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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אברהם שי' שו"ב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מג' נח עם המוסגר בו, ובהמשך למה שנאמר בעת ההתועדות בהסוכה, 

הנני בזה לכפול עוד הפעם את ברכתי ברכת מזל טוב להברית מילה של נכדו שי'.

ידוע המובא באחרונים ומאריך בזה הגאון הרוגוצבי אשר במצות מילה ישנם שלשה ענינים, 

א( שצריך למול, ב( שלא להיות ערל, ג( להיות נמול, ומובאים בזה כמה נפ"מ וחילוקים,

וי"ל הענין בעבודה בקיצור ע"פ המבואר בתורת החסידות, שפשיטא שצ"ל ענין דסור מרע, 

היינו שלא להיות ערל, וצריך להיות ג"כ הענין שלהיות נמול, היינו הענין דועשה טוב, והעולה על כולנה 

ע"פ מה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשם נשיאינו הק' זי"ע אז א חסיד האלט 

ניט פון בדרך ממילא, וכל דבר צ"ל ביגיעה ועל ידי עבודה וזהו שצ"ל ג"כ פעולת המילה,

והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו בכל עניניו ועשיותיו למלאות שלשת הדברים סו"מ ועשה טוב 

ולהיות עובד ה' לשון הווה.

בברכת בריאות הנכונה ואריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים - לו ולזוג' שי'.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

כללי מפתח  

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

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

מברכים , תולדותשבת פרשת  ואלה תולדותה "מאמר ד  )ג

ה ............................  י"חתש'ה החודש וערב ראש חודש כסלו
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הכ   .....  ח"תשמ'מברכים החודש וערב ראש חודש כסלו ה, תולדות
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ל  ................................... י"תשח'ה, כסלו ראש חודש

ב ראש וער רכים החודשמב, פ תולדות"משיחות ש  )ו

הל  ............................................  ח"תשמ כסלו חודש

 ב ראש חודשוער רכים החודשמב, תולדותפ "שיחת ש  )ז
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  נג  ......................  וטכרך  ת תולדותפרששיחות -לקוטי  )ח
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זנ  .....................................  ל "ורסאהן זצלוי יצחק שניא' ר

חנ  ..................תולדותפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )י

ס  ...............  תולדותלשבוע פרשת יומי חומש  ישיעור  )יא
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   ב"שמואל תרלתורת   )כח
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  אגרות קודש   )לב
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עזר  ........................  קודש- בתקריאה התורה למנחת ש  )לד

חער  ..........................  תולדותלשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

טער  .............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו
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‰l‡Â הֹוליד אברהם אברהם ּבן יצחק ּתֹולדֹות ¿≈∆ְְְְִִֶַַָָָָָ

יצחק  ּדצרי1את ּבזה, הּדּיּוק וידּוע , ְְְִִִֶֶַַָָָָ

ּבן  "יצחק ׁשאֹומר ׁשּלאחר הּלׁשֹון, ּכפל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהבין

את  הֹוליד "אברהם וכֹופל מֹוסיף ְְְִִֵֶַַָָָָאברהם",

ּבענין  הּידּוע עלּֿפי להבין צרי ועֹוד ְְְְְִִִִִַַַַָָָָיצחק".

לׁשלׁשה  אּלא אבֹות קֹורין האבֹות 2אין ׁשּבחינת , ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

אדם  ּבכל להיֹות ּבן 3צריכה "יצחק ענין מהּו , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּבעבֹודה  יצחק" את הֹוליד ו"אברהם ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָאברהם"

מּיׂשראל. אחד ּכל ְְִִֵֶֶֶָָָּבנפׁש

ויצחק 4הּוא ÔÈÚ‰Âב) ׁשאברהם ידּוע ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַָָָָ

אברהם  ּוגבּורה, חסד ּבחינֹות ְְְִֵֶֶַָָָהם

הּגבּורה. מּדת הּוא ויצחק החסד מּדת ְְְִִִֶֶַַַַָָהּוא

החסד, למּדת מרּכבה היה אברהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדהּנה,

ּב'ּפרּדס' הּבהיר 5ּכדאיתא ספר אמרה 6ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

אברהם  היֹות ימי ּכל הּקּב"ה לפני החסד ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדת

ׁשהרי  מלאכּתי לעׂשֹות הצרכּתי לא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֻּבארץ

לפי  והינּו ּבמקֹומי, ּומׁשּמׁש עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַָָאברהם

חסדים, ּבגמילּות היתה אברהם ׁשל ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָׁשעבֹודתֹו

כּו', ּומׁשקם ּומאכילם אֹורחים מכניס ְְְֲִִִֶַַַָָָָׁשהיה

ּגם  חסדים ּגֹומל היה לזה ונֹוסף ּבגׁשמּיּות. חסדים ּגמילּות ענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזהּו

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ּבעֹולם, אלקּות מגּלה ׁשהיה הו 7ּברּוחנּיּות, ּבׁשם ׁשם י'וּיקרא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי אל עֹולם, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאל

לברכֹו, עמדּו וׁשתּו ׁשאכלּו לאחר ּכיצד: וׁשב, עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל אכלּתם, מּׁשּלי וכי להם ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר

העֹולם  והיה ׁשאמר אלקּות 8למי ּולגּלֹות להמׁשי היתה ׁשעבֹודתֹו והינּו, , ְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
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הוכחה  זו הרי »ÈÁaL∆¿ƒ˙"אבות"
ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙B·‡‰»»¿ƒ»ƒ¿¿»
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בביטול  החסד למידת ּבטל שהיה ֵָהיינו

לרוכב  ּבטלה שהמרכבה כשם ְֵָמוחלט

(ובל  משלה עצמי רצון כל לה שון ואין

"וזהו  כג: פרק בתניא הזקן רבנו

האבות  זכרונםֿלברכה רבותינו שאמרו

היו  כולם אבריהם שכל המרכבה הן הן

הזה  עולם מענייני ומובדלים קדושים

העליון  לרצון רק מרכבה נעשו ולא

ימיהם"), כל «È‡„kƒ¿ƒ˙‡לבדו

'Òc¯t'a5¯È‰a‰ ¯ÙÒ ÌLa6ÈÙÏ „ÒÁ‰ ˙cÓ ‰¯Ó‡ ««¿≈¿≈≈∆«»ƒ»¿»ƒ««∆∆ƒ¿≈
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ÒÈÎÓ ‰È‰L ,ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ∆»»«¿ƒ
Ì˜LÓe ÌÏÈÎ‡Óe ÌÈÁ¯B‡¿ƒ«¬ƒ»«¿»
˙eÏÈÓb ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ∆∆ƒ¿«¿ƒ
‰ÊÏ ÛÒBÂ .˙eiÓL‚a ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆
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`mdxaו oa wgvi zeclez dl`e

למּדת  מרּכבה היה יצחק אמנם, ְְְְִִֶַָָָָָָָָָּבעֹולם.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לפי 9הּגבּורה, לי, היה יצחק ּופחד ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

הּגבּורה. ּבקו היתה ְְְֲֶַַָָָָׁשעבֹודתֹו

‰p‰Â חסד ׁשהם ויצחק ּדאברהם הענינים ב' ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

וחׁש אֹור הם ּכדאיתא 10ּוגבּורה, , ְְִִֵֶָָָֹ

יצחק,11ּבּזהר  ּדא "ולחׁש" אברהם ּדא "לאֹור" ְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹ

המׁשכה  ׁשענינֹו חסד ׁשהּוא ׁשאברהם ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהינּו,

ּגבּורה  ׁשהּוא ויצחק אֹור, ּבחינת זה הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָוגּלּוי,

והענין  .חׁש ּבחינת זה הרי העלם, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשענינּה

הענינים  ב' יׁשנם הּבריאה ּבענין ּדהּנה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבזה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,וחׁש ּובֹורא 12ּדאֹור אֹור יֹוצר ְְֵֵֶֶָָֹ

ׁשּיכֹולה  מדרגה היא אֹור ׁשּבחינת והינּו, .ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹחׁש

ּבׁשם  נקראת ולכן מּמּנה, ׁשּלמּטה למי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהתּגּלֹות

מדרגה  היא חׁש ּובחינת הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹאֹור

ּבׁשם  נקראת ולכן למּטה, ׁשּתתּגּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאיֿאפ ׁשר

ּובֹורא  אֹור יֹוצר וזהּו ההעלם. ענין ׁשהּוא ,ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַֹחׁש

איזה 13חׁש ּכבר ּבֹו ׁשּיׁש ענין היא ּדיצירה , ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ

זה  הרי ולכן למּטה, ׁשּתתּגּלה ׁשּי ׁשּלכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָצּורה,

ּבֹו ׁשאין ענין הּוא ּבריאה אמנם אֹור. ְְְְִִִֵֶַָָָָּבחינת

הרי  ולכן למּטה, ׁשּיתּגּלה ׁשּי ואינֹו צּיּור, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּום

.חׁש ּבחינת ְִֶֶַֹזה

ענין ‡ÌÓג) לקרא אפׁשר אי להבין צרי »¿»ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ

ההעלם  ענין ּכל הרי ,חׁש ּבׁשם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹזה

זאת, לקּבל  יכֹול ׁשאינֹו הּזּולת לגּבי רק ְְֵֵֵֶַַַַַָֹהּוא

על  חׁש ׁשם יקּבע זה טעם ׁשּמּצד אפׁשר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻואי

הּוא  ההעלם ׁשל ענינֹו ׁשעצם אף הּמדרגה, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעצם

אינֹו וגּלּוי העלם ענין ּדהּנה, מהּגּלּוי. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָלמעלה

התּגּלּות  ּוכמֹו לגּלּוי, אחרּֿכ ּבא ּבהעלם קדם ׁשהיה עצמֹו זה ׁשענין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבאפן

אזי  ּכזה [ׁשּבאפן לגּלּוי ּבא עצמֹו ׁשהּדבר סגּורה, ּבתבה מּנח ׁשהיה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻּדבר

הן  הּמעלֹות, ב' ּבגּלּוי יׁשנן ׁשאז ּכיון ההעלם, מענין למעלה הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּלּוי

ּבאפן  אּלא הּגּלּוי], מעלת והן ּבהעלם) ׁשהיה הּדבר (עצם ההעלם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמעלת
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ז i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

ׁשּנמׁש והינּו, העלם, ּבבחינת נׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשההעלם

נׁשאר  עצמֹו ההעלם אבל ההעלם, מן ּגּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָרק

הּקֹודמים  ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּוכמֹו .14ּבהעלמֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

מהּגּלּוי, למעלה הּוא ׁשההעלם מּובן ּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָואם

העלם  ׁשהּוא לפי רק זה הרי העלם ׁשּנקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּומה

הּוא  הרי ענינֹו ׁשּבעצם וכיון זּולתֹו. ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָלגּבי

ּבׁשם  יּקרא לּמה מּובן, אינֹו מהּגּלּוי, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָלמעלה

מּובן, הרי ,חׁש ּבׁשם ׁשּנקרא וכיון .ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹחׁש

זּולתֹו, לגּבי העלם רק לא הּוא ההעלם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשענין

והעלם. חׁש ּבבחינת הּוא ענינֹו ׁשּבעצם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹאּלא

ÔÈÚ‰Â ּבקרּוב הּוא ההעלם ׁשּבחינת הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַ

ּבקרּוב  ולהיֹותֹו ּבמקֹורֹו, ְְְְְִִֵֵּודבקּות

הּוא  ולכן ההתּפּׁשטּות, ּבהעּדר הּוא הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָלמקֹורֹו

מציאּות  ּבבחינת ׁשאינֹו ּבעצמֹו חׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹּבבחינת

ּגם  מתּגּלה ׁשאינֹו לכ הּסּבה ּכן ּגם וזֹוהי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹור.

לא  למבלע ּדטריד איידי ועלּֿדר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹלזּולתֹו.

ּדכיו 15ּפליט  הּוא , הרי למבלע, טריד ׁשהּוא ן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

ּכלל, להׁשּפיע  ׁשּי ואינֹו חּוׁשיו, ּכל ְְְְְִִֵַַַָָָָּבבּטּול

ׁשּכאׁשר  ּומקּבל, מׁשּפיע ותלמיד, ּברב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַּוכמֹו

הּוא  אזי מהרב, הּׂשכל ּבקּבלת טרּוד ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָהּתלמיד

ׁשּי ׁשאינֹו עד הּמציאּות, והעּדר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָּבבּטּול

הּמקּבלים, ענין ּבתחּלת הּוא וכן ּכלל. ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלהׁשּפיע 

ּבּבריאה  לזה ׁשהּדגמא הּמלכּות, ספירת ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָֻּדהינּו

הּירח  ׁשל ענינֹו ּדהּנה, הּלבנה. ענין הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלמּטה

ׁשּנאמר  (ּדאף הארץ על להאיר וּיעׂש16הּוא ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָ

וּיּתן  גֹו' הּגדֹולים הּמאֹורֹות ׁשני את ְְְֱִִִֵֵֶַַַֹאלקים

ּדקרא  סּיּומא הרי הּׁשמים, ּברקיע אלקים ְְֱֲִִִִִִֵַַָָָָָֹאֹותם
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ב.15) ח, חולין – חז"ל לשון טזֿיז.16)ע"פ א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא ÌÏÚ‰‰Lברוחניות ÔÙ‡a כך עקב הנעלמות הגבוהות הדרגות ¿…∆∆«∆¿≈

אותן  לקלוט מכדי נמוך ‰ÌÏÚשה"למטה" ˙ÈÁ·a ¯‡L והעובדה ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆¿≈
ממעלתה, יורדת שהיא משמעה אין גילוי לידי באה דרגה ¿»¿eÈ‰Â,שאותה

Èelb ˜¯ CLÓpL מסויים ‰‰ÌÏÚאור ÔÓ,הנעלהÌÏÚ‰‰ Ï·‡ ∆ƒ¿»«ƒƒ«∆¿≈¬»«∆¿≈
BÓÏÚ‰aהמאור ¯‡L BÓˆÚ«¿ƒ¿»¿≈»¿

התגלה  a˙pL‡¯ולא BÓÎe ,¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈ¯Ó‡na14. במאמר ««¬»ƒ«¿ƒ

הסוכות  לחג מלכות" ב"דבר שהופיע

אפשר) בדרך ביאור (עם זו שנה

"חכמה  שכאשר בהרחבה מבואר

נעשית  הנעלמת) (החכמה סתימאה"

אין  הגלויה, לחכמה ומקור שורש

סתימאה" ש"חכמה דבר של פירושו

רק  אלא גילוי לידי באה עצמה

ואילו  ממנה התגלתה הגלויה שהחכמה

ולמרות  בהעלם. נשארה עצמה היא

היא  והנעלמת הסתומה שהחכמה

עצמה, היא הגלויה, לחכמה השורש

חכמה  תמיד נשארת הסתומה, החכמה

שבעמקי  המשכיל' ש'כח כשם נעלמה

אבל  הגלויה החכמה את מפעיל הנפש

התגלות  פירושה אין חכמה התגלות

בהעלם. שנשאר המשכיל' 'כח

‡e‰ ÌÏÚ‰‰L Ô·eÓ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»∆«∆¿≈
שהיא  Èelb‰Ó,בדרגה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ

‰Ê È¯‰ ÌÏÚ‰ ‡¯˜pL ‰Óe לא «∆ƒ¿»∆¿≈¬≈∆
אלא  עצמו, בו חסרון ÈÙÏבגלל ˜«̄¿ƒ

.B˙ÏeÊ Èa‚Ï ÌÏÚ‰ ‡e‰L∆∆¿≈¿«≈»
‡e‰ È¯‰ BÈÚ ÌˆÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿∆∆ƒ¿»¬≈
,Ô·eÓ BÈ‡ ,Èelb‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ≈»

Y CLÁ ÌLa ‡¯wÈ ‰nÏ ביטוי »»ƒ»≈¿≈…∆
האור, לעומת וחסרון העדר שמשמעו

מעלתו? מפני נעלם הוא «≈¿ÔÂÈÎÂוהרי
È¯‰ ,CLÁ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈…∆¬≈
‡Ï ‡e‰ ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿««∆¿≈…
‡l‡ ,B˙ÏeÊ Èa‚Ï ÌÏÚ‰ ˜«̄∆¿≈¿«≈»∆»
˙ÈÁ·a ‡e‰ BÈÚ ÌˆÚaL∆¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÏÚ‰Â CLÁ.ביאור צריך זה ודבר …∆¿∆¿≈
‡e‰ ÔÈÚ‰Â ההעלם של המעלה גודל בגלל הוא הגילוי העדר שאמנם ¿»ƒ¿»

מסויים  חיסרון בהעלם יש זאת בכל אבל הגילוי, מדרגת למעלה היא ודרגתו

מכך  נובע זה וחיסרון "חושך"), נקרא הוא ‰‰ÌÏÚ(שבגללו ˙ÈÁaL∆¿ƒ««∆¿≈
אלא  וביטוי גילוי לידי בא B¯B˜Óa,נשאר‰e‡אינו ˙e˜·„e ·e¯˜a¿≈¿≈ƒ¿

˙eËMt˙‰‰ ¯cÚ‰a ‡e‰ È¯‰ B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a B˙BÈ‰ÏÂ כלפי ¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿≈«ƒ¿«¿

BÓˆÚaחוץ  CLÁ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÔÎÏÂ ביחס , רק ולא מהותו, מצד ¿»≈ƒ¿ƒ«…∆¿«¿
הזולת אל ‡B¯להתגלות ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a BÈ‡L הוא שעניינו ∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ

ולהאיר. Ìbלהתפשט ‰lb˙Ó BÈ‡L CÎÏ ‰aq‰ Ôk Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«≈«ƒ»¿»∆≈ƒ¿«∆«
B˙ÏeÊÏ– תוצאה אלא המצב של הגדרה איננה שאיֿההתגלות כלומר, ¿»

ואיננו  במקורו דבוק שההעלם מאחר

לכן  האור), (כמו ומתגלה מתפשט

לזולת. גם מתגלה ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂאיננו
בליעת  לענין האמור ההלכתי המושג

וכדומה  בכלים È¯Ëc„איסור È„ÈÈ‡«¿≈¿»ƒ
ËÈÏt ‡Ï ÚÏ·ÓÏ15 שטרוד כיוון ¿ƒ¿«…»ƒ

הדברים  מטבע כי פולט, אינו ִֶַלבלוע

בו  סותרות פעולות לשתי מקום אין

רוחניים  בעניינים גם וכך זמנית.

‡e‰L ÔÂÈÎc ההעלם„È¯Ë ¿≈»∆»ƒ
ÚÏ·ÓÏ של ובנטייה ב'תנועה' ונמצא ¿ƒ¿«

וחוסר  התעלמות היינו 'בליעה',

והתגלות, ‰e‡התפשטות È¯‰¬≈
CiL BÈ‡Â ,ÂÈLeÁ Ïk Ïeh·a¿ƒ»»¿≈«»

ÏÏk ÚÈtL‰Ï שהן הדרגות ולכן ¿«¿ƒ«¿»
הן  כי "חושך" להקרא ראויות בהעלם

ואיֿהתגלות, הסתתרות של ב'תנועה'

ÚÈtLÓ ,„ÈÓÏ˙Â ·¯a BÓÎe¿¿«¿«¿ƒ«¿ƒ«
„ÈÓÏz‰ ¯L‡kL ,Ïa˜Óe¿«≈∆«¬∆««¿ƒ

„e¯Ë ועסוקÏÎO‰ ˙Ïa˜a »¿«»««≈∆
Ïeh·a ‡e‰ ÈÊ‡ ,·¯‰Ó≈»«¬«¿ƒ

˙e‡Èˆn‰ ¯cÚ‰Â הנפשי ומצבו ¿∆¿≈«¿ƒ
כולו  שכל בהתבטלות הוא נמצא

שלו, המציאות של ביטוי »Ú„וחוסר
ÏÏk ÚÈtL‰Ï CiL BÈ‡L כי ∆≈«»¿«¿ƒ«¿»

'תנועות' שתי הן ו'השפעה' 'קבלה'

אחת. בבת לבוא יכולות שלא סותרות

ÔÈÚ ˙lÁ˙a ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«
˙¯ÈÙÒ eÈ‰c ,ÌÈÏa˜n‰«¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ«

˙eÎÏn‰ שהיא הוא עניינה שכל ««¿
ממנה, שלמעלה מהספירות מקבלת

‰hÓÏ ‰‡È¯aa ‰ÊÏ ‡Ó‚c‰L∆«À¿»¿∆«¿ƒ»¿«»
הזה  ‰·l‰בעולם ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»»

(בלשון  עצמה משל אור כל לה שאין

כלום), מעצמּה לה אין כלום", מגרמה לה "לית בחסידות: המובא ְֵַָהזוהר

(Û‡cכדלהלן  ı¯‡‰ ÏÚ ¯È‡‰Ï ‡e‰ Á¯i‰ ÏL BÈÚ ,‰p‰c .¿ƒ≈ƒ¿»∆«»≈«¿»ƒ«»»∆¿«
¯Ó‡pL16'B‚ ÌÈÏB„b‰ ˙B¯B‡n‰ ÈL ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ NÚiÂ ∆∆¡««««¡…ƒ∆¿≈«¿«¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÚÈ˜¯a ÌÈ˜Ï‡ Ì˙B‡ ÔziÂ היא לארץ האור השפעת כן ואם «ƒ≈»¡…ƒƒ¿ƒ««»»ƒ
והירח  השמש של המציאות עצם על נוסף c˜¯‡דבר ‡ÓeiÒ È¯‰ סיום , ¬≈ƒ»ƒ¿»
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`mdxaח oa wgvi zeclez dl`e

ּכּמה  יׁש הּירח ּובאֹור הארץ), על להאיר ְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

הּמּלּוי  ּבתכלית הּוא לפעמים וׁשּנּויים, ְְְְִִִִִִִִַַָחּלּוקים

ועד  אֹורּה, נתמעט  ולפעמים ְְְְְְִִִֵֵַַַָָוהּׁשלמּות,

ּבערב  ּוכמֹו לגמרי, מתעּלמת היא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּלפעמים

לגמרי, ּבהעלם היא ׁשאז וראׁשֿחדׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹראׁשֿחדׁש

ּבלבד. נקּודה רק היא הרי הּמֹולד ּברגע ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָוגם

ורחּוקּה קרּובּה אפן לפי הם אּלה ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹוׁשּנּויים

אין  הּלבנה ׁשהרי  הּׁשמׁש, אֹור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּמקֹורּה

מאיר  הּׁשמׁש ׁשאֹור אּלא מעצמּה, אֹור ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָלּה

ּבקרּוב  היא הּלבנה ּכאׁשר ולכן, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָעלֿידּה,

מה  וכל ההתּפּׁשטּות, ּבהעּדר היא הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָלּׁשמׁש,

יֹותר  מתּפּׁשטת מהּׁשמׁש יֹותר מתרחקת ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַּׁשהיא

ׁשהּוא  הּלבנה ּבאֹור ׁשהּוא ּוכׁשם ְְְְִֵֶֶַָָָמציאּותּה.

ׁשהּוא  הּׁשמׁש ּבאֹור ּגם הּוא ּכן ְְֵֵֶֶֶַַַַהּמקּבל,

הּמתּפּׁשט  אֹור יׁש הּׁשמׁש ּבאֹור ּדהּנה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַהּמׁשּפיע ,

יֹוצא  האֹור ּכאׁשר ּדוקא והרי הּכלּול, ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָואֹור

מאיר  הּוא אזי הּׁשמׁש ּבעצם למקֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַמחּוץ

ּבמקֹורֹו ּכלּול ּכׁשהּוא מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּומתּפּׁשט,

ּכלל. אֹור ּבׁשם עֹולה אינֹו אזי הּׁשמׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָּבעצם

לּה ּדלית הּמלכּות , ּבספירת יּובן מּזה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוהּדגמא

ּכלּום  ֿ 17מּגרמּה זעיר מּבחינת מקּבלת ורק , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

אזי  אנּפין', ל'זעיר  ּבקרּוב היא ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַאנּפין,

ּתחת  נקּודה ונעׂשית  הּבּטּול, ּבתכלית ְְְְֲִִִֵַַַַַָהיא

אנּפין',18הּיסֹוד  מ'זעיר מתרחקת היא וכאׁשר , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַ

אֹור  להׁשּפיע לּׁשּועלים ראׁש נעׂשית ְְֲֲִִֵַַַַַָֹאזי

ּבספירת  ׁשה ּוא ּוכׁשם ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה.

יֹותר, עליֹונֹות ּבמדרגֹות ּגם הּוא ּכ ְְְְֵֵֶַַַַָהּמלכּות,

עצמּות  לבחינת יֹותר קרּוב ּבבחינת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכל

הּמציאּות  ּבּטּול ּבבחינת יֹותר הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֵַַאיןֿסֹוף,

ּוכמאמר  ּבעצמֹו. חׁש עליֹון 19ּובבחינת ּכתר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַֹ

אּוכם  מצחצח, אֹור צח אֹור ּדאיהּו ְְְִַַַַָָֻאףֿעלּֿגב 
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ועוד.17) א. רטו, זח"ג ב. רמט, ב. לג, תיקון 18)זח"א (שער לד שער חיים עץ שם. הרח"ו ובהגהת א קצא, זח"ג ראה

פ"ד. ב).19)הנוקבא) (קלה, לסופו קרוב ת"ע תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡¯ıהפסוק  ÏÚ ¯È‡‰Ï ‡e‰ היא הארץ על אור שהשפעת ומכאן ¿»ƒ«»»∆

והירח  השמש המאורות, שני של והתכלית ‰Á¯iהעיקר ¯B‡·e המאיר ), ¿«»≈«
הארץ  ÌÈ˜elÁעל ‰nk LÈ הבדליםÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈÈepLÂ באמצע ≈«»ƒƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÚÙÏÂהחודש ,˙eÓÏM‰Â Èeln‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ החודש מאמצע ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ
ÚÂ„ואילך  ,d¯B‡ ËÚÓ˙ƒ¿«≈»¿«

ÌÈÓÚÙlL החודש ‰È‡בסוף ∆ƒ¿»ƒƒ
·¯Úa BÓÎe ,È¯Ó‚Ï ˙ÓlÚ˙Óƒ¿«∆∆¿«¿≈¿¿∆∆
Ê‡L L„ÁŒL‡¯Â L„ÁŒL‡…̄…∆¿……∆∆»

È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰a ‡È‰ הירח ואור ƒ¿∆¿≈¿«¿≈
כלל, נראה ‰ÏBn„לא Ú‚¯a Ì‚Â¿«¿∆««»

È¯‰ מחדש נולדה שהלבנה למרות ¬≈
להאיר  e˜„‰ומתחילה ˜¯ ‡È‰ƒ«¿»

„·Ïa.ניכר שאינו כמעט ואורה ƒ¿«
‰l‡ ÌÈÈepLÂבלבנהÈÙÏ Ì‰ ¿ƒƒ≈∆≈¿ƒ

d¯B˜nÓ d˜eÁ¯Â d·e¯˜ ÔÙ‡…∆≈»¿ƒ»ƒ¿»
È¯‰L ,LÓM‰ ¯B‡ ‡e‰L∆«∆∆∆¬≈
,dÓˆÚÓ ¯B‡ dÏ ÔÈ‡ ‰·l‰«¿»»≈»≈«¿»
ŒÏÚ ¯È‡Ó LÓM‰ ¯B‡L ‡l‡∆»∆«∆∆≈ƒ«

d„È,באמצעותה¯L‡k ,ÔÎÏÂ »»¿»≈«¬∆
,LÓMÏ ·e¯˜a ‡È‰ ‰·l‰«¿»»ƒ¿≈«∆∆

‡È‰ È¯‰ מול אל לחלוטין בטלה ¬≈ƒ
והיא ‰‰˙eËMt˙השמש ¯cÚ‰a¿∆¿≈«ƒ¿«¿

È‰M‡וההתגלות, ‰Ó ÏÎÂ¿»«∆ƒ
LÓM‰Ó ¯˙BÈ ˙˜Á¯˙Óƒ¿«∆∆≈≈«∆∆
d˙e‡ÈˆÓ ¯˙BÈ ˙ËMt˙Óƒ¿«∆∆≈¿ƒ»
ותלמיד  רב לגבי לעיל לאמור בדומה

רבו  לפני יושב שהתלמיד שבשעה

הוא  ולקלוט, לקבל היינו 'לבלוע' וטרוד

להשפיע. היינו 'לפלוט', מסוגל איננו

‰·l‰ ¯B‡a ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«¿»»
Ìb ‡e‰ Ôk ,Ïa˜n‰ ‡e‰L∆«¿«≈≈«
,ÚÈtLn‰ ‡e‰L LÓM‰ ¯B‡a¿«∆∆∆««¿ƒ«
¯B‡ LÈ LÓM‰ ¯B‡a ,‰p‰c¿ƒ≈¿«∆∆≈

ËMt˙n‰החוצה B‡Â¯מהשמש «ƒ¿«≈¿
ÏeÏk‰,מתגלה ואיננו עצמה בשמש «»

‡ˆBÈ ¯B‡‰ ¯L‡k ‡˜Âc È¯‰Â«¬≈«¿»«¬∆»≈
LÓM‰ ÌˆÚa B¯B˜ÓÏ ıeÁÓƒƒ¿¿∆∆«∆∆
Œ‰Ó ,ËMt˙Óe ¯È‡Ó ‡e‰ ÈÊ‡¬«≈ƒƒ¿«≈«
ÏeÏk ‡e‰Lk ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿∆»
ÈÊ‡ LÓM‰ ÌˆÚa B¯B˜Óaƒ¿¿∆∆«∆∆¬«

ÏÏk ¯B‡ ÌLa ‰ÏBÚ BÈ‡ ואי ≈∆¿≈¿»
כי  השמש של כאור אותו להגדיר אפשר

עצמה. בפני מהות ולא עצמה מהשמש נפרד בלתי חלק הוא

dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚c‰Â¿«À¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ«««¿¿≈»ƒ«¿»
ÌeÏk17 ו מעצמה, לה) מיוחדים (אורות דבר שום לה Ïa˜Ó˙שאין ˜¯ ¿ְ«¿«∆∆

והשפעות  ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊאורות ˙ÈÁaÓ חסד המידות הם זעירות פנים ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
וכו', ‡ÔÈt'וגבורה ¯ÈÚÊ'Ï ·e¯˜a ‡È‰ ¯L‡kL למקור וקרובה ∆«¬∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿ƒ

בו, ודבוקה שלה ‰È‡השפע ÈÊ‡¬«ƒ
˙ÈNÚÂ ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¬≈

„BÒi‰ ˙Áz ‰„e˜18 מבואר ¿»«««¿
ספירת  של שבביטול וחסידות בקבלה

ממנה  שלמעלה לספירות המלכות

ועניינים, אופנים כמה יש (המידות)

את  מבטלת שהמלכות הוא מהם ואחד

בלבד  'נקודה' בבחינת שתהיה עצמה

קרובה  היא ואז התפשטות) כל (ללא

מהמידות  האחרונה למידה ודבוקה

שבמצב  ומובן היסוד, מידת העליונות,

'משפיע' ולא 'מקבל' ורק אך היא  הזה

¯ÈÚÊ'Ó ˙˜Á¯˙Ó ‡È‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒƒ¿«∆∆ƒ¿≈
,'ÔÈt‡ ואיננה המידות, היינו «¿ƒ

כך כל למקורה וקרובה »¬‡ÈÊדבוקה
˙ÈNÚ שבעולם המלכות ספירת «¬≈
ÌÈÏÚeMÏהאצילות  L‡¯ ביטוי) …«»ƒ

בפרקי  המשנה לשון פי על מליצי

ואל  לאריות זנב "הוי ד: פרק אבות

אמצעי  היינו לשועלים") ראש תהי

מהספירות  וחיות השפעה להעברת

ממנה  ‡B¯שלמעלה ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a שהם ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

האצילות  מעולם שלמטה .העולמות
˙¯ÈÙÒa ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆ƒ¿ƒ«
Ìb ‡e‰ Ck ,˙eÎÏn‰««¿»«
ÏkL ,¯˙BÈ ˙BBÈÏÚ ˙B‚¯„Óa¿«¿≈∆¿≈∆»
¯˙BÈ ·e¯˜ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«≈≈

ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·Ï שהוא ƒ¿ƒ««¿≈
ולכל  הבחינות לכל והשורש הראש

ÈÁ·a˙הדרגות, ¯˙BÈ ‡e‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ«
˙e‡Èˆn‰ Ïeha שלו העצמית ƒ«¿ƒ
CLÁ ˙ÈÁ··e והעלםBÓˆÚa ƒ¿ƒ«…∆¿«¿

והארה  התפשטות של ב'תנועה' ולא

ואיננו  בהתבטלות, אלא והשפעה

'מקבל'. רק אלא 'משפיע'

¯Ó‡ÓÎe19 הזוהרÔBÈÏÚ ¯˙k ¿«¬«∆∆∆¿
e‰È‡c ·bŒÏÚŒÛ‡ שהוא¯B‡ «««¿ƒ

ÁˆÁˆÓ ¯B‡ Áˆזאת בכל ומאיר, בהיר זך, אור אפלולי ‡ÌÎeהיינו «¿À¿»»
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ט i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

ּכתר  היֹותֹו ׁשעם והינּו העּלֹות, עּלת קדם ְְֱִִִֶֶֶַַָָָהּוא

הּוא  ּגּופא ּובזה הּספירֹות , לכל ראׁשית ְְְִִֵֶֶַָָָעליֹון,

"אּוכם  מּכלֿמקֹום, ּומצחצח, צח אֹור ְְְִִַַָָָָֻּבחינת

העּלֹות, עּלת קדם הּבּטּול מּצד ׁשּזהּו ִִִִֶֶַַַָָָהּוא",

"קּמיּה"20ּוכמאמר  קּמיּה, מתחׁשכן נהֹורין ּכל ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָ

למעלה, האֹור ענין ּבכללּות הּוא וכן ְְְְְְִִֵַַַָָָָּדוקא.

נעׂשה  אזי מּמקֹורֹו מתרחק ּכאׁשר ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּדוקא

ּכׁשהּוא  מהּֿׁשאיןּֿכן אֹור, מציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַּבבחינת

מציאּות  ּבבחינת אינֹו אזי ּבמקֹורֹו וכלּול ְְְְְֲִִִִֵֵַַָּבקרּוב

ּבּזהר  וכדאיתא ּכלל, נהֹורין.21אֹור אינּון לאו ְְְְִִִִַַָָָֹ

האצילּות  עֹולם ּבענין להּידּוע סֹותר זה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָואין

וסמּו אצל מּלׁשֹון הּוא אצילּות ּתבת ,22ׁשּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַָ

ההעלם  ּגּלּוי הּוא האצילּות ענין .23ּומּכלֿמקֹום ְְֲִִִִֵֶַַָָָ

להּלׁשֹון  אֹור הּלׁשֹון ּבין ההפרׁש ידּוע ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּדהּנה

ּכמֹו הּגּלּוי  על מֹורה אֹור ׁשהּלׁשֹון ְֲִִֶֶַַַָאצילּות,

ּבקרּוב  ׁשהּוא ּכמֹו היינּו הּמקֹור, מּצד ְְְִֵֶֶַַַָׁשהּוא

הּגּלּוי  הּוא ענינֹו אצילּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִִֵֵֶַַָלמקֹורֹו,

אצילּות  נקרא ׁשּלכן ּדוקא, מרחק ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻּכמֹו

ענין  אמּתית אמנם האצילּות. עֹולם עֹולם, ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָּבׁשם

ׁשאז  ּבמקֹורֹו, וכלּול ּבקרּוב ּבהיֹותֹו הּוא ְְְְִִֵֶָָָהאֹור

יּובן  זה ּומּכל ּכלל. אֹור מציאּות ּבבחינת ְְְִִִִֵֶַָָָאינֹו

חׁשך  ּבׁשם ׁשּנקרא ,חׁש ּבחינת רק ּבענין לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּבבחינת  הּוא אּלא הּזּולת, לגּבי ההעלם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָמּצד

הּבּטּול  ענין והּוא עצמֹו, מּצד וחׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹהעלם

וזהּו למקֹור ֹו. הּקרּוב מּצד הּמציאּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַוהעּדר
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א.20) כג, א.21)זח"א סה, התורה 22)ח"א פרשיות על הזקן אדמו"ר מאמרי פ"א. אבי"ע) (שער טז שער פרדס ראה

הבאה. בהערה שנסמנו מקומות שיא. ע' ועוד.23)ח"א ואילך. רא ס"ע מארז"ל על אוה"ת א. עו, משפטים תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜„Ìועכור ‡e‰ לגבי¯˙k B˙BÈ‰ ÌÚL eÈ‰Â ,˙BlÚ‰ ˙lÚ »»ƒ«»ƒ¿«¿∆ƒ¡∆∆

˙B¯ÈÙq‰ ÏÎÏ ˙ÈL‡¯ ,ÔBÈÏÚ כל סוף שהיא מהמלכות בשונה ∆¿≈ƒ¿»«¿ƒ
ÁˆÁˆÓe,הספירות, Áˆ ¯B‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ‡Ùeb ‰Ê·e זך אור »∆»¿ƒ««¿À¿»

כנ"ל  "‡ÌÎeובהיר, ,ÌB˜ÓŒÏkÓ(ועכור (אפלולי ‰e‡",חשוך ƒ»»»
Ì„˜ Ïeha‰ „vÓ e‰fL לפני ∆∆ƒ««ƒ»»

,˙BlÚ‰ ˙lÚ היינו הסיבות, סיבת ƒ«»ƒ
הכל  שורש שהוא סוף' ,ה'אין

¯Ó‡ÓÎe20 הזוהרÔÈ¯B‰ Ïk ¿«¬«»¿ƒ
ÔÎLÁ˙Ó נחשכים האורות כל ƒ¿«¿»

מאירים) ואינם ≈̃»dÈn(מתעלמים
"˜dÈn"לפניו  הרי Âc˜‡לפניו , «≈«¿»

שהיא  המלכות ספירת רק שלא

מקבלת  (והיא הספירות מבין האחרונה

ומהותה), טבעה זה כי משפיעה ואינה

(בחינת  ומתעלמת לחלוטין מתבטלת

לדרגות  קרובה כשהיא "חושך")

השפע  במקור ודבוקה ממנה שלמעלה

הכתר  בחינת אפילו אלא שלה

מהותה  (ומצד מהספירות שלמעלה

קרובה  היא כאשר ובהיר), זך אור היא

סוף', ה'אין מול וניצבת השפע למקור

ואינה  וכל מכל מתבטלת היא גם

("חושך") נעלמת אלא .מאירה
¯B‡‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»
¯L‡k ‡˜ÂcL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¿»«¬∆
‰NÚ ÈÊ‡ B¯B˜nÓ ˜Á¯˙Óƒ¿«≈ƒ¿¬««¬∆
Œ‰Ó ,¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ«
·e¯˜a ‡e‰Lk ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿∆¿≈
BÈ‡ ÈÊ‡ B¯B˜Óa ÏeÏÎÂ¿»ƒ¿¬«≈
,ÏÏk ¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ21ÔeÈ‡ Â‡Ï ¿ƒ¿ƒ»«…«»ƒ
ÔÈ¯B‰ למרות (וזאת אורות אלו אין ¿ƒ

ומתגלים  ממקורם יוצאים הם שכאשר

הכתר  כמו ביותר, נעלים אורות הם הרי

במיוחד). ובהיר זך שאורו העליון

˙·z Le¯tL ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÔÈÚa Úe„i‰Ï ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«»«¿ƒ¿«»»¬ƒ∆≈≈«
CeÓÒÂ Ïˆ‡ ÔBLlÓ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡22ÔÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓe , ¬ƒƒ¿≈∆¿»ƒ»»ƒ¿«

ÌÏÚ‰‰ Èelb ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰23 מקום יש האמור לכאורה על לשאול »¬ƒƒ«∆¿≈
הוא  ש"אצילות" בחסידות מבואר האצילות עולם של ועניינו מהותו לגבי לעיל:

(ועוד  בעצמו לקדושֿברוךֿהוא וסמוך קרוב כלומר וסמוך", "אצלו מלשון

האורות  כי לנבראים מאשר לבורא יותר שייך אצילות כללי שבאופן מבואר

עשיה) יצירה, (בריאה, בי"ע בעולמות ורק 'אין'. בבחינת הם שבאצילות

לעיל  האמור ולפי ומציאות 'יש' בבחינת שהם נבראים יש מאצילות) שלמטה

מתפשטת  פחות היא בו, ודבוקה למקורה יותר קרובה מסוימת שבחינה שככל

האצילות  עולם מוגדר מדוע 'חושך', נחשבת שהיא כך כדי ועד מאירה ופחות

והביאור: ו'חושך? כ'העלם' ולא ההעלם" ‰‰L¯Ùכ"גילוי Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈
˙eÏÈˆ‡ ÔBLl‰Ï ¯B‡ ÔBLl‰ ÔÈa,ולהאציל להאיר הביטויים, שני ≈«»¿«»¬ƒ

והתפשטות  והארה להתגלות מתייחסים

יש  אבל והשפעה, אור של ממקור

משמעותי, הבדל «»∆ÔBLl‰Lביניהם
BÓk Èelb‰ ÏÚ ‰¯BÓ ¯B‡∆««ƒ¿

¯B˜n‰ „vÓ ‡e‰L"אור" כי ∆ƒ««»
האור, מקור של הארה ¿»‰eÈÈפירושו

,B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a ‡e‰L BÓk¿∆¿≈ƒ¿
BÈÚ ˙eÏÈˆ‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¬ƒƒ¿»
˜Á¯Ó ‡e‰L BÓk Èelb‰ ‡e‰«ƒ¿∆¿À»

‡˜Âc,ממקורו ˜¯‡ונבדל ÔÎlL «¿»∆»≈ƒ¿»
ÌÏBÚ ,ÌÏBÚ ÌLa ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿≈»»

˙eÏÈˆ‡‰ על להתפלא אין כלומר: »¬ƒ
נקרא  האצילות עולם אחד שמצד כך

ומצד  למקורו וקרוב סמוך היינו 'אצלו',

דבר  ההעלם', 'גילוי נקרא הוא שני

מסויים  ריחוק של במצב רק שאפשרי

העובדה  עצם כי (כאמור), מהמקור

ולא  'אצילות' נקרא האצילות שעולם

בהארה  מדובר שלא מוכיחה 'אור'

האור, למקור קרוב ממקום ו'גילוי'

והתפשטות  התגלות הוא 'אור' שהרי

היא  'אצילות' ואילו מקרוב המקור של

ולכן, מרחוק. האור מקור של התגלות

ממנו, שלמטה לעולמות שביחס למרות

למקור  וסמוך 'אצלו' נחשב אצילות

התגלות  שהוא ל'אור' ביחס הרי האור,

עולם  גם האור, למקור קירבה מתוך

גם  סוף סוף כי 'עולם', הוא האצילות

כך) (כל בקירוב לא הוא אצילות

- סוף אין באור «¿«‡ÌÓלמקורו
‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»

B¯B˜Óa ÏeÏÎÂ ·e¯˜a B˙BÈ‰a,כאמור כלל, להתגלות Ê‡Lמבלי ƒ¿¿≈¿»ƒ¿∆»
BÈ‡ÏÏk ¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a.מקורו בתוך ונעלם נכלל אלא ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

ÔÈÚa Ô·eÈ ‰Ê ÏkÓeשנקראות אלה CLÁדרגות ˙ÈÁa מאחר והעלם ƒ»∆»¿ƒ¿«¿ƒ«…∆
וגילוי, בהתפשטות מאירות vÓ„שאינן ˜¯ ‡Ï CLÁ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈…∆…«ƒ«

ÌÏÚ‰‰ ואיֿההתגלותÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‡l‡ ,˙Ïef‰ Èa‚Ï «∆¿≈¿«≈««∆»ƒ¿ƒ«∆¿≈
BÓˆÚ „vÓ CLÁÂ,מהותו cÚ‰Â¯מבחינת Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ¿…∆ƒ««¿¿ƒ¿««ƒ¿∆¿≈

·e¯w‰ „vÓ ˙e‡Èˆn‰והדבקותB¯B˜ÓÏ להיות זו לבחינה שגורמים «¿ƒƒ««≈ƒ¿
בהרחבה. לעיל כמבואר כלל, להתגלות ולא 'משפיע' ולא בלבד 'מקבל'
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`mdxaי oa wgvi zeclez dl`e

ּברחּוק  ׁשהיא ּדיצירה ,חׁש ּובֹורא אֹור ְִִִִֵֵֶֶָֹיֹוצר

ׁשענינּה הּבריאה מהּֿׁשאיןּֿכן אֹור, ּבחינת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהיא

ּבֹו ּומאיר האין אל ׁשּקרֹוב הראׁשֹון הּיׁש ִִִֵֵֶֶַַָָָהּוא

האלקי  האין ׁשּנֹוׂשא הראׁשֹון הּיׁש הּנה ֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהאין,

ׁשהּוא  ּדמאחר ּכלל, יׁשּות ּבבחינת אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָעליו,

התּפּׁשטּות  ׁשּום ׁשם ׁשּי לא הרי להאין, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבקרּוב

.חׁש ּבחינת הּוא ולכן ְְְִֵֶַָָֹּכלל,

ÈtŒÏÚÂ,ויצחק אברהם ּבענין יּובן זה ּכל ¿«ƒְְְְְִִֶַַָָָָָ

יצחק, ּדא "ו"חׁש אברהם ּדא ְְְִֶַָָָָָֹ"אֹור"

יֹותר  נעלית היא חׁש ּבבחינת יצחק ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשעבֹודת

האֹור  ענין ּכי אֹור , ּבבחינת אברהם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָמעבֹודת

ענין  מהּֿׁשאיןּֿכן הרחּוק, על מֹורה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָוהּגּלּוי

אברהם  ׁשעבֹודת והינּו, הּקרּוב. מּצד הּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹהחׁש

עבֹודת  וׁשֹוב". "רצֹוא ּבבחינת היא ְְְֲִִִִַַָָָויצחק

אלקּות  והמׁשכת "ׁשֹוב", ּבבחינת היא ְְְְֱִִִַַַַָָָֹאברהם

היא  יצחק ועבֹודת הרחּוק. ּבמקֹום ְְְֲִִִִַַַָָָלמּטה

מּגדר  לצאת וה"רצֹוא" הּגבּורֹות ְְְִִִֵֶֶַַָָָּבבחינת

ּומּצד  למקֹורֹו, הּקרּוב על מֹורה ׁשּזה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַהּכלים,

.וחׁש ּבּטּול ּבבחינת הּוא הרי מק ֹורֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹהרגׁש

ּׁשּכתּוב ‡ÌÓד) מה להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְִִִֶֶַַָָָ

אברהם, ּבן יצחק ּתֹולדֹות ְְְִֵֶֶַָָָאּלה

קֹודמת  ּדאברהם ׁשהעבֹודה מּובן ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּמּזה

ּׁשּנתּבאר  מה עלּֿפי והרי ּדיצחק, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהעבֹודה

הּוא  ויצחק "ׁשֹוב" ּבחינת הּוא ׁשאברהם ְְְְְִִֵֶַַָָָלעיל

קֹודמת  יצחק ׁשעבֹודת נמצא רצֹוא, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָּבחינת

להיֹות  צריכה ׁשּבתחּלה ּכּידּוע אברהם, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָלעבֹודת

ּד"ׁשֹוב". העבֹודה ואחרּֿכ ּד"רצֹוא" ְְְֲֲַַָָָָָָהעבֹודה

מקֹומֹות  ּבכּמה הּמבאר ׁשהּסדר הּוא, הענין ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹא

מּצד  זה הרי ׁשֹוב, ואחרּֿכ רצֹוא הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּתחּלה

הּוא  הּנבראים עבֹודת ּדסדר ּדוקא, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהּנבראים

המׁשכת  סדר אמנם ׁשֹוב. ואחרּֿכ רצֹוא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּתחּלה
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e‰ÊÂ שמעהפירוש קריאת בברכות הנאמר של B·e¯‡הפנימי ¯B‡ ¯ˆBÈ ¿∆≈≈

‡È‰L ‰¯ÈˆÈc ,CLÁ ממקורו מתגלה הנוצר הדבר כאשר אפשרית …∆ƒƒ»∆ƒ
ונמצא ‰È¯a‡‰החוצה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,¯B‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ˜eÁ¯a¿ƒƒ¿ƒ««∆≈≈«¿ƒ»

ÔBL‡¯‰ Li‰ ‡e‰ dÈÚL המציאות של הראשון B¯wL·השלב ∆ƒ¿»»«≈»ƒ∆»
¯È‡Óe ÔÈ‡‰ Ï‡ ונרגשBa ∆»«ƒ≈ƒ

ÔBL‡¯‰ Li‰ ‰p‰ ,ÔÈ‡‰»«ƒƒ≈«≈»ƒ
ÂÈÏÚ È˜Ï‡‰ ÔÈ‡‰ ‡NBpL∆≈»«ƒ»¡…ƒ»»

בו, ונרגש ניכר ÈÁ·a˙והאין BÈ‡≈ƒ¿ƒ«
‡e‰L ¯Á‡Óc ,ÏÏk ˙eLÈ≈¿»¿≈««∆
CiL ‡Ï È¯‰ ,ÔÈ‡‰Ï ·e¯˜a¿≈¿»«ƒ¬≈…«»

ÏÏk ˙eËMt˙‰ ÌeL ÌL מצד »ƒ¿«¿¿»
האין  רק היא מציאותו וכל עצמו

מקורו  שהוא ‰e‡שמעליו ÔÎÏÂ ,¿»≈
והוא  מאיר ולא CLÁ.נעלם ˙ÈÁa¿ƒ«…∆

ÔÈÚa Ô·eÈ ‰Ê Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»∆»¿ƒ¿«
‡c "¯B‡" ,˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ זה «¿»»¿ƒ¿»»

"CLÁ"Â Ì‰¯·‡ זה,˜ÁˆÈ ‡c «¿»»¿…∆»ƒ¿»
CLÁ ˙ÈÁ·a ˜ÁˆÈ ˙„B·ÚL∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ«…∆

לת  מבלי למציאותו והעלם, ביטוי ת

˙„B·ÚÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈≈¬«
¯B‡ ˙ÈÁ·a Ì‰¯·‡ לידי שבא «¿»»ƒ¿ƒ«

וביטוי, ‰‡B¯גילוי ÔÈÚ Èkƒƒ¿«»
Œ‰Ó ,˜eÁ¯‰ ÏÚ ‰¯BÓ Èelb‰Â¿«ƒ∆«»ƒ«

CLÁ‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡M וההעלם ∆≈≈ƒ¿««…∆
·e¯w‰ „vÓ ‡e‰.לעיל כמבואר ƒ««≈

Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬««¿»»
‡Bˆ¯" ˙ÈÁ·a ‡È‰ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«»

."·BLÂ שראה המרכבה במעשה »
לא  הקודש שחיות נאמר הנביא יחזקאל

כל  נמצאות אלא אחד במקום עומדות

ו'שוב'. 'רצוא' של באופן בתנועה העת

נושא  הוא - ושוב' 'רצוא - זה עניין

לעולמות  אלוקות בהמשכת הן כללי

האדם  על (למשל, האדם בעבודת והן

שנראות  תנועות שתי בעבודתו לשלב

גם  בוֿזמנית לו שיהיה כך כסותרות

להתקרב  ותשוקה רצון - "רצוא"

וגם  בהקדושֿברוךֿהוא, ולהיכלל

לגמרי  הנפש מכלות להימנע - "שוב"

'בהתיישבות' היא שעבודתו ולוודא

המתאימים. בכלים ובהתלבשות

נפש  בהלכי גם קיים הדבר למעשה,

האדם  לעתים כללי: באופן האדם

במחיר  גם בו לדבוק ושואף האישית למציאותו שמחוץ מדבר מאד מתלהב

– העשתונות) איבוד כדי עד (ולפעמים הפרטית ומהותו מציאותו על ויתור

הדבר  של הקליטה ולמרות לעצמו חוזר נרגע, הוא שבו והשלב "רצוא",

- ובענייננו "שוב"). נקרא ומיושב שקול נשאר הוא תוכו, אל לו שמחוץ

˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰Â ,·BL ˙ÈÁ·a ‡È‰ Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú מלמעלה ¬««¿»»ƒƒ¿ƒ«¿«¿»«¡…
˜eÁ¯‰ ÌB˜Óa ‰hÓÏ תהיה רוחנית מבחינה הרחוק במקום שגם ¿«»ƒ¿»ƒ

אלקות. וגילוי ‰B¯e·b˙המשכת ˙ÈÁ·a ‡È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÂ«¬«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿
"‡Bˆ¯"‰Â ותשוקה משיכה ¿»»

ÌÈÏk‰ ¯„bÓ ˙‡ˆÏ שהאור »≈ƒ∆∆«≈ƒ
מידת  את מגבילים והם בהם מלובש

וההתפשטות, המשיכה fL‰ההארה ∆∆
במקור  ולהכלל להתעלות והרצון

,B¯B˜ÓÏ ·e¯w‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««≈ƒ¿
‡e‰ È¯‰ B¯B˜Ó L‚¯‰ „vÓeƒ«∆¿≈¿¬≈

.CLÁÂ Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»…∆
CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ÌÓ‡ („»¿»«ƒ∆»ƒ
‰l‡ ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»≈∆
,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙B„ÏBz¿ƒ¿»∆«¿»»
‰„B·Ú‰L Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆»¬»
‰„B·Ú‰Ï ˙Ó„B˜ Ì‰¯·‡c¿«¿»»∆∆¿»¬»

˜ÁˆÈc היא אברהם שעבודת כך ¿ƒ¿»
באה  יצחק ועבודת והסיבה, ההתחלה

של  לעבודתו וכתוצאה כהמשך

Ó‰אברהם  ÈtŒÏÚ È¯‰Â ,«¬≈«ƒ«
‡e‰ Ì‰¯·‡L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿»»

·BL ˙ÈÁa למטה מלמעלה המשכה ¿ƒ«
‡Bˆ¯ ˙ÈÁa ‡e‰ ˜ÁˆÈÂ העלאה ¿ƒ¿»¿ƒ«»

למעלה, B·ÚL„˙מלמטה ‡ˆÓƒ¿»∆¬«
˙„B·ÚÏ ˙Ó„B˜ ˜ÁˆÈƒ¿»∆∆«¬«
‰lÁ˙aL Úe„ik ,Ì‰¯·‡«¿»»«»«∆ƒ¿ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ האדם בעבודת ¿ƒ»ƒ¿
"‡Bˆ¯"c ‰„B·Ú‰ לצאת תשוקה »¬»¿»

והגוף  העולם של וההגבלות מהגדרים

לאלוקות ולהתקרב «»»¿CkŒ¯Á‡Âהגשמי
·BLc ‰„B·Ú‰ מהכרה שנובעת »¬»¿

בעולם  דווקא היא העבודה שתכלית

ו"שוב" ב"רצוא" גם וכך הזה

"רצוא", להיות צריך תחילה ברוחניות.

נאמר  מדוע כן, ואם "שוב". כך ואחר

כי  שמשמעו אברהם" בן יצחק "תולדות

והסיבה, המקור הוא ("שוב") אברהם

והרי  התוצאה, הוא ("רצוא") ויצחק

כך  אחר ורק "רצוא" הוא הרגיל הסדר

"שוב"?

¯„q‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ האמור «»ƒ¿»∆«≈∆
BÓB˜Ó˙לעיל ‰nÎa ¯‡·n‰«¿…»¿«»¿

‡Bˆ¯ ‡e‰ ‰lÁzLוהעלם·BL CkŒ¯Á‡Â,והתגלות‰Ê È¯‰ ∆¿ƒ»»¿««»¬≈∆
‰lÁz ‡e‰ ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ¯„Òc ,‡˜Âc ÌÈ‡¯·p‰ „vÓƒ««ƒ¿»ƒ«¿»¿≈∆¬««ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‡Bˆ¯ להתעלות ותשוקה מלמטה BL·התעוררות CkŒ¯Á‡Â המשכה »¿««»
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יי i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

מ  ׁשּתחּלה האלקּות ּבאפן הּוא למּטה ּלמעלה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹ

וכדאיתא  ההעלם, הּוא ואחרּֿכ הּגּלּוי ְְְְִִִֵֶַַַַָָהּוא

חּיים' ולא 24ּב'עץ מטי ּבחינת הּוא ׁשּבעקּדים ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֻ

ֿ 25מטי  ואחר (מטי) הּגּלּוי הּוא ׁשּתחּלה והינּו , ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ׁשל  ׁשענינם וכיון מטי). (לא ההעלם הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכ

למּטה, מּלמעלה האלקּות המׁשכת הּוא ְְְְֱִַַַַָָָָָָֹהאבֹות

ענינֹו הּוא ׁשּתחּלה אברהם, ּבן יצחק נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכן

יצחק, ׁשל ענינֹו ואחרּֿכ ּגּלּוי, אברהם, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשל

ּבענין  ּגם הרי להבין, צרי עדין א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָהעלם.

מצינּו למּטה מּלמעלה אלקּות ְְְְֱִִַַַַָָָָֹהמׁשכת

אֹורֹו צמצם ׁשּבתחּלה ׁשּזהּו קֹודם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָׁשההעלם

אֹור  ּגּלּוי נמׁש הּצמצּום ואחרי הּצד, על ְְְֲִִִֵַַַַַַָָהּגדֹול

אל  הּצמצּום ׁשּקדימת הּוא, הענין א ְְְִִִֶֶַַַַַָָהּקו.

האֹור  מּבחינת ההמׁשכה ּבענין הּוא ְְְְִִִִַַַַַָָָהּגּלּוי

ּכל  ׁשּיתחּדׁש ׁשּבכדי והינּו, ּבעצמּותֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּכלּול

ּתחּלה  הּצמצּום להיֹות הצר הּגּלּויים, ְְְְְִִִִִִַַַַָֻענין

ּבמדרגה  ׁשּגם [ואףֿעלּֿפי  הּגּלּוי ענין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָואחרּֿכ

והתעּלמּות  הּצמצּום אל והּגּלּוי האֹור קדם ְְְְְִִִֶַַַַָָזֹו

מּובן  ּבאֹור, היה ׁשהּצמצּום ּגּופא ּדמּזה ְְִִֶֶַָָָָָָהאֹור,

מּכלֿמקֹום, הּצמצּום, אל קדם והּגּלּוי ְְִִִֶֶַַַָָָָׁשהאֹור

אֹור  ׁשהּוא הּצמצּום ׁשּקדם האֹור ּכללּות ְְֲִֵֶֶֶַָָֹהרי

ּכלל, וגּלּוי אֹור ּבבחינת אינֹו ּבעצמּותֹו, ְְְְְִִִֵַַַָָהּכלּול
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מטי).24) ולא מטי (שער ז א.25)שער סה, ב. טז, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלמעלה. hÓÏ‰וגילוי ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ¯„Ò ÌÓ‡»¿»≈∆«¿»«»¡…ƒ¿«¿»¿«»

הנבראים  מצד התעוררות בעקבות ‰e‡שלא ‰lÁzL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆¿ƒ»
'ÌÈiÁ ıÚ'a ‡˙È‡„ÎÂ ,ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â Èelb‰24 «ƒ¿««»«∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

ÌÈc˜ÚaL הספירות עשר של שהאורות שם על "עקודים" הנקרא עולם ∆«¬Àƒ
שהם  כפי בו נמצאים העליונות

בשונה  אחד, בכלי וקשורים 'עקודים'

בסדר  מאירים שהם כפי ממצבם

ספירה  לכל יש שם ההשתלשלות

משלה, והגדרה מחולקות 'ציור' והן

כלי  יש אור ולכל עצמה בפני אחת כל

ÈËÓמשלו ˙ÈÁa ‡e‰ מגיע ¿ƒ«»ƒ
ÈËÓונוגע  ‡ÏÂ25eÈ‰Â , ¿…»ƒ¿«¿

(ÈËÓ) Èelb‰ ‡e‰ ‰lÁzL∆¿ƒ»«ƒ»ƒ
‡Ï) ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»«∆¿≈…

(ÈËÓ"ו"שוב "רצוא" של זה ענין »ƒ
מסוימת) (במידה דומה האלוקי באור

בעולמות  בעיקר (שקיים למושג

"מטי", ההשתלשלות) מסדר שלמעלה

לבחינת  בדומה ונמשך, מגיע היינו

נמשך  שאינו היינו מטי", ו"לא "שוב",

לבחינת  דומה אלא למטה מלמעלה

כי  שאף נמצא והעלאה. "רצוא"

קודם  ("רצוא") ההעלם האדם בעבודת

הדברים  סדר ("שוב"), לגילוי

להיפך, הוא למטה מלמעלה בהתגלות

קודם  "מטי") – ("שוב" שהגילוי כך

מטי") "לא - ("רצוא" «≈¿ÔÂÈÎÂלהעלם
‡e‰ ˙B·‡‰ ÏL ÌÈÚL∆ƒ¿»»∆»»
‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡…ƒ¿«¿»
Ôa ˜ÁˆÈ ¯Ó‡ ÔÎÏ ,‰hÓÏ¿«»»≈∆¡«ƒ¿»∆
BÈÚ ‡e‰ ‰lÁzL ,Ì‰¯·‡«¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»

.ÌÏÚ‰ ,˜ÁˆÈ ÏL BÈÚ CkŒ¯Á‡Â ,Èelb ,Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»∆ƒ¿»∆¿≈
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡,כי מספיק אינו האמור הביאור ‰¯Èלכאורה «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¬≈

ÌÏÚ‰‰L eÈˆÓ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿««¿»«¡…ƒ¿«¿»¿«»»ƒ∆«∆¿≈
Ì„B˜ תחילה העלם הוא למטה מלמעלה האלוקי האור התגלות וסדר לגילוי ≈

גילוי, כך ‰v„ואחר ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ÌˆÓˆ ‰lÁ˙aL e‰fL∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«»«««
הקדושֿברוךֿהוא  של ברצונו עלה שכאשר וחסידות קבלה בספרי כמבואר

ממנו  האור והתגלות בהמשכת הראשון השלב הרי ונבראים עולמות לברוא

האור  את שהעלים הראשון הצמצום הוא גדול, העלם היה זו למטרה יתברך

שלא  כדי הצידה האור של כ"סילוק" מוגדר שהוא עד כך כל רבה במידה

‰ÌeˆÓvיאיר  È¯Á‡Â ‰Âwהראשון , ¯B‡ Èelb CLÓ כמבואר ¿«¬≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ««
וגילה  חזר האיןֿסוף, אור של והסילוק ההעלם שלאחר וחסידות בקבלה

ֿ הקדושֿברוךֿהוא  מהאין אלא אור בהרבה סוף מופחת אור זה היה שהפעם

לפני  שהאיר האיןֿסוף האור קו מאשר כמו מועט הוא הזה והאור הצמצום

הוא  למטה מלמעלה האלקי האור של וההמשכה הגילוי סדר שגם מכאן דק.

שאברהם  האמור הביאור כן ואם העלם, כך ואחר תחילה גילוי של בדרך

כי  (גבורה), והעלם רצוא שעניינו ליצחק קודם (חסד) וגילוי "שוב" שעניינו

הולם  מענה מספק איננו מטי"), ("לא להעלם קודם ("מטי") הגילוי למעלה

ליצחק? קודם אברהם מדוע לשאלה

˙ÓÈ„wL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«
ÌeˆÓv‰ בתחילת הבריאה הראשון «ƒ¿

Èelb‰ Ï‡ הקו אור ‰e‡של ∆«ƒ
˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ«

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ועדיין »«»¿«¿
נפרדת  כמציאות כלל התגלה לא

הראשון  השלב היא והתגלותו ממקורו,

של  ומהותו מעצמותו כלשהי בהתגלות

È„ÎaLהקדושֿברוךֿהוא, ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈
ÌÈÈelb‰ ÔÈÚ Ïk LcÁ˙iL∆ƒ¿«≈»ƒ¿««ƒƒ
העובדה  עצם את לראשונה לחדש כדי

מסוימת  והתפשטות הארה שתהיה

הקדושֿברוךֿהוא, של מעצמותו

ÌeˆÓv‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ הראשון À¿«ƒ¿«ƒ¿
Èelb‰ ÔÈÚ CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»ƒ¿««ƒ
יותר, נמוכות בדרגות אבל הקו אור של

התחדש, כבר הגילוי ענין שעצם לאחר

ואחר  הגילוי בא ותחילה שונה הסדר

ההעלם  ÌbLכך ÈtŒÏÚŒÛ‡Â]¿««ƒ∆«
BÊ ‰‚¯„Óa ההארה תחילת של ¿«¿≈»

עניין  עצם והתחדשות מעצמותו

‡Ïהגילויים  Èelb‰Â ¯B‡‰ Ì„»̃«»¿«ƒ∆
¯B‡‰ ˙eÓlÚ˙‰Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿ƒ¿«¿»
ההארה  את לחדש שכדי כאמור שלא

להיות  חייב העלם הראשונה תחילה

גילוי, להיות יכול כך אחר ורק וצמצום

- להעלם קדם הגילוי זה בענין שגם ÌeˆÓv‰Lוהראייה ‡Ùeb ‰fÓc ,¿ƒ∆»∆«ƒ¿
B‡a¯הראשון  ‰È‰ הצמצום לפני Èelb‰Âשהאיר ¯B‡‰L Ô·eÓ , »»»»∆»¿«ƒ

ÌeˆÓv‰ Ï‡ Ì„˜ והתגלה התחדש הראשון האור שגם נמצא כן ואם »«∆«ƒ¿
הרי בדרך  לעיל, למבואר בניגוד וזאת העלם, כך אחר ורק תחילה גילוי של

בדרך  היתה ההארה שהתחלת לעיל כמבואר קושיא זו אין דבר של לאמיתו

היה  הראשון הצמצום לפני שאמנם משום וזאת גילוי, כך ואחר צמצום של

וגילוי  ‰ÌeˆÓvאך אור Ì„wL ¯B‡‰ ˙eÏÏk È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿»»∆…∆«ƒ¿
ÏÏk Èel‚Â ¯B‡ ˙ÈÁ·a BÈ‡ ,B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡ ‡e‰L∆«»¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
שמדובר  כיוון אבל וסילק, העלים הראשון שהצמצום גדול אור היה אמנם

מאיר  ואיננו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו כלול שהוא כפי באור

והעובדה  וקיומו הרגיל. במובן ו'גילוי' 'אור' זה אין למקורו, מחוץ ומתפשט

למטה  מלמעלה ההתגלות שסדר הוכחה מהווה אינו אותו לצמצם צורך שהיה

ההעלם, כך ואחר תחילה גילוי אורות Ï"pÎÂהוא לגבי הזוהר מדברי ¿««
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`mdxaיב oa wgvi zeclez dl`e

האֹור  ׁשּגם זאת, ועֹוד נהֹורין. אינּון ּדלאו ְְְְִִֶַַַָָֹוכּנ"ל

הּצמצּום, ּכּונת ּבֹו ּכלּול היה לּגּלּוי, ְִִֶַַַַַָָָָָׁשּׁשּי

ּכזה  ּבאפן האֹור ׁשּנמׁש ּגּופא ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹוהינּו,

ׁשּכּונת  לפי זה הרי הּצמצּום, עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיתעּלם

והּגּלּוי  האֹור אל קדם וזהּו26הּצמצּום . ְְְִִֶֶַַַָָ

לחסדים  קֹודמֹות ּבׁשרׁשם אבל 27ׁשהּגבּורֹות .[ ְְְְֲֲִֶַַָָָָ

אזי  הּגּלּויים, ענין לכלל ּכבר ּבא ׁשהאֹור ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָלאחרי

מטי ', ולא ּד'מטי  ּבאפן הּוא ּגּלּוי הּסדר ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

הּוא  ׁשענינם האבֹות אצל ולכן, העלם. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואחרּֿכ

הּסדר  למּטה, מּלמעלה אלקּות וגּלּוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָֹהמׁשכת

ואחרּֿכ אברהם ּתחּלה אברהם, ּבן יצחק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּוא

ְִָיצחק.

ּכמֹוe‡·e¯ה) ויצחק אברהם עבֹודת ענין ≈ְְְְְֲִִַַַָָָ

ואחד  אחד ּכל ּבעבֹודת ְֲֶֶֶַַָָָׁשהּוא

והעבֹודה  ּדאהבה העבֹודה ענין הּוא ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּדחסד  הּפנימּיּות הם ויראה אהבה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדיראה,

ּוכמֹו28ּוגבּורה  החסד, ּפנימּיּות היא ּדאהבה , ְְְְֲִִִֶֶַַָָ

מּצד  היא החסד המׁשכת ׁשּסּבת רֹואים ְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשאנּו

ּגם  הּוא כן ּוכמֹו הּנאהב, לּדבר האהבה ְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָהרּגׁש

ויצחק, אברהם ׁשל ענינם ולכן, הּיראה. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבענין

ענין  הּוא ּבעבֹודה , ׁשהּוא ּכמֹו ּוגבּורה, ְְְֲִֶֶֶַָָָחסד

העבֹודה  היא אברהם ׁשעבֹודת ויראה, ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָאהבה

ּדיראה. העבֹודה היא יצחק ועבֹודת ְְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָּדאהבה,

האהבה  ׁשהרי רחּוק, ּבחינת היא האהבה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּדהּנה,

הרי  מהּדבר, רחֹוק ּדלהיֹותֹו הרחּוק, ּבסּבת ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּבאה

קרּוב, ּבחינת היא והּיראה הּדבר. את אֹוהב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּוא

לעתידֿלבא  ּוכמֹו הּקרּוב, ּבסּבת ׁשּבאה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלפי

הּסלעים 29ּדכתיב  ּובסעפי הּצּורים ּבנקרת לבֹוא ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָ
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ואילך).26) א'ב ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה רואים העם וכל ד"ה ועוד.27)ראה תשיח. ע' קרח אוה"ת תניא 28)ראה

א). (קכג, סט"ו ספל"ו.29)אגה"ק בתניא הובא כא. ב, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במקורם ÔÈ¯B‰הכלולים ÔeÈ‡ Â‡Ïc.וגילויים כאורות מוגדרים שאינם ¿»ƒ¿ƒ

˙‡Ê „BÚÂ באור היה הראשון שהצמצום למרות מדוע נוסף הסבר קיים ¿…
ואחר  גילוי קודם הוא ההמשכה שסדר הוכחה זו אין הצמצום לפני קיים שהיה

מאחר  הרגיל במובן אור איננו הצמצום לפני שהאור בלבד זו לא – העלם כך

הרי בעצמותו, כלול »∆ÌbLשהיה
¯B‡‰בעצמותו CiMLהכלול »∆«»
ÈelbÏ יש ולכאורה להתגלות ועתיד «ƒ

להעלם, שקודם וגילוי כאור להחשיבו

Ba ÏeÏk ‰È‰ עצמו ek˙באור »»»«»«
‡Ùeb ‰fL ,eÈ‰Â ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«¿∆∆»
‰Êk ÔÙ‡a ¯B‡‰ CLÓpL∆ƒ¿«»¿…∆»∆

ÌlÚ˙iL כך È„ÈŒÏÚאחר ∆ƒ¿«≈«¿≈
˙ekL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆«»«
¯B‡‰ Ï‡ Ì„˜ ÌeˆÓv‰«ƒ¿»«∆»

Èelb‰Â26 למעשה אמנם כלומר, ¿«ƒ
העובדות  ומבחינת באור היה הצמצום

צמצום  היה כך ואחר אור היה קודם

והכוונה  התוכן מבחינת אבל והעלם,

היתה  הצמצום ("תכנית") כוונת הרי

וק  וגם טבועה מתחילתו באור יימת

באופן  מלכתחילה נמשך האור בפועל

ולכן  אותו ויסלק יעלים שהצמצום ְִַכזה

ההתגלות  שסדר לומר ניתן בהחלט

והעלם, צמצום קודם הוא למעלה

גילוי. כך B¯e·b‰L˙ואחר e‰ÊÂ¿∆∆«¿
והעלם צמצום «¿«¿ÌL¯Laשעניינם
ÌÈ„ÒÁÏ ˙BÓ„B˜ שעניינם ¿«¬»ƒ

הצמצום  שכוונת כשם וגילוי המשכה

להאיר  לכוונה ‡·27Ïקדמה .[¬»
ÏÏÎÏ ¯·k ‡a ¯B‡‰L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆»»¿»ƒ¿»
‡e‰ ¯„q‰ ÈÊ‡ ,ÌÈÈelb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒ¬««≈∆

ÈËÓ'c ÔÙ‡aומתגלה ÏÂ‡מגיע ¿…∆¿»ƒ¿…
'ÈËÓ,מתגלה ולא מגיע lÁz‰לא »ƒ¿ƒ»

ÌÏÚ‰ CkŒ¯Á‡Â Èelb כמבואר ƒ¿««»∆¿≈
לעיל.

ÌÈÚL ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈≈∆»»∆ƒ¿»»
˙e˜Ï‡ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ¡…

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ וניכר גלוי באופן ƒ¿«¿»¿«»
ובכוונת  בשורש שהוא כפי רק ולא

‡·¯‰Ìהדברים, ‰lÁz ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ‡e‰ ¯„q‰ שעניינו «≈∆ƒ¿»∆«¿»»¿ƒ»«¿»»
וגילוי  ÁˆÈ˜חסד CkŒ¯Á‡Â.והעלם גבורה שעניינו ¿««»ƒ¿»

˙„B·Úa ‡e‰L BÓk ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú ÔÈÚ ¯e‡·e (‰≈ƒ¿«¬««¿»»¿ƒ¿»¿∆«¬«
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk בתחילת שנשאלה לשאלה מענה ומכאן »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

בנפש  בעבודה יצחק את הוליד ואברהם אברהם בן יצחק עניין "מהו המאמר

אדם"), בכל להיות צריך האבות "בחינת (שהרי מישראל" אחד ‰e‡כל
‰·‰‡ È¯‰L ,‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰Â ‰·‰‡c ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»¿«¬»¿»¬»¿ƒ¿»∆¬≈«¬»

‰¯e·‚e „ÒÁc ˙eiÓÈt‰ Ì‰ ‰‡¯ÈÂ28 הקודש באגרת כמבואר ¿ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿∆∆¿»
(חסד  אלו "מידות טו): (סימן שבתניא

שבנפש  חיצוניות בחינת הן וגבורה)

שהן  פנימיות מידות מלובשות ובתוכן

עלֿדרךֿמשל  ויראה... אהבה בחינת

אהבתו  מחמת לבנו המשפיע באב

שלא  ויראתו מפחדו השפעתו ומונע

חסֿושלום", מכשול לידי יבא

,„ÒÁ‰ ˙eiÓÈt ‡È‰ ‰·‰‡c¿«¬»ƒ¿ƒƒ«∆∆
˙aqL ÌÈ‡B¯ e‡L BÓÎe¿∆»ƒ∆ƒ«
„vÓ ‡È‰ „ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««∆∆ƒƒ«
,·‰‡p‰ ¯·cÏ ‰·‰‡‰ Lb¯‰∆¿≈»«¬»«»»«∆¡»
ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿ƒ¿«

‰‡¯i‰ למניעת שה סיבה הוא פחד «ƒ¿»
השפע.

ÔÎÏÂ היא החסד שפנימיות כיוון ¿»≈
היא  הגבורה ופנימיות האהבה, מידת

הרי  היראה, ÏLמידת ÌÈÚƒ¿»»∆
,‰¯e·‚e „ÒÁ ,˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»∆∆¿»

‰„B·Úa ‡e‰L BÓk,'ה בעבודת ¿∆»¬»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰ אהבת ƒ¿««¬»¿ƒ¿»

ה'ה' ‡·¯‰Ìויראת ˙„B·ÚL ,∆¬««¿»»
,‰·‰‡c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ƒ»¬»¿«¬»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÂ«¬«ƒ¿»ƒ»¬»
‡È‰ ‰·‰‡‰ ,‰p‰c .‰‡¯Èc¿ƒ¿»¿ƒ≈»«¬»ƒ
‰·‰‡‰ È¯‰L ,˜eÁ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¬»

˜eÁ¯‰ ˙aÒa ‰‡a מהדבר »»¿ƒ«»ƒ
B˙BÈ‰Ïcהאהוב  שהאדם , מאחר ¿ƒ¿

c‰Ó·¯הוא  ˜BÁ¯ האהוב »≈«»»
אליו, ‡B‰·ומשתוקק ‡e‰ È¯‰¬≈≈

¯·c‰ ומייחל ‡˙ להתקרב ושואף ∆«»»
ÈÁa˙אליו. ‡È‰ ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙aÒa ‰‡aL ÈÙÏ ,·e¯≈̃¿ƒ∆»»¿ƒ«
·e¯w‰ קרוב נמצא האדם כאשר «≈

פחד  חש הוא אימה עליו המטיל לדבר

המאיים  מהדבר רחוק כשהוא ואילו

פחד, חש È˙Îc·איננו ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ BÓÎe29 והיה" המשיח ימות על ¿∆»ƒ»…ƒ¿ƒ
יתחבאו  (כלומר, עפר ובמחילות צורים במערות ובאו הימים... באחרית

של a˜¯˙ולהתחבא B·Ï‡ויסתתרו)..." ובחורים ‰ÌÈ¯evבנקבים »¿ƒ¿««ƒ
הגדולות  ‰ÈÂ'של בבליטות ÈÙÚÒ·eהאבנים „Át ÈtÓ ÌÈÚÏq‰ ƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿≈««¬»»
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יג i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

והדר  הוי' ּפחד עצם 30מּפני ׁשּמּצד והינּו ּגאֹונֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ולכן, כּו'. הּיראה ּתּפל ּבקרּוב, האלקּות ְְְֱִִִֵֵַָָָֹֹּגּלּוי

ׁשֹוב, ּבבחינת היא רחּוק ּבחינת ׁשהיא ְְֲִִִִִִֶַַַָָהאהבה

הּגׁשמּיים  ּבּדברים ההמׁשכה הּוא ה'ׁשֹוב' ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָׁשענין

היא  קרּוב ּבחינת ׁשהיא  והּיראה הרחּוק. ְְְְִִִִִִֵֶַַָָּבמקֹום

הּקרּוב, ּבמקֹום להיֹות ׁשרֹוצה רצֹוא, ְְְִִִִֵֶֶַַָּבבחינת

הּמציאּות. ּבּטּול ּבמקֹורֹו, ְְְִִִִֵַָלהּכלל

ÔÈÚ‰Â ּכתיב ּדהּנה הוי'31ּבזה, את ואהבּת ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

הּקׁשיא  וידּועה ,32אלקיׁשּי אי ְֱִֵֶַַָָָֹֻ

,נפׁש ּדמּמה ׁשּבּלב, מּדה ׁשהיא אהבה על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָצּוּוי

ׁשּי לא לאו, ואם יׁשנּה. הרי האהבה, יׁשנּה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאם

הרצֹון  על צּוּוי ׁשּי ׁשּלא ּוכמֹו לאהב, ְֱִִֶֶַַָָָֹֹצּוּוי

על  הּוא ׁשהּצּוּוי מבאר אחר ּובמקֹום כּו'. ְְְִִִֵֶַַַָֹלרצֹות

ׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו יׂשראל 33ההתּבֹוננּות, ׁשמע ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

צּוּוי  ׁשּי ּברׁשּותֹו ׁשּמחֹו ּדכיון אחד, הוי' ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹגֹו'

יבֹוא  ההתּבֹוננּות ועלֿידי ההתּבֹוננּות, ְְְְְְִִֵַַַַָעל

הם  ּומּדֹות ׁשּׂשכל לפי והינּו לאהבה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָממילא

ּבׁשלמּות  ּתהיה העּלה ּכאׁשר ולכן, ועלּול, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעּלה

מּובן, אינֹו עדין א העלּול. יבֹוא ממילא ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָאזי

ההתּבֹוננּות, על הּוא הּצּוּוי הּנ"ל לפי ְְְֲִִִֵֶַַַַַׁשהרי

לׁשֹון  ואּלּו מּמילא, ּבדר ּבאה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָוהאהבה

האהבה  על הּוא ׁשהּצּוּוי מׁשמע ְְְֲִֶַַַַַַָָָָ"ואהבּת"

הּוא  הענין א הּוא 34עצמּה. "ואהבּת" ׁשהּצּוּוי , ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

למּטה. והמׁשכה ׁשֹוב ּבבחינת ּתהיה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהאהבה

הרי  ּבאהבה, ּומתעֹורר מתּבֹונן ּכאׁשר ּגם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּדהּנה,

ּכמֹו ּבלבד, רצֹוא ּבבחינת ּתהיה ׁשאהבתֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָאפׁשר

ומת  ׁשהציץ עּזאי ׁשּנאמר 35ּבן אהרן ּבני ּוכמֹו , ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ענין 36ּבהם  ׁשהּוא וּימּותּו, הוי' לפני ּבקרבתם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
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ומהדר.30) שם: ובישעי' שם. בתניא ה.31)כ"ה ו, 32.116)ואתחנן ע' תש"א סה"מ ד.33)ראה שם, ראה 34)ואתחנן

ואילך). 153 ע' ח"י (תו"מ פ"ג תשי"ד תולדות דש"פ ער"ח ענין להבין ד"ה ג. יז, (תולדות) פרשתנו יד,35)תו"א חגיגה

א.36)ב. טז, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯„‰Â30˙e˜Ï‡‰ Èelb ÌˆÚ „vnL eÈ‰Â ,BB‡b;לעתיד «¬«¿¿«¿∆ƒ«…∆ƒ»¡…

·e¯˜a,לאדםÏtz האדם eÎ'על ‰‡¯i‰.מהקירוב נובעת שיראה הרי ¿≈ƒ…«ƒ¿»
˜eÁ¯ ˙ÈÁa ‡È‰L ‰·‰‡‰ ,ÔÎÏÂ מתחזק האהבה שרגש כאמור ¿»≈»«¬»∆ƒ¿ƒ«ƒ

אליו  ומשתוקק הנאהב מהדבר רחוק האדם BL·,כאשר ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ '·BL'‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««««¿»»

‰ÌÈiÓLbוההתקרבות  ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ
˜eÁ¯‰ ÌB˜Óa שנמצא אף כלומר, ƒ¿»ƒ

המקום, מבחינת מהאלוקות, בריחוק

לאלוקות  ולהתקרב להימשך ביכולתו

שכן  הגשמיים הדברים באמצעות

להלן). שיבואר (כפי אליו קרובים

·e¯˜ ˙ÈÁa ‡È‰L ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈
‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰,ותשוקה ƒƒ¿ƒ«»

ÌB˜Óa ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯L∆∆ƒ¿ƒ¿
,·e¯w‰ ֿ הקדושֿברוך אל ולהתקרב «≈

כדי  עד B¯B˜Óa,הוא ÏÏk‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿
˙e‡Èˆn‰ Ïeha כפי לחלוטין, ƒ«¿ƒ

להלן. שיבואר

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â31 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â¿»«¿»≈¬»»¡…∆

‡ÈLw‰ ‰Úe„ÈÂ32CiL CÈ‡ ƒ»«À¿»≈«»
‰cÓ ‡È‰L ‰·‰‡ ÏÚ Èeeƒ̂««¬»∆ƒƒ»
Ì‡ ,ELÙ ‰nÓc ,·laL∆«≈¿ƒ««¿¿ƒ

dLÈ È¯‰ ,‰·‰‡‰ dLÈ והיא ∆¿»»«¬»¬≈∆¿»
ציווי. ללא גם Â‡Ïקיימת Ì‡Â היינו ¿ƒ»

רגש  חש שאיננו במצב נמצא שהאדם

הציווי  של המשמעות מה ה' אהבת של

והרי אלקיך", ה' את …Ï‡"ואהבת
‡lL BÓÎe ,·‰‡Ï Èeeˆ CiL«»ƒ∆¡…¿∆…
˙Bˆ¯Ï ÔBˆ¯‰ ÏÚ Èeeˆ CiL«»ƒ«»»ƒ¿

'eÎ ואהבת" הציווי פשר מה כן ואם

אלקיך"? ה' את

Èeev‰L ¯‡·Ó ¯Á‡ ÌB˜Ó·eƒ¿«≈¿…»∆«ƒ
˙eBa˙‰‰ ÏÚ ‡e‰ רבנו ובלשון ««ƒ¿¿

התניא): שבספר קטן' (ב'חינוך הזקן

דהיינו  וציווי מצוה לשון שייך ..."

המעוררים  בדברים ודעתו לבו לשום

Ó‰האהבה",את e‰fL∆∆«
·e˙kL33B˙eL¯a BÁnL ÔÂÈÎc ,„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL ∆»¿«ƒ¿»≈¬»»∆»¿≈»∆…ƒ¿

לאהוב  לאדם להורות אפשר ואי לציווי מקום אין שעליו הלב מרגש בשונה

האדם  של ויכולתו בכוחו זה אין קיים לא הרגש אם (כי משהו לרצות או

במה  ולהחליט לבחור יכול והאדם ברשותו כן מוחו הרי הציווי), את לקיים

ולכן להתבונן, ובמה מוחו את ‰‰˙eBa˙,להעסיק ÏÚ Èeeˆ CiL«»ƒ««ƒ¿¿
‰·‰‡Ï ‡ÏÈÓÓ ‡B·È ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ האדם מטבע כי ¿«¿≈«ƒ¿¿»ƒ≈»¿«¬»

הרגש, את מעורר lÚ‰שהשכל Ì‰ ˙BcÓe ÏÎOL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆≈∆ƒ≈ƒ»
ÏeÏÚÂ ההתבוננות כיצד בהרחבה בחסידות (כמבואר ותוצאה (גורם) סיבה ¿»

ה' אהבת את מעוררת ה' בגדולת

ה') ‰lÚ‰ויראת ¯L‡k ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆»ƒ»
השכלית  ההתבוננות היינו הסיבה,

האהבה את המעוררים ∆¿È‰zƒ‰בדברים
‡B·È ‡ÏÈÓÓ ÈÊ‡ ˙eÓÏLaƒ¿≈¬«ƒ≈»»

ÏeÏÚ‰ יתעורר והאדם התוצאה, ∆»
ה'. אהבת של ברגשות

È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ≈»∆¬≈
Èeev‰ Ï"p‰ ÈÙÏ מתייחס איננו ¿ƒ«««ƒ

אלא  האהבה אל ציווי ‰e‡ישירות

‰·‰‡‰Â ,˙eBa˙‰‰ ÏÚ««ƒ¿¿¿»«¬»
el‡Â ,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰‡a»»¿∆∆ƒ≈»¿ƒ

ÔBLÏהפסוקÚÓLÓ "z·‰‡Â" ¿¿»«¿»«¿«
‰·‰‡‰ ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L∆«ƒ«»«¬»

dÓˆÚ שגורם דבר על רק ולא «¿»
חוזרת  כן ואם האהבה, את ומעורר

"ואהבת", הציווי משמעות מה השאלה

האדם  על לצוות אפשר אי והרי

אהבה? ‰ÔÈÚלהרגיש C‡«»ƒ¿»
‡e‰34"z·‰‡Â" Èeev‰L ,∆«ƒ¿»«¿»

˙ÈÁ·a ‰È‰z ‰·‰‡‰L ‡e‰∆»«¬»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Â ·BL כפי ¿«¿»»¿«»

להלן. L‡k¯שיבואר Ìb ,‰p‰c¿ƒ≈««¬∆
ÔBa˙Ó כזו ברמה היא וההתבוננות ƒ¿≈

המיוחלת  התוצאה את מביאה שהיא

¯LÙ‡ È¯‰ ,‰·‰‡a ¯¯BÚ˙Óeƒ¿≈¿«¬»¬≈∆¿»
Á·a ‰È‰z B˙·‰‡L‡Bˆ¯ ˙È ∆«¬»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«»

לאלקות  להתקרב »¿Ïaƒ·„,ותשוקה
˙ÓÂ ıÈˆ‰L È‡fÚ Ôa BÓk35 ¿∆««∆≈ƒ»≈

בין  היה עזאי שבן ז"ל חכמינו כמאמר

ש'נכנסו' (היינו לפרדס" ש"נכנסו אלה

מאד, גדולה במידה לאלוקות והתקרבו

שלהם  והקבלה הקליטה ליכולת מעבר

ו"הציץ  נזק) להם גרם הדבר ולכן

למצב  הגיע הגילוי מעוצמת כי ומת" מכך) וכתוצאה ביותר, עליונים (באורות

מגופו  ופרחה האורות את להכיל יכולה הייתה לא ונשמתו הנפש כלות ,של
BÓÎe ואביהוא Ì‰aנדב ¯Ó‡pL Ô¯‰‡ Èa36ÈÙÏ Ì˙·¯˜a ¿¿≈«¬…∆∆¡«»∆¿»¿»»ƒ¿≈

e˙eÓiÂ 'ÈÂ‰ יּתר התקרבות בעקבות הנפש מכלות כתוצאה היה מותם וגם ¬»»«»ֶֶ
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`mdxaיד oa wgvi zeclez dl`e

ּתהּו ּדלא הּכּונה, לפי זה אין ּכן ואם ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹֹהּתהּו,

יצרּה לׁשבת אּלא צּוּוי,37ּבראּה ׁשּי זה ועל . ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשֹוב. ּבחינת יהיה הרצֹוא ְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשּלאחרי

e‰ÊÂ ז"ל רּבֹותינּו "ואהבּת"38ׁשּדרׁשּו ּבפרּוׁש ¿∆ְְְְֵֵֶַַַָָָ

היינּו ,יד על מתאהב ׁשמים ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּיהא

ּבבח  ּפעל, ׁשל ענין ּבאיזה ּתבֹוא ינת ׁשהאהבה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבחינת  הּוא "ׁשמים" ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשֹוב.

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדאצילּות, ואּתה 39זעירֿאנּפין ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

הּׁשמים, את minXAתׁשמע ׁשהרי ּכתיב, לא ְִִַַַָ©¨©¦ְֲִֵֶֶֹ

מלא  אני הארץ ואת ּכיֿאם40הּׁשמים ,minXd, ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ©¨©¦
ׁשהּוא  ׁשמים ּבבחינת ּתפעל ׁשהּׁשמיעה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהיינּו

ּבּזהר  וכדאיתא ּדאצילּות, אנּפין' 41'זעיר ְְְְֲִִִִֵַַַַָֹ

ּבחינת  ּוגבּורה, חסד ּומים, אׁש הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָּד"ׁשמים"

והּמקּבל  הּכלי הּוא ׁשמים" ו"ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָזעירֿאנּפין .

וזהּו הּמלכּות. ּבחינת והּוא זעירֿאנּפין, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַּדבחינת

האֹור  ׁשּימׁש ,"יד על מתאהב ׁשמים "ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשּיהא

ׁשּימׁש עד מלכּות ּובבחינת זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַֻּבבחינת

רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו למּטה. ְְְֵֵֶֶַַַַָָָהאֹור

ׁשם,42ז"ל  לֹו לקנֹות ׁשנה ת"ק מהל הּקּב"ה הל ְֲִֵַַַַַָָָָָ

לעם 43ׁשּנאמר  לֹו לפּדֹות אלקים הלכּו אׁשר ְְֱֱֲִִֶֶֶַָָָֹ

ּבחינת  היינּו ׁשנה ת"ק ּדמהל ׁשם, לֹו ְְְְֲִֵַַַַָָָולׂשּום

ה' הּוא אנּפין' ּד'זעיר הע ּקר ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָזעירֿאנּפין,

ּכלּול  ויּו"ד מּיּו"ד ּכלּולים ׁשהם ּוכמֹו ְְְְִִִֵֶָספירֹות,
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יח.37) מה, ישעי' א.38)ע"פ פו, 39.11)יומא ע' תש"א סה"מ גם ראה – לט. לו; לד; לב; ח, כג,40)מלכיםֿא ירמי'

א.41)כד. עז, (ב).42)ח"א א פ"ז, כג.43)קה"ר ז, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלהם , הקליטה מיכולת למעלה ‰e‰zלאלוקות, ÔÈÚ ‡e‰L כמבואר ∆ƒ¿««…

מועטים  והכלים מרובים האורות בו עליון רוחני עולם שישנו בחסידות

המידה  על יתר ומאירים 'מתיישבים' ולא נקלטים האורות אין מכך וכתוצאה

בחינת  ונקראים בכלים 'מתיישבים' כן האורות שבהם מהעולמות ובשונה

היא  וההתגלות שההארה היינו 'תיקון'

העולם  הרי כראוי, ומסודרת מתוקנת

נקרא  ב'התיישבות' אינם האורות שבו

רצוי, לא ומצב התוהו Ôkעולם Ì‡Â¿ƒ≈
להתקרב  ותשוקה ש'רצוא' מאחר

בא  שהאדם כזו במידה לאלוקות

עזאי  בבן שהיה כפי הנפש, לכלות

אהרן בני ואביהוא Ê‰ובנדב ÔÈ‡≈∆
d‡¯a e‰z ‡Ïc ,‰ek‰ ÈÙÏ¿ƒ««»»¿……¿»»

d¯ˆÈ ˙·LÏ ‡l‡37 ֿ הקדוש ∆»»∆∆¿»»
'מיושב' בעולם רוצה ברוךֿהוא

'תוהו'. של בעולם ולא »¿ÏÚÂומתוקן
Èeeˆ CiL ‰Ê לאדם להורות ∆«»ƒ

היינו  ‰¯ˆB‡"ואהבת", È¯Á‡lL∆¿«¬≈»»
שבלב, והרגשות המידות והתעוררות

אלא  הנפש כלות לו יגרום לא הדבר

·BL ˙ÈÁa ‰È‰È שיידע היינו ƒ¿∆¿ƒ«
הרגשות  ואת ההתעוררות את לנתב

ש  וב'התיישבות'בצורה ומדודה קולה

יגרום  האהבה שרגש שבמקום כך

ה' בעבודת יתבטא הוא הנפש לכלות

העולם  גדרי ובתוך הגשמי הגוף עם

הזה.

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯cL e‰ÊÂ38 ¿∆∆»¿«≈«
ÌL ‡‰iL "z·‰‡Â" Le¯Ùa¿≈¿»«¿»∆¿≈≈

E„È ÏÚ ·‰‡˙Ó ÌÈÓL לפי) »«ƒƒ¿«≈«»¿
האדם  שעל היא הכוונה פשוטו

יגרמו  שמעשיו כזו בצורה להתנהג

לשון  כהמשך שמים, שם לקידוש

ומתנו  משאו ויהא חכמים תלמידי ומשמש ושונה קורא "שיהא ז"ל: חכמינו

אשרי  תורה שלמדו אביו אשרי עליו אומרות הבריות מה הבריות. עם בנחת

ראו  תורה שלמדו פלוני תורה למדו שלא לבריות להם אוי תורה שלמדו רבו

את  לפרש יש הדברים פנימיות ולפי מעשיו" מתוקנים כמה דרכיו נאים כמה

כך:), ידך" על מתאהב שמים שם "שיהא ז"ל חכמינו ¿»‰eÈÈמאמר
‡Ï ‰·‰‡‰L אלא הנפש כלות כדי עד מהעולם להתנתקות תגרום ∆»«¬»

‡B·z ביטוי ÏÚtלידי ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a בפועל ÈÁ·a˙במעשה , »¿≈∆ƒ¿»∆…«ƒ¿ƒ«
·BL.'ו'התיישבות˙ÈÁa ‡e‰ "ÌÈÓL" ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«ƒ¿ƒ«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊהעליונות המידות הם זעירות BÓÎeפנים ,˙eÏÈˆ‡c ¿≈«¿ƒ«¬ƒ¿
·e˙kL39 המקדש בית חנוכת בעת המלך שלמה של z‡Â‰בתפילתו ∆»¿«»

ÌÈÓM‰ ÚÓL˙ שהקדושֿברוךֿהוא הוא הפסוק פירוש פשוטו ולפי ƒ¿««»«ƒ
לדייק, יש הדברים פנימיות לפי אך השמים מן Ï‡שומע "ÌÈÓMa"«»«ƒ…

‡ÏÓ È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ È¯‰L ,·È˙k40 היינו ¿ƒ∆¬≈∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈
כן  ואם בארץ והן בשמים הן ומקום מקום בכל נמצא שהקדושֿברוךֿהוא

השמים, מן רק לא שומע ŒÈkƒהוא
Ì‡(תשמע "‰ÌÈÓM",(ואתה ƒ«»«ƒ

ÏÚÙz ‰ÚÈÓM‰L eÈÈ‰«¿∆«¿ƒ»ƒ¿«
‡e‰L ÌÈÓL ˙ÈÁ·a כאמור ƒ¿ƒ«»«ƒ∆

,˙eÏÈˆ‡c 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ«¬ƒ
¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ41"ÌÈÓL"c ¿ƒ¿ƒ»«…«¿»«ƒ

‰¯e·‚e „ÒÁ ,ÌÈÓe L‡ ‡e‰≈«ƒ∆∆¿»
(ושאר  העליונות המידות עיקר שהם

מידות  של 'ענפים' נחשבות המידות

והגבורה), Œ¯ÈÚÊהחסד ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈
"ÌÈÓL ÌL"Â .ÔÈt‡"ה"שם «¿ƒ¿≈»«ƒ

השמים Ïa˜n‰Âשל ÈÏk‰ ‡e‰«¿ƒ¿«¿«≈
האורות  את הלאה ומעביר הקולט

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊוההשפעות  ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
העליונות, המידות ¿e‰Â‡היינו

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa בחסידות כמבואר ¿ƒ«««¿
נמשלה  "ז"א" אנפין, זעיר שבחינת

המלכות  ובחינת משפיע, בחינת לזכר,

מקבל  בחינת לנקבה, e‰ÊÂנמשלה .¿∆
·‰‡˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡‰iL"∆¿≈≈»«ƒƒ¿«≈
¯B‡‰ CLÓiL ,"E„È ÏÚ«»¿∆À¿«»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊמלמעלה  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
ויומשך eהמידות יירד האור מכן לאחר

- Ú„עוד ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ··ƒ¿ƒ««¿«
‰hÓÏ ¯B‡‰ CLÓiL לעולמות ∆À¿«»¿«»

האצילות  מעולם Ìbשלמטה e‰ÊÂ .¿∆«
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ôk≈«∆»¿«≈

Ï"Ê42CÏ‰Ó ‰"aw‰ CÏ‰ «»««»»«¬«
מאות˙"˜ BÏחמש ˙B˜Ï ‰L»»ƒ¿

¯Ó‡pL ,ÌL43 בארץ אחד גוי ישראל כעמך ‰eÎÏומי ¯L‡ ≈∆∆¡«¬∆»¿
ÌL BÏ ÌeNÏÂ ÌÚÏ BÏ ˙BcÙÏ ÌÈ˜Ï‡ שלח (הקדושֿברוךֿהוא ¡…ƒƒ¿¿»¿»≈

את  לפרסם וכך ממצרים ישראל בני את ולהוציא לפדות ואהרן משה את

הגדולה, לכם ולעשות בעולם) ÈÁa˙שמו eÈÈ‰ ‰L ˜"˙ CÏ‰Óc¿«¬«»»«¿¿ƒ«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ היינו ז"א, לבחינת מיוחד קשר יש מאות חמש למספר כי ¿≈«¿ƒ

העליונות, ‰'המידות ‡e‰ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ¯wÚ‰ È¯‰L חמש ∆¬≈»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ
˙B¯ÈÙÒ(והוד נצח תפארת, גבורה, ÌÈÏeÏk(חסד, Ì‰L BÓÎe ¿ƒ¿∆≈¿ƒ
„"eiÓ במידת) הספירות מעשר אחת מכל כלולה הללו מהמידות אחת כל ƒ

וכו') בגבורה גם וכך שבחסד מלכות ועד שבחסד מחכמה יש ¿eÈÂ"„החסד
„"eiÓ ÏeÏk אחת שכל ונמצא מעשר, כלולה הבחינות מעשר אחת וכל »ƒ
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טו i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

ׁשם"מּיּו"ד, לֹו ו"לקנֹות ת"ק, ּבחינת זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶַ

ת"ק  מהל הּקּב"ה והל מלכּות, ּבחינת ְְְְֲִַַַַַַַָָָהיינּו

ּב'זעיר  האֹור ׁשּימׁש היינּו, ׁשם, לֹו לקנֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻׁשנה

עלֿידי  היא זֹו והמׁשכה ּובמלכּות. ְְְְְְִִֵַַַַָָאנּפין'

ׁשם  מתאהב ׁשעלֿידיֿזה ּבאהבה, האדם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעבֹודת

ּומלכּות. אנּפין' ּב'זעיר האֹור ׁשּנמׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשמים,

מציאּות  למעלה ׁשּיׁש ּדאףֿעלּֿפי ּבזה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוהענין

יׁש מּכלֿמקֹום, ּומלכּות, אנּפין' 'זעיר ְְְְִִִֵֵַַַָָהּספירֹות

האֹור. ּגּלּוי ּבהם להמׁשי האדם ּבעבֹודת ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹצר

הּגלּות, לזמן הּבית זמן ּבין ההפרׁש ידּוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּדהּנה

מאי  היה הּבית  אמנם ׁשּבזמן אלקּות, ּגּלּוי ר ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹ

לעילא  סליק קּודׁשאּֿבריֿהּוא הּגלּות ְְְְִִִֵַַָָָָּבזמן

מציאּות 44ּולעילא  להיֹות ׁשּיכֹול מּובן ּומּזה , ְְְִִִֵֶֶָָָ

וגּלּוי, אֹור ּבהם יהיה לא ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִִֶֶַָָָֹהּספירֹות,

אׁשּתארּו45ּוכמאמר  מיּנייהּו ּתסּתּלק אנּת וכד ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָ

ׁשמהן" "ּכּלהּו נׁשמתא, ּבלא ּכגּופא ׁשמהן ְְְְְְְִָָָָָָָָֻֻּכּלהּו

ּבחינת  ּגם אּלא הּמלכּות ּבחינת רק לא ְְְְִִֶַַַַַַַָֹהיינּו

נמחקים  ׁשאינם ׁשמֹות ז' ׁשהם ,46זעירֿאנּפין, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּב'פרּדס' ּכדאיתא יֹותר עׂשרה 47ּובפרטּיּות ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

זה  ועל ספירֹות, ּדעׂשר הּכלים ׁשהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשמֹות

ּבלא  ּכגּופא ׁשמהן ּכּלהּו אׁשּתארּו ְְְְְֱֲִֶַָָָָֹֻנאמר

ּבמציאּותם, יּׁשארּו ׁשהּספירֹות ׁשהגם ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָנׁשמתא,

הּגּוף  ּוכמֹו ּכלל, ּגּלּוי ּבהם יהיה לא ְְְִִִֶֶַָָָָֹמּכלֿמק ֹום

עצמֹו מּצד חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש לפי ּבקּיּומֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשּנׁשאר

אפׁשר  למעלה ּגם ּכ הּנפׁש, אֹור ּבֹו אין ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָאבל

ּבהם  יהיה לא אבל ּבמציאּותם יהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהּכלים

חּיּות  מהם נמׁש [ּומּכלֿמקֹום ּכלל ְְִִִֵֶַָָָָּגּלּוי

וחּיּות  העֹולמֹות התהּוּות ׁשהרי ְְֲִֵֶַַָָָָהעֹולם,

איהּו ּוכמאמר הּכלים, מּבחינת הּוא ְְֲִִִִֵַַַַָָהעֹולמֹות

כּו', ליׁש מאין ועלֿידן ּבהן לברא חד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹוחּיֹוהי

נעׂשים  ונּוקבא, ּד'זעירֿאנּפין' ּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָולמ"ד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בחינות,מחמש ממאה כלולה ˙"˜המידות ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰,מאות חמש ¬≈∆¿ƒ«

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa eÈÈ‰ "ÌL BÏ ˙B˜Ï"Â"שמים ש"שם (כאמור ¿ƒ¿≈«¿¿ƒ««¿
מלכות), בחינת BÏהיא ˙B˜Ï ‰L ˜"˙ CÏ‰Ó ‰"aw‰ CÏ‰Â¿»««»»«¬«»»ƒ¿

.˙eÎÏÓ·e 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'a ¯B‡‰ CLÓiL ,eÈÈ‰ ,ÌL≈«¿∆À¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ«¿≈
ŒÏÚL ,‰·‰‡a Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿«¬»∆«
,ÌÈÓL ÌL ·‰‡˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«≈≈»«ƒ
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊa ¯B‡‰ CLÓpL∆ƒ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ

˙eÎÏÓe של עניינה אפוא, וזהו, «¿
"ואהבת" הציווי בא כך שעל האהבה

שלא  כזה באופן ה' את לאהוב –

אלא  (רצוא") הנפש כלות לאדם יגרום

ה' את לעבוד אותו יעורר אדרבה

גילוי  ולהמשיך מעשיות בפעולות

("שוב"). למטה מלמעלה אלוקות

ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ
˙e‡ÈˆÓ ‰ÏÚÓÏ LiL∆≈¿«¿»¿ƒ
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ¿≈«¿ƒ

˙eÎÏÓe של ה' עבודת ללא גם «¿
ˆ¯Cהאדם, LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈…∆

Ì‰a CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿«¿ƒ»∆
,¯B‡‰ Èelb.להלן שיבואר כפי ƒ»

ÔÓÊ ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈≈¿«
ÔÓÊaL ,˙eÏb‰ ÔÓÊÏ ˙Èa‰««ƒƒ¿««»∆ƒ¿«
,˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ‰È‰ ˙Èa‰««ƒ»»≈ƒƒ¡…
Œ‡L„e˜ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÓ‡»¿»ƒ¿««»¿»
‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ»ƒ¿≈»

‡ÏÈÚÏe44 למעלה (ונעלם) עולה ¿≈»
ÏBÎiLמעלה, Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆»

,˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«¿ƒ
Ì‰a ‰È‰È ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»…ƒ¿∆»∆

¯Ó‡ÓÎe ,Èel‚Â ¯B‡45„ÎÂ ¿ƒ¿«¬«¿«
e¯‡zL‡ e‰ÈÈpÈÓ ˜lzÒz z‡«¿¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»¬

e‰lk‡Ïa ‡Ùe‚k Ô‰ÓL À¿¿»»¿»¿»
‡˙ÓL ֿ הקדוש – אתה וכאשר ƒ¿»»

כל  נשארים מהם תסתלק – ברוךֿהוא

נשמה, ללא כגוף ¿e‰lk"Àהשמות
"Ô‰ÓLÏÎהשמות˜¯ ‡Ï eÈÈ‰ ¿»»«¿…«

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa נקראת שכאמור ¿ƒ«««¿
Œ¯ÈÚÊ"שם" ˙ÈÁa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ«¿≈

ÔÈt‡ ספירות שבע בכללות הכוללת «¿ƒ
"מלכות"), עד שבע Ì‰L(מ"חכמה" ∆≈

ז' כנגד מכוונות ז"א של הקדושֿברוךֿהוא BÓL˙הספירות של קדושים ≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L46 אותם למחוק איסור BÈ˙¯שחל ˙eiË¯Ù·e , ∆≈»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈

לגבי  נכון אור, גילוי ללא ספירות של מציאות להיות שיכולה האמור המושג

המידות) שבע רק ולא ודעת בינה חכמה המוחין, גם (היינו הספירות עשר כל

'Òc¯Ù'a ‡˙È‡„k47¯NÚc ÌÈÏk‰ Ì‰L ˙BÓL ‰¯NÚ LiL ƒ¿ƒ»¿«¿≈∆≈¬»»≈∆≈«≈ƒ¿∆∆
‰Ê ÏÚÂ ,˙B¯ÈÙÒהספירות עשר כל של הכלים שכאשר Ó‡¯על ¿ƒ¿«∆∆¡«

ומתעלם  מתעלה הקדושֿברוךֿהוא

‡Ùe‚k Ô‰ÓL e‰lk e¯‡zL‡ƒ¿»¬À¿¿»»¿»
‡˙ÓL ‡Ïa השמות כל נשארים ¿…ƒ¿»»

נשמה, ללא »¬∆Ì‚‰Lכגוף
e¯‡MÈ ˙B¯ÈÙq‰L∆«¿ƒƒ»¬
‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ì˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»ƒ»»…

Èelb Ì‰a ‰È‰Èאורות,ÏÏk ƒ¿∆»∆ƒ¿»
BÓei˜a ¯‡LpL Ûeb‰ BÓÎe גם ¿«∆ƒ¿»¿ƒ

נשמה בו אין Baכאשר LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈
BÓˆÚ „vÓ ˙eiÁ חיות יש שהרי «ƒ««¿

דומם  בדבר ‡B¯גם Ba ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈
¯LÙ‡ ‰ÏÚÓÏ Ìb Ck ,LÙp‰«∆∆»«¿«¿»∆¿»
Ì˙e‡ÈˆÓa eÈ‰È ÌÈÏk‰L∆«≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk Èelb Ì‰a ‰È‰È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿∆»∆ƒ¿»
Ì‰Ó CLÓ ÌB˜ÓŒÏkÓe]ƒ»»ƒ¿»≈∆

ÌÏBÚ‰ ˙eiÁ מקום יש לכאורה «»»
האלוקי  שהאור כיון כך: על לשאול

ונמשך  יורד העולם את ומחיה המהווה

יכול  איך הספירות, עשר באמצעות

בספירות להיות אין כאשר לעולם קיום

שאכן  היא והתשובה אור? גילוי כל

אמצעי  לשמש יכולות הספירות

שבו  במצב גם לעולם חיות להמשכת

גילוי, כל בהם ‰˙‰ee˙אין È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
˙BÓÏBÚ‰ ליש וקיום eiÁÂ˙מאין »»¿«
˙BÓÏBÚ‰שנתהוו ‰e‡לאחר »»

¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈÏk‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««≈ƒ¿«¬«
È‰BiÁÂהזוהר  e‰È‡ ֿ הקדוש הוא, ƒ¿«ƒ

האורות, היינו שלו, והחיּות ברוךֿהוא,

הכלים "גרמוהי", גם Á„וגם כי הוא, «
מאוחדים  והם אלקות מלובשת בכלים

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא …¿Ïƒ·¯‡עם
'eÎ LÈÏ ÔÈ‡Ó Ô„ÈŒÏÚÂ Ô‰a»∆¿«»»≈«ƒ¿≈
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c ÌÈÏk „"ÓÏÂ¿»∆≈ƒƒ¿≈«¿ƒ

‡·˜eÂ הן העליונות הספירות ¿¿»
ועשרה  אורות עשרה – עשר במספר

ראש  יש כלי שלכל וכיוון כלים,

(חיצוניות) וסוף (אמצע) תוך (פנימיות)

והמלכות  (המידות ונוקבא לז"א יש כן ואם לשלוש בעצם נחלק כלי כל הרי

והם כלים שלושים הספירות) כללות שהם האצילות עולם ÌÈNÚ«¬ƒשל
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`mdxaטז oa wgvi zeclez dl`e

אּלא  לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ֿ נׁשמה ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָנפׁשֿרּוח

ּגּלּוי  הּוא אז ּבּכלים ּבגּלּוי מאיר האֹור ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּכאׁשר

אז  מסּתּלקים האֹורֹות וכאׁשר ּבעֹולם, ְְְֱֲִִֶַַָָָָֹאלקּות

להעבֹודה  צרי ולזה ּבעֹולם]. העלם ּבחינת ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָהּוא

מתאהב, ׁשמים ׁשם ׁשּיהיה יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּדנׁשמֹות

ּבבחינת  איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי להמׁשי ְְְְִִִִֵַַַהיינּו,

למּטה. האֹור ׁשּיאיר עד ּומלכּות', ְְְְִִֵֶַַַַָָָ'זעירֿאנּפין

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב נגּה48מה ּכאֹור צּדיקים ארח ¿∆ְִִֶַַַַָֹֹ

ּבזה, והענין הּיֹום. נכֹון ּכי עד ואֹור ְְִִֵֶַַָָָָָהֹול

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צּדיק, נקרא הּקּב"ה צּדיק 49ּדהּנה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ההמׁשכֹות  ׁשּכל לפי והינּו ּדרכיו, ּבכל ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָהוי'

ּבלבד  צדקה ּבדר הם מּלמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוההׁשּפעֹות

ענּיים  הּכל ׁשהרי ּוׁשפלים, לענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּמׁשּפיע

הּצדקה  עלֿידי והינּו .יתּבר אצלֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּוׁשפלים

מּגרמיּה ליּה ּדלית למאן האדם ׁשּנֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָלמּטה

הּצדקה  ּבחינת נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּכלּום,

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו צדקֹות 50מּלמעלה. הוי' צּדיק ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ּבּמדרׁש וכדאיתא ּבני 51אהב, את ׂשֹונא אּומן ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

אהב, צדקֹות הוי' צּדיק הּקּב"ה אבל ְֲֲִֵַַָָָָָָָָאּומנּותֹו,

יׂשראל  ּדנׁשמֹות העבֹודה עלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָואדרּבה,

ענין  נמׁש אהב), (צדקֹות צדקה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָּבבחינת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הוי'), (צּדיק מּלמעלה 52הּצדקה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

מצּוה  עֹוׂשה ׁשהּוא מה ליעקב, ּדבריו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹמּגיד

הּוא  הּפנימי ּדהּפרּוׁש לעׂשֹות, ֿ 53ליׂשראל ׁשעל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

הּוא  עלֿידי ֿזה לעׂשֹות ליׂשראל מצּוה ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָידי

ׁשּיׂשראל  ׁשעלֿידיֿזה והינּו, ּבעצמֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָעֹוׂשה

הּמצוֹות, ּכללּות על ּגם ּדקאי צדקה, ְְְְִִֵַַַָָָָעֹוׂשים

ּבּתניא  מצוה 54ּכדאיתא ּבׁשם נקראת ׁשּצדקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹור  ויאיר ׁשּימׁש ּפֹועלים עלֿידיֿזה הּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻסתם,

עד  ּומלכּות' 'זעירֿאנּפין ּבּספירֹות ְְְְִִֵֵַַַַאיןֿסֹוף

הּיֹום, נכֹון ּכי עד ואֹור הֹול נגּה ּכאֹור צּדיקים וארח וזהּו למּטה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻׁשּימׁש

ׁשּלמעלה, והּצדקה למּטה עֹוׂשה ׁשהאדם הּצדקה היינּו, רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ"צּדיקים"
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ נעשה הכלים של הראש ∆∆«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

היא  וההתהוות ומאחר לעשייה, והסוף ליצירה התוך לבריאה, נפשֿרוחֿנשמה

קיום  מעצם כתוצאה ולהתקיים להתהוות יכול העולם הכלים, באמצעות (גם)

האורות, גילוי ללא גם הספירות של È‡Ó¯הכלים ¯B‡‰ ¯L‡kL ‡l‡∆»∆«¬∆»≈ƒ
Èelb ‡e‰ Ê‡ ÌÈÏka Èel‚a¿ƒ«≈ƒ»ƒ
¯L‡ÎÂ ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»¿«¬∆
‡e‰ Ê‡ ÌÈ˜lzÒÓ ˙B¯B‡‰»ƒ¿«¿ƒ»
‰ÊÏÂ .[ÌÏBÚa ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿≈»»¿»∆
˙BÓLc ‰„B·Ú‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»¬»¿ƒ¿
ÌÈÓL ÌL ‰È‰iL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿∆≈»«ƒ
Èelb CÈLÓ‰Ï ,eÈÈ‰ ,·‰‡˙Óƒ¿«≈«¿¿«¿ƒƒ
Œ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁ·a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈ƒ¿ƒ«¿≈
¯È‡iL „Ú ,'˙eÎÏÓe ÔÈt‡«¿ƒ«¿«∆»ƒ

.‰hÓÏ ¯B‡‰»¿«»
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ48Á¯‡ ¿∆«∆»…«

¯B‡Â CÏB‰ d‚ ¯B‡k ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿…«≈»
ÈÚ‰Â .ÌBi‰ ÔBÎ Èk „ÚÔ «ƒ»«¿»ƒ¿»

‰aw"‰הוא Êa‰הפנימי ‰p‰c , »∆¿ƒ≈«»»
·e˙kL BÓk ,˜Ècˆ ‡¯˜49 ƒ¿»«ƒ¿∆»

eÈ‰Â ,ÂÈÎ¯c ÏÎa 'ÈÂ‰ ˜Èc«̂ƒ¬»»¿»¿»»¿«¿
˙BÎLÓ‰‰ ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»««¿»
Ì‰ ‰ÏÚÓlÓ ˙BÚtL‰‰Â¿««¿»ƒ¿«¿»≈
ÚÈtLnL „·Ïa ‰˜„ˆ C¯„a¿∆∆¿»»ƒ¿«∆«¿ƒ«
Ïk‰ È¯‰L ,ÌÈÏÙLe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»ƒ∆¬≈«…
C¯a˙È BÏˆ‡ ÌÈÏÙLe ÌÈiÚ¬ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈
שנמצא  מי גם הקדושֿברוךֿהוא לגבי

ושפל, עני אלא אינו גבוהה בדרגה

שהקדושֿברוךֿהוא  שפע שכל ונמצא

בדומה  צדקה של מעשה הוא משפיע

לעני. משלו ומשפיע שנותן לאדם

‰hÓÏ ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈«¿»»¿«»
dÈÏ ˙ÈÏc Ô‡ÓÏ Ì„‡‰ Ô˙BpL∆≈»»»¿»¿≈≈

ÌeÏk dÈÓ¯bÓ כלום לו שאין למי ƒ«¿≈¿
עצמו, CLÓמשל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÚÓlÓ ‰˜„v‰ ˙ÈÁa שגם ¿ƒ««¿»»ƒ¿«¿»
לעולמות  ישפיע הקדושֿברוךֿהוא

חסרי  עניים הם שלעומתו ולנבראים

e˙kM·כל. ‰Ó e‰ÊÂ50˜Ècˆ ¿∆«∆»«ƒ
‡˙È‡„ÎÂ ,·‰‡ ˙B˜„ˆ 'ÈÂ‰¬»»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»

L¯„na51 בני טבע שלפי בעוד כי «ƒ¿»
Èaאדם  ˙‡ ‡BN ÔÓe‡ Ïk»»≈∆¿≈

B˙eÓe‡ והסגת תחרות מפני וחושש »
‰ÈÂ'גבול, ˜Ècˆ ‰"aw‰ Ï·‡¬»«»»«ƒ¬»»

,·‰‡ ˙B˜„ˆ כמוהו הם אף ינהגו שאחרים חושש ואיננו צדיק עצמו הוא ¿»»≈
‰a¯„‡Â גורמים אחרים של הצדקה ומעשי צדקה יתנו אחרים שגם מעוניין ¿«¿«»

רוח, נחת ˆ„˜‰לו ˙ÈÁ·a Ï‡¯NÈ ˙BÓLc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»
,('ÈÂ‰ ˜Ècˆ) ‰ÏÚÓlÓ ‰˜„v‰ ÔÈÚ CLÓ ,(·‰‡ ˙B˜„ˆ)¿»»≈ƒ¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿«¿»«ƒ¬»»

·e˙kL BÓÎe52ÂÈ¯·c „ÈbÓ ¿∆»«ƒ¿»»
,·˜ÚÈÏ,לישראל ומשפטיו חוקיו ¿«¬…

אינה  הקדושֿברוךֿהוא של שעינו

מחקים  שאחרים כך על כביכול, צרה,

המצוות  כל אדרבה אלא מעשיו את

לבני  מצווה שהקדושֿברוךֿהוא

אותו, לחקות ציווי בעצם הם ישראל

ליעקב  דבריו "מגיד הכתוב פירוש וזהו

- לישראל" ומשפטיו »Ó‰חוקיו
‡e‰LבעצמוBÚ‰N הקב"ה ∆∆

,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ‰eˆÓ¿«∆¿ƒ¿»≈«¬
‡e‰ ÈÓÈt‰ Le¯t‰c53 ¿«≈«¿ƒƒ

‰eˆÓ ‡e‰L È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«∆
˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ המצוות את ¿ƒ¿»≈«¬

כאמור) למעשיו, ≈¿»ŒÈ„ÈŒÏÚ(הדומות
‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê ומגלה ומשפיע ∆∆

ŒÏÚLאלוקות  ,eÈ‰Â ,BÓˆÚa¿«¿¿«¿∆«
ÌÈNBÚ Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ

È‡˜c היאˆ„˜‰, Ìbשהכוונה ¿»»¿»≈«
˙BÂˆn‰ ˙eÏÏk ÏÚ הכוונה ואין «¿»«ƒ¿
בלבד, צדקה «È‡„kƒ¿ƒ˙‡למצוות

‡Èza54˙‡¯˜ ‰˜„vL ««¿»∆¿»»ƒ¿≈
ŒÏÚ ‰p‰ ,Ì˙Ò ‰ÂˆÓ ÌLa¿≈ƒ¿»¿»ƒ≈«

ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„È ישראל בני ¿≈∆¬ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡ÈÂ CLÓiL∆À¿«¿»ƒ≈
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' ˙B¯ÈÙqa«¿ƒ¿≈«¿ƒ
.‰hÓÏ CLÓiL „Ú '˙eÎÏÓe«¿«∆À¿«¿«»
d‚ ¯B‡k ÌÈ˜Ècˆ Á¯‡Â e‰ÊÂ¿∆¿…««ƒƒ¿…«
,ÌBi‰ ÔBÎ Èk „Ú ¯B‡Â CÏB‰≈»«ƒ»«
,eÈÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒ¿«ƒ«¿
- האחת צדקות. לשתי שהכוונה

‰˜„v‰ שאר וכל הצדקה מצוות «¿»»
hÓÏ‰,המצוות ‰NBÚ Ì„‡‰L∆»»»∆¿«»

- ÏÚÓlL‰והשניה ‰˜„v‰Â¿«¿»»∆¿«¿»
שהקדושֿברוךֿהוא  איןֿסוף אור גילוי

העליונות  בספירות ‰È‡מגלה ,ƒ
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יז i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

ּביֹום  ׁשּנברא האֹור על ּדקאי נגּה, ּכאֹור ְְִִֵֶַַַָָָָֹהיא

מּסֹוף  ּבֹו מּביט הראׁשֹון אדם ׁשהיה ִִִִֶַָָָָָָהראׁשֹון

סֹופֹו עד ממׁשיכים 55העֹולם הּצדקה ועלֿידי , ְְְְִִֵַַַַָָָָ

להמׁשי היא הּכּונה ׁשעּקר ּדכיון והינּו, זה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹור

המׁשכת  להיֹות צריכה לכן למּטה, האֹור ְְְְִִֵֶַַַָָָָָאת

האֹור  ּכי ּדוקא, מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָהאֹור

מתמעט  ּׁשּנמׁש מה ּכל הרי הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדסדר

צרי ולכן לּמּטה, מאיר אינֹו ּכן ואם ְְְִִִֵֵֵֵַָָָאֹורֹו,

 ֿ ׁשעל מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלהמׁשי

מּסֹוף  ׁשּזהּו מּטה, למּטה עד האֹור נמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָידיֿזה

ׁשמים  ׁשם "ׁשּיהא וזהּו סֹופֹו. ועד ְְְִֵֵֶֶַַָָָהעֹולם

ּבתֹורה  העבֹודה ׁשעלֿידי ,"יד על ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָמתאהב

זה  ּומּכל למּטה. האֹור את ממׁשיכים ְְְִִִִֶֶַַָָָּומצֹות

ׁשֹוב. ּבבחינת היא האהבה ׁשעבֹודת ְֲֲִִִֶַַַָָָמּובן

ÌÓ‡ העלאה ּבדר היתה יצחק עבֹודת »¿»ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָ

עבֹודתֹו היתה ולכן למעלה, ְְְְְֲִֵַַָָָָָָמּלמּטה

האבנים  את להסיר ּדהינּו ּבארֹות, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּבחפירת

על  ּומסּתירים הּמעלימים הּדברים וכל ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָוהעפר

חּיים. מים מקֹור  מתּגּלה  ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָהּמעין,

ּכמֹו אלקּות, הּוא חּיים" מים ּד"מקֹור ְְְֱִִִַַַָֹוידּוע

הּוא 56ׁשּכתּוב  זה ועל הוי', את חּיים מים מקֹור ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

הּמעלימים  ּכל את להסיר העבֹודה, ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָענין

ּבכדי  חּיים מים מקֹור ּבחינת על ְְְְִִִִִִֵַַַַַּומסּתירים

ׁשּנֹובעים  ּכפי חּיים, מים ּבחינת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַׁשּיתּגּלה

למעלה. מּלמּטה העלאה ׁשל ּבדר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָּופֹורצים

ּבין ‡ÌÓו) ההפרׁש מהּו להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

יצחק, לעבֹודת אברהם ְְֲֲִַַַַָָָעבֹודת

אברהם  ׁשעבֹודת ּדכׁשם ,ה היינּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָּדלכאֹורה

עבֹודת  ּגם ּכ ּבעֹולם, אלקּות להמׁשי ְְְֱֲִַַַָָָָָֹהיתה

הּמעלימים  ּכל את להסיר היתה ְְְֲִִִִֶַַָָָָָיצחק

ּביניהם. מינּה' ה'נפקא מהי ּכן ואם ּבעֹולם, אלקּות ׁשּיתּגּלה ּבכדי ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהּמסּתירים

מ  המׁשכה ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּוא, הענין מּלמּטה א להעלאה למּטה ּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבכלל  ּברּוחנּיּות ׁשהרי מקֹום, ּבגדר אינֹו ּומּטה מעלה ענין ּדהּנה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלמעלה.
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פי"א,55) ב"ר א.ראה נט, זח"א יג.56)ב. יז, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d‚ ¯B‡k,מאיר היאÈ‡˜cאור ÌBÈaשהכוונה ‡¯·pL ¯B‡‰ ÏÚ »…«¿»≈«»∆ƒ¿»«
ÔBL‡¯‰ז"ל חכמינו אמרו Baעליו ËÈaÓ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰È‰L »ƒ∆»»»»»ƒ«ƒ

BÙBÒ „Ú ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ55¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚÂ , ƒ»»«¿«¿≈«¿»»«¿ƒƒ
‰ek‰ ¯wÚL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â .‰Ê למטה מלמעלה האור וגילוי בהמשכת ∆¿«¿¿≈»∆ƒ«««»»

העול  לבריאת הזהעד È‰ƒ‡ם
‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï כך ¿«¿ƒ∆»¿«»

אלוקות, גילוי יהיה למטה ≈«ÔÎÏשגם
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»«»
‡˜Âc ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿»
(המידות  בספירות שנמצא באור די ולא

האור  מהמשכת כתוצאה והמלכות)

בהתאם  הדרגתית בצורה האור וירידת

יורד  האור שבו ההשתלשלות לסדר

ארוכה  שרשרת כמו לדרגה מדרגה

רבות, מטבעות ‰‡B¯שמורכבת Èkƒ»
Ïk È¯‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿¬≈»
B¯B‡ ËÚÓ˙Ó CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»ƒ¿«≈
יותר  רחוקה המסוימת שהדרגה וככל

אור, פחות בה יש למעלה האור ממקור

Ôk Ì‡Â יש למטה, הנמוכות, בדרגות ¿ƒ≈
שהרי מאד מועט È‡Ó¯אור BÈ‡≈≈ƒ

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,‰hnÏ¿«»¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
של  גילוי ÏÚÓlL‰ולפעול ¯B‡‰»∆¿«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆«¿≈∆
‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»«¿«»«»
מסדר  שלמעלה האור האיןֿסוף, אור כי

גם  ומתפשט מתגלה השתלשלות

להתמעט  מבלי נמוכות הכי לדרגות

והארתו, הילוכו ÛBqÓבדרך e‰fL∆∆ƒ
BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ נמשך זה ואור »»¿«

ונמשך  יורד ומשם (בספירות ומתגלה

המצוות. מעשי ידי על למטה) כך אחר

ÌÈÓL ÌL ‡‰iL" e‰ÊÂ¿∆∆¿≈≈»«ƒ
È„ÈŒÏÚL ,"E„È ÏÚ ·‰‡˙Óƒ¿«≈«»¿∆«¿≈
˙BˆÓe ‰¯B˙a ‰„B·Ú‰»¬»¿»ƒ¿
.‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»¿«»
˙„B·ÚL Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆¬«
·BL ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒƒ¿ƒ«
אלוקות  ולהוריד להמשיך היינו

'התיישבות' של באופן למטה מלמעלה

עבודת  זו, ועבודה בכלים. הנקלטת

אבינו  אברהם של עניינו היא האהבה,

מבני  ואחד אחד בכל להיות שצריך

ישראל.

‰‡ÏÚ‰ C¯„a ‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·Ú ÌÓ‡ האלוקי האור של »¿»¬«ƒ¿»»¿»¿∆∆«¬»»
B˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔÎÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ יצחק ÈÙÁa¯˙של ƒ¿«»¿«¿»¿»≈»¿»¬»«¬ƒ«

˙B¯‡a,תולדות פרשת השבוע, בפרשת שמסופר ‡˙כפי ¯ÈÒ‰Ï eÈ‰c ¿≈¿«¿¿»ƒ∆
ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ¯ÙÚ‰Â ÌÈ·‡‰»¬»ƒ¿∆»»¿»«¿»ƒ««¬ƒƒ«¿ƒƒ«
‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ÔÈÚÓ‰««¿»¿«¿≈∆ƒ¿«∆
Úe„ÈÂ .ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯B˜Ó¿«ƒ«ƒ¿»«
‡e‰ "ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯B˜Ó"cƒ¿«ƒ«ƒ

·e˙kL BÓk ,˙e˜Ï‡56¯B˜Ó ¡…¿∆»¿
‰Ê ÏÚÂ ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ∆¬»»¿«∆

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰'ה עבודת ƒ¿«»¬»
העלאה, Ïkבדרך ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆»

ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚn‰««¬ƒƒ«¿ƒƒ«
È„Îa ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯B˜Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿«ƒ«ƒƒ¿≈
,ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙ÈÁa ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆¿ƒ««ƒ«ƒ
C¯„a ÌÈˆ¯BÙe ÌÈÚ·BpL ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆∆
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ÏL∆«¬»»ƒ¿«»¿«¿»

בעולם. אלקות גילוי ולפעול

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (Â»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙„B·Ú ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰Ó««∆¿≈≈¬«
,˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÏ Ì‰¯·‡«¿»»«¬«ƒ¿»

C‰ eÈÈ‰ ‰¯B‡ÎÏc ולפי ¿ƒ¿»«¿«
אופני  ששני נראה לעיל המבואר

זהה, מטרה השיגו ≈¿ÌLÎcƒהעבודה
‰˙È‰ Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL∆¬««¿»»»¿»
Ck ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¡…»»»
‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·Ú Ìb«¬«ƒ¿»»¿»
ÌÈÓÈÏÚn‰ Ïk ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆»««¬ƒƒ
‰lb˙iL È„Îa ÌÈ¯ÈzÒn‰Â¿««¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆
È‰Ó Ôk Ì‡Â ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»¿ƒ≈«ƒ

'dÈÓ ‡˜Ù'‰ההבדלÌ‰ÈÈa ««¿»ƒ»≈≈∆
התוצאה? מבחינת

L¯Ù‰ LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈∆¿≈
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÔÈa≈«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰Ï¿«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
BÈ‡ ‰hÓe ‰ÏÚÓ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈

ÌB˜Ó ¯„‚a שמדובר מאחר כי ¿∆∆»
אין  "למעלה" רוחניים, במושגים

אין  ו"למטה" יותר גבוה מקום פירושו

יותר, נמוך מקום ≈¬∆È¯‰Lפירושו
ÏÏÎa ˙eiÁe¯a כאשר אפילו ¿»ƒƒ¿»
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`mdxaיח oa wgvi zeclez dl`e

אּלא  מקֹום, ענין ּגדר ׁשּי לא ּבפרט ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹּולמעלה

הּמעלה  ּבענין הּוא ּומּטה ּבמעלה ְְְְֲִַַַַַַַָָָָָהּכּונה

ּומּדֹות 57והחׁשיבּות  ׂשכל ּוכמֹו ּומסֹובב. סּבה , ְְְֲִִִֵֶַָָ

עּלה  ׁשהּוא ׁשהּׂשכל לפי ּומּטה, מעלה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהם

הּתחּתֹון. הן העלּול ׁשהן והּמּדֹות העליֹון, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּבין  ההפרׁש ּבענין ּגם הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַועלּֿדרֿזה 

ׁשּמדרגת  למעלה, מּלמּטה ּובין למּטה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּלמעלה

ׁשהמׁשי היינּו, למּטה, מּלמעלה היתה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָאברהם

ּומדרגת  ּבמדרגה. מּטה ּבבחינת הּמעלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָּבחינת

את  ׁשהעלה היינּו, למעלה, מּלמּטה היתה ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָיצחק

זה  וי ּובן הּמעלה. ּבחינת למדרגת הּמּטה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָּבחינת

ּדמּתןּֿתֹורה  הּגּלּויים ּבין ההפרׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָעלּֿדר

ּדמּתןּֿתֹורה  ׁשהּגּלּויים ּדלעתידֿלבֹוא, ְְִִִִִִֶַַַַָָָלּגּלּויים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּטה, מּלמעלה ּבדר וּירד 58הם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבמקֹומֹו נׁשאר הּמּטה אבל סיני, הר על ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָהוי'

חמּׁשים  היה ּתֹורה מּתן ׁשהרי ּכלל, נזּדּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹולא

הרי  ּכן ואם מצרים, יציאת אחרי ּבלבד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַיֹום

ּבכח  נעׂשה זה וענין כּו'. ההגׁשמה ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹנׁשארה

לירד  יּוכל ׁשּלכן יכֹול, ּכל ׁשהּוא ֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאיןֿסֹוף

נׁשאר  ׁשהּמּטה אףֿעלּֿפי למּטה, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּולהתּגּלֹות

ּדלעתיד  הּגּלּויים אמנם קדם. ּכמֹו ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹּבגׁשמּיּותֹו

עצמֹו ׁשהּמּטה למעלה, ּדמּלמּטה ּבאפן ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹיהיּו

ּכלי  ויהיה מּטה, אֹויס ווערן וועט ער ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָיזּדּכ

הּגּוף  יהיה ׁשּלעתידֿלבֹוא אמרּו ולכן ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹלאלקּות.

עד  ּכ ּכל יזּדּכ ׁשהּגּוף והינּו האלקּות, מן ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹנּזֹון

האלקּות  מן נּזֹון להיֹות לאלקּות ּכלי .59ׁשּיהיה ְְְֱֱִִִִִֶֶֶָֹֹ

ּכּמׁשל  הּוא הּנ"ל אֹופּנים ב' ּבין החּלּוק ְִִֵַַַַַָָָּוכללּות

ההר 60הּידּוע  ּבראׁש עֹומד ׁשאחד אדם ּבני מּׁשני ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבּבקעה  עֹומד יכֹולה ואחד ׁשּלהם ׁשההתחּבר ּות , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹו למּטה יֹורד ׁשהעליֹון אֹו ּדרכים, ּבב' ְְְְְִִֵֶֶַָָָלהיֹות

ּבזה, וההפרׁש למעלה. יעלה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּתחּתֹון
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ה"ו.57) פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם גם וראה סע"ב. עד, להצ"צ החקירה בספר נתבאר פ"ח. ח"א מו"נ יט,58)ראה יתרו

ואילך.59)כ. ריד ע' תרח"ץ סה"מ ובכ"מ.60)ראה ב. כח, א. כו, ראה פ' לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להגדרות  להתייחס טעם אין הזה בעולם מופשטים רוחניים מושגים על מדובר

של  להגדרה משמעות כל אין לדוגמא, שכלי, רעיון שלגבי (כשם מקום של

שם) או כאן נמצא שהרעיון לומר ייתכן ולא בעולמות ÏÚÓÏe‰מקום ¿«¿»
ÏÚÓa‰הרוחניים  ‰ek‰ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÔÈÚ ¯„b CiL ‡Ï Ë¯Ùaƒ¿»…«»∆∆ƒ¿«»∆»««»»¿«¿»

‰ÏÚn‰ ÔÈÚa ‡e‰ ‰hÓe«»¿ƒ¿«««¬»
˙e·ÈLÁ‰Â57 המעמד מבחינת ¿«¬ƒ

BÓÎeוהדרגה, .··eÒÓe ‰aÒƒ»¿»¿
‰ÏÚÓ Ì‰L ˙BcÓe ÏÎN≈∆ƒ∆≈«¿»

‰hÓe מהמידות למעלה הוא השכל - «»
לא  אבל מהשכל למטה הם והמידות

אלא, מקום של ÈÙÏ¿ƒבמובן
‰lÚ ‡e‰L ÏÎO‰L הסיבה ∆«≈∆∆ƒ»

Bcn‰Â˙והמקור  ,ÔBÈÏÚ‰ ‡e‰»∆¿¿«ƒ
ÏeÏÚ‰ Ô‰LהתוצאהÔ‰ ∆≈∆»≈

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÔBzÁz‰««¿¿«∆∆∆
ÔÈa L¯Ù‰‰ ÔÈÚa Ìb התגלות «¿ƒ¿««∆¿≈≈

של  בדרך «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰אלוקות
ÔÈ·e ‰hÓÏ בדרך אלוקות התגלות ¿«»≈

nL„¯‚˙של ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆«¿≈«
Ì‰¯·‡החסד עבודה ‰È˙‰מידת «¿»»»¿»

אלוקות  להתגלות שהביאה

,eÈÈ‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«¿
‰ÏÚn‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ«««¿»

Óa„¯‚‰בדרגה ‰hÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿«¿≈»
מהתגלות  האמורה בדוגמא כמו

השכל  שאור כך מהשכל, המידות

שלמטה  במידות נמשך העליון

‰È˙‰מהשכל. ˜ÁˆÈ ˙‚¯„Óe«¿≈«ƒ¿»»¿»
בדרך  אלוקות «»¿hÓlÓƒ‰התגלות

˙‡ ‰ÏÚ‰L ,eÈÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿∆∆¡»∆
˙ÈÁa ˙‚¯„ÓÏ ‰hn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««»¿«¿≈«¿ƒ«

,‰ÏÚn‰.להלן שיבואר כפי ««¿»
ÔÈa L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«∆∆«∆¿≈≈

ÌÈÈelb‰ האלוקיים‰¯BzŒÔzÓc «ƒƒ¿««»
ÌÈÈelbÏ האלקיים„È˙ÚÏc «ƒƒƒ¿»ƒ

‰¯BzŒÔzÓc ÌÈÈelb‰L ,‡B·Ï»∆«ƒƒ¿««»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a Ì‰≈¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»

·e˙kL BÓk58'ÈÂ‰ „¯iÂ ¿∆»«≈∆¬»»
ÈÈÒמלמעלה ¯‰ ÏÚ,שלמטה ««ƒ»

BÓB˜Óa ¯‡L ‰hn‰ Ï·‡¬»««»ƒ¿«ƒ¿
שהיה  כפי הרוחני ומצבו במעמדו

CkcÊ ‡ÏÂהתעלה ÏÏk,ולא ¿…ƒ¿«≈¿»

˙‡ÈˆÈ È¯Á‡ „·Ïa ÌBÈ ÌÈMÓÁ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ È¯‰L∆¬≈««»»»¬ƒƒƒ¿««¬≈¿ƒ«
È¯‰ Ôk Ì‡Â ,ÌÈ¯ˆÓ עדיין‰¯‡Lלגמרי נזדככה ÓL‰‰‰‚ולא ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿¬»««¿»»

'eÎ ההתגלות למרות ולכן במצרים, ישראל בני של חלקם מנת שהיתה

איך  לתמוה ואין המטה. של ובמצב במעמד שינוי חל לא תורה במתן ָהגדולה

והרי  למטה, ההתגלות היתה כן אם

לקלוט  מסוגל ולא מגושם הוא המטה

- כי אלוקית, Ê‰התגלות ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÁÎa ‰NÚ«¬»¿…«»≈∆
גם  סוף לו אין הקדושֿברוךֿהוא

ושום  הגבלה, שום לו שאין זה במובן

הוא אלא ממנו נבצר לא …Ïkדבר
„¯ÈÏ ÏÎeÈ ÔÎlL ,ÏBÎÈ»∆»≈«≈≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰hÓÏ ˙Blb˙‰Ïe¿ƒ¿«¿«»««ƒ
B˙eiÓL‚a ¯‡L ‰hn‰L∆««»ƒ¿«¿«¿ƒ
ÌÈÈelb‰ ÌÓ‡ .Ì„˜ BÓk¿…∆»¿»«ƒƒ
‰hÓlÓc ÔÙ‡a eÈ‰È „È˙ÚÏcƒ¿»ƒƒ¿¿…∆¿ƒ¿«»
BÓˆÚ ‰hn‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆««»«¿
ÒÈB‡ Ô¯ÚÂÂ ËÚÂÂ ¯Ú ,CkcÊÈƒ¿«≈∆∆∆¿¿

להיות  שלו hÓ‰שיחדל  המהות כי «»
e˜Ï‡Ï˙.תשתנה, ÈÏk ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ∆¡…

‡B·ÏŒ„È˙ÚlL e¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈»¿∆¿»ƒ»
Ûeb‰ ‰È‰È ושואב ניזון שכיום ƒ¿∆«

גשמי  מזון באמצעות ÔÓחיות ÔBfƒƒ
CkcÊÈ Ûeb‰L eÈ‰Â ,˙e˜Ï‡‰»¡…¿«¿∆«ƒ¿«≈
ÈÏk ‰È‰iL „Ú Ck Ïk»»«∆ƒ¿∆¿ƒ

ÔBf ˙BÈ‰Ï ˙e˜Ï‡Ï את ולשאוב ∆¡…ƒ¿ƒ
וחיותו  ‰‡e˜Ï˙קיומו ÔÓ59. ƒ»¡…

'· ÔÈa ˜elÁ‰ ˙eÏÏÎe¿»«ƒ≈
Ï"p‰ ÌÈpÙB‡:אלקות בהתגלות «ƒ««

למטה, מלמעלה המשכה – האחד

למעלה  מלמטה העלאה – ‰e‡והשני
Úe„i‰ ÏLnk60Èa ÈMÓ «»»«»«ƒ¿≈¿≈

„ÓBÚ „Á‡L Ì„‡ למעלה »»∆∆»≈
„ÓBÚ „Á‡Â ¯‰‰ L‡¯a למטה ¿…»»¿∆»≈

Ì‰lL ˙e¯aÁ˙‰‰L ,‰Ú˜aa«ƒ¿»∆«ƒ¿«¿∆»∆
B‡ ,ÌÈÎ¯c '·a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿¿»ƒ
B‡ ‰hÓÏ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L∆»∆¿≈¿«»
‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÈ ÔBzÁz‰L∆««¿«¬∆¿«¿»
המעשית  התוצאה שמבחינת ולמרות

ה  צורה באיזו הבדל הזו אין התחברות

חיבור  נוצר האופנים ובשני מתבצעת,

לעומד  למעלה העומד בין וקירוב
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יט i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

ּכלל, קׁשיים אין למּטה העליֹון ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבירידת

מה  לֹו יאמר מי הרי העליֹון, ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹּדמאחר

רֹוצה. ׁשהּוא ּכּמה עד לירד ּוביכלּתֹו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּתעׂשה,

ּדרּוׁשים  למעלה הּתחּתֹון לעלּית ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָאמנם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּתנאים, הוי'61ּכּמה ּבהר יעלה מי ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ

הּתנאים  (ּככל וגֹו' לבב ּובר כּפים נקי ְְְְִִִֵַַַַָָָגֹו'

הּוא  ההעלאה ׁשענין לפי והינּו ׁשם), ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּמֹונה

מּובן  ּומּזה .נזּדּכ עצמֹו ׁשהּמּטה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבאפן

נעלית  עבֹודה היא למעלה מּלמּטה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשהעבֹודה

ּכי  למּטה, מּלמעלה העבֹודה מאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָיֹותר

עצמֹו ׁשהּמּטה  מאחר למּטה, מּלמעלה  ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָּבעבֹודה

מּלמעלה  ּבדר אֹור ּבֹו ׁשּמאיר ורק ,נזּדּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלא

החמרּיּות  התּגּברּות ׁשּמּצד אפׁשר אזי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָלמּטה,

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר האֹור, ּכל 62יסּתּלק ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּׁשכינה. רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו זקּופה ּבקֹומה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָההֹול

הּנה  למעלה, מּלמ ּטה ּבעבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

האֹור  נׁשאר אזי ,נזּדּכ עצמֹו ׁשהּמּטה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָמאחר

 ֿ ּדמּתן הּגּלּויים ּבין החּלּוק ּגם וזהּו ְְְִִִִֵֶַַַַַּבקּיּומֹו.

הּגּלּויים  ׁשּלאחרי ּדלעתידֿלבא, לּגּלּויים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹּתֹורה

מהּֿׁשאיןּֿכן  כּו', ּגלּות עֹוד היה ְֵֵֶַַַָָָָּדמּתןּֿתֹורה

ּולעֹולמי  לעד קּימים הם ּדלעתידֿלבא ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּגּלּויים

העבֹודה  ּבין ההפרׁש ּגם הּוא כן ּוכמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָעֹולמים.

אברהם  ׁשעבֹודת ּדיצחק, להעבֹודה ְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָּדאברהם

ּפעלה  לא למּטה  מּלמעלה אלקּות ְְְְֱֲִִִֶַַָָָָֹֹׁשהמׁשי

למעלה  מּלמּטה יצחק ועבֹודת הּמּטה, ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָזּכּו

ׁשּזהּו לאלקּות, ּכלי להיֹות הּמּטה זּכּו ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹּפעלה

כּו'. החמרּיּות את להסיר הּבארֹות, חפירת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָענין

אחרי  הרי ּבארֹות, חפר  אברהם ׁשּגם ֿ ּפי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָואףֿעל

ּפלׁשּתים  סּתמּום אברהם לפי 63מֹות והינּו , ְְְְְְְִִִִַַָָ

אֹור  ּגּלּוי ּבדר רק היתה אברהם ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָׁשעבֹודת

האֹור. נסּתּלק ולכן הּמּטה, זּכּו ללא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹעליֹון,

ׁשּיסּתמּום  ׁשּי לא ּדיצחק הּבארֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
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ואילך.61) ג כד, ב.62)תהלים מג, טוֿיח.63)ברכות כו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדרכים  שתי בין משמעותי הבדל יש זאת בכל Êa‰,למטה, L¯Ù‰‰Â .¿«∆¿≈»∆

‡e‰L ¯Á‡Óc ,ÏÏk ÌÈÈL˜ ÔÈ‡ ‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ˙„È¯ÈaL∆ƒƒ«»∆¿¿«»≈¿»ƒ¿»¿≈««∆
„Ú „¯ÈÏ BzÏÎÈ·e ,‰NÚz ‰Ó BÏ ¯Ó‡È ÈÓ È¯‰ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¬≈ƒ…«««¬∆ƒ»¿≈≈«

‰ˆB¯ ‡e‰L ‰nk שכאשר בנמשל כמובן, שבעתיים, נכונים והדברים «»∆∆
של  מצידו הוא למטה האלקות גילוי

ש"מי  כיוון הרי הקדושֿברוךֿהוא,

להוריד  ביכולתו תעשה", מה לו יאמר

האינסופי  מהאור ולגלות ולהמשיך

גבול. בלי לגילוי עד שירצה ככל

ÔBzÁz‰ ˙iÏÚÏ Ú‚Ba ÌÓ‡»¿»¿≈««¬ƒ«««¿
‰ÏÚÓÏ התעלות – ובנמשל ¿«¿»

בדרך  לאלוקות האדם של והתקרבות

למעלה  מלמטה התעלות של

ÌÈ‡z ‰nk ÌÈLe¯c כל ולא ¿ƒ«»¿»ƒ
ולגלות  כך לידי להגיע יכול אדם

זו, בדרך בעולם ¿BÓÎeאלוקות
·e˙kL61'ÈÂ‰ ¯‰a ‰ÏÚÈ ÈÓ ∆»ƒ«¬∆¿«¬»»

'B‚Â ··Ï ¯·e ÌÈtÎ È˜ 'B‚¿ƒ««ƒ«≈»¿
,(ÌL ‰BnL ÌÈ‡z‰ ÏÎk)¿»«¿»ƒ∆∆»

eÈ‰Â לגלות כדי שדווקא לכך הסיבה ¿«¿
צורך  יש העלאה של בדרך אלוקות

היא  תנאים של ÔÈÚLבשורה ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«
‰hn‰L ÔÙ‡a ‡e‰ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»¿…∆∆««»

CkcÊ BÓˆÚ עצמו המטה וזיכוך «¿ƒ¿«≈
לגבי  לעיל כאמור גדולה, עבודה היא

 ֿ לעתיד זו בדרך שתהיה ההתגלות

B·Ú‰L„‰לבוא. Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆»¬»
‰„B·Ú ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ¬»
‰„B·Ú‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈¬∆»¬»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אדם כל לא ולכן ƒ¿«¿»¿«»
זאת, לעשות ויכול B·Úa„‰ראוי Èkƒ«¬»

¯Á‡Ó ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»≈««
,CkcÊ ‡Ï BÓˆÚ ‰hn‰L∆««»«¿…ƒ¿«≈
C¯„a ¯B‡ Ba ¯È‡nL ˜¯Â¿«∆≈ƒ¿∆∆
¯LÙ‡ ÈÊ‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¬«∆¿»

‰˙e¯ab˙ייתכן „vnL∆ƒ«ƒ¿«¿
˙ei¯ÓÁ‰ למטה lzÒÈ˜שישנה «»¿ƒƒ¿«≈

¯B‡‰ אלא למטה להאיר ימשיך ולא »
לגבי  כאמור למעלה, ויתעלה יחזור

שלא  תורה מתן בעת שהאיר האור

המטה  כי מתמשכת, השפעה לו הייתה

כראוי, נזדכך לא ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂעדיין
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó62Ïk «¬««≈«»
‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a CÏB‰‰ מהעובדה שנובעים ויישות גאווה בכך ומפגין «≈¿»¿»

גופו  חומריות את וזיכך עידן לא ‰ÈÎM‰שעדיין ÈÏ‚¯ ˜ÁBc el‡k ִֵ¿ƒ≈«¿≈«¿ƒ»
אלוקות  מגילוי ההיפך B·Úa„‰וגורם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó התעלות . של «∆≈≈»¬»

ÈÊ‡ ,CkcÊ BÓˆÚ ‰hn‰L ¯Á‡Ó ‰p‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ≈≈««∆««»«¿ƒ¿«≈¬«
¯B‡‰ ¯‡L זו בדרך שנמשך נקלט BÓei˜aהאלוקי שהוא מאחר כי ƒ¿«»¿ƒ

הוא  המטה הרי המטה, בתוך וחודר

שימשיך  באור 'להחזיק' ראוי כלי

ויסתלק  יחזור ולא Ìbלהאיר e‰ÊÂ .¿∆«
ŒÔzÓc ÌÈÈelb‰ ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈«ƒƒ¿««
‡B·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈelbÏ ‰¯Bz»«ƒƒƒ¿»ƒ»

השפעתם  אורך È¯Á‡lLמבחינת ,∆¿«¬≈
„BÚ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓc ÌÈÈelb‰«ƒƒ¿««»»»

'eÎ ˙eÏb העלם בעולם יש ושוב »
האור  על Œ‰Óהאלקי והסתר ,«

Œ„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒƒƒ¿»ƒ
ÈÓÏBÚÏe „ÚÏ ÌÈÓi˜ Ì‰ ‡·Ï»…≈«»ƒ»«¿¿≈

ÌÈÓÏBÚ לבוא העתידה והגאולה »ƒ
אחריה  שאין אלקות) (גילוי גאולה היא

והסתר). (והעלם גלות

ÔÈa L¯Ù‰‰ Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈««∆¿≈≈
‰„B·Ú‰Ï Ì‰¯·‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿»»¿»¬»
Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ,˜ÁˆÈc¿ƒ¿»∆¬««¿»»
‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰L∆ƒ¿ƒ¡…ƒ¿«¿»
‰hn‰ CekÊ ‰ÏÚt ‡Ï ‰hÓÏ¿«»…»¬»ƒ««»
והמשיך  גילה שאברהם ולמרות

בתוך  חדר לא הדבר בעולם, ַָאלוקות

העולם  של והחומריות הגשמיות

הזדכך, ולא התעדן לא והעולם

˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÂ בדרך שהייתה «¬«ƒ¿»
ÏÚt‰העלאה ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»»¬»

ÈÏk ˙BÈ‰Ï ‰hn‰ CekÊƒ««»ƒ¿¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï ומתגלה הנמשך שהאור כך ∆¡…

פנימית  בצורה בו וייקלט ויהיה יחדור

ÈÙÁ¯˙ברֿקיימא  ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿«¬ƒ«
˙B¯‡a‰˙‡ ¯ÈÒ‰Ï , «¿≈¿»ƒ∆

'eÎ ˙ei¯ÓÁ‰ המים על שמכסה «»¿ƒ
האלוקות. היינו ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒהחיים,

,˙B¯‡a ¯ÙÁ Ì‰¯·‡ ÌbL∆««¿»»»«¿≈
Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È¯‰¬≈«¬≈«¿»»

ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ63eÈ‰Â , ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿
‰˙È‰ Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆¬««¿»»»¿»
,ÔBÈÏÚ ¯B‡ Èelb C¯„a ˜«̄¿∆∆ƒ∆¿

ÔÎÏÂ ,‰hn‰ CekÊ ‡ÏÏ כעבור ¿…ƒ««»¿»≈
אברהם, מות לאחר ≈»¿lzÒƒ˜זמן,

¯B‡‰.ונסתר ונעלם CiLוחזר ‡Ï ˜ÁˆÈc ˙B¯‡a‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »«∆≈≈«¿≈¿ƒ¿»…«»
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`mdxaכ oa wgvi zeclez dl`e

ּבדר היתה יצחק ׁשעבֹודת לפי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָּפלׁשּתים,

עצמֹו. ּבּמּטה זּכּו לפעל ְְֲִִַַַַָָָֹהעלאה

ּכתיב p‰Â‰ז) ּדיצחק ּבארֹות להן 64ּגּבי וּיקרא ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

אביו, להן קרא אׁשר ּכּׁשמת ֲִֵֵֶֶַָָָָֹׁשמֹות

חסר  ּדאברהם וכּׁשמת וא"ו, מלא ּדיצחק ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹׁשמֹות

אֹות  ּבענין ידּוע הלא מּובן, אינֹו ולכאֹורה ְְְְֲִִֵַַָָָָֹוא"ו.

