`

.iziid qep` xnel leki epi`e ,hb df ixd Ð `a

ïéèâá ñðåà ïéà øáñ÷ àîìàqpe` zprh oi` Ð

.`nrh yxtn dinwle .oihibaèâ åðéàm`e Ð

.mail dwewf mipa dl oi`èâ åðéàã àåä úîÐ

`ede ,ycg xyr mipy cr `hib `iey `l `dc

`zydn dl yxbn `w o`ne ,onfd jeza zn?

.miyxbn miznd oi`èâ åðéàã àåä úîmeyn Ð

`pixg` qpe` meyn la` .dzin xg`l hb oi`c

.oihba qpe` oi` :`nl` .`hib rwtn `l Ði`c

lke dlg ipzip Ð hb epi` inp dlg jzrc `wlq

.dfn lecb qpe` oi`y ,zn okyàôåâ àéä
ïì òîùî÷e`l zn `pzc i`d :xnelk Ð

`weicl,dipz dlicdf ixd Ð dlg `d :wcinl

xg`l hb oi`c ,`teb `id opirny`l `l` ;hb

:ezy`l xne`d ,oebk .i`pz `la elit`e ,dzin

on dxhetl hb epi` Ð izen xg`l jihib df ixd

.maidéúî íà êèéâ äæhb azky rxn aiky Ð

on cg`a ezy`lzepeyldm` jhib df :elld

df ileg weqtiyn Ð df ilegn jhib df e` ,izn

`l Ð ileg eze`n zn `ede ,rnyn (ilrn)

ixdy ,melk xn`wqtynleki epi`e miiga epi`

.yxblàîìãm` `tiq jixhvi`c `d Ð`l

,jixhvi` epizeaxcn iwet`l Ð 'eke iz`a

,`ed dzin xg`l hb oi`c ixn`e ,dlr ibiltc

giken `ed Ð ezaizk onf hba aezkc oeikc

`di Ð onf eze`l iz`a `l m` :dl xn` jky

mipy cr `hib deyn `l i`c .meidn rxtnl hb

ekeza hbd zaizk mei azk dnl ,ycg xyr?

iz`a `l m` :aezkl.hb `di ipelt ycg y`xl

àùðéì äåøéúäm`"c `iddl ,dvilg `la Ð

."iz`a `låéìò çéëåî øèù ìù åðîæ`l Ð

meiny ricedl `l m` ,ekezl epnf azkp mpgl

`ai `l m` dyxbn `ed dxiqnde daizkd

jhib df :azk `lc ab lr s` ,jkld .onf eze`l

"meidn" azkc o`nk Ð 'ek iz`a `l m` meidn

,iqei iax dxn` (`,elw) `xza `aaae .inc

meidn" aezkiy jixv epal eiqkp azekd :opzc

dpi` Ð "meidn" azk `l m`e ,"dzin xg`le

.jixv epi` :xne` iqei iax .dpznàôéñî àìàå
.oihiba qpe` oi`c `ax xnb Ðèâ äæ éøäs`e Ð

qpe` oi` :`nl` .dzinn lecb qpe` oi`c ab lr

`ede ,oihiba.dlgl oicdà÷åã úî àîìãÐ

,dl azk ok zngn hb dl azky envr lkc

wwfiz `ly ,rxtnl hb didi zeni m`y.mail

dil `gip `l `qpe` i`daelhainlla` .`hib

dia `hib ilehal dil `gipc ,`pixg` `qpe`a

.oihiba qpe` yi :jl `ni` Ðàøáî äé÷ñôåÐ

dzidy .ewiqtd xdpd,xird cvn zxearnd

.xearl leki `leéàúàã åæç.iz`ay Ðàéúî äéîù àìÐ dzvx m`e .`hib iede Ð

.meidn zlqtp dpedkl mbe ,xg`l `ypiz
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àéöî`lc oeikc .mxb dlfn daxc`c :oerhl leki epi`e Ð edcy dtgzqp dil dxn`

(a,cq zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`yprin `l diaxe dixt` `cwtin

.dly dcy lrad oi`e ,lrad ly dcy `id dy`dc :cereêëéôìdlrn epi` `ed dlg

zpefp Ð gxae oica cnr (a,`n zenai) "ulegd"a xn`c :wgvi epiaxl dyw Ð zepefn dl

oicd `ed Ð gxa :inlyexia yxtne ,mai lyn

!zepefn dl dlrn oi` dlgc opixn` `kde ,dlg

xn`l gxa e` dlg mzdc :wgvi epiax xne`e

`kd la` .zepefna dl aiigzp xaky ,oica cnry

:my yxit qxhpewae .onfd zrbd mcew dlga

rnynck ,d`xp oi`e ,`l Ð dlg la` ,gxa `wec

erac `ki`n zeywdl oi` eyexitle .inlyexia

yic ?mzdn dl hiyt `l i`n` ,`irain dl

,eznain ith dia `cib` ezqex`c :xnel

.izkec dnka zenaia opixn`ckèéùôax

xi`n oa l`eny epiax yxity enk `l Ð i`g`

seqa dide ,zezl`y dyry oe`b i`g` ax epiidc

:cenlzd lka epeyl dpyn jkle ,mi`xen`d lk

ax o`k ixdy .i`g` ax hiyt :i`g` ax jixt

`edy mz epiax xne` `l` .eixac lr dper iy`

scbn :enk ,epeyl qtez did `xen` lke ,`xen`

opgei iax da idz (a,b oixcdpq) eda` iax da

.(`,hk zekxa) iia` dlr hiil ,(a,aiw `nw `aa)

àìoilaewn Ð e`yip `l `l` ipzw `l e`yp

`l" i`c :cere ."e`yip `l" zexwl jk eid

oeyla inp xninl dil ded Ð i`w miyp`` "e`yp

.mdlyn zelke`e :miaxàìàÐ e`yip `l

xnel oi` la` .idpi` iakrnc inp rnync :yexit

,edpi` `l la` idpi` iakrnc `wec rnync

`pzc icii`e ,edpi` iakrnc mlerl :xn`wcn

epyl oi` icii` meync ,'ek idcica `yixzerh z

.`tiqaúîxg`l hb oi`c Ð hb epi`c `ed

epi` inp dlg i`c .hb df ixd Ð dlg `d ,dzin

ok m` Ð qpe` meyn hb epi`c `kdc `nrhe ,hb

!zn oky lke ,hren qpe` iedc ,dlg opirnyil

`ki` znac dizrc` wiq` `l izk` `zydc

.mai inw letz `lc dil `gip xninl

àîìãåÐ hb epi` inp dlg jl `ni` mlerl

,zn oky lke dlg ipzil xn`wce .qpe` zprh yie

xg`l hb oi`c ol rnynw `d Ð zn ipzwc `d

oi`e ,qpe` yic :ediiexz opireny`l `z`e .dzin

`z` `cixb qpe` yi i`c .dzin xg`l hb

dil ded Ð dzin xg`l hb yi la` ,opireny`l

ded `cixb dzin xg`l hb oi` i`e ,dlg hwpinl

df ixd hwpinl dil ded `l Ð opireny`l ira

df ixd `l` ,i`pz dyery ,iz`a `l m` jhib

.dzin xg`l jihib

éøäÐ dzin xg`l df ilegn izn m` jihib df

"mz`" enk edlekc `nrh ied dzin xg`l

`le .oiqix` `le oitzey `le oiqtexhet` `le Ð

edlekc (`,ap oihib) ely epi`y z` mxezd lk

:xn`z m`e .ely epi`y z` mxez meyn eed

`icda opz `d ?jixhvi` i`n` dteb dpyn `idd

,dzin xg`l hb oi`c :(`,bi) oihibc `nw wxta

xg`l epzi `l Ð izy`l df hb epz xne`d :opzc

.epyxit ("`l" d"c my) oihibc `nw wxtae .dzinàîìãla` Ð epizeaxcn iwet`l

.xhya onf aezk oi`ya dnwe`l `ki`c ,epizeaxcn iwet`l opirny `l `yixc `iddn

m` opixn` `d Ð onf ea oi`y ediipin cge oileqt oihib dyly (`,et oihiba) opixn`c `de

.eilr giken epnf oi`e xykc (a,fi) oihibc ipy wxta xn`c ,ycg e` dpy e` reay ea aezkya inp i` .z`yp elit` ,melk xn` `l `kd ipzw dzin xg`l hb oi`c meyne ,xyk cled z`yp

.xge`na inp i`àîìã?hb ied `l i`n`e .hb `diy epl oi` :yexit .epl oi` ix` elk` :opixn`c (`,br oihib) "efg`y in" wxta :xn`z m`e Ð mai inw letzc dil `gip `lc `wec zn

`ac :xnel yie ?mai inw letzc dil `gip `l `d.hb `diy dvxiy dizrc` wiq` `l llk giky `lc qpe
dxaqe
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éákòî à÷ãe ,äìëà àì àñðeà ìk :Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨¨§¨¨¨§¨§¨§©§¥
,"eàNð àì" éðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáe ,eäðéà¦§§¦§¦¨¥¥§¦§¥Ÿ¨§
.éäãéãa àôéñ éîð àðz éäãéãa àLéø àðúc éãéiàå§©§¥§¨¨¥¨§¦§¦¨¨©¦¥¨§¦§¦
:àáø øáñ÷ àîìà .ïk Bðéà ïéhéb ïéðòìe :àáø øîà̈©¨¨§¦§©¦¦¥¥©§¨¨¨©¨¨
àäî àîéìéà ?àä àáøì déì àðî .ïéhéâa ñðBà ïéà¥¤§¦¦§¨¥§¨¨¨¦¥¨¥¨

" :ïðúcéhéb äæ éøäãòå ïàkî éúàa àì íà C ¦§©£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©
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:eäì øîà ,àøáî déwñôe ïéîBé ïéúìz óBña àúà£¨§§¨¦¦§©¥©§¨£©§
déîL åàì :ìàeîL øîà "!éàúàc eæç ,éàúàc eæç"£©£©£©£©£©§¥¨§¥
déì éòaéàc ïåéëc ,éðàL çéëLc àñðeà àîìãå .àéúî̈§¨§¦§¨§¨¦§¦©¨¥§¥¨§¦¨¥¥
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zeaezk(iyiy meil)

eäãN äôçzñð déì äøîà àéöî àìcecbpk oerhl dleki dpi`y - §Ÿ¨§¨¨§¨¥¦§©£¨¨¥
df oi`e dzii`xl reawd onf `ed ixdy ,iz`nhpy 'mxb jlfn'

.elfn zngn
`l` :wtqd xe`ia z` `xnbd zniiqnCì éòaéz ékjl yi z`f - ¦¦¨¥¨

dcp dqxityk ,wtzqdl,dzñåå úòLa àlL,éàîm`dàìc ïåék ¤Ÿ¦§©¦§¨©¥¨§Ÿ
,àéåä äzñåå úòLadéì äøîà àéöîy oerhl dleki -äôçzñð ¦§©¦§¨©§¨¨§¨¨§¨¥¦§©£¨

,eäãN,dizepefna aiige jl mxb jlfn ,xnelk,àîìc Bàïåék ¨¥¦§¨¥¨
eäéézñåå àéépLî à÷c éLð àkéàcozqee onfy miyp yiy oeik - §¦¨¨¥§¨§©§¨¦§©§

dzqee dzpiyy ef s` ,dpzyn,éîc dzñåå úòLkxac ,xnelk ¦§©¦§¨¨¥
,jkl mxby `ed lrad ly elfny oerhl dleki dpi`e ,`ed ievn

.dizepefna aiig epi`e
:`xnbd zhyetéàçà áø èéLtdpyna epipy ixd ,(.fp)'æ òébäïî ¨¥©©©¦¦©§©

,eàOéð àìå,BlMî úBìëBàäîeøúa úBìëBàåoeyly ,wiicl yie .' §Ÿ¦§§¦¤§§¦§¨
'éðz÷ àì 'eàNð àìz` milrad E`Up `ly dpynd dazk `l - Ÿ¨§Ÿ¨¨¥Ÿ¨§

,aekird z` minxebd mde ,miypdàlàoeyl dazk,'eàOéð àì' ¤¨Ÿ¦§
mb yxtzdl dleki ef oeyle ,oi`eyip dyrn rxi` `ly xnelk
,odizepefna miaiig mewn lkne ,oi`eyipd z` eakiry od miypdy

eéîc éëéädlra ,zakrnd `id dy`dy s`y okzi ote` dfi`a - ¥¦¨¦
,dizepefna aiigéäðéà ïákòî à÷c éàdakir dy`d m` - ¦§¨§©§¨¦§¦

,dpevxn,äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà éànàoi` dfa ixd ©©§¦¤§§¦§¨
.zepefna eaiigl `xaqåàì àlàote`a xaecn i`ce -ék ñéðúéàc ¤¨¨§¦§¦¦

àðååb éàä,lirlc ote`d oirke ,qpe` zngn dakir dy`dy - ©©§¨
,dzlgyådf lr,'äîeøúa úBìëBàå BlMî úBìëBà' éðz÷gkene §¨¨¥§¦¤§§¦§¨

oky lke ,zepefn dl yi ,qpe` zngn oi`eyipd z` dakir m`y
.lrad dlg m`

z` `xnbd d`ian:wlegd zrc,éMà áø øîàCì àîéà íìBòì- ¨©©©¦§¨¥¨¨
c xnel yi zn`aäìëà àì àñðeà ìk`ad oia ,qpe` lkay - ¨§¨Ÿ¨§¨

,zepefn dl oi` ,dzngn `ad oiae ezngne`l' dpyna epipyy dn
ote`l dpeekd ,'e`yipeäðéà éákòî à÷ãakiry `ed lrady - §¨§©§¦¦§

,oi`eyipd z`'eàNð àì' éðúéîì déì éòaéàc àeä ïéãáedid ok`e - §¦§¦¨¥¥§¦§¥Ÿ¨§
md milrady dzernyny ,'e`yp `l' oeyl hewpl `pzl ie`x

,miakrndéäãéãa àLéø àðúc éãéiàå`pzd dpyy ab` `l` - §©§¥§¨¨¥¨§¦§¦
`idy 'yceg xyr mipy dlezal oipzep' dpynd ly `yixa

jkitl ,dy`l zqgiiznd dkldéäãéãa àôéñ énð àðzmb - ¨¨©¦¥¨§¦§¦
.dy`l mb qgiizdl dlekid ,ef oeyl `pzd dpy `tiqa

* * *
ribdyky s`y l`eny ixacn cnl sqei axy `xnba x`azd
lkn ,d`yp `ly s` zqxe`nd ezy` zepefna lrad aiig onfd
xxan el` mixac it lr .xeht ,qpe` zngn d`yp `l m` mewn
z` dlze ,ezy`l hb ozpy mc` ,oebk ,'oihiba qpe`' oic z` `ax
df aygp m`d ,qpe`a i`pzd miiwzpe ,mieqn i`pza hbd zelg

.`l e` i`pz meiwl,àáø øîàepi` qpe`a oi`eyip aekiry s` ¨©¨¨
mewn lkn ,zepefna lrad z` aiignïk Bðéà ïéhéb ïéðòìeoi` - §¦§©¦¦¥¥

m`' wx legiy dpzde ezy`l hb ozp m`y ,dliren qpe` zprh
leki epi`e hb df ixd ,`a `le qp`pe ,'ipelt onf cr `ea` `l

:eixacn `xnbd dwiqn .iziid qep` oerhl,àáø øáñ÷ àîìàïéà ©§¨¨¨©¨¨¥
,ïéhéâa ñðBàs` ,hbd z` lhal dliren qpe` zprh oi` ,xnelk ¤§¦¦

`xnbd x`az jenqae .qpe`a miiwzpy meyn ,i`pzd miiwzpy
enrh z`.

:`xnbd zl`ey .`ax ixacl xewnd dn zxxan `xnbddéì àðî§¨¥
àä àáøìoihiba dliren qpe` zprh oi`y df oic `axl el oipn - §¨¨¨

.dxezd lkakàîéìéàok cnly xn`z m` -ïðúc àäîdpyna ¦¥¨¥¨¦§©
oihiba(:er)dl xn`e ,jxcl `veiyk ezy`l hb ozepd ,äæ éøä£¥¤

éhébCwx [jiyexib elegi-]éúàa àì íàjil`ïàkî[dzrn-]ãòå ¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©
,Lãç øNò íéðL,hbd legi `l ycg xyr mipy jeza `ea` m` j` §¥¨¨Ÿ¤

eseqalCBúa úîmze`,Lãç øNò íéðLe`pz miiwzpy `vnpe ¥§§¥¨¨Ÿ¤
mewn lkn ,ycg xyr mipy lk dil` `a `lyèb Bðéàxn`pe . ¥¥

y oeik `weec ,jk ef dpyn yxit `axy,èb Bðéàc àeä ,úîmeyne ¥§¥¥

xyr mipy xg`l hbd legiy dpzd ixdy ,dzin xg`l hb oi`y
,yxbl leki znd oi`e zn xak dry dze`ae ,ycegàäm` la` - ¨

y oebk ,xg` qpe` el rxi`,äìçmipy mze`a `a `l ok zngne ¨¨
,yceg xyr,èb äæ éøäi`pzd miiwzde ,yxbl lekie ig `edy oeik £¥¤¥

`l` ,epevxn `ly did i`pzd meiwy s`y gkene .`a `ly
,lg hbd mewn lkn ,i`pzd miiwzde `a `l eileg qpe` zngn

.`ax ixacke ,oihiba qpe` oi`y oeik epiide
:dpyndn weicd z` zegcl `xnbd dqpnCì àîéà íìBòì àîìãå§¦§¨§¨¥¨¨

m` zn`ay xn`p `ny -èb Bðéà énð äìçmrhde ,zna enke , ¨¨©¦¥¥
qpe` zngn wxy oeike ,hba qpe` zprh yiy zngn `ed mdipya

,hbd lg `l ,i`pzd miiwzde`le dzin ly qpe` `pzd hwpy dn
,ileg ly qpe`ïì òîLî à÷ àôeb àéä`pzd dvx envr df xac - ¦¨¨©§©¨

,eprinydlèb ïéàclg,äúéî øçàìoi` dpynd ly oecipay s`e §¥¥§©©¦¨
`l dzin xg`l legl leki hb did m` s` ixdy ,df mrha jxev
hba qpe` zprh yie i`pzd meiwa qp`p ixdy ,zyxbzn dzid
mrhn cenll epl yi mewn lkn ,[lg hbd oi` dlg m` s` okle]
xg`l hbd legiy xn` `l` ,i`pz `ll hb dl ozp m` s`y df

.dzin xg`l lg hb oi`y oeik ,zyxebn dpi` ,ezzin
eprinydl oihiba `pzd `ay okzi ike :ef diigc lr ddnz `xnbd

y ,df oic wxàLéø déì àðz àä ,äúéî øçàì èb ïéàxak ixd - ¥¥§©©¦¨¨¨¨¥¥¨
ef dpynl zncewd dpyna `pzd z`f epl dpy(.ar)aiky iabl ,

dl xn`e ,ezy`l hb azky rxnéhéb äæ éøä','ézî íà Cxn`y e` £¥¤¦¥¦©¦
éhéb äæ éøä','äæ éìBçî Ce`éhéb äæ éøä','äúéî øçàì C`ed oicd £¥¤¦¥¥¦¤£¥¤¦¥§©©¦¨

yíeìk øîà àì`exg`l hbd legiy ezpeeky oeik ,zyxebn dpi Ÿ¨©§
`pzd `ay okzi `l ok m`e ,dzin xg`l hb oi`e ,ezen
cre o`kn iz`a `l m`' ly dpyna ztqep mrt z`f eprinydl
ixack dpyndn wiicle xefgl yi ,oky oeike .'yceg xyr mipy
,zny ote` `weec dpynd dhwpy ,dligza epwiicy enke ,`ax
wiicpy icke ,dzin xg`l hb oi`y zngn `ed mrhdy oeik
`l` dzin zngn dzid `l qpe`d zaiq m`y ,sqep oic dpyndn
dliren qpe` zprh oi`y oeik ,hbd lg ,`a `l okle ,ileg zngn

.oihiba
:xg` ote`a dpyndn weicd z` dgec `xnbdxyt` mlerl

,oihiba qpe` zprh yiy meyn `ed lg hbd oi`y mrhdy xnel
dhwpy mrhde ,lg hbd oi` ileg zngn `ealn rpnp m` s` okle
xg`l hb oi`y mb eprinydl ick `ed zny ote` `weec dpynd

,zncewd dpyna z`f dxn` xaky s`e ,dzinàîìc`ny - ¦§¨
ick z`f rinydle xefgl dkxved'eðéúBaø'cî é÷etàìhrnl - §©¥¦§©¥

dpyndy ,ef dpyn lr miwlegd `ziixaay 'epizeax' zhiyn
dlra zn m`e ,dpnl`k dpice lg hbd oi` zny oeiky zxaeq

k ,miwleg epizeax eli`e ,dvilg e` meai dkixv mipa `laàéðúc§©§¨
,ef dpyn lr `ziixaa,àNpäì äeøézä eðéúBaøåmeai `ll epiide §©¥¦¦¨§¦¨¥

.`id dyexbe lg hbdy meyn ,dvilg e`
:mnrh dne 'epizeax' md in `xnbd zx`aneïðéøîàå,my `xnba §©§¦¨

ïàîmd in -'eðéúBaø',el`,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmd el` ©©¥¨©©§¨¨©§¥
''àçLî eøLc àðéc éadcedi iax mde ,ony exizdy oic zia - ¥¦¨§¨¦§¨

minkg exfb dligzny ,epic ziae [yecwd epiax ly eckp] d`iyp
edexizd mde ,miieb ly ony lr xeqi`(.el f"r),hb oiprl mnrhe ,

c meyn,éñBé éaøk dì éøáñøîàc(.elw a"a)z` azekd mc` iabl ¨§¦¨§©¦¥§¨©
,eiig ini lk ely eidi zexitdy epevx j` eipal dpzna eiqkp
xg`l zexitd z`e meidn miqkpd seb z` mdl zepwdl dvexe
meidn' mdl ozepy xhya yexita aezkl jixv oi`y ,ezzin
s` `l` ,dzin xg`l zexite meidn seb ,xnelk ,'dzin xg`le
miiw xhyd 'ezen xg`l' eiqkp z` mdl ozepy mzq aezki m`
mdl zepwdl ezpeeky mixne` oi`e ,meidn miqkpd seb z` epwe
oi`y oeik legl leki xhyd oi` f`e ,dzin xg`l wx eiqkp z`

y iptn ,dzin xg`l xhyåéìò çéëBî øèL ìL Bpîæazkpy onfd - §©¤§¨¦©¨¨
xg`l legiy ezpeek oi`y giken ,ezaizk mei `edy ,xhya
`l` daizkd onf z` xhya aezkl el did `l ,ok m`y ,dzin
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zeaezk(ycew zay meil)

ñéðà àìc ïéðîéæ,`a `ly jka qep` epi` lrady minrt eidi - ¦§¦§Ÿ£¦
,lg hbde i`pzd miiwzd zn`d itle ,aeyln rpnp epevxny oeike

å,dnvr lr dxingny drepvd ezy`ñéðàc äøáñyeygz - §¨§¨©£¦
,lg hbd oi`e qpe` zngn `a `l `nyejk jeznäáúéå àðbòéî- ¦©§¨§¨§¨

s`y minkg epwiz jkl .`ypdl dvxz `le mlerl dpebr ayz
lrad `eai `l m` dzrne ,hbd legi qpe` zngn `a `l ok` m`

.i`cea zyxebn dy`d `dzåeyyg ok,úBöeøt íeMîzeliwnd §¦§
,mixeqi`azøîà éàcqpe`a i`pzd meiway,àhéb éåäéì àìïéðîéæ §¦¨§©§Ÿ¤¡¥¦¨¦§¦

ñéðàc,qpe` zngn lrad `eai `ly minrt -äøîàåezy` - ©£¦§¨§¨
c zrcei `idy,ñéðà àìàáñpéîe àìæàå,xg`l `ypze jlze - Ÿ£¦§©§¨¦©§¨

qp`py xn`ie onf xg`l dlra `eai m`eìèa èb àöîðrxtnl ¦§¨¥¨¥
äéðáeipyd on,íéøæîîm` s` hbd legiy minkg epwiz jkl ¨¤¨©§¥¦

.xg`l `ypdl dligzkl zxzene ,qp`p zn`a
,hba dliren qpe` zprh dxez oicny `xnbd zpwqnl `vnp

:`xnbd dywn .miiw hbde liren qpe`d oi`y minkg epwizeéîe¦
éãéî àkéà,dfk xac ep`vn ike -èb éåä àì àúééøBàcîcoi` - ¦¨¦¦§¦§¨§¨Ÿ©¦¥

,`id yi` zy`e lg hbdïðéøL úBöeøt íeMîe úBòeðö íeMîe- ¦§¦§¨¦¨
minkg mixiznàîìòì Léà úLàmxn`a dvxzy inl `ypdl - ¥¤¦§¨§¨

.miiw hbdy
:`xnbd zvxznïéàhba s` dxizdl minkg cia gk yi ok` - ¦

c meyn ,`ziixe`cn lg epi`yLc÷î ïðaøc àzòcà ,Lc÷îc ìk̈¦§©¥©©§¨§©¨¨§©¥
,l`xyia minkg epwizy dn zrc lr ok dyer dy` ycwnd -
eli`ke ,mdixac itl milhazn e` miniiwzn oiyeciwd eidiy
minkg evxiy zpn lr dycwny oiyeciwd zrya dnr dpzd

,jkae,xaca jxev minkg e`xykdépéî éLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôà©§§¦§©¨¨§¦¥¦¥
yyg yiy df oecipa okle .epnn oiyeciwd z` minkg eriwtd -
,eiyeciwa mivex minkg oi` dzre ,zevexte zerepv meyn dlwz

.llk elg `le rxtnl eiyeciw elha
:`xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîààtñëa Léc÷ çðéz- ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©©¥§©§¨

eriwtd ,mzrc lr yciwy oeiky ,sqk iyeciwa zpaen ef `xaq
`vnpe ,dpzn sqkl ede`yre oiyeciwd sqk z` ezeyxn minkg

m` j` ,oiyeciwd elg `lyäàéáa Léc÷myl dilr `ay - ©¥§¦¨
,oiyeciwøîéîì àkéà éàîminkg eriwtdy x`al ozip cvik - ©¦¨§¥©

,zepf z`ia dzid ez`iay `vnp ok eyri m` ixde ,eiyeciw z`
e`xy oeik :`xnbd zvxzn .jkl enxbi minkgy xazqn `le

d`iaa dyciwyk s` ,jka jxev minkgBúìéòáì ïðaø äeéeL©§¨©¨¨¦§¦¨
,úeðæ úìéòa.eyyg `le §¦©§

* * *
lirl xn`y `ax ixac z` `xnbd dx`ia dzr cr(:a)oiprle'

onf zrbda zepefn aeigak oihiba qpe` zprh oi`y ,'ok epi` oihib
gqepa `ax ixac z` zqxebd drc `xnbd d`ian dzr .oi`eyipd
o`k d`ian ,zei`x zxeza lirl e`aedy zeipynd lk z`e ,jetd

:zeiyewk `xnbdéøîàc àkéàjky exn`y daiyid ipan yi - ¦¨§¨§¦
,àáø øîàsqei ax xn`y enk(.a)e`yip `le onfd ribd oiprl ¨©¨¨

dl dlrn epi` dcp dqxity e` `id dzlgy e` `ed dlg m`y
,qpe` zngn `ed aekirdy oeik ,zepefn,'ïéèéb ïéðòì ïëå',xnelk §¥§¦§¨¦¦

df oi` ,qpe`a i`pzd miiwzde ,i`pza ezy` z` yxbnd s`
:`xnbd dwiqn .zyxebn dy`d oi`e i`pzd meiwk aygpàîìà©§¨

,àáø øáñ÷Lézprh.ïéhéâa ñðBà ¨¨©¨¨¥¤§¦¦
:`xnbd dywn,éáéúéîdpyna epipy(:er oihib)xne`d ,éhéb äæ éøäC ¥¦¥£¥¤¦¥

,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íàCBúa úîemze`øNò íéðL ¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨
,Lãçmewn lkn ,`a `ly e`pz miiwzpy `vnpe.èb Bðéàzwiicn Ÿ¤¥¥

m` `weec :`xnbd,èb Bðéàc àeä ,úîhbd legiy xn`y meyne ¥§¥¥
leki zn oi`e ,zn xak dry dze`ae ,ycg xyr mipy xg`l

,yxblàäy oebk ,xg` qpe` el rxi` m`,äìç,`a `l ok zngne ¨¨¨
,èb äæ éøäzprh oi`y gkene ,qpe` zngn did i`pzd meiwy s`e £¥¤¥

.`ax ixack `lye ,hba qpe`
:`xnbd zvxznCì àîéà íìBòìm`y,èb Bðéà énð äìçenke §¨¥¨¨¨¨©¦¥¥

,hba qpe` zprh yiy meyn `ed mrhde ,znae`pzd hwpy dn
,dzinc qpe`èb ïéàc ,ïì òîLî à÷ dôeb àéälgäúéî øçàì. ¦¨¨©§©¨§¥¥§©©¦¨

y df oic ike :uexizd z` zegcl `xnbd dqpnäúéî øçàì èb ïéà¥¥§©©¦¨
,eprinydl `pzd `aàLéø déì àðz àäz`f dpy xak ixd - ¨¨¨¥¥¨

ef dpynl zncewd dpyna `pzd(.ar my)azky rxn aiky iabl
,ezen xg`l hbd legiy zyxtznd oeyl dl xn`e ,ezy`l hb