למּטה  מּלמעלה המׁשכה על ׁשּמֹורה ,65וא"ו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָ

ענינֹו ויצחק המׁשכה ענינֹו ׁשאברהם ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָוכיון

חסר  ׁשמת ביצחק למימר ליּה הוה ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהעלאה,

הענין  א וא"ו. מלא ׁשמֹות ּובאברהם ְְְִֵֵַַָָָָָָָוא"ו,

ההמׁשכה, ענין הּוא וא"ו ׁשאֹות ּדכׁשם ְְְִִֵֶַַַָָָהּוא,

ּבאֹות  הּוא ההעלאה ענין ׁשּגם מצינּו כן ְְֲִִֵֶַַַַָָָָּכמֹו

תֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר הּמּסעֹות,66וא"ו, ּבענין ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

ׁשם  עלֿידי  היא למעלה מּלמּטה העלאה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּכל

ונמצא  ו', ּפעמים ז' אֹו ז' ּפעמים ו' ׁשהּוא ְְְְִִִֶָָָמ"ב,

הּוא, והענין וא"ו. עלֿידי היא ההעלאה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשּגם

ּבּזהר  איתא הּפסּוק 67ּדהּנה אֹות 68על לי ּונתּתם ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּוכתיב  וא"ו, אֹות ּדא לכל 69אמת, הוי' קרֹוב ְְֱֲִֶָָָָָָ

והינּו, ּבאמת, יקראּוהּו אׁשר לכל ְְְְְֱֲִֶֶֶַָָֹקֹוראיו

ׁשּמּלמּטה  הּקריאה ּבענין מדּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּכתּוב

מּלמּטה  ׁשהיא הּתפּלה ּבעבֹודת ּובפרט ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָלמעלה

וא"ו, אֹות ׁשהּוא ּבאמת, זה על ואֹומר ְְְֱֵֶֶֶֶַַָָלמעלה,

והענין  ּבוא"ו. הּוא ההעלאה ענין ׁשּגם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָלפי

ּבעבֹודת ההעלאה ׁשעלֿידי ּבדרּבזה, הּברּורים ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבחינת  ּוממׁשיכים מּגיעים אזי למעלה, ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָמּלמּטה

ההמׁשכה  ׁשּכאׁשר והינּו, וא"ו. אֹות ּדא ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָאמת,

אין  אזי למּטה, מּלמעלה ּבּדר עצמּה מּצד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָהיא

ּכלי  אינֹו ׁשהּמּטה ּכיון להמׁשכה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָקּיּום

ּדאברהם). הּבארֹות ּבענין (וכּנ"ל זֹו ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָלהמׁשכה
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יתכן  C¯„aלא ‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·ÚL ÈÙÏ ,ÌÈzLÏt ÌeÓzÒiL∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¬«ƒ¿»»¿»¿∆∆

BÓˆÚ ‰hna CekÊ ÏÚÙÏ ‰‡ÏÚ‰ בפנימיות חודרת כזו והתגלות «¬»»ƒ¿…ƒ««»«¿
לעולם. וקיימת

·È˙k ˜ÁˆÈc ˙B¯‡a Èab ‰p‰Â (Ê64˙BÓL Ô‰Ï ‡¯˜iÂ ¿ƒ≈«≈¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»»∆≈
,ÂÈ·‡ Ô‰Ï ‡¯˜ ¯L‡ ˙ÓMk«≈…¬∆»»»∆»ƒ

זה: בפסוק לדייק ≈BÓL˙ויש
˜ÁˆÈc המתייחסת "שמות" המילה ¿ƒ¿»

מופיעה  שמות" להן "ויקרא ליצחק

Yבפסוק  Â"‡Â ‡ÏÓ להן "ויקרא »≈»
Ì‰¯·‡cשמות", ˙ÓMÎÂ המילה ¿«≈…¿«¿»»

מופיע  לאברהם המתייחס שמות

Â"‡Âבפסוק  ¯ÒÁ אשר "כשמת »≈»
אביו". להן ‡BÈקרא ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈

˙B‡ ÔÈÚa Úe„È ‡Ï‰ ,Ô·eÓ»¬…»«¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ ÏÚ ‰¯BnL Â"‡Â»∆∆««¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ65 רבנו ובלשון ƒ¿«¿»¿«»
התניא  שבספר התשובה באגרת הזקן

ההמשכה  על מורה הוי"ו "כי ד): (פרק

למטה", Ì‰¯·‡Lמלמעלה ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿»»
החסד  מידת «¿BÈÚƒשמידתו

˜ÁˆÈÂ ,‰ÎLÓ‰ מידת שמידתו «¿»»¿ƒ¿»
‰Â‰הגבורה  ,‰‡ÏÚ‰ BÈÚƒ¿»«¬»»«»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ לומר (לפסוק) לו היה ≈¿≈«
,Â"‡Â ¯ÒÁ ˙ÓL ˜ÁˆÈ·¿ƒ¿»≈…»≈»
Â"‡Â ‡ÏÓ ˙BÓL Ì‰¯·‡·e¿«¿»»≈»≈»
באגרת  הזקן רבנו לשון וכהמשך

על התשובה היא זו המשכה ..." שם:

נאמר  ולמה וטובו" חסדו מדת ידי

מלא  "שמות" ביצחק – להיפך בפסוק

וי"ו? חסר "שמת" ובאברהם »‡Cוי"ו
˙B‡L ÌLÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿≈∆
,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ Â"‡Â»ƒ¿«««¿»»
ÔÈÚ ÌbL eÈˆÓ ÔÎ BÓk¿≈»ƒ∆«ƒ¿«
,Â"‡Â ˙B‡a ‡e‰ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»»»
'‰¯B˙ ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ66 ¿«¿…»¿ƒ≈»

‰‡ÏÚ‰ ÏkL ,˙BÚqn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««»∆»«¬»»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ«¿≈
'Ê ÌÈÓÚt 'Â ‡e‰L ,·"Ó ÌL≈∆¿»ƒ

'Â ÌÈÓÚt 'Ê B‡ שבע כפול שש ¿»ƒ
ארבעים  עולה שש, כפול שבע או

לארץ  הכניסה ועד מצרים מיציאת ישראל בני של המסעות כמניין ושתיים

נחש  מקום במדבר, בעיקר (שהיו המסעות כי העלאה הוא שעניינם ישראל

והסטרא  הקליפות את להכניע נועדו הקליפות) על המורים וכו' ועקרב שרף

ידי  על וזאת הקדושה צד של מהמידות חיות יניקת להם תהיה שלא אחרא

מציאות  יהיו שלא כך במוחין במקורם המידות והתכללות המידות העלאת

כאשר  רק אפשרית הקליפות ידי על חיות יניקת ואילו עצמם בפני מורגשת

מ"ב, שם העלאה, שענינם במסעות שקשור שהשם וכיוון מורגשות, המידות

,- ו' האות של מכפולות מורכב

‡È‰ ‰‡ÏÚ‰‰ ÌbL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«««¬»»ƒ
.Â"‡Â È„ÈŒÏÚ«¿≈»

‡˙È‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»
¯‰fa67˜eÒt‰ ÏÚ68Ìz˙e «…«««»¿«∆

‡c ,˙Ó‡ ˙B‡ ÈÏ זו˙B‡ ƒ¡∆»
·È˙Îe ,Â"‡Â69'ÈÂ‰ ·B¯˜ »¿ƒ»¬»»

¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ¿»¿»¿…¬∆
,eÈ‰Â ,˙Ó‡a e‰e‡¯˜Èƒ¿»∆¡∆¿«¿
ÔÈÚa ¯a„Ó ·e˙k‰L∆«»¿«≈¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL ‰‡È¯w‰«¿ƒ»∆ƒ¿«»¿«¿»
אל  האדם של והתקרבות קריאה היינו

העלאה  בדרך הקדושֿברוךֿהוא

‰lÙz‰ ˙„B·Úa Ë¯Ù·eƒ¿»«¬««¿ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰L כמבואר ∆ƒƒ¿«»¿«¿»

התורה  בין ההבדל שזה בחסידות

המשכה, בדרך למטה מלמעלה שניתנה

מלמטה  האדם עבודת שעניינה לתפילה

העלאה, בדרך ÏÚלמעלה ¯ÓB‡Â¿≈«
‰Ê למעלה מלמטה הקריאה על ∆

ÈÙÏ ,Â"‡Â ˙B‡ ‡e‰L ,˙Ó‡a∆¡∆∆»¿ƒ
‡e‰ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ÌbL∆«ƒ¿«««¬»»

ÔÈÚ‰Â .Â"‡Âa הפנימי‰Êa ¿»¿»ƒ¿»»∆
נקראת  העלאה בדרך העבודה שבגללו

הוא, ‰‰ÏÚ‡‰"אמת" È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««¬»»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa הזה העולם «¬««≈ƒ

ורע, טוב מעורבים שבו והנבראים

דברים  עם במגע בא האדם וכאשר

הטוב  את ולהפריד לברר עליו גשמיים

הקדושה  ניצוצות את ולהעלות מהרע

היא  זו ועבודה ∆∆¿C¯„aשבהם,
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ מבצעים וכאשר ƒ¿«»¿«¿»

ÌÈÎÈLÓÓeאותה, ÌÈÚÈbÓ ÈÊ‡¬««ƒƒ«¿ƒƒ
‡c ,˙Ó‡ ˙ÈÁa זו.Â"‡Â ˙B‡ ¿ƒ«¡∆»»

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆««¿»»ƒ
dÓˆÚ „vÓ האדם עבודת מצד ולא ƒ««¿»

המשכה  ÎLÓ‰Ï‰והיא Ìei˜ ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯ca¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»¬«≈ƒ««¿»»
למעלה, ועולה חוזרת האלקית ההתגלות מסוים זמן hn‰L‰וכעבור ÔÂÈk≈»∆««»

Ì‰¯·‡c ˙B¯‡a‰ ÔÈÚa Ï"pÎÂ) BÊ ‰ÎLÓ‰Ï ÈÏk BÈ‡≈¿ƒ¿«¿»»¿««¿ƒ¿««¿≈¿«¿»»
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כי i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

למעלה, מּלמּטה העלאה ּתחּלה יׁש ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאמנם

ההמׁשכה  אזי ההמׁשכה, את ּגֹורמת ְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוההעלאה

קּיּום  ׁשּיׁש אמת, אֹות ּדא וא"ו ּבחינת ְֱִִִֵֶֶַָָהיא

ּובעמק  ּכלי. עׂשּית עלֿידי ׁשּבאה לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלהמׁשכה,

את  ׁשּמבררים הּברּורים עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָיֹותר,

מּגיעים  לאֹור, אֹותֹו ּומהּפכים עצמֹו ְְְְִִִֶַַַַֹהחׁש

יׁשת  ּבחינת יֹותר , נעלית מּבחינה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּוממׁשיכים

סתרֹו מּצד 70חׁש היא ההמׁשכה ׁשּכאׁשר והינּו . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

נעלית  מּבחינה היא ההמׁשכה אזי ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָההעלאה,

ׁשּזהּו ּכלל, והפסק ׁשּנּוי ּבּה ׁשּי ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיֹותר,

אמת. אֹות ּדא וא"ו ְֱִֶַָָענין

e‰ÊÂ ּדפרׁשה אֹור' ּב'תֹורה ּׁשּמבאר מה ּכן ּגם ¿∆ְְְֵֶַַָָָָָֹ

ּתֹולדֹות) (ּפרׁשת ּׁשאֹומרים 71זֹו מה ּבענין ְְְְִִֶַַַָָ

מּובן  אינֹו [ּדלכאֹורה אבֹותינּו ואלקי ,72אלקינּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵָָֹֹ

מּצד  ּכן, ואם  יׂשראל, ּכל אלקי הּוא אלקינּו ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵַָָֹֹהרי

אלקי  ּתחּלה למימר ליּה הוה הּדֹורֹות ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָָֹסדר

הּוא], הענין א אלקינּו. ואחרּֿכ ְְֱֲִֵֵַַַָָָֹאבֹותינּו

מאברהם  החל הּמֹוחין, ּבחינת הּוא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁש"אבֹותינ ּו"

ההמׁשכה. ענין ּתחּלת החכמה, ּבחינת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָׁשהּוא

עלֿידי  זה הרי חכמה ּבחינת ׁשּיתהּוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובכדי

יתּבר עצמּותֹו לגּבי ׁשהרי ּדוקא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּצמצּום

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשוין, ועׂשּיה ּבחכמה 73חכמה ּכּלם ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֻ

עלֿי  היא החכמה התהּוּות ולכן די עׂשית, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

"אלקינּו" אבֹותינּו, ואלקי אלקינּו וזהּו ְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַֹֹֹהּצמצּום.

ענין  נעׂשה הּצמצּום ועלֿידי הּצמצּום, ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַהּוא

מֹורה  ׁשהוא"ו "ואלקי", ענין ׁשּזהּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההמׁשכה,

התהּוּות  "אבֹותינּו", ּבחינת להיֹות ההמׁשכה, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָעל

ׁשּלנּו, אלקה "אלקינּו", זה על ואֹומר ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמֹוחין.

הּצמצּום  ענין ּכללּות להיֹות ׁשהּגֹורם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָוהינּו

יׂשראל, זה הרי החכמה), המׁשכת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ(ּבׁשביל

הּצמצּום  ענין ּכל נעׂשה יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּבׁשביל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּנקראּו74וההמׁשכה. יׂשראל ּבׁשביל אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פלשתים  סתמום זמן נפסקה).שכעבור lÁz‰ונביעתם LÈ ¯L‡k ÌÓ‡»¿»«¬∆≈¿ƒ»

ראשון  ÏÚÓÏ‰בשלב ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰,האדם מעבודת כתוצאה «¬»»ƒ¿«»¿«¿»
‰ÎLÓ‰‰ ˙‡ ˙Ó¯Bb ‰‡ÏÚ‰‰Â,למטה ‰‰ÎLÓ‰מלמעלה ÈÊ‡ ¿««¬»»∆∆∆««¿»»¬«««¿»»

‰ÎLÓ‰Ï Ìei˜ LiL ,˙Ó‡ ˙B‡ ‡c Â"‡Â ˙ÈÁa ‡È‰ שהרי) ƒ¿ƒ«»»¡∆∆≈ƒ««¿»»
ברֿחלוף), ולא נצחי דבר היא אמת

ÈÏk ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ÈÙÏ¿ƒ∆»»«¿≈¬ƒ«¿ƒ
בפנימיות. ונקלטת

¯˙BÈ ˜ÓÚ·e מעלה להעלאה יש ¿…∆≈
המשכה, על ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLנוספת
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú שלא כזה באופן ¬««≈ƒ

מתוך  הקדושה את שמבררים בלבד זו

אלא  ומעלים ÌÈ¯¯·nLהרע ∆¿»¿ƒ
BÓˆÚומתקנים  CLÁ‰ ˙‡∆«…∆«¿

ÈÎt‰ÓeÌÈÚÈbÓ ,¯B‡Ï B˙B‡ Ì ¿«¿ƒ¿«ƒƒ
˙ÈÏÚ ‰ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓe«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¬≈

¯˙BÈ למידת שבהתאם המשכה רק ולא ≈
ההעלאה, CLÁואופן ˙LÈ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆…∆

B¯˙Ò70 שקרובה ביותר נעלית דרגה ƒ¿
כך  כדי עד בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

גילוי  לידי באה לא היא כלל שבדרך

"חושך". נקראת היא ¿»¿eÈ‰Âולכן
„vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kL∆«¬∆««¿»»ƒƒ«
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡ ,‰‡ÏÚ‰‰««¬»»¬«««¿»»ƒ
‡lL ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»«¬≈≈∆…
,ÏÏk ˜ÒÙ‰Â ÈepL da CiL«»»ƒ¿∆¿≈¿»
˙Ó‡ ˙B‡ ‡c Â"‡Â ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»»¡∆
לעד. וקיימת נצחית היא שהאמת כאמור

¯‡·nM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿…»
BÊ ‰L¯Ùc '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»¿»»»

(˙B„ÏBz ˙L¯t)71‰Ó ÔÈÚa »»«¿¿ƒ¿««
È˜Ï‡Â eÈ˜Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡M∆¿ƒ¡…≈≈…≈
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿»≈

Ô·eÓ72‡e‰ eÈ˜Ï‡ È¯‰ , »¬≈¡…≈
Ï‡¯NÈ Ïk È˜Ï‡ אלוקי רק לא ¡…≈»ƒ¿»≈

שלנו, אלוקינו גם אלא Ì‡Â¿ƒאבותינו
˙B¯Bc‰ ¯„Ò „vÓ ,Ôk כיוון הרי ≈ƒ«≈∆«

כך  ואחר לעצמנו קרובים שאנחנו

ÓÈÓÏ¯לאבותינו dÈÏ ‰Â‰ לו היה «»≈¿≈«
‡·eÈ˙Bלומר  È˜Ï‡ ‰lÁz¿ƒ»¡…≈¬≈

ÔÈÚ‰ C‡ .eÈ˜Ï‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»¡…≈«»ƒ¿»
‡e‰ "eÈ˙B·‡"L ,[‡e‰∆¬≈
ÏÁ‰ ,ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ»≈
˙ÈÁa ‡e‰L Ì‰¯·‡Ó≈«¿»»∆¿ƒ«

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ˙lÁz ,‰ÓÎÁ‰ החכמה בחינת האדם שבשכל כשם «»¿»¿ƒ«ƒ¿«««¿»»
באלקות, גם וכך שכלי, רעיון התפתחות של וההתחלתי הראשוני השלב היא

מעשר  (הראשונה חכמה מבחינת היא ההמשכה ותחילת ראשית כביכול,

ÓÎÁ‰הספירות). ˙ÈÁa ‰e‰˙iL È„Î·e שלה ההגדרות כל ‰¯Èעל ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿ƒ«»¿»¬≈
,‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈«ƒ¿«¿»
C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ï È¯‰L∆¬≈¿«≈«¿ƒ¿»≈

הצמצום  תחילת ÓÎÁ‰לפני »¿»
המעשי iNÚÂ‰ההתגלות  הביטוי «¬ƒ»

ההתגלות  סוף שהוא ÔÈÂL»ƒ,הפשוט
·e˙kL BÓk73‰ÓÎÁa Ìlk ¿∆»À»¿»¿»

˙ÈNÚ הקדושֿברוךֿהוא ולגבי »ƒ»
גבול, ובלי איןֿסוף שהוא בעצמו

דרגה, באותה הם והעשייה החכמה

‰ÓÎÁ‰ ˙ee‰˙‰ ÔÎÏÂ עם ¿»≈ƒ¿««»¿»
ומסויימות  מוגדרות È‰ƒ‡תכונות
.ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿

,eÈ˙B·‡ È˜Ï‡Â eÈ˜Ï‡ e‰ÊÂ¿∆¡…≈≈…≈¬≈
ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ‡e‰ "eÈ˜Ï‡"¡…≈ƒ¿««ƒ¿
הדין  מידת הוא אלוקים שם שהרי

הצמצום  נובע שממנה והגבורה

,- שני מצד אבל ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוההסתר,
ÔÈÚ ‰NÚ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¬∆ƒ¿«
ÔÈÚ e‰fL ,‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆∆ƒ¿«

,"È˜Ï‡Â" שבתחילת שהוא"ו ≈…≈
"ואלוקי" ÏÚהמילה ‰¯BÓ∆«

‰ÎLÓ‰‰ והגילוי˙BÈ‰Ï , ««¿»»ƒ¿
˙ee‰˙‰ ,"eÈ˙B·‡" ˙ÈÁa¿ƒ«¬≈ƒ¿«

‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡Â .ÔÈÁBn‰ על «ƒ¿≈«∆
כאחד  וההמשכה הצמצום

,elL ‰˜Ï‡ ,"eÈ˜Ï‡"¡…≈∆…»∆»
˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï Ì¯Bb‰L eÈ‰Â¿«¿∆«≈ƒ¿¿»
ÏÈ·La) ÌeˆÓv‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Ê È¯‰ ,(‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿»¬≈∆

Ï‡¯NÈ פירושו ש"אלקינו" כאמור ƒ¿»≈
ישראל, כל ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒאלוקי

ÔÈÚ Ïk ‰NÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬∆»ƒ¿«
BÓÎe .‰ÎLÓ‰‰Â ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿««¿»»¿

·e˙kL74‡¯a ˙ÈL‡¯a ∆»¿≈ƒ»»
,ÌÈ˜Ï‡ את דרשו ז"ל וחכמינו ¡…ƒ

- "בראשית" ÏÈ·Laƒ¿ƒהמילה
,˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
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`mdxaכב oa wgvi zeclez dl`e

ּכמֹו חכמה, ּבחינת הּוא ּד"בראׁשית" ְְְְִִִִֵֵַָָראׁשית,

והתהּוּות 75ׁשּכתּוב  ּדרּכֹו, ראׁשית קנני הוי' ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּכמֹו אלקים, ּדׁשם הּצמצ ּום עלֿידי היא ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָֹהחכמה

הּוא  זה ּכל הּנה אלקים, ּברא ּבראׁשית ְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּכתּוב

ׁשּכללּות  והינּו, ראׁשית. ׁשּנקראּו יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּבׁשביל

ּבּדר יׂשראל עבֹודת מּצד הּוא ההמׁשכה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָענין

אחר  ּבמקֹום וכּמבאר למעלה. ּבענין 76מּלמּטה ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹ

צּדיקים  ׁשל ּבנׁשמֹותיהם נמל ּדהגם 77ּבמי , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַ

למּטה, מּלמעלה ּבדר היא האֹור ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהמׁשכת

הּוא  חסד חפץ ּכי ּגּופא 78מּצד זה מּכלֿמקֹום, , ִִִֵֶֶֶַָָָָ

לפניו  ׁשעלה לפי זה הרי הּוא", חסד ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁש"חפץ

ׁשּתהיה  יׂשראל נׁשמֹות ּדעבֹודת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָהּתענּוג

החלט  זה ּומּצד למעלה, מּלמּטה ּבדר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻעבֹודתם

ענין  ׁשּכללּות ונמצא, חסד". "חפץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהיה

ּדבכדי  והינּו, העבֹודה. ּבׁשביל הּוא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָההמׁשכה

נתינת  להיֹות  צרי ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָׁשּתהיה

האתערּותא  ענין והּוא מּלמעלה, זה על ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּכח

אמנם  ּדלתּתא, לאתערּותא ׁשּמביאה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּדלעילא

לפי  קֹודמת, ּדלתּתא האתערּותא הרי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּבאמת

ההמׁשכה  היא ׁשּבׁשבילּה הּכּונה עּקר ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהיא

יׁשנּה ּכאׁשר ולכן, ּדלעילא. העבֹודה ּדאתערּותא ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ההמׁשכה  ּגם אזי למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָּבּדר

ּבענין  וכּנ"ל יֹותר, נעלה ּבאפן היא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹמּלמעלה

ּבאה  ההמׁשכה ׁשּכאׁשר אמת, אֹות ּדא ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָָוא"ו

היא  ּכי קּיּום, להמׁשכה יׁש אזי העבֹודה, ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָמּצד

ּבין  ההפרׁש ּכן ּגם וזהּו יֹותר. נעלית ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבחינה

ּבענין  ּדיצחק לעבֹודה ּדאברהם ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָהעבֹודה

עֹולם, אהבת ּבחינת הּוא ׁשאברהם ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָהאהבה,

רּבה  אהבה ּבחינת הּוא עֹולם 79ויצחק ּדאהבת , ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָ

ּבחינת  היא רּבה אהבה אבל הּכלים, ּבגדר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהיא

אהבה  ּובבחינת הּכלים, מּגדר למעלה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָרצֹוא

ּב'תֹורה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכלל, הפסק ׁשּי אין ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָרּבה

מּיין.80אֹור' עינים חכלילי הּמתחיל' ְְִִִִִִִֵַַַַָ'ּדּבּור
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ג. פ"ב, רבה רות יח.78)ז. ז, ואילך.79)מיכה סע"ג כט, בהעלותך ואילך.80)לקו"ת א מז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ "˙ÈL‡¯·"c75 החכמה על ƒ¿≈ƒ¿ƒ«»¿»¿∆»

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ee‰˙‰Â ,Bk¯c ˙ÈL‡¯ È˜ 'ÈÂ‰¬»»»»ƒ≈ƒ«¿¿ƒ¿««»¿»ƒ«¿≈
,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ·e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿≈¡…ƒ¿∆»¿≈ƒ»»¡…ƒ
,eÈ‰Â .˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰ƒ≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿«¿

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«««¿»»
למטה vÓ„מלמעלה ‡e‰ וכתוצאה ƒ«

- C¯caמ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈¿∆∆
¯‡·nÎÂ .‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa76ÈÓa ÔÈÚa ¿»«≈¿ƒ¿«¿ƒ
ÏL Ì‰È˙BÓLa CÏÓƒ¿«¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈ˜Ècˆ77˙ÎLÓ‰L Ì‚‰c , «ƒƒ«¬«∆«¿»«
¯B‡‰האלוקי‡È‰C¯„a »ƒ¿∆∆

Èk „vÓ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ«ƒ
‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ78 ֿ הקדושֿברוך כי »≈∆∆

משפיע  והוא חסד, חפץ בעצמו הוא

"טבע  כי ולנבראים לעולמות וחיות אור

להיטיב", Ê‰הטוב ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆
"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ"L ‡Ùeb ויש »∆»≈∆∆

מלמעלה  להשפיע ועניין רצון לו

ÏÚL‰למטה, ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆»»
˙BÓL ˙„B·Úc ‚eÚz‰ ÂÈÙÏ¿»»««¬«¬«ƒ¿

Ï‡¯NÈ מכך לו להיגרם שעתיד ƒ¿»≈
C¯„a Ì˙„B·Ú ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬»»¿∆∆
‰Ê „vÓe ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ«∆
"„ÒÁ ıÙÁ" ‰È‰iL ËÏÁ‰À¿«∆ƒ¿∆»≈∆∆
(הנסמן  אחר במקום הרבי [וכביאור

כיוון  היא שהבריאה (76 בהערה

כי  חסד" "חפץ שהקדושֿברוךֿהוא

האלוקי  שהאור כפי הבריאה, קודם

עולמות  מגדר לגמרי לא נעלה ונבראים,

מקום, תתפוס הנבראים שעבודת ייתכן

בדרך  רק להיות יכולה הבריאה וממילא

חפץ  כי עצמו, מצד דלעילא' 'אתערותא

שחפץ  כיוון מאידך, אבל הוא. חסד

שלעבודת  גורם עצמו זה הוא, חסד

מקום, תפיסת תהיה כן הנבראים

ידי  (על קשורה הבריאה סיבת וממילא

לפניו  ש"עלה בכך חסד") "חפץ

הצדיקים]. עבודת «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,יתברך"
‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«««¿»»
,eÈ‰Â .‰„B·Ú‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»¬»¿«¿
‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL È„Î·c¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿¬»

‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

ÔÈÚהאדם  ‡e‰Â ,‰ÏÚÓlÓ ‰Ê ÏÚ Ák ˙È˙ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ«…««∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰מלמעלה e¯Ú˙‡Ï˙‡התעוררות ‰‡È·nL »ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿ƒ»¿ƒ¿¬»

ÌÓ‡ ,‡z˙Ïc ההתעוררות בפועל הדברים התרחשות שמבחינת למרות ƒ¿«»»¿»
מלמטה  ההתעוררות את הגורמת היא ‰‡˙e¯Ú˙‡מלמעלה È¯‰ ˙Ó‡a∆¡∆¬≈»ƒ¿¬»

˙Ó„B˜ ‡z˙Ïc עניינית ומבחינה ƒ¿«»∆∆
ההתעוררות  את שמביא הגורם היא

È‰L‡מלמעלה, ÈÙÏ ההתעוררות ¿ƒ∆ƒ
dÏÈ·LaLמלמטה ‰ek‰ ¯wÚƒ«««»»∆ƒ¿ƒ»

‡˙e¯Ú˙‡c ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»¿ƒ¿¬»
dLÈ ¯L‡k ,ÔÎÏÂ .‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿»≈«¬∆∆¿»
‰hÓlÓ C¯ca ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ,כאמור העלאה ‡ÈÊבבחינת ¿«¿»¬«
‡È‰ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb«««¿»»ƒ¿«¿»ƒ
Ï"pÎÂ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a¿…∆«¬∆≈¿««
,˙Ó‡ ˙B‡ ‡c Â"‡Â ÔÈÚa¿ƒ¿«»»¡∆
„vÓ ‰‡a ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kL∆«¬∆««¿»»»»ƒ«
‰ÎLÓ‰Ï LÈ ÈÊ‡ ,‰„B·Ú‰»¬»¬«≈««¿»»
˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‡È‰ Èk ,Ìeiƒ̃ƒƒ¿ƒ»«¬≈

.¯˙BÈ≈
ÔÈa L¯Ù‰‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿≈≈
‰„B·ÚÏ Ì‰¯·‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿»»«¬»

‰·‰‡‰ ÔÈÚa ˜ÁˆÈc לעיל ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¬»
ויצחק  אברהם בין ההבדל נתבאר

האהבה  מידת הוא שאברהם זו מבחינה

הוא  ויצחק המשכה), שוב, (חסד,

העלאה) רצוא, (גבורה, היראה מידת

לידי  בא זה שהבדל ומבאר מוסיף וכאן

עצמה  האהבה מידת לגבי גם ביטוי

˙·‰‡ ˙ÈÁa ‡e‰ Ì‰¯·‡L∆«¿»»¿ƒ««¬«
˙ÈÁa ‡e‰ ˜ÁˆÈÂ ,ÌÏBÚ»¿ƒ¿»¿ƒ«

‰a¯ ‰·‰‡79ÌÏBÚ ˙·‰‡c , «¬»«»¿«¬«»
ÌÈÏk‰ ¯„‚a ‡È‰ מוגבלת אהבה ƒ¿∆∆«≈ƒ

של  הקליטה ליכולת בהתאם ומדודה

‰È‡האדם, ‰a¯ ‰·‰‡ Ï·‡¬»«¬»«»ƒ
‡Bˆ¯ ˙ÈÁa עזה ותשוקה ¿ƒ«»

ÌÈÏk‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ועניינה ¿«¿»ƒ∆∆«≈ƒ
("רצוא"), מהכלים לצאת רצון הוא

CiL ÔÈ‡ ‰a¯ ‰·‰‡ ˙ÈÁ··eƒ¿ƒ««¬»«»≈«»
·e˙kL BÓk ,ÏÏk ˜ÒÙ‰∆¿≈¿»¿∆»

'¯B‡ ‰¯B˙'a80¯eac' ¿»ƒ
ÔÈiÓ ÌÈÈÚ ÈÏÈÏÎÁ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿ƒƒ≈«ƒƒ»ƒ
מהתבוננות  נובעת עולם שאהבת

לדברים  פונה לבבו "ואם שכלית
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כג i"gyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxt zay

מּלמּטה ‡ÌÓח) ההעלאה ׁשּתהיה ּבכדי »¿»ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּתחּלה  להיֹות צריכה ְְְְְִִִַָָָלמעלה

האתערּותא  ענין ׁשּזהּו מּלמעלה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהמׁשכה

ׁשהיא  ּדלתּתא, האתערּותא ׁשּקדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּדלעילא

האתערּותא  את הּמביאה והיא ּכח ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהּנתינת

אברהם", ּבן יצחק ּתֹולדֹות "אּלה וזהּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּדלתּתא.

להיֹות  צריכה ּדיצחק, ההעלאה ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּבכדי

נאמר  ואחרּֿכ ּדאברהם. ההמׁשכה ְְְְְֱִֶַַַַַַָָָָָָּתחּלה

ׁשּמּלבד  היינּו, יצחק", את הֹוליד ְְְְִִִֶֶַַַָָָ"אברהם

ּדלתּתא  האתערּותא ׁשּקדם ּדלעילא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהאתערּותא

אתערּותא  ּגם להיֹות צריכה אברהם), ּבן ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ(יצחק

ׁשעלֿידיֿזה  ּדלתּתא, האתערּותא לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדלעילא

ׁשהּברּור  ּבזה, והענין ּבׁשלמּות. העלּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתהיה

ּב"ן, ׁשם ּבבחינת הּוא למעלה מּלמּטה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָוהעלּיה

עלֿידי  והּוא ׁשני, ּברּור  להיֹות צרי ֿ זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָּולאחרי

'מיין  העלאת את לברר מ"ה ּדׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ּבכדי  ּב"ן, ּדׁשם מהּברּורים ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַנּוקבין'

הּבר ּור הּכּונה ׁשּיהיה ּתכלית אמנם ּבׁשלמּות. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּברּור  ענין והּוא ּדיצחק, ההעלאה ּבענין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָהּוא

העלּיה  ענין ּובׁשביל ּגּופא, הּמּטה ׁשל ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָוהּזּכּו

ולכן  ּכּנ"ל. ּדאברהם ההמׁשכה ענין ּכל ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָנעׂשה

ּכתיב  ויׂשראל 81לעתידֿלבֹוא ידענּו לא אברהם ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ

אבינּו, אּתה ּכי יאמרּו ליצחק ורק יּכירנּו, ְְְְִִִִַַַָָָָֹֹלא
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ב.81) פט, שבת טז. סג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אהבה  ואילו ממנו" ועוברת חולפת אזי עולם, בעסקי במחשבתו וטרוד אחרים

ולכן  הנפש מעומק נובעת פונהרבה לבבו אם שגם הפסק לה לדברים "אין

להטרידה  הזאת האהבה לעומת להיות זה לעומת בזה אין הרי אחרים

ועד". עולם תמוט "בל תמיד נשאר הזו האהבה של רישומה ולכן ולהפסיקה"

ÌÓ‡ (Á הגדולה מעלתה למרות »¿»
ההמשכה  לעומת מלמטה ההעלאה של

סוף  בהרחבה, לעיל כמבואר מלמעלה,

כי מלמעלה מתחיל הכול ≈¿È„Îaƒסוף
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆««¬»»ƒ¿«»
‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«
Ì„wL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆…∆
‡È‰L ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ
‰‡È·n‰ ‡È‰Â Ák ˙È˙p‰«¿ƒ«…«¿ƒ«¿ƒ»

‰‡˙e¯Ú˙‡ומעוררת ˙‡∆»ƒ¿¬»
.‡z˙Ïc ומתורצת מבוארת זה ולפי ƒ¿«»

מה  המאמר בתחילת שנשאלה השאלה

בן  "יצחק הלשון כפל של המשמעות

כי  יצחק" את הוליד ו"אברהם אברהם"

עבודת  ידי על האלקות וגילוי בהמשכת

שני  יש כדלהלן:האדם ∆¿e‰ÊÂשלבים,
Ôa ˜ÁˆÈ ˙B„ÏBz ‰l‡"≈∆¿ƒ¿»∆
‰È‰zL È„ÎaL ,"Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

˜ÁˆÈc ‰‡ÏÚ‰‰ מלמטה ««¬»»¿ƒ¿»
lÁz‰למעלה, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»

Ì‰¯·‡c ‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה ««¿»»¿«¿»»
שלב למטה  ועל הראשון השלב שהיא

כי  אברהם" בן "יצחק נאמר זה

("אתערותא  היא ההעלאה דלתתא")

("אתערותא  מההמשכה כתוצאה

הוא  השני והשלב -דלעילא").
Ì‰¯·‡" ¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»∆¡««¿»»
,eÈÈ‰ ,"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ƒ∆ƒ¿»«¿

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ Ì„wL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ „·lnL∆ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆…∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»
(Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ),דלתתא האתערותא את המביאה ˆ¯ÎÈ‰והיא ƒ¿»∆«¿»»¿ƒ»

,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ¯Á‡Ï ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿««»ƒ¿¬»ƒ¿«»
˙eÓÏLa ‰iÏÚ‰ ‰È‰z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הוליד "אברהם נאמר זה ועל ∆«¿≈∆ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ¿≈

מלמעלה. נוספת בהמשכה תלויה העליה ששלימות היינו יצחק", «¿ÔÈÚ‰Â¿»ƒאת
,‰Êa:הוא האמורים השלבים בשני צורך יש מדוע e¯a‰L¯הביאור »∆∆«≈

ÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰Â‰ÏÚ ראשון Ô"aבשלב ÌL ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¿»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«
ההעלאה, בענין שקשור ÈL,השם ¯e¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈≈ƒ

ÔÈÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ ˙‡ ¯¯·Ï ‰"Ó ÌLc ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰Â¿«¿≈««¿»»¿≈«¿»≈∆«¬»««ƒ
¯e¯a‰ ‰È‰iL È„Îa ,Ô"a ÌLc ÌÈ¯e¯a‰Ó ‰NÚpL 'ÔÈ·˜e¿ƒ∆«¬∆≈«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈∆ƒ¿∆«≈

.˙eÓÏLaƒ¿≈

גילוי  ולגרום הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב מלמטה האדם של ההתעוררות

נוקבין", מיין "העלאת האריז"ל בכתבי נקראת דלתתא" ב"אתערותא אלוקות

הארה  ואילו מקבל. בבחינת הם כי 'נקבה' הנקראים למטה הנמצאים מים

נקראת  דלעילא" ב"אתערותא למטה, מלמעלה האדם, אל מהקדושֿברוךֿהוא

הנמצאים  מים דכורין", מיין "המשכת

הנקראים  משפיע בבחינת שהם למעלה

בעולם  ואישה שבאיש כשם כי ָָזכר,

והנקבה  משפיע בחינת הוא הזכר הזה

 ֿ הקדוש למעלה כך מקבל, בחינת היא

ישראל  וכנסת איש נקרא ברוךֿהוא

נוקבין" מיין ו"העלאת אשה, נקראת

עולה  ישראל בני של שעבודתם היא

ו"המשכת  למעלה, רוח נחת וגורמת

הכוחות  כאשר היא דכורין" מיין

 ֿ מהקדושֿברוך מושפעים הרוחניים

הזקן  רבנו ובלשון ישראל לבני הוא

הברורים  ידי על "כי י): (פרק בתניא

נוקבין, מיין מעלים מנוגה שמבררים

מיין  להוריד עליונים יחודים ונעשים

קדושת  המשכת דהיינו דכורין...

למטה  מלמעלה יתברך אלוקותו

מבואר  ועוד בתחתונים". להתלבש

מלמעלה  ההמשכה כי האריז"ל בכתבי

ואילו  מ"ה, בשם קשורה למטה

בשם  קשורה למעלה מלמטה ההעלאה

התחלת  אמנם – ולענייננו ב"ן.

היא  ראשון, בשלב העבודה,

הקשורה  (העלאה דלתתא באתערותא

העולם  שבירור כדי אבל ב"ן) בשם

את  ולהאיר לברר יש מושלם, יהיה

באמצעות  דלתתא האתערותא

המשכה  (שענינה דלעילא אתערותא

מלבד  וזאת ב"ן, בשם קשורה והיא

הוא  זה ובירור דלתתא) האתערותא את והביאה שגרמה דלעילא האתערותא

הבירורים. עבודת את שמשלים שני" ה"בירור

ÌÓ‡,מושלם יהיה שהבירור כדי בהמשכה צורך שיש למרות שני, מצד »¿»
ÔÈÚכנ"ל  ‡e‰Â ,˜ÁˆÈc ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚa ‡e‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ««»»¿ƒ¿«««¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ÏÈ·L·e ,‡Ùeb ‰hn‰ ÏL Cekf‰Â ¯e¯a‰ שעל «≈¿«ƒ∆««»»ƒ¿ƒƒ¿«»¬ƒ»
יצחק  Ï"pkידי Ì‰¯·‡c ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ Ïk ‰NÚ וכמבואר «¬∆»ƒ¿«««¿»»¿«¿»»««

 ֿ הקדושֿברוך לפני שעלה מכך כתוצאה הם הבריאה וכל ההמשכה שכל לעיל

הנבראים. מעבודת לו להיות שעתיד התענוג הוא ÔÎÏÂהוא שהעיקר כיון ¿»≈
יצחק ידי על È˙k·ההעלאה ‡B·ÏŒ„È˙ÚÏ81eÚ„È ‡Ï Ì‰¯·‡ ∆»ƒ»¿ƒ«¿»»…¿»»

e¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂ ישראל בני  שכאשר הוא הפסוק פירוש פשוטו לפי ¿ƒ¿»≈…«ƒ»
עשו  לא ישראל הנקרא ויעקב אברהם האבות ובמדבר) (במצרים בצרות היו
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`mdxaכד oa wgvi zeclez dl`e

ּגּופא  ׁשהּמּטה הּוא ּדלעתיד  העּלּוי ׁשּתכלית ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָלפי

העּלּוי  והּנה, ּכּנ"ל. לאלקּות ּכלי להיֹות ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹיזּדּכ

עצמֹו, ּבעֹולם הּזּכּו יהיה ׁשאז ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּדלעתידֿלבא

 ֿ ּדלעתיד ּבּתֹורה ׁשּיהיה העּלּוי מּצד ּבא זה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּבין  ההפרׁש ידּוע ּדהּנה, ּתֹורה. מּתן לגּבי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלבא

למׁשיח  רּבנּו ׁשהיה 82מׁשה ּתֹורה ׁשּבמּתן , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלבד, ּדתֹורה ּגליא רק נתּגּלה מׁשה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹעלֿידי

לעתיד  אמנם ּבהעלם, נׁשארה הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּופנימּיּות

ענין 83ּכתיב  ׁשהּוא ּפיהּו, מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְִִִִִִִֵֶַָ

ּדרזין  רזין ילמד 84התּגּלּות הּמׁשיח ׁשּמל וזהּו . ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

רּבנּו, ּומׁשה האבֹות עם ּגם יׂשראל ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָָֹעם

ּתֹורה  טעמי ענין והּוא הּפנימּיּות, להם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיגּלה

ּבחינת  אינם ּתֹורה טעמי  והרי לעתיד, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּגּלּו

ּפנימּיּות  ּבחינת ותענּוג, טעם ּכיֿאם וׂשכל, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָטעם

רק  הם הּגּלּויים ּכל ׁשעכׁשו וכּידּוע ְְִִִֵֶַַַַַַָָָעּתיק.

יהיה  ּולעתידֿלב ֹוא עּתיק, חיצֹונּיּות ְְְִִִִִִִֶַַָָמּבחינת

עּתיק  ּדפנימּיּות ׁשּלמעלה 85הּגּלּוי עדן ּבחינת , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ

ּבחינת  הּוא ׁש"עדן" ּדאֹורייתא, סדרים ְְְְִִִֵֶֶַַָָמג"ן

עּתיק  ּפנימּיּות אּבא זֹו86ּפנימּיּות ּבחינה ועל . ְְְְִִִִִִַַַָָ

האבֹות 87ּכתיב  ׁשאפילּו גֹו', ראתה לא עין ְֲֲִִִֶַָָָָֹ

ּבחינה  וגּלּוי זֹו, ּבחינה הּׂשיגּו לא רּבנּו ְְְִִִִִֵֶַָָֹֹּומׁשה

זה  ועל הּמׁשיח. מל עלֿידי  לעתיד רק יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזֹו

ּבמּלי 87ר נאמ  ּדדייקין למאן לֹו, לּמחּכה יעׂשה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָ

ועבֹודת 88ּדחכמתא  הּיגיעה ענין ׁשהּוא , ְְְְְֲִִֶַַַַָָָ

ׁשעלֿידיֿזה  למעלה, מּלמּטה ּבּדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּברּורים

עד  לאלקּות, ּכלי ּׁשּנעׂשה העֹולם את ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָֹמזּככים

ּכי  יחּדו ּבׂשר  ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָׁשּיהיה

ּדּבר  הוי' .89ּפי ֲִִֵָָ
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ובכ"מ.82) א. יז, צו לקו"ת גם ב.83)ראה א, שם.84)שה"ש בלקו"ת הובא עה"פ. פרש"י הק"ש 85)ראה שער פע"ח

ובכ"מ. ג. נא, ע"ג. ריש נ, שה"ש לקו"ת ואילך.86)רפט"ו. צד ע' תרס"ו המשך ב.87)ראה לד, ברכות ג. סד, ישעי'

ואילך.88) צד ע' ואילך. עח ע' תרס"ו המשך וראה ב. קל, ה.89)זח"א מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפסוק  את דרשו ז"ל וחכמינו הצילם עצמו הקדושֿברוךֿהוא ורק להצלתם

ישראל  שבני לאבות יאמר הקדושֿברוךֿהוא שכאשר ואמרו לעתידֿלבוא על

בנימוקים  עליהם יגן יצחק אבל אותם להעניש שיש יענו ויעקב אברהם חטאו,

- ולכן ‡·eÈ,שונים ‰z‡ Èk e¯Ó‡È ˜ÁˆÈÏ ˜¯Â המשמעות פי ועל ¿«¿ƒ¿»…¿ƒ«»»ƒ
מכאן  ללמוד יש הדברים של הפנימית

את  יאמצו ישראל בני שלעתידֿלבוא

דווקא יצחק של העבודה ÈÙÏ¿ƒקו
‡e‰ „È˙ÚÏc ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ
˙BÈ‰Ï CkcÊÈ ‡Ùeb ‰hn‰L∆««»»ƒ¿«≈ƒ¿

˙e˜Ï‡Ï ÈÏk זו מושגת ומטרה ¿ƒ∆¡…
דרך  שהיא העלאה ידי על דווקא

יצחק של »»Ï"pk.עבודתו
‡B·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈelÚ‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ»
ÌÏBÚa Cekf‰ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆«ƒ»»
„vÓ ‡a ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ«¿¬≈∆»ƒ«
‰¯Bza ‰È‰iL ÈelÚ‰»ƒ∆ƒ¿∆«»
ÔzÓ Èa‚Ï ‡B·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»¿«≈««

‰¯Bz.הגאולה לפני p‰c‰,שהיה »¿ƒ≈
ea¯ ‰LÓ ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È»««∆¿≈≈…∆«≈

ÁÈLÓÏ82‰¯Bz ÔzÓaL , ¿»ƒ«∆¿««»
‰lb˙ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰È‰L∆»»«¿≈…∆ƒ¿«»
,„·Ïa ‰¯B˙c ‡ÈÏb ˜«̄«¿»¿»ƒ¿«
‰¯‡L ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«»ƒ¿¬»
„È˙ÚÏ ÌÓ‡ ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»¿»∆»ƒ

·È˙k83˙B˜ÈLpÓ È˜MÈ ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿ƒ
˙elb˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,e‰Ètƒ∆ƒ¿«ƒ¿«

ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯84 כפירוש הסודות סודי »ƒ¿»ƒ
'שיר  בתחילת זה פסוק על רש"י

להופיע  מאתו "ומובטחים השירים':

טעמיה  סוד להם לבאר עליהם עוד

צפונותיה". CÏnLומסתר e‰ÊÂ¿∆∆∆∆
„ÓÏÈ ÁÈLn‰ תורהÏk ÌÚ «»ƒ«ƒ¿«ƒ»

Ìb Ï‡¯NÈ אפילו˙B·‡‰ ÌÚ ƒ¿»≈«ƒ»»
ea¯ ‰LÓe הנגלה שאת למרות …∆«≈

הכוונה  אלא למדו, כבר הם שבתורה

‰eiÓÈt˙,היא  Ì‰Ï ‰l‚iL ,∆¿«∆»∆«¿ƒƒ
‰¯Bz ÈÓÚË ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬≈»

ÈÓÚË È¯‰Â ,„È˙ÚÏ elb˙iL∆ƒ¿«∆»ƒ«¬≈«¬≈
ÌÚË ˙ÈÁa ÌÈ‡ ‰¯Bz»≈»¿ƒ«««
‚eÚ˙Â ÌÚË Ì‡ŒÈk ,ÏÎNÂ מהשכל eiÓÈt˙שלמעלה ˙ÈÁa , »≈∆ƒƒ««¿«¬¿ƒ«¿ƒƒ

˜ÈzÚ ל"אריך כללי באופן נחלק הספירות עשר מעל הנמצא העליון הכתר «ƒ
(כשם  התענוג בחינת – יומין" ו"עתיק העליון, הרצון בחינת – אנפין"

של שבכוחות  והמידות)הנפש מהשכל למעלה הם והעונג הרצון האדם,

של  התורה עתיק.וטעמי מפנימיות הם לבוא לעתיד שיתגלו התורה פנימיות

˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ ˜¯ Ì‰ ÌÈÈelb‰ Ïk ÂLÎÚL Úe„iÎÂ¿«»«∆«¿»»«ƒƒ≈«ƒ¿ƒ«ƒƒ
˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙc Èelb‰ ‰È‰È ‡B·ÏŒ„È˙ÚÏe ,˜ÈzÚ85˙ÈÁa , «ƒ¿»ƒ»ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯„Ò Ô"‚Ó ‰ÏÚÓlL Ô„Ú≈∆∆¿«¿»ƒ¿»ƒ
,‡˙ÈÈ¯B‡c שב"גן האלוקות בגילוי ¿«¿»

"עדן" ובחינת דרגות, כמה יש עדן"

מבחינת  העליון, התענוג עניין שהיא

ושלוש  חמישים בגימטריא "גן",

למעלה  היא כאמור, הפרשות כמספר

דאורייתא") ("סדרים התורה

˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰ "Ô„Ú"L∆≈∆¿ƒ«¿ƒƒ
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡a‡86 יש כי «»¿ƒƒ«ƒ

החכמה  פנימיות בין מיוחד קשר

המקור  שהיא שם על "אבא" (שנקראת

הבינה  עם יחד המידות את המוליד

עתיק. ופנימיות "אימא") הנקראת

BÊ ‰ÈÁa ÏÚÂ התורה פנימיות ¿«¿ƒ»
הקב"ה שהיא  של חכמתו פנימיות

·È˙k87,'B‚ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ ¿ƒ«ƒ…»¬»
כך  כדי עד ונעלמת נסתרת שהיתה

ea¯ ‰LÓe ˙B·‡‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ»»…∆«≈
Èel‚Â ,BÊ ‰ÈÁa e‚ÈO‰ ‡Ï…ƒƒ¿ƒ»¿ƒ
„È˙ÚÏ ˜¯ ‰È‰È BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»ƒ¿∆«∆»ƒ
‰Ê ÏÚÂ .ÁÈLn‰ CÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«»ƒ«¿«∆

¯Ó‡87 שאמנם פסוק אותו בהמשך ∆¡«
התגלות  ראתה" לא "עין בעבר

אבל  זו ונעלית פנימית מבחינה

,BÏ ‰kÁnÏ ‰NÚÈ בזוהר וכתוב «¬∆«¿«∆
ÈlÓaשהכוונה ÔÈ˜ÈÈ„c Ô‡ÓÏ¿»¿«¿ƒ¿ƒ≈

‡˙ÓÎÁc88, שמדייקים לאלה ¿»¿¿»
(של  החכמה בדברי (על) ומתייגעים

‰ÚÈ‚i‰התורה) ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»
C¯ca ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·ÚÂ«¬««≈ƒ¿∆∆
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆«¿≈
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÌÈÎkÊÓ ‰Ê∆¿«¿ƒ∆»»
„Ú ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ‰NÚpM∆«¬∆¿ƒ∆¡…«
'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¿¬»»
Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â¿»»»»«¿»ƒƒ

¯ac 'ÈÂ‰89 התורה התגלות וגם השלימות בתכלית יהיה העולם בירור ואז ¬»»ƒ≈
לידי  יבואו ביותר והנסתרים הנעלמים העליונים האורות שאפילו כך תהיה

גילוי.
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כה

,zeclez zyxt zay .c"qa
Îy`x axre ycegd mikxan

.g"nyz'd ,elqk yceg
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯Ó‡iÂ יּפקד ּכי ונפקדּת חדׁש מחר יהֹונתן לֹו «…∆ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ

רּבֹותינּו1מֹוׁשב ּבדרּוׁשי ּומבאר , ְְִֵֵֶַָָֹ

ׁשּדוקא 2נׂשיאינּו והּפּוכֹו, ּדבר זה ּבפסּוק ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

 ֿ עלֿידי החּסרֹון, ענין ,"מֹוׁשב "יּפקד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

הּׁשלמּות, ּבתכלית הּזּכרֹון ענין נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָזה

ׁשּזהּו3"ונפקדּת" חדש", ל"מחר הּקׁשר וזהּו . ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלפני  ׁשּבראׁשֿחדׁש, הּלבנה מֹולד ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּגם

ּבתכלית  העלם ׁשל ּבאפן היא הּלבנה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמֹולד

מֹולד  אחרּֿכ ּבא עלֿידיֿזה ודוקא ְְְִֵֶַַַַַָָָָ(חּסרֹון),

מה  ּגם יּובן ּובזה ּבּלבנה. חדׁש אֹור ְְֶַַַַָָָָָָָָהּלבנה,

ּכי  לדוד, יהֹונתן עלֿידי נאמר זה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשענין

ודוד  זעירֿאנּפין, על קאי ּבּספירֹות ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ'יהֹונתן'

אׁשר  לבנה, ּבחינת הּמלכּות, ספירת ְְְְֲִִֶַַַַָָהּוא

המלכּות  לספירת מ'ּזעירֿאנּפין' ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָההׁשּפעה

וההעלם  הּבּטּול עלֿידי היא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ("ונפקדּת")

("מֹוׁשב ("יּפקד המלכּות ֿ 3ׁשּבספירת ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

הּמֹונין  "יׂשראל האדם, ּבעבֹודת ּגם הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדרֿזה

לּלבנה" ודֹומין הּבּטּול 4לּלבנה עלֿידי אׁשר , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

מּלמעלה  נעלה הכי לּגּלּוי זֹוכים ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשּלהם

.3("ונפקדּת") ְְְִַָ

‰p‰Â ׁשל ׁשרּבם היה, נׂשיאינּו רּבֹותינּו מנהג ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ראׁשֿחדׁש ערב ׁשּבת ׁשל ְִֶֶֶֶַַָֹֹהּדרּוׁשים

התחילּו ראׁשֿחדׁש), ׁשּבת ׁשל ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ(ועלּֿדרֿזה
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יח.)1 כ, א ב )2שמואל ד, בראשית אוה"ת ואילך. קכ ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי ואילך. מח ע' תקס"ז סה"מ

ועוד. ואילך.)3ואילך. סע"א יא, שם אוה"ת ואילך. קנ ע' שם אדהאמ"צ מאמרי נה. ע' שם תקס"ז א )4סה"מ כט, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראשֿחודש: ערב שבת של ההפטרה את הפותח בפסוק שמואל, בספר נאמר

Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ היו ויהונתן ודוד הטוב חברו (שהיה המלך לדוד «…∆¿»»
נאמנים) L„Áאוהבים ¯ÁÓחודש ראש יחול תיזכר z„˜ÙÂמחר ואתה »»…∆¿ƒ¿«¿»

יהונתן) של אביו המלך, שאול ידי E·LBÓ(על „˜tÈ Èk1 המקום כי ƒƒ»≈»∆
המלך  ששאול בסעודה דוד, (של שלך

חסר  יהיה חודש) בראש ,יערוך
ÈLe¯„a ¯‡·Óe החסידות מאמרי ¿…»ƒ¿ƒ

eÈ‡ÈNשל eÈ˙Ba¯2, אדמו"רי «≈¿ƒ≈
c·¯חב"ד ‰Ê ˜eÒÙa LiL∆≈¿»∆»»

È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,BÎet‰Â¿ƒ∆«¿»«¿≈
,"E·LBÓ „˜tÈ" דוד של העדרו ƒ»≈»∆

ראשֿחודש, של »¿ÔÈÚƒמהסעודה
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÔB¯qÁ‰«ƒ»«¿≈∆«¬∆

ÔB¯kf‰ ÔÈÚ למציאותו הלב ושימת ƒ¿««ƒ»
דוד ‰eÓÏM˙,של ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈

"z„˜ÙÂ"3. ¿ƒ¿«¿»
¯Lw‰ e‰ÊÂ זה עניין של המיוחד ¿∆«∆∆

ויהונתן דוד ««¿ÁÓ"Ï¯אודות
e‰fL ,"˘„Á התעלמות זה תוכן …∆∆∆
אחד  מצד זיכרון וחיסרון שני מצד אך

הנחסר, העניין של המציאות על ודגש

‰·l‰הוא  „ÏBÓ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«««¿»»
ÈÙlLמחדש ,L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆∆ƒ¿≈

„ÏBn‰ מחדש ה'לידה' לפני רגע «»
החודש ‰l‰‡Èבתחילת ‰· «¿»»ƒ

˙ÈÏÎ˙a ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆∆¿≈¿«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,(ÔB¯qÁ)ƒ»¿«¿»«¿≈∆

עצמו מהחיסרון ‡Œ¯Áכתוצאה ‡a»««
,‰·l‰ „ÏBÓ Ck את המדגיש »««¿»»

ה'מולד' שמשמעות כיוון מציאותה

·la‰.הוא L„Á ¯B‡»»«¿»»
Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e פנימיות לפי הטעם, »∆»«

Ê‰העניינים ÔÈÚL ‰Ó של «∆ƒ¿»∆
הזיכרון  מושבך', יפקד כי 'ונפקדת

דוד  של למציאותו הלב ושימת

לסעודת  בואו ואי מהיעדרו כתוצאה

כמבואר  המלך, שאול של חודש ראש

Ô˙B‰Èלעיל, È„ÈŒÏÚ ¯Ó‡∆¡««¿≈¿»»
˙B¯ÈÙqa 'Ô˙B‰È' Èk ,„Â„Ï¿»ƒƒ¿»»«¿ƒ

È‡˜מכווןÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ÏÚ פנים »≈«¿≈«¿ƒ
הרי ,זעירות  במוחין, המאיר האלוקי האור (שלגבי העליונות המידות בחינת

ומועט) קטן הוא במידות המאיר האלוקי ÈÙÒ¯˙האור ‡e‰ „Â„Â¿»ƒ¿ƒ«
,‰·Ï ˙ÈÁa ,˙eÎÏn‰ והירח שהשמש וחסידות בקבלה כמבואר ««¿¿ƒ«¿»»

המשפיע  אור של מקור היא השמש כי ו'מקבל', 'משפיע' עניין את מסמלות

וכן  מהשמש, מקבלת היא אורה כל ואת אור לה אין עצמה שמצד לירח גם

וספירת  המשפיע היא (ז"א) אנפין' 'זעיר בחינת העליונות, בספירות גם

היא  אנפין' מ'זעיר שלה האור את ומקבלת משלה תוכן לה שאין המלכות

באדם  למשל, (וכמו, המקבל

בו  שאין הדיבור עניין הוא שהמלכות

את  מגלה שהוא אלא עצמו מצד תוכן

האדם) של וברגש בשכל שנמצא מה

Œ¯ÈÚf'Ó ‰ÚtL‰‰ ¯L‡¬∆««¿»»ƒ¿≈
'ÔÈt‡העליונות ÈÙÒÏ¯˙המידות «¿ƒƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓ‰ הוספה יש זה ידי שעל ««¿
המלכות בספירת בדומה (והדגשה

של העניין שהוא "z„˜ÙÂ"לתוכן ¿ƒ¿«¿»
דוד  על הזיכרון ‰È‡התעוררות (ƒ

ÌÏÚ‰‰Â Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ עניין «¿≈«ƒ¿«∆¿≈
‰eÎÏÓ˙החיסרון ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ«««¿

("E·LBÓ „˜tÈ")3 כמבואר ƒ»≈»∆
שלספירת  שמפני וחסידות בקבלה

והיא המל  משלה ותוכן עניין אין כות

עניין  שמעליה, מהספירות הכל מקבלת

בביטול  היא משפיע, שאינו המקבל

.והעלם 
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆

שנפעלה  וההדגשה התוספת אודות

כפי  לעניין בדומה בלבנה, וכן בדוד

(עניינו  המלכות בספירת למעלה שהוא

דוד) B·Úa„˙של Ìb ‡e‰,'ה ««¬«
של הרוחנית כדברי ‰‡„Ì,העבודה »»»

בני  של הדמיון על בגמרא ז"ל חכמינו

ללבנה  ‰ÔÈBnישראל Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«ƒ
‰·lÏ הלוח לפי השנה חדשי שהרי «¿»»

והחודש  הלבנה לפי נקבעים היהודי

מחדש  הלבנה מולד עם מתחיל החדש

"‰·lÏ ÔÈÓB„Â4ŒÏÚ ¯L‡ , ¿ƒ«¿»»¬∆«
Ì‰lL Ïeha‰ È„È ישראל בני של ¿≈«ƒ∆»∆

של  התבטלות מתוך ה' בעבודת

העצמית  והיישות האישית המציאות

ÈelbÏ ÌÈÎBÊאלוקי ‰ÈÎאור ƒ«ƒ¬ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰ÏÚ«¬∆ƒ¿«¿»

("z„˜ÙÂ")3. ¿ƒ¿«¿»
eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ ‚‰Ó ‰p‰Âחב"ד ÏLאדמו"רי Ìa¯L ,‰È‰ ¿ƒ≈ƒ¿««≈¿ƒ≈»»∆À»∆

ÌÈLe¯c‰החסידות aL˙מאמרי ÏLגם ¯‡L„ÁŒLשהייתה ·¯Ú «¿ƒ∆«»∆∆……∆
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)החסידות aL˙מאמרי ÏLגם ¯‡L„ÁŒL),שהייתה ¿«∆∆∆∆«»……∆
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ycegכו xgn ozpedi el xn`ie

ּבפסּוק  אּלא) הּׁשבּוע, מּפרׁשת ּבפסּוק ְְִֶַַַָָָָָָֹ(לא

מחר  יהֹונתן לֹו "וּיאמר ההפטרה, ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָֹמהתחלת

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת עלּֿפי אמנם ּגֹו'. ְִֵֶַַַַַָָֹחדׁש"

ּובפרט 5הּידּועה  ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא ׁשהּכל ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

הּזקן  אדמֹו"ר ּפתּגם לחיֹות 6עלּֿפי ׁשּצריכים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּלֹומדים  הּׁשּבת ּפרׁשת עם הינּו הּזמן, ְְְִִִֶַַַַַַָָָעם

קׁשר  ׁשּיׁשנֹו לֹומר, צרי הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָוקֹוראים

ׁשל  הּׁשּבת ּפרׁשת עם חדׁש" "מחר מאמרי ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבין

ּגם  קׁשר ׁשּיׁשנֹו זאת, ועֹוד נאמרּו. ׁשּבֹו ְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׁשּבת

ּובפרט  ראׁשֿחדׁש, חל ׁשּבֹו הּׁשּבת ּפרׁשת ְִִֶֶַַַָָָָָֹֹעם

'רעוא  לאחרי ּומּיד ּתכף ּבא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשראׁשֿחדׁש

ׁשענין  לֹומר, צרי ּולפיֿזה הּׁשּבת. ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּדרעוין'

ּפרׁשת  הּבא, הּׁשבּוע ּפרׁשת עם קׁשּור ִֶַַַַַָָָָָָָזה

ּפרׁשת  זֹו, ּבׁשּבת הּׁשּבת ּפרׁשת עם וכן ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ"וּיצא",

ְּתֹולדֹות.

ÔÈÚ‰Â ּבכל מתחּדׁשת ׁשהּלבנה זה ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

יּפקד  ּכי ּד"ונפקדּת ּבאפן ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹחדׁש

אינּה ׁשהּלבנה הּוא הענין ּתכן הרי ,"ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמֹוׁשב

 ֿ ועל הליכה. ׁשל ּבאפן אּלא עמידה ׁשל ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבאפן

והם  לּלבנה, הּדֹומין ּביׂשראל הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּדרֿזה

ּכמֹותּה להתחּדׁש צרי7עתידין עבֹודתם ׁשעּקר , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  מה וזהּו הליכה. ׁשל ּבאפן 8להיֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ

ׁשהּמלאכים  העֹומדים, ּבין מהלכים ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָונתּתי

יׂשראל  נׁשמֹות ודוקא "עֹומדים", ּבׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָנקראים

"מהּלכים" ּבׁשם ׁשּגם 9נקראים זאת, ועֹוד , ְְְְְִִִֵֶַַָֹ
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ג. פ"ו, ב"ר שם). מהרש"א ואילך.)5(ובחדא"ג סקי"ט הוספות טוב שם חשון.)6כתר ב' יום" תש"ב "היום השיחות ס'

ואילך. 29 א.)7ע' מב, מסנהדרין לבנה. קידוש ז.)8סדר ג, ובכ"מ.)9זכרי' וישב. ס"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Úe·M‰ ˙L¯tÓ ˜eÒÙa ‡Ï) eÏÈÁ˙‰ שבת אותה ‡l‡)של , ƒ¿ƒ…¿»ƒ»»««»«∆»

‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰Ó ˜eÒÙa ראשֿחודש ערב שבת "Ó‡iÂ¯של , ¿»≈«¿»«««¿»»«…∆
BÏ'Bb "L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È בפסוק חודש, ראש בשבת מדובר אם (או, ¿»»»»…∆

הדום  והארץ כסאי "השמים חודש, ראש שבת של ההפטרה את הפותח

Bz¯˙רגלי...")" ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ .»¿»«ƒ«
‰Úe„i‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰5 «««≈«¿»

Ïk‰L המתרחש ודבר דבר כל ∆«…
עלה  של גלגולים (ואפילו בעולם

ומצוות) תורה שענייני ובוודאי ברוח,

˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a ‡e‰ לפי ¿«¿»»¿»ƒ
כל  על הקדושֿברוךֿהוא של השגחה

ויתרחש  יהיה בדיוק איך ופרט ,פרט
¯"BÓ„‡ Ìb˙t ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒƒ¿««¿

Ô˜f‰6˙BÈÁÏ ÌÈÎÈ¯vL «»≈∆¿ƒƒƒ¿
והוראה לימוד ולהפיק ÌÚƒלהתבונן

˙aM‰ ˙L¯t ÌÚ eÈ‰ ,ÔÓf‰«¿««¿ƒ»»«««»
B˙B‡a ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ„ÓBlL∆¿ƒ¿¿ƒ¿
BLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ÔÓf‰«¿«»ƒ«∆∆¿
¯ÁÓ" È¯Ó‡Ó ÔÈa ¯L∆̃∆≈««¿≈»»

"L„Á בימי הקביעות מפני רק לא …∆
ראש  ערב היא השבת כי החודש,

גם אלא ‰aM˙חודש ˙L¯t ÌÚƒ»»«««»
e¯Ó‡ BaL ˙aM‰ ÏL מאמרי ∆««»∆∆∆¿

אלו  .חסידות
,˙‡Ê „BÚÂ שכל הקובע העיקרון ¿…

פרט  כל על פרטית בהשגחה הוא דבר

לומר מחייב ˜L¯ופרט, BLiL∆∆¿∆∆
'ויאמר  הפסוק על החסידות מאמרי בין

בשבת  הנאמרים חודש' מחר יהונתן לו

פרשת  עם רק לא חודש, ראש ערב

ראש  (ערב שבת אותה של השבוע

אלא L¯t˙חודש) ÌÚ Ìb«ƒ»»«
,L„ÁŒL‡¯ ÏÁ BaL ˙aM‰««»∆»……∆
שאותה  הבא השבוע פרשת היינו

של  מנחה בתפילת לקרוא מתחילים

חודש, ראש ערב יום זו, «¿Ë¯Ù·eƒשבת
L„ÁŒL‡¯L,הבאה השבוע פרשת בשבוע השבת, למחרת a‡שחל ∆……∆»

השבת, מוצאי של מהלילה '¯ÂÚ‡ומתחיל È¯Á‡Ï „iÓe ÛÎz≈∆ƒ»¿«¬≈«¬»
'ÔÈÂÚ¯cהמנחה זמן וחסידות בקבלה שנקרא כפי הרצונות', ÏL'רצון ¿«¬ƒ∆
˙aM‰,הבריאה לכל הכללי הרצון קדמון' 'אדם לבחינת הכוונה כלל (בדרך ««»

עול  שלכל בחסידות בפרט)כמבואר זה עולם של (ה'כתר' משלו רצון יש ם

הרצונות', 'רצון הנקרא והוא העולמות לכל כללי) ('כתר' כללי אחד רצון ויש

שהוא  העליון העונג בחינת התגלות היא דרעווין' 'רעווא שבחינת מבואר וכן

המניע  הכוח הוא העונג האדם שבנפש כשם הרצונות, של והפנימיות העומק

הרצונות). את

‰ÊŒÈÙÏe העניינים הרי פרטית בהשגחה שהכל מאחר כי לעיל המבואר ¿ƒ∆
של  השבוע לפרשת גם שייכים  חודש' 'מחר של החסידות במאמרי המבוארים

הבא השבוע לפרשת וגם CÈ¯»̂ƒהשבת
‰Ê ÔÈÚL ,¯ÓBÏ'ונפקדת' של «∆ƒ¿»∆

'כי  המציאות) של והדגשה (תוספת

החסרון  בגלל (דווקא מושבך' יפקד

L¯t˙וההעדר) ÌÚ ¯eL»̃ƒ»»«
,"‡ˆiÂ" ˙L¯t ,‡a‰ Úe·M‰«»««»»»««≈≈
˙aLa ˙aM‰ ˙L¯t ÌÚ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«««»¿«»

˙B„ÏBz ˙L¯t ,BÊ שממשיך כפי »»«¿
.ומפרט 

‰Ê ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈∆
L„Á ÏÎa ˙LcÁ˙Ó ‰·l‰L∆«¿»»ƒ¿«∆∆¿»…∆
„˜tÈ Èk z„˜ÙÂ"c ÔÙ‡a¿…∆ƒ¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈

,"E·LBÓ והתחדשות 'מולד' היינו »∆
ההעלם מתוך ÔÎzדווקא È¯‰¬≈…∆

dÈ‡ ‰·l‰L ‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆«¿»»≈»
‰„ÈÓÚ ÏL ÔÙ‡a אחד במצב ¿…∆∆¬ƒ»

שינויים ללא ÏLקבוע, ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆
‰ÎÈÏ‰ והתעלות ולכן ,התקדמות ¬ƒ»

וכמעט  מתקטנת שהיא לאחר גם

הלבנה  ההעלם, מתוך ודווקא נעלמת,

מחדש  ונולדת ŒC¯cŒÏÚÂחוזרת .¿«∆∆
ÔÈÓBc‰ Ï‡¯NÈa ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈«ƒ

Ì‰Â ,‰·lÏ אף ישראל, בני «¿»»¿≈
קטנות, של באופן הם הגלות שבזמן

מקום ישראל,ÔÈ„È˙Úמכל בני ¬ƒƒ
המשיח 'להולד'LcÁ˙‰Ïבימות ¿ƒ¿«≈

וחשובה  גדולה מציאות ולהיות מחדש

d˙BÓk7 מתחדשת שהלבנה כשם ¿»
לכן  שקודם לאחר בחדשו חודש מידי

נעלמת, וכמעט מתקטנת כמאמר היא

הלבנה  קידוש בנוסח שנקבע הגמרא

חודש  מידי »wÚL∆ƒ¯הנאמר
Ì˙„B·Úישראל בני של ‰ÎÈÏ‰הרוחנית ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¬»»»ƒƒ¿¿…∆∆¬ƒ»

קבוע  אחד במצב עמידה ולא מתמדת ועלי' .התקדמות
·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ8זכריה ÔÈaבנבואת ÌÈÎÏ‰Ó EÏ Èz˙Â ¿∆«∆»¿»«ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈ„ÓBÚ‰ ובאותה אופן באותו תמיד ה' את העובדים »¿ƒ∆««¿»ƒ
Ï‡¯NÈמדריגה ˙BÓL ‡˜Â„Â ,"ÌÈ„ÓBÚ" ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿»≈

לדרגה  מדרגה ועלייה בהתקדמות תמיד ÌLaהנמצאים ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈
"ÌÈÎl‰Ó"9, ¿«¿ƒ
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כז g"nyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez zyxtzay

ּבבחינת  הן הרי לּגּוף ירידתן לפני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָהּנׁשמֹות

נׁשמֹות  למּטה ירידתן עלֿידי ודוקא ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָ"עֹומדים".

"מהּלכים" נעׂשים הם הרי ּובענין 9ּבגּופים. . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַ

אֹופּנים" ׁשני ּבכללּות יׁשנם הליכה 10ההליכה , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

ל  ׁשׁשני מ ּלמּטה למּטה. מּלמעלה והליכה מעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּתֹורה  ׁשהם האדם, ּבעבֹודת יׁשנם אּלּו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָענינים

ּכמֹו למּטה, מּלמעלה היא ּתֹורה ּותפּלה. ְְְְְְִִִִַַָָָָּומצֹות

ועד 11ׁשּכתּוב  עּמכם, ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

הּקֹורא, אחר ּכעֹונה הּוא הּתֹורה לּמּוד ְִֵֶֶֶַַַַָֹׁשאפן

ּבּתניא  ּבארּכה יׁש12וכּמבאר ּותפּלה ּומצֹות . ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹֻ

מבאר  ּדלפעמים וענינים. אֹופּנים ׁשני 13ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

ׁשהרי  למעלה, מּלמּטה העלאה ענינּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּתפּלה

מּגיע  וראׁשֹו ארצה מּצב "סּלם היא ְְְִִִַַַַָָָָֹֻֻהּתפּלה

המׁשכה 14הּׁשמימה" הּוא ענינן והּמצֹות , ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

ׁשּנתינת  הּצדקה מצות ּוכמֹו למּטה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָמּלמעלה

ׁשל  וצדקתֹו חסּדֹו ׁשּזהּו הּוא ענינּה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּצדקה

האדם  ּדר עֹובר ׁשּזה אּלא ֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

מבאר  ולפעמים הּצדקה. את .13העֹוׂשה ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

מּלמעלה  המׁשכה ׁשל ענין ּבּה יׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּתפּלה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּופי 15למּטה, ּתפּתח ׂשפתי אדנֿי ְְְְִִֶַַָָָָ

ׁשּבטל  הּקֹורא, אחר ּכעֹונה ,ּתהּלת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָיּגיד

ּדברי  להמׁשכת ּכלי אּלא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמּמציאּותֹו

ענינן  ה ּמצֹות ֿ ׁשאיןּֿכן מה ְְִִֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא,

מּלמּטה  והעלאתם ּגׁשמּיים ּדברים ּברּור ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָהּוא

ְְַָלמעלה.
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זו.)10 שנה לךֿלך ד"ה גם ראה ― לקמן יט.)11וש"נ.בהבא כ, ובכ"מ.)13ספל"ז.)12יתרו ב. ב, בשלח לקו"ת ראה

ובכ"מ.)14 ב. רסו, זח"א וראה יב. כח, יז.)15ויצא נא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô˙„È¯È ÈÙÏ ˙BÓLp‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂלמטה ÛebÏמלמעלה ¿…∆««¿»ƒ¿≈¿ƒ»»«

ומקורם  בשורשם נמצאות עדיין הנשמות כאשר גשמי, בגוף להתלבש

הרוחניים  העליונים "ÌÈ„ÓBÚ"בעולמות ˙ÈÁ·a Ô‰ È¯‰ אחד במצב ¬≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
hÓÏ‰קבוע  Ô˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ÌÈÙe‚a.להיות. ˙BÓL ¿«¿»«¿≈¿ƒ»»¿«»¿»¿ƒ

"ÌÈÎl‰Ó" ÌÈNÚ Ì‰ È¯‰9 ¬≈≈«¬ƒ¿«¿ƒ
לדרגה  מדרגה מתעלות והנשמות

מולד  לגבי לעיל למבואר (בדומה

שההתחדשות  נוספים, ועניינים הלבנה,

'ונפקדת', החיסרון, מתוך דווקא היא

(יחסר) ש'יפקד כך מתוך דווקא

.מושבך)
‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ·e עבודת של במובן ¿ƒ¿««¬ƒ»

מתמדת  והתקדמות התעלות מתוך ה'

˙eÏÏÎa ÌLÈכללי ÈLבאופן ∆¿»ƒ¿»¿≈
"ÌÈpÙB‡10‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰ , «ƒ¬ƒ»ƒ¿«»

ÓÏ‰ÏÚ שתחילתה ועלייה הליכה ¿«¿»
האדם  מצד מלמטה, בהתעוררות

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
בהתגלות  שתחילה ועלייה הליכה

האלוקות  מצד מלמעלה, .והארה
el‡ ÌÈÈÚ ÈLL האופנים שני ∆¿≈ƒ¿»ƒ≈

ב'הליכה' B·Úa„˙האמורים ÌLÈ∆¿»«¬«
˙BˆÓe ‰¯Bz Ì‰L ,Ì„‡‰»»»∆≈»ƒ¿

‰lÙ˙e ומפרט שממשיך .כפי ¿ƒ»
‡È‰ ‰¯Bz הליכה של אופן »ƒ

לאלוקות  האדם של והתקרבות

BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿
·e˙kL11תורה מתן ÔÓעל Èk ∆»ƒƒ
ÌÈÓM‰מלמעלהÌÎnÚ Èz¯ac «»«ƒƒ«¿ƒƒ»∆

למטה  הנמצאים ישראל בני ÚÂ„עם ,¿«
‡e‰ ‰¯Bz‰ „enÏ ÔÙ‡L∆…∆ƒ«»

,‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk כאשר ¿∆«««≈
וחוזר  כעונה הוא הרי תורה לומד יהודי

הקורא  הקדושֿברוךֿהוא דברי אחר

התורה דברי k¯‡a‰את ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»
‡Èza12. של חכמהֿבינהֿדעת בחינת [התורה] "שהיא לשונו: (וזה ««¿»

והנה  הוא... ברוך איןֿסוף אור עליו ממשיך בה ובעסקו הוא, ברוך איןֿסוף

על  הוא ברוך איןֿסוף אור מהארת ומאיר ממשיך שהאדם זו והארה המשכה

נשמות  כל מקור ישראל, כנסת השכינה, היא ישראל, כל נפשות ועל נפשו

פירוש, בתורה, קורא קריאה, בלשון נקראת התורה עסק עלֿידי ישראל...

כאדם  כביכול, אליו לבוא להקדושֿברוךֿהוא קורא התורה עסק שעלֿידי

עמו  להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן וכבן אליו, שיבא לחבירו הקורא

קרוב  שכתוב וזהו ושלום חס יחידי ולישאר ממנו ליפרד ולא חדא בצווותא

שקורא  דהיינו תורה, אלא אמת ואין באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה'

דוקא..."). התורה עלֿידי להקדושֿברוךֿהוא

‰lÙ˙e ˙BˆÓe למעלה מלמטה הליכה הוא שעניינם כאן מבואר שעליהם ƒ¿¿ƒ»
.ÌÈÈÚÂ ÌÈpÙB‡ ÈL Ô‰a LÈ≈»∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏc13 בתורת ¿ƒ¿»ƒ¿…»
dÈÚהחסידות ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒ¿»»
‰‡ÏÚ‰ של והתקרבות התעלות «¬»»

לאלוקות (והעולם) «»¿hÓlÓƒ‰האדם
‡È‰ ‰lÙz‰ È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¬≈«¿ƒ»ƒ
בחלומו  ראה אבינו שיעקב מה בדוגמת

BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ"À»À»«¿»¿…
"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ14 ואמצעי אופן «ƒ««»»¿»

מלמטה  מתעלה האדם שדרכו

('השמימה') למעלה ,('ארצה')
‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔÈÚ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»»«¿»»

אלוקי אור של «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰והארה
האדם hÓÏ‰מהקדושֿברוךֿהוא אל ¿«»

‰v„˜‰והעולם  ˙ÂˆÓ BÓÎe ,¿ƒ¿««¿»»
‡e‰ dÈÚ ‰˜„v‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««¿»»ƒ¿»»
ÏL B˙˜„ˆÂ BcÒÁ e‰fL∆∆«¿¿ƒ¿»∆

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ הבא «»»
fL‰מלמעלה  ‡l‡ השפעת , ∆»∆∆

בפועל ‰‡„Ìהצדקה C¯c ¯·BÚ≈∆∆»»»
.‰˜„v‰ ˙‡ ‰NBÚ‰»∆∆«¿»»

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ13 בתורת ¿ƒ¿»ƒ¿…»
daהחסידות  LÈ ‰lÙz‰L .∆«¿ƒ»≈»

‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚ והתגלות הארה ƒ¿»∆«¿»»
‰ÏÚÓlÓמאלוקות‰hÓÏ על ƒ¿«¿»¿«»

והעולם  e˙kL·האדם BÓÎe ,15 ¿∆»
תפילת  את הפותח בפסוק בתהילים,

È˙ÙNשמונהֿעשרה, ÈŒ„‡¿»«
,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz היינו ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆

עלֿידי  היא למטה האדם תפילת שכל

ותפילת  מלמעלה, מקבל שהוא כוח

אלא אינה BÈ‡Âהאדם B˙e‡ÈˆnÓ ÏËaL ,‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk¿∆«««≈∆»≈ƒ¿ƒ¿≈
‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ È¯·c ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‡l‡ בדומה) דרכו ∆»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿≈«»»

שמצוות  האופן לפי המצוות, קיום לגבי וכן התורה לימוד לגבי לעיל למבואר

למטה) מלעלה ‰Bˆn˙הן ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó מלמטה , הן זה, ביאור לפי «∆≈≈«ƒ¿
כי המצוותÔÈÚלמעלה e¯a¯של ‡e‰ הנמצא מהרע הטוב הפרדת ƒ¿»»≈

ÌÈiÓLbבתוך  ÌÈ¯·cהמצוות את מקיימים Ì˙‡ÏÚ‰Âשבהם ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¬»»»
‰hÓlÓמהגשמיות‰ÏÚÓÏ העליון הרוחני ומקורם .לשורשם ƒ¿«»¿«¿»
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ycegכח xgn ozpedi el xn`ie

‰Ê·e לפרׁשת חדׁש" "מחר ּדענין הּקׁשר יּובן »∆ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבפרׁשת  ּכי "ּתֹולדֹות". ּופרׁשת ְְִֵֵַַַָָָָ"וּיצא"

יעקב, והליכת יציאת אֹודֹות מסּפר ְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹֻ"וּיצא"

מּלמּטה  הליכה הענינים, ׁשני ּבּה יׁש זֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשהליכה

ׁשניהם  ועל למּטה. מּלמעלה והליכה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָלמעלה

"ּבׁשלֹום"16ּכתיב  אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְִִִֵֶַָָָ

(ׁשלֹום  "ׁשלֹום" ּבחינֹות ׁשּתי ׁשלֹום", "ּב' ְְְִֵַָָָהינּו

גֹו' ולּקרֹוב הליכה 17לרחֹוק ּבחינֹות ׁשּתי ּכנגד ,( ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

ּבּדרּוׁשים  ּבארּכה ּד"וּיפרץ 18(ּכּמבאר ּובאפן ,( ְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹֹֻ

 ֿ ועל "מאד". ּפעמים ׁשּתי מאד", מאד ְְְְְְִִֵַָָֹֹֹהאיׁש

ּבּה ּדכתיב "ּתֹולדֹות", ּבפרׁשת ּגם הּוא ְְְִִֶֶֶַַָָָּדרֿזה

אברהם, ּבן יצחק ּתֹולדת "ואּלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ(ּבתחּלתּה)

"יצחק  ׁשּכתּוב מה יצחק", את הֹוליד ְְְִִִֶֶַַָָָָָאברהם

למעלה, מּלמּטה העלאה על רֹומז אברהם" ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָּבן

ּומּׁשם  מּלמּטה, "יצחק", ּבבחינת ְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשּמתחיל

"אברהם  ׁשּכתּוב ּומה אברהם", "ּבן ׁשהּוא ְְֶֶֶֶַַַָָָָָרֹואה

ההמׁשכה  לענין רֹומז יצחק" את ְְְְִִִֵֶַַָָָָהֹוליד

ּומּמּנּו ּבאברהם, ׁשּמתחיל למּטה, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָמּלמעלה

ּביצחק. אחרּֿכ ְְְִִַַַַָנמׁש

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבסּיּום ׁשּכתּוב מה ּבנּו ׁשּיתקּים ƒƒ»ְְִִֵֶֶַַָָ

יעקב,19הּפרׁשה  את יצחק וּיׁשלח ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

ׁשל  ּבׁשליחּותֹו הֹול מּיׂשראל ואחד אחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּכל

יאמרּו20הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לעתידֿלבא ׁשהרי , ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

אבינּו אּתה ּכי ׁשּזה 21ליצחק לֹומר, יׁש ּולפיֿזה , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּבּׁשמים, אבינּו ֿ הּוא, להּקדֹוׁשּֿברּו ְִִֵֶַַַָָָָרֹומז

("יעקב") מּיׂשראל ואחד אחד ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשֹולח

ענין  לפעל ּבעֹולם", מקֹום ׁשל אף ְְֲִִֶַַַָָָֹל"חרֹון

ּביׂשראל  ׁשלמה" אדם 22"מּטתֹו קרּויין אּתם .23 ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לעליֹון  אּדּמה ׁשם יתּבר24על לֹו ולעׂשֹות , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתחּתֹונים" זֹו,20ּדירה ׁשליחּות למּלא וזֹוכים , ְְְְִִִִֵַַַָ

"וּיצא", ּבפרׁשת ׁשּכתּוב למה ׁשּבאים ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָעד

ּבית אל בׁשלֹום על "וׁשבּתי קאי ׁשּזה אבי", ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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כא.)16 כח, ב.)17ויצא לד, ברכות ואילך.)18ראה א כו, ויצא ה.)19תו"ח המאמר.)20כח, שלפני שיחות בארוכה ראה

ב.)21 פט, ועוד.)22שבת ה. פל"ו, רע"א.)23ויק"ר סא, ובכ"מ.)24יבמות ב. שא, ב. כ, של"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L„Á ¯ÁÓ" ÔÈÚc ¯Lw‰ Ô·eÈ ‰Ê·eלעיל L¯ÙÏ˙המבואר »∆»«∆∆¿ƒ¿«»»…∆¿»»«

"‡ˆiÂ"ראשֿחודש חל שבו השבוע "B„ÏBz˙"פרשת ˙L¯Ùe פרשת «≈≈»»«¿
חודש  ראש ערב חל שבו ‡B„B˙השבוע ¯tÒÓ "‡ˆiÂ" ˙L¯Ùa Èk .ƒ¿»»««≈≈¿À»

·˜ÚÈ ˙ÎÈÏ‰Â ˙‡ÈˆÈ לחרן שבע ÈLמבאר da LÈ BÊ ‰ÎÈÏ‰L , ¿ƒ««¬ƒ««¬…∆¬ƒ»≈»¿≈
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰ ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¬ƒ»ƒ¿«»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¬ƒ»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ האופנים ששני לעיל כמבואר ¿«»
ה' בעבודת ונחוצים ÏÚÂקיימים .¿«

Ì‰ÈL ההליכה אופני שני ¿≈∆
לאלקות  וההתקרבות וההתעלות

·È˙k16 יעקב לחרן הירידה שלפני ¿ƒ
הוא  ברוך מהקדוש ביקש אבינו

,È·‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏLa Èz·LÂ¿«¿ƒ¿»∆≈»ƒ
eÈ‰ "ÌBÏLa"אותיות'a" ¿»«¿

,"ÌBÏLעל BÈÁa˙לרמוז ÈzL »¿≈¿ƒ
) "ÌBÏL"בפסוק ÌBÏLכמו »»

'B‚ ·B¯wÏÂ ˜BÁ¯Ï17 היינו »»¿«»
האדם  בין והקשר שה'שלום'

אופנים  בשני להיות יכול והאלוקות

– ומקרוב למעלה, מלמטה – מרחוק

למטה  ÈzLמלמעלה „‚k ,(¿∆∆¿≈
¯‡·nk) ‰ÎÈÏ‰ ˙BÈÁa¿ƒ¬ƒ»«¿…»

ÌÈLe¯ca ‰k¯‡a18 מאמרי «¬À»«¿ƒ
ı¯ÙiÂ"cהחסידות  ÔÙ‡·e ,(¿…∆¿«ƒ¿…

,"„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ של ותפילתו »ƒ¿…¿…
שב  אכן והוא התקיימה אבינו יעקב

כי  האופנים בשני 'בשלום' כך אחר

העניינים, שני היו אכן שלו ה' בעבודת

הליכה  וגם למעלה מלמטה הליכה גם

שזכה  אלא עוד ולא למטה, מלמעלה

ואת  הגדרים את שפרצו לברכות

ובכתוב  האיש' 'ויפרוץ ההגבלות,

"Ó‡„"נאמר ÌÈÓÚt ÈzL כנגד ¿≈¿»ƒ¿…
– ה' בעבודת האמורים האופנים שני

למעלה  ומלמטה למטה .מלמעלה
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆

ההליכה  אופני לשני הרמזים על

ויצא L¯Ùa˙בפרשת Ìb ‡e‰«¿»»«
da ·È˙Îc ,"˙B„ÏBz"¿ƒ¿ƒ»
˙„ÏBz ‰l‡Â" (d˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ»»¿≈∆¿…
Ì‰¯·‡ ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈƒ¿»∆«¿»»«¿»»

,"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ הלשון וכפל ƒ∆ƒ¿»
האמורים  ההליכה אופני שני על רומז

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ ÊÓB¯ "Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ" ·e˙kL ‰Ó האדם של «∆»ƒ¿»∆«¿»»≈««¬»»
לאלוקות והתקרבות ÈÁ·a˙והעולם ÏÈÁ˙nL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ«

,"˜ÁˆÈ"אברהם של ÌMÓeבנו ,‰hÓlÓאשר עד ¯B‡‰מתעלה ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»∆
"Ì‰¯·‡ Ôa" ‡e‰L מצד שלו מהמדריגה עליונה למדריגה ושייך ∆∆«¿»»

"‡·¯‰Ìעצמו  ·e˙kL ‰Óe ,«∆»«¿»»
ÔÈÚÏ ÊÓB¯ "˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰והגילוי‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»
Ì‰¯·‡a ÏÈÁ˙nL ,‰hÓÏ¿«»∆«¿ƒ¿«¿»»
את  המוליד והוא מיצחק שלמעלה

epnÓeיצחק  CLÓמאברהם, ƒ∆ƒ¿«
.˜ÁˆÈa CkŒ¯Á‡«««¿ƒ¿»

‰Ó ea Ìi˜˙iL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆ƒ¿«≈»«
‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kL19 של ∆»¿ƒ«»»»

תולדות, פרשת זו, »¿ÁÏLiÂ«ƒשבת
„Á‡ ÏkL ,·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈƒ¿»∆«¬…∆»∆»

CÏB‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â ומתעלה ¿∆»ƒƒ¿»≈≈
לדרגה ÏLמדרגה B˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ∆

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰20È¯‰L , «»»∆¬≈
˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»

‡·eÈדווקא  ‰z‡ Èk21ŒÈÙÏe , ƒ«»»ƒ¿ƒ
‰fL ,¯ÓBÏ LÈ ‰Ê הכתוב ∆≈«∆∆

(בנו)' יעקב את (האב) יצחק 'וישלח

,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ÊÓB¯≈¿«»»
˙‡ ÁÏBM‰ ,ÌÈÓMaL eÈ·‡»ƒ∆«»«ƒ«≈«∆
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ÏL Û‡ ÔB¯Á"Ï ("·˜ÚÈ")«¬…«¬«∆

,"ÌÏBÚa ÌB˜Ó חכמינו כמאמר »»»
'חרן' על "B˙hÓז"ל ÔÈÚ ÏÚÙÏƒ¿…ƒ¿«ƒ»

Ï‡¯NÈa "‰ÓÏL22 שיעקב כשם ¿≈»¿ƒ¿»≈
בחרן  דוקא השבטים את והוליד .הקים

בני  על דווקא מוטלת זו ושליחות

נאמר עליהם ˜¯ÔÈÈeישראל Ìz‡«∆¿ƒ
Ì„‡23‰nc‡ ÌL ÏÚ »»«≈∆«∆

ÔBÈÏÚÏ24BÏ ˙BNÚÏÂ להקדוש , »∆¿¿«¬
הוא Èc¯‰ברוך C¯a˙È ראוי מקום ƒ¿»≈ƒ»

אלוקות  להתגלות מקום היינו לדור,

השכינה ÌÈBzÁza20"והשראת ««¿ƒ
העולם  שהוא הגשמי הזה בעולם

ביותר  והנחות ÌÈÎBÊÂהתחתון ,¿ƒ
BÊ ˙eÁÈÏL ‡lÓÏ בפועל„Ú , ¿«≈¿ƒ«

˙L¯Ùa ·e˙kL ‰ÓÏ ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«∆»¿»»«
Ï‡ ÌBÏL· Èz·LÂ" ,"‡ˆiÂ"«≈≈¿«¿ƒ¿»∆

È‡˜ ‰fL ,"È·‡ ˙ÈaמכווןÏÚ ≈»ƒ∆∆»≈«
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לעתידֿלבא  הּנה 25הׁשיבה יׁשּובּו ּגדֹול קהל ,26, ִִֵֶַָָָָָָָָֹ

אּתם  ּוזהבם ּבית 27וכסּפם אבי", ּבית "אל , ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הּׁשליׁשי, מקּדׁש הּמקּדׁש, ּבית ׁשּבּׁשמים, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָאבינּו

ידי ּכֹוננּו אדנֿי ׁשֹוכני 28מקּדׁש ורּננּו והקיצּו , ְְְְְְִִֵֶַָָָ

מׁשיח 29עפר  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

ְִֵצדקנּו.

1
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5

6

סכ"ג.)25 ח"ב) מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום ושבתי ד"ה ז.)26ראה לא, ט.)27ירמי' ס, יז.)28ישעי' טו, בשלח

יט.)29 כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·ÈL‰ לארץ ישראל כלל של «ƒ»

בימות ,ÏŒ„È˙ÚÏ25·‡ישראל ∆»ƒ»…
היעוד יקויים כאשר «̃«‰Ïהמשיח

‰p‰ e·eLÈ ÏB„b26ÌtÒÎÂ , »»≈»¿«¿»
Ìz‡ Ì·‰Êe27, והמשך וכסיום ¿»»ƒ»

בשלום' 'ושבתי Èa˙הכתוב Ï‡"∆≈
,ÌÈÓMaL eÈ·‡ ˙Èa ,"È·‡»ƒ≈»ƒ∆«»«ƒ
Lc˜Ó ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»ƒ¿»

,ÈLÈÏM‰נאמר Lc˜Óעליו «¿ƒƒƒ¿»
EÈ„È eBk ÈŒ„‡28, מקדש ¿»∆

הקדושֿברוךֿהוא  עלֿידי שנבנה

המתים, תחיית על היעוד גם ויקוים

ÈÎBLככתוב  ep¯Â eˆÈ˜‰Â¿»ƒ¿«¿¿≈
¯ÙÚ29˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba , »»«¿À»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
.e˜„ƒ̂¿≈
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אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

ומילתא  זצללה"ה  מקאזניץ  הר"י  המגיד  ע"ד  המעשה  סיפור  עם  מכתבו  קבלתי  בנועם 

אלבישייהו יקירא ובפרט סיפורי צדיקים נשיאי החסידות אשר כמו שהם הדגישו את מעלת הסיפורים 

מצדיקים איך שנמצא בהם נשמתא ונשמתא דנשמתא דאורייתא, הרי מדתו של הקב"ה הוא מדה כנגד 

מדה, שזוכים גם הם שנתקיים גם בהם שסיפוריהם, אף שלכאורה הם לבושא לגופא יכולים להאיר 

]בהם[ הנשמתא דנשמתא, וכידוע אשר עפ"י ]...[ הזהר כולל בזה הן חי' והן יחידה )יעויין זח"ג קנב, א(.

ספר  האורות,  )עליית  החיות  פנימיות  עליית  הוא  שבר"ה  כיון  קדמיכון,  דשאילנא  ובמה 

המאמרים תש"ג ע' לח( - עיין אגה"ק סימן י"ד - ובשבת עליית חיצוניות החיות עליית הכלים - עיין 

קו"א לתניא קנ"ז ע"ב - הנה איך נמשך החיות בר"ה שחל להיות בשבת.

הנה לכאורה יש קושיא מעין זו גם בכל שבת, שכיון שנעלה חיצוניות החיות, מפני מה אינו 

ניכר שינוי בעולם, ומובן התירוץ ע"ז מהשקו"ט שבין הצ"צ וזקנו אדמו"ר הזקן, שכותב הצ"צ שהעלי' 

בשבת נעשה בפנימיות הכח שבמאכל ולפיכך אין ניכר מבחוץ לעין הרואה )ספר המצות להצ"צ מצות 

לא תבערו אש בסופה(, שמזה מובן שעליית החצוניות בשבת, הרי הוא הפנימיות שבחיצונ' שאינו ניכר 

לאדם הרואה לעינים כל שינוי, והיינו שהגשמי מקבל חיות ממקום שאין שם כל שינוי, במילא עד"ז 

הוא ג"כ בר"ה שחל להיות בשבת.

נוסף ע"ז ידוע שיש כמה בחי' בפנימיות וכמה בחינות בחיצוניות )ע"ח ש"א ענף ב', אגה"ק 

סכ"ט( ודא מוחא לדא ודא קליפה לדא, וכן יש ענינים כללים וענינים פרטים, אשר בזה מובן ג"כ מה 

שבימים טובים החלים באיזה יום בשבוע, הנה ישנו סדר היום הקשור בימי השבוע, וכמו שאומרים 

היום יום ראשון, יום שני בשבת, שכל יומא ויומא עביד עבידתי' דילי', דוקא, וביחד עם זה יש ג"כ 

ענינים  ג"כ  יש  ע"ז  נוסף  השנה,  לכל  השייכים  כללים  ענינים  שזהו  היו"ט  בימי  הקשורים  הענינים 

התלוים בימי החדש וכידוע בפי' השם ראש חדש שביום זה נמשך חיות כללי על כל החדש הנ]מ[שך 

אח"כ לכל יום ויום כפי ענינו, וראה בספר נהר שלום שנדפס בסוף עץ חיים הוצאת ווארשא תרנ"א 

דף ל"ט ע"ג ד"ה ידוע מ"ש הרב וד"ה הנה בכל יום, ועיין במקורים שנסמנים שם בהגהות וביאורים, 

שהאמור שם הוא ג"כ יסוד להנ"ל.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע אשר בטח יזכה בזה את 

הרבים ובפרט שהאמור בו מיוסד על מעלת אכילת כהנים שהוא למעלה מאכילת מזבח, כי ממשיך אור 

חדש שלמעלה מסדר השתלשלות.

בברכת חג הגאולה.
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מוגה  בלתי

על ‡ במדרש 2הפסוק 1. איתא לך", מאמרות 3"ויתן עשרה "כנגד ברכות" ב"עשר נתברך שיעקב
העולם". נברא שבהם

שענינים  גם אלא במספרם, רק לא משתווים שהענינים בוודאי, הרי "כנגד", אומרת התורה כאשר
במספרם. גם הם משתווים עצמם, הענינים בין שישנה השייכות ומצד לזה, זה שייכות להם יש אלו

הענינים  את אנו מבינים (תחלה המוקדם אל המאוחר מן היא ענין בהבנת השגתנו שאופן שמכיון אלא
לבוא  בכדי לכן, הכבד, אל הקל ומן הסיבה אל המסובב מן המוקדמים), את – ולאחריֿזה המאוחרים,
שהם  רואים שאנו עלֿידיֿזה זה הרי ביניהם, שייכות יש והמוקדם) (הסיבה עצמם שהענינים לידיעה

הכבד. אל הקל מן שזהו והמאוחר), (המסובב במספרם משתווים

רואה  – במספר ההשתוות את ואילו הענין, במהות בהכרה צורך יש הענינים, שייכות את להבין כדי
שמונים  שבשעה אלא זה אין הענינים, של ובאיכותם במהותם בהתבוננות צורך אין זה על אחד. כל

הענינים. בשני שוה שהמספר רואים אותם,

עצמם  שהענינים זה מצד בא זה שענין אנו מבינים במספרם, משתווים שהם רואים שאנו ועלֿידיֿזה
לזה  זה .4שייכים

איתא · לדבר: דוגמא שס"ה 5. כנגד הן לאֿתעשה ושס"ה אברים, רמ"ח כנגד הן מצוותֿעשה שרמ"ח
תרי"ג  לזה. זה שייכים עצמם שהענינים אלא במספר, רק היא השייכות שכל בזה הפירוש אין והרי גידים.

הגוף  באברי חיּות נמשך שמהם הנפש, אברי הן .6מצוות

הפסוק 7וכמבואר  מצוות,8על בתרי"ג ושלימות תמימות שעלֿידי אלקיך", הוי' עם תהיה "תמים
וחיזוק  חיּות בהם שיהיה הגוף, אברי  בתרי"ג תמימות נמשכת שמהם הנפש, באברי תמימות .9נעשית

במספרם. גם שוים שיהיו בהכרח לכן מסויימת, ממצוה נמשך אבר שכל וכיון

הקודש"‚ בשקל הכף עשרה "עשרה בענין גם הוא וכן זה 10. על דאיתא הם 11, מאמרות שהעשרה
שייכים  שהם אלא במספרם, שוים שהם בזה רק היא  השייכות שכל הפירוש אין הרי הדברות. עשרת כנגד

ענינם. עצם מצד

התורה, ובשביל התורה עלֿידי היתה – מאמרות עשרה שעלֿידי – ההתהוות שכל לפי והיינו
דמתןֿתורה 12כמאמר  היום בסיון, ששי הששי, יום שבא ועד ראשית", שנקראת התורה בשביל "בראשית,

מתמוטטים  וארץ שמים היו ושקטה"13– וגו' "ארץ אזי דמתןֿתורה, היום וכשהגיע קיום 14, שנעשה ,
בבריאה.

המאמרות  עשרה של שהמציאות כיון ענינם, מצד לזה זה שייכים הם כי במספרם, הם משתווים ולכן
המאמרות, מעשרה שנבראו הנבראים את שיאירו – היא מציאותם וכוונת הדברות, עשרת בשביל באה

הדברות  דעשרת הענינים את בהם שימשיכו .15עלֿידיֿזה
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שליט"א 1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוס"ו) (עד זו שיחה
זו  במהדורא ואילך. 57 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

כח.2) כז, פרשתנו
ספל"ב.3) פדר"א
(4.107 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה
ב.5) קע, זח"א
פנ"א.6) תניא ראה
ג.7) מה, נצבים לקו"ת

יג.8) יח, שופטים פ'
מוגה).9) בלתי (מהנחה רפואה וכן

פו.10) ז, נשא
ב.11) יא, זח"ג
בראשית.12) ר"פ עה"ת פרש"י
א.13) פח, שבת
ט.14) עו, תהלים
(15.250 ע' ח"ז תו"מ גם ראה
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העולם „ את מאיר שהוא דהיינו הדברות, עשרת עם המאמרות עשרה את מקשר שיהודי עלֿידיֿזה .
שכתוב  כמו וברוחניות, בגשמיות השפעה רוב לו נמשך אזי – התורה גו'16באור תלכו בחקותי "אם

בפרשה. המנויות הברכות כל וגו'", בעתם גשמיכם ונתתי

גם  לכן – המאמרות בעשרה הדברות עשרת את שהמשיך זה מצד היא ההשפעות שקבלת וכיון
עשר. במספר היא שמקבל ההשפעה

מאמרות. העשרה כנגד ברכות, בעשר נתברך שיעקב וזהו

בזהר ‰ שכתוב מה גם יובן ובזה וברכות 17. נתקיימו, לא יעקב ברכות מדוע אלעזר: רבי את ששאלו
(למטה)". לתתא נטל עשו (למעלה), לעילא נטל "יעקב אלעזר: רבי והשיב נתקיימו? עשו

שכתוב  מה עלֿפי שמקיימים18ויובן בכלל, ומצוות חסד צדקה, לעד": עומדת (שזהו dzr"צדקתו
הבירורים  עבודת הוא 19ענין האור אבל באצילות, אור נמשך המצוות קיום עלֿידי לעד". "עומדת – (

בקופסא" –20"כמונח לעתיד תהיה והתגלותו בתיבה, אותן שמצניעים ומרגליות טובות אבנים כמו ,
לעד". "עומדת

הוא  המצוות עלֿידי שנפעל האור שגילוי כשם לכן, המצוות, קיום מצד באות שהברכות כיון
בהעלם. הם הרי שלעתֿעתה בברכות, גם הוא כן – בקופסא" "כמונח – בהעלם לעתֿעתה

יעקב  ו"יטול מכולא" עשו "יתאביד "לתתא", גם יעקב יטול – הזהר מסיים – לעתידֿלבוא אבל
עלֿידי  הנפעל האור שגילוי כשם להנ"ל: כן גם ומתאים דאתי". ועלמא דין עלמא . . ותתא לעילא
על  תעלים לא שהגשמיות דלעתידֿלבוא, החידוש שזהו בגשמיות, אפילו לעתידֿלבוא יתגלה המצוות
יקויימו  יעקב וברכות תתאה, מעלמא עשו" ש"יתאביד הברכות, בענין כן גם הוא כן – ואדרבה. אלקות,

בגשמיות. הזה, בעולם גם

Â האריז"ל בכתבי איתא אברהם'21. ב'מגן והובא שבת,22, ממאכלי לטעום יש שבת שבערב להלכה,
שאומרים  זכו".23כמו חיים "טועמיה

עלמא" הוה שני אלפי ד"שיתא החשבון שלפי חצות 24וכיון אחר שבת ערב כבר הוא עתה –25הנה
ה  להיות כבר משהו צריכים ישנו כשטועמים גם והרי  עלֿכלֿפנים, טעימה בדרך דלעתידֿלבוא ענינים

עּפעס"). אויך דאך מען האט טועם, איז מען ("בשעת עצמו ָָמהענין

דוקא  האחרונים בדורות שנתגלה התורה, פנימיות גילוי ענין סגולה,26וכמו ליחידי רק זה היה בעבר .
החכמה" זאת לגלות "מצוה האחרונים הכללית,27ובדורות חסידות עלֿידי הבעלֿשםֿטוב עלֿידי ובפרט ,

חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין נעשה הרי חב"ד, בחסידות הזקן אדמו"ר עלֿידי של 28ובפרט באופן ,
הפצה.

שכתוב  כמו לעתידֿלבוא, שייך התורה פנימיות שגילוי רש"י 29ואף ופירש פיהו", מנשיקות "ישקני
בדרך  התורה, פנימיות גילוי עתה כבר התחיל אףֿעלֿפיֿכן – לעתיד שיתגלו תורה טעמי ענין שהוא

חצות. לאחר ובפרט שבת, בערב טעימה,

ד"טועמיה  הענין להיות צריך – המנחה פלג ולאחר חצות, לאחר כבר הוא שעתה כיון אלינו: והנוגע
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בחוקותי.16) ר"פ
ב.17) קמג, ח"א
ב).18) (קנב, סל"ב אגה"ק תניא וראה ט. קיב, תהלים
בלתי 19) (מהנחה לאביונים" נתן "פזר הפסוק בתחלת שעז"נ
מוגה).
וש"נ.20) .198 ע' ח"ב תו"מ ראה
ע"ש.21) טבילת ענין שעה"כ רפ"ג. שי"ח פע"ח
סוסק"א.22) סר"נ או"ח

שבת.23) דמוסף התפלה נוסח
וש"נ.24) א. לא, ר"ה
וש"נ.25) .331 ע' תש"ט סה"ש ראה
וש"נ.26) ואילך. 171 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
האריז"ל.27) בשם – ב) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
א.28) ז, תענית וראה טז. ה, משלי
ב.29) א, שה"ש
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שתהיה  בגשמיות, והן ברוחניות הן ותתא", "לעילא יעקב דברכות הגילוי להתחיל כבר שצריך זכו", חיים
והנגלה. הנראה בטוב וברוחניות בגשמיות והצלחה ברכה

***

Ê.'גו יצחק תולדות ואלה המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק .

***

Á יצחק דברכות המאורע זמן בענין חלוקות מדרשות שמצינו הטעם יובן ּבמאמר, המבואר עלֿפי .ַ
שבמדרש  – עזים"30ליעקב גדיי "שני להביא יצחק ביקש ולכן הפסח, בחג זה שהיה "אחד 31מצינו ,

מטעמים" לו לעשות ואחד הפסח בזהר 32כנגד ואילו דדינא"33. "יומא השנה, בראש זה שהיה .34איתא

מובנת:ובהקדמ  אינה – בפסח היו ליעקב יצחק שברכות המדרש דעת שלכאורה ה,

החסדים, בגילוי למטה מלמעלה ההמשכה קו ענינו פסח הפכיים: קוים שני הם – השנה וראש פסח
הגבורות. קו ענינו – ויצחק ומשפט. דין עלֿידי למעלה מלמטה ההעלאה קו ענינו השנה ראש ואילו

שברכות המדרש בדעת הביאור מהו כן, היוwgviואם גבורות) החסדים)?gqta(שענינו (קו

(במאמר  לעיל המבואר עלֿפי – הענין דאברהם,35וביאור ההמשכה גם נכללת דיצחק שבהעלאה ,(
צדיקים" של בנשמותיהם נמלך "במי בענין שם שנתבאר וכמו ההמשכה. גם ישנה ההעלאה שמצד ,36כיון

חסד" ד"חפץ נמצא,37שההמשכה ועלֿפיֿזה למעלה. שמלמטה ההעלאה בסיבת באה למטה שמלמעלה
דאברהם. ההמשכה קו גם היה יצחק בברכות שגם

יצחק  בברכות שכתוב מה כן גם על 38וזהו קאי ש"מטעמים" – אהבתי" כאשר מטעמים לי "ועשה
תשובה' 'בעלי ועבודת הצדיקים עבודת דהיינו רבים, לשון ("מטעמים" הנבראים שבכללות 39עבודת ,(

"ועשה נעשה ועלֿידיֿזה למעלה; שמלמטה העבודה ענין ומצד ilהוא למעלה, נוגעת זו שעבודה – "
למטה. ההמשכה נעשית זה

נעשית  דיצחק ההעלאה שעלֿידי כיון – הפסח בחג היו יצחק שברכות המדרש בדעת הביאור וזהו
ההעלאה, עלֿידי באה ההמשכה שכאשר מזה, ויתרה הפסח), חג ענין (שהוא למטה מלמעלה ההמשכה

במאמר). (כנ"ל יותר נעלית היא ההמשכה  אזי

Ë וכן ההמשכה 40. הוא העיקר השנה בראש גם כי – השנה בראש היו שהברכות הזהר, בדעת גם הוא
ההעלאה: שאחרי

שבר  תקיעה – השנה בראש התקיעות בין סדר הם והתרועה שהשברים דהיינו תקיעה, תרועה ים
לתקיעה. תקיעה

העלאה  שענינם תשובה', ו'בעלי דצדיקים ("מטעמים") העבודה אופני ב' הם – ותרועה שברים והנה,
למעלה. מלמטה

וכמו  להמשכה, המשכה בין הוא ההעלאה שענין כשם – לתקיעה תקיעה בין הם אלו ענינים ושני
אברהם" בן ("יצחק ההעלאה לפני המשכה להיות שצריכה ּבמאמר התקיעה 41שנתבאר ענין שהוא ,( ַ
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ט.30) כז, פרשתנו בפרש"י הובא שם. פדר"א
שם.31) פרשתנו
הי'32) פסח ערב זמנא "בההוא ואילך: סע"א קמב, ובזח"א

ש"שני  הרמ"ק בשם ובאוה"ח תבשילין". תרי עבדת דא ועל . .
תפארת  – מנחם תורת גם (וראה וחגיגה פסח כנגד הם תבשילין"

סל"ט). תולדות פ' לוי"צ
(ברע"מ).33) ב צט, ח"ג
(34.56 הערה 109 ע' שם לקו"ש גם ראה

ואילך.35) פ"ז
ג.36) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר ראה
יח.37) ז, מיכה
כז,38) ד.פרשתנו
ב).39) (לד, פכ"ז תניא ראה
(40) בבירור זוכרים אין – זה ).l"endסעיף
פרשתנו.41) ריש
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יצחק" את הוליד ("אברהם ההעלאה לאחר והמשכה (אלא 41הראשונה, השניה התקיעה ענין שהוא ,(
רק הוא זו הכפורים).zlgzdשבתקיעה יום דנעילת בתקיעה הוא ההמשכה וגמר ההמשכה,

È המדרש מאמר יובן עלֿפיֿזה אני 42. משם אבא שפסק ממקום אמר יעקב, את לברך יצחק "עמד
בויתן  הפסיק אבא עסקינן?43מתחיל, מלים" ב"משחקי וכי מובן: אינו דלכאורה – בויתן" מתחיל אני אף

ד"אור  הענין מתחיל שם למטה, מלמעלה בדרך ישר", ד"אור הענין שמסתיים שבמקום – בזה והביאור
תוקף  מתחיל שם ישר) אור (שענינם הגילויים שמסתיימים שבמקום והיינו, למעלה. מלמטה בדרך חוזר",

הרצוא.

למעלה, מלמטה שבדרך דיצחק, חוזר) (אור וההעלאה שבהרצוא לעיל, להאמור בהתאם הוא זה וענין
למטה. מלמעלה שבדרך דאברהם, ישר) (אור ההמשכה גם נכללת

הקב"ה  שהרי מאברהם, יצחק קיבל – לברך ליצחק שהיה זה כח שהרי בפשטות, גם מובן זה וענין
בידך" נתונות "הברכות ברכה", "והיה לאברהם שפסק 44אמר "ממקום וזהו ליצחק. אברהם נתן זה וכח ,

כנ"ל. (אברהם), מההמשכה שקיבל מה הוא (יצחק) בהעלאה שישנו שהכח – מתחיל" אני משם אבא,

***

‡È במדרש איתא מצופה 45. היה המן [שהרי המן זה השמים "מטל גו'": האלקים לך "ויתן הפסוק על
ש  כמי ודומה מלמעלה וטל מלמטה "טל – בקופסא"בטל מיעצר"46מונח לא ש"טל זאת, ועוד להיותו 47, ,

בו  שנאמר המן בדוגמת התחתונים, מעשה שם נוגע שאין למטה מלמעלה בדרך מן 48גילוי "לחם
אלו  דגן ורוב . . מדאי יותר שמנים דגים מיני להם מעלה שהיתה הבאר זה הארץ ומשמני . השמים"].

הבתולות". אלו ותירוש . . הבחורים

– למטה מלמעלה בדרך גילוי המן", זה השמים "מטל הספירות: עשר כל נימנו זה שבפסוק ונמצא,
שהיא  הבינה, ספירת על קאי – הבאר" זה הארץ  "ומשמני אור; גילוי שענינה החכמה, ספירת על קאי
– הבתולות" אלו ותירוש . . הבחורים אלו דגן "ורוב למעלה; מלמטה בדרך הנובעים הבאר, מי בחינת

ומלכות. זעירֿאנפין

למטה, שיאיר עד הספירות בכל האור שיומשך השםֿיתברך יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
ב"דור  ואחת אחד לכל ויומשך כפשוטו, הבתולות" אלו ותירוש . . הבחורים אלו דגן "ורוב ויקויים

יבורך" ביותר 49ישרים הגדולה הברכה שזוהי ,50.

לומר  – מברכים לשבת בסמיכות ובפרט זה, בחודש הולדתם שיום לאלו הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"לחיים"].

***

·È,החודש ימי כל את כולל – מברכים שבת .

שלאחרי  שהזמן היום, חצות אחרי עומדים וכבר ראשֿחודש, ערב גם שהוא זה, מברכים שבת ובפרט
שלאחריֿזה  להיום כבר שייך כולל 51חצות זה שזמן בוודאי הרי – המולד לאחר כבר הוא שעתה ובפרט ,

החודש, ימי כל את
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א.42) פי"א, דב"ר
ה.43) כה, שרה חיי
ובפרש"י.44) ב יב, לךֿלך
ג.45) פס"ו, פרשתנו ב"ר
ז.46) טז, בשלח עה"ת בפרש"י הובא ב. עה, יומא

סע"א.47) ג, תענית
ד.48) שם, בשלח
ב.49) קיב, תהלים – הכתוב לשון
(50) קצת ).l"endחסר
רצב.51) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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יצחק" את הוליד ("אברהם ההעלאה לאחר והמשכה (אלא 41הראשונה, השניה התקיעה ענין שהוא ,(
רק הוא זו הכפורים).zlgzdשבתקיעה יום דנעילת בתקיעה הוא ההמשכה וגמר ההמשכה,

È המדרש מאמר יובן עלֿפיֿזה אני 42. משם אבא שפסק ממקום אמר יעקב, את לברך יצחק "עמד
בויתן  הפסיק אבא עסקינן?43מתחיל, מלים" ב"משחקי וכי מובן: אינו דלכאורה – בויתן" מתחיל אני אף

ד"אור  הענין מתחיל שם למטה, מלמעלה בדרך ישר", ד"אור הענין שמסתיים שבמקום – בזה והביאור
תוקף  מתחיל שם ישר) אור (שענינם הגילויים שמסתיימים שבמקום והיינו, למעלה. מלמטה בדרך חוזר",

הרצוא.

למעלה, מלמטה שבדרך דיצחק, חוזר) (אור וההעלאה שבהרצוא לעיל, להאמור בהתאם הוא זה וענין
למטה. מלמעלה שבדרך דאברהם, ישר) (אור ההמשכה גם נכללת

הקב"ה  שהרי מאברהם, יצחק קיבל – לברך ליצחק שהיה זה כח שהרי בפשטות, גם מובן זה וענין
בידך" נתונות "הברכות ברכה", "והיה לאברהם שפסק 44אמר "ממקום וזהו ליצחק. אברהם נתן זה וכח ,

כנ"ל. (אברהם), מההמשכה שקיבל מה הוא (יצחק) בהעלאה שישנו שהכח – מתחיל" אני משם אבא,

***

‡È במדרש איתא מצופה 45. היה המן [שהרי המן זה השמים "מטל גו'": האלקים לך "ויתן הפסוק על
ש  כמי ודומה מלמעלה וטל מלמטה "טל – בקופסא"בטל מיעצר"46מונח לא ש"טל זאת, ועוד להיותו 47, ,

בו  שנאמר המן בדוגמת התחתונים, מעשה שם נוגע שאין למטה מלמעלה בדרך מן 48גילוי "לחם
אלו  דגן ורוב . . מדאי יותר שמנים דגים מיני להם מעלה שהיתה הבאר זה הארץ ומשמני . השמים"].

הבתולות". אלו ותירוש . . הבחורים

– למטה מלמעלה בדרך גילוי המן", זה השמים "מטל הספירות: עשר כל נימנו זה שבפסוק ונמצא,
שהיא  הבינה, ספירת על קאי – הבאר" זה הארץ  "ומשמני אור; גילוי שענינה החכמה, ספירת על קאי
– הבתולות" אלו ותירוש . . הבחורים אלו דגן "ורוב למעלה; מלמטה בדרך הנובעים הבאר, מי בחינת

ומלכות. זעירֿאנפין

למטה, שיאיר עד הספירות בכל האור שיומשך השםֿיתברך יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
ב"דור  ואחת אחד לכל ויומשך כפשוטו, הבתולות" אלו ותירוש . . הבחורים אלו דגן "ורוב ויקויים

יבורך" ביותר 49ישרים הגדולה הברכה שזוהי ,50.

לומר  – מברכים לשבת בסמיכות ובפרט זה, בחודש הולדתם שיום לאלו הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"לחיים"].

***

·È,החודש ימי כל את כולל – מברכים שבת .

שלאחרי  שהזמן היום, חצות אחרי עומדים וכבר ראשֿחודש, ערב גם שהוא זה, מברכים שבת ובפרט
שלאחריֿזה  להיום כבר שייך כולל 51חצות זה שזמן בוודאי הרי – המולד לאחר כבר הוא שעתה ובפרט ,

החודש, ימי כל את
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א.42) פי"א, דב"ר
ה.43) כה, שרה חיי
ובפרש"י.44) ב יב, לךֿלך
ג.45) פס"ו, פרשתנו ב"ר
ז.46) טז, בשלח עה"ת בפרש"י הובא ב. עה, יומא

סע"א.47) ג, תענית
ד.48) שם, בשלח
ב.49) קיב, תהלים – הכתוב לשון
(50) קצת ).l"endחסר
רצב.51) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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לתורת  השנה ראש לחסידות, דראשֿהשנה היום שהוא החודש, של העיקרית הנקודה – ובתוכם
החסידות  לדרכי השנה וראש ,52החסידות

מופלגה. בהצלחה יומשכו החסידות ודרכי תורת עם הקשורים הענינים שכל ויהיֿרצון

***

‚È.ויצא פרשת לקרוא מתחילים המנחה בתפילת .

בפסוק  למטה 53והנה, הנשמה ירידת אודות מדובר גו'" היינו 54"ויצא – שבע" מבאר יעקב "ויצא :
(כידוע  משרשה הנשמה ספירת 55ירידת – יותר ולמעלה ישראל, כנסת מלכות, בחינת הוא שבע" ש"באר

ז"ל  רבותינו כדרשת בעולם", מקום של אף ל"חרון – חרנה" "וילך .56הבינה),

שעלֿידי  היא הכוונה אלא חסֿושלום, זיך") מאטערן ("צו להתייגע כדי אינה בזה הכוונה ַאמנם,
שכתוב  מה שזהו בנשמה, עליה ניתוסף ב"חרן" שמבררים הבירורים "שלם 57עבודת שלם", יעקב "ויבא

בתורתו" שלם בממונו, שלם ,58בגופו,

בכך  כמרומז – דוקא הבירורים  עבודת עלֿידי שבאים דלעתידֿלבוא, לגילויים זוכים שעלֿידיֿזה ועד
מוכן היה עצמו `fשיעקב xak דלעתידֿלבוא והבקר 59לגילויים ש"והצאן זה מצד הדבר שנתעכב אלא ,

גו'" עלי .60עלות

משיח. לקראת ללכת כבר מוכנים ישראל בני וכל הזמנים, כל עברו כבר הרי – עתה אבל

אלקים" מלאכי בו ד"ויפגעו הענין שיקויים השםֿיתברך יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק וכפי 61(וסיים ,
"של  רבים, לשון "מחנים" – ישראל"62שמסיים ארץ ושל . . לארץ .63חוצה
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זו 52) שנה מ"ח כ"ז מ"ח; כ"ו מ"ח; כ"ד מכתב גם ראה
קד). ע' ריש צד; ע' ריש צ; ע' חט"ז (אג"ק

ויצא.53) ר"פ
סע"ד 54) כד, שם תו"ח – ובארוכה ג. כא, ויצא תו"א ראה

וש"נ. ואילך. כב ע' כסלו סה"מ תו"מ גם וראה ואילך.
וש"נ.55) יח. ע' שם סה"מ
ואילך).56) 63 ע' חט"ו בלקו"ש (נתבאר נח ס"פ פרש"י
יח.57) לג, וישלח
בלקו"ש 58) (נתבאר עה"פ בפרש"י הובא סע"ב. לג, שבת

ואילך). 168 ע' חכ"ה
וישלח.59) ס"פ תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.60) .87 ס"ע חי"ז תו"מ גם וראה יג. שם,
ויצא.61) ס"פ

עה"פ.62) פרש"י
אחדים:63) בזכרון – דלקמן הקטע

ישראל: ארץ ומלאכי לארץ חוצה מלאכי בין החילוק וביאור
ונתבאר  מלמעלה. המשכה – הוא אלקים" ד"מלאכי הענין
שקודם  המשכה – המשכות מיני ב' שיש (בהמאמר) לעיל
שמברר  דמ"ה הבירור (שהו"ע ההעלאה שאחר והמשכה ההעלאה
לארץ  חוצה מלאכי המלאכים: סוגי ב' בין החילוק וזהו ב"ן).
ההמשכה  ענינם ישראל ארץ ומלאכי הראשונה, ההמשכה ענינם

שני. בירור בשלימות, הבירור שיהי' לפעול ההעלאה, שאחר
זוכים  למעלה דמלמטה באופן הבירורים שלימות וע"י
דוקא  ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד שזהו לבוא, דלעתיד להגילויים
סג, (ישעי' אבינו" אתה "כי למעלה) דמלמטה העבודה – (שענינו

.(54 בהערה בהנסמן גם וראה ב. פט, שבת וראה טז.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zekn(iyily meil)

.yi` zy` `idy did rceiy xg`n ,mc` ipica mb aiigznàlà¤¨
lkn 'midl`l iz`hge' oeyla hwpy s`y ,xnel jixv gxkda

mewnBðécdidénð àëä ,íãàì øeñîs` ,jlnia` oiprl o`k s` - ¦¨§¨¨¨¨©¦
did mewn lkn ,'il `ehgn' oeyla aezkd hwpy.íãàì øeñî Bðéc¦¨§¨¨

:`ax zhiy lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-],àáøì ééaà ¥¦¥©©¥§¨¨
`xwna xn`p(c k my)`ed jexa yecwdl jlnia` xn`yéBâä'£

,'âBøäz ÷écö íb`ly itl ,df xaca wicv `edy orhy ,epiidc ©©¦©£

jexa yecwd el dcedy mixacd mi`xpe ,yi` zy` `idy rci
xzen xne`dy xnel jixv gxkda ok m`e ,ef ezprh lr `ed

.`ed qep`
:`xnbd dgecdéålò éøcäî à÷ãk íúäyecwd el aiyd my - ¨¨¦§¨§©§¦¦¨¥

el xn` jk `l` ,llk eixacl dced `le ,eizeprh lr jexa(f my)

,'àeä àéáð ék Léàä úLà áLä äzòå'recn ,denzl yi dxe`kle §©¨¨¥¥¤¨¦¦¨¦
,`ed `iap mdxa`y jka dy`d zayd zaeg z` aezkd dlz
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המשך ביאור למס' מכות ליום שלישי עמ' א



לה

g"nyz'd elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zegiyn .c"qa
- מאידיש תרגום -

שי'‡. השלוחים של העולמי, השלוחים כינוס
מרחבי  בכל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
תולדות. פ' ש"ק זו, בשבת זו, בשנה מתחיל תבל,

הידועה  הבעש"ט תורת ע"פ דבר 1והנה, שכל
ללמוד  יהודי צריך ולכן פרטית, בהשגחה הוא

שומע  או רואה שהוא דבר מכל ֿ 2הוראה ועל ,
שקוראים  השבוע מפרשת אחתֿכמהֿוכמה

הידועה  אדה"ז כתורת זה, בזמן ש"יש 3ולומדים
יש  השבוע שלפרשת מובן הזמן", עם לחיות
- הוראות ממנה ללמוד שניתן שייכות - שייכות

השלוחים. כינוס עם

צורך יש וההוראה ytglלפעמים השייכות את
ד"אכשור  בדור ובפרט ולפעמים, מסויים, שבענין

(בתמי') ברורות 4דרי" הוראות לבנ"י מראים -
כפול  בחושך עבודתם את להקל כדי ומאירות,

דמשיחא. ועקבתא הגלות של ומכופל

שייכות  רואים תולדות שבפ' – בנדו"ד גם וכך
השלוחים. לכינוס בנוגע ברורה והוראה גלוי'

אודות · בתורה מדובר שבה הראשונה הפעם .
פרשתנו  בסיום היא של 5"שליחות" היומי (בשיעור

השבת  גו'".6יום יעקב את יצחק "וישלח -

שרה  חיי בפ' זה, לפני שגם מסופר,7ואע"פ ,
אבר  ששלח השליחות אודות אבינו ובארוכה, הם

- ענין באותו היתה זו שליחות (וגם אליעזר את
אשה" את 8"לקחת שלח לא אבינו אברהם הרי - (

וכמודגש  "עבד", בתור אלא "שליח" בתור אליעזר
הפרשה  בתחילת אל 9בכתוב אברהם "ויאמר

ecar אליעזר דברי בתחילת וכן ,"10" -car אברהם
אנכי".

הדברים  שני בין משותפת נקודה שישנה ואף
פעולה  על מורים ששניהם ועבד), (שליח
שני  הם ושליח שעבד מובן הרי - הזולת באמצעות

שונים: גדרים

הענין  את מוסר שהמשלח הוא השליחות גדר
שהוא שני, עבורו.zlefdלאדם הדבר את יפעול

יכול  השליח שמעשה לכך שהסיבה ואע"פ
מפני אלא אינה הכחות glyndyלפעול את לו נתן

לשליח) מינויו (ע"י לזה וה"בעה"ב'טישקייט"
"כמותו" של 11שייעשה גדרה הרי - דהמשלח

אחר  לאדם כחות נותן שהמשלח הוא נתינתֿכח
אדם שהוא, לפעול.ipyכדי מסוגל יהי' ,

משהו, לעשות לעבד מצוים כאשר משא"כ
"כספו" הוא שהעבד (ולא 12מפני האדון של

ממש  זה הרי - לעצמו) האדון 13מציאות .14עשיית

לעבד:‚ שליח בין הנ"ל החילוק סיבת .

על מורה "שליח" על ezlrnהתואר היינו, ,
jxre zeaiyg ly qgid- המשלח ובין בינו שקיים

דהמשלח. "כמותו" שהוא

(עוד  להיות עליו שליח, להיות כדי מזו: ויתירה
"מה  - למשלח בדומה לשליח) שלו המינוי בטרם

שלוחכם" אף כו' שלו 15אתם הדמיון ומפני .
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ואילך.1) סקי"ט בהוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר
סקכ"ז.2) שם
ואילך.3) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום
ועוד.4) ב. לט, יבמות
הגדר 5) זה אין – ח) ח, (נח היונה את וישלח משא"כ

שאין  מזה ויתירה דוקא. אדם בבן היא כי דנדו"ד, דשליחות
א). כג, (גיטין נינהו" דיעה בני "דלאו לחש"ו שליחות

ה.6) כח,
ואילך.7) ב כד,
ב.8) שם,
ב.9) שם,

לד.10) שם,
אדם 11) של שלוחו : ב מא, קידושין ב. לד, ברכות משנה,
כמותו.
כא.12) כא, משפטים
מצאתי 13) (לע"ע ממש כמותו בשליח שנאמר במקום וצ"ע

זה, בשליח מיוחד לדין הכוונה אם סרכ"ח) הריב"ש בתשובת רק
שידונו  לע"ע מצאתי ולא זו. לדיעה – מעבד מחולק בכ"ז ואם

ואכ"מ. בזה.
ע"י 14) צ"ל מנות" ש"משלוח דלהדיעות לדינא, ונקפ"מ

משו"ת  סוס"ו. פורים מערכת דינים אסיפת (שד"ח דוקא שליח
(אם  עבדו ע"י במשלוח יוצא דאינו לומר, יש סמ"ד) ציון בנין

.(17 הערה כדלקמן לשליח, אותו כשמינה לא
גם 15) מובן אלא גזה"כ, זה ואין וש"נ. ב. מא, קידושין

בדומ  להיות צריך דהמשלח "כמותו" שיהי' שבכדי אליו.בשכל, ה
ג. א, ויקרא לקו"ת וראה



g"nyz'dלו elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zegiyn

לשליח) (כשמתמנה אח"כ להיות ביכלתו למשלח,
דהמשלח, "כמותו"

על  להיפך, מורה "עבד" התואר משא"כ
zezigt לו (שיש "אדון" שאיננו בלבד זו לא אשר ,

איננו  אפילו - כן על יתר אלא אחרים), על בעלות
עצמו, על בעה"ב איננו - יותר ועוד סתם, אדם

חורין". "בן איננו

בערך  ועבד, שליח בין זה מחילוק וכתוצאה
הנעשה  חילוק האדון, ואל המשלח אל שלהם ויחס

והאדון: המשלח עבור פעולתם באופן גם

לפעול  בכחו ולכן דהמשלח, כמותו הוא שליח
המשלח. ע"י נעשה שהדבר כאילו פעולתו, ע"י

האדון, עבור מועיל העבד שמעשה מה משא"כ
רבו" קנה עבד שקנה שהעבד 16"מה מפני זה אין ,

העבד  - ואדרבה דהאדון, "כמותו" `eppiהוא
לומר יתכן לא ולכן דהאדון, יוכל edy`"כמותו"

האדון  עבור לו 17לפעול שאין כיון - אדרבה אלא ,
הרי  לרבו, קנוי הוא לעצמו, מציאות איננו כחות,
שהוא, האדון מעשה זהו עושה שהוא המעשה

"קנינו". ע"י עושה האדון,

בעבודת „ בהוראה החידוש גם יובן הנ"ל ע"פ .
מדובר  שבו השליחות, מענין ללמוד שיש ה'
חיי  מפ' ללמוד שיש ההוראה לגבי - בפרשתנו

עבד: אודות מדובר שבה שרה,

הקב"ה, עבדי הם ישראל שבני לזה נוסף
הקב"ה 18כמ"ש  עשה - עבדים" ישראל בני לי "כי

ל  גם בנ"י מעלה 19שלו migelyאת ישנה ובכך ,
כפולה:

על מורה הדבר לפני zeaiyg(א) [שעוד בנ"י
לקב"ה, כביכול, בדומה, הם הרי שלוחים, שנעשו

אדם  קרויים לעליון"20אתם "אדמה שם .21על
שאז  שלוחים, שנעשו לאחר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

כביכול]. "כמותו" נעשו

העבודה  ע"י הם פועלים, שהם הענינים כל (ב)
mdly'שה שלו", ד"קב המעלה בזה ישנה ובמילא ,

שלו  בקב רוצה "אדם אשר באופן האדם את עשה
חבירו" של קבים .22מתשעה

ידי" ועוצם "כחי זה שאין כיֿאם 23ואף ח"ו,
ונעשה  להם נמסר הכח הרי - הקב"ה של בכחו

מקבל mdlyענין שהשליח אף אשר לעיל, כמדובר ,
לו  נמסר המשלח כח הנה מהמשלח, כחו את

ש  השליחות.ed`(לשליח) את למלא יוכל

ישנה  השליחות שבענין לזה שנוסף לומר, ויש
מתמלאת  עי"ז הנה הנ"ל, שלו" ד"קב המעלה
דירה  ית' לו להיות הקב"ה ד"נתאוה הבריאה כוונת

ד"דירה 24בתחתונים" השליחות שהרי -
"דירה" נעשים שה"תחתונים" היא, בתחתונים"
ומציאות  הטבע מצד אלא) מלמעלה, (לא לקב"ה

mdly.גופא התחתונים (וכח) עבודת ע"י ,

הדיוק.‰ בתכלית הוא הרי בתורה, ענין כל .
מדובר  שבה הראשונה בפעם הרי לכך, ובהתאם
על  הוראה גם [שזוהי "שליחות" אודות בתורה
הוראה  גם ישנה ובפרט] בכלל בנ"י של השליחות

השליחות: מתבטאת במה

כדי  היתה יעקב" את יצחק ד"וישלח השליחות
אשה". משם לו "לקחת לבן, לבית לחרן, שילך
בחרן  דוקא הרי - בפועל אח"כ והתברר שהי' וכפי

עולם" של אף את 25("חרון יעקב העמיד (
הציווי  את וקיים גו'"26משפחתו, ורבו ,"פרו

ד"מיטתו .dnily"27ובאופן

שם  עשה משפחתו, את העמיד ששם לזה ונוסף
ית' לו דירה בצאן mipezgzaגם ההתעסקות ע"י ,

וגו', רבות צאן (בחרן) יעקב אצל שנהי' עד לבן,
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63 מהדיעה 16) ולהעיר סכ"ב. סרס"ז יו"ד שו"ע ב. פח, פסחים
נקנה עבד שקנה דמה ב) כג, קידושין רשב"א dligzkln(ראה

לרבו.
דוקא 17) הוא – לשליח* עבד גם למנות דאפשר ואף

ונעשה  למציאות אותו מחשיב הוא דעי"ז לשליח, אותו כשממנה
בתור אותו כששולח משא"כ דהמשלח. car.כמותו

א).18) (נז, פמ"א תניא וראה נה. כה, בהר
ג.19) א, ויקרא לקו"ת ראה

`ed ± (a ,bk oihib) ely eax cin exiagl hb lawn car oi`c `de (*
"ezeyxn hb `vi `l ecia hb exqnyke ,inc eax cik car cic" myn
xexgy hb xeqnl dkledl gily xeza eze` gleyyk la` ,(my i"yx)

.ipdnc xazqn ,exiagl

רע"א.20) סא, יבמות
ובכ"מ.21) ב. שא, ב. כ, של"ה
א.22) לח, ב"מ
יז.23) ח, עקב
תניא 24) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה
רפל"ו.
ואילך.25) 63 ע' חט"ו לקו"ש וראה נח. ס"פ פירש"י
כח.26) א, בראשית
ד.27) ו, דברים ספרי א. נו, פסחים וראה ה. פל"ו, ויק"ר

ועוד.
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ניצוצות  והעלה שבירר - החסידות ובלשון
לבן  בצאן שהיו .28הקדושה

לחרן  שבא בטרם עוד בדרך, בלכתו שגם ועד
"ויקח  - שליחותו) וישם 29(מקום המקום מאבני

הכי  נברא (דומם, אבנים שלקח היינו מראשותיו",
ש"והאבן  ועד עלי', בהם ופעל גו'30תחתון) הזאת

אלקים". בית יהי'

ששליחות  מישראל לכאו"א הוראה גם וזוהי
(חרן, הגשמי הזה בעולם למטה ירדה אשר נשמתו,

בעולם) מקום של אף -31חרון היא

והן  כפשוטו הן גו'", ורבו "פרו לפעול
יהודי  עוד על יהדות בעניני להשפיע ברוחניות,

בפרט  ותורה מצוות, ע"י יהודי (והרי 32ועוד
ילדו" כאילו תורה, חבירו בן את ),33"המלמד

חרן) (תושבי העולם אומות על להשפיע וכן
שלהם  המצוות שבע ,34שיקיימו

החלק  גם כולו, העולם כל את לעשות - ועד
המקום) (אבני הדומם ועד המדבר, מסוג שלמטה

ית' לו .35לדירה

Â את יצחק "וישלח ע"י אשר להוסיף, ויש .
והלך  יצחק, של ממקומו יצא שיעקב - יעקב"

לו "לקחת ארם לפדן ענין mynדוקא נפעל - אשה"
יצחק: אצל לא וגם יצחק, של במקומו גם הי' שלא

תמימה  עולה הי' העבודה 36יצחק ובמילא ,
מקדושה, ההפוכים אנשים - הסט"א דהפיכת
ואמו  כאביו [דלא אצלו שייכת היתה לא - לקדושה
את  מגיירת ושרה האנשים, את מגייר הי' ד"אברהם

].37הנשים"

לפדן  יעקב", את יצחק "וישלח ע"י אמנם,
לארץ  בחוץ שבירר הבירורים מלבד הנה -38ארם,

תולדות  "אלה אשר ועד שלימה", "מיטתו היתה
יוסף" לי 39יעקב ה' "יוסף - הוא יוסף של שענינו ,

אחר" ל"בן'"40בן ה"אחר" את גם לעשות ,41,
- "אחר" בבחינת לע"ע שהם אלו שגם היינו,
בבחי' באמת שהם שמגלים עי"ז ובפרט יתהפכו,
ל"בנימין" עד הקב"ה, של יחידו בנו – ועד "בן",

ימין" "בן ישראל 42– ארץ בן עיני 43, אשר ארץ ,
ארץ עד (אלקות), בה אלקיך לעשות dzvxyה'

קונה  .44רצון

Ê מ"וישלח ללמוד שיש ההוראה מלבד והנה .
כאו"א  של שליחותו אודות יעקב" את יצחק
לשלוחים  מיוחדת הוראה ישנה – מישראל

דורנו, נשיא אדמו"ר כ"ק של בפשטות

הוא  שלהם השליחות שתוכן לזה בנוסף
יעקב  כשליחות

פדן  ברוחניות, רחוקים למקומות שנשלחו –
בכלל  שעוה"ז לזה [נוסף חרן גם ולפעמים ארם,
שבעוה"ז  חרן הם אלו מקומות הרי חרן, הוא
את  בהם לפעול "אחרים" יהודים לפגוש כדי גופא]
והן  בנ"י לשאר בנוגע לעצמם, (בנוגע הנ"ל כל

– כנ"ל) נח, בני למצוות בנוגע

מו"ח  כ"ק של בשמו במיוחד מודגש הדבר הרי
דורנו: נשיא אדמו"ר

"וישלח – "יצחק" הוא (השני) את wgviשמו
" – הוא הראשון ושמו "יוסף sqeiיעקב", שם על ,"

השלוחים  מטרת זוהי והרי אחר". בן לי הוי'
רעהו  את שאיש עלֿמנת – זה בכנס המשתתפים
להוסיף  איך טובות החלטות ויקבלו יעזורו
ד"וישלח  השליחות וקיום עבודת את ולהרחיב

יעקב". את יצחק (יוסף)

Á הנ"ל בכל שהעבודה ולהדגיש, להוסיף ויש .
בתור עול migelyצ"ל קבלת מצד רק לא היינו, ,
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וישלח.28) ר"פ שם ב. לח, שם תו"ח ג. כג, ויצא תו"א ראה
א. רכח, שם אוה"ת

יא.29) כח, ויצא
כב.30) שם,
אור 31) – חרנה" וילך שבע מבאר יעקב "ויצא קאי זה שעל

ע' לתניא והערות בקיצורים ונתבאר הובא יד. כח, ויצא החיים
ושבתי  ד"ה בארוכה וראה תרפ"ז. תר"פ, תר"ל, ויצא ד"ה כז.

ואילך. ס"ז ח"ב) מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום
(3245 ס"ע תש"א השיחות ס' א. תשמ"ו, ח"ד לקו"ד ראה
ואילך.
א.33) ג, במדבר בפירש"י הובא ב. יט, סנהדרין
ספ"ח.34) מלכים הל' רמב"ם ראה
הנ"ל.35) בשלום ושבתי ד"ה בכ"ז ראה
(36.38 שבהערה פירש"י
ה.37) יב, לך פרש"י ו. פפ"ב, ב"ר

לו 38) כדאי חו"ל אין תמימה" "עולה להיותו יצחק, משא"כ
ב). כו, פרשתנו (רש"י

ב).39) (לז, וישב ר"פ
כד.40) ל, ויצא
שד,41) ואילך. א שפו, ויחי ואילך. א רכ, ויצא אוה"ת ראה

ואילך. ב שצז, ואילך. א
יח.42) לה, וישלח פירש"י
שם.43) פירש"י
ח.44) פ"ה, ב"ר
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דבר בתור אלא עבד), שאז mdly(עבודת (שליח),
לגמרי. אחרת בחיות בדבר עוסקים

מעלת  ישנה עבד) (עבודת עול שבקבלת ואע"פ
כדבר  בשליחות שעוסקים בשעה הרי – הביטול
שזה  (כנ"ל), חיות בתוספת היא העבודה פרטי,

siqen.בפועל השליחות בקיום גם

בתור  בזה שיעסקו הוא המשלח של רצונו ולכן,
בקבלת  הביטול מצד הנה – ובמילא פרטי, דבר
בתור  רק (לא תהי' שהעבודה נדרש גופא, עול

שליח. בתור אלא) עבד,

אשר  במס"נ, צ"ל השלוחים שעבודת ואע"פ
רואים  הרי - ביטול עם (לכאורה) קשורה מס"נ
בתוקף  דוקא קשורה המס"נ רבות שפעמים בפועל

המציאות:

כאשר  אזי בחלישות, היא המציאות כאשר
הדבר  בסכנה, ועאכו"כ בקשיים, קשור רצונו מילוי
בתוקף  כשהוא אבל רצונו. את מלמלא אותו ימנע
את  מלהשלים בעדו ימנע לא דבר שום - המציאות
אפילו  המצבים, בכל כך לשם ויפעול רצונו,

נפש. מסירות לזה כשיצטרך

*

Ë ענין כללות אודות לעיל האמור על נוסף .
מ  גם הרי יצחק,xcqהשליחות, של השליחות

השליחות  בסדר ולימוד הוראה ללמוד אפשר
שבדורנו: יצחק" ד"וישלח

– לחרן יעקב את שלח שיצחק ekxa45לפני

הארץ  ומשמני השמים מטל האלקים "ויתןֿלך
וגו'" ותירוש דגן .46ורוב

"ויתן", – כלל הרגיל ע"ד שלא היא והברכה
ויתן" ויחזור :47יתן

בעיקר  תחילה מברכים כלל בדרך דהנה,
אבל  העיקר, על הוספה נותנים ולאח"ז הברכה,

התחיל  שמלכתחילה כזה באופן היתה יצחק ברכת
בוא"ו  "ויתן", – אריבער") ("מלכתחילה בהוספה

siqend."יתן" לפני

כל  ומקור "עיקר הוא יצחק ברכת תוכן וגם:
בריבוי  ההשפעה ש"עיקר מכיון לעולם", הברכות
בחי' יצחק, ע"י דוקא הוא ביותר" וחיות אור
בכח  וחיות אור תגבורת בהם שיש "לפי גבורות,

כו'" יותר .48עצום

– העולם בגשמיות לראש לכל הן והברכות
הארץ  ומשמני השמים מטל האלקים "ויתןֿלך

גו'" ותירוש דגן יוצא zehytaורוב מקרא אין ,
פשוטו  .49מידי

ברכות  – עיקר) שזהו כמובן (אבל לזה ונוסף
במדרשי  שבזה הפירושים כל את כוללות אלו
ומשמני  מקרא, זו השמים "מטל ולדוגמא: חז"ל,

אגדה" זו תירוש תלמוד, זו דגן משנה, זו ,50הארץ
cere.

לפני  יעקב את יצחק שבירך לברכות נוסף וגם:
עצמה, השליחות לאחר תיכף הרי לחרן, שליחותו
יעקב  אל יצחק "ויקרא ועוד, עוד מיד ובירכו חזר
וירבך  ויפרך אותך יברך שדֿי ואֿל גו' אותו ויברך
לך  אברהם ברכת את ויתןֿלך עמים, לקהל והיית

וגו'" מגוריך ארץ את לרשתך אתך .51ולזרעך

– בפועל השליחות בהתחלת גם זה, ולאחרי
כעפר  זרעך "והי' הקב"ה: ברכות את יעקב מקבל
ונברכו  ונגבה, וצפונה וקדמה ימה ופרצת הארץ,
עמך  אנכי והנה ובזרעך, האדמה משפחות כל בך

וגו'" תלך אשר בכל פעל 52ושמרתיך שהדבר ועד ,
משנתבשר  רגליו, יעקב "וישא – ביעקב מיד
את  לבו נשא בשמירה, שהובטח טובה בשורה

ללכת" קל ונעשה גדול"53רגליו ש"כחו עד ,54.

È"יצחק ל"וישלח בנוגע גם ללמוד אפשר מזה .
הנוכחי  השלוחים לכינוס בקשר – זה :55בדורנו
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(לגבי 45) שליחות של החידוש נראה בזה שגם לומר, ויש
לקיים  וצריך בפ"ע מציאות הוא שהשליח היות כי – עבדות)
בקיום  בלבולים כמה אצלו להיות אפשר שלו, בקב (גם) שליחותו
משא"כ  כו'; הבלבולים להסיר לברכות הוא זקוק ולכן שליחותו,
ובמילא  האדון, מציאות שהוא עד אדונו, אל לגמרי בטל העבד

האדון. ציווי בקיום חשבונות שום עושה אינו
ואילך.46) כח כז, פרשתנו
פירוש47) – ואדרבה מקרא, של פשוטו זה oey`xdוגם

בפירש"י.

אֿב.48) רמז התקיעות שער דא"ח עם סידור
וש"נ.49) א. סג, שבת
ג.50) פס"ו, ב"ר
יצחק 51) ברך כי גו' וירא ז: שם, וראה ואילך. א כח, פרשתנו

גו'. אותו ושלח יעקב את
ואילך.52) יד כח, ויצא
ובפירש"י.53) א כט, שם
י.54) שם, פירש"י
וערב 55) מברכים ק' בשבת הוא הכינוס התחלת שיום ובפרט

yceg y`x ומקבל) השנה ראש מעין הוא חודש ראש שכל כסלו,
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הרי  – שליח שולח שבדורנו ש"יצחק" לפני
ממדידה  שלמעלה ובברכות אותו, מברך הוא
גדולות  הכי ובברכות ויתן", ויחזור "יתן – והגבלה

לעולם". הברכות כל "מקור –

"ויתןֿלך  בגשמיות, ברכות – לראש ולכל
דגן  ורוב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים
"ויפרך  בהרחבה, בפרנסה שיתברכו גו'", ותירוש
רויחי. ובכולם רויחי, ומזוני חיי בבני – גו'" וירבך

בעבודתו  ברכות כוללות הברכות – ולאח"ז
נגלה  התורה, בלימוד השליח, של הרוחנית

המצוות  וקיום התורה, –56ופנימיות ובעיקר ,
התורה  בהפצת בפועל שליחותו בקיום ברכות

חוצה. המעיינות והפצת והיהדות

את  פעם עוד מקבלים – השליח מינוי בעת וכן
מקבלים  בשליחותו, כשיוצאים וגם "יצחק", ברכת
כעפר  זרעך "והי' – מהקב"ה נוספות ברכות מיד
ונברכו  ונגבה, וצפונה וקדמה ימה ופרצת הארץ,
עמך  אנכי והנה ובזרעך, האדמה משפחות כל בך
בקיום  שיצליח וגו'", תלך אשר בכל ושמרתיך
חוצה. המעיינות הפצת - גו'" ד"ופרצת השליחות

אמר  דורנו, נשיא שהמשלח, לכך נוסף כלומר:
שכל  בתנאי מאביו, הנשיאות את שקיבל והורה
חל  שהדבר וכמובן וברחמים, בחסד יהיו הענינים
מברך  - דהמשלח) "כמותו" (שהם שלוחיו כל על
בעת  בשליחותו, שיוצא לפני כאו"א את המשלח

השליחות. בהתחלת גם ואח"כ השליחות, מינוי

השליחות, זמן משך כל על נמשכות והברכות
העולם. כל סוף עד ל"זרעך" וגם

ברכות בקיום בפועל שרואים אצל וכפי - אלו
שנה  עשרים שנים, עשר לפני שנתמנו השלוחים
והעמידו  ב"ה, הסתדרו, שכולם - (וכיו"ב)
ובמצוות, בתורה עוסקים ובנות בבנים משפחות
- לזה ונוסף רויחי, ובכולם רויחי ומזוני חיי בבני
בהצלחת  הטבע מדרך שלמעלה הברכות את רואים
התורה  בהפצת שליחותם במילוי השלוחים

חוצה. והמעיינות והיהדות

אלא  גדולות, הכי ברכות הן אלו ברכות והרי
כדבעי, לזה לב שמים לא לפעמים הרגילות, שמצד
כל  את מהמשלח מקבלים שלא לחשוב וטועים

הדרושות. הברכות

‡È ומבקשים השואלים לשלוחים מענה ומכאן .
כדי  בגשמיות, מפרנסה החל שונים, בענינים ברכות
ללא  במילואה, שליחותם את למלא שיוכלו

צדדיים: בלבולים

לפני  עוד מהשלוחים כאו"א את מברך המשלח
בכל  אותו ומברך וממשיך לשליחותו, צאתו
ביותר  הגדולות לברכות עד לו, הדרושות הברכות
- ויתן ויחזור יתן - "ויתןֿלך להיות: שיכולות
וכמה  גו'", הארץ ומשמני השמים מטל האלקים
אם  די - בפועל התקיימו כבר אלו מברכות וכמה
ובהצלחה  ביתו, בני בחיי הפרטיים, בחייו יתבונן
מדרך  למעלה שלו השליחות בקיום בעבר שהיתה

שבזה. המשלח ברכות ריבוי את ויראה - הטבע

- היא הברכות כל כוונת העיקר: והוא ועוד
אשר  בפועל, השליחות בקיום ומרץ כחות להוסיף
ו"כחו  ללכת", קל ונעשה רגליו את לבו "נשא
כל  על הבט מבלי בעולם, בשליחותו גדול"

שמסביבו. ועיכובים ומניעות והסתרים ההעלמות

ב"חרון  השליחות בקיום העבודה ע"י ואדרבה:
מאד, מאד האיש "ויפרוץ יהי' - עולם" של אף

רבות" צאן לו בגשמיות,57ויהי מעשירות החל ,
"כחו  שהי' כמה עד ברוחניות: עשירות - וגם
הולך  תמיד הרי - עתה עד שליחותו בקיום גדול"

בקודש" "מעלין רוצה 58ומוסיף מנה לו שיש ו"מי ,
מאות" ד' רוצה מאתיים הלאה.59מאתיים, וכן ,

*

·È המתחדשת בברכה וקיום חיזוק לתת כדי .
קיום  - ויתן" ויחזור יתן "ויתןֿלך, זו בשבת
 ֿ ב"ויתן בפועל התחלה יעשו - לאח"ז גם שישאר

ויתן": ויחזור ויתן לך,

ולכמה  כספיות, הוצאות יש השלוחים לכל
יש מהם ההכנסה.וכמה על המרובה הוצאה
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כסלו, י"ט הכולל – כסלו ר"ח ובפרט השנה), ראש y`xמברכת
dpyd יצחק ע"י היא דראשֿהשנה ההמשכה עיקר והרי לחסידות.

.48 שבהערה בסידור כמבואר – ("ויתןֿלך") יצחק וברכת
לבנ"י 56) עזר לראש שלכל הבעש"ט, הנהגת סדר ע"ד

– ברוחניות. – ואח"כ מהתגלותו), לגמרי קודם (עוד בגשמיות
אדמו"ר. מו"ח כ"ק בזכרונות וראה

מג.57) ל, ויצא
וש"נ.58) א. כח, ברכות
שרה.59) חיי ס"פ ובחיי רמב"ן י. פ"ג, פ"א,יג. קה"ר ראה

ע' פי"ד אלנקווה להר"י המאור מנורת כז. ב, לר"י תשובה שערי
.250
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של  ביותר הגדולות מהדאגות זה הרי ולפעמים
בפועל. השליחות לקיום מפריע והדבר השלוחים,
- ההצעה באה אלו, מדאגות חלק להסיר וכדי

בשבת  ציבור צרכי על :60ומפקחין

שתיקבע  המיוחדת (במחלקה שימסרו השלוחים
(עד  שלהם הכספי הגרעון על ברור דו"ח לזה)
לחסידות  ראשֿהשנה או הזה, כסלו ראשֿחודש
 ֿ בלי יקבלו - רואהֿחשבון של באישור הבע"ל)
(מעשר) אחוז עשרה מיוחדת), (מקופה "יתן" נדר,

האחוז  מתשעים חצי - ויתן" "ויחזור 61מהגרעון.

 ֿ מראש החל שנים, חמש או ארבע למשך כהלוואה
זו. שנה כסלו חודש

המחאות  גם ימסרו דא, בכגון וכרגיל
מהתשלום  החל ההלוואה, על ("טשעק'ס")
תשמ"ט, כסלו מראשֿחודש יאוחר לא הראשון,
או  תשנ"ב, תשנ"א, תש"נ, כסלו ר"ח עד - והשני

היותר). (לכל תשנ"ג

בכינוס  טובה התחלה זו שתהי' ויה"ר
הענינים  בכל הצלחה יתר יתוסף שעי"ז השלוחים,
בקיום  הצלחה תוספת ועיקר ועוד בכינוס, שידונו

במקומו. כאו"א בפועל, השליחות

‚È- ויתן" ויחזור "יתן - גם יתנו לזה נוסף .
של שלdxezענין ולהבדיל, ,dwcv נתינת שזוהי ,

חושך  שמפני (ורק השלוחים בעבודת העיקרית כח
הוא  שהעיקר לפעמים, חושבים, הגלות

ההוצאות...):

מנחה, תפילת לאחר כסלו, ראשֿחודש מחר,
האנשים  הן מהשלוחים, לכאו"א - "יתן" - יתנו
ד"ה  חסידות מאמר קונטרס, והבנות, הנשים והן
רבותינו  מאמרי על ומיוסד מלוקט בשלום, ושבתי
של  הראשונים הפסוקים את המבאר נשיאינו,
של  בשליחותו חרנה" וילך יעקב "ויצא פרשת
והתפילות  אז שקיבל בברכות ביאור כולל יצחק,

בשליחותו. להצליח כדי שביקש

דולר  של שטר - ויתן" "יחזור - זה עם ובצירוף
לצדקה. לתת

„È- ("ויתןֿלך") אלו בנתינות הכוונה עיקר .
היא, - המשלח של הברכות כל שאר נתינת מלבד
השליחות, וקיום למילוי המניעות את להסיר כדי
האדם  כטבע יותר, להוסיף אפשר שיהי' עלֿמנת
לו  שיש ומי מאתיים, רוצה מנה לו שיש שמי

(כנ"ל). מאות ד' רוצה מאתיים

ובפשטות:

עתה  עד פעל בוודאי מהשלוחים, כאו"א
יצחק  ד"וישלח השליחות במילוי ונפלאות גדולות
כפשוטה  משפחה להעמיד כדי - יעקב" את
מקום  של אף "חרון ולברר (כנ"ל), וברוחניות
ו"יצחק" אחר", בן לי ה' "יוסף - ובעיקר בעולם",

לי" יצחק השומע "כל העבודה 62- - ובכללות ,
והאבן  גו' מראשותיו וישם המקום מאבני ד"ויקח
לעשות  אלקים", בית יהי' מצבה שמתי אשר הזאת
ודירה  בית שבעולם, תחתונים הכי) (גם מהדברים

יתברך. לו

ו"שנת  הקהל" "שנת - זו בשנה ובמיוחד
ד"הקהל  העבודה - האנשים 63תשמח" העם, את

והטף  ושמרו 64והנשים אלקיכם, ה' את ויראו גו'
הימים  כל גו' הזאת התורה דברי כל את לעשות
(תשמח) והעבודה האדמה", על חיים אתם אשר

.dgnyמתוך

פ' זו, בשבת הרי - זה כל לאחרי אמנם,
מתחדש  כאשר כסלו, ר"ח וערב מברכים תולדות,
השייכות  הברכות וכל יעקב" את יצחק ה"וישלח
כל  אצל חדשה החלטה צ"ל וגו'"), לך ("ויתן לזה
ביתר  השליחות במילוי פעולותיו את לחזק שליח

בערך. שלא לאופן עד עוז, וביתר שאת
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ס"ו 60) סש"ו או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. קנ, שבת ראה
(סי"ב).
ישיבת 61) מהתייסדות שנה לתשעים מהשייכות ולהעיר

הם  הם התמימים שתלמידי (תרנ"זֿתשמ"ז), תמימים תומכי
כו' דוד בית למלחמת היוצא דכל השיחה וכידוע השלוחים.

התמימים. ושליחות לתפקיד בקשר

ו.62) כא, וירא
ואילך.63) יב לא, וילך
יצחק 64) ברכת לעיל: ולהאמור לפרשתנו מהשייכות ולהעיר

יעקב  ע"י השעירים שני דהבאת ההקדמה לאחרי היתה ליעקב
(זהר  יוהכ"פ שעירי שני או וחגיגה פסח קרבן כנגד שהם ליצחק,
ענין  מודגש ובשניהם שם). לוי"צ לקוטי וראה א. קמב, פרשתנו

העם": כל ד"הקהל
ישראל  כל שאז – השובע על פסח נאכל החגיגה, אכילת ע"י

miey קרבן נקרא יחיד) (קרבן שפסח זה על נוסף הפסח. באכילת
בארוכה  וראה רפ"ו. פסחים ירושלמי (ראה וציבור פרהסיא

וש"נ). ואילך. 104 ע' חי"ח לקו"ש
– ביוהכ"פ השעירים התאחדות `zgשני על מורים – בשנה

ע"י  והם לעזאזל). (שעיר מטה ומטה לה') (שעיר מעלה המעלה
כמו שהוא של"ה.c"dyrהגורל קושטא, הגאונים (תשובת

נז). סי' – תשמ"ה ווילנא, ס. סי' – תש"כ ירושלים,



מי g"nyz'd elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zegiyn

במקום  מתקבלות הנ"ל שההחלטות ובפרט
ותפילה  תורה בו שמגדלין גדול, בית 65קדוש,

להמשיך, כח יותר עוד נותן הרי - וצדקה
זה  לאחרי גם אלו, ענינים בכל .66ובהוספה,

ÂË אודות לעיל, האמור מכל אשר ולהוסיף, .
זו, בשבת השלוחים בכינוס המשתתפים השלוחים
בנוגע  בדורנו בנ"י לכל כח ונתינת הוראה יש
לעשות  הקב"ה שלוחי בתור שלהם, לשליחות

בתחתונים. יתברך לו דירה בעולם מחלקם

כך על מקבלים הם הברכות וגם כל את
הן  דורנו, נשיא דורנו, של "יצחק" ע"י מהקב"ה,

השליחות. בעת והן השליחות לפני ברכות

ÊË השליחות בקיום שההוספה ויהיֿרצון .
של  אף "חרון בגלות, יעקב" את יצחק ד"וישלח

הברכות  קיום את יותר עוד תמהר - בעולם" מקום
בית  אל בשלום ד"ושבתי בפועל, וההבטחות

יבואו 67אבי" שאזי והשלימה, האמיתית בגאולה ,
ליצחק  "יאמרו - אבי" בית "אל בשלום בנ"י כל

אבינו" אתה ,68כי

לארץ  ילכו - בראשם והשלוחים - ישראל וכל
מישראל, כאו"א של האמיתי מקומו ישראל,
ישראל, ארץ בן ימין", "בן "בנימין", בהיותו
הקודש, עיר בירושלים - גופא ישראל ובארץ

הקדשים. בקודש בביהמ"ק,

עפר  שוכני ורננו אבינו 69והקיצו יצחק - וכנ"ל
וכו'. וכו' אדמו"ר מו"ח וכ"ק

עכבן  ולא ממש, ומיד תיכף - ועיקר ועוד
עין  כהרף .70אפילו
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א.65) כז, מגילה
סרפ"ה 66) יו"ד רמ"א וראה ב. רסג, (ח"ג בזהר מ"ש ע"ד

ישמור  שה' למזוזה, בנוגע עולם jz`vס"ב) ועד מעתה ובואך
ביציאתו. גם אלא בבית, נמצא כשהוא רק לא ה), קכא, (תהלים

כא.67) כח, ויצא
ב.68) פט, שבת
יט.69) כו, ישעי'
מא.70) יב, בא ופירש"י מכילתא ע"פ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zekn(iyiy meil)

milyexi zenegäèBðåBà ,õeçì`edy,íéðôì äèBðå ,õeça ãîBò §¤©¥©§¤¦§¦
`vnpd,íéðôìå äîBçä ãâðkîaygp,íéðôìkxyrn my milke`e ¦§¤¤©¨§¦§¦§¦§¦

e ,my eze` micet oi` oke ipy,õeçìk ,õeçìå äîBçä ãâðkîoi`e ¦§¤¤©¨§©§©
xwird oi`y ixde .my ezectl xzene ipy xyrn my milke`
lr rawp oli`dn wlg lk ly enewn oic `l` ,sepd xg` jynp

.`vnp `ed eay mewnd it
:`xnbd zvxznúéîø à÷ èì÷î éøòà øNòîdywn jpd m`d ± ©£¥©¨¥¦§¨¨¨¥

oic z`y wlgl yi `ld ,hlwn ixr oic lr ipy xyrn oicn
zlik`Nòîø,ipyàðîçø äìz äîBçamewna dzlz dxezd ± ©£¥§¨¨¨©£¨¨

xn`py ,milyexi zeneg jezy(giÎfi ai mixac)lk`l lkEz `l'Ÿ©¤¡Ÿ
Lidl` 'd iptl m` iM ,'ebe Lxdvie LWxize LpbC xUrn LixrWA¦§¨¤©§©§¨§§¦§§¦§¨¤¦¦¦§¥¡Ÿ¤
dvegn lk`p epi`e dnegd jeza xyrnd lk`p jkle ,'EPlk`YŸ£¤
jezay mewn xg` jyni dnegl uegny mewny xyt` i`e ,dl
mewny xyt` i` oke ,xyrnd z` my lek`l lkeie dnegd
my lkei `le dl dvegny mewn xg` jyni dnegd jezay

oic z` mle` ,dnegd mewna ielz lkdy ,elke`l,èì÷î éøò̈¥¦§¨
,dl dvegn `l` da mbxedl xeq`e ,migvexd z` zhlew xirdy

àðîçø äìz äøéãaxira xc gvexdy jka z`f dzlz dxezd ± §¦¨¨¨©£¨¨
xn`py ,ef(gk dl xacna)oli` yiyke ,'aWi Fhlwn xira iM'¦§¦¦§¨¥¥

ixd ,jtidl e` el dvegn l` dhep etepe megzd jeza cnerd
BôBða,eitpr oia ,oli`d lydéì øãzîeli`e ,xecl `ed leki ± §¦§¨¥

Bøwéòa[erfb lr-]déì øãzî àìjk meyne ,xecl leki epi` ± §¦¨Ÿ¦§¨¥
itl rawp oli`a `vnpd ly dxicd mewne etep xg` jynp exwir
`ed ixd ,megzl ueg dhep oli`d sep m`y ,sepd eay mewnd
jezay exwira `vnp `ed m` elit` xirl uegn xck aygp

xck aygp `ed ixd ,megzd jez l` dhep sepd m` eli`e ,megzd
.megzl uegn cner `vnp `ed eay xwird m` elit` xira

dywn .envr ipy xyrn oica dxizq dywne day `xnbd
:`xnbdéîøe[dywze-]àéðúc ,øNòîà øNòîiabl ,`ziixaa §¦©£¥©©£¥§©§¨

ipy xyrn zlik`,íéìLeøéaetepe cg` mewna `vnpd oli`a ¦¨©¦
,xg` mewnl dhep,óBpä øçà Clälk`p ,dnegd jeza sepd m`y ©¥©©©

uegn sepd m`e ,dl dvegn `ed m` elit` exwiray ipy xyrn
,dnegd jeza `ed m` elit` exwiray xyrnd lk`p `l ,dnegl

okeaoic,èì÷î éøòcg` mewnay oli`d xwira `vnp gvexdyk §¨¥¦§¨
,xg` mewnl dhep sepde,óBpä øçà Clä`vnpe .dpyna xen`ke ©¥©©©

,lirl d`aedy dpyna x`eand oicd z` zxzeq ef `ziixay
.cala miptle dnegd cbpky dn xg` mikledy

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àðäk áø øîàdxn`y `ziixad ± ¨©©©£¨Ÿ©§¨¨
zrc ,sepd xg` jldyäãeäé éaø`aezy `ziixaa ok xaeqd ,`id ©¦§¨

,jenqaàäådnegd jezay dn xg` jldy dxn`y dpynd ± §¨
zrc ,calaïðaø.dcedi iax lr miwlegd `id ©¨¨

itke ,hlwn xir oicl ipy xyrn oic oia wlgl jxev oi` dzrn
x`eanke ,miey mdipic zn`ay ,wlgl `xnbd dxaq dligzny
,sepd xg` mikled hlwn xira mbe ipy xyrna mby `ziixaa
zxne`d epizpyn mbe .oldlc `ziixaay dcedi iax zrc `ide
dpyndy `l` .ezenk dzpyp ,sepd xg` mikled hlwn xiray
jezay dn xg` mikledy ,ipy xyrn iabl lirl d`aedy

.`id opax zrc ,cala dnegd
:dcedi iax ly ezrc dyxtzp da `ziixad z` d`ian `xnbd

,àéðúc,ipy xyrn zlik` iabl §©§¨
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המשך מעמוד רנב
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:lirlc zegiyl zenlyd

העולם: אומות עם לפעולה בנוגע ה, בסעיף

ליצחק  שייך זה ענין שגם ולהעיר ,
שיחת ש "פ תולדות ,מבה "ח וער "ח כסלו תשמ "ח 

:

אומות  על השומע" "כל קאי הכתובים שבפשטות ומכיון לי", יצחק השומע "כל שם על – "יצחק"
על גם לפעול הוא יצחק של שענינו נמצא, mlerdהעולם, zene` שנעשה - לי" יצחק השומע "כל -

כו'. שמחה של ענין אצלם

גיור: של ענין מצינו לא יצחק שאצל ו, בסעיף

גו' הארמי בתואל "בת שהיתה אף - גיור של בענין צורך היה לא עצמה לרבקה בנוגע שגם ומובן,
לבן" רשע"1אחות ואחות רשע "בת להיותה2, מכלֿמקום ,zgtynnmdxa` של אחיו נחור, של (נכדתו

כפשוט. גיור, של בענין צורך היה לא אברהם),

אמו" שרה האהלה יצחק "ויביאה הכתובים: בפשטות גם כמודגש - רבקה של מעלתה מצד ,3ובפרט
כו'" אמו שרה דוגמת ונעשית כלומר, אמו, שרה היא לו 4"והרי ותהי רבקה את "ויקח - ואחרֿכך ,

.3לאשה"

וחותם  שסיום בכך גם מתבטא כו', נחור של בניו אפילו אברהם, משפחת עילוי שגודל ולהעיר,
וגו" אחיך לנחור בנים היא גם מלכה ילדה "הנה - הוא דראשֿהשנה ב' יום של .5הקריאה

" שגם כך, כדי מעכה"eyblteועד ואת גו' היא גם ותלד ראומה דראשֿהשנה.6ושמה בקריאה נכלל -

הארץ",וי  כל על "מלך ראשיֿתיבות ש"מעכה" - לראשֿהשנה השייכות אודות ולהעיר להוסיף ש
ראשֿהשנה. ענין תוכן

"יצחק" השני ששמו למשלח, בנוגע ז, בסעיף

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי שנתמנו אלו רק לא נכללים זו שבשליחות ולהדגיש, ולהוסיף
ובשליחותו, בכחו לאחריֿזה, שנתמנו אלו גם אלא בעלמאֿדין, חיותו בחיים

שלוחים" מאה עד שליח, עושה ד"שליח באופן - גופא על 7ובזה להורות אלא דוקא, לאו ו"מאה" ,
כו', הריבוי

מו"ח  דכ"ק השליחות לעבודת להתגייס רוחם שנדבה כלומר, ביזמתם, "שלוחים" שנעשו אלו וכן
דורנו. נשיא אדמו"ר

מתייחסים  - שליח עושה שליח כאמור, שליח, באמצעות כו') התנדבו (או שנתמנו אלו שגם ולהעיר,
השתלשלות  ענין בדוגמת שבינתיים, המדרגות השתלשלות עלֿידי שלא ישיר, באופן עצמו למשלח
שלמעלה  העולם של המלכות מבחינת (לא נשתלשל שלמטה עולם של הכתר שבחינת מזה, זה הכתרים

נעלית  הכי בדרגה הכתר לבחינת עד שלמעלה, העולם של הכתר מבחינת אלא) .8ממנו,

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

כ.1) כה, פרשתנו
עה"פ.2) פירש"י
סז.3) כד, שרה חיי
עה"פ.4) פירש"י
כ.5) כב, וירא

כד.6) שם,
תשמ"ה.7) לשמח"ת המשך (ב) בראשית ש"פ שיחת ראה
ועוד.
ועוד.8) יא. ע' ריש תרנ"ט סה"מ קרח. ר"פ לקו"ת ראה
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השליח: של מציאותו הדגשת ח, בסעיף

ה  לענין בנוגע אלא אינה בזה שהכוונה מתוך iaeigולהעיר, היא שהעבודה כולל שלו", ד"קב העילוי ,
של  למצב ביחס לא אבל המציאות, ותוקף השליח:oexqgחיות, אצל

את שמדגישים gilydמכיון ly eze`ivn קשוט" להיות שצריך השליח אצל מחשבה להתעורר יכולה -
תחילה  .9עצמך"

תפקידו: למילוי נוגע אינו העבד של ומצבו מעמדו הרי כו', מציאות שאינו בעבד בשלמא כלומר,
עצמך" "קשוט כו', הראוי ומצב במעמד להיות צריך – השליח של מציאותו שנוגע בשליח, מהֿשאיןֿכן

תחילה.

בע  להתחנך שמתחילים הצעירים, השלוחים אצל - יתירה בוודאי ובהדגשה הרי השליחות, בודת
תחילה. עצמך" ד"קשוט הענין להיות שצריך (לכאורה) ובוודאי

ממש: דהמשלח" "כמותו הוא שהשליח - לזה והמענה

שנשלמה  לפני עוד השליחות במילוי לפעול יכול ולכן המשלח, של הכחות את לו יש - לראש לכל
המשלח. של בכחו מציאותו,

ולכן  דהמשלח", "כמותו היותו עובדת את מבטל אינו מציאותו בשלימות החסרון עיקר: זה וגם ועוד
של מצדו שמתחייב כפי השליחות את למלא לדחות glyndעליו יכול אינו עצמך" ב"קשוט שהצורך כך ,

המשלח. של שליחותו מילוי את ולעכב

אדמו"ר  כ"ק אביו, בשם דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הידוע המאמר על נוסף - זה וכל
ד"חטוף 10נשמתוֿעדן  באופן כיֿאם כו', והדרגה סדר עלֿפי שלא העבודה להיות צריכה אלו שבימינו -

ושתי" חטוף "קשוט 11ואכול, שלימות, של למצב יגיע שהשליח עד להמתין פנאי שאין ֿ דידן, ובנידון ,
השליחות. במילוי כו' פעולה ועוד פעולה עוד לחטוף צריך אלא עצמך",

ביאור: ליתר

מקומות  בכמה מסירותֿנפש12מבואר אלא ezzin`lשענין אינו -dyecwa.לאלקות ביטול שענינה ,
מצד שהיא עצמית, הקרבה מסירותֿנפש, של התנועה עצם אודות הוא כאן המדובר ze`ivndאמנם, swez

כו'). לאלקות לביטול בסתירה זה שאין (אלא, דוקא

וביטול  לקדושה שייכים שאינם אלו אצל גם להיות יכולה מסירותֿנפש של התנועה שעצם - לדבר וראיה
אצל  ומסירותֿנפש גבורה גילויי של מאורעות וכמה כמה ידועים שהרי בתכלית, נפרדים של מציאות כלל,

אדם" קרויין ד"אתם להעילוי שייכים (שאינם העולם לעליון"13אומות "אדמה שם ).14על

העמים" מכל המעט ש"אתם מכיון מזה: -15[ויתירה העולם אומות של מספרם לגבי בכמות מעט ,
מקום  ותפיסת ערך איזה לו יש העולם אומות אצל מסירותֿנפש גילויי של המקרים שמספר בהחלט יתכן

ישראל]. בני אצל מסירותֿנפש של המקרים מספר לגבי אפילו

שמצינו  כפי כו', תאוותו למלא בלתיֿרצוי, ענין על מסירותֿנפש של ענין להיות יכול וכמוֿכן
מאחורי 16בהלכה  עמה לדבר ואפילו כו' לו תבעל ואל ימות כו' למות ונטה וחלה באשה עיניו שנתן "מי

ממש. לחייו שנוגע באופן הוא התאוה שתוקף כלומר, כו'", הפקר ישראל בנות יהיו שלא כו' הגדר

מצד  היא מסירותֿנפש של התנועה שעצם להבדיל, בקדושה, למסירותֿנפש בנוגע גם מובן ומזה
המציאות. תוקף
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רסו. ע' ח"א
א.11) נד, עירובין – חז"ל ל'
(1275 ע' ח"כ לקו"ש ואילך. סע"ד קיט, מג"א תו"א ראה

וש"נ. ואילך.
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ובכ"מ.14) ב. כ, א. ג, של"ה ראה
ז.15) ז, ואתחנן
ה"ט.16) פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם
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י: סעיף לאחרי

È:להבהיר יש - להם המצטרך בכל  ל'שלוחים' הברכות המשכת אודות לעיל להמדובר בהמשך .1

לענינים  - היא הדברים באופן mikxhvndכוונת רק לא רויחא, ובכולם רויחא, ומזונא חיי בני להם,
לחץ" ומים צר של17ד"לחם באופן גם אלא ,dagxd מנוחה מתוך שליחותם את למלא יכולים שאז ,

כו'. הדעת והרחבת

ש  לענינים הכוונה אין mdaאבל jxev oi`עניני ,zexzen כאלו ישנם שתהיה סיבה מאיזו אשר ,
שלא  ענינים אלו, ענינים גם שירצה היצרֿהרע את מגרים הם ועלֿידיֿזה בהם, צורך שיש ש'החליטו'
השייכים  כו' והבלבולים השטויות כל עם לטלוויזיה, ועד בזה, וכיוצא טלפון (כמו ולזקנו לאביו היו

ורגועים! שקטים חיים חיו - זה בגלל ואדרבה, - ואףֿעלֿפיֿכן לזה),

(אףֿעלֿפי  נוספים צרכים לעצמם שמחפשים לכך שהסיבה יתכן ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק
ה  כל להם של שיש המצותֿעשה את לקיים יכולים אינם זה שלולי שחושבים מפני היא להם), מצטרך
"שואל  להם"!...18תפילה, צריך שהוא צרכיו

È אצל - יתירה בהדגשה ואדרבה, - גם שייך זה שכל להוסיף, יש להכי, דאתינן ומכיון .2
בעליֿעסקים:

אלקיך  ה' "וברכך הקב"ה, של ברכתו להמשכת הטפל כדבר יהיה העולם בעניני העסק שכל במקום
תעשה" אשר שמים"19בכל לשם יהיו מעשיך ש"כל ובאופן העולם 20, בעניני שהעסק מצב להיות יכול -

כו'. העולם בחומריות - מזה ולמטה העולם, בגשמיות שקוע שנעשה ועד עיקרי, לדבר הופך

קדושה: בעניני ההתעסקות על גם פועל זה הרי ממילא ובדרך

ה'" מעשיך רבו "מה ה', בגדולת להתבונן להקב"ה, להתפלל וצריך משנתו, מתעורר ו"מה 21כשיהודי
ה'" מעשיך מה 22גדלו ולהתבונן לחשוב מתחיל המסחר, עניני אודות הסוחר מחבירו טלפון כשמקבל הרי -

כו'. והתבוננות בתפילה להתרכז יכול אינו ולכן זו, טלפונית לידיעה בהתאם במסחר להתנהג וכיצד לו, לענות

ללמוד  הדעת, מנוחת לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פנאי, לו שאין - התורה ללימוד בנוגע ועלֿדרךֿזה
הרי  ללמדו, זוכר אם ואפילו היומי.. חומש שיעור ללמוד אפילו ששוכח עד בתורה, השיעורים את
יוצאים  - הוא טוען - עסקינן שבכתב שבתורה ומכיון קאמר"... מאי ידע ש"לא באופן הוא הלימוד

קאמר" מאי ידע ד"לא באופן גם  התורה לימוד .23ידיֿחובת

בזה  וכיוצא התורה לימוד או כו' והתבוננות תפילה קדושה, של ענין מגיע שכאשר מצב נוצר וכך
ומיד! תיכף נרדם כו', וללמוד להתבונן כשמתחיל אזי –

ומתנו  ד"משאו באופן להיות (שצריך כשלעצמו העולם בעניני מהעסק כלֿכך לא - עייף הוא ממה
היתכן 24באמונה" סוחרים"... ד"קנאת מהענין החל כו', והחומריות הגשמיות אחר מהלהיטות כמו ,(

בזה. וכיוצא ממנו, יותר במסחר מצליח שחבירו

È,העולם מעניני דאגות עצמם על הממשיכים כאלו שיש - דוגמתו נוסף לענין באים ומכאן .3
בפירוש  לו שמבטיחים לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זו, לדאגה מקום אין דבר, של שלאמיתתו אףֿעלֿפי

לטובה. יהיו הענינים שכל

יותר: ובפרטיות

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע - לראש עצם 25לכל כלומר, גוט", זיין וועט גוט, "טראכט
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כ.17) ל, ישעי' – הכתוב ל'
ה"ב.18) פ"א תפילה הל' רמב"ם
יח.19) טו, ראה פ'
ספ"ג.20) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
כד.21) קד, תהלים

ו.22) צב, שם
וש"נ.23) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ספ"ה.24) דעות הל' רמב"ם א. פו, יומא
ועוד.25) קצז. ע' ח"ז שלו אג"ק



מה g"nyz elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy

מספיק שלא ומובן, ממש. בפועל טוב יהיה שאכן פועלת טוב, שיהיה שיהיה xnelהמחשבה שחושבים
צריכים אלא zn`aטוב, aeygl.טוב שיהיה

דומים  במצבים בעצמו ראה וכבר טוב, שיהיה בפירוש לו מבטיחים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שלפניֿזה  בהתוועדות גם (כמדובר הקודמות השנים במצב 26במשך להיות צריך שהיה בוודאי הרי - (

טוב. שיהיה ובטחון אמונה של

באופן  מענה שקיבל לאחרי שגם אלי, שכותב - עובדא הוה ובדידי כו', לדאוג ממשיך - זה כל ולאחרי
כו'. שתתבטל שמבקש אלא גזירה, שיש אצלו ברור דבר כלומר, כו', הגזירה שתתבטל מבקש וכך, כך

כיֿאם כו', בלתיֿרצוי ענין ולא גזירה, לא כאן אין - כאן?! יש 'גזירה' ey`איזה zepeinc אלא ,
אמיתי. דבר כיֿאם דמיון, זה שאין לו שנדמה כך, כדי עד הימני, החלל על השמאלי החלל את שהגביר

ארגעה... כדורי לו שיתן לרופא ללכת - לזה והעצה שחורה'. 'מרה של טבע - הוא טוען - לו יש

שעברו  שמכיון יטען לא שבוודאי ימים, שלושה במשך 'נזלת' לו שיש לאדם - דומה הדבר למה משל
חזקה" הוי זימני "בתלת ימים, נעשה27שלושה זה הרי ,ely rah!לרופא ילך בוודאי אלא ,

בזה: עיקרי ענין ועוד

לטבע  בנוגע ועלֿדרךֿזה הלאה. וכן שני, בענין דאגה 'גוררת' אחד בענין שדאגה הדברים מטבע
לבנה'. ל'מרה מקום נותן שאינו ובוודאי כו', ומתגבר שנמשך שחורה', ה'מרה

שחורה', ה'מרה שמצד ועצבות דאגה (לא הוא מלמעלה הברכה להמשכת שה'כלי' הידוע ועלֿפי
זוכה  היה ושמחה, בטחון של במצב היה אילו הרי - דוקא לבנה' ה'מרה שמצד ושמחה בטחון אלא)

יותר! מרובה במדה הנהגות" "בעלֿשם'סקע בעניניו לראות

רב" לך "עשה - שלו ה"רב" עם להתדבר לו היה אלו ענינים על 28בכל לסמוך יכול אינו שהרי ,
חכמים" עיני יעור "השוחד כו', משוחד להיותו שקיום 29עצמו, אלא גדול!... חכם שאינו גם ומה ,

ב  ורק אך התבטא רב" לך "עשה מידי!iepinההוראה לא ותו הרב,

הכספי: בגרעון להשתתפות בנוגע יב, בסעיף

מובן  זה, עם ביחד אבל כו', התיקון' ד'עולם בסדר להיות שצריך פעמים כמה שדובר - ובהקדמה
כו'. והיהדות התורה הפצת פעולות בכל חסֿושלום, ולהחליש לגרוע שאין פשוט, וגם

ובשלימותה  במילואה השליחות לעבודת ומפריע הנפש, למנוחת מבלבל הכספי שהגרעון מכיון אמנם,
"נדיבי  של מכספיהם שהוקמה מיוחדת קרן עלֿידי הדבר שנתאפשר מכיון בזה, לסייע צורך יש לכן, -

כו'. עם"

לצבור  כדי בבנק כסף סכומי שמפקידים מזה כתוצאה שנעשה כספי לגרעון הכוונה שאין [ופשוט,
מכיון  הרי כו'), נכונה דרך זו (אם זו הנהגה עצם אודות לשקלאֿוטריא להכנס מבלי שכן, רווחים...

שכזה]. 'גרעון' לממן מקום אין ציבור , של קרן אודות שמדובר

יב: סעיף לאחרי

בקשר  - והוא כספיות, להוצאות שייך זה שאין אלא כו', ועידוד חיזוק הדורש נוסף ענין ישנו
ה'משפיעים': של ופעולתם לעבודתם

שנתמנו  רב זמן משך שעבר בענין לאחרי עבודתם אודות מאומה שומעים לא - 'משפיעים' בתור
ההשפעה.
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סי"ט.26) שרה חיי ש"פ שיחת
וש"נ.27) רע"ב. קו, ב"מ

מט"ז.28) מ"ו. פ"א אבות
יט.29) טז, שופטים
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שוכב  מזה, ויתירה לנוח, יושב הוא ובינתיים כו', אצלם וישאלו אליהם שיבואו ממתינים הנראה, כפי
ידיו, את יטול אזי משנתו, ויעירנו הדלת... את שישבור עד דלתו, על ויקיש מישהו וכשיבוא לישון...

'להשפיע'!... שיוכל כדי המדובר, במה לשמוע מוכן יהיה ואז הכוונות... כל את שיכוון לאחרי

ה" מצד הוא שבדבר החסרון שהרי כספיות, בהוצאות השתתפות תועיל לא - זה owfבענין jln
liqke"30...'המחאה' שום תועיל לא ולזה ,

- זה בענין הסיוע okendולאידך, on epyi בערב אשר [ולהעיר, נשיאינו רבותינו של החסידות במאמרי ,
נשיא  אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד תרס"ה], המאמרים ספר - חדש ספר הדפוס מבית הובא הזה שבתֿקודש
היצר, במלחמת לנצחון הקשור בכל העצות נתבארו שבהם וכו', דיבורים' ב'לקוטי ב'שיחות', וכן דורנו,

רק "יחוד cenllצריכים של באופן ללימוד עד אלו, לידי 32נפלא"31ענינים שיביא באופן ופשיטא, ,
מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול בפועל, הידוע 33מעשה וכפתגם עניני 34, את שלומד מספיק שלא -

אותו! ללמד צריכה התורה אלא התורה,

שמעלת  פשוט וגם מובן הרי, - להם?! נותנים ומה 'המחאות', נותנים לשלוחים היתכן, שיטענו, ואלו
היא כו' והשיחות המאמרים llkeוחשיבות llk jxra `ly...!'ה'המחאות ערך לגבי

בפועל  שנתמנו היינו, 'משפיעים', התואר  להם שיש לאלו רק לא - היא האמור בכל שהכוונה ומובן,
אמירת  עלֿידי התורה, בהפצת לעסוק שצריכים מאלו ואחד אחד לכל בנוגע גם אלא 'משפיעים', להיות

החסידות. תורת התורה, בפנימיות והן שבתורה, בנגלה הן בזה, וכיוצא ברבים שיעורים

וצריך  יכול ואחד אחד שכל פעמים כמה כמדובר - הקהל' ב'שנת ביותר מודגש זה שענין ולהוסיף,
ואחד  אחד לכל שהרי עמהם, ושייכות קשר לו שיש אלו על שמשפיע עלֿידיֿזה ד"הקהל" בענין לעסוק
אנשים, מיעוט על או אנשים ריבוי על ההשפעה, למדת בנוגע רק היא השאלה כו', מסויימת השפעה יש

אמותיו  ובארבע בביתו להשפעה .35ועד

ובנות: לנשים בנוגע יג, בסעיף

הסיוע  עלֿידי רק לא השליחות, בעבודת ביותר חשוב חלק נוטלות השלוחות, הן, שגם - ובהקדמה
על  שיקבלו אלו - כולל ישראל, ובנות נשי על בהשפעה ועבודתן פעולתן עלֿידי גם אלא והאב, לבעל

וכהנה. כהנה אלו פעולות בכל כו' ולהוסיף לעסוק טובות החלטות המנחה) בזמן למחר (עד עצמן

נידח  במקום שגם - זה במקום היותן עובדת עצם עלֿידי שנעשית הפעולה גם ישנה לזה, ונוסף
רואים רגיל, במקום אפילו או הרוחני), dxyk(במובן l`xyi za בהופעה גם ביטוי לידי הבא דבר ,

וכו'. צנוע בלבוש החיצונית,

הקונטרסים  נותנים ולכן להשלוחות, והן להשלוחים הן ונתינתֿכח  בעידוד צורך שיש מובן ומזה
לה  גם הנ"ל (סופית).oוהשטרות פשוטה בנו"ן (לשלוחות)

מהידוע  תדבקון"36ולהעיר ד"בו פשוטה' 'נון ומשוכה 37בענין ארוכה רגל לה יש פשוטה ש"הנו"ן -
בחינת  שאפילו עד מטה, למטה יתברך אלקותו גילוי והמשכת הארת ותומשך שתתפשט לרמז למטה,

לה'". קודש כולו יהיה עשיה
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ובפירש"י.30) יג ד, קהלת
העילוי 31) ע"ד – "איחוד" לגבי ד"יחוד" העילוי גם כולל

"אחיד". לגבי ד"יחיד"
פ"ה.32) תניא ראה
וש"נ.33) ב. מ, קידושין

ב.34) רמו, ח"ב לקו"ד ראה
נפשך 35) ובכל לבבך "בכל – לעצמו בנוגע עבודתו מלבד

ה). ו, (ואתחנן מאדך" ובכל
ב.36) כ, ראה פ' לקו"ת
ה.37) יג, ראה פ'
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ד" לדיוק בנוגע להוסיף מה eaויש עלֿדרך יתברך, עצמותו על קאי ש"בו" לומר, דיש - תדבקון"
ונשמחה 38שכתוב  ממש 39ja"נגילה בעצמותך ,"40.

***

ÊÈ.'גו חודש" מחר יהונתן לו "ויאמר דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

ÁÈ ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג .
ברמב"ם. היומי בשיעור וענין השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות

הפסוק  על רש"י בפירוש שהעירו מה על נתעכב - רש"י לפירוש ה'",41בנוגע את לדרוש "ותלך
שם": של מדרשו "לבית

אצל  שאלה היא אולי שם", של מדרשו "בית על קאי ה'" את לדרוש ש"ותלך לרש"י  מנאֿליה א)
dlra42אצל או יכולה ingd43יצחק, היתה כו', צדקתם בגודל והכירה ידעה שבוודאי דמכיון אברהם,

הוצרכה  ומדוע שם", של מדרשו ב"בית מאשר פחות לא בסופה"), תהא ("מה מענה מהם לקבל לצפות
לכת  ולהרחיק מביתה שם"?!44לצאת של מדרשו ל"בית עד

של  מדרשו "בית הדיוק מהו להבין: צריך גם בפרשה my"ב) רש"י כלשון ועבר", "שם ולא דוקא,
של  תורה "פתחי עצמה, "אהלו myxare"45זו שלmyשל 46, "?xarואהלו

הכי  דור שם, עד לכת להרחיק הוצרכה מדוע ואםֿכן שם, לאחרי דורות כמה היה שעבר ובפרט
ראשון?!

ËÈ"היא עקרה כי אשתו לנוכח לה' יצחק "ויעתר - שלפניֿזה בפסוק  העירו כמוֿכן .47:

עקרה "כי רבקה, אצל הוא שהחסרון יצחק ידע מניין מובן: אינו שאינו id`לכאורה אצלו, ולא ,"
להוליד? יכול

"כי לאברהם הבטיח שהקב"ה שמכיון בפשטות, לתרץ, זרע"wgviaורצו לך ללא 48יקרא הדבר ברור ,
ש  ספק ש"עקרהecvnכל לומר צריך כן ועל בדבר, מניעה ".id`אין

כמה  שדובר כשם ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק הרי לכאורה, פשוט זה שתירוץ אף אמנם,
יכולים  שמא ולהתבונן לעיין יש וקושיא, שאלה מוצאים שכאשר רש"י, בפירושי לשאלות בנוגע פעמים
לעיין  יש ראשונה, בהשקפה תירוץ מוצאים כאשר שגם תירוץ, למציאת בנוגע גם הוא כן תירוץ, למצוא
זה  שאין למסקנא מגיעים קלה בהתבוננות גם ובנידוןֿדידן, כו', מספיק תירוץ אמנם זה האם ולהתבונן

כי: - מספיק תירוץ

"ואתה  בתפילתו: יעקב של ובלשונו כו', עליו שישמור לו הבטיח שהקב"ה שאף יעקב, אצל מצינו
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ו.38) סו, תהלים
ולהעיר 39) גלוי'. שמחה היינו, שמחה, גם אלא גילה, רק לא

שנת  – זו לשנה בך") ונשמחה ("נגילה זה פסוק משייכות גם
g"nyzלשנת גם ושייך .ldwd'תלוי ד"הקהל" השלימות שהרי –

בגאולה  ז), לא, (ירמי' הנה" ישובו גדול "קהל היעוד בקיום
דוקא, ליצחק (שיאמרו השמחה ענין שלימות כשיהי' העתידה,
בך", ונשמחה "נגילה – אבינו") אתה "כי - והשמחה הצחוק ענין

ממש. בעצמותך
תו"ח 40) ספנ"ו. האמונה שער סע"ב. סד, בשלח תו"א ראה

ועוד. ואילך. א קעח, שמות
כב.41) כה, פרשתנו

לראש 42) לכל מתדברים כגוןֿדא שבענינים העולם כמנהג
למשפחתו  בנוגע למקרא חמש בן גם ויודע שמבין כפי הבעל, עם

כו'.
ורבקה,43) ליצחק מקום בסמיכות דר הי' שאברהם ובפרט

הכתובים. מפשטות כדמשמע
מה,44) (תהלים פנימה" מלך בת כבודה ד"כל הענין היפך

הי"א). פי"ג אישות הל' רמב"ם יד.
כב.45) שם,
כז.46) שם,
כא.47) שם,
יב.48) כא, וירא
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גו'" הים כחול זרעך את ושמתי עמך, איטיב היטב מכלֿמקום49אמרת –lltzde ywia,ההבטחה קיום על
בחטא" נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא "אני .50באמרו,

גרם  שמא החשש שישנו מכיון אבל זרע", לך יקרא ביצחק "כי הבטיח שהקב"ה אף ועלֿפיֿזה,
בנוגע גם ובקשה בתפילה וצורך מקום יש ולכן זה, בענין חסֿושלום, שינוי שנעשה יתכן ,wgvilהחטא,

היא"? עקרה "כי רבקה, על רק התפלל מדוע לדוכתה: קושיא והדרא

Î הפסוק על רש"י בפירוש העירו כמוֿכן יון":51. של איטליאה "זו מושבך", יהיה הארץ "משמני

יון" של איטליאה "זו רש"י כותב שלכן הארץ", ב"משמני הכוונה מה לפרש צורך יש אם לכאורה,
הארץ" "משמני לפרש לרש"י לו היה -dpey`xd mrta"הארץ ומשמני השמים מטל האלקים ֿ לך "ויתן ,52,

יעקב? שבברכת

שנאמר הארץ" ל"משמני אמנם שייך יון" של איטליאה "זו הפירוש של eyraכלומר, "איטליאה כי ,
אינה  זה, לפסוק שייך אינו מסויים שפירוש העובדה אבל יעקב, של ולא עשו, של מושבו מקום היא יון"
יש  וביאור, הסבר דורשות הארץ" "משמני התיבות אם ובנידוןֿדידן שבדבר, הקושי את עדיין מבארת

ליעקב? בנוגע הראשונה, בפעם גם לפרשם צורך

לקמן. שיתבאר וכפי

‡Î אאמו"ר בהערות הזוהר 53. מאמר וגו'54מובא בקולי שמע בני פסח 55"ועתה ערב זמנא בההוא ,
בנוי 56הוה  דזמינין הכא רמז אמר, יהודה רבי חגיגה). וקרבן פסח (קרבן תבשילין תרי עבדת דא ועל ..

כו'". דכיפורי ביומא שעירים.. שני לקרבא דיעקב

האדם  בעבודת וההוראה הלימוד את מבאר אינו אבל הקבלה, בדרך הענינים פרטי אאמו"ר ומבאר
לקמן. שיתבאר כפי לקונו,

·Î"הדעות "לתקן לקונו, האדם בעבודת וענינו עבדים. הלכות ריש - הוא ברמב"ם היומי שיעור .57

עברי" "עבד בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל הקב"ה 58– של עבדו דיבר 59, מלא מקרא שהרי ,
הם".60הכתוב  עבדי עבדים, ישראל בני לי "כי

לתוכנו  ובשייכות בקשר גם ולבאר להוסיף ויש הזמנים, בכל העבודה לכללות שייך זה ענין אמנם,
עבדים. הלכות - פרטית בהשגחה - לומדים שבו זה, זמן של המיוחד

‚Î"ואנשים אלקים "המשמח - המשמח דבר שהכינו אלו אודות להזכיר המקום כאן עבור 61. -
הפעולות  שאר כל  ועלֿדרךֿזה "הקהל", פעולות בתיֿחב"ד, פתיחת עם בקשר ומסיבות התוועדויות

חוצה. המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת

תיכף  הפעולה התחלת לעשות ונכון שראוי לעיל האמור ועלֿפי המשקה, לקבל עתה יגשו וכרגיל,
("נהרא  ולשלום" טובים "לחיים או ולברכה", "לחיים "לחיים", באמירת יתחילו - נהרא 62ומיד

כו'.63ופשטיה") המסובים את ויזמינו ויכריזו כאן, להמסובים בנוגע והן לעצמם, בנוגע  הן ,
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יג.49) לב, וישלח
עדיין 50) למד לא למקרא חמש שהבן ואף – יא. שם, פירש"י

סברא  הוא החטא יגרום שמא שהחשש לכך נוסף הרי זה, פסוק
פסוק  ללמוד כשיבוא והקושיא השאלה אצלו תתעורר פשוטה,

זה.
לט.51) כז, פרשתנו
כח.52) שם,
צז.53) ע' לוי"צ לקוטי
ואילך.54) סע"א קמב, פרשתנו
ח.55) שם,
שני 56) "וכי – מקרא של בפשוטו – רש"י בפירוש ועד"ז

ט). (שם, " כו' הי' פסח אלא יצחק, של מאכלו הי' עזים גדיי
בסופן.57) תמורה הל' רמב"ם ראה
שז 58) ע' מלוקט (סה"מ תשל"ח המשפטים ואלה ד"ה ראה

וש"נ. ואילך).
בהפקירא 59) "עבדא דעבד, להחסרון הכוונה שאין ומובן,

כיֿאם ח"ו, ," לי' העבד.zlrnlניחא עבודת
נה.60) כה, בהר
יג.61) ט, שופטים
וש"נ.62) ב. יח, חולין
ס"ע 63) בהוספות תרפ"ז סה"מ אד"א. כ"ט יום" "היום ראה

ואילך. רמד
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אלו, פעולות בכל דשמיא סייעתא תהיה ובוודאי המתאים, באופן אלו בפעולות שיעסקו - והעיקר
לבב.64כמאמר  וטוב שמחה ומתוך ומופלגה, רבה בהצלחה אותו", מסייעין לטהר "הבא

"שמחת  - השלימות בתכלית השמחה תהיה שבו הזמן את יותר עוד ומזרזים ממהרים ועלֿידיֿזה
ראשם" על כשיאמרו65עולם לעתידֿלבוא, ,wgvil והשלימה האמיתית בגאולה אבינו", אתה "כי דוקא

מש  ממש.עלֿידי בימינו במהרה צדקנו, יח

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

.„Î"אבינו אתה "כי ליצחק יאמרו שבו לזמן בסמיכות אנו שעומדים מכיון - רש"י לפירוש בנוגע
היא": עקרה "כי דוקא, רבקה על שהתפלל - ליצחק השייך בענין להתחיל יש (כנ"ל),

היה  לא שאצלו מכיון זרע", לך יקרא ביצחק "כי ההבטחה שתקויים בטוח יצחק היה - לעצמו בנוגע
החטא. יגרום שמא לחשש מקום

בזה: וההסברה

רש"י  כותב הענין להיות 66בהמשך המוריה בהר שנתקדש לפי אברהם), (כמו לישא רצה לא ש"שפחה
dninz dler."

שלאחריֿזה  בענין אברהם,67ועלֿדרךֿזה בימי היה אשר הראשון הרעב מלבד בארץ, רעב "ויהי ,
רש"י: ומפרש גו'", מצרימה תרד אל ויאמר ה' אליו "וירא גררה", פלשתים מלך אבימלך אל יצחק וילך

הרעב  בימי אביו שירד כמו למצרים לרדת דעתו שאתה68"שהיה מצרימה, תרד אל לו: אמר ,dninz dler
לך". כדאי לארץ חוצה ואין

בלתיֿרצוי. דבר לה יארע שלא עליה ששומרים - היא תמימה" "עולה של המיוחדת המעלה והנה,
יבוא  שלא עליו ושומר מגין שהקב"ה בוודאי - תמימה" "עולה שלהיותו - ליצחק בנוגע גם מובן ומזה

החטא. יגרום שמא לחשש מקום אין  ולכן חסֿושלום, חטא לידי

‰Î את לברך יצחק שרצה לברכות בנוגע - הפרשה בהמשך ענין עוד ולבאר להוסיף יש עלֿפיֿזה .
יעקב: את בירך דבר של ובסופו עשו,

מאד" עד גדולה חרדה יצחק "ויחרד אזי - עשו את בירך שלא ליצחק -69כשנודע הדבר ובטעם .
יש  - מאד"?! עד גדולה ל"חרדה מקום מה עשו, את לברך במקום אחר מישהו בירך אם גם דלכאורה,

שלא 70לומר  - והראיה תמימה", ד"עולה הענין חסֿושלום ממנו שניטל שחשב מפני היתה שהחרדה ,
הבכורה  מעלת בגלל לברכו שצריך שחשב למי שיברך מלמעלה עליו שהברכות 71שמרו לו שנתברר (עד

יהיה"). ברוך "גם אמר שלכן כו', ליעקב שייכות

ועיקר: ועוד

באמת  שראוי מי את שיברך מלמעלה עליו ששמרו - תמימה" "עולה היותו מודגש גופא זה בענין
דוקא. יעקב הברכות, את לקבל

לו להיות שיכולה העובדה עצם `zxgכלומר, daygn לענין בסתירה אינה - עשו) את לברך (שרצה
לרדת  דעתו "שהיה - תמימה" "עולה שהוא נתפרש שבו מהענין - לדבר וראיה תמימה", "עולה
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וש"נ.64) א. קד, שבת ראה
יא.65) נא, יו"ד. לה, ישעי'
כו.66) כה,
אֿב.67) כו,
הכ 68) מזכיר בימי ולכן הי' אשר הראשון "הרעב אודות תוב

תרד  "אל לו לומר הקב"ה הוצרך מדוע לבאר כדי אברהם",
אביו  שירד כמו למצרים לרדת בדעתו "שהי' מכיון – מצרימה"

הרעב". בימי

לג.69) כז,
על 70) [נוסף מתנחומא רש"י שמביא מהפירוש ולהעיר

כו'], פתוחה גיהנום שראה ומדרשו תמי', לשון כתרגומו, הפירוש
גדול  לפני קטן שברכתי בי יש עון שמא אמר יצחק, חרד "למה
שומרים  שלא העובדה עצם על החרדה גם נכלל שבזה די"ל, כו'",

כו'. מלמעלה אותו
האהובה 71) בן את לבכר יוכל "לא טזֿיז) כא, (תצא מ"ש ע"ד

גו'". יכיר השנואה בן הבכור את "כי הבכור", השנואה בן פני על
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עליו  שומרים בפועל למעשה שבנוגע אלא הרעב", בימי אביו שירד "כמו בדבר, טעם לו והיה למצרים",
שאתה מצרימה, תרד אל לו, "אמר שלכן dninzמלמעלה, dler שאף בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה כו'",

להיותו  מכלֿמקום כו', הבכורה מעלת מצד בדבר, טעם לו והיה עשו, את לברך מחשבה לו שהיתה
את יברך בפועל, למעשה שבנוגע מלמעלה עליו שמרו תמימה", דוקא.awri"עולה

ÂÎ:"שם של מדרשו "לבית ה'", את לדרוש "ותלך הפסוק על רש"י בפירוש הביאור .

מדרשו  "בית על אלא) אברהם, או יצחק על (לא קאי ה'" את לדרוש ש"ותלך לפרש רש"י של הכרחו
" שנאמר ממה (א) - הוא דוקא, שם" שאז jlzeשל  אברהם, את או יצחק את שאלה שלא מוכח  שמזה ,"

צריכה היתה היהjlilלא שיצחק מכיון ,ziaa dnrואברהם ,mewn aexiwa לדרוש" - הלכה ולהיכן (ב) ,
של מדרשו "בית - הוא ה' את דורשים שבו המקום והרי ה'", חמש'myאת ה'בן למד שכבר כפי ,"

" היה oeilrששם lÎ`l odk"72."'ה את "לדרוש הולכים שאליו בפשטות כמובן ,

של מדרשו "בית רש"י של דיוקו מובן ענין myועלֿפיֿזה נוגע לא שכאן מכיון - ועבר" "שם ולא ,"
ענין כיֿאם התורה, אתdpedkdלימוד "לדרוש אליו באים שלכן עליון", לאֿל "כהן ,d."'

ÊÎ ב"בית ה'" את לדרוש ב"ותלך צורך שהיה הסיבה אמנם מהי השאלה: נשאלת עדיין אמנם, .
? אברהם את או יצחק את לשאול מספיק היה ולא שם", של מדרשו

אופנים: ובשני - בפשטות בזה לומר ויש

שאלתה  על מענה קיבלה שלא אלא אברהם), (או יצחק אצל - לראש לכל - אמנם שאלה רבקה ,73א)
שם. של מדרשו לבית ה', את לדרוש לילך הוכרחה ולכן

רבקה dl`yב) `lכדי - אברהם) את (וכן יצחק xrhviאת `ly שסוףֿכלֿסוף שלאחרי כשישמע ,
אשתו" רבקה ותהר ה' לו "ויעתר תפילתו, ענין47נתקבלה ישנו ,ievxÎizla,"בקרבה הבנים "ויתרוצצו ,

הריון)" על ומתפללת (מתאוה אנכי זה למה כן אם ש"ותאמר כך כדי .41עד

שלפניֿזה  בהתוועדות המדובר עלֿפי יותר רש"י 74ויומתק (להקב"ה),75בפירוש אברהם לו ש"אמר
אומר  אתה עכשיו כו' ואמרת וחזרת זרע, לך יקרא ביצחק כי לי אמרת אתמול שיחתי, את לפניך אפרש

ל  שיש – ואחרֿכך וכו'" עקרה, רבקה היתה בתחילה בנידוןֿדידן, גם שייך זה ודוגמת שמעין ומר,
כן  ("אם הענין בכל ספק שהטיל בלתיֿרצוי ענין נעשה ואחרֿכך שנתעברה, יצחק של תפילתו הועילה

אצל זה ענין לשאול רבקה רצתה לא ולכן אנכי"), זה mdxa`eלמה wgvi שאלה אצלם תתעורר שלא כדי ,
הענין  שלילת אודות בארוכה לעיל (כמדובר הקב"ה של הנהגתו על בעצמה 76וקושיא הלכה אלא ,(

את '".d"לדרוש

ÁÎ:לאברהם בנוגע - בזה ענין עוד להוסיף ויש .

וגו'" בבטנך גוים ("שני זה שענין פשוט טעם (אילו 77ישנו אברהם עלֿידי להתגלות יכול היה לא (
לאומים  ("שני רשע יהיה מהם שאחד לאברהם לגלות שאיֿאפשר מכיון - אצלו) שואלת רבקה היתה

לתומו" וזה לרשעו זה נפרדים, הם המעיים מן יפרדו, ש"קיצר 78ממעיך מזה וקלֿוחומר במכלֿשכן ,(
ואין  רעה, לתרבות יוצא בנו בן עשו את יראה שלא "כדי אברהם), (של משנותיו" שנים חמש הקב"ה

הקב"ה" שהבטיחו טובה שיבה .79זו

רבקה  של שאלתה לשלילת בנוגע לא - גופא ובאברהם לאברהם, בנוגע אלא אינו זה ביאור אמנם,
הוא 80אצלו  לעיל האמור הביאור מהֿשאיןֿכן עלֿידו; יהיה שהמענה האפשרות לשלילת בנוגע כיֿאם ,

כנ"ל. כו', לצערם שלא כדי רבקה, של שאלתה לשלילת בנוגע וגם וליצחק, לאברהם בנוגע -
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לו 72) "ויתן – לזה ובהמשך ובפירש"י. יח יד, לךֿלך
ובפירש"י). כ (שם, כהן" שהי' "לפי מכל", מעשר (אברם)

בכתוב.73) נתפרש שלא מכיון זה, כותב אינו ורש"י
ואילך.74) סכ"ז וירא ש"פ שיחת
יג.75) כב, וירא
הכרח 76) והי' ברירה, היתה לא לעקידה שבנוגע אלא,

בארוכה. כנ"ל אברהם, ע"י שיחתי" את לפניך ב"אפרש
כג.77) כה, פרשתנו
עה"פ.78) פירש"י
ל.79) שם, פירש"י
עדיין80) drciשהרי `l מהם שאחד גוים שני בבטנה שיש

אברהם. אצל לשאול שלא סיבה לה היתה לא ולכן רשע, יהי'
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ËÎ:"הארץ "משמני רש"י בפירוש הביאור .

שיעקב  שלאחרי - הוא בעשו, שנאמר הארץ" ב"משמני פירוש לומר רש"י של שהכרחו פעם דובר
מ  זה ועל לעשו? לתת הארץ" "משמני נשאר  לא הארץ ", "משמני  ליעקב איטליאה נתן "זו רש"י: תרץ

בגמרא  כדאיתא יון", והעלה 81של בים קנה ונעץ גבריאל ירד פרעה, בת את שלמה שנשא "בשעה
הארץ" "משמני היה מניין מתורץ שעלֿפיֿזה יון), של (איטליאה שברומי" גדול כרך נבנה ועליו שירטון,

נעשית יון" של ש"איטליאה מכיון - עשו ixg`lעבור mipy ieaix.שלמה בזמן יצחק, ברכת של הזמן

שהרי  מקרא, של בפשוטו רש"י בפירוש כן לומר איֿאפשר 'המצאה', אמנם שזוהי אףֿעלֿפי אמנם,
הנ"ל. הגמרא דברי את עדיין למד  לא למקרא' חמש ה'בן

בפשטות  בזה הביאור לומר יש :82ולכן,

נאמר  שביעקב - הוא בעשו שנאמר הארץ" ל"משמני ביעקב שנאמר הארץ" "משמני בין החילוק
הארץ" "משמני יקבל היותו מקום שבכל היינו, סתם, הארץ" ומשמני השמים מטל האלקים ,83"ויתןֿלך

יהיה הארץ "משמני נאמר בעשו הארץ".jayenמהֿשאיןֿכן "משמני שהוא במקום שיתיישב היינו, ,"

בקרא  מפורש ואדרבה, מושבך"? יהיה הארץ ש"משמני עשו אצל מצינו היכן עשו 84ולכאורה, "ויקח
היה  כי אחיו, יעקב מפני ימצא) באשר (לגור ארץ אל וילך גו' קנינו כל ואת גו' בניו ואת נשיו את

עשו וישב גו' יחדיו משבת רב xiryרכושם xdaומובן ,""xd"yהר" ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,xiry הר ,"
dyw!?"הארץ "משמני אינו ,

ובירר  שאל רש"י כלומר, יון", של איטליאה "זו - מושבך" יהיה הארץ "משמני רש"י מפרש ולכן
יון" של איטליאה ש"זו ומצא עשו, התיישב שבהם הארצות מכל ביותר הטוב המקום הוא ובה 85היכן ,

נתיישב  שעיר", בהר עשו ל"וישב שנוסף (מכיון עשו של מושבך" יהיה הארץ "משמני הבטחת נתקיימה
יון  של ב"איטליאה ).86גם

Ï א להערות בנוגע הפירושים . (שני הכיפורים ויום פסח הענינים, שני לקשר יש - הזוהר על אמו"ר
דיוםֿהכיפורים) שעירים" "שני או וחגיגה, פסח פסח, דערב תבשילין" "תרי העזים", גדיי ד"שני ברמז

ד" הענין תוכן ":ldwdעם

gqtקרבן של גדר גם לו שיש מצינו יחיד, קרבן היותו עם - פסח קרבן :xeaivדאתי" ,`itepka"87,
ד" הענין תוכן עם והשייכות הקשר מודגש  בזה החגיגה ldwdאשר  אכילת הקדמת עלֿידי ועוד: זאת ."

השובע  על הפסח נאכל ה 88- ענין מודגש עלֿידיֿזה אשר ,zecg` ב גם שאין `zlik("הקהל") - הפסח
מכיון הרעב, לגודל בהתאם האכילה באופן הפסחmlekyחילוקים את raeydאוכלים lr.

:mixetikd meie"ד הענין כללות על וחד 89בשנה"`zgנוסף לה' "חד הכיפורים, יום שעירי בשני הרי ,
השעיר שהרי מטה, למטה עד מעלה מלמעלה הדרגות, בכל האחדות ענין מודגש מורה lf`frlלעזאזל",

והשעיר כו', ממנו למטה שאין תחתון עלֿידי dl'על – שביניהם והחיבור נעלית. הכי דרגה על מורה
הגאונים lxebdענין בתשובות שאיתא כך, כדי עד הגורל, מעלת הפלאת גודל כידוע ד"גורל"90, שהתוקף

כ" zexacdהוא zxyr שנאמר משפטו".91", כל ומה' הגורל, את יוטל "בחיק

‡Ï לגורלך "ותעמוד ההבטחה לקיום ומיד תיכף נזכה ה"גורל", ענין אודות שמהדיבור ויהיֿרצון .
הימין" ,92לקץ
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ב.81) כא, סנהדרין
ועוד.82) ושפ"ח. גו"א רא"ם, גם ראה
"מיטב 83) קיבלו – במצרים בהיותם שאפילו שמצינו וכפי

יא). שם, ו. מז, יח. מה, (ויגש הארץ" "חלב הארץ",
ובפירש"י.84) וֿח לו, וישלח
ראי'85) לא ובוודאי כו', והוכחה בראי' צורך אין ולכן

שרש"י  כיֿאם חמש', ה'בן למדם לא שעדיין חז"ל מדברי והוכחה
המציאות. היא שכך בירר

ובפירש"י.86) וישלח ס"פ ראה

חי"ח 87) לקו"ש בארוכה וראה א. נא, יומא – הש"ס לשון
וש"נ. ואילך. 104 ע'

ה"ג.88) פ"ח פסח קרבן הל' רמב"ם רע"א. ע, פסחים
לד.89) טז, אחרי תצוה. ס"פ
תרמ"ה 90) ווילנא ס'. סי' – תש"כ ירושלים, של"ה. קושטא
נז. סי'

לג.91) טז, משלי
בסופו.92) דניאל



g"nyzנב elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy

לקץ  לגורלך "ותעמוד ומיד תיכף אבל קימעא, לנוח שהולכים היינו, "ותנוח", לפניֿזה שכתוב וכמו
ממש. ומיד תיכף ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה הימין",

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•

1

2

3

4

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

.dxeza wqer
:`xnbd zvxzn ceràîéà úéòa éàåayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

mcd l`eb i`yxe ,llk mihlew dxez ixac oi` ok`y ,jk z`f
e ,dxeza wqery onfa elit` ebxedlïéèìB÷ éàîzpeek `id dne - ©§¦

epiid ,mihlew dxez ixacy opgei iax ixac,úånä Càìnîepi`y ¦©§©©¨¤
.dxeza wqery drya mc` ly eznyp z` lehil lekiàä ék- ¦¨

,didy dyrnd enkeáø éáa ñéøâå áéúé äåä àcñç áøcaxy - §©¦§¨£¨¨¦§¨¦§¥©
,yxcnd ziaa cnele ayei did `cqgàçéìL ìBëé à÷ äåä àìå§Ÿ£¨¨¨§¦¨

déaâì áø÷éîì [àúBîc àëàìîc]d leki `le -j`ln ly egily di §©§£¨§¨§¦§©§©¥
itl ,eznyp z` lehile eil` axwzdl zenddénet ÷éúL äåä àìc§Ÿ£¨¨¦¥

àñøébîdxezde ,dxez ixaca qexbln wzey eit did `ly - ¦¦§¨
,zenn dpibnáø éác àæøàà áéúéå ÷éìñj`ln ly egely dlr - §¦§¦©©§¨§¥©

jk ici lre ,eilr oryp yxcnd ziay cenrd lr ayiizpe zend
àæøà ò÷t,cenrd xayp -÷éúLe,ecenlzn `cqg ax wzye - ¨©©§¨§¦
déì ìéëéå.eznyp z` lehil gilyd did leki f`e - §¨¦¥

:hlwn ixr oipra zexnin d`ian `xnbdøa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§©
,älçz äìväa úBðnéì ïáeàø äëæ äî éðtî ,éàìéðçiptn ,xnelk £¦©¦§¥¨¨¨§¥¦¨§©¨¨§¦¨

,dbbya migvexd zlvdl hlwn ixr ziiyra aezkd ea gzt dn
oae`x ly ewlga miaezka dpey`x dzpnpy xva xird ixdy

,dzidäìväa çút àeäL éðtîsqei lyøîàpL ,älçzfl ziy`xa) ¦§¥¤¨©§©¨¨§¦¨¤¤¡©
(`k,ezindl eig` elkpzdyk sqei zxikn oipraïáeàø òîLiå'©¦§©§¥

'íãiî eäìéviå.'ebe ©©¦¥¦¨¨
áéúëc éàî ,éàìîN éaø Løcaezkd zpeek `id dn -(`n c mixac) ¨©©¦©§©©¦§¦

ìL äLî ìécáé æà','[LîL] äçøæî ïcøiä øáòa íéøò Lixd ¨©§¦Ÿ¤¨Ÿ¨¦§¥¤©©§¥¦§§¨¨¤
jk `l` ,od zexzein 'yny dgxfn' zeaizd dxe`klBì øîà̈©

,íéçöBøì LîL çøæä ,äLîì àeä Ceøa LBãwäoikdl b`c ,xnelk ©¨¨§Ÿ¤©§©¤¤¨§¦
.hlwnd ixra mdikxev lk z` mdléøîàc àkéàexn`y yie - ¦¨§¨§¦

jky ,zxg` oeyla ef drenyBì øîà,dynl `ed jexa yecwd ¨©
,íéçöBøì LîL zçøæä,hlwn ixrl mixr yly zyxtdy dna ¦§©§¨¤¤¨§¦

.ziyr dtie
:hlwn ixr yixtdy dyn ly eiyrn lr `xwn zyxec `xnbd

áéúëc éàî ,éàîéñ éaø Løcaezkd ixac z` yexcl yi in lr - ¨©©¦¦©©¦§¦
(h d zldw)'äàeáú àì ïBîäa áäà éîe ,óñk òaNé àì óñk áäBà'¥¤¤Ÿ¦§©¤¤¦Ÿ¥¤¨Ÿ§¨

,'ebe,eðéaø äLî äæ 'óñk òaNé àì óñk áäBà'z` ade` didy ¥¤¤Ÿ¦§©¤¤¤Ÿ¤©¥
,odn ray did `le [sqkl elynpy] zeevndìL ïéàL òãBé äéäLL ¤¨¨¥©¤¥¨Ÿ

íéøòhlwn lyúBèìB÷ ïcøiä øáòaLdbbya mibxedd z`ãò ¨¦¤§¥¤©©§¥§©
ìL eøçáð àlLLy mixrd,ïòðk õøàazwelge yeaik xg`l ¤Ÿ¦§£¨Ÿ§¤¤§¨©

,ocxid xaray mixrd yixtdl micwd mewn lkne ,ux`d,øîàå§¨©
äåöîmixrd zyxtd ly ef.äpîéi÷à ,éãéì äàaL ¦§¨¤¨¨§¨¦£©§¤¨

:xg` oipr lr aezkd ixac jynd z` yxtne i`niq iax jiynn
ïBîäa ãnìì äàð éîì ,'äàeáú àì ïBîäa áäà éîe'dxez yexcl - ¦Ÿ¥¤¨Ÿ§¨§¦¨¤§©¥¤¨

l ,miaxaìkL éîd,BlL äàeáz,dpynae `xwna iway ,xnelk ¦¤¨§¨¤
.zecb`ae zekldaøîàc eðééäåxn`y dn oirk df ixde -éaø §©§§¨©©¦
áéúëc éàî ,øæòìàaezkd ixac zpeek `id dn -(a ew mildz)éî' ¤§¨¨©¦§¦¦

[ìlîì] (ãîìì) äàð éîì ,'Búläz ìk òéîLé 'ä úBøeáb ìlîé- §©¥§©§¦©¨§¦¨§¦¨¤§©¥
z` xtql,'ä úBøeáblòéîLäì ìBëiL éîz`.Búläz ìk,xnelk §¦¤¨§©§¦©¨§¦¨

.dxezd iwlg lka iway inl ,miaxa yexcl ie`x inl
oenda ade` ine' aezkd z` yexcl zetqep zehiy d`ian `xnbd

:'d`eaz `lïðaøå,mixne`àîézéàåy mixne` yie -éøî øa äaø §©¨¨§¦¥¨©¨©¨¦

y `edøîàaezkd ixac z` yexcl yiy ,okBì ïBîäa áäBà éî' ¨©¦¥¤¨
(ãîìnì) áäBàä ìk ,'äàeáúïBîäaicinlz ade`y mc` lk - §¨¨¨¥©§©¥¤¨

,micinlzd oendl dxez micnlnd minkgäàeáú Bìdxezd - §¨
.minkg icinlz eipa eidiy ,erxf lre eilr zxfgnïðaø déa eáäé§©¥©¨¨

eäééðéòmdipir minkgd epzp -äaøc déøa àáøaea miiwzpy ¥©§§¨¨§¥§©¨
itl ,df `xwnjkl dkf ok`e ,xzeia minkg icinlz ade` didy

.minkg icinlz eipa eidiy
ãnìì àðéáø ãBîìì éMà ïîéñ),øîà éMà áø (z` yexcl yi jk ¦¨©¦¦§©¦¨§©¥©©¦¨©

,aezkd ixacïBîäa ãBîìì áäBàä ìkcgi cenll ade`d mc` - ¨¨¥¦§¤¨
,dxeza miwqerd mixag mräàeáú Bì.dxezl dkef `ed -eðééäå §¨§©§

øîàcxn`y dn oirk df ixde -,àðéðç éaøa éñBé éaøyxcyéàî §¨©©¦¥§©¦£¦¨©
áéúëcaezkd ixac zpeek `id dn -(el p dinxi)íécaä ìà áøç' ¦§¦¤¤¤©©¦
'eìàðå,'ebeáøçzeidl die`xéãéîìz ìL íäéàðBN éøàeö ìò §Ÿ¨¤¤©©§¥§¥¤¤©§¦¥

íéîëç[mnvr minkg icinlzl xedp ibq oeyl `ed-]ïéáLBiL £¨¦¤§¦
ãáa ãa äøBza ïé÷ñBòå,dxeaga `ly ,cal -àlà ,ãBò àìå §§¦©¨©§©§Ÿ¤¨

Lmd ixd cal dxeza miwqerdïéLthndf xace ,miyth miyrp - ¤¦©§¦
cn cnlpàëä áéúëdf weqta xn`py dnn -íúä áéúëe ,'eìàBðå' §¦¨¨§¨§¦¨¨

xg` mewna df oirk oeyl xn`pe -(`i ai xacna)'eðìàBð øLà','ebe £¤©§
'el`ep'y o`kn cenll yie ,'`pyth`c' qelwpe` my mbxzy enke

.zeyth oeyl `edL àlà ,ãBò àìåmd ixd cal dxeza miwqerd §Ÿ¤¨¤
øîàpL ,ïéàèBç(my)Epl`Fp xW`','eðàèç øLàådf `xwna jnqpe §¦¤¤¡©£¤©§©£¤¨¨

.'l`ep'd lv` `hgàëäî àîéà úéòaéàålkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨¥¨¨
dfd `xwnd on z`f cenll(bi hi diryi)ïòö éøN eìàBð'ixU E`Xp £¨¥Ÿ©¦§¨¥

s` 'l`ep'dy o`kne ,`heg epiid 'drez' ,'ebe 'mixvn z` Erzd spŸ¦§¤¦§©¦
.`heg `ed
,øîà àðéáø,jk df `xwn yexcl yiìkmc`ïBîäa ãnìì áäBàä ©¦¨¨©¨¨¥§©¥¤¨

,miax micinlz cnll -äàeáú Bì.dxezl dkef `ed -eðééäå §¨§©§
øîàcxn`y dn oirk df ixde -,éúBaøî ézãîì äøBz äaøä ,éaø §¨©©¦©§¥¨¨©§¦¥©©

éøéáçîeizcnlíäî øúBé,[izeaxn xzei-]éãéîìzîeizcnløúBé ¥£¥©¥¥¤¦©§¦©¥
ïlekîozep micinlzd zeiyew ici lry itl ,ixage izeaxn xzei - ¦¨

.mdizeiyew uxzle ltltl eail l` axd
zeaiyg oipra iel oa ryedi iax ly zexnin d`ian `xnbd

:dxezd ceniláéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàzpeek `id dn - ¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦
aezkd ixac(a akw mildz)éøòLa eðéìâø eéä úBãîò','íìLeøé Cjk Ÿ§¨©§¥¦§¨©¦§¨©¦

,df `xwn yexcl yi,äîçìna eãîòiL eðéìâøì íøb éîdn ,xnelk ¦¨©§©§¥¤©©§©¦§¨¨
,dnglna gvpl epl mxbeéäL ,íìLeøé éøòLe mda miayeiíé÷ñBò ©£¥§¨©¦¤¨§¦

.äøBza©¨
áéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåaezkd ixac zpeek `id dn - §¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦

(` akw my).'Cìð 'ä úéa éì íéøîBàa ézçîN ãåãì úBìònä øéL'jk ¦©©£§¨¦¨©§¦§§¦¦¥¥¥
íãà éða ézòîL ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà̈©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨¨©§¦§¥¨¨

äæ ï÷æ úeîé éúî íéøîBà eéäL[cec-]äðáéå Bða äîìL àáéåz`úéa ¤¨§¦¨©¨¨¥¤§¨Ÿ§ŸŸ§§¦§¤¥
äøéçaä,ycwnd zia -ézçîNå ,ìâøì äìòðå.mdixac lrBì øîà ©§¦¨§©£¤¨¤¤§¨©§¦¨©

éøöça íBé áBè ék' ,àeä Ceøa LBãwä'óìàî E'ebe(`i ct my),epiide , ©¨¨¦©£¥¤¥¨¤
,éðôì äøBza ÷ñBò äzàL ãçà íBé éì áBè,iepa ycwnd oi`y s` ¦¤¨¤©¨¥©¨§¨©

xzeiða äîìL ãéúòL úBìBò óìàîçaænä éab ìò éðôì áéø÷äì E ¥¤¤¤¨¦§ŸŸ¦§§©§¦§¨©©©¥©¦§¥©
.cg` meia

,dpyna epipy.'åëå íéëøc íäì úBðeeëîe§¨¨¤§¨¦
àéðz,`ziixaa,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÔÈ‰Î˙Â"Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˘ÂÏ˘

הפסוק  עיניו 1על ותכהין יצחק זקן כי "ויהי
הסיבה  לגבי פירושים שלושה רש"י מביא מראות"
ומקטרות  מעשנות (שהיו אלו של בעשנן ל"ותכהין":

אביו 2לע"ז  והיה המזבח גבי על כשנעקד אחר: דבר ,(
מלאכי  וראו השמים נפתחו שעה באותה לשחטו, רוצה
עיניו, על ונפלו דמעותיהם וירדו בוכים והיו השרת
את  יעקב שיטול כדי אחר: דבר עיניו. כהו לפיכך

הברכות.

להבין: וצריך

עצמה, בתורה מובאת שהסיבה נראה בפשטות א)
– וכתוצאה יצחק", זקן כי "ויהי כן: לפני כנאמר

מראות" עיניו שכתוב 3"ותכהין כפי אבינו 4, יעקב לגבי
במציאות  שרואים וכפי מזוקן", כבדו ישראל "ועיני
רש"י  מחפש מדוע כך, ואם מזקנה. נחלש הראיה שכח

אחרות  ?5סיבות

יותר, או פירושים שני מביא שרש"י מקום בכל ב)
בפירוש  שאיננו קושי יש פירוש שבכל מפני זה הרי
בפירוש  הקושי מדוייק: הפירושים סדר גם האחר.
בפירוש  והקושי הראשון, בפירוש מהקושי גדול השני

השני. מן גדול – השלישי

אלו, פירושים בשלושה הקשיים מהם מובן: ואינו
בקשיים? האמור לדירוג הסיבות ומה

רש"י  שמביא במקום פעמים, מספר כאמור ג)
כל  על הקיים לקושי שבנוסף הרי פירושים, שלושה

על cxtpaפירוש גם קושי יש באחרים, קיים ושאיננו
צורך  יש שבגללו ביחד, הפירושים מן שניים כל

קיים  הזה הקושי אין שעליו השלישי ,6בפירוש

פירושים. בשלושה צורך אין כן שאילולא

ש  רש"י בפירוש למצוא אפוא את צריך גם לפנינו

המשותף ipyהקושי lkl הוא וכיצד ביחד, פירושים
השלישי. בפירוש מתורץ

.·

È„ÈŒÏÚ Ï·˜˙Ó ÂÈ‡ Y ‰˜ÊÓ ‰‡ˆÂ˙Î "ÔÈ‰Î˙Â"
È"˘¯

הפשוט  ההסבר את מקבל אינו שרש"י לכך הסיבה
בפרשה  היא: יצחק" מ"זקן תוצאה היתה ש"ותכהין"

ורש"י 7הקודמת  יצחק", את אלקים "ויברך נאמר
יבוא  אמר יצחק... את לברך (אברהם) נתיירא מפרש:

וברכו. הקדושֿברוךֿהוא ובא ויברך... הברכות בעל

השאלה  איפוא שלאחר 8מתעוררת ייתכן כיצד :
ייווצר  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי יצחק ברכת

ויסורים, לצער לאדם הגורם עיניו", "ותכהין של מצב
בהמשך  רש"י שכותב כפי – שמפני 9עדֿכדיֿכך –

 ֿ שהקדושֿברוך שכיון ברור, "כמת"? היה הוא זאת

היתה  לא יצחק, את בירך הברכות, בעל בעצמו, הוא
ושבע  חמישים שיהיה כך, כל לו להזיק צריכה הזקנה
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א.1) כז, פרשתנו
שהי'2) מצד עיניו שכהו מפרש כאן עשןxvinברא"ם על f"rdלו

(ח): כאן ובתנחומא ואילך). 141 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם (וראה
"בעשנן  רש"י לשון מפשטות אבל כו'. עיניו את מכהה הריני הקב"ה אמר
לעינים  להזיק העשן (דטבע עצמו מהעשן בא עיניו שכיהוי מוכח, כו'"

כאן. וכבשפ"ח כו), יוד, משלי –
כאן.3) בחיי ורבינו רד"ק הרשב"ם, פירש וכן
י.4) מח, ויחי
זקן 5) כי "ויהי בכתוב נאמר למה פרש"י דלפי להקשות אין אבל

(לא  הקדמה שזוהי י"ל, כי – כאן)* לדוד משכיל (וראה יצחק"
שייך  שזה עשו, את לברך יצחק שרצה הסיפור לכללות כ"א) ל"ותכהין",

מותי". יום ידעתי לא גו' יצחק "זקן כאשר רק
מצד6) לא היא המעלה שלפעמים שהוא iyew`אף לפי כ"א, שישנה,

יותר ש"מ.eheytlקרוב
יא.7) כה,
("לא 8) שלאח"ז בפסוק פרש"י בביאור – 231 ע' לקמן עד"ז ראה

כו'"). אריב"ק מותי, יום ידעתי
מב.9) לא, יג. כח, ויצא

המקור  שלו: הלשון דיוק גודל נראה זה בפרש"י גם – אגב דרך
"הואיל הלשון ששם אלא (ז), פרשתנו בתנחומא הוא mqiizpeלפרש"י

למד אתה מכאן פל"ב**: בפדר"א [וכן כו'" כמת],neqdy`בעיניו חשוב
" הלשון: ברש"י eipirואילו edky."כמת הוא והרי ..

ולא  עיניו" ד"כהו הענין רק מצינו שבקרא לזה [נוסף בזה והביאור
"עולה  הי' כי סומא, הי' שיצחק לומר אא"פ שנתייסם***]:

) מום i"yxtתמימה"**** הוי וסומא ג), פס"ד, מב"ר ב. כו, פרשתנו
כב). כב, יח. כא, (אמור

.26 dxrde 'e sirq mipta onwl d`x ± 'bde 'ad 'itl k"`yn ,"el` ly opyra" oey`xd 'it itl `iyewd xwir (*
.wgvia xaecnd oi` my la` ± znk aeyg `neqc (a ,cq) mixcpa mb (**

`ed n"yyta "oidkze"c yexitd la` ;[llk :(meyxb epiaxa d"ke) siqen w"nhyae] d`ex epi`c ,`zeidk :my i"yxae ,'ek `zeidk zngn lk :` ,cn zexekaa (***
.(my k"ez d`xe .i"yxtae e`e ,bi rixfz) ezi`xna cnr `ly ± rbpd ddk :p"yn c"re ,zvwna elit` 'i`xd gk ylgp wxy (`"k ,llk d`ex epi`y `l)

."dninz dler" 'id eini lky rnyn ± i"`a 'id "eipir oidkze" ixg` mby dfn mbe ± zehytae (****
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"כמת" חשוב מאה 10משנותיו גיל כאשר ובמיוחד !
שנים  ושלוש מופלגת 11ועשרים כזקנה נחשב לא
ההיא, בתקופה כלֿכך

אחד  אף אצל זאת מוצאים שאין מן 12(ובמיוחד
עתה  עד המוזכרים חיו 13האנשים מהם שרבים למרות ,

שנים). ושלוש ועשרים ממאה יותר הרבה

ל"ותכהין". אחרות סיבות רש"י מביא לפיכך
לולא  ליצחק, הקדושֿברוךֿהוא ברכת עקב כלומר,
כאצל  יצחק, אצל היה אכן אחרים, ענינים התערבות

עינו" כהתה "לא של מצב רבינו, השפיעו 14משה אבל ,
עיניו". ל"ותכהין שגרמו צדדיות סיבות כאן

.‚
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 ֿ הקדושֿברוך אשר שיצחק, ייתכן כיצד זה, קושי
מיד  מתעורר עינים, מכהות יסבול ברכו, בעצמו הוא
לכן  מראות". עיניו "ותכהין הפסוק את לומדים כאשר
בפסוקים  רמוזה זו לשאלה שהתשובה להניח, סביר
בא  מראות" עיניו "ותכהין שהפסוק וכיון עצמם.
רוח  "מורת שהיו עשו, נשי על המספר לפסוק בהמשך

עבודהֿזרה  שעבדו מפני ולרבקה" סביר 15ליצחק ,16,
ל"ותכהין" הסיבה רמוזה זו .17שבסמיכות

בגלל  נגרם ש"ותכהין" הפירוש את רש"י קובע לכן
אלו" של כי 18"עשנן עיקרי, כפירוש בתחילה, מיד

שני  לפי אשר בעוד עצמם, הפסוקים עלֿידי רמוז הוא

בפשטות  רמוזה הסיבה אין האחרים הפירושים
הפסוקים.

.„
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קשיים: שני ישנם הראשון בפירוש אך

אלא  יצחק, עם ביחד גרו לא עשו שנשי מובן א)

נפרדת  דירה להן ש"היו 19היתה מעשיהן שאת מובן ,

בדירה  עשו הן ו"מעשנות..." עבודהֿזרה" עובדות
odly ש"עשנן לומר כלֿכך "חלק" זה אין כך, ואם ,

אלו" בדירתו.ozxicaשל ליצחק הזיק

לרבקה  ולא ליצחק, רק "עשנן" הזיק מדוע ?20ב)

את  להביא רש"י מוכרח אלו, קשיים שני ובגלל
האחרים  .21הפירושים
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"העורים  ו) ה, (ש"ב עה"פ שפרש"י לזה סתירה מזה [ואין
פסח  וא' עור א' כוכבים) (עבודת צלמים שני להם "היו – והפסחים"

לדעת רק שזהו י"ל כי – כו'" ויעקב יצחק שם על שלא miqeaidשנעשו
תמימה"). "עולה שהי' ידעו שלא (ופשוט דיצחק "ותכהין" דרגת הבחינו

חשבוהו  יעקב גם –והרי "דולג" (שפירושו יא),i"yxtל"פסח" יב, בא
" רק שהי' ויבא rlevאף לאח"ז שהרי ועיקר ועוד לב). לב, (וישלח "

קצר mlyיעקב זמן משך צולע שהי' – יח) לג, וישלח (פרש"י בגופו
לעשות שאא"פ י"ל ובפשטות חייו. ימי כל במשך (רק)mlvביותר של

עינים]. כיהוי
עינים דכיהוי – הפשט) (ע"ד בהלכה חידוש מום*.l`ועפ"ז הוי

זה 10) מצד באה עיניו כבידות (א) אשר: לומר, יש ביעקב משא"כ
יותר mirxeש"מעט קל "כבדו" (ב) ט). מז, (ויגש גו'" חיי שני ימי היו

רק  הי' – זה גם (ג) כאן). ספורנו א. קמב, פרשתנו זהר (ראה מ"ותכהין"
כאן). לפרש"י יצחק באר (וראה ימיו בסוף

ב).11) כז, פרשתנו (פרש"י אז יצחק של שנותיו
מסיים 12) הרי א) סומא: למך שהי' כג) ד, (בראשית שפרש"י ואע"פ
"כך בכתוב,yxcשם מפורש אינו ב) הפירוש), כל על (דקאי תנחומא ר'

אחר. פירוש גם מביא ג)
משא"כ 13) נפק"מ, שאין מפני – בכתוב זה מוזכר שאין שי"ל אף

(וביעקב), בנדו"ד
שלא  אנשים לכמה בנוגע שמוכח זה יתורץ לא עדיין עפ"ז גם אבל

ויותר. שנה 123 של בגיל אף סומים היו
משה 14) זה צדיקים וצדקת ה: פס"ה ב"ר וראה ז. לד, ברכה

זה  ממנו יסורו כאן) פרשתנו בחיי ראה – עינו כהתה לא בו (שנאמר

עיניו. כהו כו' יצחק
מקטירות 15) ד"א איתא: רש"י כת"י שבכמה ולהעיר לה. כו, פרש"י

כו'. לע"ז
אינו16) לחוד מזה ענינים gxkenאבל שני שסמיכות אפשר כי –

תורה. בהם שדברה אחרים מאורעות ביניהם היו שלא לפי הוא אלו
כאן.17) ושפ"ח רא"ם ח. כאן תנחומא גם ראה
של18) "בעשנן רש"י לשון יומתק בפנים נשי `elעפמ"ש של (ולא "

מרומז  זה שפי' להדגיש בכדי למעלה, שנאמרו אלו – בזה שכוונתו עשו),
הכתובים. בסמיכות

וראה 19) גו'. רוח מורת ותהיין עה"פ רזא ופענח הארוך טור ראה
טו. כז, פרש"י

(20.28 הערה כדלקמן בזקנה, תלוי אינו העינים כיהוי זה לפירוש כי
רגילה  היתה (שרבקה רש"י במפרשי שהובאו שבתנחומא התירוצים

של הי' שהעשן בגלל בא העינים שכיהוי נאמר אם רק הם כו') ,f"rבע"ז
לא בשפ"ח i"yxtlאבל [אבל גופא מהעשן שבא (2 הערה לעיל (ראה

חזקוני  ג"כ וראה בו. רגילה היתה רבקה אבל לעינים קשה שעשן כאן:
טוב]. ודבק

או  עיניהן. כהו שלא מהכתובים הכרח אין – עצמן עשו לנשי בנוגע
יותר  ובפשטות לעשו. בנוגע י"ל [וכן מהעשן. ליזהר ידעו שבהקטירן י"ל

בביתו]. כ"כ נמצא הי' ולא שדה" "איש הי' כי –
מדוע 21) קשה הא' לפי' הא': פירוש על אלו בפירושים מעלה עוד

"ותכהין" לפי'`ixgנאמר משא"כ – ס"ו) לקמן (ראה יצחק"** "זקן
.28 הערה כדלקמן לתרץ יש הב' לפירוש וגם שם); (כדלקמן הג'

`"k ,zvwna ylgp `"k ezi`xa cnr `ly dpeekd oi`y `hiyt ± men ied (i"yxt ± zvwn d`ex la` ezii`xn dxqgy) "`ziixeqgn" mbc my zexekaay s`e (*
.zvwn (wx) `id 'i`xdy i"yx oeylke `axc`

.o`k cecl likyna y"nk ,("'eb gex zxen oiidze"l "oidkze" oia) miaezkd zekinq zewiqtn "wgvi owf ik idie" zeaizdy `vnp oey`xd yexitly hxtae (**
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האחרים  הפירושים משני אחד כל על הקיים הקושי
על  דמעותיהם וירדו המזבח... עלֿגבי "כשנעקד (א) –
(בנוסף  הברכות" את יעקב שיטול "כדי (ב) עיניו",

הוא: בפסוק), רמוזים שאינם להם, המשותף לקושי

קשה: השני השמים בפירוש ("נפתחו הפירוש תוכן
דמעותיהם... וירדו בוכים והיו השרת מלאכי וראו

דרש  הוא עיניו") כהו רש"י 22לפיכך של כדרכו ולא ,
מקרא. של פשוטו – התורה על בפירושו

כיצד  יותר: גדולה תמיהה יש השלישי הפירוש ועל
יצחק  של ראייתו את יכהה שהקדושֿברוךֿהוא ייתכן

כדי רבות, כה שנים יקבל xg`yלמשך יעקב, ,
למקום, דרכים הרבה הרי הברכות? את עלֿידיֿכך
יכול  שבה אחרת דרך לקדושֿברוךֿהוא היתה ובודאי

הברכות. את לקבל יעקב היה

הפירוש  על הקושי מן יותר הרבה גדול קושי זהו
נראית  זולתו טובת למען לאדם יסורים גרימת כי השני,

שאיֿאפשר דבר היושר, לשייכו oihelglכהיפך
זה פירוש רש"י קובע ולכן – xg`lלקדושֿברוךֿהוא

השני  .23הפירוש

.Â
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שני  לעומת מעלה הפירושים מן אחד בכל יש כאמור,
פירושים  שני לכל אחרות: במילים האחרים. הפירושים

יש השלישי.`ezeביחד בפירוש קיים שאינו קושי,

שני  פני על הראשון שבפירוש העיקרי היתרון
בפסוקים. רמוז הוא שרק כאמור, הוא, האחרים

הראשון  הפירוש פני על השני הפירוש של המעלה
הגורם  "ותכהין" היה הפירושים כל לפי היא: והשלישי
הראשון  בפירוש ליעקב. יצחק ברכות למסירת

(לפי  וגנות פגם עלֿידי "ותכהין" נגרם והשלישי
של עשן בגלל הראשון dxfהפירוש dcear ולפי ,

את לברך רצה שיצחק מפני – ויוצא,eyrהשלישי ,(
של oexqgeשענינים zepb...גרמוzekxal לפי ואילו !

עלֿידי נגרם "ותכהין" להיפך: השני, ezlrnהפירוש
בגל  – יצחק העקידה של .24ל

שני  פני על יתרון יש השלישי לפירוש גם
הראשונים:

ש"ותכהין  יוצא, הראשונים הפירושים שני לפי
שהרי, יצחק". "זקן לפני רב זמן נגרם מראות" עיניו
"ארבעים  בן בהיותו החתיות הנשים את עשו כשנשא

היה 25שנה" עשו כשנולד (כי שנה מאה בן יצחק היה ,
שנה  ששים בן שהדבר 26יצחק השני, הפירוש ולפי .(

– לפניֿכן אף הדבר אירע המלאכים, מדמעות נגרם
שנים  ושבע שלושים בן יצחק היה .27כאשר

"כי  קודם בתורה כתוב מדוע השאלה: מתעוררת
שני  לפי הרי "ותכהין"? ואחרֿכך יצחק" זקן

הראשונים  הפוך,28הפירושים להיות הסדר היה צריך
המאורעות? סדר לפי

יעקב  שיטול "כדי שלישי, פירוש רש"י מביא לכן
זקן  כי "ויהי בתורה: הסדר מובן שלפיו הברכות", את
ולפיכך  לעשו, הברכות את לתת רצה הוא ולכן יצחק"

כדי "ותכהין...", –awriy."הברכות את יקבל

.Ê
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של  השלישי מהפירוש הנלמדות מההוראות אחת
לשון  איֿאמירת על להקפיד יש כמה עד היא רש"י

הרע:

היתה  הברכות את יקבל שיעקב כדי לכאורה,
לגלות  – ביותר פשוטה דרך לקדושֿברוךֿהוא

רשע 29ליצחק  הוא את 30שעשו יתן בודאי הוא ואז ,
ליעקב! הברכות
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בכ"מ.22) כדרכו "ומדרשו", ע"ז רש"י כתב לא למה וצע"ק
בפשש"מ 23) מקור לו שאין רק הוא הב' פי' על הקושי אחר: בסגנון

מתקבל  – המלאכים דמעות ע"י בא ש"ותכהין" – בקרא הפירוש (אבל
הוא הג' פי' על הקושי משא"כ הדעת); על mvryyexitdעל (הטעם

(ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת [וע"ד כו' מתקבל אינו "ותכהין")
ל"פשוטו"]. האגדה פי' רש"י מקדים שבכ"מ זה (39 הערה 43

עיניו 24) (שכהו זה לפי' והג': הא' פירוש על זה בפירוש יתרון עוד
הרגיש  לא למה בפשטות מתורץ בפנים) כדלקמן העקידה, מעשה בעת

פירש (עשו) ד"זה הא משא"כ rl"`יצחק כז), כה, פרשתנו (פרש"י "
לאח"ז. עיניו שכהו והג' הא' לפי'

לד.25) כו, פרשתנו
כו.26) כה, שם

כ.27) כה, פרשתנו פרש"י
י"ל 28) הב' לפי' בנוגע כי הראשון. לפירוש הוא הקושיא עיקר

(ב"ר  עיניו" בתוך רשומות "היו המלאכים מעיני שנשרו שהדמעות בדוחק
פעולה היתה הדמעות פעולת ובמילא י), רק zkynpפס"ה, עיניו כהו ולא ,

בש"ח) (והובא מהרש"ל וראה כאן. רזא בפענח [וכמ"ש שהזקין לאחרי
כהו  שכבר פשוט אלו" של "בעשנן הא' לפי' משא"כ פל"ב]. פדר"א כאן.
שנה) קכג – יצחק" "זקן (כאשר עתה רק ולא זה, לפני זמן כמה עיניו

ד... העשן ריבוי dpyע"י bk!
כו'.i"yxtראה29) הקב"ה לו גלה לא ולמה לג: לז, וישב
אברהם 30) שהרי בגו, שדברים יצחק ראה בלאה"כ אשר ובפרט

(ראה ברכו לא יא).i"yxtאביו כה, ח"ש



zeclezנו zyxt - zegiyÎihewl

עובדות  שהן יצחק ידע כבר עשו נשי אודות
כי 31עבודהֿזרה  בכך, אשם אינו שעשו חשב הוא (אך

כבר  עצמו עשו לגבי וגם עליהן), להשפיע ביכולתו אין
עשו  דרך "אין – עמו כשורה אינו ש"משהו" יצחק ידע

בפיו" שגור שמים שם –32להיות

איזשהו  ליצחק היה כך ובין כך שבין בזמן כך, ואם
לו  לגלות יכול הקדושֿברוךֿהוא היה עשו, כלפי חשד
להזדקק  צורך היה ולא רשע, שעשו הכל, את

יצחק. של ל"ותכהין"

להתרחק  צריך כמה עד רואים ולהימנע 33מזה

ושבע  חמישים במשך היה יצחק הרע: לשון מאמירת
לשון  למנוע כדי זאת וכל ו"כמת", בבית" "כלוא שנים

מומר  ישראל על ואפילו יהודי, על !34הרע

 ֿ עלֿאחתֿכמה הרי לעשו, בקשר הדבר כך ואם

לאחר  תורה, מתן שלאחר ליהודים בקשר וכמה

אמר הוי'35יהודי lklשהקדושֿברוךֿהוא "אנכי
הוי'" "אנכי נעשה יהודי כל שאצל אלקיך",

וחיותו  לכוחו – .36ל"אלקיך",

zeclez t"y zgiyn)
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לה.31) כו, פרשתנו פרש"י
אבל 32) יוד). פרשתנו באבער תנחומא יט. פס"ה, (מב"ר כא כז, שם

שם. רש"י ומפרשי רמב"ן ראה
חטא33) ועוד): א. יא, (סנה' אני.l`xyiעד"ז דילטור וכי כו'

רע"א.34) יח, קידושין ראה
ו).35) פכ"א, פס"ר ב. כ, יתרו רמב"ן (ראה יחיד בלשון
ובכ"מ.36) ראה. ר"פ לקו"ת

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

.odkd zzina zelbn exhetl oi` jkitle ,eper xtkzp
:`xnbd zvxznàøtëî à÷ úeìb éãéî,zxtknd `id zelbd ike - ¦¦¨¨§©§¨

ixdàøtëîc àeä ïäk úúéîaiydl zxtknd `id odkd zzin - ¦©Ÿ¥¦§©§¨
,df xnege lw xnel yi odkd zzin iable ,ehlwn xirn dlebd z`
z` xehtl dl yiy xnege lw ,xak milebd z` `id daiyn m`y

dlb `l oiicry df.
,dpyna epipyàlL ãò íà'eëå Bðéc øîâðxg` epine lecb odk zn ¦©¤Ÿ¦§©¦§

.ipy ly ezzina xfeg ,epic xnbp okn xg`le ,eizgz
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîeaey `diy ,df oic micnel oipn - §¨¨¥¦¥

epic xnb onfa yniyy lecbd odka ielz hlwn xirn gvexd ly
.dgivxd dyrn xg` dpnzp m` s`

:`xnbd zx`an,àðäk áø øîàn df oic cenll yiàø÷ øîàc ¨©©©£¨§¨©§¨
(dk dl xacna)ïîLa Búà çLî øLà ,ìãbä ïäkä úBî ãò da áLéå'§¨©¨©©Ÿ¥©¨Ÿ£¤¨©Ÿ§¤¤

,'Lãwäcr hlwnd xira gvexd ayiy ,`id aezkd ixac zehyte ©Ÿ¤¥¥
yi jk lre .dgynd onya gvexd eze` gyny ,lecbd odkd zen

,denzlàeä éëågvexd -BçLBî.lecbd odklàlàyi gxkda §¦§¤¨
lecb odk oiprl aezkd zpeek z` yxtlåéîéa çLîpL ,äæly ¤¤¦§©§¨¨

,oicd xnb mcew ,dgivxd dyrn xg`l gynpy ,xnelk ,gvexd
.hlwn xirn gvexd z` ezzina xifgn `ed s`y

hlwn xirn gvexd ly ezxfg dielz recn :`xnbd zl`ey
ike ,df lecb odk ly ezzinaãaòîì déì äåä éàîdid leki dn - ©£¨¥§¤§©

nl icka zeyrldrya odkl gynp `l oiicr `ld ,ef dgivx rep
.df dyrn rxi`y

:`xnbd daiynBì äéälecbd odklíéîçø Lwáìgvexd lr ¨¨§©¥©£¦
dbbyaBðéc øîbiLoic ziaa,úeëæìxirl zelbl aiigzi `le ¤¦¨¥¦¦§
,hlwnLwéa àìå.mingx eilr §Ÿ¦¥

:zny dbbya gvex iabl mipic dnk d`ian `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥
ïðéè÷ðy dbbya gvexy ,epizea`n epicia zxeqn -Bðéc øîâð §¦¦©¦§©¦

,hlwn xirl zelblúîå,zelbl witqdy mcewúà ïéëéìBî ¨¥¦¦¤
ì åéúBîöòíL,hlwn xira eizenvr z` mixaew -áéúëcdl my) ©§¨§¨¦§¦

(alì'ì áeLõøàa àéäL äáéLé eäæéàå ,'ïäkä úBî ãò õøàa úáL ¨¨¤¤¨¨¤©©Ÿ¥§¥¤§¦¨¤¦¨¨¤
,rwxwd jeza -.äøeá÷ Bæ øîBà éåä,aezkd ixacn cenll yie ¡¥¥§¨

z` zelbdl yi ,hlwn xirl dlby mcew gvexd zn m` s`y
.myl eizenvr

àðze hlwn xirl dlby gvex ,`ziixaaúîmyúnL íãB÷dïäk ¨¨¥¤¤¥Ÿ¥
d,ìBãbzeniykl okn xg`le ,hlwnd xira eze` mixaew if` ¨

lecbd odkdïéëéìBîz`åéúBîöòhlwnd xirn gvexd lyìò ¦¦©§¨©
[l`-]÷åéúBáà éøá,mdnr exaewláéúëc(gk dl my)zFn ixg`e' ¦§¥£¨¦§¦§©£¥

lcBd odMdõøàa àéäL äáéLé eäæéà ,'Búfçà õøà ìà çöøä áeLé ©Ÿ¥©¨Ÿ¨¨Ÿ¥©¤¤¤£ª¨¥¤§¦¨¤¦§¤¤
Búfeçà,rwxwd jeza -.äøeá÷ Bæ øîBà éåäixacn cenll yie £¨¡¥¥§¨

z` xiardl yi ,ehlwn xira gvexd zn m` s`y ,aezkd
.ezfeg` ux`l odkd zzin xg`l eizenvr

:llg `edy rcepy lecb odk iabl zwelgn d`ian `xnbdøîâð¦§©
Bðéc,hlwn xirl zelbl gvexd lyåokn xg`läNòðdïäklecbd ¦§©£¨Ÿ¥

,äöeìç ïa Bà äLeøb ïalecbd odkdy micr ici lr xxazp ,xnelk ¤§¨¤£¨
leqt `edy `vnpe ,dvelg e` dyexb dzid en`y itl ,llg `ed

.gvexd ly epic dn oecl yi dzrne ,dpedklda éâéìtewlgp - §¦¥¨
df oipraøîBà ãç ,àçtð ÷çöé éaøå énà éaøxaeq mdn cg` - ©¦©¦§©¦¦§¨©¨¨©¥

yäúîd,äpeäkxehte ,lecbd odkd zn eli`k df ixd ,xnelk ¥¨§¨
.hlwn xirl zelbln gvexdøîBà ãçåy xne` mdn cg`e -äìèa §©¥¨§¨

d,äpeäkxnb zrya lecb odk did `ly xacd xxazp ,xnelk §¨
xnbpy gvexk df ixde ,did leqt df odk ixdy ,gvexd ly epic

.mlerl ehlwn xirn xfeg epi`y ,lecb odk `la epic
:mi`pz zwelgna ef zwelgn zelzl dvex `xnbdàîéìm`d ± ¥¨

`gtp wgvi iaxe in` iaxy ,xn`péaøå øæòéìà éaøc àúbeìôa¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¦
éâìôéî à÷ òLBäé.ryedi iaxe xfril` iax zwelgna ewlgp - §ª©¨¦§§¥

ïðúczenexz zkqna epipy jky -(`"n g"t)y odk ,ãîBò äéä ¦§©¨¨¥
éaø ,äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå çaænä éab ìò áéø÷îe©§¦©©¥©¦§¥©§©¤¤§¨¤£¨©¦

áéø÷äL úBðaø÷ ìk øîBà øæòéìàmd ixd dzr créaøå ,ïéìeñt ¡¦¤¤¥¨¨§¨¤¦§¦§¦§©¦
øéLëî òLBäéo`kn `l` lqet epi`e ,dzr cr aixwdy dn z` §ª©©§¦

wgvi iaxe in` iax s` ewlgp dfay xnel yi `linne .`adle
,`gtpäúî øîàc ïàîyiy ,epiidc ,'dpedk dzn' xn`y df - ©§¨©¥¨

xaeq ,dleb gvexd oi`e lecbd odkd dzr zn eli`k oeclkzhiy §
òLBäé éaøepi`e ,dzr cr aixwdy zepaxwd lk z` xiyknd ©¦§ª©

,dzr odkd zn eli`k df ixdy `vnp ,`adle o`kn `l` elqet
,zelbl jixv gvexd oi` jkitleøîàc ïàîexaeqy df eli`e - ©§¨©

äìèa',mlern xyk df odk did `ly xxazpy epiidc ,'dpedk ¨§¨
xaeqkzhiyøæòéìà éaøezhiyle ,rxtnl s` ezcear z` lqetd §©¦¡¦¤¤

did `l gvexd ly epic xnb zryay xacd xxazpy xnel jixv
lecb odk `la epic xnbpy mc`k df ixde ,miiw lecbd odkd

.mlerl hlwn xirn `vei epi`y
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המשך ביאור למס' מכות ליום חמישי עמ' ב



נז

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קז

ביאור הקשר דפסח שני ול"ג בעומר, דשניהם קשורים 
בתיקון ענין המיתה — ול"ג בעומר גבוה יותר, דהו"ע 

"פסקו" למות — ביטול המיתה, כמו שיהי' לעתיד "בלע" 
המות

פסח שני1 הוא בהתחלת ספירת2 ההוד, שהתיבות בו 

הם חסין3 תנח"ם, וכתיב בו4 עמדו ואשמעה, והוא רק 

התיקון5 לטמאי נפש.

שבו  הסוף,  שהוא  שבהוד6  בהוד  הוא  בעומר  ול"ג 

1( בסימן זה מבאר הקשר דפסח שני עם ל"ג בעומר בחמשה ענינים:

א( שניהם בשבוע דספירת הוד.

ב( שניהם קשורים עם ענין "שמיעה".

ג( שניהם קשורים עם רבי עקיבא.

ד( ההשתוות ביניהם בתוכן תיבת התפלה אחר ספירת העומר.

ה( שניהם קשורים בתיקון ענין המיתה.

קשור  וכ"ז  שני.  מפסח  יותר  גבוה  בעומר  דל"ג  דהתיקון  ומבאר 

ומרומז עם התיקון למלך הראשון דתהו "בלע".

2( כידוע, דימי הספירה נחלקין לז' מדות, כל שבוע מדה אחת, ויום 

פסח שני י"ד אייר מתחיל שבוע החמישי מדת "הוד", ויום הראשון 

של השבוע הוא פסח שני ספירה ומדה "חסד שבהוד", ויום החמישי 

"הוד שבהוד" הוא יום ל"ג בעומר.

3( ראה פרי עץ חיים שער ספירת העומר פרק ו' וז"ל: ענין המזמור 

של ]תהלים סז[ אלהי"ם יחננו, ראיתי למורי ז"ל הקפיד מאוד, לכוין 

וכו',  וירננו  ישמחו  פסוק  של  אותיות  מ"ט  מן  א'  באות  יום  בכל 

ובתיבה א' מן מ"ט תיבות שיש בזה המזמור, ע"ש.

אותו  של  לספירה  יכוין  וז"ל:  העומר  ספירת  סדר  דא"ח  ובסדור 

אלקים  מזמור  ותיבה אחת של  בכח  אנא  ולתיבה אחת של  הלילה, 

יחננו וכו', עכ"ל.

הוא  בכח"  מ"אנא  התיבה   — שני  פסח   — אייר  י"ד  ביום  נמצא 

"חסין  ופירוש:  "תנחם",  תיבת  הוא  )סז(  תהלים  וממזמור  "חסין", 

הקב"ה  על  קאי  "חסין"  וינהלם,  תנהגם  ה"חזק"  שהקב"ה  תנחם", 

ה"ָחָזק" מאוד )ראה מצודת דוד תהלים פט, ט "מי כמוכה חסין יה — 

אתה ה' החזק מאוד"(, "תנחם" פרש"י וז"ל תנהגם בדרך המישור, 

ע"ש.

)ראה עד"ז בתורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1843(.

ה'  יצוה  ואשמעה מה  "ויאמר אליהם משה עמדו  ח.  ט,  4( במדבר 

לכם".

5( שם פסוק ו' "דבר אל בני ישראל לאמר איש כי יהי' טמא לנפש . 

. ועשה פסח לה'".

6( ראה סידור עם דא"ח עמוד דש ואילך.

שמיעה,  שמעון7,  הוא  עצמו  ששמו  דרשב"י  הילולא 

שע"י שמיעה, שמעו, נעשה ותחי8 נפשכם, והתיבות 

אך  תנחם,  חסין  וכמו  ע"ד  שהוא  אלקים  נהל  הם9  בו 

ר"ע,  תלמידי10  למות  פסקו  ואז  גבוה.  יותר  במדריגה 

שהוא הסובר שהשיעור הוא11 במודיעים, המלך12 הא', 

בעו"ר  ב"ן  בל"ע  ]בגי'[  תנח"ם13  בתיבת  נרמז  שזה 

דנהב"ה.

והיינו התיקון למיתה עצמה, לא רק14 לטמאי נפש, 

חיים  רק  אלא  כו',  המות  בלע  מיתה,  עוד  יהי'  שלא 

וטוב סלה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שז

לג(  כט,  )בראשית  כמ"ש  השמיעה  ענין  עם  קשור  שמעון  ם  הׁשֵ  )7

שני  פסח  דהן  נמצא  שמעון",  שמו  ותקרא   .  . ה'  שמע  כי  "ותאמר 

קשור לשמיעה כמ"ש "עמדו ואשמעה" כנ"ל, והן ל"ג בעומר — ר' 

שמעון בן יוחאי — הו"ע שמיעה.

בדומה  הם  ס"ז  תהלים  וממזמור  בכח"  מ"אנא  ג"כ שהתיבות  וזהו 

"חסין תנחם" — "אלקים נהל", וע"ז מבאר שיש חילוק, דל"ג בעומר 

מרמז על לעתיד־לבוא דיהי' בלע המות לנצח. ראה הערה 9.

ורמז  נפשכם".  ותחי  אלי שמעו  ולכו  אזנכם  "הטו  ג.  נה,  ישעי'   )8

שמעון" מלשון שמיעה, ועל ידו הוא ל"ג בעומר  "שמעו" על "רבי 

שאז פסקו למות, וזהו "ותחי נפשכם" וד"ל.

וממזמור  "נהל",  הוא  בכח"  מ"אנא  התיבה  בעומר,  ל"ג  ביום   )9

"חסין  כמו  הוא  נהל"  "אלקים  ופירוש  "אלקים",  הוא  )סז(  תהלים 

תנחם" כנ"ל בהערה 3. ומבאר שאף ששניהם מרמזים לתיקון טמאי 

חילוק,  יש  אמנם  כדלקמן(,  בעור  בן  בלע  מהמלך  )ששרשו  נפש 

דבפסח שני הי' רק תיקון לטמאי נפש, והתיקון למיתה הוא מרומז 

בל"ג בעומר דפסקו למות, בלע המות.

10( ראה מאירי יבמות סב, ב. "קבלה ביד הגאונים כו'" )וראה אוצר 

הגאונים ליבמות שם(. טושו"ע או"ח סתצ"ג ס"ב )וראה שם ס"א(. 

שו"ע אדה"ז שם ס"ה.

11( פסחים צג, ב. איזו היא דרך רחוקה, מן המודיעים )רש"י. שם 

העיר( ולחוץ וכמדתה לכל רוח דברי רבי עקיבא, ע"ש.

לו שייכות, הן לגבי פסח שני — דסובר מן  יש  נמצא דרבי עקיבא 

פסקו  עקיבא  רבי  דתלמידי  בעומר  ל"ג  לגבי  והן  לחוץ,  המודיעים 

למות.

12( פירוש: המלך הראשון דמלכי תהו הוא "בלע בן בעור" שהוא 

וזהו "מודיעים"   ,)1 )ראה לעיל סימן קד הערה  דעת דקליפה  בחי' 

מלשון "דעת".

13( פירוש: תנח"ם בגי' 498, וכן בל"ע )102(, + ב"ן )52(, + בעו"ר 

)278(, + דנהב"ה )66( = 498.

נתבטל  לא  אבל  לנפש  לטמא  תיקון  הוא  שני  בפסח  פירוש:   )14

רבי  תלמידי  למות  ש"פסקו"  מרמז  בעומר  ל"ג  משא"כ  המיתה, 

)וראה  בעור".  בן  ה"בלע  שיתבטל  המות  בלע  רמז  וזהו  עקיבא, 

רבי  שאמר  מה  בביאור  ג',  סעיף  שני  פסח  ה'תש"מ  קודש  שיחות 

שמעון בן יוחאי יכולני לפטור את כל העולם מן הדין(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

כל יום א' הוא ממש יום ראשון כמו יום א' של ששת ימי בראשית.
משיחת ליל כ"ף מר־חשוון ה'תשד"מ



נח

שנה  ארבעים  בן  יצחק  ויהי   – כ  כה, 
מפדן  הארמי  בתואל  בת  רבקה  את  בקחתו 

ארם אחות לבן הארמי לו לאשה

על  משתומם  משתאה  הייתי  מעודי  יעקב,  אמר  א. 
המראה, כשראיתי בספרים מדברים אודות העצם הלז לוז 
אכילה  משום  נהנה  שאינו  נכסוי,  קראוהו  ויש  שדרה,  של 
בנין  שממנו  ואמרו  שבת,  מוצאי  של  הסעודה  מזו  אם  כי 
גוף האדם ואך הוא לבדו נשאר בקבר, אחרי רקבון עצמות 
לגוף  כשאור  שהוא  לעתיד,  התחי'  תתחיל  ממנו  כי  הגוף, 
כידוע ולא נודע מה טיבן של שמות הללו שנתנו לו, ומדוע 

אינו נהנה רק מזאת האכילה בלבד.
הנעלם  במדרש  כשלמדתי  הפליאה  גדלה  מזה  יותר 
פרשת תולדות שנקרא בתורת רמאה ואמרו דהוא רמאה 
מכל שאר גרמי, לפי שאינו סובל טעם מזונות כמוהם ובג"כ 
הוא תקיף מכל שאר גרמי, והוא ליהוי עיקרא דגופא אתבני 
שם  ענין  מה  ממנו  יפלא  ולא  זה  מאמר  הרואה  ומי  מני'. 
בתואל, ומה דבר הרמאות ומ"ט אהני לי' לרמאה רמאותי' 
בספרים  ובדקתי  זה,  דבר  על  לי  הי'  גדול  צער  האי,  כולי 

פורש אין להם.
ג'  שכל  השמים  מן  הראוני  בענין  עוסק  בהיותי  ועתה 
שמות הללו אחד אחד, וכל דברי העצם אחת הן, הענין הוא 
שידעו חכמי האמת אחר שבעלי ההוי' עלולים להפסד וכל 
מורכב מתפרד, אם הי' כל גופו של אדם מורכב בשוה הי' 
מקבל הזנה כולו כא', אז בבוא קצו יתפרד כולו אל חלקיו, 
הקודם,  בגוף  התחי'  צורת  שיקבל  כלום  ממנו  ישאר  ולא 
אע"פ שהשם יתברך בעל היכולת לברוא אדם מחדש, אבל 
באופן כזה פנים חדשות הי' נחשב, ואין זה הוא הגוף שסבל 
צער המיתה, כי הוא כלה בעשן ואבק דק, ואם יתהוה עוד 

גוף, אחר הוא.
ע"כ בהכרח יש עצם קטן הנשאר בגוף שאינו תחת יד 
הרקבון, ואינו כלה ובלה בקבר כי הוא יסוד קיים בו מתחלת 
שורש היצירה, לא נתהוה מהרכבה, ומשתלשל מאב לבן, 
על כן אין ההפסד שולט בו ועל כרחך אינו ניזון מן המזונות 
כדרך שאר העצמות, משא"כ בהעדרם הי' נפסד כמותם, 
כי מעת שאבדו מזונותם ואינם מושכים לחיותם, היו הלוך 
ופושט  הנפסד  המורכב  כטבע  חלקיהם  הפרד  עד  וחסר 
לפי  למזון  צריך  שאין  הקיים,  העצם  בזה  משא"כ  צורתו, 
השמים  כעצם  ספירי  פשוט  עצם  הוא  כי  מורכב  שאינו 
מזון  למשוך  צריך  ואינו  הקיום,  חזק  הוא  לפיכך  לטוהר, 
להשלים הנחסר בהתכה כי כולו מקשה הוא ואינו ניתך ולא 

מתפעל מהאיכיות.
וזה שנקרא בתואל, גי' מת עם הכולל אבל הוא רמאה, 
אבל  חלקיו,  כשאר  המת,  בגוף  כמת  שנראה  אע"פ  כי 
מת  ממספר  א'  חסר  הוא  ולכן  החיים,  שורש  הוא  באמת 

לרמז על זה שאינו מת אמיתי ולהפך בגוף החיים הוא כמו 
חלקי  שאר  מכל  שינוי  שום  בו  נרגש  שלא  מפני  רמאי  כן 
הגוף שהם נהנים מאכילה והוא נראה כמרמה אותם במה 
שבאמת אינו נהנה כלל מהמזון כאילו הוא מת, וזה מחמת 

מקשיותו ונצחיותו.
שממנו  הכולל  עם  דם  גי'  שהוא  לוז,  נקרא  זה  ע"ד  וכן 
חיות האדם, ולכן י' פעמים דם גי' מת כמש"ל, וכן זה הוא 
עיקר חיות האדם )וככה שם העיר שאין אנשים מתים בה 
לוז( אמנם נחסר ממנו ג"כ א' במספר להורות על זה כי הוא 
חי אצל המות ומת אצל החי, וזהו שקראוהו עוד נסכוי מל' 
כי נסך עליהם ה' רוח תרדמה, שנראה כנרדם, וגי' קום, כי 

אחרון על עפר יקום וישיג הגוף התחי' על ידו.
אמנם הוא נהנה מסעודה שאין בו אכילה גמורה דהיינו 
סעודת מוצאי שבת שהיא נאכלת על השובע ואין אוכלים 
לעצמות  מגעת  הנאה  שאין  באופן  גמורה  אכילה  אותה 
האחרים כי אם לזה, כי לא לאכילה הוא צריך, רק מכוונת 
ולא מגשמיות האכילה שאיננה נמצאת  נהנה  המצוה הוא 
היא  וע"כ  בלבד,  מצוה  לשם  אם  כי  נעשית  ואינה  בכאן, 
בעולם  חיים  לו  הי'  שלא  עליו־השלום  המלך  דוד  סעודת 

הזה כנודע, ונקרא חי וקיים, ודי בזה לנבון.
סדור בית יעקב – לר' יעקב עמדין ז"ל – זמירות 

למוצאי שבת

כה, כד – וימלאו ימיה ללדת והנה תומם 
בבטנה

ב. רש"י "והנה תומם" ומפרש "חסר1, ובתמר2 מלא לפי 
ששניהם צדיקים אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע".

מרומז  רבקה  אצל  שכבר  )הפנימי(  הטעם  לומר  יש 
ביטול  כי   – צדיקים"  "ששניהם  תמר  לידת  ע"ד  הכתוב 
הרע של עשו )שזהו תיקונו של עשו( יבוא בפועל על ידי 
פרץ" )בן תמר(, משיח צדקנו, כשיקויים היעוד3  "תולדות 
לה'  והיתה  עשו  הר  את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו 

המלוכה"4, במהרה בימינו ממש.
לקוטי שיחות חלק ל עמוד 115

1( ראה ספר זכרון על פירוש רש"י כאן, שהכוונה לחסרון היו"ד ולא האל"ף. ע"ש. 

וראה גם חזקוני ורד"ק כאן. אבל בפירוש המיוחס לרש"י )לב"ר פפ"ה, יג(: בלא אל"ף 

וראה   – ב.  עח,  בזח"ב  וכ"ה  אלף"(.  "חסר  כאן  הגירסא  שתח"י  רש"י  מכת"י  )ובא' 

בעה"ט ופענח רזא כאן, "חסר א' וחסר י' כתיב". ע"ש. ואכ"מ.

2( וישב לח, כז.

3( עובדי' א, כא.

4( ולהעיר שמשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא )לקוטי תורה שמיני עצרת צ, 

ב. שיר השירים נ, סוף עמוד ב. ועוד. וראה זהר חלק ג קנג, ב. – וראה לקוטי שיחות 

חלק ל עמוד 188(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תולדות

כאשר רוצים לידע כיצד לקיים מצווה מסויימת – צריכים לכל לראש ללמוד עניין זה בתורה, ואז יודעים את הוראת התורה כיצד 
לקיים מצווה זו.

משיחת כ"ף מרחשוון ה'תשמ"ב



נט

עם-רועי  גרר,  רועי  ויריבו   - כ  כו,  תולדות 
יצחק לאמר לנו המים, ויקרא שם הבאר עשק, 

כי התעשקו עמו

]תוכן: ג' הבארות רמז כנגד ג' ביהמ"ק, והשלישי 
גדול  יותר  יהי'  השלישי  דבהמ"ק   – רחובות  נק' 

מבתים הראשונים[

במדרש  ואמרו  יצחק.  שחפר  הבארות  ענין  הכתוב  ספר 
וספורים  האבות  ענייני  כל  כי  מקדשות,  לשלשה  רמז  הם  כי 
יצחק  עבדי  ויחפרו  הכא  כתיב  לבנים,  רמז  הכל  ומעשיהם 
המקדש  מבית  היוצא  הנחל  שם  כי  ראשון  לבית  רמז  בנחל, 
משם  כי  חיים  מים  באר  שם  וימצאו  ביחזקאל  שכתוב  כמו 
תצא הוראה דכתיב כי מציון תצא תורה, וכתיב ויריבו רועי גרר 
ויקרא שמה עסק, כי היתה מריבה ומחלוקת בבית הראשון כי 
יצאו עליו בעסיקין עד שנחרב, אחר כן ויחפרו באר אחרת רמז 
לבית שני, ולא מצאו מים חיים כי לא היתה שם השכינה, ויריבו 
גם עלי' ויקרא שמה שטנה, וכן כתיב במחלוקת בית ב', כתבו 

שטנה במלכות אחשורוש בתחלת מלכותו.
וכתיב ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עלי', רמז 
למקדש הג' העתיד ליבנות לזמן המשיח, ועל כן אמר ויעתק 
כי יהי' אריכות גדול ]בין[ בית שני לבית ג' ולא רבו עלי', כי 
כי  ויקרא שמה רחובות,  יבנה בלי ריב ומצה.  הבית העתיד 
הנביא  שאמר  וכמו  הראשונים,  הבתים  בין  גדול  יותר  יהי' 
הבנין  יחזקאל שהוא  בנבואת  וכתיב  ]קו[ המדה,  עוד  ויצא 
העתיד ורחבה ונסבה למעלה, כי באותו זמן ירחיב ה' אלקיך 
אלא  אפשרית  אינה  הזה  במקום  אם  ומלת  גבולך,  את 
ודאית, כמן ואם יהי' היובל לבני ישראל, כי באותו זמן נירש 

י' העמים הכתובים בפרשת בין הבתרים.
ולא  אחד  שכם  לשם  יעבדו  העמים  שכל  בארץ,  ופרינו 
יהי' שטן ומחריב, כי יתקיים מלכותינו לעדי עד לעולמים, 
אנון  מלכיא  די  וביומיהון  מלכותינו  על  דניאל  שנבא  וכמו 
יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם 

אחרון לא תשתבק וגומר. ]אמן[
רבינו יהושע אבן שועיב – תלמיד הרשב"א

]תוכן: ביאור הענין דהג' בארות הם כנגד הג' בתי 
מקדשות ורמזים בזה[

דיש  הכתוב  שהזכיר  הבארות  חפירות  ענין  יתבאר 
הטבע  כדרך  שלא  ה'  ויברכהו  כתיב  מיני'  לעיל  להקשות 
ובענין הבארות הי' עשוק ורצוץ, ע"ק בבאר הראשון והשלישי 
הגיד הכתוב טעמים על קריאת השמות כמ"ש כי התעשקו 
עמו כי עתה הרחיב ה' לנו ובבאר האמצעי לא אמר טעמא, 
ע"ק כי עתה הרחיב כי הרחיב הל"ל ועתה הוא מיותר. אלא 
הענין מאחר שיצחק נתקדש בקדושת הארץ ע"כ באו רמזים 
אקדושת הארץ הן למעלה כמ"ש ויגדל האיש וילך הלוך וגדל 

כו', הן הענין דבארות ובמה דסיימתי אפתח.
עולה  יצחק  כי  מקדשות  ג'  על  רומזות  הבארות  ענין 
והוא  עליהם  רמז  ע"כ  המקדש  בית  מקום  על  הי'  תמימה 
כמ"ש הרמב"ן ז"ל וז"ל ויקרא שם הבאר עשק יספר הכתוב 
ולא  תועלת  הספור  כפשוטו  ואין  הבארות  בענין  ויאריך 

יש  אבל  בשוה,  אותה  עשו  ואביו  והוא  ליצחק  גדול  כבוד 
באר  כי  עתיד  דבר  להודיע  בא  כי  בתוכו  נסתר  ענין  בדבר 
מים חיים ירמוז לבית אלקים אשר יעשו בניו של יצחק ולכן 
עשק  הראשון  ויקרא  ה'  את  חיים  מים  מקור  כמ"ש  הזכיר 
ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אתנו כמה 

מחלוקת וכמה מלחמות עד שהחריבו.
והשני קרא שמה שטנה שם קשה מן הראשון והוא בית 
אחשורוש  ובמלכות  בו  שכתוב  בשמו  אותו  שקרא  שני 
בתחילת מלכותו כתבו שטנה על מלכי יהודא וירושלים וכל 

ימיו היו לנו לשטן עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה.
והשלישי קרא רחובות הוא הבית העתיד שיבנה במהרה 
גבולנו  את  ירחיב  והאל  ומצה  ריב  בלא  יעשה  והוא  בימינו 
כמו שנאמר ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר וכו' 
למעלה  ונסבה  ורחבה  השלישי  בבית  וכתיב  לעתיד  שהוא 
למעלה ופרינו בארץ שכל העמים יעבדוהו שכם אחד, ע"כ 
סימנים  הם  הבארות  ענין  כי  הקושיות  כל  מתורצים  אז 

גדולים על המקדשות.
כי  ראשון  בית  מחורבן  נמשך  שני  בית  חורבן  והנה 
ה'  חסרים  שהיו  כז:(  )יומא  רז"ל  וכמ"ש  עמו  התעשקו 
שני  בבית  אף  נמצא  כתיב  ה'  חסר  ואכבדה  וע"כ  דברים 
אלו  שהרי  עמו  התעשקו  כי  דלעיל  הטעם  ונמשך  נשאר 
הה' דברים לא הוחזרו כל זמן בית שני ולא הוזכר בבית שני 
הי'  לא  וזה  בניינו שכתבו שטנה  קודם  רק דבר חדש שהי' 
נמשך זמן רב אבל ענין כי התעשקו נשאר עד שיבנה בית 
ג' במהרה בימינו, ואז ירחיב ה' לנו והוסיף תיבת עתה לרמוז 
כי בכל עת הדבר בידינו, כמו שהשיב אימתי בן דוד בא היום 

דהיינו היום אם בקולו תשמעו.
של"ה

]תוכן: רמז בשמות הבארות, דהם רמזים לג' בתי 
מקדשות[

)כז,  בפירושו  ז"ל  הרמב"ן  רבינו  כתב  הבארות  בענין 
בתי  על  רומזים  שהנה  עשק'(  הבאר  שם  'ויקרא  עה"פ  כ 
דבריו,  על  אוסיף  ואני  הנעימים.  בדבריו  יעו"ש  המקדשות 
דלכך נקרא הבאר הראשון 'עשק' שהוא בגימטריא 'מקדש 
ולכן  שורה  השכינה  היתה  הראשון  שבמקדש  במכוון,  ה'' 
נקרא מקדש ה'. ובאר השני נקרא 'שטנה' שהוא בגימטריא 

עם הכולל 'השני'.
בפר'  הזוהר  בספר  דאי'  'רחובות'  נקרא  השלישי  ובאר 
וירא )קטז, ב – קיז, א( על פסוק )ישעי' ס, כב( 'אני ה' בעתה 
באלף  מת"ר  יאוחר  לא  לעתיד  הגאולה  דזמן  אחישנה' 
השישי, וסימן לדבר )בראשית ז, יא( 'בשנת שש מאות לחיי 
נח' יעו"ש מה שכתב בזה עפ"י הסוד. ודבר זה לענ"ד הוא 
תר  הוא  התיבה  וסוף  שראש  'רחובות'  בתורה  כאן  מרומז 
ואמצע התיבה הוא חבו בנוטריקון 'חיל בלע ויקיאנו' )איוב 
כ, טו( לומר שבזמן ת"ר שנה לאלף השישי אז כל הנשמות 
וכל הטיפות שהיו עשוקים בתוך הסטרא אחרא יתוקן הכל 
לנו  ה'  'הרחיב  ואז  כידוע,  ויקיאנו  בלע  חיל  הפסוק  בסוד 

ופרינו בארץ', ואם 'זכו אחישנה' ודו"ק היטב ויונעם לך.
מעשה רוקח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תולדות
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i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ האמּורים ועׂשו יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ
‡˙ÁˆÈŒ˜.ּבּפרׁשה  „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑) ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד אחרּֿכ אברהם, ׁשמֹו )הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הזקק  ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעלֿידי
לצני  ׁשהיּו לפי יצחק", את הֹוליד "אברהם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלֹומר:

ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: ׁשהרי הּדֹור ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הימּנּו', נתעּברה ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכּמה
ׁשל  ּפניו קלסּתר צר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה ְְֵֶֶַַָָָָָָָמה
"אברהם  הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹיצחק
"יצחק  ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", ְְְִִִֶֶֶַָָָָהֹוליד

הֹוליד )היה (ּבןֿאברהם" ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
."אתֿיצחק  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבׁשם  נקראת ׁשּלכן - הּפרׁשה ׁשל ענינּה עיקר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזהּו
{ּכּידּוע ש "ּתֹולדֹות" שיחת מברכים (ראה שרה, חיי פרשת בת ְַַָ

ושם  ואילך. 264 ס"ע מ"א חלק מנחם (תורת ס"ב תשכ "ה כסלו החודש

היא"),נתבאר)) מילתא ("ׁשמא הענין ּתֹוכן על מֹורה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשם
על־ידי  ׁשּנקּבעּו ּבּתֹורה ׁשמֹות הּפרׁשיֹות, ׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּובפרט
היא  ׁשהּתֹורה וכיון ּביׂשראל. ּופֹוסקים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּגדֹולי
"ּתֹולדֹות" ּבׁשם הּפרׁשה קריאת ׁשּגם מּובן, הרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָהֹוראה,
ּבאים  ׁשּבּפרׁשה ההֹוראֹות ׁשאר ּכל ׁשּגם ועד הֹוראה, ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ּפרׁשה  ׁשל ׁשּתֹוכנּה ׁשאף והיינּו, ּד"ּתֹולדֹות"}. הענין ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל־ידי
ׁשאמנם  ׁשּלפניה, הּפרׁשה ּכמֹו (ולא יצחק אֹודֹות היא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
ועל־  אברהם, אֹודֹות עיקרּה אבל יצחק, אֹודֹות ּבּה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָנזּכר
יצחק, אֹודֹות ּבהם ׁשּנזּכר ׁשּלאחרי־זה, הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר־זה
ּבׁשם  נקראת מּכל־מקֹום, יעקב), אֹודֹות הּוא עיקרם ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָֹאבל
"מעׂשים  לא - הּוא ּבזה הּפׁשּוט ׁשהּפירּוׁש ְֲִֵֶֶַַַָָֹ"ּתֹולדֹות",

(ּכפירּוׁש אּלא נח), ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּמפרׁש (ּכפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹטֹובים"
ּתֹורה" ׁשל "יינּה הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגם ּבֹו {ׁשּיׁש (ראה רׁש"י ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ד) סעיף לֹומר לקמן ׁשּי אי יֹותר, יּוקׁשה ועל־ּפי־זה – .ְְִֵֵֶֶַַַָ
יצחק", ּב"ּתֹולדֹות נכלל עׂשו ׁשּגם הענינים ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמּצד
[ּדכיון  עׂשו אֹודֹות מסּפרת ׁשהּתֹורה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהיינּו,

כּו'" ירדּתם "למצרים ּדוקא, למּטה ניּתנה (שבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
סע"ב) הימּנּו,פח, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ,ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לבררֹו ּבכדי הּתחּתֹון, מציאּות אֹודֹות לידע צריכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָהרי
"יעקב  יצחק}. ׁשל ענינֹו עיקר הּוא עׂשו ׁש(ּגם) אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹכּו'],
עׂשו, ּגם אּלא יעקב, רק לא - ּבּפרׁשה" האמּורים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועׂשו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, עם ולֹוחם ּומנּגד כג ׁשּסֹותר כה, (פרשתנו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
קם ובפרש"י) "ּכׁשּזה יאמץ", מּלאֹום ו"לא "ּולאֹום נֹופל", זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

הּזה  הּיֹום ועד ירּוׁשלים", ׁשל מחּורּבנּה אּלא צֹור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנתמּלאה
עׂשו. הּוא אדֹום, ּבגלּות יׂשראל ּובני הּׁשכינה ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָנמצאים

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ,k jxk zegiy ihewl)

את  לרמז צריכה הּתֹורה היתה ׁשּלכאֹורה הקׁשּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁשים
ׁשּבּה וּירא, ּבפרׁשת לעיל, הּדֹור ליצני לטענת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמענה

יצחק. ׁשל לידתֹו על ְְִֵֶַָָָמסּוּפר
הּגבּורה, למדת מרּכבה היה יצחק ּכי ידּוע ׁשהרי לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָויׁש
והאבנים  העפר הֹורדת ּבארֹות, ּבחפירת עסק ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכן
מּלמּטה  הּנֹובעים החּיים הּמים וגילּוי הּמעין על ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָהמכּסים
אפֹוא, מּובן ּדקליּפה. ּגבּורה עׂשו, מּמּנּו יצא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָלמעלה.
עׂשו  את הֹוליד ׁשּיצחק ּכׁשּלֹומדים ּבפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּדוקא
ּבחפירת  היה (מאֹורעֹותיו) עבֹודתֹו ועיקר ּדקליּפה), ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָ(ּגבּורה
לֹו ׁשאין הּטענה, ּתֹוקף מתעֹורר אז – הּגבּורה) (קו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבארֹות
לׁשלֹול  צֹור ויׁש החסד), מּדת (ׁשּמדתֹו אברהם עם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָקׁשר

זֹו. ֲַָטענה
* * *

את  מיּוחד ּבאֹופן לצּור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוצר ְְְֶֶַַַַָָָָמּדּוע
והלֹוא  אברהם, לׁשל ּבדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָצּורת

לאביו?! ּדֹומה ׁשּבן הּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָטבע
היה  יצחק ואילּו החסד, למדת מרּכבה היה אברהם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאּלא
ּתכּונֹות  ּבעלי היּו והּבן ׁשהאב הרי הּגבּורה. למדת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמרּכבה
ּבקלסּתר  ּגם להתּבּטא היה אמּור הּדבר מנּוגדֹות. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָאֹופי
לכן  ּכּידּוע. הּנפׁש, ּתכּונֹות מׁשּתּקפֹות ּבּפנים ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפניהם,
יצחק  ׁשל ּפניו קלסּתר את ליצֹור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּוצר

לּטבע. ּבניגּוד אברהם, לׁשל ְְְְִֶֶֶַַַָָּבדֹומה

‡·¯‰Ìיט  Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»
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äë(èé)íäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈
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i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ האמּורים ועׂשו יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ
‡˙ÁˆÈŒ˜.ּבּפרׁשה  „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑) ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד אחרּֿכ אברהם, ׁשמֹו )הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הזקק  ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעלֿידי
לצני  ׁשהיּו לפי יצחק", את הֹוליד "אברהם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלֹומר:

ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: ׁשהרי הּדֹור ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הימּנּו', נתעּברה ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכּמה
ׁשל  ּפניו קלסּתר צר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה ְְֵֶֶַַָָָָָָָמה
"אברהם  הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹיצחק
"יצחק  ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", ְְְִִִֶֶֶַָָָָהֹוליד

הֹוליד )היה (ּבןֿאברהם" ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
."אתֿיצחק  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבׁשם  נקראת ׁשּלכן - הּפרׁשה ׁשל ענינּה עיקר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזהּו
{ּכּידּוע ש "ּתֹולדֹות" שיחת מברכים (ראה שרה, חיי פרשת בת ְַַָ

ושם  ואילך. 264 ס"ע מ"א חלק מנחם (תורת ס"ב תשכ "ה כסלו החודש

היא"),נתבאר)) מילתא ("ׁשמא הענין ּתֹוכן על מֹורה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשם
על־ידי  ׁשּנקּבעּו ּבּתֹורה ׁשמֹות הּפרׁשיֹות, ׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּובפרט
היא  ׁשהּתֹורה וכיון ּביׂשראל. ּופֹוסקים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּגדֹולי
"ּתֹולדֹות" ּבׁשם הּפרׁשה קריאת ׁשּגם מּובן, הרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָהֹוראה,
ּבאים  ׁשּבּפרׁשה ההֹוראֹות ׁשאר ּכל ׁשּגם ועד הֹוראה, ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ּפרׁשה  ׁשל ׁשּתֹוכנּה ׁשאף והיינּו, ּד"ּתֹולדֹות"}. הענין ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל־ידי
ׁשאמנם  ׁשּלפניה, הּפרׁשה ּכמֹו (ולא יצחק אֹודֹות היא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
ועל־  אברהם, אֹודֹות עיקרּה אבל יצחק, אֹודֹות ּבּה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָנזּכר
יצחק, אֹודֹות ּבהם ׁשּנזּכר ׁשּלאחרי־זה, הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר־זה
ּבׁשם  נקראת מּכל־מקֹום, יעקב), אֹודֹות הּוא עיקרם ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָֹאבל
"מעׂשים  לא - הּוא ּבזה הּפׁשּוט ׁשהּפירּוׁש ְֲִֵֶֶַַַָָֹ"ּתֹולדֹות",

(ּכפירּוׁש אּלא נח), ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּמפרׁש (ּכפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹטֹובים"
ּתֹורה" ׁשל "יינּה הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגם ּבֹו {ׁשּיׁש (ראה רׁש"י ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ד) סעיף לֹומר לקמן ׁשּי אי יֹותר, יּוקׁשה ועל־ּפי־זה – .ְְִֵֵֶֶַַַָ
יצחק", ּב"ּתֹולדֹות נכלל עׂשו ׁשּגם הענינים ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמּצד
[ּדכיון  עׂשו אֹודֹות מסּפרת ׁשהּתֹורה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהיינּו,

כּו'" ירדּתם "למצרים ּדוקא, למּטה ניּתנה (שבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
סע"ב) הימּנּו,פח, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ,ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לבררֹו ּבכדי הּתחּתֹון, מציאּות אֹודֹות לידע צריכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָהרי
"יעקב  יצחק}. ׁשל ענינֹו עיקר הּוא עׂשו ׁש(ּגם) אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹכּו'],
עׂשו, ּגם אּלא יעקב, רק לא - ּבּפרׁשה" האמּורים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועׂשו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, עם ולֹוחם ּומנּגד כג ׁשּסֹותר כה, (פרשתנו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
קם ובפרש"י) "ּכׁשּזה יאמץ", מּלאֹום ו"לא "ּולאֹום נֹופל", זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

הּזה  הּיֹום ועד ירּוׁשלים", ׁשל מחּורּבנּה אּלא צֹור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנתמּלאה
עׂשו. הּוא אדֹום, ּבגלּות יׂשראל ּובני הּׁשכינה ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָנמצאים
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את  לרמז צריכה הּתֹורה היתה ׁשּלכאֹורה הקׁשּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁשים
ׁשּבּה וּירא, ּבפרׁשת לעיל, הּדֹור ליצני לטענת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמענה

יצחק. ׁשל לידתֹו על ְְִֵֶַָָָמסּוּפר
הּגבּורה, למדת מרּכבה היה יצחק ּכי ידּוע ׁשהרי לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָויׁש
והאבנים  העפר הֹורדת ּבארֹות, ּבחפירת עסק ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכן
מּלמּטה  הּנֹובעים החּיים הּמים וגילּוי הּמעין על ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָהמכּסים
אפֹוא, מּובן ּדקליּפה. ּגבּורה עׂשו, מּמּנּו יצא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָלמעלה.
עׂשו  את הֹוליד ׁשּיצחק ּכׁשּלֹומדים ּבפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּדוקא
ּבחפירת  היה (מאֹורעֹותיו) עבֹודתֹו ועיקר ּדקליּפה), ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָ(ּגבּורה
לֹו ׁשאין הּטענה, ּתֹוקף מתעֹורר אז – הּגבּורה) (קו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבארֹות
לׁשלֹול  צֹור ויׁש החסד), מּדת (ׁשּמדתֹו אברהם עם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָקׁשר

זֹו. ֲַָטענה
* * *

את  מיּוחד ּבאֹופן לצּור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוצר ְְְֶֶַַַַָָָָמּדּוע
והלֹוא  אברהם, לׁשל ּבדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָצּורת

לאביו?! ּדֹומה ׁשּבן הּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָטבע
היה  יצחק ואילּו החסד, למדת מרּכבה היה אברהם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאּלא
ּתכּונֹות  ּבעלי היּו והּבן ׁשהאב הרי הּגבּורה. למדת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמרּכבה
ּבקלסּתר  ּגם להתּבּטא היה אמּור הּדבר מנּוגדֹות. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָאֹופי
לכן  ּכּידּוע. הּנפׁש, ּתכּונֹות מׁשּתּקפֹות ּבּפנים ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפניהם,
יצחק  ׁשל ּפניו קלסּתר את ליצֹור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּוצר

לּטבע. ּבניגּוד אברהם, לׁשל ְְְְִֶֶֶַַַָָּבדֹומה
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i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑ מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי ∆«¿»ƒ»»ְְֲֵֵֶֶַַָָָ

ל"ז  ּבן היה ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמֹורּיה,
יצחק  ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנה,
היתה  צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָעד
"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ּובת יצחק ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּנֹולד
ּבּפרק  ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחּיי
לּביאה, ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין רבקה. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָנֹולדה

ׁשנים, ‡BÁ˙.ּונׂשאּהג' Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a ְִָָָ«¿≈ƒ««¬»¬

Ô·Ï∑ ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי »»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַֹ
ּבת  ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָלבן
למדה  ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֹרׁשע

‡¯Ì.מּמעׂשיהם  ÔctÓ∑:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ
לׁשֹון  'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם
ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְְִִֵֶֶַַַָָ"צמד
יׁשמעאל  ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ"ּפּדן

"ּפּדן  לׂשדה: ."קֹורין ְִֶַָָ
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ּבהיֹותֹו מתחיל ּבפרׁשתנּו יצחק ׁשל חּייו ימי ּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסיּפּור
מׁשּמׁש זה וסּפּור לאּׁשה, רבקה את לקח ׁשאז ארּבעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבן
אף  וזאת, ועׂשו. יעקב הּוּלדת – הּסיּפּור לעיקר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהקּדמה
ּדברים  לֹו ארעּו ניׂשּואיו לפני חּייו ׁשנֹות ארּבעים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבמׁש
ּבגן־עדן  ׁשהּייתֹו ּוכמֹו־כן העקדה, נסיֹון – ּובראׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹרּבים,

לנּׂשּואיו. העקדה ׁשּבין הּׁשנים ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבׁשלֹוׁש
אֹו (העקדה), נפׁש מסירת אינּה הּכּונה ׁשּתכלית ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָללּמד
יתּבר לֹו ּדירה עׂשּית העֹולם, ּבירּור אּלא לגן־עדן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעליה
ּכּנאמר  ילדים, ּבהּולדת קׁשּור זה ּובירּור ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָּבתחּתֹונים.

כח) א, ּוכבׁשּוה".(בראשית הארץ את ּומלאּו ּורבּו ְְְְִִֶֶָָָ"ּפרּו
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אתאתאתאת־־־־רבקה רבקה רבקה רבקה  ּבּבּבּבקחקחקחקחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים יצחקיצחקיצחקיצחק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
ויצחק  רבקה. ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּבא
ּבּפרק  ּובֹו . . ׂשרה מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ׁשנים, ג' לּביאה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין רבקה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָנֹולדה

רש"י)ּונׂשאּה ובפירוש כ. (כה, ְָָ
ׁשנים  ג' רבקה את נׂשא ׁשּיצחק נמצא זה רׁש"י ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּפרּוׁש

אּמֹו. ׂשרה ּפטירת ְֲִִֵַַָָאחרי
ׂשרה חּיי ּבפרׁשת סז)והּנה .(כד, . רבקה את "וּיּקח ּכתּוב ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

התאּבל  עדין לרבקה נּׂשּואיו ּדעד אּמֹו", אחרי יצחק ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָוּיּנחם
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת על ְְִִִַַָָָיצחק

אסּור  ואּמֹו אביו על ׁשאפילּו הּוא הּדין הרי יקׁשה: ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻולכאֹורה

חדׁש מי"ב יֹותר ב)להתאּבל כז, קטן ּכל (מועד קּימּו והאבֹות , ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
נּתנה ׁשּלא עד ועוד)הּתֹורה ג צה, פרשה רבה ואם־ּכן (בראשית , ְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנים? ג' ׂשרה ּפטירת על יצחק התאּבל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָאי
החזקּוני ּפרּוׁש על־ּפי ליּׁשב גם ויׁש הובא סג. כד, שרה (חיי ְְְִִֵֵֵֶַַַ

מדרש) בשם פרשתנו הּפסּוקבריב"א שם)על שרה "וּיצא (חיי ֵֵַַַָ
העקדה  מּׁשעת ׁשם ׁשהיה מּגן־עדן, יצא "מהיכן – ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיצחק"

ׁשנים". ׁשלׁש עכׁשו ְִַַָָָֹעד
מּׁשעת  אּמֹו מּפטירת יצחק ׁשמע ׁשּלא נמצא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
ּוכׁשּׁשמע  ּבגן־עדן. היה ּכי לאחרי־זה, ׁשנים ג' עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעקדה

רחֹוק  ׁשמּועה ּכדין קצר זמן אבלּות "וּיּנחם נהג ּומּיד ה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
אּמֹו". אחרי ְֲִִֵַָיצחק

(àë)äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå àåä¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑ «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆
לֹו. ונתּפּתה ונתּפּיס לׁשֹון נתּפּצר ּכל אני: ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

וכן: הּוא, ורּבּוי הפצרה לׁשֹון ח)'עתר', "ועתר (יחזקאל ְְְְֲִֵַַַַָָָ

וכן: העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", לה)ענן (שם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות (משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא", למּׂשא,נׁשיקֹות והּנם למרּבֹות ּדֹומֹות ְְְְִִִֵַָָֻ

È˙כ  ·ÈÒ „k ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜·ƒ̄¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez‡Ï dÏ ‰‡n¯‡ Ô·Ïc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿

‡¯Èכא  d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

epxetq

(k).énøàä ïáì úBçàclFp dPOnE £¨¨¨£©¦¦¤¨©
.m`d ig`l dnFCd eUr`k dxez ¥¨©¤©£¦¨¥

(`k).BzLà çëðìghadW iR lr s` §Ÿ©¦§©©¦¤ª§©
KxAzi l`l lNRzd ,WxiIW rxGd lr©©¤©¤¦©¦§©¥¨¥¦§¨©

dpEbdd z`Gn rxGd FzF` Fl oYIW¤¦¥©¤©¦Ÿ©£¨
.Fgkp zaSPdak dxez ©¦¤¤¦§



zeclezסב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy
ּבלע"ז  ‡BzL.אנקרישר"א ÁÎÏ∑ ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, סד)ּומתּפּללת זֹו .(יבמות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
BÏ ¯˙ÚiÂ∑,לּה ולא ּבן לֹו, צּדיק ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

לּה ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע. ּבן צּדיק לתפּלת .צּדיק ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

(áë)änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà äf¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,ּדרׁשני אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח על «ƒ¿…¬ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
זֹו, רציצה היא מה ּזה ׁשּסתם לּמה "אםּֿכן, וכתב: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהיתה  ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַָָָָָֹאנכי"?.
רץ  יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעֹוברת
אלילים, עבֹודת ּפתחי על עֹוברת לצאת. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּומפרּכס

עם  זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשו
עֹולמֹות  ׁשני ּבנחלת ּומריבים ‡ÔkŒÌ.זה, ¯Ó‡zÂ∑ ְְְֲִִֵֶַַָ«…∆ƒ≈

העּבּור  צער ‡ÈÎ.ּגדֹול ‰f ‰nÏ∑ ּומתּפּללת מתאּוה ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֶֶַַָ
ההריֹון  L¯„Ï.על CÏzÂ∑ ׁשל מדרׁשֹו .ׁשם לבית ֵַָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵֵֶָ

'‰Œ˙‡ L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה .ׁשּיּגיד ƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåíénàì éðLe C ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½
éònî:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté C ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשליח נאמר עלֿידי לׁשם «…∆»ְְֱִֵֵֶַַַָ
לּה אמר והּוא הּקדׁש, CË·a.ּברּוח ÌÈÈb ÈL∑ ְְֶַַַָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈

ּכמֹו ּכתיב, ורּבי,ּגאים,)המּו(ּגיים אנטֹונינּוס אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
לא  חּזרת, ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻׁשּלא

הּגׁשמים  ּבימֹות ולא החּמה יא)ּבימֹות ÈLe.(ע"ז ְְִִִַַַָָֹ¿≈

ÌÈn‡Ï∑ אּלא 'לאם' e„¯tÈ.'מלכּות'אין CÈÚnÓ∑ ¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈
לרׁשעֹו זה נפרדים, הם הּמעים לתּמֹומן Ì‡ÏÓ.וזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻƒ¿…

ıÓ‡È∑.נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו וכן לא ∆¡»ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֻ
אֹומר: כו)הּוא נתמּלאה (יחזקאל לא החרבה", "אּמלאה ְְְֳִִֵַָָָָָָֹ

ירּוׁשלים  ׁשל מחרּבנּה אּלא .צֹור ְְִֵֶֶַָָָָֻ

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְֲִִֵַָָָ

ילדתם  חדׁשים לז' ּכי ימיה מלאּו ׁשּלא .לדּתּה", ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹ
ÌÓB˙ ‰p‰Â∑ ּובתמ לפי חסר, מלא, "ּתאֹומים" ר ¿ƒ≈ƒְְְִִֵֵָָָָ

רׁשע  ואחד צּדיק אחד ּכאן אבל צּדיקים, .ׁשּׁשניהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(äë)eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬
:åNò BîL§−¥¨«

i"yx£ÈBÓ„‡∑ ּדמים ׁשֹופ ׁשּיהא הּוא (בראשית סימן «¿ƒְִִֵֵֶָָ
ÚN¯.רבה) ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער ׁשל מלא ּכטּלית À¿«∆∆≈»ְִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז  פלוקיר"א ׂשער, הּמלאה BÓL.צמר e‡¯˜iÂ ְְֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿¿¿

ÂNÚ∑ ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו הּכל ≈»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הרּבה  ׁשנים ּכבן .ּבׂשערֹו ְְְִִֵֶַָָ

(åë)åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈
úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL àø÷iå©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤

:íúàŸ¨«

Ôkכב  Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz¯˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿
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סג zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy
ּבלע"ז  ‡BzL.אנקרישר"א ÁÎÏ∑ ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, סד)ּומתּפּללת זֹו .(יבמות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
BÏ ¯˙ÚiÂ∑,לּה ולא ּבן לֹו, צּדיק ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

לּה ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע. ּבן צּדיק לתפּלת .צּדיק ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

(áë)änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà äf¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,ּדרׁשני אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח על «ƒ¿…¬ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
זֹו, רציצה היא מה ּזה ׁשּסתם לּמה "אםּֿכן, וכתב: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהיתה  ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַָָָָָֹאנכי"?.
רץ  יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעֹוברת
אלילים, עבֹודת ּפתחי על עֹוברת לצאת. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּומפרּכס

עם  זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשו
עֹולמֹות  ׁשני ּבנחלת ּומריבים ‡ÔkŒÌ.זה, ¯Ó‡zÂ∑ ְְְֲִִֵֶַַָ«…∆ƒ≈

העּבּור  צער ‡ÈÎ.ּגדֹול ‰f ‰nÏ∑ ּומתּפּללת מתאּוה ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֶֶַַָ
ההריֹון  L¯„Ï.על CÏzÂ∑ ׁשל מדרׁשֹו .ׁשם לבית ֵַָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵֵֶָ

'‰Œ˙‡ L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה .ׁשּיּגיד ƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåíénàì éðLe C ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½
éònî:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté C ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשליח נאמר עלֿידי לׁשם «…∆»ְְֱִֵֵֶַַַָ
לּה אמר והּוא הּקדׁש, CË·a.ּברּוח ÌÈÈb ÈL∑ ְְֶַַַָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈

ּכמֹו ּכתיב, ורּבי,ּגאים,)המּו(ּגיים אנטֹונינּוס אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
לא  חּזרת, ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻׁשּלא

הּגׁשמים  ּבימֹות ולא החּמה יא)ּבימֹות ÈLe.(ע"ז ְְִִִַַַָָֹ¿≈

ÌÈn‡Ï∑ אּלא 'לאם' e„¯tÈ.'מלכּות'אין CÈÚnÓ∑ ¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈
לרׁשעֹו זה נפרדים, הם הּמעים לתּמֹומן Ì‡ÏÓ.וזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻƒ¿…

ıÓ‡È∑.נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו וכן לא ∆¡»ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֻ
אֹומר: כו)הּוא נתמּלאה (יחזקאל לא החרבה", "אּמלאה ְְְֳִִֵַָָָָָָֹ

ירּוׁשלים  ׁשל מחרּבנּה אּלא .צֹור ְְִֵֶֶַָָָָֻ

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְֲִִֵַָָָ

ילדתם  חדׁשים לז' ּכי ימיה מלאּו ׁשּלא .לדּתּה", ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹ
ÌÓB˙ ‰p‰Â∑ ּובתמ לפי חסר, מלא, "ּתאֹומים" ר ¿ƒ≈ƒְְְִִֵֵָָָָ

רׁשע  ואחד צּדיק אחד ּכאן אבל צּדיקים, .ׁשּׁשניהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(äë)eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬
:åNò BîL§−¥¨«

i"yx£ÈBÓ„‡∑ ּדמים ׁשֹופ ׁשּיהא הּוא (בראשית סימן «¿ƒְִִֵֵֶָָ
ÚN¯.רבה) ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער ׁשל מלא ּכטּלית À¿«∆∆≈»ְִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז  פלוקיר"א ׂשער, הּמלאה BÓL.צמר e‡¯˜iÂ ְְֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿¿¿

ÂNÚ∑ ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו הּכל ≈»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הרּבה  ׁשנים ּכבן .ּבׂשערֹו ְְְִִֵֶַָָ

(åë)åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈
úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL àø÷iå©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤

:íúàŸ¨«

Ôkכב  Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz¯˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

epxetq

(ak).ïk íà øîàzåoM xaCdW ixg` ©Ÿ¤¦¥©£¥¤©¨¨¥
cg` zEnIW WEgl Wie ,mivvFxzOW¤¦§§¦§¥¨¤¨¤¨
bdpOM ,dciNA ip` oMYq`e mdn¥¤§¤§©¥£¦©¥¨©¦§¨

.zn xAr zcilA§¥©ª¨¥
.éëðà äæ änìiaFxw EE`zd df dOl ¨¨¤¨Ÿ¦¨¨¤¦§©§©

Y`" mxn`M ,rxGd m` ip` did`W¤¤§¤£¦¥©¤©§¨§¨©§
"daax itl`l iid(q ,ck)ilrA oke , £¦§©§¥§¨¨§¥©£¦
.dfA ilr lNRzdWbk dxez ¤¦§©¥¨©¨¤

(bk)ðèáa íééâ éðL.CzAq `id Ff §¥Ÿ¦§¦§¥¦¦©
milCap miiFB ipW EidIW ,dvivxd̈§¦¨¤¦§§¥¦¦§¨¦

.zcA§¨
,íénàì éðLemilCap oM mB EidIW §¥§ª¦¤¦§©¥¦§¨¦

.zEklnA§©§
éònî,eãøté Cmdn cg` zEni `le ¦¥©¦¦¨¥§Ÿ¨¤¨¥¤

.mvvFxzdAck dxez §¦§§¨
(ck).dðèáa íîBú äpäåmcw §¦¥¦§¦§¨Ÿ¤

,minF`Y mdW zFaSPd ExiMd EclFPW¤§¦¦©¦¨¤¥§¦
didW oFW`xd clFPWM Kkitl§¦¨§¤©¨¦¤¨¨
didYW iE`x dide ,"xrU zxc`M"©£¤¤¥¨§¨¨¨¤¦§¤
xg`nE wlgd zciNn dWw xzFi Fzcil¥¨¥¨¨¦¥©¤¨¨§ª¨
eig`W mxn`A ,eUr FnW E`xw ,dPOn¦¤¨¨§§¥¨§¨§¨¤¨¦
iEVrA FzF` dgCW ,df dUr x`WPd©¦§¨¨¨¤¤¨¨§¦

.uEgldk dxez ©
(ek).á÷òé BîL àø÷iåawrA x`Xi ©¦§¨§©£Ÿ¦¨¥¤¨¥

zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑מדרׁש ׁשמעּתי ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְִִַַָ

ּפׁשּוטֹו: לפי הּדֹורׁשֹו ּבֹואּגדה, אֹוחז היה 'ּבדין ְְְְִִֵַַָָָָ
הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלעּכבֹו,
ׁשּתי  ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצא
אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאבנים,
הּנֹוצר  עׂשו נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהּנכנסת
יצא  ראׁשֹונה, ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבאחרֹונה,
ללדה  ראׁשֹון ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאחרֹון,
הּבכֹורה  את ויּטל רחמּה את ויפטר ליצירה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹּכראׁשֹון

הּדין  ÂNÚ.מן ·˜Úa∑ מסּפיק זה ׁשאין סימן ִִַ«¬≈≈»ְִִֵֶֶַָ

מלכּותֹו, הימּנּולגמר ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה .עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
·˜ÚÈ BÓL ‡¯˜iÂ∑ֿהּואאּתם (הּקדֹוׁשּֿברּו' אמר: ס"א «ƒ¿»¿«¬…ֶַַַָָָ

ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא אני אף ׁשם, לבכֹורכם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקריתּון

יעקב". ׁשמֹו על )"וּיקרא יעקב, לֹו קרא אביו אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
העקב  אחיזת L‰.ׁשם ÌÈMLŒÔa∑ ׁשנים י' ֲִֵֵֶַָ∆ƒƒ»»ִָ

להריֹון,מּׁשּנּׂש ּוראּויה ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אביו  ׁשעׂשה ּכמֹו לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָוי'
והתּפּלל  עקרה ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלׂשרה.
ּבהר  ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעליה.