:uexizd z` `xnbd zayiin .zyxebn dpi`yé÷etàì àîìc¦§¨§©¥
eðéúBaøcîzhiyn hrnl ick ,df oic eprinyde `pzd xfg `ny - ¦§©¥

dgked ef ixd ,ezaizk onf hba aezk m`y mixaeqd ,'epizeax'
df oi`y `pzd eprinyde ,zyxebne ,cin legiy dzid ezpeeky

.hb epi` ,onf ea aezk m` s` `l` ,jk
:`ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,òîL àzly `tiqa epipy ¨§©

jhib df ixd' ezy`l xne`d ,oihiba dpyndéúàa àì íà åéLëòî¥©§¨¦Ÿ¨¦
,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî,Lãç øNò íéðL CBúa úîeèb äæ éøä,' ¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥

`eai `l m` ,cin hbd legiy `id 'eiykrn' oeyl zernyny oeik
.`a `l ixde ,ycg xyr mipy cråàì éàîdpeekd oi` m`d - ©¨

yì ïécä àeäy jka qp`py ote`,äìç`ax lr dywe ,hbd lgy ©¦§¨¨
.oihiba qpe` zprh yiy xne`d

:`xnbd zvxzn,àìà÷åc úî,jka epevxy meyn ,hb iedàìc Ÿ¥©§¨§Ÿ
íáé éî÷ ìBtúc déì àçéðmeaia ezy` aiigzzy dvex epi`y - ¦¨¥§¦¨¥¨¨

xxazi ezzinay hb dl ozp jkle ,mipa `la zeni m` ,dvilg e`
,oihiba qpe` oi`y zngn epi` hbd lgy mrhde ,rxtnl lgy
yi `ny ,ileg zngn qp`p m` j` ,jka epevxy zngn `l`

.`ax ixacke ,lg hbd oi`e ,oihiba qpe` zprh
:dywne `xnbd dtiqenàeääî ,òîL àz`xabcezy`l hb ozp ¨§©¥©§

eeäì øîà,hbd icrlàðéúà àì éà`ea` `l m` -ãòå ïàkî ¨©§¦Ÿ¨¦¨¦¨§©
ìLàhéb éåäéì ,íBé íéL,hbd legi -dé÷ñôe ïéîBé ïéúìz óBña àúà §Ÿ¦¤¡¥¦¨£¨§§¨¦¦©§¥

àøaîerpne xdpd ewiqtde miylyd meia mc` eze` `a - ©¨¨
,ipyd ecva dpitqd dzidy ,xirl qpkdlneäì øîàåmc` eze` §¨©§

,éàúàc eæçéàúàc eæç.iz`ay e`x ,iz`ay e`x -,ìàeîL øîàå £©£©£©£©§¨©§¥
àéúî déîL àì`ly jka qp`py s`e ,xirl d`ia zaygp ef oi` - Ÿ§¥©§¨

dliren qpe` zprh oi`y xaeq l`enyy ixd .hbd lha ,`a
.`axk `lye ,oihiba

:`xnbd zvxznéðàL çéëLc àñðeàdiwqt'c qpe` `ed dpey - §¨¦§¦©©¦
,ievn qpe` `edy ,'`xanéðúà àìå ééeðúàì déì éòaéàc ïåéëc- §¥¨§¦¨¥¥§©§¥§Ÿ©§¥

`l ok zngn qp`i m`y zepzdle jkl yeygl el didy oeiky
,ok dpzd `le ,hbd legidéùôpà ãéñôàc àeä eäéà`ed ixd - ¦§©§¦©©§¥

s`e ,`a `ly ote` lka hbd legiy jkl mxby ,envrl ciqtd
,qpe` zprh yiy okzi ,'dlg' oebk ,ievn epi`y qpe`a la` ,qpe`a

.`ax ixacke

* * *
izn zxxan `xnbd .'iriaxd meil z`yp dleza' :dpyna epipy

:ef dpwz zkiiy,÷çöé øa ìàeîL áø øîàeðL àìz`yp dlezay ¨©©§¥©¦§¨Ÿ¨
,iriaxd meiaàøæò úðwzî àlàxteqd,Cìéàåepeciy owizy ¤¨¦©¨©¤§¨¨¥¨

,iyinge ipya mipiicdLjli`e dpwz dze`nïéòeá÷ ïéðéc éza ïéà ¤¥¨¥¦¦§¦
zexiiraéLéîçáe éðLa àlàel didz m`y icke ,mini x`ya `le ¤¨§¥¦©£¦¦

,ezrc xxwzzy mcew ,oic zial xgnl mikyi mileza zprh
,dpyna x`eankL àøæò úðwz íãB÷ ìáàeidìëa ïéòeá÷ ïéðéc éza £¨¤©¨©¤§¨¤¨¥¦¦§¦§¨

íBé,deya,íBé ìëa úàOð äMàmireaw oic ziay mei oi` ixdy ¦¨¦¥§¨
.eizeprh z` oerhle mipiicd z` qpkl jxhvi cinze ,ea oecl

.wgvi xa l`eny ax ycig dn zxxan `xnbd:`xnbd ddnz
,àøæò úðwz íãB÷äåä äåäc éàî`wtp dne ,did xak didy dn - ¤©¨©¤§¨©©£¨£¨

:`xnbd zx`an .epinia jiiy epi` xaky oicn dpinéà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¦
àðãéàä ïéòeá÷c ïéðéc éza àkéàepipnfa mireaw oic iza yi m` - ¦¨¨¥¦¦¦§¦¨¦§¨

keidy en,àøæò úðwz íãB÷oicd `di ,minid oia welig oi`y §¤©¨©¤§¨
y,íBé ìëa úàOð äMà.dpwzd mrh lhay oeik ¦¨¦¥§¨

:wgvi xa l`eny ax ly epic lr `xnbd dywn'eã÷L' ïðéòa àä̈¨¦¨¨§
lirl x`azd ixd -(.a)iriaxa dlezad i`eyip onf zriaw mrhy
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המשך בעמוד קער

oiaiig lkd` cenr b sc ± oey`x wxtzeaezk
ñéðà àìã ïéðîéæ.`hib iede Ðäøáñå,hb epi`e ,qip` `nlc Ðb`cze.`ypidlàáñðéîå

exn` jkitl .mixfnn oexg`d on dipae ,lha hb `vnp Ð "izqp`p" xn`ie `aiyke Ð

.hb `diàèéâ éåä àì àúééøåàãîãmixac) xn`py ,dxezd on qpe` zprh epivny Ð

ak(."xac dyrz `l dxrple"ùã÷îä ìëebidpdy zrc lr Ð dy` ycwnd lk Ð

eidiy ,dycwn `ed l`xyia l`xyi inkg

miliha eidie ,minkg ixac itl oiyeciw oiniiw

exiykdy oihib ici lr ,minkg ixac itl

.minkgïéùåãé÷ì ïðáø äåò÷ôàåhb `aiyk Ð

.mdixg` dfkçðéú`zrwt` xninl Ð

yicwck,oiyeciwd xwer df hb :`nipc ,`tqka

dpzn zern dyere.oxwirnéàî äàéáá ùéã÷
`ki` `xwirn `zrwt` Ð?hb ici lr `nlya

oiyeciwdy it lr s` ,xykeiykr cr miniiw

xizne ezxek hbdy `id aezkd zxifb Ð

on hb epi`y ,df la` .`adle o`kn exeqi`

df ly ezrc iptn exiykn dz`e ,dxezd

it lr elhiaye ,minkg zrc lr dyciwy

oxwirny xnel dz` jixv Ð minkgedi `l

oiyeciw xwer dz`e ,d`iaa yicw i`e ,oiyeciw

ez`ia lr `dz dn ,rxtnl?ïðáø äåéåù
åúìéòáì`edy hb ici lr ,rxtnl Ð,mdixacn

`ed ixdy ,ok zeyrl gk oda yie .zepf zlira

yicwc" miyxtn izeax lk izrny .oda dlz

xyt` i`e .edpip opaxc iyeciwc Ð "`tqka

"dgiw" "dgiw" `id dey dxifbc :`cg .ok xnel

oiyeciw) oextr dcyncnld lke ,(`,adxifbn

i` :cere .xac lkl `ed yxetn aezky enk dey

oi`iane ,eci lr oilweq j`id Ð edpip opaxc

ozbby lr dxfrl oileg?opipyn `w ik seq seqe

jgxk lr Ð zepf zlira ezliral opax deiey

oiyeciwdy ,izyxity enk yxtl dz` jixv

oixwrpyxtnde .`adle o`kn `le oxwirn

zlira d`iaa iycwn lkl opax deiey xnel

yi` zy` xizdl `ae ,`ed xenb zerh Ð zepf

`le ,dfd mrhd on hb `la d`iaa zycwznd

.cenlzda z`f epivnïéèéâ ïéðòì ïëåÐ

hbd i`pza qpe` zprh opiprhc ,i`w jkitl`

:eriwtdlíåé ìëá ïéòåá÷ ïéðéã éúáù,xnelk Ð

.dey minid lk zeriawyåã÷ù ïðéòá àäåÐ

.mini dyly dcerqa gxeh `diyäéì çéøèã
owize zayd iptl gxh m` ÐÐ dcerq ikxev

.zaya ipya e` zaya cg`a dqpek
éàî

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

äøáñåixw ikdle .iqip` `l oaexc ,`ed qip` `nlc yginl ol zil oicd one Ð qip`c

`l zevext iabe .iaeqpi`l ivnc ab lr s` onvr lr mixingny ,zerepv edl

dxn` ,qip`c lewd `viyk elit` :yexit .qip` `lc dxn`e :`l` ,qip` `lc dxaqe opiqxb

mipy jez zn :xn`z m`e .erci `l mixg`e ,qip`c dnvr `id rczyk elit` e` .qip` `lc

`lc oipnifc ?`nrh i`dn hb `di inp yceg xyr

:xnel yie !dazie `pbrine ,znc dxaqe zn

.dl zi` `lw dzinc

àúòãàzrya mixne` okl Ð ycwn opaxc

."l`xyie dyn zck" oiyeciw

åäðéò÷ôàåyixa Ð dpin oiyeciwl opax

.izyxit (`,bl oihib) "gleyd"

çðéúdid oic zia xwtdc Ð `tqka yicwc

lk edi `linne ,dpzn zern eede ,xwtd

,xninl `ki` i`n d`iaa yicw .zepf eizelira

o`nl elit`e ?oiyeciw ly d`ia eriwti ji`

gk yic (a,ht zenai) "dax dy`d"a xn`c

oebk epiid Ð dxezd on xac xewrl minkgl

xcdc "dax dy`d"c `iddk ,dxiar `kilc

zycewnc ,dxiar `ki`c `kid la` .`laihl

deiey :ipyne ?xninl `ki` i`n Ð d`iaa `id

.oiyecw o`k oi`e ,zepf zlira eizelira opax

àëéàwqt Ð oihib oiprl oke `ax xn` ixn`c

qpe` oi`c ,`nw `pyilk l`ppg epiax

cenlzd `nzq xn`wcn di`x `iade .oihiba

i` xn`c `edd iab (`,cl oihib) "gleyd" yixa

i`e ,'ek `hib iedil oinei oizlz cr `paiqp `l

,d`xp oke .oihiba qpe` oi` Ð qpe` meyn

ipd lkn ikxit eed ixn`c `ki`c `ail`c

opiknq `le ,`nw `pyill `zriiq iziinc

iqnc :wgvi epiaxl dywe .iwigc iiepiy`wxta w

jihib df ixd xn`c oiac (`,br my) "efg`y in"

cenr` `l m` xn` m` oia ,df ilegn izn m`

elk` e` ygp ekyp e` ziad eilr ltpe ,df ilegn

!oihiba qpe` yic `nl` .hb ied `lc Ð ix`

xn`w qpe` yic mrhn `l mzdc xninl `kile

df ilegn izn m` oiac meyn `l` ,hb ied `lc

df zngn zeniy rnyn Ð cenr` `l m` oia

epi` Ð ygp ekyp e` ziad eilr ltpyke ,ilegd

mzd `icda gken `dc .df ilegn df oi`c hb

oiafc `xab `edd iab ,`ed qpe` yic mrhnc

cilizi`c `qpe` lk dilr liawe dixagl `rx`

iziine .`ed giky `lc qpe` :`ax xn` ,'ek da

`nl` ,hb epi` ix` elk`c `dn `zriiq `ax

`kde ,`axl qpe` zprh yi giky `lc qpe`

,xwir `edy ,`nw `pyila diteb `ax xn`w

gkenck ,giky `lc qpe`a elit` qpe` oi`c

qpe` ipiipr dylyc :wgvi epiax xne`e !`ibeqd

eilr ltpc zerepv ixaq `l mlerlc ,zevext meyne zerepv meyn owzl mzd jiiy `lc ,qpe` yi Ð `kdc `axc `nw `pyill elit` ,"efg`y in"c `iddk llk giky `lc qpe`c ;od

irai`c ,qpe` oi` ixn`c `ki`l elit` Ð `xan diwqtc `idd oebk ,gikyc qpe`e .ok dyriy giky `lc oeik ,yginl `kil inp zevext meyne .llk giky `lc oeik ,ygp eyikdy e` ziad

.epyxitck `axc `nw `pyilk `zklde .`axc ipyil ixz ibilt `da Ð giky `le gikyc qpe` la` .iiepz`l diléúáùedi `ly `xfr owiz ike :xn`z m`e Ð mei lka mireaw oipic

xne`e ?xwir lk oifiwn eid `l `xfr zpwz mcew ike .iyingae ipya fiwi zea` zekf el yiy in (a,hkw) zaya opixn`c :dyw cere ?cala iyingae ipya `l` mei lka mireaw oipic iza

oileki eide .oecie `ai oecl dvexd lke ,iyingae ipya oireaw eidiy owiz `xfre ,meie mei lka oiayei eid oic meyl oikixv eidyk `l` ,mei lka mireaw eid `l `xfr zpwz mcewc :mz epiax

.iyingae ipya xire xir lka owiz `xfre ,zg` xira `l` dlgz mireaw eid `ly :uxiz wgvi epiaxe .mireaw eid `ly oeik ,`xfr zpwz mcew mei lka fiwdläùàÐ mei lka z`yp

ziyixtck ,mei miraew eid `l dkxa meync :xnel yie !mc`l dkxa ea xn`py itl ,iyya lraize iyinga `ypize dpnl`k `dz ?mei lka z`yp i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

(`,d) onwl xn`ck ,mini dyly dnr gny `diy ,ecwy meyn `l` ,`cixb dkxa meyn iyya lraizy eraw `l inp dpnl`ae .lirlxninl `kilc ,`nrh `edd jiiy `lc dlezae .

.mei miraew eid `l `cixb dkxa meyn jkld Ð dzynd ini zray da yiy itl ,el jlede ezpne`l mikyn

éàleki Ð oileza zprh el yi m`e .oireaw oic zia oi`c meyn ,iyya s` `yil oibdep dzre ,zaya oipc oi` `dc ,iyya z`yp oi` mewn lknc :wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek oipic iza `ki`

mrd mitq`zny jezn ,micr e`eaie xacd xxazi jk ici lry meyn oi`eyipd mei eraw mdinia `wec ,qxhpewd yexitl :cere .reayd zeni x`ya enk dyly ipta zaya leawl
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äøáñåixw ikdle .iqip` `l oaexc ,`ed qip` `nlc yginl ol zil oicd one Ð qip`c

`l zevext iabe .iaeqpi`l ivnc ab lr s` onvr lr mixingny ,zerepv edl

dxn` ,qip`c lewd `viyk elit` :yexit .qip` `lc dxn`e :`l` ,qip` `lc dxaqe opiqxb

mipy jez zn :xn`z m`e .erci `l mixg`e ,qip`c dnvr `id rczyk elit` e` .qip` `lc

`lc oipnifc ?`nrh i`dn hb `di inp yceg xyr

:xnel yie !dazie `pbrine ,znc dxaqe zn

.dl zi` `lw dzinc

àúòãàzrya mixne` okl Ð ycwn opaxc

."l`xyie dyn zck" oiyeciw

åäðéò÷ôàåyixa Ð dpin oiyeciwl opax

.izyxit (`,bl oihib) "gleyd"

çðéúdid oic zia xwtdc Ð `tqka yicwc

lk edi `linne ,dpzn zern eede ,xwtd

,xninl `ki` i`n d`iaa yicw .zepf eizelira

o`nl elit`e ?oiyeciw ly d`ia eriwti ji`

gk yic (a,ht zenai) "dax dy`d"a xn`c

oebk epiid Ð dxezd on xac xewrl minkgl

xcdc "dax dy`d"c `iddk ,dxiar `kilc

zycewnc ,dxiar `ki`c `kid la` .`laihl

deiey :ipyne ?xninl `ki` i`n Ð d`iaa `id

.oiyecw o`k oi`e ,zepf zlira eizelira opax

àëéàwqt Ð oihib oiprl oke `ax xn` ixn`c

qpe` oi`c ,`nw `pyilk l`ppg epiax

cenlzd `nzq xn`wcn di`x `iade .oihiba

i` xn`c `edd iab (`,cl oihib) "gleyd" yixa

i`e ,'ek `hib iedil oinei oizlz cr `paiqp `l

,d`xp oke .oihiba qpe` oi` Ð qpe` meyn

ipd lkn ikxit eed ixn`c `ki`c `ail`c

opiknq `le ,`nw `pyill `zriiq iziinc

iqnc :wgvi epiaxl dywe .iwigc iiepiy`wxta w

jihib df ixd xn`c oiac (`,br my) "efg`y in"

cenr` `l m` xn` m` oia ,df ilegn izn m`

elk` e` ygp ekyp e` ziad eilr ltpe ,df ilegn

!oihiba qpe` yic `nl` .hb ied `lc Ð ix`

xn`w qpe` yic mrhn `l mzdc xninl `kile

df ilegn izn m` oiac meyn `l` ,hb ied `lc

df zngn zeniy rnyn Ð cenr` `l m` oia

epi` Ð ygp ekyp e` ziad eilr ltpyke ,ilegd

mzd `icda gken `dc .df ilegn df oi`c hb

oiafc `xab `edd iab ,`ed qpe` yic mrhnc

cilizi`c `qpe` lk dilr liawe dixagl `rx`

iziine .`ed giky `lc qpe` :`ax xn` ,'ek da

`nl` ,hb epi` ix` elk`c `dn `zriiq `ax

`kde ,`axl qpe` zprh yi giky `lc qpe`

,xwir `edy ,`nw `pyila diteb `ax xn`w

gkenck ,giky `lc qpe`a elit` qpe` oi`c

qpe` ipiipr dylyc :wgvi epiax xne`e !`ibeqd

eilr ltpc zerepv ixaq `l mlerlc ,zevext meyne zerepv meyn owzl mzd jiiy `lc ,qpe` yi Ð `kdc `axc `nw `pyill elit` ,"efg`y in"c `iddk llk giky `lc qpe`c ;od

irai`c ,qpe` oi` ixn`c `ki`l elit` Ð `xan diwqtc `idd oebk ,gikyc qpe`e .ok dyriy giky `lc oeik ,yginl `kil inp zevext meyne .llk giky `lc oeik ,ygp eyikdy e` ziad

.epyxitck `axc `nw `pyilk `zklde .`axc ipyil ixz ibilt `da Ð giky `le gikyc qpe` la` .iiepz`l diléúáùedi `ly `xfr owiz ike :xn`z m`e Ð mei lka mireaw oipic

xne`e ?xwir lk oifiwn eid `l `xfr zpwz mcew ike .iyingae ipya fiwi zea` zekf el yiy in (a,hkw) zaya opixn`c :dyw cere ?cala iyingae ipya `l` mei lka mireaw oipic iza
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ziyixtck ,mei miraew eid `l dkxa meync :xnel yie !mc`l dkxa ea xn`py itl ,iyya lraize iyinga `ypize dpnl`k `dz ?mei lka z`yp i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw

(`,d) onwl xn`ck ,mini dyly dnr gny `diy ,ecwy meyn `l` ,`cixb dkxa meyn iyya lraizy eraw `l inp dpnl`ae .lirlxninl `kilc ,`nrh `edd jiiy `lc dlezae .

.mei miraew eid `l `cixb dkxa meyn jkld Ð dzynd ini zray da yiy itl ,el jlede ezpne`l mikyn

éàleki Ð oileza zprh el yi m`e .oireaw oic zia oi`c meyn ,iyya s` `yil oibdep dzre ,zaya oipc oi` `dc ,iyya z`yp oi` mewn lknc :wgvi epiaxl d`xp Ð 'ek oipic iza `ki`

mrd mitq`zny jezn ,micr e`eaie xacd xxazi jk ici lry meyn oi`eyipd mei eraw mdinia `wec ,qxhpewd yexitl :cere .reayd zeni x`ya enk dyly ipta zaya leawl

.jk eiykr xnel jiiy oi`e ,oic zial
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רו
oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtzeaezk

åã÷ù éàî`kd dl opiywnc ecwy epipy okid Ð?zil Ð lirl l`eny xn`c meyn i`

dpin diaze`l old`xen`l.`pixg`êìéàå äðëñä ïîå.dl yxtn onwl Ðàì éðùáå
ñåðëé,cg` mei `l` minkg zpwz dliaya xewrl jixv oi`e ,dpkq dze` liaya Ð

ikxeva mini ipy zdin gxeh didie.dcerqñðåàä úîçî íàå.yxtn onwl ÐäìçúÐ

epnn dze` oiyixtn ,`id dpey`x d`ia m`

.zay ililåâäð,`id zeytp zpkq .dinza Ð

la` ,iyily meia qepkl ebdp zxn` z`e

exwr `l ixnbl iriax xwrin?äéø÷òéðÐ

epwzie.mixg` mini mdlñðåàã åäì ùåøãìå
éøùzlrapc Ð,dlra lr zxq`p dpi` qpe`a

(a,`p) iriax wxta onwl opitlic`ide"n`l

`le ,"dytzpexqnil.dzinl ediiytpàëéà
úåöåøô,oevxa icar edl opiliwn i`c Ð

zexq`pe.odilra lrúåðäë éîð àëéàåÐ

oxqn edpi`e .qpe`a s` odilra lr zexq`py

dxeq` dqp`py odk zy`c ,dzinl ediiytp

.dl opitli (my) iriax wxta onwle ,dlral

äéø÷òéìå.dpkq `ki`c oipnfe li`ed Ðéùéìùá
ìéòáå éúà éîðbedpl eligzdy rcic oeik Ð

.iyilyaäéùôð ø÷ò àì à÷éôñîe`lc oeik Ð

`witq ,oic zia zpwz ici lr `ed xenb zeriaw

xwr `le ,xira meid oi`eyip yi m` el `id

.xira `al diytpåâäð íúärnyn Ðmaex

.ebdpøúåî àëäikde .dligzkl opiqxb `l Ð

jlni m` :rnync ,ipzw xzen `kd :dnzn `w

Ð ebdp la` ,el exizi Ð oic ziaa icigi yi`

.ipzw `løéòì àá àáö øùikxev ethgie Ð

.e`vni xy`n dcerqéìçåó.iriax xg`l Ð

áëòì.`ad zay ly iriax mei cr Ðéùéìùá
ñåðëìel xizp dnl Ðmecwl`ly ,jk lk

`zpwz `xwrine ,cg` mei `l` dcerqa gixhi

ecwyc?äéãéã àååøôñéàeizxyn lig Ð

mipiknd.y"iipxid frl oeyla ,dcerq ikxev el

àéðúãëleki oi`e ipya eia` zny ozg Ð

znd z` zedydl jixvy ,xgnl cr oizndl

.dtegl eqpkiy crâåæî åðééå`diy ,mina Ð

miiwzn epi` aeye ,dizyl ie`x.ïúç ìù åéáà
äìë ìù äîà åà,ozg ly eia` hwp `wec Ð

ikxeva gxehd `edydlk ly dn`e ,dcerq

`idxeari m` ,jkitl .oihiykz dl dpiknd

qipkdl mdl exizde ,mdl oikn oi` aey crend

`ly xcgl znd z`,edexawidlg ok m`c

znizqa la`d lr zelia`,onwlck ,llebd

xeariy cr qepkl lkei `l aeye.zelia`d
ùøåôå
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éðùáåzpwz dliaya xewrl oi`c ,dpkqd zrya elit` :qxhpewd yxit Ð qepki `l

`d `nili` ?qpe` i`n :onwl xn`c ,wgvi epiaxl dywe .cg` mei `l` minkg

qepki `l ipyae `yix ipzwc ,`tiql `yix ith jxtinl dil ded ,'ek dil ixw mzd oxn`c

`ki`c meyn dil jixt `l ikd meync :mdxa` oa wgvi epiax xne`e !dpkqd zrya elit`

s` dpkq yiy :yexit ,qpe`d zngn m`e iyextl

epiaxl d`xpe .ipya qepkl xzen Ð iyily meia

ixii` `le ,`id dytp itp`a `zlinc :wgvi

,iyilya oicd `ed Ð qepki `l ipyae .dpkqa

zngn m`e :ipzinl irac meyn ipya hwp `l`

[17 cenrl jiiy .xzen qpe`dùåøãìåedl

oa" wxta opixn` `de :xn`z m`e Ð ixy qpe`c

zexiar lk lr (`,cr oixcdpq) "dxene xxeq

zeixr ielibe dxf dcearn ueg ,bxdi l`e xeari

oiaiig oi`c :mz epiax uxize !minc zekitye

dirxfl dixwt` `pngxc ,ixvn zlira lr dzin

miqeq znxfe" (bk l`wfgi) aizkc ,ixvnc

xxeq oa" wxta jixtc ,di`x iziine ."mznxf

`le !i`ed `iqdxt xzq` `d :(a,cr my) "dxene

meync rnyn ,`ied zeixr ielib xzq` `de jixt

epiax xizd jk jezne .`aiigin ded `l zeixr

dniiwl ixkp dilr `ae dxindy l`xyi zal mz

cg` xninl jiiy `lc ,xiibzpyk ixkp eze`l

z`iak `iedc ixvn z`iaa lreal cg`e lral

`dc ,xi`n iaxa wgvi epiaxl d`xp oi`e .dnda

`kd xn`ck ,dlral dxq`p ixkp z`ia ici lr

d" wxtae .zevext `ki`c"dlnx`zpy dy`

mixkpd oia dyagpy dy`d iab (a,ek zeaezk)

dlibna inp xn`e .dlral dxeq` oevxac opixn`

izca` xy`k "izca` izca` xy`k" :(`,eh)

`l dlra iabl `nl` ,jnn izca` `a` zian

oicd `ede ,dnda z`iak ixvn zlira `aiyg

z`ia oi`e dndal zepf oi`c ab lr s` .lreal

lr `ad" wxta opixn`ck ,zxqe`e zlqet dnda

ike ,d`ia `ied ixvn z`ia ,(a,hp zenai) "eznai

el oi`c oiprl ilin ipd Ð dirxfl `pngx dixwt`

ikdc ,xnel yie !dnda rxfk aeyg erxfe ,qiig

`id dy`dy itl ,ixy qpe`c edl yexcle :jixt

oa" wxta ipynck ,dyrn dcar `le mler rwxw

`lc `de .dzid mler rwxw xzq` :"dxene xxeq

dil `hiytc Ð `ied zeixr ielib mzd jixt

xeqnl dl oi`e `id mler rwxw iiepyl `ki`c

el d`xp did `l myd lelig oiprl la` ,dnvr

mler rwxw :ipyne ,mler rwxwc mrh lireiy

`de :lri iab jixtc (`,bw my) "dvilg zevn" wxtae .`kil myd lelig elit`e ,dzid

`le .`ndef da lihdy ,miwicv lv` `id drx miryx ly ozaeh :ipyne !dxiarn `ipdznw

dgayn dnl ,dxiarn `ipdzn `de :eyexit ikd `l` ,edxnyzy jixv did daxc`c ,dzindl dvex did `l `dc ,dnvr dxqn `l i`n` jixt `l mzdc meyn Ð dzid mler rwxw ipyn

dzyre ,`ipdzn `lc :ipyne !dxiarn `ipdzn `dc ,dnyl `ly dxiar ded inp lric jixte ,dnyl `ly devnn dnyl dxiar dlecb :(a,bk) xifpa opiyxce "jxeaz ld`a miypn" aezkd

.l`xyi z` livdl ick dnyl dxiaräìåúálirl hwpc ab` `l` ,ez`pdl `l` oiekzn epi`y ,lirae iz` inp iyilya :onwl jixtcn ,iriaxa `wec e`l Ð lraiz iriaxa z`ypd

.iriaxa `kd inp dil hwp ,mzc lr mxiardl ick mei zeriaw lr micitwn mzdc ,bxdiz iriaxa z`ypyùåøãìå`di `l aeyc 'ek yexcl :ikd jixtc yxtl oi` Ð ixy qpe`c edl

`wecc .ediiytp ixqn `l ixy qpe`c edl opiyxc `l elit` `dc ?zevext meyn ipyn i`n Ð ok m`c !jli`e qpe`d one xninl dil ded ,jli`e dpkqne xn`w i`n`e ,qpe` `l` dpkq

meyn :ipyne ?minkg mcia egin `l i`n` Ð dpkq `kilc oeike ,ixy qpe`c edl yexcle :eyexit ikd `l` ?zerepvd bexdl egipi zevext meyn ike :cere .ediiytp ixqnc opixn` zerepv

i` ,mcia egin `l zevext.zepdk meyn inpåúåyexite .dlgzkl xzen Ð ipya `kde ,opixen `l iiexe` Ð ebdp xn`c o`n :(a,ek) ziprzc `xza wxta opixn`e Ð ebdp iyilya .mzd