ּתמימה  עֹולה להיֹות סד)הּמֹורּיה .(יבמות ְְִִִַָָָ

(æë)ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN Léà¦´¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ׁשהיּו זמן ּכל «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְֶַָָ
ּבמעׂשיהם  נּכרים היּו לא מדקּדק קטּנים, אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם
אלילים  לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ˆÈ„.לבּתי Ú„È∑ ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ…≈««ƒ

ּבפיו  אביו את ּולרּמֹות היאלצּוד 'אּבא, וׁשֹואלֹו: ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא  אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָמעּׂשרין
ּבּמצֹות  N„‰.(תנחומא)מדקּדק LÈ‡∑ אדם ּכמׁשמעֹו, ְְְִֵַַƒ»∆ְְַָָָ

חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבקי ∑Ìz.ועֹופֹות ּבטל אינֹו ְְְְֵֶַַָ»ִֵָ
קרּוי  לרּמֹות, חריף ׁשאינֹו מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבכל

‡‰ÌÈÏ.'ּתם' ·LÈ∑ עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבפיופיופיופיו אביואביואביואביו אתאתאתאת ּוּוּוּולרלרלרלרּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותתתת כז)לצלצלצלצּוּוּוּודדדד כה, (רׁש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

"יֹודע  הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהקׁשּו
היתה  ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָציד"
"איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, לציד ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָהּכּונה

וׁשם  לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"י ֹודע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׂשדה"
ׁשהּכּונה  מּובן ּתחּלה, ציד" "יֹודע ׁשּנאמר ּומּכ ּבציד. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעֹוסק
ולכן  לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָל'צידה'

ּבפיו. יצחק את ּומרּמה 'צד' היה ׁשעׂשו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמפרׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oaYd z`e glOd z` oixVrn K`id¥©§©§¦¤©¤©§¤©¤¤

ׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה  איאיאיאיׁשׁשׁשׁש צידצידצידציד ידעידעידעידע איאיאיאיׁשׁשׁשׁש עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ויהיויהיויהיויהי ההההּנּנּנּנעריםעריםעריםערים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיגגגגּדּדּדּדללללּוּוּוּו ִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
אּבא  וׁשֹואלֹו ּבפיו, אביו את ּולרּמֹות לצּוד – ציד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָיֹודע
ׁשהּוא  אביו ּכסבּור הּתבן, ואת הּמלח את מעּׂשרין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהיא

ּבמצֹות רש"י)מדקדק ובפירוש כז. (כה, ְְְְִֵַ
אביו  את עׂשו רּמה אי הקׁשה ּכאן לדוד' ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּב'מׂשּכיל
את  מעּׂשרין אי" ּכׁשׁשאלֹו ּבמצֹות ּכמדקּדק ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלהחׁשיבֹו
עם  ׁשהּוא מֹורה היה זאת "ּבׁשאלתֹו הרי והּתבן", ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמלח
זֹו ואין מּמעׂשר. ּפטּור ּדתבן הּדין יֹודע וׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהארץ,
לׁשמֹוע  לּבֹו נֹותן ׁשאינֹו אביו יאמר ּדאּדרּבה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹערמה,

ּפטּור"? ּומה חּיב מה ידע הוה ּדאם־לא־כן ְִִִֵַַַַַַָָָָֹּבּלּמּודים,
ּכאן, רׁש"י ּפרּוׁש על מּברטנּורא עֹובדיה ּברּבי הקׁשה  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָעֹוד

נֹוציא  לעׂשרן ּבאנּו "אם הרי זֹו, היא ׁשאלה מה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּדלכאֹורה
טעם  ּומה הּמתעּׂשרים, הּדברים ּכׁשאר מעׂשרה אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמהן

זֹו"? ְִֵָלׁשאלה
הּכתּוב על רׁש"י ׁשּפרׁש מה על־ּפי זה לבאר כ)ויׁש יד, ל) ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אׁשר  מּכל מעׂשר אברהם לֹו "וּיּתן – מּכל" מעׂשר לֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ"וּיּתן
המפרׁשים ּדבארּו שם)לֹו", אריה וגור רׁש"י (ריב"א ּדכּונת ְְְְֲִִֵַַַַָָ

רק  ולא נכסיו, מּכל מעׂשר אברהם ׁשהפריׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהׁשמיענּו
הּמלחמה. ְְִִַַָָמּׁשלל

למעׂשר  היתה עׂשו ּכּונת ּכאן ּדגם לֹומר יׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
ּבזה. וכּיֹוצא זרעים למעׂשר ולא נכסיו, מּכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכספים

עצמם, ּבפני חׁשיבּות להם אין ותבן מלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה

ÔÎ¯ÈLÁכז  ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»
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zeclezסד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy
אֹות  חׁשיבּות ּוכׁשּמערבים להם יׁש אחרים, ּדברים עם ם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ

מׁשּתּמׁשים  ּובתבן ּבאֹוכלין, טעם נֹותן ּדמלח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּגדֹולה.
וכּו'. לבנין לבנים ְְְְֲִִִֵַַָלעׂשּית

לׁשאֹול, היתה ּדכּונתֹו עׂשו, ׁשאלת לפרׁש יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
אי מעׂשר, להפריׁש ּכדי נכסיו ּכל שֹווי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכׁשּמעריכים

ּבפני  חׁשיבּותם לפי האם והּתבן. הּמלח ׁשֹווי את ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמעריכים
ּבפעל  ּבהם ּכׁשּיׁשּתּמׁש ׁשּלהם הׁשֹווי לפי אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמם,
ּומיּׁשב  ּבׁשוים. נתוּסף ׁשאז אחרים, ּבדברים ערּובם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻעל־ידי

ּבמצֹות". "מדקדק ׁשהּוא אביו ׁשּסבר מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָעל־ּפי־זה

(çë)ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈
:á÷òé-úà úáäàŸ¤¬¤¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריו ּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו .ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy)

ּבפירּוׁש - יצחק ׁשמֹו ׁשּגם - האריז"ל ׁשל ּדבריו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָיׁשנם
ּׁשאהב  "מה ּבפיו": ציד ּכי עׂשו את יצחק "וּיאהב ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסּוק

"ׁשּצדה  עׂשו", ׁשל ּבפיו ׁשהיה האֹור ּבׁשביל היה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאֹותֹו
כּו'". הּקדּוׁשה) (ניצֹוצֹות הּקדּוׁשה מן ְְְִִַַַָָָולקח

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר):ּדתימא ּכמה ד)ּברציחה, נפׁשי (ירמיה עיפה "ּכי «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
.להֹורגים" ְְִ

(ì)íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ
éò ék äfä íãàä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£ÈËÈÚÏ‰∑ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְִֵֶַַֹ
מלעיטין  אבל הּגמל, את אֹובסין 'אין ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשנינּו:

‰‡„Ì.אֹותֹו' Ì„‡‰ŒÔÓ∑,אדּמֹות ואֹותֹועדׁשים ƒ»»…»»…ְֲֲִָֻ
יֹוצ  ּבנֹו, ּבן עׂשו את יראה ׁשּלא אברהם, מת א הּיֹום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

 ֿ הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין רעה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלתרּבּות
ׁשנים  ה' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּצר לפיכ ְִִִֵַָָָָָּברּוֿהּוא.
ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ׁשּיצחק ְְְִִֶֶַָָָָָָמּׁשנֹותיו,

ולּמה  האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּובּׁשל
החֹוזר  ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ׁשּדֹומֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָעדׁשים?

ׁשאסּור (ּבעֹולם. ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

עגּלים  ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת האבל את להברֹות הּמנהג ּולפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלדּבר,

ימים  ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָואין

מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו וכלֿׁשּכן אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹונים

יׁשן  ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', .)ועד ְְְְִִֵֵֵַַָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«

i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑ ׁשהּוא ּכּיֹום, דלהן, ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵֶַַ
ּברּורה  מכירה לי מכר ּכ לפי ∑E˙¯Îa.ּברּור, ְְְִִָָָָֹ¿…»¿ְִ

ּכדאי  זה רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעבֹודה
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' .ׁשּיקריב ְְִֶַַָָ

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e נ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

C˙e¯Îaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ
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.xFkal iE`xd z`al dxez ¤¨¨¦§



סה zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy
אֹות  חׁשיבּות ּוכׁשּמערבים להם יׁש אחרים, ּדברים עם ם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ

מׁשּתּמׁשים  ּובתבן ּבאֹוכלין, טעם נֹותן ּדמלח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּגדֹולה.
וכּו'. לבנין לבנים ְְְְֲִִִֵַַָלעׂשּית

לׁשאֹול, היתה ּדכּונתֹו עׂשו, ׁשאלת לפרׁש יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
אי מעׂשר, להפריׁש ּכדי נכסיו ּכל שֹווי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכׁשּמעריכים

ּבפני  חׁשיבּותם לפי האם והּתבן. הּמלח ׁשֹווי את ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמעריכים
ּבפעל  ּבהם ּכׁשּיׁשּתּמׁש ׁשּלהם הׁשֹווי לפי אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמם,
ּומיּׁשב  ּבׁשוים. נתוּסף ׁשאז אחרים, ּבדברים ערּובם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻעל־ידי

ּבמצֹות". "מדקדק ׁשהּוא אביו ׁשּסבר מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָעל־ּפי־זה

(çë)ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈
:á÷òé-úà úáäàŸ¤¬¤¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריו ּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו .ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy)

ּבפירּוׁש - יצחק ׁשמֹו ׁשּגם - האריז"ל ׁשל ּדבריו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָיׁשנם
ּׁשאהב  "מה ּבפיו": ציד ּכי עׂשו את יצחק "וּיאהב ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסּוק

"ׁשּצדה  עׂשו", ׁשל ּבפיו ׁשהיה האֹור ּבׁשביל היה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאֹותֹו
כּו'". הּקדּוׁשה) (ניצֹוצֹות הּקדּוׁשה מן ְְְִִַַַָָָולקח

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר):ּדתימא ּכמה ד)ּברציחה, נפׁשי (ירמיה עיפה "ּכי «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
.להֹורגים" ְְִ

(ì)íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ
éò ék äfä íãàä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£ÈËÈÚÏ‰∑ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְִֵֶַַֹ
מלעיטין  אבל הּגמל, את אֹובסין 'אין ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשנינּו:

‰‡„Ì.אֹותֹו' Ì„‡‰ŒÔÓ∑,אדּמֹות ואֹותֹועדׁשים ƒ»»…»»…ְֲֲִָֻ
יֹוצ  ּבנֹו, ּבן עׂשו את יראה ׁשּלא אברהם, מת א הּיֹום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

 ֿ הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין רעה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלתרּבּות
ׁשנים  ה' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּצר לפיכ ְִִִֵַָָָָָּברּוֿהּוא.
ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ׁשּיצחק ְְְִִֶֶַָָָָָָמּׁשנֹותיו,

ולּמה  האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּובּׁשל
החֹוזר  ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ׁשּדֹומֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָעדׁשים?

ׁשאסּור (ּבעֹולם. ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

עגּלים  ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת האבל את להברֹות הּמנהג ּולפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלדּבר,

ימים  ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָואין

מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו וכלֿׁשּכן אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹונים

יׁשן  ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', .)ועד ְְְְִִֵֵֵַַָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«

i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑ ׁשהּוא ּכּיֹום, דלהן, ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵֶַַ
ּברּורה  מכירה לי מכר ּכ לפי ∑E˙¯Îa.ּברּור, ְְְִִָָָָֹ¿…»¿ְִ

ּכדאי  זה רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעבֹודה
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' .ׁשּיקריב ְְִֶַַָָ

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e נ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

C˙e¯Îaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

epxetq

(gk).åNò úà ÷çöé áäàiåz` mB ©¤¡©¦§¨¤¥¨©¤
`NW wtq ilA rcIW iR lr s` ,eUr¥¨©©¦¤¨©§¦¨¥¤Ÿ

.awriM mlW did̈¨¨¥§©£Ÿ
.á÷òé úà úáäà ä÷áøåipRn ,FCal §¦§¨Ÿ¤¤¤©£Ÿ§©¦§¥
.eUr lW FrWxA dxiMdWhk dxez ¤¦¦¨§¦§¤¥¨

(l).íBãà BîL àø÷ ïk ìòE`xWM ©¥¨¨§¡§¤¨

zcqtPd FYk`lnl xMnzd KM lMW¤¨¨¦§©¥¦§©§©¦§¤¤
`NW cr ,mc`d zxFzM `l xW £̀¤Ÿ§©¨¨¨©¤Ÿ
FzF` E`xw ,Frav m` iM cifPA xiMd¦¦©¨¦¦¦¦§¨§
!mC`zd :xnFlM ,iEEv oFWl !"mFc`"¡§¦§©¦§©¥
zhrldA mc` rEav dide¤¡¥¨©¨Ÿ§©§¨©

.mc`d`l dxez ¨¨Ÿ

(`l).íBië äøëîlM mFId zFidA iM ¦§¨©¦¦§©¨
dY`W ot`A ,LYk`ln l` LipR zObn§©©¨¤¤§©§¤§Ÿ¤¤©¨
oi` ,cifPd xiMn Lpi`W sir KM lM̈¨¨¥¤¥§©¦©¨¦¥
ipiprA wQrzdl lkEY `NW wtq̈¥¤Ÿ©§¦§©¥§¦§§¥
zFUrle KxAzi l`d zxWl ,dxFkAd©§¨§¨¥¨¥¦§¨©§©£

.xFkal iE`xd z`al dxez ¤¨¨¦§

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy

(áì)äf-änìå úeîì CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬
:äøëa éì¦−§Ÿ̈«

i"yx£˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰∑),הּבכֹורה היא והֹולכת מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְְִִֶֶֶֶַָ

ה  עת ּכל ּתהא ועֹוד ׁשּלא אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ּבבכֹורֹות עׂשו:)עבֹודה אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
אזהרֹות  'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ּטיבּה ְֲִֶַַַַָָָָָ'מה

ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות סג)וענׁשין (סנהדרין ְְֳִִִִֶָָָָָ
'אני  אמר: ראׁש', ּופרּועי יין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ'אּלּו

ּבּה'? לי חפץ מה ּכן אם עלֿידּה, למּות הֹול. ִִֵֵֵֶַַָָָָ

(âì)økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
:á÷òéì Búøëa-úà¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

(ãì)ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå zLiå©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑,רׁשעֹו על הּכתּוב מקֹום העיד ׁשל עבֹודתֹו .ׁשּבּזה «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

åë(à)øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬
-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä̈−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

ìt:äøøb íézL §¦§¦−§¨«¨

(á)ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ
éìà øîà øLà õøàa:E ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡∑ למצרים לרדת ּדעּתֹו ׁשהיה «≈≈ƒ¿»¿»ְְְִִֶֶֶַַָָָ
לֹו: אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד "אלּֿתרד ּכמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

לארץ  חּוצה ואין ּתמימה עֹולה ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמצרימה",
ל .ּכדאי ְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

לללל ּכּכּכּכדאידאידאידאי לארץלארץלארץלארץ חחחחּוּוּוּוצהצהצהצה ואיןואיןואיןואין ּתּתּתּתמימהמימהמימהמימה,,,, עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה (רש"י ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ב) כו,

מדּגׁש לארץ לארץ לארץ לארץ ּברׁש"י ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחּוּוּוּוץץץץ מדּגׁשת החהחהחהחּסּסּסּסררררֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּמדרׁש ואּלּו , ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ
ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ארץארץארץארץ "מה מעלתמעלתמעלתמעלת הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יצאת  אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ יצאת אם ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָעֹולה,
ׁשעל־ידי  סבּור ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש נפסלּת". לארץ, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּוץ
היתה  אז ּוכבר ּבפעל, אברהם אֹותּה קנה הארץ ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהבטחת
רׁש"י  לדעת אבל מעלתּה. את מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשֹונה

ÓÏe‰לב  ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙e¯Îa ÈÏ Ôc¿»ƒ¿≈»

dÏלג  ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:·˜ÚÈÏ d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

ÏÈL·˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L¿≈¿«¿»ƒ≈«»

epxetq

(al).úeîì CìBäd`lYd axA ¥¨§Ÿ©§¨¨
.zEtirdebl dxez §¨£¥

(bl).él äòáMälr oipTd zFid ipRn ¦¨§¨¦¦§¥¡©¦§¨©
`NnY drEaXd ,WOn FA oi`W xaC̈¨¤¥©¨©§¨§©¥

.FpFxqg¤§
.Búøëa úà økîiåEwqRW xigOA ©¦§Ÿ¤§Ÿ̈©§¦¤¨§

aEzMd WWg `le ,mdipiA¥¥¤§Ÿ¨©©¨
.Fx`alcl dxez §¨£

(cl).åNòì ïúð á÷òéåoipwA zFpwl §©£Ÿ¨©§¥¨¦§§¦§©
lg,cifPd FA xW` ilMA F` cifPA oiti £¦¦©¨¦©§¦£¤©¨¦

"Edrxl ozpe Flrp Wi` slW" KxC lr©¤¤¨©¦©£§¨©§¥¥
(f ,c zex).

.äøëaä úà åNò æáiåxg` mB ©¦¤¥¨¤©§Ÿ̈©©©
iYlA eipirA dxFkAd dzid dUrn©£¤¨§¨©§¨§¥¨¦§¦
okaE ,EwqRW xigOd FzF`l diE`x§¨§©§¦¤¨§§¥
`l iM ,xkFOd dP`zp `NW x`Azd¦§¨¥¤Ÿ¦§©¨©¥¦Ÿ
lM Flv` deW xMnOd did̈¨©¦§¨¨¤¤§¨

.KM` dxez ¨
åë(`).íäøáà éîéa äéä øLàiM £¤¨¨¦¥©§¨¨¦

,EdFnM arx mW did `l dYr cr f`n¥¨©©¨Ÿ¨¨¨¨¨¨
dPOn z`vl ux`d iaWFi `iVIW¤©¦§¥¨¨¤¨¥¦¤¨

.mdxa` dUr xW`M©£¤¨¨©§¨¨
.Cìîéáà ìà ÷çöé CìiåzEWx lHl ©¥¤¦§¨¤£¦¤¤¦Ÿ§

f` utg FzFidA ,xqEn KxC ,EPOn¦¤¤¤¨¦§¨¥¨

.arxd ipRn Fvx`n z`vla dxez ¨¥¥©§¦§¥¨¨¨
(a).äîéøöî ãøz ìàL`iVi l` ©¥¥¦§¨§¨©©¦£

oiprM ,dR drxOd oFxqg mW zkll̈¤¤¨¤§©¦§¤Ÿ§¦§©
"Licarl xW` o`Sl drxn oi` iM"¦¥¦§¤©Ÿ£¤©£¨¤

'Eke(c ,fn oldl). §
éìà øîà øLà õøàa ïëL.EdUr §Ÿ¨¨¤£¤Ÿ©¥¤£¥

mFwOd FzF`A Lpwnl mirFx zFpMWn¦§§¦§¦§§§©¨
FA iM ,FA xEbl Lil` xn`W FnvrA§©§¤¨©¥¤¨¦
dAQd mpn` iM dfe ,Lpwn mB gilvi©§¦©©¦§§§¤¦¨§¨©¦¨
liaWA dzid z`vl FYrcA didW¤¨¨§©§¨¥¨§¨¦§¦

.drxOd oFxqgb dxez ¤§©¦§¤



zeclezסו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy
לאברהם קנּויה עדין היתה ּכמֹולא ארץ היתה והיא ּבפעל, ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ז)ּומהּו כד, שרה לארץ (חיי ּבחּוץ : ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבארץ. רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה', מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא

(â)Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMä:E ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑"האּלה" .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½
ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk úà¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑זרע 'יהא לבנֹו: אֹומר אדם ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְֲִֵֵַָָ

לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכזרעֹו
לענין  ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל יבר ּב"ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכן: מצינּו ה)הּקללה לאלה",(במדבר האּׁשה "והיתה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: ׂשֹונאֹו, (ישעיה ׁשהּמקּלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשהּנׁשּבע סה) לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ"והּנחּתם

!'וכ ּכ עׂשיתי אם ּכפלֹוני, 'אהא .אֹומר: ְְֱִִִִִֵֵָָָ

(ä)ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½
:éúøBúå éúBwç éúåöî¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו ÓLiÂ¯.ּכׁשּנּסיתי »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…
Èz¯ÓLÓ∑,ׁשּבּתֹורה אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ

לׁשּבת  ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות כא)ּכגֹון: ∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ְְְְֲִַַָָƒ¿…«
ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֹּדברים

ּדמים  ּוׁשפיכּות הרע ∑È˙BwÁ.ּגזל ׁשּיצר ּדברים ְִִֵָָÀ«ְִֵֶֶַָָ

חזיר  אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻואּמֹות
הּמל ּגזרת אּלא ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשעטנז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּולביׁשת

עבדיו  על ֿ ∑È˙¯B˙Â.וחּקֹותיו ׁשּבעל ּתֹורה להביא ְֲַָָָֻ¿…»ְְִֶַָָ
מּסיני ּפה, למׁשה .(ב"ר)הלכה ְֲִִֶֶַָָֹ

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

Ôz‡Âד  ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

Ëe¯ה  È¯ÓÈÓa Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙È¯B‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

epxetq

(b).úàfä õøàa øebux`A xEB dY`e ¨¨¤©Ÿ§©¨§¤¤
.orpM§©©

.jëøáàå Enò äéäàåiR lr s`W §¤§¤¦§©£¨§¤¨¤©©¦
,drxn oFxqg dYr orpM ux`A WIW¤¥§¤¤§©©©¨¤§¦§¤

.drxn xqgY `le KOr did` ip £̀¦¤§¤¦¨§Ÿ¤§©¦§¤
.jëøáàådvEg `le ,dpwnaE oFnnA ©£¨§¤¨§¨§¦§¤§Ÿ¨

.ux`lìk úà ïzà Eòøæìe Eì ék ¨¨¤¦§§©§£¤¥¤¨
.äòáMä úà éúî÷äå ,ìàä úöøàä̈£¨Ÿ¨¥©£¦Ÿ¦¤©§ª¨
z`Gd ux`A xEbYW iYxn`W mrHde§©©©¤¨©§¦¤¨¨¨¤©Ÿ
iYrAWp xaM iM ,`Ed ,Ll aihi` dfaE¨¤¥¦§¦§¨¦§©§¦
ux`d z` FrxflE Fl zzl mdxa`l§©§¨¨¨¥§©§¤¨¨¤
didY DA xB LzFidA KkitlE ,z`Gd©Ÿ§¦¨¦§§¨¨¦§¤
dwfg DA dpwze ,mkFzA midl` `iUp§¦¡Ÿ¦§¨§¦§¤¨£¨¨

.Lrxfl DWixFdlc dxez §¦¨§©§£

(d).éì÷a íäøáà òîL øLà á÷ò¥¤£¤¨©©§¨¨§Ÿ¦
.eiziEv xW` lkA§¨£¤¦¦¦

.ézøîLî øîLiåcinY dUr ©¦§Ÿ¦§©§¦¨¨¨¦
lnbl `idW ,il zcgiOd zxnWOd©¦§¤¤©§ª¤¤¦¤¦¦§Ÿ
cqg 'd zFgx` lM" Fxn`M ,cqg¤¤§¨§¨¨§¤¤

"zn`e(i ,dk mildz)mi`Hg zFxFdlE , ¤¡¤§©¨¦
.'d mWA `xw xW`M dUr dfe ,KxCA©¤¤§¤¨¨©£¤¨¨§¥

oM mB xnWe§¨©©¥
,éúøBúå éúBwç éúBöîipA EEhvPW ¦§©ª©§Ÿ¨¤¦§©§¥

mIwn d`pe WxFC d`p did okaE ,gpŸ©§¥¨¨¨¤¥§¨¤§©¥
.miAxl ztFnM§¥¨©¦

,dYr mixg` zEkfA dlY wgvil dPde§¦¥§¦§¨¨¨¦§£¥¦©¨
Lrxf z` iziAxde" Fxn`A dHnl oke§¥§©¨§¨§§¦§¥¦¤©§£

"iCar mdxa` xEarA(ck weqt)oM `le , ©£©§¨¨©§¦§Ÿ¥

dfe ,mdxa`l oMW lM ,awril xn`̈©§©£Ÿ¨¤¥§©§¨¨§¤
mWA `xwl wgvi xxFrzdW mcw did̈¨Ÿ¤¤¦§¥¦§¨¦§Ÿ§¥
xn`p 'd mWA `xTW xg` la` .'d£¨©©¤¨¨§¥¤¡©

"xxBn eil` Kld Klnia`e"(ek weqt), ©£¦¤¤¨©¥¨¦§¨
..KOr 'd did iM Epi`x F`x" Exn`e§¨§¨¨¦¦¨¨¦¨

"'d KExA dYr dY`(hk gk miweqt)`le , ©¨©¨§§Ÿ
ixace mi`PTn zF`lY cFr EdE`vn§¨§¨¦©¨¦§¦§¥
awril mpn` .dpFW`xA xW`M zFaix¦©£¤¨¦¨¨§¨§©£Ÿ
`Ed iM ,llM mixg` zEkfA dlY `lŸ¨¨¦§£¥¦§¨¦
cnll ,"mild` aWi" eixErPn mpn`̈§¨¦§¨Ÿ¥Ÿ¨¦¦§Ÿ
ild`A hxtA ,mrd z` zrC cOllE§©¥©©¤¨¨¦§¨§¨¢¥
ilA 'd WTan lM Elr mXW xare mW¥¨¥¤¤¨¨¨§©¥§¦

.wtqe dxez ¨¥



סז zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy
לאברהם קנּויה עדין היתה ּכמֹולא ארץ היתה והיא ּבפעל, ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ז)ּומהּו כד, שרה לארץ (חיי ּבחּוץ : ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבארץ. רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה', מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא

(â)Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMä:E ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑"האּלה" .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½
ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk úà¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑זרע 'יהא לבנֹו: אֹומר אדם ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְֲִֵֵַָָ

לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכזרעֹו
לענין  ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל יבר ּב"ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכן: מצינּו ה)הּקללה לאלה",(במדבר האּׁשה "והיתה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: ׂשֹונאֹו, (ישעיה ׁשהּמקּלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשהּנׁשּבע סה) לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ"והּנחּתם

!'וכ ּכ עׂשיתי אם ּכפלֹוני, 'אהא .אֹומר: ְְֱִִִִִֵֵָָָ

(ä)ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½
:éúøBúå éúBwç éúåöî¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו ÓLiÂ¯.ּכׁשּנּסיתי »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…
Èz¯ÓLÓ∑,ׁשּבּתֹורה אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ

לׁשּבת  ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות כא)ּכגֹון: ∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ְְְְֲִַַָָƒ¿…«
ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֹּדברים

ּדמים  ּוׁשפיכּות הרע ∑È˙BwÁ.ּגזל ׁשּיצר ּדברים ְִִֵָָÀ«ְִֵֶֶַָָ

חזיר  אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻואּמֹות
הּמל ּגזרת אּלא ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשעטנז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּולביׁשת

עבדיו  על ֿ ∑È˙¯B˙Â.וחּקֹותיו ׁשּבעל ּתֹורה להביא ְֲַָָָֻ¿…»ְְִֶַָָ
מּסיני ּפה, למׁשה .(ב"ר)הלכה ְֲִִֶֶַָָֹ

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
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zeclezסח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k ipy meil inei xeriy
קׁשה  והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ לֹומר Ó‡‰.לּמה? ְֶֶַַָָָָָָָָָָ≈»

ÌÈ¯ÚL∑,לעׂשֹות ראּויה ּכּמה על ׁשאמדּוה ועׂשתה ¿»ƒְְְֲֲֶַַַָָָָָָ
זה, 'אמד אמרּו: ורּבֹותינּו מאה. - ׁשאמדּוה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחת

.היה'למעׂשרֹות  ְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz ,zeclez t"y zgiyn)

כ"ק  מבאר ׁשערים" מאה יצחק... "וּיזרע הּפסּוק ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעל
חמיׁשים  יׁשנם ּכללי ׁשּבאֹופן צדק", ה"צמח ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאדמֹו"ר
ואפׁשרּויֹות: ּדרגֹות ׁשּתי יׁש עצמם אּלּו ּובׁשערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשערים,
למּטה, מּלמעלה הׁשּפעה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכפי
וכ למעלה. מּמּטה העלאה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכפי

ׁשערים". "מאה ְִִֵָָָנֹוצרים
ׁשל  הּדרּגה הּוא: אּלּו ּדרגֹות ׁשּתי ּבין ההבּדלים ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאחד
מּלמעלה, הׁשּפעה ׁשל ּבכיוּון ׁשהם ּכפי ׁשערים" ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ"חמיׁשים
ּתֹופס  ׁשה"מּטה" הרי למּטה, ירידה היא ׁשּמהּותּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיון
מאֹור  נמׁש ּכאׁשר אף ולכן, זֹו. ּדרּגה לגּבי מקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיזׁשהּו
ּכלׁשהי  אחיזה לּנס ׁשּתהיה צֹור יׁש הּטבע, ׁשּמעל נס ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
ׁשהם  ּכפי ׁשערים" "מאה ׁשל הּדרּגה זאת, לעּומת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּטבע.
אּלא  העֹולם, למגּבלֹות קׁשּורה אינּה העלאה, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּבכיוּון
מן  ולצאת להתרֹומם היא ה"העלאה" ּתכלית :ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהיפ

ׁשידּוד  ׁשל ּבאֹופן הם זֹו מּדרּגה הּניסים ,ּולפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהעֹולם.
ֶַַהּטבע.

ׁשערים" ל"מאה רׁש"י ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ׁשל ההסּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו
ְִִִָּבפנימּיּותם:

ׁשל  ׁשּבכיוּון ׁשערים") "מאה מּתֹו) הּׁשערים חמיׁשים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמּצד
הּתבּואה  צמיחת ּבעת ׁשרתה ׁשהּברכה לבאר יׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהמׁשכה,
ּבּדרּגה  הּׁשערים חמיׁשים מּצד ואילּו הּטבע. ּבמגּבלֹות –ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָ
ּולאחר  הּצמיחה לאחר ׁשרתה ׁשהּברכה יֹוצא, - ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה
הּנֹובעים  הּניסים ּכי הּתבּואה, ׁשל המדּויקת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמדידה

הּטבע. ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן הם זֹו, ְְִִֵֶֶֶַַַָמּדרּגה
את  מדד ׁשּיצחק על־ידי הּוׂשגה העלאה ׁשל זֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָודרּגה
העלאה  היא הּמעׂשר ּתכלית ּגם ּכי מעׂשר, לצֹור ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּתבּואה
היה  זֹו עבֹודה על־ידי הּנֹובע האֹור ּגם ולכן למעלה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָמּלמּטה

העלאה. ׁשל ְֲִֶַָָּבכיוּון

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz zeclez t"y zgiyn)

ּכיון  נֹוסף: ענין יׁש היה" למעׁשרֹות זה "אֹומד רׁש"י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבדברי
את  למּדֹוד ּדֹורׁשת ׁשההלכה ּבאֹופן נקּבעה מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצות
ׁשעצם  יֹוצא, – הּמעׂשר היא מּמּנה ועׂשירית ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתבּואה
הּתֹורה  ּתֹורה: ׁשל מדידה ּתֹורה, ׁשל מציאּות הּוא ְְִִֶֶֶַָָָָָה"אֹומד"
זאת, ּובכל .וכ ּכ היא הּתבּואה ׁשּכּמּות וקֹובעת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסקת
מאה. ּפי עצמּה את והכּפילה זה מאֹומד "יצאה" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּתבּואה

התּבּטלה. הּתֹורה ׁשל הּמדידה ְְְֲִִִֶַַַָָָאפילּו
הּמציאּות, ׁשל מדידה על מדּוּבר ּכאׁשר הּׁשאלה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעֹוררת
ּבּמדידה  ׁשינּוי ׁשּיחּול ייּתכן ּכיצד א זאת. להבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
"ורּבֹותינּו רׁש"י אֹומר על־ּכ אמת'? 'ּתֹורת לפי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָהּנקּבעת
וזֹוהי  (=אדֹון). הּבית ּבעל ּגדֹול, הּוא "רב" ְְִִַַַַַָָָאמרּו":
ּגדֹולים, זאת ׁשאמרּו אמרּו", "ורּבֹותינּו ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּמׁשמעּות
ּתֹורה. ׁשל מדידה ּגם לׁשּנֹות יכֹולים ׁשהם הּכל, על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאדֹונים
עּמֹו מתאחדת ׁשהּתֹורה ּבאֹופן ּתֹורה לֹומד יהּודי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
אז  רק ּפׁשּוטֹו, לפי ּגם ּכּמּובן, אׁשר ׁשּלֹו, "ּתֹורתֹו" ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָונעׂשית
על  הּבית ּבעל להיֹות מ"רּבֹותינּו", לאחד להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּוא

חז" אמרּו ועליו ּכביכֹול, רּבנן,הּתֹורה, – מלכי? "מאן ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ
היא  ּכ ּפסיקתם, ּוכפי והּמלכים, האדֹונים הם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשרּבנן

ְִַהּמציאּות.
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא הּפסּוק על חז"ל ְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָֹּכמאמר
ימין  על ל "אֹומרים רּבנן ּכאׁשר אפילּו ּוׂשמאל", ימין ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹל
ענין  אפילּו ּכלֹומר, ימין". ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

אֹומרים  וחז"ל ׂשמאל, ׁשהּוא מגּדירה אמת' 'ּתֹורת ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָֹאׁשר
– תסּור..." "לא עצמּה: הּתֹורה ּפֹוסקת ימין, ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָֹעל־ּכ

להם. לׁשמֹוע ְִֵֶַָיׁש
על  אֹומרים ׁשחכמים ׁשעל־ידי־זה ,מּכ יֹותר לֹומר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
'ּתֹורת  הּתֹורה, ּכאׁשר ימין. נעׂשה הּוא – ימין ׁשהּוא ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׂשמאל
עצמֹו ׁשהּדבר לֹומר הּכּונה אין תסּור", "לא ּפֹוסקת ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמת',
ׁשּלמעׂשה  הּתֹורה ציותה זאת ּובכל "ׂשמאל" נׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאכן
ּבאמת  ׁשהרי "ימין", ׁשּזהּו אֹומרים חכמים ּכי ,להיפ ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָינהגּו
אּלא  לאמת, ּבניגּוד לפעֹול ּתצּוה אמת' ׁש'ּתֹורת ייּתכן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלא
אמת' 'ּתֹורת מּצד מּוגדר זה ׁשּדבר ׁשּלמרֹות היא, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
הּכח  את לרּבנן העניקה עצמּה הּתֹורה הרי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׂשמאל",
ּפסקם, לפני ׁשהיה, הּדבר יׁשּתּנה ּפסקם, ׁשעל־ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלׁשּנֹות,

"ימין". ּבאמת להיֹות ְְֱִִֶֶָֹׂשמאל,
ּגֹומר  "לא־ל הּפסּוק על הּירּוׁשלמי ּבּתלמּוד לּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבדֹומה
החֹודׁש קידּוׁש ּבענין ּבית־ּדין ׁשל ּפסק־ּדין ׁשעל־ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעלי",
ׁשּפסק  ייּתכן והרי והּמציאּות, הּטבע מׁשּתּנים הּׁשנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָועיּבּור
כן, לפני ׁשּנתקּבלה העדּות ּביטּול על־ידי ּגם יּקבע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדין

וכּדֹומה. ּתֹורה) ׁשל (מציאּות אחרת נפסק לפיה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָואׁשר
אינׁשי  ׁשאר טּפׁשאי "ּכּמה הּגמרא לדברי ההסּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזהּו
קיימי  ולא ּתֹורה, ספר לפני) קמים (=אׁשר מקּמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדקיימי
ּדאילּו חׁשּוב), אדם לפני קמים (=ואינם רּבה ּגברא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמקּמי
(=ּובאּו חדא ּבצרּו רּבנן ואתּו ארּבעים, ּכתיב ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבספר
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קׁשה  והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ לֹומר Ó‡‰.לּמה? ְֶֶַַָָָָָָָָָָ≈»

ÌÈ¯ÚL∑,לעׂשֹות ראּויה ּכּמה על ׁשאמדּוה ועׂשתה ¿»ƒְְְֲֲֶַַַָָָָָָ
זה, 'אמד אמרּו: ורּבֹותינּו מאה. - ׁשאמדּוה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחת

.היה'למעׂשרֹות  ְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz ,zeclez t"y zgiyn)

כ"ק  מבאר ׁשערים" מאה יצחק... "וּיזרע הּפסּוק ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעל
חמיׁשים  יׁשנם ּכללי ׁשּבאֹופן צדק", ה"צמח ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאדמֹו"ר
ואפׁשרּויֹות: ּדרגֹות ׁשּתי יׁש עצמם אּלּו ּובׁשערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשערים,
למּטה, מּלמעלה הׁשּפעה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכפי
וכ למעלה. מּמּטה העלאה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכפי

ׁשערים". "מאה ְִִֵָָָנֹוצרים
ׁשל  הּדרּגה הּוא: אּלּו ּדרגֹות ׁשּתי ּבין ההבּדלים ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאחד
מּלמעלה, הׁשּפעה ׁשל ּבכיוּון ׁשהם ּכפי ׁשערים" ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ"חמיׁשים
ּתֹופס  ׁשה"מּטה" הרי למּטה, ירידה היא ׁשּמהּותּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיון
מאֹור  נמׁש ּכאׁשר אף ולכן, זֹו. ּדרּגה לגּבי מקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיזׁשהּו
ּכלׁשהי  אחיזה לּנס ׁשּתהיה צֹור יׁש הּטבע, ׁשּמעל נס ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
ׁשהם  ּכפי ׁשערים" "מאה ׁשל הּדרּגה זאת, לעּומת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּטבע.
אּלא  העֹולם, למגּבלֹות קׁשּורה אינּה העלאה, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּבכיוּון
מן  ולצאת להתרֹומם היא ה"העלאה" ּתכלית :ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהיפ

ׁשידּוד  ׁשל ּבאֹופן הם זֹו מּדרּגה הּניסים ,ּולפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהעֹולם.
ֶַַהּטבע.

ׁשערים" ל"מאה רׁש"י ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ׁשל ההסּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו
ְִִִָּבפנימּיּותם:

ׁשל  ׁשּבכיוּון ׁשערים") "מאה מּתֹו) הּׁשערים חמיׁשים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמּצד
הּתבּואה  צמיחת ּבעת ׁשרתה ׁשהּברכה לבאר יׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהמׁשכה,
ּבּדרּגה  הּׁשערים חמיׁשים מּצד ואילּו הּטבע. ּבמגּבלֹות –ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָ
ּולאחר  הּצמיחה לאחר ׁשרתה ׁשהּברכה יֹוצא, - ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה
הּנֹובעים  הּניסים ּכי הּתבּואה, ׁשל המדּויקת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמדידה

הּטבע. ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן הם זֹו, ְְִִֵֶֶֶַַַָמּדרּגה
את  מדד ׁשּיצחק על־ידי הּוׂשגה העלאה ׁשל זֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָודרּגה
העלאה  היא הּמעׂשר ּתכלית ּגם ּכי מעׂשר, לצֹור ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּתבּואה
היה  זֹו עבֹודה על־ידי הּנֹובע האֹור ּגם ולכן למעלה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָמּלמּטה

העלאה. ׁשל ְֲִֶַָָּבכיוּון

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz zeclez t"y zgiyn)

ּכיון  נֹוסף: ענין יׁש היה" למעׁשרֹות זה "אֹומד רׁש"י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבדברי
את  למּדֹוד ּדֹורׁשת ׁשההלכה ּבאֹופן נקּבעה מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצות
ׁשעצם  יֹוצא, – הּמעׂשר היא מּמּנה ועׂשירית ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתבּואה
הּתֹורה  ּתֹורה: ׁשל מדידה ּתֹורה, ׁשל מציאּות הּוא ְְִִֶֶֶַָָָָָה"אֹומד"
זאת, ּובכל .וכ ּכ היא הּתבּואה ׁשּכּמּות וקֹובעת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסקת
מאה. ּפי עצמּה את והכּפילה זה מאֹומד "יצאה" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּתבּואה

התּבּטלה. הּתֹורה ׁשל הּמדידה ְְְֲִִִֶַַַָָָאפילּו
הּמציאּות, ׁשל מדידה על מדּוּבר ּכאׁשר הּׁשאלה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעֹוררת
ּבּמדידה  ׁשינּוי ׁשּיחּול ייּתכן ּכיצד א זאת. להבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
"ורּבֹותינּו רׁש"י אֹומר על־ּכ אמת'? 'ּתֹורת לפי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָהּנקּבעת
וזֹוהי  (=אדֹון). הּבית ּבעל ּגדֹול, הּוא "רב" ְְִִַַַַַָָָאמרּו":
ּגדֹולים, זאת ׁשאמרּו אמרּו", "ורּבֹותינּו ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּמׁשמעּות
ּתֹורה. ׁשל מדידה ּגם לׁשּנֹות יכֹולים ׁשהם הּכל, על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאדֹונים
עּמֹו מתאחדת ׁשהּתֹורה ּבאֹופן ּתֹורה לֹומד יהּודי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
אז  רק ּפׁשּוטֹו, לפי ּגם ּכּמּובן, אׁשר ׁשּלֹו, "ּתֹורתֹו" ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָונעׂשית
על  הּבית ּבעל להיֹות מ"רּבֹותינּו", לאחד להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּוא

חז" אמרּו ועליו ּכביכֹול, רּבנן,הּתֹורה, – מלכי? "מאן ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ
היא  ּכ ּפסיקתם, ּוכפי והּמלכים, האדֹונים הם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשרּבנן

ְִַהּמציאּות.
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא הּפסּוק על חז"ל ְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָֹּכמאמר
ימין  על ל "אֹומרים רּבנן ּכאׁשר אפילּו ּוׂשמאל", ימין ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹל
ענין  אפילּו ּכלֹומר, ימין". ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

אֹומרים  וחז"ל ׂשמאל, ׁשהּוא מגּדירה אמת' 'ּתֹורת ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָֹאׁשר
– תסּור..." "לא עצמּה: הּתֹורה ּפֹוסקת ימין, ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָֹעל־ּכ

להם. לׁשמֹוע ְִֵֶַָיׁש
על  אֹומרים ׁשחכמים ׁשעל־ידי־זה ,מּכ יֹותר לֹומר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
'ּתֹורת  הּתֹורה, ּכאׁשר ימין. נעׂשה הּוא – ימין ׁשהּוא ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׂשמאל
עצמֹו ׁשהּדבר לֹומר הּכּונה אין תסּור", "לא ּפֹוסקת ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמת',
ׁשּלמעׂשה  הּתֹורה ציותה זאת ּובכל "ׂשמאל" נׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאכן
ּבאמת  ׁשהרי "ימין", ׁשּזהּו אֹומרים חכמים ּכי ,להיפ ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָינהגּו
אּלא  לאמת, ּבניגּוד לפעֹול ּתצּוה אמת' ׁש'ּתֹורת ייּתכן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלא
אמת' 'ּתֹורת מּצד מּוגדר זה ׁשּדבר ׁשּלמרֹות היא, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
הּכח  את לרּבנן העניקה עצמּה הּתֹורה הרי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׂשמאל",
ּפסקם, לפני ׁשהיה, הּדבר יׁשּתּנה ּפסקם, ׁשעל־ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלׁשּנֹות,

"ימין". ּבאמת להיֹות ְְֱִִֶֶָֹׂשמאל,
ּגֹומר  "לא־ל הּפסּוק על הּירּוׁשלמי ּבּתלמּוד לּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבדֹומה
החֹודׁש קידּוׁש ּבענין ּבית־ּדין ׁשל ּפסק־ּדין ׁשעל־ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעלי",
ׁשּפסק  ייּתכן והרי והּמציאּות, הּטבע מׁשּתּנים הּׁשנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָועיּבּור
כן, לפני ׁשּנתקּבלה העדּות ּביטּול על־ידי ּגם יּקבע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדין

וכּדֹומה. ּתֹורה) ׁשל (מציאּות אחרת נפסק לפיה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָואׁשר
אינׁשי  ׁשאר טּפׁשאי "ּכּמה הּגמרא לדברי ההסּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזהּו
קיימי  ולא ּתֹורה, ספר לפני) קמים (=אׁשר מקּמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדקיימי
ּדאילּו חׁשּוב), אדם לפני קמים (=ואינם רּבה ּגברא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמקּמי
(=ּובאּו חדא ּבצרּו רּבנן ואתּו ארּבעים, ּכתיב ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבספר
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על  הּבית ּבעלי הם ׁשחכמים – אחד)" והפחיתּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמים
את  ּכביכֹול, לבּטל, ּכח להם העניקה הּתֹורה ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

הּתֹורה. ׁשל ְִֶַַָהמדידֹות
"סּור  ׁשל הענין לגּבי ׁשם הּגמרא זאת ׁשאֹומרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשם
את  הּיּסּורים, את להפחית חכמים ׁשל ׁשּבכֹוחם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמרע",

הּכתּובים  יּסּורים אפילּו יהּודי, ׁשל הארּבעים, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּמּכה
"רּבֹותינּו" ׁשל ׁשּבכֹוחם טֹוב", "ועׂשה לגּבי  ּגם ּכ ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה,
ּכל  את ּולבּטל עצּומה ּבכּמּות מּלמעלה הׁשּפעה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹורר
רב  ׁשּיּגיע – ּבברכה הּתֹורה מדידת את אפילּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהמדידֹות,

רויחי. – ּובכּולם ּומזֹוני, חּיי ּבבני ְְְְִֵֵֵֵַָָטּוב
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קקקקׁשׁשׁשׁשהההה והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה קקקקׁשׁשׁשׁשהההה יב)ׁשׁשׁשׁשהארץהארץהארץהארץ כו, (רש"י ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הארץ  ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש
ּבפני  אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ("אינּה
לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש חֹוזר מה לׁשם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּכפל לֹו ּבּׁשנהההיאההיאההיאההיאׁשהקׁשה ההיא ההיא ההיא ההיא .. ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּׁשני  ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, ההיא). ּובּׁשנה ּבארץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא
ׁשל החס  החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה לרעה הׁשּפיעּו רֹונֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

חׁשּובה" מ"אינּה ׁשהפכה הארץ, על ּגם לרעה הׁשּפיע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּׁשנה
ּגם  לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל והחּסרֹון מּמׁש; ל"קׁשה" ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָסתם,
מּמׁש. ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה" מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָעל
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יצחק" "וּיזרע הּפסּוק יב)על אליעזר (כו, ּדרּבי ּבפרקי איתא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכל (רפל"ג) את לקח אּלא חס־וׁשלֹום, ּדגן זרע יצחק ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ"וכי

לענּיים". צדקה וזרע ממֹונֹו ְְְֲִִַַַַָָָָמעׂשר
עד  ּדגן, זרע ׁשּיצחק ּבזה הּפלא ּגֹודל מהּו ּתמּוּה, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָולכאֹורה

"חס־וׁשלֹום"? זה על ׁשאֹומרים ּכ ְְְִֵֶֶַַָָּכדי
הּתניא ּבספר ּׁשּכתּוב מה על־ּפי זה לבאר על (פכ"ג)ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

היּו איבריהם ׁשּכל הּמרּכבה, הן ׁש"הן הּקדֹוׁשים ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות
ימיהם". ּכל . . הּזה עֹולם מעניני ּומּובדלים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָקדֹוׁשים

חּיים' 'ּתֹורת נ"ע)ּובספר האמצעי אדמו"ר מבאר (לכ"ק ְְִֵֵֶַַָ
זה  ּבעסק "אין ּכי ּדוקא, צאן רֹועי האבֹות היּו זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמּטעם

מחׁשבה  מּכל ּפנּוי להיֹות יּוכל הּיֹום וכל ּכלל, טרּדא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָׁשּום
טרּדא  יׁש האדמה "ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן לבּדֹו". לה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבלּתי

ּוקצירה" ּוזריעה ּבחריׁשה ב)ּודאגה קב, ויחי חיים .(תורת ְְְֲִִִַָָָָָ
והיינּו, חס־וׁשלֹום", ּדגן זרע יצחק "וכי ּבּמדרׁש מתמּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

מע  ּומּובּדל קדֹוׁש ׁשהיה ׁשּיצחק להיֹות אפׁשר ניני ּדהאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
חס־וׁשלֹום! ּוקצירה" ּב"זריעה התעּסק הּזה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעֹולם

לה' "ּבלּתי היתה היא ּגם יצחק ׁשּזריעת מתרץ, זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
ולכן  לענּיים", צדקה "זרע ּכי־אם "ּדגן" זרע לא ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹלבּדֹו",
העליֹון  "רצֹון אּלא ּגׁשמי, ענין הּדגן את ּבזריעתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ְַלבּדֹו".
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ׁשערים. מאה ׁשּמצא זה על נֹוסף ענין הּוא ה' ׁשּויברכהּו מׁשמע ׁשערים, מאה גֹו' וּימצא לאחרי ה', ויברכהּו ׁשּנאמר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּזה

ß oeygxn d"k iyily mei ß

(âé):ãàî ìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−§«Ÿ

i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑אבימל ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל ּפרדֹותיו זבל אֹומרים: .(ב"ר)ׁשהיּו ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

וּיגּדל  עצמֹו, ּביצחק הגּדלה נעׂשה גֹו' יצחק וּיזרע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָׂשעל־ידי
גו'. ִָהאיׁש

ּכאן  ׁשאֹומר מאד, ּגדל ּכי עד וגדל הלֹו וּיל האיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוּיגּדל
ג' ּכנגד הם הּגדילֹות ׁשג' לֹומר, ויׁש ּפעמים. ג' ּגדל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּלׁשֹון
היא  האיׁש, וּיגּדל ו"יברכהּו". "וּימצא" "ּדוּיזרע" ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהענינים
(וּיזרע), האתערּותא־ּדלתּתא ער ׁשּלפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָההמׁשכה
וגדל, הלֹו וּיל ה"ממּלא". אֹור המׁשכת היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבכללּות

(וּימצא), האתערּותא־ּדלתּתא ער לפי ׁשּלא ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהיא
הלֹו נאמר ולכן ה"ּסֹובב". אֹור המׁשכת הּוא ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבכללּות
ׁשּלמעלה  ה"ּסֹובב" ּבאֹור היא ההליכה ּדענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָוגדל,
ׁשאין  מּמקֹום ההמׁשכה היא מאד, ּגדל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמהׁשּתלׁשלּות.
ּדבכללּות  ה'), (ויברכהּו לׁשם מּגעת ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאתערּותא־ּדלתּתא
ּדאמיּתית  מאד, ּגדל נאמר ולכן העצמּות. המׁשכת ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּוא

.יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא (מאד) הּבלי־ּגבּול ְְְְְְְִִִֵַַַָֹענין

(יג  ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡¯·‚ ‡·¯e נ"יÈ‚Ò(„Ú È·¯Â ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡·¯ Ècƒ¿»«¬»



zeclezע zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k iyily meil inei xeriy

(ãé)äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®
ìt Búà eàð÷éå:íézL ©§©§¬Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ מׁשמע "עבּדה" אחת, עבֹודה מׁשמע "עבֹודה" אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
רּבה  .ּפעּלה ְַָָֻ

(åè)éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−
ìt íeîzñ åéáà íäøáà:øôò íeàìîéå íézL ©§¨¨´¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑הּבאֹות הּגיסֹות מּפני לנּו, הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: ּפלׁשּתאי'מּפני 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הּלב  את מטמטם הּתלמּוד: ּובלׁשֹון סתימה, .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy)

יכֹול  ּד"ּפלׁשּתים" ׁשהענין מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָמבֹואר
למרֹות  - וזאת ּדקדּוׁשה, ּד"ּפלׁשּתים" מהענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלהׁשּתלׁשל
"התּגּלּות  ּביֹותר, נעלית ּבחינה היא ּדקדּוׁשה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשּפלׁשּתים
לאין  ּובהתרחבּות ּובגלּוי ּבפילּוׁש ה' ּבדביקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהּׂשמחה
ּבהעּדר  אף־על־ּפי־כן ּברחבה", ּד"ואתהּלכה ּבאֹופן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָקץ",
ּבחינת  הֹוללּות, ׁשל ׂשמחה מּזה לבֹוא יכֹול כּו' ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּזהירּות

ׁשחפר  ׁשהּבארֹות מצינּו ולכן ּד'לעּומת־זה'. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפלׁשּתים
היינּו, אברהם, מֹות אחרי ּפלׁשּתים סתמּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָאברהם,
יכֹול  אברהם), (ּבחינת ּדקדּוׁשה האהבה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבהסּתּלקּות
ּדקליּפה, וׂשמחה הֹוללּות ּבחינת - לחיצֹונים יניקה ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָלהיֹות
ׁשעל־ידי־זה  הּיראה, מּדת ּדיצחק, החפירה - לזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהעצה

כּו'. החיצֹונים יניקת את ְְִִִִֶַַׁשֹוללים

(æè)zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨
^ãàî epnî¦¤−§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ מן .העיר רחֹוק ¿««¿»ִִָָ

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéa eøôçéøçà íézL ¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬
:åéáà ïäì̈¤−¨¦«

i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ מּגרר יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וחפרן  .חזר ֲַַָָָ

(èé)íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
:íéiç©¦«

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

e¯ÙÁיח  Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt ÔeBnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

˙Ônיט  eÁkL‡Â ‡ÏÁa ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ· ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ

epxetq

(ci).äaø äcáòåzFidl okEn rwxw ©£ª¨©¨©§©¨¦§
.carp¤¡¨

ìt Búà eàð÷éå.íézLmdizFcUAW ©§©§Ÿ§¦§¦¤¦§¥¤
E`iade dAxd ErxGW df Ktd f` dxẅ¨¨¥¤¤¤¨§©§¥§¥¦

.hrneh dxez §©
(eh)ìt íeîzñ.íézLE`xi xW`M ¦§§¦§¦©£¤¨§

wgvil wiGd iYlal Klnia` zevn¦§©£¦¤¤§¦§¦©¦§¦§¨
(`i weqt)z`pUA zFx`Ad Enzq ,¨§©§¥§¦§©

.mz`pwfh dxez ¦§¨¨
(fh).epnî zîöò ékLxWrA lkEze ¦¨©§¨¦¤§©§¨§§

.Epilr mnFwzdlfi dxez §¦§¥¨¥



עי zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k iyily meil inei xeriy

(ãé)äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®
ìt Búà eàð÷éå:íézL ©§©§¬Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ מׁשמע "עבּדה" אחת, עבֹודה מׁשמע "עבֹודה" אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
רּבה  .ּפעּלה ְַָָֻ

(åè)éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−
ìt íeîzñ åéáà íäøáà:øôò íeàìîéå íézL ©§¨¨´¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑הּבאֹות הּגיסֹות מּפני לנּו, הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: ּפלׁשּתאי'מּפני 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הּלב  את מטמטם הּתלמּוד: ּובלׁשֹון סתימה, .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy)

יכֹול  ּד"ּפלׁשּתים" ׁשהענין מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָמבֹואר
למרֹות  - וזאת ּדקדּוׁשה, ּד"ּפלׁשּתים" מהענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלהׁשּתלׁשל
"התּגּלּות  ּביֹותר, נעלית ּבחינה היא ּדקדּוׁשה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשּפלׁשּתים
לאין  ּובהתרחבּות ּובגלּוי ּבפילּוׁש ה' ּבדביקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהּׂשמחה
ּבהעּדר  אף־על־ּפי־כן ּברחבה", ּד"ואתהּלכה ּבאֹופן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָקץ",
ּבחינת  הֹוללּות, ׁשל ׂשמחה מּזה לבֹוא יכֹול כּו' ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּזהירּות

ׁשחפר  ׁשהּבארֹות מצינּו ולכן ּד'לעּומת־זה'. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפלׁשּתים
היינּו, אברהם, מֹות אחרי ּפלׁשּתים סתמּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָאברהם,
יכֹול  אברהם), (ּבחינת ּדקדּוׁשה האהבה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבהסּתּלקּות
ּדקליּפה, וׂשמחה הֹוללּות ּבחינת - לחיצֹונים יניקה ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָלהיֹות
ׁשעל־ידי־זה  הּיראה, מּדת ּדיצחק, החפירה - לזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהעצה

כּו'. החיצֹונים יניקת את ְְִִִִֶַַׁשֹוללים

(æè)zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨
^ãàî epnî¦¤−§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ מן .העיר רחֹוק ¿««¿»ִִָָ

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéa eøôçéøçà íézL ¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬
:åéáà ïäì̈¤−¨¦«

i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ מּגרר יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וחפרן  .חזר ֲַַָָָ

(èé)íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
:íéiç©¦«

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

e¯ÙÁיח  Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt ÔeBnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

˙Ônיט  eÁkL‡Â ‡ÏÁa ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ· ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ

epxetq

(ci).äaø äcáòåzFidl okEn rwxw ©£ª¨©¨©§©¨¦§
.carp¤¡¨

ìt Búà eàð÷éå.íézLmdizFcUAW ©§©§Ÿ§¦§¦¤¦§¥¤
E`iade dAxd ErxGW df Ktd f` dxẅ¨¨¥¤¤¤¨§©§¥§¥¦

.hrneh dxez §©
(eh)ìt íeîzñ.íézLE`xi xW`M ¦§§¦§¦©£¤¨§

wgvil wiGd iYlal Klnia` zevn¦§©£¦¤¤§¦§¦©¦§¦§¨
(`i weqt)z`pUA zFx`Ad Enzq ,¨§©§¥§¦§©

.mz`pwfh dxez ¦§¨¨
(fh).epnî zîöò ékLxWrA lkEze ¦¨©§¨¦¤§©§¨§§

.Epilr mnFwzdlfi dxez §¦§¥¨¥

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

מּלמּטה  העבֹודה ענין ּכללּות ׁשּזהּו - יצחק ׁשל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעבֹודתֹו
הסרת  הּוא ׁשענינּה ּבארֹות, ּבחפירת התּבּטאה - ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה

והה  הּוא ההעלם הּבאר ענין ׁשּכללּות ּגם ּומה כּו', סּתר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
למעלה. מּלמּטה היא הּמים ׁשּנביעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבאֹופן

יצחק  ׁשל ׁשעבֹודתֹו - לּבנים" סימן אבֹות "מעׂשה ענין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזהּו
ואחד  אחד לכל ּכח נתינת מהּוה הּבארֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבחפירת
הּנׁשמה, לאֹור להּגיע ּביכלּתֹו ׁשאין יטען ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּיׂשראל,
ּבגּוף  התלּבׁשּותּה מּצד והסּתר ּבהעלם ׁשהיא ּבׁשעה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּה
ּכי  הּנׁשמה, אֹור על ּומעלימים ׁשּמכּסים הּבהמית ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָונפׁש
ההעלם  הסרת ׁשל העבֹודה את ּכבר וסלל ּפתח ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק
את  לֹו ּגם נתן ועל־ידי־זה הּבארֹות, חפירת על־ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָוההסּתר
ּוכדברי  אלקּות, על וההסּתרים ההעלמֹות את להסיר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּכח
(ּבחמּׁשה  כּו'" לבן זֹוכה "האב עדּיֹות: ּבמּסכת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמׁשנה
לבניהם  עניניהם ּכל את ה'אבֹות' מֹוריׁשים ּוכמֹו־כן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּדברים),
ּבנֹוגע  ּב'ּתניא' הּזקן רּבינּו ּׁשּכתב מה ועל־ּדר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָאחריהם,

אחד  לכל ּגם ׁשּי מנהּו" וׁשמץ קצהּו ׁש"אפס רּבינּו, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלמׁשה
(אף־על־  ה'אבֹות' לעניני ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן מּיׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחד
מ"ׁשבעה  ׁשהּוא רּבינּו מׁשה אֹודֹות מדּבר הּזקן ׁשרּבינּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּגב

ה'אבֹות'). ׁשל ענינם זה אין והרי ְֲִִֵֵֶֶַָָָָרֹועים",
הֹוראה: ּגם מהּוה זה הרי - ּכח' ה'ּנתינת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹונֹוסף

ּכל  צרי ּכ - ּבארֹות לחּפֹור עבדיו את ׁשלח ׁשּיצחק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשם
הּכח  נפׁשֹו, ּכחֹות "עבדיו", את לׁשלֹוח מּיׂשראל ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאחד
ּכל  את על־ידם ּולהסיר עֹול, וקּבלת נפׁש מסירּות ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל

הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ׁשל וההסּתרים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָההעלמֹות
מריבה, ׁשל ּומּצב מעמד ּתחילה היה יצחק ׁשאצל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשם
רבּו ׁש"לא ּומּצב מעמד נעׂשה לבּסֹוף אבל גֹו'", ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹ"וּיריבּו
ּבאמרם  ּברית, עּמֹו וכרתּו לֹו, ׁשּסייעּו אּלא עֹוד ולא ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹעליה",
מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל ּגם ּכ - ה'" ּברּו עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"אּתה
לבּסֹוף  הּנה מנּגדים, לֹו יׁש ׁשּבתחילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשאף־על־ּפי

לֹו. ּומסייעים הם ּגם ְְְְִִִֵַַַמתהּפכים

(ë)íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦
:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

i"yx£˜NÚ∑ ערעּור.BnÚ e˜OÚ˙‰ Èk∑ וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו .נתעּׂשקּו ≈∆ְִƒƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

(àë)àø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬
:äðèN dîL§−̈¦§¨«

i"yx£‰ËN∑ ּבלע"ז נו .שמנ"ט ƒ¿»ְַַ

(áë)äéìò eáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zòiå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−¨¤®¨
ýåýé áéçøä äzò ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯§Ÿ̈²

:õøàá eðéøôe eðì̈−¨¦¬¨¨«¤
i"yx£ı¯‡· eÈ¯Ùe∑ ּבארעא וניפּוׁש .ּכּתרּגּומֹו: »ƒ»»∆ְְְְְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארעאארעאארעאארעא כב)ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש כו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ
לעיל  רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאת

יא) ב, ׁשּמימיו (ּבראׁשית ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ׁשּיצחק  היא הּכּונה ּכאן, ואף ּפיׁשֹון". נקרא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמתּברכין

האיׁש"). "וּיגּדל לעיל (ּכּכתּוב ויתּגּדל לפרׁשיתרּבה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּולרבקה  ליצחק היּו לא ׁשהרי ולדֹות, הֹולדת לׁשֹון ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ"ּופרינּו"

ּבנים. ׁשני ְִֵַָרק

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt i jxk zegiyÎihewl)

לׁשֹון  מעּתיק רׁש"י זה: רׁש"י ׁשּבפירּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"יינּה
" ענינים:ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשהּתרּגּום ּב' יׁשנם ׁשּבּפסּוק היינּו - ּבארעא" ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

הרחיב עּתה "ּכי הּבאהההה''''א) ענין הּוא - ב)ממממּלּלּלּלמעלה מעלה מעלה מעלה לנּו" . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָ
עבֹודתווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש" ענין הּוא - רׁש"י האדם האדם האדם האדם ּבארעא" ּומרּמז . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

„ÁˆÈ˜כ  ‡˙ÂÚ¯ ÌÚ ¯¯‚„ ‡˙ÂÚ¯ Bˆe¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡¯È·„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡iÓ ‡Ï Èc ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È¯‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

e˜¯‡כא  dÏÚ Û‡ Bˆe È¯Á‡ ‡¯Èa e¯ÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב  È¯Á‡ ‡¯Èa ¯ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È¯‡ ¯Ó‡Â ˙B·Á¯ dÓL ‡¯˜e dÏÚ Bˆ¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«

) LeÙÈÂ ‡Ï ÈÈ ÈzÙ‡ נ"א‡LÙÈÂ( «¿≈¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»»
:‡Ú¯‡a¿«¿»

epxetq

(k).Bnò e÷Oòúä.x`Ad afrIW wgvi mr ElCYWd`k dxez ¦§©§¦¦§©§¦¦§¨¤©£Ÿ©§¥



zeclezעב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k iriax meil inei xeriy
"הרחיב ׁשל "הההה''''ׁשהּתכלית - היא ּבארעא",ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלנּו" ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָ

על־ידי יעביעביעביעבֹוֹוֹוֹוד ד ד ד ׁשהאדם והאדם העֹולם ּבריאת ּכונת ּתכלית , ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּוכמֹו ּבזה, ויעבֹוד יתיּגע ׁשהאדם היא ה'") ("הרחיב ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה

" הּוא: העבֹודה ואֹופן יּוּלד". לעמל "אדם ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשׁשּכתּוב ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָ
עםּבּבּבּבארעא ארעא ארעא ארעא  יעבֹוד ׁשהאדם ׁשּמּגיע העהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם", עד ועניניו ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּכביכֹול ׁשהאדם ּכפי ממממֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיףלדרּגא הּבריאה על ("וּניפּוׁש") ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָ
אלקּות  ׁשּמגּלה היינּו - הּקּב"ה על־ידי נבראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא
אין  הּבריאה ׁשּמּצד ּכזה ּבמקֹום ּגם ּומצֹות) ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(על־ידי

"נעׂשה ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשם, ּבגילּוי ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוּתּתּתּתף ף ף ף אלקּות ְְֱֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ
"מה  חז"ל אמרּו מּזה, [ויתרה ּבראׁשית" ּבמעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהקּב"ה

עֹולמֹות". ּבֹורא אביכם אף עֹולמֹות, ּבֹורא ֲִֵֵֶַַָָָָהּקּב"ה
מּכיון הּדבר? אפׁשרי אי לטעֹון: מקֹום יׁש ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה אמנם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

יכֹול  אי אּלּו, ּבהגּבלֹות ּבראֹו והּוא העֹולם, את ְְְְֵֵֶַָָָָָָָּברא
ּבזה? להֹוסיף - נברא - מלא אֹו ְְְִִֶֶַָָָָָּבן־אדם
עּתה "ּכי ּבּכתּוב: ּתחּלה מרּומז זה ּגם לנלנלנלנּוּוּוּוהּנה הההה'''' ",הרחיבהרחיבהרחיבהרחיב ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיּוכל זה על הּכח ׁשּגם להרחיב להרחיב להרחיב להרחיב ("לנּו")האדםהאדםהאדםהאדםהיינּו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבא ּבּבריאה, יׂשראל מהמהמהמהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּולהֹוסיף לבני ונתן ׁשהרחיב , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

- (ּובמילא ּביכלּתם ולכן והגּבלֹות, מּמדידֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכח
ּברּוחנּיּות, ּולהרחיבֹו העֹולם הגּבלֹות לבּטל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּתפקידם)
ּברכה  מֹוסיפים על־ידי־זה ּכי - ּבגׁשמּיּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּובמילא
ׁשהּמקֹום  ּכצבי היא הּקֹודׁש וארץ גֹו', יבּולּה" הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ונתנה

ּבארעא".ההההּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשמימימימי ׁש"וּניפּוׁש עד כּו' מתּפּׁשט ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָ
אלקי ה' "אנכי ּׁשּכתּוב ּבמה ּגם מרּומז זה ענין והּנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹה.
ּב' ּכאן ּדגם - ואמלאהּו" ּפי הרחב מצרים מארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּמעל
הּוא  - מצרים" מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי א) ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹענינים:

הּבא -ממממּלּלּלּלמעלה מעלה מעלה מעלה ענין (ואמּלאהּו)" ּפי "הרחב ב) האדם האדם האדם האדם . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
- לעׂשֹות מּצד להרחיבלהרחיבלהרחיבלהרחיבצרי ׁשהּוא מּכפי יֹותר הּפה את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

צרי ׁשהאדם (וכּנ"ל את להלהלהלהֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיףהּבריאה ּולהרחיב ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ְִַָהּבריאה).

מּכיון להבין: צרי ּבזה ּבאֹופן ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה וגם הּפה את ּברא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ה'" אנכי הלא וגֹו' לאדם ּפה ׂשם "מי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹֹמסּוים,

א  ׁשּבן־אדם- אפׁשר הּפה?ירחיבירחיבירחיבירחיבי את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אלקי ה' "אנכי הּכתּוב: ּב(ּתחּלת) הּתירּוץ ּבא זה ְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעל
מצרים  ׁשל ארץ היא מצרים" "ארץ מצרים": מארץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּמעל
ממצרים  יׂשראל ּבני את "העלה" והּקּב"ה וכּו', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּוגבּולים
ואינֹו ׁשמדּיק - ּבארץ") "ּופרינּו (ואּדרּבא - אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּוגבּולים
היינּו ,"הּמעל" אּלא המקֹומֹות), (ּכברֹוב "הּמֹוציא" ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָּכֹותב

הּקּב"הׁשׁשׁשׁשהעלההעלההעלההעלה וצרילמעלהלמעלהלמעלהלמעלהאֹותם יכֹול ולכן מהגּבלֹות, ְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ההגּבלֹות. את לבּטל - (והעֹולם) "ּפי "הרחב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹות

יֹוסיפּורצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹוזהּו יׂשראל ׁשּבני העֹולם ּבבריאת הּקּב"ה ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכּנ"ל. זה, על ּכח להם הּנֹותן והּוא עבֹודתם, על־ידי ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעליה

ּבטענת  הענינים) (ּבפנימּיּות הּביאּור ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ[וזהּו
מה  מּפני ענּיים, אֹוהב אלקיכם "אם הרׁשע ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹטּורנּוסטרּופּוס
לּגיהּנם", מחיבּתן הּצדקה) (ּונתינת וכּו' מפרנסם ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹאינֹו
היינּו - וכּו'" ּבנים קרּוין "ואנן זה: על עקיבא רּבי ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָּותׁשּובת

ּדמּכיון טען, ּבאֹופן ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ׁשהּוא הענּיים את ּברא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
נתינת  (על־ידי ּבזה יֹוסיף ׁשּמיׁשהּו יּתכן אי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדענּיּות,

הם יׂשראל ׁשּבני עקיבא רּבי לֹו ענה זה ועל ּבּבּבּבניו ניו ניו ניו הּצדקה), ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ
- צדקה לתת ׁשּצרי א) מּובן: (ׁשעל־ידי־זה הּקּב"ה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשל

אי ב) הּׁש"ס, הם יכיכיכיכֹוֹוֹוֹוליםליםליםליםּכפׁשט ּכי) הּבריאה, סדר לׁשּנֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו כּו' מּמׁש מּמעל אלקה לבני ׁשׁשׁשׁשההההּבּבּבּבןןןן"חלק ויׁש כּו'", ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

זה  ׁשאין רק (לא ּובמילא מהגּבלֹות, ׁשּלמעלה ּכח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹיׂשראל
ואדרּבה: רצֹונֹו, זהּו אּלא) רצֹונֹו, על ההההּוּוּוּואאאאהיפ הּכח הּנֹותן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ֶזה].
לא  יֹותר: עֹוד ונֹותן מבטיח ׁשהּקּב"ה זה ּבכתּוב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומפֹורׁש
ּגם  הּוא ׁשּמסּייע אּלא העבֹודה, לפני ּכח ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרק
ׁשּתפעל  לתכליתּה, ותּגיע ּפרי ּתעׂשה ׁשהעבֹודה ,ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ׁשהאדם  על־ידי - "ואמּלאהּו" ּכדמסּים: - ּבעֹולם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהֹוספה
"ואמּלאהּו", ּכי הּוא מּובטח ,"ּפי "הרחב חלקֹו את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָיעׂשה

"ּפיו".ימימימימּלּלּלּלאאאאׁשהּקּב"ה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
אינֹו ּבארץ" "ּופרינּו ּדפרׁשתנּו: ּבּכתּוב מרּומז  זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוגם
יהיה  אם (ׁשּספק ּבזה וכּיֹוצא ּבּקׁשה אֹו ּתפּלה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלׁשֹון

לׁשֹון היא אּלא ּבפֹועל), ׁשאם ווווּדּדּדּדאיאיאיאיּכן מּובטחים, ּכּנ"ל ּכי - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ׁשהּוא  העבֹודה את ועֹובדים הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָממּלאים

"ּופרינּוּבּבּבּבווווּדּדּדּדאיאיאיאיּדֹורׁש, רק לא ּופֹועלים לּתכלית, מּגיעים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַַָֹ
" ּגם ּכי־אם הּקֹודׁש, ּבלׁשֹון - וּניפּוׁשּכּכּכּכתרתרתרתרּגּגּגּגּוּוּוּוממממֹוֹוֹוֹוּבארץ" ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ְְַָּבארעא",
קֹודׁש, ולא חֹול הּוא ּתרּגּום ׁשּלׁשֹון ּבענין ְְְְְְִֶֶַַָָָֹוכּמבֹואר
ּכפי  ּבעֹולם רק לא והֹוספה הרחבה ּפֹועלים - ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹּובנּדֹון־ּדידן
אּלא  העלם), מּלׁשֹון עֹולם - זה (ׁשּגם הּקֹודׁש ּבלׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
- ּתרּגּום לׁשֹון - "ּבארעא" העֹולם ׁשל וכּו' חֹול ּבעניני ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָּגם

.יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ּבהם ְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּגם
וראּוּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם ה' ּכבֹוד ּד"ונגלה הּיעּוד יתקּים זֹו, עבֹודה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכיּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררּכל הההה''''יחּדיו ּדּבר".ּפּפּפּפיייי ְִִִִִִֵַָָָָָָָָָָ
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עג zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k iriax meil inei xeriy
"הרחיב ׁשל "הההה''''ׁשהּתכלית - היא ּבארעא",ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלנּו" ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָ

על־ידי יעביעביעביעבֹוֹוֹוֹוד ד ד ד ׁשהאדם והאדם העֹולם ּבריאת ּכונת ּתכלית , ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּוכמֹו ּבזה, ויעבֹוד יתיּגע ׁשהאדם היא ה'") ("הרחיב ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה

" הּוא: העבֹודה ואֹופן יּוּלד". לעמל "אדם ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשׁשּכתּוב ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָ
עםּבּבּבּבארעא ארעא ארעא ארעא  יעבֹוד ׁשהאדם ׁשּמּגיע העהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם", עד ועניניו ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּכביכֹול ׁשהאדם ּכפי ממממֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיףלדרּגא הּבריאה על ("וּניפּוׁש") ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָ
אלקּות  ׁשּמגּלה היינּו - הּקּב"ה על־ידי נבראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא
אין  הּבריאה ׁשּמּצד ּכזה ּבמקֹום ּגם ּומצֹות) ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(על־ידי

"נעׂשה ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשם, ּבגילּוי ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוּתּתּתּתף ף ף ף אלקּות ְְֱֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ
"מה  חז"ל אמרּו מּזה, [ויתרה ּבראׁשית" ּבמעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהקּב"ה

עֹולמֹות". ּבֹורא אביכם אף עֹולמֹות, ּבֹורא ֲִֵֵֶַַָָָָהּקּב"ה
מּכיון הּדבר? אפׁשרי אי לטעֹון: מקֹום יׁש ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה אמנם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

יכֹול  אי אּלּו, ּבהגּבלֹות ּבראֹו והּוא העֹולם, את ְְְְֵֵֶַָָָָָָָּברא
ּבזה? להֹוסיף - נברא - מלא אֹו ְְְִִֶֶַָָָָָּבן־אדם
עּתה "ּכי ּבּכתּוב: ּתחּלה מרּומז זה ּגם לנלנלנלנּוּוּוּוהּנה הההה'''' ",הרחיבהרחיבהרחיבהרחיב ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיּוכל זה על הּכח ׁשּגם להרחיב להרחיב להרחיב להרחיב ("לנּו")האדםהאדםהאדםהאדםהיינּו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבא ּבּבריאה, יׂשראל מהמהמהמהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּולהֹוסיף לבני ונתן ׁשהרחיב , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

- (ּובמילא ּביכלּתם ולכן והגּבלֹות, מּמדידֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכח
ּברּוחנּיּות, ּולהרחיבֹו העֹולם הגּבלֹות לבּטל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּתפקידם)
ּברכה  מֹוסיפים על־ידי־זה ּכי - ּבגׁשמּיּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּובמילא
ׁשהּמקֹום  ּכצבי היא הּקֹודׁש וארץ גֹו', יבּולּה" הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ונתנה

ּבארעא".ההההּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשמימימימי ׁש"וּניפּוׁש עד כּו' מתּפּׁשט ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָ
אלקי ה' "אנכי ּׁשּכתּוב ּבמה ּגם מרּומז זה ענין והּנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹה.
ּב' ּכאן ּדגם - ואמלאהּו" ּפי הרחב מצרים מארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּמעל
הּוא  - מצרים" מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי א) ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹענינים:

הּבא -ממממּלּלּלּלמעלה מעלה מעלה מעלה ענין (ואמּלאהּו)" ּפי "הרחב ב) האדם האדם האדם האדם . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
- לעׂשֹות מּצד להרחיבלהרחיבלהרחיבלהרחיבצרי ׁשהּוא מּכפי יֹותר הּפה את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

צרי ׁשהאדם (וכּנ"ל את להלהלהלהֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיףהּבריאה ּולהרחיב ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ְִַָהּבריאה).

מּכיון להבין: צרי ּבזה ּבאֹופן ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה וגם הּפה את ּברא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ה'" אנכי הלא וגֹו' לאדם ּפה ׂשם "מי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹֹמסּוים,

א  ׁשּבן־אדם- אפׁשר הּפה?ירחיבירחיבירחיבירחיבי את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אלקי ה' "אנכי הּכתּוב: ּב(ּתחּלת) הּתירּוץ ּבא זה ְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעל
מצרים  ׁשל ארץ היא מצרים" "ארץ מצרים": מארץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּמעל
ממצרים  יׂשראל ּבני את "העלה" והּקּב"ה וכּו', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּוגבּולים
ואינֹו ׁשמדּיק - ּבארץ") "ּופרינּו (ואּדרּבא - אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּוגבּולים
היינּו ,"הּמעל" אּלא המקֹומֹות), (ּכברֹוב "הּמֹוציא" ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָּכֹותב

הּקּב"הׁשׁשׁשׁשהעלההעלההעלההעלה וצרילמעלהלמעלהלמעלהלמעלהאֹותם יכֹול ולכן מהגּבלֹות, ְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ההגּבלֹות. את לבּטל - (והעֹולם) "ּפי "הרחב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹות

יֹוסיפּורצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹוזהּו יׂשראל ׁשּבני העֹולם ּבבריאת הּקּב"ה ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכּנ"ל. זה, על ּכח להם הּנֹותן והּוא עבֹודתם, על־ידי ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעליה

ּבטענת  הענינים) (ּבפנימּיּות הּביאּור ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ[וזהּו
מה  מּפני ענּיים, אֹוהב אלקיכם "אם הרׁשע ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹטּורנּוסטרּופּוס
לּגיהּנם", מחיבּתן הּצדקה) (ּונתינת וכּו' מפרנסם ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹאינֹו
היינּו - וכּו'" ּבנים קרּוין "ואנן זה: על עקיבא רּבי ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָּותׁשּובת

ּדמּכיון טען, ּבאֹופן ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ׁשהּוא הענּיים את ּברא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
נתינת  (על־ידי ּבזה יֹוסיף ׁשּמיׁשהּו יּתכן אי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדענּיּות,

הם יׂשראל ׁשּבני עקיבא רּבי לֹו ענה זה ועל ּבּבּבּבניו ניו ניו ניו הּצדקה), ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ
- צדקה לתת ׁשּצרי א) מּובן: (ׁשעל־ידי־זה הּקּב"ה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשל

אי ב) הּׁש"ס, הם יכיכיכיכֹוֹוֹוֹוליםליםליםליםּכפׁשט ּכי) הּבריאה, סדר לׁשּנֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו כּו' מּמׁש מּמעל אלקה לבני ׁשׁשׁשׁשההההּבּבּבּבןןןן"חלק ויׁש כּו'", ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

זה  ׁשאין רק (לא ּובמילא מהגּבלֹות, ׁשּלמעלה ּכח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹיׂשראל
ואדרּבה: רצֹונֹו, זהּו אּלא) רצֹונֹו, על ההההּוּוּוּואאאאהיפ הּכח הּנֹותן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ֶזה].
לא  יֹותר: עֹוד ונֹותן מבטיח ׁשהּקּב"ה זה ּבכתּוב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומפֹורׁש
ּגם  הּוא ׁשּמסּייע אּלא העבֹודה, לפני ּכח ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרק
ׁשּתפעל  לתכליתּה, ותּגיע ּפרי ּתעׂשה ׁשהעבֹודה ,ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ׁשהאדם  על־ידי - "ואמּלאהּו" ּכדמסּים: - ּבעֹולם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהֹוספה
"ואמּלאהּו", ּכי הּוא מּובטח ,"ּפי "הרחב חלקֹו את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָיעׂשה

"ּפיו".ימימימימּלּלּלּלאאאאׁשהּקּב"ה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
אינֹו ּבארץ" "ּופרינּו ּדפרׁשתנּו: ּבּכתּוב מרּומז  זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוגם
יהיה  אם (ׁשּספק ּבזה וכּיֹוצא ּבּקׁשה אֹו ּתפּלה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלׁשֹון

לׁשֹון היא אּלא ּבפֹועל), ׁשאם ווווּדּדּדּדאיאיאיאיּכן מּובטחים, ּכּנ"ל ּכי - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ׁשהּוא  העבֹודה את ועֹובדים הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָממּלאים

"ּופרינּוּבּבּבּבווווּדּדּדּדאיאיאיאיּדֹורׁש, רק לא ּופֹועלים לּתכלית, מּגיעים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַַָֹ
" ּגם ּכי־אם הּקֹודׁש, ּבלׁשֹון - וּניפּוׁשּכּכּכּכתרתרתרתרּגּגּגּגּוּוּוּוממממֹוֹוֹוֹוּבארץ" ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ְְַָּבארעא",
קֹודׁש, ולא חֹול הּוא ּתרּגּום ׁשּלׁשֹון ּבענין ְְְְְְִֶֶַַָָָֹוכּמבֹואר
ּכפי  ּבעֹולם רק לא והֹוספה הרחבה ּפֹועלים - ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹּובנּדֹון־ּדידן
אּלא  העלם), מּלׁשֹון עֹולם - זה (ׁשּגם הּקֹודׁש ּבלׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
- ּתרּגּום לׁשֹון - "ּבארעא" העֹולם ׁשל וכּו' חֹול ּבעניני ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָּגם

.יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ּבהם ְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּגם
וראּוּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם ה' ּכבֹוד ּד"ונגלה הּיעּוד יתקּים זֹו, עבֹודה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכיּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררּכל הההה''''יחּדיו ּדּבר".ּפּפּפּפיייי ְִִִִִִֵַָָָָָָָָָָ

ß oeygxn e"k iriax mei ß

(âë):òáL øàa íMî ìòiå©©¬©¦−̈§¥¬¨«© כג:Ú·L ¯‡a ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k iriax meil inei xeriy

(ãë)éëðà øîàiå àeää äìéla ýåýé åéìà àøiå©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾
éáà íäøáà éýìûéëðà Ezà-ék àøéz-ìà E ¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦

ézëøáe:écáò íäøáà øeáòa Eòøæ-úà éúéaøäå E ¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«

(äë)Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®
-éãáò íL-eøëiå:øàa ÷çöé ©¦§¨¬©§¥«¦§−̈§¥«

(åë)ìëéôe eäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ
:Bàáö-øN©§¨«

i"yx£e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â∑,'מרחמֹוהי 'וסיעת ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְֲִִַַַ
הּתבה, מיסֹוד מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָסיעת

יד)ּכמֹו: ּכדי (שופטים ּדׁשמׁשֹון, מרעים" "ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֹ
ארץ' ּדר' אין אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתהיה
ּכל  ּכן, ׁשאם אֹוהביו. סיעת ּכן, הּמלכּות על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלדּבר
סיעה  אּלא לֹו היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו ְֲִִִִֶַָָָָָֹסיעת

הראׁשֹון, ּכּלׁשֹון לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים. ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאחת
ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻואל

ּבּמקרא: ּדגמתּה יׁש סמּוכה, ס)ּתבה "עזרת (תהלים ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻ
נא)מּצר". מּיין"(ישעיה ולא לׁשֹון ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ְְִִִַָָֹֻ¬À«ְ

יחד  ׁשּנאחזין ואגּדה, .קבּצה ְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ

(æë)éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäz øîàpåE ©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®

:Cnò úéøá äúøëðå§¦§§¨¬§¦−¦¨«
i"yx£eÈ‡¯ B‡¯∑ּב 'ראינּו' ,ּבאבי B‚Â'.'ראֹו' eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ֲִֵֵֵֶָָָ

ּבינינּו עּתה ּגם ּתהי ,אביּובינ. ְִִֵֵֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(267 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבינינינינינינינינּוּוּוּו עעעעּתּתּתּתהההה ּגּגּגּגםםםם ּתּתּתּתהיהיהיהי ,,,,אביאביאביאבי מימימימימימימימי ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהאלההאלההאלההאלה
כח)ּוּוּוּוביניביניביניביני כו, (רׁש"י ִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

מּמה  מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָמׁשמע,
כג)ּׁשּנאמר כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר רש"י "אם (וראה ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַֹ

טו) ד, ּבׁשּלחבראשית ּבפרׁשת אבל יט). "הׁשּבע (יג, ּכתב ְְְֲֵַַַַַַָָָָ

מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהׁשּביע,
לאחר  הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר "ואי הלכה: על־ּפי הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוכן

סל"ה)זמן" רכח סי' יו"ד ׁשם.(שו"ע ּבׁשּלח אריה' 'גּור ּוראה . ְְְְֵֵַַַַָ
הּפסּוק על ורמּב"ן יג)אּברּבנאל כט, אּתכם (נּצבים ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

וגֹו'. ְְְֶַלבּדכם

‡‡כד  ¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»««¬«¬»
È¯‡ ÏÁ„˙ ‡Ï Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»¬»ƒ¿«¬≈
ÏÈ„a Ca ˙È ÈbÒ‡Â CpÎ¯·‡Â È¯ÓÈÓ CcÚÒ·¿«¿»≈¿ƒ∆¡»≈ƒ»¿«¿≈»¿»¿ƒ

:Èc·Ú Ì‰¯·‡«¿»»«¿ƒ

Ò¯Ùeכה  ÈÈ„ ‡ÓLa ÈlˆÂ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿«ƒƒ¿»«¿»¿«
:‡¯Èa ˜ÁˆÈ È„·Ú Ôn˙ B¯Îe dkLÓ Ônz«»«¿¿≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈»

ÚÈÒÂ˙כו  ¯¯bÓ d˙ÂÏ ÏÊ‡ CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆¬«¿»≈ƒ¿»¿ƒ«
:dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe È‰BÓÁ¯Ó¿«¬ƒƒ…«≈≈

È˙ÂÏכז  Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח  ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡¯Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚Â CÈ·e ‡Èa ‡˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

epxetq

(ck).àøéz ìàLiqkp EhrOIW ©¦¨¤¦¨£§¨¤
.mzFaixnA¦§¦¨

ézëøáe.E.oFnn ztqFYdk dxez ¥©§¦¤¤¨
(ekÎdk)íL eøëiå ..'ä íLa àø÷iå©¦§¨§¥©¦§¨

Cìä Cìîéáàå ,øàa ÷çöé éãáò©§¥¦§¨§¥©£¦¤¤¨©
.åéìà,'d mWA `xwl xxFrzdW xg` ¥¨©©¤¦§¥¦§Ÿ§¥

zglvn x`A wgvi icar mW ExM̈¨©§¥¦§¨§¥©§©©
eil` Kld Klnia`e ,daixn iYlA¦§¦§¦¨©£¦¤¤¨©¥¨

EdEwiGd `le ,zixA zFxkl¦§§¦§Ÿ¦¦
.cFrfk dxez

(gk).Cnò 'ä äéä ékEpz`xIn `le ¦¨¨¦¨§Ÿ¦¦§¨¥
.zixA LY` zxkp LOnhk dxez ¦§¦§Ÿ¦§§¦



zeclezעד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy

(èë)Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬

:ýåýé Ceøa äzò©−̈§¬§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß oeygxn f"k iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìò:íéî eðàöî Bì ©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©
:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤
ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ

:ézçä©«¦¦«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,לחזיר נמׁשל היה עׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ)ׁשּנאמר: הּזה (תהלים החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּכל  ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכ

ּבעליהן  יד מּתחת נׁשים צד עׂשו היה ׁשנה, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעים
ּבן  'אּבא אמר: ארּבעים, ּבן ּכׁשהיה אֹותם. ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומעּנה

ּכן' אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה .ארּבעים ְֲִִִֵַַָָָָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«

:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא  ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב  È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג  ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡a נ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד  ·ÈÒe ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

ÁˆÈ˜לה  ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

epxetq

(hk).äòø eðnò äNòz íà`NW ¦©£¤¦¨¨¨¤Ÿ
FnM ,"dYr dY`" .drx EpOr dUrY©£¤¦¨¨¨©¨©¨§

.LEprbp `NWl dxez ¤Ÿ§©£
(bl).äòáL dúà àø÷iåz` `xw ©¦§¨Ÿ¨¦§¨¨¨¤

mFwn didW ipRn ,"draW" x`Ad©§¥¦§¨¦§¥¤¨¨¨
mdxa` lW 'b :x`A Extg FAW iriaW§¦¦¤¨§§¥¤©§¨¨
lke" Fxn`M ,miYWlR EnzQW¤¨§§¦§¦§¨§§¨

"miYWlR mEnYq ..zx`Ad(eh weqt), ©§¥Ÿ¦§§¦§¦

lW 'be ;'bn zFgtA 'lM' xn`i `le§Ÿ¥¨¥Ÿ§¨¦§¤
,"zFaFgx"E "dphU" "wUr" odW ,wgvi¦§¨¤¥¥¤¦§¨§

."draW" EdE`xTW iriaXd did dfe§¤¨¨©§¦¦¤§¨¦§¨
.òáL øàa øéòä íL ïk ìò,l"FbqA ©¥¥¨¦§¥¤©§¤

xRqn lre drEaXd lr dxFn¤©©§¨§©¦§©
mW did mdxa` iniA la` ,draXd©¦§¨£¨¦¥©§¨¨¨¨¥
mW lr ,u"nwA "raW x`A" xird̈¦§¥¨©§¨¨©¥

.calA drEaXdcl dxez ©§¨¦§©

(cl)L íéòaøà ïa åNò éäéå.äð`le ©§¦¥¨¤©§¨¦¨¨§Ÿ
miWp eig`lE Fl `iVdl wgvi WWg̈©¦§¨§©¦§¨¦¨¦

.zFpEbd£
éøàa úa úéãeäé úà äMà çwiå©¦©¦¨¤§¦©§¥¦

.ézçäi`EVp lr wgvi ciRwd `le ©¦¦§Ÿ¦§¦¦§¨©¦¥
.eia` dUrW FnM zFIYgddl dxez ©¦¦§¤¨¨¨¦

(dl).çeø úøî ïééäzåxrzl Eid ©¦§¤¨Ÿ©©¨§©©
.dwaxe wgvi iIg gEx xSwn oiMqe§©¦§©¥©©¥¦§¨§¦§¨



עה zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy

(èë)Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬

:ýåýé Ceøa äzò©−̈§¬§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß oeygxn f"k iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìò:íéî eðàöî Bì ©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©
:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤
ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ

:ézçä©«¦¦«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,לחזיר נמׁשל היה עׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ)ׁשּנאמר: הּזה (תהלים החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּכל  ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכ

ּבעליהן  יד מּתחת נׁשים צד עׂשו היה ׁשנה, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעים
ּבן  'אּבא אמר: ארּבעים, ּבן ּכׁשהיה אֹותם. ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומעּנה

ּכן' אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה .ארּבעים ְֲִִִֵַַָָָָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«

:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא  ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב  È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג  ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡a נ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד  ·ÈÒe ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

ÁˆÈ˜לה  ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

epxetq

(hk).äòø eðnò äNòz íà`NW ¦©£¤¦¨¨¨¤Ÿ
FnM ,"dYr dY`" .drx EpOr dUrY©£¤¦¨¨¨©¨©¨§

.LEprbp `NWl dxez ¤Ÿ§©£
(bl).äòáL dúà àø÷iåz` `xw ©¦§¨Ÿ¨¦§¨¨¨¤

mFwn didW ipRn ,"draW" x`Ad©§¥¦§¨¦§¥¤¨¨¨
mdxa` lW 'b :x`A Extg FAW iriaW§¦¦¤¨§§¥¤©§¨¨
lke" Fxn`M ,miYWlR EnzQW¤¨§§¦§¦§¨§§¨

"miYWlR mEnYq ..zx`Ad(eh weqt), ©§¥Ÿ¦§§¦§¦

lW 'be ;'bn zFgtA 'lM' xn`i `le§Ÿ¥¨¥Ÿ§¨¦§¤
,"zFaFgx"E "dphU" "wUr" odW ,wgvi¦§¨¤¥¥¤¦§¨§

."draW" EdE`xTW iriaXd did dfe§¤¨¨©§¦¦¤§¨¦§¨
.òáL øàa øéòä íL ïk ìò,l"FbqA ©¥¥¨¦§¥¤©§¤

xRqn lre drEaXd lr dxFn¤©©§¨§©¦§©
mW did mdxa` iniA la` ,draXd©¦§¨£¨¦¥©§¨¨¨¨¥
mW lr ,u"nwA "raW x`A" xird̈¦§¥¨©§¨¨©¥

.calA drEaXdcl dxez ©§¨¦§©

(cl)L íéòaøà ïa åNò éäéå.äð`le ©§¦¥¨¤©§¨¦¨¨§Ÿ
miWp eig`lE Fl `iVdl wgvi WWg̈©¦§¨§©¦§¨¦¨¦

.zFpEbd£
éøàa úa úéãeäé úà äMà çwiå©¦©¦¨¤§¦©§¥¦

.ézçäi`EVp lr wgvi ciRwd `le ©¦¦§Ÿ¦§¦¦§¨©¦¥
.eia` dUrW FnM zFIYgddl dxez ©¦¦§¤¨¨¨¦

(dl).çeø úøî ïééäzåxrzl Eid ©¦§¤¨Ÿ©©¨§©©
.dwaxe wgvi iIg gEx xSwn oiMqe§©¦§©¥©©¥¦§¨§¦§¨

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy
i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון ּולעּצבֹון (דברים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל הייתם", ."ממרים …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

‰˜·¯Ïe ˜ÁˆÈÏ∑אלילים עבֹודת עֹובדֹות .(ב"ר)ׁשהיּו ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

æë(à)àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åNò-úà|åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

:éðpä¦¥«¦
i"yx£ÔÈ‰ÎzÂ∑אּלּו ׁשל ּומקטירֹות (ּבעׁשנן מעּׁשנֹות ׁשהיּו «ƒ¿∆»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

אלילים  הּמזּבח )לעבֹודת ּגּבי על ּכׁשּנעקד אחר: ּדבר . ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּׁשמים  נפּתחּו ׁשעה ּבאֹותּה לׁשחטֹו, רֹוצה אביו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָוהיה

ּדמעֹותיהם  וירדּו ּבֹוכים, והיּו הּׁשרת מלאכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוראּו
ּכדי  אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ עיניו. על ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָונפלּו

הּברכֹות  את יעקב .ׁשּיּטל ְֲִֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ההההּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹותתתת אתאתאתאת יעקביעקביעקביעקב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּטּטּטּטלללל א)ּכּכּכּכדידידידי כז, לׁשאל,(רש"י יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
והרי  יצחק, ׁשל עיניו את להכהֹות צרי הּקּב"ה היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּדּוע
רצה  ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו לֹו לגּלֹות יכֹול ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה
על  אם :ּבעצמ והּגע עׂשו. על הרע לׁשֹון לדּבר ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּב"ה

מּכ ׁשּכתֹוצאה (אף סרה מּלדּבר הּקּב"ה נמנע הרׁשע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָעׂשו
וׁשבע  חמּׁשים ּבמׁש ּכמת והיה ּבּבית ּכלּוא יצחק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
מּכל  ּביֹותר להתרחק ׁשּיׁש על־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשנים),

מּיׂשראל! אדם על הרע לׁשֹון ׁשל ְְִִִֵֶַַָָָָּדּבּור

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 139 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi xErzPW mrHd©©©¤¦§©¥¦§¨

מראת מראת מראת מראת  עיניועיניועיניועיניו ווווּתּתּתּתכהיןכהיןכהיןכהין יצחקיצחקיצחקיצחק ּכּכּכּכיייי־־־־זקןזקןזקןזקן ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ֹֹ
ּומקטירֹות  מעּׁשנֹות ׁשהיּו אּלּו ׁשל ּבעׁשנן – ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוּתכהין

אלילים רש"י)לעבֹודת ובפירוש א. (כז, ֱֲִִַַ
ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו לעינים מּזיק ׁשעׁשן אמת הן להבין: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי

כו) י, ׁשּמּזיק (משלי לֹומר אפׁשר אי א לעינים), ּוכעׁשן :ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
להתעּור  צריכֹות היּו עׂשו נׁשי ּגם ּדלפי־זה, עּורֹון, ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעד

?ִָמּכ
מראֹות", עיניו "וּתכהין היה יצחק ׁשאצל מה ּבזה: ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּבאּור
ׁשל  עׁשן היה ׁשּזה מּצד אּלא ּגּופא, העׁשן מּצד רק היה ִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלא
ּברע", מראֹות עינים "טהֹור היה ׁשּיצחק והיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעבֹודה־זרה,

ּכ ּכדי ועד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכל היה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹלא
ּבעיניו". נתיסם – ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁש"וּתכהין

נחּום  מנחם רּבי הּקדֹוׁש הרב אֹודֹות המסּפר ְְְְִֵַַַַַַָָָָֻֻּובדגמת
ל  והביאּו ּפעם ׁשּקרה והּוא מּטׁשערנאּביל, עּכּו"ם, חלב פניו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשנה  על־ּפי זאת הסּביר ואחר־ּכ החלב. את ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ּב"אין  ׁשהּפרּוׁש רֹואהּו", יׂשראל ואין עּכּו"ם ׁשחלבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"חלב
אינֹו יהּודי עּכּו"ם, ׁשחלבֹו ׁשּכיון – הּוא רֹואהּו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל
יכֹול  אינֹו הּוא לראֹות, צרי ּׁשּלא מה ּכי אֹותֹו, ְִִִֵֶֶַָָֹרֹואה

ְִלראֹות.

(á):éúBî íBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«

i"yx£È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑ ּבן יהֹוׁשע רּבי  אמר …»«¿ƒƒְִֶַַַָֻ
חמׁש ידאג אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרחה:

היה  ויצחק ּכן', לאחר ׁשנים וחמׁש לפניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנים
קכ"ג הּסדר (ּבן סֹוף ּברׁש"י דֹוק ,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב אמר:)ּכי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

È‰BÈÚא  ‡i‰ÎÂ ˜ÁˆÈ ·ÈÒ „k ‰Â‰Â«¬»«ƒƒ¿»¿»«»≈ƒ
dÏ ¯Ó‡Â ‡a¯ d¯a ÂNÚ ˙È ‡¯˜e ÈÊÁÓlÓƒ¿≈¡≈¿»»≈»¿≈«»«¬«≈

:‡‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â È¯a¿ƒ«¬«≈»»»

ÓBÈ‡ב  Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ ˙È·ÈÒ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
:˙eÓÈ‡„¿≈

epxetq

lr dlri `l dxFnE" FnM "zxn" oFWlE§Ÿ©§¨Ÿ©£¤©
"FW`x(d ,bi mihtey)lM mr wgvi dPde . Ÿ§¦¥¦§¨¦¨

`NW ,eUr lW FrWx ax xiMd `l df¤Ÿ¦¦Ÿ¦§¤¥¨¤Ÿ
lCYWdW lWkp dfaE ,odA dgFn did̈¨¤¨¤¨¤¦§©¤¦§©¥
dlTY d`vi mXnE ,eUr z` Kxal§¨¥¤¥¨¦¨¨§¨©¨¨
mrWe ,dvr F` dkxA Ffi` eUrl ozPW¤¨©§¥¨¥§¨¨¥¨§¤¦
KxvdWe ,eipA oiA dnhUn dAx df¤©¨©§¥¨¥¨¨§¤ª§©

.zxg` ux` l` gxal awri` dxez ©£Ÿ¦§Ÿ©¤¤¤©¤¤
æë(`).åéðéò ïéäëzåilrl dxTW FnM ©¦§¤¨¥¨§¤¨¨§¥¦

ddk `le" Fxn`M ,eipaA dgn `NW¤Ÿ¦¨§¨¨§¨§§Ÿ¦¨
mA(bi ,b ` l`eny)dnw eipire" FA xn`pe , ¨§¤¡©§¥¨¨¨

"zF`xl lFki `le(eh ,c my)dxw `le . §Ÿ¨¦§§Ÿ¨¨
mipwf xzFi EidW awrilE mdxa`l df¤§©§¨¨§©£Ÿ¤¨¥§¥¦
.ilr didX dOnE f` wgvi didX dOn¦©¤¨¨¦§¨¨¦©¤¨¨¥¦
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zeclezעו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy
מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע אני אּמי לפרק ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'ׁשּמא
"לא  :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים חמׁש ּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהריני

לפרק  ׁשּמא אּמי, לפרק ׁשּמא מֹותי", יֹום ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָידעּתי
.אּבא  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ּפחֹות  ׁשנים חמׁש יחיה ׁשהּוא יצחק ׁשל לחׁשׁשֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהסיּבה
גם  (ועֹוד: הטבע לפי ּביֹותר הנמּוך הגיל – אמֹו" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָמ"ּפרק
וׁשבע  עׂשרים מאה את רק יצחק החׁשיב אמֹו" ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּב"ּפרק
ׁשחייה  ּבכ התחׁשבּות ללא למעׂשה, חיתה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהׁשנים
היֹות  היא, – נׁשמתּה") "ּפרחה העקידה עקב ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהתקצרּו,
ּכל  על הּביט הּוא ולכן הגבּורה. קו ׁשל ּבדרגה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָיצחק

הגבּורה. מדת לפי אֹותם ּומדד ְְְִִִִַַַָָָָָהענינים
ּכלּפי רק יצחק ׁשל נֹוהגֹו היה הּוא עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּכ ּכאׁשר אבל , ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

את ׁשל הזהזהזהזּוּוּוּולת לת לת לת ּבר ּביֹותר הנעלה ּבאֹופן ּברכתֹו היתה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
ׁשל  הענינים את הן ּכללה היא והצמצּום: הגבּורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיּפ

הּוא  עצמם ּבהם ואף "ארץ", ׁשל הענינים את והן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשמים",
" אף הארץ"ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשמני מני מני מני הׁשמיםמטל מטל מטל מטל ּכלל הנעלֹות ּברכֹות – ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

ליׂשראל. משה ּומּברּכת לבניו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּברּכת
אחד  הּוא יצחק אׁשר יהּודי, ּכל ׁשל לעבֹודתֹו ההֹוראה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
נֹוהג  יהּודי ּכאׁשר גם יצחק: מׁשל ענינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאבֹותיו,
לנהֹוג  הּוא צרי וכדֹומה, מחמיר הּוא ּולפיכ הגבּורה, קו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלפי
עליו  אחר, ליהּודי הדבר נֹוגע ּכאׁשר א עצמֹו. ּכלּפי רק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכ
ּולהׁשּפיע  הטֹוב, ּבמדת אליו להתקרב החסד, קו לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלנהֹוג
עד  והגּבלֹות, צמצּומים ללא רחבה, ּביד טֹובה רֹוב ְְְְְְִִַַַָָָָָָֹעליו

הארץ". ּו"מׁשמני הׁשמים" "מטל – המרּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלמדה

(â)éìë àð-àN äzòåéìz EäãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
ãéö él äãeöå: §¬¨¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑ לׁשֹון ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה כח)הׁשחזה, את (ביצה מׁשחיזין 'אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּסּכין,

נבלה  ּתאכילני ׁשּלא יפה, Èl.(ב"ר)ּוׁשחט ‰„eˆÂ∑ ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ¿»ƒ
ההפקר  הּגזל מן מן .ולא ְְִִֵֵֶַַָֹ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 197 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`weC eUrl wgvi zMxA¦§©¦§¨§¥¨©§¨

אמאמאמאמּוּוּוּותתתת:::: ּבּבּבּבטרםטרםטרםטרם נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשיייי ּתּתּתּתברכברכברכברכ ד)ּבּבּבּבעבעבעבעבּוּוּוּורררר (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
עׂשו  את לבר רצה ׁשּיצחק אי ּבפרטּיּות מסּפר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻּבפרׁשתנּו

מֹותֹו. ְִֵלפני
לא  האם עׂשו, את לבר יצחק רצה מּדּוע הּתמיהה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוידּועה

הּגדֹולה? רׁשעּותֹו את ְְִֶַַָָידע
ׁשעבֹודת  החסידּות, ּבתֹורת ּׁשּכתּוב מה על־ּפי הּוא ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹּומבאר
- ותכנּה ּבארֹות. ּבחפירת היתה חּייו ימי ּבכללּות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָיצחק
חפירה  על־ידי הרי ּוצרֹורֹות, עפר רק ׁשּנראה ּבמקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאף
נמצאים  ההּוא ּבּמקֹום ׁשּגם יצחק ּגּלה האדמה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבעמק

חּיים". ִִַַ"מים
ׁשּנראה  ּבמקֹום ׁשּגם לגּלֹות היתה יצחק ׁשעבֹודת ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,

ּבעמק, חפירה על־ידי הּנה הּקּב"ה, ׁשל מּקדּׁשתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻריק
קדּׁשה. ניצֹוצי ׁשם ּגם ְְִִֵַַָָֻמגּלים

היתה  ׁשּכּונתֹו מּׁשּום עׂשו, את ׁשּבר זה יּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועל־ּפי־זה
לגמרי  הּוא ׁשרחֹוק נראה ׁשּבחיצֹונּיּות עׂשו אצל ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלגּלֹות
יכֹולים  קׁשה, ועבֹודה "חפירה" על־ידי הּנה ה', ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמעבֹודת

הּבֹורא. לעבֹודת קׁשּור הּוא הרי נפׁשֹו ׁשּבפנימּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלגּלֹות
יצחק  עסק הרׁשע עׂשו אצל ּגם ׁשאם אלינּו, הֹוראה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומּזה
הּדברים  הרי ה', לעבֹודת ּולקׁשרֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות את ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלגּלֹות
ּכרחֹוקים  הּנראים אּלּו עם ּגם לעבד ׁשּצריכים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹקל־וחמר
"מים  – נפׁשם ּפנימּיּות את ּולגּלֹות ה', ועבֹודת ְְְֲִִִִֶַַַַַָָמּתֹורה

אבֹותינּו. לדר ׁשּיׁשּובּו ְֲִֵֶֶֶַָחּיים",
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עז zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy
מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע אני אּמי לפרק ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'ׁשּמא
"לא  :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים חמׁש ּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהריני

לפרק  ׁשּמא אּמי, לפרק ׁשּמא מֹותי", יֹום ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָידעּתי
.אּבא  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ּפחֹות  ׁשנים חמׁש יחיה ׁשהּוא יצחק ׁשל לחׁשׁשֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהסיּבה
גם  (ועֹוד: הטבע לפי ּביֹותר הנמּוך הגיל – אמֹו" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָמ"ּפרק
וׁשבע  עׂשרים מאה את רק יצחק החׁשיב אמֹו" ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּב"ּפרק
ׁשחייה  ּבכ התחׁשבּות ללא למעׂשה, חיתה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהׁשנים
היֹות  היא, – נׁשמתּה") "ּפרחה העקידה עקב ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהתקצרּו,
ּכל  על הּביט הּוא ולכן הגבּורה. קו ׁשל ּבדרגה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָיצחק

הגבּורה. מדת לפי אֹותם ּומדד ְְְִִִִַַַָָָָָהענינים
ּכלּפי רק יצחק ׁשל נֹוהגֹו היה הּוא עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּכ ּכאׁשר אבל , ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

את ׁשל הזהזהזהזּוּוּוּולת לת לת לת ּבר ּביֹותר הנעלה ּבאֹופן ּברכתֹו היתה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
ׁשל  הענינים את הן ּכללה היא והצמצּום: הגבּורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיּפ

הּוא  עצמם ּבהם ואף "ארץ", ׁשל הענינים את והן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשמים",
" אף הארץ"ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשמני מני מני מני הׁשמיםמטל מטל מטל מטל ּכלל הנעלֹות ּברכֹות – ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

ליׂשראל. משה ּומּברּכת לבניו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּברּכת
אחד  הּוא יצחק אׁשר יהּודי, ּכל ׁשל לעבֹודתֹו ההֹוראה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
נֹוהג  יהּודי ּכאׁשר גם יצחק: מׁשל ענינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאבֹותיו,
לנהֹוג  הּוא צרי וכדֹומה, מחמיר הּוא ּולפיכ הגבּורה, קו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלפי
עליו  אחר, ליהּודי הדבר נֹוגע ּכאׁשר א עצמֹו. ּכלּפי רק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכ
ּולהׁשּפיע  הטֹוב, ּבמדת אליו להתקרב החסד, קו לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלנהֹוג
עד  והגּבלֹות, צמצּומים ללא רחבה, ּביד טֹובה רֹוב ְְְְְְִִַַַָָָָָָֹעליו

הארץ". ּו"מׁשמני הׁשמים" "מטל – המרּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלמדה

(â)éìë àð-àN äzòåéìz EäãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
ãéö él äãeöå: §¬¨¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑ לׁשֹון ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה כח)הׁשחזה, את (ביצה מׁשחיזין 'אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּסּכין,

נבלה  ּתאכילני ׁשּלא יפה, Èl.(ב"ר)ּוׁשחט ‰„eˆÂ∑ ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ¿»ƒ
ההפקר  הּגזל מן מן .ולא ְְִִֵֵֶַַָֹ

(ã)él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa äìëàå§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 197 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`weC eUrl wgvi zMxA¦§©¦§¨§¥¨©§¨

אמאמאמאמּוּוּוּותתתת:::: ּבּבּבּבטרםטרםטרםטרם נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשיייי ּתּתּתּתברכברכברכברכ ד)ּבּבּבּבעבעבעבעבּוּוּוּורררר (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
עׂשו  את לבר רצה ׁשּיצחק אי ּבפרטּיּות מסּפר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻּבפרׁשתנּו

מֹותֹו. ְִֵלפני
לא  האם עׂשו, את לבר יצחק רצה מּדּוע הּתמיהה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוידּועה

הּגדֹולה? רׁשעּותֹו את ְְִֶַַָָידע
ׁשעבֹודת  החסידּות, ּבתֹורת ּׁשּכתּוב מה על־ּפי הּוא ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹּומבאר
- ותכנּה ּבארֹות. ּבחפירת היתה חּייו ימי ּבכללּות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָיצחק
חפירה  על־ידי הרי ּוצרֹורֹות, עפר רק ׁשּנראה ּבמקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאף
נמצאים  ההּוא ּבּמקֹום ׁשּגם יצחק ּגּלה האדמה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבעמק

חּיים". ִִַַ"מים
ׁשּנראה  ּבמקֹום ׁשּגם לגּלֹות היתה יצחק ׁשעבֹודת ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,

ּבעמק, חפירה על־ידי הּנה הּקּב"ה, ׁשל מּקדּׁשתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻריק
קדּׁשה. ניצֹוצי ׁשם ּגם ְְִִֵַַָָֻמגּלים

היתה  ׁשּכּונתֹו מּׁשּום עׂשו, את ׁשּבר זה יּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועל־ּפי־זה
לגמרי  הּוא ׁשרחֹוק נראה ׁשּבחיצֹונּיּות עׂשו אצל ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלגּלֹות
יכֹולים  קׁשה, ועבֹודה "חפירה" על־ידי הּנה ה', ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמעבֹודת

הּבֹורא. לעבֹודת קׁשּור הּוא הרי נפׁשֹו ׁשּבפנימּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלגּלֹות
יצחק  עסק הרׁשע עׂשו אצל ּגם ׁשאם אלינּו, הֹוראה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומּזה
הּדברים  הרי ה', לעבֹודת ּולקׁשרֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות את ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלגּלֹות
ּכרחֹוקים  הּנראים אּלּו עם ּגם לעבד ׁשּצריכים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹקל־וחמר
"מים  – נפׁשם ּפנימּיּות את ּולגּלֹות ה', ועבֹודת ְְְֲִִִִֶַַַַַָָמּתֹורה

אבֹותינּו. לדר ׁשּיׁשּובּו ְֲִֵֶֶֶַָחּיים",

eÙe˜ג  CzL˜Â CÙÈÒ CÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

epxetq

(b)éìë àð àN.Emwix aEWY `NW ¨¨¥¤¤Ÿ¨¥¨
.xg`Y `lec dxez §Ÿ§©¥

(c).íénòèî éì äNòådvx ©£¥¦©§©¦¨¨
,a` cEAkA wQrzIW icM miOrhnA§©§©¦§¥¤¦§©¥§¦¨

`NW mB iM .dkxAd eilr lEgY dfaE¨¤¨¨¨©§¨¨¦©¤Ÿ
mFwn lMn ,eUr lW FrWx lcbA xiMd¦¦§Ÿ¤¦§¤¥¨¦¨¨
eilr lEgYW iE`xl FzF` aWg `lŸ¨©§¨¤¨¨¨
.Fkxal FAlA didW dkxAd DzF`¨©§¨¨¤¨¨§¦§¨§

FA rcIW ,KM xg` awri KxAWM okle§¨¥§¤¥¥©£Ÿ©©¨¤¨©
miOrhn l`W `l ,dkxAl iE`x didW¤¨¨¨©§¨¨Ÿ¨©©§©¦
Fxn`A ,skY FkxaE xaC WTA `le§Ÿ¦¥¨¨¥§¥¤§¨§

"Lz` Kxai iCW l`e"(b ,gk oldl).d dxez §¥©©§¨¥Ÿ§

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy

(ä)Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNò¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם 'להביא', .מהּו »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

(æ)äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨
:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ עלֿידי ׁשּיסּכים .ּברׁשּותֹו, ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−
éáàì íénòèî íúà äNòàå íéáè:áäà øLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם מּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
יֹום' ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: .(ב"ר)יצחק ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻ

ÌÈfÚ ÈÈ„b ÈL∑ ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

לפסחֹו, הקריב האחד היה, ּפסח אּלא והאחד יצחק? ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי מטעּמים, ‡‰·.עׂשה ¯L‡k∑ ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ«¬∆»≈

הּצבי  ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְִִִַַַַַַ

(é)éáàì úàáäåéðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬
:BúBî«

(àé)Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´
:÷ìç Léà éëðàå øòN̈¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ ׂשער .ּבעל ƒ»ƒֵַַָ

(áé)òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìò éúàáäå§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£ÈLÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים "מ (דברים ."מּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

(âé)éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
:éì-ç÷ Cìå§¥¬©¦«

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו  ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז  ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט  ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

(י  È˙È˙Â נ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא  ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

·È‰BÈÚיב  È‰‡Â ‡a‡ ÈpMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ók נ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

e·a‡‰יג  ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

epxetq

(ai).äëøá àìåil liv`i ilE` m` §Ÿ§¨¨¦©©£¦¦
m` ipkxai `l dkxA§¨¨Ÿ§¨§¥¦¦

.Edrh`bi dxez ©§¥

(bi).Eúìì÷ éìòLYgY qpMdl ilr ¨©¦§¨§¨©§¦¨¥©§§
Exn`W FnM ,dllw Ll rx`Y m ¦̀¤¡©§§¨¨§¤¨§
lATW dnlW dUrW dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¤¨¨§ŸŸ¤¦¥

EdEbiVde ,a`Fi zFllw eilr,gn oixcdpq) ¨¨¦§¨§¦¦
(a.ci dxez



zeclezעח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 56 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi zFkxal ilMd©§¦§¦§¦§¨

ּבּבּבּבניניניני קללתקללתקללתקללת עליעליעליעלי אאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹו יג)ווווּתּתּתּתאמראמראמראמר כז, (פרשתנו ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּובפרט  ּבן, ּכל זֹו? היא נחמה איזֹו ּבאּור, ּדֹורׁש זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָלכאֹורה
"עלי  ּבּמענה הּתֹועלת מהי ואם־ּכן לאּמֹו, ּדֹואג יעקב, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכמֹו

ּבני"? ְְְִִָקללת
ליעקב  לבא צריכֹות היּו ׁשהּברכֹות הּטעם ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹויּובן

ּדוקא: "מרמה" ְְְִֶֶַָָּבדר
ּדאדם  ׁשּופריּה מעין ּדיעקב "ׁשּופריּה ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָֹאיתא
ּפעל  והּוא הראׁשֹון, לאדם ּדֹומה היה ׁשּיעקב ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון"
על־ידי  ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא ולהיֹות חטאֹו. על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּתּקּון
נפלּו ערּום" היה "והּנחׁש ּדעל־ידי הּנחׁש, ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּמרמה
הּניצֹוצֹות  הֹוצאת אפן ּגם לכן מּטה; למּטה הּקדּׁשה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻניצֹוצי
ּדוקא, מרמה על־ידי הּוא – הּקדּׁשה לתחּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻוהחזרתם

ּתתּפּתל. עּקׁש עם ְְְִִִִִֵַָּכדכתיב:
אּלה, ּברכֹות לקּבלת ראּוי ּכלי הּמקּבל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּנה,
אּלא  וׂשכל, חׁשּבֹון ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי לא זה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהרי
ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן עבֹודתֹו ּכׁשּתהיה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּדוקא
על־ידי  עׂשו אצל ׁשּנמצאים אּלה אֹורֹות ּכללּות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ(ׁשהרי

ודעת). לטעם ׁשּיכים אינם עץ־הּדעת, ְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָחטא
ׁשהּכלי  – ּבני" קללת "עלי ליעקב, רבקה מענה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה
לתנּועה  ׁשּמּוכנים על־ידי ּדוקא הּוא אּלה ּברכֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלקּבלת
עצמּה על מקּבלת ׁשהיא הדּגיׁשה ולכן מסירּות־נפׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
אצל  ּגם מסירּות־נפׁש התעֹוררּות לפעל ּכדי נפׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמסירּות

ֲַֹיעקב.

(ãé)íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½
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נמרד  מן אֹותן ׁשחמד Èaa˙.אחר: dz‡ ¯L‡∑ ְִִֵֶַַָָֹ¬∆ƒ»«»ƒ

אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו נׁשים ּכּמה ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוהלא
וחֹוׁשדן  ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
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ּדּברּת∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא  ּכאׁשר ּדברים ּכּמה ְֶ»ƒƒְְֲִִֶַַַָָָ

מתרּגם ∑L·‰.אלי  לכ הּׁשלחן, על מיסב לׁשֹון ֵָ¿»ְְְְְֵֵַַָָָֻֻ
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ּבּבּבּבניניניני קללתקללתקללתקללת עליעליעליעלי אאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹו יג)ווווּתּתּתּתאמראמראמראמר כז, (פרשתנו ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּובפרט  ּבן, ּכל זֹו? היא נחמה איזֹו ּבאּור, ּדֹורׁש זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָלכאֹורה
"עלי  ּבּמענה הּתֹועלת מהי ואם־ּכן לאּמֹו, ּדֹואג יעקב, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכמֹו

ּבני"? ְְְִִָקללת
ליעקב  לבא צריכֹות היּו ׁשהּברכֹות הּטעם ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹויּובן

ּדוקא: "מרמה" ְְְִֶֶַָָּבדר
ּדאדם  ׁשּופריּה מעין ּדיעקב "ׁשּופריּה ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָֹאיתא
ּפעל  והּוא הראׁשֹון, לאדם ּדֹומה היה ׁשּיעקב ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון"
על־ידי  ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא ולהיֹות חטאֹו. על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּתּקּון
נפלּו ערּום" היה "והּנחׁש ּדעל־ידי הּנחׁש, ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּמרמה
הּניצֹוצֹות  הֹוצאת אפן ּגם לכן מּטה; למּטה הּקדּׁשה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻניצֹוצי
ּדוקא, מרמה על־ידי הּוא – הּקדּׁשה לתחּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻוהחזרתם

ּתתּפּתל. עּקׁש עם ְְְִִִִִֵַָּכדכתיב:
אּלה, ּברכֹות לקּבלת ראּוי ּכלי הּמקּבל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּנה,
אּלא  וׂשכל, חׁשּבֹון ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי לא זה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהרי
ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן עבֹודתֹו ּכׁשּתהיה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּדוקא
על־ידי  עׂשו אצל ׁשּנמצאים אּלה אֹורֹות ּכללּות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ(ׁשהרי

ודעת). לטעם ׁשּיכים אינם עץ־הּדעת, ְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָחטא
ׁשהּכלי  – ּבני" קללת "עלי ליעקב, רבקה מענה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה
לתנּועה  ׁשּמּוכנים על־ידי ּדוקא הּוא אּלה ּברכֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלקּבלת
עצמּה על מקּבלת ׁשהיא הדּגיׁשה ולכן מסירּות־נפׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
אצל  ּגם מסירּות־נפׁש התעֹוררּות לפעל ּכדי נפׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמסירּות

ֲַֹיעקב.

(ãé)íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½
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אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו נׁשים ּכּמה ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוהלא
וחֹוׁשדן  ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
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(æé)äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
:dða á÷òé ãéa§©−©«£¬Ÿ§¨«
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i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ‡∑ ועׂשו ,ל הּמביא הּוא אנכי, »…ƒ≈»¿…∆ְְִִֵֵַָָֹ
ּדּברּת∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא  ּכאׁשר ּדברים ּכּמה ְֶ»ƒƒְְֲִִֶַַַָָָ

מתרּגם ∑L·‰.אלי  לכ הּׁשלחן, על מיסב לׁשֹון ֵָ¿»ְְְְְֵֵַַָָָֻֻ
.'אסּתחר' ְִַַ
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ÏÚטז  ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז  Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Ú נ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ

ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy

(àë)éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®
:àì-íà åNò éða äæ äzàä©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑ ּכי" אמר: וזה ּבפיו, ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק אמר ¿»»«¬À¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' ."'הקרה ְֱִֶָֹ

(áë)ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ
:åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷́©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון אבי ׁשּמדּבר "יקּום ּדּבר: קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", ."ּתחנּונים: «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È‡ ¯Ó‡iÂ∑ אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥’©−¦©¥«§§

(åë):éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

(æë)eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑ מּׁשטף יֹותר רע ריח אין והלא «»«¿ֲִֵֵֵֶֶַַַֹ
ּגןֿעדן  ריח עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא ÁÈ¯k.העּזים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈«

'‰ BÎ¯a ¯L‡ ‰„N∑ ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו ׁשּנתן »∆¬∆≈¬ְְֵֵֶֶַַָ
זכרֹונםֿלברכהּתּפּוחים, רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן .(תענית ְְְִִִֵֵַַָָָָ

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ"יÔÈ¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡‡:כד  ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„·¯Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

Le˜כו  ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏ נ"יÈÏ ˜LÂ(:È¯a ƒ¿«ƒ¿ƒ

„È‰BLe·Ïכז  ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜Le ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·e נ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

epxetq

(ak).åNò éãé íéãiäåEidW wtq oi` §©¨©¦§¥¥¨¥¨¥¤¨
mxrU didiW ot`A mipTzn zFxFrd̈§ª¨¦§Ÿ¤¤¦§¤§¨¨
ax mpn` iM ,mc`d xrUl dnFC¤¦§©¨¨¨¦¨§¨©
icBd xrUl mc`d xrU oiA lCadd©¤§¥¥§©¨¨¨¦§©©§¦
dPde .dk`lnA dAxd oTzi `l m ¦̀Ÿ§ª©©§¥¦§¨¨§¦¥
eig` eUr iciM eici" Eid iM cird¥¦¦¨¨¨¦¥¥¨¨¦
mB FA Wlgp ilE` df mre ,"zxirU§¦Ÿ§¦¤©¤¡©©
LCar mrhi m`" oiprM ,WEXOd WEg©¦§¦§©¦¦§©©§§

"lk` xW` z`(el ,hi a l`eny).bk dxez ¤£¤Ÿ©
(bk).eäëøáéå ,úøòNFcWgW lr §¦Ÿ©§¨£¥©¤£¨

iz`ade" Fxn`M ,dllwl iE`x didW¤¨¨¨¦§¨¨§¨§§¥¥¦
,dllw ilr(ai weqt)mpFxkf Exn` oke . ¨©§¨¨§¥¨§¦§¨

xacA Fxag z` cWFgdW ,dkxal¦§¨¨¤©¥¤£¥§¨¨
`N` cFr `le ,FqItl KixSW ,FA oi`W¤¥¤¨¦§©§§Ÿ¤¨
z` cWgWM ilr oiprM ,Fkxal KixSW¤¨¦§¨§§¦§©¥¦§¤¨©¤

dxFMWl dPg(a ,`l zekxa).ck dxez ©¨§¦¨
(fk).åéãâa çéø úà çøiåz` aigxdl ©¨©¤¥©§¨¨§©§¦¤

mpFxkf mxn`M ,gixd bEprzA FWtp©§§©£¨¥©§¨§¨¦§¨
zipdp dnWPdW xaC Edfi` :dkxal¦§¨¨¥¤¨¨¤©§¨¨¤¡¥
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.eäëøáéåoBpnd oBpM dide" oiprM ©§¨£¥§¦§©§¨¨§©¥©§©¥

"'d ci eilr idYe(eh ,b a mikln). ©§¦¨¨©
.éða çéø äàø"d`x" ,"ipA" dY` §¥¥©§¦©¨§¦§¥

`Ed gixd dGW opFAzde§¦§¥¤¤¨¥©
.äãN çéøkzE`ivOd caNOW §¥©¨¤¤¦§©©§¦

lrA dfi`l oFfn FzFidl Fl wiRqOd©©§¦¦§¨§¥¤©©
dPdOd gixd zaFh eilr siqFd ,miIg©¦¦¨¨©¨¥©©§©¤
dfe ,iWtPde ipEIgd gExl lirFnE¦¨©©¦¦§©©§¦§¤

.FaEh ikxCn.'ä Bëøa øLàgk dxez ¦©§¥£¤¥£



zeclezפ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyiy meil inei xeriy

ß oeygxn g"k iyiy mei ß

(çë)õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤
:Løéúå ïâc áøå§¬Ÿ¨−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר ּפׁשּוטֹו,(ב"ר)ויּתן יּתן ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְֲִִִֵֵַֹ
לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּוסב
:ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ְְְְִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

וגֹו'" הּׁשמים ‰ÌÈÓM."מּטל ÏhÓ∑,ּכמׁשמעֹו ְִִַַַָƒ««»«ƒְְַָ
ּפנים. להרּבה יׁש אּגדה האלהים?(ּומדרׁש מהּו אחר, דבר ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

"מׁשמּני  אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבדין,

ּב ,"מֹוׁשב יהיה ּכׁשעׂשה הארץ ׁשלמה, למד ּומּמּנּו ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק ין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

יקרא  לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּבית

:לפיכ ּתגר. ח)עלי א לבבֹו",(מלכים את ּתדע אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּככל  ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאבל

יקרא  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

מדּיק  יׁשן ּברׁש"י ּתגר, עלי(. ְְִִֶַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

מּטל  האלקים ל "ויּתן ּביעקב ּׁשּכתּוב מה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹיקּויים
עניני  על ּדקאי הּמדרׁש ּפירּוׁש לפי הן וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּׁשמים
"אין  (ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו והן ותלמּוד, מׁשנה מקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּתֹורה,
יחד  ּוׁשניהם ּבגׁשמּיּות, הרחבה ּפׁשּוטֹו"), מידי יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקרא
על  הם הּפירּוׁשים שּב' מּזה (ּכּמּובן ּבזה זה ׁשּקׁשּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכפי

עם  רּוחנּיּות לחּבר - הּכּונה לתכלית ּבהתאם ּתיבֹות), ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן
ועד  ונגּבה", וצפֹונה וקדמה יּמה ּד"ּופרצּת ּובאֹופן ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּגׁשמּיּות,
ּבית", ׁשּקראֹו "ּכיעקב - הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלבנין
הּנה", יׁשּובּו ּגדֹול "קהל והּׁשלימה, האמיּתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָּבּגאּולה

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ויּתן": ויחזֹור "יּתן רׁש"י, ּומפרׁש גֹו'", האלקים ל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"ויּתן
ּגם  הרי - ויּתן" ׁש"יחזֹור הּצֹור מהּו מּובן: אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָלכאֹורה
הּוא  יפה ּבעין הּנֹותן ׁש"ּכל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנתינה
מּלמעלה, הּנתינה אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנֹותן",
והגּבלֹות  מניעֹות ּכּמה ׁשּמּצד למּטה, הּנתינה ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינּה
מה־ּׁשאין־ּכן  ליּתן, ּׁשרֹוצה מה ּכל לכתחילה ליּתן יכֹול ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
ל יאמר "מי ׁשהרי ּכלל, ועיּכּובים מניעֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמעלה
ּומהּו הּכל, ּכבר ניּתן הראׁשֹונה ׁשּבּנתינה ּכ ּתעׂשה", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמה

ויּתן"? ׁש"יחזֹור ְֲִֵֶֶַַהּצֹור
'אֹור  ׁשל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ׁשהּנתינה - הּוא הענין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָא

יׁשנֹו ּולאחרי־זה הׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁשר',
הּתׁשּובה, עבֹודת על־ידי ׁשּבא ויּתן", ּד"יחזֹור הענין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם
ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות עד הרעה, מּדרּכֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשחֹוזר
מּסדר  ׁשּלמעלה מּבחינה חֹוזר' 'אֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל־ידי־זה
חדׁשה  נתינה ׁשּזֹוהי ּכ יׁשר', מ'אֹור למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ויּתן"). ְְֲִֵַ("ויחזֹור
ּכאׁשר  ולכן, הּתֹורה. ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ּגם זהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכאמּור,
מר, אתי קא אזי הפצה, ׁשל ּבאֹופן ּתהיה הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפנימּיּות

מׁשיחא. מלּכא ְְִַָָָּדא
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וכאן  אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי
"אּמ "ּבני אמר: אחת, אּׁשה אּלא נׂשא .ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
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ואֹורריהם  ׁשלוה, וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּצּדיקים
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פי zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyiy meil inei xeriy

ß oeygxn g"k iyiy mei ß

(çë)õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤
:Løéúå ïâc áøå§¬Ÿ¨−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר ּפׁשּוטֹו,(ב"ר)ויּתן יּתן ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְֲִִִֵֵַֹ
לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּוסב
:ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ְְְְִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

וגֹו'" הּׁשמים ‰ÌÈÓM."מּטל ÏhÓ∑,ּכמׁשמעֹו ְִִַַַָƒ««»«ƒְְַָ
ּפנים. להרּבה יׁש אּגדה האלהים?(ּומדרׁש מהּו אחר, דבר ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

"מׁשמּני  אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבדין,

ּב ,"מֹוׁשב יהיה ּכׁשעׂשה הארץ ׁשלמה, למד ּומּמּנּו ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק ין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

יקרא  לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּבית

:לפיכ ּתגר. ח)עלי א לבבֹו",(מלכים את ּתדע אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּככל  ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאבל

יקרא  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

מדּיק  יׁשן ּברׁש"י ּתגר, עלי(. ְְִִֶַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

מּטל  האלקים ל "ויּתן ּביעקב ּׁשּכתּוב מה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹיקּויים
עניני  על ּדקאי הּמדרׁש ּפירּוׁש לפי הן וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּׁשמים
"אין  (ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו והן ותלמּוד, מׁשנה מקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּתֹורה,
יחד  ּוׁשניהם ּבגׁשמּיּות, הרחבה ּפׁשּוטֹו"), מידי יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקרא
על  הם הּפירּוׁשים שּב' מּזה (ּכּמּובן ּבזה זה ׁשּקׁשּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכפי

עם  רּוחנּיּות לחּבר - הּכּונה לתכלית ּבהתאם ּתיבֹות), ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן
ועד  ונגּבה", וצפֹונה וקדמה יּמה ּד"ּופרצּת ּובאֹופן ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּגׁשמּיּות,
ּבית", ׁשּקראֹו "ּכיעקב - הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלבנין
הּנה", יׁשּובּו ּגדֹול "קהל והּׁשלימה, האמיּתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָּבּגאּולה

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ויּתן": ויחזֹור "יּתן רׁש"י, ּומפרׁש גֹו'", האלקים ל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"ויּתן
ּגם  הרי - ויּתן" ׁש"יחזֹור הּצֹור מהּו מּובן: אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָלכאֹורה
הּוא  יפה ּבעין הּנֹותן ׁש"ּכל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנתינה
מּלמעלה, הּנתינה אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנֹותן",
והגּבלֹות  מניעֹות ּכּמה ׁשּמּצד למּטה, הּנתינה ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינּה
מה־ּׁשאין־ּכן  ליּתן, ּׁשרֹוצה מה ּכל לכתחילה ליּתן יכֹול ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
ל יאמר "מי ׁשהרי ּכלל, ועיּכּובים מניעֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמעלה
ּומהּו הּכל, ּכבר ניּתן הראׁשֹונה ׁשּבּנתינה ּכ ּתעׂשה", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמה

ויּתן"? ׁש"יחזֹור ְֲִֵֶֶַַהּצֹור
'אֹור  ׁשל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ׁשהּנתינה - הּוא הענין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָא

יׁשנֹו ּולאחרי־זה הׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁשר',
הּתׁשּובה, עבֹודת על־ידי ׁשּבא ויּתן", ּד"יחזֹור הענין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם
ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות עד הרעה, מּדרּכֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשחֹוזר
מּסדר  ׁשּלמעלה מּבחינה חֹוזר' 'אֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל־ידי־זה
חדׁשה  נתינה ׁשּזֹוהי ּכ יׁשר', מ'אֹור למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ויּתן"). ְְֲִֵַ("ויחזֹור
ּכאׁשר  ולכן, הּתֹורה. ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ּגם זהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכאמּור,
מר, אתי קא אזי הפצה, ׁשל ּבאֹופן ּתהיה הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפנימּיּות

מׁשיחא. מלּכא ְְִַָָָּדא
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וכאן  אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי
"אּמ "ּבני אמר: אחת, אּׁשה אּלא נׂשא .ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
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zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyiy meil inei xeriy
יצחק  לפיכ למברכיהם, קֹודמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומצעריהם
והרׁשעים  מברכים. לברּכת אֹוררים קללת ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָהקּדים

הקּדים  ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּתחּלתן
לקללה  .ּברכה ְְִָָָָ

(ì)éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À
åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé àöé Cà©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´

:Bãévî àa åéçà̈¦½−̈¦¥«
i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ וזה יֹוצא .ּבא זה »…»»ְֵֶֶָ

(àì)åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À
:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNò Eøëá§«Ÿ§−¥¨«

(âì)øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤
íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤

:äéäé Ceøa-íb eäëøáàå àBáz̈−¨«£¨«£¥®©¨−¦«§¤«
i"yx£„¯ÁiÂ∑.ּתמיהה לׁשֹון 'ּותוה', ּכתרּגּומֹו: «∆¡«ְְְְְִַָָ

ּגיהּנם  ראה ∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיו ּפתּוחה ּומדרׁשֹו: ְְְִִִֵַָָָָָָƒ≈
אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה עם מׁשּמׁש לעצמֹו, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלׁשֹון
ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה .איפֹוא, ְִִֵֵֵַַַָֹ

ÏkÓ ÏÎ‡Â∑ טעמּתי לטעם, ׁשּבּקׁשּתי מטעמים מּכל »…«ƒ…ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ
È‰È‰.(ב"ר)ּבֹו Ce¯aŒÌb∑ אּלּולא' ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִֵֶַֹֹ

לכ הּברכֹות', את נטל לא לאביו, יעקב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹׁשרּמה
ּוברכֹו .(ב"ר)מּדעּתֹוהסּכים ְְְִִִֵַ

(ãì)äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò äøîe¨−̈©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה. ¿ƒ¿»ְְָָ

ÚÈ˜·ל  ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡ נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

‡‡לב  ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

Ó‡Â¯לג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

ÁÂˆeלד  È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎ¯a È‰e·‡Ï נ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

epxetq

(g ,e qenr)didIW Fl aFh didIWe .§¤¦§¤¤¦§¤
didIX dOn eig` zgY cArWn§ª§¨©©¨¦¦©¤¦§¤
mxn`M ,zFO`d x`W zgY cArWn§ª§¨©©§¨¨ª§¨§¨
`lEhA F` ,KlEhA F` :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨§¨§¨

eUr xaC(` ,fi oihib)ux`W rcIW ipRnE . §©¥¨¦§¥¤¨©¤¤¤
,calA awril diE`x dzid l`xUi¦§¨¥¨§¨§¨§©£Ÿ¦§©
z` Kxal aWgW dkxAd z`fA okl̈¥§Ÿ©§¨¨¤¨©§¨¥¤
`le mdxa` zMxA xiMfd `l ,eUr¥¨Ÿ¦§¦¦§©©§¨¨§Ÿ
awril xiMfdW FnM ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¤¦§¦§©£Ÿ

FkxaE FxiMdWM(c ,gk oldl). §¤¦¦¥§
éøøà.øeøà EmilNwn miAx iM Ÿ§¤¨¦©¦§©§¦

,mvtg EbiVi `NWM mixVde miklOd©§¨¦§©¨¦§¤Ÿ©¦¤§¨
`l midl`" Fxn`M ,dGn xidfd okle§¨¥¦§¦¦¤§¨§¡Ÿ¦Ÿ

'Eke "lNwz(fk ,ak zeny).l dxez §©¥§
(bl).àeä àBôà éîdY`W oM m` ¦¥¦¥¤©¨

iM ."civ" il `iadW df did in ,eUr¥¨¦¨¨¤¤¥¦¦©¦¦
s"l` mr `FaYWM "`Ft`" zNn mpn`̈§¨¦©¥§¤¨¦¨¤
."oM m`" mFwnA zWOWn daYd sFqA§©¥¨§©¤¤¦§¦¥
sFQA `"d mr "dti`" zNn la £̀¨¦©¥Ÿ¦¥©
md dti`" FnM ,"dI`" mFwnA zWOWn§©¤¤¦§©¥§¥Ÿ¥

"mirx(fh ,fl oldl). Ÿ¦
.äéäé Ceøa íb`iadW `Ed in oM m` ©¨¦§¤¦¥¦¤¥¦

didIW dMfi df mre ,dnxnA civ il¦©¦§¦§¨§¦¤¦§¤¤¦§¤
dlgW FzkxaA WiBxd mpn` iM ,KExÄ¦¨§¨¦§¦§¦§¨¤¨¨
lr Exn`W FnM ,KxaOd lr dkxAd©§¨¨©©§Ÿ¨§¤¨§©
lr lNRzn didWM `pipg iAx©¦£¦¨§¤¨¨¦§©¥©

.milFgdcl dxez ©¦
(dl).Eúëøa çwiådkxAd DzF` ©¦©¦§¨¤¨©§¨¨

dzidW ,Lilr lEgl diE`x dzidW¤¨§¨§¨¨¨¤¤¨§¨
iM ,ux`l uEgaE dGd mlFrd ipiprA§¦§§¥¨¨©¤§¨¨¤¦
diE`x Dpi` mdxa` zMxA¦§©©§¨¨¥¨§¨

.Llel dxez §



zeclezפב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyiy meil inei xeriy

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה (לקמן לׁשֹון ¬ƒ»»¿ְְֵַ

יעקב,כט) ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? אחי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ"הכי
עתיד  ׁשהּוא סֹופֹו, ׁשם לּמה על 'ּתנחּומא': לעקבני. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּקטן  ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחרד
מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? סדר וׁשּניתי ּגדֹול ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלפני
?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"וּיעקבני

מצר  הייתי ּבכ' אמר: לקח", "אתּֿבכרתי לֹו: ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאמר
לּבכֹור  עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָוחרד,

יהיה"' ּברּו "ּגם ּכתרּגּומֹו∑È·˜ÚiÂ.ּברכּתי: ְְִִֵֶַַָ««¿¿≈ƒְְַ
מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן'. וארב, ארבני. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ'ּוכמני',

לי  נתחּכם ּכמֹו∑‡ˆzÏ.'וחּכמני', הפרׁשה, לׁשֹון ְְְִִִֵַַַ»«¿»ְְְַָָ
"וּיּצל"("וּיאצל" אחרים: .)ספרים ְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNòà äî àBôà äëìe åézëîñ§©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«
i"yx£¯È·b Ô‰∑ עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְִִִֶָָ

ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? ְִֶֶֶַַָָָָאֹותּה
ּגביר  ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, ּתקנה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבברכה?

ּומ  ,ל רּבֹוׂשמּתיו קנה עבד, ּׁשּקנה ‡BÙ‡.ה ‰ÎÏe ְְִֶֶֶַַַָָָָ¿»≈
‰NÚ‡ ‰Ó∑?ל ּלעׂשֹות מה אבּקׁש אפֹוא, .אּיה, »∆¡∆ְֲֲֵֵֵַַַַ

(çì)Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà̈¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל  «¬»»««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נבל"? ."הּכמֹות ְַָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ ׁשל איטלי"א .(ב"ר)יון זֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יוןיוןיוןיון ׁשׁשׁשׁשלללל איטליאאיטליאאיטליאאיטליא לט)זזזזֹוֹוֹוֹו כז, (רש"י ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
והרי  הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן אי הקׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלרׁש"י
הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים ל "ויּתן ליעקב אמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכבר
ּבעֹולם  היה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ׁשהּכּונה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּומתרץ,

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה נו,ולא (ׁשּבת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ונעץ ב) ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את ׁשלמה ׁשּנׂשא ּבׁשעה :ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים ְְִֶֶֶַַָָָָָקנה

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט  dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

epxetq

(el).éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä£¦¨¨§©£Ÿ©©§§¥¦
FnW z` `xFTd `xTW liaWA mpn`d©ª§¨¦§¦¤¨¨©¥¤§
.mixB `nWC ,ipawrIW df dxw ,awri©£Ÿ¨¨¤¤©§§¥¦¦§¨¨¦

.äëøa él zìöà àìäiR lr s` £Ÿ¨©§¨¦§¨¨©©¦
oi` ,dpFilrd dkxAA ipkxal YaWgW¤¨©§¨§¨§¥¦©§¨¨¨¤§¨¥
lMd il didIW LYrcA didW aWgl©§Ÿ¤¨¨§©§§¤¦§¤¦©Ÿ
lMn mxre llFW ig` x`Xie§¦¨¥¨¦¨§¨Ÿ¦¨

.dkxAfl dxez §¨¨

(fl).íéãáòì Bì ézúð åéçà ìk úàå§¤¨¤¨¨©¦©£¨¦
,miFBd iklnE dxEhw ipaE l`rnWi ipA§¥¦§¨¥§¥§¨©§¥©¦

"miOr LEcari" Fxn`M(hk weqt). §¨§©©§©¦
.äNòà äî àBôà äëìedn oM m` §¨¥¨¤¡¤¦¥¨

lkEYW dkxAd `id dn ,Ll dUr ¤̀¡¤§©¦©§¨¨¤©
.Ll lirFdlgl dxez §¦§

(nÎhl)äéäé õøàä épîLî äpä¦¥¦§©¥¨¨¤¦§¤
.EáLBîdidIW ,Lkxal lkE` dfA ¨¤¨¤©§¨¤§¤¦§¤

cEArW dfi` mr ,dpnW ux`A LaWen¨§§¤¤§¥¨¦¥¤¦§
.Lig`l§¨¦

Eaøç ìòå ,ìòî íéîMä ìhîe¦©©¨©¦¥¨§©©§§
.äéçúiYlA ,"minXd lHn" digYWe ¦§¤§¤¦§¤¦©©¨©¦¦§¦

dkixSd dnc`d zcFarl KxhvYW¤¦§¨¥©£©¨£¨¨©§¦¨
M mB digze ,xhnl,"LAxg lr" o §¨¨§¦§¤©¥©©§§

mglp didYW mBW dfe .dnglnA§¦§¨¨§¤¤©¤¦§¤¦§¨
KWOi dPd ,FzlEf F` Lig` zWTal§©¨©¨¦¨¦¥¦¨¥



פג zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyiy meil inei xeriy

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה (לקמן לׁשֹון ¬ƒ»»¿ְְֵַ

יעקב,כט) ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? אחי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ"הכי
עתיד  ׁשהּוא סֹופֹו, ׁשם לּמה על 'ּתנחּומא': לעקבני. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּקטן  ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחרד
מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? סדר וׁשּניתי ּגדֹול ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלפני
?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"וּיעקבני

מצר  הייתי ּבכ' אמר: לקח", "אתּֿבכרתי לֹו: ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאמר
לּבכֹור  עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָוחרד,

יהיה"' ּברּו "ּגם ּכתרּגּומֹו∑È·˜ÚiÂ.ּברכּתי: ְְִִֵֶַַָ««¿¿≈ƒְְַ
מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן'. וארב, ארבני. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ'ּוכמני',

לי  נתחּכם ּכמֹו∑‡ˆzÏ.'וחּכמני', הפרׁשה, לׁשֹון ְְְִִִֵַַַ»«¿»ְְְַָָ
"וּיּצל"("וּיאצל" אחרים: .)ספרים ְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNòà äî àBôà äëìe åézëîñ§©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«
i"yx£¯È·b Ô‰∑ עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְִִִֶָָ

ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? ְִֶֶֶַַָָָָאֹותּה
ּגביר  ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, ּתקנה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבברכה?

ּומ  ,ל רּבֹוׂשמּתיו קנה עבד, ּׁשּקנה ‡BÙ‡.ה ‰ÎÏe ְְִֶֶֶַַַָָָָ¿»≈
‰NÚ‡ ‰Ó∑?ל ּלעׂשֹות מה אבּקׁש אפֹוא, .אּיה, »∆¡∆ְֲֲֵֵֵַַַַ

(çì)Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà̈¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל  «¬»»««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נבל"? ."הּכמֹות ְַָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ ׁשל איטלי"א .(ב"ר)יון זֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יוןיוןיוןיון ׁשׁשׁשׁשלללל איטליאאיטליאאיטליאאיטליא לט)זזזזֹוֹוֹוֹו כז, (רש"י ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
והרי  הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן אי הקׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלרׁש"י
הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים ל "ויּתן ליעקב אמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכבר
ּבעֹולם  היה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ׁשהּכּונה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּומתרץ,

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה נו,ולא (ׁשּבת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ונעץ ב) ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את ׁשלמה ׁשּנׂשא ּבׁשעה :ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים ְְִֶֶֶַַָָָָָקנה

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט  dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

epxetq

(el).éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä£¦¨¨§©£Ÿ©©§§¥¦
FnW z` `xFTd `xTW liaWA mpn`d©ª§¨¦§¦¤¨¨©¥¤§
.mixB `nWC ,ipawrIW df dxw ,awri©£Ÿ¨¨¤¤©§§¥¦¦§¨¨¦

.äëøa él zìöà àìäiR lr s` £Ÿ¨©§¨¦§¨¨©©¦
oi` ,dpFilrd dkxAA ipkxal YaWgW¤¨©§¨§¨§¥¦©§¨¨¨¤§¨¥
lMd il didIW LYrcA didW aWgl©§Ÿ¤¨¨§©§§¤¦§¤¦©Ÿ
lMn mxre llFW ig` x`Xie§¦¨¥¨¦¨§¨Ÿ¦¨

.dkxAfl dxez §¨¨

(fl).íéãáòì Bì ézúð åéçà ìk úàå§¤¨¤¨¨©¦©£¨¦
,miFBd iklnE dxEhw ipaE l`rnWi ipA§¥¦§¨¥§¥§¨©§¥©¦

"miOr LEcari" Fxn`M(hk weqt). §¨§©©§©¦
.äNòà äî àBôà äëìedn oM m` §¨¥¨¤¡¤¦¥¨

lkEYW dkxAd `id dn ,Ll dUr ¤̀¡¤§©¦©§¨¨¤©
.Ll lirFdlgl dxez §¦§

(nÎhl)äéäé õøàä épîLî äpä¦¥¦§©¥¨¨¤¦§¤
.EáLBîdidIW ,Lkxal lkE` dfA ¨¤¨¤©§¨¤§¤¦§¤

cEArW dfi` mr ,dpnW ux`A LaWen¨§§¤¤§¥¨¦¥¤¦§
.Lig`l§¨¦

Eaøç ìòå ,ìòî íéîMä ìhîe¦©©¨©¦¥¨§©©§§
.äéçúiYlA ,"minXd lHn" digYWe ¦§¤§¤¦§¤¦©©¨©¦¦§¦

dkixSd dnc`d zcFarl KxhvYW¤¦§¨¥©£©¨£¨¨©§¦¨
M mB digze ,xhnl,"LAxg lr" o §¨¨§¦§¤©¥©©§§

mglp didYW mBW dfe .dnglnA§¦§¨¨§¤¤©¤¦§¤¦§¨
KWOi dPd ,FzlEf F` Lig` zWTal§©¨©¨¦¨¦¥¦¨¥

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyiy meil inei xeriy

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåøLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe ãéøz̈¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑ ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' ּכמֹו ¿««¿¿ְְְְֵֶַַ
ּכמֹו: ב', אֹות לג)ּבמקֹום חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ְְְְְֲִֶֶַַַ

ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם (שמות צבאתם", È‰Â‰."על ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»

„È¯z¯L‡k∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד «¬∆»ƒְְְִִִַַָ
ּפתחֹון  ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּכלֹומר,

וגֹו'" עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על להצטער .ּפה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

(àî)Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå åéáà̈¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷òé-úà¤©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È∑יׁש ּפנים לכּמה אּגדה, ּומדרׁשי אּבא . את אצער ׁשּלא .ּכמׁשמעֹו, ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áî)çìLzå ìãbä dða åNò éøác-úà ä÷áøì ãbiå©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
åNò äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷òéì àø÷zå©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´

éçà:Eâøäì Eì íçðúî E ¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«
i"yx£‰˜·¯Ï „biÂ∑ ּׁשעׂשו מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּבלּבֹו EÏ.מהרהר ÌÁ˙Ó∑ לחׁשב האחוה על נחם ְְְִֵַƒ¿«≈¿ְֲִַַַַָָֹ
אּגדה: ּומדרׁש .ּולהרג ל להתנּכר אחרת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבה

ּתנחּומים. ׁשל ּכֹוס עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכבר
על  הּוא מתנחם ּתנחּומים, לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: ְְְְְִִִֵַַַּולפי

.ּבהריגתהּברכֹות  ְְֲִַַָָ

(âî)ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬
:äðøç éçà̈¦−¨¨«¨

(ãî)úîç áeLz-øLà ãò íéãçà íéîé Bnò záLéå§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬
éçà:E ¨¦«

i"yx£ÌÈ„Á‡∑ מּועטים. ¬»ƒִָ

(äî)éçà-óà áeL-ãòúéNò-øLà úà çëLå Enî E ©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨
ézç÷ìe ézçìLå BlíëéðL-íb ìkLà äîì íMî E ½§¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©§¥¤−

:ãçà íBé¬¤¨«
i"yx£ÏkL‡ ‰ÓÏ∑ על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה אהיה »»∆¿«ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹובר
ׁשכלּתי" ׁשכלּתי, יקּום ו ∑ÌÎÈLŒÌb."ּכאׁשר אם ְְֲִִֶַָָָֹ«¿≈∆ְִָ

הּקדׁש ורּוח .ויהרגּו ּבניו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעלי
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום ונתנּבאה ּבּה ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנזרקה

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא יב)ּבפרק .(סוטה ְְְְִֵֶֶַַ

k„מ  È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰Ba Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯Èƒ≈≈««¿»

Ècמא  ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ëe¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

d¯aמב  ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È ‰˜·¯Ï ‰eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈≈»¿«
‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈÏ ˙¯˜e ˙ÁÏLe ‡a«̄»¿»«¿«¿«¬…¿«¿≈»
CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

ÂÏ˙מג  CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈»¿«
:Ô¯ÁÏ ÈÁ‡ Ô·Ï»»»ƒ¿»»

e˙Èc·מד  „Ú ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈ dnÚ ·È˙˙Â¿≈≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«ƒ
:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯¿»¿»

È˙מה  ÈL˙ÈÂ CpÓ CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»
‰ÓÏ ÔnzÓ Cp¯a„‡Â ÁÏL‡Â dÏ z„·Ú Ècƒ¬«¿»≈¿∆¿«¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂ¯z Û‡ Ïk˙‡∆¿«««¿≈»»

epxetq

W dGn,ãéøz øLàklr qng wrvYW ¦¤¤©£¤¨¦¤¦§©¨¨©
,iE`xd on xzFi LA Lig` cArWIW¤§©§¥¨¦§¥¦¨¨

.Eøàeö ìòî Blò z÷øôempn` iM ¨©§¨ª¥©©¨¤¦¨§¨

l` okEnE dngln cOln didY¦§¤§ª¨¦§¨¨¨¤
.zEklOd©©§

zcFar l` dptY LcEArWA m` la £̀¨¦§¦§§¦§¤¤£©

didY `l ,zFk`lOd x`WE dnc`d̈£¨¨§¨©§¨Ÿ¦§¤
F` Lig` cEArXn mlFrl iWtg̈§¦§¨¦¦§¨¦

.FzlEf cEArXn`n dxez ¦¦§¨



zeclezפד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k ycew zay meil inei xeriy

(åî)øîàzå÷çöé-ìà ä÷áø÷úBða éðtî éiçá ézö ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´
úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà úç¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

:íéiç él änì õøàä̈½̈¤¨¬¨¦−©¦«
i"yx£ÈiÁ· Èzˆ˜∑ ּבחּיי .מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

çë(à)eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(á)Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

i"yx£‰ct∑ לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, לבית «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
יג)ּבסֹופּה .(יבמות ְָ

(â)ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬
:íénò©¦«

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ מיאֹות יבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .ׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®
éøâî õøà-úà EzLøìíéýìû ïúð-øLà E §¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:íäøáàì§©§¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ לגֹוי ואעׂש" לֹו: ׁשאמר ∆ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָ

ּברכֹות  אֹותן יהיּו ,"ּבזרע "והתּברכּו ְְְְְְְֲִִַָָָָּגדֹול",
,ּבׁשביל ,ל ואֹותֹו)מּמ(האמּורֹות הּגֹוי אֹותֹו יצא ְְְְְֲִִִֵֵַָ
.הּמברהּזרע  ְֶַַַָֹ

ß oeygxn h"k ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ּמלּמדנּו מה יֹודע .איני ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

˜„Ìמו  ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙aÓ ‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ Ì‡ ‰‡zÁ ˙a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú¯‡ ˙aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא  d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡¯˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

‡·e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ·ÏÂד  CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»

‡¯Ìה  ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»»«¬…«¬«¿««¬»
‰˜·¯„ ‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a Ô·Ï ˙ÂÏ¿«»»«¿≈¬«»»¬»¿ƒ¿»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ƒ≈¿«¬…¿≈»

epxetq

çë(b).Eúà Cøáé écL ìàå.oFnnA §¥©©§¨¥Ÿ§§¨
.Eøôéå.mipaA §©§§§¨¦
,Eaøéå.dlrnAc dxez §©§¤§©£¨

(c).íäøáà úkøa úà Eì ïzéå§¦¤§¤¦§©©§¨¨
"dkxA dide" Fxn`M(a ,ai lirl)dfe , §¨§¤§¥§¨¨§¤

didY dfaE ,mrd z` zrC FcOlA§©§©©¤¨¨¨¤¦§¤
KxAzi l`d zMxA¦§©¨¥¦§¨©

.EzLøì Ezà Eòøæìe EìdidIWM iM §§©§£¦§§¦§§¦§¤¦§¤
Wxil iE`x didi ,wcv dxFn rxGd mB©©¤©¤¤¤¦§¤¨¦©
,FMtd `l ,mXd WECw dfA didie§¦§¤¨¤¦©¥Ÿ¤§

"x`Rz` LA xW` l`xUi" oiprM§¦§©¦§¨¥£¤§¤§¨¨
(b ,hn ediryi)"eiUrnA 'd gnUi" dfA iM ,¦¨¤¦§©§©£¨

(`l ,cw mildz).
éøâî õøà.EDA xC dY`W orpM ux` ¤¤§ª¤¤¤§©©¤©¨¨¨

.eWkrd dxez ©§¨



פה zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k ycew zay meil inei xeriy

(åî)øîàzå÷çöé-ìà ä÷áø÷úBða éðtî éiçá ézö ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´
úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà úç¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

:íéiç él änì õøàä̈½̈¤¨¬¨¦−©¦«
i"yx£ÈiÁ· Èzˆ˜∑ ּבחּיי .מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

çë(à)eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(á)Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

i"yx£‰ct∑ לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, לבית «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
יג)ּבסֹופּה .(יבמות ְָ

(â)ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬
:íénò©¦«

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ מיאֹות יבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .ׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®
éøâî õøà-úà EzLøìíéýìû ïúð-øLà E §¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:íäøáàì§©§¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ לגֹוי ואעׂש" לֹו: ׁשאמר ∆ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָ

ּברכֹות  אֹותן יהיּו ,"ּבזרע "והתּברכּו ְְְְְְְֲִִַָָָָּגדֹול",
,ּבׁשביל ,ל ואֹותֹו)מּמ(האמּורֹות הּגֹוי אֹותֹו יצא ְְְְְֲִִִֵֵַָ
.הּמברהּזרע  ְֶַַַָֹ

ß oeygxn h"k ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ּמלּמדנּו מה יֹודע .איני ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

˜„Ìמו  ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙aÓ ‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ Ì‡ ‰‡zÁ ˙a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú¯‡ ˙aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא  d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡¯˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

‡·e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ·ÏÂד  CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»

‡¯Ìה  ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»»«¬…«¬«¿««¬»
‰˜·¯„ ‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a Ô·Ï ˙ÂÏ¿«»»«¿≈¬«»»¬»¿ƒ¿»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ƒ≈¿«¬…¿≈»

epxetq

çë(b).Eúà Cøáé écL ìàå.oFnnA §¥©©§¨¥Ÿ§§¨
.Eøôéå.mipaA §©§§§¨¦
,Eaøéå.dlrnAc dxez §©§¤§©£¨

(c).íäøáà úkøa úà Eì ïzéå§¦¤§¤¦§©©§¨¨
"dkxA dide" Fxn`M(a ,ai lirl)dfe , §¨§¤§¥§¨¨§¤

didY dfaE ,mrd z` zrC FcOlA§©§©©¤¨¨¨¤¦§¤
KxAzi l`d zMxA¦§©¨¥¦§¨©

.EzLøì Ezà Eòøæìe EìdidIWM iM §§©§£¦§§¦§§¦§¤¦§¤
Wxil iE`x didi ,wcv dxFn rxGd mB©©¤©¤¤¤¦§¤¨¦©
,FMtd `l ,mXd WECw dfA didie§¦§¤¨¤¦©¥Ÿ¤§

"x`Rz` LA xW` l`xUi" oiprM§¦§©¦§¨¥£¤§¤§¨¨
(b ,hn ediryi)"eiUrnA 'd gnUi" dfA iM ,¦¨¤¦§©§©£¨

(`l ,cw mildz).
éøâî õøà.EDA xC dY`W orpM ux` ¤¤§ª¤¤¤§©©¤©¨¨¨

.eWkrd dxez ©§¨

zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k ycew zay meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã;g"nyz'd elqk ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zegiyn)

(yici`n mebxz - 504Î498 'nr ` jxk ,g"nyz zeiecreezd

יעק  את יצחק ּד"וּיׁשלח לחרן,הּׁשליחּות ׁשּיל ּכדי היתה ב" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
והתּברר  ׁשהיה ּוכפי אּׁשה". מּׁשם לֹו "לקחת לבן, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבית
עֹולם") ׁשל אף ("חרֹון ּבחרן ּדוקא הרי – ּבפֹועל ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָאחר־ּכ
ּורבּו ּד"ּפרּו הּציוּוי את וקּיים מׁשּפחּתֹו את יעקב ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹהעמיד

"מיטתֹו ׁשל ּובאֹופן ".ׁשׁשׁשׁשלימה לימה לימה לימה גֹו'", ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּדירה  ּגם ׁשם עׂשה מׁשּפחּתֹו, את העמיד ׁשּׁשם לכ ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָונֹוסף

יתּבר עד ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹונים נים נים נים לֹו לבן, ּבצאן ההתעּסקּות על־ידי , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ
החסידּות  ּובלׁשֹון וגֹו', רּבֹות צאן (ּבחרן) יעקב אצל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנהיה

לבן. ּבצאן ׁשהיּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות והעלה ׁשּבירר –ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
(מקֹום  לחרן ּבֹואֹו ּבטרם עֹוד ,ּבּדר ּבלכּתֹו ׁשּגם ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָועד
הינּו מראׁשֹותיו", וּיׂשם הּמקֹום מאבני "וּיּקח – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשליחּותֹו)
עליה, ּבהם ּופעל ּתחּתֹון) הכי נברא (ּדֹומם, אבנים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלקח

אלֹוקים". ּבית יהיה גֹו' הּזאת ׁש"והאבן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹועד
ׁשּׁשליחּות  – מּיׂשראל ואחד אחד לכל ההֹוראה ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
חרֹון  (חרן, הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם למּטה ירדה אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָנׁשמתֹו,
הן  גֹו'", ּורבּו "ּפרּו לפעֹול – היא ּבעֹולם) מקֹום ׁשל ְְְִִֵֶַָָָאף
עֹוד  על יהדּות ּבעניני להׁשּפיע ּברּוחנּיּות, והן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָּכפׁשּוטֹו
"המלּמד  (והרי ּבפרט ותֹורה מצֹות, על־ידי יהּודי ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָיהּודי
אּומֹות  על להׁשּפיע וכן ילדֹו"), ּכאילּו ּתֹורה חבירֹו ּבן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאת
– ועד ׁשּלהם, הּמצֹות ׁשבע ׁשּיקימּו חרן) (ּתֹוׁשבי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם
מּסּוג  ׁשּלמּטה החלק ּגם ּכּולֹו, העֹולם ּכל את ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

.יתּבר לֹו לדירה הּמקֹום) (אבני הּדֹומם ועד ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהמדּבר,
– יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי אׁשר להֹוסיף, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹויׁש
ארם  לפּדן ּדוקא והל יצחק ׁשל מּמקֹומֹו יצא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיעקב
ּבמקֹומֹו ּגם היה ׁשּלא ענין נפעל – אּׁשה" מּׁשם לֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ"לקחת

יצחק: אצל לא וגם יצחק ְְְִִֵֶֶַָָֹׁשל
הפיכת  ׁשל העבֹודה ולכן, ּתמימה, עֹולה היה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָיצחק
לקדּוׁשה, – מּקדּוׁשה היפ ׁשהם אנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּסטרא־אחרא,
היה  ׁש"אברהם ואּמֹו ּכאביו [ּדלא אצלֹו ׁשּיכת היתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

הּנׁשים"]. את מגירת וׂשרה האנׁשים את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמגיר
הּנה  ארם, לפּדן יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאמנם,
"מיטתֹו היתה - לארץ ּבחּוץ ׁשּבירר הּבירּורים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּלבד
ׁשל  ׁשענינֹו יֹוסף", יעקב ּתֹולדֹות "אּלה אׁשר ועד ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשלימה",
ה"אחר" את ּגם לעׂשֹות אחר", ּבן לי ה' "יֹוסף – הּוא ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַיֹוסף
– "אחר" ּבבחינת לעת־עּתה ׁשהם אּלּו ׁשּגם היינּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָל"ּבן",
ּבבחינת  ּבאמת ׁשהם ׁשּמגּלים על־ידי־זה ּובפרט ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָיתהּפכּו,
ל"ּבנימין" עד הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ׁשל יחידֹו ּבנֹו – ועד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ"ּבן",
ּבּה אלקי ה' עיני אׁשר ארץ יׂשראל, ארץ ּבן ימין", "ּבן –ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ

ארץ עד קֹונּה.ׁשׁשׁשׁשרצתהרצתהרצתהרצתה(אלֹוקּות), רצֹון לעׂשֹות ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
את  יצחק מ"וּיׁשלח ללמֹוד ׁשּיׁש ההֹוראה מּלבד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּנה,
יׁשנּה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ׁשליחּותֹו אֹודֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיעקב"
אדמֹו"ר  מֹו"ח ּדכ"ק ּבפׁשטּות לׁשלּוחים מיּוחדת ְְְְְְִִֶֶַַָָהֹוראה

הּוא  ׁשּלהם הּׁשליחּות ׁשּתֹוכן לכ ּבנֹוסף – ּדֹורנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָנׂשיא
רחֹוקים  רחֹוקים, למקֹומֹות ׁשּנׁשלחּו – יעקב ְְְְְְֲִִִִִִֶַֹּכׁשליחּות
ׁשעֹולם־  לזה [נֹוסף חרן ּגם ולפעמים ארם, ּפּדן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּברּוחנּיּות,
ׁשּבעֹולם־  "חרן" הן אּלּו מקֹומֹות הרי "חרן", הּוא ּבכלל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּזה
ּכל  את ּבהם לפעֹול "אחרים" יהּודים לפּגׁש ּכדי ּגּופא] ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּזה
ּובנֹוגע  ּבני־יׂשראל לׁשאר ּבנֹוגע לעצמם, (ּבנֹוגע ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָהּנ"ל
ּבׁשמֹו ּבמיּוחד מּודגׁש הּדבר הרי – ּכּנ"ל) נח, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלמצֹות

ּדֹורנּו: נׂשיא אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק ְְִֵֶַׁשל
"וּיׁשלח – "יצחק" הּוא (הּׁשני) יעקב",יצחקיצחקיצחקיצחקׁשמֹו את ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

" – הּוא הראׁשֹון ּבן ייייֹוֹוֹוֹוסף סף סף סף ּוׁשמֹו לי הוי' "יֹוסף על־ׁשם ," ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ
הּׁשלּוחים  ׁשל ׁשליחּותם מּטרת זֹוהי והרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָאחר".

ׁשאי  על־מנת – זה ּבכנס יעזרּוהּמׁשּתּתפים רעהּו את ׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
עבֹודת  את ּולהרחיב להֹוסיף אי טֹובֹות החלטֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָויקּבלּו

יעקב". את יצחק (יֹוסף) ּד"וּיׁשלח הּׁשליחּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹוקּיּום
להיֹות  צריכה הּנ"ל ּבכל ׁשהעבֹודה ּולהדּגיׁש, להֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָויׁש

(עבֹודת ׁשׁשׁשׁשללללּוּוּוּוחים חים חים חים ּבתֹור קּבלת־עֹול מּצד רק לא היינּו , ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹ
ּדבר ּבתֹור אּלא ּבּדבר ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלהםהםהםהםעבד), עֹוסקים ׁשאז (ׁשליח), ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
לגמרי. אחרת ְְְֵֶֶַַַּבחּיּות

מעלת  יׁשנּה עבד) (עבֹודת ׁשּבקּבלת־עֹול ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָואף־על־ּפי
ּפרטי, ּכדבר ּבׁשליחּות ׁשעֹוסקים ּבׁשעה הרי – ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּביטּול

וזה (ּכּנ"ל), חּיּות ּבתֹוספת היא ּבקּיּום ממממֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיףהעבֹודה ּגם ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
ׁשּיעסקּו הּוא המׁשּלח ׁשל רצֹונֹו ולכן, ּבפֹועל. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָהּׁשליחּות
הּביטּול  מּצד הּנה – ואם־ּכן ּפרטי, ּדבר ּבתֹור ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבזה
ּבתֹור  רק (לא ּתהיה ׁשהעבֹודה נדרׁש ּגּופא, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבקּבלת־עֹול

ׁשליח. ּבתֹור אּלא) ְִֶֶֶַָָעבד,
ּבמסירּות־  להיֹות צריכה הּׁשלּוחים ׁשעבֹודת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָואף־על־ּפי
הרי  – ּב'ביטּול' (לכאֹורה) קׁשּורה מסירּות־נפׁש אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָנפׁש,
ּדוקא  קׁשּורה המסירּות־נפׁש רּבֹות ׁשּפעמים ּבפֹועל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָרֹואים

הּמציאּות: ְְִֶַּבתֹוקף
רצֹונֹו מילּוי ּכאׁשר אזי ּבחליׁשּות, היא המציאּות ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַּכאׁשר
ימנע  הּדבר ּבסּכנה, ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּבקׁשיים, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָקׁשּור
– הּמציאּות ּבתֹוקף ּכׁשהּוא אבל רצֹונֹו; את מּלמּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָאֹותֹו
לׁשם  ויפעל רצֹונֹו, את מּלהׁשלים ּבעדֹו ימנע לא ּדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּום

מסירּות־נפׁש. לזה ּכׁשּיצטר אפילּו הּמּצבים, ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכ
הרי, הּׁשליחּות, ענין ּכללּות אֹודֹות לעיל האמּור על ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָנֹוסף
ולימּוד  הֹוראה ללמֹוד אפׁשר ּדיצחק הּׁשליחּות מּסדר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּגם

ׁשּבדֹורנּו: יצחק" "וּיׁשלח ׁשל הּׁשליחּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּבסדר
" ּברכֹו – לחרן יעקב את ׁשלח ׁשּיצחק לויויויויּתּתּתּתןןןןלפני ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים
ְוגֹו'".

" – ּכלל הרגיל ּדר על ׁשּלא היא "יּתן ויויויויּתּתּתּתן ן ן ן והּברכה ," ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ויּתן": ְְֲִֵַויחזֹור
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ּולאחרי  הּברכה, עיקר את ּתחילה מברכים ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדהּנה
ּכזה  ּבאֹופן היתה יצחק ּברּכת אבל העיקר, על מֹוסיפים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָזה
– אריּבער") ("מלכתחילה ּבהֹוספה התחיל ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּמּלכתחילה

ּבוא"ו""""ויויויויּתּתּתּתן ן ן ן  "יּתן".ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיף", לפני ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּברכֹות  ּכל ּומקֹור "עיקר הּוא יצחק ּברּכת ּתֹוכן ְְְְְִִִֶַַַַָָָוגם:
ּביֹותר" וחּיּות אֹור ּבריּבּוי ההׁשּפעה ׁש"עיקר מּכיון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹולם",
ּבהם  ׁשּיׁש "לפי ּגבּורֹות, ּבחינת יצחק, על־ידי ּדוקא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּוא

כּו'". יֹותר עצּום ּבכח וחּיּות אֹור ְְְִֵֶַַָֹּתגּבֹורת
ויּתן־ל" – העֹולם ּבגׁשמּיּות לכל־לראׁש הם ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהּברכֹות
גֹו'" ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים

ּפׁשּוטֹו.ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּות ת ת ת  מידי יֹוצא מקרא אין , ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ
ּכֹוללֹות  אּלּו ּברכֹות – עיקר) ׁשּזהּו ּכּמּובן (אבל לזה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָונֹוסף
"מּטל  ּולדּוגמא: חז"ל, ּבמדרׁשי ׁשּבזה הּפירּוׁשים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּתלמּוד, זֹו ּדגן מׁשנה, זֹו הארץ ּומׁשמּני מקרא, זֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשמים

אּגדה", זֹו .ועועועועֹוֹוֹוֹוד ד ד ד ּתירֹוׁש ְְְְִַָָ
ׁשליחּותֹו לפני יעקב את יצחק ׁשּביר לּברכֹות נֹוסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגם:
מּיד  ּובירכֹו חזר עצמּה הּׁשליחּות לאחר ּתיכף הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחרן,
ׁשּד־י  וא־ל גֹו' אֹותֹו ויבר יעקב אל יצחק "וּיקרא ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹוד
את  ל ויּתן עּמים, לקהל והיית וירּב ויפר אֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיבר
מגּורי ארץ את לרׁשּת אּת ּולזרע ל אברהם ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברּכת

ְוגֹו'".
יעקב  מקּבל – ּבפֹועל הּׁשליחּות ּבהתחלת ּגם זה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹּולאחרי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּו ּברכֹות הארץ את ּכעפר זרע "והיה א: ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָ
מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
רגליו, יעקב "וּיּׂשא – ּביעקב מּיד ּפעל ׁשה ּדבר ועד ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוגֹו'",
את  לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהּובטח טֹובה ּבׂשֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנתּבּׂשר

ּגדֹול". ׁש"ּכחֹו עד ללכת", קל ונעׂשה ְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹרגליו
– זה ּבדֹורנּו יצחק" ל"וּיׁשלח ּבנֹוגע ּגם ללמֹוד אפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכ

הּנֹוכחי: הּׁשלּוחים לכּנּוס ְְְְִִִֶֶַַּבקׁשר
מבר הּוא הרי – ׁשליח ׁשֹולח ׁשּבדֹורנּו ׁש"יצחק" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלפני
ויחזֹור  "יּתן – והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה ּובברכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו,
לעֹולם". הּברכֹות ּכל "מקֹור – ּגדֹולֹות הכי ּובּברכֹות ְְְְְֲִִֵַַָָָָָויּתן",
מּטל  האלקים ויּתן־ל" ּבגׁשמּיּות, ּברכֹות – ְְְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹֹּולכל־לראׁש
ׁשּיתּברכּו גֹו'", ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים
ּומזֹוני  חּיי ּבבני, – גֹו'" וירּב ויפר" ּבהרחבה, ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפרנסה

רויחי. ּובכּולם ְְְִִֵֵָרויחי
הרּוחנית  ּבעבֹודתֹו ּברכֹות ּכֹוללֹות הּברכֹות – זה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָּולאחרי
וקּיּום  הּתֹורה, ּופנימּיּות נגלה הּתֹורה, ּבלימּוד הּׁשליח, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשל
ּבהפצת  ּבפֹועל ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּברכֹות – ּובעיקר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָהּמצֹות,

חּוצה. הּמעינֹות והפצת והּיהדּות ְֲֲֲַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ּברּכת  את ּפעם עֹוד מקּבלים – הּׁשליח מינּוי ּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָוכן
ּברכֹות  מּיד מקּבלים ּבׁשליחּותֹו, ּכׁשּיֹוצאים וגם ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ"יצחק",
הארץ  ּכעפר זרע "והיה – מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָנֹוספֹות

מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
הפצת  – וגֹו'" ּד"ּופרצּת הּׁשליחּות ּבקּיּום ׁשּיצליח ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוגֹו'",

חּוצה. ֲַַָָהּמעינֹות
והֹורה  אמר ּדֹורנּו, נׂשיא ׁשהמׁשּלח, לכ נֹוסף ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
יהיּו הענינים ׁשּכל ּבתנאי מאביו הּנׂשיאּות את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּקיּבל

(ׁשהם ּב ׁשלּוחיו ּכל על חל ׁשהּדבר וכּמּובן ּוברחמים, חסד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואחד  אחד ּכל את המׁשּלח מבר – ּדהמׁשּלח) ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ"ּכמֹותֹו"
ּגם  ואחר־ּכ הּׁשליחּות, מינּוי ּבעת ּבׁשליחּותֹו, ׁשּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפני

הּׁשליחּות. ְְְִַַַָּבהתחלת
"ל"זרע וגם הּׁשליחּות, זמן מׁש ּכל על נמׁשכֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּברכֹות

העֹולם. ּכל סֹוף ַָָָעד
הּׁשלּוחים  אצל – אּלּו ּברכֹות ּבקּיּום ּבפֹועל ׁשרֹואים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּוכפי
– ּבזה) (וכּיֹוצא ׁשנה עׂשרים ׁשנים, עׂשר לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתמּנּו
ּובנֹות  ּבבנים מׁשּפחֹות והעמידּו ה', ּברּו הסּתּדרּו, ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָׁשּכּולם
ּובכּולם  רויחי ּומזֹוני חּיי ּבבני, ּובמצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָעֹוסקים
מּדר ׁשּלמעלה הּברכֹות את רֹואים – לזה ונֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָרויחי,
ּבהפצת  ׁשליחּותם ּבמילּוי הּׁשלּוחים ּבהצלחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָהּטבע

חּוצה. והּמעינֹות והּיהדּות ְְְֲַַַַַָָָהּתֹורה
ׁשּמּצד  אּלא, ּגדֹולֹות, הכי ּברכֹות הן אּלּו ּברכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוהרי,
וטֹועים  ּכדבעי, לזה לב ׂשמים לא לפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהרגילּות,
הּדרּוׁשֹות. הּברכֹות ּכל את מהמׁשּלח מקּבלים ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלחׁשֹוב
ּבענינים  ּברכֹות ּומבּקׁשים הּׁשֹואלים לּׁשלּוחים מענה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּומּכאן
את  למּלא ׁשּיּוכלּו ּכדי ּבגׁשמּיּות, מּפרנסה החל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹונים,

צדדּיים: ּבלּבּולים ללא ּבמילּואּה ְְְְְִִִִִִָָָֹׁשליחּותם
לפני  עֹוד מהּׁשלּוחים ואחד אחד ּכל את מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמׁשּלח
הּברכֹות  ּבכל אֹותֹו ּומבר ּוממׁשי לׁשליחּותֹו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָצאתֹו
להיֹות: ׁשּיכֹולֹות ּביֹותר הּגדֹולֹות לּברכֹות עד לֹו, ְְְְְְִֵֶַַַַָהּדרּוׁשֹות
הּׁשמים  מּטל האלקים – ויּתן ויחזֹור יּתן – ויּתן־ל"ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
התקימּו ּכבר אּלּו מּברכֹות וכּמה וכּמה גֹו'", הארץ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּומׁשמּני
ּביתֹו ּבני ּבחּיי הּפרטיים, ּבחּייו יתּבֹונן אם ּדי – ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבפֹועל
למעלה  ׁשּלֹו הּׁשליחּות ּבקּיּום ּבעבר ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּובהצלחה

ׁשּבזה. המׁשּלח ּברכֹות ריּבּוי את ויראה – הּטבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמּדר
ּכֹוחֹות  להֹוסיף – היא הּברכֹות ּכל ּכונת העיקר: והּוא ְְְְִִִַַַָָָָָועֹוד
רגליו  את לּבֹו "נׂשא אׁשר ּבפֹועל, הּׁשליחּות ּבקּיּום ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּומרץ
מּבלי  ּבעֹולם, ּבׁשליחּותֹו ּגדֹול" ו"ּכֹוחֹו ללכת", קל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָונעׂשה

ההעלמ  ּכל על ועיּכּובים הּבט ּומניעֹות והסּתרים ֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ְִִֶׁשּמּסביבֹו.

ׁשל  אף ּב"חרֹון הּׁשליחּות ּבקּיּום העבֹודה על־ידי ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָואדרּבה:
צאן  לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ יהיה – ְְְְְִִִִֶַַָָֹעֹולם"
ּברּוחנּיּות: עׁשירּות – וגם ּבגׁשמּיּות, מעׁשירּות החל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָרּבֹות",
– עּתה עד ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּגדֹול" "ּכֹוחֹו ׁשהיה ּכּמה ְְִִֶַַַַָָָָָעד
מנה  לֹו ׁשּיׁש ּו"מי ּבּקֹודׁש" "מעלין ּומֹוסיף ה ֹול ּתמיד ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

הלאה. וכן מאֹות", ארּבע רֹוצה מאתים מאתים, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
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ּולאחרי  הּברכה, עיקר את ּתחילה מברכים ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדהּנה
ּכזה  ּבאֹופן היתה יצחק ּברּכת אבל העיקר, על מֹוסיפים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָזה
– אריּבער") ("מלכתחילה ּבהֹוספה התחיל ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּמּלכתחילה

ּבוא"ו""""ויויויויּתּתּתּתן ן ן ן  "יּתן".ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיף", לפני ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּברכֹות  ּכל ּומקֹור "עיקר הּוא יצחק ּברּכת ּתֹוכן ְְְְְִִִֶַַַַָָָוגם:
ּביֹותר" וחּיּות אֹור ּבריּבּוי ההׁשּפעה ׁש"עיקר מּכיון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹולם",
ּבהם  ׁשּיׁש "לפי ּגבּורֹות, ּבחינת יצחק, על־ידי ּדוקא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּוא

כּו'". יֹותר עצּום ּבכח וחּיּות אֹור ְְְִֵֶַַָֹּתגּבֹורת
ויּתן־ל" – העֹולם ּבגׁשמּיּות לכל־לראׁש הם ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהּברכֹות
גֹו'" ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים

ּפׁשּוטֹו.ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּות ת ת ת  מידי יֹוצא מקרא אין , ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ
ּכֹוללֹות  אּלּו ּברכֹות – עיקר) ׁשּזהּו ּכּמּובן (אבל לזה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָונֹוסף
"מּטל  ּולדּוגמא: חז"ל, ּבמדרׁשי ׁשּבזה הּפירּוׁשים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּתלמּוד, זֹו ּדגן מׁשנה, זֹו הארץ ּומׁשמּני מקרא, זֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשמים

אּגדה", זֹו .ועועועועֹוֹוֹוֹוד ד ד ד ּתירֹוׁש ְְְְִַָָ
ׁשליחּותֹו לפני יעקב את יצחק ׁשּביר לּברכֹות נֹוסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגם:
מּיד  ּובירכֹו חזר עצמּה הּׁשליחּות לאחר ּתיכף הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחרן,
ׁשּד־י  וא־ל גֹו' אֹותֹו ויבר יעקב אל יצחק "וּיקרא ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹוד
את  ל ויּתן עּמים, לקהל והיית וירּב ויפר אֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיבר
מגּורי ארץ את לרׁשּת אּת ּולזרע ל אברהם ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברּכת

ְוגֹו'".
יעקב  מקּבל – ּבפֹועל הּׁשליחּות ּבהתחלת ּגם זה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹּולאחרי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּו ּברכֹות הארץ את ּכעפר זרע "והיה א: ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָ
מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
רגליו, יעקב "וּיּׂשא – ּביעקב מּיד ּפעל ׁשה ּדבר ועד ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוגֹו'",
את  לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהּובטח טֹובה ּבׂשֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנתּבּׂשר

ּגדֹול". ׁש"ּכחֹו עד ללכת", קל ונעׂשה ְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹרגליו
– זה ּבדֹורנּו יצחק" ל"וּיׁשלח ּבנֹוגע ּגם ללמֹוד אפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכ

הּנֹוכחי: הּׁשלּוחים לכּנּוס ְְְְִִִֶֶַַּבקׁשר
מבר הּוא הרי – ׁשליח ׁשֹולח ׁשּבדֹורנּו ׁש"יצחק" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלפני
ויחזֹור  "יּתן – והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה ּובברכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו,
לעֹולם". הּברכֹות ּכל "מקֹור – ּגדֹולֹות הכי ּובּברכֹות ְְְְְֲִִֵַַָָָָָויּתן",
מּטל  האלקים ויּתן־ל" ּבגׁשמּיּות, ּברכֹות – ְְְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹֹּולכל־לראׁש
ׁשּיתּברכּו גֹו'", ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים
ּומזֹוני  חּיי ּבבני, – גֹו'" וירּב ויפר" ּבהרחבה, ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפרנסה

רויחי. ּובכּולם ְְְִִֵֵָרויחי
הרּוחנית  ּבעבֹודתֹו ּברכֹות ּכֹוללֹות הּברכֹות – זה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָּולאחרי
וקּיּום  הּתֹורה, ּופנימּיּות נגלה הּתֹורה, ּבלימּוד הּׁשליח, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשל
ּבהפצת  ּבפֹועל ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּברכֹות – ּובעיקר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָהּמצֹות,

חּוצה. הּמעינֹות והפצת והּיהדּות ְֲֲֲַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ּברּכת  את ּפעם עֹוד מקּבלים – הּׁשליח מינּוי ּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָוכן
ּברכֹות  מּיד מקּבלים ּבׁשליחּותֹו, ּכׁשּיֹוצאים וגם ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ"יצחק",
הארץ  ּכעפר זרע "והיה – מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָנֹוספֹות

מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
הפצת  – וגֹו'" ּד"ּופרצּת הּׁשליחּות ּבקּיּום ׁשּיצליח ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוגֹו'",

חּוצה. ֲַַָָהּמעינֹות
והֹורה  אמר ּדֹורנּו, נׂשיא ׁשהמׁשּלח, לכ נֹוסף ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
יהיּו הענינים ׁשּכל ּבתנאי מאביו הּנׂשיאּות את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּקיּבל

(ׁשהם ּב ׁשלּוחיו ּכל על חל ׁשהּדבר וכּמּובן ּוברחמים, חסד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואחד  אחד ּכל את המׁשּלח מבר – ּדהמׁשּלח) ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ"ּכמֹותֹו"
ּגם  ואחר־ּכ הּׁשליחּות, מינּוי ּבעת ּבׁשליחּותֹו, ׁשּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפני

הּׁשליחּות. ְְְִַַַָּבהתחלת
"ל"זרע וגם הּׁשליחּות, זמן מׁש ּכל על נמׁשכֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּברכֹות

העֹולם. ּכל סֹוף ַָָָעד
הּׁשלּוחים  אצל – אּלּו ּברכֹות ּבקּיּום ּבפֹועל ׁשרֹואים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּוכפי
– ּבזה) (וכּיֹוצא ׁשנה עׂשרים ׁשנים, עׂשר לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתמּנּו
ּובנֹות  ּבבנים מׁשּפחֹות והעמידּו ה', ּברּו הסּתּדרּו, ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָׁשּכּולם
ּובכּולם  רויחי ּומזֹוני חּיי ּבבני, ּובמצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָעֹוסקים
מּדר ׁשּלמעלה הּברכֹות את רֹואים – לזה ונֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָרויחי,
ּבהפצת  ׁשליחּותם ּבמילּוי הּׁשלּוחים ּבהצלחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָהּטבע

חּוצה. והּמעינֹות והּיהדּות ְְְֲַַַַַָָָהּתֹורה
ׁשּמּצד  אּלא, ּגדֹולֹות, הכי ּברכֹות הן אּלּו ּברכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוהרי,
וטֹועים  ּכדבעי, לזה לב ׂשמים לא לפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהרגילּות,
הּדרּוׁשֹות. הּברכֹות ּכל את מהמׁשּלח מקּבלים ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלחׁשֹוב
ּבענינים  ּברכֹות ּומבּקׁשים הּׁשֹואלים לּׁשלּוחים מענה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּומּכאן
את  למּלא ׁשּיּוכלּו ּכדי ּבגׁשמּיּות, מּפרנסה החל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹונים,

צדדּיים: ּבלּבּולים ללא ּבמילּואּה ְְְְְִִִִִִָָָֹׁשליחּותם
לפני  עֹוד מהּׁשלּוחים ואחד אחד ּכל את מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמׁשּלח
הּברכֹות  ּבכל אֹותֹו ּומבר ּוממׁשי לׁשליחּותֹו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָצאתֹו
להיֹות: ׁשּיכֹולֹות ּביֹותר הּגדֹולֹות לּברכֹות עד לֹו, ְְְְְְִֵֶַַַַָהּדרּוׁשֹות
הּׁשמים  מּטל האלקים – ויּתן ויחזֹור יּתן – ויּתן־ל"ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
התקימּו ּכבר אּלּו מּברכֹות וכּמה וכּמה גֹו'", הארץ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּומׁשמּני
ּביתֹו ּבני ּבחּיי הּפרטיים, ּבחּייו יתּבֹונן אם ּדי – ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבפֹועל
למעלה  ׁשּלֹו הּׁשליחּות ּבקּיּום ּבעבר ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּובהצלחה

ׁשּבזה. המׁשּלח ּברכֹות ריּבּוי את ויראה – הּטבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמּדר
ּכֹוחֹות  להֹוסיף – היא הּברכֹות ּכל ּכונת העיקר: והּוא ְְְְִִִַַַָָָָָועֹוד
רגליו  את לּבֹו "נׂשא אׁשר ּבפֹועל, הּׁשליחּות ּבקּיּום ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּומרץ
מּבלי  ּבעֹולם, ּבׁשליחּותֹו ּגדֹול" ו"ּכֹוחֹו ללכת", קל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָונעׂשה

ההעלמ  ּכל על ועיּכּובים הּבט ּומניעֹות והסּתרים ֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ְִִֶׁשּמּסביבֹו.

ׁשל  אף ּב"חרֹון הּׁשליחּות ּבקּיּום העבֹודה על־ידי ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָואדרּבה:
צאן  לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ יהיה – ְְְְְִִִִֶַַָָֹעֹולם"
ּברּוחנּיּות: עׁשירּות – וגם ּבגׁשמּיּות, מעׁשירּות החל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָרּבֹות",
– עּתה עד ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּגדֹול" "ּכֹוחֹו ׁשהיה ּכּמה ְְִִֶַַַַָָָָָעד
מנה  לֹו ׁשּיׁש ּו"מי ּבּקֹודׁש" "מעלין ּומֹוסיף ה ֹול ּתמיד ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

הלאה. וכן מאֹות", ארּבע רֹוצה מאתים מאתים, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה

zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k ycew zay meil inei xeriy

(å)Búà çlLå á÷òé-úà ÷çöé Cøá-ék åNò àøiå©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³ŸÆ
åöéå Búà Bëøáa äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½©§©³

^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì øîàì åéìò̈¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(æ):íøà äðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷òé òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬£¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÚÓLiÂ∑ וּירא" מעלה: ׁשל לענין מחּבר «ƒ¿««¬…ְְְְִֶַַַָָָָֻ
ארם", ּפּדנה אֹותֹו ׁשּלח וכי וגֹו' יצחק ּבר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעׂשו

רעֹות  וכי ארם, ּפּדנה והל אביו אל יעקב ׁשמע ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוכי
יׁשמעאל  אל הּוא ּגם והל ּכנען, .ּבנֹות ְְְְִֵֶַַַַָָ

(ç):åéáà ÷çöé éðéòa ïòðk úBða úBòø ék åNò àøiå©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«

(è)úìçî-úà çwiå ìàòîLé-ìà åNò Cìiå| ©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´
Bì åéLð-ìò úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàòîLé-úa©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬

:äMàì§¦¨«
i"yx£˙BÈ· ˙BÁ‡∑,"יׁשמעאל "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּמת  לּמדנּו אּלא נביֹות? אחֹות ׁשהיא יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיני
והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹיׁשמעאל
ּבן  הּפרק ּבאֹותֹו יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה. ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנביֹות
ּכׁשּנֹולד  היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָס"ג
"ויצחק  מּיצחק, יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשי"ד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיעקב,
היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשׁשים ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָּבן
נמצא, וגֹו'". יׁשמעאל חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָקל"ז,
ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיעקב
הל ואחרּֿכ ׁשנה, י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן
יֹוסף  ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלחרן,

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד לא)אּלא ארּבעֿעׂשרה (לקמן עבדּתי" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּצאן  ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשנה

ׁשּנאמר: היה, יֹוסף ל)מּׁשּנֹולד ילדה (לקמן ּכאׁשר "ויהי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
,ּכׁשּמל היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", יֹוסף את ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָרחל
ׂשבע  ׁשל ז' ׁשנים, ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּומּׁשם

לפרעה: אמר ויעקב רעב, ׁשל מז)ּוב' ׁשני (לקמן "ימי ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשנה  י"ד וחׁשב: צא ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים ְְְֲִֵַַַָָָָֹֹמגּורי
מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף, ׁשל ּוׁשלׁשים יֹוסף לדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלפני

ּבן  היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד
ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים אֹומר והּוא קי"ו הרי ְְְֲִֵֵַָָֹס"ג,
ׁשּקּבל  ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי

ׁשנים י"ד עבר ּבבית נטמן נענׁש(הּברכֹות לא אבל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל  ׁשהרי הּתֹורה. ּבזכּות מאביו עליהם, יֹוסף ּפרׁש א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ׁשנה, כ"ב ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּוׁשּתי  לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא מאביו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹיעקב

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה לג)ׁשנים ּבית (לקמן לֹו "וּיבן ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", עׂשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻּולמקנהּו
הוה  ּד'בית' ,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, ְֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ּולחׁשּבֹון  החּמה. ּבימֹות הוּו ו'סּכֹות' הּגׁשמים ְְְְִִִֶַַַָָָֻּבימֹות
ׁשּירד  עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל, ׁשחּׁשבנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסּוקים
עֹוד  מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָלמצרים
לבית  ּבהליכתֹו עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָי"ד
נענׁש לא הּתֹורה זכּות ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹלבן
מּדה  ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו יֹוסף ּפרׁש ולא ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהם,

יׁשן  ּברׁש"י מצאתי ּכאן עד מּדה. ∑ÂÈLŒÏÚ.)ּכנגד ְְִִִֶֶַַָָָָָָ«»»
רׁשעתֹו על רׁשעה ׁשהיּו(הֹוסיף מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: רצה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

להבין  וקל ּכבר, הראׁשֹונֹות:)לֹו את ּגרׁש ׁשּלא , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ÁlLÂו  ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ CÈ¯· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈»ƒƒ¿»»«¬…¿««
„k ‡˙z‡ ÔnzÓ dÏ ·qÓÏ Ì¯‡ ÔcÙÏ d˙È»≈¿««¬»¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«
·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È‰BÏÚ „ÈwÙe d˙È CÈ¯a»ƒ»≈«ƒ¬ƒ¿≈«»ƒ«

:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿«¿»«

ÏÊ‡Âז  dn‡ ÔÓe È‰e·‡ ÔÓ ·˜ÚÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«
:Ì¯‡ ÔcÙÏ¿««¬»

ÈÈÚaח  ÔÚk ˙a ‡LÈ· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈ƒ»¿«¿»«¿≈≈
:È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ

ÏÁÓ˙ט  ˙È ·ÈÒe Ï‡ÚÓLÈ ˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â«¬«≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»«¬«
ÏÚ ˙BÈ·c d˙Á‡ Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙a«ƒ¿»≈««¿»»¬»≈ƒ¿»«

:ez‡Ï dÏ È‰BL¿ƒ≈¿ƒ¿
Ò Ò Ò

epxetq

(e).÷çöé Cøá ék åNò àøiådPde ©©§¥¨¦¥©¦§¨§¦¥
z` KxAWM wgvIW d`xW mB eUr¥¨©¤¨¨¤¦§¨§¤¥¥¤
zFpAn dX` gTi `NW EdEv awri©£Ÿ¦¨¤Ÿ¦©¦¨¦§
mFwn lMn ,FzkxA cbp did dGW ,orpM§©©¤¤¨¨¤¤¦§¨¦¨¨
m` izlEf ,df lkl FAl zW `lŸ¨¦§¨¤¨¦¦

,FzF`xAf dxez ¦§
(g)ïòðk úBða úBòø ék÷çöé éðéòa ¦¨§§¨©§¥¥¦§¨

.åéáàodW ipRn did dGW aWge ¨¦§¨©¤¤¨¨¦§¥¤¥
zxn oiidYe" Fxn`M ,FpFvxl zFcBpn§ª¨¦§§¨§©¦§¤¨Ÿ©

"gEx(dl ,ek lirl),l`rnWi l` Kld , ©¨©¤¦§¨¥

zFgnl lFki wgvi didW ricFd dfaE¨¤¦©¤¨¨¦§¨¨¦§
ozFp did m` zFIprpMd `UPWM eUrA§¥¨§¤¨¨©§©£¦¦¨¨¥
lr dwax dYr EdzxirdW FnM ,al¥§¤¡¦¨§©¨¦§¨©

awri(en ,fk).h dxez ©£Ÿ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d jxk zegiy ihewl)

ייייׁשׁשׁשׁשמעאל מעאל מעאל מעאל  ּבּבּבּבתתתת מחלתמחלתמחלתמחלת אתאתאתאת ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ייייׁשׁשׁשׁשמעאלמעאלמעאלמעאל אלאלאלאל עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָווווּיּיּיּילללל
אברהםאברהםאברהםאברהם ט)ּבּבּבּבןןןן את (כח, הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּכתּוב  ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל עׂשו ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהליכתֹו
חּוץ  ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהיא
הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח נחת לעׂשֹות מעּונין הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכאּלּו

וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלׂשאת
עׂשו  הטריח צדקּותֹו את להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעׂשו
לקח  וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

יׁשמעאל ּבת מחלת אברהםאברהםאברהםאברהםאת להראֹות ּבּבּבּבןןןן היתה ּכּונתֹו – ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּלקח

תולדות פרשת סימן חסלת על"ו פסוקים, ק"ו ססס

æòø ¯ àòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zekn(ipy meil)

ãéáò÷ äåöî øéîâca`d deevn dxeyk cnel oady it lr s`y - §¨¦¦§¨¨¨¦
.eci lr dleb recne ,`id devn oiicr ok m`e ,ezekdl

,dxez epa z` cnlnd a`a zwqer dpi` ef dpyn :`xnbd zvxzn
`l`éøbðc àéìeLaecnln a`dy ,epiidc ,mixbp ly cinlz - §§¨§©¨¥

,epa z` zekdl deevn a`d oi` df cenilae ,mixbpd zepne`
d dbbya ebxde exqiil edkd m` jkitle.eilr dleb df ix

:dywne `xnbd daydéãnìc àéä àúeiç ,éøbðc àéìeLa`d ixd - §¨§©¨¥¦¨¦§©§¥
ef s`e ,ezqpxte ezeig jxevl mixbpd zepne` z` epa z` cnln
ick edknyke ,zepne` epa z` cnll a`d aiigy ,`id devn

.eci lr dleb recne ,devn jxevl df ixd zepne`d cnliy
a zwqer epizpyny :`xnbd zvxznéúéøçà àúeðneà øéîâc- §¨¦¨¨©£¦¦

dzrne ,ezeig jxevl da el ice ,zxg` zepne` oad cnl xaky
zrk a`d ecnlnyk jkitle ,zepne` ecnll cer deevn a`d oi`
,dbbya ebxde ie`xk cnel epi`y lr edkde mixbpd zepne` z`

.eci lr dleb df ixd
,dpyna epipyéãé ìò äìBb ïaäåzbixd.'åë áàä §©¥¤©§¥¨¨

:`ziixan jk lr dywn `xnbdéäðéîøelr zeywdl yi ixde - §¦§¦
`xwna xn`p ,`ziixan jk(eh dl xacna)dOW qEpl' hlwn ixr iab¨¨¨

,`ziixad zyxece ,'dbbWA Wtp dMn lMäkîì èøt 'Lôð äkî' ¨©¥¤¤¦§¨¨©¥¤¤§¨§©¥
åéáàxzeq df ixde ,hlwn xirl dleb epi`y ,ebxde bbeya ¨¦

.dbbya eia` z` bxd m` dleb oady epizpyna x`eanl
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àðäk áø øîàdxizq zeywdl oi` - ¨©©©£¨Ÿ©§¨

,xg` `pz zrck zxaeq odn zg` lky itl ,`ziixal dpynd oia
àäzhiyk `id ,eia` zbixda dleb oad oi`y zxaeqd `ziixad - ¨

àäå ,ïBòîL éaøzbixda dleb oady zxaeqd dpynd eli`e - ©¦¦§§¨
zhiyk ,a`dïðaø.`id ©¨¨

:mixacd zpeek z` `xnbd zx`an dzreøîàc ïBòîL éaøì§©¦¦§§¨©
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פט zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k ycew zay meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d jxk zegiy ihewl)

ייייׁשׁשׁשׁשמעאל מעאל מעאל מעאל  ּבּבּבּבתתתת מחלתמחלתמחלתמחלת אתאתאתאת ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ייייׁשׁשׁשׁשמעאלמעאלמעאלמעאל אלאלאלאל עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָווווּיּיּיּילללל
אברהםאברהםאברהםאברהם ט)ּבּבּבּבןןןן את (כח, הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּכתּוב  ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל עׂשו ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהליכתֹו
חּוץ  ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהיא
הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח נחת לעׂשֹות מעּונין הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכאּלּו

וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלׂשאת
עׂשו  הטריח צדקּותֹו את להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעׂשו
לקח  וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

יׁשמעאל ּבת מחלת אברהםאברהםאברהםאברהםאת להראֹות ּבּבּבּבןןןן היתה ּכּונתֹו – ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּלקח

תולדות פרשת סימן חסלת על"ו פסוקים, ק"ו ססס

æòø ¯ àòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

יום ראשון - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו מרחשון
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד מרחשון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז מרחשון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה מרחשון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח מרחשון
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט מרחשון
פרק כ

מפרק קמ עד סוף פרק קנ

לשבוע פרשת תולדות 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 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

     ... בשר  ועד 
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ùã÷ä úøâà
äðä éë úàæ úòãåî äðäå
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.úBãák úBøB÷åopaxcn `l` dxezd on xeq` df oi`y -52, §§¥
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,"ea li`yn `edÎjexaÎyecwd cg` mei `a `le" `id epiptly
`edy e` ,`xnba zxg` qxeb owfd epax ok` m` xexia yexce

,ynn epeyl z` `le xn`nd "okez" z` wx `ianøîàpL2éî : ¤¤¡©¦
."'eëå 'ä àøé íëá- "ecar lewa rney" :my jyndd itke - ¨¤§¥§

yexitl m`zday ,"el dbep oi`e mikyg jld xy`" ,`iapd
,`id dpeekd my `xnbdmrt eze`ayjyeg ly mewnl jld
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"zlret" dwcvy ,xacd zernyn l`xyi zenyp iabl
zexitqd iable ,icedi mr icedi ly zexagzde zecg`zd
cegid) "d`zz `cegi" ly "cg`"dy ,xacd zernyn dlrnl
,zenlerl xewne yxey dyrpd ,zeklnd zxitq ly (oezgzd

mr zecg`zda didi
xirf) "`"f" ly "cg`"d
dlrnly (oitp`
ly cegid dfe ,zenlern

`edÎjexaÎyecwd
,dpikyy ,dpikyde
,"zeliv`c zekln"
"`"f" mr zcg`zn
.zenlern lcaene yecwd
äNònä áø éôì ìkäå§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

,'eëåxaqedy itk - §
zxb`"a hexhexta
dpyiy ,`"k oniq "ycewd
mekqd ozna dlrn
,zeax zepizpa ,dwcvl
zexnl ,zg` dpizpa `l
,mekq eze`a xaecny
xne`y itk ,ixdy

m"anxd7jkfn df xac
.oeilrd cegid dyrp dpizp lka ixd zeciqg it lre ,ytpd z`
mc`yk mb xen` dfy ,o`k oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki
,ef dpy xear mb milyi ,ahei eavnyk ,d`ad dpyay ayeg
avnd llba zzl wiqtn `edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky)
oniq "ycewd zxb`"a owfd epax z`f lly xak ixd - dywd
,"milke`e mieel" ly avn olvilÎ`pngx didyk mby ,f"h

epax f` xn` okÎitÎlrÎs`"mytpl miyer aeh `l" owfd
d`ad dpyay ayeg `edyk mb `l` ;('eke "mdici mivtew"y

"a xqgi ixd j` ,ef dpy xear mb milyiaex,ef dpya "dyrnd
oniq "ycewd zxb`"a azk owfd epaxy dnl m`zda mb dne
lkl e` reay icn didz "l`xyi ux` zern"l dpizpdy ,`"k
zereay mze` ly zepizpd dpxqgzy ixd - yceg icn zegtd

.miycg e`,ïBaLçä éôìexacd rbepy ,oldl xiaqiy itk - §¦©¤§
oeayg" didiylecbz` jiynnd ,"zeidl leki ,'eke "'ied lecb"

oeayga dlrn dpyi ixd ik ,`id dpeekdylecbmekqdyk -
dbixcnn jiynny xac ,mitl`a e` ze`na enk ,lecb `ed
mekqdn zigti m` ixd ,'eke "xzk"a `ed "d`n"y ,xzei dpeilr

d oeaygdn ixd xqgi - zzl libx didylecb.ì"æø øîàîk8: §©£©©©
,"'eëå ìBãb ïBaLçì úôøèöî äèeøôe äèeøt ìk"- ¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§¨§

:`id "lecb oeayg"a zernyndeì"æø øîàî Cøc ìò9éúîéà : ©¤¤©£©©©¥¨©
,'eëå "eðéäìà øéòa" àeäLk ¯ "ä"éåä ìBãb"'iedyk ,xnelk - ¨§¤§¦¡Ÿ¥§
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,miigd gexe mcdéæàå©£©

ákLîì íãàä ìôBð¥¨¨¨§¦§¨
.eðøîLé 'ä ,éìçå,ixd §Ÿ¦¦§§¥

,mixa`d oia xywdy
Îlry ,mnvr oial mpia
- all mixeyw md dfÎici
.ald ze`ixal mb rbep
-Cøc-ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
úBîLð ìk äpä ,ìLî̈¨¦¥¨¦§
úðéça íéàø÷ð ìàøNé¦§¨¥¦§¨¦§¦©

"àzðéëLc éøáà"4,- ¥§¥¦§¦§¨
,dpikyd ixa`úàø÷pä©¦§¥

z`xwp dpikyd -íLa§¥
áeúkL Bîk ,"áì"5: ¥§¤¨

Bîëe ,"éááì øeöå"§§¨¦§
áeúkL6ézðëLå" : ¤¨§¨©§¦

,Leøt ;"íëBúadn - §¨¥
oial dpikyd oia xywd
lka ezehytzde ald

?mixa`dék7ìïBL ¦§
øBàL àeä "äðéëL"§¦¨¤
úBîìBòa ïëBL ä"éåä¥§¨

eæ úeéç úëLîäå ,íúBéçäì äiNò-äøéöé-äàéøadn - §¦¨§¦¨£¦¨§©£¨§©§¨©©
,zenlerd z` dign 'ied xe`yälçz úeLaìúä éãé-ìò àéä¦©§¥¦§©§§¦¨

zyalzn zeigdy -íéàøápä ìkL éôì ,ìàøNé úBîLða§¦§¦§¨¥§¦¤¨©¦§¨¦
ïéàLnî àìk dén÷ àlëc ,Cøaúé àøBaä ìà íäì CBøò ¥£¨¤¤©¥¦§¨¥§ª¨©¥§¨©¨

,ïéáéLç.ynn melkk miaygp mlek eiably -øLôà éàå £¦¦§¦¤§¨
íéàøáð úBéäì ,Cøaúé BòôLå BøBàî úeéç ìa÷ì íäì̈¤§©¥©¥§¦§¦§¨¥¦§¦§¨¦

,íéîi÷å íéiçå Léì ïéàî,zeig zlawl miwewf md jk lry - ¥©¦§¥§©¦§©¨¦
,z`f lawl mileki mpi` mde ,`ed jexa yecwdn rtye xe`

úBîLpä éãé-ìò íà-ékzeigd zkynp dpey`xae y`xay - ¦¦©§¥©§¨
,zenlera zkynp `id okn xg`le l`xyi zenypl ziwl`d
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ùã÷ä úøâà
òãåð àìàúðéëùã íéðå÷éúá ù"î íéøòùá

'éô .'éáë àúåìâá àòøî éäéà
åîë î"ãòúáéñù 'åëå ùã÷ ïéá ìéãáîä óåâä éìåç

áìäî úåéçä êåìéäå úåèùôúä àéä úåàéøáäå éìåçä
áìäî àöåéä ùôðä íãá úùáåìîä íéøáàä ìë ìà

íééç çåøä êìåä ááåñ ááåñå íéøáàä ìë ìàíãäå
ìà øæåçå íäá 'éòìáåîä íéãéâäå íéøáàä ìë êåú êåú

çåøä êåìéäå áåáéñ íàå áìäåúëìäë àåä æìä íééç
íãàä éæà ä"á íééçä ééçî åì øãåñîä åøãñë éãéîú

éë úéìëúá àéøáíéìá÷îå ãçé íéøùå÷î íéøáàä ìë
ùé íà êà æìä áåáéñ é"ò áìäî íäì éåàøä íúåéç

äæéàèòîî åà áëòîå òðåîä ïîå÷î åäæéàá ìå÷ì÷
åá ùáåìîä íééç çåøä íò íãä êåìéäå áåáéñéæà

íéøáàä ìë øù÷îä æìä øù÷ä èòîúî åà ÷ñôð
íãàä ìôåð éæàå æìä áåáéñ é"ò áìä ìàáëùîì

ìàøùé úåîùð ìë äðä î"ãò ùîî äëëå .é"ä éìåçå
àúðéëùã éøáà 'éçá íéàø÷ðù"îë áì íùá úàø÷ðä

äðéëù ïåùì éë 'éô íëåúá éúðëùå ù"îëå éááì øåöå
úëùîäå íúåéçäì ò"éá úåîìåòá ïëåù 'éåä øåàù àåä
ìàøùé úåîùðá äìçú úåùáìúä é"ò àéä åæ úåéç

éôì'úé àøåáä ìà íäì êåøò ïéà íéàøáðä ìëù
ìá÷ì íäì à"àå ïéáéùç ùîî àìë 'éî÷ àìåëãúåéç

íééçå ùéì ïéàî íéàøáð úåéäì 'úé åòôùå åøåàî
åìòù úåîùðä é"ò à"ë íéîéé÷ååîã÷å äáùçîá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כג לא, למשלי ˘ËÈÏ"‡:2."מצו"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה עיי"ש התיקון"3."תכ"ה ב"לוח
הגידים". "ע"י שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק א.4.תיקן יז, כו.5.זח"ג עג, ח.6.תהלים כה, ˘ËÈÏ"‡:7.תרומה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ובכ"מ". פמ"א ח"א] [תניא "ראה

oeygxn d"k iyily mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

" zekxad gqepa mixne` ep`y jxcÎlrepiwl`,"mlerd jln
dpey`xae y`xa"epiwl`"xg`le ,zenypl zkynp zewl` -

jln" oknmlerd,mlera zkynp `id - ",äáLçîa eìòL- ¤¨©©£¨¨
,dlrnly daygna `ed zenypd yxeyeîã÷å,dlrnl ode - §¨§

L úBîìBò úàéøáì- ¦§¦©¨¤
e`xapúðéça éãé-ìò©§¥§¦©

,øeacä,daygn - ©¦
ixd `id mc`a ,lynl
,cala envrle zinipt
ipevig `ed xeaic eli`e
zenypd ze`a jk ,zlefle
,zewl` ly zeiniptdn
zeipevign - zenlerde
ick ixd ,zewl`d
jyniz zewl`dy
- zeipeviga - zenlera
dligz jynidl dilr
,zeinipta - zenypa

ì"æø øîàîk8éîa" : §©£©©©§¦
àeä-Ceøa LBãwä Cìîð¦§©©¨¨

,"'eëåz`ixa lr - §
zenypa - ?zenlerd

,l`xyiíB÷îa òãBpk©©§¨
.øçàod zenypy ,ixd - ©¥

ote`a zenlern dlrnl
df lk .zenypa ielz ,zenlerd z`ixal dhlgdde dklnddy
enk ,zenlera dpiky ly ziwl`d zeigd zkynd iabl xen`
oldl .mixa`d lkl aldn jynpd ,lynl ,ald ly miigd gex

miigd gexy dn ,lyna ipyd hxtd mby ,owfd epax xiaqixfeg
ziwl`d zeigd ixdy ,lynpa mb epyi ,ald l` mixa`dn
zkynp `idy ,"aeye `evx" ly ote`a `id zenleray
zxfeg zeig dze`e ,zenlerd l` dpikydn ,dhnl dlrnln

.(mipezgzd ly dcearae dxeza) dxewnl,íéøòMa òãBðå- §©©§¨¦
,mipiprd z` mirceiy dl` lyékúeiçä úëLîä ìk ¦¨©§¨©©©

î äòtLääåzenler-ì íéðBéìòzenler-,íäî ¯ íéðBzçú §©©§¨¨¥¤§¦§©§¦¥¤
äøéöé øôña áeúkL Bîk ïä9:ïôBñå ïôBña ïúlçz õeòð" ¥§¤¨§¥¤§¦¨¨§¦¨¨§¨§¨

,"ïúlçúa`vnpe uerp (oeilrd ly) "dlgz"dy ote`a dfy - ¦§¦¨¨
`vnpe "uerp" ("oezgz"d ly) seqde ,(oezgzd ly) seqa

,(oeilrd ly) "dlgz"aøBà" íLa äpëî ì"æéøàä éáúëáe§¦§¥¨£¦©§ª¤§¥
,"øæBç øBà"å "øLé,oezgzl oeilrdn xiyi ote`a `ad xe`d - ¨¨§¥

,oeilrl oezgzdn xfegd xe`deáeúkL Bîëe10àBöø úBiçäå" : §¤¨§©©¨
."áBLåit lre ,"dakxn"ay "ycewd zeig" lr xaecn my - ¨

mi`xapde zenlerd ly ziwl`d zeigd lr aqen df dlaw
ef `ly ,ixd ,miptÎlkÎlr ."aeye `evx" ly ote`a `idy ,llka
,mi`xape zenlerl dpikydn zewl` ly dkyndd dpyiy cala
l` mi`xapdn ,"aey"e ,"xfeg xe`" ly ote`a mb `idy `l`

,mi`xapd xewn `idy dpikydíéøácä ét ìò ,ïk ìò øLà£¤©¥©¦©§¨¦

úàø÷ð ,ázëîa áèéä øàáì øLôà éà øLà ,älàä úîàäå§¨¡¤¨¥¤£¤¦¤§¨§¨¥¥¥§¦§¨¦§¥
,eðì úBøBäì ;"íéøáà" íLa úBîLpäå ,"áì" íLa äðéëMä©§¦¨§¥¥§©§¨§¥¥¨¦§¨
áeañ éæà ¯ ãçé úBøM÷îe úB÷eác úBîLpä ìk øLàk ék¦©£¤¨©§¨§§ª¨©©£©¦

äòtLääå úeiçä Celäål` zenlerne zenlerl dpikydn - §¦©©§©©§¨¨
,dpikyd,ááBñ ááBñ¥¥

,ïúlçúa ïôBñ õeòðå§¨¨¦§¦¨¨
ïlk øaçìe øM÷ìlk - §©¥§©¥ª¨

lk - oci lre ,zenypd
,zenlerdãçà ä"éåäì©¤¨

Bîëe ,Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥§
áeúkL11íéávð ízà" : ¤¨©¤¦¨¦

ä"éåä éðôì íëlk íBiä©ª§¤¦§¥
"íëlk" ¯ "íëé÷ìà¡Ÿ¥¤ª§¤

,à÷éc`weecy ,`wec - ©§¨
,zecg`a cgi mlekyk

"éðôì"å,"iptl" dlnd - §¦§¥
,à÷éc,`weeca `id - ©§¨

cgia mlek zeid iciÎlry
zenypd zecner -"iptl",

'ied"n dlrnle iptl
itkn dlrnl ,"mkiwl`

dyrp 'iedymkiwl`,
,zenyp ly gekde zeigd

'eë íëéLàø"- ¨¥¤
zepeilrd zebixcnd

,xzeiaéöò áèçî."'eë E- xzeia zepezgzd zebixcnd - ¥Ÿ¥¥¤
miavp mz`" f` - zecg`a micner mlek mdykiptl'ied

,miavp zyxt zligza ,"dxez ihewl"a xaqeny itke ,"mkiwl`
zepeilrd zebixcndy ,"cg`k micg`l mklek" `id dpeekdy
cgi zecge`n mlek od - xzeia zepezgzd zebixcnd cr xzeia

.cg` xackì"æø øîàî ïáeé äæáe12úìéôðe éðL úéa ïaøç ék , ¨¤¨©£©©©¦ª§©©¦¥¦§¦©
úðéçáa íBãàì dúãéøéå äðéëMä úe÷lzñäå úeìba ìàøNé¦§¨¥©¨§¦§©§©§¦¨¦¦¨¨¤¡¦§¦©

ìBëéák úeìbdpikydy df ixd ,zelba l`xyi ipayk ,oky - ¨¦§¨
lekiak zelba mzi` z`vnp13,ípç úàðN ïBòa äéä ìkä©Ÿ¨¨©£¦§©¦¨

úBááì ãeøôe,edpynl cg` icedi oiay mpig z`py llba - ¥§¨
zeaald cexiteúàø÷ð ïëìå .ïìvì-àðîçø,dpikyd -"äìBç" ©£¨¨¦§©§¨¥¦§¥¨
,ìLî-Cøc-ìò,"xdef ipewiz"n ,zxb`d zligza `aenk - ©¤¤¨¨

.dleg zpigaa `id dpikyd - zelbay:íéøîBàL Bîk- §¤§¦
:dcinrd zlitzaì ¯ "íéìBç àôBøå íéìôBð CîBñ",íéaø ïBL ¥§¦§¥¦§©¦

,dpikyl `id dpeekdy zexnl -:'eëå íéøáàä ìk íälk - ¥¨¨¥¨¦§
" mi`xwpe dpikydn milawnd dl`dpikyd ixa`ixd md ,"

- "mileg"e "miltep" `ed oeyld okl ,"mileg"e "miltep" zpigaa
`ly ,"y"ne" o`k xnel jixvy aezk "oewizd gel"a .miax oeyl
ly jxca df ixd jkl m`zda - "y"nk" eplv` aezky itk
- miax oeyl ,"mileg"e "miltep" aezky dny ,daeyze dl`y
mze` mby ,dpikyd ly mixa`d lk iabl xen` dfy iptn `ed

.`txne jneq `edÎjexaÎyecwd
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ùã÷ä úøâà
éîá ì"æøàîë øåáãä 'éçá é"òù úåîìåò úåàéøáì

òãåðë 'åëå ä"á÷ä êìîðéë íéøòùá òãåðå .à"îá
íéðåúçúì íéðåéìòî äòôùääå úåéçä úëùîä ìë

é"ñá ù"îë ïä íäîïúìçúá ïôåñå ïôåñá ïúìçú õåòð
øæåç øåàå øùé øåà íùá äðåëî ì"æéøàä éáúëáå

ù"îëåíéøáãä ô"ò ë"ò øùà áåùå àåöø úåéçäå
úàø÷ð áúëîá áèéä øàáì à"à øùà äìàä úîàäå
åðì úåøåäì íéøáà íùá úåîùðäå áì íùá äðéëùä

ãçé úåøùå÷îå úå÷åáã úåîùðä ìë øùàë éëéæà
õåòðå ááåñ ááåñ äòôùääå úåéçä êåìéäå áåáéñ
ä÷áãìå ãçà 'éåäì ïìåë øáçìå øù÷ì ïúìçúá ïôåñ
'éåä éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà ù"îëå 'úé åá

éðôìå à÷ééã íëìåë íëé÷ìà'åë íëéùàø à÷ééã
úéá ïáøåç éë ì"æøàî ïáåé äæáå .'åë êéöò áèåçî

ìàøùé úìéôðå éðùäúãéøéå äðéëùä úå÷ìúñäå úåìâá
ãåøéôå íðç úàðù ïåòá 'éä ìëä 'éáë úåìâ 'éçáá íåãàì
íéìôåð êîåñ ù"îë î"ãò äìåç úàø÷ð ïëìå ì"ø úåááì

ìë íä íéáø ïåùì íéìåç àôåøå:'åëå íéøáàä
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oeygxnצו e"k iriax mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ו רביעי יום
אגרת לב  ,304 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìéç 'ä êøá áì,bpw 'nr cr.åðùøãú

.áì"ycewd zxb`" xcqa dpexg`d `id ,a"l oniq ,ef zxb`

,dkxaa zgzet dpey`xd zxb`dy myke ,xagnd oe`bd ipa exciqy

epax l` dribdy "daeh dreny"n d`vezk d`ay ,"dkxaa oigzet"

zxb`d mb jk - y"p` ipiipne zexiir aexa q"yd znlyd lr owfd

"ycewd zxb`"a dpexg`d

'd jxa" ,dkxaa dligzn

okezn d`xpd itk ;"mlig

ok mb d`a `id ,zxb`d

zexiiray daeh drenyn

oipr bdped y"p` ipiipne

xcqa ,l`xyi ux`l dwcvd

,"dUrn" - dwcvÎi`ab ly§©¤

,"miyer"d z` xxernd

ezkxa z` ozep owfd epaxe

mbe "dUrn"l mb jk lr§©¤

z` xiaqne ,"miyer"l

dpyiy ztqepd dlrnd

d`a dwcvl zexxerzddyk

iciÎlr ,envr mc`dn

iabl ,zinvrd "ezcear"

d`a `idyk zexxerzdd

.ipy mc` zervn`a

dpey`xd zxb`d oia xyw mb miiwy ,eiazknn cg`a azek iaxd

ly dlertde zepeilrd lr xaecn odizyay jka .dpexg`d zxb`l

zceardltzd zpeek" zece` xaecn dpey`xd zxb`a :dpeeka dltzd

,miipgex mipipra lret dfy dne ,"'ek ytpd ievin cr 'ek `alc `wnern

wefigae 'd zelcba opeaznd lkyd z` wfglzxb`ae ,d`xie dad` ly

'd zad` ly zexxerzda dltzd zcear zece` xaecn dpexg`d

d`a `idyk ,eheytk "jc`n lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa

zexxerzddyk ztqepd dlrnd da yiy ,dwcvd zpizpa lreta

.dltzd zceara zinvrd dceardn d`a dwcvl

,äöøé íãé ìòôe íìéç 'ä Cøadyn ly ezkxa oeylk - ¨¥¥¨Ÿ©¨¨¦§¤
iel hayl epax1l"f epinkgl m`zday ,2dceard lr aqen df

"ozp 'xc zea`"ae ,ycwnd ziaa3dxtk epl yi" :aezk ixd
znbeca xtknd xac epl yi zelbd onfay ,"dzenk `idy zg`
dwcvy ,micqg zelinb - `ede ,ycwnd ziaa dceard
,xnel yie ,ycwnd ziaa dceard oipr enk od micqg zelinbe
,ef oeyla ,dwcvd iyerl dkxad z` owfd epax ligzn okly

,ãéîz 'ä éðôì íäì ïBöøì,`id dpeekdy zeidl leki - §¨¨¤¦§¥¨¦
,cala "yneg" mipzepy zexnl ,dwcv zpizp iciÎlry myky
mixzepd miwlgd zrax` ,"zecid rax`" z` "yneg"d dlrn
c"l wxt seqa xaqeny itk ,'iedl elri md mby ,eigeexn
zevn ly wx `l ,"mci lret"y ,ocic oecpa mb jk ,"`ipz"a

mdl oevxl" eidi - zelertde dribid lk ly `l` ,dwcvd
,"cinz 'd iptléñBé äëå ïzé äkíéøBaba íaì õnàì 'ä ó4, Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦

"daeh dreny"n d`vezk d`a ef zxb`y d`xp oeyldn -
,"siqei dke ozi dk" owfd epax xne` jk lry ,dwcvd oipra
mal z` xzei cer wfgl
ly oipra ,"mixeaba"
z` yaekd xeab edfi`"

"exvi5xy`n xzei zzl ,
,zzl oevxa yiìò áéãðå§¨¦©
íe÷é úBáéãð6,leki - §¦¨

,`id dpeekdy zeidl
ezlrn "dVrO"dy§©¤
zeaicpn dlrnl

,"miyer"dìBãb úBéäì¦§¨
äOònäxxerny in - ©§©¤

zzl mixg` lr rityne
ixd "dVrO"dy ,dwcv§©¤

"dyer"dn lecb7,ìëa§¨
Bì áLçúå ,ïéðîe øéò- ¦¦§¨§¥¨¥

"dVrO"l.ä÷ãöì- §©¤¦§¨¨
mixg`d ly dwcvd

.ely dwcvk zaygpìòå§©
äNBòä8,"dVrO"d zexxerzdd iciÎlr - dwcvd ozepy df - ¨¤§©¤
øîàð64ì "úãîò" ¯ "ãòì úãîò Bú÷ãö" :,äá÷ð ïBL ¤¡©¦§¨Ÿ¤¤¨©Ÿ¤¤§§¥¨

,"äOònä ìBãb"î øBähä Baì úeøøBòúä ìa÷nL`l - ¤§©¥¦§§¦©¨¦¨©§©¤
`l` ,"rityn" `ed f`y ,dwcvd zzl envra xxerzn `edy
ef zexxerzdl rbepae ,"dVrO"dn zexxerzdd z` lawn `ed§©¤
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צז oeygxn e"k iriax mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ו רביעי יום
אגרת לב  ,304 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìéç 'ä êøá áì,bpw 'nr cr.åðùøãú

.áì"ycewd zxb`" xcqa dpexg`d `id ,a"l oniq ,ef zxb`

,dkxaa zgzet dpey`xd zxb`dy myke ,xagnd oe`bd ipa exciqy

epax l` dribdy "daeh dreny"n d`vezk d`ay ,"dkxaa oigzet"

zxb`d mb jk - y"p` ipiipne zexiir aexa q"yd znlyd lr owfd

"ycewd zxb`"a dpexg`d

'd jxa" ,dkxaa dligzn

okezn d`xpd itk ;"mlig

ok mb d`a `id ,zxb`d

zexiiray daeh drenyn

oipr bdped y"p` ipiipne

xcqa ,l`xyi ux`l dwcvd

,"dUrn" - dwcvÎi`ab ly§©¤

,"miyer"d z` xxernd

ezkxa z` ozep owfd epaxe

mbe "dUrn"l mb jk lr§©¤

z` xiaqne ,"miyer"l

dpyiy ztqepd dlrnd

d`a dwcvl zexxerzddyk

iciÎlr ,envr mc`dn

iabl ,zinvrd "ezcear"

d`a `idyk zexxerzdd

.ipy mc` zervn`a

dpey`xd zxb`d oia xyw mb miiwy ,eiazknn cg`a azek iaxd

ly dlertde zepeilrd lr xaecn odizyay jka .dpexg`d zxb`l

zceardltzd zpeek" zece` xaecn dpey`xd zxb`a :dpeeka dltzd

,miipgex mipipra lret dfy dne ,"'ek ytpd ievin cr 'ek `alc `wnern

wefigae 'd zelcba opeaznd lkyd z` wfglzxb`ae ,d`xie dad` ly

'd zad` ly zexxerzda dltzd zcear zece` xaecn dpexg`d

d`a `idyk ,eheytk "jc`n lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa

zexxerzddyk ztqepd dlrnd da yiy ,dwcvd zpizpa lreta

.dltzd zceara zinvrd dceardn d`a dwcvl

,äöøé íãé ìòôe íìéç 'ä Cøadyn ly ezkxa oeylk - ¨¥¥¨Ÿ©¨¨¦§¤
iel hayl epax1l"f epinkgl m`zday ,2dceard lr aqen df

"ozp 'xc zea`"ae ,ycwnd ziaa3dxtk epl yi" :aezk ixd
znbeca xtknd xac epl yi zelbd onfay ,"dzenk `idy zg`
dwcvy ,micqg zelinb - `ede ,ycwnd ziaa dceard
,xnel yie ,ycwnd ziaa dceard oipr enk od micqg zelinbe
,ef oeyla ,dwcvd iyerl dkxad z` owfd epax ligzn okly

,ãéîz 'ä éðôì íäì ïBöøì,`id dpeekdy zeidl leki - §¨¨¤¦§¥¨¦
,cala "yneg" mipzepy zexnl ,dwcv zpizp iciÎlry myky
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c"l wxt seqa xaqeny itk ,'iedl elri md mby ,eigeexn
zevn ly wx `l ,"mci lret"y ,ocic oecpa mb jk ,"`ipz"a

mdl oevxl" eidi - zelertde dribid lk ly `l` ,dwcvd
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"daeh dreny"n d`vezk d`a ef zxb`y d`xp oeyldn -
,"siqei dke ozi dk" owfd epax xne` jk lry ,dwcvd oipra
mal z` xzei cer wfgl
ly oipra ,"mixeaba"
z` yaekd xeab edfi`"

"exvi5xy`n xzei zzl ,
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ezlrn "dVrO"dy§©¤
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zzl mixg` lr rityne
ixd "dVrO"dy ,dwcv§©¤

"dyer"dn lecb7,ìëa§¨
Bì áLçúå ,ïéðîe øéò- ¦¦§¨§¥¨¥

"dVrO"l.ä÷ãöì- §©¤¦§¨¨
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oeygxn e"k iriax mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'eë äìéúta úLaìúîe úæçàpLkxi`i zewl`y ick ,jk - §¤¤¡¤¤¦§©¤¤©§¦¨
ynyie zewl`d fg`ii ea "ilk"l miwewf ,dfd mlera

,iwl`d y`a ixnbl dlke lhaznd ,"dlizt"køàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa11,Cøaúé BøBàì éìkäå óebäå .oi` xe`"l - §¨©¥§©§©§¦§¦§¨¥

,"seqãñçä úcî àéä¦¦©©¤¤
ïzì ,álä úáéãðe§¦©©¥¦¥
ïàîì úeiç òétLäìe§©§¦©©§©

,'eë déì úéìcinl - §¥¥
ixd ,envr lyn el oi`y
zeaicpe cqgd zcny
mipt xaqa dpizpd - ald
md - iprd zybxdae zeti

,jxazi exe`l ilkBîk§
'íéðewz'a áeúkL12: ¤¨©¦¦

,ïBì úðéwz ïéôeb änëå"§©¨¦§¦©
mdl zpwiz miteb dnke -
ly zexe`d zlawl -

,zexitqdeàéø÷úàå§¦§§¦
àòBøc ãñç àc àðewúa§¦¨¨¤¤§¨

,"àðéîémi`xwp mde - §¦¨
rexfd - cqg :df "oewiz"a
,dlrnly myke ,zipnid
"`pini `rexc" `id cqg
zcn jk ,(zipni rexf)
ilk `id mc`d ly cqgd
,dlrn ly ielible oinil

,ïéîéa ììëð óebä ìëå- §¨©¦§¨©¨¦
,sebd ly exwir lk `ed "oini"èitä øîà Cëå13BLeáì" : §©¨©©©¨§

"ä÷ãö14.- eyeal `id dwcvy -"seb"d lk ly - mzqly - §¨¨
."seq oi` xe`" ly zelbzdd zlawl ,`ed jexa yecwdeäæå§¤

ì"æø eøîàL15ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãvä ïéà" : ¤¨§©©¥©§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤
øîàpL ,daL16;"ãñç éôì eøö÷ ,ä÷ãöì íëì eòøæ" :- ¤¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨¦§§¦¨¤

cqgd itk ,dwcv dze`ay cqgl m`zda `ed dwcvd xkyy
ald zeaicpexkyde dxivwd `ed jk - dwcvd zpizpa eidy

?"dxivw" xkyde "drixf" dwcv z`xwp recn .dwcv dze`l
øéöwäL,d`eazd ly -,õøàa äðeîhä äòéøfä éelb àeä ¤©¨¦¦©§¦¨©§¨¨¨¤

àéä ,úeìbä ïîæa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä àeä Cëå§¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¦§©©¨¦
,äiçzä ïîæ ãò úøzñðå äðeîèmyk ,miznd ziigz cr - §¨§¦§¤¤©§©©§¦¨
,ux`a zxzqpe dpenh drixfdyLaìúiLziigz onfa - ¤¦§©¥

,miznd,éîLbä äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàéå§¨¦¥¨¨¨©¤©©§¦
.dwcv ly drixfde dxivwd od zelbzdde zeyalzdd -
?"seq oi` xe`" ly zelbzdde zeyalzdd didz ote` dfi`a
xy`n ,xzei cere jxcÎlr dfy oldl owfd epax xiaqi -
mlera zexitqd ly milka zelbzdde zeyalzdd

:owfd epax oeylae ."zeliv`"d,ãç éäBîøâe eäéàådne - §¦§¨¦©

xac md ,milkd ,"idenxb"e ,zeliv`ay "seq oi` xe`" ,`edy
- cg`íälr aqen df ixd -úBøéôñ øNòc íéìkä úBðéça ¥§¦©¥¦§¤¤§¦

,úeìéöàc"seq oi` xe`" mr cg` xac ,"cg" mdy - ©£¦
,'k oniq "ycewd zxb`"a ,lirl `aenk ,zeliv`ayïkL-ìëå§¨¤¥

à øBà øîçå-ì÷åóBñ-ïé §©¨Ÿ¤¥
ìk ááBqä àeä-Ceøä©¥¨

ïéîìò`edy -äìòîlî ¨§¦¦§©§¨
.úeìéöà úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©£¦
ixnbl dlrnl `edy -
yalzi `ede ,zenlern
ly digzd onfa dlbzie
ilkd m` .miznd ziigz
dlbziy "seq oi` xe`"l
zexitqd ly milka
ote`a `ed ,"zeliv`"ay
ixnbl cge`ne lha `edy
mdy cr ,"seq oi` xe`"a

xac ,"cg"ixd - cg`
xnegeÎlwe okyÎlk
"seq oi` xe`" ieliby
,"oinlr lk aaeq"d
ixnbl dlrnly
gxkdd on ,zenlern
ilk ,"cg idenxbe" didiy
df xe` zhilwl
oipr edfe - ,zeinipta

.dwcvdCëéôìe,okle - §¦¨
ì ä÷ãö úàø÷ð,"ãòì úãîò Bú÷ãö" ,äá÷ð ïBLixd - ¦§¥§¨¨§§¥¨¦§¨Ÿ¤¤¨©

,dawp oeyl `id "dwcv"yóBñ-ïéà øBàî äøàä úìa÷nL¤§©¤¤¤¨¨¥¥
Laìúnä ,ïéîìò ìk ááBqä,dlbzne -íìBòa dëBúa ©¥¨¨§¦©¦§©¥§¨¨¨

.äiçzä ïîæa éîLbä äfäef ixd .miznd ziigz ly - ©¤©©§¦¦§©©§¦¨
ina `ed dawp oeyl "zcner"y ,lirl xn`py dnl dtqed

ylawn,xg` mc`n ezexxerzdokleoeyla oiievn `ed
,dawp zpigaa `id elv` dwcvl zexxerzddy iptn ,dawp

lawniptn ,lawne dawp zpigaa `id dnvr dwcvd `l` -
ilk `id ;"aaeq"d "seq oi` xe`" z` ea "lawl" ilk `idy

dlawl,ìáàweqtd -17:ì àeä "Cläé åéðôì ÷ãö"ïBL £¨¤¤§¨¨§©¥§
,øëæ,"jldi"e "wcv" -áìa úøøBòúnä ãñçä úcî àéä ¨¨¦¦©©¤¤©¦§¤¤§¥

,Bîöòî íãàä,"dyrn" ly zexxerzdd iciÎlr `ly - ¨¨¨¥©§
,Ba ä÷áãìe ,òîL úàéø÷a 'ä úáäà úeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§©£©¦§¦©§©§¨§¨

"Eãàî ìëá"e ,"ãçà"a BLôð øñîìå.'eëå BèeLôk- §¦§Ÿ©§§¤¨§¨§Ÿ¤¦§§
jly sqka xnelk18d`a - 'dl eytp zexiqne 'd zad`ny ,

,dwcv oznl zexxerzdd,"àzúìc àúeøòúà"áe- §¦§¨¨¦§©¨
epevxe eytp zexiqne mc`d on ,dhnly zexxerzdainiptd
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oeygxnצח f"k iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ז חמישי יום
קונטרס אחרון  ,bpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr:à÷åã

'eë ïBéìòä- `qkd lry -,"àìéòìc àúeøòúà"- ¨¤§¦§¨¨¦§¥¨
,dhnly zexxerzdl m`zday ,dlrnln zexxerzdd
,`edÎjexaÎyecwdl epevx "zeinipt" zexiqn zcinke
mb jk - dwcv zpizpa ,zinyb diyr ly oipra d`hazdy

-ïéà-øBà úëLîä àeä©§¨©¥
-ááBqä àeä-Ceøa óBñ¨©¥
ähî ähîì ïéîìò-ìk̈¨§¦§©¨©¨
éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦
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,äiçzäziigz ly - ©§¦¨
,mizndázëna øàáîk©§Ÿ¨©¦§¨

ã÷zLàc9.úeëéøàa- §¤§¨©©£¦
zexxerzddyk ixd
,envrn d`a dwcvl
`id - dltza ezcearn

xe`d z` jiynne "rityn" `ed ,oky .xkf oeyl ,"wcv" z`xwp
jiynn `ed ,oldl owfd epax xiaqiy itke ,"oinlr lk aaeq"d

,j` ."oinlr lk aaeq"d xe`d ly zeiniptde "mipt"d z`
,"lawn" zpigaa wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk
xe`"n cala dx`da xaecnde ,"aaeq"d xe`d zlawl ilk

."aaeqdeäæåxne` `ed "wcv" iably dn -,"Cläé åéðôì" §¤§¨¨§©¥
éìBnLéLîîe C"íéðt" C ¤¦©§¦¨¦
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,"seq oi` xe`"äìòîlî¦§©§¨
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úò úòëå .äiNòä̈£¦¨§¨¥¥
íäî áeè ìëå ,øv÷ì§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àì'ä Ÿ¦¨¥¥¦¨
íéáBhìmipzepd - ©¦
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"íúBaìa íéøLéìå19,- §¦¨¦§¦¨

`l` - xzei zzl mivexd
,zbyn mci oi`y:epLøãz Lôðkyxecd zltze zkxak - §¤¤¦§§¤
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ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2,cala (miitpk)

oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynl enk

d miitpkdxwir,serd ly

,dklda z`aeny di`xd itk

"dxyk 'itb` elhip"y3m` ,

- serd ly miitpkd elhip

`ed xwird ,oky .xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

,onvr zeevnde dxezd iciÎlr dyrp dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb" ze`xwpd d`xide dad`d eli`e

,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle mewnl zeevnde dxezd z` zelrdl

leki did `ly `edÎjexa "seq oi` xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye

.inybd mlera odyk oda zelbzdl

dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret d`xide

dpeekd iciÎlry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret opi` onvrlyk

oci lrye ,zelrzdl ogekay ielirl zeevnde dxezd zelrzn `wec
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mipiprdn ixnbl rcei `ed oi`y oeeik j` ,["mipezgza zfnexe
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oi`"y) dhnl o`k dyrnd xetiqa erxi`y miinybd mipipra
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oeygxn f"k iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xyewn mc` dyrp ,`eti` ,cvik - ("eheyt icin `vei `xwn
wxta xiaqn owfd epax ,lynl] ?"d`lir dnkg"l dfÎiciÎlr
miax mingx zkynd oipr "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga d"n
mingxd zcnn dlrnly ,dlrnl mingxd xewnn

awriy itk ,"zeliv`"ay
zenyp xewn" lr jiynn
zenyp lre "l`xyi
fnexnd xac ,l`xyi
lgxl awri wyie" weqta
zcn epiid awri) "jaie
,"zeliv`"c mingxd
,"l`xyi zqpk" - lgxe
,l`xyi zenyp xewn
rcei `ed oi`yk ,j` .('eke
miipgexd mipiprdn

eheyta riten `edy itk xetiqd z` wx rcei `ed - dlrnl
mipiprd z` rciy ilan - `ed cvik ,inybd mlerd ly
.[?"d`lir dnkg"a xyewn - mixetiqa mifnexnd miipgexd

- oaei xacda áeúkM äî ét-ìòd xtq -úBðek5æè óc ©¦©¤¨©©¨©
÷ñBò íãàäL Bîk :á ãenò,dxeza -Ck ,ähîìmb - ©§¤¨¨¨¥§©¨¨

,dxeza wqerï÷Béc,zenc -ïBéìòä íãàä,"oeilrd mc`" - §¨¨¨¨¨¤§
,'eë äìòîìqxhpew"a) oldl owfd epax xiaqny itk - §©§¨

`ed yxeydy) mc`d ly dnypd yxey lr aqen df ("oexg`
oigen ly sevxt - "oeilrd mc`" ze`xwpd dlrnl zexitqa

mc`"e ,("mc`" `xwp (zexitqd xyra dfy enk) zecneoeilrd"
dxeza wqerdlrnldxeza wqer mc`dy dfÎiciÎlr ixd -

xyewn `ed - cala dxezay zeiyrn ixetiqa elit` ,dhnl
ely "oweic"dy iciÎlr - "d`lir dnkg"adlrnlxyewn

o`k mixetiqa weqirdy ,`vei ixd dfn ."d`lir dnkg"a
df oi` ixdy ,"d`lir dnkg"l xyw ,envrlyk ,el oi` ,dhnl
,"d`lir dnkg"n ,d`a dxez epnny yxeyl ,dlrnl dler

"oeilrd mc`"d ly "oweic"dy z`tn `l`dlrnlwqer
owfd epax ."d`lir dnkg"a xyewn `ed df cvn - dxeza
`ed dxeza eweqiry drya wx mixen` mixacdy ,oldl xiaqi
;azkay dxeza zeaezkd zeize`a (daygna) cala xedxda
lewd cvn ixd ,xeaica zeize`d z` `han `edyk eli`e

cnel `edy zeize`d zeler ,xeaicdn deedzndo`kdhnl-
mlera - xzeia dpeilrd dbixcna mb zeidl leki dfe .dlrnl

."zeliv`"døîBì Lé ïëåwx -øeäøäaayeg `edy - §¥¥©§¦§
.úBáeúkä úBiúBàaxn`py dn ,xnelk ,azkay dxeza - ¨¦©§

dnkg" mr dhnl dxeza wqery icedi oia xywdy ,lirl
dxeza wqery "oeilrd mc`d oweic"d cvn wx `ed "d`lir

lr qqazn dxeza eweqiryk wx df ixd - dlrnlxedxd
,calaøeacä ìáàdxezd zeize` z` `han `edyk - £¨©¦

,xeaica÷éìñå ò÷Bác øîBì Lédlere -,Lnî úeìéöàì- ¥©§¥©§¨¦©£¦©¨
"zeliv`" zpiga ody zebixcne zexitqa wx `l ,xnelk

zenleramixg``l` -
zeliv`"a"ynnjk ,

mzceary dl`a xacd
,"dakxn" zpigaa `id
milecbd miwicvd mde
Îyecwdl ixnbl milhad
"dakxn"d enk `edÎjexa
akexl ixnbl dlhad
wxta xaqeny itk) dilr
ly oey`xd wlga ,h"l
,dl`ay ,"`ipz"d xtq

,("zeliv`"a zeler mzceare mzxezBàdxeza xeaicdy -
dleräàéøáì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãad`xin - ¦§¦¨¦§¦§¦

,dad`e,íéiìëN,'d zelcba zeppeazdne lkydn ze`ad - ¦§¦¦
itk ,dbydd mler `edy ,"d`ixa"d mlera xeaicd dler ,f`

,f"h wxt ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqendBà-
dler dxeza xeaicdyäøéöéì`a xeaicdyk -eìéçãa ¦¦¨¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xin -,íéiòáèzeniiwd dad`e d`xi - §¦¦§¦¦
zllekd zxzeqnd dad`d `ide ,icedi ly eytpa raha
dxezd zeler myy dbixcnde mewnde ,d`xi mb dkeza
mlera `ed zeirah dad`e d`xi iciÎlr ze`ad dcearde
wlga f"h wxta xaqend itk ,"zecn"d mler `edy ,"dxivi"d

,"`ipz"d xtq ly oey`xdáecenil-àø÷n,xeaica -÷éìñ §¦§¨¨¦
dler df -,äiNòc úBøéôñ øNòì äfä íìBòî`ed xy`k - ¥¨©¤§¤¤§¦©£¦¨

zlaw cvn dler df eil` mewnde ,dxezd zeize` xne` wx
"diyr"d mlera `ed - ler6,ïéøéåà ò÷ác íeMî7.'eëå- ¦§¨©£¦¦§

,ipgexd diyrd mlere inybd dfd mlerd oiay mixie`d-äî©
,øeäøäa ïk-ïéàMly xedxda zeize`a ayeg wx `edyk - ¤¥¥§¦§

,mixen`d mipeilrd zenlerl dler df oi` f` - daygnàlà¤¨
.'eëå BúîLð LøL àeäL "ï÷Béc"ädlrnl wqer `ed mb - ©§¨¤Ÿ¤¦§¨§

.(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn `ed df cvne ,dxezaäîe©
,'eë éãéî ãéáò àì øeäøäc ä÷ óc â ÷ìç øäfa áeúkM¤¨©Ÿ©¥¤©§¦§¨¨¦¦¥

,xac mey lret epi` (daygn) xedxdy -,áèì elôà eðéäå§©§£¦§¨
dxqg m` ixd ,daeh dpeeke daygn `ed xedxddyk mb -

ly ,dhnln zexxerzdd ,"`zzlc `zexrz`"ddyrne`
xeaic,my xdefa .xac mey lret envrlyk xedxdd oi`

lret epi`y xedxd iabl df ixd ,xedxd zece` xacn `edyk
zay iabl xn`py dna ,my xacn `ed oky ,aeh `l xac mey8:
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ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë

øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá
äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä

åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì
ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà
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ש"פ.5. ונציא אינה 6.דפוס שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה " שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז - ה"אצילות" מעולם למטה מתפשטת
בהגה"ה  ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", - ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד הוא ואם

אלא ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי בריאה,‰‰˙ÂË˘Ù˙שם. עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ב"תורה בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת ˘ËÈÏ"‡:7.וקבלה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ועוד) שם המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע באתהלך. גם הוא וכת"י".¯˜ÔÈÚÈ"כן בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'



oeygxnק f"k iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jvtg `evnn"xac xacemipipr zaya xacn icedi m`ay ,"
`iane dlrnl dler xeaicd oky ,mbt dyer `ed - leg ly
xacn `edyk wx df ,mxa .dlrnly zayd zyecwa oileg

xeaicaoi` ,daygna xdxdn wx `ed m` j` ,leg ly mipipr
daygnde xedxdd
.dlrnl mbt mey milret
o`k xaecny ixd
mey lret epi` "xedxd"y
,mbt mey ,aeh `l oipr
,owfd epax siqen okl
iabl mb xen` xacdy
ly oipr df m`y ,aeh oipr
xqgyk ,cala xedxd
- dyrnd e` xeaicd oipr
envrlyk xedxdd oi`
`l mb xac mey lret

,xeaica did df eli` lret didy aehd xacaïiòxdefa -íL ©¥¨
áe'b wlg xdef -á ãenò àì óãmb dfy - xazqn jk - §©©

- xac mey lret xedxdd oi`y ,aehlmipiirnyk,my xdefa
zyecw "lawl" icky ,"miaeh mini" zece` my xaecn oky
"`zzlc `zexrz`" didzy gxkdd on ,"aeh mei" zgnye

iciÎlr ,(dhnln zexxerzd)dyrne`xeaicmikiynnd ,
ly "'igex gtiz"e) ,(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
`ian okn xg`le ,(xeaic e` dyrnl miwewf `ly xne`y in
,dlrnl mbet ,leg ly mipipra zaya xeaicdy my xdefa
,my xdefd zpeeky ,dfn oaen ixd .xedxd okÎoi`yÎdn
,aeh ly oiprl rbepa mbe mbtl rbepa mb lret epi` xedxddy
cenr `"l sc 'b wlg xdefa mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l`
,"`lirlc `caer xrz` `zzlc `caera"y xaecn my ,'a
dlertd m` ,dlrnl dlert zxxerzn dhnl dlert iciÎlry
zpkeye zkynpe dlrnly dyecw zxxerzn - dyecwa `id
gex dkiynn `id - l"x d`nehd cvn `id dlertd m`e ,eilr

lr d`nehddny ,my miiqn xdefde ,olvilÎ`pngx mc`d
`ed - xeaica ielzy dne ,dyrna `ed - dyrna ielzy
wx milret ,aehl mbe aehÎ`ll mby ,oaen mb dfn .xeaica
,xdefdn `vei miptÎlkÎlr .xedxdd `le ,dyrnd e` xeaicd
,epxn` o`k eli`e - dne`n milret mpi` daygne xedxdy
dxezay zeiyrn ixetiqa cala daygna (mb) d`ixw iciÎlry
,dxeza wqer "oeilrd mc`"d ly "oweic"dy ,xacd lret -
epax xiaqi ?(dpeilr) "d`lir dnkg"a xyewn `ed dfÎiciÎlre
ick dlrnl lret epi` xedxddy ,`id xdefd zpeeky ,owfd
zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl

(dhnlnjiyndlzexxerzd) "`lirlc `zexrz`" (dhnl)
d`lrd"d ,daxc`e .xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln
ly xeaicde dyrnd z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln

`wec df ixd - oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez
e`x .dpeeke daygn - xedxd iciÎlrmixn`nd xtqay ,oiivl i

miwxt mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`"dl`ly
dfy ,e"`ea ,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg` qxhpew"
iptl aezky dnl jynd
aezky dn" `l` ,df
`edy ,xnelk - "xdfa
itk ,ycg oipr o`k ligzn
.my eipeiva oiivn iaxdy
lr `iyew ef oi`y ,jk
,df iptl xn`pd
xedxda d`ixwdy
oweic"a zlret daygne
,"dlrnl oeilrd mc`d
ligzn owfd epax ,`l`
dny ,xdefd z` xiaqdl
`ed oi`y dpeekd "icin ciar `l xedxd"y xdefa aezky
lret ok `ed - dlrnl dhnln d`lrd eli`e ,dhnl jiynn

.'ekeàìéòì àøòúàì eðéäc øîBì Lé,dlrnl xxerl - ¥©§©§§¦§¨¨§¥¨
,àzúì íMî CLîiL,dhnl -z`f,lret xedxdd oi`÷ø ¤ª§©¦¨§©¨©

BzáLçî9,dlrnl dlerd -øBà íL äôéñBîe ,íL äøàLð ©£©§¦§£¨¨¦¨¨
éãé-ìò ,úeìéöàa øBàä éeaøå úôñBúa ,ìBãbcenil -àø÷î ¨§¤¤§¦¨©£¦©§¥¦§¨

,xeaica -,äiNòaL úBiNòî úBöîezeevne `xwnd cenil - ¦§©£¦¤©£¦¨
,"zeliv`"a xe` ieaix mitiqen zeiyrnãeçiä øwòL- ¤¦©©¦

iciÎlre `xwn cenil iciÎlr dyrpd "zeliv`"ay zexitqa
,zeiyrn zeevn,äìòîì àeä,"zeliv`"a -"úBøt"ä ÷ø- §©§¨©©¥

md ,dlrnl dyrpd cegidnyúëLîä éãé-ìò ,äfä íìBòä¨©¤©§¥©§¨©
øéòfî èòî øBà,hrnd on hrn -ähîìjynpd xe`d - §©¦§¥§©¨

`ed ,"zexit"d ,dhnl,äNòîe øeacä éãé-ìòceniln - ©§¥©¦©£¤
"`zzlc `zexrz`" mdy - zeiyrnd zeevnd meiwe `xwnd

(dhnln zexxerzd)jiyndlzexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
,(dlrnlnøeäøäa ïk-ïéàM-äî,xeaic ila -CLîð àì ©¤¥¥§¦§Ÿ¦§¨

,íeìkmday dbixcnae mewna ixd - ,dlrnl `l` ,dhnl - §
xedxdd siqen my - zeevne dxez ici lry cegid dyrpieaix

,xe`ïëìå`han eppi`e ,rny z`ixw zeize`a cala xdxdnd - §¨¥
,xeaica oze`,BúáBç éãé àöé àì:epiid - "ezaeg" -äî Ÿ¨¨§¥¨©

éLîäì ÷ø äfä íìBòì BúîLð äãøiMíéðBéìò úBøBà C ¤¨§¨¦§¨¨¨©¤©§©§¦¤§¦
,ähîìdhnl ekynei mipeilrd zenlerd ly zexe`dy - §©¨

,dfd mleraåë øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîkzcixiy - §¤¨§¥©¦©©
ick `id dhnl dnypdéLîäì.øBà Coky ,dnvr ornl `l - §©§¦

ytpde sebd z` owzl dilry oeeik ,oewizl dwewf `id oi`
mlera dhnl `wec mipeilr zexe` zkynd iciÎlr ,zindad
e` dyrn iciÎlr `wec `id dhnl xe` zkyndy oeeike ,dfd
rvia `l - xeaica `hia `le cala xdxdy drya ixd ,xeaic

daegefxe` zkyndl rbepa `ed xen`d lk .ezaeg ici `vi `le
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ïåøçà ñøèðå÷
÷ø àúúì íùî êùîåéùíù äøàùð åúáùçî

'éöàá øåàä éåáéøå úôñåúá ìåãâ øåà íù äôéñåîå
úåöîå àø÷î é"òàåä ãåçéä ø÷éòù 'éùòáù úåéùòî

èòî øåà úëùîä é"ò æ"äåòá úåøéôä ÷ø äìòîì
øéòæîøåäøäá ë"àùî äùòîå øåáãä é"ò äèîì

äãøéù äî åúáåç éãé àöé àì ïëìå íåìë êùîð àì
äèîì íéðåéìò úåøåà êéùîäì ÷ø æ"äåòì åúîùð

úåìòäì ìáà øåà êéùîäì å"ëù ç"òá ù"îëäèîî
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כולל - מח' והבי': "הרהור". ולפעמים "מח'" לפעמים פל"ח) (וח"א כו' הקורא איך להבין "בד"ה
(2 לדבר, איך (1 שמחשב הרהור: משא"כ שבמח', מח' - להרהור) (בנוגע בפרט - או סי"ט) אגה"ק סוף (ראה שבמח' הדרגות כל

חזקי'".‰Â¯·Â„Ó˙או‰Â·Â˙Î˙באותיות ר' פתח כו' להבין סד"ה בתחלתו ביאוה"ז ראה .



קי oeygxn f"k iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jvtg `evnn"xac xacemipipr zaya xacn icedi m`ay ,"
`iane dlrnl dler xeaicd oky ,mbt dyer `ed - leg ly
xacn `edyk wx df ,mxa .dlrnly zayd zyecwa oileg

xeaicaoi` ,daygna xdxdn wx `ed m` j` ,leg ly mipipr
daygnde xedxdd
.dlrnl mbt mey milret
o`k xaecny ixd
mey lret epi` "xedxd"y
,mbt mey ,aeh `l oipr
,owfd epax siqen okl
iabl mb xen` xacdy
ly oipr df m`y ,aeh oipr
xqgyk ,cala xedxd
- dyrnd e` xeaicd oipr
envrlyk xedxdd oi`
`l mb xac mey lret

,xeaica did df eli` lret didy aehd xacaïiòxdefa -íL ©¥¨
áe'b wlg xdef -á ãenò àì óãmb dfy - xazqn jk - §©©

- xac mey lret xedxdd oi`y ,aehlmipiirnyk,my xdefa
zyecw "lawl" icky ,"miaeh mini" zece` my xaecn oky
"`zzlc `zexrz`" didzy gxkdd on ,"aeh mei" zgnye

iciÎlr ,(dhnln zexxerzd)dyrne`xeaicmikiynnd ,
ly "'igex gtiz"e) ,(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
`ian okn xg`le ,(xeaic e` dyrnl miwewf `ly xne`y in
,dlrnl mbet ,leg ly mipipra zaya xeaicdy my xdefa
,my xdefd zpeeky ,dfn oaen ixd .xedxd okÎoi`yÎdn
,aeh ly oiprl rbepa mbe mbtl rbepa mb lret epi` xedxddy
cenr `"l sc 'b wlg xdefa mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l`
,"`lirlc `caer xrz` `zzlc `caera"y xaecn my ,'a
dlertd m` ,dlrnl dlert zxxerzn dhnl dlert iciÎlry
zpkeye zkynpe dlrnly dyecw zxxerzn - dyecwa `id
gex dkiynn `id - l"x d`nehd cvn `id dlertd m`e ,eilr

lr d`nehddny ,my miiqn xdefde ,olvilÎ`pngx mc`d
`ed - xeaica ielzy dne ,dyrna `ed - dyrna ielzy
wx milret ,aehl mbe aehÎ`ll mby ,oaen mb dfn .xeaica
,xdefdn `vei miptÎlkÎlr .xedxdd `le ,dyrnd e` xeaicd
,epxn` o`k eli`e - dne`n milret mpi` daygne xedxdy
dxezay zeiyrn ixetiqa cala daygna (mb) d`ixw iciÎlry
,dxeza wqer "oeilrd mc`"d ly "oweic"dy ,xacd lret -
epax xiaqi ?(dpeilr) "d`lir dnkg"a xyewn `ed dfÎiciÎlre
ick dlrnl lret epi` xedxddy ,`id xdefd zpeeky ,owfd
zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl

(dhnlnjiyndlzexxerzd) "`lirlc `zexrz`" (dhnl)
d`lrd"d ,daxc`e .xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln
ly xeaicde dyrnd z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln

`wec df ixd - oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez
e`x .dpeeke daygn - xedxd iciÎlrmixn`nd xtqay ,oiivl i

miwxt mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`"dl`ly
dfy ,e"`ea ,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg` qxhpew"
iptl aezky dnl jynd
aezky dn" `l` ,df
`edy ,xnelk - "xdfa
itk ,ycg oipr o`k ligzn
.my eipeiva oiivn iaxdy
lr `iyew ef oi`y ,jk
,df iptl xn`pd
xedxda d`ixwdy
oweic"a zlret daygne
,"dlrnl oeilrd mc`d
ligzn owfd epax ,`l`
dny ,xdefd z` xiaqdl
`ed oi`y dpeekd "icin ciar `l xedxd"y xdefa aezky
lret ok `ed - dlrnl dhnln d`lrd eli`e ,dhnl jiynn

.'ekeàìéòì àøòúàì eðéäc øîBì Lé,dlrnl xxerl - ¥©§©§§¦§¨¨§¥¨
,àzúì íMî CLîiL,dhnl -z`f,lret xedxdd oi`÷ø ¤ª§©¦¨§©¨©

BzáLçî9,dlrnl dlerd -øBà íL äôéñBîe ,íL äøàLð ©£©§¦§£¨¨¦¨¨
éãé-ìò ,úeìéöàa øBàä éeaøå úôñBúa ,ìBãbcenil -àø÷î ¨§¤¤§¦¨©£¦©§¥¦§¨

,xeaica -,äiNòaL úBiNòî úBöîezeevne `xwnd cenil - ¦§©£¦¤©£¦¨
,"zeliv`"a xe` ieaix mitiqen zeiyrnãeçiä øwòL- ¤¦©©¦

iciÎlre `xwn cenil iciÎlr dyrpd "zeliv`"ay zexitqa
,zeiyrn zeevn,äìòîì àeä,"zeliv`"a -"úBøt"ä ÷ø- §©§¨©©¥

md ,dlrnl dyrpd cegidnyúëLîä éãé-ìò ,äfä íìBòä¨©¤©§¥©§¨©
øéòfî èòî øBà,hrnd on hrn -ähîìjynpd xe`d - §©¦§¥§©¨

`ed ,"zexit"d ,dhnl,äNòîe øeacä éãé-ìòceniln - ©§¥©¦©£¤
"`zzlc `zexrz`" mdy - zeiyrnd zeevnd meiwe `xwnd

(dhnln zexxerzd)jiyndlzexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
,(dlrnlnøeäøäa ïk-ïéàM-äî,xeaic ila -CLîð àì ©¤¥¥§¦§Ÿ¦§¨

,íeìkmday dbixcnae mewna ixd - ,dlrnl `l` ,dhnl - §
xedxdd siqen my - zeevne dxez ici lry cegid dyrpieaix

,xe`ïëìå`han eppi`e ,rny z`ixw zeize`a cala xdxdnd - §¨¥
,xeaica oze`,BúáBç éãé àöé àì:epiid - "ezaeg" -äî Ÿ¨¨§¥¨©

éLîäì ÷ø äfä íìBòì BúîLð äãøiMíéðBéìò úBøBà C ¤¨§¨¦§¨¨¨©¤©§©§¦¤§¦
,ähîìdhnl ekynei mipeilrd zenlerd ly zexe`dy - §©¨

,dfd mleraåë øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîkzcixiy - §¤¨§¥©¦©©
ick `id dhnl dnypdéLîäì.øBà Coky ,dnvr ornl `l - §©§¦

ytpde sebd z` owzl dilry oeeik ,oewizl dwewf `id oi`
mlera dhnl `wec mipeilr zexe` zkynd iciÎlr ,zindad
e` dyrn iciÎlr `wec `id dhnl xe` zkyndy oeeike ,dfd
rvia `l - xeaica `hia `le cala xdxdy drya ixd ,xeaic

daegefxe` zkyndl rbepa `ed xen`d lk .ezaeg ici `vi `le
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ïåøçà ñøèðå÷
÷ø àúúì íùî êùîåéùíù äøàùð åúáùçî

'éöàá øåàä éåáéøå úôñåúá ìåãâ øåà íù äôéñåîå
úåöîå àø÷î é"òàåä ãåçéä ø÷éòù 'éùòáù úåéùòî

èòî øåà úëùîä é"ò æ"äåòá úåøéôä ÷ø äìòîì
øéòæîøåäøäá ë"àùî äùòîå øåáãä é"ò äèîì

äãøéù äî åúáåç éãé àöé àì ïëìå íåìë êùîð àì
äèîì íéðåéìò úåøåà êéùîäì ÷ø æ"äåòì åúîùð

úåìòäì ìáà øåà êéùîäì å"ëù ç"òá ù"îëäèîî

1

2

3

4

5

6

7

8

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כולל - מח' והבי': "הרהור". ולפעמים "מח'" לפעמים פל"ח) (וח"א כו' הקורא איך להבין "בד"ה
(2 לדבר, איך (1 שמחשב הרהור: משא"כ שבמח', מח' - להרהור) (בנוגע בפרט - או סי"ט) אגה"ק סוף (ראה שבמח' הדרגות כל

חזקי'".‰Â¯·Â„Ó˙או‰Â·Â˙Î˙באותיות ר' פתח כו' להבין סד"ה בתחלתו ביאוה"ז ראה .

oeygxn g"k iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ח שישי יום
קונטרס אחרון  ,306 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòù ç"ò ïééò,cpw 'nr cr:òãåðë

- dhnl,äìòîì ähnî úBìòäì ìáàcnel `edy dxezdy - £¨§©£¦©¨§©§¨
miiwn `edy zeevndedplrz,dlrnléãé-ìò à÷åc àeä©§¨©§¥

,äáBè äáLçî- 'd z`xie 'd zad` ly dpeek iciÎlr - ©£¨¨¨
,"daeh daygn" z`xwpdeîéçøe eìéçc àìácd`xi ila - ¦§¨§¦§¦
`edy dxezd ixd ,dad`e
`edy zeevnd oke cnel

miiwn,àìéòì àçøt àì̈¨§¨§¥¨
opi`) zegxet opi` -

,dlrnl (zelerBîëe§
'äàeápä øòL'a áeúkL¤¨§©©©§¨
äáLçnäå" :á ÷øt¤¤§©©£¨¨

."'eë äáBèdlrn `id - ¨
zeevnde dxezd z`

lrnl.dáeúkM äîe- ©¤¨
,xen`d xdefaò÷á"c§¨©
,"'eëå ïéòé÷ødfy - §¦¦§

dlere miriwx rwea ,xeaic ,dxezd lewy - miriwx rwea
,dlrnlelôà eðéäå`ed dxezd xeaic ly lewdyk -àìa §©§£¦§¨

,eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ila -íéøácî ïkL-ìkîa §¦§¦§¦¨¤¥¦§¨¦
íéìèa`edyky ,xdefa my xne` milha mixac iabl m` - §¥¦

j` ,mbet df oi` - zaya leg ipipr ly milha mixaca xdxdn
dyere dlrnl dler df - xeaica dl` mixeaic `han `edyk

milha mixac m` ixd ,mbt mymilerdnkeÎdnkÎzg`Îlr -
miler - dyecw ly mixeaicyBæéà Lé íL íâc ,Bðéà äæ]¤¥§©¨¥¥

äåàzdpyi - milha mixaca - my mb ixdy ,di`x ef oi` - ©£¨
`lina ,dl` mixeaic xacl de`zn `edy ,de`z `idy efi`

df oi`zeinyb,xnel yi ,cala zeinyb okÎoi`yÎdn ,cala
epi`lekizelrlmleraipgexedyn mb dfa yi `l` -

,jkay de`zd - daygnd zeipgexnzFaY `zil xg` gQpA§ª¨©¥¥¨¥
EN`,[my mby epi` df" milnd (xg` ciÎazka) xg` gqepa - ¥

.opi` - "de`z efi` yiäáBè äcîc,aeh oipr -,äaøî- §¦¨¨§ª¨
iabl m` ,ixd .dketd dcn xy`n xzei daexn dcna zlrete
Îzg`Îlr ,dlrnl mbete dler xeaicy mixne` aeh `l oipr
dler dfy i`cea - dyecw ly oipr - daeh dcna dnkeÎdnk

ila mby xazqn ixdy `id dl`yd miptÎlkÎlr .dlrnl
epax uxzn - dlrnl dlere miriwx rwea df dad`e d`xi

:owfdL ,à÷åc "ïéòé÷ø" eðéä,"íéza"äå "úBìëéä"ä ïä- ©§§¦¦©§¨¤¥©¥¨§©¨¦
d ,"oeilrd mc`"d lyzeipevig,"oeilrd mc`"d lyóeâa àìå§Ÿ§

,"ïBéìòä íãà"äoi` - ¨¨¨¨¤§
mc`"d ly seba dler df
xyr `edy ,"oeilrd
,mler eze` ly zexitqd

ïkL-ìëå,dler epi`y - §¨¤¥
äîLð-çeø-Lôðaly - §¤¤©§¨¨

ody ,"oeilrd mc`"d
"zeliv`" ly xe`d
,mler eze`a xi`nd

elôà,`l -íãà"a- £¦§¨¨
"oeilrdïäL ,"äiNòc©£¦¨¤¥

úBøBà :úBøéôñ øNò¤¤§¦
.íéìëåly dpeekd ea dxqgy xac zelrl leki `l my mb - §¥¦

.dad`e d`xi'íéðewz'a áeúkL eäæå10eîéçøe eìéçc àìác , §¤¤¨©¦¦¦§¨§¦§¦
,dad`e d`xi ila -'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àì̈¨§¨§¨§¨§¥©¢¨

:à÷åccenrle zelrl leki df oi` -'ied iptlmlera ,`wec ©§¨
j` ,zelrl leki df dlrnlymcw"eze`ay zewl`d iptl ,"'d

ila zelrl leki df oi` my - mler eze`ay zexitqd ,mler
zexe` zexitqd xyry o`k xne` owfd epaxy dn .dad`e d`xi

" mi`xwp diyr ly mb milke'd mcwoniq "ycewd zxb`"ae ,"
mb dne ,gexe ytp zexe`dy ,xne` `ed (ideige edi` d"c) 'k
ziy`x" md ,diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitq xyr ly milkd
`ed o`k eli`e ,dnypd xe`n "oi`n yi" e`xapy ,"`xapd yid
dnec df oi` okÎitÎlrÎs`y xnel yi - "'d mcw" jkl `xew

l llkmi`xapdfy ,xnel yi ile`e .diyrÎdxiviÎd`ixa ly
,"zeliv`" ly mik`lnd itebe "zeliv`" ly zelkidd jxcÎlr
dfy dnypd xe` mr micg`zn mde ,zvw my d`xpy itk
xne` ixd `ed jke ."zeliv`c zekln" ly milkd ly zewl`d
mi`xapd lk "yi"l "oi`"n e`xap "r"ia"c "p"ef" beeifny ,my

.mday dnypd xe` iciÎlr - miyrpe mixvep

úøæçä ïéàL ,å ÷øt ç øòL úBc÷pä øòL 'íéiç õò' ïiò©¥¥©¦©©©§ª©©¤¤¤¥©£¨©
.à÷åc úBiNòî úBöî éãé-ìò íà-ék íéðôa íéðtmy - ¨¦§¨¦¦¦©§¥¦§©£¦©§¨

xne` `ed ,"miig ur"a
"`"f" zexitqdy ,df iptl
"zeliv`"ay "zekln"e
xkf ,"xkc" `xwp "`"f")
"zekln"e ,rityne

- mdipy oia cegid dyrpyke ,lawne dawp ,"`awep" z`xwp
"'izpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi" `xwp df1`ed "`"f" oky ,

,(`edÎjexaÎyecwd) mlerdn dlrnl ,"lcaen"e "yecw"
ly cegid ixd - mlera zpkeyy "dpiky" z`xwp "zekln"e
lret zeklne `"f
zewl` zelbzd jynezy
mdy drya ixd ,(mlera
mxewnn elbzpe elv`p
,(dpiae dnkg zexitq)
oipr oiicr did `le `xap `l oiicr oey`xd mc`y oeeik dpd
mipt ly cegia eid zeklne oitp`Îxirf m` ixd ,zeevnd meiw
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ïåøçà ñøèðå÷

ø"åã àìáã äáåè äáùçî é"ò à÷åã àåä äìòîì
á"ô äàåáðä øòùá ù"îëå àìéòì àçøô àìäáùçîäå

àìá åìéôà åðééäå 'åëå ïéòé÷ø ò÷áã ù"îå 'åë äáåè
åæéà ùé íù íâã à"æ] íéìèá íéøáãî ë"ùëîá ø"åã

.äåàúåìà úåáéú àúéì à"ðáåðééä äáåøî äáåè äãîã [
ïéòé÷øíãàä óåâá àìå íéúáäå úåìëéää ïäù à÷åã

ñ"é ïäù äéùòã íãàá 'éôà ï"øðá ë"ùëå ïåéìòä
àìëé àì ø"åã àìáã íéðå÷úá ù"æå íéìëå úåøåà

:à÷åã 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì

ïééòô"áô úøæçä ïéàù å"ô ç"ù úåãå÷ðä øòù ç"ò
éë øáãä íòèå .à÷åã úåéùòî úåöî é"ò à"ë
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oeygxnקב g"k iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dkynd zkynp dzidy ,miptaziniptzeklna oitp`Îxirfn
odl rawp xy`n xzei dwipi f` lawl zeleki zetilwd eid -
"xeg`a xeg`" ly cegia f` eid md okl ,(dyecwn wepil)
,zeklne oitp`Îxirf ly zeipevigd wx dkynpy ,xnelk ,cala

dwipi didz `ly ick
ixg` ,`l` .zetilwl
oey`xd mc` `xapy
xac - zeevn miiw `ede
ueviwe geqik" lretd
z` wiqtn) "mivewd
did ,(mipevigd zwipi
Îxirfy f` zeidl leki
aey eidi zeklne oitp`
."mipta mipt" ly cegia
icky ,epiid ,zxg` oeyla
zewl` zelbzd didzy
`l zetilwdye) mlera
dwipi lawl dplkez
`wec df ixd (dpnn
zeevn miniiwnyk

.zeiyrn,øácä íòèå- §©©©¨¨
,my ,"miig ur"a xne`ék¦

íéáBè íéNòî éãé-ìò©§¥©£¦¦
íøBb,mc`d -.'eëå ïBéìòä âeeæmipt" ly dxfgdd dyrpe - ¥¦¨¤§§

.zeklne oitp`Îxirfa "mipta"úBiNòî" éànà ,ïéáäìe§¨¦©©©£¦
?à÷åczeevn iciÎlr recn -zeiyrnbeeifd z` minxeb `wec ©§¨

?zexg` zeevn iciÎlr `le ,"mipta mipt" ly dxfgde oeilrd
a áeúkM änî ïáeé"miig ur" -éøö ék ,ã"îe ï"î øòLC ¨¦©¤¨§©©¦¨¦

,"ïétðà-øéòæc àá÷eðc ïéá÷eð ïéî" úBìòäì älçziptl - §¦¨§©£©¦§¦§§¨¦§¥©§¦
`awepn o"n z`lrd df iptl didzy gxkdd on - oeilrd beeifd

,`"fcáeúkL Bîk ,äiNò úðéça ïä "àá÷eðc ïéá÷eð ïéî"e©¦§¦§§¨¥§¦©£¦¨§¤¨
.à ÷øt íLz`lrd" df iptl didzy gxkdd ony ,xnelk - ¨¤¤
ipiprn "o"nmlerdmyxyy) "mlerd" ly mipiprdy ,

,z`fy - dyecwa dlrnl elrzi ((`"fc `awep) "zekln"n
,mlerd ly miinyb mixaca zeyrpd zeiyrn zeevn iciÎlr
zewl` zelbzd jynizye oeilrd beeifd zeidl leki f` wxe
dpyiy dryay ,migihan cvik ,owfd epax xiaqi oldl .mlera
ztqez wepil zetilwd dplkez `l mlera zewl` zelbzd

:dyecwdn dwipiíéáBè íéNònä ,äpäåzeevnd ly - §¦¥©©£¦¦
,zeiyrndíéàø÷ð,"miig ur"a -,"íéöBwä õev÷å çeqk" ¦§¨¦¦©§¦©¦
,mxkay -a íéæçàpäzpigaa -,äiNò úðéça ïäL ,íéøBçà ©¤¡¨¦©£©¦¤¥§¦©£¦¨

a áeúkL Bîk"miig ur" -,ä ÷øt æî øòLiciÎlry ixd - §¤¨§©©¤¤
mipipr ly "ueviwe geqik" dyrp ,miaehd miyrnddl`yiy

mivewd zxinfn lynÎjxcÎlr - mipevigl dwipi zzl mgeka
,mxkay mignvl erixti `ly mxkayúàìòä éãé-ìò eðéäå§©§©§¥©£¨©

íäa æeðbä áBhä,diyr ly mipipra -úBöîa Laìîä ©©¨¨¤©§ª¨§¦§
,BøB÷îì ¯ úBiNòî`edy ,aehd ly -úeìéöàä úMã÷ì ©£¦¦§¦§ª©¨£¦

.äøøáä øákL`iadl df xac leki -xexialmixacd ¤§¨ª§§¨
l ,oewize xexia miyxecd miinybdezelrdle aehd z` `ived

.dyecwláeúkM äîe©¤¨
íL,"miig ur"a -íãàL ¨¤¨¨

-ìò ïk-íb ïwz ïBLàøä̈¦¦¥©¥©
,älôz éãé`ly ,ixd - §¥§¦¨

zeiyrn zeevn iciÎlr wx
`l` ,z`f lertl mileki

- ?dltz iciÎlr mbeðééä©§
,øeacä úBiúBà éãé-ìò©§¥¦©¦
dpeekd iciÎlr `l -
m`Îik ,dltzay zipgexd

zeize` iciÎlrxeaicd,
éåä åéúôN úîé÷òc- ©£¦©§¨¨£¥

,`idäNòî2,mby ixd - ©£¤
ly oipr epyi dfadiyr,

ïä ékxeaicd zeize` - ¦¥
odúéðeiçä Lôpî¦¤¤©¦¦

ïLøL øLà Bîãå óebaL¤©§¨£¤¨§¨
,ozeige -.dâpîitk - ¦Ÿ©

ly oey`x wlga xaqeny
`hal ziwl`d ytpd geka oi`y ,f"l wxta ,"`ipz"d xtq
oeyl ,dt ,miiztya `hal yiy) dlitzd e` dxezd zelin
ixa`a zyaelnd zipeigd ytpd iciÎlr wx - (zeinyb miipiye
ly "o"n z`lrd" mb ixd o`k yi ,miptÎlkÎlr .ynn sebd

.zeiyrn zeevna xacdy itk ,"diyrc `awep",äpäå§¦¥
äiNòc íéøeøaä,zeiyrn zeevn ici lr mixxany -ïéìBò ©¥¦©£¦¨¦

Bîk ,úeìéöàìå äàéøáì äøéöéîe ,ï"a íL éãé-ìò äøéöéì¦¦¨©§¥¥©¦¦¨¦§¦¨§©£¦§
a áeúkL"miig ur" -ïáeé äæáe .æ ïîéñ àé Leøc ï"î øòL ¤¨§©©§¦¨¨¤¨

qxhpew"a mcewd oniqa xkfpk ,(` ,dw 'b wlg) xdefa xn`pd -
,"oexg`øeäøäc,xeaica `hal ilan ,cala daygn -àì §¦§¨

,éãéî ãéáò,xac mey lret epi` -ïéî" úàìòä éìa ék ¨¦¦¥¦§¦©£¨©©¦
"ïéá÷eð"íéëìn"äî3,"dâð"aL`wec `id ef "o"n z`lrd" - §¦¥©§¨¦¤§Ÿ©

,lirl xkfpk ,diyr ly mipiprnéLîäì øLôà éàïétè C ¦¤§¨§©§¦¦¦
âeeæì äìòîlîtðà-øéòæ,àá÷eðå ïébeeife cegi didiy ick - ¦§©§¨§¦§¥©§¦§§¨

xe` jynpy dkyndd iciÎlr `ed ,"zekln"e `"f" ,p"efoeilr
(xkf) "xkc" cegia `edy enk jxcÎlr ,mdipyn dlrnly
mze` `xa dawpe xkf" :aezk ixd ,dhnl (dawp) "`awep"e

jxaiedkixvy ,"eaxe ext miwl` mdl xn`ie miwl` mze`
zeclezde cegid liaya oeilr gekn dkynde dkxa zeidl
dkyndd - "oitih"d z` jiyndl xyt` i`e - cegidn mi`ad

,"dbep"n mixexiad ly "o"n z`lrd" oi` m` - dlrnlnék- ¦
,"`"f"Bnàî ÷ðéì äöBø,"dpia"n -,ähîì òétLäì àìå- ¤¦©¥¦§Ÿ§©§¦©§©¨
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ïåøçà ñøèðå÷
éàîà ïéáäìå .'åëå ïåéìòä âååéæ íøåâ è"òî é"ò
êéøö éë ã"îå ï"î øòùá ù"îî ïáåé à÷åã úåéùòî
'éçá ïä '÷åðã ï"îå à"æã '÷åðã ï"î úåìòäì äìçú
õåöé÷å çåñë '÷ð è"òîä äðäå .à"ô ù"ùîë äéùò
ù"îë äéùò 'éçá ïäù íééøåçàá íéæçàðä íéöå÷ä
íäá æåðâä áåèä úàìòä é"ò åðééäå ä"ô æ"î øòùá
'éöàä úùåã÷ì åøå÷îì úåéùòî úåöîá ùáåìîä
é"ò ë"â ï÷éú ø"äãàù íù ù"îå .äøøáåä øáëù
éåä åéúôù úîé÷òã øåáãä úåéúåà é"ò åðééä äìôú
ïùøù øùà åîãå óåâáù úéðåéçä ùôðî ïä éë äùòî
ï"á íù é"ò 'éöéì ïéìåò 'éùòã íéøåøéáä äðäå .äâåðî
à"é ùåøã ï"î øòùá ù"îë 'éöàìå äàéøáì 'éöéîå
éìá éë éãéî ãéáò àì øåäøäã ïáåé äæáå .'æ 'éñ
'éôéè êéùîäì à"à äâåðáù íéëìîäî ï"î úàìòä
òéôùäì àìå åîàî ÷ðéì äöåø éë ð"åæ âååæì äìòîìî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

א.2. סה, בקליפות3.סנהדרין שהם הדברים שכל  היא , בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" ÂÏÙהתואר
האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של ה"מלכים" משבעת לשם



קג oeygxn g"k iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dkynd zkynp dzidy ,miptaziniptzeklna oitp`Îxirfn
odl rawp xy`n xzei dwipi f` lawl zeleki zetilwd eid -
"xeg`a xeg`" ly cegia f` eid md okl ,(dyecwn wepil)
,zeklne oitp`Îxirf ly zeipevigd wx dkynpy ,xnelk ,cala

dwipi didz `ly ick
ixg` ,`l` .zetilwl
oey`xd mc` `xapy
xac - zeevn miiw `ede
ueviwe geqik" lretd
z` wiqtn) "mivewd
did ,(mipevigd zwipi
Îxirfy f` zeidl leki
aey eidi zeklne oitp`
."mipta mipt" ly cegia
icky ,epiid ,zxg` oeyla
zewl` zelbzd didzy
`l zetilwdye) mlera
dwipi lawl dplkez
`wec df ixd (dpnn
zeevn miniiwnyk

.zeiyrn,øácä íòèå- §©©©¨¨
,my ,"miig ur"a xne`ék¦

íéáBè íéNòî éãé-ìò©§¥©£¦¦
íøBb,mc`d -.'eëå ïBéìòä âeeæmipt" ly dxfgdd dyrpe - ¥¦¨¤§§

.zeklne oitp`Îxirfa "mipta"úBiNòî" éànà ,ïéáäìe§¨¦©©©£¦
?à÷åczeevn iciÎlr recn -zeiyrnbeeifd z` minxeb `wec ©§¨

?zexg` zeevn iciÎlr `le ,"mipta mipt" ly dxfgde oeilrd
a áeúkM änî ïáeé"miig ur" -éøö ék ,ã"îe ï"î øòLC ¨¦©¤¨§©©¦¨¦

,"ïétðà-øéòæc àá÷eðc ïéá÷eð ïéî" úBìòäì älçziptl - §¦¨§©£©¦§¦§§¨¦§¥©§¦
`awepn o"n z`lrd df iptl didzy gxkdd on - oeilrd beeifd

,`"fcáeúkL Bîk ,äiNò úðéça ïä "àá÷eðc ïéá÷eð ïéî"e©¦§¦§§¨¥§¦©£¦¨§¤¨
.à ÷øt íLz`lrd" df iptl didzy gxkdd ony ,xnelk - ¨¤¤
ipiprn "o"nmlerdmyxyy) "mlerd" ly mipiprdy ,

,z`fy - dyecwa dlrnl elrzi ((`"fc `awep) "zekln"n
,mlerd ly miinyb mixaca zeyrpd zeiyrn zeevn iciÎlr
zewl` zelbzd jynizye oeilrd beeifd zeidl leki f` wxe
dpyiy dryay ,migihan cvik ,owfd epax xiaqi oldl .mlera
ztqez wepil zetilwd dplkez `l mlera zewl` zelbzd

:dyecwdn dwipiíéáBè íéNònä ,äpäåzeevnd ly - §¦¥©©£¦¦
,zeiyrndíéàø÷ð,"miig ur"a -,"íéöBwä õev÷å çeqk" ¦§¨¦¦©§¦©¦
,mxkay -a íéæçàpäzpigaa -,äiNò úðéça ïäL ,íéøBçà ©¤¡¨¦©£©¦¤¥§¦©£¦¨

a áeúkL Bîk"miig ur" -,ä ÷øt æî øòLiciÎlry ixd - §¤¨§©©¤¤
mipipr ly "ueviwe geqik" dyrp ,miaehd miyrnddl`yiy

mivewd zxinfn lynÎjxcÎlr - mipevigl dwipi zzl mgeka
,mxkay mignvl erixti `ly mxkayúàìòä éãé-ìò eðéäå§©§©§¥©£¨©

íäa æeðbä áBhä,diyr ly mipipra -úBöîa Laìîä ©©¨¨¤©§ª¨§¦§
,BøB÷îì ¯ úBiNòî`edy ,aehd ly -úeìéöàä úMã÷ì ©£¦¦§¦§ª©¨£¦

.äøøáä øákL`iadl df xac leki -xexialmixacd ¤§¨ª§§¨
l ,oewize xexia miyxecd miinybdezelrdle aehd z` `ived

.dyecwláeúkM äîe©¤¨
íL,"miig ur"a -íãàL ¨¤¨¨

-ìò ïk-íb ïwz ïBLàøä̈¦¦¥©¥©
,älôz éãé`ly ,ixd - §¥§¦¨

zeiyrn zeevn iciÎlr wx
`l` ,z`f lertl mileki

- ?dltz iciÎlr mbeðééä©§
,øeacä úBiúBà éãé-ìò©§¥¦©¦
dpeekd iciÎlr `l -
m`Îik ,dltzay zipgexd

zeize` iciÎlrxeaicd,
éåä åéúôN úîé÷òc- ©£¦©§¨¨£¥

,`idäNòî2,mby ixd - ©£¤
ly oipr epyi dfadiyr,

ïä ékxeaicd zeize` - ¦¥
odúéðeiçä Lôpî¦¤¤©¦¦

ïLøL øLà Bîãå óebaL¤©§¨£¤¨§¨
,ozeige -.dâpîitk - ¦Ÿ©

ly oey`x wlga xaqeny
`hal ziwl`d ytpd geka oi`y ,f"l wxta ,"`ipz"d xtq
oeyl ,dt ,miiztya `hal yiy) dlitzd e` dxezd zelin
ixa`a zyaelnd zipeigd ytpd iciÎlr wx - (zeinyb miipiye
ly "o"n z`lrd" mb ixd o`k yi ,miptÎlkÎlr .ynn sebd

.zeiyrn zeevna xacdy itk ,"diyrc `awep",äpäå§¦¥
äiNòc íéøeøaä,zeiyrn zeevn ici lr mixxany -ïéìBò ©¥¦©£¦¨¦

Bîk ,úeìéöàìå äàéøáì äøéöéîe ,ï"a íL éãé-ìò äøéöéì¦¦¨©§¥¥©¦¦¨¦§¦¨§©£¦§
a áeúkL"miig ur" -ïáeé äæáe .æ ïîéñ àé Leøc ï"î øòL ¤¨§©©§¦¨¨¤¨

qxhpew"a mcewd oniqa xkfpk ,(` ,dw 'b wlg) xdefa xn`pd -
,"oexg`øeäøäc,xeaica `hal ilan ,cala daygn -àì §¦§¨

,éãéî ãéáò,xac mey lret epi` -ïéî" úàìòä éìa ék ¨¦¦¥¦§¦©£¨©©¦
"ïéá÷eð"íéëìn"äî3,"dâð"aL`wec `id ef "o"n z`lrd" - §¦¥©§¨¦¤§Ÿ©

,lirl xkfpk ,diyr ly mipiprnéLîäì øLôà éàïétè C ¦¤§¨§©§¦¦¦
âeeæì äìòîlîtðà-øéòæ,àá÷eðå ïébeeife cegi didiy ick - ¦§©§¨§¦§¥©§¦§§¨

xe` jynpy dkyndd iciÎlr `ed ,"zekln"e `"f" ,p"efoeilr
(xkf) "xkc" cegia `edy enk jxcÎlr ,mdipyn dlrnly
mze` `xa dawpe xkf" :aezk ixd ,dhnl (dawp) "`awep"e

jxaiedkixvy ,"eaxe ext miwl` mdl xn`ie miwl` mze`
zeclezde cegid liaya oeilr gekn dkynde dkxa zeidl
dkyndd - "oitih"d z` jiyndl xyt` i`e - cegidn mi`ad

,"dbep"n mixexiad ly "o"n z`lrd" oi` m` - dlrnlnék- ¦
,"`"f"Bnàî ÷ðéì äöBø,"dpia"n -,ähîì òétLäì àìå- ¤¦©¥¦§Ÿ§©§¦©§©¨
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מרחשון  כ"ט ש"ק יום
,cpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòùá ù"î ïéáäì,308 'nr cr.(éãå÷ô

ritydl `le - d`a `id dpnny - ,"dpia"n lawl dvex "`"f"
mikiynn ,`wec "dbep"n "o"n z`lrd" iciÎlr wx ."zekln"a
ly avna didi "`"f"y lrety xac ,oeilr xe` dlrnln

beecfdle cgiizdl ick dcixie dkynd,"zekln" mrBîk§
a áeúkL"miig ur" - ¤¨§

ïiòå .á Leøc ï"î øòL©©§§©¥
óc éãe÷t úLøt øäæŸ©¨¨©§¥©
úéàc :á ãenò ãîø©§¦
àìkzñàì 'eë àøecñ¦¨§¦§©§¨

,'eëly) xcq miiwy -
mb miiwe ,xeaice dltz
iciÎlr dltz ly xcq
cr ,zelkzqd(e dpeek

,"seq oi`"a dlrn dlrnlïäå,owfd epax yxtn -úBðek §¥©¨
àìkzñàì íéâéOîe íéòãBiì íéðBéìò íéãeçéå älôzä©§¦¨§¦¦¤§¦©§¦©¦¦§¦§©§¨

,'eëly oiprd zeidl leki mda ,"seq oi`" cr ,milkzqnl -
a lertlmler,xeaic ila - cala zepeek ici lr-çeø-Lôð ék¦¤¤©

ïä ïîöò íälL äîLðz`lrd -úøéñîa ,"ïéá÷eð ïéî" §¨¨¤¨¤©§¨¥©¦§¦¦§¦©
,íétà úìéôðáe ,äøBzä ìò íLôðmixne` ea ,oepgz ly - ©§¨©©¨¦§¦©©©¦

'd jil`""`y` iytp,ytp zexiqn ly oipr `edy ,:òãBpk©©
iciÎlr ,onvrlyk od ,mdly dnype gex ,ytpdy oeeik ixd -
z`lrd" ,mytp zexiqn
"lertl" mgeka yi - "o"n
xeaicd oipr xqgyk mb
dyrpd o"nd z`lrde)
xac ,j` ,(xeaic iciÎlr
,dlebq icigia xen` df
ipa lka xcqd eli`e
iciÎlry - `ed l`xyi
diyr ly "o"n z`lrd"
`wec - xeaic iciÎlr e` zeiyrn zeevn ici lr dyrpd
,zeklne `"f ly "mipta mipt" cegid mikiynn dfÎiciÎlr
zelbzd jiynn dfe ,'izpikye `edÎjixaÎ`ycew ly cegid

.mlera zewl`

,owfd epax xiaqd ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'ne h"l miwxta

,ozceare ozxez iciÎlr zenypd zeler eay mlerd zbixcne mewn

efi`a ielz dfy ,xiaqdedpeekozxez eyrp ('d z`xie 'd zad` ly)

zeppeazde lkyn exvepy (zeilky) d`xie dad`a eid od m` :ozceare

zeler od - 'd zelcba

`edy "d`ixa"d mlera

dad`d m`e ;dbydd mler

ody) zeirah od d`xide

.zecnd mler `edy "dxivi"d mlera zeler od - (l`xyi ipaa raha

a zeler onvr dcearde dxezdy ,owfd epax xn` okzexitqzpiga ody ,

jezn ze`a dcearde dxezdyk `ed df lk ,j` .zenlerd ly zewl`d

dilrd `id jk dpeekl m`zda ixd - d`xie dad` cvn - dnyl dpeek

dxezdyk ,j` ;'eke "dxivi"d mlera e` "d`ixa"d mlera -dppi`

yk ,dnyldxqgmyl ,"dnyl `ly" df oi`y zexnl) dnyl dpeekd

rl dl zxyt`n dpi`e dxeza zyalzn diptdy) dipt`l` ,(zel

yxqgjk ik ,mzq cnel `edy) 'd z`xie 'd zad` ly "dnyl"d

,zenlerd ly zexitqa dler ely cenild oi` ,((eze` elibxd

"'ied mcw mwinl `lki `l enigxe eligc `la"e zewl` od zexitqdy

`l` ,(zewl`l dlriy ,'d iptl cenrl leki df oi` d`xie dad` ila)

epax `iad jk lr .mik`lnd ly mnewn ,zenlerd zeipeviga dler `ed

iciÎlry ,('a wxt "d`eapd xry"a) xne`y ,l`hiee miig iaxn owfd

zeevn iciÎlre ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxez

ila epiid "dpeek ila" ."diyr"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly

daygn ila dfy df oi` j` ,d`xie dad` cvn d`ad dnyl dpeek

md mik`lnd lke" milna my z`f oiivn owfd epaxy itk ,llk dpeeke

xneg ilradxevewicvd oe`bd ,iaxd ia` ly exe`ial m`zday ,"

mik`lndy oeeiky ,`id dpeekd ocrÎeznyp wgvi iel 'x axd laewnd

,mik`lnd e`xap dpnny dxezdy ,dxen df ixd ,dxeve xneg ilra md

daygn mb ea yi xeaica cenild ,xnelk ,"dxev" mbe "xneg" mb da yi

"dnyl" dpeek ila ,epiid "dpeek ila" `l` ;("dxev"d ody) dpeeke

.d`xie dad`n d`ad

mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezn ixd ,miptÎlkÎlr

dxezdy ,epiid ."dxivi"d

,"dxivi"d mlera "dler"

dxezd ly ef dilrne

lr .mik`ln my mi`xap

`id dltzdyk :jk mi`ven ep` oi` dltza :dl`yd zl`yp jk

dxezdy drya ,`eti` ,cvik ,dhnl zigcp `id - dpeek ila

zeler od da dbixcna dltze dxez zeezyn - dpeeka od dltzde

dilrd - "d`ixa"d mlerl zekiiy dl yiy efk `id dpeekd m`y)

dpeekd m`e ;"d`ixa"d mlera `id dltz ly mbe dxez ly mb

eli`e ,("dxivi"a `id dilrd - "dxivi"l zekiiy dl yiy efk `id

`id dxezay ,dltzl dxez oia lcad miiw ,dpeeka `ly odyk

dltzae ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xape "dxivi"d mlera dler

qxhpew"a owfd epax oc df `yepa ?dhnl zigcp `id dpeeka `ly

:oldl cnlpy "oexg`

,á ÷øt 'íéãeçiä øòL'a áeúkM äî ïéáäìxry" - §¨¦©¤¨§©©©¦¦¤¤
"mixry dpeny"a qtcpy itk) l`hiee miig iax ly "micegid
xirdy itke ."ycewd gex xry"n wlg `ed (epcia miievnd

zncwda aezk ,(zeyecwd eizegiyn zg`a) iaxdxry"
,"d`eapd xry") "mixry" dnkl wlgzn `edy "micegid

lr xird iaxde .("zepeer oewiz xry"e "ycewd gex xry"eweic
cg` oipr lr oiivn `ed "`ipz"a 'n wxtay ,owfd epax ly
oipr lre ,"d`eapd xry"a dfy ("micegid xry"n `ian `edy)
,dxaqd zyxcp ,jkl m`zda ."micegid xry"a `edy - ipy
"dnyl `ly dxez"ny oiprd lr xacn `edyke 'n wxta recn
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oeygxnקד h"k w"y mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xry"n z`f `ian `ed - "dxivi"d mlera mik`ln mi`xap
"d`eapd.'a wxtíéàøáð äðeëa àlL äøBz éãé-ìòc§©§¥¨¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦

çìL úLøt øäfäî àéáä íLå ,äøéöéä íìBòa íéëàìî1: ©§¨¦§¨©§¦¨§¨¥¦¥©Ÿ©¨¨©§©
,xazqn myny -'eë ãéáàúàc àì÷ úéìc"lew oi` - §¥¨¨§¦§¨¦

`l` ,mlerdn ca`pd
x`yp `edy mewn dfi`a
`ian `edy itke ,lewd
elit`y ,xdefdn my
yi lwna d`kd ly lewd
drtydl cr ,drtyd el
x`ypy xg` lew lr
mewn `edy dfi`a

,mleraàì÷ øa©¨¨
àúBìöe àúéøBàc§©§¨§¨

."'eë ò÷áe ÷éìñc- §¨¦¨©
dxezd lew `ivedl
rweae dlery dltzde
lew oi`y ixd ,riwxd z`
x`yp dltzde dxezd
dler `ed `l` - dhnl

.dlrnlúðekî ,äpäå§¦¥¦©¨©
íéëàìî eàøáð älôzä©§¦¨¦§§©§¨¦
Bîk äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨§

,äøBzä úðekî- ¦©¨©©¨
dltze dxez ixd zeezyn

- dbixcn dze`a zeler odizyy ,dpeekde dceard oipra
,"d`ixa"d mleraúéçãð äðek àìáe,dltzd -ähîì §Ÿ©¨¨¦§¥§©¨
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היום יום . . . קו

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
דער  פון  פָאדערונג  דער  זיך  אנטקעגענשטעלען  זיין  פאר  תר"ג,  פעטערבורג,  אין 
מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך 
מרידה במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, 

ָאבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ּבַ ְמִריָדה  ֲהֵרי  זֹו  ר:  ַהּשַׂ ָאלֹו  ׁשְ ְוכּו'.  ִחּנּוְך  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ אֹודֹות  ְלכּות  ַהּמַ ת  ִלְדִריׁשַ דּותֹו  ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י־טֹוב, ַעל  ּכִ ֵרְך  ּוְלהֹודֹות ַלה'־ִיְתּבָ ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ִעְנָיִנים  ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינָארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ְמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ

ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ּוְבַמֲעלֹות  ַעְצמֹו  ֶחְסרֹונֹות  ּבְ ית  ֲאִמּתִ ָרה  ַהּכָ ּבְ ַעְצמֹו,  ַמהּות  ָלַדַעת  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ הּוא  י  ָהֲאִמּתִ ֶרְך  ַהּדֶ
ְלַבד. ֲאָנחֹות ּבִ ֹפַעל, ְולֹא ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבַ ֲעבֹוָדה ּבְ ָנם ּבַ ר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות – ְלַתּקְ ַעְצמֹו. ְוַכֲאׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי 
הה"מ והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט 
השי"ת דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי 

מקרב א אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ָהיּו ֵמֲחִסיֵדי ָהַרב  ְקֵני ַהֲחִסיִדים ׁשֶ אִתי ְלִליָאְזָנא ָמָצאִתי ִמּזִ ּבָ ׁשֶ ר: ּכְ ִוי ֵמהָאְמִלי ִסּפֵ י ַאְייִזיק ַהּלֵ ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים לֹוַמר[:  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ יד ְוָהַרב ַהּקָ ּגִ ַהּמַ
ֵרְך  ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך יֹאַהְבָך. ֲעׂשֵ "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ

ְיָקֶרְבָך".

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ לֹא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ָלִלי  ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס ּכְ ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ּפְ
סֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָנה  ּוָ ּכַ ְלָמה  ִנׁשְ ָרִטּיֹות...  ַהּפְ ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ְוִאחּוד  ְבֵצרּוף  ּדִ ִריָאה...  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִלְכָללּות 

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ִריָאה,  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ
ה. ה־ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל־ַאַחת־ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִמין ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֵאר ּגֶֹדל ַהּזְ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ים"  ַרּבִ ים ּבְ ִהּלִ ַנת ֲאִמיַרת ּתְ ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ְוֶאֶפס ָקֵצהּו ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ל ַמְעָלה ּכַ ַחת רּוַח' ׁשֶ ַה'ּנַ
ה'  ּוְבנֹוֵתיֶכם,  ֵניֶכם  ּבְ יֶכם  ְנׁשֵ ם  ַאּתֶ ְרכּו  ְתּבָ ּתִ ֹזאת  ּוִבְגַלל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ְוַאׁשְ א(,  ִבים,  ִמְכּתָ )ֹקֶבץ 
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

כללות הענין ד"ונפשי כעפר לכל תהיה" נפעל על־ידי עבודת התפילה, שהיא "סולם מוצב ארצה גו'".
משיחת כ"ף מרחשוון ה'תשמ"ב



v"ndqeקח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  חשון כ"ג ראשון יום שבת  בערב סעודה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äãeòñ òa÷ì øeñà̈¦§Ÿ©§¨
ìå ìëàì øzîe .úaMä ãBák éðtî ,úaL áøòa äzLîeúBzL ¦§¤§¤¤©¨¦§¥§©©¨ª¨¤¡Ÿ§¦§

ïî íãà òðniL úaMä ãBákî ,ïë ét ìò óàå ;CLçzL ãò©¤¤§©§©©¦¥¦§©©¨¤¦¨©¨¨¦
àeäLk úaMì ñðkiL éãk ,äãeòñ òa÷lî äìòîå äçðnä©¦§¨¨©§¨¦¦§Ÿ©§¨§¥¤¦¨¥©©¨§¤

.ìëàì äeàúî¦§©¤¤¡Ÿ
כתב ההלכה  בתחילת עצמו: את  סותר  הרמב "ם  לכאורה 

כל  הוא שהאיסור  ומשמע  שבת ', בערב  סעודה  לקבוע  'אסור 

אדם 'ימנע  כתב  ושוב  dlrnleהיום, dgpnd onמלקבוע

אסור ! המנחה  מן  שרק הרי  סעודה ',

והביאור :

בערב אסורה  החול, בימות רגילה שאינה מיוחדת , סעודה 

רק אסורה יום  בכל הרגילה  סעודה אך  היום , כל שבת 

סעודה , קביעות  ללא  עראי  אכילת  ואילו  ולמעלה . מהמנחה 

היום  כל  משנה)מותרת  .(מגיד

לקבוע אסור  "דוקא וכתב : הרמב "ם  על השיג  והראב "ד 

(אפילו היום  בכל כלל איסור  ואין ולמעלה " המנחה מן

החול). בימות  בה  רגיל  שאינו  בסעודה

המחלוקת : וביאור 

כשהוא לשבת  יכנס שלא  כדי הוא האיסור הראב "ד, לדעת

סעודה יאכל שלא  בכך די  ולכן לתיאבון, יאכל ולא  שבע 

חשש . כל אין בבוקר אוכל אם  אך לשבת , סמוך  גדולה 

שכתב כמו  לאיסור , נוסף  טעם  יש  הרמב"ם  לדעת  אך

ב),הרשב "א  לח, הסעודה(גיטין טרדת שמתוך מצב  למנוע  כדי 

היום , בכל  לאסור  יש  כך ומשום  השבת , בצורכי יעסוק  לא 

טרדה בה  ויש  החול  בימות  רגילה  שאינה בסעודה  רק  זהו  אך

טרדה . בה  שאין רגילה  בסעודה  לא אך מיוחדת,

בערב ולא שבת בערב  רק  נוהג שהאיסור  יתכן  זה  ולפי 

נפש אוכל מלאכת  לעשות  מותר  טוב  ביום  שהרי  טוב , יום 

להכין יוכל יום , מבעוד הסעודה צורכי  את  יכין לא  אם  וגם 

אלא היום , בכל הסעודה  את לאסור  טעם  אין  כן  ואם  בערב 

תיאבון מתוך לחג  שיכנס  כדי ולמעלה , המנחה  מן  (ספר רק

הרמב"ם) על .קובץ

ה'תשע"ח  חשון כ"ד שני יום מבואות' 'שיתוף לענין סחורה של שותפות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰äéäL éBáî éLðà©§¥¨¤¨¨
óezL ïéëéøö ïðéà ...äøBçñ ïéðòì ãçà ìëàîa óezL ïäéðéa¥¥¤¦§©£¨¤¨§¦§©§¨¥¨§¦¦¦
àeäå ;äøBçñ ìL óezL ìò ïéëîBñ àlà ,úaL ïéðòì øçà©¥§¦§©©¨¤¨§¦©¦¤§¨§

.ãçà éìëáe ãçà ïéî ,Ba ïéôzL ïäL ïénä äéäiL¤¦§¤©¦¤¥ª¨¦¦¤¨¦§¦¤¨
למבוי ומהחצרות  במבוי לטלטל  המבוי לאנשי ההיתר 

בדבר הדיירים  השתתפות היינו מבואות ', 'שיתוף  ידי על הוא 

במשנה  ואמרו החצרות. באחת  המונח משקה  או (עירובין מאכל

א), אועא, במאכל המבוי אנשי  בין שותפות  כבר היתה  שאם

לשבת . מבואות' 'שיתוף  לעשות  צריכים  אינם  במשקה

ורבא רב  שותפים(שם)ומבארים  שהם  המאכל אם  שרק 

אם אבל חדש , 'שיתוף ' לעשות  צורך אין אחד  בכלי  מונח בו

לענין אחר  שיתוף  צריכים  אלו  "הרי  - כלים  בשני  מונח היה 

שבת".

המשמש המאכל את  להניח שאפשר שמצינו  ואף 

כלים  בשני א ל 'שיתוף ' מח, הלל),(שם בית כאשרלדעת רק זהו ?

כלים בשני והניחוהו לשבת , 'שיתוף ' לשם המאכל את גבו 

שותפות כשהיתה  ֿ כן  ֿ שאין מה  הספיק, לא אחד  כלי  כי

כשהמאכל  רק  מועיל השיתוף לשבת , ולא  לסחורה  קודמת 

אחד  רב)בכלי  אמר ד"ה א. עא, שם .(רש"י

שית על  לסמוך שאפשר נקט כאן רקוהרמב "ם  לסחורה  וף 

ביין לזה שותף  מהן אחד היה "אם  אבל אחד, במין  בשותפות 

לדעתו כי  שבת", לענין  אחר  שיתוף  צריכין בשמן ... ולאחר

כלים . כשני הם מינים  שני

הלכה' יעקב')וה'ביאור  'גאון ספר בשם לזה, ד"ה שפו סי' (או"ח

אין ושמן כיין  מינים  בשני רק  שלא  הרמב "ם  בדעת  הוסיף 

אך  אחד  ממין שניהם  כאשר  גם  אלא  זו שותפות על לסמוך 

מדרי לשנים שותף שהיה  כגון זה , עם  זה  מתערבים  אינם

מצטרפים , אינם  אחרת ), בפת  אחד (לכל בפת  המבוא 

יחד. הנבללים  במשקים  רק מועילה  והשותפות

הטור  לדעת  שפו)אבל סי' היא(או"ח השותפות  אם בשניגם 

זה הרי  בשמן ולאחר  ביין לאחד שותף  שהוא  היינו מינים ,

הרמ"א כתב  וכן אחד. בכלי מונחים  הם  אם  לשבת גם מועיל

ס"ג) ביין(שם לזה  בסחורה, שכניו עם משותף  היה "אפילו  :

וכן אחד ". בכלי  שיהיה  והוא  להשתתף , צריך אין  בשמן  ולזה

בשולחנו אדה "ז גם  ס"ג)פסק  .(שם,

ה'תשע"ח  חשון כ"ה שלישי יום שביתה  קניית לענין ועשיר עני

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ïekúð íà ïëå§¥¦¦§©¥
,íB÷î BúBàî øçîì Cläì Bì Lé ...òeãé íB÷îa BúúéáL òa÷ì¦§Ÿ©§¦¨§¨¨©¥§©¥§¨¨¥¨
Bà ...éðòa ?íéøeîà íéøác äna ...çeø ìëì änà íétìà©§©¦©¨§¨©©¤§¨¦£¦§¨¦
àìå ÷eçc äéä àì íà ìáà ...Cøca àa äéäL éî ïBâk ,÷eçãa§¨§¦¤¨¨¨©¤¤£¨¦Ÿ¨¨¨§Ÿ

.íB÷î ÷eçøa äúéáL äð÷ àì éøä ...éðò̈¦£¥Ÿ¨¨§¦¨§¦¨
נחמן  כרב  א)הלכה  נא, בריחוק(עירובין שבת  בערב שהנמצא 

ואמרו חכמים  הקילו שביתה , בו  לקנות  שרוצה  מהמקום

בלי פלוני ' במקום 'שביתתי כשיאמר שביתה  לקנות  שיכול 

פת שם  פת)להניח הנחת בלי במקומו שביתה לקנות יכול בדרך כשהוא .(וכן

במקום שביתה  לקנות  יכול  אינו  עשיר  אבל לעני , רק  וזאת 

עירוב . לשם  פת  הנחת בלי אחר 

יוסף ' ה 'בית  תט)וכתב  סי' :(א"ח
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רש "י עני)לדעת  ד"ה ב, שם, הנחת(שם בלא  לערב לעני  התירו

פת . בידו שאין  ב . בדרך . בא  הוא אם  א . תנאים: בשני רק  פת 

קונה ואינו זה לענין עשיר  נחשב בביתו הנמצא  עני אך

לו שאין עני לך "שאין  פת , הנחת בלי אחר במקום  שביתתו

עשיר  אבל בהם", לערב  שיכול  אוכלין  פת)בביתו עמו אף(שיש

פת . בהנחת רק שביתתו  קונה בדרך שבא 

את מטריחים  שאין כתב  הרמב "ם אתiprdאך ad`או 
jxca, עירוב שם  ולהניח שביתה  בו שקנה למקום  להגיע 

שביתה קנה  לא זה  הרי עני... ולא רחוק היה לא אם  "אבל

לו יש  אם  גם  - בדרך שבא מי כל כלומר , מקום ". בריחוק 

באמירה . שביתתו  לקנות  ויכול כ'עני ' נחשב  - פת

הלכה ' ה 'ביאור הביא  ודוקא)וכן  ד"ה תט סי' מהריטב "א(א"ח

שם) -(עירובין עני לא  זה, בענין האמורים  ועשיר  "עני  שכתב 

מי  אלא  ממש " עשיר - עשיר ולא  ממש, jxcaעני `ayזהו"

הבאים שרוב  מאחר  כי בסלו ", פת  לו יש  ואפילו  עני הנקרא

לקנות ויכולים  חכמים  חילקו לא בסלם , פת  להם אין בדרך

"וכל באמירה . exiraשביתה  cneryשביתה לקנות  ובא 

בסלו, פת לו  אין  ואפילו זה לענין עשיר נקרא  אחר ... במקום 

פת...". להם  יש  בביתם... היושבים  דרוב 

ערוך' ב'שלחן  סי"ג)וגם  תט סי' לבא(א"ח ש "דוקא  נפסק 

גוונא  בכהאי לו התירו באמירה)בדרך  שביתה למי(קניית לא  אבל ,

לעשיר . עני בין חילק  ולא  בביתו". שהוא 

ה'תשע"ח  חשון כ"ו רביעי יום חינוך  סוגי שני

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰òLz ïa ïè÷̈¨¤¥©
ìéâø äéä ?ãöék .úBòL BúBà ïéëpçî ,íéðL øNò ïáe íéðL̈¦¤¤¤¨¦§©§¦¨¥©¨¨¨¦

ìLa BúBà ïéìéëàî ,íBia úBòL ézLa ìëàìúçà ïa ...L ¤¡Ÿ¦§¥¨©©£¦¦§¨Ÿ¤©©
éøácî íéìLîe äpòúî ¯ äá÷ð ïéa øëæ ïéa ,äðL äøNò¤§¥¨¨¥¨¨¥§¥¨¦§©¤©§¦¦¦§¥

.úBåöîa Bëpçì éãk ,íéøôBñ§¦§¥§©§§¦§
לגבי ההלכה , של הראשון  שבחלקה  מדייק  מנוח  רבינו

ולא לשעות " אותו  "מחנכין הרמב "ם כתב  לשעות , תענית 

בן קטן  לגבי ההלכה , בהמשך ורק  מדרבנן , חובה  שזו הזכיר 

ומשלים "מתענה כתב שלימה  תענית  המתענה ֿ עשרה  אחת

mixteq ixacn."במצוות לחנכו כדי 

והטעם :

המצוה את כשמקיים  דווקא  היא  מדרבנן חינוך מצות

אינה לשעות  תענית  אך היום , כל  כשמתענה  היינו כתיקונה,

אדם כל  על  "המוטלת  חובה אלא  מדרבנן  חינוך מצות בכלל

מדרבנן)מעצמו " כמצוה בדרכים(ולא ללכת בניו את  ולהרגיל ללמד

סופרים . מדברי מצוה  שזו  הרמב "ם  כתב  לא  בזה  ולכן  ישרות .

למצוות , בנו את  להרגיל הכללית , החינוך  חובת  כלומר :

חייב ולכן הסברא , מן  ברור  דבר  אלא  מדרבנן  מצוה איננה 

מפורש  ציווי ללא אף  מעצמו 64)בה עמ' לה, שיחות .(לקוטי

נוסף : ענין לבאר  יש  זה  ולפי 

על מוטלת חינוך מצות האם  דנו  על a`dהראשונים  או

envr oad:בעניין סתירה  לכאורה  מצאנו  הרמב"ם  ובדעת  .

ברכות  הט"ו)בהלכות  יכול (פ"ה, לחינוך שהגיע  שקטן כתב 

ומכך  מדרבנן, בברכה המחויב  גדול  חובה  ידי ולהוציא  לברך

בהלכות מאידך, במצווה . מחויב נחשב  עצמו שהקטן מבואר

אסורות הכ"ח)מאכלות  מאכלות(פי"ז, האוכל שקטן  כתב

" `eiaאסורות lr devnלחנכו כדי ולהפרישו  בו לגעור

האב ! על מוטלת שהחובה  הרי  בקדושה ",

חינוך  מצות  שונים : דינים  בשני מדובר האמור לפי אך

הסברא , מצד חייב , האב ואילו  עצמו, הבן על מוטלת  מדרבנן 

לעבירות  מלהתרגל ולמנעו  במצוות  בנו  את  קדם להרגיל  (הררי

סג) סי' .א,

ה'תשע"ח  חשון כ"ז חמישי יום נפש? אוכל מלאכת – הבערה

:„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéáiçL äëàìî ìk̈§¨¨¤©¨¦
¯ äìéëà Cøöì àlL áBè íBéa dúBà äNò íà ¯ úaLa äéìò̈¤¨§©¨¦¨¨¨§¤Ÿ§Ÿ¤£¦¨
CBznL ;äøòáääå úeLøì úeLøî äàöBääî õeç ,ä÷Bì¤¥©¨¨¥§¦§§©©§¨¨¤¦
Cøöì àlL äøzä ,äìéëà Cøöì áBè íBéa äàöBä äøzäL¤ª§¨¨¨§§Ÿ¤£¦¨ª§¨¤Ÿ§Ÿ¤
.äìéëà Cøöì BðéàL ét ìò óà ,øéòáäì øzî ...Cëéôì ;äìéëà£¦¨§¦¨ª¨§©§¦©©¦¤¥§Ÿ¤£¦¨
אכילה ': לצורך 'שלא  מלאכה מהי הגדיר  משנה' ה'מגיד

הפוסקים וכתבו  ושתיה ". באכילה  נעשית  שאינה מלאכה  "כל

ד) קו"א תצה סי' אדה"ז שו"ע תקיח; סי' ריש "מתוך (מג"א של שההיתר

נאמר אכילה " לצורך שלא  הותרה  אכילה  לצורך  שהותרה...