Ð xzen `kde ,`nlrc `aex Ð ebdp yxitc qxhpewd.ayein epi` ,'dlgzkl' opiqxb `le ,icigiéàly iriax mei cr akrile ,iriax xg`l silg :qxhpewd yxit Ð akril silge iz`c

cr akrl el oi` Ð iriax mei lk akrzi m`y :wgvi epiaxl d`xp ok lr !jliy cr miycg e` ycg akril izk` ?rawe iz`c `kixv `l ipyn i`n ok m`c :wgvi epiaxl dywe :`ad zay

.iriax mei lk rawe iz`c :ipyne !silgc cr akril Ð diteb iriaxa silge iz` i` :jixt ikde .iyilya qepki `l` ,xg` iriax meiéùéìùáxy iz`c xninl ira `le Ð qepkl `din

.iriaxa qepki ok m`c Ð iyilya `avdàååøôñéàzlirac !?cg` mei `l` opixwr `l dpkq meyne ,mini ipy opaxc `zpwz opixwr dcerq meyn :denzl oi` Ð `z` iyilya dicic

.`nlra i`xw` `l` epi` Ð `av xy qpe` la` .gkzydl `z` Ð mini ipy opixwr i`e .lerale `al libxy ,giky oenbdäð÷ú!dexwril :lirl jixt ik Ð opixwr `l dxfb inwn opaxc

`xwirn `le ,eyegi `l Ð xg` mei erawiyk ,zrc lr mxiardl `l` oiekzn epi`c oeik ,xg` mei erawie dexwrile jixt lirlc meyn ,`kd ipynck 'ek dxfb inwn opaxc dpwz ipyn `l

,opaxc dpwz opixwr `l dxfb inwn :ipyn ikdle .mei eze`a lirae iz` Ð mei erawi m`y ,reaw mei mey `di `le ?dexwrile jixt `kd la` .reaw cg` mei `die li`ed ,opaxc `zpwz

.reaw mei mey `di `lyéàm` eyegi `l Ð mxiardl `l` oipeekzn opi`e ,bxdiz iriaxa z`ypy dleza ixn`c `xwirnck `nlya zxn` i` :yexit Ð lirae iz` inp iyilya ikd

.lirae iz` inp iyilya Ð ez`pdl oiekzny oeik ,oenbdd zlira meyn zxn` i` `l` .iyily meia eyri
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ñðBàä úîçî éàî :àîéà úéòaéàå .eúà÷ éLéìLa¦§¦¦¨¨§¦¨¥¥¨©¥£©¨¤

¯Bðééå ,çeáè Bçáèå ,éeôà Bzt äéäL éøä :àéðúãk¦§©§¨£¥¤¨¨¦¨§¦§¨©§¥
úîe ,âeæîälk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà¯ïéñéðëî ¨¥¨¦¤¨¨¦¨¤©¨©§¦¦

äteçì älkä úàå ïúçä úàå ,øãçì únä úà¤©¥§¤¤§¤¤¨¨§¤©©¨©¨
ìòåáå
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zeaezk(ycew zay meil)

:`xnbd zxxan,'eã÷L' éàî'ecwy' zpwz z` epipy okid ,xnelk ©¨§
y ax lr dpnn dywn jpidy:`xnbd zx`an .wgvi xa l`en

àéðúc,`ziixaaeøîà äî éðtîy minkgíBéì úàOð äìeúa §©§¨¦§¥¨¨§§¨¦¥§
,éòéáøämeyníékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íàLzxgnl cin ¨§¦¦¤¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦

ïéc úéáì,l`yz m`e .iyingae ipya oecl miayeidãçàa àNpúå §¥¦§¦¨¥§¤¨
,úaLaådfa s`ïéc úéáì íékLî äéä íéìeúa úðòè Bì äéä íà §©¨§¦¨¨©£©§¦¨¨©§¦§¥¦

exn`y mrhd ,oic zia miayei ipy meia mb ixdy ,zxgnl
y itl `ed iriaxa `weec `ypzyúBða úðwz ìò íéîëç eã÷L̈§£¨¦©©¨©§

,ìàøNéäãeòña çøBè íãà àäiLei`eyp lyìL,íéîé äLãçà ¦§¨¥¤§¥¨¨¥©¦§¨§Ÿ¨¨¦¤¨
,úaLa éLéìLe úaLa éðLå úaLa.dñðBk éòéáøáeef `ziixa gkne §©¨§¥¦§©¨§¦¦§©¨¨§¦¦§¨

xaecny xnel dkxvede ,wgvi xa l`eny ax lr `xnbd dzywd
.zayd mcew dcerqd z` oikd xaky ote`a

* * *
:ef dpwza zwqerd `ziixad jynd z` d`ian `xnbdîeonf ¦

d,Cìéàå äðkq,oldl x`eaiy itk ,iriaxa `yil dpkq dzidy ©¨¨¨¥¨
,éLéìMa ñBðëì íòä eâäð,íéîëç íãéa eçéî àìåok zngny s` ¨£¨¨¦§©§¦¦§Ÿ¦§¨¨£¨¦
,miinei wx dcerqa gxhieqn s` mewn lknjli`e dpkàì éðMá©¥¦Ÿ

,ñBðëé.dcerqa gexhl cg` mei `l` el x`yi `l f`yíàå ¦§§¦
ñðBàä úîçî,iriaxa qepkl leki epi`øzeîs` qepkle micwdl ¥£©¨¤¨

:`ziixad zxne` sqep oic .oldl x`eaiy itke ,ipyaúà ïéLéøôîe©§¦¦¤
,úaL éìéì älkä ïî ïúçäälçz,dpey`x dlira `id m` -éðtî ¤¨¨¦©©¨¥¥©¨§¦¨¦§¥

äøeaç äNBò àeäL.zaya laeg xeqi` meyn dfa yie ,ezliraa ¤¤©¨
:`ziixad z` `xnbd zx`anéàîdze` `id dn -,'äðkñ' ©©¨¨

,iyilya qepkl ebdp dzngnyàîéìéàxn`p m` -éøîàc- ¦¥¨§¨§¦
y ,zeklnd dxfby,éòéáøä íBéì úàOpä äìeúa,âøäézlr ike §¨©¦¥§¨§¦¦¥¨¥

' xnel xyt` efk dpkqeâäð,'iyilya qepkl mrddéø÷òéð éøîâì ¨£§©§¥¤§§¥
p ly dpwzd z` ixnbl xewrl yi `ld -iptn iriaxa oi`eyi
`l` .jkl xg` mei reawle ,zeytp zpkq,äaø øîàéøîàc- ¨©©¨§¨§¦

lky ,zeklnd dxfby,éòéáøä íBéa úàOpä äìeúaïBîâäì ìòaéz §¨©¦¥§¨§¦¦¦¨¥©¤§
[lyenl-]älçz,mzpwz z` minkg exwr `l ef dpkq zngne , §¦¨

.iyilya qepkl micwdl mrd bdpn lr egin `ly `l`
:`xnbd dywnéàädf xac ike -'äðkñ'`ld ,`ed,àeä 'ñðBà' ©©¨¨¤

:`xnbd zvxzn .dpkqk `ziixad z`f dzpik recneàkéàc íeMî¦§¦¨
àìè÷ì eäééLôð ïøñîc úBòeðözexqeny zerepv miyp yiy oeik - §§¨§¨©§©§¦§¨¨

lr exq`i `ly ick ,oenbdl lradl `ly calae dzinl onvr
,odilraäðkñ éãéì ïééúàållkl ze`a iriaxa od ze`yp m`e - §¨§¨¦¥©¨¨

.dpkq
,zerepvd zngn `ed dpkqd mrh m` :uexizd z` `xnbd dgec

éøL ñðBàc eäì LBøãéìåzy`y miypd lk z` cnlpy ie`xd on - §¦§§§¤¨¥
exqni `l zerepvd s`e ,dlral zxzen qpe`a zlrapd l`xyi
oi` :`xnbd zvxzn .dpkq lk ef dxifba oi` ok m`e ,dzinl onvr

c meyn ,ok yexcl ie`xàkéàmiypúBöeøtoricep m`y ¦¨§
exq`ie ,opevxn oenbdl elraie onvrl elwi ,qpe`a od zexzeny

epvd miypd zpwz meyne ,odilra lronvr lr zexingny zer
.zevextd miypl xeqi` mexble ok yexcl epl oi` ,oick `ly

ådpkq yi oiicr oytp exqni `l zerepvd miypd m` s`y ,cer §
c ,xacaúBðäk énð àkéàlr zexq`py mipdk zeyp yi ixdy - ¦¨©¦Ÿ£

`ly ick dzinl oytp zexqen ode ,qpe`a zelrap m` s` odilra
zngn ok yexcl oi`y ,el` mixac ipy zngne .oenbdl lradl
odl lirez `ly zepdk miyp yiy mbe ,zevextl xeqi` mexbpy

.dpkq `id diexw jkl ,dyxcd
,xaca dpkq yi ok` m` :`xnbd dywndéø÷òéìåminkgl did - §¦©§¥

yi minrtle li`ed oi`eyipl xg` mei reawle mzpwz z` xewrl
.xaca dpkq

:`xnbd zvxznàìèác àãéáò äøéæbdieyr zeklnd zxifb - §¥¨£¦¨§¨§¨
,lhazdlïðéø÷ò àì äøéæb énwî ïðaøc àzðwúåmixwer oi`e - §©©§¨§©¨¨¦©¥§¥¨Ÿ¨§¦¨

.dxifb iptn dnewnn minkg zpwz
:zeywdl dtiqen `xnbdéëä éàepiid 'jli`e dpkqn'y ,ok m` - ¦¨¦

ixd ,iyilya qepkl ebdpy jka elired dn ok m` ,qpe` zxifb
ìéòáe éúà énð éLéìMa,iyilya mb leral `ai oenbdd `ld - ©§¦¦©¦¨¥¨¦

zeriaw ef oi`y oeik :`xnbd zvxzn .mi`yip df meiay rciyk
m`d iriaxl iyily oia oenbdl wtq didi ,oic zia it lr dxenb

e ,oi`eyip yidéLôð ø÷ò àì à÷éôqîenvr xwer epi` wtqn - ¦§¥¨Ÿ¨©©§¥
.xird l` enewnn `eal

* * *
:`ziixaa epipy cer,ñBðëé àì éðMáe,ñðBàä úîçî íàå.øzeî ©¥¦Ÿ¦§§¦¥£©¨¤¨

:`xnbd zxxanéàîeze` `ed dn -,'ñðBà'xzen ezngny ©¤
.ipy meia qepkl micwdlïøîàc àä àîéìéàdpeekdy xn`p m` - ¦¥¨¨©£¨¨

xzen iyilya s` dpkq yi m`y ,`yixa dxen`d dpkql
ixdy ,ok xnel oi` ,ipyl micwdl,íúä,`yixa,'äðkñ' déì éø÷ ¨¨¨¥¥©¨¨

åeli`,àëä,`tiqa,'ñðBà' déì éø÷ à÷z` `pzd dpiy recne §¨¨¨¨¥¥¤
.epeyleúåc ,dpkql dpeekd oi` `tiqay di`x cere -íúä §¨¨

' epipy `yixaeâäðebdp mrd aexy rnyne ,'iyilya qepkl mrd ¨£
eli`e ,okàëäqpe`d zngn m`e' epipy `tiqa,'øzeîrnyne ¨¨¨

,el exizi dyri cvik le`yl oic ziaa icigi mc` `eai m` wxy
xizny 'qpe`' eze` edn ok m`e .mrd aex ok ebdpy `l la`

.mrd aexl xenb bdpn epi` j` ,iyilyl micwdl
:`xnbd zvxzn,àáø øîàxaecn `tiqaéøîàclew `viy - ¨©¨¨§¨§¦

y xne`døNdàa àáöeiliig mr `eal cner -øéòì,iriaxa ©¨¨¨¨¦
xzen dfk ote`ae ,e`vni xy`n dcerqd ikxv eiliig ethgie
exizd `l ynn dpkq ef oi`y oeik mpn` ,ipya s` qepkl micwdl

.l`eyd cigil xzid mixen `l` ,miaxl ok
:`xnbd zxxanéîc éëéäe`eaa `avd xy ly ebdpn `ed ji` - ¥¦¨¥

,dxirdéìçå éúàc éàóxg`l ekxcl jlede iriaxa `a `ed m` - ¦§¨¥§¨¦
`l` ,minkg zpwz z` llk lhal oi` ok m` ,iriaxákòéì- ¦©©

zx`an .eixg`ly reaya iriax mei cr oi`eyipd z` akrp
:`xnbdàëéøö àìote`a `l` dpwzd z` xewrl epkxved `l - Ÿ§¦¨

òá÷å éúàcxyt` i`e ,ezaiyi da raewe xirl `avd xy `ay - §¨¥§¨©
mcew qepkle micwdl xzen jkle ,ax onf oi`eyipd z` akrl

.ez`ia
oiicr ,iriaxa xirl `a `av xyy s` :dywne `xnbd dkiynn

,dywñBðëì àäéî éLéìMa,iyilya qepkl micwiy jka ic - ©§¦¦¦¨¦§
gxeh epi`e ipya qepkl el exizd recne ,miinei dcerqa gxhie
.'ecwy' zpwz zxiwr meyn jka yie ,cg` mei `l` dcerqa

:`xnbd zvxzndéãéc àååøtñàikxv el mipiknd eizxyn lig - ¦§©§¨¦¥
dcerqeúà÷ éLéìMaribdl mkxc oky ,mi`a md iyily meia - ©§¦¦¨¨

e `avd xy `ay mcew mei xird l`micwdl xzen jkle ,eiliig
.ipya qepkl

:`ziixaa xen`d 'qpe`'d z` sqep ote`a zx`an `xnbdúéòaéàå§¦¨¥
àîéà,yxtz dvxz m` -'ñðBàä úîçî' éàî,`ziixaa xen`d ¥¨©¥£©¨¤

e .zelia` zngn `l` ,xirl `ad `av xy zngn df oi`àéðúãk¦§©§¨
,`ziixaaéeôà Bzt äéäL éøäoi`eyipd zcerq jxevlBçáèå £¥¤¨¨¦¨§¦§

çeáè,dcerqd jxevl zehegy eizenda -âeæî Bðééå,minaúîe ¨©§¥¨¥
,älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáàdligz xeawl yi oicd xwirny ¨¦¤¨¨¦¨¤©¨

,oi`eyipd z` miiwl jk xg`e ,zelia` ini dray bedple znd z`
bedpl minkg exizd jkitl ,ezcerq lwlwzz ok bdpi m`y `l`

,`ad ote`aøãçì únä úà ïéñéðëîlhen ezn didi `ly ick ©§¦¦¤©¥§¤¤
,oi`eyipd zrya eiptl,äteçì älkä úàå ïúçä úàå§¤¤¨¨§¤©©¨©¨
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רח

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

xg`l .micrd ede`x `l jkitle ,ig `vi mye ,ze`xl leki
.ezecpln erpnpe z`f ernyyáøc déìò ìàeîL éø÷l`eny ± ¨¥§¥£¥§©

weqtd z` ax lr `xw(`k ai ilyn)'ïåà ìk ÷écvì äpàé àì'oky Ÿ§ª¤©©¦¨¨¤
ax z` zecpl eci lr dlwz `eaz `ly minydn eilr exny

.oick `ly `liyìàeîLc déìò áø éø÷z` l`eny lr `xw axe ± ¨¥©£¥¦§¥
weqtd(ci `i my),'õòBé áøa äòeLúe'l`eny mr uriizpy meyny §¨§Ÿ¥

.oick `ly iecip ly leykn icil `a `ly ,dreyz el d`a
mina raeha yegl yiy zcnlnd ,ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:`ed ig oiicr `ny seq mdl oi`yàéðz,`ziixaa,éaø øîà ©§¨¨©©¦
íãà éða éðLa äNòîeidyïéøBîëî ïéønëîzezyx miyxet - ©£¤¦§¥§¥¨¨§©§¦¦§¦

mibc mda cevl minaíéâc ìL äléçîì íäî ãçà ñðëðå ,ïcøia©©§¥§¦§©¤¨¥¤¦§¦¨¤¨¦
`l` min d`ln dpi`e ,eztyl jenq xdpd cva mibcd mixtegy
,mind on dlrnl ex`eev diabde dkeza cnre ,xdpd in daeba

÷Låäòdäàø àìå ,änçz` jyegaìL dçútd,äléçîlki `le §¨§¨©¨§Ÿ¨¨¦§¨¤§¦¨
.dpnid z`vlå,mind on `vei epi`y exag d`xy oeikBøáç ääL §¨¨£¥
ly onf xeriyBúéa CBúa òéãBäå àáe ,BLôð àözL éãk,raehd ly §¥¤¥¥©§¨§¦©§¥

.zne rahyäçøæ ,øçîìdøékäå änçz` raehdìL dçút §¨¨¨§¨©¨§¦¦¦§¨¤
däléçî,dpnid `vie,Búéa CBúa ìBãb ãtñä àöîe àáe §¦¨¨¨¨¤§¥¨§¥

.znl edeaygy meyn edecitqdyéøác íéìBãb änk ,éaø øîà̈©©¦©¨§¦¦§¥
,eøîàL íéîëça raehd,úøzeî BzLà óBñ íäì LiL íéîla` £¨¦¤¨§©¦¤¥¨¤¦§¤¤

mina raehd,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàLexaq mlek o`k ixdy ¤¥¨¤¦§£¨
:`xnbd zl`ey .mibc ly dlign ici lr lvip seqale znyéà¦

éëäcirdl oi`e mibc ly dlign ici lr lvpidl xyt` ok` m` ± ¨¥
a raeha ok m` ,zn i`cey raehd lréîð óBñ íäì LiL íéî©¦¤¥¨¤©¥

Leçéìyeygp mb ±,íéâc ìL äléçîìoiicre dlignl qpkp `ny ¥¦§¦¨¤¨¦
:`xnbd daiyn .`ed igàì íéâc ìL äléçî ,óBñ íäì LiL íéîa§©¦¤¥¨¤§¦¨¤¨¦Ÿ

àçéëLly eytp `vzy ick crd ddy m` jkitle ,dievn dpi` ± §¦¨
,`ed ig oiicre ,`ed dligna `ny miyyeg oi` ,raehd`l`

.zn i`cey ,ef zecr it lr ezy` z` mi`iyn
seq mdl oi`y mina miyyeg ote` dfi`a zx`an `xnbd

:miiga x`yp raehdyïðaø eøîàc àä ,éMà áø øîàraehdy ¨©©©¦¨§¨§©¨¨
aäøeñà BzLà óBñ íäì ïéàL íéî`viy miyyegy meyn ,`ypil ©¦¤¥¨¤¦§£¨

,igéléî éðä`weec `ed df oic ±àîìòc Léðéàalibx mc`a - ¨¥¦¥§¦¦§¨§¨
,mqxetn epi`yïðaøî àáøeö ìáàmina rahy mkg cinlz - £¨§¨¥©¨¨
,seq mdl oi`yàìoky .ezy` z` xeq`l miyyeg oi` -éà Ÿ¦

÷éìñc,wegx mewna elit` ,mind on dler did m`y -úéà àì÷ ¦§¦¨¨¦
déìeze` ly ezeaiyg zngn mqxtzn xacd dide ,lew el yi ± ¥

ze`ceea jkn gikedl yi ,dfk lew `vi `ly oeike ,mkg cinlz

.`ypidl zxzen ezy`e ,zny
:df welig dgec `xnbdàéä àìå`l` ,ok oicd oi` -àðL àì §Ÿ¦Ÿ§¨

ïðaøî àáøeö àðL àìå àîìòc Léðéàmc` mzq oia lcad oi` ± ¦¦§¨§¨§Ÿ§¨§¨¥©¨¨
y oicd mdipya ,mkg cinlzlãáòéclr xg`l d`yip xak m` ± ¦£©

,seq mdl oi`y mina rah dlray zecr itïéài`yx `ed ixd ± ¦
la` .dnr xeclàì älçzëì.ig dlra `ny yegl yiy ,`ypiz §©§¦¨Ÿ

:df oipra dyrn d`iand `ziixaàéðz,`ziixaaïaø øîà ©§¨¨©©¨
úçà äðéôñ éúéàøå ,äðéôña Cläî éúééä úçà íòt ,ìàéìîb©§¦¥©©©©¨¦¦§©¥¦§¦¨§¨¦¦§¦¨©©

äøaLpL,da eidy miyp`d eraheíëç ãéîìz ìò øòèöî éúééäå ¤¦§§¨§¨¦¦¦§©¥©©§¦¨¨
Ldidda,rah mzqd one dpitqaepîe,mkg cinlz eze` edine - ¤¨©

àa ,äLaia éúéìòLëe .àáé÷ò éaøenvra `aiwr iaxéðôì ïãå áLéå ©¦£¦¨§¤¨¦¦©©¨¨¨§¨©§¨§¨©
Eìòä éî ,éða ,Bì ézøîà .äëìäa.mid onóc ,éì øîà[yxw-]ìL ©£¨¨¨©§¦§¦¦¤¤§¨©¦©¤

éì ïncæð äðéôñ,mind lr izhye ea izfg`eéìò àaL ìâå ìb ìëå §¦¨¦§©¥¦§¨©§©¤¨¨©
,scd on ipkilydléLàø Bì ézòðòð`ede eipta iy`x izltyd - ¦§©§¦Ÿ¦

:`xnbd dtiqen .ilrn xaríéòLø eàBáé íà ,íéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦¦¨§¨¦
íãà ìò,el rxdl.BLàø Bì òðòðédxbzi `le mdl rpki ,xnelk ©¨¨§©§¥©Ÿ

:dyrnd z` l`ilnb oax miiqn .eilrn exariy cr ,mdaézøîà̈©§¦
,eøîàL íéîëç éøác íéìBãb änk ,äòL dúBàaa raehdiL íéîL §¨¨¨©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§©¦¤¥

óBñ íäìezy`úøzeîa rah la` ,`ypidlóBñ íäì ïéàL íéî ¨¤¤¤©¦¤¥¨¤
ezy`äøeñà`vie lvip `ny yegl yi cinzy meyn ,`ypidl £¨

.ote` dfi`a
:sqep dyrnCläî éúééä úçà íòt ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨©©©©¨¦¦§©¥

ìò øòèöî éúééäå ,íia úôøhnL úçà äðéôñ éúéàøå ,äðéôña¦§¦¨§¨¦¦§¦¨©©¤¦¨¤¤©¨§¨¦¦¦§©¥©
L íëç ãéîìzdidda,rah mzqd oneepîecinlz eze` edine ± ©§¦¨¨¤¨©

,mkg.øéàî éaøeàa ,àé÷èBt÷ úðéãîì éúéìòLkenvra xi`n iax ©¦¥¦§¤¨¦¦¦§¦©©§¦¨¨
Eìòä éî ,éða ,Bì ézøîà .äëìäa éðôì ïãå áLéå.mid on,éì øîà §¨©§¨§¨©©£¨¨¨©§¦§¦¦¤¤§¨©¦

éðãøè ìbipxqn -Bøáçì,xg` lbl -Bøáçåipxqn lb eze`e - ©§¨©¦©£¥©£¥
Bøáçì,xg` lbl -éðàé÷äL ãòlbd.äLaiìz` `aiwr iax miiqn ©£¥©¤¡¦©¦©©¨¨

,dyrnd,eøîàL íéîëç éøác íéìBãb änk ,äòL dúBàa ézøîà̈©§¦§¨¨¨©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§
a raehdúøzeî BzLà ,óBñ íäì LiL íéîrah la` ,`ypidl ©¦¤¥¨¤¦§¤¤

aäøeñà BzLà ,óBñ íäì ïéàL íéî.`ypidl ©¦¤¥¨¤¦§£¨
e`x `l mday mixg` mipte`a dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:zn lrady xexiaa micrdïðaø eðz,`ziixaa,úBéøà áBâì ìôð ¨©¨¨¨©§£¨
åéìò ïéãéòî ïéàmiyyegy meyn ,`ypidl ezy` z` xizdl zny ¥§¦¦¨¨

ltp m` la` .lvip `nyäøeôçì[xea-],íéaø÷òå íéLçð äàìî ©£¨§¥¨§¨¦§©§©¦
åéìò ïéãéòî.znyóà ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøltp m`äøeôçì §¦¦¨¨©¦§¨¤§¥¨¥©©£¨

åéìò ïéãéòî ïéà ,íéaø÷òå íéLçð äàìîc meyn ,znyïðéLééç± §¥¨§¨¦§©§©¦¥§¦¦¨¨©§¦©
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה סיון, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו יום הולדת שלו ביום א' תמוז הבע"ל, הנה בטח ינהג בסדר יום הולדת, 
בעלי' לתורה, התבודדות לשעה עפ"י הכתוב בלוח היום יום י"א ניסן תש"ג, לימוד מאמר דא"ח ביום 
זה ואם אפשר בע"פ וחזרתו אח"כ בחבורה ביום זה עצמו או בש"ק הבא אחריו, וכן בנתינת צדקה 
קודם תפלת שחרית ומנחה. והשי"ת יצליחו שיהי' יר"ש חסיד ולמדן ויסתדר בקרוב באופן המתאים 

לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

לפלא שאין מזכיר דבר ע"ד לימודיו בנגלה ובחסידות וכן ע"ד פעולותיו בזה על אחרים והרי 
סו"ס הרי זהו כל האדם. איז אף ווען לייגסט עס אפ?

בברכה.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zenai(iriax meil)

.zny mzq cirdl e` `ypidl dxizdl,óñBé áø øîàm`àa ¨©©¥¨
miakek caerd,'BzLà úà eàéOä ,úî éðBìt Léà' øîàå ïéc úéáì§¥¦§¨©¦§¦¥©¦¤¦§

øézäì ïéekúð eäæyi`' xn` m` j` .ezecr z` milawn oi`y ¤¦§©¥§©¦
ipelt,íúñ 'úî,'ezy` z` e`iyd' xnel siqed `leïéekúð eäæ ¥§¨¤¦§©¥

úeãòì.ezecr z` milawny §¥
:l`enyk yxtn yiwl yixeðL àì ,Lé÷ì Léø øîà ,éîð øîzéà¦§©©¥¨©¥¨¦Ÿ¨

,ezecr z` milawn oi` dpeeka cirnd miakek caery epzpyna
àlàkïéekúpMmiakek caerdzäìøé,`ypidl dy`d z`ìáàm` ¤¨¤¦§©¥§©¦£¨

ïéekúðwxãéòäìezy` z` xizdl `le ,zn ipelty.úeãò Búeãò ¦§©¥§¨¦¥¥
:zwlegd drcïðçBé éaø déì øîàike ,yiwl yixläéä Ck àì ¨©¥©¦¨¨Ÿ¨¨¨

[ñéøúäL] (íøéúäù) ,éaøa àéòLBàa äNòîwlgpy±íéðîL íò ©£¤§©§¨§¦¦¤¦§¦¦§Ÿ¦
,íéð÷æ äMîçåjkeeðL àì ,íäì øîàmiakek caery epzpyna ©£¦¨§¥¦¨©¨¤Ÿ¨

,zlawzn ezecr oi` cirdl oiekzndàlàkøézäì ïéekúpMz` ¤¨¤¦§©¥§©¦
,`ypidl dy`dìáàm`ïéekúðwxãéòäì,xizdl `leBúeãò £¨¦§©¥§¨¦¥

,íéîëç Bì eãBä àìå .úeãòxizdl oiekzp `l elit`y exaq `l` ¥§Ÿ£¨¦
minkgk dkld ixde .zlawzn ezecr oi` ,cala cirdl `l`

.miaxd mdy
:opgei iaxl oreh yiwl yixàlà,jzhiyléðz÷c ïéúéðúî- ¤¨©§¦¦§¨¨¥

epipyy epzpyn'úeãò Búeãò ïéà ïéekúî äéä íà íéáëBk ãáBòáe'§¥¨¦¦¨¨¦§©¥¥¥¥
cirdl oiekzp `ly ote`ay rnyne ,cirdl oiekzna elit` epiide

,`ypidl dy`d z` mixizne ,ezecr milawn llkúçkLî éëéä¥¦©§©©
dìaiyn .xizdl `le cirdl `l oiekzp `ly ote` `vnz cvik - ¨

z`f epivn :opgei iaxay ote`Bnú éôì çéñîenez itl xtqny - §¥¦©§¦ª
.llk cirdl oiekzn epi`e ,didy dyrnàeää ékdidy enk ± ¦©

cg` ixkpa dyrnìéæàå øîà÷ äåäcjlede fixkn didy ±ïàî' ©£¨¨¨©§¨¦©
'éàeéç éa àkéà ïàî ,éàeéç éa àkéàezia iyp`n o`k `vnp in - ¦¨¥¦©©¦¨¥¦©

,ixac z` rnyiy ,i`eig ly ezia iyp`n o`k `vnp in ,i`eig ly
áéëL'[zn-]eäúéáãì óñBé áø dáñðàå .'éàeéçsqei ax `iyde - §¦¦©§©§§¨©¥¦§¦§

.enez itl xtqn did df ixkpy oeik ,ef zecr it lr ezy` z`
:sqep dyrn d`ian `xnbdìéæàå øîà÷ äåäc àeääcg` ixkp - ©©£¨¨¨©§¨¦

,jlede fixkn didáéëLc ,àúéãaîeôa äåäc àæéøæ àLøôì déì éåå©¥§¨¨¨§¦¨©£¨§§§¦¨¦§¦
.zny ,`zicaneta didy fixf yxt eze`l el ie` -dáñðàå§©§§¨

[`iyde-]àîéúéàå óñBé áø[mixne` yie-]eäúéáãì ,àáøz` - ©¥§¦¥¨¨¨¦§¦§
.ef zecr it lr ,yxt eze` ly ezy`

:df oipra sqep dyrnìéæàå øîà÷ äåäc àeäädid cg` ixkp - ©©£¨¨¨©§¨¦
,jlede fixkn'àñç éa àkéà ïàî'ly ezia iyp`n o`k `vnp in - ©¦¨¥¨¨

,ixac rnyiy `qg.'àñç òáè',ezfxkd z` rnyykáø øîà §©¨¨¨©©
ïîçð,xrva'íé÷ìàä[dreay oeyl-]'àñçì éøåek eìëàelk` - ©§¨¨¡Ÿ¦£¨©¨¥§¨¨

.`qg z` mibcdïîçð áøc déøeaécîongp ax ixac it lr ±àìæà ¦¦¥§©©§¨¨§¨
àáñpéàå àñçc eäúéác.d`yipe `qg ly ezy` dkld -eøîà àìå §¦§§¨¨§¦§¦¨§Ÿ¨§

dìminkgéãéî àìå.ipyd dlran dze` e`ived `l ,xnelk ¨§Ÿ¦¦
:df dyrnn oic cnel iy` axøeîàc àä ,dpéî òîL ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¦¨¨§¨

ïðaøminkg exn`y dny o`kn gken ±(`"r lirl)l ltepdyíéî ©¨¨©¦
éléî éðä ,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàLwx xn`p df oic ±älçzëì ¤¥¨¤¦§£¨¨¥¦¥§©§¦¨

,z`yipy mcewìáàcaricaáéñp éàit lr xak z`yip m` ± £¨¦§¦
ef zecrdépéî dì ïðé÷tî àì,ipyd dlran dze` mi`iven oi` - Ÿ©§¦©¨¦¥

ezy` z` e`ived `le ,seq mdl oi`y mina rah `qg ixdy
.ipyd dlran

:dyrn eze`l zxg` `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¥
ezfxkd z` ongp ax rny xy`ky ,dyrnd did jky mixne`

,ixkpd lyeäúéáãì ïîçð áø dáñðàyexita ongp ax xizd - ©§§¨©©§¨¦§¦§
c meyn ,`ypidl `qg ly ezy`løîà,ongp axäaø àøáb àñç ¨©¨¨©§¨©¨

déúéàokle ,`ed [mqxetn] lecb mc` -÷éìñc àúéà íàok` m` - ¦¥¦¦¨¦§¦
,xg` mewna mind on dlre lvipàúléîì déì úéà àì÷did ± ¨¨¦¥§¦§¨

,zne rahy gken ,dlry eprny `ly oeike .jk lr lew `vei
:ef `xaq `xnbd dgec .`ypidl dligzkl zxzen ezy`eàìå§Ÿ

àéä`l` ,ok oicd oi` -àøáb åàì àðL àì ,äaø àøáb àðL àì ¦Ÿ§¨©§¨©¨Ÿ§¨¨©§¨
äaø`ed oicd mdipya ,mc` mzql lecb mc` oia lcad oi` ± ©¨

,seq mdl oi`y mina rahaãáòécxg`l xak z`yip m` -ïéà ¦£©¦
la` .dlra mr x`yidl dl mixizn ,[ok-]àì ,älçzëì.`ypiz §©§¦¨Ÿ

zen lr enez itl giqdy ixkp oiprl sqep dyrn `xnbd d`ian
:lradìàøNéì déì øîà÷ äåäc íéáëBk ãáBò àeäädyrn ± ©¥¨¦©£¨¨¨©¥§¦§¨¥

icedil xn`y miakek caeraàúaLa éàåéçì éãLe ,àzñtñà ìBè÷§©§©§¨§¦§¥©§©§¨
,zaya df dide ,izenda iptl miye zgy uevw -éàå[m`e-]àì §¦Ÿ

,jk dyrzìàøNé øa éðBìôì àðìéè÷ãk Cì àðìéè÷jze` bexd` - ¨¦§¨¨¦§¨¦§¨¦§¦©¦§¨¥
,icedid ipelt z` izbxdy itkdéì éøîàcel izxn`y -éì ìéMa §©§¦¥©¥¦

dézìéè÷e ,éì ìéMa àìå ,úaLa äøã÷.eizbxde ±eäúéác äòîL- §¥¨§©¨§Ÿ©¥¦§¥§¥¨§¨§¦§
tiq ixkpdy ipelt eze` ly ezy` drny,eze` bxdy eilr x

éiaàc dén÷ì éàúàå`id dleki m`d el`yl iia` iptl d`ae ± ©£©§©¥§©©¥
.ixkpd ixac it lr `ypidlàúéäLdpr `le iia` dze` akir - ©©§¨

jyna dl

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



רט

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ומ"ש שמפני הטרדות לא יכול להשתתף בענין הנ"ל וכו', הנה פליאני עליו, כי הרי איפכא 
מסתברא, ומשל למה הדבר דומה לאדם שנחלש בגשמיות ואומרים לו להוסיף באכילה ושתי' ויענה 
בהנ"ל שכשרואה  וה"ה  יוסיף באכו"ש,  אז,  ולכשיבריא  כח לאכו"ש  לו  אין  ע"ז שכיון שחלוש הוא 
שטרוד בענינים המבלבלים ומקלקלים ואין בהם נחת, הנה אחת העצות להפטר מזה הוא להיות טרוד 
בענינים דחיזוק התורה והיהדות והבלא מפיק הבלא ובפרט בענין דתורה הרי ידוע מרז"ל כל המקיים 
את התורה מעוני סופה לקיימה מעושר, ועוני ועושר הרי הם לא רק בכסף וממון אלא גם בזמן וכו'...

בברכה ובפ"ש כל אנ"ש שיחיו.

xcde"המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zenai(iriax meil)

.zny mzq cirdl e` `ypidl dxizdl,óñBé áø øîàm`àa ¨©©¥¨
miakek caerd,'BzLà úà eàéOä ,úî éðBìt Léà' øîàå ïéc úéáì§¥¦§¨©¦§¦¥©¦¤¦§

øézäì ïéekúð eäæyi`' xn` m` j` .ezecr z` milawn oi`y ¤¦§©¥§©¦
ipelt,íúñ 'úî,'ezy` z` e`iyd' xnel siqed `leïéekúð eäæ ¥§¨¤¦§©¥

úeãòì.ezecr z` milawny §¥
:l`enyk yxtn yiwl yixeðL àì ,Lé÷ì Léø øîà ,éîð øîzéà¦§©©¥¨©¥¨¦Ÿ¨

,ezecr z` milawn oi` dpeeka cirnd miakek caery epzpyna
àlàkïéekúpMmiakek caerdzäìøé,`ypidl dy`d z`ìáàm` ¤¨¤¦§©¥§©¦£¨

ïéekúðwxãéòäìezy` z` xizdl `le ,zn ipelty.úeãò Búeãò ¦§©¥§¨¦¥¥
:zwlegd drcïðçBé éaø déì øîàike ,yiwl yixläéä Ck àì ¨©¥©¦¨¨Ÿ¨¨¨

[ñéøúäL] (íøéúäù) ,éaøa àéòLBàa äNòîwlgpy±íéðîL íò ©£¤§©§¨§¦¦¤¦§¦¦§Ÿ¦
,íéð÷æ äMîçåjkeeðL àì ,íäì øîàmiakek caery epzpyna ©£¦¨§¥¦¨©¨¤Ÿ¨

,zlawzn ezecr oi` cirdl oiekzndàlàkøézäì ïéekúpMz` ¤¨¤¦§©¥§©¦
,`ypidl dy`dìáàm`ïéekúðwxãéòäì,xizdl `leBúeãò £¨¦§©¥§¨¦¥

,íéîëç Bì eãBä àìå .úeãòxizdl oiekzp `l elit`y exaq `l` ¥§Ÿ£¨¦
minkgk dkld ixde .zlawzn ezecr oi` ,cala cirdl `l`

.miaxd mdy
:opgei iaxl oreh yiwl yixàlà,jzhiyléðz÷c ïéúéðúî- ¤¨©§¦¦§¨¨¥

epipyy epzpyn'úeãò Búeãò ïéà ïéekúî äéä íà íéáëBk ãáBòáe'§¥¨¦¦¨¨¦§©¥¥¥¥
cirdl oiekzp `ly ote`ay rnyne ,cirdl oiekzna elit` epiide

,`ypidl dy`d z` mixizne ,ezecr milawn llkúçkLî éëéä¥¦©§©©
dìaiyn .xizdl `le cirdl `l oiekzp `ly ote` `vnz cvik - ¨

z`f epivn :opgei iaxay ote`Bnú éôì çéñîenez itl xtqny - §¥¦©§¦ª
.llk cirdl oiekzn epi`e ,didy dyrnàeää ékdidy enk ± ¦©

cg` ixkpa dyrnìéæàå øîà÷ äåäcjlede fixkn didy ±ïàî' ©£¨¨¨©§¨¦©
'éàeéç éa àkéà ïàî ,éàeéç éa àkéàezia iyp`n o`k `vnp in - ¦¨¥¦©©¦¨¥¦©

,ixac z` rnyiy ,i`eig ly ezia iyp`n o`k `vnp in ,i`eig ly
áéëL'[zn-]eäúéáãì óñBé áø dáñðàå .'éàeéçsqei ax `iyde - §¦¦©§©§§¨©¥¦§¦§

.enez itl xtqn did df ixkpy oeik ,ef zecr it lr ezy` z`
:sqep dyrn d`ian `xnbdìéæàå øîà÷ äåäc àeääcg` ixkp - ©©£¨¨¨©§¨¦

,jlede fixkn didáéëLc ,àúéãaîeôa äåäc àæéøæ àLøôì déì éåå©¥§¨¨¨§¦¨©£¨§§§¦¨¦§¦
.zny ,`zicaneta didy fixf yxt eze`l el ie` -dáñðàå§©§§¨

[`iyde-]àîéúéàå óñBé áø[mixne` yie-]eäúéáãì ,àáøz` - ©¥§¦¥¨¨¨¦§¦§
.ef zecr it lr ,yxt eze` ly ezy`

:df oipra sqep dyrnìéæàå øîà÷ äåäc àeäädid cg` ixkp - ©©£¨¨¨©§¨¦
,jlede fixkn'àñç éa àkéà ïàî'ly ezia iyp`n o`k `vnp in - ©¦¨¥¨¨

,ixac rnyiy `qg.'àñç òáè',ezfxkd z` rnyykáø øîà §©¨¨¨©©
ïîçð,xrva'íé÷ìàä[dreay oeyl-]'àñçì éøåek eìëàelk` - ©§¨¨¡Ÿ¦£¨©¨¥§¨¨

.`qg z` mibcdïîçð áøc déøeaécîongp ax ixac it lr ±àìæà ¦¦¥§©©§¨¨§¨
àáñpéàå àñçc eäúéác.d`yipe `qg ly ezy` dkld -eøîà àìå §¦§§¨¨§¦§¦¨§Ÿ¨§

dìminkgéãéî àìå.ipyd dlran dze` e`ived `l ,xnelk ¨§Ÿ¦¦
:df dyrnn oic cnel iy` axøeîàc àä ,dpéî òîL ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¦¨¨§¨

ïðaøminkg exn`y dny o`kn gken ±(`"r lirl)l ltepdyíéî ©¨¨©¦
éléî éðä ,äøeñà BzLà óBñ íäì ïéàLwx xn`p df oic ±älçzëì ¤¥¨¤¦§£¨¨¥¦¥§©§¦¨

,z`yipy mcewìáàcaricaáéñp éàit lr xak z`yip m` ± £¨¦§¦
ef zecrdépéî dì ïðé÷tî àì,ipyd dlran dze` mi`iven oi` - Ÿ©§¦©¨¦¥

ezy` z` e`ived `le ,seq mdl oi`y mina rah `qg ixdy
.ipyd dlran

:dyrn eze`l zxg` `qxib d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¥
ezfxkd z` ongp ax rny xy`ky ,dyrnd did jky mixne`

,ixkpd lyeäúéáãì ïîçð áø dáñðàyexita ongp ax xizd - ©§§¨©©§¨¦§¦§
c meyn ,`ypidl `qg ly ezy`løîà,ongp axäaø àøáb àñç ¨©¨¨©§¨©¨

déúéàokle ,`ed [mqxetn] lecb mc` -÷éìñc àúéà íàok` m` - ¦¥¦¦¨¦§¦
,xg` mewna mind on dlre lvipàúléîì déì úéà àì÷did ± ¨¨¦¥§¦§¨

,zne rahy gken ,dlry eprny `ly oeike .jk lr lew `vei
:ef `xaq `xnbd dgec .`ypidl dligzkl zxzen ezy`eàìå§Ÿ

àéä`l` ,ok oicd oi` -àøáb åàì àðL àì ,äaø àøáb àðL àì ¦Ÿ§¨©§¨©¨Ÿ§¨¨©§¨
äaø`ed oicd mdipya ,mc` mzql lecb mc` oia lcad oi` ± ©¨

,seq mdl oi`y mina rahaãáòécxg`l xak z`yip m` -ïéà ¦£©¦
la` .dlra mr x`yidl dl mixizn ,[ok-]àì ,älçzëì.`ypiz §©§¦¨Ÿ

zen lr enez itl giqdy ixkp oiprl sqep dyrn `xnbd d`ian
:lradìàøNéì déì øîà÷ äåäc íéáëBk ãáBò àeäädyrn ± ©¥¨¦©£¨¨¨©¥§¦§¨¥

icedil xn`y miakek caeraàúaLa éàåéçì éãLe ,àzñtñà ìBè÷§©§©§¨§¦§¥©§©§¨
,zaya df dide ,izenda iptl miye zgy uevw -éàå[m`e-]àì §¦Ÿ

,jk dyrzìàøNé øa éðBìôì àðìéè÷ãk Cì àðìéè÷jze` bexd` - ¨¦§¨¨¦§¨¦§¨¦§¦©¦§¨¥
,icedid ipelt z` izbxdy itkdéì éøîàcel izxn`y -éì ìéMa §©§¦¥©¥¦

dézìéè÷e ,éì ìéMa àìå ,úaLa äøã÷.eizbxde ±eäúéác äòîL- §¥¨§©¨§Ÿ©¥¦§¥§¥¨§¨§¦§
tiq ixkpdy ipelt eze` ly ezy` drny,eze` bxdy eilr x

éiaàc dén÷ì éàúàå`id dleki m`d el`yl iia` iptl d`ae ± ©£©§©¥§©©¥
.ixkpd ixac it lr `ypidlàúéäLdpr `le iia` dze` akir - ©©§¨
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אגרות קודשרי

 ב"ה,  י"ח סיון, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי פ"ש ממנו ע"י האברך הוו"ח אי"א מו"ה... שי' אשר ת"ל הוטב מצב בריאותו 
וראיית עיניו. ובטח גם על להבא ישמור את הענינים שכתבתי לו אודותם. ומה טוב שיוסיף ללמוד 
בכל יום או שילמדו לפניו איזה שורות בספר הזהר הקדוש ואיזה שורות בספר התניא הק' אשר בהם 
מורגל הלשון תא חזי שזהו ציווי תורתנו הק' שיראו אלקות במוחש שזהו גם כן סגולה ותרופה למאור 

העינים הגשמיים כדבעי ולראות איך שנתהוו ומתקיימים על ידי דבר ה' כח הפועל בנפעל.

בברכה לרפואה ולאריכות ימים ושנים טובות בגשמיות וברוחניות.

 ב"ה,  י"ט סיון, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

...בהמשך לשיחתנו כשביקר אצלי, ומענינא דיומא דפרשת השבוע, הנה נפלא הדבר, כי ידוע 
הכלל אשר אין לך דבר העומד בפני התשובה, ובכ"ז הנה אף שעשו עם בני ישראל תשובה מחטאת 

המרגלים ואמרו: הננו ועלינו אל המקום אשר אמר הוי' גו' אמר להם משה: והיא לא תצלח.

וכמו שמבואר  הוי' בקרבכם,  אין  כי  זה: אל תעלו  בפסוק שאחר  פירוש הדבר מבואר  אבל 
לבסוף, אשר ארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה.

זאת אומרת, אשר אף שארץ ישראל היא מיועדת לעם ישראל, ולא עוד אלא שצווי ה' הוא, 
וכמו שאמר כלב בן יפונה: עלה נעלה וירשנו אותה, הרי בכל זה תנאי קודם למעשה, שצריך לצאת עם 
ארון ברית ה' לפניהם, וכמסופר בארוכה בכיבוש הארץ על ידי יהושע, ובאם לאו ח"ו הרי אי אפשר 
לעלות בחומה. ואף שתשובה מועלת לכפר החטא, של הפרט או גם של הכלל, אבל אי אפשר לשנות 
אופן כיבוש הארץ, כיבושה באמת, שהוא דוקא כהבטחת הקב"ה: שיהי' איש מבית דוד הוגה בתורה 
ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם 
ויתקן את העולם כולו  כו'  נדחי ישראל  ויקבץ  יבנה מקדש במקומו,  )והוא רק הוא(  כו'  מלחמת ה' 

לעבוד את ה' )רמב"ם הלכות מלכים סוף פרק יא(.

 ב"ה, כ' סיון, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שלמה שי'

שלום וברכה!

נתקבלו מכתביו מה' וי"ד סיון עם המצורפים אליהם.

השייכים  הת'  בין  ולהפיצה  ביותר  בהקדם  להדפיסה  כדאי  לכאורה  בעומר,  דל"ג  הר"ד  ב( 



ריי

לזה. כי אף שהמדובר שם הוא בנוגע לימי הספירה וחה"ש, אבל המוסר השכל מזה נוגע לכל השנה 
כולה כמובן. ובפרט שגם הרה"ח מהר"מ שי' ליפסקר תובע איזה דברי התעוררות בשביל התלמידים, 
ואפשר שכדאי שידפיסו מספר טופסים מזה על נייר מיוחד ובכריכה מיוחדה שתנתן בתור פרס לאלו 

הת' המצטיינים נוסף על הנדפס באופן הרגיל שיפיצו באופנים הרגילים...

ד( מ"ש אודות פנימיות הענינים והדרכת התלמידים, הנה אל יפול ח"ו ברוחו, כי אי אפשר 
ועמל רב מביאים פירות  נדמה שיגיעה  ובת ישראל, ואף שלפעמים  בן  לשער הנעשה בלב פנימה של 
מועטים, אי אפשר לדעת מה שיהי' בעתיד הקרוב ומי יאמר בעתיד הרחוק. ומובן שאי אפשר לדעת 
כלל מה שמנעו בענינים דסו"מ ע"י חינוך והדרכה זו. והאריכות בזה אך למותר. ובפרט שבדורנו זה 
ראו בזה נפלאות גם בעיני בשר במוחש, איך שע"י גרעין קטן אחד שזרעו, נצמח מזה ענינים גדולים 

ונפלאים, ובהסתכלות המתאימה הנה בודאי בין מושפעיו יראה כזה...

המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה בעניני הכלל ובעניניו הפרטים.

ב"ה, כ"א סיון, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז סיון, הנה נבהלתי לקרות התחלתו אשר קשה לו מאד כו' וכו' ובהדי 
כבשי דרחמנא למה לך. ובמה שמעתיק דברי הרמב"ם אשר אין הקב"ה עושה נס יוצא מדרך הטבע 
לאיש פרטי, הנה במוחש ראינו נסים יוצאים מדרך הטבע גם לאנשים פרטים ובפרט בשנים האחרונות. 
ובפרט בהענינים התלוים בחלל הגוף שכמה וכמה פעמים טעו בזה לאחרי כל הבדיקות. וכ"ז נוסף על 
זה שמיום ליום מתחדשים תרופות חדשות. אלא שמוכרח הדבר וא"א בלא"ה לחזק ההתקשרות עם 
השי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ואין "המקרא" יוצא מידי פשוטו שהוא מפליא לעשות בפו"מ 

לאדם פרטי והראי' ע"ז כיון שכל אחד בפרט מברך ברכה זו. והאריכות בזה אך למותר.

והלואי שלא היו מקיימים הענין דיוסיף דעת גו' בכיו"ב וטוב יותר לקיים מרז"ל שאין בעל 
הנס מכיר בניסו. מובן שכל הנ"ל אינו שולל כלל הסברא שצריך לדעת חוו"ד עכ"פ של שני רופאים 
במקצוע זה וחוו"ד בנוגע לפעולות, וכידוע מאמר הצ"צ שהתורה אומרת שיש רשות לרופא לרפאות, 

אבל לא ח"ו לגרום מרה שחורה כו'.

במ"ש בענין חג השבועות ובמנהגים שמצא בספרי החסידים, הנה נדבר בעת התועדות בחה"ש 
שעבר, אשר היפך דעת העולם הרי בשעת מתן תורה הנה נגלה דתורה היתה רק בהעלם ובנסתר כי 
ביום מ"ת שמעו ישראל רק עשה"ד וגם בזה הרי על כל דו"ד פרחה נשמתם, שבמילא אין שייך אז 
ענין של הבנה והשגה, ושאר כל התורה ניתנה רק בהעלם. וכידוע בכ"מ ובאזהרות דר' סעדי' גאון איך 
שכל התרי"ג מצות וז' מצות דרבנן נכללים ונרמזים )בתר"ך אותיות( דעשרת הדברות. משא"כ נסתר 
דתורה שהרזי דרזין בזה הוא מעשה מרכבה הרי ראו כל ישראל ואפילו הטפלים לישראל )ואפילו אלו 
שהי' בהם חשש לקצץ בנטיעות ח"ו מפני היותם מערב רב, אבל בני ישראל הרי פסקה זוהמתן במ"ת, 
וגם לאחר חטא העגל הרי אף שבמקצת חזרה אבל בכ"ז נשתנו מן הקצה אל הקצה ואפי' בגשמיות 

וכמוכח בשת קמ"ז ע"א(.

בברכה שהשי"ת יזכהו לבשר תמיד טובות בעניניו הפרטים ובענינים הכלליים.

אגרות קודש
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dkld ixe`ia
úåéøç [áîú כעץ קשים ענפים –419.

äáéùéì íúåà [âîú אלו גם בזמננו והענפים העצים –
כשאר  ודינם לכך עומדים אינם לישיבה הנוחים

.420עצים 
äôéøùì íéãîåòù [ãîú.וחימום בישול לצרכי –
äôéøùì ì÷ãä ïî [äîú מחשבה ללא סתם קצץ אם –

בטלטול  אסורים – לישיבה או .421לשריפה
äôéøùì íéãîåòå [åîú מעשה עשה שלא אף –

לייחדם  שהדרך כיון – לשריפה שעומדים המוכיח
במחשבה  עצים כשאר נעשו לשריפה, לפעמים

.422גרידא 

ë"çà [æîú שישמשו במחשבה קצצם שכבר לאחר –
לשריפה.

íúåðôì êøèöéù [çîú בהם להשתמש מחשבה אבל –
מועילה  לא בחול אחת .423פעם

éìë úøåú [èîú את ביטלה השניה המחשבה –
שדרך  חריות כסתם ונעשו הראשונה, המחשבה

לישיבה  לייחדם .424(לפעמים)
íäéìò áùéì [ðú כלי כדין היתר, של שימוש לכל או –

להיתר  .425שמלאכתו
ìåçä úáéùé [àðú מחשבתו שביטל העיקר כי –

בכך. שדרכו כדבר דינם וחזר הראשונה

zetqede mipeiv
הלולב 419) שדרת שזו חריות ד"ה א נ, רש"י ע"פ

שהוקשתה.
ואילך.420) נב סעיף להלן נתבאר עצים שאר דין
לצורך 421) (גם) בהם להשתמש שהדרך שכיון אלא

שדי  במכלֿשכן להתירם כדי קלה במחשבה די ישיבה
לבאר  בא וכאן לשריפה, קצצם אם להתירם זו במחשבה
לשריפה. כשקצצם גם אחת לשבת במחשבה שדי החידוש

לאוצר 422) שהשליכם צמר של לגיזים דומה דינם ואז
והחידוש  מוקצה, נעשו – בהם טמן אם שגם ג) סעיף (לעיל
אין  לשריפה העומדים אלו שאותם הוא דקל' של ב'חריות
כדי  במחשבה די ולכך לעולם, עליהם לשבת להשתמש דרך
עומדים  היו לא לעולם החריות לו (אך עצים כשאר שיהיו
עצים  כשאר נעשו שלא בזה חידוש היה לא – לשריפה
עוד  וראה בלבד), במחשבה בטלטול מותרים הם אלא ממש

מד. הערה ולעיל הבא, בסעיף ביניהם החילוק על
נחשבת 423) לא בחול אחת פעם בהם להשתמש המחשבה

אם  רק אלא הראשונה, המחשבה מבטלת ולא בו שנמלך
קודם  מחשבה אמנם לישיבה, ומיוחדים עומדים שיהיו חשב
מועילה  עצמה, בשבת אחת פעם בהם להשתמש השבת
כדלהלן  הראשונה, המחשבה את מבטלת שאינה אפילו

תכו. הערה
יועיל 424) לא לישיבה לייחדו דרך שאין דבר אבל

על  או לעולם שייחדו צריך אלא השבת קודם עליו שיחשוב

נמלך  אם ודווקא נבֿנג; סעיפים כדלהלן גדול מעשה ידי
בטלטול  הותר לא עצמה בשבת נמלך אם אבל השבת, קודם
לבין  דאתקצאי ומיגו השבת, קודם מדעתו הקצהו שהרי
חסרון  מחמת מוקצה וכדין יומא, לכולי אתקצאי השמשות

ט). ס"ק תהל"ד (ראה כז סעיף דלעיל כיס
ולצורך 425) מקומם לצורך גם לטלטלם שמותר משמע

גם  שמותר כאן לחדש ובא נא, סעיף להלן וכמפורט עצמם
בכל  שמותר עליהם לישב רק ולא עליהם לישב לסדרם
מוקצה  לטלטל שהתירו מצינו (ולא נב, סעיף כדלהלן עניין
נעשתה  כשההכנה אלא השבת קודם הוכן אליו לדבר רק
ידי  על ולא א) ס"ק קו"א רנט בסי' (כמבואר מעשה ידי על
הותר  מעשה ידי על אפילו דקל של ובחריות מחשבה,

נא). סעיף כדלהלן לגמרי
לישב  "לסדרם שכתוב שממה וציונים) (מ"מ שפירשו ויש
אחר  לצורך החריות את לטלטל שאסור משמע עליהם"
את  פירט מעשה ידי שעל בהכנה העוסק נא בסעיף (משא"כ
אמנם, עצמו), ולצורך ומקומו גופו לצורך הטלטול היתר
שפירש  (כפי אחר לצורך לטלטל איסור כאן פירש שלא כיון
בסעיף  (וגם לאסור, אין – עץ) של בקעת לגבי נב בסעיף
לצורך  טלטול היתר לפרט צריך היה שלא לומר יש נא
הטלטול  לאיסור הקדמה בתור אלא בא ולא ועצמו מקומו
דקל  של חריות אבל עץ, של בבקעת ועצמו מקומו לצורך

עניין). לכל בטלטול הותרו



ריג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ðúBéøç[anzäáéLéì íúBà íéãçénL íäî Lé ,ì÷c ìL[bnzäôøNì íéãîBòL íäî Léå ,[cnzøàLk £¨¤¤¤¥¥¤¤§©£¦¨¦§¦¨§¥¥¤¤§¦¦§¥¨¦§¨
äôøNì ì÷cä ïî íöö÷ íàå ,íéöò[dnzúøBz ïéàL ,íìèìèì øeñàå ,íéöò øàLk äö÷î íä éøä ¯ ¥¦§¦§¨¨¦©¤¤¦§¥¨£¥¥ª§¤¦§¨¥¦§¨§©§§¨¤¥©

äôøNì íéãîBòå ìéàBä ,íäéìò éìk[enz. §¦£¥¤¦§§¦¦§¥¨
Ck øçà íäéìò Cìîð íà ìáà[fnzíúBpôì CøèöiL úò ãò äáéLéì íéãçéîe íéãîBò eéäiL[gnzéøä ¯ £¨¦¦§©£¥¤©©¨¤¦§§¦§ª¨¦¦§¦¨©¥¤¦§¨¥§©¨£¥

éìk úøBz íäéìò äNòðå ,úaMä íã÷ ïk Cìîð íà ,äðBLàøä äáLçî éãéî íàéöBî Bæ äáLçî[hnzøzîe , ©£¨¨¦¨¦¥©£¨¨¨¦¨¦¦§©¥Ÿ¤©©¨§©£¨£¥¤©§¦ª¨
íäéìò áLéì íøcñì úaLa íìèìèì[pzBzòãa äéä àì äáéLéì ìça íäéìò CìîpL äòLaL ét ìò óà , §©§§¨§©¨§©§¨¥¥£¥¤©©¦¤§¨¨¤¦§©£¥¤§Ÿ¦§¦¨Ÿ¨¨§©§

ìçä úáéLé ìò ïk Cìîð àlà ,úaLa íb Leøôa[`pz. §¥©§©¨¤¨¦§©¥©§¦©©Ÿ

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
úåéøç [áîú כעץ קשים ענפים –419.