שאר אבל המשקה . או האוכל בגוף  הנעשות  במלאכות  רק

שהותרו למרות – נפש ' אוכל  'מלאכות  שאינן המלאכות 

אין נפש "), אוכל  "מכשירי (מדין ממש  נפש  אוכל  לצורך 

נפש . אוכל לצורך שלא  גם להתיר כדי 'מתוך...' בהם  אומרים 

והבערה , הוצאה של  למלאכות  בנוגע  לעיין יש  זה  ולפי 

'מתוך' בהם אומרים  זאת  ובכל האוכל, בגוף  נעשות  שלא 

משנה ': ה 'מגיד  ומבאר  נפש ; אוכל לצורך שלא  גם  והותרו 

היא שאף  לפי ההוצאה , אלו: מלאכות  לשני טעם  "ונראה 

מתוך. אמרינן אחרים , בדברים  שהיא ואע "פ  ומשקה, באוכל 

תבערו לא כתיב – ומשקין באוכלין  שאינה  אע "פ  וההבערה ,

הא דאסיר , הוא בשבת השבת , ביום מושבותיכם  בכל אש 

שרי". ביום ֿטוב 

אברהם ' ה 'מגן זה על הגמרא(שם)והקשה  מדברי  (פסחים ,

א) פסח ה, של  ראשון  טוב  ביום  החמץ  את  לשרוף שאסור  ,

שהיא להבערה ומצינו  - תעשו לא  מלאכה  "כל  שכתוב  כיון

למלאכה נחשבת  שההבערה  כן , אם מפורש , – מלאכה " אב 

ביו"ט! גם

הזקן אדמו"ר :(שם)ומבאר

באוכל  הנעשית  למלאכה  נחשבת  הבערה  מלאכת  גם 

העצים", וכליון  "שריפת  אינו ההבערה  מלאכת  גדר כי עצמו :

האש " שמרבה  "או האש  הוצאת שהיא עצמה  הפעולה  אלא

זו האש "וגוף  – הוכחות ) לכך (והביא המלאכה  היא  היא 

ולכן האוכל", את  ומבשלת  המתקנת  היא  שהרבה  או  שהוציא 

נפש". אוכל מלאכת  בכלל היא  "גם 
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ה'תשע"ח  חשון כ"ח שישי יום טוב  ויום בשבת כלים טבילת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰áøòî àîèpL éìk§¦¤¦§¨¥¤¤
BúBà ääLé ànL ,äøæb ¯ áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéà ,áBè íBé¥©§¦¦§§¥¨¤¨©§¤

.Búàîèa§ª§¨
הרמב "ם  כתב א)כאן  יח, ביצה – ביבי רב טבילת(כדברי שאיסור 

הכלי את  ישהה  שמא  מחשש  הוא ֿ טוב  ביום טמאים  כלים 

בביתו  פנוי)הטמא  זמנו כאשר טוב, ביום להטבילו לידי(כדי ויבוא 

בהלכות אך  הטבלתו , קודם לתרומה  בו  ישתמש אם  תקלה 

ה"ח)שבת שם)אסר(פכ"ג - רבא משום(כדברי בשבת כלים  לטבול 

ראוי הכלי היה  לא הטבילה  לפני  שהרי כלי כמתקן  שהוא 

בטהרה ! לשימוש 

לבאר טז)ויש  סי' מהרלב"ח תשובות שם. ביצה :(מהרש"א

חומרת משום  אך  ממש , 'תיקון' אינה טמא  כלי טבילת 

גזרו לא  טוב  ביום  אבל כמתקן , נראה  כי  חכמים אסרוה שבת 

ישהה שמא  ואסרוה  יום ֿטוב לצורך שהוא  כיון מתקן, משום 

בטומאתו. הכלי את 

ביום  בו  שנטמאו  כלים ביום ֿטוב  לטבול  מותר (להלן ולכן 

שאסורהי"ח) בשבת  אבל ישהה . שמא  חשש  כאן אין  כי  ,

ביום . בו כשנטמא  גם  לאסור  יש  מתקן , משום  להטביל 

הגוי  מן הקנויים חדשים כלים  טבילת בהל'ולגבי (המבואר

ה"ג) פי"ז אסורות יוסף 'מאכלות ה'בית  כתב  ֿ טוב , ויום (או"ח בשבת 

שכג) מותר .סי' והרמב"ם , הרי"ף  שלדעת 

הדבר : וביאור 

אותו ישהה  שמא  משום  הוא  טמא כלי לטבול  האיסור  אם 

אין הגוי מן  שנקנו  חדשים בכלים  הרי לתרומה , בו וישתמש 

אין טבילה , בלא בהם  וישתמש  ישהה אם  אף  כי לאסור,

נאסר סקי"א)המאכל  שם השקל הוא(מחצית האיסור אם  וגם .

אינה אלו כלים  טבילת  כי לאסור , אין  כמתקן , שנראה משום 

שיצאו משום  טבילה צריכים  אלא  הכלי מן טומאה להסיר

ישראל  לקדושת  ובאו גוי  טבילה)מרשות ידי על לקדושה שנכנס (כגר

אין ולכן  נאסר, המאכל אין טבילה בלא  בו  ישתמשו  אם וגם 

'מתקן ' שם)זה א"ח הלכה .(באור

והרא "ש  הרשב "א  לדעת  שם)אך  יוסף' ב'בית אף(הובאו

אסור לדעתם  כי טוב , ויום  בשבת  אסורה  חדשים כלים טבילת

יעביר שמא ויו"ט בשבת כלים  אמותלטבול  ארבע הכלי את 

הרבים שם)ברשות  ביצה רבה, .(כדברי

ערוך ' ס"ז)וב 'שלחן שכג סי' "מותר(א"ח הדעות : שתי  הובאו

שמים וירא  אוסרים . ויש  טבילה. הטעון חדש  כלי  להטביל 

וישאלנו ויחזור במתנה , יהודי  לאינו הכלי ויתן  כולם את  יצא 

טבילה". צריך ואין ממנו 

ה'תשע"ח  חשון כ"ט קודש שבת אחר  במקום החמץ כשבעל יראה' 'בל איסור

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰õîç çépnäå§©©¦©¨¥
,ïéåàì éðLa øáBò ,Bìëà àlL ét ìò óà ¯ çñta BúeLøa¦§©¤©©©¦¤Ÿ£¨¥¦§¥¨¦
àì øàN" :øîàðå ,"Eìáb ìëa øàN Eì äàøé àì" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥¨¤§§Ÿ§¨§ª¤§¤¡©§ŸŸ

."íëézáa àöné¦¨¥§¨¥¤
בערב חמץ  אכילת  שנאסרה  משעה חל  יראה ' 'בל איסור 

ולמעלה  שעות  משש  ה"ח)פסח  פ"ג .(להלן

מותר שעדיין  במקום  חמץ  לו שיש  במי  האחרונים  ודנו 

להיפך  או  אסור  שהחמץ  במקום  נמצא  עצמו והוא  באכילה 

לפי דינו האם  - שמותר במקום והוא שנאסר  במקום  שחמצו 

החמץ ? הימצאות מקום לפי או בו  שנמצא  המקום 

לאברהם ' ה 'חסד ח"א,לדעת  פסח קודש, במקראי הובא לה. סי' (א"ח

קסא) 'בל עמ' איסור  כי קובע , החמץ בעל של הימצאו מקום

פרנק  הגרצ "פ  כתב  זה  ולפי 'גברא '. איסור הוא  (מקראי יראה '

שם) ומכרקודש הפסח לחג ישראל  לארץ  מאמריקה  הבא  תייר  :

בערב לנכרי למוכרו לרב  הרשאה  במסירת (כנהוג, חמצו את 

בארץ חמצו ולמכור  לחזור צריך החמישית ), בשעה  פסח 

לא ישראל  בארץ נמצא  כשהוא שישית  שבשעה  כדי ישראל

החמץ נמכר  לא  עדיין שעה  באותה  כי ברשותו , החמץ  יהא 

באמריקה .

פיינשטיין הגר "מ דעת  צד)וכן  סי ' א"ח ד, משה שהקובע(אגרות

ולכן החמץ, בעל של הימצאותו  מקום  הוא יראה' 'בל לאיסור 

זמן כל - בארץ  וחמצו באמריקה  נמצא  ישראל  ארץ  כשבן 

ישראל  שבארץ אף  עובר  אינו האיסור זמן שם  הגיע  שלא 

לאחר הנאה איסור שלענין הוסיף  אך האיסור , זמן  הגיע 

ה"ד)הפסח הימצאות(להלן מקום  לפי ולנהוג  להחמיר  יש 

הפסח  עליו שעבר וקטן שוטה  חרש  של  חמץ  כמו החמץ .

בהנאה יט)שאסור  סי' א"ח יואב חלקת עוברים(ראה שאינם  אף  ,

הנמצא זה  וכך בגזירתם . חילקו לא  חכמים  כי  יראה' 'בל על 

בארץ שחמצו  כיון האיסור, שם  חל  לא  ועדיין  באמריקה 

האיסור , שעת  לפני  למכור  עליו  - האיסור  חל  ושם ישראל

הפסח. לאחר  בהנאה  ייאסר  שלא כדי 

ישראל) (בארץ  הרב  של  כוחו את מייפה הוא  וכאשר 

רק  זאת יעשה  ישראל , בארץ  חמצו החמץ ,zxiknlלמכור 

החגeziipwlואילו סיום  אחר  עד  ימתין  בחזרה מהנכרי

באמריקה  שהייתו ה'גברא')במקום  ייכנס(מקום שלא  כדי 

החמץ את  יקנה הרב  וכאשר יראה ', 'בל על ויעבור לבעלותו 

הרב ברשות  יישאר הוא  ישראל, בארץ  הפסח במוצאי בחזרה

לרשותו. לקבלו  בעליו שיוכל עד 

ה' אלוקיך את  ומצב ד"ירחיב  בני ישראל ביחד עם משיח צדקנו בארצנו הקדושה, כפי שהיא במעמד  ברגע כמימרא נמצאים כל 
גבולך", באופן שלמעלה ממדידה והגבלה.

משיחת ליל כ"ף מר־חשוון ה'תשד"מ
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ה'תשע"ח  מרחשון כ"ג ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו

ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈL¯ÙÓ Ô‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

¯BÓLÂ ¯BÎÊ - ‰¯BzaL .ÌÈ‡È·p‰2ÏÚ eL¯t˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„B·k - ÌÈ‡È·p‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡¯˜Â :¯Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח') פסוק כ' פרק (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים

שם. מוילנה הגאון כתב וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא
יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר

אותו". ויקדש השביעי

.·ÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ?„B·k e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL ·¯Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁ¯Ï Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „B·k ÈtÓ6„·Îa ·LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…̄¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡¯˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
e‡Ba :ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL ·¯Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ

CÏn‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב ומתעטף

ב'). עמוד כ"ה דף שבת קי"ט 7)(מסכת דף שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב: ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.‚‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL - ˙aM‰ „B·kÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ -9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡¯ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש

דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א '. עמוד קי"ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח' פרק פאה מסכת (ירושלמי לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב'.10) עמוד פ"ב דף קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי שבת,
ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה

.[10 הערה

.„‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „B·k13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „B·kÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
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
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לאכול  ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. המטה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה

.ÂBk¯c ÔÈ‡Â ,¯˙BÈa ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈ¯·c ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ ·iÁ - ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ .B„B·k ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,¯Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏM·Ó¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B¯≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bk¯c ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ‰a¯n‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈ¯vL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈL·z22Ïk‰ - ˙aLÏ ÌN·Ó ‰˜LÓe ¯˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰a¯n‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·BËÂ ÌÈa¯ ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙·e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»

˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡ - ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆
˙aL ‚Ú ‰Ê È¯‰ ,˙aL „B·k ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»

È„k ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ¯ˆ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈
˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba¯‰Ï25ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27C¯Ëˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˙Bi¯aÏ28. «¿ƒ

ב'.21) עמוד קי"ח דף שבת רב 22)מסכת בדברי הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב, ויום שבת מהוצאת חוץ השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט"ז דף ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
ב'. עמוד (נחמה 25)קי"ח "כתוב חכמים שאמרו ומה

ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י') פסוק ח' פרק
כי  תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו נכון לאין מנות
בני, לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע", ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו
ידו  תחת כסף לו שאין רק חובו, לפרוע משכנות לו כשיש
חייב  כן פי על ואף ב'). עמוד ט"ו דף ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי"ב דף פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי 28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי  על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט'. הלכה להלן וראה רמ"ב),

.Á- ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È¯‰Â ,¯ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»

È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ¯»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ - ˙BpLÏ ¯LÙ‡29ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ

¯Á‡Ó - ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó - ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ

היכר 29) שיהא כדי א'. עמוד קי"ט קף שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי 30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ"ח). סימן או"ח (שו"ע שבת מעונג ויתבטל ירעב שלא

.Ë˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ ·iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙È¯ÁL ˙Á‡Â ,˙È·¯Ú32CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»
LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»

˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ·¯Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ ¯eËt -36CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ Úˆ·ÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙B¯kk ÈzL38ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב רבנן, "תנו
שבת  כי היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק ט"ז פרק (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
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¿«
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È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈
.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת
פסוק  נ"ח פרק (ישעיה נאמר שהרי בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י"ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח דף גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב'

.‡È¯˙BÈ ˙B˙aL È·¯Úa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Ò¯t LÏMÓ43B˙È·Ï ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈

˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ ,·¯ ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡B·È ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁ¯B‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLi·Ó¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב' עמוד מ"ד דף סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן או 44)מילין, בעגלה וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע אסור ברכבת
רמט). (ב"ח ברגל ס"ח 45)פרסאות דף פסחים מסכת

ב'. עמוד ל"א דף ברכות ומסכת ב' עמוד

.·È˙BpÚ˙‰Ï ¯eÒ‡46Lw·Ïe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
¯eav‰L ,˙B¯v‰ ÔÓ ‰¯ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ¯ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,¯‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50Ô¯ÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙nL -51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ¯ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜·Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ

על 46) בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני  העומד דבר לך שאין ב') (פרק רבינו כתב כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח

א'.48) עמוד י"ט דף תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב'50)טורפה פרק למעלה ראה

כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב:

כאן]. לפרש

.‚È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52·MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„e¯Ëe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc ·MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ¯˙BÈ ¯ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54¯·„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL ·¯Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ - ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙·BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ ¯vÓe .57- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙ‰Ï ¯zÓ ˙eL¯‰ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡ - ÏÏk ˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת
פסוק  כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')

מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת
מפליגין". אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י לפי 54)שם.

ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי. יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים
מוסר  בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.„È‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ - ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚ·Ï ¯zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ ¯Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ Ï·BÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב'.59) עמוד ס"ב דף כתובות על 60)מסכת דרשו חכמים
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
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ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ1ÔÓ dÈ‡Â , ƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
ÔÈn‰2.

-mipnfxtqoiaExirzFkld
«ƒ¿»

¦§¥¦:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
הימיםֿא 1) דברי ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים

למה  ה"א) (פ"ה שקלים ב'ירושלמי' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב,
סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי"ג של

'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי"ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב"ן ראשון, שרש המצוות' ב'ספר וראה

שם.

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
זה 3) ומאי הוא, וכיצד מהו, העירוב עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר

.‡ÌÈÎL da LiL ¯ˆÁ4Ì‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a¯‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆
ÔÈ¯zÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc - BÓˆÚÏ ˙È·a¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ
¯ˆÁ‰Óe ,¯ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈
¯zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ¯ˆÁ‰ ÏkL ÈtÓ ;ÌÈzaÏ«»ƒƒ¿≈∆»∆»≈¿«»ƒ««À»

ÈB·Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .dlÎa ÏËÏËÏ5B‡ ÈÁÏ BÏ LiL ¿«¿≈¿À»¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ
‰¯B˜6,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈ¯zÓ ÈB·n‰ Èa Ïk eÈ‰iL , »∆ƒ¿»¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À

ÈB·n‰ ÏkL ;˙B¯ˆÁÏ ÈB·nÓe ,ÈB·nÏ ˙B¯ˆÁÓe≈¬≈«»ƒ»«¬≈∆»«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯7˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‡e‰ ¿«»ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆

˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰ÓBÁ»¿»¬»»¿»ƒ∆≈»¿»
˙BÏÚÂ8‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL¯ dlkL ,‰ÏÈla ¿ƒ¿»««¿»∆À»¿«»ƒƒ∆

.‰¯Bz ÔÈcƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב
שנקרא  לרחוב נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע
מפני  מבוי, ונקרא למבוי. פתוחות חצרות והרבה 'מבוי',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו

כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי"ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי מתירים "היאך ה"ב): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי רביעית ברוח לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידיֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב ודיו, ולחוץ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח סתם כאילו לחי אותו

מחיצות וי  בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח היא סופרים ומדברי לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי לה די "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י
ב'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י

שבת  מהל' בפי"ז רבינו שכתב למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י:
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי להנעל". ראויות

הרשב"א). בשם שם פי"ז כסףֿמשנה (ועיין

.·ÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈

e·¯ÚiL „Ú ,ÔÈ¯BÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,¯ˆÁ „Á‡ .˙aL ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙È·e ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈB·Ó»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc10. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי יהודה רב "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני  גם לבי ישמח לבך, חכם אם בני טו) כג, (משלי ואמרה
היו  כי העירוב, ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב פטורין
בתשובה  גאון האי (רב בארץ" שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ"ג המובאה

.‚ÔÎÂ11ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ12‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡13 ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e·¯14‡¯iL Ï·‡ .15ÔÈ‡ - ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;·e¯Ú≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe·¿̃ƒ»∆

ה"י).11) פ"א (עירובין ֿ 12)'ירושלמי' (מגיד 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
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¯‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈
Ôlk ˙eL¯a ÌB˜Ó ‰pnÓ20ÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿

‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ ·LÁpL - ÌÈzaÏ ¯ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk ·LÁÂ ,ÌÈa¯Ï ˙eL¯ ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ „·Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eL¯Ï BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯Ó≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„·Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯a „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק עירוב תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי מצינו ולא מבואות", "שיתופי
(שם) טוב' יום ה'תוספות אבל ז), פרק עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי בדירות שגם המשנה, מן הוכיח

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב,

.Â‰Óe21ÏÎ‡Óa e·¯Ú˙iL ‡e‰ ?‰f‰ ·e¯Ú‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»
elkL ,¯ÓBÏk .˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,B¯·ÁÓ ˙eL¿̄≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ¯‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚn·e .„Á‡ ˙eL¯ elk È¯‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡B·È ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט, עירובין

.Ê‡e‰ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL ·e¯Ú‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈB·Ó ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.ÁÔÈ‡22‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ23.„·Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰Òe¯Ù ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó ¯kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

¯q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;da24ÌLÎe .da ÔÈ·¯ÚÓ - »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈
Ê¯‡ ˙Ùa ÔÈ·¯ÚÓ Ck ,‰‡e·z ˙Ùa ÔÈ·¯ÚnL25˙Ù·e ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«

ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL„Ú26ÛezLÂ .27˙Ùa ÔÈa - ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«
ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ¯‡La ÔÈa28ÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰29ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡ - ˙Bi¯ËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ
ÌÈÏÎ‡k30ÒÈ¯eÓk ‰NÚ - ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ ·¯Ú .31 »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»

.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב.22) פ, בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי שלמה נותן "אני שיאמר: מחלוקת, לידי

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י כסף של מטבע והוא ב.), (קידושין האיטלקי"
4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד

פ"ט). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות
הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך

פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע", שנקרא
ה"י). ברכות בפ"ג למעלה זה 27)(ראה מבוי, אנשי של

זה. ב.28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו
כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון

כמהין  הלא זה, על תמה סקט"ז) שפו (סי' או"ח לשו"ע
כי  הגאון, החליט ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות
כי  בדפוס, חסרון ע"י הגמרא דברי בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח", המים מן חוץ - מעשר בכסף ניקח והכל המלח,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמעֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח", ומן המים מן "חוץ
המוזכר  הראשון הדין על סובב שזה התלמוד מפרשי וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני הדין על סובב
דבר  רק ניקח מעשר בכסף כי מעשר", בכסף ניקח "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע", "גידולי שהוא
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
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Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÈLa ‡ÏÂ50Èe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»
‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï51·˜ .ÔÈÏ·z52·˜ .ÌÈ¯Óz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«

˙B¯‚B¯b53‰Ï·c ‰Ó .54˙eLk .ÔÈÁetz ·˜ .55- ¿»»∆¿≈»««ƒ¿
ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk - ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk56- ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ

ÔÈ·¯ÚÓe ˜¯i‰ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ„¯z‰Â .‡¯ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï·‡ ;˙¯Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C¯‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ·‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
- ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈ¯eÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…

ÛezM‰ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik57. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי 43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י. בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דציֿליטר. רבעי שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי' או"ח (שו"ע המים מן חוץ המשקין שאר
בישול.46) בלי אותה אוכלים לפעמים בכת"י:47)כי

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק והראב"ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
פת  כעיגולי מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,

צמח.55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י
ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב כח, ובעירובין

כח.). שם (רש"י אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט, עירובין
לעירוב", סעודות שתי במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי זה, דין על חולק והראב"ד
בשיתופי  אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות

.·È‡¯ËÈÏ58ÈzL ‡ÏÓ - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰¯eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ - ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â .¯Èc ‰‡Ó - ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa¯‡ - ÚÏq‰Â .˙B¯BÚN ‰¯NÚ LL Ï˜LÓ -ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈ¯Ècƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .·e¯˜a ¯È„ ÈˆÁÂ ÔÈ¯Èc ¯NÚ ‰Ú·L Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ - ‡¯ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ·¯ ˙BÁt ÔÈ¯È„ ‰ÚLz Ï˜LÓ -ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי 58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.‚ÈÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡Ò59·w‰Â .ÔÈa˜ ˙LL - ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e¯‡a ¯·Îe .˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ - ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ -«¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿
CÈ¯ˆ Ì„‡L ÔÈ¯eÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ

.„ÈÓz Ô˙B‡ ¯kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי בתורה שהוזכרה

.„ÈÏÎ‡60‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ·¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ¯eÒ‡61ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

- Ï‡¯NÈÂ ,ÔÈÈa ¯ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe¯˙a62‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ba ÛzzLÓe Ba ·¯ÚÓ - epÏÎ‡È…¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.¯Á‡Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב.60) כו, עירובין שהרי 61)משנה, תחומין, עירובי
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ'). א"י בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.ÂËÏ·‡63Ï·Ë ÔB‚k ,ÏkÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c64Ï·Ë elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL65‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙Óe¯z66ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰k67ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ -68Ï·‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈ·¯ÚÓ69;ÌÈiÚÏ Èe‡¯L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ·e70ÈL ¯NÚÓ·e ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

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
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ÈÎ¯c ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈
ÌBÏL86. »

ב.74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב"ד ודעת
מכל  קמח גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב ועלֿידיֿזה
ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון

דירה. חשוב לא החצר, בני לכל הרגל סוכה 79)דריסת
בתוכו. לדור ראוי שאינו ב. הזה 80)ג, בזמן "והמנהג

אףֿעלֿפי  הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב להניח
לאכול  שאסור קדושתו, מפני לדירה ראוי אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי' או"ח (רמ"א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי במקומו, שמניחו לפני
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי "וצונו", מברך זאת בכל
לך  יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ"א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף לא, עירובין
כאילו 85) שייחשב דירה", משום "עירוב כי א. מט, עירובין

ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי בית באותו גרים כולם
שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט, גיטין משנה,

אמרו: (ס:) שם ובתלמוד שלום". דרכי מפני - ישן בבית
והורגל  "הואיל רש"י ופירש חשדא", מפני - טעמא? "מאי
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב
החצר  בני את יחשדו העירוב את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב", בלא שמטלטלין
עירוב, של הפת את שגונב הבית בעל את שחושדים מפני
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.ÊÈ„ˆÈÎÂ87Bb ?ÈB·Óa ÔÈÙzzLÓ˙¯‚B¯‚k ÏÎ‡ ‰· ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈB·n‰ ˙B¯ˆÁÓ ¯ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈa¯Ó¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙È·a B‡88‰¯„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
¯ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛezL ‰Ê È¯‰ - ˙Òt¯Ó B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡ - ÈB·Ó89¯ˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰90CÈ¯ˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
¯k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜¯w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï91. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ :C¯·Óe92‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :¯ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ93˙B¯ˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈB·nÏ«»¿«»

ב.87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע בו שאין
ג.). (סוכה ב.89)אמות עט, אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסףֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב. שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי (רשב"א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי. בני מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,

ועוד). (רש"י משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין
ומשותפין 92) שמעורבין עירוב, לשון שייך שיתוף על שגם

שצו). סי' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי החצירות כל
יאמרו 93) עירוב, במקום שיתוף על לסמוך רוצים ואם

שצו). סי' (רמ"א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.ÁÈÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ ·e¯Ú‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ
·e¯Ú BÈ‡ - „Á‡ ˙È·a ‡e‰L94˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆

ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ·e¯Ú‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ
¯zÓ - ¯Á‡95. «≈À»

מחולק.94) ולא מעורב שיהיה מט.) (עירובין שמו" "עירוב
בבית 95) הכלים שני אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.ËÈÔÈÙzzLn‰96˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÈB·Óa97, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈB·na ‰NÚp ‰Ó ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰98Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈB·na eÙzzL99ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ

˙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
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מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן הפת 108)שכל יצא ולא
אלא 109)מרשותו. תורה מדברי אינו עירוב ענין כל כי

ה"ב). (למעלה המלך שלמה מותר 110)תקנת שיהיה
החצר. בכל לטלטל

.‡Î„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ111˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe .112˙B‡B·Ó ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿

˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ

CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡Â ÈeˆÓ113, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»
Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡114‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ ,„· ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»

,·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
‰ÎLÁMÓ115˜ÙÒ Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -116‰Ê È¯‰ - ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆

.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי"ש משנה,113)שם,
א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר

ויש 116)השבת. שבת, לפני שם הניחו שבוודאי היינו
את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב אם ספק
שם  הניחו אם ספק יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב

שצד). סי' או"ח (שו"ע אסור - העירוב את בכלל

.·ÎÔ˙117Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰118,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „·‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»

‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e¯Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï119ÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈
È¯‰L ;·e¯Ú BÈ‡Â ,„·‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈

LÈ¯Ù‰ .BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡120B‡ ¯NÚÓ ˙Óe¯z ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב.117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק שבת,
"כל  שסובר רבי כדעת עירוב, עירובו - דרבנן איסור ידי
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בחצרות,1) העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד
- האסור לביטול שצריכין הוא ומי להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק.ו  נסתיים בזה

.‡¯ˆÁ‰ ÈL‡2‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk e·¯ÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ·¯Ú3¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚ4B‡ ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ ¯eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
B¯ˆÁ ˙eL¯ ·¯Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈

„·Ïa5Ô‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .¯eÒ‡ - B˙È·Ï Ï·‡ ;Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓe ¯ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈ¯zÓ Ìlk È¯‰ - B¯ˆÁ ˙eL¯e B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ6;B¯ˆÁÂ B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï Ïha È¯‰Â ,e·¯ÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È¯‰Â ,˙eL¯ BÏ ¯‡L ‡lL ÈtÓ ,¯zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

Á¯B‡k7¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰Â ,ÌÏˆ‡8. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב.2) סט, עירובין שנאמר 3)משנה, ומה לערב, רצה שלא
חצר "אנשי ֿ ˘˘ÁÎבמשנה: הוא 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≈∆∆»
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ב.15) סט, עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי  מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח היחיד שאין והואֿהדין
(רשב"א).

.„eÈ‰18eÏha Ì‡ ,¯˙È B‡ ÌÈL e·¯Ú ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
‡lL el‡Â ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ·¯ÚÓ‰ - ÔÈ·¯ÚÓÏ Ì˙eL¿̄»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…

ÔÈ¯eÒ‡ e·¯Ú19Ì˙eL¯ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ·¯ÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»
ÏÚ ¯ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;e·¯Ú ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«

B¯·Á20B˙eL¯ Ïh·e ·¯Ú ‡lL „Á‡‰ ¯ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿
·¯Ú ‡lL ÈMÏ21eÏhaL ‰ÚLaL ;¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿

·¯ÚL „Á‡ .‰È‰ ¯eÒ‡ ÔÈ·¯ÚÓ‰ BÏ22Ïh·Ó BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈
·¯Ú ‡lL „Á‡‰ Ï·‡ ,·¯Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿̄¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«

.·¯ÚL „Á‡Ï B˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב.18) סט, אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב"א). את ביטלו שהמערבים אחרי גם

שפ). סי' (או"ח המערבים.21)להם שביטלו אחרי
עירב 22) לא והשלישי יחד עירבו כששנים מדובר כאן

השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב" "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני לשלישי, רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי, כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב"
כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים

וראב"ד). (מגידֿמשנה למעלה

.‰ÌLk23a‰ ÏÚ·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·Ó Ck ,˙Á‡ ¯ˆÁa ‰Ê24ÔÈÏh·Óe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ

„ˆÈk .ÔÈÏh·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ25,¯ˆÁa ÌÈÈe¯ML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈
‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Ó - Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú B¯·Á BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎ¯ˆ26,ÔBL‡¯Ï B˙eL¯ Ïh·Óe ÈM‰ ¯ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÔBL‡¯‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰a¯Áa ˙eL¯ Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt27‡e‰L C¯„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
¯ˆÁa28. ¿»≈

ב.23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי
על  אוסרת אחת שאין אףֿעלֿפי הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא מועיל

שפא). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.ÂÈÓ29:ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÂ ¯ÊÁÂ B˙eL¯ ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…

BÏeh·a „ÓÚ30,¯ÒB‡ BÈ‡ - ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÏeh·a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ¯ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - „ÈÊÓa ÔÈa31. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב.29) סט, עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב: סא, עירובין משנה,

במבוי  עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי למבוי הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.ÊÈL32ÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈ¯Î33ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ·¯ÚÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â34¯ˆÁ ÈaÓ „Á‡ .35 ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
˙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
 ֿ אףֿעלֿפי – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה
הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
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הישראל  בה שיחזיק ראויה והיתה הואיל השבת", לכל
יום. כניסת 47)מבעוד שעם אףֿעלֿפי לבטל יכול ויורש

ז). הלכה (למעלה חי מורישו היה קנה 48)השבת שכבר
השבת. בכניסת -49)העירוב שבת למקצת שהותר כיון

לכולה. הותר

.ËÏ‡¯NÈ50ÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¯c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
·LBz ¯b51„·BÚ‰ ˙¯ÈcL ;ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰·k ‡l‡ ,‰¯Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
·eLÁ52„·BÚÂ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈

.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ „Á‡ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È¯‰L ,ÈeˆÓ ¯·c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï e¯Ò‡ ¯·Îe ;ep‚¯‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ

˙BÏfÓe53. «»

ב.50) סא, עירובין פ"ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי'
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי והוא ה"ב.

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי, צאן צאני "ואתן שנאמר:
עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי דינו תושב, וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי'). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני הגוים,
שהיהודי  עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי אחד כשיהיה
שפיכות  על חשוד שהוא לפי לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"

.ÈÈL54,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
- ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡¯Ni‰ e·¯ÚÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡¯Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„·BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ·e¯Ú ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL¯ Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL¯ epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ Á¯B‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓe55È„·BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL¯ ÔÈ¯ÈkNÓ - ÌÈa¯ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈÂ .ÔÈ¯zÓe ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ·¯ÚÓ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk e¯zÈÂ ÌÈÏ‡¯Ni‰ ¯‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב, מפני 55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק חכמים שרצו
אינו  שהגוי ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין

שלא  כדי עמו מלדור הישראל ימנע להשכיר, בקלות רוצה
בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.‡ÈÈzL56BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ57„·BÚÂ Ï‡¯NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈ¯c ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk58 »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈

˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓÈta ¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ ¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰59ÈL ÈÏ‚¯ È¯‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta ¯zÓ ÈÓÈt‰Â60. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב.56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח

התימנים). החיצונה,59)(כת"י דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי ישראלים שני והרי שם, דרים כאילו נחשב

ה"י). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי שהרי
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
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בכניסת  חי שהיה אף חצר, באותה רשותו בטלה הגוי,
השבת.

.„È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ72ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„·BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
- B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰fÓ ÔÈ¯ÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡¯Ï ˙eL¯ LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

·ÎBk „·BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ¯ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆ¯iL73„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,74e¯ÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ

חנינא,72) דרבי ותלמידי לקיש "ריש ב: סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק לההוא (נזדמנו) איקלעי
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק מצי דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר
רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי? ליה, מסלק (כשיכול) דמצי היכא תיבעיא כי
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק דמצי
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע
עשיתם  יפה להן: אמר אפס, לרבי ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון

שפב. סי' יוסף' ב'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.ÂË¯ˆÁ75˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈe¯L76‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆

ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c ·e¯Ú eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt77, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰78, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;¯ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ·e¯Úa ÌÈNÚ ÌÈa«̄ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ

˙BÏfÓe79. «»

ב.75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב חל שביניהם חלונות שעלֿידי

מפסקת. הנכרי בין 78)רשות מפסיק החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף

הנכרי  אין בחצר הנכרי עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח שלא מפני עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.ÊË‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ‡l‡ ,˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓe80ÔÈ‡L ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈ„·BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈ·e ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚k81ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
;·e¯Úa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ·e¯Ú≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ

¯Lk‰ Ï‡¯NÈÏ B˙eL¯ ‡e‰ Ïh·Ó Ï·‡ ;˙BÏfÓe82, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈
‰ÊÂ ¯Lk „Á‡ Ï‡¯NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ Ïh·iL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿̄

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב: סט, בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף
רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף שבת (שמחלל בשוק
עד  ובנכרי רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
בפירוש  שטעו סוכו, איש אנטיגנוס תלמידי ובייתוס מצדוק
ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב התחילו רבם, דברי
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

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ד שני יום

ׁ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
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אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת
מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:

החצרות.5)(מער"ק). שתי בין כפתח נחשב החלון כי
בלבד.6) כחור אלא כפתח נחשב תחתיו 7)אינו שיש

החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.·;˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï·‡8,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba Úa¯Ï11.Úa¯Ók ‡e‰ È¯‰ - ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»

עמוד 8) ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע בחללו להכניס שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.‚Ï˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈
˙B¯ˆÁ13ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt14·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15¯˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈
el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
- Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»

Á˙Ùk Ô‰ È¯‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
- Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á¯˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡¯ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡¯Ï17- ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»

שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין

החצר. רוחב כל אינה 14)פני מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים
א'). עמוד

.„‰È‰18‰Úa¯‡ ·Á¯ Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa¯‡ Ï˙k‰ ·Á¯a ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב'.18) עמוד ע"ז דף עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק שהכותל

.‰‰·vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰·vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ - ‰Úa¯‡ ‰BzÁza24‰Úa¯‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈ·Ï dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ - ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚¯„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת
ובלשון  בשבת. משם ליטלה אפשר ואי בקרקע, וקבעה

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף
ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ"מ). ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך מסכת 27)וכל
"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∆≈««
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CÓÒiM37ÔÈM˜Â Ô‡kÓ ÔÈM˜Â ,ÚˆÓ‡a ÌlÒ ‰È‰ . ∆ƒ¿…»»À»»∆¿«¿«ƒƒ»¿«ƒ
Ô‡kÓ38ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -39. ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ

אינן 34) שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
שיש  פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת עליהם

שם.35) עירובין "שהמחיצה 36)מסכת לאמר רוצה
והסולמות  קשין של היא החצרות] שתי [בין החוצצת
להרב  הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים

שם). תתמוטט.37)המאירי "שהמחיצה 38)שהמחיצה
חזק  בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על
הבחירה  (בית הסולמות" ראשי קביעות למקום עמוד כעין

אחד,39)שם). מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
החצרות  שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון
מערבין  רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, להיות

שנים". מערבין רצו אם אחד],

.Á‰È‰40Ì‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰ „ˆa ÔÏÈ‡ »»ƒ»¿««…∆¿»»À»«…∆ƒ
˙e·L ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ Ì¯bL42‰¯L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ï˙kÏ«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬

.‰È‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»«¬»»

ב'.40) עמוד ע"ח דף עירובין אסרו 41)מסכת חכמים
שבת  בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות

א'). הלכה כ"א עליו 42)פרק גזרו "לא כאן: נוסף בנ"א:
משום  שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין
מהלכות  כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות
ידי  על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת
(למעלה  השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן,

כ"א). הלכה א' זרה 43)פרק לעבודה שעבדוהו אילן
ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור

באש". תשרפון "ואשריהם

.ËÏ˙k44BËÚÓÏ ‡·e ,‰¯NÚ dB·bL45·¯ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa¯‡ ËeÚn‰ C¯‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ ·e¯Ú46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ¯˙Ò .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ¯ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ¯ˆw‰ Bcˆ - ‰¯NÚÓ48¯‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈ·Ï dB·b‰ Ï˙k‰«…∆«»«¿≈¿≈«¬≈

א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין עפר 45)מסכת תל שעשה
מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה

לאחת. החצרות שתי לפני 46)לצרף שהיה בנוסח
המגיד  הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה הראב"ד
בשיעור  שמספיק ודעתו רבנו, על השיג לכן בספריו),
"ארבעה  כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה
האמיתית  הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים"

משנה). שבצד 47)(מגיד עד הכותל, עובי מקצת כלומר
משנה). (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת

עשרה.48) הכותל גובה אין החצר אותה בצד כי

.Èı¯Ù49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dB·b‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰50˙Bn‡ ¯NÚ „Ú51;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ

‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰¯NÚÓ ¯˙È52‡Â „Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ -ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈ·e¯Ú ÈL¿≈≈ƒ

ב'.49) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת ברוחב.50)משנה
לפתח.51) נחשב הצדדים משני הכותל מן משהו ונשאר
מחיצה,52) זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו

בהלכות  (כמבואר אמות עשר על יתרה פרצה שיש כיון
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת

.‡È‰˙È‰53dÓÈÏL‰Ï ‡·e ,¯NÚÓ ‰˙eÁt ‰ˆ¯t‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
¯NÚÓ ¯˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b Ï˙ka ˜˜BÁ -55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ı¯ÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»
d·b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - Ï˙k‰ ÏÎa ¯NÚÓ ¯˙È ‰ˆ¯tƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«

B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆ¯t‰57. «ƒ¿»¿…»

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
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שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע, נחשב וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.„ÈÔ˙69·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈ¯Á‰70ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡¯ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈ·e¯Ú71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dz¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡¯ËˆˆÎk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»

ב'.69) עמוד ע"ח דף בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני של עליות שתי של

ע"ט 73)כגזוזטרא.72) דף עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי כפתח,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.ÂËÏ˙k75‰Úa¯‡ ·Á¯ ‡e‰L ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ¯ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁ‰ È·Ï BaÁ¯ ÔÈ˙B - »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
Ô¯ˆÁÓ ·LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈

el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈ¯Á ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈
¯ˆÁ Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˜ÓÚ»…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁÏ BaÁ¯ ÔÈ˙B - ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע"ז דף עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה

רוקח"). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.ÊË‰È‰79¯ˆÁÓ CeÓ ˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ¯ˆÁÓ dB·‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82È·e , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜È¯Ê È„È ÏÚ BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL - ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú ,Ba ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k È·ÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈ·ÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע ידי 82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה

וכן  הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן
י"חֿי"ט. הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰a¯Á Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL¯ ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰a¯Áa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜È¯Ê87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ - ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜¯ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ¯Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני

.ÁÈ¯ÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dB·b ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈt¯w‰ Ïk ÌÚÂ ˙B¯ˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙B¯ˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ È·Ú ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙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
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קכה oiaexir zekld - mipnf xtq - oeygxn c"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והיינו  הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים
לקרפף  ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר מעלים

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות

.Î‡Ï - ¯ˆÁÏ B‡ÈˆB‰Â ˙Èaa ÈÏk‰ ˙·L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈…
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ep¯È·ÚÈ97Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ¯Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût¯˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ ·e¯Ú ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.‡Î¯Ba98˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eL¯Ó ‰ÏBc „Á‡ Ïk ‰È‰iL È„k , ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»∆≈¿

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡ ?‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÈ‰Â¿≈»«¬ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿»ƒ
CB˙a „¯BÈ ‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
CÈ¯ˆ - ÌÈn‰ CB˙a dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»¿««ƒ»ƒ
È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»ƒ««ƒ¿≈

‰Ê ˙eL¯Ó ‰Ê ˙eL¯ ˙¯k ‰È‰zL102. ∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿∆≈¿∆

א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ולא 99)משנה
ביניהם. מרשות 100)עירבו ממלא אחד כל שנמצא

הרשויות.101)חבירו. בין ישאב 102)שתפסיק שלא
חבירו. מרשות בדלי

.·ÎÔÎÂ103‰·Á¯ ‰¯B˜ ¯Ba‰ Èt ÏÚ eNÚ Ì‡104 ¿≈ƒ»«ƒ«»¿»»
‡lÓÓ ‰ÊÂ ,‰¯Bw‰ „vÓ ‡lÓÓ ‰Ê - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¿«≈ƒ««»¿∆¿«≈
.‰Ê ˜ÏÁÓ ‰Ê ˜ÏÁ ‰ÏÈc·‰ el‡Îe ,¯Á‡‰ dcvÓƒƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈≈∆∆
el˜‰L ‡e‰ Ï˜ ,‰hÓlÓ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««ƒ¿…»ƒƒ¿«»«∆≈≈

ÌÈÓa ÌÈÓÎÁ105. ¬»ƒ¿«ƒ

ב'.103) עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס 104)מסכת כן
הקרקע 105)רומי. עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

להתיר  במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה
המים  (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור תלויה, מחיצה
לעשות  כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם
ורואים  י"ג). הלכה ט"ו פרק שבת בהלכות (כמבואר היכר"
רשות  כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו
שאין  לפי חבירו, מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו,

טפ  מארבעה יותר מהלך חים.דלי

.‚Î¯‡a106ÏÈ·M‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯ˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡109- «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚ¯ÈÂ‡ C¯c B¯·Á ÏÚ ¯ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ "ה דף עירובין מבוי 107)מסכת שיש
ומן  באמצע, ובאר לשתיהן, השייך החצרות שתי בין קטן
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון

מותר 109)מרוחקת.108) בודאי מארבעה ובפחות
מים. משם היכר.110)לשאוב לשם קטנה בליטתֿקרש

אוסר 111) חבירו אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו.

.„Î¯ˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ¯ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ -115ÔÓˆÚÏ ÔÈ·¯ÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ¯‡L È¯‰L ,ÌÈ¯zÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈ¯BÈcL ;„Á‡ ·e¯Ú ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈ·eLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ È¯BÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈ·eLÁ¬ƒƒ¿»

ב'.112) עמוד צ"ג דף עירובין רוחב 113)מסכת כל
כלום. ממנו נשאר ולא בשבת 114)הכותל, נפרצה שאם

לכולה  הותרה שבת למקצת והותרה "הואיל אומרים:
שם). עירובין החצר 115)(מסכת שבתוך הדיירים

המתירות 116)הגדולה. מחיצות בה נשארו שהרי קרשים.
(מער"ק). "פסים" ובנ"א: הטלטול. שחצרם 117)את

הגדולה. עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת

.‰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
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ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.‡ÈL‡2„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ¯ˆÁ3, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,·e¯Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -4. ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È· È·e Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎe5ÂÈ„·ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני על אוכלים אם אפילו הואֿהדין

ואףֿעלֿפי  (כסףֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל
ב'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י

אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום
למעלה. כנזכר אוכל, שהוא "ובניו 5)במקום אחר: בנוסח

(שונצינו). ביתו" ובני

.·¯ˆÁ ÈL‡ ÌÚ ·e¯Ú ˙BNÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „·Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡6Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ·e¯Ú‰7kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ˙È·k¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב את מניחים האחרת החצר שאנשי
הט"ז.7) בפ"א כמבואר

.‚ÔÎÂ8.„Á‡ ˙È·k Ôlk eNÚ - e·¯ÚL ¯ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ ¯kk - ‰iL ¯ˆÁ ÌÚ ·¯ÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â9„·Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡ ‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«

שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט"ז: בפ"א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב ועלֿידי

.„‰MÓÁ10·e¯Ú‰ ˙‡ e·bL11ÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
·e¯Ú‰ Ba ÔÈÁÈpnL12ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk - ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ ¯kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk e·bL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני עם גם לערב

.‰·‡‰13B·e14¯ˆÁa ÔÈÈe¯L Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰Â15 »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙È·k Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙È·k Ô‰ È¯‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי 15)האוכל
לערב, צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי בי (שהיה) חייא

והמדובר  רבי". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי
שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.ÂÌÈÁ‡‰16,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â17B‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„·Ú‰18Ôa¯ B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz19‰Î‡ÏÓ ¯ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï·‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰·BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈ¯BÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ Úe·L B¯·Á Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ˆÁa ÌÈ¯Á‡20ÌÚ e·¯Ú Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
·e¯Ú‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡ ¯ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
¯ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈ¯BÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

¯ˆÁ‰ ÈL‡ ¯‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈ¯ˆ -21, ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

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»
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ב.27) עב, יושב 28)עירובין ובו השער, יד שעל חדר
הבית. עמודים 29)שומר על נשענת שתקרתו מקורה חדר
קירות. מדרגות 30)בלי ובו הבית, בחצר גבוה מקום

פג:). לעירובין המשניות (פירוש לעליות בהם עולין
הבית.32)רפת.31) לחימום העצים צבור 33)מחסן

סחורות. מיני כל דירה.34)של חשובים אף 35)שאינם
שם. ישן פה:36)שאינו עירובין משנה,

.Ë‰¯NÚ37‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza38ÈÓÈt‰ ˙Èa‰ - ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ;·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒ¯Bc39¯ÚL ˙È·a ¯c‰Â ,¯ÚL ˙È·k Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
‡l‡ ÌÈa¯ Ba ÔÈÒ¯Bc ÔÈ‡ - ÈÚÈLz‰ Ï·‡ .¯ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»

„ÈÁÈ40B·e¯Ú ÔziL „Ú ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,41. »ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ≈≈

ב.37) עח, יוצאים 38)עירובין הפנימיים החדרים ודיירי
החיצוניים. החדרים דרך לחצר.39)לחצר דרכם עוברים

('מעשה 40) יחיד" "אלא המלים: חסרות אחר, בנוסח
יוצא 41)רוקח'). אחד כשדייר חדרים, בשני הדין וכן

ז). שע, סי' ברורה' ('משנה לחצר השני החדר דרך

.ÈÈzL42‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ô·e¯Ú BÊ ¯ˆÁ Èa e‡È·‰Â ,˙B¯ˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»

ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ C¯cÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈
Áe˙t‰ [˙Èa‰] C¯c Ô·e¯Ú ˙¯Á‡‰ ¯ˆÁ‰ Èa e‡È·‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡43ÈtÓ - ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ - ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,·e¯Ú‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

¯ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡44.¯ˆÁ ÈL‡Ï ∆»≈∆≈««¿«¿≈»≈

שם.42) (פ"א 43)עירובין, למעלה רבינו שכתב כמו
את  ליתן צריך אינו העירוב, בו שמניחין "בית הט"ז):

לחצר.44)הפת". משום שעוברים כיון

.‡ÈÈzL45‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈa46Èa‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡ e‡È·‰Â ,,Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙ ≈≈∆¿≈ƒ≈≈»∆∆««ƒ«»«»∆

e‡È·‰Â ,˙¯Á‡‰ ¯ˆÁÏ CeÓq‰ ÈM‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ«≈ƒ«»∆»≈»«∆∆¿≈ƒ
˙Èaa e‰eÁÈp‰Â ,Ô‰Ï CeÓq‰ Á˙t‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;·e¯Ú e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL - ¯Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

¯ÚL ˙È·a B·e¯Ú47.˙¯Á‡ ¯ˆÁ ÏL ≈¿≈««∆»≈«∆∆

א.45) עו, אחת 46)עירובין כל אלא יחד, עירבו ולא
דירה,47)לעצמה. במקום העירוב להניח צריך והרי

הט"ז. בפ"א כמבואר

.·È„Á‡48ÒÒB‚ ‰È‰L ¯ˆÁ‰ ÈaÓ49Èt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ
Èa ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e·¯ÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,¯ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ e·¯ÚiL „Ú50, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק עירובין כחי 49)'תוספתא' ודינו למות, נוטה

דבריו. שבא 50)לכל (מושל) "קסדור שם: ב'תוספתא'
אוסר  זה הרי יום), ל' שם לשהות (שדעתו יום ל' עד לעיר,
בית  לו ייחדו לא דירה. בית לו שייחדו בזמן - אימתי מיד,
אוסר". אינו לעולם - (אורח) אכסנאי אוסר; אין - דירה

ה"א.51) פ"ב למעלה

.‚È„Á‡52B˙Èa ÁÈp‰L ¯ˆÁ ÈaÓ53˙·LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,B¯ˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰54È¯‰ - ˙aLa B˙È·Ï ¯ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê55?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡¯NÈa56˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…
epnÓ e¯kNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆

˙aLa ‡B·iL ¯LÙ‡ È¯‰L ,BÓB˜Ó57. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק.54)לפני
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,
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¯ˆÁ‰64el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈
˙Òt¯n‰ ÔÈ·e ¯ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈ·LÁ65ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ

,‰¯NÚ ÔÈ‰B·b Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙Òt¯n‰ ÔÈ·e Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰L ,˙Òt¯n‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈ¯zÓ ˙Òt¯Ó È·e66ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òt¯n‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ - ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜È¯Ê È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ67„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .e·¯ÚiL68‰·vÓ69ÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,¯ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙¯ÒB‡ ˙Òt¯n‰ ÔÈ‡ - ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È¯‰L70. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח
החצר.66) לבני מאשר בסלע להשתמש יותר נוח שלהם
השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס, עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי על

החצר. מן להסתלק שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.ÊÈÔÈÊÈÊ71‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ¯ˆÁ‰ ÔÓ ·72È·e , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈

‰¯NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ¯ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡ - ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰¯NÚ ÔÈa ¯‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
- ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰¯NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני לעצמם החצר בני כשעירבו

שעה). סי' (או"ח יחד שניהם עירבו

.ÁÈ¯Ba73ÌÈÏ·Ë ˙B¯t ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL74 ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂ75dB·b ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ ·LÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Òt¯nÏ CeÓÒ ‰¯NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
¯ˆÁ Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

e·¯ÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙Òt¯Ó Èa ‡ÏÂ76. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ, תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו
לבתים  משם להכניס ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים

שם). (עירובין

.ËÈÈzL77˙B¯ˆÁ78˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰·¯Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙¯zÓ ˙ÈÓÈt‰ - ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰79, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â80‰·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰81‡lL ÈtÓ - ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈ¯·BÚL e·¯Ú ‡lL el‡ ÈtÓ - ‰BˆÈÁ‰Â ,‰·¯Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙¯zÓ BÊ - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ e·¯Ú ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙¯zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל
שעוברת  מפני במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה

כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ÎÁÎL82˙ÈÓÈt‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ d¯z‰a83‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

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
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יט. כפי 93)בהלכה ישראלים, שני דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח

הי"ב.94)רוקח'). בפ"ה כמבואר

.‚ÎLÏL95BÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ96ÏÎa ÌÈa¯Â , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
- ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL e·¯Ú ,Ô‰Ó ¯ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰97ÌÈzLe ,dnÚ ˙B¯zÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙¯zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙B¯eÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰98ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ ·e¯Ú99Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯L100;·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

- ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa ¯zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ ,e·¯ÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰¯eÒ‡‰ Ï‚¯ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL e·¯ÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa101˙¯zn‰ Ï‚¯Â ;dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ - ƒ¿»∆∆∆…ƒ¿»¿∆∆«À∆∆
ÈtÓ ,dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ dÈ‡ - dÓB˜Óaƒ¿»≈»∆∆∆…ƒ¿»ƒ¿≈

.Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚL∆∆∆¬≈∆

ב.95) מה, עירובין לרשום 96)משנה, אחת כל ופתוחות
זו  רגל דריסת להם ואין לעצמה רשות אחת שכל הרבים,

(רש"י). זו עמה.97)בתוך עירבו ששתיהן האמצעית
ביניהן.98) עירבו לא החיצונות שתי עירובין 99)שהרי

ב. לפנים 100)עה, זו חצרות בשלש מדובר זו בהלכה
הרבים, לרשות פתוחה בלבד והחיצונה הפנימית מזו, ורגלי

(מגידֿמשנה). החיצונה בפנימית 101)דרך השנים כמו
עירבו. שלא מכיון במקומם, האסורים

.„Î˙Bi¯Ëˆˆk ÈzL102‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓ103Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡ - ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„¯BÈ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ104˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰¯NÚ CB˙a ˙Bi¯Ëˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL105.˙Á‡ ‡¯ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ ‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»

ÌÈÁÙË106Ô‰ÈzL - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙B¯zÓ107. À»¿«…

"גזוזטראות"102) אחר: ובנוסח ב. פז, עירובין משנה,
רוקח'). היוצא 103)('מעשה מקורה במקום המדובר

כמו  ונהר, מעין על או הרבים רשות על היחיד רשות מכותל
המעין  מן הנקב אותו דרך וממלאים נקב בו ונוקבים - זיז

המשניות). (פירוש הנהר שהמחיצה 104)או אומרים ואנו
המים. עד למטה הגיעה זה.105)כאילו על זה ואוסרים

לעצמן.106) רשויות רבינו 107)שחולקות שכתב באופן
עשרה  גבוהה מחיצה "לעשות הט"ו): פט"ו שבת (בהל'
תהיה  או שבגזוזטרא, החלון כנגד המים גבי על טפחים
אותה  ורואין המים, כנגד הגזוזטרא מן יורדת המחיצה

המים". עד ונגעה ירדה כאילו

.‰Î‡Ï108Ó ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡ - ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ ¯·BÚL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,‰BÈÏÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»∆¿»∆≈¬ƒ∆≈»∆»

- ‰BzÁz‰ ‰˙NÚ ‡ÏÂ ,‰vÁÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ»¿»»∆¿»¿ƒ»¿…»¿»««¿»
Ì‡Â .‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰Â ,˙‡lÓÏ ˙¯zÓ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»À∆∆¿«…¿««¿»¬»¿ƒ
‰vÁna ‰BÈÏÚ‰ Èa ÌÚ ‰BzÁz‰ Èa eÙzzLƒ¿«¿¿≈««¿»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ»
·e¯Ú e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב.108) פז, עירובין משנה,

.ÂÎLÏL109˙BË‡Èc110‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï - „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ111;˙ÈÚˆÓ‡ C¯c ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ
¯Á‡ ˙eL¯ C¯c ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L112. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈

C¯c ‡lL ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ‡e‰ ÏLÏLÓ Ï·‡¬»¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆…∆∆
.˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ

ה.109) פרק עירובין עליות.110)'תוספתא'
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
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עושים  שאין חצרות בעירובי מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ"א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי' (או"ח ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף כן גם נקרא אחד, בכלי והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס"ג שסו סי' או"ח בשו"ע

.·„Á‡5ÔÓL B‡ ÔÈÈ B¯·ÁÓ LwaL ÈB·n‰ ÈaÓ6 ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜7‰lb È¯‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡8,ÈB·n‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚¯L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂ9epnÓ ÔÈÏËBÂ B˙È·Ï ÔÈÒÎ ÈB·Ó Èa - ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa ÛezL10„Á‡Â .11BÈ‡L ÈB·n‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆB¯12B˙B‡ ÔÈÙBk - ÈB·n‰ Èa ÌÚ13 ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ
.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח, לשיתוף.6)עירובין כיון 7)המיוחדים
"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף העירוב של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ"א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב"ד ולדעת והשיתוף. העירוב
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי על העירוב את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח וחלקו השיתוף, בתוך חלקו

השיתוף. א.8)את פ, הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי. בני שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון

עם  נפשי "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה
יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי'

ה"ה. המבוי.12)פ"א בני עם השתתף לא פעם שאף
בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית

'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב כרחו).
פי"ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.‚„Á‡14B‡ ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈB·n‰ Èa15Û‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ·¯ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ16‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈

.ÛezL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆB‡a ·¯ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח, בו.15)עירובין חלק אחד לכל שיהיה
לשיתוף.16) שישמש החלק את ייחד שלא

.„¯ˆÁ17Ì‡ ,˙B‡B·Ó ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈB·na ‰¯Ò‡ - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â18„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ¯ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB¯ ÈM‰ ÈB·na ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï19. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב.17) פ, אתו.18)עירובין שיתוף לה שאין כיון
המבואות 19) שני עם להשתתף יכולה שהיא ואףֿעלֿפי

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ"ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ"א  למעלה רבינו שכתב שיתוף בכל כמו זכות, אלא חובה

רוצה  שאינו יתכן - (ראב"ד) להודיע צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי מבוי, לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי

.‰BzÚcÓ ‡lL BÏ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡20,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ B¯Ò‡È ‡lLdÈ‡ - ¯ÒB‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙·¯ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ·¯ÚÓ ÈÈ‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ?¯ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ21. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ, בעירובין
דרבי  (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
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
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Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰·¯Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰Ê33ÏÚ ˙¯ÒB‡ - ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«
.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט, לשני 30)עירובין פתחים שני לה שיש
ֿ 31)מבואות. (מגיד כשמואל ולא - שם רב, כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.Á‰˙È‰34„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚¯ BÊ ¯ˆÁ35Á˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚¯L ‰Ê - ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

¯ÒB‡36ÌÚ ‰·¯Ú .¯ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ÈB·n‰ ¯z‰ - Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·Ó»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈

BÓˆÚÏ37.dnÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ»

שם.34) שם.35)עירובין, דרך ולבוא לצאת בחול
עמו.36) עירבה לא מן 37)אם בזה הסתלקה שהרי

בו. רגילה אינה וכאילו בו, רגילה שהיא המבוי

.Ëe·¯Ú38‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰L ÈB·n‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L ¯Á‡‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰·¯Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ Èa e·¯Ú ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿̄ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc - Ba‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B39, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»
‡Ï ‡e‰Â ‰·¯Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .·¯Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈB·Ó ÏÚ ¯Ò‡z ‡lL È„k ,BÏˆ‡ d˙B‡ ÔÈÁBc ,·¯Ú≈«ƒ»∆¿¿≈∆…∆¡…«»

.BÓˆÚÏ ·¯ÚL ‰Ê∆∆≈«¿«¿

שם.38) שיהא 39)עירובין, כדי שרגילה, מאותו ותסתלק
לא  שהרי בדבר, מפסדת אינה שהיא כיון מותר, המבוי
בהסתלקותה, לאחרים רווח ויש המבוי, בני עם שיתפה
כופין  - חסר לא וזה נהנה "זה מותרים, יהיו שעלֿידיֿזה

שפו). סי' (או"ח סדום" מדת על

.È¯ˆÁ40‰Ú˜·Ï ¯Á‡ Á˙Ùe ÈB·ÓÏ Á˙t dÏ LiL41 »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût¯˜Ï B‡42ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È43¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ût¯w‰ B˙B‡Ï ¯ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
„Ú ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈB·Ó ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ût¯w‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡44Á˙t‰ ÏÚL ;ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰45ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ût¯w‰««¿≈

ב.40) סז, מחיצות.41)עירובין לה מקום 42)שאין
המחיצות  אין דירה, בית בתוכו ואין מחיצות לו שיש נרחב
ה"א). פט"ז שבת בהל' (רבינו בתוכו לטלטל מועילות

מאה 43) שארכו המשכן, חצר כשיעור הוא סאתים שיעור
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא חמישים, ורחבו אמה

ה"ג). פט"ז שבת (הל' היה 44)מרובעות אם והואֿהדין
(רש"י). דירה לשם ומוקף סאתים, מבית ואין 45)יותר

בו. הרגל דריסת לאחרים

.‡È„Á‡46˙aLÏ CÏ‰L ÈB·Ó ÈaÓ47- ¯Á‡ ÈB·Óa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡48ÔÎÂ .49‰aL ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰·vÓ50BÈ‡ - BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈

˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡≈¬≈∆∆¬≈ƒ¿ƒ«¿≈∆¿»«
.B˙eL¿̄

א.46) פו, עירובין באותה 47)משנה, לחזור דעתו ואין
החצר. מבני אחד לענין הי"ג, ד' בפרק כמבואר שבת,

בעלים 48) בלא שדירה מפני מהם, שהלך מבוי אותו בני על
לאסור. יכולה ואינה דירה ב.49)אינה נט, עירובין

עמוד.50)

.·ÈÈB·Ó ÈL‡51Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL¯ ÔÈÏh·Ó - eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿
ÁÎML ¯ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k - ˙eL¯ Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«

e·¯Ú ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡52e¯Ó‡ ¯·Îe .53ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»
LÈ‡k - BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
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
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˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯ÚL ¯Á‡Ó .˙ÈÏÓ¯Îk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „·Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈB·n‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙B¯ˆÁ62BlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,63‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ - ˙B¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯Ú63ÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙·ML64da e·¯Ú ‡lL ¯ˆÁk ,BÎB˙a65. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב.61) קל, ה"ח,62)שבת פי"ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין
דברי  על חולקים הפוסקים וכל והראב"ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ"ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ"ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט"ו.

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ66ÈB·ÓaL ¯ˆÁa Èe¯M‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
¯ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈB·n‰ Èa ÌÚ BÈc -67, ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È· ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈
‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï Ïh·Ó B‡ ,ÈB·naL B˙eL¿̄∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - „Á‡ Ï‡¯NÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈB·na«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezL68ÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa¯ ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡¯NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc - „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ69. «À¿»∆»ƒ∆»

ב.66) סא, עירובין הט"ז.67)משנה, בפ"ב כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי מצוי, דבר שאינו "מפני

ה"ט). בפ"ב (כמבואר יהרגנו" בפ"ד 69)שמא כמבואר
ט. הלכה ב בפרק המגיד' 'הרב שכתב מה וראה ה"א.

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚ70BÏ LÈ Ì‡ - ÈB·na ¯„ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t B¯ˆÁa71‰Ú˜·Ï „Á‡72Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈB·n‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ C¯c ˙BB¯˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·naL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‡e‰L Ût¯˜Ï73Áe˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜·Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt74„Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט).71)עירובין סי' (או"ח חלון או
הצר 72) בפתח להשתמש לו ונוח טוב. אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י.73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח גם ומשתמש לו, נוח ואינו קטן המקום

למבוי.

.ÁÈÈB·Ó75„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡¯NÈ76˙BBlÁ eÈ‰Â ,77ÏL ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c Ôlk e·¯ÚÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
C¯c ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
C¯c ÈB·na LnzL‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙t78ÔÈ‡L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯kNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ79. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב.75) עד, למבוי.76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט"ו.79)למבוי. בפ"ב למעלה חצר, לגבי כמבואר

.ËÈ„ˆÈk80?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓ81¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙·¯ÚÓ82˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,83¯Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C¯„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈB·Óa84elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - ÌÈa¯ ÏL ˙ÈNÚ85, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ86.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

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∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
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BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï ¯Èz‰91;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯L ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ»
ÔÈ‡ - Ô‰nÚ ÛzzL ‡ÏÂ ¯‡LpL ÌB˜n‰ È¯‰L∆¬≈«»∆ƒ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ»∆≈

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ∆»≈¿«¿»¿≈¿«¿»

תורת 91) ותשתכח העירוב ישתכח שיור, יעשו לא ואם
הרבים  לרשות הדומה בעיר טלטול ידי על הרבים, רשות

שצב). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.·Î‰È„Ó92ÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa¯ ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»
¯Á‡ ÌB˜Óa93dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ -94‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»

Á˙Ùk ·eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;¯eiL95. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«
ÌÈza‰96ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»

- ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ¯ÈÚÏ Ô‰È¯BÁ‡ ‡l‡ ,¯ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«
¯eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ97.¯‡M‰ ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿»

ב.92) נט, יורדים 93)עירובין הסולם ודרך השני, בצד
לחומה. אחד.94)מעבר פתח לה שיש עיר כדין

נוח.95) אינו הסולם, דרך א:96)שההילוך ס, בעירובין
לן  הב ליה: אמרו יוסף, דרב לקמיה (שבאו) דאתי "הנהו
לעירנו), עירוב שיתקן אדם לנו (תן מאתין לן דליערב גברא
בבי  עלה מצווחא דלא וחזי להו, ערב זיל לאביי: ליה אמר
חזא  אזל, המדרש), בבית זה על יתנגדו שלא (ראה מדרשא
אחורי  שפתחיהם בתים (ראה לנהרא דפתיחי בתי להנהו
יהיו  (אלה למתא שיור ליהוי הני אמר: הנהר), לצד העיר
יחיד  של ונעשית רבים של בעיר מדובר ושם לעיר)" שיור

שיור. בית 97)הצריכה אפילו אחד, בית רק הוא ואפילו
גרים  אין אם לעירוב צריכים שאינם התבן, בית או הבקר

שצב). סי' (או"ח שיור אותם עושים בהם, ואוכלים

.‚ÎÔlk e·¯Ú Ì‡ ,‰È„n‰ È·Ï ÛezLa ‰kÊÓ‰98 «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ ·e¯Ú99‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰Ï100Èa ÌÚ ÛzzL ‡ÏÂ ÁÎML ÈÓ ÔÈ„Â . »∆¿ƒƒ∆»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈
„·BÚ B‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ˙aLÏ CÏ‰L ÈÓ B‡ ,‰È„n‰«¿ƒ»ƒ∆»«ƒ¿…¿ƒ«∆∆≈
ÌÈ„k Ïk‰ ÔÈc - ‰È„na Ô‰nÚ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»

ÈB·Óe ¯ˆÁa101. ¿»≈»

לכולן".98) עירב "אם צ"ל: משנה', ה'מגיד לדעת
זכות.99) אינו אחד עירוב לכולן, עירב לא אם אבל

בפניו.100) שלא לאדם בחצר,101)וזכין שכח דין
בפ"ד  - אחרת בעיר לשבות הלך ודין ה"א. בפ"ב מבואר

הי"ג. ובפ"ד ה"ט בפ"ב - גוי ודין הי"ג.

.„Î‰È„Ó102ÈB·nÓ ıeÁ ‰È·LBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰·vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - „Á‡103ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·n‰ Á˙t104ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈB·Ó ÈB·Ó B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó105. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ¯ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰·vÓ ÈB·Óe ÈB·Ó Ïk ‰B·e∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
¯‡L ÏÚ ¯Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL¯ ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡B·n‰«¿

כולה 102) את שמערבים יחיד, של שהיתה עיר נט: עירובין
שיור. צריכה ארבעה 103)ואינה רחב שהוא עמוד

הט"ז. פ"ד למעלה וראה מפרידה 104)טפחים, שהמצבה

המדינה. משאר המבוי על 105)את זה יאסרו שלא כדי
זה.

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ה שלישי יום

ׁ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
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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

(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
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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
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»∆¿»««¿»¿««
:¯Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿≈≈«≈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
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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
„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 . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈
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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 .„ˆ·e¯Ú‰97ÔÈÓeÁz È·e¯Úa eÙzzLpL ÌÈa¯ »≈¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ
.ÔÈÁlLÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ „Èa Ô·e¯Ú ÁÏLÏ eˆ¯Â¿»ƒ¿…«≈»¿««≈¬≈≈¿«¿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
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»…∆
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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
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»
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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)"

ׁ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 , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
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·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¿≈

‰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
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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 ֿ הלכה ם
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

.·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
ֿ 61)השמשות. (מגיד תבשילין עירובי לענין א. ו, ביצה

משנה).

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ו רביעי יום

-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
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xeyrקמב zziay 'ld - mipnf xtq - oeygxn e"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר
ויציאתו. היום התחלת

ãycew zegiyn zecewpã

הלכות  אחרי הרמב"ם סידר העשור, שביתת הלכות את
הלא  ולכאורה ולולב. סוכה שופר, הלכות עם ולא שבת
הלכות  לפני סידרם לא ומדוע השנה, זמני לפי הוא הסדר
מתאים  היה "זמנים" הספר שם שעל־פי ובפרט סוכה,

שבשנה. הזמנים סדר לפי ההלכות כל לסדר
שאסור  דבר "כל כתב ההלכות בתחילת בזה: והביאור
כללו  וכו' הכיפורים ביום לעשותו אסור בשבת.. לעשותו
אלא  אלו בעניינים הכיפורים ליום שבת בין אין דבר של
בכרת" הכיפורים וביום בסקילה בשבת מלאכה שזדון
סמכם  ולכן השבת, לדיני שווים יוה"כ שדיני כלומר

לזה. זה הרמב"ם
לנקודת  הרמב"ם שנתן העדיפות כאן מודגשת ובכלל
כי  הזמנים, סדר פני על החזקה' ה'יד של ההלכתית המבט
יוה"כ  הלכות את להביא יש הלכות" "הלכות ספר להיותו

ההלכתי. לתוכן בהתאם שבת לדיני בסמיכות
(` oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‡‰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
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"ח 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
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(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. ¿≈«»»¿««»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ea zeayl `ide mixetikd meia yi zg` dyrÎzevn"
."dizye dlik`n

מושם  ובו שבנפש היחידה בחינת עניין הוא הכיפורים יום
אכילה  והזדככותה, טהרתה הנשמה על הגדול הדגש
הנבראים  כל גופי של והמשותף הבסיסי הצורך הם ושתיה
כי  ביוה"כ ושתיה אכילה נאסרה ולכן בעולם, הגשמיים
- היום של תוכנו מודגש ידו ועל ומהותי, יסודי עניין הוא

שבנפש. יחידה
(525 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

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
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"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

ׁ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
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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¿»
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" ֿ 39)קנמון.38)נקרא מגיד

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
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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

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
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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»«¿««∆∆»

‚‰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.
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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
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

אלעז  בן שמעון רבי יוחנן, דרבי יום קמיה אומר: ר
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

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ז ה' יום

-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
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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

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
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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«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰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
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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
¯·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∆∆
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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
¯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
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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¿«

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
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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≈∆»»

Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

(9 ֿ אי 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
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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,
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
 ֿ ואף (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«∆∆¿»
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„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««»…∆

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¿∆»¿«¿¿
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ב.96) כג, ז.97)ביצה הלכה למעלה ֿ 98)ראה אףֿעל
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)
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
 ֿ שאי 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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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).
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, ֿ 57)שבת שמצות 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∆∆
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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,
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

 ֿ (מגיד 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 ֿ 92)שעורים אף
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
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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

.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

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ח ו' יום

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¿»»∆≈…∆
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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»
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
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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
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
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.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
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
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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¿»¬≈
- 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»»≈¬»
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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
 ֿ (מגיד 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,

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
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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¿»»¿

‰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 ֿ 60)משנה, יום 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 ֿ 79)אףֿעלֿפי אףֿעל

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
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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

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
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aehקסח mei zziay 'ld - mipnf xtq - oeygxn g"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.‚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

ãycew zegiyn zecewpã

..xne`e fixkn xgnle ... xird lk lr axrl mc`l el yie"
."'ek

מצוה  בשום שאינו דבר מצינו תבשילין, עירוב במצות
זאת  ובכל חובה, ידי אחרים בה להוציא שאפשר אף אחרת
כל  את חובה ידי שמוציאים ולומר להכריז שיש מצאנו לא

הזו. בעיר הדרים
"ואהבת  מצות מתבטאת אורחים בהכנסת בזה: והביאור
הדגשה  בה יש השנה כל שמצוותה והגם כמוך" לרעך
אבל  (הלכות הרמב"ם שכתב וכפי טובים, בימים מיוחדת
ליתום  לגר להאכיל חייב ושותה אוכל "וכשהוא פי"ד) ריש
שנועל  מי אבל האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה
לעניים  מאכיל ואינו ובניו, הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות
כרסו... שמחת אלא מצוה שמחת זו אין הנפש ולמרי

כו'". שנאמר... להם היא קלון כזו ושמחה
תבשילי  בהכנת גם לטרוח שעליו לאדם כשמזכירים
בהכנת  גם זה ידי על שמתוסף הרי יו"ט בערב כבר השבת
מספיק  יהיה וממילא מועד, מבעוד יו"ט של התבשילים
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ונמצא  ביו"ט, לביתו שיבואו האורחים כל עבוד גם
של  העניין מודגש תבשילין עירוב מצות של שביסודה
בעיר  הדרים ישראל "לכל שמזכה ידי על ישראל אהבת
האורחים  כשמכניס בקודש ומעלה מוסיף ואח"כ הזאת

עצמו. ביו"ט
(`k oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

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
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∆…«»»
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,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¿«

(48 ֿ ימים 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

 ֿ חולו "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
 ֿ עבודה 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
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קעי aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - oeygxn g"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'

.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¿≈«≈¿«
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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

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ט ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים

שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:
הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
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מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על

משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.
ב'. עמוד י"ב י"ב 21)דף דף קטן מועד במסכת משנה

ב'. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם
תקל"ח). סימן (רמ"א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,

ברור,23) ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו
רמב"ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי זה שאין

ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר
משנה). (מגיד לקרקע במחובר

.„¯eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ¯Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa - „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈ¯È˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„·‡z…≈

ב').26) עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a ¯È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk¯„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¯È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
·ÈÏÎÓ - ‰¯ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈ··e ,35ÌÈ·‡ ÁÈpÓ - ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜¯w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚¯·e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי

הכלב.34)(הגר"א). שיני כמו מזו, זו התפירות מרחיק
א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
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aehקעד mei zziay 'ld - mipnf xtq - oeygxn h"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…
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Ô‰a ˙B·Ï ÌÈ·‡ ÔÈ·ˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB¯‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.¯·∆̃∆

ב').73) עמוד ח' דף קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב עם שאין מפני אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï·‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ¯‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „·Ï·e ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡83·¯ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת שהרי 79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים

ו'). ב').80)הלכה עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י).81) כך כל עמה שמח להתקשר 82)שאינה ומותר

ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים
וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח אלו ידי שעל

הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע

בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה

מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
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˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆
„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈

BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו

.‡˙B¯‰2ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰3˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰Ó4ÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙¯·BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎ¯a‰5¯zÓ - Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Î¯a ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿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



קעז aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - oeygxn h"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙¯Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa6. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.·‰‚e¯Ú7dB·b dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL8‰Ï„È ‡Ï - ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dB·b ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜¯È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï ¯zÓe .ÏB„b Á¯Ë…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡Ï9¯eÒ‡ - Ô˙BtÈÏ ÏÈ·La Ì‡Â ;„ÚBna10. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב"א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי אבל המועד, בחול גדול

(רמב"ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡11˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ12È„k ÌÈÙb‰ È¯wÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iL13È¯‰ - ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰Ê14ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna15‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó -16 ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ¯ÙBÁ -17ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ;18- ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰Ú·L „Ú d˜ÈÓÚÓ19ÔÈÎLBÓe .20ÌÈn‰ ˙‡21ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï22‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „·Ï·e ,23Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰24. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈa¯Óe25„ÚBna ‰„N‰ ˙‡26el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.¯˙BÈ Á¯Ë Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב, קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי. משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס"ו, תקלז סי' הגר"א ביאורי ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק"ה). מגדים' 'פרי לבעל אברהם' תעלה 15)וב'אשל

מפני  המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב"א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו

טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
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מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם
('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית

הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש
ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,

ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
 ֿ לחם ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח
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.‚È¯epz78Ô‰a ‰Ù‡ÈÂ eL·ÈiL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯ÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ - „ÚBna79ÔÈ·e . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈ·e Ck80ÔÈBa -81ÏÚÂ ¯epz ÏL N¯Á ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚¯ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰¯Èk‰82,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ¯˜BÂ83ÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ¯‰ ˙‡84, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓe85ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈB·e ,Ô˙B‡86ÌÈÁ¯ ÏL87. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני 79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי 80)תקמ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. ֿ 82)שעל כתנא ח:) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט

שינוי. צריך ואין י:).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי בלי כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊ88ÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙È·Á‰ ˙‡89. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
Á¯Ë Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂ90ÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,¯ÎL ÏL ˙È·Á‰ Èt91˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰92ÔÈÎk¯Óe .e„·‡È ‡lL È„k ,L˜a93˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï·‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
È¯L˜ ÔÈNBÚ94.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב, קטן טורח.89)מועד בו שיש אףֿעלֿפי
רב.90) הפסד בו שאין קטן 91)אףֿעלֿפי (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י, קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜95È¯tˆ96ÌÈÁ¯ ÏL ¯BÓÁ97ÔÈB·e , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ ¯zÓ - ÂÈÏÚ ·k¯iL ÒeÒÂ .‰Ó‰·Ï Òe·‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜¯ÒÏe ÂÈ¯tˆ98ÔÈÚÈa¯Ó ÔÈ‡Â .99‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï·‡ ,„ÚBna100‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿̄»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï ¯zÓ - ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna101. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
הרמב"ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי שהוא

המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד
שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי רבינו

שמא  אסור ויוםֿטוב שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא
שהרי  הסממנים לשחוק אפילו מותר המועד שבחול אומרים

י:). מו"ק 'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
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נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג
קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ

d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»
.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

סדר  גם הדיוק, בתכלית שנכתב הרמב"ם של בספרו
השל"ה  מאמר ידוע שהרי מכוון, בכוונת נכתב ההלכות
גם  שישנו ומכאן, בדיוק. הוא בתורה וקדימה סדר שגם

ומצה. חמץ להלכות יו"ט שביתת הלכות סיום בין קשר
לכל  הנוגעות יו"ט הלכות הרמב"ם הקדים כללי באופן
הפרטיות  ההלכות כתב ואח"כ בשווה טובים' ה'ימים
ראש  ומצה, חמץ הלכות עצמו, בפני יו"ט לכל הנוגעות

ולולב. סוכה שופר, השנה,
כי  פרטי, קשר גם ביניהם יש הכללי הקשר מלבד אבל
בערבי  מלאכה לעשות "אסור כתב יו"ט הלכות בסיום
החומר  לבאר וממשיך ולמעלה" המנחה מן טובים ימים
עשר  ארבעה שיום לפי חצות.. אחר פסח ב"בערב המיוחד
חגיגה  בו שיש מפני טובים ימים ערבי כשאר אינו בניסן
דינים  לבאר ממשיך שאח"ז ובהלכות קרבן" ושחיטת
בהתחלת  לזה ובהמשך בניסן עשר ארבעה ליום הנוגעים
עשר  ארבעה ביום חמץ לאכול "שלא ומצה חמץ הלכות

ולמעלה". היום מחצות
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"מקום  נכתב יו"ט הלכות בסוף המבוארים הדינים בין
אין  לעשות שלא שנהגו מקום עושין, לעשות שנהגו
ההולך  שיהודי ההלכה הובאה לכך ובהמשך עושין".
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המקום, כמנהג לנהוג צריך אחר, למקום אחד ממקום
ו"לא  בצנעא מנהגו יעשה אלא מחלוקת לעורר שלא ויזהר

בו...". שהוא המקום אנשי בפני יתראה
בתוקף  לעמוד ליהודי מצוה התורה האדם: ובעבודת
בחרתנו  ש"אתה ידיעה תוך היהדות ענייני כל על ובגאון
מתפעל  אינו ולכן הלשונות" מכל "ורוממתנו העמים" מכל
וענין  מסביבו, אשר העולם אומות של ההנהגה מצורת כלל
נשאר  בהם המסחר ובענייני החול בימי ביטוי לידי בא זה

בתכלי  בתוקף וכו'.היהודי גבול השגת מגניבה הזהירות ת
ביחס  ורוממות עליונות של רגש לעצמו קונה הנ"ל ומכל

למציאותו.
זמן  הוא יום־טוב כי ומצה, וחמץ יו"ט שבין הקשר גם זהו
ומיד  הלשונות" מכל "ורוממתנו בחרתנו" "אתה רוממות
בזהירות  הצורך את להדגיש ומצה" "חמץ הלכות אח"כ
ח"ו  גאווה של תנועה לידי בזה לבוא שלא מיוחדת

אחרון. הכי הקצה עד ממנה ולהתרחק
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף הנאה, איסור גם כולל
ב). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ"ה (להלן חימוץ אחר 3)לידי פסח בערב אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח, ופ"ג יח,

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.‡ÏÎB‡‰ Ïk5˙Èfk6ÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
¯NÚŒ‰MÓÁ7ÔÒÈa ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa8˙¯k ·iÁ -9ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :¯Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙¯ÎÂ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ - ‚‚BLa ;"11. ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡12‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰13‰˙BLÂ14. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט.). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ אכילת

ח). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ"ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח חמץ לאכול שאסור

ה"ב). שגגות א.9)מהל' ב, כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי", יום עד הראשון "מיום הפסוק: שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט"ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע, שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס

נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין
קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
 ֿ וכסף במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
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של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆

˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ
ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ

˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ
¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»

‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
וזיתום  האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח לרבות
חמץ, תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי.
יצאו  - תערובת) (=בלי גמור מין שהוא מיוחד חמץ מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ' דרשב"י" ומכילתא "הרמב"ם כשר הגר"מ של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב. יב, כריתות משנה,
אכילת  בכדי שיעורו רש"י ולדעת פרס". אכילת "בכדי

ביצים. בטל.42)ארבע אינו בפסח חמץ כי 43)שהרי
מצטרף. אינו פרס, אכילת מכדי ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰45È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê46ŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa¯˜ B‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ ה"ב) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי שהוא כל כשאכל
פענח'). ('צפנת תורה

.Á¯eÒ‡47˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ48‰f‰ ÔÓfa49‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,50, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa¯˜ ÏÚ ,¯ÓBÏk - "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰51‰ÚeÓM‰ ÈtÓ52:‰Ê ¯·c Le¯Ùa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡¯L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‡e‰L53. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ מיהא, עלמא "דכולי ב: ד, פסחים
זקני  לפני שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
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שעות  משש חמץ מיהא עלמא "דכולי כתוב: התלמוד,
קצט). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא

(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי, שמכר כגון הנהנה, אבל
ה"ח). התורה יסודי מהל' "אחר 49)פ"ה הגירסא: בכת"י
משנה'. ב'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב: כח, פסחים

בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
ולא  יהודה". רבי דברי חמץ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח שבערב שאמר שם שמעון כרבי
רבינו  פסק הפסח אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ועיין יהודה כרבי ולא שמעון כרבי

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף
לפני  ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב צריכים
לא  הוא הפסח שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי חצות אחרי שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח שחט אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט). לא ד"ה שם ('תוספות'

.Ëe¯Ò‡Â54‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰¯Bz ¯eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML55‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈ·MÓ ,ÌBi‰ ¯‡Le ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰¯Bz‰ ÔÓ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰¯Êb ,ıÓÁ56ÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓ57ÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈
˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ58‰ÚLa ‰È‰a ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ59‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óe¯z da60 ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï - L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ61‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…

ÔÈÙ¯BN62Ïk‰ ÔÈÙ¯BNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú63. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב.54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא

התורה. מן שאסור בזמן ב.56)לאכול יב, פסחים
בחמה 57) לבדוק אפשר ואי זורחת, חמה אין ערפל, שיש

יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י), כתוב שם בגמרא
את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב הוא למה הרמב"ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב:
וזכרתי  שם, שהקשה מה כפי התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף והוא לרוב הנופל יותר, המצוי דבר אני
הדינין  להקריב הזה החיבור בכל שכוונתי בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי' פריימן (הוצ' הרוב" דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסףֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי ביטוי
שאינו  התלוי, כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי חמץ לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ. שהם וקדשים תרומה וגם

.È¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú64‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»
.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין



meil '` wxt m"anx ixeriyoeygxn h"kÎb"k -g"ryz

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ג ראשון יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
dicaFr zFTge

-rcndxtqmiakekzcear'ld
§ª§¤¨

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה על

ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו

.‡ÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
¯ÚN· ‡ÏÂ LeaÏn· ‡Ï ,Ô‰Ï2:¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁ·e" :¯Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙3- "Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,¯È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»

BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó Ïc·Ó Ï‡¯Ni‰ ‰È‰È4¯‡L·e ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»
BÚcÓa Ô‰Ó Ïc·Ó ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓ5ÂÈ˙BÚ„·e6. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»

Ïc·‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ7‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…
LaÏÈ8„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa9˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï10 ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ

ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡¯ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…̄¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ
Â‡¯˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ¯ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»

˙È¯BÏa11ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ¯ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆
Ú¯t‰ ÁÈpÈÂ12Ô‰ ÔÈNBÚL C¯„k ,ÂÈ¯Á‡lÓ13‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…

Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈ·k ˙BÓB˜Ó ‰·È14È„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa¯ Ô‰· eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆

‰˜BÏ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡15. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב הניח מה "וכי אחרי): (ספרא,
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ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י): יח, (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב, באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
באבטיגא; יוצא אני אף - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני אף - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף ל) ל"ת (ב"ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי ובהשקפת בתורתו
הרי 7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי - לאו ואם שלי, אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא
להשתנות  חייב הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש

קולון). מהר"י בשם (כס"מ, ועיקר כלל קווצות 10)מהם
ראשי  בציצית ויקחני מלשון: למצח, שממעל השער

ג). ח, כט.).11)(יחזקאל (ע"ז שער 12)כמבואר קווצת
הראש. מאחורי ונופלת היורדת הנקרא 13)ארוכה והוא

רש"י: שם ופירש פג.). (ב"ק קומי מספר חז"ל: בפי
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין

האמורי:ובתוס  מדרכי דברים "אלה שנינו: דשבת פ"ז פתא
בלורית". והעושה קומי, וכתבניתם.14)המספר כדמותם

מה  על מסברא להוסיף "שאין מיימוניות): (הגהות וכתבו
מחוקות  שהוא - בידם קבלה שהיתה - חכמים שמנו

קומי 15)הגויים". "המספר ס"ב): (דבריםֿרבה, אמרו וכן
הארבעים". את סופג - חייב? מהו בלורית... והעושה

.·ÚÈb‰L ÔÂÈk - Ï‡¯NiÓ ¯tzÒÓ ‰È‰L Ì"ekÚ«∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈≈»∆ƒƒ«
B˙È¯BÏ·Ï16ËÓBL ,Áe¯ ÏÎÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ·B¯˜17 ƒ¿ƒ»»∆¿»¿»«≈

.B„È ˙‡∆»

(ה"א).16) לעיל כמבואר ראשו באמצע משאיר שהוא
הבלורית 17) בגידול ועוזר מתקן יהא שלא ידו, את מסלק

כט.). (ע"ז עבודהֿזרה לשם שהיא

.‚ÈÙÏ ·LÈÏ CÈ¯ˆÂ ˙eÎÏnÏ ·B¯˜ ‰È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»»»««¿¿»ƒ≈≈ƒ¿≈
È¯‰ - Ô‰Ï ‰Ó„È ‡lL ÈÙÏ ,È‡‚ BÏ ‰È‰Â ,Ì‰ÈÎÏÓ«¿≈∆¿»»¿«¿ƒ∆…ƒ¿∆»∆¬≈
C¯„k ,ÂÈt „‚k Ál‚Ïe Ô‰ÈLeaÏÓa LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿¿«¿≈∆¿«≈«¿∆∆»»¿∆∆

ÔÈNBÚ Ô‰L18. ∆≈ƒ

בןֿראובן 18) שאבטולוס מט:): (סוטה חז"ל אמרו שכן
אמרו  וכן למלכות. קרוב שהיה מפני קומי, לספר לו התירו
קומי  מספר שהיה בןֿאיסטרובלי ראובן ר' על יז.) (מעילה

השרים. לפני וישב והלך

.„ÔÈLÁÓ ÔÈ‡19."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì"ekÚk ≈¿«¬ƒ»«∆∆¡«…¿«¬
„ˆÈkÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔB‚k ?LÁp‰ ‡e‰ ≈««««¿≈∆¿ƒƒ

ÈzÙ ‰ÏÙÂ20CÏB‰ ÈÈ‡ ,È„iÓ ÈÏ˜Ó ÏÙ B‡ ÈtÓ ¿»¿»ƒƒƒƒ»««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ≈
!ÌÈNÚ ÈˆÙÁ ÔÈ‡ ,CÏ‡ Ì‡L ,ÌBi‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ«∆ƒ≈≈≈¬»««¬ƒ
È˙Èa Á˙tÓ ‡ˆBÈ ÈÈ‡ ,ÈÈÓÈÓ ÏÚeL ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«»ƒƒƒ≈ƒ≈ƒ∆«≈ƒ

el‡ ÔÎÂ !È‡n¯ Ì„‡ ÈÚbÙÈ ,‡ˆ‡ Ì‡L ,ÌBi‰«∆ƒ≈≈ƒ¿»≈ƒ»»««¿≈≈
ÛBÚ‰ ÛeˆÙˆ ÌÈÚÓBML21‡ÏÂ CÎ ‰È‰È :ÌÈ¯ÓB‡Â ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ¿∆»¿…

¯·c ˙BNÚÏ Ú¯Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BNÚÏ ·BË !CÎ ‰È‰Èƒ¿∆»«¬»»¿ƒ¿««¬»»
‡¯wL ,‰Ê ÏB‚¯z ËÁL :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔÎÂ !ÈBÏt¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿««¿¿∆∆»»

˙È·¯Ú22!ÏB‚¯˙ BÓk ‰‡¯wL ,BÊ ˙Ï‚¯z ËÁL ! «¿ƒ¿««¿¿…∆∆»¿»¿«¿¿
,CÎÂ Ck ÈÏ Ú¯‡È Ì‡ :BÓˆÚÏ ÌÈÓÈÒ ÌÈNn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ∆¡«ƒ»»»
!‰NÚ‡ ‡Ï ,ÈÏ Ú¯‡È ‡Ï Ì‡Â ,ÈBÏt ¯·c ‰NÚ‡∆¡∆»»¿ƒ¿ƒ…∆¡«ƒ…∆¡∆

Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡k23ÌÈ¯·c· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ; ∆¡ƒ∆∆∆∆«¿»»¿≈…«≈«¿»ƒ
¯·„ ÈtÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰»≈«…»¿»»∆«¬∆ƒ¿≈»»

.‰˜BÏ ,el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈∆

כז).19) ל, (בראשית בגללך ה' ויברכני ניחשתי מלשון:
על  עתידות ולהגיד לקסום וסימן; לאות דבר איזה לחשוב

שונים. אותות סה:).20)פי סו.).21)(סנהדרין (שם,
סז:).22) שבת (רש"י, עורב ניחושו 23)כמו על שסמך

ואשתה, כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה והיה ואמר:
לעבדך  הוכחת אותה אשקה, גמליך וגם שתה ואמרה:
בניחושו, בטוח לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי שתיכף
ממשפחת  כי ידע ובטרם היא מי בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף בהשגותיו והראב"ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב
באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע לא ואם זה; נעשה - כך יארע אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי מסיים: והראב"ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי אסור. ויונתן
את  גם ליישב כדי אולם הראב"ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב"ד של תמיהתו
שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי
את  גם ותשקה ותשאב תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב וטובת היא חרוצה כי הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני מעשי כל הם כך כי "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.‰‰˙È‰ ·BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰¯Èc :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ24˙Î¯·Ó È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰·e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆
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Ï‡BM‰ ÔÎÂ !Èz¯LÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎ¯a‰ ÔÓ25Ïk - !·BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…

˙BNÚlÓ ÚÓ26¯·„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ¯·kL27. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי; הצלחתי שבניתיה מאז כי
זה. סימן לפי לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי תינוק "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי על אף -
בתור  אותם לקבוע אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב"ד ובראשם רבינו על
(הובא  והסמ"ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי גם אלה סימנים
לתינוק: שאמרו גדולים כמה מצינו כתב: ב"כסףֿמשנה")
זה, פי על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי פסוק

נבואה. כעין זאת בחשבם

.Â¯‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰28ÏkÓ Bz·LÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

·c‰ÌÈ¯29,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות

שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב

אומר. הוא איצטגנינות

.Ë‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«
ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆

‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»
ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות
בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי מז,41)על (ישעיה
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר ֵַָָֹֹיג).
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה
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- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.È¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ ¯a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ -≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
ÊÁ‡L BÓˆÚ ¯·BÁ‰Â .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ¯·„·«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,B¯eac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÚaˆ‡· ‰‡¯‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„·Ïa ÌÈ¯·c ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ."¯·Á ¯·ÁÂ ,'B‚Â E·¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È· ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡¯ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ ¯aÁ‰ ÂÈÏÚ ¯Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡‰ ‰Ê· BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ ·LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ50ÏÎÂ .¯aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ·ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚ¯È51. »≈¿«≈≈≈»

יח,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב.):48)יֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא

ידע  ולא מלמל (המכשף אמר מאי ידע ולא מגושא רטין
רטן. ורטין תרגומו: - חבר" "וחובר שמלמל). מה ְְָָבעצמו
הרבה  המחבר זה - חבר חובר מפרשים: מרבותינו רבים
רש"י  גם פירש וכן אחד. למקום ואוספם ועקרבים נחשים
רבינו  ודברי סה:). (סנהדרין חז"ל דברי סמך על התורה על

(מכות, בתוספתא סמוכים שם:מוצאים שמצינו פ"ד)
פירוש  דעתו שלפי הבהמה", ואת האדם את "החובר
יזיקו  שלא הבהמה ועל אדם על לוחש שהוא הדברים:

ומובן.49)וכדומה. מלקות 50)תוכן לא  אבל
שאין  לאו על לוקין אין כי אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

טז.). (מכות מעשה ה).51)בו י, (ירמיה הכתוב כלשון

.‡ÈÏÚ LÁÏÏ ¯zÓ ,LÁ B‡ ·¯˜Ú BÎLpL ÈÓƒ∆¿»«¿»»»À»ƒ¿…«
˙aLa elÙ‡Â ,‰ÎÈLp‰ ÌB˜Ó52BzÚc ·MÈÏ È„k , ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«»¿≈¿«≈«¿

,ÌeÏk ÏÈÚBÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BaÏ ˜fÁÏe¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»»ƒ¿

BzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,BÏ e¯Èz‰ ,‡e‰ ÔkÒÓe ÏÈ‡B‰ƒ¿À»ƒƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿
ÂÈÏÚ53. »»

בטלה.52) בשיחה בו להרבות פחד 53)שאסור מרוב
קא.). (סנהדרין מותר - נפש פיקוח ומשום וצער;

.·È‰kn‰ ÏÚ LÁBl‰54ÔÎÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˜eÒÙ ‡¯B˜Â «≈«««»¿≈»ƒ«»¿≈
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpn‰Â ,˙ÚaÈ ‡lL ˜BÈz‰ ÏÚ ‡¯Bw‰«≈««ƒ∆…ƒ»≈¿««ƒ«≈∆»

ÔLÈiL ÏÈ·La ÔËw‰ ÏÚ ÔÈlÙ˙ B‡55Ì‰Ï È„ ‡Ï - ¿ƒƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ«…«»∆
ÏÏÎa Ô‰L ‡l‡ ,ÌÈ¯·BÁÂ ÌÈLÁÓ ÏÏÎa Ì‰L∆≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«
˙‡eÙ¯ ‰¯B˙ È¯·c ÔÈNBÚ Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»∆≈ƒƒ¿≈»¿«
eÈ‰ÈÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ ˙‡eÙ¯ ‡l‡ ÔÈ‡Â ,Ûeb¿≈»∆»¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿
¯BÓÊÓe ÔÈ˜eÒÙ ‡¯wL ‡È¯a‰ Ï·‡ ."ELÙÏ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿∆¬»«»ƒ∆»»¿ƒƒ¿
˙B¯vÓ ÏˆpÈÂ Ô˙‡È¯˜ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ Ô‚zL È„k ,ÌÈl‰zÓƒ¿ƒƒ¿≈∆»≈»»¿¿ƒ»»¿ƒ»≈ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ÊpÓe56. ƒ¿»ƒ¬≈∆À»

שהיו 54) ויש המכה. לרפואת כסגולה לחשים דברי
התורה  מן בפסוקים גם זו לתכלית לפעמים משתמשים

צ.). ה"ב).55)(סנהדרין פ"ו, שבת כמו 56)(ירושלמי,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב"ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי על אף שנתו, לפני תהלים ממזמורי
בדברי  להשתמש אבל תורה"; בדברי להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק שלא הגנה אמצעי בתור תורה
תינוק  על ספרֿתורה להניח ש"אסור רבינו: דברי לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסףֿמשנה). יחלה

.‚ÈÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯Bc e‰ÊÈ‡57˙‡ ·ÈÚ¯n‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙B¯·w‰ ˙È·a ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ58˙Ó ‡B·iL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈ¯·c ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈL·BÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡B·iL È„k ,Ôc·Ï ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ ¯tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡·iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Â ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ

המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
יֿיא). יח, סה:).58)(דברים (סנהדרין

.„È:¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ ·B‡ ÏÚa Ï‡LÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ ·B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ

‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ ·B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ59, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰¯‰Ê‡a - Ô‰a Ï‡Lp‰Â60. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿

‰˜BÏ - Ô¯Ó‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â61. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ"ט). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק בו שיש לאו כל כדין

.ÂË‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ÛMÎÓ‰62‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎ63ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï·‡ .64‰‡¯iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆
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קפז miakek zcear 'ld - rcnd xtq - oeygxn c"k ipy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰˜BÏ - ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚL65ÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL66"E· ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa ¯Ó‡pL67 ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰68ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ69."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה

זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט הוא
משום 65)ממקומם. עקיבא רבי כדברי ממש, מלקות ולא

חייב; - ליקט אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע: רבי
את  האוחז חייב; - מעשה העושה פטור. - ליקט ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע בך...67)הטעם ימצא לא

י). יח, (דברים ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק מכשף שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת ובעל 69)(ה"י) יג:). (מכות
בו  כשהתרו היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו
לאו  שזה מפני ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף" משום
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב הוא אז "מעונן"
למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,

(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.ÊËÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ

‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"jidl` 'd mr didz minz"

נחלקו  אלוקיך" ה' עם תהיה "תמים הפסוק בפירוש
על  כללי כציווי פירשו שהרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם
שהוא  ומכיון הקב"ה, ציוויי כל קיום שכולל הדעת שלימות

עצמה. בפני כמצוה אותו מנה לא - כולל ציווי

בהשגותיו הרמב"ן ח.)אבל מ"ע העשין במנין מנאו (סהמ"צ
לשיטתו  כי וכו'" יתברך עמו תמים לבנו להיות "שנצטווינו
עוסק  מכל־מקום האמונה, על כללי בציווי שמדובר הגם
לשנות  ביכולתו "אשר ית' באמונתו מסויימים בפרטים
דברי  אצלם לחקור צריך אין שלכן כו' הכוכבים מערכות

עתידות.
היינו  בתמימות", עמו "התהלך פירש בחומש ורש"י

חריף. ואינו בקי שאינו כתם להתנהג
(69 cenr ci wlg y"ewl itÎlr)

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ד שני יום

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.‡È˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",

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



miakekקפח zcear 'ld - rcnd xtq - oeygxn c"k ipy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה
הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם ֿ 12)המקיף בר שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.·- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï·'a BLiL Ïk - "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙15 «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
,'˙ÈÁLz Ï·'a dÈ‡L ,‰M‡Â ;'ÛÈwz Ï·'a BpLÈ∆¿¿««ƒ¿ƒ»∆≈»¿««¿ƒ

'ÛÈwz Ï·'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ16CÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„·Ú‰17ÌÈ¯eÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,18.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
על  מוזהר הניקף שהרי אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
אף  ומותרת פטורה היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה
פטורה  סתם: כתב יחד, עירבם שרבינו ומפני לכתחילה.

זקן.15)(כסףֿמשנה). לו שיש איש (קידושין 16)כגון:
- פאת שוה": מ"גזירה גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:).
את  תשחית "ולא ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני פאת
- יגלחו" לא זקנם "ופאת אהרן: בבני ונאמר זקנך", פאת
בפרשה  אמורים אהרן" "בני שהרי פטורות, נשים להלן מה
ולא  קיצר ורבינו פטורות. נשים כאן אף אהרן", "בנות ולא

(כסףֿמשנה). שוה" ה"גזירה את אף 17)הזכיר כנענים,
בהן, חייבות שנשים במצוות אלא חייבים שאינם פי על

ד.). (חגיגה במסכת כמו 18)כמבואר לפטרם יסוד אין כי
מהן, בזה הם ועדיפים זקנך", "פאת עלֿידי הנשים שנפטרו

(כסףֿמשנה). זקן להם ויש הואיל

.‚‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰¯BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈ·iÁ ÌÈL19Ï·'e 'ÛÈwz Ï·'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈ20ÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ21‰¯È„z dÈ‡Â22˙B¯eËt ÌÈL ,23LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰24‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,25ÁÒt‰ ÈÏÈÏa26˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰27Ï‰˜‰Â ,28‰ÁÓNÂ ,29ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙B·iÁ«»

מכל 19) יעשו כי אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי
אהרן" "בנות ולא כתיב אהרן" "בני א) כא, (ויקרא למתים

לה:). (קידושין נשיהם וקלֿוחומר קבועות 21)- בשעות
במשך  קבועים וזמנים ימים או ולילה), (יום היממה במשך
גרמא. שהזמן מצותֿעשה נקראת: כזאת מצוה השנה.

שעה.22) ובכל עת בכל הוקשה 23)תמיד, התורה כל כי
תהיה  למען ידך... על לאות והיה ככתוב: תפילין, למצוות
תפילין  שמצות וכשם ט). יג, (שמות בפיך ה' תורה
ביום  אלא נוהגת שאינה היא, גרמא שהזמן "מצותֿעשה
הימנה  פטורות ונשים ומועד, בשבת ולא בחול בלילה, ולא
ותפילין  פטורות. נשים גרמא שהזמן מצותֿעשה כל כך -
ולימדתם  כתוב: תורה. מתלמוד - פטורות? שנשים מנין
בנותיכם. ולא "בניכם", - יט) יא, (דברים בניכם את אותם
ידכם  על לאות אותם וקשרתם כתוב: מזה למעלה וסמוך
כך  תורה, מתלמוד פטורות שנשים כשם להגיד: - יח) (שם,

לד.). (קידושין מתפילין פטורות שהוא 24)הן שבת של
חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב: השניות ובדיברות ח): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע"ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי: זה, ולפי נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה
נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ", תאכל ב"בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח ימי שאר בכל כי
חמץ. אכילת של איסור רק יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב, (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח: בקרבן
צא:). (פסחים במשמע אשה גם - מצות 28)"נפשות"

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ את הסוכות הקהל

יב). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש החג,

יד). טז, (שם

.„ÌeËÓË30ÒBÈ‚B¯c‡Â31˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ ,32ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ33‰M‡‰ È¯ÓÁÂ34,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»

Ïka ÌÈ·iÁÂ35ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ - e¯·Ú Ì‡Â .36. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי"). ערך ("הערוך", גינוס ולנקבה:
מ"א). פ"ב, חגיגה מ"ה: פ"א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב"בל 33)איש תקיף" ב"בל להתחייב
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בכל  וכן למת, יטמא" ב"בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ"ב). פ"ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו
(שם, כמבואר וכיו"ב, המקדש בקדשי אוכל ואינו הבנים

ונשים.35)מ"ג9. הספק 36)כאנשים על לוקים שאין

(שם).

.‰,dL‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ˙¯zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ

ÔË˜38.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ ¯eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס"מ). מדרבנן רק הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.ÂÌÈÓÎÁ B· e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .¯eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙B¯ÚN ÌÈÚa¯‡Ó39ËwÏÏ ¯zÓe .40˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
¯Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ ¯Ò‡ ‡Ï ;ÌÈ¯tÒÓa41. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב
קפא). יו"ד, טור לדברי 41)לגזוז.40)יוסף, המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ"ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט, (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף בהשחתה, זו מה

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.Á¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬

Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא

קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת  (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני עצמו

פ"ב).57) (ע"ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב דעת היא
שעלֿכלֿפנים  משמע - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי

איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו
מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח "שמי מיימוניות") ב"הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי שער גם לגלח לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי, זה שאין

.È‰cÚ˙ ‡Ï59È„Ú ‰M‡60ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈ¯L LaÏ˙ B‡ ,Ú·BÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡¯a61‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡¯ ÁlbzL B‡ ,B·62È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
·‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚ·ˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡63 ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
- LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ64,˙B¯ÁM‰ CBzÓ ˙B·Ï ˙B¯ÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡¯Ó65‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰¯ÚN ËwÏiMÓ -66, ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

- ¯BÁL B¯ÚN Ú·ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰·Ï ¯ÚN ÚaˆiMÓ67ÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â68BL‡¯ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k69.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט.59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי
ה). לג, (שמות נז.):61)מעליך (נזיר בןֿיעקב אליעזר כר'

לא  שנאמר: למלחמה? זין בכלי תצא שלא לאשה מניין
מתרגם  וכן ה). כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס:

אנדרוגינוס:62) על שם שנאמר מ"ב) פ"ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח: תימן ובכתבֿיד ח). ס"ק קפב,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי, תכשיט: שם
טו). ב, ילבש 64)(הושע לא שבתורה: ל"ת על שעברו
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כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י, אשה בנויי (שם).66)מתנאה
(67 ֿ (כסף שחורות מתוך לבנות שערות ממלקט נלמד זה

מתלבש.68)משנה). לגלח 69)אינו לה אסור האשה כי
(ביכורים, במסכת אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה
"ומסתפר  הוא: הנוסח זו, להלכה המקור ששם פ"ב),
תימן  בכתבֿיד אולם רבינו. מדברי ההיפך וזה כאנשים"
משום  אותו מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח:

כאשה. צניעות

.‡È¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙·˙k‰70ÏÚ Ë¯NiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈ¯N‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,B¯Na71B‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚ·ˆ ¯‡L72ÌÈÓLB¯‰73Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«
ÔÈÓLB¯L74‡e‰L ,¯ÓBÏk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆

ÌL¯iL ˙ÚÓe .d˙„B·ÚÏ ÌL¯Óe dÏ ¯eÎÓ „·Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a Ë¯NiL ¯Á‡ ÔÈÓLB¯‰ ÌÈ¯·cÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

·˙k .‰˜BÏ - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ75‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…
- ‰ËÈ¯Na ·˙Î ‡ÏÂ Ú·ˆa ÌL¯L B‡ ,Ú·ˆa ÌL»̄«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙·˙Îe" :¯Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ ·zÎiL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜76ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .77·˙BÎa ?78‰Ê Ï·‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ ,B· eÚ˜Ú˜Â B¯N·a e·˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ79‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח).70) יט, (ויקרא בכם תתנו לא קעקע וכתובת
עיניהן.71) את בו כוחלות שנשים כא.).72)צבע (מכות
ניכר.73) חותם 74)שרישומם להיות עצמם את שמסמנים

מוקדשים. הם לעכו"ם כי הכל שיכירו בבשרם: תמיד ברית
וקעקע.76)שרט.75) כתובת שתיהן: שצריכים משמע
בעצמו.78)שלוקה.77) ורושם כותב כשהוא
(כסףֿמשנה).79) הראש הקפת מדין נלמד זה שדין כנראה

.·È˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯BN‰80:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ , «≈¿ƒ»««««≈∆∆∆¡«
„Á‡Â Ô‰k „Á‡ - "ÌÎ¯N·a ez˙ ‡Ï LÙÏ Ë¯NÂ"¿∆∆»∆∆…ƒ¿ƒ¿«¿∆∆»…≈¿∆»

Ï‡¯NÈ81B‡ ÌÈ˙Ó LÓÁ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯N . ƒ¿»≈»«¿ƒ»«««»≈≈ƒ
LÓÁ ‰˜BÏ - „Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BËÈ¯N LÓÁ82,‡e‰Â ; »≈¿ƒ«≈∆»∆»≈¿

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L83. ∆ƒ¿«»««¿∆»

אבל80) אצל 81)וצער.מתוך גם מפורש זה לאו שהרי
וגם  ה), כא, (ויקרא שרטת ישרטו לא ובבשרם כהנים:

כח). יט, (שם -82)בישראל לנפש" "ושרט שנאמר:
(שם): דרשו וכן כ:). (מכות ונפש נפש כל על לחייבו
ושריטה. שריטה כל על לחייב - לנפש" "ושרט

אבל 83) כאן: ידובר זו אחר זו שריטות חמש כששרט
אח  בבת אצבעותיו בחמש אותן חמש,כששרט לוקה - ת

אצל  בסמוך כמבואר אחת, פעם אלא בו התרו כשלא אפילו
(ה"טו). קרחה

.‚È˙Á‡ ,‰ËÈ¯Ne ‰„È„b84eÈ‰L ÌLÎe .‡È‰ ¿ƒ»¿ƒ»««ƒ¿≈∆»
,¯Úv‰ ÈtÓ Ì‰È˙Ó ÏÚ Ì¯N·a ÌÈË¯BN Ì"ekÚ‰»«¿ƒƒ¿»»«≈≈∆ƒ¿≈«««

ÔÈÏ·BÁ eÈ‰ Ck85ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚa86:¯Ó‡pL , »»¿ƒ¿«¿»«¬«»ƒ∆∆¡«
‰¯Ò‡ ‰Ê Ìb - "ÌËtLÓk e„„b˙iÂ"87,‰¯B˙ «ƒ¿…¿¿ƒ¿»»«∆»¿»»

Ë¯N ÔÈa ,˙Ó ÏÚL ‡l‡ ."e„„b˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿∆»∆«≈≈»«
ÈÏÎa :ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ;‰˜BÏ ,ÈÏÎa Ë¯N ÔÈa B„Èa¿»≈»«ƒ¿ƒ∆«¬«»ƒƒ¿ƒ

¯eËt - B„Èa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ -88. «»«¿¿»»

ויתגודדו 84) ככתוב: בכלי, הוא ש"גדידה" פי על אף
ביד. היא ושריטה כח), יח, (מל"א בחרבות כמשפטם
חייב  - לנפש" "ושרט משום בו והתרו בכלי גדד אם ולפיכך

משחית.85)(כסףֿמשנה). עובדים 86)בכלי שהיו לא
הגדידה  על סקילה חייבים היו כן שאלמלי - בכך אותה
אצל  רחמים לעורר כדי אלא - עבודהֿזרה עובד משום
 ֿ (כסף המשובשת דעתם כפי תפילתם. לקבל פסיליהם

בעכ"ום 87)משנה). תתגודדו" ש"לא פי על אף כלומר:
חייב. כן גם - מת על בכלי גדד אם זאת בכל כתוב,

כא.88) ).(מכות

.„È‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ·e89ÈL eÈ‰È ‡lL ,‰Ê90ÔÈÈ„ŒÈz· ƒ¿««¿»»∆∆…ƒ¿¿≈»≈ƒƒ
‚‰Ók ‚‰B ‰ÊÂ ‰Ê ‚‰Ók ‚‰B ‰Ê ,˙Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ««∆≈¿ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,¯Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«

˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï - "e„„b˙˙ ‡Ï"91. …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של האומר: אביי כדברי
מורים  הללו אחת, בעיר בתיֿדינין שני כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי
הכהן  דוד רבי נדחק רבא, לגבי כאביי הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתיֿדינין", כשני יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
 ֿ (כסף מותר - אחת בעיר בתיֿדינים שני אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב: שלא מפני
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.ÂË‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ Ë¯NL Ô‰k92. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»
‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ¯˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ Á¯Bw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á¯˜ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁ¯w‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ· B‡ B„Èa Á¯Bw‰ „Á‡ .‰Á¯˜Â93ÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
BL‡¯a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ¯˜ LÓÁ Á¯˜Â ÏÈ‡B‰ - ˙Á‡ ˙·a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È¯‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡k94L‡¯‰ Ïk ÏÚ ·iÁÂ .95,ÌÈÈÚ‰ ÔÈ·k ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
¯eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡¯a ‰Á¯˜ eÁ¯˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ¯‚k BL‡¯Ó ‰‡¯iL È„k ?‰Á¯w‰96ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.¯ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
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כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב: פי על אף
קרחה  שוה' ב'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי
מ"א. פ"ו, נגעים במסכת

.ÊËÏÙpL B˙Èa ÏÚ B¯N·a Ë¯BN‰ B‡ BL‡¯ Á¯Bw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt - Ìi· ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»

˙n‰ ÏÚ97ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ë¯BN‰ B‡ ,„·Ïa98. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ
‰ËÈ¯N Ë¯BN‰Â ,B¯·Á ÏL BL‡¯a ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,B¯·Á ÏL B¯N·a Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰Â ,B¯·Á ¯N·aƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈
Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa - ÚiÒÓ B¯·Á ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈ˜BÏ99Ì‰ÈMÓ „ÈÊn‰ - „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
.¯eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי, ודווקא
(מעשה  גם פירש וכן בכלי: שהיא הגדידה על רק שחייב

פ"ג).99)רוקח). מכות (תוספתא,

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ה שלישי יום

-rcndxtq
daEWY zFkld¦§§¨

B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰ ·eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿∆»«≈≈∆¿
.‰cÂ˙ÈÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«∆

- dÏÏ‚a dnÚ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈ¯wÚÂ BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שמתכפרות 1) עבירות דברים; ווידוי התשובה, מעלת

שמתכפרות  ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן
זמן. לאחר

.‡- ‰NÚ˙Œ‡Ï ÔÈa ,‰NÚ ÔÈa - ‰¯BzaL ˙BˆÓ Ïk»ƒ¿∆«»≈¬≈≈…«¬∆
‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú Ì‡ƒ»«»»«««≈∆≈¿»≈ƒ¿»»

‰·eLz ‰NÚiLk -2B‡ËÁÓ ·eLÈÂ3˙BcÂ˙‰Ï ·iÁ ,4 ¿∆«¬∆¿»¿»≈∆¿«»¿ƒ¿«
Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»∆∆¡«ƒƒ»ƒ
‰Ê - "eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â .'B‚Â eNÚÈ«¬¿¿ƒ¿«∆«»»¬∆»∆

ÌÈ¯·c ÈecÂ5?ÔÈcÂ˙Ó „ˆÈk .‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÈecÂ . ƒ¿»ƒƒ∆ƒ¿«¬≈≈«ƒ¿«ƒ
È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡6È˙ÈÂÚ ,7ÈzÚLt ,8EÈÙÏ ≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆

ÈzL·e ÈzÓÁ È¯‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈNÚÂ9,ÈNÚÓa ¿»ƒƒ»»»«¬≈ƒ«¿ƒ…¿ƒ¿«¬«
¯ÊBÁ ÈÈ‡ ÌÏBÚÏe10.ÈecÂ ÏL B¯wÚ e‰ÊÂ ;‰Ê ¯·„Ï ¿»≈ƒ≈¿»»∆¿∆ƒ»∆ƒ

‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÔÈÚa CÈ¯‡Óe ˙BcÂ˙‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆
˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈÏÚa ÔÎÂ .ÁaLÓ11ÔÈ‡È·nL ˙Úa , ¿À»¿≈«¬≈«»«¬»¿≈∆¿ƒƒ
ÔB„Ê ÏÚ B‡ Ô˙‚‚L ÏÚ Ô‰È˙Ba¯˜12¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿¿≈∆«ƒ¿»»«¿»≈ƒ¿«≈
)‰·eLz eNÚiL „Ú Ìa¯˜a Ô‰Ï13ÈecÂ ecÂ˙ÈÂ »∆¿»¿»»«∆«¬¿»¿ƒ¿«ƒ

ÔÎÂ ."‰ÈÏÚ ‡ËÁ ¯L‡ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«»¬∆»»»∆»¿≈
ÔÈ‡ - ˙e˜ÏÓ È·iÁÓe ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk»¿À»≈ƒ≈ƒ¿À»≈«¿≈
‰·eLz eNÚiL „Ú ,Ô˙i˜Ï· B‡ Ô˙˙ÈÓa Ô‰Ï ¯tk˙Óƒ¿«≈»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»«∆«¬¿»

ecÂ˙ÈÂ14- BBÓÓ ˜Èfn‰Â B¯·Áa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿≈«≈«¬≈¿««ƒ»

BÈ‡ ,BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó BÏ ÌlML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈«∆«»≈
,ÌÏBÚÏ ‰Êk ˙BNÚlÓ ·eLÈÂ ‰cÂ˙iL „Ú ¯tk˙Óƒ¿«≈«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¬»∆¿»

L"Ì„‡‰ ˙‡hÁŒÏkÓ" :¯Ó‡p15. ∆∆¡«ƒ»«…»»»

תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף ולהביע 4)שלא חטא כי בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט צריך שהמתוודה
בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי נפש ככתוב: בשגגה,

ב). ד, (ויקרא תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,
לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס,8)הנפש

(מלכיםֿב  בי פשע מואב מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג,
ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו

ה). ט, (דניאל ומרדנו בושתי 9)הרשענו הכתוב: מעין
ו). ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי

ח,10) פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - שעשיתי "וכשם
ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו

על 12) שבאה העדות שבועת חטאת גזלות, אשם כגון:
על  אלא באים אינם הקרבנות שרוב בעוד כשוגג; הזדון
סז). עמוד שגגות (הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג.

יג.).13) כל 14)(שבועות שם: אמרו מג:). (סנהדרין
מתווד  הבא;המומתים לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ים,

לה' כבוד נא שים בני, יהושע: לו שאמר בעכן מצינו שכן
אנוכי  אמנה עכן: ויען (וידוי). תודה לו ותן ישראל אלוקי
למות, ונוטה שחלה מי כן כמו יטֿכ). ז, (יהושע וגו' חטאתי

לב.). (שבת התוודה! לו: לבין 15)אומרים שבינו ממה
(ספרי  הרע לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו:
מראה  המצוות" וב"ספר נשא). שמעוני, בילקוט הובא זוטא,

לפניו. שהייתה במכילתא ההלכה לכל המקור את רבינו

.·ÁlzLn‰ ¯ÈÚN16Ïk ÏÚ ‰¯tk ‡e‰L ÈÙÏ - »ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ∆«»»«»
Ïk ÔBLÏ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Ó ÏB„b Ô‰k ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈…≈»ƒ¿«∆»»«¿»

Ï‡¯NÈ17˙BBÚ ŒÏkŒ˙‡ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«»»»∆»¬
˙B¯·Ú Ïk ÏÚ ¯tÎÓ ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ."Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»ƒ«ƒ¿«≈«¿«≈«»¬≈
ÔÈa ,ÔB„Êa ¯·ÚL ÔÈa - ˙B¯eÓÁ‰Â ˙Blw‰ ,‰¯BzaL∆«»««¿«¬≈∆»«¿»≈

Ú„B‰L ÔÈa ;‰‚‚La ¯·ÚL18BÏ Ú„B‰ ‡lL ÔÈa ,BÏ ∆»«ƒ¿»»≈∆«≈∆…«
¯tk˙Ó Ïk‰ -19‰NÚL ,‡e‰Â ;ÁlzLn‰ ¯ÈÚNa20 «…ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿∆»»

¯ÈÚN‰ ÔÈ‡ ,‰·eLz ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .‰·eLz¿»¬»ƒ…»»¿»≈«»ƒ
Ô‰ ‰Óe ˙Blw‰ Ô‰ ‰Óe .˙Blw‰ ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯tÎÓ¿«≈∆»«««»≈««»≈
˙˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,Ô‰ ˙B¯eÓÁ‰ ?˙B¯eÓÁ‰«¬«¬≈∆«»ƒ¬≈∆ƒ«

˙¯k B‡ ÔÈcŒ˙Èa21‡ÂL ˙Úe·Le .22¯˜LÂ23ŒÏÚŒÛ‡ , ≈ƒ»≈¿«»¿»∆∆««
˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ Ô‰ È¯‰ ,˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L Èt24¯‡Le . ƒ∆≈»∆»≈¬≈≈ƒ«¬¿»

Ì‰ - ˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L ‰NÚ ˙BˆÓe ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿¬≈∆≈»∆»≈≈
.˙Blw‰««

י).16) טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, לעזאזל
עמך 17) לפניך פשעו עוו, חטאו, עליו: בוידויו אומר שהיה

סו.). (יומא ישראל יום 18)בית לפני לו שנודע בין
ומהו? לו. נודע שלא ובין עבירה ספק לידי שבא הכיפורים
שומן  של אחת חתיכות: שתי לפניו מונחות שהיו כגון
שומן  של אם יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב, של ואחת
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שכפרתו  מפני תלוי", "אשם להביא שדינו אכל, חלב של או
חלב  או אכל, שומן אם נכון אל שידע עד ועומדת תלוייה

לו. ונסלח חטאת קרבן מביא הוא ואז תלוי 19)- אשם
להביאו  צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני הביאו לא אם זה
השעיר  ידי על נתכפר שכבר מפני יוםֿהכיפורים, אחר
המשתלח  השעיר אין וחטאות וודאי אשם אבל המשתלח.
ויתכפר  יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר
פרק  שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו,

ט). הלכה יב:).20)ג, (שבועות כרבי ולא כחכמים
א).21) הלכה ח, (פרק לקמן שנשבע 22)כמבואר כגון,

זהב, שהוא אבן של עמוד על שנשבע הידוע: את לשנות
אבן  שהוא אבן של עמוד על כשנשבע וכן להיפך. או

כט.). בו 23)(שבועות וכפר בידו היה חבירו שממון מי
וכן  שקר. שבועת זו הרי - נשבע והוא הדיינים והשביעוהו
וכיוצא  אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע
יב). יט, (ויקרא לשקר בשמי תשבעו ולא תורה: אמרה בהן

את 24) ה' ינקה לא כי בהן: שנאמר מפני לט.). (שבועות
ז). כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר

.‚eÏ ÔÈ‡Â Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈«ƒ¿»«»¿≈»
‰¯tkŒÁaÊÓ25ÌL ÔÈ‡ -26‰·eLz ‡l‡27‰·eLz‰ . ƒ¿««»»≈»∆»¿»«¿»

˙B¯·Ú‰ Ïk ÏÚ ˙¯tÎÓ28‰NÚÂ ÂÈÓÈ Ïk ÚL¯ elÙ‡ . ¿«∆∆«»»¬≈¬ƒ»«»»»¿»»
¯·c ÌeL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ‰B¯Á‡a ‰·eL¿̇»»«¬»≈«¿ƒƒ»»

BÚL¯Ó29daŒÏLkÈ ‡Ï ÚL¯‰ ˙ÚL¯" :¯Ó‡pL , ≈ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«»»»…ƒ»∆»
BÓˆÚÂ ."BÚL¯Ó B·eL ÌBÈa30ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ¿≈ƒ¿¿«¿∆«ƒƒ

ÌÈ·MÏ ¯tÎÓ31¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk" :¯Ó‡pL , ¿«≈«»ƒ∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
."ÌÎÈÏÚ¬≈∆

המכפר 25) המשתלח השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות
על  גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על

ומיתה. יסורים בלי חמורות לשון 26)עבירות דרך על
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות לעיל ראה ערב.

מטומאת 27) להיטהר אחרת תחבולה ואין עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - (הלכה 28)החטא לקמן וראה כלל, בדרך

מ:).29)ד). יום 30)(קידושין הקדוש, היום עצם
לבדה  שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים.
ד). (הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה

שבים.31) לשאינם לא אבל

.„˙¯tÎÓ ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡32BÓˆÚÂ Ïk‰ ÏÚ ««ƒ∆«¿»¿«∆∆««…¿«¿
Ô‰L ˙B¯·Ú LÈ - ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL∆«ƒƒ¿«≈≈¬≈∆≈

ÌÈ¯tk˙Ó33Ô˙ÚLÏ34ÌÈ¯tk˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯·Ú LÈÂ , ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿≈¬≈∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««¿»≈«»«»»«ƒ¿«¬≈

˙¯k da ÔÈ‡L35„Ú ÌMÓ ÊÊ BÈ‡ - ‰·eL˙ ‰NÚÂ ∆≈»»≈¿»»¿»≈»ƒ»«
ÔÈÏÁBnL36,ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡ el‡·e .BÏ ∆¬ƒ»≈∆¡«»ƒ»ƒ

‰t¯‡37‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ."'B‚Â ÌÎÈ˙·eLÓ ∆¿»¿…≈∆¿»««ƒ¿«…«¬∆
˙¯k da ÔÈ‡L38- ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ∆≈»»≈¿…ƒ«≈ƒ¿»»¿»
‰ÏBz ‰·eLz39:¯Ó‡ el‡·e .¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ¿»»¿«ƒƒ¿«≈»≈∆¡«

‰f‰ ÌBi· Èk"40˙B˙¯k ÏÚ ¯·Ú ."ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ƒ««∆¿«≈¬≈∆»««»≈
ŒÌBÈÂ ‰·eLz - ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓeƒ≈ƒ¿»»¿»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eqÈÂ ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰41BÏ ÔÈ¯ÓBb «ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe .‰¯tk‰42„Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ ««»»¿»≈ƒ¿«≈«»»¿»«
Ë·La Èz„˜Ùe" :¯Ó‡ el‡·e .ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡B·iL∆»»»ƒƒ»≈∆¡«»«¿ƒ¿≈∆

ÌÈÚ‚·e ÌÚLt43ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."ÌBÚ44? ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‡lLa45ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;¯·ÚL ‰ÚMa ¿∆…ƒ≈∆«≈«»»∆»«¬»«¿«≈

ŒÌBÈ ÚÈb‰Â ,‰·eLz ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌM‰ ˙‡∆«≈««ƒ∆»»¿»¿ƒƒ«
- ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡·e ,B˙·eL˙a „ÓBÚ ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈ƒ¿»»»»ƒƒ
‡l‡ .˙eÓiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈«»»¿»«∆»∆»
,ÔÈÏBz ÔzLÏL ,ÔÈ¯eqÈÂ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ,‰·eLz¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ
,˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡· ‰Ï‚Â" :¯Ó‡pL ,˙¯tÎÓ ‰˙ÈÓeƒ»¿«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»¿»

‰f‰ ÔBÚ‰ ¯tÎÈ Ì‡46"Ôe˙Óz „Ú ÌÎÏ47. ƒ¿À«∆»«∆»∆«¿À

ואופני 32) המכפרת התשובה על רבינו דיבר כאן עד
דרכיה  את מבאר הוא ואילך מכאן כלל, בדרך כפרתה

ואינה 33)בפרוטרוט. תלוייה שאינה וסופית גמורה כפרה
נוספים. לגורמים עשיית 34)זקוקה בשעת תיכף

מצה 35)התשובה. אכילת כגון: במזיד, עליה כשעוברים
בזה. וכיוצא פסחים גמורה.36)בלילי מחילה מיד,

לכם.37) ארפא - כשתשובו תלבש 38)ומיד "לא כגון:
תלוייה 39)שעטנז". והיא גמורה כפרה נתכפר לא עדיין
עבירה 40)ועומדת. שיש למדת: הא לכן. קודם לא אבל

כיפור. יום של לעצמו עוונותיו.41)שצריכה וממרקים
יוםֿהכיפורים.42) פעמים הרבה עליו כשעברו אפילו
שעונש 43) ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש למדת:

חמור. עוון על וחמור קל, עוון על שיסורים 44)קל
פו.). (יומא לו ומתכפר אדם של עוונותיו ממרקים

ולדעת 45) שם). (רש"י, אחרים ומחטיא חוטא היה שלא
מצוות  מכל אחת על אונס בלא מדעתו העובר כל רבינו:
את  מחלל זה הרי - להכעיס נפש בשאט בתורה האמורות

י). הלכה ה, פרק יסודיֿהתורה (הלכות של 46)השם
אליו  לשוב נביאיו ידי על לכם קרא שה' השם: חילול
לו  צחקתם ואתם הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה

שם). (רד"ק, השם חילול וזהו - ושתיתם הא 47)ואכלתם
אלא  כפרה לה שאין השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת:

פו.). (יומא במיתה

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ו רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביותר;1) מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

בקשת  סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו
מחבירו. מחילה

.‡¯·c B„ÈÏ ‡aL ‰Ê ?‰¯eÓ‚ ‰·eLz ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿»¿»∆∆»¿»»»
‰NÚ ‡ÏÂ L¯Ùe ,B˙BNÚÏ B„Èa ¯LÙ‡Â ,Ba ¯·ÚL∆»«¿∆¿»¿»«¬»«¿…»»

‰·eLz‰ ÈtÓ2‰‡¯iÓ ‡Ï ;3ÁkŒÔBÏLkÓ ‡ÏÂ4. ƒ¿≈«¿»…ƒƒ¿»¿…ƒƒ¿…«
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰¯·Úa ‰M‡ ÏÚ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«ƒ»«¬≈»¿««¿«

dnÚ „ÁÈ˙5BÙeb ÁÎ·e da B˙·‰‡a „ÓBÚ ‡e‰Â , ƒ¿«≈ƒ»¿≈¿«¬»»¿…«
da ¯·ÚL ‰È„n·e6ÏÚa e‰Ê - ¯·Ú ‡ÏÂ L¯Ùe , «¿ƒ»∆»«»»«¿…»«∆««

˙‡ ¯ÎÊe" :¯Ó‡ ‰ÓÏMM ‡e‰ .‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»∆¿……»«¿…∆
"EÈ˙B¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba7ÈÓÈa ‡l‡ ·L ‡Ï Ì‡Â . ¿∆ƒ≈¿∆¿ƒ…»∆»ƒ≈

‰È‰M ‰Ó ˙BNÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙Ú·e B˙e˜Êƒ¿¿≈∆ƒ∆¿»«¬«∆»»
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‰lÚÓ ‰·eLz dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰NBÚ8˙ÏÚBÓ , ∆««ƒ∆≈»¿»¿À»∆∆
,ÂÈÓÈ Ïk ¯·Ú elÙ‡ .‡e‰ ‰·eLz ÏÚ·e BÏ ‡È‰ƒ««¿»¬ƒ»«»»»
Ïk - B˙·eL˙a ˙Óe B˙˙ÈÓ ÌBÈa ‰·eLz ‰NÚÂ¿»»¿»¿ƒ»≈ƒ¿»»
CLÁ˙Œ‡Ï ¯L‡ „Ú" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬∆…∆¿«
¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ ,ÌÈ·ÎBk‰Â Á¯i‰Â ¯B‡‰Â LÓM‰«∆∆¿»¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ««
¯ÎÊ Ì‡L ,ÏÏkÓ .‰˙Èn‰ ÌBÈ ‡e‰L - "ÌLb‰«»∆∆«ƒ»ƒ¿»∆ƒ»«

BÏ ÁÏÒ - ˙eÓiL Ì„˜ ·LÂ B‡¯Ba9. ¿¿»…∆∆»ƒ¿«

שלימה.2) בתשובה לחזור בלבו שגמר משום 3)מפני
שהוא. ממי מתיירא הגוף.4)שהוא נזדמנו 5)חולשת
אחד. למקום במקרה באותו 6)יחד נמצא הוא כלומר:

העבירה. את כשעבר אז שהיה התנאים ובאותם המצב
ומצוי 7) מוצא שאתה עד "עשה קנא:): (שבת חז"ל כמאמר

בידך". ועידן חיים 8)לך בתקופת אצלו שבאה מפני
ירא  איש אשרי יט.): (ע"ז שאמרו וכמו בה. חפץ כבר שאין
אלא  - אשה?! ולא איש, אשרי - א) קיא, (תהלים ה' את

(בגבורתו). איש כשהוא תשובה שעושה מי וכן 9)אשרי
יגון  שמכניסים שבישראל גמורים רשעים "אלו אמרו:
עולמם  לבית שנכנסים בשעה (שמתחרטים) בלבם ואנחה
מתוך  ומתו תשובה ועשו חזרו אם - שעשו מעשים בשביל
הפסוק: על בלק, (ילקוט, הבא" עולם בני הם תשובה,

נטיו). כנחלים

.·B‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ·ÊÚiL ,‡e‰ ?‰·eLz‰ ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¿»∆«¬…«≈∆¿
,„BÚ e‰NÚÈ ‡lL BaÏa ¯Ó‚ÈÂ ,Bz·LÁnÓ B¯ÈÒÈÂƒƒƒ«¬«¿¿ƒ¿…¿ƒ∆…«¬≈
ÏÚ ÌÁ˙È ÔÎÂ ."'B‚Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…»»«¿¿¿≈ƒ¿«≈«

L ,¯·ÚL„ÈÚÈÂ ."ÈzÓÁ È·eL È¯Á‡ Èk" :¯Ó‡p10 ∆»«∆∆¡«ƒ«¬≈ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ
˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ÂÈÏÚ11‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·eLÈ ‡lL , »»≈««¬∆…»¿∆«≈¿

„BÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ12‰NÚÓÏ eÈ‰Ï‡ ¿»∆∆¡«¿……«¡…≈¿«¬≈
˙BÈÚ ¯ÓBÏÂ ÂÈ˙ÙNa ˙BcÂ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ ."'B‚Â eÈ„È»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»

.BaÏa ¯ÓbL el‡≈∆»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."mlerl `hgd dfl aeyi `ly zenelrz rcei eilr cirie..."

לתשובה, התנאים אחד שזהו משמע, לשונו מפשטות
אלוקינו  עוד נאמר "...ולא מהפסוק זה על ראיה ומביא

לעד. הקב"ה את עליו שלוקח היינו כו'", ידינו למעשה
קשה: ולכאורה

כו' עליו שיעיד כזה באופן צ"ל שהתשובה לחדש מניין א.
תשובתו  אין ושנה עבר אם לפי־זה הרי לעולם, יחטא שלא
תשובה, עשה שלא למפרע מילתא אתגלי שהרי תשובה,
ישוב  שלא בתשובה תנאי שישנו בהלכה מצינו ולא
אם  בחינה עושים בי"ד שאין מצינו אדרבה! לעולם.

כ  באופן היא (כדלקמן).התשובה לעולם עוד ישוב שלא זה
עליו  העידו ש"אם הוא והדין , לעדות" פסולין "הרשעים ב.
לעדות" פסול זה הרי פלונית עבירה שעשה עדים שני
שעשה  שיודע עד ידון ולא בעדותו ממון מוציאין "ואין
של  בעדותו ממון להוציא בי"ד יכולים איך וא"כ תשובה",
שעשה  בי"ד ידעו ומניין בספק, מוטלת שכשרותו מי

חייו. ימי כל למשך לעולם עוד יחטא ולא תשובה
רואים  כי המציאות, היפך הוא לעולם" ישוב ש"לא זה ג.
על  ממון מוציאים ובי"ד תשובה שעשה יהודי שיש בפועל
כשר  מוחזק הוא ואעפ"כ ושנה" "עבר זמן ולאחר פיו,

הזמן. לאותו
הוא  עליו" "שיעיד זו בהלכה כוונתו שאין לומר, ויש
בתשובה, דרגות כמה מבאר שהרמב"ם אלא לעיכובא,

תשובה. של השלימות בתכלית מדבר זו ובהלכה
יראת  מצד אלא ממש מרצונו שאינה מיראה תשובה א:

כשגגות". לו נעשות ו"זדונות העונש,
כזכויות". לו נעשו ש"זדונות מאהבה, תשובה ב:

בו... שעבר דבר לידו "בא מאהבה תשובה שעשה אחרי ג:
יותר  נעלית שלימות והיא התשובה.." מפני עשה ולא

מאהבה. בתשובה
תעלומות  יודע עליו "שיעיד השלימות תכלית והיא ד:

לעולם". החטא לזה ישוב שלא
"ומה  אחד בהמשך הכל שכתב הלשון שמפשטות והגם
לזה  ישוב שלא תעלומות יודע עליו שיעיד התשובה... היא
להיות  צריכה התשובה שהתחלת משמע לעולם", החטא
זו  שאין י"ל האמורות השאלות מצד אעפ"כ זה, באופן

תשובה. של השלימות תכלית כי־אם התשובה התחלת
(al oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

וארץ.10) שמים עליו המעיד כאחד לעד, לו את 11)ויקח
ממנו. נעלם דבר שאין אל 12)ה', מחובר זה פסוק

ולא  עוון... תשא כל אליו: אמרו ה', אל "ושובו שלפניו:
זה: על לעד יתברך אותו שלוקחים הרי - וגו' עוד" נאמר
(לחםֿמשנה). עוון לאותו עוד נשוב ולא עוד... נאמר שלא
ישראל  שובה הפסוק: על בילקוט וכן כהנא, דרב ובפסיקתא

הקב"ה:עד  לפני ישראל "אומרים א): יד, (הושע אלהיך ה'
עלינו? מעיד מי תשובה, עושים אנו אם עולם! של רבונו
וקרבתי  שנאמר: עד, נעשיתי לרעה הקב"ה: להם אמר
ובנשבעים  במכשפים... ממהר עד והייתי למשפט, אליכם
איני  ולטובה ה), ג, (מלאכי וגו' שכיר שכר ובעושקי לשקר
אלהיך". ה' (עד) עד ישראל שובה הוי, עד?! לכם נעשה

.‚È¯‰ ,·ÊÚÏ BaÏa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…¬≈
Ï·BËÏ ‰ÓB„ ‰Ê13ı¯LÂ14‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡L ,B„Èa ∆∆¿≈¿∆∆¿»∆≈«¿ƒ»

ı¯M‰ CÈÏLiL „Ú BÏ ˙ÏÚBÓ15:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆«¿ƒ«∆∆¿≈≈
·ÊBÚÂ ‰„BÓe"16‡ËÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ ."ÌÁ¯È17, ∆¿≈¿À»¿»ƒƒ¿…∆«≈¿

eNÚiÂ ‰ÏB„‚ ‰‡ËÁ ‰f‰ ÌÚ‰ ‡ËÁ ‡p‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«»»»»»»«∆¬»»¿»««¬
."·‰Ê È‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡…≈»»

מטומאתו.13) שמטמא.14)להיטהר (תענית 15)מת
ומתוודה  עבירה בו שיש אדם אהבה: בר אדא רב אמר סז.):
דומה? הוא למה לשוב), בלבו גומר (שאינו בו חוזר ואינו
מימות  בכל שטובל פי על שאף בידו, שרץ שתופס לאדם
שטבל  כיון מידו, זרקו טבילה; לו עלתה לא - שבעולם

טבילה". לו עלתה - סאה יהודה:16)בארבעים ר' אמר
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ק). תהלים (ילקוט, "ועוזב" מנת על לפרוש 17)"ומודה"
כדעת  פו:), (יומא חטאתי פלוני חטא ולומר: בפיו ולבטא
כרבי  פסק תרז) סי' (או"ח, והטור בןֿבבא. יהודה רבי

לפרוט. צריך דאין עקיבא,

.„ÈÙÏ „ÈÓz ˜ÚBˆ ·M‰ ˙BÈ‰Ï ,‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿»ƒ¿«»≈»ƒƒ¿≈
BÁÎ ÈÙk ‰˜„ˆ ‰NBÚÂ ,ÌÈeÁ˙·e ÈÎ·a ÌM‰18, «≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿∆¿»»¿ƒ…

‡ËÁL ¯·c‰ ÔÓ ‰a¯‰ ˜Á¯˙Óe19‰pLÓe ,B· ƒ¿«≈«¿≈ƒ«»»∆»»¿«∆
BÓL20‰NÚL LÈ‡‰ B˙B‡ ÈÈ‡Â ,¯Á‡ È‡ :¯ÓBÏk , ¿¿«¬ƒ«≈¿≈ƒ»ƒ∆»»

C¯„Ïe ‰·BËÏ Ôlk ÂÈNÚÓ ‰pLÓe .ÌÈNÚn‰ Ô˙B‡»««¬ƒ¿«∆«¬»À»¿»¿∆∆
‰ÏB‚Â ,‰¯LÈ21˙¯tÎÓ ˙eÏbL ;BÓB˜nÓ22ÈtÓ ,ÔBÚ ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿«∆∆»ƒ¿≈

.Áe¯ŒÏÙLe ÂÚ ˙BÈ‰ÏÂ Úk‰Ï BÏ ˙Ó¯BbL∆∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿»»¿««

מתנות 18) (הלכות ורבינו ידו. תשיג כאשר יכלתו, כפי
מצוה  - נכסיו חמישית עד וכמה? יאמר: ה"ה) פ"ז, עניים
- מכאן פחות בינוני; - מנכסיו מעשרה אחד המובחר; מן

רעה. ה"ב):19)עין פ"ב, דעות (הלכות רבינו שאמר כמו
למטה  וישב הרבה בבזיון עצמו ינהוג גבהֿלב היה "שאם
וכיוצא  לובשיהם, את המבזות סחבות בלויי וילבש הכל, מן

אלו". אחר.20)בדברים בשם טז:)21)להיקרא (ר"ה
אדם, של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק: ר' אמר
- צדקה מעשה. ושינוי השם שינוי צעקה, צדקה, הם: ואלו
שכתוב: - צעקה ב); י, (משלי ממות תציל וצדקה שכתוב:
(תהלים  יוציאם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל "ויצעקו
את  תקרא לא אשתך "שרי שכתוב: - השם שינוי כח); קז,
נתתי  וגם אותה וברכתי ונאמר: שמה. שרה כי שרי, שמה
שכתוב: - מעשה שינוי טו); יז, (בראשית בן לך ממנה
וגו' הרעה על האלהים וינחם מעשיהם... את האלהים "וירא
ויאמר  שכתוב: - מקום שינוי אף אומרים: ויש י). ג, (יונה
(בראשית  גדול לגוי ואעשך מארצך... לך לך אברם אל ה'

א). לז:).22)יב, (סנהדרין

.‰ÂÈÚLt ÚÈ„BÈÂ ÌÈa¯a ‰cÂ˙iL ,·MÏ ÏB„b Á·LÂ¿∆«»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»
ÌÈ¯Á‡Ï B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·Ú ‰l‚Óe ,Ì‰Ï23 »∆¿«∆¬≈∆≈¿≈¬≈«¬≈ƒ

Ck BÏ È˙ÈNÚÂ ÈBÏÙÏ È˙‡ËÁ ÌÓ‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â¿≈»∆»¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒƒ»
BÈ‡Â ‰‡b˙n‰ ÏÎÂ .ÌÁ˙Óe ·L ÌBi‰ ÈÈ¯‰Â ,CÎÂ»»«¬≈ƒ«»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆¿≈
,‰¯eÓb B˙·eLz ÔÈ‡ - ÂÈÚLt ‰qÎÓ ‡l‡ ,ÚÈ„BÓƒ«∆»¿«∆¿»»≈¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na ."ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÂÈÚLt ‰qÎÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆¿»»…«¿ƒ««∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ;B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Úa ? ¬ƒ«¬≈∆≈»»«¬≈¬»
ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚaÌÒ¯ «¬≈∆≈»»«»≈»ƒ¿«¿≈

BÓˆÚ25BÏ ‡È‰ ÌÈtŒ˙efÚÂ ,26Ìlb Ì‡27·L ‡l‡ . «¿¿«»ƒƒƒƒ»∆»»
‰cÂ˙Óe ,ÂÈÙÏ ÂÈ‡ËÁ Ë¯BÙe ‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»≈¬»»¿»»ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÌÈa¯ ÈÙÏ Ì‰ÈÏÚ28‡lL BÏ ‡È‰ ‰·BËÂ . ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ∆…
ÈeÒk ÚLt ÈeN È¯L‡" :¯Ó‡pL ,BBÚ ‰lb˙ƒ¿«»¬∆∆¡««¿≈¿∆«¿

."‰‡ËÁ¬»»

לו 23) שימחל מחבירו בעדו שיבקשו כדי פו:), (יומא
שם). להם 24)(רש"י, ולהודיע ברבים להתוודות שעליו

נשוי 25)פשעיו. "אשרי אומר: אחד כתוב פו:) (יומא
אומר: אחד וכתוב א), לב, (תהלים חטאה" כסוי פשע
כאן  כיצד? הא יג). כח, (משלי יצליח" לא פשעיו "מכסה
שבין  בעבירות כאן (יפרסם); לחבירו אדם שבין בעבירות

מה  שכל - שמים כבוד משום והטעם: (יכסה). למקום אדם
שמים  כבוד את בזה ממעט הוא בפרהסיא חוטא שאדם
עבירות  שעל וסובר: משיג והראב"ד שם). רש"י, (מלשון
צריך  למקום אדם בין שהן פי על אף והגלויות, המפורסמות
לפרסם  צריך כך החטא, שנתפרסם שכמו בגלוי: להתוודות
שמכלֿמקום  סובר, רבינו אבל ברבים. ויתבייש התשובה
עוד  ידע שלא אדם שם יהיה אולי לפרסמן: מצוה אין
ויש  (כס"מ). שמים שם ויתחלל לו יוודע ועכשו בדבר,
וכן  כהנא, דרב מפסיקתא רבינו לשיטת ראיה להביא
אדם  שבעולם, בנוהג אליעזר: ר' "אמר יד): (הושע, בילקוט
לרצות  מבקש הוא זמן ולאחר ברבים חברו את המבזה
ביני  לי ומתרצה ברבים, לי מבזה אתה אומר: הוא אותו,
ואני  בפניהם, שביזיתני אנשים אותם והבא לך ובינך?!
ומחרף  עומד אדם אלא כן; אינו הקב"ה אבל לך. מתרצה
ובינך  ביני תשובה עשה לו: אומר והקב"ה בשוק, ומגדף

שמח"). ("אור מקבלך" מצדו.26)ואני היא חוצפה
אבל 27) עליהן; מתבייש שאינו שדומה מפני לד:), (ברכות

יב:): (שם, ואמרו בהן. שמתבייש סימן עליהן, מכסה אם
כל  על לו מוחלים - בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל
ואינו  חטאה). כסוי דיבורֿהמתחיל: שם, (תוספות עוונותיו"
מותר, - לצורך אבל לצורך, שלא כשפירסמן אלא אסור
וכן  תישרף; שלא כדי תמר במעשה הודה יהודה שהרי
נחשדים  אחיו שאר יהיו שלא כדי בוש, ולא הודה ראובן
(פר"ח). הבא עולם חיי ונחלו ז:), (סוטה כמבואר מאביהם,

בפרוטרוט.28) עוונותיו לפניהם פרוט לבלי

.ÂÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡29- ««ƒ∆«¿»¿«¿»»»»¿»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓi‰ ‰¯NÚa»¬»»«»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰30:¯Ó‡pL ,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ƒ»»¿≈ƒ¿«∆∆ƒƒ»∆∆¡«
"B‡ˆn‰a '‰ eL¯c"31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓÊ Ïk - ¯eaˆ Ï·‡ ;„ÈÁÈa32‰·eLz ÌÈNBÚL ¿»ƒ¬»ƒ»¿«∆ƒ¿»
'‰k" :¯Ó‡pL ,ÔÈÚ Ì‰ ,ÌÏL ·Ïa ÔÈ˜ÚBˆÂ¿¬ƒ¿≈»≈≈«¬ƒ∆∆¡««

"ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡33. ¡…≈¿»»¿≈≈»

השנה.29) ימות ועוד:30)בכל ורצון. רחמים ימי שהם
ולפיכך  ביוה"כ, נחתם דינו וגזר בראשֿהשנה נידון אדם כל
(מהרש"א, שנחתם קודם דינו גזר לבטל היחיד גם יכול

מט:). עת 31)יבמות בכל נענה ואינו מצוי שאינו משמע
קה.). (יבמות ידועות בעתים ימות 32)אלא בשאר אפילו

(שם). נחתם 33)השנה שאפילו הציבור זכות גדולה כי
יח.). (ר"ה תשובה עלֿידי נקרע הוא דינו, גזר

.ÊÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ34„ÈÁiÏ , «ƒƒ¿«¿»«…¿»ƒ
ı˜ ‡e‰Â ,ÌÈa¯ÏÂ35CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈÏ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ŒÌBÈa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ïk‰ ÌÈ·iÁ«»ƒ«…«¬¿»¿ƒ¿«¿
·¯ÚÓ ÏÈÁ˙iL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÈecÂ ˙ÂˆÓe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«ƒ«ƒƒ∆«¿ƒ≈∆∆

ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌBi‰36˜ÁÈ ‡nL ,37Ì„˜ ‰„eÚÒa «…∆∆…«∆»≈»≈ƒ¿»…∆
¯ÊBÁ ,ÏÎ‡iL Ì„˜ ‰cÂ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰cÂ˙iL∆ƒ¿«∆¿««ƒ∆ƒ¿«»…∆∆…«≈
‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁÂ ,˙È·¯Ú ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈŒÈÏÈÏa ‰cÂ˙Óeƒ¿«∆¿≈≈«ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«∆
?‰cÂ˙Ó ÔÎÈ‰Â .‰ÏÈÚ·e ‰ÁÓ·e ÛÒeÓ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿«∆

B˙lÙz ¯Á‡ - „ÈÁÈ38ÚˆÓ‡a - ¯eaˆŒÁÈÏLe , »ƒ««¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿∆¿«
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ,B˙lÙz39. ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ
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(ויקרא 34) תטהרו" ה' "לפני ביוםֿהכפורים: נאמר שהרי
ל). יום 35)טז, ועד מראשֿהשנה שהם המחילה ימי גמר

רוקח"). ("מעשה המפסקת.36)הכפורים הסעודה את
הגמרא 37) בנוסח אבל שם. הרי"ף גירסת לפי פז:) (יומא

(מחמת  בסעודה" דעתו תיטרף "שמא כתוב: שלפנינו
שם). רש"י, כפירוש תפילת 38)שיכרּות, שגמר אחרי

הברכה 39)"שמונהֿעשרה". שהיא היום, ברכת היא
שבתפילת  האחרונות ושלש הראשונות שלש בין האמצעית

(שם). "שמונהֿעשרה"

.Áe‡ËÁ eÁ‡ Ï·‡" :Ï‡¯NÈ Ïk Ba e‚‰pL Èece‰«ƒ∆»¬»ƒ¿»≈¬»¬«¿»»
"(elÎ)40Èece‰ ¯wÚ ‡e‰Â ,41‰cÂ˙‰L ˙B¯·Ú . À»¿ƒ««ƒ¬≈∆ƒ¿«»

Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁ - ‰Ê ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒƒ∆≈ƒ¿«∆¬≈∆
„ÓBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Á‡ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ«≈««ƒ∆≈

B˙·eL˙a42È˙‡hÁÂ Ú„‡ È‡ ÈÚLÙ Èk" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»«¬ƒ≈»¿«»ƒ
"„ÈÓ˙ Èc‚43. ∆¿ƒ»ƒ

מנטובה.40) ממשיך 41)כנוסח גם והוא פז:) (יומא
כמבואר  הוא, הוידוי מעיקר זה שכל פשענו, עוינו, ואומר:

ה"לחםֿמשנה"). וכדברי ה"א, (פ"א, יודע 42)לעיל ואינו
וחטא. עוון שום סבור 43)בעצמו "איני פו:) (יומא

(מלשון  עומד" נגדי הוא כאילו תמיד הוא והרי לי, שכיפרת
שם). רש"י,

.ËÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ‡ÏÂ ‰·eLz‰ ÔÈ‡≈«¿»¿…«ƒƒ¿«¿ƒ∆»«
¯·c ÏÎ‡L ÈÓ ÔB‚k ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Ú¯eÒ‡ ¬≈∆≈»»«»¿ƒ∆»«»»»

˙B¯·Ú Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰¯eÒ‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ· B‡»«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬»¬≈
B¯·Á ˙‡ Ï·BÁ‰ ÔB‚k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL44B‡ ∆≈»»«¬≈¿«≈∆¬≈

BÏ ÏÁÓ BÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏÊB‚ B‡ B¯·Á Ïl˜Ó‰«¿«≈¬≈¿¿«≈»∆≈ƒ¿»
BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó B¯·ÁÏ ÔziL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ≈«¬≈«∆«»

e‰v¯ÈÂ45·iÁ ‡e‰L ÔBÓÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ«≈««ƒ∆∆¡ƒ»∆«»
BÏ ÏÁÓiL epnÓ Ï‡LÏÂ B˙Bv¯Ï CÈ¯ˆ - BÏ46elÙ‡ . »ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ∆∆ƒ¿«¬ƒ

BÒiÙÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·„· ‡l‡ B¯·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï47 …ƒ¿ƒ∆¬≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿
BÏ ÏÁÓÏ B¯·Á ‰ˆ¯ ‡Ï .BÏ ÏÁÓiL „Ú Ba ÚbÙÏÂ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«…»»¬≈ƒ¿…
ÂÈÚ¯Ó Ì„‡ŒÈa ‰LÏL ÏL ‰¯eL BÏ ‡È·Ó -≈ƒ»∆¿»¿≈»»≈≈»

ÔÈL˜·Óe Ba ÔÈÚ‚BÙe48- Ô‰Ï ‰v¯˙ ‡Ï .epnÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆…ƒ¿«»»∆
CÏB‰Â BÁÈpÓ - ‰ˆ¯ ‡Ï .˙ÈLÈÏLe ‰iL BÏ ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…»»«ƒ¿≈

‡ËBÁ‰ ‡e‰ ÏÁÓ ‡lL ‰ÊÂ ,BÏ49- Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆∆…»««≈¿ƒ»»«
BÏ ÏÁÓiL „Ú ,ÌÈÓÚt ÛÏ‡ elÙ‡ ‡·e CÏB‰50. ≈»¬ƒ∆∆¿»ƒ«∆ƒ¿«

אלעזר 45)בגופו.44) רבי דרש זו "את פה:). (יומא
שבין  עבירות - תטהרו" ה' לפני חטאתיכם "מכל בןֿעזריה:
לחבירו  אדם שבין עבירות מכפר, יוםֿהכפורים למקום אדם

חבירו. את שירצה עד מכפר, יוםֿהכפורים (ב"ק 46)אין
ולא  בחבירו בחובל אלא זה נאמר לא שם אבל מ"ז). פ"ח,
על  ס:) (ב"ק חז"ל מדרשת ראיה מביאים ויש בגוזלו.
טו): לג, (יחזקאל ישלם" גזלה רשע, ישיב "חבל הפסוק:
לא  כשעוד זה וכל הוא". רשע - משלם שגזילה פי על "אף

הרמב"ם). על ("קובץ" חבירו את פז:).47)פייס (יומא
ורהב  והתרפס לך פיך... באמרי נוקשת ב): ו, (משלי שנאמר
ממנו. מחילה עליך שיבקשו רעים עליו הרבה - רעיך

ועתה 48) נא, שא "אנא, טז): נ, (בראשית שנאמר (שם),
לשון  אלא "נא" ואין "נא", פעמים שלש הרי - נא" שא

יט)49)בקשה. אות (חוקת, תנחומא ובמדרש צב.), (ב"ק
חטאתי! לו: ואומר לחבירו אדם סרח שאם "ומניין אמרו:
יב, (שמואלֿא שנאמר חוטא? נקרא - לו מוחל אינו שאם
להתפלל  מחדול לה' מחטוא לי חלילה אנכי "גם כג):
(שם): שנאמר חטאנו, ואמרו: כשבאו - אימתי? בעדכם".
רעה". חטאתנו כל על יספנו כי עבדיך... בעד "התפלל

רבו 50) חנינא רבי את לפייס שהלך ברב, שמצינו כמו
בכבודו  שפגע על יוםֿכפורים, ערב בכל שנה, שלשֿעשרה

פז:). (יומא

.ÈÈ¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡51‡‰È ‡l‡ ,Òit˙È ‡ÏÂ »»»»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆»¿≈
epnÓ Lw·nL ‰ÚL·e .ÒÚÎÏ ‰L˜Â ˙Bˆ¯Ï ÁB«ƒ¿¿»∆ƒ¿…¿»»∆¿«≈ƒ∆
.‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ·Ïa ÏÁBÓ ,ÏÁÓÏ ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿…≈¿≈»≈¿∆∆¬≈»
.¯hÈ ‡ÏÂ ÌwÈ ‡Ï ,‰a¯‰ BÏ ‡ËÁÂ BÏ ¯ˆ‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈«¿»»«¿≈…ƒ…¿…ƒ…

ÌaÏÂ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏL Ìk¯c e‰ÊÂ52Ï·‡ ;ÔBÎp‰ ¿∆«¿»∆∆«ƒ¿»≈¿ƒ»«»¬»
Ô˙¯·ÚÂ" :‡l‡ ,Ôk ÔÈ‡ ·ÏŒÈÏ¯Ú ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰»¿≈»ƒ¬¿≈≈≈»≈∆»¿∆¿»»

"Áˆ ‰¯ÓL53ÈÙÏ ÌÈBÚ·b‰ ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿»»∆«¿≈≈««ƒ¿ƒ¿ƒ
eÏÁÓ ‡lL54eÒit˙ ‡ÏÂ55ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â" : ∆…»¬¿…ƒ¿«¿¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈

"‰n‰ Ï‡¯NÈ56. ƒ¿»≈≈»

צ 51) שאבימלך (ב"ק אחרי אבינו, באברהם שמצינו כמו ב.)
עליו  שהתפלל אלא עוד ולא נתפייס. - מחילה ממנו ביקש
אל  אברהם ויתפלל יז): כ, (בראשית שנאמר כמו לה',

אמר:52)האלהים. דאת הא החובל) פרק (בירושלמי,
לו  הוציא אבל רע; שם לו הוציא "בשלא - למחול שצריך
מיימוניות). (הגהות עולמית" מחילה לו אין - רע שם

יא).53) א, (עמוס הכתוב המלך 54)מלשון לשאול
כא). (שמואלֿב, שמסופר כמו הגבעונים, את שהמית

לכם 55) אעשה "מה אותם: כששאל המלך, דוד ידי על
וראה  (שם). בלבם הקשה עברתם את ושמרו אכפר?" ובמה

עח:). (יבמות ה'56)במסכת בקהל לבוא ראויים ואינם
זו  באומה יש סימנים "שלשה דוד: אמר וכך עט.). (שם,
בו  שיש כל חסדים. וגומלי ביישנים רחמנים, (ישראל):
ואלה  זו; באומה להידבק ראוי - הללו סימנים שלשה
להידבק  ראויים אינם - רחמנים שאינם מתוך הגבעונים,
ישראל  מבני לא והגבעונים ואמר: עליהם גזר ומיד בהם".