äáéùéì íúåà [âîú אלו גם בזמננו והענפים העצים –
כשאר  ודינם לכך עומדים אינם לישיבה הנוחים

.420עצים 
äôéøùì íéãîåòù [ãîú.וחימום בישול לצרכי –
äôéøùì ì÷ãä ïî [äîú מחשבה ללא סתם קצץ אם –

בטלטול  אסורים – לישיבה או .421לשריפה
äôéøùì íéãîåòå [åîú מעשה עשה שלא אף –

לייחדם  שהדרך כיון – לשריפה שעומדים המוכיח
במחשבה  עצים כשאר נעשו לשריפה, לפעמים

.422גרידא 

ë"çà [æîú שישמשו במחשבה קצצם שכבר לאחר –
לשריפה.

íúåðôì êøèöéù [çîú בהם להשתמש מחשבה אבל –
מועילה  לא בחול אחת .423פעם

éìë úøåú [èîú את ביטלה השניה המחשבה –
שדרך  חריות כסתם ונעשו הראשונה, המחשבה

לישיבה  לייחדם .424(לפעמים)
íäéìò áùéì [ðú כלי כדין היתר, של שימוש לכל או –

להיתר  .425שמלאכתו
ìåçä úáéùé [àðú מחשבתו שביטל העיקר כי –

בכך. שדרכו כדבר דינם וחזר הראשונה

zetqede mipeiv
הלולב 419) שדרת שזו חריות ד"ה א נ, רש"י ע"פ

שהוקשתה.
ואילך.420) נב סעיף להלן נתבאר עצים שאר דין
לצורך 421) (גם) בהם להשתמש שהדרך שכיון אלא

שדי  במכלֿשכן להתירם כדי קלה במחשבה די ישיבה
לבאר  בא וכאן לשריפה, קצצם אם להתירם זו במחשבה
לשריפה. כשקצצם גם אחת לשבת במחשבה שדי החידוש

לאוצר 422) שהשליכם צמר של לגיזים דומה דינם ואז
והחידוש  מוקצה, נעשו – בהם טמן אם שגם ג) סעיף (לעיל
אין  לשריפה העומדים אלו שאותם הוא דקל' של ב'חריות
כדי  במחשבה די ולכך לעולם, עליהם לשבת להשתמש דרך
עומדים  היו לא לעולם החריות לו (אך עצים כשאר שיהיו
עצים  כשאר נעשו שלא בזה חידוש היה לא – לשריפה
עוד  וראה בלבד), במחשבה בטלטול מותרים הם אלא ממש

מד. הערה ולעיל הבא, בסעיף ביניהם החילוק על
נחשבת 423) לא בחול אחת פעם בהם להשתמש המחשבה

אם  רק אלא הראשונה, המחשבה מבטלת ולא בו שנמלך
קודם  מחשבה אמנם לישיבה, ומיוחדים עומדים שיהיו חשב
מועילה  עצמה, בשבת אחת פעם בהם להשתמש השבת
כדלהלן  הראשונה, המחשבה את מבטלת שאינה אפילו

תכו. הערה
יועיל 424) לא לישיבה לייחדו דרך שאין דבר אבל

על  או לעולם שייחדו צריך אלא השבת קודם עליו שיחשוב

נמלך  אם ודווקא נבֿנג; סעיפים כדלהלן גדול מעשה ידי
בטלטול  הותר לא עצמה בשבת נמלך אם אבל השבת, קודם
לבין  דאתקצאי ומיגו השבת, קודם מדעתו הקצהו שהרי
חסרון  מחמת מוקצה וכדין יומא, לכולי אתקצאי השמשות

ט). ס"ק תהל"ד (ראה כז סעיף דלעיל כיס
ולצורך 425) מקומם לצורך גם לטלטלם שמותר משמע

גם  שמותר כאן לחדש ובא נא, סעיף להלן וכמפורט עצמם
בכל  שמותר עליהם לישב רק ולא עליהם לישב לסדרם
מוקצה  לטלטל שהתירו מצינו (ולא נב, סעיף כדלהלן עניין
נעשתה  כשההכנה אלא השבת קודם הוכן אליו לדבר רק
ידי  על ולא א) ס"ק קו"א רנט בסי' (כמבואר מעשה ידי על
הותר  מעשה ידי על אפילו דקל של ובחריות מחשבה,

נא). סעיף כדלהלן לגמרי
לישב  "לסדרם שכתוב שממה וציונים) (מ"מ שפירשו ויש
אחר  לצורך החריות את לטלטל שאסור משמע עליהם"
את  פירט מעשה ידי שעל בהכנה העוסק נא בסעיף (משא"כ
אמנם, עצמו), ולצורך ומקומו גופו לצורך הטלטול היתר
שפירש  (כפי אחר לצורך לטלטל איסור כאן פירש שלא כיון
בסעיף  (וגם לאסור, אין – עץ) של בקעת לגבי נב בסעיף
לצורך  טלטול היתר לפרט צריך היה שלא לומר יש נא
הטלטול  לאיסור הקדמה בתור אלא בא ולא ועצמו מקומו
דקל  של חריות אבל עץ, של בבקעת ועצמו מקומו לצורך

עניין). לכל בטלטול הותרו
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åæ úáùá [áðú את שמבטלת מחשבה רק ולא לישיבה לייחדו שדרכו דבר לטלטל מתירה מחשבה שכל היינו –

הראשונה  .426המחשבה

zetqede mipeiv
לישיבה426) ייחוד כמחשבת נחשבת אינה בחול אחת פעם עליהם לישב שמחשבה שהרי אלא תכג), הערה (כדלעיל כלל

לשריפה. עומדים הם בשבת

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

לעיר: עירובין דין שצב סימן ב חלק

Â מוכשרים הם המבואות כשכל אמורים דברים במה
קורה  או לחי ידי על שהכשירם בין כהלכתן במחיצות
עיר  כגון כלל לתיקון צריכים שאינם בענין שהם  בין
צריכים  מבואותיה שאין דלתות לה ויש חומה המוקפת
להכשיר  יכולים תיקון צריכים שמבואותיה עיר אבל תיקון
ואין  תיקון בלא השאר ולהניח העיר מבואות מקצת
אין  אפילו המתוקנים על אוסרים מתוקנים שאינם המבואות
היא  ואפילו קורה או לחי אלא פסין או פתח צורת ביניהם
כל  שהיו אחד עירוב לערב הורגלו ומתחלה יחיד של עיר
אחד  מבוי ואפילו נפרצו כך ואחר מתוקנים המבואות
כמו  באמצעיתו שיעמידו לחי ידי על לרחבו לחלק יכולים
ללחי  שחוץ המבוי בני שאר ואין שס"ג בסימן שנתבאר
כיון  עמהם עירבו שלא מחמת הפנימית על אוסרים
לערב  להם אפשר ואי במבוי לטלטל אסורים שהחיצונים

כלל.

להם  יש מתוקנים שאינם המבואות אם אפילו זה (ומטעם
שאינן  כיון עליהם אוסרים אינם המתוקנים על רגל דריסת
אלא  מתוקנים כולם אם הדין והוא עמהם לערב יכולים
מוקף  שאינו מחמת בטלטול האסור מקום ביניהם שמפסיק
אוסרים  אין עירבו לא שמקצתם פי על אף כהלכתן מחיצות
במקומה  שלא אוסרת במקומה האסורה שרגל אמרו ולא

יחד). לערב שיכולות מזו לפנים זו חצרות בב' אלא

אחד  שבפתח רק ננעלים דלתות לה ויש חומה המוקפת ועיר
צורת  משום נדון שיהא משקוף שם אין וגם דלת לה אין
מלחי  גרועים אינן אלו מזוזות הרי בלבד מזוזות אלא פתח
אין  אם וא"כ הרבים לרשות המפולשים למבואות שמועיל
לסרטיא  מפולשים שמבואותיה אע"פ הרבים רשות בעיר
ודלתות  שמכאן בלחי ניתרת היא הרי הרבים רשות שהיא
אפשר  ואי תיקון צריכים מבואותיה שאר אין ושוב שמכאן
בה  יש ואם שנתבאר דרך על אלא בעירובם ליחלק להם
ולהניח  חציה לערב ויכולים הכשרה בטל האוסרת פרצה

הכשר: בלי חציה

* * *
Êבשבת זה על זה עוברים המבואות כשבני זה אבל (וכל

לרשות  ג"כ ופתוחים לזה זה הפתוחים מבואות ב'
זה  על זה לעבור שלא מזה זה להסתלק שרוצים הרבים
יש  פתחו דרך הרבים לרשות ילך אחד כל  אלא בשבת
שאין  פי על אף לעצמו אחד כל לערב שיכולים אומרים
שם  אין אם קורה או לחי אלא פסין או פתח צורת ביניהם
אינן  זה על זה עוברים שאינן שכיון מעשר יותר רוחב
עוברת  ואינה למבוי הפתוחה שהחצר כמו זה על זה אוסרים
אחר  למבוי אחר פתח לה יש אם אוסרת אינה בשבת בו

שפ"ו. בסי' שנתבאר כמו

כלל  עירב לא והשני לעצמו עירב אחד מבוי אם זה ולפי
שעירב  זה על בשבת יעבור שלא סדום מדת על אותו כופין
לרשות  לצאת אחר פתח לו שיש כיון עליו יאסר שלא כדי
שלא  במבוי עירבה שלא החצר את שכופין כמו הרבים
דרך  לעבור אחר למבוי פתח לה יש אם בשבת בו תעבור

שם. שנתבאר כמו הרבים לרשות עליו

וזה  לעצמו זה המבואות ב' עירבו אם לומר צריך ואין
עליו  לעכב שיכול חבירו על לעבור אחד בא ובשבת לעצמו
במה  חבירו מעל רגלו דריסת שסילק דעתו גילה שכבר כיון

לעצמו. שעירב

תיקון  צריכים שמבואותיה בעיר אמורים דברים במה
ולחי  הרבים רשות לצד פתח בצורת אלו מבואות ותיקוני
אבל  שס"ד בסי' שנתבאר עקום מבוי כדין ביניהם קורה או
תיקון  צריכים מבואותיה שאין בענין חומה המוקפת עיר
אינן  שנתבאר כמו רבים של אחת כחצר כולה שנעשית מפני
לעצמן  ואלו לעצמן אלו לערב מבואותיה לחלוק יכולים
אחת  חצר לחלוק שרוצה כמי בפסין או פתח בצורת אלא
יעברו  לא אם אפילו מועילות אינן וקורה לחי אבל לשתים
אוסרים  מ"מ רגלם בדריסת אוסרים שאינן בשבת זה על זה
לו  האסור למקום במילואו פרוץ אחד שכל במה זה את זה
עירב  שלא אחר למבוי זה מבוי מבתי לטלטל אסור שהרי
כמו  פסין או פתח צורת צריך חצר פרצת ולתקן עמו
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תיקון  צריכות שמבואותיה עיר משא"כ שס"ג בסי' שנתבאר
פתח  תורת יש קורה או בלחי בפתחו המתוקן מבוי כל אזי
הרגל  דריסת סילוק בו מועיל לפיכך פרצה שם ולא עליו

שנתבאר): כמו הפתוחה בחצר שמועיל כמו

* * *
Á דיורין חמשים על ועמדה שנתמעטה רבים של עיר

שיור: צריך ואין כולה מערבין

Ë אחד עירוב מערב אם העיר בני לכל בשיתוף המזכה
להם. הוא שזכות להם להודיע צריך אינו לכולם

שהלך  מי או העיר בני עם נשתתף ולא ששכח מי ודין
הכל  דין בעיר עמהם שדר נכרי או אחרת בעיר לשבות

ובמבוי: בחצר כדינם

בין  ודין שבת בערב שחל [ב]יו"ט עירוב דין שצג סימן ב חלק
לעירוב: השמשות

שחל ‡ ביו"ט מבואות ושיתופי חצרות עירובי מערבין אין
דבר. כמתקן שנראה מפני שבת בערב להיות

עירב  ולא ושכח ו' וביום ה' ביום טובים ימים ב' חלו ואם
טוב  ביום שיאמר תנאי על טוב ביום יערב טוב יום מערב
בדברי  אין קדש היום ואם עירוב זה יהא חול היום אם א'
ואם  אתמול עירבתי הרי קדש היום אם יאמר ולמחר כלום
בפת  למחר שיערב טובה ועצה עירוב זה יהא חול היום
לאכול  יאסר אחרת בפת יערב שאם אתמול בה  שעירב

שבת. ליל שחשכה קודם שתיהן

בב' אבל גליות של טובים ימים בב' אמורים דברים במה
מפני  תנאי על לערב יכול אינו השנה ראש של טובים ימים

ת"ר: בסי' שיתבאר כמו ארוך אחד כיום שהם

מערבים · מבואות שיתופי ואחד חצירות עירובי אחד
רס"א. בסי' שנתבאר מטעם השמשות בין אותם

קבל  אם אוסרין ויש שבת תוספת עליו קיבל כבר אם ואפילו
תוספת  בקבלת הראשונה כסברא (והעיקר שבת תוספת עליו
הרי  שבת של ערבית תפלת התפלל אם אבל בלבד שבת
ונאסר  שבת ליל תפלת שהתפלל כיון עצמה שבת עליו קבל
ע"י  שנעשה ממה לבד עצמה בשבת כמו השבותים בכל
לא  הוא אם ואפילו ורס"ג רס"א בסי' שנתבאר כמו אחר
אחריהם  נמשכים המיעוט התפללו הציבור רוב אם התפלל
משהתחילו  אפילו אלא התפלה משגמרו ולא כרחן בעל

שם): שנתבאר כמו ברכו עניית דהיינו אותה

* * *
ויכול ‚ השמשות בין אלא קיים להיות צריך אינו העירוב

במקום  דירתו שנקבעה (שכיון חשכה כשודאי לאוכלו
אינה  שוב השבת כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עירוב

עירובו). משם שנוטל אע"פ השבת כל משם נפקעת

אם  הלילה בסעודת (או שחרית בשבת עליו לבצוע ויש
יש  אחת מצוה בו ונעשית דהואיל ודאי) משחשכה סועד

אחרת. מצוה ג"כ בו לעשות

(ובדיעבד) עירוב קנה השמשות בבין עירובו נאכל ואפילו

נכנס  ושמא לילה ספק הוא השמשות בין תחלת כי כבר
להקל. סופרים דברי וספק השבת

עירובו  ונאכל יום מבעוד עירב לאחד לשנים עירב ואפילו
קיים  עירובו ונשאר השמשות בין עירב ולאחד השמשות בין
בין  עירובו שנאכל שלאותו עירוב קנו שניהם שחשכה עד
ולאותו  לילה הוא השמשות שבין חושבין אנו השמשות
הוא  השמשות שבין חושבין אנו השמשות בין לו שעירב
בבין  לשניהם שעירב ואע"פ משתחשך מערבין שאין יום
אין  זו את זו הסותרות קולות ב' הן והרי אחד השמשות
לאחד  עירב אם אבל אדם בני לשני שהם כיון כלום בכך
עירוב  קנה לא השמשות בין העירוב ונאכל השמשות בין
יום  עדיין היה שעירב שברגע לומר כך כל מקילין ואין

עירוב: קנה וכבר לילה כבר היה וכשנאכל

* * *

דינו: מה עירוב ספק שצד סימן ב חלק

אם ‡ השמשות בין קיים היה אם ספק כגון עירוב ספק
שם  שהניחו והוא להקל סופרים דברי שספק מותר לאו

אסור: לאו אם שם הונח אם ספק אבל ספק בו ואירע

ליטלו · שראוי במקום השמשות בין העירוב שיהא צריך
עד  ליטלו יכול ואינו גל עליו נפל אם לפיכך ולאוכלו
היא  זו שחפירה מפני עירוב אינו וקרדום במרא שיחפור
אבל  השמשות בבין אפילו ואסורה תורה של גמורה מלאכה
לצורך  השמשות בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר
צורך  הוא ג"כ והעירוב רס"א בסי' שנתבאר כמו מצוה
שס"ו: בסי' שנתבאר כמו באיסור יטלטלו שלא כדי מצוה

אם ‚ שחשכה קודם המפתח ואבד בפניו ונעל במגדל נתנו
מלאכה  יעשה א"כ אלא העירוב משם להוציא אפשר אי
אפשר  אי שהרי עירוב ואינו שאבד כמי זה הרי גמורה

לאכלו.

להביאו  שיכול במקום היה אם בשבת המפתח נמצא ואם
היה  שלא ואע"פ עירוב זה הרי תורה של מלאכה בלא
אנו  שימצאנו הוא שמצוי כיון השמשות בין בידו המפתח

למפרע: בידו היה כאילו כשמצאו אותו חושבים

עירוב: ברכת דיני שצה סימן ב חלק

עירובי ‡ אחר כמו מבואות שיתופי אחר לחז(ו)ר מצוה
חצרות.

מותר  יהא השיתוף בזה ואומר עירוב מצות על עליו ומברך
למבוי. מחצרות ולהכניס להוציא המבוי בני לכל

ואין  עירוב במקום שיתוף על וסומכין בפת משתתפים ואם
ג"כ  יאמר שפ"ז בסימן שנתבאר כמו כלל בחצרות מערבין

לבתים. מחצרות

או  המבוי מבני אותו שמקבץ בשעה עליו מברך אימתי
שס"ו. בסי' שנתבאר כמו להם שמזכה בשעה

שנתבאר  כמו מעכב אינו כלום עליו אמר ולא בירך לא ואם
שם:

* * *

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



רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

תיקון  צריכות שמבואותיה עיר משא"כ שס"ג בסי' שנתבאר
פתח  תורת יש קורה או בלחי בפתחו המתוקן מבוי כל אזי
הרגל  דריסת סילוק בו מועיל לפיכך פרצה שם ולא עליו

שנתבאר): כמו הפתוחה בחצר שמועיל כמו

* * *
Á דיורין חמשים על ועמדה שנתמעטה רבים של עיר

שיור: צריך ואין כולה מערבין

Ë אחד עירוב מערב אם העיר בני לכל בשיתוף המזכה
להם. הוא שזכות להם להודיע צריך אינו לכולם

שהלך  מי או העיר בני עם נשתתף ולא ששכח מי ודין
הכל  דין בעיר עמהם שדר נכרי או אחרת בעיר לשבות

ובמבוי: בחצר כדינם

בין  ודין שבת בערב שחל [ב]יו"ט עירוב דין שצג סימן ב חלק
לעירוב: השמשות

שחל ‡ ביו"ט מבואות ושיתופי חצרות עירובי מערבין אין
דבר. כמתקן שנראה מפני שבת בערב להיות

עירב  ולא ושכח ו' וביום ה' ביום טובים ימים ב' חלו ואם
טוב  ביום שיאמר תנאי על טוב ביום יערב טוב יום מערב
בדברי  אין קדש היום ואם עירוב זה יהא חול היום אם א'
ואם  אתמול עירבתי הרי קדש היום אם יאמר ולמחר כלום
בפת  למחר שיערב טובה ועצה עירוב זה יהא חול היום
לאכול  יאסר אחרת בפת יערב שאם אתמול בה  שעירב

שבת. ליל שחשכה קודם שתיהן

בב' אבל גליות של טובים ימים בב' אמורים דברים במה
מפני  תנאי על לערב יכול אינו השנה ראש של טובים ימים

ת"ר: בסי' שיתבאר כמו ארוך אחד כיום שהם

מערבים · מבואות שיתופי ואחד חצירות עירובי אחד
רס"א. בסי' שנתבאר מטעם השמשות בין אותם

קבל  אם אוסרין ויש שבת תוספת עליו קיבל כבר אם ואפילו
תוספת  בקבלת הראשונה כסברא (והעיקר שבת תוספת עליו
הרי  שבת של ערבית תפלת התפלל אם אבל בלבד שבת
ונאסר  שבת ליל תפלת שהתפלל כיון עצמה שבת עליו קבל
ע"י  שנעשה ממה לבד עצמה בשבת כמו השבותים בכל
לא  הוא אם ואפילו ורס"ג רס"א בסי' שנתבאר כמו אחר
אחריהם  נמשכים המיעוט התפללו הציבור רוב אם התפלל
משהתחילו  אפילו אלא התפלה משגמרו ולא כרחן בעל

שם): שנתבאר כמו ברכו עניית דהיינו אותה

* * *
ויכול ‚ השמשות בין אלא קיים להיות צריך אינו העירוב

במקום  דירתו שנקבעה (שכיון חשכה כשודאי לאוכלו
אינה  שוב השבת כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עירוב

עירובו). משם שנוטל אע"פ השבת כל משם נפקעת

אם  הלילה בסעודת (או שחרית בשבת עליו לבצוע ויש
יש  אחת מצוה בו ונעשית דהואיל ודאי) משחשכה סועד

אחרת. מצוה ג"כ בו לעשות

(ובדיעבד) עירוב קנה השמשות בבין עירובו נאכל ואפילו

נכנס  ושמא לילה ספק הוא השמשות בין תחלת כי כבר
להקל. סופרים דברי וספק השבת

עירובו  ונאכל יום מבעוד עירב לאחד לשנים עירב ואפילו
קיים  עירובו ונשאר השמשות בין עירב ולאחד השמשות בין
בין  עירובו שנאכל שלאותו עירוב קנו שניהם שחשכה עד
ולאותו  לילה הוא השמשות שבין חושבין אנו השמשות
הוא  השמשות שבין חושבין אנו השמשות בין לו שעירב
בבין  לשניהם שעירב ואע"פ משתחשך מערבין שאין יום
אין  זו את זו הסותרות קולות ב' הן והרי אחד השמשות
לאחד  עירב אם אבל אדם בני לשני שהם כיון כלום בכך
עירוב  קנה לא השמשות בין העירוב ונאכל השמשות בין
יום  עדיין היה שעירב שברגע לומר כך כל מקילין ואין

עירוב: קנה וכבר לילה כבר היה וכשנאכל

* * *

דינו: מה עירוב ספק שצד סימן ב חלק

אם ‡ השמשות בין קיים היה אם ספק כגון עירוב ספק
שם  שהניחו והוא להקל סופרים דברי שספק מותר לאו

אסור: לאו אם שם הונח אם ספק אבל ספק בו ואירע

ליטלו · שראוי במקום השמשות בין העירוב שיהא צריך
עד  ליטלו יכול ואינו גל עליו נפל אם לפיכך ולאוכלו
היא  זו שחפירה מפני עירוב אינו וקרדום במרא שיחפור
אבל  השמשות בבין אפילו ואסורה תורה של גמורה מלאכה
לצורך  השמשות בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר
צורך  הוא ג"כ והעירוב רס"א בסי' שנתבאר כמו מצוה
שס"ו: בסי' שנתבאר כמו באיסור יטלטלו שלא כדי מצוה

אם ‚ שחשכה קודם המפתח ואבד בפניו ונעל במגדל נתנו
מלאכה  יעשה א"כ אלא העירוב משם להוציא אפשר אי
אפשר  אי שהרי עירוב ואינו שאבד כמי זה הרי גמורה

לאכלו.

להביאו  שיכול במקום היה אם בשבת המפתח נמצא ואם
היה  שלא ואע"פ עירוב זה הרי תורה של מלאכה בלא
אנו  שימצאנו הוא שמצוי כיון השמשות בין בידו המפתח

למפרע: בידו היה כאילו כשמצאו אותו חושבים

עירוב: ברכת דיני שצה סימן ב חלק

עירובי ‡ אחר כמו מבואות שיתופי אחר לחז(ו)ר מצוה
חצרות.

מותר  יהא השיתוף בזה ואומר עירוב מצות על עליו ומברך
למבוי. מחצרות ולהכניס להוציא המבוי בני לכל

ואין  עירוב במקום שיתוף על וסומכין בפת משתתפים ואם
ג"כ  יאמר שפ"ז בסימן שנתבאר כמו כלל בחצרות מערבין

לבתים. מחצרות

או  המבוי מבני אותו שמקבץ בשעה עליו מברך אימתי
שס"ו. בסי' שנתבאר כמו להם שמזכה בשעה

שנתבאר  כמו מעכב אינו כלום עליו אמר ולא בירך לא ואם
שם:

* * *
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בשבת: אדם לכל שיש אמות ארבע דין שצו סימן ב חלק

יש ‡ השביעי ביום ממקומו איש יצא אל תחתיו איש שבו
תחום  ושיעור לתחום חוץ ליוצא אזהרה שזו אומרים
י"ב  שהיתה ישראל מחנה כשיעור מיל י"ב הוא תורה של
אמות  מאלפים יותר לצאת אסרו וחכמים מיל י"ב על מיל

א'. מיל שהן

אפילו  אלא כלל התורה מן עיקר לתחומין שאין אומרים ויש
אל  שנאמר וזה כלל התורה מן אסור אינו מיל מי"ב יותר
משה  שהזהיר הוצאה על אזהרה היא זו ממקומו איש יצא
ללקוט  הרבים לרשות היחיד מרשות הכלי עם לצאת שלא
שלא  אזהרה שזו חכמים קבלו תחתיו איש ושבו המן
שהוא  אדם של תחתיו כשיעור אלא הרבים ברשות לטלטל

שמ"ט. בסי' שנתבאר כמו אמות ד'

זה  למקרא דבריהם של התחומין איסור סמכו שחכמים אלא
מהמקום  מאלפים יותר יצא שלא ממקומו איש יצא אל
בערי  שמצינו כמו מקומו נקרא אלפים עד כי בו ששבת
גם  אותו קולטות והן וגו' מקום לך ושמתי שנאמר מקלט
עיר  לגבול מחוץ אותו ומצא שנאמר להן חוצה כשהוא
קדמה  פאת את לעיר מחוץ ומדותם להלן ונאמר מקלטו
חוץ  אף אלפים להלן האמור חוץ מה וגו' באמה אלפים

א  כאן לפים.האמור

שכל  חכמים סמכו מכאן תחתיו כשיעור תחתיו איש ושבו
חוץ  יצא אפילו שהוא מקום בכל אמות ד' לו יש אדם
וכן  בהן לטלטל יכול וכן אמות ד' שם להלך יכול לתחום
אמות  מד' חוץ מודדים שביתתו ממקום אלפים כשמודדים
אם  לפיכך) בהן לטלטל (ויכול תחתיו כשיעור שהן אלו
בענין  מחיצות המוקף במקום היום עליו שקדש דהיינו שבת
ונותנים  אמות כד' לו נחשב כולו הרי בכולו לטלטל שמותר
אפילו  שצ"ט בסי' שיתבאר ע"ד זה להיקף סביב אלפים לו

מילין. כמה בו יש

עתה  בו שאין אע"פ מתחילתו לדירתו מוקף שיהא  והוא
או  ת"ח בסי' שיתבאר כמו כלל בו משתמשין ואין דיורין
סאתים  מבית יותר בו שאין אלא לדירה מוקף אינו אפילו
מחיצותיה  שאין כשם סאתים מבית יותר בו יש אם אבל
שיהא  מועילות אינן כך בכולו לטלטל מותר שיהא מועילות

תחומין: לענין אמות כד' נחשב כולו

* * *
שבמקום · אמות ד' בין תחומין שלענין אלו אמות ד'

יש  לתחום חוץ כשיצא לו שיש אמות ד' בין שביתתו
טלטול  שלענין הרבים שברשות אמות כד' שהן אומרים
לרוח  וכשהלך שירצה רוח לאיזו אמות ד' לו בורר שהוא
השנית  לרוח ולילך לחזור יכול אינו שוב אמות ד' אחת
שאינו  כמו לתחום חוץ הוא אם שהוא כל אפילו (שכנגדה)
אלכסון  נותנים שאין אמות מד' יותר אחד חפץ לטלטל יכול
בסי' שנתבאר כמו ריבוע שם שאין מפני אלא טלטול לענין
אמות  ד' אחת לרוח הלך אם בו ששבת במקום וכן שמ"ט
אלא  (שכנגדה) השנית לרוח לילך יכול אינו שוב ואלפים
יכול  אחת לרוח אמות ד' כל לו נטל לא ואם אלפים

(שכנגדה). הב' ברוח להשלימן

אמות  כד' אינו תחומין שלענין אלו אמות שד' אומרים ויש
ח' על ח' שהן רוח לכל אמות ד' הן אלא טלטול שלענין
לתחום  חוץ כשיצא בין בו ששבת במקום בין מרובעות
עם  אמות ד' לו מודדים שאין כלֿשכן זו סברא (ולפי
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סופרים: בדברי

ש ‚ תחתיו שיעור שהן ורוח רוח שלכל אלו אמות ל ד'
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הּׁשנה 93. רא ׁש ׁשל טֹוב "יֹום הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹועּיין
כּו'" ּבׁשּבת להיֹות .ׁשחל ְְִֶַָָ

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בהקרבת Â‰ÊÂ(טו) מיד המזבח ע"ג היין ניסוך ענין
דוקא  היין על הוא דלוים והשיר הקרבן
תוס' וממשיך למעלה הקרבן עולה השיר שע"י לפי
שהיה  אלקים דשם ההעלם מן שיאיר הוי"ה בשם אור
דהגם  דוקא היין על אלא שירה א"א וע"כ בו מוסתר
העלאה  שזהו למעלה הקרבן יעלה השיר שע"י
להתהפך  למעלה שיעלו למטה שנפלו דרפ"ח דבירורים
נמשך  לא המשמח יין בלא ואמנם כנ"ל למהות ממהות
המסתירו  אלקים שבשם הוי"ה דשם ההעלם גלוי בחי'
הקרבן  באכילת להוי"ה ניחוח לריח שנעשה (אע"פ כו'
שמאין  כמו דחכ' הוי"ה בשם רק אור תוס' זהו הרי
הראשונה  המדה מכפי רב אור ביתרון תמצא דכתר
וזהו  כו' דתורא בשרא אכילנא לא אכתי שא' (וכדוגמ'
אבל  הנ"ל מטעם בהמה דקרבן המאכל וריח מטעם רק

העליון  אלקים שבשם הכתר אור דעצמות ההעלם גילוי
יין  ע"י דוקא זהו שלו מהעלם עצמו הוא שיאיר כנ"ל
וע"כ  וד"ל) כנ"ל ביותר הנעלם סוד גם שיוצא המשמח
שיכול  שהגם לפי דוקא היין על רק א"א השירה גם
אך  השיר ע"י כנ"ל למעלה דקרבן העלאה בחי' להיות
ריח  שנעשה והגם בלבד למעלה העלאה בחי' רק זהו
בבחי' עצמו הוי"ה בשם למעלה רק זה אין לה' ניחוח
העלאה  שאחר ההמשכה בחי' להיות כדי אבל האצי'
כל  להמתיק האדם נפש על לכפר כמו למטה דקרבן זו
מרוחניות  טוב רב שפע ולהביא הקשים הדינים
היין  על השירה כשאו' אלא זה אין ממש לגשמיות
לידי  המביא הוא המשמח שהיין לפי דוקא המשמח
בחי' המל' עד דכתר העליון דאלקים ההעלם מן גילוי
דבי"ע  עולמות בג' למטה לגלוי שיאיר המסתיר ב"ן
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המסתירו  אלקים שבשם הוי"ה דשם ההעלם גלוי בחי'
הקרבן  באכילת להוי"ה ניחוח לריח שנעשה (אע"פ כו'
שמאין  כמו דחכ' הוי"ה בשם רק אור תוס' זהו הרי
הראשונה  המדה מכפי רב אור ביתרון תמצא דכתר
וזהו  כו' דתורא בשרא אכילנא לא אכתי שא' (וכדוגמ'
אבל  הנ"ל מטעם בהמה דקרבן המאכל וריח מטעם רק

העליון  אלקים שבשם הכתר אור דעצמות ההעלם גילוי
יין  ע"י דוקא זהו שלו מהעלם עצמו הוא שיאיר כנ"ל
וע"כ  וד"ל) כנ"ל ביותר הנעלם סוד גם שיוצא המשמח
שיכול  שהגם לפי דוקא היין על רק א"א השירה גם
אך  השיר ע"י כנ"ל למעלה דקרבן העלאה בחי' להיות
ריח  שנעשה והגם בלבד למעלה העלאה בחי' רק זהו
בבחי' עצמו הוי"ה בשם למעלה רק זה אין לה' ניחוח
העלאה  שאחר ההמשכה בחי' להיות כדי אבל האצי'
כל  להמתיק האדם נפש על לכפר כמו למטה דקרבן זו
מרוחניות  טוב רב שפע ולהביא הקשים הדינים
היין  על השירה כשאו' אלא זה אין ממש לגשמיות
לידי  המביא הוא המשמח שהיין לפי דוקא המשמח
בחי' המל' עד דכתר העליון דאלקים ההעלם מן גילוי
דבי"ע  עולמות בג' למטה לגלוי שיאיר המסתיר ב"ן
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המשמח  ביין המעלה יתרון דמלבד מובן ונמצא כו'.
ממדת  הרבה ביתר להטיב הטוב רצון כל מקור שממנו
וטעם  הריח מצד שבא דחכ' ורצון שבענג וחסד הטוב
מן  יותר קשה דין כל ולהמתיק כנ"ל הקרבן דמאכל
הרצון  המשכת להיות שיכול מה גם הנה כנ"ל המאכל
העלאה  ע"י הקרבן מאכל ע"י העון לכפרת וחסד הטוב
אין  יין ובלא דוקא היין ע"י אלא אינו ג"ז כנ"ל דשיר

כו' למעלה שעלה אע"פ זו המשכה לענין מועיל השיר
הוי"ה  לשם המסתיר לאלקים שרש שיש לפי (וכ"ז
בכלל  יש ע"כ הוי"ה משם למעלה הכתר בפנימית
ע"י  הזה העליון אלקים שם יומתק וכאשר מנה מאתים
יהיה  ממילא ביותר העלם כל שמגלה בינה דפנימית יין
מהעלם  דקרבן להוי"ה ניחוח מריח ההמשכה בחי'

וד"ל): למטה לגלוי
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jizevn jxc

מרע"ה Â‰ÊÂה) מאמר בענין שמות פ' במ"ר משארז"ל
מבקש  שהי' להם אמר מה שמו מה לי ואמרו
הקב"ה  א"ל הגדול, שמו את הקב"ה שיודיענו משה
נקרא  אני מעשי לפי לידע מבקש אתה שמי למשה
באלקים, בצבאות, שדי, אל בשם נק' שאני פעמים
וכשאני  אלקים נק' אני הבריות את דן כשאני בהוי',
תולה  וכשאני צבאות, נק' אני ברשעים מלחמה עושה
על  מרחם וכשאני שדי, אל נק' אני אדם של חטאיו
עכ"ל  רחמים מדת אלא הוי' שאין הוי' נק' אני עולמי

זה המדרש, ממדרש והנה פ"ב, ד' שער בפרדס והובא
כמו  ממש ית' הבורא עצמות על הם שהשמות להדיא נ'
הוא  דר"ל כו' אלקים נק' אני שדי, אל נק' אני שאמר
מובן  נק', אני מעשי לפי ממ"ש ואעפ"כ ממש, ית'
ממש, ועצמותו מהותו מצד ית' לו אינן אלו שהשמות
בספירותיו  התלבשותו מצד והיינו מעשיו, מצד אלא

הבריות  את לדון בעוה"ז המעשים ידן ועל בהן לפעול
מדות  ושאר מחב"ד הכלולה גבורתו מדת ע"י
מורה  זה ששם אלקים ממש ית' הוא נק' ואז הקדושות,
אלא  בלבד דין להמדת השם שאין אלא הדין על
מצד  המדה משא"כ דין בבחי' המתלבש ית' למהו"ע
ולא  פחד או דין או גבורה והוא אחר שם לה יש עצמה
כו', נאצל אלא אלוה איננה כי אלקים בשם אותה נקרא
עם  להלחם והוד נצח בבחי' מתלבש ית' וכשהוא
על  נצחם ויז וכמ"ש הנצח בחי' ע"י (שזהו הרשעים
וגבי  כו' ירושלים בנין זו והנצח וארז"ל כו' בגדי
כו' ישקר לא ישראל נצח וגם ג"כ כתיב עמלק מלחמת
ע"ש  צבאות בשם נק' ממש ית' הוא אז במ"א), כמ"ש
המלחמה  צבא בחי' וכמו הנ"ל במדות מתלבש היותו
נ"ע  מכאאזמו"ר זה בשם פרטי ביאור יש (ועוד כו',

השמות): בשאר הנ"ל ענין ג"כ היטב יובן וממנו
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â הדבור בחי' שהוא ממכ"ע בחי' הוא כ"ז
עולם  בכל שמתלבש הוי' דבר שנק' דעש"מ
בחי' הוא הוי' ש' בחי' אבל כו', ערכו לפי נברא ובכל
וכמ"ש  וחפצו, ברצונו שעלה מיד שנתהוה ההתהוות
לא  כי וכתי' כו', הפשוט ברצונו כשעלה בע"ח
במח' שעלה מיד שלמעלה מחשבותיכם מחשבותי
הכל  ומקיף שסובב סוכ"ע בחי' וזהו נתהוה, ית' לפניו
בבחי' שאינו רק זה, מקיף בבחי' ומהוה ומחי'
ה' דבר בחי' שזהו שנת"ל ממכ"ע בחי' כמו התלבשות

ו  שמחי' כ"א המח'כנ"ל וע"ד מקיף, בבחי' מהוה
מח' ולא אחת, בסקירה הדבור מן הרבה שכוללת
מבחי' הוא ההתהוות שעיקר כתי' מחשבותיכם
כל  נבראו א' שבמח' בזהר וכמש"א המחשבה
וזהו  הקדומה, מח' בחי' על הוא והכוונה העולמות,
בבחי' התלבשות בבחי' שאינו רק ההתהוות, עיקר
שע"י  כ"א הנ"ל ה' דבר בחי' ממכ"ע בחי' כמו או"פ
כו'. או"מ בחי' שהו"ע סוכ"ע בחי' נעשה מח' בחי'
היינו  כו', בעש"מ בדיבור להפריט אח"כ שהוצרך ומה
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מבחי' שנתהוה כמו ההתהוות נשאר הי' שאם לפי
ודבר  ליש נראים העולם מציאות הי' לא לבד המח'
עלמין  ע"ד הביטול בתכלית בטלי' היו כ"א נפרד
עלמא  בחי' שיהי' ובכדי אתגליין, דלא סתימין
שנבראו  הגשמי' דברי' כל התהוות עד דאתגליא
כמו  נראה האדם שבדבור וכמו הדבור. ע"י זהו בשי"ב
דבר  לך שאין הגם כבי' למעלה יובן כך ממנו, שנפרד
שמבחי' בנ"א כלשון תורה דברה מ"מ ח"ו ממנו שחוץ

נראים  מעשה) חשיב הקב"ה של (שדבורו ה' דבר
ודבר. ליש הנבראי'

‡ˆÓÂ מה הוא ממכ"ע בחי' בחי', ב' יש כי
עולם  ובכל בפרט נברא בכל החיות שמתלבש
ומקיף  סובב רק אינו שהוא סוכ"ע בחי' ויש ערכו, לפי
מיני', פנוי אתר שלית עד ג"כ מלא הוא כ"א לבד
פנימיות  בבחי' מתלבש אינו להיותו סוכ"ע נק' ומ"מ

כו'. סוכ"ע נק' לכן או"מ בבחי' רק

miwl` 'ied 'ek ok `l 'ek minkg izty 'ek lkixc` i"r dpea
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לפני ÂÚÂ„קיא) ותפול בענין במ"א מ"ש ע"פ י"ל
נפילה  בבחי' היא כנס"י שבזה"ג רגליו
פב"פ  כתי' במ"ת הנה כי כו', הנופלת דוד סוכת והו"ע
וכן  פב"פ בבחי' כנס"י עם הקב"ה שהי' עמכם ה' דבר
התגלו' הוא הנפש של פנים ובחי' בהמ"ק, כ"ז הי'
(וכמו  שלה החיות התגלו' דהיינו שלה פנימי' הכחות
ומה  כו') פנימי החיות בזה שמתגלה פניו שיאדימו עד
הוא  שבפנים וכמו כו', האמיתי וחפצה רצונה שהוא
ראי' החושים כל וגילוי הנפש חיות גילוי עיקר
הנפש  ורצון חפץ כ"כ שאינו מה משא"כ כו', ושמיעה
בחי' הם ובקרירות גררא אגב או ההכרח צד על אלא
הנה  כך מועט. חיות אלא שם שאין הנפש של אחורי'

ישרא  נפשות כללו' הי' בהמ"ק נמשכים בזמן בטבעם ל
וחפצם  מרצונם בו ולדבקה אותו לאה' ה' לעבודת
לא  עוה"ז וצרכי הנפש, חיות עיקר הוא שזה האמיתי
שלא  וקרירות עראי ודרך ההכרח ע"צ כ"א אצלם הי'
ידך  זו בחי' ונק' מועט דבר אלא בזה הנפש חיות הי'
ראי' בחי' אצלם והי' במ"א. וכמ"ש כו' אויבך בעורף
כו' יראה בשנה פעמים שלש וכמו באלקו' ושמיעה
גילוי  ממש שראו לראות בא כך ליראות שבא דכשם
בבחי' השנה כל עבודתם הי' ועי"ז בבהמ"ק, אוא"ס
בבחי' דבלבא השכל בעין דאלקו' המהות ראיית
בבחי' הביטול הוא שעי"ז כו', ממש התאמתות
וכמ"ש  כו' ממש פנימי ביטול שהו"ע השתחוואה
זה  הי' בהמ"ק דבזמן השגה הו"ע שמיעה ובחי' במ"א.
בבחי' ולא האלקי הענין בעצם פנימי' השגה בבחי'
הענין  עצם ומשיג שתופס מה כ"א לבד ההשגה תפיסת
כו', השמיעה כח התגלו' שז"ע כו', המושג האלקי
לבו  שיהי' הלב אל המוח מן האור מאיר זו דבהשגה

הכרח  מצד רק ולא בו, לדבקה באלקו' באמת חפץ
שהלב  כ"א ההשגה מצד לאה' הלב את שמכריח השכל
האור  בה ומורגש שמאיר מפני כו' באמת חפצה עצמה
הנפש  של פנימי' הכחות התגלו' וז"ע כו', האלקי
הן  עוה"ז עניני כל וממילא באלקו' האמיתי וחפצה
ממש, להיפך הוא בזה"ג משא"כ כו'. לגמרי טפל כדבר
ועניני  גופו צרכי אחר להמשך האדם נפש טבע כי
את  ומעורר מרע וסור טוב שעושה מה ואפי' עוה"ז,
הנפש  יגיעת מצד הוא ובתורתו, בו לדבקה לה' האה'
להטות  ה' בגדולת להתבונן ויגיעה בעמל א"ע שמייגע
ע"י  רק העשוי' שהיא לאה' לעשותה ונק' לבבו
השגת  הכרח מצד כ"א בעצמה חפץ שהלב לא התבוננו'
בחי' ונק' דעמלק, זכור בד"ה בתו"א וכמ"ש כו' המוח
שפנו  מה דאפי' פי' עורף, אלי פנו כי וכמ"ש אחור זו
ואחורי' חיצוני' בבחי' שהוא עורף בבחי' הוא אלי
בגלותא  ישנה אני וז"ש כו'. מועט חיות אלא שאינו
כמו"כ  ושמיעה, דראי' הכחות שמתעלמי' בשינה שכמו
(רק  כו' לגמרי העלם בבחי' הוא ראי' בחי' בזה"ג
בני  בבחי' שהן דאצי' נשמו' והן הגבוהות בנשמות
היינו  חיצוני' בבחי' הוא שמיעה בחי' וגם כו'), חורין
מאירה  אינה זאת דהשגה לבד, ההשגה תפיסת בבחי'
הלב  אל שבא ומה כו', הלב אל להביאה צריכי' רק בלב
פועל  שזה וע"ה כו', ההשגה מן לבד הארה בחי' הוא
א"ז  וממילא כו', לבד חיצוני' בבחי' ה"ז הלב התעוררו'

העול  וגשמי' בחיצוני' הביטול כ"כ בבחי'פועל כ"א ם
שחולפת  התפלה לאחר ובפרט בלבד היש ביטול
מדרי' חילוקי כמה בזה (ויש כו' האה' ועוברת
כל  על מזה הנשארת והרשימו התפלה בעת בהעבודה
מהות  לגבי נפילה נק' זו ובחי' במ"א). וכמ"ש כו' היום
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מבחי' שנתהוה כמו ההתהוות נשאר הי' שאם לפי
ודבר  ליש נראים העולם מציאות הי' לא לבד המח'
עלמין  ע"ד הביטול בתכלית בטלי' היו כ"א נפרד
עלמא  בחי' שיהי' ובכדי אתגליין, דלא סתימין
שנבראו  הגשמי' דברי' כל התהוות עד דאתגליא
כמו  נראה האדם שבדבור וכמו הדבור. ע"י זהו בשי"ב
דבר  לך שאין הגם כבי' למעלה יובן כך ממנו, שנפרד
שמבחי' בנ"א כלשון תורה דברה מ"מ ח"ו ממנו שחוץ

נראים  מעשה) חשיב הקב"ה של (שדבורו ה' דבר
ודבר. ליש הנבראי'

‡ˆÓÂ מה הוא ממכ"ע בחי' בחי', ב' יש כי
עולם  ובכל בפרט נברא בכל החיות שמתלבש
ומקיף  סובב רק אינו שהוא סוכ"ע בחי' ויש ערכו, לפי
מיני', פנוי אתר שלית עד ג"כ מלא הוא כ"א לבד
פנימיות  בבחי' מתלבש אינו להיותו סוכ"ע נק' ומ"מ

כו'. סוכ"ע נק' לכן או"מ בבחי' רק
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

לפני ÂÚÂ„קיא) ותפול בענין במ"א מ"ש ע"פ י"ל
נפילה  בבחי' היא כנס"י שבזה"ג רגליו
פב"פ  כתי' במ"ת הנה כי כו', הנופלת דוד סוכת והו"ע
וכן  פב"פ בבחי' כנס"י עם הקב"ה שהי' עמכם ה' דבר
התגלו' הוא הנפש של פנים ובחי' בהמ"ק, כ"ז הי'
(וכמו  שלה החיות התגלו' דהיינו שלה פנימי' הכחות
ומה  כו') פנימי החיות בזה שמתגלה פניו שיאדימו עד
הוא  שבפנים וכמו כו', האמיתי וחפצה רצונה שהוא
ראי' החושים כל וגילוי הנפש חיות גילוי עיקר
הנפש  ורצון חפץ כ"כ שאינו מה משא"כ כו', ושמיעה
בחי' הם ובקרירות גררא אגב או ההכרח צד על אלא
הנה  כך מועט. חיות אלא שם שאין הנפש של אחורי'

ישרא  נפשות כללו' הי' בהמ"ק נמשכים בזמן בטבעם ל
וחפצם  מרצונם בו ולדבקה אותו לאה' ה' לעבודת
לא  עוה"ז וצרכי הנפש, חיות עיקר הוא שזה האמיתי
שלא  וקרירות עראי ודרך ההכרח ע"צ כ"א אצלם הי'
ידך  זו בחי' ונק' מועט דבר אלא בזה הנפש חיות הי'
ראי' בחי' אצלם והי' במ"א. וכמ"ש כו' אויבך בעורף
כו' יראה בשנה פעמים שלש וכמו באלקו' ושמיעה
גילוי  ממש שראו לראות בא כך ליראות שבא דכשם
בבחי' השנה כל עבודתם הי' ועי"ז בבהמ"ק, אוא"ס
בבחי' דבלבא השכל בעין דאלקו' המהות ראיית
בבחי' הביטול הוא שעי"ז כו', ממש התאמתות
וכמ"ש  כו' ממש פנימי ביטול שהו"ע השתחוואה
זה  הי' בהמ"ק דבזמן השגה הו"ע שמיעה ובחי' במ"א.
בבחי' ולא האלקי הענין בעצם פנימי' השגה בבחי'
הענין  עצם ומשיג שתופס מה כ"א לבד ההשגה תפיסת
כו', השמיעה כח התגלו' שז"ע כו', המושג האלקי
לבו  שיהי' הלב אל המוח מן האור מאיר זו דבהשגה

הכרח  מצד רק ולא בו, לדבקה באלקו' באמת חפץ
שהלב  כ"א ההשגה מצד לאה' הלב את שמכריח השכל
האור  בה ומורגש שמאיר מפני כו' באמת חפצה עצמה
הנפש  של פנימי' הכחות התגלו' וז"ע כו', האלקי
הן  עוה"ז עניני כל וממילא באלקו' האמיתי וחפצה
ממש, להיפך הוא בזה"ג משא"כ כו'. לגמרי טפל כדבר
ועניני  גופו צרכי אחר להמשך האדם נפש טבע כי
את  ומעורר מרע וסור טוב שעושה מה ואפי' עוה"ז,
הנפש  יגיעת מצד הוא ובתורתו, בו לדבקה לה' האה'
להטות  ה' בגדולת להתבונן ויגיעה בעמל א"ע שמייגע
ע"י  רק העשוי' שהיא לאה' לעשותה ונק' לבבו
השגת  הכרח מצד כ"א בעצמה חפץ שהלב לא התבוננו'
בחי' ונק' דעמלק, זכור בד"ה בתו"א וכמ"ש כו' המוח
שפנו  מה דאפי' פי' עורף, אלי פנו כי וכמ"ש אחור זו
ואחורי' חיצוני' בבחי' שהוא עורף בבחי' הוא אלי
בגלותא  ישנה אני וז"ש כו'. מועט חיות אלא שאינו
כמו"כ  ושמיעה, דראי' הכחות שמתעלמי' בשינה שכמו
(רק  כו' לגמרי העלם בבחי' הוא ראי' בחי' בזה"ג
בני  בבחי' שהן דאצי' נשמו' והן הגבוהות בנשמות
היינו  חיצוני' בבחי' הוא שמיעה בחי' וגם כו'), חורין
מאירה  אינה זאת דהשגה לבד, ההשגה תפיסת בבחי'
הלב  אל שבא ומה כו', הלב אל להביאה צריכי' רק בלב
פועל  שזה וע"ה כו', ההשגה מן לבד הארה בחי' הוא
א"ז  וממילא כו', לבד חיצוני' בבחי' ה"ז הלב התעוררו'

העול  וגשמי' בחיצוני' הביטול כ"כ בבחי'פועל כ"א ם
שחולפת  התפלה לאחר ובפרט בלבד היש ביטול
מדרי' חילוקי כמה בזה (ויש כו' האה' ועוברת
כל  על מזה הנשארת והרשימו התפלה בעת בהעבודה
מהות  לגבי נפילה נק' זו ובחי' במ"א). וכמ"ש כו' היום
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בטבעה  להיות ראוי חוצבה מקור לפי שמצ"ע הנפש
לפי  הוא כ"ז אלא בו, לדבקה מאלי' העולה כשלהבת
הגוף  ממשלת תחת המדריגה בסתר וירדה שנפלה
מתיר  ה' והנה כו'. ובגלות במאסר אצלם והיא והנה"ב
להקימם  נש"י את שסומך נופלים וסומך אסורים
וההמשכה  פב"פ, בבחי' להיות ה' אל לשוב מנפילתם
הרצון  את מעוררי' ה"ה רצה"ע שהן המצות ע"י היא
הנפש, עצם התגלו' בד"כ שזהו אה"ר בבחי' בנפש
עיקר  להיות הנ"ל פנימי' הכחות בחי' התגלו' יהי' ועי"ז
אם  ארז"ל אמנם כו'. באלקו' ורצונו חפצו וכל ענינו
המצות  שע"י מלמע' דהכח נגאלין תשו' עושין ישראל
הנפש  אור בהם מאיר דמ"מ גבוהות בנשמו' מספיק זה
בנשמו' אבל כו', המצות ע"י המאיר מהאור ומתפעל
האור  אין הנה"ב הסתר מצד הרי עקביים שמבחי'
ואני  וכמ"ש מזה, מתפעלים להיות בהם נרגש דמצות

בסש"ב, וכמ"ש כו' ומרגיש יודע שאינו אדע ולא בער
הנפש  על ר"ר התעוררו' שהו"ע דוקא תשו' צריך וע"כ
כקדם  ימינו חדש כו' השיבנו וכמ"ש מנפילתה להקימה
נקודת  מבחי' שזהו י"ל התשו' על וההתעוררו' כו',
כמו  המל' בבחי' הוא וכ"ז כו'. לבי"ע שיורדת המל'
כמו  לגבי לבד נקודה בבחי' היא דבד"כ לבי"ע שיורדת
עצם  מדרי' ב' יש גופא שבזה (רק כו' באצי' שהיא

כנ"ל). כו' הארתה התפשטו' ובחי' המל' נקודת
.¯ÂˆÈ˜,הפנים בחי' גילוי הי' בזה"ב דהנה ועוי"ל

ושמיעה  דחכ' וראי' לאלקות, החפץ היינו
בהעלם  הפנימיות ובזה"ג פנימיות, השגה היינו
העשוי', אהבה שהיא השגה יגיעת ע"י באה והאהבה
ובנשמות  מצות, ע"י נופלים סומך וה' נפילה, נק' וזה
י"ל  תשו' על וההתעוררות התשובה, ע"י דעקביים

המל'. מנקודת שזהו

b"xrz ,glyie t"y .c"qa
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"àðéðç éáø שחכמתו וכל מתקיימת. חכמתו לחכמתו, קודמת חטאו שיראת כל אומר: דוסא בן
מתקיימת" חכמתו אין חטאו, ליראת .1קודמת

ענינים. שני להיות, וצריכים ישנם,

מקשיבים. וכולם משמיע שאחד בחברותא והן בעצמו הן לומדֿתורה, שמשמעותו חכם, להיות [א]
יראֿחטא. שמשמעותו עבירה, ושונא מצוה אוהב דברים: שני משמעו יראֿשמים יראֿשמים. להיות [ב]

אחרֿכך. והשני קודם יבוא אחד שדבר מוכרח חטא, ויראת חכמה של אלו דברים בשני

שקדימת  אלא חכמה, לפני להיות צריכה שיראתֿחטא בלבד זו לא דוסא, בן חנינא ר' כך על אומר
החכמה. לקיום חשובה היראתֿחטא

קיום: יש שלו התורה ללימוד מתקיימת". "חכמתו אצלו לחכמתו", קודמת חטאו ש"יראת זה דוקא
מתקיימת". חכמתו אין חטאו, ליראת קודמת ש"חכמתו זה אבל

תורה. אחרֿכך ורק חטא יראת קודם ותורה. שמים יראת הוא: הענינים שני של הסדר

המשנה: את מפרש מברטנורה עובדיה רבי

תחילת  התורה, ללימוד חטא יראת במחשבה מקדים הוא – לחכמתו" קודמת חטאו שיראת "כל
מתקיימת"; "חכמתו – לבסוף שבא המעשה בשביל היא המחשבה

ממש. בפועל בקיום פירות נושא הלימוד ואז מצוות, קיום לבו, לתאות אותו מביא התורה לימוד
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התורה, חכמת את ולהבין ללמוד לדעת כדי רק לומד הוא – חטאו" ליראת קודמת שחכמתו "וכל
לחכמת  הרי יראֿחטא, מלהיות פונה שלבבו כיוון ממש, בפועל התורה ציוויי את  לקיים כדי לא אבל
לימוד  עוצר זמנית הרי חטא, יראת ללא אפילו לומד שהוא שמה כיון קיום, אין לומד שהוא התורה

שבליבו. הפראי ה'כוחאֿדהתירא' את מלממש בעדו התורה

קיום. אין ולתורתו ללמוד, יפסיק הוא הכל ככלות

לימוד  לפני להיות צריכה חטא שיראת גם אלא הבסיס, להיות צריכה חטא שיראת בלבד זו שלא הרי
התורה.

רחמנאֿליצלן, כאלה, או מצוות, לקיים רוצים ואינם תורה ללמוד שרוצים רחמנאֿליצלן, כאלו, ישנם
הקלות  שמקילים או כלל מתפללים ואינם תפילה בעד אינם אבל לומדים, והם התורה, לימוד בעד שהם

הגמרא  אומרת שעליהם התפילה, בענין קלותֿראש אין 2של תורה אפילו תורה, אלא לי אין האומר "כל
לו":

אומרת  רוצה, אינו לקיים ואילו ללמוד לדעת רוצה הוא התורה, את ללמוד אלא רוצה שאינו האומר
ללמוד. יודע לא גם הוא – לו" "אין לומד שהוא התורה את גם כזה שאדם הגמרא

עבודת  או המצוות קיום כאשר אבל התפילה, ועבודת המצוות קיום ישנו כאשר רק היא התורה ידיעת
אינ  התורה גם אזי חסֿושלום, קיימים, אינם נה.התפילה

אומרת  שהגמרא כפי המות. סם זהו תורה, זו נעשה 3אין – זכה לא חיים, סם לו נעשה – "זכה
נופלים  רחמנאֿליצלן, רעה, לתרבות ויצאו בעבר תורה שלמדו שאלו רואים שאנו כפי המות", סם לו

למדו. שלא מאלו יותר בפועל, בעבירות והן בכפירה הן יותר, למטה

נפשם  תאות למלאות הם עושים שהם  העבירות וגם מצוותֿעשה של ההעדר גם למדו, שלא אלו
להכעיס. מומרים הם רעה לתרבות ויצאו שלמדו אלו אבל להכעיס. לא אבל

אלא  לי אין האומר ש"כל מובן ובמילא התפילה, עבודת ללא תורה שלומדים בכך היא ההתחלה
לו". אין תורה אפילו תורה,

לקיים  רוצה שהוא בלבד זו שלא מי על מדובר התורה, ולימוד חטא יראת של זו במשנה אמנם
ויראת  תורה של הענינים בשני אך יראֿחטא, גם הוא אלא שמים, ביראת בתפילה זהיר והוא המצוות

מתקיימת"? חכמתו "אין זאת, בכל מדוע, חטא, ליראת התורה לימוד ענין את מקדים הוא חטא

יראת  שמקדימים בלבד הקדימה שעלֿידי קודמת', חטא 'יראת של הגדולה המעלה מה להבין צריך
מתקיימת'? 'חכמתו התורה, ללימוד חטא

.øåöé÷ עובדיה רבי קיום. יהיה שלתורה עושה התורה, ללימוד חטא יראת של שהקדימה מבאר
שלומדים  כאלה ישנם התורה. חכמת של הקיום את מחזקת חטא יראת מדוע הטעם את מבאר מברטנורא
אבל  באמת, לו" אין תורה "אפילו כאלה בתפילה, הקלות שמקילים או מצוות לקיים רוצים ואינם תורה

מתקיימת"? חכמתו "אין מדוע התורה, ללימוד חטא יראת מקדימים אינם אבל חטא, יראי שהם אלו
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ע"ב.3) עב יומא,
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התורה, חכמת את ולהבין ללמוד לדעת כדי רק לומד הוא – חטאו" ליראת קודמת שחכמתו "וכל
לחכמת  הרי יראֿחטא, מלהיות פונה שלבבו כיוון ממש, בפועל התורה ציוויי את  לקיים כדי לא אבל
לימוד  עוצר זמנית הרי חטא, יראת ללא אפילו לומד שהוא שמה כיון קיום, אין לומד שהוא התורה

שבליבו. הפראי ה'כוחאֿדהתירא' את מלממש בעדו התורה

קיום. אין ולתורתו ללמוד, יפסיק הוא הכל ככלות

לימוד  לפני להיות צריכה חטא שיראת גם אלא הבסיס, להיות צריכה חטא שיראת בלבד זו שלא הרי
התורה.