ב). כא, (שמואלֿב המה

.‡È‰ÏÈÁÓ Lw·iL Ì„˜ B¯·Á ˙Óe ,B¯·ÁÏ ‡ËBÁ‰«≈«¬≈≈¬≈…∆∆¿«≈¿ƒ»
¯Ó‡ÈÂ ,B¯·˜ ÏÚ Ô„ÈÓÚÓe Ì„‡ŒÈa ‰¯NÚ ‡È·Ó -≈ƒ¬»»¿≈»»«¬ƒ»«ƒ¿¿…«

Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ï È˙‡ËÁ :Ì‰ÈÙa57‰Ê ÈBÏÙÏÂ ƒ¿≈∆»»ƒ«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ∆
B¯ÈÊÁÈ - ÔBÓÓ BÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÏ È˙ÈNÚ CÎÂ CkL∆»»»»ƒƒ¿ƒ»»«»»«¬ƒ
Œ˙È·a epÁÈpÈ - ÔÈL¯BÈ BÏ Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï .ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ…»»≈«¿ƒ«ƒ∆¿≈

ÔÈc58.‰cÂ˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿«∆

מחבירו 57) מחילה המבקש בין יש וחילוק פז.). (יומא
הוא  - שבראשון מותו: אחרי ממנו המבקש ובין בחייו,
לפני  מתוודה הוא ואחריֿכן קודם מחבירו מחילה מבקש
מאת  מחילה מעוכב הוא חבירו את פייס שלא עוד כל כי ה',
מבקש  כך ואחר ה' לפני קודם מתוודה הוא - ובשני ה';

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



daeyzקצו zekld - rcnd xtq - oeygxn f"k iying mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לכבוד  שמים כבוד להקדים לו: נאה וכך חבירו, מחילת
רוקח"). ("מעשה המת ביד 58)חבירו מונח הממון ויהי

כטוב  בו יעשו ביתֿהדין או היורשים; שיבואו עד ביתֿדין
מ"ה). פ"ט, (ב"ק רבינו כפירוש בעיניהם.

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ז חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שופר 1) לתקיעת טעם רשע; או בינוני צדיק, נקרא מי

לעולם  חלק להם יש העולם אומות חסידי בראשֿהשנה;
המינים  הבא; לעולם חלק להם שאין הם מי הבא;

למיניהם. והאפיקורסים

.‡.˙BBÚÂ ˙BiÎÊ BÏŒLÈ Ì„‡‰ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈»»»∆¿À«¬
ÈÓe ,˜Ècˆ - ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BiÎfL ÈÓƒ∆¿À»¿≈«¬»«ƒƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .ÚL¯ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BBÚL∆¬»¿≈«¿À»»»∆¡»¿∆¡»
‰È·LBÈ Ïk ˙BiÎÊ eÈ‰ Ì‡ - ‰È„n‰ ÔÎÂ .ÈBÈa -≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ»¿À»¿∆»
eÈ‰ Ì‡Â ;˙˜cˆ BÊ È¯‰ ,Ô‰È˙BBÚ ÏÚ ˙Ba¯Ó¿À«¬≈∆¬≈«∆∆¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚL¯ BÊ È¯‰ ,ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ¬≈∆¿Àƒ¬≈¿»»¿≈»»»

Blk2. À

לפי 2) אומר: שמעון ברבי אלעזר רבי מ:) (קידושין
מצוה  עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם
זכות: לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו, - אחת
העולם  כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה עבר
(קהלת  הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר: חובה, לכף
ומכל  ממנו אבד זה שחטא יחידי חטא בשביל - יח) ט,
שיקול  לנו מועיל מה תשאל: ושמא הרבה. טובה העולם
העולם  את דנים הלא רשעה, או היא צדקת אם המדינה
להשיב: יש זה על העולם? שיקול אחרי הולך והכל כולו,
חציו  כולו כשהעולם כגון: לפעמים, נצרך המדינה" "שיקול
מה  כפי מדינה כל ורואים שוקלים אז חייב, וחציו זכאי
היא  - צדקת היא ואם נחרבת: היא - רשעה היא אם שהיא:

(לחםֿמשנה). נאבדים המועטים וחוטאיה ניצולת

.·˙Ó ‡e‰ „iÓ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó ÂÈ˙BBÚL Ì„‡»»∆¬»¿Àƒ«¿À»ƒ»≈
BÚL¯a3"EBÚ ·¯ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,4‰È„Ó ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆∆¡««…¬¿¿≈¿ƒ»

:¯Ó‡pL ,˙„·B‡ ‡È‰ „iÓ - ÔÈa¯Ó ‰È˙BBÚL∆¬∆»¿Àƒƒ»ƒ∆∆∆∆¡«
‰a¯ Èk ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ"5ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ."'B‚Â «¬«¿…«¬…»ƒ»»¿¿≈»»»

Ô‰ „iÓ ,Ô‰È˙BiÎfÓ ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ eÈ‰ Ì‡ - BlkÀƒ»¬≈∆¿Àƒƒ¿À≈∆ƒ»≈
"Ì„‡‰ ˙Ú¯ ‰a¯ Èk '‰ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ˙ÁL6. ƒ¿»ƒ∆∆¡«««¿ƒ«»»«»»»

ÈÙÏ ‡l‡ ,˙BBÚ‰Â ˙BiÎf‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÈ‡ ‰Ê ÏewLÂ¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿««¿À¿»¬∆»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙BBÚ ‰nk „‚k ‡È‰L ˙eÎÊ LÈ :ÌÏ„‚»¿»≈¿∆ƒ¿∆∆«»¬∆∆¡«

"·BË ¯·c B· ‡ˆÓ ÔÚÈ"7„‚k ‡e‰L ÔBÚ LÈÂ . ««ƒ¿»»»¿≈»∆¿∆∆
„Á‡ ‡ËBÁÂ" :¯Ó‡pL ,˙BiÎÊ ‰nk8‰·BË „a‡È «»¿À∆∆¡«¿∆∆»¿«≈»

,˙BÚc Ï‡ ÏL BzÚ„· ‡l‡ ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡Â ."‰a¯‰«¿≈¿≈¿ƒ∆»¿«¿∆≈≈
.˙BBÚ‰ „‚k ˙BiÎf‰ ÔÈÎ¯BÚ C‡È‰ Ú„Bi‰ ‡e‰Â¿«≈«≈«¿ƒ«¿À¿∆∆»¬

שעוונותיהם 3) גמורים רשעים רואים שאנו פי על ואף
זה, "שיקול" אולם - ימים ומאריכים זכויותיהם על מרובים
גדלן, לפי אלא והעבירות המצוות מספר רוב לפי אינו
שידמה  אדם אפשר ולכן זו. הלכה בסוף בסמוך כמבואר

שבזכותה  אחת מצוה עשה הוא אבל גמור, רשע שהוא לנו
שרבינו  מפרשים: ויש (כסףֿמשנה). ארוכים לחיים זכה
ימות  אם האדם: מיתת בשעת הנעשה בשיקול כאן ידבר
לחיי  יזכה או הבא, העולם מחיי וייכרת כבהמה בחטאו
שבשיקול  (ה"ג) בסמוך רבינו מדברי מוכח וכן הבא. עולם

(לחםֿמשנה). כאן ידובר מיתה בשעת הרי 4)העשוי
עוונותיו. רוב לפי נידון נידונית 5)שהאדם שהעיר הרי

עוונותיה. רוב האדם.6)לפי ירעבם 7)מין בן באביה
וחטאות  חטאותיו שלמרות הללו, הדברים נאמרו בןֿנבט
יבוא  לבדו זה "כי ככתוב: ישראל, לקבורת יבוא אביו
(מ"ק  חז"ל ואמרו טוב". דבר בו נמצא יען קבר, אל לירבעם
אביו  ירבעם שהושיב (משמרות) פרדסאות "שביטל כל.):
שלפעמים  אנו, רואים לרגל". ישראל יעלו שלא הדרכים על

טו  לא הרבה כנגד שקול אחד טוב כפשוטו 8)בים.דבר
וטובות. גדולות זכויות הרבה יאבד לפעמים אחד חטא

.‚‰‰˙Â ‰NÚL ˙Bˆn‰ ÏÚ ÌÁpL ÈÓ Ïk9ÏÚ »ƒ∆ƒ«««ƒ¿∆»»¿»»«
È‡ÂÏ‰ ,Ô˙iNÚa ÈzÏÚB‰ ‰Óe :BaÏa ¯Ó‡Â ,˙BiÎf‰«¿À¿»«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ»»«¿«
ÔÈ‡Â ,Ôlk ˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ È˙ÈNÚ ‡Ï…»ƒƒ»¬≈∆ƒ≈∆À»¿≈
˙˜„ˆÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚa ˙eÎÊ ÌeL BÏ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿«
‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - "BÚL¯ ÌBÈa epÏÈv˙ ‡Ï ˜Ècv‰««ƒ…«ƒ∆¿ƒ¿≈∆∆»

˙BBL‡¯‰ ÏÚ ‰‰B˙a10Ì„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»
- ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈa¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - ÚL¯ ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz - ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»

‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ - ‰·eL˙11. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי ה' וינחם וניחם. התחרט
(הערוך). ה' קדם מן תהי והוה ירושלמי: תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע כן לא אם כי מ:) (קידושין
לא  ומדוע עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט שתוהה במי כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב שעשה הזכרנו 11)הטוב כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי הידועה: השאלה את (ה"ב) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב"שער הרמב"ן מתרץ זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב"ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב: שאמר כמו זה, לדין ביחס רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב"ן כותב ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
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ועוני  בנים מיתת ופגעים, מנגעים הזה: שבעולם הענשים
השכר  ואת מיתה, בלשון: חכמינו אותם כינו בזה, וכיוצא

חיים. בלשון: - הטוב והגמול

.„˙¯Êb ‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ«»¿…«»»¿≈«
·e˙k‰12ÌÈLÈ e¯eÚ :¯ÓBÏk ,da LÈ ÊÓ¯ - «»∆∆∆»¿«¿≈ƒ

eNtÁÂ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â ,ÌÎ˙MÓƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆¿«¿
‰·eL˙· e¯ÊÁÂ ÌÎÈNÚÓa13el‡ .ÌÎ‡¯Ba e¯ÎÊÂ14 ¿«¬≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆≈

ÌÈ‚BLÂ ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÁÎBM‰15Ïk «¿ƒ∆»¡∆¿«¿≈«¿«¿ƒ»
eËÈa‰ - ÏÈvÈ ‡ÏÂ ÏÈÚBÈ ‡Ï ¯L‡ ˜È¯Â Ï·‰a Ì˙L¿»»¿∆∆»ƒ¬∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ
Ïk ·ÊÚÈÂ ,ÌÎÈÏÏÚÓe ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰Â ÌÎÈ˙BLÙÏ¿«¿≈∆¿≈ƒ«¿≈∆««¿≈∆¿«¬…»
.‰·BË ‡Ï ¯L‡ Bz·LÁÓe ‰Ú¯‰ Bk¯c ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆«¿»»»«¬«¿¬∆…»

CÎÈÙÏ16dlk ‰M‰ Ïk BÓˆÚ ‰‡¯iL Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ»»»∆ƒ¿∆«¿»«»»À»
BÈˆÁ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ;·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ el‡k¿ƒ∆¿««¿∆¿«»¿≈»»»∆¿
˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÁ :·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ««¿∆¿«»»»≈¿∆»¬≈ƒ¿ƒ«∆
BÏ Ì¯‚Â ‰·BÁŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ«¿¿∆»»»À¿«»¿»«
BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ ;‰˙ÁL‰«¿»»»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«∆«¿
Ì‰ÏÂ BÏ Ì¯‚Â ,˙eÎÊŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â¿∆»»»À¿«¿¿»«¿»∆
‰Ê - "ÌÏBÚ „BÒÈ ˜ÈcˆÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ïv‰Â ‰ÚeLz¿»¿«»»∆∆∆«¿«ƒ¿»∆

BÏÈv‰Â ˙eÎÊÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÚÈ¯Î‰ ,˜„vL17. ∆»«ƒ¿ƒ«∆»»»ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈÚ ÈtÓe18˙Ba¯‰Ï Ï‡¯NÈŒ˙Èa Ïk e‚‰ ‰Ê ƒ¿≈ƒ¿»∆»¬»≈ƒ¿»≈¿«¿

ŒL‡¯Ó ˙BˆÓa ˜ÒÚÏÂ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ·e ‰˜„ˆaƒ¿»»¿«¬ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿≈…
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „ÚÂ ‰M‰19e‚‰Â .‰M‰ ÏkÓ ¯˙È «»»¿««ƒƒ»≈ƒ»«»»¿»¬

Ïlt˙‰Ïe el‡ ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ‰ÏÈla Ìe˜Ï ÌlÎÀ»»««¿»«¬»»»ƒ≈¿ƒ¿«≈
ÔÈLeaÎ·e ÌÈeÁz È¯·„a ˙BiÒÎŒÈz·a20¯B‡iL „Ú ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ«∆≈

.ÌBi‰«

(12- תוקעים? "למה חז"ל: כלשון לדבר, טעם תת מבלי
טז.). (ר"ה תקעו" אמר: דרשת 13)רחמנא מצינו וכן

(תהלים  שופר בחודש "תקעו אמור): (ויקראֿרבה, חז"ל
שפרו  - "בשופר" מעשיכם: חדשו - "בחודש" ד), פא,
כשופר: לכם נעשה הריני - מעשיכם שיפרתם אם מעשיכם.
מכסא  עומד אני אף בזו, ומוציא בזו מכניס זה שופר מה
(פיסקא  כהנא דרב ובפסיקתא רחמים". כסא על ויושב דין
שתהיו  לכם: התקנתי "שכך אמרו: השביעי) בחודש
מתקיעת  חרדים שתהיו בראשֿהשנה, בשופר תוקעים

לתשובה. עצמכם להתקין והנרדמים.14)השופר הישנים
הובאו 15) הדרשן משה ר' ולדברי בהתמסרות. עוסקים

יט), ה, (משלי תמיד תשגה באהבתה הפסוק: על ברש"י
מפרשים  ויש וטיפול. עסק והוראתה: בערבית המלה מקור

במעשיהם. תועים משגה. מה 16)מלשון: אל חוזר
בין  רובו, אחרי נידון האדם כי הקודמות, בהלכות שנאמר
רובו. אחר נידון העולם וכן מיתה: בשעת ובין בראשֿהשנה
הוא  וכן וכו'. אדם כל צריך - קובע והרוב הואיל לפיכך,

מ:). (קידושין בברייתא היסוד 17)הנוסח הוא וכאילו
קיים. העולם שיקול 18)שעליו ימי הם האלה שהימים

במעשים. ופישפוש דרכים חיפוש ועת והעוונות, הזכויות
ה"ח).19) פ"ח, פאה (פ"ב 20)(ירושלמי, תענית במסכת

כיבושין", דברי לפניהם אומר שבהם "הזקן שנינו: מ"א)
אותו  ומחזירים הלב את הכובשים מוסר דברי ופירושו:

לעורר  לפרשו: יש אולי בתפילה, שהמדובר וכאן למוטב.
מעלינו. כעסו שיכבוש הקב"ה של רחמיו

.‰ÔÈ‡ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙BBÚ ÔÈÏ˜BML ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ¬»»ƒ¿À»≈
ÁL ÔBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓÈL ‡ÏÂ ‰lÁz B· ‡Ë21‡l‡ , ¿«¿ƒ»»»∆»»¿ƒ»¿…≈ƒ∆»

CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓ ÂÈ˙BBÚ e‡ˆÓ Ì‡ .CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓƒ¿ƒƒ»≈»ƒƒ¿¿¬»ƒ¿ƒƒ¿≈≈
,ÌÈÙ¯ËˆÓ ˙BBÚ ÈzL Ì˙B‡ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ«¿À»»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ

ÂÈ˙BiÎÊ e‡ˆÓ Ì‡Â ;Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„Â22„‚k ¿»ƒ««…¿ƒƒ¿¿¿À»¿∆∆
Ïk ÌÈ¯È·ÚÓ - CÏÈ‡Â ÈLÈÏL ÔBÚÓ ¯L‡ ÂÈ˙BBÚ¬»¬∆≈»¿ƒƒ»≈»«¬ƒƒ»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ÂÈ˙BBÚ23·LÁ ÈLÈÏM‰L ÈÙÏ , ¬»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ È¯‰ ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ;ÌÈM‰ eÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡ƒ̄∆¿»ƒ¿¬«¿«ƒ¿≈»¿ƒƒ¬≈

ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,ÈLÈÏM‰ ÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡¯24‰na . ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈«»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c25‰l‡ ÏkŒÔ‰" :¯Ó‡pL ,„ÈÁÈa ? ¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆∆¡«∆»≈∆

"¯·bŒÌÚ LBÏL ÌÈÓÚt Ï‡ŒÏÚÙÈ26,¯eav‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¬«ƒ»ƒ»∆¬»«ƒ
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏLe ÈL ,ÔBL‡¯ ÔBÚ Ô‰Ï ÔÈÏBzƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆∆¡««
."ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ Ï‡¯NÈ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««¿»»…¬ƒ∆
Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓ ‰Ê C¯c ÏÚ - Ô‰Ï ÔÈ·MÁnLÎe¿∆¿«¿ƒ»∆«∆∆∆¿«¿ƒ»∆

ÈÚÈ·¯Ó27‰ˆÁÓ ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈBÈa‰ .CÏÈ‡Â ≈¿ƒƒ¿≈≈«≈ƒƒ»»ƒ¿«∆¡»
B˙B‡ ÔÈc ,ÌÏBÚÓ ÔÈlÙz ÁÈp‰ ‡lL ,Ô‰lL ˙BBÚ¬∆»∆∆…ƒƒ«¿ƒƒ≈»»ƒ

B‡ËÁ ÈÙk28Ïk ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ , ¿ƒ∆¿¿∆≈∆»»«»¿≈»
ÈÙk Ô˙B‡ ÔÈc - ÌÈa¯Ó Ô‰È˙BBÚL ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆¬≈∆¿Àƒ»ƒ»¿ƒ

Ì‰È‡ËÁ29Ï‡¯NÈ ÏkL ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï LÈÂ , ¬»≈∆¿≈»∆≈∆»»«»∆»ƒ¿»≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ30,e‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ≈»∆≈∆»»«»««ƒ∆»¿

- "ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈À»«ƒƒ¿»ƒ¿»∆
ÌÏBÚ‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÁ‰ ı¯‡ :¯ÓBÏk ,ÏLÓ BÊ ı¯‡∆∆»»¿«∆∆««ƒ¿»»

‡a‰31ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁ ÔÎÂ .32˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ , «»¿≈¬ƒ≈À»»≈»∆≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ33. »»«»

פו:).21) עוון 23)שקולות.22)(יומא נושא שנאמר:
מעביר  ישמעאל: ר' דבי "תנא יח). ז, (מיכה פשע על ועובר
ראשון  מעבירו הבינונים עוון כלומר: ראשון", ראשון,
לחשבון, צירפם ולא הראשונים שנים שהעביר כמו ראשון.
זה  בינוני של השלישי העוון את ולמחול להעביר מתחיל כן

יז.). (ר"ה זכויותיו כנגד שקולים ושמא 24)שעוונותיו
תולים  וה"בינוני (ה"ג) לעיל רבינו כתב למה כן אם תאמר:
למיתה", נחתם - תשובה עשה לא ואם יוםֿהכפורים, עד לו
נמחלו  כבר כן ואם ראשון, ראשון עוונותיו מעבירים הלא
לומר: ויש לחיים? להיחתם איפוא היה וצריך עוונותיו כל
ראשון, לו מעבירים אין ואז בראשֿהשנה מדבר שלעיל
לדעת  עוונותיו ששוקלים מיתה בשעת ידובר וכאן ראשון:
(כסףֿמשנה). לגיהנום או לגןֿעדן ילך אם

ואילך.25) משלישי האדם עוונות לחשוב שמתחילים
על 26) חשבונותיו לעשות אל יפעל השלישית שמהפעם

חוטא. כף 27)גבר על הראשונים ג' מניחים שאין
עוונותיהם  נמצאו ואם עוונותיהם. כל שישקלו עד המאזנים
אליהם  מצרפים אז זכויותיהם, על מרובים ואילך מרביעי
נמצאו  ואם הכל: על אותם ודנים הראשונים השלשה את גם
מעבירים  אז - ואילך מרביעי עוונותיהם כנגד זכויותיהם

ראשון. ראשון, שהבינונים 28)עוונותיהם שאמרנו מה
כשאין  רק זהו לגיהנם, נידונים ואינם נמחלים עוונותיהם
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נמצא  אם אבל תפילין: מצות ביטול עוון עוונותיהם בין
ישראל  "פושע נקרא: אותו שהעושה זה חמור עוון ביניהם
נוחל  הוא ענשו שקיבל ואחרי בגיהנם, נידון הוא - בגופו"

יז.). (ר"ה הבא עולם פ"י,30)(שם).29)חיי (סנה'
עלי 31)מ"א). החיים אחרי החיים הם הנפשות עולם

לשון 32)אדמות. וזה נח. בני מצוות שבע עליהם שקיבלו
שבע  עליו המקבל "כל ה"יא): פ"ח, מלכים (הל' רבינו
על  העולם", אומות מחסידי זה הרי - לעשותן ונזהר מצוות
פ"י, עבודתֿכוכבים (הל' בביאורנו למעלה עיין המצוות ז'

קה.).33)ה"ו). (סנהדרין

.Â‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆≈∆»»«»∆»
ÔÈBcÂ ÌÈ„·B‡Â ÌÈ˙¯Î34Ì˙‡hÁÂ ÌÚL¯ Ï„b ÏÚ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«…∆ƒ¿»¿«»»

ÌÈÈn‰ :ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ35,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â , ¿»¿¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ
˙‡È··e ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ÌÈ¯ÙBk‰Â ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰Â¿«¿ƒ«»¿«¿ƒƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«

ÌÈ„¯BÓ‰ ,Ï‡Bb‰36ÔÈL¯Bt‰Â ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓe «≈«¿ƒ«¬ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ÈÎ¯cÓ37‰ÈÒ‰¯Ùa ‰Ó¯ „Èa ˙B¯·Ú ‰NBÚ‰Â ƒ«¿≈ƒ¿»∆¬≈¿»»»¿«¿∆¿»

ÌÈ˜ÈB‰Èk38¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓe ÌÈ¯ÒBn‰Â ƒ»ƒ¿«¿ƒ«ƒ≈≈»««ƒ
ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL39Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚ·e ÌÈÓ„ ÈÎÙBLÂ40 ∆…¿≈»«ƒ¿¿≈»ƒ«¬≈»»«

B˙Ï¯Ú CLBn‰Â41. ¿«≈»¿»

ביארם 35)בגיהנם.34) ו' בהלכה כאן המנויים אלה כל
זה. שבפרק הבאות בהלכות אוקספורד,36)רבינו כגירסת

יז.: לר"ה חננאל רבי בפירוש הגירסא וכן קושטא. דפוס
המורדים. אחרת: בברייתא 37)ונוסחה שנויים אלה כל

יז.). סיפרו 38)(ר"ה וחז"ל ה"א). פ"א, פאה (ירושלמי,
להרגיז  ידעו לא לפני שהיו "המלכים אומר: שהיה עליו,
שאנו  פרווים זהב לנו יש לאורו? צריכים אנו כולם ה'. את
 ֿ (דברי עליו מעיד והכתוב אורו!" לו יטול בו, משתמשים
אשר  ותועבותיו יהויקים דברי "ויתר ח): לו, הימיםֿב

קג:). (סנהדרין בסמוך 39)עשה" ומפורשים יז.), (ר"ה
יאֿיב). בשם 40)(הלכה ה"א פ"א, פאה (ירושלמי,

"ולשון  מ"יז): פ"א, (אבות רבינו לשון וזה תוספתא).
הזה  בעולם האדם מן נפרעים דברים שלשה על התוספתא:
עריות  גילוי עבודהֿזרה, הבא: לעולם חלק לו ואין
להעיר  וראוי כולן". כנגד הרע ולשון - דמים ושפיכות
האדם  מן "נפרעים כתוב: שלפנינו פ"א) (פאה, שבתוספתא
אחד  המכוון אבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
לו  אין - הרע לשון המספר "כל נג: פ' בפדר"א וכן הוא.

הבא. לעולם שהוא 41)חלק מהול, שהוא יכירו שלא
באבות  ששנינו וזהו אבינו. אברהם של בבריתו מתבייש
אין  אבינו... אברהם של בריתו המפר מ"יא): פ"ג, (אבות

הבא. לעולם חלק לו

.ÊÓ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰MÓÁÌL ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÌÈÈ ¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒƒƒ»≈∆≈»
‚È‰Ó ÌÏBÚÏ ÔÈ‡Â dBÏ‡42ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ; ¡«¿≈»»«¿ƒ¿»≈∆≈»

ÌÈL Ô‰ Ï·‡ ,‚È‰Ó43ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ;¯˙BÈ B‡ «¿ƒ¬»≈¿«ƒ≈¿»≈∆≈»
‰eÓz ÏÚ·e Ûe‚ ‡e‰L Ï·‡ ,„Á‡ ÔBa¯44ÔÎÂ . ƒ∆»¬»∆««¿»¿≈
ÏkÏ ¯eˆÂ ÔBL‡¯‰ Bc·Ï BÈ‡L ,¯ÓB‡‰45ÔÎÂ . »≈∆≈¿«»ƒ¿«…¿≈

BÈa ıÈÏÓ ˙BÈ‰Ï È„k ,B˙ÏeÊÂ ÏfÓ B‡ ·ÎBk „·BÚ‰»≈»«»¿»¿≈ƒ¿≈ƒ≈
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÔBa¯ ÔÈ·e46‡e‰ el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ; ≈ƒ»»ƒ»∆»≈¬ƒ»≈

.ÔÈÓƒ

מינות.42) זו - לבבכם" "אחרי יב:): (ברכות שאמרו כמו
א). יד, (תהלים אלהים אין בלבו: נבל אמר אומר: הוא וכן
(משלי  כן לא כסילים ולב דרשו: א) (פרק תהלים ובמדרש
העולם, הוא אבטומטוס שאומרים: המינים אלו - ז) טו,
עצמו. מנהיג והוא ומנהיג, בורא לו שאין כלומר:

יהיו 43) שלא יחידי, אדם נברא "לפיכך שאמרו: כמו
פ"ד, (סנהדרין בשמים" רשויות הרבה אומרים המינים

ה"ו). פ"א, התורה יסודי הלכות (ראה והרי 44)מ"ה).
תארי  וכל טו). ד, (דברים תמונה כל ראיתם לא כי נאמר:
הנביאים  ובספרות בתורתנו ה' אצל הנמצאים הגוף
מפני  האוזן: את לשבר ומליצה לשון אלא אינם והכתובים,
תורה  דיברה לפיכך - הגופות אלא מכירים בניֿאדם שאין
פ"א, התורה יסודי (הלכות למעלה ראה בניֿאדם. כלשון
לזה: קרא "למה ושואל: זה על משיג והראב"ד ה"ט).
בזו  הלכו הרמב"ם) (מן ממנו וטובים גדולים וכמה "מין"?
בדברי  שראו ממה ויותר במקראות שראו לפי המחשבה,
משתומם  וה"כסףֿמשנה" הדעות". את המשבשות האגדות
איך  קדוש פה על לתמוה "ויש ואומר הראב"ד השגת על
וטובים  "גדולים תמונה: ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
מסיים  אחרים ודעת עצמו דעת את להניח וכדי ממנו?!"
השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסףֿמשנה"
מאמר  (פ"כ. העיקרים" ב"ספר שכתוב כמו הראב"ד,
האמונה  שעיקר פי על אף אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף היותו המאמין זאת בכל הרמב"ם), (כדברי הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח" "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב"ד
הראב"ד  התכוון ז"ל הרמב"ם אל ולא ראשון, בגוף מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף דמות
מכתב  ערך והרמב"ן זה. בגלל המדע" "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני
באמרו: המדע" "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי רב דברי (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט.), (ברכות יעקב" ל"עין ב"הכותב" ז"ל גאון
התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב"אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בניֿאדם). בלשון תורה דיברה כי האוזן, את לשבר
- נשמע הכל צרפת, לרבני במכתבו הרמב"ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי
ראיתי  וכן בחיבוריהם. כן שכתוב מצאתי צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני להבין אם כי נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב: שכן וצורה, דמות עליו נחשוב
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני כן על
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גוף  לבורא אין כך כבודו, מכסא שיצאה לנשה איברים
בגזירתכם  הקהילות ישמעו לא כי תדעו וידוע כלל... ודמות
ומה  מחייו... כפורש מהם והפורש הגדול... הרב ספרי לגנוז
מפתח  הוא: אלהים מכתב והמכתב המדע"? ל"ספר יאמרו

לתל  מלמד חיבוריו: לכל ומבוא בתלמוד הרב מידים לספרי
דרך  חטאים יורה תורה: תלמוד בהלכות ומורא כבוד
כי  מרגליות. מפיק והוויות, קושיות בלי "תשובה" בהלכות
ומפוזרים  מפורדים רק בתלמוד "תשובה" דברי מצינו לא
הגאונים  חיבורי ובכל בירורים. בלי וההגדות ההלכות בין
לכל  דרושים הענינים אותם מצינו לא והאחרונים הראשונים
בספר  ומבוארים מפורשים המה כאשר ומזומנים, חפציהם
ומבפנים..." מבחוץ בספרים המיוחס פנינים, הממולא ההוא

יחיד 45) אלוה שיש אמת כלומר: הכל. את וברא שיצר
שלא  קדום חומר יש כי ראשון, לבדו אינו אבל גוף, ואינו
כאותו  העולם. את אלהים ברא ההוא החומר ומן  ה', בראו
"צייר  פ"א): (בראשיתֿרבה, גמליאל לרבן שאמר הפילסוף
שסייעו  טובים סממנים שמצא אלא אלהיכם, הוא גדול
למשנה  ובפירושו וכו'. ורוח" ומים חושך ובהו, תהו אותו:
ה' כי "שנאמין רבינו: אומר הרביעי) היסוד פ"ו, (סנהדרין
קדמון  בלתי זולתו שנמצא מה וכל בהחלט, קדמון הוא
(דברים  קדם אלהי מעונה הכתוב: שאמר הוא אליו, בערכו

כז)". כאמור 46)לג, דורו, ובני אנוש טעות היתה זאת
ה"א). פ"א, כוכבים עבודת (הלכות למעלה

.ÁÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÔÈÒ¯B˜Èt‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰LÏL¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈∆≈
ÌL47ÚcÓ ÌL ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰‡e·48‡¯Ba‰Ó ÚÈbnL »¿»¿»¿≈»«»∆«ƒ«≈«≈

ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎn‰Â ;Ì„‡‰ŒÈa ·ÏÏ49; ¿≈¿≈»»»¿««¿ƒ¿»∆∆«≈
‰NÚÓ Ú„BÈ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰Â50Ïk ;Ì„‡‰ŒÈa ¿»≈∆≈«≈≈««¬≈¿≈»»»»

Ô‰ ‰LÏL .ÌÈÒ¯B˜Èt‡ Ô‰ el‡ ‰LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿»≈≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
.'‰ ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»»≈∆≈«»≈ƒ
‰LÓ :¯Ó‡ Ì‡ - ˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ,„Á‡ ˜eÒt elÙ‡¬ƒ»∆»¬ƒ≈»««ƒ»«∆

‰¯Bza ¯ÙBk ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡51¯ÙBk‰ ÔÎÂ . ¬»ƒƒ«¿¬≈∆≈«»¿≈«≈
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ‡e‰Â dLe¯Ùa52LÈÁÎn‰Â , ¿≈»¿»∆¿«∆¿««¿ƒ

‰È„ÈbÓ53ÒBzÈ·e ˜B„ˆ ÔB‚k ,54‡¯Ba‰L ,¯ÓB‡‰Â . «ƒ∆»¿»«¿¿»≈∆«≈
‰¯Bz ‰ÏËa ¯·Îe ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓa BÊ ‰ÂˆÓ ÛÈÏÁ‰∆¡ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬∆∆¿»»¿»»

'‰ ÌÚÓ ‰˙È‰ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÊ55ÌÈ¯‚‰‰ ÔB‚k ; ««ƒ∆ƒ»¿»≈ƒ¿««¿ƒ
.‰¯Bza ¯ÙBk el‡ ‰LÏMÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»≈≈«»

הלשון 47) מתיקוני אבל העברי, הסגנון לפי מיותרת מלה
ביאורנו  ראה בעברית. גם בה השתמש ורבינו היא, הערבית

ה"א). פ"א, התורה יסודי החכמות:48)(הלכות מן חכמה
בחלום, או בהקיץ לנביא אלהים מאת הנמסרת ומצוה תורה
ובנביאים  בתורה מקומות והרבה ומעלתו. מדרגתו כפי
מאחיך  מקרבך נביא כמו: הנבואה, מציאות על מעידים
ולמעלה  טו). יח, (דברים תשמעון אליו ה'... לך יקים כמוני
הדת: "מיסודי רבינו: אמר ה"א) פ"ז, התורה יסודי (הלכות

האדם". בני את מנבא שהאל אדון 49)לידע, שהיה
עד  והגיע אחריו ולבאים לפניו לקודמים ואביהם, הנביאים
ונכסה  קרעו שלא מסך נשאר ו"לא המלאכים למדרגת
וראה  השביעי). היסוד פ"י, סנהדרין רבינו, (מלשון ממנו"
בין  חילוקים ארבעה ה"ו) פ"ז, התרה יסודי (הלכות למעלה

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה והפסוק 50)נבואת
ובירמיה  ה). ו, (בראשית האדם רעת רבה כי ה' וירא מעיד:
לתת  בניֿאדם דרכי כל על פקוחות עיניך אשר יט) (לב,

מעלליו. וכפרי כדרכיו דבר 51)לאיש כי צט.) (סנהדרין
מן  תורה אין האומר "זה - לא) טו, (במדבר בזה ה'
חוץ  השמים מן כולה התורה כל אמר: ואפילו השמים".
עליו  - עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא אחד מפסוק
(סנהדרין  המשנה בפירוש ורבינו בזה". ה' דבר "כי נאמר:
סופר  כמו היה בנט משה יאמר: השמיני) היסוד פ"י,
הפרש  ואין מחוקק. נקרא: ולפיכך כותב, והוא לו שקוראים
לבין: פילגש" היתה ותמנע , ומצרים": כוש חם "ובני בין:
סיפרם  משה הפסוקים שאלה שאומר ומי אלהיך". ה' "אנכי
וקליפה, לב בתורה אין כופר. - חכמינו אצל הוא מדעתו,
שיבין  למי ופלאים חכמה בו יש ודיבור דיבור כל אלא
אלוהי  משיח דוד בעקבות להלך - אלא לאיש ואין אותו...
(תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל שהתפלל: יעקב

יח). התורה 52)קיט, כל אמר: "ואפילו צט.). (סנהדרין
הוא  הרי - זו שוה מגזירה זה, מדקדוק חוץ השמים מן
תורה  מכחיש בין חילוק שאין בזה", ה' דבר כי בכלל:

שבעלֿפה. תורה למכחיש התורה 53)שבכתב חכמי הם
הכתוב". "מגיד לומר: היתה משנתם שדרך ומפרשיה,

התורה 54) את ופירשו ובמסורת החכמים בקבלת שכפרו
שאינם  הקראים, ותלמידיהם הצדוקים והם: בעיניהם כטוב
פי  על הוזהרנו: ואנו כפשוטו. המקרא בצורת אלא מחזיקים
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא יורוך... אשר התורה
(פ"א, לאבות בפירושו רבינו מדברי יא). יז, (דברים ושמאל

לנו 55)מ"ג) והנגלות כח): כט, (דברים נאמר והרי
ראה  הזאת. התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו

ה"א). פ"ט, התורה יסודי (הלכות לעיל

.Ë‰¯·ÚÏ ¯Óen‰ :Ï‡¯NiÓ ÌÈ¯Óen‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«»ƒƒƒ¿»≈«»«¬≈»
˙Á‡ ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ .dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯Óen‰Â ,˙Á‡««¿«»¿»«»À»»«¬≈»««
ÔB„Êa ‰¯·Ú d˙B‡ ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê -∆∆∆¡ƒ«¿«¬»¬≈»¿»

˙Blw‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ ,da ÌÒ¯t˙Â Ïb¯‰Â56ÔB‚k , ¿À¿«¿ƒ¿«¿≈»¬ƒ»¿»ƒ««¿
ÊËÚL LaÏÏ „ÈÓz ˜ÊÁ‰L57,‰‡t ÛÈw‰Ï B‡ ∆À¬«»ƒƒ¿««¿≈¿«ƒ≈»

È¯‰ - BÏˆ‡ ÌÏBÚ‰ ÔÓ BÊ ‰ÂˆÓ ‰ÏËa el‡k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¬≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰NÚiL ,‡e‰Â ;¯·„ B˙B‡Ï ¯ÓeÓ ‰Ê58. ∆»¿»»¿∆«¬∆¿«¿ƒ

lk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓÈ˙„Ï ÌÈ¯ÊBÁ‰ ÔB‚k - d »¿»«»À»¿«¿ƒ¿»≈
‰¯Êb ÔÈ¯ÊBbL ‰ÚLa ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰59Ì‰a ˜a„ÈÂ , »¿≈»ƒ¿»»∆¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«»∆

ÌÈÏÙL Ì‰L ,Ï‡¯NÈa ˜ac‰Ï ÈÏ Úˆa ‰Ó :¯Ó‡ÈÂ¿…««∆«ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»≈∆≈¿»ƒ
‰ÙÈwz Ì„iL el‡a ˜a„‡L ÈÏ ·BË ;ÌÈÙc¯Â60- ¿ƒ¿»ƒƒ∆∆¿«¿≈∆»»«ƒ»

.dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿»«»À»

גרידא.56) לאו איסור אלא כרת עונש בה שאין
יא.).57) ואיסור 58)(הוריות שהיתר כל - להכעיס מומר

ומומר  ההיתר: את ומניח באיסור ואוחז לפניו מונחים
ויש  כישראל דינו להנאתו, אלא עובר שאינו זה - לתיאבון

ד.). (חולין הבא לעולם חלק ויש 59)לו ישראל, על קשה
כמבואר  בורח, ואינו נפשו ולמלט לברוח האפשרות לו

ה"ד). פ"ה, התורה יסודי החוזר 60)(הלכות וקלֿוחומר
חוזר  הוא "אם השיג: והראב"ד הגזירה. בשעת שלא לדתם
מין"? והריהו באלהיהם, מודה הוא הנה עכו"ם לדתי
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הוא  "מין" מתרץ: והכס"מ ממומר. גרוע שהוא כלומר:
בפרקנו  לעיל המנויים הדברים מחמשת באחד המאמין
מתחבר  אלא בדתם, מאמין אינו עכו"ם לדתי והחוזר (ה"ז):
צור  שאין הוא יודע בלבו אבל נרדף, יהא שלא כדי אליהם

אלהינו. זולתי

.È¯·„a ‡ÈËÁ‰L „Á‡ ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓ«¬ƒ≈»«ƒ≈«∆»∆∆¡ƒ¿»»
ÌÚ·¯È ÔB‚k ,ÏB„b61ÒBzÈ·e ˜B„ˆÂ62„Á‡Â ; »¿»»¿»¿»«¿¿∆»

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï elÙ‡ ,Ï˜ ¯·„a ‡ÈËÁ‰L63; ∆∆¡ƒ¿»»«¬ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈
‰È‰L ,‰MÓk e‡ËÁiL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÒB‡‰ „Á‡Â¿∆»»≈¬≈ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«∆∆»»

ÌÈ·ÎBkŒ˙„B·Ú e„·ÚiL „Ú Ï‡¯NÈ ˙‡ ‚¯B‰64B‡ , ≈∆ƒ¿»≈«∆««¿¬«»ƒ
ÌÁÈc‰Â ÌÈ¯Á‡ ‰ÚË‰L65. ∆ƒ¿»¬≈ƒ¿ƒƒ»

לעבודהֿזרה.61) אחרים את והחטיא כמבואר 62)שחטא
(ה"ח). בביאורנו המובאת 63)לעיל בברייתא מבואר

ה"א): (פ"ד, לקמן הביאה ורבינו יומא): מסכת (סוף ברי"ף
בידו  מספיקים אין - מצוה מלעשות הרבים את "המעכב

תשובה". עליו 64)לעשות שמעיד כמו קג:) (סנהדרין
(מלכיםֿב  וגו' מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגם הכתוב:

טז). ומרמה.65)כא, חלקות בדברי הישרה מהדרך

.‡È¯·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ L¯Bt‰«≈ƒ«¿≈ƒ««ƒ∆…»«
˙BˆÓ ‰NBÚ BÈ‡Â Ï‡¯NÈ ˙„ÚÓ Ïc· ‡l‡ ,˙B¯·Ú¬≈∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿
,Ô˙ÈÚ˙a ‰pÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô˙¯ˆa ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒ¿»¿»»»¿…ƒ¿«∆¿«¬ƒ»
BÈ‡ el‡Îe ,ı¯‡‰ ÈÈBbÓ „Á‡k Bk¯„a CÏB‰ ‡l‡∆»≈¿«¿¿∆»ƒ≈»»∆¿ƒ≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó66˙B¯·Ú ‰NBÚ‰ . ≈∆≈≈∆»»«»»∆¬≈
˙Bl˜ ‰NÚL ÔÈa - ÌÈ˜ÈB‰Èk ‰Ó¯ „Èa67‰NÚL ÔÈa , ¿»»»ƒ»ƒ≈∆»»«≈∆»»

˙B¯eÓÁ68‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬≈≈∆»»«»¿∆«ƒ¿»
‰¯Bza ÌÈÙ ‰l‚Ó69ÂÈÙ ‰l‚Â BÁˆÓ ÊÚ‰L ÈtÓ , ¿«∆»ƒ«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿¿ƒ»»»

.‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ LB· ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈»

יז.).66) (ר"ה מקורו כי ו), (הלכה לעיל העירונו כבר
כרת.67) בהם מיתה.68)שאין או כרת שענשן
ה"א).69) פ"א, פאה (ירושלמי,

.·ÈÌ"ekÚ „Èa B¯·Á ¯ÒBn‰ :ÔÈ¯ÒBn‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«¿ƒ«≈¬≈¿««
„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰Â ,B˙Bk‰Ï B‡ B‚¯‰Ï¿»¿¿«¿«≈»¬≈¿«

Ì"ekÚ70Òp‡ „Èa B‡ ,71ÔÈ‡ Ì‰ÈLe ;Ì"ekÚk ‡e‰L «¿««»∆¿«¿≈∆≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

כהנא 70) ברב קיז.) (ב"ק כמבואר מסור, נקרא: זה גם
דברי  השווה נכרי. ביד ישראל ממון שמסר מי את שהרג
המגיד  הרב ודברי ה"י), פ"ח, ומזיק חובל (הלכות רבינו

חמסן.71)(שם). זרוע, איש

.‚È‰Ê - ÌÈÓLŒÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓ«ƒ≈≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆
,epnÓ ÌÈ„ÁÙÓe ÌÈ‡¯È Ì‰Â ,‰˜ÊÁa ¯eaˆ ‰„B¯‰»∆ƒ¿»¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬ƒƒ∆
,ÌÈÓL „B·ÎÏ ‡lL ÂÈˆÙÁ ÏÎÂ ,BÓˆÚ „B·ÎÏ B˙eÎÂ¿«»»ƒ¿«¿¿»¬»»∆…ƒ¿»«ƒ

Ì"ekÚ‰ ÈÎÏÓ ÔB‚k72. ¿«¿≈»«

לכבוד 72) והכל - תבל ומרגיזים בארץ חתיתם הנותנים
עצמם.

.„ÈÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯N73el‡ ÌÈL‡ »∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ≈

˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,Ï‡¯NiÓ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eÈnL∆»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ¿»≈≈»∆≈∆
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,el‡Ó ˙Bl˜ ˙B¯·Ú LÈÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿≈¬≈«≈≈¿««ƒ
ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‰a ÏÈ‚¯‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎ≈»¿¬»ƒ∆»»ƒ»∆≈»∆≈∆»»
:Ô‰ el‡Â .Ô‰a ¯‰f‰Ïe Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ô‰ È„Îe ,‡a‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈»∆¿≈≈

B¯·ÁÏ ÌL ‰pÎÓ‰74BÈepÎa B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰Â ,75, «¿«∆≈«¬≈¿«≈«¬≈¿ƒ
ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰Â76ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â , ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ¿

B¯·Á77ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰Â ,78,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â , ¬≈¿«¿«∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿«∆«»
˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â79ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â ,80. ¿«¿«∆∆«¬¿«¿«≈∆«√»ƒ

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»∆»≈≈≈≈∆
·L Ì‡ Ï·‡ ;‰·eL˙ ‡Ïa ˙nLk ?‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿∆≈¿…¿»¬»ƒ»
ÈaÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLzŒÏÚa ‡e‰Â ˙Óe BÚL¯Ó≈ƒ¿≈¿««¿»¬≈∆ƒ¿≈
ÈÙa „ÓBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆≈¿»»∆≈ƒ¿≈

‰·eLz‰81‰B¯Á‡·e ,ÂÈÓÈ Ïk ¯wÚa ¯Ùk elÙ‡ . «¿»¬ƒ»«»ƒ»»»»»«¬»
ÌBÏL" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈ - ·L»∆≈∆»»«»∆∆¡«»

˜BÁ¯Ï ÌBÏL82Ïk ."ÂÈ˙‡Ù¯e '‰ ¯Ó‡ ·B¯wÏÂ »»»¿«»»«¿»ƒ»
- ‰·eL˙· e¯ÊÁL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óen‰Â ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆»¿ƒ¿»

˙BiBÓËÓa ÔÈa ,ÈeÏ‚a ÔÈa83,Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ««ƒ∆¬«ƒ
ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚· ‡ÏÂ ·L ¯˙qa È¯‰L ,‡e‰ ··BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ

‰·eL˙a B˙B‡84. ƒ¿»

שני 73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע,

נח:).74) כ:).75)(ב"מ תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי: לחברי קראתי ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי" הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"
אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי

קראתיו. נח:).76)לא ב"מ מ"יא: פ"ג, (אבות
ה"א).77) פ"ב, חגיגה צט:).78)(ירושלמי, (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי מלאכה שעושה מ"יא) פ"ג, (אבות

כבחול. בהם לידי 80)ונוהג זבח קדשי שמביא (שם)
בדק  ומקדשי מזבח מקדשי ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ"א, פאה שהיה 82)(ירושלמי, לזה
ונתקרב. ובטמון.83)רחוק והכס"מ 84)בסתר ז:) (ע"ז

פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי תדע "ידוע והשיב: רבינו בחיי כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי
בעלי  במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני  אולי - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע כן אם וזה הבא: לעולם חלק להם יש בודאי
שבינם  לדבר נוגעת האחרת וההלכה בוראם. לבין שבינם
הוצאת  קא, סימן הרמב"ם (תשובות האנשים" שאר לבין
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ה"ה) פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל ראה פרימן).
בביאורנו.

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ח שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני העומד דבר

.‡ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡2.‰·eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈

˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰·eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa¯‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»

ÔB‚k ,‰Ú¯Ï C¯„· ‰·BË C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ‰hn‰Â (·¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿
˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ‡ˆBÈ B· ‰‡B¯‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»

‰ÁÓ el‡ - B˙eL¯a B·e ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,L¯Bt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈ¯Á‡a ˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»
,‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·e !·eL‡Â ‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»

¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף הרי"ף
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם"
ולא  בלב תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה
ה"עשרים  את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן כמבואר
שאין  א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה
תשובה  דרכי הנועלים ב) תשובה, לעשות בידו מספיקים
בתשובה  לשוב אותם לעושה שאיֿאפשר ג) עושיהם. מפני
דברים  ה) מהם, לשוב חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה.
המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה

בנפשם 4) שנתחייב ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי
עשוק  אדם יז): כח, (משלי ואומר צווח והכתוב בגיהנם"

פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס בור עד - נפש כמו 5)בדם
תשובה  לעשות בידו הספיקו לא גחזי: על חכמינו שאמרו
ללמוד  נתנם ולא אלישע של מישיבתו תלמידים שדחה מפני

קז:). (סנהדרין לעבודהֿזרה.6)תורה היחיד את 7)את
ב) הלכה ה, פרק כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים,
דברי  את העתיק התשובה בשער צדיקים" "ארחות ובספר
מדרך  חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב: ושם אלה, רבינו

רעה". לדרך נד:).8)טובה ח,9)(שבת פרק (יומא
ט), ולעולם משנה מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב כל כי

על  לו, ונסלח שישוב חושב שהוא מכיוון לחטוא, יחדל לא
התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן

.·ÌÈÏÚBp‰ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe10‰·eLz‰ ÈÎ¯c ≈∆¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ«¿≈«¿»
¯eav‰ ÔÓ L¯Bt‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈNBÚ ÈÙa11, ƒ¿≈≈∆¿≈≈«≈ƒ«ƒ

BÈ‡Â ,Ô‰nÚ ‰È‰È ‡Ï ‰·eLz eNÚiL ÔÓÊaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«∆«¬¿»…ƒ¿∆ƒ»∆¿≈
È¯·c ÏÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .ÔÈNBÚL ˙eÎfa Ô‰nÚ ‰ÎBÊ∆ƒ»≈«¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
BÈ‡Â ,Ô‰Ó L¯ÙÏ BÏ ˙Ó¯Bb Bz˜ÏÁnL ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ∆«¬À¿∆∆ƒ¿≈∆¿≈
ÔÂÈkL ,˙Bˆn‰ ÏÚ ‚ÈÚÏn‰Â (‚ .‰·eLz‰ ÈÎ¯c Ú„BÈ≈««¿≈«¿»¿««¿ƒ««ƒ¿∆≈»
Ì‡Â ;ÔNBÚ ‡ÏÂ Ô‰È¯Á‡ Û„B¯ BÈ‡ ÂÈÈÚa efa˙pL∆ƒ¿«¿≈»≈≈«¬≈∆¿…»¿ƒ
¯·cL ,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â („ ?‰kÊÈ ‰na - ‰NÚÈ ‡Ï…«¬∆«∆ƒ¿∆¿«¿«∆«»∆»»

ÈÊÁ‚k B„¯ËÏe BÙÁ„Ï BÏ Ì¯Bb ‰Ê12,„¯ËpL ÔÓÊ·e ; ∆≈¿»¿¿»¿¿≈¬ƒƒ¿«∆ƒ¿»
˙Ó‡‰ C¯c BÏ ‰¯BÓe „nÏÓ ‡ˆÓÈ ‡Ï13‡BN‰Â (‰ . …ƒ¿»¿«≈∆∆∆»¡∆¿«≈

;‰·eLz C¯c BÏ ÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,˙BÁÎBz‰ ˙‡∆«»∆¬≈…ƒƒ«∆∆¿»
BÏ ÔÈÚÈ„BnL ÔÓÊaL ,‰·eLzÏ ˙Ó¯Bb ‰ÁÎBz‰L∆«»»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒƒ
BÓk ,‰·eL˙a ¯ÊBÁ ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ÂÈ‡ËÁ Ì„‡Ï»»»¬»»«¿ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÌÈ¯ÓÓ" ;"ÁkLz Ï‡Â ¯ÎÊ" :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»¿…¿«ƒ¿««¿ƒ
‡ÏÂ Ï· ÌÚ" ;"·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙ ‡ÏÂ" ;"Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿…»«»∆≈«»»¿…
ÈB‰" :¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ˙‡ ÁÈÎB‰ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ ."ÌÎÁ»»¿≈¿«¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿»«

¯BL Ú„È" ;"‡ËBÁ ÈBb‰L˜ Èk ÈzÚcÓ" ;"e‰B˜ ≈»«≈ƒ«¿ƒƒ»∆
:¯Ó‡pL ,ÌÈ‡hÁÏ ÁÈÎB‰Ï Ï‡‰ e‰eˆ ÔÎÂ ."‰z‡»»¿≈ƒ»»≈¿ƒ«¿«»ƒ∆∆¡«
eÁÈÎB‰ ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÔÎÂ ."CNÁz Ï‡ ÔB¯‚· ‡¯˜"¿»¿»««¿¿≈»«¿ƒƒƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰·eL˙· e¯ÊÁL „Ú Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ

ÏB„b ÌÎÁ Ï‡¯NiÓ Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa14Œ‡¯ÈÂ Ô˜ÊÂ ¿»»»¿»»ƒƒ¿»≈»»»¿»≈ƒ≈
Ì‰Ï ·e‰‡Â ÂÈ¯eÚpÓ ÌÈÓL15ÌÈa¯Ï ÁÈÎBÓ ‡‰iL , »«ƒƒ¿»¿»»∆∆¿≈ƒ«»«ƒ

BÈ‡ ˙BÁÎBz‰ ˙‡ ‡BNL ‰ÊÂ .‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»ƒ¿»¿∆∆≈∆«»≈
„ÓÚÈ CÎÈÙÏ ,ÂÈ¯·c ÚÓBL ‡ÏÂ ÁÈÎBnÏ ‡a»«ƒ«¿…≈«¿»»¿ƒ»«¬…

.ÌÈ·BË ÂÈÈÚa Ì‰L ,ÂÈ˙‡hÁa¿«…»∆≈¿≈»ƒ

תשובה 10) שערי מוצא הוא לשוב, ובא מתעורר כשהוא
ומבאר. הולך שהוא כמו בפניו, נכנס 11)נעולים אינו

ישראל. מכלל אינו כאילו בתעניתם, מתענה ואינו בצרתם
הפורשים  "כל אומר: י) הלכה א, פרק אבל (הלכות ורבינו
מעל  המצוות עול שפרקו האנשים והם: הציבור. מדרכי
המצוות  בעשיית ישראל בכלל נכללים ואינם צווארם,
כבני  הם הרי אלא כנסיות... בתי וישיבת המועדות ובכיבוד

לעצמם" קז:).12)חורין נועל 13)(סנהדרין הוא ובזה
בפניו. התשובה שערי את טז.).14)בעצמו (תענית

בלעם 15) מפי להיאמר התוכחות היו "ראויות שאמרו: כמו
ישראל  היו בלעם, הוכיחם אילו אלא - משה מפי והברכות
אומות  היו משה, בירכם ואילו מוכיחנו! שונא אומרים:
הקדושֿברוךֿהוא: אמר בירכם! אוהבם אומרות: העולם
שיתבררו  ששונאם, בלעם ויברכם שאוהבם משה יוכיחם

א). פרשה (דבריםֿרבה, ישראל" ביד והתוכחות הברכות

.‚BÏ ¯LÙ‡ È‡ ,Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ì‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ∆¿»
Ì„‡ ÔÈaL ˙BBÚ Ì‰L ÈÙÏ ,‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ·eLiL∆»ƒ¿»¿»¿ƒ∆≈¬∆≈»»
BÏ ¯ÈÊÁiL È„k BÏ ‡ËÁL B¯·Á Ú„BÈ BÈ‡Â ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈«¬≈∆»»¿≈∆«¬ƒ
˙‡ Ïl˜Ó‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .BÏ ÏÁÓÏ epnÓ Ï‡LÈ B‡ƒ¿«ƒ∆ƒ¿…¿≈≈«¿«≈∆
epnÓ Ï‡LiL È„k Úe„È Ì„‡ Ïl˜ ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿…ƒ≈»»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ∆
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‰·b Ú„BÈ BÈ‡L ÈÙlL ,·pb ÌÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .‰¯tk«»»¿«≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈≈«¿≈»
BÏ ‡È·Óe ÌÈa¯Ï ·Bb ·pb‰ ‡l‡ ,‡È‰ ÈÓ ÏL BÊ∆ƒƒ∆»««»≈¿«ƒ≈ƒ

˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,„BÚÂ ;Á˜BÏ ‡e‰Â16·pb‰ „È ¿≈«»∆«¬ƒ«««»
„Ú ‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ BÈ‡Â ‰„·‡ ‡ˆBn‰Â (‚ .B‡ÈËÁÓe«¬ƒ¿«≈¬≈»¿≈«¿ƒ»∆»«
,‰·eLz ‰NÚiLk ÔÓÊ ¯Á‡Ï - ‰ÈÏÚ·Ï d¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿««¿«¿∆«¬∆¿»

¯BL ÏÎB‡‰Â („ .¯ÈÊÁÈ ÈÓÏ Ú„BÈ BÈ‡17ÌÈiÚ ≈≈«¿ƒ«¬ƒ¿»≈¬ƒƒ
,Ì‰ ÔÈÏÏÓ‡ Ì„‡ŒÈa el‡ ;˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙ÈÂƒƒ¿«¿»≈¿≈»»À¿»ƒ≈
ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÈÏB‚Â ,ÌÈÓÒ¯ÙÓe ÌÈÚe„È ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈
ep¯ÈÊÁÈÂ ‡e‰ ÈÓ ÏL ‰Ê ¯BL Ú„iL È„k ¯ÈkÓ Ì‰Ï»∆«ƒ¿≈∆≈«∆∆ƒ¿«¬ƒ∆
„Ú Ú„BÈ BÈ‡ ,ÔÈc ˙Bh‰Ï „ÁL Ïa˜Ó‰Â (‰ .BÏ¿«¿«≈…«¿«ƒ≈≈««

ÚÈb‰ ÔÎÈ‰18dÁk ‡È‰ ‰nÎÂ BÊ ‰Èh‰19È„k ≈»ƒƒ««»»¿«»ƒ…»¿≈
¯ÈÊÁiL20‡e‰L ,„BÚÂ ;ÌÈÏ‚¯ BÏŒLÈ ¯·c‰L , ∆«¬ƒ∆«»»∆«¿«ƒ»∆

.B‡ÈËÁÓe ‰Ê „È ˜ÈÊÁÓ«¬ƒ«∆«¬ƒ

דרכו 16) יעזוב לבל מעודדו הוא עימו חולק שהוא בזה
לחטוא. מעיד 17)ויוסיף וכן מנטובה. אוקספורד, בנוסח

בדלי"ת, שוד ומצא רבינו יד בכתיבת שבדק עוז" ה"מגדל
ובספרים  ו), יב, (תהלים עניים משוד הכתוב: כלשון
הראב"ד  השיג זו נוסחה ועל שור. [=כגרסתנו] אחרים:
שוד  אלא ואינו ברי"ש שור שונה שהוא דומה וכתב:
ממנו  ולוקח בחובו העני את דוחק שהוא כלומר: בדלי"ת,
"שלי  ואומר: משוויין בפחות מטלטליו או קרקעותיו את

נוטל". אין 18)אני העיניים את יעוור והשוחד הואיל
הדין. את שהיטה כלל מרגיש המשוחד הדיין

ניזוקו19) אנשים וכמה ולהזיק, שהיטה להשחית זה ידי על
הדין. ידו.20)את על שניזוקו לאלה

.„B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»≈∆¿»
·eLÏ21·¯ ÈÈÚa ÌÈl˜ ÌÈ¯·c Ì‰L ÈÙÏ ,Ô‰Ó »≈∆¿ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿≈≈…

.‡ËÁ ‰Ê ÔÈ‡L ‰n„È ‡e‰Â ,‡ËBÁ ‡ˆÓÂ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»≈¿¿«∆∆≈∆≈¿
˙˜tÒÓ dÈ‡L ‰„eÚqÓ ÏÎB‡‰ (‡ :Ô‰ el‡Â22 ¿≈≈»≈ƒ¿»∆≈»«¿∆∆

ÏÊb ˜·‡ ‰fL ,‰ÈÏÚ·Ï23‡lL ‰n„Ó ‡e‰Â ;‡e‰ ƒ¿»∆»∆∆¬«»≈¿¿«∆∆…
(· !B˙eL¯· ‡l‡ ÈzÏÎ‡ ÌeÏk :¯Ó‡ÈÂ ‡ËÁ»»¿…«¿»«¿ƒ∆»ƒ¿

BËB·Úa LnzLn‰24ÈÚ ÏL25ÈÚ ÏL ËB·Ú‰L , «ƒ¿«≈«¬∆»ƒ∆»¬∆»ƒ
ÔÈ‡ :BaÏa ¯Ó‡ÈÂ ,‰L¯ÁÓe Ìc¯˜ ÔB‚k ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«¿…«¬≈»¿…«¿ƒ≈»
ÏkzÒn‰ (‚ !B˙B‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï È¯‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«¬≈…»«¿ƒ«ƒ¿«≈

˙BÈ¯Úa26‡e‰L ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓ , «¬»«¬∆««¿∆≈¿»¿∆
Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â !dÏˆ‡ Èz·¯˜ B‡ ÈzÏÚ· ÈÎÂ :¯ÓB‡≈¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿»¿≈≈«
ÏL ÔÙe‚Ï ˙Ó¯B‚ ‡È‰L ,ÏB„b ÔBÚ ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯L∆¿ƒ«»≈«ƒ»»∆ƒ∆∆¿»∆
È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÈ¯Ú¬»∆∆¡«¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈

"ÌÎÈÈÚ27BaÏa ¯ÓB‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰ („ . ≈≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌL „ÓBÚ B¯·Á ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L∆≈≈¿¿ƒ∆≈¬≈≈»¿…ƒƒ«
ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚÓ C¯Ú ‡l‡ ,BLi· ‡ÏÂ ˙L· BÏ…∆¿…ƒ¿∆»»««¬»«ƒ
‰‡¯iL È„k ,B˙ÓÎÁ B‡ B¯·Á ‰NÚÓ ÏeÓÏ B˙ÓÎÁÂ¿»¿»¿«¬≈¬≈»¿»¿≈∆≈»∆
„LBÁ‰Â (‰ .ÈeÊa B¯·ÁÂ „aÎÓ ‡e‰L BÏÏkÓƒ¿»∆¿À»«¬≈»¿«≈
:¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L BaÏa ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈¿¿ƒ∆≈
‰NÚ ‡nL „LÁ ‡l‡ ÌL LÈ ÈÎÂ ?BÏ È˙ÈNÚ ‰Ó∆»ƒƒ¿ƒ∆»∆»¬»∆»»»
ÌÈNnL ,ÔBÚ ‰fL Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ;‰NÚ ‡Ï B‡…»»¿≈≈«∆∆»∆≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ·k BzÚ„a ¯Lk Ì„‡28. »»»≈¿«¿¿««¬≈»

שום 21) רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז אלא
במעשיו. מתוך 22)עוול או בושה מתוך מזמינו שהעני

שהוא  בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא עימו, לסעוד נימוס
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה גזל 23)יודע לא

לעולם. זה על בתשובה יהרהר לא ולכן ממש,
להשתמש;25)במשכונו.24) אסור עשיר של בעבוטו גם

נפחתים  ודמיו ערך בעל כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא
משום  בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על
כגון  ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה;
מורה  הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום
נפחתים  דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר

פב:). מציעא (בבא תשמיש ערווה.26)מרוב מן ריבוי
ברכות 27) (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב

ה). הלכה א, (שבת 28)פרק זה בעוון חז"ל הפליגו וכבר
צז.).

.‰CLnÈ Ì˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ»≈
CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó L¯ÙÏ Ì‰ ÌÈL˜Â „ÈÓz Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ

Úc Ôlk Ô‰Â ,Ô‰a ˜a„È ‡nL Ô‰Ó ¯‰f‰Ï Ì„‡˙B »»¿ƒ»≈≈∆∆»ƒ¿«»∆¿≈À»≈
˙eÏÈÎ¯ :Ô‰ el‡Â .„‡Ó „Ú ˙BÚ¯29Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,30, »«¿…¿≈≈¿ƒ¿»»«

‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ·e ,‰ÓÁ ÏÚ·e31;ÚL¯Ï ¯aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»
‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL¯ Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a ¯·Îe ."ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â" :‰ÓÏL ¯Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע מחשבות החושב
בלחמו  עץ נשחיתה מחשבות: חשבו עלי כי הכתוב:

יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰·eLz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰·eLzŒÏÚa ‰Ê È¯‰ ,Ô‰Ó ‰·eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי לנמנע, אותה עושין שאמרו 33)אין
פאה  (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל אין חז"ל:

א). הלכה א, ג).34)פרק פרק (סוף לעיל כמבואר

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ט ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה

האדם. של

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ¯ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL¯‰ - ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰·BË C¯„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL¯‰ - ÚL¯ ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú¯ C¯„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa2„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :¯ÓBÏk ;"Ú¯Â ·BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»
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רג daeyz zekld - rcnd xtq - oeygxn h"k w"y mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰3·Bh‰ Ú„BÈ Bz·LÁÓ·e BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú¯‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt" - ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú¯‰ B‡ ·Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpezp mc` lkl zeyx"

הרמב"ם, כאן שמזכיר חופשית בחירה עניין להבין: צריך
ספר  לסוף איחרו מדוע וא"כ בתשובה, יסודי עניין הוא
הוא  הלא תשובה, הלכות בתחילת מיד כתבו ולא המדע,
שהוא  היינו והמצוה", התורה עמוד והוא גדול... "עיקר

והמצוות". התורה כל של ו"עמוד" עיקר
בעצם  היא לתשובה בחירה בין שהשייכות לומר ויש
כדי  הבחירה עניין כל־כך נוגע לא במצוות בכל כי מהותם,
אבל  מיוחדת, כוונה ללא גם יקיימן שאדם ויכול לקיימן,
ישנה  שלאדם והידיעה ההכרה היא התשובה עניין מהות
ורק  התורה ציווי על לעבור שהחליט והוא חופשית, בחירה

תשובה. לידי לבוא יכול כך מתוך
עניין  כאן לרמז רוצה שהרמב"ם לומר, יש יותר ובעומק
לא  נעשית האמיתית התשובה כי התשובה, באופן נוסף
אלא  מהעונש שירא מפני או האדם על צרות שבאו מחמת
האמת  דרך שזוהי פנימית מהכרה מעצמו, תשובה שעושה
עניין  כאן הקדים ולכן בקב"ה, להדבק פנימי ומרצון
בבחירה  נעשה שהחטא שכשם ללמדך החופשית הבחירה
מתוך  לבוא צריכה הנעלית התשובה גם כך חופשית,
ח"ו. וייסורים צרות עליו שבאו בגלל ולא חופשית בחירה
על  מקץ בפרשת המפרשים שאלת גם תתורץ על־פי־זה
אנחנו  אשמים "אבל שאמרו שאחרי לאחיו, ראובן דברי
תחטאו  אל אליכם אמרתי "הלא להם אמר כו'" אחינו על
הרי  בדבריו, התועלת מה ולכאורה שמעתם", ולא בילד
וכשמישהו  מעשיהם, על מתחרטים כבר שהאחים ראה
הלב  שבירת לידי המביאתו ר"ל וצוקה בצרה נמצא
האנושית  שההנהגה הרי לזה, גרם עצמו שהוא ולהכרה
צער  להוסיף ולא ולנחמו לבו על לדבר להשתדל מחייבת

צערו. על
ה  שראובן עכשיו אלא עושים הם שאמנם לומר תכוון

לפני  להיות צריכה הייתה האמיתית התשובה אבל תשובה,
והיה  התשובה דרך הורה עצמו שהוא כשם הצרות, שבאו
ועליהם  אביו, יצועי שבלבל על ותעניתו" ב"שקו עסוק
אלא  עכשיו עליהם שבאה הצרה בגלל לא בתשובה לחזור
בילד" תחטאו "אל אז להם שהסביר כפי העוון, גודל מפני
לא  שגם אלא גילו מחמת עונשין בר לאו שהוא רק שלא

אלינו". "בהתחננו אליו והתאכזרתם אלי שמעתם
(198 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

לג:),2) (ברכות שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל

בימי  לו יארעו אשר ומאורעותיו האדם מקרי כל כלומר:
או  חכם עשיר, או עני קצר, או ארוך להיותו כגון: חייו,
- רשע או צדיק להיות אבל הוא; שמים בידי הכל - טיפש
שני  לפניו נתן האדם. ביד מסר זאת שמים, בידי אינו
- המות ודרך החיים דרך הרע, ודרך הטוב דרך דרכים:

שם). רש"י, (מלשון יבחר באשר לו יבחר את 3)והוא
עצמו  דברי לפי רבינו, שאב ממנו" "כאחד של זה פירושו
שתירגם  אונקלוס מתרגום (פ"ח), אבות למסכת בהקדמתו

" הכתוב: È„ÈÁÈאת ‰Â‰ Ì„‡ Ë·בעלמא‰‡ Ú„ÈÓÏ ‰ÈÓ≈
.˘È·Â.מאתנו כאחד הוא: הרווח שפירושו בעוד

.·ÈLtË ÌÈ¯ÓB‡L ,‰Ê ¯·c Ez·LÁÓa ¯·ÚÈ Ï‡««¬…¿«¬«¿¿»»∆∆¿ƒƒ¿≈
ÈÓÏb ·¯Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡4ŒLB„w‰L ,Ï‡¯NÈŒÈa À»»¿…»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆«»

B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊBb ‡e‰ŒCe¯a5˙BÈ‰Ï »≈«»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿
Èe‡¯ Ì„‡ Ïk ‡l‡ .Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÚL¯ B‡ ˜Èc«̂ƒ»»≈«»»≈∆»»»»»

ea¯ ‰LÓk ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï BÏ6ÌÚ·¯Èk ÚL¯ B‡7B‡ , ƒ¿«ƒ¿∆«≈»»¿»»¿»
ÏÎÒ B‡ ÌÎÁ8ÈÏÈÎ B‡ ,È¯ÊÎ‡ B‡ ÔÓÁ¯ B‡ ,9B‡ »»»»«¬»«¿»ƒƒ«

ÚBL10˙BÚc‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ,11e‰tÎiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡Â .12 «¿≈¿»»«≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈
ÈMÓ „Á‡Ï BÎLBnL ÈÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ¿…≈»»¿…ƒ∆¿¿∆»ƒ¿≈

ÌÈÎ¯c‰13BÊŒÈ‡Ï ‰ËB BzÚcÓe BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»≈«¿ƒ«¿∆¿≈
‡Ï ÔBÈÏÚ ÈtÓ" :¯Ó‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰ˆ¯iL C¯„∆∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿¿»»«ƒƒ∆¿…

"·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙14ÏÚ ¯ÊBb ‡¯Ba‰ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk , ≈≈»»¿«¿«≈«≈≈«
‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ ;Ú¯ ˙BÈ‰Ï ‡ÏÂ ·BË ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿¿…ƒ¿«¿≈»∆≈
CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ ‡ËBÁ‰ ‰Ê ,‡ˆÓ -ƒ¿»∆«≈ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ»
‰NÚM ‰Ó ÏÚÂ ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ÔB˜Ïe ˙Bk·Ï BÏ Èe‡»̄ƒ¿¿≈«¬»»¿««∆»»
‰Ó" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú¯ dÏÓ‚e BLÙÏ¿«¿¿»»»»∆»«¬»«

ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i15ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,"'B‚Â ƒ¿≈»»»¿¿»«¿»«ƒ
Èe‡¯ - ˙BÚ¯‰ Ïk eÈNÚ ezÚcÓe ,eÈ„Èa e˙eL¯e¿≈¿»≈ƒ«¿≈»ƒ»»»»
‰zÚ ˙eL¯‰L ,eÚL¯ ·ÊÚÏÂ ‰·eL˙a ¯ÊÁÏ eÏ»«¬…ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆»¿«»

eÈ„Èa16eÈÎ¯„ ‰NtÁ" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ . ¿»≈∆»«¬»«¿¿»¿»≈
."'B‚Â ‰·eLÂ ‰¯B˜ÁÂ¿«¿»¿»»¿

יסודי 4) הלכות (עיין צורה. בלי כגולם שהם מדעת, נבערים
ה"ח). פ"ד, בגורל 5)התורה המאמינים הפטליסטים, הם

בעולם, המתרחש כל של קדומה בגזירה (פטום), עיוור
ומזלו. גורלו לשנות האדם ביד מצינו 6)ושאין שכן

מעשי  יגיעו מתי לומר: חייב מישראל ואחד אחד "שכל
כה). פ' (תדב"א ויעקב יצחק אברהם, אבות: למעשי

הרבים.7) את והחטיא שחטא הקשה 8)בןֿנבט זה על
"אותו  טז:): (נדה אמרו חז"ל הלא מימוניות": "הגהות בעל
טיפה  ונוטל שמו "לילה" ההריון על הממונה מלאך
עליה: תהא מה זו "טיפה ואומר: הקב"ה לפני ומעמידה
משמע  בפירוש הרי - וכו' טיפש" או חכם חלש, או גבור
בעל  מביא הזאת הסתירה את ליישב שמים? בידי זה שגם
מרוטנברג  מאיר ר' רבו לו שתירץ התירוץ את "ההגהות"
כאן  שאמר "מה והוא: אינזיסהיים, במגדל אסור בהיותו
בסכלות, או בחכמה לאחוז - פירושו סכל" או "חכם רבינו:
עורף; להן לפנות או והחכמה, התורה על לשקוד כלומר:
(נדה  שאמרו ומה האדם. ביד וזה - ברע או בטוב לבחור
טיפש", או "חכם להיות האדם על גוזר שהקב"ה טז:),

- בהכנה טיפש או חכם לב לו לעשות בידי כוונתם: וזה
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מתחילת  בכשרון מחונן יהיה שהאדם שייתכן שמים".
מחייב  זה אין אבל חכמה, לב לו עשה שה' כלומר: לידתו,
לא  לעולם למודיו, על ישקוד לא אם כי בפועל. חכם שיהא
וכן  מטבעו. בכח חכם שהוא זאת למרות בפועל חכם יהיה
בור  ימיו כל שיישאר מחייבו זה אין טיפש בלב שנולד אדם
ידועות  למעלות יגיע וילמד, יתאמץ אם אלא ועםֿהארץ;
או  מעלה בעל בטבע נולד האדם אין "כי החכמה. בסולם
מן  מלאכה בעל מטבעו נולד שאינו כמו חסרון, בעל
או  למעלה מוכן בטבע יוולד אפשר אבל המלאכות,

פ"ח). לאבות, בהקדמתו רבינו (לשון קמצן 9)לחסרון"
ה"א).10)נפרז. פ"א, דעות הלכות (ראה פזרן. נדיב

אותו.12)המידות.11) והרע.13)שיכריח הטוב
שכר 14) למתן כוונתם אין כאן, האמורים והטוב" "הרעות

של  והטובים הרעים המעשים אלא ה', מאת הבא עונש או
בחיים,15)האדם. גורלו ועל ה' על להתאונן לו שאין

לעצמו  גרם ובזה לבו, ובזדון ברצונו שעשה חטאיו על אלא
לו. הגיע אשר רשע.16)כל דרך ולעזוב במעשים לפשפש

.‚‰Ê ¯·„Â17„enÚ ‡e‰Â ,‡e‰ ÏB„b ¯wÚ18‰¯Bz‰ ¿»»∆ƒ»»¿««»
˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»∆∆¡«¿≈»«ƒ¿»∆«∆
,"ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" :·È˙Îe ,"ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
˙BNÚÏ Ì„‡‰ ıtÁiL ÏÎÂ .ÌÎ„Èa ˙eL¯‰L ,¯ÓBÏk¿«∆»¿¿∆¿∆¿…∆«¿…»»»«¬

ÌÈÚ¯ ÔÈa ,ÌÈ·BË ÔÈa - ‰NBÚ ,Ì„‡‰ Èa ‰NÚnÓ19. ƒ«¬≈¿≈»»»∆≈ƒ≈»ƒ
‰Ê Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ" :¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»∆¡«ƒƒ≈¿»»¿»»∆

"Ì‰Ï20‡ÏÂ Ì„‡‰ È· ‰ÙBk ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk , »∆¿«∆≈«≈∆¿≈»»»¿…
¯eÒÓ Ïk‰ ‡l‡ ,‰Ú¯ B‡ ‰·BË ˙BNÚÏ Ô‰ÈÏÚ ¯ÊB‚≈¬≈∆«¬»»»∆»«…»

.Ì‰Ï»∆

ויכלתו.17) כרצונו לעשות בידו שעליו 18)שהברירה
ומצוותיה. התורה מאליה 19)נשענת באה והברכה

רבי  שאמר הוא הרע. לעושה - והקללה הטוב, לעושה
נותן" אנכי "ראה הפסוק: על פ"ד) (דבריםֿרבה, אלעזר
"מפי  שעה באותה בסיני, הזה הדבר הקב"ה משאמר וגו':
הרעה  באה מאליה אלא - והטוב" הרעות תצא לא עליון

הטובה. עושה על - והטובה הרעה, עושה כאילו 20)על
בהם. אלא תלוי הדבר אין

.„B‡ ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊB‚ ‰È‰ Ï‡‰ el‡ƒ»≈»»≈«»»»ƒ¿«ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ CLBnL ¯·c ÌN ‰È‰ el‡ B‡ ;ÚL»̄»ƒ»»»»»∆≈∆»»»

Bz„ÏBz ¯wÚa21ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„Ï22ÚcÓÏ B‡ ,23ÔÓ ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ«¿»ƒ¿««ƒ
‰Ú„Ï B‡ ,˙BÚcn‰24‰NÚÓÏ B‡ ,˙BÚc‰ ÔÓ25ÔÓ ««»¿≈»ƒ«≈¿«¬∆ƒ

È¯·B‰ ÌÈLth‰ ÌalÓ ÌÈ„BaL BÓk ,ÌÈNÚn‰««¬ƒ¿∆ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÓL26:ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ eÏ ‰eˆÓ ‰È‰ C‡È‰ - »«ƒ≈«»»¿«∆»«¿≈«¿ƒƒ

eÎÏz Ï‡Â ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰ !CÎ ‰NÚz Ï‡Â CÎ ‰NÚ¬≈»¿««¬∆»≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿
,ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ¯·k B˙i¯a ˙lÁzÓ ‡e‰Â !ÌÎÚL¯ È¯Á‡«¬≈ƒ¿¬∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«»»

Bz„ÏBz B‡27ÊeÊÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯·„Ï B˙B‡ CLÓz «¿ƒ¿…¿»»∆ƒ∆¿»»
‰ÊŒÈ‡·e ?dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ‰È‰ ÌB˜n ‰Óe ?epnÓƒ∆«»»»¿»«»À»¿≈∆
¯ÎN ÌlLÓ B‡ ÚL¯‰ ÔÓ Ú¯Ù ËtLÓ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ„ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»»¿«≈»»

ËtLÓ ‰NÚÈ ‡Ï ı¯‡‰ Ïk ËÙBL‰ ?˜ÈcvÏ28!? ««ƒ¬≈»»»∆…«¬∆ƒ¿»
‰Ó Ïk ‰NBÚ Ì„‡‰ ‰È‰È C‡È‰ :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…«≈«ƒ¿∆»»»∆»«
ÌÏBÚa ‰NÚÈ ÈÎÂ - BÏ ÌÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ ıtÁiL∆«¿…¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ≈»∆»»

:¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,BˆÙÁ ‡ÏÂ BB˜ ˙eL¯· ‡lL ¯·c»»∆…ƒ¿¿…∆¿¿«»≈
,Úc !?"ı¯‡·e ÌÈÓMa ‰NÚ '‰ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"…¬∆»≈»»«»«ƒ»»∆«
ÔÈ¯eÒÓ eÈNÚnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚÈ BˆÙÁk Ïk‰L∆«…¿∆¿≈»∆¿««ƒ∆«¬≈¿ƒ
Áe¯‰Â L‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ¯ˆBi‰L ÌLk ?„ˆÈk !eÏ»≈«¿≈∆«≈»≈ƒ¿»≈¿»«
,‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ı¯‡‰Â ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»¿««ƒ¿»»∆¿ƒ¿«»

ÏbÏb‰Â29ÌÏBÚ‰ ˙Bi¯a ¯‡L ÔÎÂ ,ÏebÚa ··BÒ ¿««¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»
Ô‚‰Ók ˙BÈ‰Ï30Ì„‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ‰Îk - Ba ıÙÁL ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈»»»≈ƒ¿»»»

,BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ B„Èa B˙eL¿̄¿»¿»«¬»¿ƒ¿…ƒ¿∆
BzÚ„·e BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CLBÓ ‡ÏÂ ‰ÙBÎ ‡Ï…∆¿…≈∆»≈«¿¿«¿
.˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L Ïk ‰NBÚ ,Ï‡‰ BÏ Ô˙pL∆»«»≈∆…∆»»»»«¬
- ‰·BË ‰NÚ Ì‡ :ÂÈNÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈc CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»»»
‡e‰ .BÏ ÔÈÚ¯Ó - ‰Ú¯ ‰NÚ Ì‡Â ;BÏ ÔÈ·ÈËÓ¿ƒƒ¿ƒ»»»»¿≈ƒ
Ìb" ;"ÌÎÏ ˙‡f ‰˙È‰ ÌÎ„iÓ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L∆«»ƒ≈ƒ∆¿∆»¿»…»∆«
:‰ÓÏL ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚ·e ."Ì‰ÈÎ¯„a e¯Áa ‰n‰≈»»¬¿«¿≈∆¿ƒ¿»∆»«¿……
E‡È·È ‰l‡ŒÏkŒÏÚ Èk Ú„Â ...E˙e„ÏÈa ¯eÁa ÁÓN"¿«»¿«¿∆¿«ƒ«»≈∆¿ƒ¬
Ák E„Èa LiL Úc :¯ÓBÏk ;"ËtLna ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»¿««∆≈¿»¿…«

ÔÈc‰ ˙‡ ÔzÏ ‰z‡ „È˙ÚÂ ,˙BNÚÏ31! «¬¿»ƒ«»ƒ≈∆«ƒ

לידתו.21) מראשית באדם הטבועה סגולה או תכונה טבעו.
רע.22) או להשקפה 23)טוב החכמות; מן לחכמה

ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,
ה"ב), פ"א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב ממה
טבע  לפי ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב - יודע "ואני קדומה. גזירה בהכרח אלא ורצונו,
מחכמי  יחידים דברי שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת
ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע"ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע ובמדרשות,
לאדם  ראוי ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע"ה, החכמים מן יחיד בדברי
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי  דעת של בראיות שנודע ולפי כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"¯ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡,הרמב"ם (אגרות

כו). עמ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס התשיעי הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי  (הלכות כמבואר היומי, הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ"ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע טבען כפי
(פ"ח). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
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È‡ - ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»̄»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ
˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡32‰È‰iL Ú„iL ,¯Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆

ÏÚ ¯·c‰ Ú„È ‡Ï È¯‰ - ÚL¯ ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«
BÈ¯a33‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ BÊ ‰Ï‡L ˙·eLzL ,Úc ?34 À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»

ÌÈÓ¯ ÌÈ¯¯‰Â ÌÈÏB„b ÌÈ¯wÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê ¯·„a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈ¯ˆ Ï·‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆

ÈL ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k :¯ÓB‡ È‡L35È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈
‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈ·k epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»
Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈ¯a ÏÚ ‰Ê ¯·c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡a36Èk" :¯Ó‡pL ,‡¯Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck - "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡¯È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂ37Èk" :¯Ó‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .‡¯Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎ¯c ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙B·LÁÓ È˙B·LÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂ38Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï·‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡e¯a‰ Ïk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈
˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬

Ck39„·Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .40,‰Ê ¯·c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆
‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ È¯·cÓ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡e·pa ¯Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
È¯·c ÏkL ¯wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú¯ Ì‡Â ·BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡e·p‰«¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zaeyzy rc" "'ek ...didiy dn lk rcei d"awd `lde"
."'ek mi ipn dagxe dcn ux`n dkex` ef dl`y

המחבר  זה נהג ש"לא הראב"ד קושיית א. קשה: ולכאורה
כו'". בקושיא.. הדבר והניח החכמים... מנהג

מהתרחשותו, כתוצאה באה הדבר שידיעת מובן הרי ב.
גם  יודע הוא כאחד, ועתיד הווה עבר הקב"ה שאצל ומכיון
קושיית  וא"כ קרה, כבר הדבר אצלו כי לקרות העתיד את
ש"תשובת  כתב ומדוע קיימת, לא מלכתחילה הרמב"ם

כו'". מדה מארץ ארוכה זו שאלה
שהידיעה הנ"ל שהכלל אחרי וי"ל ובאה מסובבת

ית' שהוא ומכיון השכל, גדרי ע"פ הוא ההתרחשות,
הדבר  מצד אינה ידיעתו הרי השכל, בגדרי מוגדר אינו
עצמו  שצמצם אחרי אבל עצמו, הדבר מצד אלא שיודע
מהדבר  למסובבת הידיעה הפכה השכל, בגדרי כביכול
שעבר  מצד העתיד את יודע הוא זו בבחינה גם (אבל
כח  בנו ש"אין הרמב"ם כוונת וזוהי לפניו), כאחד ועתיד

לגדרי  מקום אין הצמצום" "לפני כשמדובר כי כו'"
השכל.

(474 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

בהכרח,32) זאת מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו כי
ברצונו? תלוי והכל בבחירתו חפשי שהאדם אמרנו והרי

שלם 33) שהוא הקדושֿברוךֿהוא אצל כזה דבר ייתכן ולא
השלימות. יא,34)בתכלית (איוב הכתוב כלשון מידתה,

שם.35)ט). בביאורנו וראה י, מציאותו 36)הלכה
האמתית. ידיעתו.37)ומהותו באדם 38)אופן כח שאין

והראב"ד  הבורא. של ידיעתו ואופן דעתו ולהבין להשיג
אדם  שאין חכמים: מנהג המחבר זה נהג "לא ואמר: השיג
בשאלות  החל והוא להשלימו. ידע ולא בדבר מתחיל
היה  וטוב לאמונה; והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות
ויניח  לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח לו
זה". על בלבם הרהור יבוא אחת שעה ואולי בספק, דעתם
ליישב  כחו את עצמו הראב"ד מנסה השגתו את שגמר אחר
"וכל  ואומר: מסיים הוא אבל הנדונה, החמורה השאלה את
השאלה  את לסתור התאמצות כל כלומר: שוה", איננו זה
לעורר  כלל כדאי ואין הן רפויות התשובות היא. לשוא
מצאה  הראב"ד השגת בהפסדן. יוצא ששכרן כאלה שאלות
נכתבה  שלימה וספרות והמחקרית, התלמודית בספרות הד
הריב"ש, שו"ת (ראה הסתומה. רבינו תשובת את לבאר
מגין  וה"כסףֿמשנה" מ"טו). פ"ג, אבות תיו"ט, קיח; סימן
נתכוון, שרבינו לתרץ "ויש ואומר: זו רבינו תשובת על
לכן  דעתו, ותבלבל זו קושיא לו תקשה אדם איזה שאם
זו  שאלה מטבע שאין שידע כדי אלה דברים לפניו הציע

היות - כאלה שאלות לשאול אין ולכן ·ÁÎÂליישבה, ÔÈ‡˘
Ú„ÂÈ ÍÈ‡ :Ú„ÈÏ ובעל ומעשיהם". הברואים כל הקב"ה

שרבינו  ואומר, הנידון הענין את יפה מסביר המלך" "עבודת
ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó Ô‡Î ‚‰- בקושיא הדבר הניח שלא רק ולא

משרשה: השאלה את עקר אלא - הראב"ד משיגו כדברי
מההשגה  למעלה שהם דברים לבאר כאן בא לא רבינו
(דבר  ה"נמנע" בגדר שהוא ענין על פה עמד אלא האנושית,
ש"הידיעה" אפשר איך והוא: להיות), אפשר שאי
כפול  שתים תאמר: כאילו זה הלא יחד, יתאימו ו"הבחירה"
הוא  נמנע דבר וכל "נמנע", דבר שזה שלש, - הן שתים
לפי  "נמנע" דבר זה אמת, רבינו: השיב זה ועל שקר?
כבר  שהוכח מאחר אולם האנושית; השגתנו וכח ידיעתנו

ושה  הקב"ה, של ידיעתו כידיעתנו לא למעלה כי יא
"נמנע" שאלת כאן אין שוב - מציאותו כידיעת מהשגתנו
עסק  לנו אין זו ובכגון מהשגתנו, למעלה שהיא שאלה אלא

פתרונן. למצוא בןֿאדם בהן ילאה לשוא כי הוא 39)כלל,
והרשות  צפוי "הכל מ"טו): פ"ג, (אבות עקיבא רבי שאמר
בניֿאדם, מעשי כל ויודע צופה שה' פי על שאף - נתונה"
כרצונו  רשע או צדיק להיות לאדם נתונה הרשות זאת בכל
רבינו, (מפירוש בחירתו את שוללת הקב"ה של ידיעתו ואין

גרידא.40)שם). שבלב אמונה מתוך
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oeygxnרו e"kÎb"k iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyoeygxn h"kÎb"k -g"ryz

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ג ראשון יום

קנה. עשה מצות
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום g)את ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "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 ְְְִַָָ

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ד שני יום

שכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

ֿ מלאכה" כל ֿ תעׂשה i)"לא ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ה שלישי יום

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה
יום ראשון ֿ רביעי כ "ג ֿ כ "ו מרחשון 

ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ו רביעי יום

שכט. תעשה לא מצות קסה. עשה מצות
קצו. תעשה לא מצות קסד. עשה מצות

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ

(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַָָָמן
לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ

ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ
(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא ֿ מלאכה "וכל ּ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 ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

ֿ נפׁשתיכם" את 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 ֿ אּלּו ּכל הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש hk)כל ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
ֿ תעׂשה, לא 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, ֿ תעׂשה לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכל
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
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רז oeygxn h"kÎf"k w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני ֿ ּׁשאמרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ז חמישי יום

שכג. תעשה לא מצות קנט. עשה מצות
שכד. תעשה לא מצות קס. עשה מצות

― 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 ֿ ּׁשאמר ֿ מה ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)ּדבריהם ֿ dyrאת zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlw ,vיֹום ֿ ּכל ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ֿ אּלּו ּכל ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ

(:g dvia .dk:ּכלֹומר ֿ תעׂשה", ולא עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ ֿ תעׂשה. לא מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ֿ בֹו ֿ העֹוׂשה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכל
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" ֿ יעׂשה לא fh)מלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש"  ֿ .(my)מקרא ְִֶָֹ

― השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכה "ּכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה

בהם" ֿ יעׂשה ּובּׁשביעי.(my)לא ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ח שישי יום

שכה. תעשה לא מצות קסב. עשה מצות
שכו. תעשה לא מצות קסג. עשה מצות

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ

הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכה
קדׁש"  ֿ מקרא k`)הּזה ,bk `xwie). ְִֶֶַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל 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 ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְְֶֶַָָָָָָֹמלאכה

תעׂשּו" לא dk)עבדה ,my).
יום חמישי ֿ ש "ק כ "ז ֿ כ "ט מרחשון 

ֲֲַָֹֹ

ה'תשע"ח  מרחשון כ"ט ש"ק יום

שכז. תעשה לא מצות קסו. עשה מצות
שכח. תעשה לא מצות קסז. עשה מצות

קצט.
― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום
ֿ קדׁש" מקרא e)(dlהראׁשֹון ,bk `xwi. ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה ֿ קדׁש מקרא el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ֿ יֹום ּבכל ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ֿ יֹוםֿטֹוב ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ֿ יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכל
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ֿ טֹוב. ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹום
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף ּבּׁשּבת, ואסּורים ֿ טֹוב ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹום

ֿ טֹוב יֹום ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
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oeygxnרח h"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ֿ העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
לֹו ּׁשּצרי ֿ מּמה הּמלאכה היתה ֿ אם אּלא לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא ֿ נפׁש לכל יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. ֿ תאכל לא "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל

וׁשם חמץ". עליו ֿ תאכל לא "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ

jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ
הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכל

ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ
(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ
ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zekn(iyily meil)

(:f),zelb oic dfa oi` ecia zwd dxzepe evrn lfxad lyp m`y ,
hnyiy cr ,dleb epi` ecia eivg xzepe lagd wqtpa s` ok lre

.ecin elekàäå'wqtp'y zxne`d dpey`xd `ziixad eli`e - §¨
zhiyk zxaeq ,dlebïðaølfxad hnypa zelb miaiignd ,my ©¨¨

.lagd wqtpa oicd `ed oke ,evrn

äðùî
bxedd ly epic z`e ,hlwnd ixr ly opic z` zx`an ef dpyn

:odil` dlebd
:dpynd zl`eyïéìBb ïëéäì:dpynd daiyn .dbbya mibxedd §¥¨¦

ì ,èì÷î éøòììLLmixrìe ,ïcøiä øáòaLìLLmixr,ïòðk õøàaL §¨¥¦§¨§¨Ÿ¤§¥¤©©§¥§¨Ÿ¤§¤¤§©©
øîàpL(ci dl xacna)ìL úà'ìL úàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä LL ¤¤¡©¥§Ÿ¤¨¦¦§¥¥¤©©§¥§¥§Ÿ

'åâå ïòðk õøàa eðzz íéøòä.'dpiidY hlwn ixr ¤¨¦¦§§¤¤§¨©¨¥¦§¨¦§¤¨
eøçáð àlL ãòryedi ici lr elcaedeìLLhlwnd ixrõøàaL ©¤Ÿ¦§£¨Ÿ¤§¤¤

,ìàøNéz` ewlige eyaky dpy dxyr rax` jyna ,epiidc ¦§¨¥
,ux`dìL eéä àìLhlwnd ixrúBèìB÷ ïcøiä øáòaLz` Ÿ¨¨Ÿ¤§¥¤©©§¥§

meyn ,dyn xak myixtdy s`e dbbya mibxeddøîàpLdl my) ¤¤¡©
(biäðééäz èì÷î éøò LL','mklixr lkl aezkd yiwd df `xwnae ¥¨¥¦§¨¦§¤¨¨¤

zhlew odn zg` oi`y cnll ,efl ef hlwndãòdrydeéäiL ©¤¦§
ïzLLmixrd zyy lk -úçàk úBèìB÷.cgi - ¤§¨§§©©

Bæì Bfî íéëøc ïäì úBðeeëîeic zia -zepeekn mikxc mipikn eid o §¨¨¤§¨¦¦¨
mihly migipn eid s`e ,hlwnd ixrl ux`d ixr lkn zexyeine

,jxca gvexd drzi `ly ick ,mikxc zyxtaøîàpL(b hi mixac) ¤¤¡©
lLå Cøcä Eì ïéëz'.'åâå 'zLoikdl jixvy ,df `xwnn cenll yie ¨¦§©¤¤§¦©§¨

.hlwnd ixrl mikxcd z`
ïéøñBîeoic ziaïäì,dbbya mibxedl -íéîëç éãéîìz éðLmeeliy §¦¨¤§¥©§¦¥£¨¦

,hlwn xirlepâøäé ànLmcd l`ebeøaãéå ,Cøcaminkg icinlzd ¤¨©©§¤©¤¤¦©§
åéìà,gvexd z` bexdi `ly eze` erpkyie ,mcd l`eb l` - ¥¨

.ecil df dyrn `a dbbyay xg`nàeä (óà) ,øîBà øéàî éaø- ©¦¥¦¥©
,gvexdBîöò éãé ìò øaãîywane ,mcd l`eb l` envra xacn - §©¥©§¥©§

,edbxdi `ly epnidøîàpL(c hi my),'çöøä øác äæå'cenll yie ¤¤¡©§¤§©¨Ÿ¥©
.xacn envr gvexdy `xwnd on
älçza ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøxd ly mpiipr zligza -,migve ©¦¥©§¨¥©§¦¨

,oic ziaa mipecipy mcewãçàa bxeddãçàå ââBLa bxeddãéæî ¤¨¥§¤¨¥¦
ïéîéc÷îgexal mdBúBà ïéàéáîe ïéçìBL ïéc úéáe ,èì÷î éøòì- ©§¦¦§¨¥¦§¨¥¦§¦§¦¦

gvexd z`,íMî.dyrnd did cvik mixxaneäúéî áéiçúpL éî ¦¨¦¤¦§©¥¦¨
ïéc úéáa,d`xzdae cifna bxdy lrå ,eäeâøäináéiçúð àlL §¥¦£¨§¤Ÿ¦§©¥

äúéî,epica i`kf `vi `l`eäeøète ,melyl edegly -éî ¦¨§¨¦
úeìb áéiçúpLdbbya bxdy lrBîB÷îì BúBà ïéøéæçîxirl - ¤¦§©¥¨©£¦¦¦§

,hlwndøîàpL(dk dl xacna)'Bèì÷î øéò ìà äãòä Búà eáéLäå' ¤¤¡©§¥¦Ÿ¨¥¨¤¦¦§¨
.'åâå

àøîâ
:hlwnd ixr zyy oipra zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaìLíéøò Lhlwn ixr -ïcâðëe ,ïcøiä øáòa äLî ìécáä ¨Ÿ¨¦¦§¦Ÿ¤§¥¤©©§¥§¤§¨
òLBäé ìécáählwn ixr ylyeéä úBðeeëîe ,ïòðk õøàayly ¦§¦§ª©§¤¤§©©§¨¨

,dyn licady mixrd yly cbpk ryedi licady mixrdïéîk§¦
,íøkaL úBøeL ézLxird .ef cbpk ef zecner odyïBøáçyäãeäéa §¥¤©¤¤¤§¦¨

zpeeknãâðkxirdøöay,øaãnaxirdíëLyíéøôà øäazpeekn §¤¤¤¤©¦§¨§¤§©¤§©¦
ãâðkxirdúBîøy,ãòìbaxirdeLã÷yéìzôð øäazpeeknãâðk §¤¤¨©¦§¨¤¤§©©§¨¦§¤¤

xirdïìBby.ïLaaaezkd ixacne(b hi mixac)lLå'zLlEaB z` ¨©¨¨§¦©§¨¤§
cenll yi ,'ebe 'Lvx`jixvyeäiLmixrd lkleLî,ïéL,xnelk ©§§¤§§¨¦

,ozyly oia deey wgxn `diy,epiidcàäiLwgxndîleabíBøc ¤§¥¦¨
cre l`xyi ux` lyk ïBøáçìy wgxnd enì ïBøáçî,íëL §¤§§¥¤§¦§¤

åy wgxndì ïBøáçîíëL`diky wgxnd en,Lã÷ì íëMî §¥¤§¦§¤§¦§¤§¤¤
åy wgxndLã÷ì íëMî`diky wgxnd enì LãwîleabïBôvly §¦§¤§¤¤§¦¤¤§¨

.l`xyi ux`
xarl l`xyi ux` oia hlwnd ixr zwelg ote` lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .ocxidúìz ïcøiä øáòas`e ,hlwn ixr yly - §¥¤©©§¥§¨
úìz ìàøNé õøàa`lde ,xacd okzi cvike ,hlwn ixr yly - §¤¤¦§¨¥§¨

l`xyi ux`a eli`e ,mihay ivge mipy wx eayiizp ocxid xara
yly ocxid xara gipdl ewwfed recne ,dvgne dxyr eayiizp

.l`xyi ux`a enk hlwn ixr
:`xnbd zvxznãòìâa ,ééaà øîàocxid xarayéçéëL[miievn-] ¨©©©¥§¦§¨§¦¥

,íéçöBø.hlwn ixr ylyl ocxid xara ewwfed ok lre §¦
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המשך ביאור למס' מכות ליום שלישי עמ' ב

`p wxt diryi - mi`iap

àð ÷øô äéòùéciÎf

æ:ezçz-ìà íúôcbîe LBðà útøç eàøéz-ìà íaìá éúøBz íò ÷ãö éòãé éìà eòîLçãâaë ék ¦§³¥©Æ´Ÿ§¥¤½¤©−¨¦´§¦¨®©¦«§Æ¤§©´¡½¦¦ªŸ−̈©¥¨«¦³©¤Æ¤Æ
(ñ) :íéøBc øBãì éúòeLéå äéäz íìBòì éú÷ãöå ññ íìëàé øîvëå Lò íìëàéèæò-éLáì éøeò éøeò Ÿ§¥´½̈§©¤−¤Ÿ§¥´¨®§¦§¨¦Æ§¨´¦«§¤½¦¨¦−§¬¦«¦¸¦³¦§¦ŸÆ

:ïépz úììBçî áäø úáöçnä àéä-zà àBìä íéîìBò úBøc íã÷ éîék éøeò ýåýé òBøæéàéä-zà àBìä §´©§½̈µ¦¦´¥¤½¤Ÿ−¨¦®£¬©§¦²©©§¤¬¤©−©§¤¬¤©¦«£³©§¦Æ
:íéìeàb øáòì Cøc íé-éwîòî äîOä äaø íBäz éî íé úáøçnäàéeàáe ïeáeLé ýåýé ééeãôeïBiö ©©£¤´¤½̈¥−§´©¨®©Æ̈¨Æ©«£©¥½̈¤−¤©£¬Ÿ§¦«§¥̧§¹̈§À¨³¦Æ

(ñ) :äçðàå ïBâé eñð ïeâéOé äçîNå ïBNN íLàø-ìò íìBò úçîNå äpøaáéíëîçðî àeä éëðà éëðà §¦½̈§¦§©¬−̈©Ÿ¨®¨³§¦§¨Æ©¦½−̈¨¬©£¨¨«¨Ÿ¦¯¨Ÿ¦²−§©¤§¤®
:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàî éàøézå zà-éîâéõøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé çkLzå ¦«©³§©¦«§¦Æ¥¡´¨½¦¤¨−̈¨¦¬¦¨¥«©¦§©º§¨´Ÿ¤À¤´¨©¦»§Ÿ¥´¨¤¼

:÷éönä úîç äiàå úéçLäì ïðBk øLàk ÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk ãéîz ãçôzåãéäòö øäî ©§©¥̧¨¦¹¨©À¦§¥Æ£©´©¥¦½©£¤¬¥−§©§¦®§©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−
:Bîçì øñçé àìå úçMì úeîé-àìå çútäì§¦¨¥®©§Ÿ¨´©©½©§¬Ÿ¤§©−©§«

i"yx
.ùò (ç).ññå:הם תולעים éøåò.מיני éøåò (è) תפילת

היא: שבת áäø.הנביא הם רהב בה שכתוב מצרים
ל): חלל:úììåçî.(לעיל הרג פרעה:ïéðú.לשון

.ïåáåùé 'ä ééåãôå (àé):עורי עורי על ומוסב תפלה לשון
.úà éî (áé) תיראי למה זכיו' מלאה כמותך צדיקים בת

למות: סופו אשר êùåò.(âé)מאנוש 'ä çëùúå ולא
עליו: המשעבדים éöîä÷.נשענת העולם אומות מושלי

ïðåë.בכם: øùàë:נזדמן.÷éöîä úîç äéàå בא מחר
çúôäì.ואיננו: äòåö øäî (ãé) עליו קשין נקבין אפי'

ימות  שלא כדי המעים בהילוך להפתח הוא וצריך

רבים  למזונות הוא צריך להפתח שמיהר וכיון לשחת
ימות: הוא אף לחמו יחסר העומד äòåö.שאם דבר ל'

ליין  הנביא שדימהו במואב שאומר כמו נירוק להיו'
כלי  אל מכלי הורק ולא שמריו אל השקט מח) (ירמי'
ד"א  יריקו, וכליו וצעהו צועים לו ושלחתי שם ונא'
חגור  עכשיו שהוא המציק האויב אותו צועה מהר

חלש: ולהיות להפתח ימהר כח חלוץ äòåö.מתנים
כחו: ברוב צועה סג) (לקמן כמו úåîéחוגר àìå.

הוא  אגד' מדר' ראשון הלשון אבל לשחת בידו המסור
רבתי: בפסיקת'

cec zcevn
(Ê).˜„ˆ ÈÚ„ÂÈ:צדקה לדעת  לב ‡Â˘.הנותנים ˙Ù¯Á

הגאולה : איחור על  שמחרפים  האומות  Ì˙ÂÙ„‚ÓÂ.מחרפת
במ "ש : הדבר Î·‚„.(Á)כפל  ÈÎהעכו"ם את יאכל  העש 

הנאכל  כבגד יכלו העכו"ם  לומר  רצה הבגד, את יאכל  כאשר 
לשון כמו  עש  יאכלם אמר לבגד  שהמשילם ולפי  מהעש 

בבגד : ÂÎÂ'.הנופל  ¯ÓˆÎÂ:במ "ש הדבר  È˙˜„ˆÂ.כפל 
לעולם: תתקיים לישראל  שאעשה כפל È˙ÚÂ˘ÈÂ.הצדקה

במ "ש: È¯ÂÚ.(Ë)הדבר È¯ÂÚ'וכו עורי ואמר התפלל הנביא 
כח  הראה ר"ל וכו ' קדם  כבימי עורי  ה' זרוע ומפרש וחוזר

עולם : ומימות  קדם בימי כמו ¯‰·.זרועך ˙·ˆÁÓ‰אשר
רבה: מכה  בם שהכה ר "ל  באבנים כחוצב  מצרים  את  חצבת 

.ÔÈ˙ ˙ÏÏÂÁÓ:פרעה את הרעידה ÌÈ.(È)אשר ˙·¯ÁÓ‰
לחרבה : הים  את עשה ¯·‰.אשר ÌÂ‰˙ ÈÓתהום מי  המחרבת 

במ "ש: הדבר  וכפל  וגדולה  הים‰˘Ó‰.רבה עומק שמה אשר 
ממצרים : גאלת אשר ישראל בו  שיעברו  דרך  בה  (È‡)להיות 

.'ÂÎÂ ÈÈÂ„ÙÂ ישראל אשר ידעתי הן שאמר תפלתו גמר  זהו
עוד: יגלו לא כי עולם  עד  השמחה  תהיה ראשם ועל  ברנה לציון ויבואו  לארצם ישובון הבבליים מן ה' כאילוÔÂ‚È˘È.שיפדה

אותם: וישיגון אחריהם רודפת  והשמחה  מהם:ÂÒ.הששון ויברחו ‡ÈÎ.(È·)ינוסו ÈÎ‡הוא אנכי לומר  משיב המקום כאילו
ממש : בהם  שיש תנחומין א"כ והם אתכם ‡˙.המנחם ÈÓסופו אשר  מאנוש  תיראי  למה  זכיות ומלאה כמותך צדיקים בת ר"ל

Ô˙È.למות: ¯ÈˆÁ:במ"ש ענין כפל  והוא ויבש ימול  אשר הזה כחציר  בעולם נתון  הוא  ‰(È‚)אשר ÁÎ˘˙Â.Í˘ÂÚ שכחת'
וגו ': שמים נוטה  הוא  כי שלו והכל  אותך  והמרומם המגדל ה' כאשרÁÙ˙Â„.השענת המציק  האויב חמת מפני תפחד  עת בכל 

להשחית: מחשבות ‰ÈˆÓ˜הכין ˙ÓÁ ‰È‡Âהשענת שכחת  למה כן  ואם לשחת ימות כי ואיננו  בא מחר הלא לומר רצה .
ממנו : ותפחד  Á˙Ù‰Ï.(È„)המקום  ‰ÚÂˆ ¯‰Óהחבוש מן שאלה בלשון ואמר  לו  וילך להפתח  ימהר  הגולה  וטלטול הנוע

בגולה: מטולטל עוד  יהיה לא לומר ורצה Á˘Ï˙.במאסר  ˙ÂÓÈ ‡ÏÂלא ואף  וכל מכל נשחת  להיות ימות לא בגולה עודו  אף
וספוקו: לחמו די לו יחסר

oeiv zcevn
(Ê).Ì˙Ù„‚ÓÂגדפו אשר כמו חרפה  לז)ענין ˙Â˙Á.:(לעיל Ï‡

תשברו: הבגד :Ú˘.(Á)אל  האוכלת תולעת שםÒÒ.שם
נוסס כמסוס לו ודומה הצמר האוכלת י)תולעת  :(לעיל

(Ë).È¯ÂÚ: לחזק והכפל  התעוררות , זה‰ÁÓˆ·˙.מלשון
בו  חצב יקב וגם  וכן אבנים הכורת  על  יאמר ה)הלשון :(לעיל

רהב¯‰·. לזאת קראתי  לכן  כמ"ש  מצרים יקרא ל)כן  :(לעיל
.˙ÏÏÂÁÓ:וחלחלה חיל מצרים˙ÔÈ.מל ' מלך פרעה יקרא  כן

הגדול  התנין כט)כמ "ש חורב‰ÁÓ¯·˙.(È):(יחזקאל מלשון
רבים:˙‰ÌÂ.ויובש: מים מקום  נקרא  גדולה:¯·‰.כן 
‰Ó˘‰:שימה מל ' ..È˜ÓÚÓ:עומק דשאÈˆÁ¯.(È·)מל '
ויכוננך Í˘ÂÚ.(È‚)ועשב: עשך  הוא  כמו והרמה הגדלה ענין

לב) וכעס:ÓÁ˙.:(דברים חמה וצרה:‰ÈˆÓ˜.מל ' צוקה מל'
.ÔÂÎ:הכנה ממקוםˆÚ‰.(È„)מל' הנוע  טלטול  ענין  הוא

וצעהו  צועים לו  ושלחתי וכן מח)למקום עניןÁ˙Ù‰Ï.:(ירמיה
פתח  לא אסוריו  וכן המאסר יד)התרת :(לעיל
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àð ÷øô äéòùéciÎf
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(ñ) :äçðàå ïBâé eñð ïeâéOé äçîNå ïBNN íLàø-ìò íìBò úçîNå äpøaáéíëîçðî àeä éëðà éëðà §¦½̈§¦§©¬−̈©Ÿ¨®¨³§¦§¨Æ©¦½−̈¨¬©£¨¨«¨Ÿ¦¯¨Ÿ¦²−§©¤§¤®
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:÷éönä úîç äiàå úéçLäì ïðBk øLàk ÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk ãéîz ãçôzåãéäòö øäî ©§©¥̧¨¦¹¨©À¦§¥Æ£©´©¥¦½©£¤¬¥−§©§¦®§©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−
:Bîçì øñçé àìå úçMì úeîé-àìå çútäì§¦¨¥®©§Ÿ¨´©©½©§¬Ÿ¤§©−©§«

i"yx
.ùò (ç).ññå:הם תולעים éøåò.מיני éøåò (è) תפילת

היא: שבת áäø.הנביא הם רהב בה שכתוב מצרים
ל): חלל:úììåçî.(לעיל הרג פרעה:ïéðú.לשון

.ïåáåùé 'ä ééåãôå (àé):עורי עורי על ומוסב תפלה לשון
.úà éî (áé) תיראי למה זכיו' מלאה כמותך צדיקים בת

למות: סופו אשר êùåò.(âé)מאנוש 'ä çëùúå ולא
עליו: המשעבדים éöîä÷.נשענת העולם אומות מושלי

ïðåë.בכם: øùàë:נזדמן.÷éöîä úîç äéàå בא מחר
çúôäì.ואיננו: äòåö øäî (ãé) עליו קשין נקבין אפי'

ימות  שלא כדי המעים בהילוך להפתח הוא וצריך

רבים  למזונות הוא צריך להפתח שמיהר וכיון לשחת
ימות: הוא אף לחמו יחסר העומד äòåö.שאם דבר ל'

ליין  הנביא שדימהו במואב שאומר כמו נירוק להיו'
כלי  אל מכלי הורק ולא שמריו אל השקט מח) (ירמי'
ד"א  יריקו, וכליו וצעהו צועים לו ושלחתי שם ונא'
חגור  עכשיו שהוא המציק האויב אותו צועה מהר

חלש: ולהיות להפתח ימהר כח חלוץ äòåö.מתנים
כחו: ברוב צועה סג) (לקמן כמו úåîéחוגר àìå.

הוא  אגד' מדר' ראשון הלשון אבל לשחת בידו המסור
רבתי: בפסיקת'

cec zcevn
(Ê).˜„ˆ ÈÚ„ÂÈ:צדקה לדעת  לב ‡Â˘.הנותנים ˙Ù¯Á

הגאולה : איחור על  שמחרפים  האומות  Ì˙ÂÙ„‚ÓÂ.מחרפת
במ "ש : הדבר Î·‚„.(Á)כפל  ÈÎהעכו"ם את יאכל  העש 

הנאכל  כבגד יכלו העכו"ם  לומר  רצה הבגד, את יאכל  כאשר 
לשון כמו  עש  יאכלם אמר לבגד  שהמשילם ולפי  מהעש 

בבגד : ÂÎÂ'.הנופל  ¯ÓˆÎÂ:במ "ש הדבר  È˙˜„ˆÂ.כפל 
לעולם: תתקיים לישראל  שאעשה כפל È˙ÚÂ˘ÈÂ.הצדקה

במ "ש: È¯ÂÚ.(Ë)הדבר È¯ÂÚ'וכו עורי ואמר התפלל הנביא 
כח  הראה ר"ל וכו ' קדם  כבימי עורי  ה' זרוע ומפרש וחוזר

עולם : ומימות  קדם בימי כמו ¯‰·.זרועך ˙·ˆÁÓ‰אשר
רבה: מכה  בם שהכה ר "ל  באבנים כחוצב  מצרים  את  חצבת 

.ÔÈ˙ ˙ÏÏÂÁÓ:פרעה את הרעידה ÌÈ.(È)אשר ˙·¯ÁÓ‰
לחרבה : הים  את עשה ¯·‰.אשר ÌÂ‰˙ ÈÓתהום מי  המחרבת 

במ "ש: הדבר  וכפל  וגדולה  הים‰˘Ó‰.רבה עומק שמה אשר 
ממצרים : גאלת אשר ישראל בו  שיעברו  דרך  בה  (È‡)להיות 

.'ÂÎÂ ÈÈÂ„ÙÂ ישראל אשר ידעתי הן שאמר תפלתו גמר  זהו
עוד: יגלו לא כי עולם  עד  השמחה  תהיה ראשם ועל  ברנה לציון ויבואו  לארצם ישובון הבבליים מן ה' כאילוÔÂ‚È˘È.שיפדה

אותם: וישיגון אחריהם רודפת  והשמחה  מהם:ÂÒ.הששון ויברחו ‡ÈÎ.(È·)ינוסו ÈÎ‡הוא אנכי לומר  משיב המקום כאילו
ממש : בהם  שיש תנחומין א"כ והם אתכם ‡˙.המנחם ÈÓסופו אשר  מאנוש  תיראי  למה  זכיות ומלאה כמותך צדיקים בת ר"ל

Ô˙È.למות: ¯ÈˆÁ:במ"ש ענין כפל  והוא ויבש ימול  אשר הזה כחציר  בעולם נתון  הוא  ‰(È‚)אשר ÁÎ˘˙Â.Í˘ÂÚ שכחת'
וגו ': שמים נוטה  הוא  כי שלו והכל  אותך  והמרומם המגדל ה' כאשרÁÙ˙Â„.השענת המציק  האויב חמת מפני תפחד  עת בכל 

להשחית: מחשבות ‰ÈˆÓ˜הכין ˙ÓÁ ‰È‡Âהשענת שכחת  למה כן  ואם לשחת ימות כי ואיננו  בא מחר הלא לומר רצה .
ממנו : ותפחד  Á˙Ù‰Ï.(È„)המקום  ‰ÚÂˆ ¯‰Óהחבוש מן שאלה בלשון ואמר  לו  וילך להפתח  ימהר  הגולה  וטלטול הנוע

בגולה: מטולטל עוד  יהיה לא לומר ורצה Á˘Ï˙.במאסר  ˙ÂÓÈ ‡ÏÂלא ואף  וכל מכל נשחת  להיות ימות לא בגולה עודו  אף
וספוקו: לחמו די לו יחסר

oeiv zcevn
(Ê).Ì˙Ù„‚ÓÂגדפו אשר כמו חרפה  לז)ענין ˙Â˙Á.:(לעיל Ï‡

תשברו: הבגד :Ú˘.(Á)אל  האוכלת תולעת שםÒÒ.שם
נוסס כמסוס לו ודומה הצמר האוכלת י)תולעת  :(לעיל

(Ë).È¯ÂÚ: לחזק והכפל  התעוררות , זה‰ÁÓˆ·˙.מלשון
בו  חצב יקב וגם  וכן אבנים הכורת  על  יאמר ה)הלשון :(לעיל

רהב¯‰·. לזאת קראתי  לכן  כמ"ש  מצרים יקרא ל)כן  :(לעיל
.˙ÏÏÂÁÓ:וחלחלה חיל מצרים˙ÔÈ.מל ' מלך פרעה יקרא  כן
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.ÔÂÎ:הכנה ממקוםˆÚ‰.(È„)מל' הנוע  טלטול  ענין  הוא

וצעהו  צועים לו  ושלחתי וכן מח)למקום עניןÁ˙Ù‰Ï.:(ירמיה
פתח  לא אסוריו  וכן המאסר יד)התרת :(לעיל
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:ãçé íãà-ìòåìðç íãà Cìnî:íò éL÷nî óàì:ìaçà àì éúàNð øîàä ìà-ìà-ékáìéãòìa §©¨¨´¨«©¦ −§Ÿ¨¨¬¨¥À¦¬Ÿ§¥¨«¦«¤¥ −¤¨©¬¨À̈¦´Ÿ¤§«Ÿ¦§£¥´
éñà àì ézìòt ìåò-íà éðøä äzà äæçà:óâìéðà-àìå øçáú äzà-ék zñàî-ék äpîìLé Enòîä ¤−¡¤©¨´Ÿ¥®¦¦«¨¬¤¹̈©À§¦´ŸŸ¦«©«¥¦§Ä§©§¤̧¨¦«¨©À§¨¦©¨´¦§©´§Ÿ¨®¦

e:øaã zòãé-äîãì:éì òîL íëç øáâå éì eøîàé ááì éLðàäìàì åéøáãe øaãé úòãá-àì áBià ©¨©¬§¨©¥«©§¥´¥ −¨´Ÿ§¦®§¤¬¤¹̈À̈Ÿ¥¬©¦«¦ −Ÿ§©´©§©¥®¹§¨À̈´Ÿ
:ìékNäáåì:ïåà-éLðàa úáLz-ìò çöð-ãò áBià ïçaé éáà §©§¥«¨¦À¦¨¥´¦´©¤®©©§¹ªÀŸ§©§¥¨«¤

i"yx
(ÂÎ).íéòùø úçú:במקומם.í÷ôñ:סדום לאנשי

.íéàåø íå÷îá:כל åéøçàî.(ÊÎ)לעין åøñ ïë ìò øùà
י)כמו מפני (מדבר כמו במדבר, חנותינו ידעת כן על

דלים: צעקת ועליו לפניו והביאו מאחריו סרו אשר
(ËÎ).èé÷ùé àåäå מאותן הדלים את משקיט

מי  פנים שהסתיר ובעוד עוד ירשיע ומי העושקים
ãçé.ישורנו: íãà ìòå éåâ ìòå שוה כמרובים כיחידים

פנים: ולהסתיר להשקיט êåìîî(Ï)לפניו (èå÷ùéå)
ðç íãà.íò éù÷åîî ó:שמלך דלים íò.על éù÷åîî

לא כזה ולאלוה ורשע:עון, בליעל לומר לך היה
(‡Ï).øîàä ìà ìà éë מאת וראוי נכון אליו להאמר

אני  וסובל ומקבל נשאתי להאמר יסורים סובלי כל
לומר: הנידן צריך ועוד בעצמי אחבול ולא משפטיך

(·Ï).äæçà éãòìá ולהבין לראות יודע שאני מה לבד

אוסיף: לא פעלתי און ואם הורני אתה בדבריך
(‚Ï).'åâå úñàî éë äðîìùé êîòîä אליהו אמר כך

בפירעון  להימלך להקב"ה לו היה המעמך לאיוב
ממך: úñàî.תשלומין éë לעולם לא מאסתי לאמר

ג)אחיה ויבצעני(לעיל ידו ו)יתר שיגבה (לעיל אתה סבור
ולא  התשלומין תבחר ואתה ורצונך דעתך לפי ממך

בתמיה: אליהו דיבר הקב"ה במקום éùðà(Ï„)אני
.éì åøîàé ááì:ידבר בדעת לא איוב ïçáé.(ÂÏ)כי éáà

נצח  עד איוב יבחן הלואי לכל אב הקב"ה אתה אבי
דיבר  אדם לבני ואף און לאנשי תשובה תהיה למען

וגו' גדול דבר אבי כמו כן ה)הכתוב ב אבי (מלכים (ד"א
האביונה ותפר יב)כמו מנחם (קהלת חברו כך רצון ל'

ומאויי  רצוני נצח עד איוב יבחן אבי פתרונו וכן
סא"א): נצח עד איוב שיבחן

cec zcevn
(ÂÎ).ÌÈÚ˘¯ ˙Á˙ורצצם הכם לזה  רשעים היותם  בעבור 

מוסר: יקחו למען  רואים שם  ימצא  ÔÎ.(ÊÎ)במקום ÏÚ ¯˘‡
ה ': מאחרי סרו אשר  על  נאבדו „¯ÂÈÎ.אשר ÏÎÂאחת אף

פשע  דבר  כל  על וכן השכילו  לא  דרכיו כב)מכל  (שמות

פשע: דבר  מכל אחת על  ÂÈÏÚ.(ÁÎ)ומשפטו ‡È·‰Ïלזה
הדל  צעקת  גמול מהם  אחד כל  על להביא העולם  מן האבידם
עשק כי ישמע אשר  הרבים העניים צעקת וגמול עשקו אשר

המקום: לפני צעקתם  ובא  ולרבים ËÈ˜˘È.(ËÎ)ליחיד  ‡Â‰Â
יחריד  הוא ומי ובוטח  שוקט  לשבת  מי  על  המקום יגזור כאשר 
לו לתת בו  ישגיח  לבל  ממי  פנים יסתיר וכאשר אותו ויבלבל 

לקרב: ולא  לרחק  לא השמים במערכת כח ואין ה' מיד הכל כי מחסורו למלאות  בו ישגיח מי ר"ל  יראנו א "כ  ומי מחסורו די
.ÈÂ‚ ÏÚÂ:בפרטים אף ומשגיח  בכוללים אף הוא יכול  כי יחידי  אדם על  בין שלימה אומה  על  המסירÍÂÏÓÓ.(Ï)בין הוא 

העם: על  מוקשים יביא לא  למען  ר"ל  עם  מוקשי  היות  מבלי חנף אדם ‰‡Ó¯.(Ï‡)ממלוכה  Ï‡ Ï‡ ÈÎנראה כי על  ר"ל 
מעתה : מעשה אשחית ולא המכאוב  ואסבול  אשא הנה  האל  אל  לומר  הוא  נכון בדין ‡ÊÁ‰.(Ï·)שמעשיו  È„ÚÏ·מה ומלבד 

עוד  אוסיף  לא הידיעה מחסרון עון פעלתי ואם  אעשה  אשר המעשה  את  אתה למדני בדבריך  להשכיל  בעצמי אני שאראה 
ביסורים: ולבעט  לצדיק  עצמו להחזיק ולא  כן לומר הנכון דרך  הנה וכאומר אלך זו דרך לדעת  תלמדני  כאשר כזאת  לעשות

(‚Ï).ÍÓÚÓ‰ עוד וכפל הזולת  אמרי מאסת כי  תכריע לבדך אתה  וכי  ה ' משפט הנהגת בדבר  החקירה יושלם לבדך  מעמך וכי
לבחון לב  ונשימה  דבר  והויכוח  ההיקש מן ידעת ומה  כמוך  לבב  לי גם  הלא  אני ולא הדבר אמיתת  תבחר אתה  וכי ואמר דברו

המה : Ï··.(Ï„)הכנים  È˘‡לא ומהם לדברי שומע יהיה חכם גבר וכל למאמרי יודו  ר"ל  לי יאמרו לבב שאנשי ידעתי הן
זאת‡ÂÈ·.(Ï‰)יסור: ולולי בהשכל  לא המה דבריו ולזה שלימה דעתו אין המכאוב מקושי ר"ל  ידבר בדעת  לא איוב אבל 

לדברי : מודה הוא גם  צעקתו‡·È.(ÂÏ)היה כל  ועם  מדבריו יחזור  אם  לראות ביסורים  בחון איוב יהיה עולם שעד  חפצי  הנה 
לה': ישוב אשר עד ממנו יחדלו  ˙˘Â·Â˙.לא ÏÚכ"א הייסורים ממנו הלכו שלא בראותם  און באנשי  תשובות שימצאו  בעבור

בתשובה:

oeiv zcevn
(ÂÎ).˙Á˙עין תחת עין כמו כא)בעבור  עניןÌ˜ÙÒ.:(שמות

כפיו את ויספוק כמו כד)הכאה יחריד ÚÈ˘¯È.(ËÎ):(במדבר
ירשיע יפנה  אשר ובכל  וכן  יד)ויבלבל  יראנוÂ¯Â˘È.:(ש"א

קרוב ולא אשורנו כד)כמו  המחניףÛÁ.(Ï):(במדבר רשע
פתויו: ועושה ואסבול :È˙‡˘.(Ï‡)ליצרו ‡ÏÂ·Á.אשא 

אשר·È„ÚÏ.(Ï·)אשחית : רק  בלעדי  וכן מלבד  כמו הוא
הנערים יד)אכלו תחזה‡ÊÁ‰.:(בראשית ואתה כמו (שמות אראה

אבה‡·È.(ÂÏ)למדני:‰È¯Â.:יח) לא כמו ורצון תאוה ענין
כה)יבמי :(דברים

f dpyn iying wxt dvia zkqn

‰íéìòaä éìâøk úìçbä,íB÷î ìëa úáäìLå.da ïéìòBî Lc÷ä ìL úìçb,ïéìòBî àGå ïéðäð àG úáäìLå. ©©¤¤§©§¥©§¨¦§©§¤¤§¨¨©¤¤¤¤§¥£¦¨§©§¤¤¤¡¦§£¦
íéaøä úeLøì úìçb àéöBnä–áiç,úáäìLå–øeèt.ãéçiä éìâøk ãéçé ìL øBa,øéòä dúBà éLðà ìLå ©¦©¤¤¦§¨©¦©¨§©§¤¤¨¤¨¦§©§¥©¨¦§¤©§¥¨¨¦

øéòä dúBà éLðà éìâøk,àlîîä éìâøk ìáa éìBò ìLå. §©§¥©§¥¨¨¦§¤¥¨¤§©§¥©§©¥
Âúøçà øéòa åéúBøt eéäL éî,åéúBøtî Bìöà àéáäì øéòä dúBà éða eáøòå–Bì eàéáé àG;àeä áøò íàå ¦¤¨¥¨§¦©¤¤§¥§§¥¨¨¦§¨¦¤§¦¥¨¨¦§¦¥¥

–eäBîk åéúBøt. ¥¨¨
ÊíéçøBà Bìöà ïnfL éî–úBðî íãéa eëéìBé àG,áBè íBé áøòî íäéúBðî íäì äkæ ïk íà àlà.ïé÷Lî ïéà ¦¤¦¥¤§§¦¦§¨¨¨¤¨¦¥¦¨¨¤¨¥¤¥¤¤¥©§¦

úBiøaãnä úà ïéèçBLå,úBúiaä úà ïéèçBLå ïé÷Lî ìáà.øéòa úBðlä ?úBúia ïä elà,úBðlä ?úBiøaãî §£¦¤©¦§¨¦£¨©§¦§£¦¤©©¨¥¥©¨©¨¨¦¦§¨¦©¨
øôàa. ¨£¨

‰ ˆ È · ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

dddd.zadlye:ïéîåçú øåñéàá áëòî åðéà åøéáç úáäìùá åøð ÷éìãä ïåâë.da oilren:úåìéòî íùà àéáî äðîî äðäðä.oipdp `l zadlyeäìçúëì
ãéçéä úåùøî åãéá äôçãù úáäìùå ,áééç íéáøä úåùøì úáùá úìçâ àéöåîä ïëå .àùîî äá úéìã ,äìéòî ïáø÷ ïéáééç ïéà ,ïéìòåî àì åðäð íàå .ïðáøãî

úåùøì:øåèô íéáøä.cigid ilbxk:øåáä ìòá éìâøë àìà íéîä ïéëéìåî ïéà.xird dze` ilbxk:äøåáéòì õåç çåø ìëì äîà íéôìà.laa iler lye
:íúåìòá íúåúùì äìåâä éðá íåàùòå ,êøãä òöîàá íéëøã éøáåòì éåùòä.`lnnd ilbxkìàùå ãçà àá íàå .ääáâäá äð÷ð ø÷ôäå ø÷ôä àåäù éðôî

éøåð ïá ïðçåé éáøë àìãå .éîéé÷ äéúåùøáå åæç àøáâ éàäìã øáãä øøáåä ìåîúàîå ,øéîçäì äøéøá ùé àðú éàä øáñ÷ã ,åéìâøë àìà ïëéìåî åðéà åéîéî åì
:ïîå÷îá ïîöòì äúéáù ïéðå÷ ø÷ôä éöôç øîàã

eeeeel e`iai `l:åäåîë åéúåøéôã ,íùì áøéò àì àåäå ìéàåä ,åéúåøéôî
ffff.migxe` elv` onify in:áåøéò é"ò åìöà åàåáéå ,úøçà øéòî.ekilei `l:íúéáì íãéá úåðî äãåòñ øçàì.mdl dkif k"``:øçà éãé ìòmdizepn]

.aeh mei axrn[ù:åéðôá àìù íãàì ïéëæã éðåìôå éðåìôì åììä úåðîá äëæ åì øîàå ,è"åé áøòî äëéùîá øçà íãàì äæ úéáä ìòá íøñî
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íéìòaä éìâøk úìçbä אינו טוב, ביום מחברו גחלת הנוטל  – ÇÇÆÆÀÇÀÅÇÀÈÄ
ללכת, מותר הגחלת שבעל למקום אלא להוליכה úáäìLåÀÇÀÆÆרשאי 

íB÷î ìëa את להוליך  מותר חברו, בשלהבת נר  המדליק כגון  – ÀÈÈ
ממש . בה אין  שהשלהבת לפי  הולך , שהוא מקום בכל  úìçbÇÆÆהנר 

da ïéìòBî Lc÷ä ìL אשם קרבן  להביא חייב ממנה הנהנה – ÆÆÀÅÂÄÈ
הקדש ,úáäìLåמעילות, של  –ïéðäð àG ממנה ליהנות אסור  – ÀÇÀÆÆÆÁÄ

סופרים, מדברי  ïéìòBîלכתחילה àGå,מועל אינו ממנה הנהנה – ÀÂÄ
מעילות. אשם קרבן חייב íéaøäואינו  úeLøì úìçb àéöBnäÇÄÇÆÆÄÀÈÇÄ

בשבת, –áiç,הוצאה משום –úáäìLå לרשות שלהבת המוציא – ÇÈÀÇÀÆÆ
שהוציאה  או הרבים, לרשות היחיד מרשות בידו  שדחפה כגון  הרבים,

פיו, ממש .øeètברוח בשלהבת שאין –miqxeb oi`y miyxtn yi È
epzpyna ef dwqit((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; ãéçé.((((הריהריהריהרי""""ףףףף;;;; ìL øBaבור – ÆÈÄ

ליחיד , השייך  מים ãéçiäשל  éìâøkהבור מי את מוליכים שאין – ÀÇÀÅÇÈÄ
ללכת, מותר  הבור  שבעל למקום øéòäאלא dúBà éLðà ìLå– ÀÆÇÀÅÈÈÄ

העיר, אנשי כל  של  שהוא מים øéòäבור  dúBà éLðà éìâøk– ÀÇÀÅÇÀÅÈÈÄ
צד לכל  לעיר מחוץ אמה אלפיים עד  רק להוליכם שמותר  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;היינו 

שמביא שמביא שמביא שמביא  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין העירהעירהעירהעיר מאנשימאנשימאנשימאנשי אחד אחד אחד אחד  עירבעירבעירבעירב ואםואםואםואם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שונות שונות שונות שונות )))) ìáa;דעותדעותדעותדעות éìBò ìLåלצורך בבל  עולי שעשאום הבורות – ÀÆÅÈÆ
דרכים, àlîîäעוברי  éìâøk מוליכם מהם שמילא מי  שכל  מהם, – ÀÇÀÅÇÀÇÅ

הממלא  אותם וקנה הם, הפקר  הללו  שהמים לפי מהלך , שהוא למקום

ושאל אחד בא ואם כרגליו. הם הרי  הלכך  הבור, מן  שהעלם בשעה
משנתנו  של התנא שלדעת הממלא, כרגלי אלא מוליכם אינו  מימיו, את

קנו  אלו שמים למפרע הדבר  שהוברר  היינו  ברירה, יש  בזה: אומרים
השמשות בין משעת הממלא של  סובר((((רשרשרשרש""""י י י י ););););שביתתו  התנא ואין

במקומם  לעצמם שביתה קונים הפקר  שחפצי  נורי, בן יוחנן כרבי 
ה). ד , עירובין  (עיין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úøçà øéòa åéúBøt eéäL éîהעיר אותה עד  ממקומו ויש – ÄÆÈÅÈÀÄÇÆÆ
אלא  טוב ביום לשם לילך  לו  אפשר  שאי ונמצא אמה, מאלפיים יותר 

תחומין , עירובי ידי  Bìöàעל àéáäì øéòä dúBà éða eáøòåÀÅÀÀÅÈÈÄÀÈÄÆÀ

Bì eàéáé àG ,åéúBøtî: כאן גורסים ויש  –xird dze` ipa eaxre ÄÅÈÈÄ
eizexitn el e`iai `l ,elv` `eal;;;; הראהראהראהרא""""ש ש ש ש הריהריהריהרי""""ףףףף;;;; בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; הב הב הב הב """"חחחח ((((הגהות הגהות הגהות הגהות 

ופ הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם )))) מונחים , שבה העיר , אותה שבני  פי  על שאף הדברים, ירוש 

מכל לעירו , הפירות בעל  אצל לבוא תחומים עירוב עירבו  פירותיו,
והרי כרגליו, שהפירות לפי מפירותיו, עמהם להביא להם אסור  מקום

לשם. עירב לא àeäהוא áøò íàå עירוב עירב הפירות בעל אם – ÀÄÅÅ
פירותיו, שם שמונחים העיר  לאותה לבוא eäBîkתחומין åéúBøtÅÈÈ

בכגון  במשנתנו  שמדובר אמרו , בגמרא עמו. מהם להביא לו ומותר  –
עליו  קיבל  לא אצלו  שהפקיד  שזה ונמצא זווית קרן לפירות שייחד

שהפירות  זה כרגלי  הם הרי זווית, קרן  להם ייחד לא אם אבל  שמירתם;
אצלו . מופקדים

i p y m e i
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íéçøBà Bìöà ïnfL éî טוב ביום אליו  שיבואו  אחרת, מעיר – ÄÆÄÅÆÀÀÄ
עירוב, ידי úBðîעל íãéa eëéìBé àG,לביתם הסעודה מן – ÄÀÈÈÈ

לא  הוא והרי  המזמין, כרגלי הן  שהמנות לפי טוב, ביום כשיחזרו 
האורחים, של  לעירם לילך íäéúBðîעירב íäì äkæ ïk íà àlàÆÈÄÅÄÈÈÆÈÅÆ

áBè íBé áøòî טוב יום בערב אחר  לאדם המנות את שמסר  – ÅÆÆ
לאדם  זכין שכן  ולפלוני ", לפלוני הללו במנות וזכה "משוך  לו: ואמר
והרי טוב, יום מערב המנות את האורחים שקנו  ונמצא בפניו, שלא

הולכים. שהם למקום להוליכן שמותרים כרגליהם, ïé÷Lîהן ïéàÅÇÀÄ
úBiøaãnä úà ïéèçBLå שאינן לפי טוב, ביום המדבר , בהמות – ÀÂÄÆÇÄÀÈÄ

שחיטה, אגב השקאה נקטה שמשנתנו  מבואר, בגמרא מוכנות.
שיהא  כדי לשחיטתה סמוך הבהמה את להשקות שנוהגים להשמיענו

מועילה  השחיטה קודם שההשקאה מפרשים, ויש עורה; להפשיט נוח
שבריאה דקות סירכות ïéèçBLå;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))להשמיט ïé÷Lî ìáàÂÈÇÀÄÀÂÄ

úBúiaä úà.טוב ביום הבית, בהמות –úBðlä ?úBúia ïä elà ÆÇÇÈÅÅÇÈÇÈ
øéòa תחומה בתוך ולנות המרעה ממקום יום בכל החוזרות בהמות – ÈÄ

ביום  מהן לשחוט מותר  הלכך  מוכנות, הן יום שכל ונמצא העיר, של
מדבריות?úBiøaãîטוב; הן  אלו –øôàa úBðlä מחוץ באחו, – ÄÀÈÄÇÈÈÂÈ

ליטול עליהן  הבעלים דעת שאין מוקצות, שהן  ונמצא העיר, לתחום
טוב. ביום מהן  לשחוט אסור הלכך לשחיטה, מהן

izdw - zex`ean zeipyn
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e:øaã zòãé-äîãì:éì òîL íëç øáâå éì eøîàé ááì éLðàäìàì åéøáãe øaãé úòãá-àì áBià ©¨©¬§¨©¥«©§¥´¥ −¨´Ÿ§¦®§¤¬¤¹̈À̈Ÿ¥¬©¦«¦ −Ÿ§©´©§©¥®¹§¨À̈´Ÿ
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i"yx
(ÂÎ).íéòùø úçú:במקומם.í÷ôñ:סדום לאנשי

.íéàåø íå÷îá:כל åéøçàî.(ÊÎ)לעין åøñ ïë ìò øùà
י)כמו מפני (מדבר כמו במדבר, חנותינו ידעת כן על

דלים: צעקת ועליו לפניו והביאו מאחריו סרו אשר
(ËÎ).èé÷ùé àåäå מאותן הדלים את משקיט

מי  פנים שהסתיר ובעוד עוד ירשיע ומי העושקים
ãçé.ישורנו: íãà ìòå éåâ ìòå שוה כמרובים כיחידים

פנים: ולהסתיר להשקיט êåìîî(Ï)לפניו (èå÷ùéå)
ðç íãà.íò éù÷åîî ó:שמלך דלים íò.על éù÷åîî

לא כזה ולאלוה ורשע:עון, בליעל לומר לך היה
(‡Ï).øîàä ìà ìà éë מאת וראוי נכון אליו להאמר

אני  וסובל ומקבל נשאתי להאמר יסורים סובלי כל
לומר: הנידן צריך ועוד בעצמי אחבול ולא משפטיך

(·Ï).äæçà éãòìá ולהבין לראות יודע שאני מה לבד

אוסיף: לא פעלתי און ואם הורני אתה בדבריך
(‚Ï).'åâå úñàî éë äðîìùé êîòîä אליהו אמר כך

בפירעון  להימלך להקב"ה לו היה המעמך לאיוב
ממך: úñàî.תשלומין éë לעולם לא מאסתי לאמר

ג)אחיה ויבצעני(לעיל ידו ו)יתר שיגבה (לעיל אתה סבור
ולא  התשלומין תבחר ואתה ורצונך דעתך לפי ממך

בתמיה: אליהו דיבר הקב"ה במקום éùðà(Ï„)אני
.éì åøîàé ááì:ידבר בדעת לא איוב ïçáé.(ÂÏ)כי éáà

נצח  עד איוב יבחן הלואי לכל אב הקב"ה אתה אבי
דיבר  אדם לבני ואף און לאנשי תשובה תהיה למען

וגו' גדול דבר אבי כמו כן ה)הכתוב ב אבי (מלכים (ד"א
האביונה ותפר יב)כמו מנחם (קהלת חברו כך רצון ל'

ומאויי  רצוני נצח עד איוב יבחן אבי פתרונו וכן
סא"א): נצח עד איוב שיבחן

cec zcevn
(ÂÎ).ÌÈÚ˘¯ ˙Á˙ורצצם הכם לזה  רשעים היותם  בעבור 

מוסר: יקחו למען  רואים שם  ימצא  ÔÎ.(ÊÎ)במקום ÏÚ ¯˘‡
ה ': מאחרי סרו אשר  על  נאבדו „¯ÂÈÎ.אשר ÏÎÂאחת אף

פשע  דבר  כל  על וכן השכילו  לא  דרכיו כב)מכל  (שמות

פשע: דבר  מכל אחת על  ÂÈÏÚ.(ÁÎ)ומשפטו ‡È·‰Ïלזה
הדל  צעקת  גמול מהם  אחד כל  על להביא העולם  מן האבידם
עשק כי ישמע אשר  הרבים העניים צעקת וגמול עשקו אשר

המקום: לפני צעקתם  ובא  ולרבים ËÈ˜˘È.(ËÎ)ליחיד  ‡Â‰Â
יחריד  הוא ומי ובוטח  שוקט  לשבת  מי  על  המקום יגזור כאשר 
לו לתת בו  ישגיח  לבל  ממי  פנים יסתיר וכאשר אותו ויבלבל 

לקרב: ולא  לרחק  לא השמים במערכת כח ואין ה' מיד הכל כי מחסורו למלאות  בו ישגיח מי ר"ל  יראנו א "כ  ומי מחסורו די
.ÈÂ‚ ÏÚÂ:בפרטים אף ומשגיח  בכוללים אף הוא יכול  כי יחידי  אדם על  בין שלימה אומה  על  המסירÍÂÏÓÓ.(Ï)בין הוא 

העם: על  מוקשים יביא לא  למען  ר"ל  עם  מוקשי  היות  מבלי חנף אדם ‰‡Ó¯.(Ï‡)ממלוכה  Ï‡ Ï‡ ÈÎנראה כי על  ר"ל 
מעתה : מעשה אשחית ולא המכאוב  ואסבול  אשא הנה  האל  אל  לומר  הוא  נכון בדין ‡ÊÁ‰.(Ï·)שמעשיו  È„ÚÏ·מה ומלבד 

עוד  אוסיף  לא הידיעה מחסרון עון פעלתי ואם  אעשה  אשר המעשה  את  אתה למדני בדבריך  להשכיל  בעצמי אני שאראה 
ביסורים: ולבעט  לצדיק  עצמו להחזיק ולא  כן לומר הנכון דרך  הנה וכאומר אלך זו דרך לדעת  תלמדני  כאשר כזאת  לעשות

(‚Ï).ÍÓÚÓ‰ עוד וכפל הזולת  אמרי מאסת כי  תכריע לבדך אתה  וכי  ה ' משפט הנהגת בדבר  החקירה יושלם לבדך  מעמך וכי
לבחון לב  ונשימה  דבר  והויכוח  ההיקש מן ידעת ומה  כמוך  לבב  לי גם  הלא  אני ולא הדבר אמיתת  תבחר אתה  וכי ואמר דברו

המה : Ï··.(Ï„)הכנים  È˘‡לא ומהם לדברי שומע יהיה חכם גבר וכל למאמרי יודו  ר"ל  לי יאמרו לבב שאנשי ידעתי הן
זאת‡ÂÈ·.(Ï‰)יסור: ולולי בהשכל  לא המה דבריו ולזה שלימה דעתו אין המכאוב מקושי ר"ל  ידבר בדעת  לא איוב אבל 

לדברי : מודה הוא גם  צעקתו‡·È.(ÂÏ)היה כל  ועם  מדבריו יחזור  אם  לראות ביסורים  בחון איוב יהיה עולם שעד  חפצי  הנה 
לה': ישוב אשר עד ממנו יחדלו  ˙˘Â·Â˙.לא ÏÚכ"א הייסורים ממנו הלכו שלא בראותם  און באנשי  תשובות שימצאו  בעבור

בתשובה:

oeiv zcevn
(ÂÎ).˙Á˙עין תחת עין כמו כא)בעבור  עניןÌ˜ÙÒ.:(שמות

כפיו את ויספוק כמו כד)הכאה יחריד ÚÈ˘¯È.(ËÎ):(במדבר
ירשיע יפנה  אשר ובכל  וכן  יד)ויבלבל  יראנוÂ¯Â˘È.:(ש"א

קרוב ולא אשורנו כד)כמו  המחניףÛÁ.(Ï):(במדבר רשע
פתויו: ועושה ואסבול :È˙‡˘.(Ï‡)ליצרו ‡ÏÂ·Á.אשא 

אשר·È„ÚÏ.(Ï·)אשחית : רק  בלעדי  וכן מלבד  כמו הוא
הנערים יד)אכלו תחזה‡ÊÁ‰.:(בראשית ואתה כמו (שמות אראה

אבה‡·È.(ÂÏ)למדני:‰È¯Â.:יח) לא כמו ורצון תאוה ענין
כה)יבמי :(דברים
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‰íéìòaä éìâøk úìçbä,íB÷î ìëa úáäìLå.da ïéìòBî Lc÷ä ìL úìçb,ïéìòBî àGå ïéðäð àG úáäìLå. ©©¤¤§©§¥©§¨¦§©§¤¤§¨¨©¤¤¤¤§¥£¦¨§©§¤¤¤¡¦§£¦
íéaøä úeLøì úìçb àéöBnä–áiç,úáäìLå–øeèt.ãéçiä éìâøk ãéçé ìL øBa,øéòä dúBà éLðà ìLå ©¦©¤¤¦§¨©¦©¨§©§¤¤¨¤¨¦§©§¥©¨¦§¤©§¥¨¨¦

øéòä dúBà éLðà éìâøk,àlîîä éìâøk ìáa éìBò ìLå. §©§¥©§¥¨¨¦§¤¥¨¤§©§¥©§©¥
Âúøçà øéòa åéúBøt eéäL éî,åéúBøtî Bìöà àéáäì øéòä dúBà éða eáøòå–Bì eàéáé àG;àeä áøò íàå ¦¤¨¥¨§¦©¤¤§¥§§¥¨¨¦§¨¦¤§¦¥¨¨¦§¦¥¥

–eäBîk åéúBøt. ¥¨¨
ÊíéçøBà Bìöà ïnfL éî–úBðî íãéa eëéìBé àG,áBè íBé áøòî íäéúBðî íäì äkæ ïk íà àlà.ïé÷Lî ïéà ¦¤¦¥¤§§¦¦§¨¨¨¤¨¦¥¦¨¨¤¨¥¤¥¤¤¥©§¦

úBiøaãnä úà ïéèçBLå,úBúiaä úà ïéèçBLå ïé÷Lî ìáà.øéòa úBðlä ?úBúia ïä elà,úBðlä ?úBiøaãî §£¦¤©¦§¨¦£¨©§¦§£¦¤©©¨¥¥©¨©¨¨¦¦§¨¦©¨
øôàa. ¨£¨
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dddd.zadlye:ïéîåçú øåñéàá áëòî åðéà åøéáç úáäìùá åøð ÷éìãä ïåâë.da oilren:úåìéòî íùà àéáî äðîî äðäðä.oipdp `l zadlyeäìçúëì
ãéçéä úåùøî åãéá äôçãù úáäìùå ,áééç íéáøä úåùøì úáùá úìçâ àéöåîä ïëå .àùîî äá úéìã ,äìéòî ïáø÷ ïéáééç ïéà ,ïéìòåî àì åðäð íàå .ïðáøãî

úåùøì:øåèô íéáøä.cigid ilbxk:øåáä ìòá éìâøë àìà íéîä ïéëéìåî ïéà.xird dze` ilbxk:äøåáéòì õåç çåø ìëì äîà íéôìà.laa iler lye
:íúåìòá íúåúùì äìåâä éðá íåàùòå ,êøãä òöîàá íéëøã éøáåòì éåùòä.`lnnd ilbxkìàùå ãçà àá íàå .ääáâäá äð÷ð ø÷ôäå ø÷ôä àåäù éðôî

éøåð ïá ïðçåé éáøë àìãå .éîéé÷ äéúåùøáå åæç àøáâ éàäìã øáãä øøáåä ìåîúàîå ,øéîçäì äøéøá ùé àðú éàä øáñ÷ã ,åéìâøë àìà ïëéìåî åðéà åéîéî åì
:ïîå÷îá ïîöòì äúéáù ïéðå÷ ø÷ôä éöôç øîàã

eeeeel e`iai `l:åäåîë åéúåøéôã ,íùì áøéò àì àåäå ìéàåä ,åéúåøéôî
ffff.migxe` elv` onify in:áåøéò é"ò åìöà åàåáéå ,úøçà øéòî.ekilei `l:íúéáì íãéá úåðî äãåòñ øçàì.mdl dkif k"``:øçà éãé ìòmdizepn]

.aeh mei axrn[ù:åéðôá àìù íãàì ïéëæã éðåìôå éðåìôì åììä úåðîá äëæ åì øîàå ,è"åé áøòî äëéùîá øçà íãàì äæ úéáä ìòá íøñî
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íéìòaä éìâøk úìçbä אינו טוב, ביום מחברו גחלת הנוטל  – ÇÇÆÆÀÇÀÅÇÀÈÄ
ללכת, מותר הגחלת שבעל למקום אלא להוליכה úáäìLåÀÇÀÆÆרשאי 

íB÷î ìëa את להוליך  מותר חברו, בשלהבת נר  המדליק כגון  – ÀÈÈ
ממש . בה אין  שהשלהבת לפי  הולך , שהוא מקום בכל  úìçbÇÆÆהנר 

da ïéìòBî Lc÷ä ìL אשם קרבן  להביא חייב ממנה הנהנה – ÆÆÀÅÂÄÈ
הקדש ,úáäìLåמעילות, של  –ïéðäð àG ממנה ליהנות אסור  – ÀÇÀÆÆÆÁÄ

סופרים, מדברי  ïéìòBîלכתחילה àGå,מועל אינו ממנה הנהנה – ÀÂÄ
מעילות. אשם קרבן חייב íéaøäואינו  úeLøì úìçb àéöBnäÇÄÇÆÆÄÀÈÇÄ

בשבת, –áiç,הוצאה משום –úáäìLå לרשות שלהבת המוציא – ÇÈÀÇÀÆÆ
שהוציאה  או הרבים, לרשות היחיד מרשות בידו  שדחפה כגון  הרבים,

פיו, ממש .øeètברוח בשלהבת שאין –miqxeb oi`y miyxtn yi È
epzpyna ef dwqit((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; ãéçé.((((הריהריהריהרי""""ףףףף;;;; ìL øBaבור – ÆÈÄ

ליחיד , השייך  מים ãéçiäשל  éìâøkהבור מי את מוליכים שאין – ÀÇÀÅÇÈÄ
ללכת, מותר  הבור  שבעל למקום øéòäאלא dúBà éLðà ìLå– ÀÆÇÀÅÈÈÄ

העיר, אנשי כל  של  שהוא מים øéòäבור  dúBà éLðà éìâøk– ÀÇÀÅÇÀÅÈÈÄ
צד לכל  לעיר מחוץ אמה אלפיים עד  רק להוליכם שמותר  ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;היינו 

שמביא שמביא שמביא שמביא  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין העירהעירהעירהעיר מאנשימאנשימאנשימאנשי אחד אחד אחד אחד  עירבעירבעירבעירב ואםואםואםואם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שונות שונות שונות שונות )))) ìáa;דעותדעותדעותדעות éìBò ìLåלצורך בבל  עולי שעשאום הבורות – ÀÆÅÈÆ
דרכים, àlîîäעוברי  éìâøk מוליכם מהם שמילא מי  שכל  מהם, – ÀÇÀÅÇÀÇÅ

הממלא  אותם וקנה הם, הפקר  הללו  שהמים לפי מהלך , שהוא למקום

ושאל אחד בא ואם כרגליו. הם הרי  הלכך  הבור, מן  שהעלם בשעה
משנתנו  של התנא שלדעת הממלא, כרגלי אלא מוליכם אינו  מימיו, את

קנו  אלו שמים למפרע הדבר  שהוברר  היינו  ברירה, יש  בזה: אומרים
השמשות בין משעת הממלא של  סובר((((רשרשרשרש""""י י י י ););););שביתתו  התנא ואין

במקומם  לעצמם שביתה קונים הפקר  שחפצי  נורי, בן יוחנן כרבי 
ה). ד , עירובין  (עיין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úøçà øéòa åéúBøt eéäL éîהעיר אותה עד  ממקומו ויש – ÄÆÈÅÈÀÄÇÆÆ
אלא  טוב ביום לשם לילך  לו  אפשר  שאי ונמצא אמה, מאלפיים יותר 

תחומין , עירובי ידי  Bìöàעל àéáäì øéòä dúBà éða eáøòåÀÅÀÀÅÈÈÄÀÈÄÆÀ

Bì eàéáé àG ,åéúBøtî: כאן גורסים ויש  –xird dze` ipa eaxre ÄÅÈÈÄ
eizexitn el e`iai `l ,elv` `eal;;;; הראהראהראהרא""""ש ש ש ש הריהריהריהרי""""ףףףף;;;; בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; הב הב הב הב """"חחחח ((((הגהות הגהות הגהות הגהות 

ופ הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם )))) מונחים , שבה העיר , אותה שבני  פי  על שאף הדברים, ירוש 

מכל לעירו , הפירות בעל  אצל לבוא תחומים עירוב עירבו  פירותיו,
והרי כרגליו, שהפירות לפי מפירותיו, עמהם להביא להם אסור  מקום

לשם. עירב לא àeäהוא áøò íàå עירוב עירב הפירות בעל אם – ÀÄÅÅ
פירותיו, שם שמונחים העיר  לאותה לבוא eäBîkתחומין åéúBøtÅÈÈ

בכגון  במשנתנו  שמדובר אמרו , בגמרא עמו. מהם להביא לו ומותר  –
עליו  קיבל  לא אצלו  שהפקיד  שזה ונמצא זווית קרן לפירות שייחד

שהפירות  זה כרגלי  הם הרי זווית, קרן  להם ייחד לא אם אבל  שמירתם;
אצלו . מופקדים
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íéçøBà Bìöà ïnfL éî טוב ביום אליו  שיבואו  אחרת, מעיר – ÄÆÄÅÆÀÀÄ
עירוב, ידי úBðîעל íãéa eëéìBé àG,לביתם הסעודה מן – ÄÀÈÈÈ

לא  הוא והרי  המזמין, כרגלי הן  שהמנות לפי טוב, ביום כשיחזרו 
האורחים, של  לעירם לילך íäéúBðîעירב íäì äkæ ïk íà àlàÆÈÄÅÄÈÈÆÈÅÆ

áBè íBé áøòî טוב יום בערב אחר  לאדם המנות את שמסר  – ÅÆÆ
לאדם  זכין שכן  ולפלוני ", לפלוני הללו במנות וזכה "משוך  לו: ואמר
והרי טוב, יום מערב המנות את האורחים שקנו  ונמצא בפניו, שלא

הולכים. שהם למקום להוליכן שמותרים כרגליהם, ïé÷Lîהן ïéàÅÇÀÄ
úBiøaãnä úà ïéèçBLå שאינן לפי טוב, ביום המדבר , בהמות – ÀÂÄÆÇÄÀÈÄ

שחיטה, אגב השקאה נקטה שמשנתנו  מבואר, בגמרא מוכנות.
שיהא  כדי לשחיטתה סמוך הבהמה את להשקות שנוהגים להשמיענו

מועילה  השחיטה קודם שההשקאה מפרשים, ויש עורה; להפשיט נוח
שבריאה דקות סירכות ïéèçBLå;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))להשמיט ïé÷Lî ìáàÂÈÇÀÄÀÂÄ

úBúiaä úà.טוב ביום הבית, בהמות –úBðlä ?úBúia ïä elà ÆÇÇÈÅÅÇÈÇÈ
øéòa תחומה בתוך ולנות המרעה ממקום יום בכל החוזרות בהמות – ÈÄ

ביום  מהן לשחוט מותר  הלכך  מוכנות, הן יום שכל ונמצא העיר, של
מדבריות?úBiøaãîטוב; הן  אלו –øôàa úBðlä מחוץ באחו, – ÄÀÈÄÇÈÈÂÈ

ליטול עליהן  הבעלים דעת שאין מוקצות, שהן  ונמצא העיר, לתחום
טוב. ביום מהן  לשחוט אסור הלכך לשחיטה, מהן

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íä íéðL éLàø äòaøà:íéìâøìå íéëìnì äðMä Làø ïñéða ãçàa;äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa; ©§¨¨¨¥¨¦¥§¤¨§¦¨Ÿ©¨¨©§¨¦§¨§¨¦§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©£©§¥¨

‰˘‰ ˘‡¯ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.od mipy iy`x drax`.miklnlúåðîì ïéìéçúîå äðù åì äúìë ïñéð òéâäùî ,øãàá åà èáùá êìî êìî íàù .ïñéðî íäì ïéðåî ìàøùé éëìî
áéúëã åäì ïðéðî ïñéðîã ïì à÷ôð àø÷îå .äéðù äðù åì('å 'à íéëìî)úéòéáøä äðùá íéøöî õøàî ìàøùé éðá úàöì äðù úåàî òáøàå äðù íéðåîùá éäéå