רחמנאֿליצלן, כאלה, או מצוות, לקיים רוצים ואינם תורה ללמוד שרוצים רחמנאֿליצלן, כאלו, ישנם
הקלות  שמקילים או כלל מתפללים ואינם תפילה בעד אינם אבל לומדים, והם התורה, לימוד בעד שהם

הגמרא  אומרת שעליהם התפילה, בענין קלותֿראש אין 2של תורה אפילו תורה, אלא לי אין האומר "כל
לו":

אומרת  רוצה, אינו לקיים ואילו ללמוד לדעת רוצה הוא התורה, את ללמוד אלא רוצה שאינו האומר
ללמוד. יודע לא גם הוא – לו" "אין לומד שהוא התורה את גם כזה שאדם הגמרא

עבודת  או המצוות קיום כאשר אבל התפילה, ועבודת המצוות קיום ישנו כאשר רק היא התורה ידיעת
אינ  התורה גם אזי חסֿושלום, קיימים, אינם נה.התפילה

אומרת  שהגמרא כפי המות. סם זהו תורה, זו נעשה 3אין – זכה לא חיים, סם לו נעשה – "זכה
נופלים  רחמנאֿליצלן, רעה, לתרבות ויצאו בעבר תורה שלמדו שאלו רואים שאנו כפי המות", סם לו

למדו. שלא מאלו יותר בפועל, בעבירות והן בכפירה הן יותר, למטה

נפשם  תאות למלאות הם עושים שהם  העבירות וגם מצוותֿעשה של ההעדר גם למדו, שלא אלו
להכעיס. מומרים הם רעה לתרבות ויצאו שלמדו אלו אבל להכעיס. לא אבל

אלא  לי אין האומר ש"כל מובן ובמילא התפילה, עבודת ללא תורה שלומדים בכך היא ההתחלה
לו". אין תורה אפילו תורה,

לקיים  רוצה שהוא בלבד זו שלא מי על מדובר התורה, ולימוד חטא יראת של זו במשנה אמנם
ויראת  תורה של הענינים בשני אך יראֿחטא, גם הוא אלא שמים, ביראת בתפילה זהיר והוא המצוות

מתקיימת"? חכמתו "אין זאת, בכל מדוע, חטא, ליראת התורה לימוד ענין את מקדים הוא חטא

יראת  שמקדימים בלבד הקדימה שעלֿידי קודמת', חטא 'יראת של הגדולה המעלה מה להבין צריך
מתקיימת'? 'חכמתו התורה, ללימוד חטא

.øåöé÷ עובדיה רבי קיום. יהיה שלתורה עושה התורה, ללימוד חטא יראת של שהקדימה מבאר
שלומדים  כאלה ישנם התורה. חכמת של הקיום את מחזקת חטא יראת מדוע הטעם את מבאר מברטנורא
אבל  באמת, לו" אין תורה "אפילו כאלה בתפילה, הקלות שמקילים או מצוות לקיים רוצים ואינם תורה

מתקיימת"? חכמתו "אין מדוע התורה, ללימוד חטא יראת מקדימים אינם אבל חטא, יראי שהם אלו
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וראה 2) .266 ע' תש"ח, המאמרים ספר ע"ב. קט יבמות,
.61 ע' לעיל

ע"ב.3) עב יומא,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a

øùàë יותר הרבה הוא התורה שלימוד מבינים התורה, ולימוד חטא יראת ענין בהבנת מתעמקים
יראתֿחטא. מאשר בדרגה נעלה

גם  אלא המדבר, מין אצל רק לא ביותר, הגדולה המעלה הם ושכל חכמה ושכל. חכמה היא תורה
הנקראים  מעלה, וצבא המלאכים הנבדלים".4אצל "שכלים

אומר  שהרמב"ם כפי ההבדל 5– שונים. שמות בעשרה הנקראים מלאכים של דרגות עשר שישנן
השגת  לו יש יותר הנעלה מלאך, סוג כל באלקות. שלהם ובהשגות בהבנה שונים שהם משום הוא בשמות

– באלקות יותר עדינים ורגש שכל

י  המידות.לעומתה ענין היא חטא ראת

גם  ישנן מידות ושכל, חכמה היא המדבר מעלת המדבר. ממעלת אינו המידות ענין כללות
והחכמה  השכל הוא העיקר שהרי השכל, עלֿפי שהן המידות היא באדם המידות ומעלת בבעליֿחיים,

המידות. את שמחיים

צורך  יש מדוע מובן לא באמת לכן ביראתֿחטא, חיזוק לתת צריכה היתה התורה דבר, של לאמיתו
בתורה. וקיום חיזוק נותנת חטא היראת הקדמת ודוקא התורה לימוד לפני חטא היראת בהקדמת

התורה. מלימוד נעלית היא חטא שיראת מובן זה מכל

אומר  הונא רב בר הפתחים 6רבה היא היא 7שתורה שמים ויראת הפנימיים, והמפתחות הפנימיים
החיצוניים. והמפתחות החיצוניים הפתחים

החיצוניים, והמפתחות מהפתחים בדרגה נעלים התורה, שהם הפנימיים, והמפתחות שהפתחים מובן,
שמים. יראת שהם

היראתֿחטא  וקדימת התורה לימוד לפני יראתֿחטא של ההקדמה להיות צריכה מדוע זה, פי על
בתורה? וקיום חיזוק נותנת

מידות. היא ויראתֿחטא ושכל, חכמה היא תורה הוא: בזה הענין אלא

נעלית, תכונה במידות הטביע יתברך ה' זאת, עם ממידות, בדרגה נעלה ששכל אף ומידות, בשכל
הטביע  יתברך שה' מהתכונה נעלית המידות תכונת אבל מהשכל, בענינן נחותות בטבען שהמידות שאף

פנימי. היא המידות ותכונת מקיף היא המוחין תכונת – בשכל

בגוף 8השכל  מוגבל מקום יש שלשכל הכלים, ענין מצד והתענוג הרצון כוחות לגבי פנימי נקרא
האדם. בגוף מוגבלים איברים, כלים, אין ולעונג ולרצון האדם,

הוא  שכל – למידות ביחס אבל מקיפים, כוחות שהם והתענוג הרצון לגבי פנימי נקרא השכל לכן
פנימי. הן ומידות מקיף

פנימי. רק הן מידות אבל פנימי, וגם מקיף גם הדברים, שני הם בכלל, מוחין כלומר:

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

א'שצח.4) ע' מסעי, התורה אור ה. ג, פרק העקרים ספר
ז.5) הלכה ב פרק התורה יסודי בהלכות
ע"ב.6) לא שבת
ע'7) (לעיל הונא ב"ר רבה אמר ד"ה המאמר את 62)ראה

אדמו"ר]. כ"ק [הערת
ע'8) (לעיל ישנה אני ד"ה המאמר את כ"ק ראה [הערת (9

אדמו"ר].



c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

המקיפים  מקור היא הבינה שספירת הענין יבואר כמובא 9בכך שלכאורה 10, הסוכה, וסכך הסוכה בענין
מובן: זה אין

שבהבנה. הביאור חלק הרי היא בינה

את  יתאים שהשכל וכדי פנימיות. זוהי השכל, לכלי עצמו את מתאים השכל שאור משמעותה הבנה
הבינה. כוח עלֿידי זהו השכל, בכלי עצמו

המקיפים? מקור היא בינה הכיצד

הביאור:

התכונה  אבל פנימי, הוא השכל של הכללי ענינו מכך שכתוצאה בכלי, אור הוא שכל של ענינו אמנם
הוא  אין אבל מבין, שהוא הדבר את מבין הוא הדבר. הבנת אלא זו אין מקיף. היא שכל של הפרטית

מבין. שהוא הדבר כמו נעשה

הן  ויראה באהבה הן המידה, התגלות שהוא הדבר נהיה שהוא היא, המידות תכונת כן שאין מה
וריחוק. בקירוב

בדבר  גם שכלית ולהתבונן לסבול יכול השכל שבעל היא, השכל שתכונת במוחש רואים אנו לכן
השנאוי. בדבר בתכלית מואס שהוא היא המידות תכונת אבל לו, השנאוי

הדבר. עם מתאחד שהוא הן מידות אבל הדבר, הבנת אלא אינו שכל כי הוא הדבר טעם

התורה. לימוד לפני חטא יראת הקדמת להיות שצריכה לכך הטעם זהו

"סם  להיות יכול והוא קיום התורה ללימוד אין עבירה, יעבור שמא פחד חטא, יראת הקדמת ללא
חיים". "סם נעשית והיא קיום לתורתו יש חטא, היראת קדימת עלֿידי אבל המות".

.øåöé÷ עלֿפי מחולקים המלאכים סוגי שאפילו בנבראים, ביותר הנעלית הדרגה הוא ששכל מבאר
תורה  חיים. בבעלי אפילו שקיימת בנבראים, יותר נחותה דרגה הן ומידות באלקות, שלהם השכל השגת
את  מבאר חיצוניים. ופתחים מידות שהיא חטא מיראת יותר נעלית היא הפנימיים, ופתחים חכמה שהיא

ושכל. חכמה שהיא תורה על לגמרי, שתופס פנימי שהן מידות, של המעלה יתרון

[y"cz'd fenz] e`hg z`xiy lk xne` `qec oa `pipg 'x
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ואילך.9) 211 ע' כט, חלק שיחות לקוטי באריכות ע"ב.10)ראה רנה ג, חלק זוהר,

•
w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

קאנטאראוו,‰. ר"ש את ביקש אדמו"ר (כ"ק
התמים  של ה'וואלעך' את שינגן המסובים, בין שהיה

וסיפר:) פאהארער, נטע ר'
שער־ בליובאוויטש הקימו תרס"ג כסלו בי"ט
והדליקו  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד של לכבודו כבוד
כשיצא  החלונות. כל על אותם והעמידו נרות תרי"ג
לבית־המדרש  בדרך מביתו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בפתילה  משכו להתוועדות, – הגדול האולם –

נטע  ר' התמים הנרות. כל נדלקו ומיד מיוחדת
החצר  באמצע מלמעלה, השער על ישב פאהארער
ובצד  מנצח, בתור שואל־דוב ר' התמים הרב  עמד
המנגנים, את והפעיל קאצמאן שמואל הת' עמד השני
שלו. הידוע ה'וואלעך' את פאהארער נטע ר' שר ואז

.Â הר"ש את אדמו"ר כ"ק ביקש (אח"כ
"במשמננו  טל מתפילת הניגון את לנגן קאנטאראוו

וסיפר:) בעזפאלאוו, מר"ש רזון" יהי אל
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רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

המקיפים  מקור היא הבינה שספירת הענין יבואר כמובא 9בכך שלכאורה 10, הסוכה, וסכך הסוכה בענין
מובן: זה אין

שבהבנה. הביאור חלק הרי היא בינה

את  יתאים שהשכל וכדי פנימיות. זוהי השכל, לכלי עצמו את מתאים השכל שאור משמעותה הבנה
הבינה. כוח עלֿידי זהו השכל, בכלי עצמו

המקיפים? מקור היא בינה הכיצד

הביאור:

התכונה  אבל פנימי, הוא השכל של הכללי ענינו מכך שכתוצאה בכלי, אור הוא שכל של ענינו אמנם
הוא  אין אבל מבין, שהוא הדבר את מבין הוא הדבר. הבנת אלא זו אין מקיף. היא שכל של הפרטית

מבין. שהוא הדבר כמו נעשה

הן  ויראה באהבה הן המידה, התגלות שהוא הדבר נהיה שהוא היא, המידות תכונת כן שאין מה
וריחוק. בקירוב

בדבר  גם שכלית ולהתבונן לסבול יכול השכל שבעל היא, השכל שתכונת במוחש רואים אנו לכן
השנאוי. בדבר בתכלית מואס שהוא היא המידות תכונת אבל לו, השנאוי

הדבר. עם מתאחד שהוא הן מידות אבל הדבר, הבנת אלא אינו שכל כי הוא הדבר טעם

התורה. לימוד לפני חטא יראת הקדמת להיות שצריכה לכך הטעם זהו

"סם  להיות יכול והוא קיום התורה ללימוד אין עבירה, יעבור שמא פחד חטא, יראת הקדמת ללא
חיים". "סם נעשית והיא קיום לתורתו יש חטא, היראת קדימת עלֿידי אבל המות".

.øåöé÷ עלֿפי מחולקים המלאכים סוגי שאפילו בנבראים, ביותר הנעלית הדרגה הוא ששכל מבאר
תורה  חיים. בבעלי אפילו שקיימת בנבראים, יותר נחותה דרגה הן ומידות באלקות, שלהם השכל השגת
את  מבאר חיצוניים. ופתחים מידות שהיא חטא מיראת יותר נעלית היא הפנימיים, ופתחים חכמה שהיא

ושכל. חכמה שהיא תורה על לגמרי, שתופס פנימי שהן מידות, של המעלה יתרון

[y"cz'd fenz] e`hg z`xiy lk xne` `qec oa `pipg 'x
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ואילך.9) 211 ע' כט, חלק שיחות לקוטי באריכות ע"ב.10)ראה רנה ג, חלק זוהר,

•
w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

קאנטאראוו,‰. ר"ש את ביקש אדמו"ר (כ"ק
התמים  של ה'וואלעך' את שינגן המסובים, בין שהיה

וסיפר:) פאהארער, נטע ר'
שער־ בליובאוויטש הקימו תרס"ג כסלו בי"ט
והדליקו  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד של לכבודו כבוד
כשיצא  החלונות. כל על אותם והעמידו נרות תרי"ג
לבית־המדרש  בדרך מביתו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בפתילה  משכו להתוועדות, – הגדול האולם –

נטע  ר' התמים הנרות. כל נדלקו ומיד מיוחדת
החצר  באמצע מלמעלה, השער על ישב פאהארער
ובצד  מנצח, בתור שואל־דוב ר' התמים הרב  עמד
המנגנים, את והפעיל קאצמאן שמואל הת' עמד השני
שלו. הידוע ה'וואלעך' את פאהארער נטע ר' שר ואז

.Â הר"ש את אדמו"ר כ"ק ביקש (אח"כ
"במשמננו  טל מתפילת הניגון את לנגן קאנטאראוו

וסיפר:) בעזפאלאוו, מר"ש רזון" יהי אל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שהיו  תלמידים, הרבה היו תרנ"ט הסוכות בחג
כ"ק  והוד לצבא, להתייצב סוכות אחרי מיד צריכים
לנגן  ההתוועדות באמצע אז הורה הרה"ק אאמו"ר
זה  ניגון אז ושרו רזון", יהי אל "במשמננו הניגון את
אל  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אמר אז הסוכות. חג כל
לכם  מבטיח ואני ב"במשמננו", עשו אתם ה'תמימים':
יודע  אך מאד, כבדה חבילה אמנם זו רזון". יהי "אל –
שלכם  שה"משמנים" עצמי. על מקבל שאני מה אני
ואני  החסידות, דרכי פי על ומצוות בתורה יהיה

רזון". יהיה ש"אל לכם מבטיח
עליהם  פעל הרה"ק כ"ק הוד שדברי כאלה היו

המהות. שינוי
לחרוז  וכשהגיעו הניגון, את אחר־כך (ניגנו
בנגינה  אדמו"ר כ"ק עזר רזון" יהי אל "במשמננו

הקדושות). ידיו ובתנועת בדביקות
.Ê'תנועה' על מסירות־נפש להיות צריך למחנך

ולהושיט  זאת לדעת המחונך שעל אלא מחונך, של
לכך. בעצמו ידו את

כמו  להיות צריך המחונך של יוקרו המחנך, בעיני
המחונך. בעיני המחנך של יוקרו וכן רוחני, בן בן, של
בעיני  המחונך יוקר להיות שצריך כשם כלומר,
המחונך, בעיני המחנך יוקר להיות צריך כך המחנך,

ב  זה שבמחנך זהÔÈÁÂÓאלא ובמחונך ,jixv להיות
.Â„Ó˙ב 

ב  נמצא זה זה‰ÂÂ‰במחנך המחונך ואצל ,jixv
המעכבין'. 'ציצין עדיין ישנם המחונך אצל כי להיות.

.Á,חסידים על מסירות־נפש היתה הרביים לכל
מסירות־נפש  היתה הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד אך
להוד  היתה מאשר יותר אף 'תמימים', על יותר גדולה
היו  הרי הם שם שלו, ה'חדרים' על הזקן רבינו כ"ק
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אך מקודם. גם ציור' 'בעלי
בהם  שנותנים חרס כלי – "הארלאטשיקעס" לקח
מלאים  אלא כאלה, ריקים כלים ולא – להחמיץ חלב 
הבלוע  את וגם החמוץ החלב  את הוציא חמוץ, חלב 
ועשה  האמיתית, החמאה את בהם והכניס בכלי,

להטפיח. מנת על טופחים שיהיו
.Ë קרובות לעתים היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

– בו יבחינו שלא באופן – לחלון מבעד מסתכל
דרך  הולכים הישיבה, תלמידי הבחורים, איך ומתבונן
אני  יודע הנגלה, בלימוד הם איך לי: ואמר החצר,
אני  יודע בחסידות הם איך נגלה, על מהמשגיח
עלי  – מתהלכים הם איך אך החסידות, על מהמשגיח

הגדלות. תכלית נוגעת בקטנות בעצמי, לראות

בחור  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ראה אחת  פעם
זקוק  הוא לי: ואמר בחצר, מתהלך כשהוא אחד

אחרת  פעם שלנו'. אאמו"ר 2ל'מים כ"ק כשהוד
אחד, בחור אודות לי כתב בחוץ־לארץ, היה הרה"ק
למצה  החיטה להכנת בהכנות אותו ולייגע  לעמל שיש
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ראה יותר, מאוחר שמורה.
'ציור' עליו: ואמר השבועות, בחג האמור הבחור את

לגמרי. אחר
.È הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה תרע"ב בשנת

שונות  נסיעות אז ערכתי ואני בענייני 3במענטאן,
בריסק  וילנא, מוסקבה, בפטרבורג, אז הייתי הכלל.

בפולין  לאחר וכן כשבאתי מאד. קשה שנה אז היתה .
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אותי שאל למענטאן, מכן
אמי  כבוד הסבתא, שלום מה הראשונות: השאלות
אתי  הבאתי אם וכן המשפחה, רבקה, הרבנית זקנתי
רשימת  שאת כשעניתי התלמידים. רשימת את
אצלי  אתה הרי לי: ענה אתי, הבאתי לא התלמידים
לשלוח  לליובאוויטש הביתה מיד כתבתי אורח. חצי
רשימת  מונחת בה החבילה את למענטאן מיד לי

התלמידים.
הכלל. בענייני לחוץ־לארץ שוב לנסוע אז נאלצתי
היה  לא האקספרס, ברכבת לפטרבורג מפריז במסעי
אאמו"ר  כ"ק הוד יצא במענטאן, להתעכב פנאי לי
מסר  היתר ובין אותי, לפגוש הרכבת לתחנת הרה"ק
רצה  לא הוא – מליובאוויטש שהגיעה החבילה את לי
– שמי. על ממוענת שהייתה מפני אותה לפתוח
רשימת  את מיד ומסרתי החבילה את פתחתי

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק להוד התלמידים
כ"ק  הוד לי אומר למענטאן, כשבאתי זמן כעבור
היה  כך – ימא". כיף "על ונטייל בוא הרה"ק, אאמו"ר
בזוהר  הזוהר. כלשון ימא", כיף "על לומר תמיד נוהג
ענין  אינו ש"חמי" ימא", כיף על "חמי הלשון כתוב
הרבה  שהיו ולמרות – רואים. שם אלא השגה, של
אף־על־פי־ נסיעותי, בעקבות הכלל בענייני שאלות
כ"ק  הוד אותי ששאל הראשונה השאלה היתה כן
ומסרתי  התלמידים, אודות היתה הרה"ק אאמו"ר

לרשימה  בהתאם .4הכל
של  תפקידו על חושבים מה אדמו"ר:) כ"ק (וסיים
להטיל  כיצד מתכנן והוא אנשים לו שיש מנהל,
ולומר  דמעות לשפוך יש לא, – עבודה? עליהם
מים". פלגי על שתול "עץ יהיה תלמיד שכל תהלים,
גם  צריכים הרי לגשמיות, להזדקק מוכרחים

הפנימיות. הוא העיקר אך זאת,
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קכג.2) עמוד א' כרך דיבורים" "לקוטי ראה
גֿד.3) חוברת "התמים" ראה

ואחר.4) אחד כל עם הנעשה ע"ד דברים בתוספות רשימה כנראה
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.‡È,להידחף צריכים לא אמר: מהמסובים (אחד
כ"ק  ואמר הרבי. על השולחן את דוחפים כי

אדמו"ר:)
כ"ק  הוד אצל נדחקתי אותי, דוחק אינו יהודי
איכפת  היה ולא ולחסידות, לתקיעות הרה"ק אאמו"ר

דחקו  אלא אותי דחקו לא כי אותי, שדחקו מה לי
לולאוו  ה"ייבסק" כאשר גם לי 5בתוכי. אמר

גם  בי, יירו שעות וארבע עשרים שבעוד בשפאלערקי
יהודי  אותי. הצר לא שבו ה'יהודי' אותי, הצר לא כן

אותי. מציר אינו
dkeqa ,zekeqd bgc 'a lil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ד').5) כרך דיבורים" ב"לקוטי (נדפסה המאסר רשימת בכ"ז ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

epae wqpinn olad ± f"hw wxt

קטנה  עיירה אך משפחות. כשמונים מנתה בה היהודית והאוכלוסיה קטנה, עיירה היתה הרקי
החסידות. בתולדות יותר ומאוחר והמקובלים, הנסתרים בתולדות מרכזי מקום תפסה זו

מופלגים  היו אלה מיהודים גדול מספר שלהם. ביראתֿהשמים הצטיינו בהרקי היהודים
עמיֿהארץ. היו לא הרקי  יהודי בין הפשוטים פשוטי אפילו המלאכה . בעלי ובכללם בתורה,

אהרן  ומשה יוסה ואברהם הקצב, צבי זעליג הזבלן, אליהו צדוק העור, פושט זלמן אפילו
עם  להשתוות יכלו בזה – שמים ליראת אשר בו. ולעיין ספר לפתוח מסוגלים היו העגלה בעלי

הלמדנים. גדולי

הרב  של לזכותו לזקוף יש שמים, ויראת למדנית עיירה היתה שהרקי בעובדה נכבד חלק
הצדקנית. רבקה שרה ואשתו, יצחק נחמן רבי המקומי

השנים  ששים ובמשך שנה, מששים פחות לא בהרקי הרבנות כסא על ישב יצחק נחמן רבי
שכל  כך בתורה, והדריכם ולימדם טובות, ומדות שמים יראת המקום יהודי בקרב נטע האלה

הקטנות". "האותיות את ידע משם יהודי

נחשב  אשר שם, המקומי הבלן של כבנו ממינסק, היה מוצאו נדירה. אישיות בעל היה הוא
אמיתי. נסתר גדול, וצדיק למדן היה כי התברר דבר של בסופו אך פשוט כאדם ימיו כל

נחמן  רבי בנו, של הנדירה אישיותו אל נתוודע תחלה להלן. יסופר הזה הנפלא הבלן על
ויושר. לב טוב של ודוגמא סמל גם כיֿאם גדול, למדן רק היה לא הוא הרקי. של רבה יצחק,
אף  רבם מפי שמעו לא מעולם כי אמרו כלֿכך, רבות שנים שהכירוהו הרקי, של הבעליֿבתים

אחד. לכל נימוס של ויחס יתירה חיבה גילה הוא כלשהו. אדם על חמורה מלה

על  לב ובכאב גדולים, וברחמים באהבה זאת עשה שחטא, אדם להוכיח רצה כאשר גם
יהודי. באזני תוכחה דברי להשמיע נאלץ שהוא 

בהרקי, ליצלן, רחמנא מגפה, פעם פרצה כאשר מיוחד, ביטוי לידי באה הגדולה צדקותו
וטף, ונשים אנשים הקהילה, בני כל נקראו שאליה גדולה, אסיפה הזמין הרב בה. מתו ורבים

וזקן. נער

חט  בגלל באה שהמגפה בהחלט ברור ואמר: הבמה על עלה הקב"ה הרב שהרי בעיירה, אים
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.‡È,להידחף צריכים לא אמר: מהמסובים (אחד
כ"ק  ואמר הרבי. על השולחן את דוחפים כי

אדמו"ר:)
כ"ק  הוד אצל נדחקתי אותי, דוחק אינו יהודי
איכפת  היה ולא ולחסידות, לתקיעות הרה"ק אאמו"ר

דחקו  אלא אותי דחקו לא כי אותי, שדחקו מה לי
לולאוו  ה"ייבסק" כאשר גם לי 5בתוכי. אמר

גם  בי, יירו שעות וארבע עשרים שבעוד בשפאלערקי
יהודי  אותי. הצר לא שבו ה'יהודי' אותי, הצר לא כן

אותי. מציר אינו
dkeqa ,zekeqd bgc 'a lil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ד').5) כרך דיבורים" ב"לקוטי (נדפסה המאסר רשימת בכ"ז ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

epae wqpinn olad ± f"hw wxt

קטנה  עיירה אך משפחות. כשמונים מנתה בה היהודית והאוכלוסיה קטנה, עיירה היתה הרקי
החסידות. בתולדות יותר ומאוחר והמקובלים, הנסתרים בתולדות מרכזי מקום תפסה זו

מופלגים  היו אלה מיהודים גדול מספר שלהם. ביראתֿהשמים הצטיינו בהרקי היהודים
עמיֿהארץ. היו לא הרקי  יהודי בין הפשוטים פשוטי אפילו המלאכה . בעלי ובכללם בתורה,

אהרן  ומשה יוסה ואברהם הקצב, צבי זעליג הזבלן, אליהו צדוק העור, פושט זלמן אפילו
עם  להשתוות יכלו בזה – שמים ליראת אשר בו. ולעיין ספר לפתוח מסוגלים היו העגלה בעלי

הלמדנים. גדולי

הרב  של לזכותו לזקוף יש שמים, ויראת למדנית עיירה היתה שהרקי בעובדה נכבד חלק
הצדקנית. רבקה שרה ואשתו, יצחק נחמן רבי המקומי

השנים  ששים ובמשך שנה, מששים פחות לא בהרקי הרבנות כסא על ישב יצחק נחמן רבי
שכל  כך בתורה, והדריכם ולימדם טובות, ומדות שמים יראת המקום יהודי בקרב נטע האלה

הקטנות". "האותיות את ידע משם יהודי

נחשב  אשר שם, המקומי הבלן של כבנו ממינסק, היה מוצאו נדירה. אישיות בעל היה הוא
אמיתי. נסתר גדול, וצדיק למדן היה כי התברר דבר של בסופו אך פשוט כאדם ימיו כל

נחמן  רבי בנו, של הנדירה אישיותו אל נתוודע תחלה להלן. יסופר הזה הנפלא הבלן על
ויושר. לב טוב של ודוגמא סמל גם כיֿאם גדול, למדן רק היה לא הוא הרקי. של רבה יצחק,
אף  רבם מפי שמעו לא מעולם כי אמרו כלֿכך, רבות שנים שהכירוהו הרקי, של הבעליֿבתים

אחד. לכל נימוס של ויחס יתירה חיבה גילה הוא כלשהו. אדם על חמורה מלה

על  לב ובכאב גדולים, וברחמים באהבה זאת עשה שחטא, אדם להוכיח רצה כאשר גם
יהודי. באזני תוכחה דברי להשמיע נאלץ שהוא 

בהרקי, ליצלן, רחמנא מגפה, פעם פרצה כאשר מיוחד, ביטוי לידי באה הגדולה צדקותו
וטף, ונשים אנשים הקהילה, בני כל נקראו שאליה גדולה, אסיפה הזמין הרב בה. מתו ורבים

וזקן. נער

חט  בגלל באה שהמגפה בהחלט ברור ואמר: הבמה על עלה הקב"ה הרב שהרי בעיירה, אים
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לשער  יכול שאינני אלא כבדים. חטאים כאן בוצעו לולא העיירה על כזה עונש מביא היה לא
הפסוק  על רש"י כדברי עלי מוטלת האחריות כי ובטוחני שלנו, בעיירה כאלה בעליֿעבירה הם מי

בראשיכם". "ואשימם

רב. בבכי כולו הקהל כל געה ולאחריו בבכי, פרץ הרב

כשם  לשני, אחד בין הבדל אצלו היה לא לבניו. כאב קהילתו לבני התייחס יצחק נחמן רבי
ואת  מודגשת, לב ובתשומת באהבה התייחס כולם אל למשנהו. אחד בן בין מבדיל אינו שאב

טובות. במדות הדריך כולם 

שתיםֿעשרה  כל היו זה סדר לפי בעיירה. החנוונים עשר שנים בין קבע ומחוכם מעניין הסדר
בימים  אך קניותיהם. לערוך לעיירה באו הסביבה איכרי כל כאשר שוק, ביום רק פתוחות החנויות
פרנסה  לחנוונים איפשר זה סדר פתוחות. חנויות שלוש של יומית תורנות הרב הנהיג רגילים

רוחניים. לענינים פנוי זמן בידם הותיר וכן ומחלוקת, קנאה התחרות, בלי הוגנת

חצרות  שלוש אל סחורה באספקת שוה באופן ישתתפו הסוחרים שכל הרב, הנהיג עוד
כדי  בעיירה התרכזו הסביבה פריצי כל כאשר הציד, בעונת רק הרקי. בסביבת שהיו האצילים
הרבים. ומלוויהם לאצילים סחורה להציע יהודי לכל חפשית יד ניתנה הסביבה, ביערות ציד לערוך

ושנאה  קנאה כל ידעה לא וזו בעיירה, השלום הרב, של וחכמתו למאמציו הודות נשמר, כך
וריב.

הטובות  והמדות יראתֿהשמים לרמת משמעותית תרומה מצדה תרמה רבקה, שרה הרבנית
ביקור  כלה, הכנסת כגון בענינים עסקה תמיד עצמה. מצד דגולה אישיות היתה היא בעיירה.
בריתֿמילה, בעיירה, שהיתה שמחה כל ולפאר לגדל דאגה הרבנית חסדים. וגמילות חולים
שאירע  חלילה, ואבל, צער של ענין שבכל דאגה שני מצד וחתונה. שידוכין, מסיבת ברֿמצוה,
בשמחה  ובנחמה, בצער ראשונה היתה עצמה והיא העיירה. אנשי כל ישתתפו בעיירה למישהו

ובעזרה.

לבין  בינן יריבו שלא טובות, מידות הנשים את ללמד מזמנה רבקה שרה הקדישה במיוחד
אחת  וקנאה שנאה תגלינה ולא ורכילות, הרע לשון תדברנה שלא זו, את זו תעלבנה ולא עצמן

לזולתה.

כתושבות  ומחונכת טובה כה היתה לא והאשה בהרקי , חדשה משפחה לגור באה כאשר
שהשתנתה. עד אתה ממושכות  לשיחות הרבנית התמסרה הוותיקות,

ומספרת  העיירה מן נשים ביתה במרפסת סביבה מכנסת הרבנית היתה הארוכים הקיץ בימי
מסבי  היתה היא  אחרים. וספרים המדרש התורה, מסיפורי הרעיונות להן את בהרחבה להן רה

בביתה  הנשים את אוספת היתה בחורף שבהם, ההשכל מוסר את ומפיקה שבסיפורים, העמוקים 
והמאלפת. המרתקת ובהסברתה בסיפוריה, וממשיכה פנימה

"אמא", – לה קוראות היו המבוגרות העיירה. נשי על ונערצת אהובה לכן היתה הרבנית
הקדושה". "הרבנית כל! בפי  מכונה היתה בנוכחותה שלא "סבתא". – והצעירות

פחות  לא מעניין היה שלה והעבר ממינסק, היה הרב, כבעלה רבקה, שרה של מוצאה גם
בעלה. משל

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



c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

יצחק. נחמן רבי של אביו ממינסק, הבלן אל נתוודע עתה

סוףֿסוף  שכן במיוחד, אותו העריכו לא במינסק לייב. שמעון – היה הזה הבלן של שמו
פניו  מצויה, בלתי פנים הדרת לייב, לשמעון לו, היתה אמנם מכובד, כה מקצוע הבלנות אין
לבלן... לבו משים מי – זה כל עם אך רבה, חכמה הפיקו עיניו חן. לויית לו הוסיף וזקנו האירו

חז"ל, מאמר מפיו איש שמע לא מעולם והדיוט, פשוט לאדם הוחזק לייב ששמעון מובן
תהלים", ל"חברת הקבוע השבועי התשלום את משלם הוא כי רק עליו ידעו חומש. פסוק אף או

זו. בחברה בציבור תהלים באמירת תכופות משתתף והוא

שלמים  ימים משוטט לייב שמעון היה אז, של במינסק המרחץ הוסק יום בכל ולא מאחר
יושבי  עם ומתרועע בטל הולך היותו על הרושם את חיזק זה שדבר מובן הרחובות. פני על

מכיריו. בעיני חשיבותו להעלאת תרם שלא דבר  קרנות,

מלוה  היה שנים משך שחסך הכסף כל הכל: דעת על לייב שמעון הצטיין אחת טובה במדה
לבקשת  אליו יבוא שמישהו עד המתין שלא בכך במיוחד גדול היה שבדבר החסד לעניים.
כדי  כסף קצת חסר ולמי היכן תמיד יודע היה ברחובות, הרבה שוטטותו בגלל גמילותֿחסד.
העיירה, בני כל מחסורי כל ידע פלא כבדרך וילדיו. אשתו לפרנס כדי או ולמוכרה, סחורה לקנות
או  אדמה תפוחי שק מביא כיֿאם הלוואה, במתן מסתפק היה לא תכופות פעל. לכך ובהתאם

נזקק. סתם או אלמנה, של לביתה או תלמידֿחכם עני של לביתו קמח שק

לבתים  שמחה ומכניס קלות אריזות שנושא כמי השקים, את נושא היה און ומלא וחסון גבוה
רבים.

במינסק  לעםֿהארץ חשיבות אין סוףֿסוף במינסק. חשיבות לו הוסיף לא זה שכל אלא
הלמדנית.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לא  התמונות  אשר  )וחבל  והתמונות  העתונים  קטעי  עם  סיון  מכ"ה  מכתבם  נתקבל  בנועם 
עלו כהוגן( ובטח גם להבא ישלחו הנדפס בהעתונים וכו' ופשיטא שישלחו לכאן עכ"פ איזה טופסים 

מהשיחות שהדפיסו או שידפיסו.

וכן הפרובס מהמשך רשימת  וי"ג תמוז הבע"ל,  י"ב  מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לחג הגאולה 
המאסר, ובטח בהתאם להצעתם מאז הנה יוכלו להדפיס המשך המאסר בחוברת בפ"ע - או כמ"ש 

אח"כ בהבטאון.
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EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּב'אלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים'

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©

:áøräôëàäãrä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³
Lã÷a írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®

:íL øáwzå íéøî íL úîzåáíéî äéä-àìå ©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«§Ÿ¨¬¨©−¦
:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrìâírä áøiå ¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤¨−̈

eðéçà òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬©¥−
:ýåýé éðôìãýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½

:eðøéráe eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§§¦¥«
ä-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
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ïôâå äðàúe òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ
ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzLåïøäàå äLî àáiå §¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ

ðtî-ìr eìtiå ãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½©¦§−©
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðtô §¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½

åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷á eðçðàæéàp-äøarð £©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´
éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´
ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãrçéàì íBãà åéìà øîàiå ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàë| ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð íBãà¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−
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:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¯¤¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåúà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ
-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©

:ìàøNiî áøæeøîàiå äLî-ìà írä àáiå −̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´
ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½
ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨®̈©¦§©¥¬¤−§©¬

:íräçóøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈
Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr Búà íéNå§¦¬Ÿ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−

:éçåèñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå ¨¨«©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà äéäå§¨À̈¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéeòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−
-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©

:LîMä çøænî áàBî éðtáéeðçiå eòñð íMî §¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−
:ãøæ ìçðaâéeðçiå eòñð íMîïBðøà øárî §©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ

ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBîãéøîàé ïk-ìr ½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½

-úàå äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤
:ïBðøà íéìçpäåèäèð øLà íéìçpä ãLàå ©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

:íéî íäì äðzàå írä-úàñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«

çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ®̈¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ

Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ
:Eìáb øárð-øLà ãr Cìðâëïçéñ ïúð-àìå ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ

-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliåãëáøç-éôì ìàøNé eäkiå ©¦−̈¤§¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦®̈¤
ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà Løéiå©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½

:ïBnr éða ìeáb ær ékäëúà ìàøNé çwiå ¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬
éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk̈¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´

:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À



רלי xihtn - ak - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

:ïðøàæëïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®
:ïBçéñ øér ïðBkúå äðazçëäàöé Là-ék ¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´

áàBî ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈
:ïðøà úBîa éìraèëzãáà áàBî Eì-éBà ©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈¨©−§¨

úéáMa åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´©§¦½
:ïBçéñ éøîà Cìîìì-ãr ïBaLç ãáà íøépå §¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−©

:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáécàìáLiå ¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ
:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´

äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìCøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤

àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯
ìëå:érøãà äîçìnì Bnr-ãì-ìà ýåýé øîàiå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤

Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

äìézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»
לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויׁש

למּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

ויחּכם  לחכם "ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, (ויׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָעֹוד"

עד  ּתֹורה ּדברי על עֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתקּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל

øéèôîãìék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

:ïBaLça áLBé øLàäìåéða-úàå Búà ekiå £¤¬¥−§¤§«©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ
ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−¨¦®

:Böøà-úà eLøéiåáëàìàøNé éða eòñiå ©¦«§−¤©§«©¦§−§¥´¦§¨¥®
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra eðçiå©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רלב

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ú÷åç úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

àé ÷øô íéèôåù

àéàìéç øBab äéä éãrìbä çzôéå§¦§¨´©¦§¨¦À¨¨Æ¦´©½¦
-úà ãrìb ãìBiå äðBæ äMà-ïa àeäå§−¤¦¨´¨®©¬¤¦§−̈¤

:çzôéáíéða Bì ãrìb-úLà ãìzå ¦§¨«©¥¯¤¥«¤¦§¨²−¨¦®
çzôé-úà eLøâéå äMàä-éðá eìcâiå©¦§§¸§¥¨«¦¹̈©§¨«§´¤¦§À̈

:äzà úøçà äMà-ïa ék eðéáà-úéáa ìçðú-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ¦§©´§¥«¨¦½¦²¤¦¨¬©¤−¤¨«¨
âçzôé-ìà eèwìúiå áBè õøàa áLiå åéçà éðtî çzôé çøáiå©¦§©³¦§¨Æ¦§¥´¤½̈©¥−¤§¤´¤®©¦§©§³¤¦§¨Æ

:Bnr eàöiå íé÷éø íéLðàãïBnr-éðá eîçliå íéîiî éäéå £¨¦´¥¦½©¥«§−¦«©§¦−¦¨¦®©¦¨«£¬§¥«©−
:ìàøNé-íräeëìiå ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçìð-øLàk éäéå ¦¦§¨¥«©§¦¾©«£¤¦§£¬§¥«©−¦¦§¨¥®©¥«§Æ

:áBè õøàî çzôé-úà úç÷ì ãrìâ éð÷æåçzôéì eøîàiå ¦§¥´¦§½̈¨©¬©¤¦§−̈¥¤¬¤«©«Ÿ§´§¦§½̈
:ïBnr éðáa äîçlðå ïéö÷ì eðl úééäå äëìæçzôé øîàiå §¾̈§¨¦¬¨−̈§¨¦®§¦¨«£−̈¦§¥¬©«©³Ÿ¤¦§¨Æ

éáà úéaî éðeLøâzå éúBà íúàðN ízà àìä ãrìâ éð÷æì§¦§¥´¦§½̈£³Ÿ©¤Æ§¥¤´¦½©§¨«§−¦¦¥´¨¦®
:íëì øö øLàk äzr éìà íúàa recîeçäzr ïëì çzôé-ìà ãrìâ éð÷æ eøîàiå ©¹©¨¤³¥©Æ©½¨©«£¤−©¬¨¤«©«Ÿ§Á¦§¥̧¦§¹̈¤¦§À̈¨¥Æ©¨Æ

éìà eðáL:ãrìâ éáLé ìëì Làøì eðl úééäå ïBnr éðáa zîçìðå eðnr zëìäå E ©´§¥¤½§¨«©§¨´¦½̈§¦§©§¨−¦§¥´©®§¨¦³¨¨̧Æ§½Ÿ§−Ÿ«Ÿ§¥¬¦§¨«

`xenl iy
,éãòìbä çzôéå (àäéä åéáà íL íâå) .ãòìbä õøàa äéä åéøeâî íB÷î §¦§¨©¦§¨¦§§¨¨¨§¤¤©¦§¨§©¥¨¦¨¨

.("ãòìb",çzôé úà ãòìb ãìBiå äðBæ äMà ïa àeäåãìBð çzôé ¦§¨§¤¦¨¨©¤¦§¨¤¦§¨¦§¨©

ìòå ,äæa äæ ïzçúäì íéèáMä eøzä àì ãBò àeää ïîfa ék ,ãòìb ìL BLâìétî¦¦©§¤¦§¨¦©§©©Ÿª§©§¨¦§¦§©¥¤¨¤§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zeaezk(iyiy meil)

onf z` azky oeike ,ezen xg`l `edy dpznd zelg onf z`
enk df ixde ,meidn legz dpzndy ezpeeky gken daizkd
eipa mipewe ,'dzin xg`le meidn' dpznd legzy yexita azky
,'epizeax' mixaeqe .dzin xg`l zexitd z`e cin miqkpd seb z`
`ly i`pza ezy` z` yxbnd oiprl oicd `ed iqei iax zrcly
,yceg xyr mipy jeza zne ,yceg xyr mipy cre o`kn `eai
wx hbd legiy ezpeek dzid m` ik ,dzin xg`l hb df oi`y
ekeza hbd zaizk mei z` aezkl el did `l ,yceg mipy xg`l
`l` ,oiyexibd elegi ycg xyr mipy cr `eai `l m`y zepzdle
xyr mipy seq `edy] ipelt jix`z cr `eai `l m`y aezkl
ezpeeky gken ezaizk onf z` azky jkne ,zyxebn `dz [ycg
elegiy ,xnelk ,'yceg xyr mipy xg`le meidn' dyxbl

eze` cr `eai `ly e`pz miiwzi m` ,eiykrn oiyexibd,onf
dhiyn hrnl icke .miign `l` dzin xg`l lg hbd oi`y `vnpe
,dzin xg`l hb ly oexqg dfa yiy cnll dpynd dkxved ef

iqei iax lr wlegy dcedi iax zrcke(my a"a)`l m`y xaeqe
mixne` oi`e ,lha xhyd 'dzin xg`le meidn' yexita eipal azk
eprinyd my dpey`xd dpynae .eilr giken xhy ly epnfy
dixg`y dpynae ,dzin xg`l hb oi`y oicd mvr z` `pzd
xg`l hb `ed s` ,ezaizk onf z` ekeza azky hb s`y eprinyd
yi zn`a ik ,`ax ixacl ef dpynn di`x oi` aey ok m`e .dzin
hwpe ,hba dliren qpe` zprhy itl hb epi` 'dlg'a s`y yxtl

.epizeax zrcn hrnl ick wx 'zn' `pzd
:`ax ixacl xg` xewn d`ian `xnbdàlàåcnl `axy ,xnel yi §¤¨

oihiba qpe` oi`yàôéqî,epipy my ,oihiba dpyn dze` ly ¦¥¨
jihib df ixd' ezy`l xne`dãòå ïàkî éúàa àì íà ,åéLëòî¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©

Lãç øNò íéðL,',Lãç øNò íéðL CBúa úîe,èb äæ éøäoeik §¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥
m` ,cin hbd legiy ezpeeky gken 'eiykrn' oeyl exne`ay
,dpynd z` x`al yie .dzin xg`l hb df oi`e ,i`pzd miiwzi

dhwpy,úîdliren qpe` zprh oi` mewn lkne lecb qpe` `edy ¥
,hbd z` lhalì ïécä àeäåy ote`,äìçoi`y ,xzei ohw qpe` edfy §©¦§¨¨

.oihiba qpe` oi`y `ax ixacke ,ea dliren qpe` zprh
xnbd dgec:`,àîìcly ote`d'úî'a `ed dpynd dhwpy,à÷åc ¦§¨¥©§¨

`l` ,oihiba qpe` zprh oi`y zngn epi` hbd ea lgy mrhde
m` hbd legiy epevx didy xnel zcgein `xaq ea yiy meyn

oeik ,zeniíáé én÷ ìBtúc déì àçéð àìcwwcfzy dvex epi`y - §Ÿ¦¨¥§¦©¥¨¨
epevx `l` ,mipa `la zeni m` ,eig`n dvilg e` meail ezy`
,dyxib ok zpn lry oeike ,cin `ypdl zxzene dyexb didzy
mda zkiiy `ly miqpe` x`yay okzi la` ,oiyexibd milg

hbd `di ileg zngn `a `l m`e ,qpe` zprh dliren ,ef `xaq
.`ax ixack `lye ,lha

:l`eny ixacn `axl xewn d`ian `xnbdàlàoi`y cnl `ax ¤¨
oihiba qpe`àäî,didy dyrnn -àeääc`xabc,ezy`l hb ozp ¥¨§©§

eeäì øîàhbd icrlàðéúà àì éà`ea` `l m` -ïéúìz ãòå ïkéî ¨©§¦Ÿ¨¦¨¦¨§©§¨¦
ïéîBé,mei miyly cre dzrn -àhéb éåäéìm` j` ,hbd legi - ¦¤¡¥¦¨

.hbd legi `l mei miyly jeza aey`ïéîBé ïéúìz óBña àúà£¨§§¨¦¦
àøaî dé÷ñôeqpkdl lki `le ,mei miyly seqa mc` eze` `a - ©§¥©¨¨

dpitqd dzide ,ewiqtd xdpd ly mind xarny oeik xirl
.xirl jenq ,ipyd cva xdpd z` dilr mixaeryeäì øîàeze` ¨©§

,xdpd ly ipyd exara micnerl mc`,éàúàc eæçéàúàc eæç- £©£©£©£©
xdpd xarl ez`iay mc` eze` xaqe ,iz`ay e`x ,iz`ay e`x

hbd legi `le i`pzd lhazde ,xirl d`iak zaygpe .ìàeîL øîà̈©§¥
,df dyrn lràéúî déîL åàìdpi` xdpd zty cry ef d`ia - ¨§¥©§¨

e`pz miiwzpy oeike ,dil` qpkp `ly onf lk xirl d`ia zaygp
qp`py s`y gkene .zyxebn `id ixd ,hbd legi `eai `l m`y
meiwk l`eny z`f aiygd mewn lkn ,i`pzd miiwzdy jka
qpe` zprh oi`y `ax ixack epiide ,oiyexibd elgy wqte i`pzd

.oihiba
:`xnbd dgecàîìãåc xn`pe ,miqpe`d oia wlgl yiàñðeà §¦§¨§¨

éðàL çéëLc,qpe` aygp epi`y ,ievnd xaca qpe` `ed dpey - ¦§¦©©¦
cva dpitqd `dzy `ed ievn xacy l`eny ly dyrna oebke

,xdpd ly ipydéðúà àìå ééeðúàì déì éòaéàc ïåéëcdidy oeiky - §¥¨§¦¨¥¥§©§¥§Ÿ©§¥
`dz `l ok rx`i m`y zepzdle ezrca df xac zelrdl el

,dpzd `le ,zyxebndéLôpà ãéñôàc eäéàciqtd `ed ixd - ¦§©§¦©©§¥
zngn `dz e`eal dripnd m` s` hbd legiy jkl mxbe ,envrl
,ievn epi`y qpe`a la` .xdpd z` xearl dpitq el `dz `ly
,eilr zepzdle ezrca zelrdl el did `ly oeik ,dlgy oebk
,`ax ixacl di`x o`kn oi`e ,lha hbd ,df qpe` rxi` m`y okzi

.miiw hbd qpe` lkay
:`xnbd dwiqn .`ax ly yecig `ed df oic ok`y zx`an `xnbd

,àlàøîà÷ déLôðc àøáñ àáø,envr zxaqn df oic xn` `ax - ¤¨¨¨§¨¨§©§¥¨¨©
,dxezd lkak oihiba qpe` zprh yi dxezd ony dcen `ed s`e
eprinyd `ax `l` ,lha hbde liren epi` qpe`a i`pzd meiwe

zy minkg zpwzdxifb ,oihiba qpe` oi`y epwiíeMîmiyp,úBòeðö ¦§
íeMîemiyp.úBöeøt ¦§

:dxifbd z` `xnbd zx`anúBòeðö íeMî,minkg eyygéàc ¦§§¦
zøîàqpe`a i`pzd miiwzp m`y,èb éåäì àì ¨§©§Ÿ¤¡¥¥
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שישי עמ' ב
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ycew zegiyn zecewp
בירושלים".1הגמרא  וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך  ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת
בירושלים  שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה
 ֿ בבית לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך
נחש  הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים המקדש",
החלו  המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה  - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה
הנס  היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת
בזמן  האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין
שהרי  בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה  ללון שכל 2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,
דוחק  בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים 

בין  האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל
לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן  כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים
היו  לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו
במשנתנו  שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא  של "ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה
ועקרב  נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין  המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם
אך  לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"
בענינים  עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זה,אמר רוחניים) לעומת זאת. "
עצמו  המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור
(עלֿפי  לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים  [כנרמז 4בספר חם ארסו שהנחש כתוב
הכתוב  ארסו 5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר 

של  אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם, בעבודת
לקדושה: התנגדות

העולם  בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש
ההתלהבות  את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו  הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב
להיפך  סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא  שנאמר מה זהֿיובן העומד 7עלֿפי אדם על
יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת
בתפילה  עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב
את  להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע
הוא  יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו,

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל
לא  שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה
כי  תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה
אות  מצבו זהו ואם החיים, להיפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו  סדר שכל ולהתחיל היא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו
הבאה  והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא 8זהו -
לא  וכלֿשכן העולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות  חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא קלֿוחומר מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש
רווחים". ומשתחוים צפופים "עומדים ֿ המקדש, בבית נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, של6)חוקת חמה "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו'". ב.7)כסיל ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית
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מכך  ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת
בירושלים  שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה
 ֿ בבית לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך
נחש  הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים המקדש",
החלו  המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה  - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה
הנס  היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת
בזמן  האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין
שהרי  בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה  ללון שכל 2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,
דוחק  בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים 

בין  האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל
לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן  כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים
היו  לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו
במשנתנו  שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא  של "ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה
ועקרב  נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין  המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם
אך  לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"
בענינים  עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זה,אמר רוחניים) לעומת זאת. "
עצמו  המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור
(עלֿפי  לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים  [כנרמז 4בספר חם ארסו שהנחש כתוב
הכתוב  ארסו 5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר 

של  אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם, בעבודת
לקדושה: התנגדות

העולם  בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש
ההתלהבות  את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו  הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב
להיפך  סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא  שנאמר מה זהֿיובן העומד 7עלֿפי אדם על
יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת
בתפילה  עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב
את  להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע
הוא  יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו,

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל
לא  שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה
כי  תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה
אות  מצבו זהו ואם החיים, להיפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו  סדר שכל ולהתחיל היא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו
הבאה  והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר
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לקרירות.
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05:3005:3308:2108:2409:1309:1510:3010:3213:3813:3820:3020:2921:0621:0320:1121:18ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:3005:3408:2208:2509:1309:1510:3010:3213:3813:3920:3120:2921:0621:0420:1221:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:0006:0408:5208:5509:4609:4911:0411:0614:1414:1521:1221:1021:4921:4720:5322:02ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2506:2809:1409:1609:5309:5511:0511:0714:0114:0220:2720:2620:5520:5420:0821:06ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4605:4908:3608:3809:1909:2110:3310:3413:3213:3320:0720:0620:3820:3619:4820:49ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3406:3609:2009:2209:5709:5911:0811:0913:5914:0020:1720:1620:4420:4319:5820:54ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2305:2708:1508:1809:0809:1010:2510:2713:3413:3420:2820:2721:0421:0220:0921:17ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5405:5808:4608:4909:3709:4010:5410:5614:0214:0320:5420:5221:2921:2720:3421:41ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:2005:2408:1208:1509:0509:0810:2310:2513:3313:3320:2920:2721:0521:0320:1021:18ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0207:0209:1509:1609:4709:4810:4510:4613:0713:0818:1218:1418:3718:3917:5518:48בוליביה, לה-פס )ח(

05:3205:3807:4708:0509:3709:4011:0211:0414:2814:2822:0021:5722:5022:4621:4023:07בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3405:4007:5808:1209:3909:4211:0311:0514:2814:2821:5921:5522:4822:4321:3823:04בלגיה, בריסל )ק(

06:4906:4908:5508:5509:2809:2910:2410:2412:4112:4217:3717:3917:5918:0117:1618:11ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3606:3608:4208:4309:1609:1610:1110:1212:2912:3017:2217:2417:4817:5017:0618:00ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4904:5407:0507:1408:5508:5810:1910:2213:4613:4721:2221:1922:1022:0621:0222:28בריטניה, לונדון )ק(

04:4604:5207:1307:1408:5709:0110:2410:2613:5513:5621:4021:3622:3522:3021:2222:55בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4904:5507:1107:1208:5809:0110:2310:2613:5313:5321:3421:3022:2422:1921:1122:43גרמניה, ברלין )ק(

05:2105:2607:5508:0409:2309:2610:4710:4914:1014:1121:3821:3522:2522:2121:1722:41גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5606:5508:5708:5809:3209:3210:2610:2712:4212:4317:3417:3717:5417:5717:1118:07דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0506:0708:4708:4909:2209:2310:3010:3113:1613:1719:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

06:0206:0408:4408:4609:1909:2010:2710:2813:1213:1319:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

04:5204:5607:3807:4308:4808:5010:0910:1113:2813:2820:4420:4121:2721:2320:2421:42הונגריה, בודפשט )ק(

04:3304:3607:2507:2808:1708:1909:3409:3612:4212:4319:3619:3420:1220:1019:1720:24טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0706:1108:5909:0209:4609:4811:0211:0414:0614:0720:5120:5021:2521:2320:3221:36יוון, אתונה )ק(



רלט

     

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

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת בחו"ל )בלק באה"ק( - 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
05:1505:1908:0208:0709:1009:1210:3110:3313:4813:4921:0321:0021:4521:4220:4322:00מולדובה, קישינב )ק(

06:0206:0408:4408:4609:1909:2010:2710:2913:1313:1419:1819:1819:4419:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:1008:0809:3409:3410:2010:1911:0611:0613:0413:0516:5717:0117:3317:3716:4217:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1205:1508:0008:0208:3808:4009:4909:5112:4312:4319:0419:0319:3219:3118:4519:42נפאל, קטמנדו )ח(

04:5004:5407:4207:4508:3208:3409:4909:5112:5612:5719:4719:4520:2120:1919:2520:33סין, בייג'ין )ח(

07:0307:0409:3309:3410:0410:0511:0711:0813:3913:4019:1519:1619:3919:3918:5719:49סינגפור, סינגפור )ח(

04:2004:2606:4006:4108:2808:3109:5309:5613:2213:2321:0020:5621:5221:4720:3922:10פולין, ורשא )ק(

06:2906:3008:4808:4809:1909:2010:1810:1912:4312:4417:5617:5718:2018:2217:3918:31פרו, לימה )ח(

05:5606:0008:4508:4909:4809:5111:0811:1114:2414:2521:3421:3122:1422:1121:1422:28צרפת, ליאון )ק(

05:5205:5708:3408:4109:5209:5411:1411:1614:3514:3621:5921:5622:4222:3821:3722:58צרפת, פריז )ק(

05:4905:5008:2108:2308:5308:5409:5709:5812:3212:3318:1218:1318:3718:3717:5518:47קולומביה, בוגוטה )ח(

05:4105:4508:3208:3609:2909:3210:4810:5014:0014:0121:0621:0321:4021:3820:4321:54קנדה, טורונטו )ק(

05:1105:1508:0008:0409:0209:0510:2210:2413:3813:3820:4820:4521:2621:2320:2621:40קנדה, מונטריאול )ק(

05:3605:3908:2708:2909:1109:1310:2510:2713:2613:2720:0320:0220:3520:3319:4420:46קפריסין, לרנקה )ק(

04:2404:3107:0007:0108:4008:4410:0810:1113:4313:4421:3621:3222:3622:3021:1422:58רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:5103:5806:3406:3508:1008:1409:3909:4213:1713:1821:2021:1522:2022:1320:5422:44רוסיה, מוסקבה )ח(

04:3004:3507:1707:2208:2608:2809:4709:4913:0513:0620:2020:1821:0320:5920:0021:17רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3405:3908:2108:2609:3009:3310:5110:5414:1014:1021:3121:2822:0822:0521:0522:23שוויץ, ציריך )ק(

05:5505:5708:3408:3509:0709:0810:1310:1412:5512:5618:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךרמ

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:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב

�
לעילוי נשמת הרה"ח ר' טובי' ב"ר יעקב ע"ה
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