ïñéðî äîìù úåëìîì óà ,äì ïðéðî ïñéðî íéøöî úàéöé äî ,íéøöî úàéöéì äîìù úåëìî ùé÷î ,ìàøùé ìò äîìù êåìîì éðùä ùãåçä àåä åéæ ùãçá
à÷ôðå .íìåòä úåîåà éëìî ìù íéðùì øîåìë ,íéðùì äðùä ùàø éøùúá ãçàá êåîñá ïî÷ì ïðúã åðééäå ,éøùúî ïéðåî íìåòä úåîåà éëìîìå .äì ïðéðî
äùìù øçàìù ïñéðá øôåñä åì áúëå øãàá êìî ãîò íàå .úåëìî íåìù íåùî ,äá ãîòù äðùî êìîä úåðùì úåøèù ïîæ úåðîì ïéìéâøù éôì ,äðéî
íéîã÷åîä áåç éøèùå ,àåä úéùéìù äðù ìù ïñéð éàäã íåùî ,ìåñôå íã÷åî øèù äéì äåä ,íéëìîì äðùä ùàø ïñéðã ïåéë ,äéðù äðù ìù ïñéð ,ùãç øùò
ãáàì åäåñð÷ êëéôì ,äàåìäì äøéëî äîã÷ éøäù ,ïéãë àìù ,äàåìää ïîæì øèù ìù åðîæ ïéá äåìä ïî äãùä åç÷ìù ,úåçå÷ì óøåè àöîðù éôì ,íéìåñô

:éãáòùîî éáâ àìå êìéàå äàåìää ïîæî íâ.milbxleíéìâø äùìù åéìò åøáò íàù ,øãåðä ïéðòì íéìâøì äðùä ùàø ,çñô àåäù åáù ìâø ,øîà÷ éëä
ïäù åîë ,äìçú úåöîä âçå ,ïøãñë íéìâø ùìù åéìò åøáòéù ãò øçàú ìá ìò øáåò åðéàù øîåà ïåòîù éáøå .øçàú ìá ìò øáåò åøãð íéé÷ àìå øãðùî

àø÷îá íéøåãñ(æ"è íéøáã)áéúëã ,äùòá øáåò åøãð àéáä àìå ãáìá ãçà ìâø åéìò øåáòéùî ,äëìä ÷ñôå .úåëåñä âçáå úåòåáùä âçáå úåöîä âçá .
(á"é íù)äëìä ïéàå .øçàú ìá ìò øáåò íéìâø ùìù åéìò åøáòéùîå .àéáäì êéøö äúà àá äúàù ïåùàø ìâø ,'åâå íëéúåìåò äîù íúàáäå äîù úàáå

:ïøãñë íéìâø ùìù éòáã ïåòîù 'øëyd y`x.dnda xyrnl dpáéúëã ,äúøáçá íéãìåðä ìò åæ äðùá íéãìåðä ïî íéøùòî ïéàù(ã"é íéøáã)øùò

`xephxa yexit

ä ð ù ä ù à ø ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

שבתון לכם יהיה לחודש  באחד השביעי "בחודש כד): כג, (ויקרא בתורה כתוב
drexz oexkfבאחד השביעי  "ובחודש א): כט, (במדבר כתוב וכן  קודש", מקרא

קודש ... מקרא drexzלחודש  mei,"תרועה "יום בתורה הנקרא זה חג לכם". יהיה
שיום  בקבלה, חכמים למדו  שכן השנה", "ראש  במשנה נקרא תרועה", "זכרון

ב'). במשנה שיבואר  (כפי לדין  השנה ראש הוא בתשרי  אחד
נאמר: שם אבל א), מ, (יחזקאל בתנ"ך גם השנה" "ראש נזכר  אחת פעם אמנם

,"ycegl xeyra dpyd y`xa" שכתוב ומה הכיפורים; יום על שם שמדובר  כלומר 
שהיתה  א), יב, (ערכין אמרו וחכמים השנה. בתחילת כנראה פירושו השנה" "בראש 
שכן השנה, ראש  נקרא הוא אף היובל  שבשנת הכיפורים ויום היובל, שנת זו
(כפי השנה בראש  כמו שופרות זכרונות מלכויות ולהתפלל  לתקוע בו  נוהגים
השנה, התחלת הוא תשרי שחודש מוצאים, בתורה ואף – ה). ג, במסכתנו שיבואר 
כב): לד , (שמות נאמר  וכן השנה", בצאת האסיף "וחג טז ): כג, (שמות שנאמר
ותקופה  חג בו  שיש חודש איזה בירושלמי: ודרשו  השנה", תקופת האסיף "וחג
מחודש מונים השנים שלמניין מכאן תשרי. זה אומר: הווי  בו ? יוצאת ושנה ואסיף
נקבעה  כן במשנתנו . כמבואר החקלאית, השנה התחלת גם הוא זה חודש תשרי .
בתפילת  לומר  נוהגים כך ומתוך  העולם, נברא שבתשרי  הסובר  אליעזר, כרבי  הלכה

השנה: oey`x"...ראש  meil oexkf jiyrn zligz meid df"
ב): יב, (שמות שנאמר הראשון, החודש הוא ניסן השנה, חדשי  למניין ברם,

,"dpyd iycgl mkl `ed oey`x ,miycg y`x mkl dfd ycegd",הזה החודש כלומר
גם  מכאן, השנה. חדשי  למניין  הראשון החודש  הוא ממצרים, ישראל בני  יצאו בו 
ישראל, למועדי  וכן ישראל , למלכות השנה ראש  הוא: השנה ראש  בניסן אחד 

העם. ולגאולת מצרים ליציאת זכר שהם
השנה  וראש  בהמה, למעשר השנה ראש משנתנו : מונה שנים" "ראשי שני  ועוד 

שיב  כפי  ואר .לאילנות,

íä íéðL éLàø äòaøàאחד שכל  בשנה, הם תאריכים ארבעה – ÇÀÈÈÈÅÈÄÅ
להלן : המפורטים לעניינים השנה ראש הוא Làøמהם ïñéða ãçàaÀÆÈÀÄÈÙ

íéëìnì äðMä שאם ישראל, מלכי  של  המלכות שנות למניין – ÇÈÈÇÀÈÄ
למנות  מתחילים בניסן  אחד  משהגיע השנה, מחדשי  באחד מלך הומלך 

הכתוב מן זה למדים בגמרא שנייה. שנה א א א א ):):):):לו וווו,,,, א א א א '''' "ויהי((((מלכים מלכים מלכים מלכים 
מצרים, מארץ ישראל בני לצאת שנה מאות וארבע שנה בשמונים

ישראל" על  שלמה למלוך השני  החודש  הוא זיו בחודש  הרביעית בשנה
מצרים  יציאת מה מצרים: ליציאת שלמה מלכות הכתוב מקיש –

שנותיה. נימנות מניסן שלמה מלכות אף dpinמניסן, `wtpe היוצא)
למעשה) הלכה מזה לכתוב zexhyl,לנו בימיהם היו  נוהגים שכן

בשנה  בכסלו בשלשה כגון  המלכים, שנות לפי  התאריכים את בשטרות
מאותו  שכן  בשטר, הכתוב לתאריך חשיבות ויש פלוני ; למלך  השנייה

הלווה  מכר  יום אותו לאחר ואם למלוה, הלווה נכסי משתעבדים יום

את  לגבות המלוה יכול  חובו , את לשלם ממה לו  ואין לאחר , שדותיו
שנכתב  שטר  ברם, משועבדים". "נכסים הנקראים הללו מהשדות חובו 
שטר כסלו , נרשם ובשטר בשבט, שהלווהו  כגון  מוקדם, תאריך  בו

לבוא  יכול והמלוה שהואיל פסול , והוא מוקדם" "שטר נקרא זה
ההלואה, זמן  לפני הלווה שמכר  מנכסים כדין  שלא ולגבות זה בשטר

מהלקוחות, זה בשטר לגבות כלל זכאי שאינו  חכמים, קנסוהו לפיכך
מלך הומלך  אם מכאן, ההלואה. זמן  לאחר  שמכר מהנכסים ואפילו 

שנייה  שנה בשטר: נרשם חודש עשר שלשה שלאחר ובניסן באדר,
הרי מלך, לאותו  שלישית שנה כבר הוא זה וניסן הואיל מלך, לאותו

פסול . והוא מוקדם, שטר השנה íéìâøìåזה ראש בניסן  באחד  – ÀÈÀÈÄ
הרגל הוא ניסן, בחודש שהוא הפסח, חג כלומר הרגלים, למניין

המצות  "בחג סדר : אותו לפי בתורה הרגלים נזכרו  וכן בשנה. הראשון 
הסוכות" ובחג השבועות טז טז טז טז ).).).).ובחג טז טז טז טז ,,,, מבואר :((((דבריםדבריםדבריםדברים "wtp`בגמרא

,"xcepl dpinכבכבכבכב):):):):((((דברים דברים דברים דברים שנאמר לא כגכגכגכג,,,, אֿלהיך  לה' נדר תדור  "כי
חכמים  שלדעת שמעון, ורבי חכמים בזה ונחלקו  לשלמו", תאחר 

נדרו , קיים ולא רגלים שלשה עליו שעברו  כיון להקדש, דבר  הנודר
כסדרם  רגלים שלשה סובר : שמעון  ורבי תאחר"; "לא על עובר הריהו

אלא  תאחר בבל  נדרו על  עובר אדם שאין  כלומר  תחילה, המצות וחג
וסוכות. שבועות פסח היינו כסדרם, רגלים שלשה עליו  עברו כן  אם

לאחר אלא תאחר  בבל עובר  אינו לשבועות פסח בין  שהנודר מכאן ,
הרגלים  שלשת ואחריהם וסוכות, שבועות רגלים: חמשה עליו שיעברו 
רבי לדעת איפוא, נשנתה משנתנו  וסוכות. שבועות פסח כסדרם,

לסדר השנה ראש  הוא בניסן שאחד ללמד , באה היא ולכן  שמעון,
ברם, oerny.הרגלים. iaxk dkld oi` המוסיפה ברייתא מובאת בגמרא

משנתנו : miycglעל  dpyd y`x oqipa cg`a,(השנה חדשי (למניין 
mixeairle את לעבר  רשאים דין בית אין ניסן , חודש שנכנס (שלאחר

שעברה), milwyהשנה znexzle להביא מתחילים ניסן  (שמשנכנס
זו). שנה של  השקלים מתרומות ציבור zexikylקרבנות s` :mixne` yie

miza בניסן אחד שהגיע כיון זו, לשנה ואמר: לחברו , בית (שהמשכיר
השנה). äîäaנגמרה øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa– ÀÆÈÆÁÙÇÈÈÀÇÂÇÀÅÈ

לבלבלבלב):):):):שנאמר כז כז כז כז ,,,, תחת ((((ויקראויקראויקראויקרא יעבור אשר  כל  וצאן , בקר מעשר  "וכל 
הנולדות  הבהמות מן  מעשרין ואין לה'", קודש יהיה העשירי  השבט

זו  בשנה הנולדים אין  וכן האחרת, בשנה הנולדות על  זו בשנה
למדים  בגמרא במעשר . להתחייב האחרת בשנה לנולדים מצטרפים

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBòîL éaøå øæòìà éaøíéøîBà:éøLúa ãçàa;íéðMì äðMä Làø éøLúa ãçàaúBìáBiìå ïéhîMìå,äòéèpì ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦§¤¨§¦§¥§¤¨§¦§¥Ÿ©¨¨©¨¦§©§¦¦§©§©§¦¨
úB÷øéìå;ïìéàì äðMä Làø èáLa ãçàa,éøáãkéànL úéa;ìlä úéaíéøîBà:Ba øNò äMîça. §©§¨§¤¨¦§¨Ÿ©¨¨¨¦¨§¦§¥¥©©¥¦¥§¦©£¦¨¨¨
·ïBcð íìBòä íé÷øt äòaøàa:ìò çñtaäàeázä;ïìéàä úBøt ìò úøöòa;íìBòä éàa ìk äðMä Làøa §©§¨¨§¨¦¨¨¦©¤©©©§¨¨£¤¤©¥¨¦¨§Ÿ©¨¨¨¨¥¨¨

åéðôì ïéøáBòïBøî éðák,øîàpL(åè ,âì íéìäú):íaì ãçé øöiä","íäéNòî-ìk-ìà ïéánä;íénä ìò ïéðBcð âçáe. §¦§¨¨¦§¥¨¤¤¡©©Ÿ¥©©¦¨©¥¦¤¨©£¥¤¤¨¦¦©©©¦

:äúøáç ìù ìò åæ äðùî àìå ,äðù äðù àø÷ øîàå ,äîäá øùòî ãçàå ïâã øùòî ãçà ,øáãî áåúëä úåøùòî éúùá ,øùòúoerny iaxe xfrl` iaxe
.ixyza cg`a mixne`ù"øå à"øë äëìä ïéàå .éøùú åìù ä"ø äîäá øùòî óà ,éøùú åìù ä"ø ïâã øùòî äî ,ïâã øùòîì äîäá øùòî ù÷úàã ïåéë

êåîñ àåäå éøùú åìù ä"ø éøäù ,åøåùéò åøîâì êåîñ ïâã äî ,øùòú øùò áéúëã ïâã øùòîì äîäá øùòî ù÷úàã ïåéë øáñ ÷"úå .éøùúá 'àá [éøîàã]
,ïøåáéò ïîæ øîâð æàù áàá úåãìåé úåîäáäù ,ìåìàá ãçà åðééäã åøåùéò åøîâì êåîñ éîð äîäá øùòî óà ,ùáéúäì ïøåâá ãîåò [äîçä] úåîé ìëù åøîâì

áéúëã .àø÷î ïðéôìé éëäã(ä"ñ íéìäú),úåøáòúîå íäéìò íéìåòä íéøëæäî úåùáìúîù øîåìë ,ïàöä íéøë åùáì éúîéà ,øá åôèòé íé÷îòå ïàöä íéøë åùáì
äîäá øùòî ìù ä"ø êëìä .íéùãç 'ä ä÷ã äîäá ìù äøåáéò ïîæã ,áàá úåãìåéå .äôé úøëéðå úçîåö äòéøæäù øãàá åðééäã ,øá åôèòé íé÷îòäù ïîæá

:åøîâì êåîñ ìåìàá 'àá.mipyl:ìéòì úéùéøôãë ,íìåòä úåîåà éëìî éðùì.zelaeile oihinyle:äøåúä ïî òåøæìå ùåøçì øåñà éøùú ñðëðùî.drihple
íéùìùã ,äðù áùçäì äèéì÷ä øçà íåé íéùìùå ,úåúáù éúùá úèì÷ð äòéèðäù ,äèéì÷ì úåúáù éúù íäù ,éøùúá ãçà íãå÷ íåé ä"î ïìéà òèð íà
øçàìå ,úéùéìù äðù äì ïéðåî úøçàä äðù ìù éøùúìå ,äìøòä úåðùî äéðù äðù äì ïéðåî éøùúá ãçà òéâéùë .íåé ä"î éøä ,äðù íéáåùç äðùá íåé
èáùá å"è ,äòéèðì ä"ø éøùúù ô"òàù .äìøò íåùî íéøåñà íä ïééãò ,úåøéô åæ äòéèðá åèðç íà ,úéòéáø äðù ìù éøùúá ãçà òéâéùë úéùéìù äðù
ïäéìò éòáø úøåú íä úåøéô åá åèðçé íà êìéàå íùîå ,èáùá å"è ãò äìøò éãéî úàöì úùãçúî åúðù ïéà êëéôì ,ïìéà äùòð øáë äæå ïìéàì ä"ø

:êìéàå ïàëî äá íéèðåçä úåøéô éòáø éãéî åàöé äàáä äðùì èáùá å"èáå ,íéìùåøéá ïìëàì.zewxileéðôì è÷ìðù ÷øéä ïî ïéîøåú ïéàù ,÷øé øùòîì
:ä"ø øçàì è÷ìðä ÷øéä ìò ä"ø.oli`l dpyd y`xïìéàáã ,èáù øçàì åèðçù ìò .èáù íãå÷ åèðçù ïìéà úåøéô ïéøùòî ïéàù ,úåøéô øùòî ïéðòì

ïéðã èáù ãò úéùéìù äðù ìù ä"øî åèðçù úåøéô ïúåàù ,éðò øùòî äá âäåðù äèéîù ìù úéùéìù äðù ïéðòì äéðéî à÷ôð éîð éà .äèðç øúá ïðéìæà
:éðò øùòîå ïåùàø øùòî ïäá âäåð êìéàå èáùîå ,éðù øùòîå ïåùàø øùòî ïäá âäåðå äøáòù äéðù äðù ìù úåøéôë ïúåà

aaaa.miwxt drax`a:äðùá.d`eazd lr gqtaíéðåãéð çñôáã ïðéòãé äðéî ,úåãùáù äàåáú íëì êøáàù éãë çñôá øîåò éðôì åàéáä äøåú äøîàãî
:äàåáúä ìò.oli`d zexit lr zxvraeáéúëã àðîçø äééø÷ õò äèçå ,ïìéàä úåøéô íëì êøáàù éãë úøöòá íçìä éúù éðôì åàéáä äøåú äøîàãî

('á úéùàøá):äéä äèç ïåùàøä íãà ìëàù õò øîàã ïàîë ,òøå áåè úòãä õòîå.oexn ipakäæ ïè÷ çúôá ïúåà ïéàéöåîù åììä íéùáëë ,àéøîà éðáë
:ãçàë úàöì íéìåëé íéðù ïéàå ,ïøùòì äæ øçà.mal cgi xveidíéøáåòù ô"òàù ,íäéùòî ìë ìà ïéáîå íáì ãçé äàåø ä"á÷ä àåäå øöåéä ,øîà÷ éëä

`xephxa yexit

שנאמר  ממה זה כבכבכבכב):):):):דין  ידידידיד,,,, זרעך((((דברים דברים דברים דברים  תבואת כל את תעשר "עשר 

חכמים: ודרשו  שנה", שנה השדה xyrz"היוצא xyr"בשני –
ונאמר בהמה, מעשר  ובין  דגן  מעשר בין מדבר: הכתוב :המעשרות

ששנינו  וזהו לחברתה. משנה מעשרים שאין מכאן  – שנה" "שנה
dnda,במשנתנו : xyrnl dpyd y`x lel`a cg`a הבהמות רוב שכן

אב. בחודש ãçàaיולדות :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄÀÆÈ
éøLúaמעשר מה דגן , למעשר בהמה מעשר הכתוב והקיש הואיל  – ÀÄÀÅ

בהמה  מעשר  אף במשנתנו), להלן  (כמבואר תשרי שלו  השנה ראש  דגן 

סמוך דגן מה סוברים: חכמים ברם, בתשרי . אחד שלו השנה ראש
ובתחילת  להתייבש  בגורן  עומד  החמה ימות שכל  עישורו , לגמרו

היינו  עישורו , לגמרו  סמוך בהמה מעשר  אף אותו, אוספים תשרי 
באלול . אחד  עד  יולדות הבהמות שרוב באלול , éøLúaבאחד  ãçàaÀÆÈÀÄÀÅ

íéðMì äðMä Làøמלכי שנות למניין  בגמרא: מפרשים יש – ÙÇÈÈÇÈÄ
מפרשים  ויש  המשנה. מפרשי רוב אמנם מבארים וכך  העולם, אומות

שאחדdtewzl,(בגמרא): היינו והילוכן , ולבנה חמה לתקופת כלומר 
ויש היום. מונים שאנחנו כמו  השנים, למניין השנה ראש  הוא בתשרי 

עדoicl,אומרים: אותם הקורות בכל  העולם באי  כל  את דן שהקב"ה
שכתוב כמו הבא, יביביביב):):):):תשרי יא יא יא יא ,,,, אחרית ((((דברים דברים דברים דברים  ועד  השנה "מראשית

בסופה. יהא מה נדון השנה מראשית – שנת ïéhîMìåשנה" – ÀÇÀÄÄ
מן  ולזרוע לחרוש אסור  תשרי  שמשנכנס בתשרי , מתחילה השמיטה

בתשרי ,úBìáBiìåהתורה, באחד  מתחילה היובל שנת אף –äòéèpì ÀÇÀÇÀÄÈ
באב, עשר  בששה אילן שהנוטע ערלה, שנות שלש לענין  היינו –

לקליטת  שבועיים שהם בתשרי  אחד  לפני  ימים וארבעה ארבעים היינו 
אחד כשמגיע  הרי  שנה, להיחשב הקליטה אחר  יום ושלושים הנטיעה,
וכעבור הערלה, משנות שנייה שנה לנטיעה למנות מתחילים בתשרי 

אחד בהגיע ברם, הערלה. שנות שלש  נגמרות בתשרי מאחד שנתיים
ערלה  משום בהנאה הפירות אסורים עדיין  הרביעית השנה של בתשרי 

חמ  להלן );עד  שנשנה (כמו  לאילן השנה ראש  שהוא בשבט, עשר שה
úB÷øéìåלפני שנלקטו מירקות מעשרים שאין  ירקות, מעשר  לענין – ÀÇÀÈ

בתשרי. האחד  לאחר שנלקטו  הירקות על  Làøתשרי èáLa ãçàaÀÆÈÄÀÈÙ
éànL úéa éøáãk ,ïìéàì äðMäאחר הולכים באילנות שכן  – ÇÈÈÈÄÈÀÄÀÅÅÇÇ

ixtd),חנטה zeedzd zlgzd) שבט לפני שחנטו  מפירות מעשרים ואין

ומעשר שני  מעשר לענין וכן בשבט; האחד אחרי שחנטו  הפירות על 
לפני שמיטה, של  השלישית השנה בתחילת הפירות חנטו  אם עני,

שנה  של  כפירות אותם דנים שבט, לאחר שנקטפו  פי  על אף שבט,
משבט  שחנטו הפירות ואילו שני , מעשר  בהם ונוהג לשמיטה, שנייה

עני . מעשר  בהם נוהג øNòואילך äMîça :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÇÂÄÈÈÈ
Baהואיל" בגמרא: מבואר בשבט, לאילן  השנה ראש שקבעו  הטעם –

חונטים  הפירות ונמצאו  באילנות השרף ועלה השנה גשמי  רוב ויצאו

בשבט  עשר שחמשה לפי  הלל , בית של  טעמם מפרשים יש  מעתה".
שעברה  ומאחר ניסן לתקופת טבת תקופת שבין  אמצעי תחום הוא

כך, כל  חזקה הקרירות ואין  כוחה, תש  כבר  טבת תקופת של חצייה
ומתגברת הולכת .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))והחנטה

i y i l y m e i
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ïBcð íìBòä íé÷øt äòaøàa שבהם בשנה הם זמנים ארבעה – ÀÇÀÈÈÀÈÄÈÈÄ
הבורא: ידי על נידון  äàeázäהעולם ìò çñta דן הפסח בחג – ÇÆÇÇÇÀÈ

מבורכת, תהיה השנה תבואת אם מתחילה הבורא, זמן באותו  שכן

להבשיל ; השבועות,úøöòaהתבואה בחג –ïìéàä úBøt ìò אם – ÈÂÆÆÇÅÈÄÈ
זמן  באותו  שכן רזון , שנת שתהא או  בשפע פירותיהם יתנו  האילנות

האילן, פירות ïéøáBòמתבכרים íìBòä éàa ìk äðMä LàøaÀÙÇÈÈÈÈÅÈÈÀÄ
åéðôì,הקב"ה לפני  –ïBøî éðák,אמרנא כבני  מפרשים: בגמרא – ÀÈÈÄÀÅÈ

פתח  דרך  הם ויוצאים לעשרם, כדי אותם שמונים הללו  ככבשים היינו 
("מרון " מלך של חיילות כבני  בגמרא: מפרשים ויש אחד . אחד צר 

ואדנות), מרות ïéánäלשון ,íaì ãçé øöiä" :øîàpLÆÆÁÇÇÙÅÇÇÄÈÇÅÄ
"íäéNòî-ìk-ìàשל לבם יחד רואה היוצר  מבואר: בגמרא – ÆÈÇÂÅÆ

מעשיו . לפי אחד  כל  אותם ודן  מעשיהם, כל  אל ומבין  העולם באי  כל

מכל אחד , אחד לפניו עוברים אדם שבני פי  על  שאף מפרשים, ויש 
אחת בסקירה נסקרים כולם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))מקום מקשה ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; והמהרש"א .

שנישנה  למה כלל  מתייחס הפסוק שאין  יוצא זה פירוש שלפי כך , על 
להשמיע  בא אלא מרון , כבני  לפניו  עוברים עולם באי שכל כן לפני 

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íä íéðL éLàø äòaøà:íéìâøìå íéëìnì äðMä Làø ïñéða ãçàa;äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa; ©§¨¨¨¥¨¦¥§¤¨§¦¨Ÿ©¨¨©§¨¦§¨§¨¦§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©£©§¥¨
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``̀̀̀.od mipy iy`x drax`.miklnlúåðîì ïéìéçúîå äðù åì äúìë ïñéð òéâäùî ,øãàá åà èáùá êìî êìî íàù .ïñéðî íäì ïéðåî ìàøùé éëìî
áéúëã åäì ïðéðî ïñéðîã ïì à÷ôð àø÷îå .äéðù äðù åì('å 'à íéëìî)úéòéáøä äðùá íéøöî õøàî ìàøùé éðá úàöì äðù úåàî òáøàå äðù íéðåîùá éäéå

ïñéðî äîìù úåëìîì óà ,äì ïðéðî ïñéðî íéøöî úàéöé äî ,íéøöî úàéöéì äîìù úåëìî ùé÷î ,ìàøùé ìò äîìù êåìîì éðùä ùãåçä àåä åéæ ùãçá
à÷ôðå .íìåòä úåîåà éëìî ìù íéðùì øîåìë ,íéðùì äðùä ùàø éøùúá ãçàá êåîñá ïî÷ì ïðúã åðééäå ,éøùúî ïéðåî íìåòä úåîåà éëìîìå .äì ïðéðî
äùìù øçàìù ïñéðá øôåñä åì áúëå øãàá êìî ãîò íàå .úåëìî íåìù íåùî ,äá ãîòù äðùî êìîä úåðùì úåøèù ïîæ úåðîì ïéìéâøù éôì ,äðéî
íéîã÷åîä áåç éøèùå ,àåä úéùéìù äðù ìù ïñéð éàäã íåùî ,ìåñôå íã÷åî øèù äéì äåä ,íéëìîì äðùä ùàø ïñéðã ïåéë ,äéðù äðù ìù ïñéð ,ùãç øùò
ãáàì åäåñð÷ êëéôì ,äàåìäì äøéëî äîã÷ éøäù ,ïéãë àìù ,äàåìää ïîæì øèù ìù åðîæ ïéá äåìä ïî äãùä åç÷ìù ,úåçå÷ì óøåè àöîðù éôì ,íéìåñô

:éãáòùîî éáâ àìå êìéàå äàåìää ïîæî íâ.milbxleíéìâø äùìù åéìò åøáò íàù ,øãåðä ïéðòì íéìâøì äðùä ùàø ,çñô àåäù åáù ìâø ,øîà÷ éëä
ïäù åîë ,äìçú úåöîä âçå ,ïøãñë íéìâø ùìù åéìò åøáòéù ãò øçàú ìá ìò øáåò åðéàù øîåà ïåòîù éáøå .øçàú ìá ìò øáåò åøãð íéé÷ àìå øãðùî

àø÷îá íéøåãñ(æ"è íéøáã)áéúëã ,äùòá øáåò åøãð àéáä àìå ãáìá ãçà ìâø åéìò øåáòéùî ,äëìä ÷ñôå .úåëåñä âçáå úåòåáùä âçáå úåöîä âçá .
(á"é íù)äëìä ïéàå .øçàú ìá ìò øáåò íéìâø ùìù åéìò åøáòéùîå .àéáäì êéøö äúà àá äúàù ïåùàø ìâø ,'åâå íëéúåìåò äîù íúàáäå äîù úàáå

:ïøãñë íéìâø ùìù éòáã ïåòîù 'øëyd y`x.dnda xyrnl dpáéúëã ,äúøáçá íéãìåðä ìò åæ äðùá íéãìåðä ïî íéøùòî ïéàù(ã"é íéøáã)øùò
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שבתון לכם יהיה לחודש  באחד השביעי "בחודש כד): כג, (ויקרא בתורה כתוב
drexz oexkfבאחד השביעי  "ובחודש א): כט, (במדבר כתוב וכן  קודש", מקרא

קודש ... מקרא drexzלחודש  mei,"תרועה "יום בתורה הנקרא זה חג לכם". יהיה
שיום  בקבלה, חכמים למדו  שכן השנה", "ראש  במשנה נקרא תרועה", "זכרון

ב'). במשנה שיבואר  (כפי לדין  השנה ראש הוא בתשרי  אחד
נאמר: שם אבל א), מ, (יחזקאל בתנ"ך גם השנה" "ראש נזכר  אחת פעם אמנם

,"ycegl xeyra dpyd y`xa" שכתוב ומה הכיפורים; יום על שם שמדובר  כלומר 
שהיתה  א), יב, (ערכין אמרו וחכמים השנה. בתחילת כנראה פירושו השנה" "בראש 
שכן השנה, ראש  נקרא הוא אף היובל  שבשנת הכיפורים ויום היובל, שנת זו
(כפי השנה בראש  כמו שופרות זכרונות מלכויות ולהתפלל  לתקוע בו  נוהגים
השנה, התחלת הוא תשרי שחודש מוצאים, בתורה ואף – ה). ג, במסכתנו שיבואר 
כב): לד , (שמות נאמר  וכן השנה", בצאת האסיף "וחג טז ): כג, (שמות שנאמר
ותקופה  חג בו  שיש חודש איזה בירושלמי: ודרשו  השנה", תקופת האסיף "וחג
מחודש מונים השנים שלמניין מכאן תשרי. זה אומר: הווי  בו ? יוצאת ושנה ואסיף
נקבעה  כן במשנתנו . כמבואר החקלאית, השנה התחלת גם הוא זה חודש תשרי .
בתפילת  לומר  נוהגים כך ומתוך  העולם, נברא שבתשרי  הסובר  אליעזר, כרבי  הלכה

השנה: oey`x"...ראש  meil oexkf jiyrn zligz meid df"
ב): יב, (שמות שנאמר הראשון, החודש הוא ניסן השנה, חדשי  למניין ברם,

,"dpyd iycgl mkl `ed oey`x ,miycg y`x mkl dfd ycegd",הזה החודש כלומר
גם  מכאן, השנה. חדשי  למניין  הראשון החודש  הוא ממצרים, ישראל בני  יצאו בו 
ישראל, למועדי  וכן ישראל , למלכות השנה ראש  הוא: השנה ראש  בניסן אחד 

העם. ולגאולת מצרים ליציאת זכר שהם
השנה  וראש  בהמה, למעשר השנה ראש משנתנו : מונה שנים" "ראשי שני  ועוד 

שיב  כפי  ואר .לאילנות,

íä íéðL éLàø äòaøàאחד שכל  בשנה, הם תאריכים ארבעה – ÇÀÈÈÈÅÈÄÅ
להלן : המפורטים לעניינים השנה ראש הוא Làøמהם ïñéða ãçàaÀÆÈÀÄÈÙ

íéëìnì äðMä שאם ישראל, מלכי  של  המלכות שנות למניין – ÇÈÈÇÀÈÄ
למנות  מתחילים בניסן  אחד  משהגיע השנה, מחדשי  באחד מלך הומלך 

הכתוב מן זה למדים בגמרא שנייה. שנה א א א א ):):):):לו וווו,,,, א א א א '''' "ויהי((((מלכים מלכים מלכים מלכים 
מצרים, מארץ ישראל בני לצאת שנה מאות וארבע שנה בשמונים

ישראל" על  שלמה למלוך השני  החודש  הוא זיו בחודש  הרביעית בשנה
מצרים  יציאת מה מצרים: ליציאת שלמה מלכות הכתוב מקיש –

שנותיה. נימנות מניסן שלמה מלכות אף dpinמניסן, `wtpe היוצא)
למעשה) הלכה מזה לכתוב zexhyl,לנו בימיהם היו  נוהגים שכן

בשנה  בכסלו בשלשה כגון  המלכים, שנות לפי  התאריכים את בשטרות
מאותו  שכן  בשטר, הכתוב לתאריך חשיבות ויש פלוני ; למלך  השנייה

הלווה  מכר  יום אותו לאחר ואם למלוה, הלווה נכסי משתעבדים יום

את  לגבות המלוה יכול  חובו , את לשלם ממה לו  ואין לאחר , שדותיו
שנכתב  שטר  ברם, משועבדים". "נכסים הנקראים הללו מהשדות חובו 
שטר כסלו , נרשם ובשטר בשבט, שהלווהו  כגון  מוקדם, תאריך  בו

לבוא  יכול והמלוה שהואיל פסול , והוא מוקדם" "שטר נקרא זה
ההלואה, זמן  לפני הלווה שמכר  מנכסים כדין  שלא ולגבות זה בשטר

מהלקוחות, זה בשטר לגבות כלל זכאי שאינו  חכמים, קנסוהו לפיכך
מלך הומלך  אם מכאן, ההלואה. זמן  לאחר  שמכר מהנכסים ואפילו 

שנייה  שנה בשטר: נרשם חודש עשר שלשה שלאחר ובניסן באדר,
הרי מלך, לאותו  שלישית שנה כבר הוא זה וניסן הואיל מלך, לאותו

פסול . והוא מוקדם, שטר השנה íéìâøìåזה ראש בניסן  באחד  – ÀÈÀÈÄ
הרגל הוא ניסן, בחודש שהוא הפסח, חג כלומר הרגלים, למניין

המצות  "בחג סדר : אותו לפי בתורה הרגלים נזכרו  וכן בשנה. הראשון 
הסוכות" ובחג השבועות טז טז טז טז ).).).).ובחג טז טז טז טז ,,,, מבואר :((((דבריםדבריםדבריםדברים "wtp`בגמרא

,"xcepl dpinכבכבכבכב):):):):((((דברים דברים דברים דברים שנאמר לא כגכגכגכג,,,, אֿלהיך  לה' נדר תדור  "כי
חכמים  שלדעת שמעון, ורבי חכמים בזה ונחלקו  לשלמו", תאחר 

נדרו , קיים ולא רגלים שלשה עליו שעברו  כיון להקדש, דבר  הנודר
כסדרם  רגלים שלשה סובר : שמעון  ורבי תאחר"; "לא על עובר הריהו

אלא  תאחר בבל  נדרו על  עובר אדם שאין  כלומר  תחילה, המצות וחג
וסוכות. שבועות פסח היינו כסדרם, רגלים שלשה עליו  עברו כן  אם

לאחר אלא תאחר  בבל עובר  אינו לשבועות פסח בין  שהנודר מכאן ,
הרגלים  שלשת ואחריהם וסוכות, שבועות רגלים: חמשה עליו שיעברו 
רבי לדעת איפוא, נשנתה משנתנו  וסוכות. שבועות פסח כסדרם,

לסדר השנה ראש  הוא בניסן שאחד ללמד , באה היא ולכן  שמעון,
ברם, oerny.הרגלים. iaxk dkld oi` המוסיפה ברייתא מובאת בגמרא

משנתנו : miycglעל  dpyd y`x oqipa cg`a,(השנה חדשי (למניין 
mixeairle את לעבר  רשאים דין בית אין ניסן , חודש שנכנס (שלאחר

שעברה), milwyהשנה znexzle להביא מתחילים ניסן  (שמשנכנס
זו). שנה של  השקלים מתרומות ציבור zexikylקרבנות s` :mixne` yie

miza בניסן אחד שהגיע כיון זו, לשנה ואמר: לחברו , בית (שהמשכיר
השנה). äîäaנגמרה øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa– ÀÆÈÆÁÙÇÈÈÀÇÂÇÀÅÈ

לבלבלבלב):):):):שנאמר כז כז כז כז ,,,, תחת ((((ויקראויקראויקראויקרא יעבור אשר  כל  וצאן , בקר מעשר  "וכל 
הנולדות  הבהמות מן  מעשרין ואין לה'", קודש יהיה העשירי  השבט

זו  בשנה הנולדים אין  וכן האחרת, בשנה הנולדות על  זו בשנה
למדים  בגמרא במעשר . להתחייב האחרת בשנה לנולדים מצטרפים

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn oey`x wxt dpyd y`x zkqn

ïBòîL éaøå øæòìà éaøíéøîBà:éøLúa ãçàa;íéðMì äðMä Làø éøLúa ãçàaúBìáBiìå ïéhîMìå,äòéèpì ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦§¤¨§¦§¥§¤¨§¦§¥Ÿ©¨¨©¨¦§©§¦¦§©§©§¦¨
úB÷øéìå;ïìéàì äðMä Làø èáLa ãçàa,éøáãkéànL úéa;ìlä úéaíéøîBà:Ba øNò äMîça. §©§¨§¤¨¦§¨Ÿ©¨¨¨¦¨§¦§¥¥©©¥¦¥§¦©£¦¨¨¨
·ïBcð íìBòä íé÷øt äòaøàa:ìò çñtaäàeázä;ïìéàä úBøt ìò úøöòa;íìBòä éàa ìk äðMä Làøa §©§¨¨§¨¦¨¨¦©¤©©©§¨¨£¤¤©¥¨¦¨§Ÿ©¨¨¨¨¥¨¨

åéðôì ïéøáBòïBøî éðák,øîàpL(åè ,âì íéìäú):íaì ãçé øöiä","íäéNòî-ìk-ìà ïéánä;íénä ìò ïéðBcð âçáe. §¦§¨¨¦§¥¨¤¤¡©©Ÿ¥©©¦¨©¥¦¤¨©£¥¤¤¨¦¦©©©¦

:äúøáç ìù ìò åæ äðùî àìå ,äðù äðù àø÷ øîàå ,äîäá øùòî ãçàå ïâã øùòî ãçà ,øáãî áåúëä úåøùòî éúùá ,øùòúoerny iaxe xfrl` iaxe
.ixyza cg`a mixne`ù"øå à"øë äëìä ïéàå .éøùú åìù ä"ø äîäá øùòî óà ,éøùú åìù ä"ø ïâã øùòî äî ,ïâã øùòîì äîäá øùòî ù÷úàã ïåéë

êåîñ àåäå éøùú åìù ä"ø éøäù ,åøåùéò åøîâì êåîñ ïâã äî ,øùòú øùò áéúëã ïâã øùòîì äîäá øùòî ù÷úàã ïåéë øáñ ÷"úå .éøùúá 'àá [éøîàã]
,ïøåáéò ïîæ øîâð æàù áàá úåãìåé úåîäáäù ,ìåìàá ãçà åðééäã åøåùéò åøîâì êåîñ éîð äîäá øùòî óà ,ùáéúäì ïøåâá ãîåò [äîçä] úåîé ìëù åøîâì

áéúëã .àø÷î ïðéôìé éëäã(ä"ñ íéìäú),úåøáòúîå íäéìò íéìåòä íéøëæäî úåùáìúîù øîåìë ,ïàöä íéøë åùáì éúîéà ,øá åôèòé íé÷îòå ïàöä íéøë åùáì
äîäá øùòî ìù ä"ø êëìä .íéùãç 'ä ä÷ã äîäá ìù äøåáéò ïîæã ,áàá úåãìåéå .äôé úøëéðå úçîåö äòéøæäù øãàá åðééäã ,øá åôèòé íé÷îòäù ïîæá

:åøîâì êåîñ ìåìàá 'àá.mipyl:ìéòì úéùéøôãë ,íìåòä úåîåà éëìî éðùì.zelaeile oihinyle:äøåúä ïî òåøæìå ùåøçì øåñà éøùú ñðëðùî.drihple
íéùìùã ,äðù áùçäì äèéì÷ä øçà íåé íéùìùå ,úåúáù éúùá úèì÷ð äòéèðäù ,äèéì÷ì úåúáù éúù íäù ,éøùúá ãçà íãå÷ íåé ä"î ïìéà òèð íà
øçàìå ,úéùéìù äðù äì ïéðåî úøçàä äðù ìù éøùúìå ,äìøòä úåðùî äéðù äðù äì ïéðåî éøùúá ãçà òéâéùë .íåé ä"î éøä ,äðù íéáåùç äðùá íåé
èáùá å"è ,äòéèðì ä"ø éøùúù ô"òàù .äìøò íåùî íéøåñà íä ïééãò ,úåøéô åæ äòéèðá åèðç íà ,úéòéáø äðù ìù éøùúá ãçà òéâéùë úéùéìù äðù
ïäéìò éòáø úøåú íä úåøéô åá åèðçé íà êìéàå íùîå ,èáùá å"è ãò äìøò éãéî úàöì úùãçúî åúðù ïéà êëéôì ,ïìéà äùòð øáë äæå ïìéàì ä"ø

:êìéàå ïàëî äá íéèðåçä úåøéô éòáø éãéî åàöé äàáä äðùì èáùá å"èáå ,íéìùåøéá ïìëàì.zewxileéðôì è÷ìðù ÷øéä ïî ïéîøåú ïéàù ,÷øé øùòîì
:ä"ø øçàì è÷ìðä ÷øéä ìò ä"ø.oli`l dpyd y`xïìéàáã ,èáù øçàì åèðçù ìò .èáù íãå÷ åèðçù ïìéà úåøéô ïéøùòî ïéàù ,úåøéô øùòî ïéðòì

ïéðã èáù ãò úéùéìù äðù ìù ä"øî åèðçù úåøéô ïúåàù ,éðò øùòî äá âäåðù äèéîù ìù úéùéìù äðù ïéðòì äéðéî à÷ôð éîð éà .äèðç øúá ïðéìæà
:éðò øùòîå ïåùàø øùòî ïäá âäåð êìéàå èáùîå ,éðù øùòîå ïåùàø øùòî ïäá âäåðå äøáòù äéðù äðù ìù úåøéôë ïúåà

aaaa.miwxt drax`a:äðùá.d`eazd lr gqtaíéðåãéð çñôáã ïðéòãé äðéî ,úåãùáù äàåáú íëì êøáàù éãë çñôá øîåò éðôì åàéáä äøåú äøîàãî
:äàåáúä ìò.oli`d zexit lr zxvraeáéúëã àðîçø äééø÷ õò äèçå ,ïìéàä úåøéô íëì êøáàù éãë úøöòá íçìä éúù éðôì åàéáä äøåú äøîàãî

('á úéùàøá):äéä äèç ïåùàøä íãà ìëàù õò øîàã ïàîë ,òøå áåè úòãä õòîå.oexn ipakäæ ïè÷ çúôá ïúåà ïéàéöåîù åììä íéùáëë ,àéøîà éðáë
:ãçàë úàöì íéìåëé íéðù ïéàå ,ïøùòì äæ øçà.mal cgi xveidíéøáåòù ô"òàù ,íäéùòî ìë ìà ïéáîå íáì ãçé äàåø ä"á÷ä àåäå øöåéä ,øîà÷ éëä

`xephxa yexit

שנאמר  ממה זה כבכבכבכב):):):):דין  ידידידיד,,,, זרעך((((דברים דברים דברים דברים  תבואת כל את תעשר "עשר 

חכמים: ודרשו  שנה", שנה השדה xyrz"היוצא xyr"בשני –
ונאמר בהמה, מעשר  ובין  דגן  מעשר בין מדבר: הכתוב :המעשרות

ששנינו  וזהו לחברתה. משנה מעשרים שאין מכאן  – שנה" "שנה
dnda,במשנתנו : xyrnl dpyd y`x lel`a cg`a הבהמות רוב שכן

אב. בחודש ãçàaיולדות :íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄÀÆÈ
éøLúaמעשר מה דגן , למעשר בהמה מעשר הכתוב והקיש הואיל  – ÀÄÀÅ

בהמה  מעשר  אף במשנתנו), להלן  (כמבואר תשרי שלו  השנה ראש  דגן 

סמוך דגן מה סוברים: חכמים ברם, בתשרי . אחד שלו השנה ראש
ובתחילת  להתייבש  בגורן  עומד  החמה ימות שכל  עישורו , לגמרו

היינו  עישורו , לגמרו  סמוך בהמה מעשר  אף אותו, אוספים תשרי 
באלול . אחד  עד  יולדות הבהמות שרוב באלול , éøLúaבאחד  ãçàaÀÆÈÀÄÀÅ

íéðMì äðMä Làøמלכי שנות למניין  בגמרא: מפרשים יש – ÙÇÈÈÇÈÄ
מפרשים  ויש  המשנה. מפרשי רוב אמנם מבארים וכך  העולם, אומות

שאחדdtewzl,(בגמרא): היינו והילוכן , ולבנה חמה לתקופת כלומר 
ויש היום. מונים שאנחנו כמו  השנים, למניין השנה ראש  הוא בתשרי 

עדoicl,אומרים: אותם הקורות בכל  העולם באי  כל  את דן שהקב"ה
שכתוב כמו הבא, יביביביב):):):):תשרי יא יא יא יא ,,,, אחרית ((((דברים דברים דברים דברים  ועד  השנה "מראשית

בסופה. יהא מה נדון השנה מראשית – שנת ïéhîMìåשנה" – ÀÇÀÄÄ
מן  ולזרוע לחרוש אסור  תשרי  שמשנכנס בתשרי , מתחילה השמיטה

בתשרי ,úBìáBiìåהתורה, באחד  מתחילה היובל שנת אף –äòéèpì ÀÇÀÇÀÄÈ
באב, עשר  בששה אילן שהנוטע ערלה, שנות שלש לענין  היינו –

לקליטת  שבועיים שהם בתשרי  אחד  לפני  ימים וארבעה ארבעים היינו 
אחד כשמגיע  הרי  שנה, להיחשב הקליטה אחר  יום ושלושים הנטיעה,
וכעבור הערלה, משנות שנייה שנה לנטיעה למנות מתחילים בתשרי 

אחד בהגיע ברם, הערלה. שנות שלש  נגמרות בתשרי מאחד שנתיים
ערלה  משום בהנאה הפירות אסורים עדיין  הרביעית השנה של בתשרי 

חמ  להלן );עד  שנשנה (כמו  לאילן השנה ראש  שהוא בשבט, עשר שה
úB÷øéìåלפני שנלקטו מירקות מעשרים שאין  ירקות, מעשר  לענין – ÀÇÀÈ

בתשרי. האחד  לאחר שנלקטו  הירקות על  Làøתשרי èáLa ãçàaÀÆÈÄÀÈÙ
éànL úéa éøáãk ,ïìéàì äðMäאחר הולכים באילנות שכן  – ÇÈÈÈÄÈÀÄÀÅÅÇÇ

ixtd),חנטה zeedzd zlgzd) שבט לפני שחנטו  מפירות מעשרים ואין

ומעשר שני  מעשר לענין וכן בשבט; האחד אחרי שחנטו  הפירות על 
לפני שמיטה, של  השלישית השנה בתחילת הפירות חנטו  אם עני,

שנה  של  כפירות אותם דנים שבט, לאחר שנקטפו  פי  על אף שבט,
משבט  שחנטו הפירות ואילו שני , מעשר  בהם ונוהג לשמיטה, שנייה

עני . מעשר  בהם נוהג øNòואילך äMîça :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÇÂÄÈÈÈ
Baהואיל" בגמרא: מבואר בשבט, לאילן  השנה ראש שקבעו  הטעם –

חונטים  הפירות ונמצאו  באילנות השרף ועלה השנה גשמי  רוב ויצאו

בשבט  עשר שחמשה לפי  הלל , בית של  טעמם מפרשים יש  מעתה".
שעברה  ומאחר ניסן לתקופת טבת תקופת שבין  אמצעי תחום הוא

כך, כל  חזקה הקרירות ואין  כוחה, תש  כבר  טבת תקופת של חצייה
ומתגברת הולכת .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))והחנטה

i y i l y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïBcð íìBòä íé÷øt äòaøàa שבהם בשנה הם זמנים ארבעה – ÀÇÀÈÈÀÈÄÈÈÄ
הבורא: ידי על נידון  äàeázäהעולם ìò çñta דן הפסח בחג – ÇÆÇÇÇÀÈ

מבורכת, תהיה השנה תבואת אם מתחילה הבורא, זמן באותו  שכן

להבשיל ; השבועות,úøöòaהתבואה בחג –ïìéàä úBøt ìò אם – ÈÂÆÆÇÅÈÄÈ
זמן  באותו  שכן רזון , שנת שתהא או  בשפע פירותיהם יתנו  האילנות

האילן, פירות ïéøáBòמתבכרים íìBòä éàa ìk äðMä LàøaÀÙÇÈÈÈÈÅÈÈÀÄ
åéðôì,הקב"ה לפני  –ïBøî éðák,אמרנא כבני  מפרשים: בגמרא – ÀÈÈÄÀÅÈ

פתח  דרך  הם ויוצאים לעשרם, כדי אותם שמונים הללו  ככבשים היינו 
("מרון " מלך של חיילות כבני  בגמרא: מפרשים ויש אחד . אחד צר 

ואדנות), מרות ïéánäלשון ,íaì ãçé øöiä" :øîàpLÆÆÁÇÇÙÅÇÇÄÈÇÅÄ
"íäéNòî-ìk-ìàשל לבם יחד רואה היוצר  מבואר: בגמרא – ÆÈÇÂÅÆ

מעשיו . לפי אחד  כל  אותם ודן  מעשיהם, כל  אל ומבין  העולם באי  כל

מכל אחד , אחד לפניו עוברים אדם שבני פי  על  שאף מפרשים, ויש 
אחת בסקירה נסקרים כולם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))מקום מקשה ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; והמהרש"א .

שנישנה  למה כלל  מתייחס הפסוק שאין  יוצא זה פירוש שלפי כך , על 
להשמיע  בא אלא מרון , כבני  לפניו  עוברים עולם באי שכל כן לפני 

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïéàöBé íéçeìMä íéLãç äML ìò:çñtä éðtî ïñéð ìò;úéðòzä éðtî áà ìò;äðMä Làø éðtî ìeìà ìò; ©¦¨¢¨¦©§¦§¦©¦¨¦§¥©¤©©¨¦§¥©©£¦©¡¦§¥Ÿ©¨¨
úBãòBnä úðwz éðtî éøLz ìò;äkðç éðtî åìñk ìò;íéøetä éðtî øãà ìòå.íi÷ Lc÷nä úéa äéäLëe,ïéàöBé ©¦§¥¦§¥©¨©©£©¦§¥¦§¥£ª¨§©£¨¦§¥©¦§¤¨¨¥©¦§¨©¨§¦

ïè÷ çñt éðtî øià ìò óà. ©©¦¨¦§¥¤©¨¨
„úaMä úà ïéìlçî íéLãç éðL ìò:éøLz ìòå ïñéð ìò,àéøeñì ïéàöBé ïéçeìMä ïäaL,ïéðwúî ïäáe ©§¥¢¨¦§©§¦¤©©¨©¦¨§©¦§¥¤¨¤©§¦§¦§§¨¨¤§©§¦

úBãòBnä úà;íi÷ Lc÷nä úéa äéäLëe,ïaøwä úðwz éðtî ïlk ìò óà ïéìlçî. ¤©£§¤¨¨¥©¦§¨©¨§©§¦©©ª¨¦§¥©¨©©¨§¨

:úçà äøé÷ñá íéø÷ñð ïìåë î"î ,ãçà ãçà åéðôì.mind lr oipecip bgae:âçá íéî éðôì åëñð äøåú äøîàãî
bbbb.oi`vei oigelyùãåçä úà ã"á åùã÷ùëøáòù ùãåçå à"ì íåéá íà ,øñç øáòù ùãåçå íéùìù íåéá íà ,åäåùãé÷ù íåé äìåâì ïéòéãåîå ïéçìåù

:è"åé úà àìå úáùä úà àì ïéììçî ïéà ã"á éçåìùå .àìî.ziprzd iptn a` lre:úåéðòú øàùî øúåé úåøö åá åìôëåäù éôì.d"x iptn lel` lre
ìòå ,úòãì íäì øùôà éà ,ã"á åäåøáòé àîù íãéá ÷ôñù ô"òàå .øáåòî ìåìà ïéà íéðù áåøã ,äìåâá ìåìàá íéùìù íåéá ä"ø ïéùåòå ìåìà éúî ïéòéãåî

:åìù 'ì íåé åòãé àì [ìåìà] ìéçúî éúî åòãé àì íàå .íéðù áåø øçà íéëìåä ïçøë.zecrend zpwz iptn ixyz lreïéçåìùä ,éøùúì ã"á åùã÷ù øçàì
íéøåôëä íåéá ïô÷åð ïáì àäé àìù éãë ,åàì íà ìåìà úà ã"á åøáéò íà íúåà ïéòéãåîå âçä ãò òéâäì ïéìåëéù íå÷î ãò ïéëìåäå úøçîä íåéì ïéàöåé

:úåëåñáå.ohw gqt:éðù çñô
cccc.zayd z` oillgn:ã"áì òéãåäìå êìéì éãë ,ùãåçä úà åàøù íéãò.`ixeql mi`vei c"a igely mday.éáéùç êëìä ,íúåòéá÷ íåé äìåâì òéãåäì

:ïäá ïééåìú úåãòåîä ìëù ,äøåú ïéã ìò åãéîòä åìà íéùãç éðù ìáà ,ïäá éåìú úåãòåîä ïå÷ú ïéàù éôì åøñà ïðáø ìáà ,ïìåë ìò ïéììçî äøåúä ïîå
.oaxw zpwz:åðîæá áø÷ àäéù ç"ø ìù

`xephxa yexit

כוונת  שאין  לפרש , לו  נראה מכאן במשנה. נזכר שאינו  אחר  דבר
אלא  מרון , בני כמו זה אחר זה ממש לפניו  עוברים שכולם המשנה

לו  אפשר אי  ביחד, הרבה הולכים אם שכן  מרון, לבני  הדבר  שדומה
מרון  כבני  לפניו כשעוברים אבל  אחת, בפעם כולם את לראות לאדם

ורואה  עומד כשהוא אחת, בפעם לראותם לאדם גם אפשר  זה, אחר  זה
וכך  הצד; מן ששנינו אותם זהו  אחת. בסקירה כולם את רואה הקב"ה

mal"כאן : cgi xveid" :xn`py ,oexn ipak eiptl mixaer mlerd i`a lk
זה  שהולכים מרון בני כמו אחת, בפעם היינו  לבם, יחד  רואה (היוצר

אחת) בפעם לראותם הרואה שיכול זה, mdiyrn"אחר  lk l` oiane
ואחד ). אחד כל  של מעשיו  הסוכות,âçáe(בפרטי בחג –ìò ïéðBcð ÆÈÄÄÇ

íénä מובאת בגמרא הגשמים. ימות מתחילים הימים שבאותם – ÇÇÄ
תורה: אמרה מה "מפני  שהפסח ברייתא; מפני  בפסח? עומר  הביאו 

שתתברך כדי בפסח, עומר לפני הקריבו  הקב"ה: אמר הוא. תבואה זמן 

הלחם  שתי הביאו תורה: אמרה מה ומפני  שבשדות. תבואה לכם
הביאו  הקב"ה: אמר הוא. האילן  פירות זמן שעצרת מפני  בעצרת?

מה  ומפני  האילן . פירות לכם שיתברכו כדי  בעצרת, הלחם שתי לפני 
אמר הוא, השנה גשמי זמן  שהחג מפני בחג? מים נסכו תורה: אמרה

השנה. גשמי  לכם שיתברכו כדי בחג, מים לפני נסכו הקב"ה:

על אותו, דנים הכל על  בוודאי  השנה, בראש נידון שאדם כיון  מקשה: הר "ן 
מה  ומפני השנה, בראש נידון הכל  הרי  כן ואם עסקיו, ושאר ופירותיו תבואתו
על ובחג האילן פירות על ובעצרת התבואה על נידון  העולם שבפסח שנינו,
והפירות  התבואה במשנה, ששנינו הדברים שלשת הר "ן , משיב אלא, המים?
עולם  באי  כל  השנה בראש אבל בזמנו , מהם אחד  כל על  נידון העולם והמים,
הללו. בדברים חלקו  יהא מה ואחד  אחד  כל  על  וגוזרים אחד אחד לפניו  עוברים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

פי על  החודש  את מקדשים היו המשנה שבזמן למסכתנו), (בפתיחה בארנו כבר 

דין בית שקידשו  שלאחר ללמד, באה משנתנו  בחידושה. הלבנה את שראו העדים

להודיע  לארץ, ובחוץ בארץ הרחוקים, למקומות שליחים יוצאים היו החודש. את

בהם  שהיה בחדשים אלא שליחים יוצאים היו לא ברם, החודש . נתקדש  יום באיזה

תענית. או טוב יום

íéLãç äML ìò,להלן המפורטים –ïéàöBé íéçeìMä– ÇÄÈÃÈÄÇÀÄÀÄ
החודש : נתקדש מתי  להודיע כדי הרחוקים éðtîלמקומות ïñéð ìòÇÄÈÄÀÅ

çñtä וכשיודעים הפסח. חג להיות חל יום באיזה שידעו  כדי – ÇÆÇ
ביום  שהוא השבועות, חג חל מתי  יודעים גם הרי פסח חל מתי 

סיון . על לצאת צריכים היו לא הלכך אחריו. áàהחמישים ìò– ÇÈ
ל יצאו  אב,השליחים חודש  ראש על  úéðòzäהודיע éðtîכדי – ÄÀÅÇÇÂÄ

התעניות. משאר חמורה זו  תענית שכן  באב, תשעה צום חל מתי שידעו 
äðMä Làø éðtî ìeìà ìò עשרים אלול  בחודש  מונים שהיו  – ÇÁÄÀÅÙÇÈÈ

על סמכו שכן לחודש , שלשים ביום השנה ראש  ועושים יום, ותשעה
כלומר מעובר , אלול מצינו לא ואילך עזרא מימות חכמים: שאמרו מה

עושים  שהיו מפרשים, ויש שנים; רוב אחר איפוא, הולכים והיו מלא,
כמו  בו , ואחד ובשלושים באלול  שלושים ביום ימים, שני מספק

נוהגים ראש((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))שאנחנו היה מתי  לדעת צריכים היו מקום מכל  ;
שלו . השלושים יום חל  מתי שידעו כדי  אלול, éðtîחודש  éøLz ìòÇÄÀÅÄÀÅ

úBãòBnä úðwz השלושים ביום השנה ראש עושים שהיו פי על אף – ÇÈÇÇÂ
חודש נתקדש מתי להודיע שליחים יוצאים היו מקום מכל באלול 

ולא  הסוכות, וחג הכיפורים יום חל מתי בוודאות שידעו כדי  תשרי ,
שאר את זה פי  על  יתקנו  נתעבר אלול  אמנם ואם נוקפם. לבם יהא
בית  פי  על החודש שנקבע כפי הנכון, בזמנם אותם שיחוגו  המועדות,

äéäLëeהדין . .íéøetä éðtî øãà ìòå ,äkðç éðtî åìñk ìòÇÄÀÅÄÀÅÂËÈÀÇÂÈÄÀÅÇÄÀÆÈÈ
ïè÷ çñt éðtî øià ìò óà ïéàöBé ,íi÷ Lc÷nä úéa– ÅÇÄÀÈÇÈÀÄÇÇÄÈÄÀÅÆÇÈÈ

בזמן  שהיו אלו  שכל  באייר , עשר  בארבעה שהוא שני, פסח היינו 
הפסח, את להקריב יכלו ולא רחוקה בדרך  או טמאים הראשון הפסח

בתורה כמפורש באייר , עשר בארבעה אותו יייי----יא יא יא יא ););););מקריבים ט ט ט ט ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

א). (ט, פסחים במסכת שני פסח של  הדינים פרטי  שנינו וכבר

יוצאים  השליחים היו  לא קיים היה המקדש שבית בזמן  שאף מעירים, יש
שכן אב, חודש על  יוצאים היו  לא אז שהרי  בלבד, חדשים ששה על אלא
שלום, שיש בזמן  ומפרשים: צום" אין  שלום שיש "בזמן  (בגמרא): אמרו

נוהג באב תשעה צום אין  קיים, המקדש שבית בזמן  "zx`tzהיינו  ;ixi`nd)
("l`xyi.
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לחלל להם מותר אם שבת, בליל  בחידושה הלבנה את שראו  בעדים דנה משנתנו
דין. לבית ולהודיע לילך כדי לתחום, חוץ ללכת כגון  השבת, את

úaMä úà ïéìlçî íéLãç éðL ìò,הלבנה את שראו  העדים – ÇÀÅÃÈÄÀÇÀÄÆÇÇÈ
דין : בית לפני ולהעיד לילך  כדי השבת, את לחלל להם ìòÇמותר 

ïñéð,השבועות וחג הפסח חג קביעת משום –éøLz ìòå משום – ÄÈÀÇÄÀÅ
, הסוכות וחג הכיפורים יום אלו,ïäaLקביעת בחדשים –ïéçeìMä ÆÈÆÇÀÄ

àéøeñì ïéàöBé יום הגולה לבני  להודיע כדי  לבבל, ומשם – ÀÄÀÀÈ
úBãòBnäקביעותם, úà ïéðwúî ïäáeכל שתיקון כלומר  – ÈÆÀÇÀÄÆÇÂ

כאן  ששנינו  מה על שואלים בגמרא אלו. בחדשים תלוי המועדות
:"`ixeql oi`vei oigelyd oday" השלוחים בלבד  אלו חדשים שני  על  וכי
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‰ìéìòa äàøð àHL ïéa ìéìòa äàøpL ïéa–úaMä úà åéìò ïéìlçî.éñBé éaøøîBà:ìéìòa äàøð íà ¥¤¦§¨©£¦¥¤¦§¨©£¦§©§¦¨¨¤©©¨©¦¥¥¦¦§¨©£¦
–úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà. ¥§©§¦¨¨¤©©¨
Ââeæ íéòaøàî øúBé eøáòL äNòî,ïákòåàáé÷ò éaøãeìa.Bì çìLìàéìîb ïaø:úà äzà ákòî íà ©£¤¤¨§¥¥©§¨¦§¦§¨©¦£¦¨§¨©©¨©§¦¥¦§©¥©¨¤

íéaøä,àáì ãéúòì ïìéLëî úàöîð. ¨©¦¦§¥¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ
ÊLãçä úà eàøL Bðáe áà–eëìé;ïéôøèönL àGäæ íò äæ,ïäî ãçà ìñté íàL àlà,éðMä óøèöé ¨§¤¨¤©Ÿ¤¥§¤¦§¨§¦¤¦¤¤¨¤¦¦¨¥¤¨¥¤¦§¨¥©¥¦

øçà íò.ïBòîL éaøøîBà:Lãçä úeãòì ïéøLk ïéáBøwä ìëå Bðáe áà.øîàéñBé éaø:äiáBèa äNòî ¦©¥©¦¦§¥¨§§¨©§¦§¥¦§¥©Ÿ¤¨©©¦¥©£¤§¦¨
àôBøä,øøçLî Bcáòå Bðáe àeä íéìLeøéa Lãçä úà äàøL,Bða úàå BúBà íéðäkä eìa÷å,úà eìñôe ¨¥¤¨¨¤©Ÿ¤¦¨©¦§§©§§ª§¨§¦§©Ÿ£¦§¤§¨§¤
Bcáò.ïéc úéa éðôì eàaLëe,Bða úà eìñôe Bcáò úàå BúBà eìa÷. ©§§¤¨¦§¥¥¦¦§§¤©§¨§¤§

dddd.lilra:äúåà íéàåø ìëäù ,äáøä õøàä ïî äìòîì.lilra `lyúøëéð äðéàå äúåà äñëî äîçä úéîåîãàå ,õøàì êåîñ òé÷ø ìù åìåôùá äèîì
:êë ìë.oillgn oi`:éñåé éáøë äëìä ïéàå .íéìùåøéá äúåà åàø éàãåã

eeeeef mirax`.b:âåæ øçà âåæ íéãò éúë.r"x oakre:ïäá êøåö ã"áì äéä àìù.`al cizrl oliykn dz`àì ïäéøáãù åàøéùë ãéòäì àåáìî åòðîéù
:â"øë äëìäå .åòîùð

ffff.ycgd zecrl mixyk miaexwd lke epae a`ïøäàìå äùîì àðîçø åäì øîàã(á"é úåîù)ô"òàå íëá äøùë àäú ùãç ìù åæ úåãò ,íëì äæä ùãçä
:ù"øë äëìä ïéàå .íëúåîë øåãáù íéìåãâì ,íëì äøåñî àäú åæ úåãò ,íëì äæä ùãçä ,éøîà äéìò éâéìôã ïðáøå .íéçà íúàù
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השלוחים  חדשים ששה "על הקודמת): (במשנה שנינו והלא יוצאים?
החדשים  לשני החדשים שאר  בין הבדל  שיש  ומתרצים, יוצאים"?

הלבנה  אם כגון מבערב, יוצאים השליחים החדשים שאר  שעל  הללו,
דין  בית יקדשו ספק כל  שללא השלושים, בליל ברור  באופן  נראתה
את  לשמוע כדי למחר עד  ממתינים השלוחים אין החודש , את מחר 

בערב  מיד יוצאים אלא הדין , בית נשיא מפי החודש קידוש הכרזת
ועל ניסן  על  אבל חודש; ראש  הוא השלושים שיום לגולה להודיע

"מקודש הדין: בית נשיא מפי  שישמעו עד  יוצאים השלוחים אין  תשרי 
יימלכו  שמא חשש  יש  בהם תלוי  המועדות ותיקון שהואיל  החודש ",

ואחד  השלושים ליום חודש ראש לדחות הדין  מכל((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).בית
מ  זה אין שהרימקום העדים, ידי על  השבת לחילול טעם שמש 

אלא  להלן), שנבאר (כמו  השבת את לחלל  אסורים עצמם השלוחים
לפי הוא, העיקרי  zecrend;הטעם z` oipwzn oday המשנה נקטה ולא

"`ixeql oi`vei oigelyd oday"של חשיבותם ולציין להוסיף כדי  אלא
אלו  yiyחדשים ,z`f liaya s` leligd mrh z` ayiile zetiil")

"ezetiile eayiil xacl crq miyrp mde mda ielz mrhd oi`y mixac
רש"י). –ïlk ìò óà ïéìlçî ,íi÷ Lc÷nä úéa äéäLëe– ÀÆÈÈÅÇÄÀÈÇÈÀÇÀÄÇÇËÈ

את  לחלל להם היה מותר  שלושים בליל הלבנה את שראו העדים
החדשים, כל על אף ïaøwäהשבת úðwz éðtî את להקריב כדי  – ÄÀÅÇÈÇÇÈÀÈ

מניין  ברייתא: מובאת בגמרא בזמנו . חודש ראש של  המוסף קרבן 
לומר תלמוד  השבת? את עליהן דדדד):):):):שמחללין  כגכגכגכג,,,, מועדי((((ויקראויקראויקראויקרא "אלה

אותם תקראו  אשר  קודש  מקראי  שלא mcrena"ה' הכתוב (הזהירם
– דין בית קידוש  היינו קודש , מקרא קריאתם זמן של המועד  יעבור 

(כלומר רשרשרשרש""""י י י י ).).).). שיתקדשו עד  שמחללים כשם millgnyיכול  myk
,(epnfa ycegd ycwziy ick zayd z` micrdמחללין ziaכך igely)

,(oicשיתקיימו mpnfa)?עד zecrend): לומר e`xwzתלמוד xy`"
"mze`על מחלל  אתה ואי  השבת את מחלל אתה קריאתם על –

ועדי לעולם, שבת מחללים אינם שהשלוחים למדים, נמצאנו קיומן".

אבל החדשים, כל  על אף השבת את לחלל  התורה מן מותרים החודש 
אלא  מחללים יהיו  שלא המקדש , בית חורבן  לאחר התקינו, חכמים

אבל בהם, תלוי המועדות כל  שתיקון לפי  בלבד, תשרי  ועל ניסן  על 
אף  אסור  בהם, תלוי המועדות תיקון  ואין הואיל  החדשים, שאר על 

את לחלל השבת.לעדים
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äàøpL ïéa, המחודש הירח –ìéìòa, ובגלוי בבירור –àHL ïéa ÅÆÄÀÈÇÂÄÅÆ

ìéìòa äàøð נראה לא הלבנה שחידוש בזמן בלבד זו  לא כלומר – ÄÀÈÇÂÄ
שיש פי  על  אף בעליל, שנראה בזמן אף אלא שאף בעליל, לשער

מקום מכל הלבנה, את ראו ירושלים של  תחומה åéìòבתוך ïéìlçîÀÇÀÄÈÈ
úaMä úà להם ואין דין  בית לפני ולהעיד לבוא צריכים העדים – ÆÇÇÈ

שבת. לחילול ìéìòaלחוש äàøð íà :øîBà éñBé éaø הירח אם – ÇÄÅÅÄÄÀÈÇÂÄ
לכל , וגלוי בבירור úaMäנראה úà åéìò ïéìlçî ïéàשוודאי לפי  – ÅÀÇÀÄÈÈÆÇÇÈ

בירושלים. גם iqei.ראוהו iaxk dkld oi`e
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eøáòL äNòî,דין לבית בדרכם –âeæ íéòaøàî øúBé כיתות – ÇÂÆÆÈÀÅÅÇÀÈÄ
היה שבשבת מפרשים, ויש בחידושה; הלבנה את שראו  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי,,,,עדים

ישראלישראלישראלישראל")")")") ãeìa,""""תפארת תפארת תפארת תפארת  àáé÷ò éaø ïákòå למקום ילכו שלא – ÀÄÀÈÇÄÂÄÈÀ
שלא  עקיבא, רבי כן  ועשה בהם; צורך היה שלא לפי הדין, בית

לצורך, שלא השבת, את ákòîיחללו íà :ìàéìîb ïaø Bì çìLÈÇÇÈÇÀÄÅÄÀÇÅ
íéaøä úà äzà, להעיד יבואו  שלא –ãéúòì ïìéLëî úàöîð ÇÈÆÈÇÄÄÀÅÈÇÀÄÈÆÈÄ

àáì העידו הסתם שמן יאמרו  כי מלבוא, נמנעים יהיו שלהבא – ÈÙ
אחרים. l`ilnb,כבר  oaxk dklde מצווה בחידושה לבנה הרואה שכל

ולהעיד. דין לבית לבוא עליו 
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אילו ללמד , שלאחריה והמשנה משנתנו  באה בעדים, תלוי  החודש  שקידוש כיון
משפחה. קרובי  שהם בעדים דנה משנתנו  החודש . לעדות פסולים עדים

Lãçä úà eàøL Bðáe áà,בחידושה הלבנה את כלומר –eëìé ÈÀÆÈÆÇÙÆÅÀ
להעיד, הדין  לבית שניהם –äæ íò äæ ïéôøèönL àGלקדש – ÆÄÀÈÀÄÆÄÆ

לעדות  מלהצטרף פסולים קרובים שהרי שניהם, פי  על  החודש את

ïäîאחת, ãçà ìñté íàL àlà בשעה בפיו  יכשל  אם – ÆÈÆÄÄÈÅÆÈÅÆ
גזלן ((((רש רש רש רש """"יייי))))שיבדקוהו  שהוא כגון  פסול , יימצא אם מפרשים: ויש ;

øçà,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) íò éðMä óøèöé עדותם פי ועל  אחר, עד עם – ÄÀÈÅÇÅÄÄÇÅ
החודש . את דין  בית יקדשו  Bðáeהכשרה áà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÀ

ïéáBøwä ìëå עדות לכל  מלהצטרף הם שפסולים פי על  אף – ÀÈÇÀÄ
Lãçäאחרת, úeãòì ïéøLk.החודש את פיהם על לקדש  – ÀÅÄÀÅÇÙÆ

שנאמר טעמו, מבואר  א א א א ):):):):בגמרא יביביביב,,,, ואל((((שמותשמותשמותשמות משה אל ה' "ויאמר
החודש של  זו עדות שמעון : רבי ודרש לכם", הזה החודש לאמר אהרן 

דורשים: חכמים ברם, אחים. שאתם פי  על ואף בכם, היא כשרה
"mkl dfd ycegd"הד לגדולי לכם, מסורה תהא זו  עדות כמותכם,– ור 
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‚ïéàöBé íéçeìMä íéLãç äML ìò:çñtä éðtî ïñéð ìò;úéðòzä éðtî áà ìò;äðMä Làø éðtî ìeìà ìò; ©¦¨¢¨¦©§¦§¦©¦¨¦§¥©¤©©¨¦§¥©©£¦©¡¦§¥Ÿ©¨¨
úBãòBnä úðwz éðtî éøLz ìò;äkðç éðtî åìñk ìò;íéøetä éðtî øãà ìòå.íi÷ Lc÷nä úéa äéäLëe,ïéàöBé ©¦§¥¦§¥©¨©©£©¦§¥¦§¥£ª¨§©£¨¦§¥©¦§¤¨¨¥©¦§¨©¨§¦

ïè÷ çñt éðtî øià ìò óà. ©©¦¨¦§¥¤©¨¨
„úaMä úà ïéìlçî íéLãç éðL ìò:éøLz ìòå ïñéð ìò,àéøeñì ïéàöBé ïéçeìMä ïäaL,ïéðwúî ïäáe ©§¥¢¨¦§©§¦¤©©¨©¦¨§©¦§¥¤¨¤©§¦§¦§§¨¨¤§©§¦

úBãòBnä úà;íi÷ Lc÷nä úéa äéäLëe,ïaøwä úðwz éðtî ïlk ìò óà ïéìlçî. ¤©£§¤¨¨¥©¦§¨©¨§©§¦©©ª¨¦§¥©¨©©¨§¨

:úçà äøé÷ñá íéø÷ñð ïìåë î"î ,ãçà ãçà åéðôì.mind lr oipecip bgae:âçá íéî éðôì åëñð äøåú äøîàãî
bbbb.oi`vei oigelyùãåçä úà ã"á åùã÷ùëøáòù ùãåçå à"ì íåéá íà ,øñç øáòù ùãåçå íéùìù íåéá íà ,åäåùãé÷ù íåé äìåâì ïéòéãåîå ïéçìåù

:è"åé úà àìå úáùä úà àì ïéììçî ïéà ã"á éçåìùå .àìî.ziprzd iptn a` lre:úåéðòú øàùî øúåé úåøö åá åìôëåäù éôì.d"x iptn lel` lre
ìòå ,úòãì íäì øùôà éà ,ã"á åäåøáòé àîù íãéá ÷ôñù ô"òàå .øáåòî ìåìà ïéà íéðù áåøã ,äìåâá ìåìàá íéùìù íåéá ä"ø ïéùåòå ìåìà éúî ïéòéãåî

:åìù 'ì íåé åòãé àì [ìåìà] ìéçúî éúî åòãé àì íàå .íéðù áåø øçà íéëìåä ïçøë.zecrend zpwz iptn ixyz lreïéçåìùä ,éøùúì ã"á åùã÷ù øçàì
íéøåôëä íåéá ïô÷åð ïáì àäé àìù éãë ,åàì íà ìåìà úà ã"á åøáéò íà íúåà ïéòéãåîå âçä ãò òéâäì ïéìåëéù íå÷î ãò ïéëìåäå úøçîä íåéì ïéàöåé

:úåëåñáå.ohw gqt:éðù çñô
cccc.zayd z` oillgn:ã"áì òéãåäìå êìéì éãë ,ùãåçä úà åàøù íéãò.`ixeql mi`vei c"a igely mday.éáéùç êëìä ,íúåòéá÷ íåé äìåâì òéãåäì

:ïäá ïééåìú úåãòåîä ìëù ,äøåú ïéã ìò åãéîòä åìà íéùãç éðù ìáà ,ïäá éåìú úåãòåîä ïå÷ú ïéàù éôì åøñà ïðáø ìáà ,ïìåë ìò ïéììçî äøåúä ïîå
.oaxw zpwz:åðîæá áø÷ àäéù ç"ø ìù

`xephxa yexit

כוונת  שאין  לפרש , לו  נראה מכאן במשנה. נזכר שאינו  אחר  דבר
אלא  מרון , בני כמו זה אחר זה ממש לפניו  עוברים שכולם המשנה

לו  אפשר אי  ביחד, הרבה הולכים אם שכן  מרון, לבני  הדבר  שדומה
מרון  כבני  לפניו כשעוברים אבל  אחת, בפעם כולם את לראות לאדם

ורואה  עומד כשהוא אחת, בפעם לראותם לאדם גם אפשר  זה, אחר  זה
וכך  הצד; מן ששנינו אותם זהו  אחת. בסקירה כולם את רואה הקב"ה

mal"כאן : cgi xveid" :xn`py ,oexn ipak eiptl mixaer mlerd i`a lk
זה  שהולכים מרון בני כמו אחת, בפעם היינו  לבם, יחד  רואה (היוצר

אחת) בפעם לראותם הרואה שיכול זה, mdiyrn"אחר  lk l` oiane
ואחד ). אחד כל  של מעשיו  הסוכות,âçáe(בפרטי בחג –ìò ïéðBcð ÆÈÄÄÇ

íénä מובאת בגמרא הגשמים. ימות מתחילים הימים שבאותם – ÇÇÄ
תורה: אמרה מה "מפני  שהפסח ברייתא; מפני  בפסח? עומר  הביאו 

שתתברך כדי בפסח, עומר לפני הקריבו  הקב"ה: אמר הוא. תבואה זמן 

הלחם  שתי הביאו תורה: אמרה מה ומפני  שבשדות. תבואה לכם
הביאו  הקב"ה: אמר הוא. האילן  פירות זמן שעצרת מפני  בעצרת?

מה  ומפני  האילן . פירות לכם שיתברכו כדי  בעצרת, הלחם שתי לפני 
אמר הוא, השנה גשמי זמן  שהחג מפני בחג? מים נסכו תורה: אמרה

השנה. גשמי  לכם שיתברכו כדי בחג, מים לפני נסכו הקב"ה:

על אותו, דנים הכל על  בוודאי  השנה, בראש נידון שאדם כיון  מקשה: הר "ן 
מה  ומפני השנה, בראש נידון הכל  הרי  כן ואם עסקיו, ושאר ופירותיו תבואתו
על ובחג האילן פירות על ובעצרת התבואה על נידון  העולם שבפסח שנינו,
והפירות  התבואה במשנה, ששנינו הדברים שלשת הר "ן , משיב אלא, המים?
עולם  באי  כל  השנה בראש אבל בזמנו , מהם אחד  כל על  נידון העולם והמים,
הללו. בדברים חלקו  יהא מה ואחד  אחד  כל  על  וגוזרים אחד אחד לפניו  עוברים
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פי על  החודש  את מקדשים היו המשנה שבזמן למסכתנו), (בפתיחה בארנו כבר 

דין בית שקידשו  שלאחר ללמד, באה משנתנו  בחידושה. הלבנה את שראו העדים

להודיע  לארץ, ובחוץ בארץ הרחוקים, למקומות שליחים יוצאים היו החודש. את

בהם  שהיה בחדשים אלא שליחים יוצאים היו לא ברם, החודש . נתקדש  יום באיזה

תענית. או טוב יום

íéLãç äML ìò,להלן המפורטים –ïéàöBé íéçeìMä– ÇÄÈÃÈÄÇÀÄÀÄ
החודש : נתקדש מתי  להודיע כדי הרחוקים éðtîלמקומות ïñéð ìòÇÄÈÄÀÅ

çñtä וכשיודעים הפסח. חג להיות חל יום באיזה שידעו  כדי – ÇÆÇ
ביום  שהוא השבועות, חג חל מתי  יודעים גם הרי פסח חל מתי 

סיון . על לצאת צריכים היו לא הלכך אחריו. áàהחמישים ìò– ÇÈ
ל יצאו  אב,השליחים חודש  ראש על  úéðòzäהודיע éðtîכדי – ÄÀÅÇÇÂÄ

התעניות. משאר חמורה זו  תענית שכן  באב, תשעה צום חל מתי שידעו 
äðMä Làø éðtî ìeìà ìò עשרים אלול  בחודש  מונים שהיו  – ÇÁÄÀÅÙÇÈÈ

על סמכו שכן לחודש , שלשים ביום השנה ראש  ועושים יום, ותשעה
כלומר מעובר , אלול מצינו לא ואילך עזרא מימות חכמים: שאמרו מה

עושים  שהיו מפרשים, ויש שנים; רוב אחר איפוא, הולכים והיו מלא,
כמו  בו , ואחד ובשלושים באלול  שלושים ביום ימים, שני מספק

נוהגים ראש((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))שאנחנו היה מתי  לדעת צריכים היו מקום מכל  ;
שלו . השלושים יום חל  מתי שידעו כדי  אלול, éðtîחודש  éøLz ìòÇÄÀÅÄÀÅ

úBãòBnä úðwz השלושים ביום השנה ראש עושים שהיו פי על אף – ÇÈÇÇÂ
חודש נתקדש מתי להודיע שליחים יוצאים היו מקום מכל באלול 

ולא  הסוכות, וחג הכיפורים יום חל מתי בוודאות שידעו כדי  תשרי ,
שאר את זה פי  על  יתקנו  נתעבר אלול  אמנם ואם נוקפם. לבם יהא
בית  פי  על החודש שנקבע כפי הנכון, בזמנם אותם שיחוגו  המועדות,

äéäLëeהדין . .íéøetä éðtî øãà ìòå ,äkðç éðtî åìñk ìòÇÄÀÅÄÀÅÂËÈÀÇÂÈÄÀÅÇÄÀÆÈÈ
ïè÷ çñt éðtî øià ìò óà ïéàöBé ,íi÷ Lc÷nä úéa– ÅÇÄÀÈÇÈÀÄÇÇÄÈÄÀÅÆÇÈÈ

בזמן  שהיו אלו  שכל  באייר , עשר  בארבעה שהוא שני, פסח היינו 
הפסח, את להקריב יכלו ולא רחוקה בדרך  או טמאים הראשון הפסח

בתורה כמפורש באייר , עשר בארבעה אותו יייי----יא יא יא יא ););););מקריבים ט ט ט ט ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

א). (ט, פסחים במסכת שני פסח של  הדינים פרטי  שנינו וכבר

יוצאים  השליחים היו  לא קיים היה המקדש שבית בזמן  שאף מעירים, יש
שכן אב, חודש על  יוצאים היו  לא אז שהרי  בלבד, חדשים ששה על אלא
שלום, שיש בזמן  ומפרשים: צום" אין  שלום שיש "בזמן  (בגמרא): אמרו

נוהג באב תשעה צום אין  קיים, המקדש שבית בזמן  "zx`tzהיינו  ;ixi`nd)
("l`xyi.
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לחלל להם מותר אם שבת, בליל  בחידושה הלבנה את שראו  בעדים דנה משנתנו
דין. לבית ולהודיע לילך כדי לתחום, חוץ ללכת כגון  השבת, את

úaMä úà ïéìlçî íéLãç éðL ìò,הלבנה את שראו  העדים – ÇÀÅÃÈÄÀÇÀÄÆÇÇÈ
דין : בית לפני ולהעיד לילך  כדי השבת, את לחלל להם ìòÇמותר 

ïñéð,השבועות וחג הפסח חג קביעת משום –éøLz ìòå משום – ÄÈÀÇÄÀÅ
, הסוכות וחג הכיפורים יום אלו,ïäaLקביעת בחדשים –ïéçeìMä ÆÈÆÇÀÄ

àéøeñì ïéàöBé יום הגולה לבני  להודיע כדי  לבבל, ומשם – ÀÄÀÀÈ
úBãòBnäקביעותם, úà ïéðwúî ïäáeכל שתיקון כלומר  – ÈÆÀÇÀÄÆÇÂ

כאן  ששנינו  מה על שואלים בגמרא אלו. בחדשים תלוי המועדות
:"`ixeql oi`vei oigelyd oday" השלוחים בלבד  אלו חדשים שני  על  וכי
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‰ìéìòa äàøð àHL ïéa ìéìòa äàøpL ïéa–úaMä úà åéìò ïéìlçî.éñBé éaøøîBà:ìéìòa äàøð íà ¥¤¦§¨©£¦¥¤¦§¨©£¦§©§¦¨¨¤©©¨©¦¥¥¦¦§¨©£¦
–úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà. ¥§©§¦¨¨¤©©¨
Ââeæ íéòaøàî øúBé eøáòL äNòî,ïákòåàáé÷ò éaøãeìa.Bì çìLìàéìîb ïaø:úà äzà ákòî íà ©£¤¤¨§¥¥©§¨¦§¦§¨©¦£¦¨§¨©©¨©§¦¥¦§©¥©¨¤

íéaøä,àáì ãéúòì ïìéLëî úàöîð. ¨©¦¦§¥¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ
ÊLãçä úà eàøL Bðáe áà–eëìé;ïéôøèönL àGäæ íò äæ,ïäî ãçà ìñté íàL àlà,éðMä óøèöé ¨§¤¨¤©Ÿ¤¥§¤¦§¨§¦¤¦¤¤¨¤¦¦¨¥¤¨¥¤¦§¨¥©¥¦

øçà íò.ïBòîL éaøøîBà:Lãçä úeãòì ïéøLk ïéáBøwä ìëå Bðáe áà.øîàéñBé éaø:äiáBèa äNòî ¦©¥©¦¦§¥¨§§¨©§¦§¥¦§¥©Ÿ¤¨©©¦¥©£¤§¦¨
àôBøä,øøçLî Bcáòå Bðáe àeä íéìLeøéa Lãçä úà äàøL,Bða úàå BúBà íéðäkä eìa÷å,úà eìñôe ¨¥¤¨¨¤©Ÿ¤¦¨©¦§§©§§ª§¨§¦§©Ÿ£¦§¤§¨§¤
Bcáò.ïéc úéa éðôì eàaLëe,Bða úà eìñôe Bcáò úàå BúBà eìa÷. ©§§¤¨¦§¥¥¦¦§§¤©§¨§¤§

dddd.lilra:äúåà íéàåø ìëäù ,äáøä õøàä ïî äìòîì.lilra `lyúøëéð äðéàå äúåà äñëî äîçä úéîåîãàå ,õøàì êåîñ òé÷ø ìù åìåôùá äèîì
:êë ìë.oillgn oi`:éñåé éáøë äëìä ïéàå .íéìùåøéá äúåà åàø éàãåã

eeeeef mirax`.b:âåæ øçà âåæ íéãò éúë.r"x oakre:ïäá êøåö ã"áì äéä àìù.`al cizrl oliykn dz`àì ïäéøáãù åàøéùë ãéòäì àåáìî åòðîéù
:â"øë äëìäå .åòîùð

ffff.ycgd zecrl mixyk miaexwd lke epae a`ïøäàìå äùîì àðîçø åäì øîàã(á"é úåîù)ô"òàå íëá äøùë àäú ùãç ìù åæ úåãò ,íëì äæä ùãçä
:ù"øë äëìä ïéàå .íëúåîë øåãáù íéìåãâì ,íëì äøåñî àäú åæ úåãò ,íëì äæä ùãçä ,éøîà äéìò éâéìôã ïðáøå .íéçà íúàù
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השלוחים  חדשים ששה "על הקודמת): (במשנה שנינו והלא יוצאים?
החדשים  לשני החדשים שאר  בין הבדל  שיש  ומתרצים, יוצאים"?

הלבנה  אם כגון מבערב, יוצאים השליחים החדשים שאר  שעל  הללו,
דין  בית יקדשו ספק כל  שללא השלושים, בליל ברור  באופן  נראתה
את  לשמוע כדי למחר עד  ממתינים השלוחים אין החודש , את מחר 

בערב  מיד יוצאים אלא הדין , בית נשיא מפי החודש קידוש הכרזת
ועל ניסן  על  אבל חודש; ראש  הוא השלושים שיום לגולה להודיע

"מקודש הדין: בית נשיא מפי  שישמעו עד  יוצאים השלוחים אין  תשרי 
יימלכו  שמא חשש  יש  בהם תלוי  המועדות ותיקון שהואיל  החודש ",

ואחד  השלושים ליום חודש ראש לדחות הדין  מכל((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).בית
מ  זה אין שהרימקום העדים, ידי על  השבת לחילול טעם שמש 

אלא  להלן), שנבאר (כמו  השבת את לחלל  אסורים עצמם השלוחים
לפי הוא, העיקרי  zecrend;הטעם z` oipwzn oday המשנה נקטה ולא

"`ixeql oi`vei oigelyd oday"של חשיבותם ולציין להוסיף כדי  אלא
אלו  yiyחדשים ,z`f liaya s` leligd mrh z` ayiile zetiil")

"ezetiile eayiil xacl crq miyrp mde mda ielz mrhd oi`y mixac
רש"י). –ïlk ìò óà ïéìlçî ,íi÷ Lc÷nä úéa äéäLëe– ÀÆÈÈÅÇÄÀÈÇÈÀÇÀÄÇÇËÈ

את  לחלל להם היה מותר  שלושים בליל הלבנה את שראו העדים
החדשים, כל על אף ïaøwäהשבת úðwz éðtî את להקריב כדי  – ÄÀÅÇÈÇÇÈÀÈ

מניין  ברייתא: מובאת בגמרא בזמנו . חודש ראש של  המוסף קרבן 
לומר תלמוד  השבת? את עליהן דדדד):):):):שמחללין  כגכגכגכג,,,, מועדי((((ויקראויקראויקראויקרא "אלה

אותם תקראו  אשר  קודש  מקראי  שלא mcrena"ה' הכתוב (הזהירם
– דין בית קידוש  היינו קודש , מקרא קריאתם זמן של המועד  יעבור 

(כלומר רשרשרשרש""""י י י י ).).).). שיתקדשו עד  שמחללים כשם millgnyיכול  myk
,(epnfa ycegd ycwziy ick zayd z` micrdמחללין ziaכך igely)

,(oicשיתקיימו mpnfa)?עד zecrend): לומר e`xwzתלמוד xy`"
"mze`על מחלל  אתה ואי  השבת את מחלל אתה קריאתם על –

ועדי לעולם, שבת מחללים אינם שהשלוחים למדים, נמצאנו קיומן".

אבל החדשים, כל  על אף השבת את לחלל  התורה מן מותרים החודש 
אלא  מחללים יהיו  שלא המקדש , בית חורבן  לאחר התקינו, חכמים

אבל בהם, תלוי המועדות כל  שתיקון לפי  בלבד, תשרי  ועל ניסן  על 
אף  אסור  בהם, תלוי המועדות תיקון  ואין הואיל  החדשים, שאר על 

את לחלל השבת.לעדים
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äàøpL ïéa, המחודש הירח –ìéìòa, ובגלוי בבירור –àHL ïéa ÅÆÄÀÈÇÂÄÅÆ

ìéìòa äàøð נראה לא הלבנה שחידוש בזמן בלבד זו  לא כלומר – ÄÀÈÇÂÄ
שיש פי  על  אף בעליל, שנראה בזמן אף אלא שאף בעליל, לשער

מקום מכל הלבנה, את ראו ירושלים של  תחומה åéìòבתוך ïéìlçîÀÇÀÄÈÈ
úaMä úà להם ואין דין  בית לפני ולהעיד לבוא צריכים העדים – ÆÇÇÈ

שבת. לחילול ìéìòaלחוש äàøð íà :øîBà éñBé éaø הירח אם – ÇÄÅÅÄÄÀÈÇÂÄ
לכל , וגלוי בבירור úaMäנראה úà åéìò ïéìlçî ïéàשוודאי לפי  – ÅÀÇÀÄÈÈÆÇÇÈ

בירושלים. גם iqei.ראוהו iaxk dkld oi`e
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eøáòL äNòî,דין לבית בדרכם –âeæ íéòaøàî øúBé כיתות – ÇÂÆÆÈÀÅÅÇÀÈÄ
היה שבשבת מפרשים, ויש בחידושה; הלבנה את שראו  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי,,,,עדים

ישראלישראלישראלישראל")")")") ãeìa,""""תפארת תפארת תפארת תפארת  àáé÷ò éaø ïákòå למקום ילכו שלא – ÀÄÀÈÇÄÂÄÈÀ
שלא  עקיבא, רבי כן  ועשה בהם; צורך היה שלא לפי הדין, בית

לצורך, שלא השבת, את ákòîיחללו íà :ìàéìîb ïaø Bì çìLÈÇÇÈÇÀÄÅÄÀÇÅ
íéaøä úà äzà, להעיד יבואו  שלא –ãéúòì ïìéLëî úàöîð ÇÈÆÈÇÄÄÀÅÈÇÀÄÈÆÈÄ

àáì העידו הסתם שמן יאמרו  כי מלבוא, נמנעים יהיו שלהבא – ÈÙ
אחרים. l`ilnb,כבר  oaxk dklde מצווה בחידושה לבנה הרואה שכל

ולהעיד. דין לבית לבוא עליו 
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אילו ללמד , שלאחריה והמשנה משנתנו  באה בעדים, תלוי  החודש  שקידוש כיון
משפחה. קרובי  שהם בעדים דנה משנתנו  החודש . לעדות פסולים עדים

Lãçä úà eàøL Bðáe áà,בחידושה הלבנה את כלומר –eëìé ÈÀÆÈÆÇÙÆÅÀ
להעיד, הדין  לבית שניהם –äæ íò äæ ïéôøèönL àGלקדש – ÆÄÀÈÀÄÆÄÆ

לעדות  מלהצטרף פסולים קרובים שהרי שניהם, פי  על  החודש את

ïäîאחת, ãçà ìñté íàL àlà בשעה בפיו  יכשל  אם – ÆÈÆÄÄÈÅÆÈÅÆ
גזלן ((((רש רש רש רש """"יייי))))שיבדקוהו  שהוא כגון  פסול , יימצא אם מפרשים: ויש ;

øçà,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) íò éðMä óøèöé עדותם פי ועל  אחר, עד עם – ÄÀÈÅÇÅÄÄÇÅ
החודש . את דין  בית יקדשו  Bðáeהכשרה áà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÀ

ïéáBøwä ìëå עדות לכל  מלהצטרף הם שפסולים פי על  אף – ÀÈÇÀÄ
Lãçäאחרת, úeãòì ïéøLk.החודש את פיהם על לקדש  – ÀÅÄÀÅÇÙÆ

שנאמר טעמו, מבואר  א א א א ):):):):בגמרא יביביביב,,,, ואל((((שמותשמותשמותשמות משה אל ה' "ויאמר
החודש של  זו עדות שמעון : רבי ודרש לכם", הזה החודש לאמר אהרן 

דורשים: חכמים ברם, אחים. שאתם פי  על ואף בכם, היא כשרה
"mkl dfd ycegd"הד לגדולי לכם, מסורה תהא זו  עדות כמותכם,– ור 

izdw - zex`ean zeipyn
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החודש. את ויקדשו העדות את minkgk.שיקבלו  dkldeéaø øîàÈÇÇÄ
íéìLeøéa Lãçä úà äàøL ,àôBøä äiáBèa äNòî :éñBéÅÇÂÆÀÄÈÈÅÆÈÈÆÇÙÆÄÈÇÄ

íéðäkä eìa÷å ,øøçLî Bcáòå Bðáe àeäשל דין בית – ÀÀÇÀÀËÀÈÀÄÀÇÙÂÄ
Bðaהכהנים, úàå BúBà,כשרים כעדים –Bcáò úà eìñôe– ÀÆÀÈÀÆÇÀ

אף  העבד, ואילו  החודש , לעדות כשרים שקרובים היו , שסבורים לפי
מיוחס. שאינו  לפי לעדות, פסול  משוחרר , éðôìשהוא eàaLëeÀÆÈÄÀÅ

ïéc úéa,הגדול –Bcáò úàå BúBà eìa÷ הרופא טוביה את – ÅÄÄÀÀÆÇÀ
מיוחסים, צריכים אין  שלעדות לפי כשרים, כעדים úàועבדו  eìñôeÈÀÆ

Bða,החודש לעדות ואפילו  לעדות, מלהצטרף פסולים שקרובים – À
לעיל. חכמים כדעת

i y y m e i
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"רשע" הנקרא שכל  הוא, תורה ודין  עבירה. מחמת לעדות בפסולים דנה זו  משנה
א): כג, (שמות שנאמר לעדות, פסול qng",הריהו cr zeidl ryx mr jci zyz l`"

הרי מלקות, עליה שחייב עבירה שעבר מי כל מכאן, עד. רשע תשת אל  ודרשו :
הכות  בן אם "והיה ב): כב, (דברים נאמר מלקות בחייבי  שכן  לעדות, פסול הוא

,"ryxdפסול והוא "רשע", שנקרא דין, בית מיתת או כרת שחייב מי  שכן וכל
פי על  אף גזלן, או גנב כגון  כדין , שלא חברו ממון  שלקח מי הדין  הוא לעדות.
אלא  מונה אינה משנתנו  לעדות. הוא פסול תשלומים, אם כי מלקות חייב שאינו
ולכן שבממון , בדבר עבירות לעבור חשודים אלו  שכל סופרים, מדברי פסולים

על שקר  להעיד אף להטעות נחשדו  היו חשודים החודש  בעדות ואף שוחד, ידי
החכמים. את

ïéìeñtä ïä elà:לעדות –àéá÷a ÷çNîäשל במשחק – ÅÅÇÀÄÇÀÇÅÀËÀÈ
אבנים חלוקי  או עצמות epiniay),קוביות, mitlwd wgyn oirk)כדי

מבואר, ג) (ג, סנהדרין  במסכת המשחק. תנאי  כפי בכספים לזכות

בלבד, זו  התעסקות אלא לו  שאין  בקוביא במשחק כאן  שמדובר
עולם" של  ביישובו  עוסק שאינו "לפי  לעדות: פסול שהוא והטעם

שם שם שם שם ),),),), ליישוב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  תועלת המביאים בדברים עוסק שאינו כלומר 
בטורחם  מכיר  שאינו  מבארים: ויש  וכדומה. ומלאכה תורה כגון העולם,

אינו  וכן ממונו , להפסיד חברו  על  חס ואינו  אדם, בני של  וצרותיהם
הונאה  בדרכי להשתמש  במשחקו  הוא רגיל שכן  שקר, לומר  בוש

כך  ידי על לבריות מתגנה לפי((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ואינו הטעם, מבארים ויש

של בכספים הוא שזוכה מאחר  מדרבנן , גזלן  הוא בקוביא שהמשחק
אסמכתא בדרך אלא גמורה הקנאה בלא dghadחברו  lr zeknzqd)

,(dxenb zeaiigzd `llקניין זה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ואין  חולקים ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; יש ברם, .
פסול בקוביא המשחק ואין אסמכתא, נקרא זה שאין  וסוברים כך על 

למעלה. שהבאנו מהטעם אלא úéaøáלעדות éåìîe ברבית ואפילו  – ÇÀÅÀÄÄ
ולא  א-ב). ה, מציעא בבא משנה (עיין מדרבנן אלא אסורה שאינה

פסול הלווה אף אלא המלוה על(xnb`),רק חל  רבית איסור  שכן 
כאחד. והלווה íéðBéהמלוה éçéøôîeבמסכת מבואר :– סנהדרין  ÇÀÄÅÄ

ליונת  קדמה שיונתו  ומי  תחרות, לשם יונים שמעיפים משחק מין 
בקוביא. כמשחק זה והרי  עליו , שהתערבו  הכסף בסכום זוכה חברו ,

בגמרא מובא אחר צפצופיהם ((((שם שם שם שם ),),),),פירוש  ידי  על היונים את שמושכים
מדרבנן . גזל משום בזה ויש אליהם, úéòéáLלבוא éøçBñå– ÀÂÅÀÄÄ

שזה  פי על  ואף השמיטה; בשנת שגדלו  בפירות סחורה שעושים
שנאמר התורה, מן וווו):):):):איסור  כה כה כה כה ,,,, לכם ((((ויקראויקראויקראויקרא הארץ שבת "והיתה

"dlk`lסוחרי משנתנו  מונה מקום מכל  לסחורה, ולא לאכלה –
שכן  למשנתנו), בהקדמה שבארנו  (כמו  מדרבנן הפסולים בין שביעית

תורה של  איסור כאן  ואין הזה, בזמן  בשביעית כאן ((((עיין עיין עיין עיין מדובר

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  איסור""""תוספות תוספות תוספות תוספות  בזה שיש יודעים שאינם לפי מבארים, ויש
פירות  בדמי אוכל  צרכי  להם וקונים שחוזרים מאחר  התורה, מן

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).השביעית באנשים ((((הרהרהרהר""""ןןןן,,,, כאן מדובר שלא מפרשים, ויש
באנשים  אלא שביעית, בפירות סוחרים שהם בוודאות עליהם שיודעים

התחילו  השמיטה שנת שהגיעה וכיון  בטל, הולכים היו  השנים שכל 
שביעית בפירות סחורה שעושים שחזקתם בפירות, .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))לסחור

במשנתנו  שקרואים זה, לפירוש  ziriay"ורמז ixgeq"סוחרי" ולא
שביעית" ופסולים íéãáòå.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))פירות כנענים, עבדים היינו – ÇÂÈÄ

כנשים. שדינם התורה, מן  לעדות ïéàLהם úeãò ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÅÆÅ
dì äøLk äMàäשנאמר נפשות, ולדיני  ממונות לדיני  כגון  – ÈÄÈÀÅÈÈ

יז יז יז יז ):):):): יטיטיטיט,,,, שני ((((דברים דברים דברים דברים  שנשים miyp`d","ועמדו  נשים, ולא אנשים ודרשו:
פנימה, מלך  בת כבודה שכל  מפני  לדין , באות ïäאינן óàכל – ÇÅ

במשנתנו, שנימנו  הללו dìהפסולים íéøLk ïðéà. זו לעדות – ÅÈÀÅÄÈ
בעלה, שמת אשה על להעיד כגון לה, כשרה שהאשה עדות כל ברם,

להינ  להתירה שלא כדי  כדי שנטמאה, סוטה על להעיד או  שא,
אבל לה. כשרים כאן  שנימנו  אלו  כל אף המאררים, המים להשקותה

לעדות הפסולים אף כשרים אינם עבירה, מחמת התורה מן לעדות
לה. כשרה שהאשה

ט ה נ ש מ ר ו א ב

מותרים  החודש עדי  כיצד  ללמד באה והיא ד –ו, למשניות המשך  היא זו משנה
השבת. את לחלל 

Lãçä úà äàøL éî,בחידושה הלבנה את –Cläì ìBëé Bðéàå ÄÆÈÈÆÇÙÆÀÅÈÀÇÅ
מחלה, או חולשה מחמת להעיד, הדין לבית –ìò BúBà ïéëéìBîÄÄÇ

øBîçä,בשבת אף –ähna elôà וצריכים חולה העד אפילו  – ÇÂÂÄÇÄÈ
נושא  "חי  אומרים: אין  למיטה הצמוד חולה לגבי והרי  במטה, לשאתו
החודש עדות משום מקום מכל  בשבת, לשאתו  ואסור עצמו", את

להעיד . הדין  לבית ולשאתו השבת את לחלל íäìמותר  äãBö íàåÀÄÆÈÆ
"ואתה (מלשון בדרך אורבים יש שמא שמתייראים –dcevנפשי את

ובייתוסים  שצדוקים לפי מפרשים, ויש  יב); כד , א, שמואל  – לקחתה"
החכמים  את להטעות כדי  אותם, ומעכבים החודש  לעדי אורבים היו 
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Lãçä úeãòì,øîàpL(ã ,âë àø÷éå):'ä éãòBî älà"..."íãòBîa íúà eàø÷z-øLà. §¥©Ÿ¤¤¤¡©¥¤£¥£¤¦§§Ÿ¨§£¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡BúBà ïéøékî ïðéà íà–Bãéòäì Bnò øçà ïéçlLî.íãà ìkî Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa;eì÷ìwMî ¦¥¨©¦¦§©§¦©¥¦§©¦¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¦¨¨¨¦¤¦§§
ïéðénä,íéøéknä ïî àlà ïéìa÷î eäé àHL eðé÷úä. ©¦¦¦§¦¤§§©§¦¤¨¦©©¦¦
·úBàeOî ïéàéOî eéä äðBLàøa;íéúekä eì÷ìwMî,ïéàöBé ïéçeìL eäiL eðé÷úä. ¨¦¨¨©¦¦©¦¤¦§§©¦¦§¦¤§§¦§¦

a`̀̀̀.eze` oixikn opi` m`:àåä øùëå ïîàð íà ãòä úà ïéøéëî ã"á ïéà íà.miglyn:åøéòáù ã"á.enr xg`éðôì åéìò ãéòäì ,íéãò ìù øçà âåæ
:ùãåçä úà íéùã÷îù ìåãâä ã"á.oipind elwlwyn:íéîëçä úà úåòèäì ø÷ù éãò åøëùù

aaaa.ze`eyn oi`iyn eid:ïúåà ïéòéãåî åéä úåàåùîäù ,òéãåäìå äìåâì çåìùì ïéçåìù øåëùì ïéëéøö åéä àìå .ùãåçä åùãé÷ù øçàì.mizekd elwlwyn
áøòì ïéàéùî åéä àìùëå ,íéùìù íåéá ùã÷úðù ùãåçä ìò àìà úåàåùî ïéàéùî åéä àì ïéã úéáù éôì .úåòèäì ,ïîæá àìù úåàåùî íä íâ åàéùäå
íäìù íéøäá åàéùä íéúåëäå ,íéùìù íåé ìù áøòì úåàåùî åùò àìå ùãåçä úà ã"á åøáéò úçà íòôå ,øáåòî ùãçäù íéòãåé ìëä íéùìù íåé ìù

:øñç åúåùòì äìåâä éðá åòèäå
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úBì÷î,((((רש רש רש רש """"יייי)))) íãéa ïéç÷Bì.עצמם על להגן כדי  –äúéä íàå ÀÄÀÈÈÇÀÀÄÈÀÈ
ä÷Bçø Cøc,הדין לבית –úBðBæî íãéa ïéç÷Bì ונושאים – ÆÆÀÈÀÄÀÈÈÀ

בשבת, המזונות את úàעמהם ïéìlçî íBéå äìéì Cìäî ìòLÆÇÇÂÇÇÀÈÈÀÇÀÄÆ
Lãçä úeãòì ïéàöBéå úaMä ממקום רחוקים אינם העדים אם – ÇÇÈÀÀÄÀÅÇÙÆ
ויום, לילה מהלך אלא הדין  בית בית למקום להגיע שיוכלו  כלומר

פיהם  על  לקדש  הדין לבית שהות שתהא באופן  יום בעוד  בשבת הדין

לפני להעיד  ולילך השבת את לחלל  להם מותר  השלושים, יום את
ויום, לילה של מדרך יותר רחוקים היו העדים אם אבל  הדין . בית

השבת, את מחללים אין שבת, במוצאי אלא הדין  לבית יגיעו ולא
שאם  ראייתם, פי  על  החודש את לקדש כלל מועילה עדותם אין שהרי 
אין  שחשכה, עד  החודש  קידוש  על להכריז  הדין  בית הספיקו  לא

בראיית  תלוי אינו  זה ודבר ואחד , השלושים ביום אלא מתקדש החודש 
שאינו  שחודש  ומכאן  יום, שלושים על יתר חודש  שאין הלבנה,

ואחד . השלושים ביום ממילא מתקדש  השלושים ביום oiipneמתקדש
?zayd z` millgn ycegd icry...'ä éãòBî älà" :øîàpLÆÆÁÇÅÆÂÅ
"íãòBîa íúà eàø÷z-øLà: ודרשו –mcrena,בשבת ואפילו  – ÂÆÄÀÀÙÈÀÂÈ

מקרא  קריאתם זמן של המועד יעבור  שלא הכתוב הזהיר כלומר:

הדין  בית ידי על  החודש קידוש  היינו .((((רש רש רש רש """"יייי))))קודש,

y c e w z a y
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ונאמנותם. החודש עדי  בענין  ממשיכה משנתנו 

BúBà ïéøékî ïðéà íà שבא העד  את מכירים הדין בית אין  אם – ÄÅÈÇÄÄ
הוא, נאמן  אם יודעים ואינם בחידושה, הלבנה ראיית על להעיד 

עדותו, על לסמוך  øçàואפשר ïéçlLîBãéòäì Bnò דין בית – ÀÇÀÄÇÅÄÀÇÄ
בית לפני  עליו להעיד  אחר  עמו  משלחים אותו, המכירים הדין שבעירו

מבואר: בגמרא הוא; נאמן שאדם החודש, את `xgהמקדש  oiglyn
לעדות  ואף נאמן. אינו  אחד עד אבל עדים, של אחר  זוג היינו  –
היינו  אותו ", מכירין אינן  "אם ששנינו כמו  עדים, שני צריך החודש 

מ  אינם המפרשים רוב אבל העדים. זוג ומפרשים:את בזה, דייקים
eze` אלא החודש עדות מקבלים אינם הדין  שבית כלומר העד, את –

של בסיפא הטעם כמבואר  נאמנים, שהם אותם שמכירים עדים משני 

שני עמו משלחים מהם, אחד  מכירים אינם הדין בית ואם משנתנו ,
את  מחללים החודש  שעדי  שכשם בגמרא, אמרו  כן להעידו. עדים

להעיד הנשלחים העדים אותם כך  הקודם, בפרק ששנינו כפי  השבת,
עמהם  והולכים השבת את מחללים החודש, עדי של מהימנותם על 

את  מחלל  הריהו המכירם, אחד אלא היה לא ואפילו  הדין. לבית
ויצטרף  המכירם אחד  עוד  שם יימצא שמא להעידם, והולך השבת

íãàעמו . ìkî Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa משנתנו – ÈÄÈÈÀÇÀÄÅÇÙÆÄÈÈÈ
אחד כל  את להכיר  הדין בית צריכים מה משם טעם, לתת כאן  באה

אדם  מכל החודש עדות מקבלים היו בראשונה שאמנם החודש, מעדי
שהוא  לך  שיוודע עד  הוא כשר בחזקת מישראל  אחד שכל  מישראל,

אבל  ïéðénäפסול ; eì÷ìwMî ששכרו והבייתוסים, הצדוקים היינו – ÄÆÄÀÀÇÄÄ
להלן ), שנבאר  (כמו  הדין בית את להטעות שקר àHLעדי eðé÷úäÄÀÄÆ

ïéìa÷î eäé,החודש עדות –íéøéknä ïî àlà שבית מעדים – ÀÀÇÀÄÆÈÄÇÇÄÄ
כמהימנים. אותם מכירים הדין 

בתורה  שכפרו השני, הבית בימי כתות שתי  אלו  היו  והבייתוסים הצדוקים
כמשמעם  היינו  ככתבם, דברים שבכתב התורה את מפרשים והיו  פה שבעל 
שהואיל העומר, ספירת בענין היה לחכמים בו  שהתנגדו הדברים אחד  המילולי .
אין אומרים: היו השבת" ממחרת לכם "וספרתם טו): כג , (ויקרא וכתוב
על חכמים שפירשוהו כמו פסח, של הראשון טוב יום במוצאי  העומר קצירת
פסח, של הראשון טוב יום שלאחר  הראשונה שבת במוצאי אלא הקבלה, פי 
השבועות  חג  תמיד  חל  זו  ולשיטתם השבת", "ממחרת הכתוב של כמשמעו
החכמים  את להטעות היו  מעוניינים כך  משום בשבוע. ראשון ביום להיות
ניסן חודש שיתקדש היו  רוצים כי  ניסן , בחודש ובמיוחד  החודש, בקביעת
ממחרת  העומר  הנפת ותהא בשבת, פסח של ראשון  יום שיחול  כדי בשבת,

ח  ויחול כפירושם, שיטתם.השבת כפי ראשון  ביום השבועות ג 

בקשו אחת פעם הבייתוסים? קלקלו קלקול "מה בגמרא: בברייתא מובא וכן 
החכמים את להטעות i"yx:הבייתוסים yxtne)אדר של  שלושים יום שאירע

של ראשון  יום שיהא מתאווים, והבייתוסים בזמנו, הירח נראה ולא בשבת
בשבת lirl);פסח epx`a xaky enk...אחד זוז, מאות בארבע אדם בני  שני שכרו 

edexikd)משלנו  `ly)אמרו – שלנו ויצא. עדותו העיד  שלהם משלהם. ואחד
אדומים  במעלה הייתי  עולה להם: אמר הלבנה? את ראית כיצד  אמור , לו:
לגדי, דומות אזניו  לעגל, דומה ראשו סלעים, שני בין  רבוץ שהוא וראיתיו 
ונפלתי ונרתעתי בו והצצתי  ירכותיו, בין לו מונח וזנבו לצבי , דומות קרניו
אמרו בסדיני. לי  צרורין זוז  מאתיים הרי לי , מאמינים אתם אין ואם לאחורי;

להטעות בייתוסים שביקשו  שמעתי  להם: אמר לכך? הזקיקך  מי  את לו:
ויטעו מהוגנים שאינם אדם בני  יבואו  שמא להם, ואודיע אלך אמרתי: חכמים,
העמוד על  יימתח והשוכרך  במתנה, לך  נתונין  זוז מאתיים לו : אמרו חכמים. את

Ð zewlnl).( רש"י."oixiknd on `l` oilawn edi `ly epiwzd dry dze`a

ב ה נ ש מ ר ו א ב
úBàeOî ïéàéOî eéä äðBLàøaבראשי אש  לפידי  מדליקים היו  – ÈÄÈÈÇÄÄÇ

בגמרא  החודש. שנתקדש להודיע כדי  הבאה, במשנה כמפורט ההרים,
בזמנו  שנראה החודש  על  אלא משואות משיאין "אין  ברייתא: מובאת

משיאין  היו שלא כלומר עבורו", לאור  משיאין ? ואימתי  לקדשו .
היו  ואז שלושים, ביום החודש את דין  בית כשקידשו אלא משואות

חסר  היה שעבר  שהחודש להודיע בערב, השלושים ביום (oaמשיאין
,(mei dryze mixyr השלושים יום ואם חודש . ראש היה שעבר  והיום

מ  היו ששי, ביום להיות חל  החודש  בו במוצאישנתקדש  משואות שיאין 
היו  לא ואחד השלושים ביום אלא החודש נתקדש לא אם אבל שבת.

הוא  חודש ראש  משואות, אין  שאם ידעו, וכך כלל , משואות משיאין 
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Áïéìeñtä ïä elà:àéá÷a ÷çNîä,úéaøá éåìîe,íéðBé éçéøôîe,úéòéáL éøçBñå,íéãáòå.ììkä äæ:úeãò ìk ¥¥©§¦©§©¥©ª§¨©§¥§¦¦©§¦¥¦§£¥§¦¦©£¨¦¤©§¨¨¥
dì äøLk äMàä ïéàL,dì íéøLk ïðéà ïä óà. ¤¥¨¦¨§¥¨¨©¥¥¨§¥¦¨

ËCläì ìBëé Bðéàå Lãçä úà äàøL éî–øBîçä ìò BúBà ïéëéìBî,ähna elôà;íäì äãBö íàå–ïéç÷Bì ¦¤¨¨¤©Ÿ¤§¥¨§©¥¦¦©©££¦©¦¨§¦¤¨¤§¦
úBì÷î íãéa;ä÷Bçø Cøc äúéä íàå–úBðBæî íãéa ïéç÷Bì.ïéìlçî íBéå äìéì Cìäî ìòLïéàöBéå úaMä úà §¨¨©§§¦¨§¨¤¤§¨§¦§¨¨§¤©©£©©§¨¨§©§¦¤©©¨§§¦

gggg.`iaewa miwgyn:ïðáøãî íéðìæâ ïä éøäå àéð÷ àì àúëîñà ïðáø øåîàå .ïåáøòá ïäá íé÷çùîù úåîöò.ziaixa ielneàúééøåàã ïìæâ éåø÷ àì
:äéì áéäé äéùôðî àäã ,äéìñôîì.mipei igixtn:éðåéì êðåé äéîã÷ú íà ,àéáå÷ ïéòë åðééä.ziriay ixgeqeàðîçøå ,úéòéáù úåøéôá äøåçñ ïéùåò

:ãçåù ìò ø÷ù íéãéòî úåéäì íåãùç ,ïåîî úîçî úã ìò øåáòì åìà ìë åãùçðù éôìå .äøåçñì àìå äìëàì øîà.micarde,íä àúééøåàã íéìåñô
:äùàî å"÷.dl dxyk dy`d oi`y zecräèåñ ìò ãéòäì ïëå ,íéøæì àùðéì äøéúäì äìòá úîù äùàì ãéòäì ïåâë ,äøùë äùàäù úåãò ùéù éôì

á ïéìåñô ìáà .íéøùë éîð ,ïðáøã ïéìåñô êðäå .äúùú àìù úàîèðùäùàäå ãáòä åøéùëäù ô"òàå ,äùàä úåãòá íéîëç åøéùëä àì äøåúä ïî äøéáò
:äøåúä ïî úåãòì íéìåñô ïäù

hhhh.mdl dcev m`eäúç÷ì éùôð úà äãåö äúàå åîë .áøåà(ã"ë 'à ìàåîù):.'d icren dl` xn`py:úáùä úà äçåã ,åãòåîá ãòåî øîàðù íå÷î ìëå
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החודש. את ויקדשו העדות את minkgk.שיקבלו  dkldeéaø øîàÈÇÇÄ
íéìLeøéa Lãçä úà äàøL ,àôBøä äiáBèa äNòî :éñBéÅÇÂÆÀÄÈÈÅÆÈÈÆÇÙÆÄÈÇÄ

íéðäkä eìa÷å ,øøçLî Bcáòå Bðáe àeäשל דין בית – ÀÀÇÀÀËÀÈÀÄÀÇÙÂÄ
Bðaהכהנים, úàå BúBà,כשרים כעדים –Bcáò úà eìñôe– ÀÆÀÈÀÆÇÀ

אף  העבד, ואילו  החודש , לעדות כשרים שקרובים היו , שסבורים לפי
מיוחס. שאינו  לפי לעדות, פסול  משוחרר , éðôìשהוא eàaLëeÀÆÈÄÀÅ

ïéc úéa,הגדול –Bcáò úàå BúBà eìa÷ הרופא טוביה את – ÅÄÄÀÀÆÇÀ
מיוחסים, צריכים אין  שלעדות לפי כשרים, כעדים úàועבדו  eìñôeÈÀÆ

Bða,החודש לעדות ואפילו  לעדות, מלהצטרף פסולים שקרובים – À
לעיל. חכמים כדעת
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"רשע" הנקרא שכל  הוא, תורה ודין  עבירה. מחמת לעדות בפסולים דנה זו  משנה
א): כג, (שמות שנאמר לעדות, פסול qng",הריהו cr zeidl ryx mr jci zyz l`"

הרי מלקות, עליה שחייב עבירה שעבר מי כל מכאן, עד. רשע תשת אל  ודרשו :
הכות  בן אם "והיה ב): כב, (דברים נאמר מלקות בחייבי  שכן  לעדות, פסול הוא

,"ryxdפסול והוא "רשע", שנקרא דין, בית מיתת או כרת שחייב מי  שכן וכל
פי על  אף גזלן, או גנב כגון  כדין , שלא חברו ממון  שלקח מי הדין  הוא לעדות.
אלא  מונה אינה משנתנו  לעדות. הוא פסול תשלומים, אם כי מלקות חייב שאינו
ולכן שבממון , בדבר עבירות לעבור חשודים אלו  שכל סופרים, מדברי פסולים

על שקר  להעיד אף להטעות נחשדו  היו חשודים החודש  בעדות ואף שוחד, ידי
החכמים. את

ïéìeñtä ïä elà:לעדות –àéá÷a ÷çNîäשל במשחק – ÅÅÇÀÄÇÀÇÅÀËÀÈ
אבנים חלוקי  או עצמות epiniay),קוביות, mitlwd wgyn oirk)כדי

מבואר, ג) (ג, סנהדרין  במסכת המשחק. תנאי  כפי בכספים לזכות

בלבד, זו  התעסקות אלא לו  שאין  בקוביא במשחק כאן  שמדובר
עולם" של  ביישובו  עוסק שאינו "לפי  לעדות: פסול שהוא והטעם

שם שם שם שם ),),),), ליישוב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  תועלת המביאים בדברים עוסק שאינו כלומר 
בטורחם  מכיר  שאינו  מבארים: ויש  וכדומה. ומלאכה תורה כגון העולם,

אינו  וכן ממונו , להפסיד חברו  על  חס ואינו  אדם, בני של  וצרותיהם
הונאה  בדרכי להשתמש  במשחקו  הוא רגיל שכן  שקר, לומר  בוש

כך  ידי על לבריות מתגנה לפי((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ואינו הטעם, מבארים ויש

של בכספים הוא שזוכה מאחר  מדרבנן , גזלן  הוא בקוביא שהמשחק
אסמכתא בדרך אלא גמורה הקנאה בלא dghadחברו  lr zeknzqd)

,(dxenb zeaiigzd `llקניין זה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ואין  חולקים ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; יש ברם, .
פסול בקוביא המשחק ואין אסמכתא, נקרא זה שאין  וסוברים כך על 

למעלה. שהבאנו מהטעם אלא úéaøáלעדות éåìîe ברבית ואפילו  – ÇÀÅÀÄÄ
ולא  א-ב). ה, מציעא בבא משנה (עיין מדרבנן אלא אסורה שאינה

פסול הלווה אף אלא המלוה על(xnb`),רק חל  רבית איסור  שכן 
כאחד. והלווה íéðBéהמלוה éçéøôîeבמסכת מבואר :– סנהדרין  ÇÀÄÅÄ

ליונת  קדמה שיונתו  ומי  תחרות, לשם יונים שמעיפים משחק מין 
בקוביא. כמשחק זה והרי  עליו , שהתערבו  הכסף בסכום זוכה חברו ,

בגמרא מובא אחר צפצופיהם ((((שם שם שם שם ),),),),פירוש  ידי  על היונים את שמושכים
מדרבנן . גזל משום בזה ויש אליהם, úéòéáLלבוא éøçBñå– ÀÂÅÀÄÄ

שזה  פי על  ואף השמיטה; בשנת שגדלו  בפירות סחורה שעושים
שנאמר התורה, מן וווו):):):):איסור  כה כה כה כה ,,,, לכם ((((ויקראויקראויקראויקרא הארץ שבת "והיתה

"dlk`lסוחרי משנתנו  מונה מקום מכל  לסחורה, ולא לאכלה –
שכן  למשנתנו), בהקדמה שבארנו  (כמו  מדרבנן הפסולים בין שביעית

תורה של  איסור כאן  ואין הזה, בזמן  בשביעית כאן ((((עיין עיין עיין עיין מדובר

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  איסור""""תוספות תוספות תוספות תוספות  בזה שיש יודעים שאינם לפי מבארים, ויש
פירות  בדמי אוכל  צרכי  להם וקונים שחוזרים מאחר  התורה, מן

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).השביעית באנשים ((((הרהרהרהר""""ןןןן,,,, כאן מדובר שלא מפרשים, ויש
באנשים  אלא שביעית, בפירות סוחרים שהם בוודאות עליהם שיודעים

התחילו  השמיטה שנת שהגיעה וכיון  בטל, הולכים היו  השנים שכל 
שביעית בפירות סחורה שעושים שחזקתם בפירות, .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))לסחור

במשנתנו  שקרואים זה, לפירוש  ziriay"ורמז ixgeq"סוחרי" ולא
שביעית" ופסולים íéãáòå.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))פירות כנענים, עבדים היינו – ÇÂÈÄ

כנשים. שדינם התורה, מן  לעדות ïéàLהם úeãò ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÅÆÅ
dì äøLk äMàäשנאמר נפשות, ולדיני  ממונות לדיני  כגון  – ÈÄÈÀÅÈÈ

יז יז יז יז ):):):): יטיטיטיט,,,, שני ((((דברים דברים דברים דברים  שנשים miyp`d","ועמדו  נשים, ולא אנשים ודרשו:
פנימה, מלך  בת כבודה שכל  מפני  לדין , באות ïäאינן óàכל – ÇÅ

במשנתנו, שנימנו  הללו dìהפסולים íéøLk ïðéà. זו לעדות – ÅÈÀÅÄÈ
בעלה, שמת אשה על להעיד כגון לה, כשרה שהאשה עדות כל ברם,

להינ  להתירה שלא כדי  כדי שנטמאה, סוטה על להעיד או  שא,
אבל לה. כשרים כאן  שנימנו  אלו  כל אף המאררים, המים להשקותה

לעדות הפסולים אף כשרים אינם עבירה, מחמת התורה מן לעדות
לה. כשרה שהאשה
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מותרים  החודש עדי  כיצד  ללמד באה והיא ד –ו, למשניות המשך  היא זו משנה
השבת. את לחלל 

Lãçä úà äàøL éî,בחידושה הלבנה את –Cläì ìBëé Bðéàå ÄÆÈÈÆÇÙÆÀÅÈÀÇÅ
מחלה, או חולשה מחמת להעיד, הדין לבית –ìò BúBà ïéëéìBîÄÄÇ

øBîçä,בשבת אף –ähna elôà וצריכים חולה העד אפילו  – ÇÂÂÄÇÄÈ
נושא  "חי  אומרים: אין  למיטה הצמוד חולה לגבי והרי  במטה, לשאתו
החודש עדות משום מקום מכל  בשבת, לשאתו  ואסור עצמו", את

להעיד . הדין  לבית ולשאתו השבת את לחלל íäìמותר  äãBö íàåÀÄÆÈÆ
"ואתה (מלשון בדרך אורבים יש שמא שמתייראים –dcevנפשי את

ובייתוסים  שצדוקים לפי מפרשים, ויש  יב); כד , א, שמואל  – לקחתה"
החכמים  את להטעות כדי  אותם, ומעכבים החודש  לעדי אורבים היו 
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Lãçä úeãòì,øîàpL(ã ,âë àø÷éå):'ä éãòBî älà"..."íãòBîa íúà eàø÷z-øLà. §¥©Ÿ¤¤¤¡©¥¤£¥£¤¦§§Ÿ¨§£¨
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‡BúBà ïéøékî ïðéà íà–Bãéòäì Bnò øçà ïéçlLî.íãà ìkî Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa;eì÷ìwMî ¦¥¨©¦¦§©§¦©¥¦§©¦¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¦¨¨¨¦¤¦§§
ïéðénä,íéøéknä ïî àlà ïéìa÷î eäé àHL eðé÷úä. ©¦¦¦§¦¤§§©§¦¤¨¦©©¦¦
·úBàeOî ïéàéOî eéä äðBLàøa;íéúekä eì÷ìwMî,ïéàöBé ïéçeìL eäiL eðé÷úä. ¨¦¨¨©¦¦©¦¤¦§§©¦¦§¦¤§§¦§¦

a`̀̀̀.eze` oixikn opi` m`:àåä øùëå ïîàð íà ãòä úà ïéøéëî ã"á ïéà íà.miglyn:åøéòáù ã"á.enr xg`éðôì åéìò ãéòäì ,íéãò ìù øçà âåæ
:ùãåçä úà íéùã÷îù ìåãâä ã"á.oipind elwlwyn:íéîëçä úà úåòèäì ø÷ù éãò åøëùù

aaaa.ze`eyn oi`iyn eid:ïúåà ïéòéãåî åéä úåàåùîäù ,òéãåäìå äìåâì çåìùì ïéçåìù øåëùì ïéëéøö åéä àìå .ùãåçä åùãé÷ù øçàì.mizekd elwlwyn
áøòì ïéàéùî åéä àìùëå ,íéùìù íåéá ùã÷úðù ùãåçä ìò àìà úåàåùî ïéàéùî åéä àì ïéã úéáù éôì .úåòèäì ,ïîæá àìù úåàåùî íä íâ åàéùäå
íäìù íéøäá åàéùä íéúåëäå ,íéùìù íåé ìù áøòì úåàåùî åùò àìå ùãåçä úà ã"á åøáéò úçà íòôå ,øáåòî ùãçäù íéòãåé ìëä íéùìù íåé ìù

:øñç åúåùòì äìåâä éðá åòèäå
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úBì÷î,((((רש רש רש רש """"יייי)))) íãéa ïéç÷Bì.עצמם על להגן כדי  –äúéä íàå ÀÄÀÈÈÇÀÀÄÈÀÈ
ä÷Bçø Cøc,הדין לבית –úBðBæî íãéa ïéç÷Bì ונושאים – ÆÆÀÈÀÄÀÈÈÀ

בשבת, המזונות את úàעמהם ïéìlçî íBéå äìéì Cìäî ìòLÆÇÇÂÇÇÀÈÈÀÇÀÄÆ
Lãçä úeãòì ïéàöBéå úaMä ממקום רחוקים אינם העדים אם – ÇÇÈÀÀÄÀÅÇÙÆ
ויום, לילה מהלך אלא הדין  בית בית למקום להגיע שיוכלו  כלומר

פיהם  על  לקדש  הדין לבית שהות שתהא באופן  יום בעוד  בשבת הדין

לפני להעיד  ולילך השבת את לחלל  להם מותר  השלושים, יום את
ויום, לילה של מדרך יותר רחוקים היו העדים אם אבל  הדין . בית

השבת, את מחללים אין שבת, במוצאי אלא הדין  לבית יגיעו ולא
שאם  ראייתם, פי  על  החודש את לקדש כלל מועילה עדותם אין שהרי 
אין  שחשכה, עד  החודש  קידוש  על להכריז  הדין  בית הספיקו  לא

בראיית  תלוי אינו  זה ודבר ואחד , השלושים ביום אלא מתקדש החודש 
שאינו  שחודש  ומכאן  יום, שלושים על יתר חודש  שאין הלבנה,

ואחד . השלושים ביום ממילא מתקדש  השלושים ביום oiipneמתקדש
?zayd z` millgn ycegd icry...'ä éãòBî älà" :øîàpLÆÆÁÇÅÆÂÅ
"íãòBîa íúà eàø÷z-øLà: ודרשו –mcrena,בשבת ואפילו  – ÂÆÄÀÀÙÈÀÂÈ

מקרא  קריאתם זמן של המועד יעבור  שלא הכתוב הזהיר כלומר:

הדין  בית ידי על  החודש קידוש  היינו .((((רש רש רש רש """"יייי))))קודש,
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ונאמנותם. החודש עדי  בענין  ממשיכה משנתנו 

BúBà ïéøékî ïðéà íà שבא העד  את מכירים הדין בית אין  אם – ÄÅÈÇÄÄ
הוא, נאמן  אם יודעים ואינם בחידושה, הלבנה ראיית על להעיד 

עדותו, על לסמוך  øçàואפשר ïéçlLîBãéòäì Bnò דין בית – ÀÇÀÄÇÅÄÀÇÄ
בית לפני  עליו להעיד  אחר  עמו  משלחים אותו, המכירים הדין שבעירו

מבואר: בגמרא הוא; נאמן שאדם החודש, את `xgהמקדש  oiglyn
לעדות  ואף נאמן. אינו  אחד עד אבל עדים, של אחר  זוג היינו  –
היינו  אותו ", מכירין אינן  "אם ששנינו כמו  עדים, שני צריך החודש 

מ  אינם המפרשים רוב אבל העדים. זוג ומפרשים:את בזה, דייקים
eze` אלא החודש עדות מקבלים אינם הדין  שבית כלומר העד, את –

של בסיפא הטעם כמבואר  נאמנים, שהם אותם שמכירים עדים משני 

שני עמו משלחים מהם, אחד  מכירים אינם הדין בית ואם משנתנו ,
את  מחללים החודש  שעדי  שכשם בגמרא, אמרו  כן להעידו. עדים

להעיד הנשלחים העדים אותם כך  הקודם, בפרק ששנינו כפי  השבת,
עמהם  והולכים השבת את מחללים החודש, עדי של מהימנותם על 

את  מחלל  הריהו המכירם, אחד אלא היה לא ואפילו  הדין. לבית
ויצטרף  המכירם אחד  עוד  שם יימצא שמא להעידם, והולך השבת

íãàעמו . ìkî Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa משנתנו – ÈÄÈÈÀÇÀÄÅÇÙÆÄÈÈÈ
אחד כל  את להכיר  הדין בית צריכים מה משם טעם, לתת כאן  באה

אדם  מכל החודש עדות מקבלים היו בראשונה שאמנם החודש, מעדי
שהוא  לך  שיוודע עד  הוא כשר בחזקת מישראל  אחד שכל  מישראל,

אבל  ïéðénäפסול ; eì÷ìwMî ששכרו והבייתוסים, הצדוקים היינו – ÄÆÄÀÀÇÄÄ
להלן ), שנבאר  (כמו  הדין בית את להטעות שקר àHLעדי eðé÷úäÄÀÄÆ

ïéìa÷î eäé,החודש עדות –íéøéknä ïî àlà שבית מעדים – ÀÀÇÀÄÆÈÄÇÇÄÄ
כמהימנים. אותם מכירים הדין 

בתורה  שכפרו השני, הבית בימי כתות שתי  אלו  היו  והבייתוסים הצדוקים
כמשמעם  היינו  ככתבם, דברים שבכתב התורה את מפרשים והיו  פה שבעל 
שהואיל העומר, ספירת בענין היה לחכמים בו  שהתנגדו הדברים אחד  המילולי .
אין אומרים: היו השבת" ממחרת לכם "וספרתם טו): כג , (ויקרא וכתוב
על חכמים שפירשוהו כמו פסח, של הראשון טוב יום במוצאי  העומר קצירת
פסח, של הראשון טוב יום שלאחר  הראשונה שבת במוצאי אלא הקבלה, פי 
השבועות  חג  תמיד  חל  זו  ולשיטתם השבת", "ממחרת הכתוב של כמשמעו
החכמים  את להטעות היו  מעוניינים כך  משום בשבוע. ראשון ביום להיות
ניסן חודש שיתקדש היו  רוצים כי  ניסן , בחודש ובמיוחד  החודש, בקביעת
ממחרת  העומר  הנפת ותהא בשבת, פסח של ראשון  יום שיחול  כדי בשבת,

ח  ויחול כפירושם, שיטתם.השבת כפי ראשון  ביום השבועות ג 

בקשו אחת פעם הבייתוסים? קלקלו קלקול "מה בגמרא: בברייתא מובא וכן 
החכמים את להטעות i"yx:הבייתוסים yxtne)אדר של  שלושים יום שאירע

של ראשון  יום שיהא מתאווים, והבייתוסים בזמנו, הירח נראה ולא בשבת
בשבת lirl);פסח epx`a xaky enk...אחד זוז, מאות בארבע אדם בני  שני שכרו 

edexikd)משלנו  `ly)אמרו – שלנו ויצא. עדותו העיד  שלהם משלהם. ואחד
אדומים  במעלה הייתי  עולה להם: אמר הלבנה? את ראית כיצד  אמור , לו:
לגדי, דומות אזניו  לעגל, דומה ראשו סלעים, שני בין  רבוץ שהוא וראיתיו 
ונפלתי ונרתעתי בו והצצתי  ירכותיו, בין לו מונח וזנבו לצבי , דומות קרניו
אמרו בסדיני. לי  צרורין זוז  מאתיים הרי לי , מאמינים אתם אין ואם לאחורי;

להטעות בייתוסים שביקשו  שמעתי  להם: אמר לכך? הזקיקך  מי  את לו:
ויטעו מהוגנים שאינם אדם בני  יבואו  שמא להם, ואודיע אלך אמרתי: חכמים,
העמוד על  יימתח והשוכרך  במתנה, לך  נתונין  זוז מאתיים לו : אמרו חכמים. את

Ð zewlnl).( רש"י."oixiknd on `l` oilawn edi `ly epiwzd dry dze`a

ב ה נ ש מ ר ו א ב
úBàeOî ïéàéOî eéä äðBLàøaבראשי אש  לפידי  מדליקים היו  – ÈÄÈÈÇÄÄÇ

בגמרא  החודש. שנתקדש להודיע כדי  הבאה, במשנה כמפורט ההרים,
בזמנו  שנראה החודש  על  אלא משואות משיאין "אין  ברייתא: מובאת

משיאין  היו שלא כלומר עבורו", לאור  משיאין ? ואימתי  לקדשו .
היו  ואז שלושים, ביום החודש את דין  בית כשקידשו אלא משואות

חסר  היה שעבר  שהחודש להודיע בערב, השלושים ביום (oaמשיאין
,(mei dryze mixyr השלושים יום ואם חודש . ראש היה שעבר  והיום

מ  היו ששי, ביום להיות חל  החודש  בו במוצאישנתקדש  משואות שיאין 
היו  לא ואחד השלושים ביום אלא החודש נתקדש לא אם אבל שבת.

הוא  חודש ראש  משואות, אין  שאם ידעו, וכך כלל , משואות משיאין 

izdw - zex`ean zeipyn
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ואחד . השלושים íéúekäביום eì÷ìwMî שפעם השומרונים; – ÄÆÄÀÀÇÄ
השלושים  ביום חודש  ראש קבעו היינו  החודש , את דין בית עיברו אחת
הכותים  אבל לעיל, שבארנו כמו למשואות, צריכים היו  ולא ואחד,

לחשוב  ישראל את והטעו בערב שלושים ביום משואות השיאו

כמו  במשנתנו גם גורסים ויש השלושים; ביום החודש שנתקדש

הקודמת: oipindבמשנה elwlwyn((((רש רש רש רש """"יייי)))),eðé÷úä משיאין יהיו  שלא – ÄÀÄ
אלא ïéàöBéמשואות, ïéçeìL eäiL קידשו יום באיזה להודיע – ÆÀÀÄÀÄ

ג). (א, לעיל ששנינו כמו החודש, את דין בית
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ואחד . השלושים íéúekäביום eì÷ìwMî שפעם השומרונים; – ÄÆÄÀÀÇÄ
השלושים  ביום חודש  ראש קבעו היינו  החודש , את דין בית עיברו אחת
הכותים  אבל לעיל, שבארנו כמו למשואות, צריכים היו  ולא ואחד,

לחשוב  ישראל את והטעו בערב שלושים ביום משואות השיאו

כמו  במשנתנו גם גורסים ויש השלושים; ביום החודש שנתקדש

הקודמת: oipindבמשנה elwlwyn((((רש רש רש רש """"יייי)))),eðé÷úä משיאין יהיו  שלא – ÄÀÄ
אלא ïéàöBéמשואות, ïéçeìL eäiL קידשו יום באיזה להודיע – ÆÀÀÄÀÄ

ג). (א, לעיל ששנינו כמו החודש, את דין בית

izdw - zex`ean zeipyn

ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו חנינא.דף ורבי לוי רבי בין נוספת הגמרא:מחלוקת äiøBnä'מבררת øä' éàî©©©¦¨

כן. שמו נקרא מדוע -,øîà ãç .àðéðç éaøå àîç øa éåì éaø da éâéìt מלשון §¦¦¨©¦¥¦©¨¨§©¦£¦¨©¨©
שהוא äàøBäהוראה, epnî àöiL øä[תורה],ìàøNéìג)כנאמר ב 'ּכי (ישעיה ©¤¨¨¦¤¨¨§¦§¨¥ִ

תֹורה'. ּתצא øîà,מּצּיֹון ãçåשהוא יראה, éãáBòìמלשון àøBî epnî àöiL øä ִִֵֵָ§©¨©©¤¨¨¦¤¨§§¥
,íéáëBk וירושלים ישראל גדולת את עליהם.ששמעו פחדם ונפל , ¨¦

במשנה: ïéLeakשנינו éøác ïäéðôì øîBà ïäaL ï÷fä את הכובשים דברים - ©¨¥¤¨¤¥¦§¥¤¦§¥¦¦
אומר, וכך בתשובה. להחזירם äåðéðהלב, éLðàa øîàð àì ,eðéçà שהתענו לאחר ©¥Ÿ¤¡©§©§¥¦§¥

הרעה מדרכם àlàושבו ,'íúéðòz úàå íwN úà íéäìà àøiå'נאמר (יונה כך ©©§¡Ÿ¦¤©¨§¤©£¦¨¤¨
י) äòøä',,ג íkøcî eáL ék íäéNòî úà íéäìà àøiå' הדבר שעיקר הרי ©©§¡Ÿ¦¤©£¥¤¦¨¦©§¨¨¨¨

אלא  התענית ואין בתשובה, לחזור בליבו האדם החלטת הוא הגזירות לביטול הגורם

לתשובה. øîBàהכנה àeä äìawáeבנביאים הכתוב אומר וכן יג)- ב 'eòø÷å,(יואל ©©¨¨¥§¦§
íëéãâa ìàå íëááì.'íëéäìà 'ä ìà eáeLå §©§¤§©¦§¥¤§¤¡Ÿ¥¤

Lé íà ,ïðaø eðzשםøîBà ,ï÷æ הï÷æ.הכיבושין דברי åàìאת íàå אין אם - ¨©¨¨¦¥¨¥¥¨¥§¦©
זקן, åàìזאתøîBàביניהם íàå .íëç,ביניהם אין חכם שאף -øîBàזאתíãà ¥¨¨§¦©¥¨¨
äøeö ìL.ומתקבלים נשמעים שדבריו קומה בעל אדם הגמרא:- [האם]eèàשואלת ¤¨¨

,àeä íëç åàìc áb-ìò-óà éøîà÷c ï÷æ,הארץ עם מזקן עדיף חכם ודאי הלוא ¨¥§¨¨§¥©©©§¨¨¨
לחכם. קודם שזקן הברייתא אמרה הגמרא:ומדוע ÷øîà,מתרצת éëä ,éiaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©

Lé íàשםàeäå ï÷æגםåàì íàå .íëç àeäå ï÷æ øîBà ,íëç שם אין אם - ¦¥¨¥§¨¨¥¨¥§¨¨§¦©
חכם, חכם.íëçזאת øîBàזקן שאינו זקן אומר כלל, חכם שם אין ואם íàåצעיר. ¥¨¨§¦

åàì,חכם ולא זקן לא שם אין אם -.äøeö ìL íãà øîBà ©¥¨¨¤¨
במשנה: כיבושין,שנינו דברי לפניהם àlàאומר ,íéîøBb úéðòúå ÷N àì ,eðéçà©¥Ÿ©§©£¦§¦¤¨

íäa øîàð àlL äåðéð éLðàa eðéöî ïkL .íéîøBb íéáBè íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦§¦¤¥¨¦§©§¥¦§¥¤Ÿ¤¡©¨¤
íäéNòî úà íéäìàä àøiå' àlà ,'íúéðòz úàå íwN úà íéäìàä àøiå'©©§¨¡Ÿ¦¤©¨§¤©£¦¨¤¨©©§¨¡Ÿ¦¤©£¥¤

'äòøä íkøcî eáL ék(י ג .(יונה ¦¨¦©§¨¨¨¨
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,xnelk ,`ed lyne .ravd gpen eay dpwd jezl ,mipird z`
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`l i`cec :mz epiax xne`e !`aex xza opilf`c ,`dl opiyiig `lc `xwn dil

eyigki) m`y (ick) mdl l`ey did `l` ,opiyiig

.zecrd lhai Ð opirci `lc exn` (e` df z` df

Ð opiliiy `lc i`c ,oxix`e siiq` dedc icin

df oi` Ð oxix`a xne` dfe siiqa xne` dfe ,aiig

ep` oi`" exn` 'ek oxix`e siiqac ab lr s` .oekp

bexdae li`ed ,rexb df Ð oekp df ixd "oircei

,ayein epi` df mrh edine .mircei oi` diteb

`di mdl l`yp `l m`c ,df `ed mrh dfi`ne

didi "oircei ep` oi`" exn`e l`yp m`e ,aiig

oecpd oi` Ð oxix`e siiqn `iady di`xe ?xeht

edl opiliiy `lc dnk lk mzdc ,di`xl dnec

la` ,df z` df eyigkiy aldn zecal oi`

mc` df xacy ,xwy dnec Ð `icda oiyigknyk

eilkn ith ,ebxd dna ezrca zelrl libx
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éaø ?éãáò eåä éëéä .'åëå "eðééä eléà :íéøîBà àáé÷ò éaøå ïBôøè éaø" .e÷éz ?àéä àòøà©§¨¦¥©¦©§§©¦£¦¨§¦¦¨¦¥¦¨¨§¦©¦
àöîz íà :éLà áø øîà ?âøä íìL âøä äôéøè íúéàø :eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§§¦¤§¥¨¨©¨¥¨©£©©©¦¦¦§¨

ééñ íB÷îa àîìc ,äåä íìL øîBì.äåä á÷ð óééaà ?éãáò eåä éëéä äåøòä úà ìòBáa ©¨¥£¨¦§¨¦§©¦¤¤£¨§¥¤¨¤§¨¥¦£¨§¦©©¥
?úøôBôLa ìBçëîk íúéàø :eäééåøz éøîàc àáøå?eðééc éëéä ,ïðaøå¯øîàc ,ìàeîLk §¨¨§¨§¦©§©§§¦¤§¦§¦§¤¤§©¨©¥¦¨§¦§¥§¨©

íéôàðîa :ìàeîL¯.íéôàðîk eàøiMî §¥¦§¨£¦¦¤¥¨¦§¨£¦

íéãòä ãöéë êéìò ïøãä

elàìLî äéä ,ezâøäå åéìò äìôðå äìébòîa ìbòî äéä .äââLa Lôð âøBää :ïéìBbä ïäìL ¥¥©¦©¥¤¤¦§¨¨¨¨§©¥§©§¦¨§¨§¨¨¨©£¨©¨¨§©§¥
ezâøäå åéìò ìôðå íleña ãøBé äéä ,ezâøäå åéìò äìôðå úéáça¯íà ìáà .äìBb äæ éøä §¨¦§¨§¨¨¨©£¨©¨¨¥§¨§¨©¨¨©£¨©£¥¤¤£¨¦

,ezâøäå åéìò äìôðå ìáçä ÷ñôðå úéáça äìBc äéä ,ezâøäå åéìò äìôðå äìébòîa CLBî äéä̈¨¥§©§¦¨§¨§¨¨¨©£¨©¨¨¤§¨¦§¦§©©¤¤§¨§¨¨¨©£¨©
äéä

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

מכות. כיצד העדים - פרק ראשון דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכב
oifge` mipya cenr f sc ± oey`x wxt`nw `aa

àøîâàáø øîàÐ."`l`" opiqxb `le .opiqxbxzen xne`aÐbexdl xzeny xeaq

.ely cifn edfe ,l`xyi z`àåä ñåðàÐcifn edxew `ed j`ideïø÷ì èøô òúôá ?
úéåæÐdid m` Ð zief oxwl hxt .sikza :opinbxznck ,jenqa `ed "rzt" oeyly

ecbpk `a dfe ,ecia epikqe l`nyl e` oinil zeptl dfl qpkpe df ieann `vei df

.ebxde ed`x `le ,zief oxwaåôåâá åôçãùÐ

.oiekzn `laäéìò êøåö àéäù äãéøé àéáäìÐ

lityne ,ecia ofxbe gka eci mixdl dvexd oebk

,gka mixdl ick eiptl dgeye eteb z` dlgz

dilr jxeve li`ed :`niz `lc .bxd ezltydae

."ltie" aizk `dc ,zelbn xeht Ð `idàìá
äéãöÐcvl ccvl oiekzp `ly ,ceciv oeyl

.ipyäãö àì øùàåecva wexfl oiekzp `ly Ð

did `l la` ,wxfy mewnl `l` ,el jenqae

.mc` my yiy rceiíéúù ÷åøæì ïéåëúîì èøô
òáøà ÷øæåÐ.dpeny wxfe rax` wexfl oke

'åë ÷æéðì úåùø åì ùéù ìë óàÐxvg d`vi

.ziad lra lyàéä äãéøé åà àéä äéìòÐ

e` .dilra weqr did `ede ,opilf` dicic xza

dwgec did dilr dlerde ,opilf` daily xza

.dhn itlk dlityne'ek zrbp xakÐixd

opiax `de ,dilr jxev `idy dcixia o`k zrbp

.`aeigl lirl dláééç åéðôìZåéðôì âøä
.áééç:ïðéñøâ éëääéìòå åéðôìù äãéøéá ïàë

åéøçàìù äãéøéå åéðôìù äéìòá ïàë åéøçàìù
äéìòá ïàë åéøçà ìùå åéðôìù äãéøéá ïàë

åéøçàìå åéðôìùÐlke ,xeht dilr jxc lk

,aiig eiptl :`ipzc `d ,jkld .aiig dcixi jxc

ly dilre eiptly dcixia Ð xeht eixg`l

mixde ,gka mixdl ick erexf lityd .eixg`

eziilra bxd ,aiig ezltyda eiptl Ð gkn

,aiig eixg`l :`ipzc `de .xeht Ð eixeg`l

.eixg`ly dcixie eiptly dilra Ð xeht eiptl

eixeg` jxc elitydy cr gka eci mixnd oebk

bxd .eiptl zekdl odiabde xfge ,eitzkl lrnn

ezdabda bxd ,aiig Ð eixeg` jxc ezltyda

aiig eixg`l oiae eiptl oia :`ipzc `de .xeht Ð

:`ipzc `de .eixg`ly e` eiptly dcixia Ð

eiptly dilra Ð xeht eixg`l oia eiptl oia

.eixg` lyeéàðúë àîéìÐiaxc `ira jd

.eda`ïé÷æðìÐewifd `l` ebxd `l m` .aiig

cifnl bbey oia ol ipy `l oiwfplc ,aiig Ð

:(a,ek) `nw `aaa opixn`ck ,dilrl dcixi oia

cifnk bbeyd lr aiigl Ð "rvt zgz rvt"

.oevxk qpe`eòéìúàã àäÐdaily lky ,aiig

dhnl `id zttkp dilr oiqxecyk drilzdy

.dcixi o`k oi` Ð drilzd `l m`e .`id dcixie

÷ãäîã àäÐ,awpd `ln dailyd dzid m`

o`k oi` Ð dti dti dfeg`e ea daegz `idy

yi dcixi Ð wcdn `l .xehte ,dcixi jxc

.aiige ,o`käðùîò÷áúîä õòä ïîÐ

.bxde wegxnl fzipe mqiw `viàøîâøîàð
äèîì õòÐ."urd on lfxad lype"øîàðå
äìòîì õòÐ."urd zexkl"úøåñîì íà ùé

ep` dynl daiz ly azk dxqnpy dnk Ð

dz`yk .`xwnd itl `le ,dyxecl oikixv

e` s"l` ly dxad siqen dz` "lype" `xew

"lyipe" zxeqnd itle ,o"iyl o"ep oia `"d ly

urd on lfxad liydy Ð lyip :eyexite ,aizk

m` yi ixaq opaxe .edrx z` `vne rwaznd

lfxad Ð lrt oeyl ,opixw "lype" ,`xwnl

.evr lrn lyp envr
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àèéùôol `wtp inp `dc :xnel yie !ea exzd `le cifna `ni` :dniz Ð `ed `lhw xa

`lc `hiyt inp `dc :xnel yi cer .`xizi zrc ilan `ki`c ,"zrc ila"n

."`pey `l `ede" aizkcn ,ixii` oiekzn `la `xw jgxk lrc ,dlbi

àìàwxt oiaiige ,dbby mdipya aizkc zay iabe alg iabc :dywe Ð xzen xne`l hxt

daypy wepiza (a,gq zay) "lecb llk"

dbby aizkc `kd ip`yc :xnel yie !miebd oial

.xzen xne` ihernl ,`xizi

øùàåcvik"a Ð wexfl oiekznl hxt dcv `l

:i"yx yxit (a,ek `nw `aa) "lbxd

`le .dia zi` zelb la` ,dzinn dil hrnn

yxtl d`xp okl .jci` enk ied `l ok m`c ,d`xp

cvik" wxt opixn`ck ,zelbn (dzinn) xehtc

.(my) "lbxdäîwifnle wfipl zeyx el yiy xri

:`nip ok enk `nzqnc ,dywe Ð 'eke myl qpkil

wfipl zeyx yie wifnd my cnery mewn xri dn

oa` wxefd :opzc ,dyw ok m`e .myl zeidl

xzeqa dl iwene ,dleb `ed ixd miaxd zeyxl

zeyxa `edy wfipd bxde ezeyxa `edy elzk

`diy mewn opira `de ?dleb i`n`e .miaxd

wifndy mewna wfipd `diye ,wifnle wfipl zeyx

lc :xnel yie !ea cnermewn dipin sili `

mewna akrl mdipyl zeyx yiy `l` ,d`kdd

.d`kddäèîùðezbxde Ð dailyd

opirac ,xeht Ð mc` ebxd m` la` .dailyd

.dcixi jxc

éàårlzi` `lc `de rlzi`c `d `ni` zira

`nlr ilek "`ni` zirai` i`"d itle Ð

:xn`w `l i`n` ,ok m` :dywe .`id dcixi ixaq

`lc `de rlz`c `d ,`id dcixi `nlr ilekc

ilekc `xwirn xn`w ik :dyw cere ?rlz`

`ziixal ef `ziixa dyw ok m` ,`id dilr `nlr

`idy dcixi `iadl Ð "eilr jilyd e`" :lirlc

ilekc :xn`w ikdc yxtl d`xpe !dilr jxev

.rlz` `lcae wcdina ixiine ,ied dilrc `nlr

`l `dac ,dilrl jxev `idy dcixia ixiin `le

`ni` zirai` :xn`w ikd `kde .zeziixa ibilt

daiigny `ziixad ixiine ,zelbl `de `d

.dilrl jxev `idy dcixia
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Bâøäå åéìò ìôðå íleña äìBò äéä¯äBðéà äæ éø ¨¨¤§¨§¨©¨¨©£¨£¥¤¥
Búãéøé CøãaL ìk :ììkä äæ .äìBb¯àlLå ,äìBb ¤¤©§¨¨¤§¤¤§¦¨¤§¤Ÿ

Búãéøé Cøãa¯.äìBb Bðéààøîâ?éìéî éðä àðî §¤¤§¦¨¥¤§¨¨¥¦¥
"úîiå åéìò ìtiå" àø÷ øîàc :ìàeîL øîàc¯ãò §¨©§¥§¨©§¨©©¥¨¨©¨Ÿ©

"äââLa" :ïðaø eðz .äìéôð Cøc ìBtiL¯,ãéæîì èøt ¤¦¤¤§¦¨¨©¨©¦§¨¨§¨§¥¦
"úòc éìáa"¯.ïéekúnì èøt¯øa ,àèéLt ?ãéæî ¦§¦©©§¨©¦§©¥¥¦§¦¨©

øîBàì èøt ,àîéà :àáø øîà àlà !àeä àìè÷§¨¨¤¨£©¨¨¥¨§¨¨¥
øzeî øîBà éà :ééaà déì øîà .øzeî¯!àeä ñeðà ¨£©¥©©¥¦¥¨¨

¯øzeî øîBàä :øîBà éðàL :déì øîà¯ãéæîì áBø÷ £©¥¤£¦¥¨¥¨¨§¥¦
" .àeä."ïéekúnì èøt "úòc éìáa"¯,àèéLt ?ïéekúî ¦§¦©©§¨©¦§©¥¦§©¥§¦¨

!àeä àìè÷ øaúà âBøäì ïéekúnì èøt :äaø øîà ©§¨¨£©©¨§¨©¦§©¥©£¤
ìôðì ,ìàøNé úà âøäå éBâì ,íãàä úà âøäå äîäaä©§¥¨§¨©¤¨¨¨§§¨©¤¦§¨¥§¥¤

"òúôa íà" :ïðaø eðz .àîéi÷ ïa âøäå¯ïø÷ì èøt §¨©¤©¨¨¨©¨©¦§¤©§¨§¤¤
"äáéà àìa" ,úéåæ¯"Bôãä" ,àðBNì èøt¯BôçcL ¨¦§Ÿ¥¨§¨§¥£¨¤§¨
éìLä Bà" ,Bôeâa"åéìò C¯CøBö àéäL äãéøé àéáäì §¦§¦¨¨§¨¦§¦¨¤¦¤

"äiãö àìa" ,äiìò¯äëìäå äæ ãöì ïéekúnì èøt £¦¨§Ÿ§¦¨§¨©¦§©¥§©¤§¨§¨
"äãö àì øLàå" ,øçà ãöì äì¯÷Bøæì ïéekúnì èøt ¨§©©¥©£¤Ÿ¨¨§¨©¦§©¥¦§

"øòiá eäòø úà àáé øLàå" .òaøà ÷øæå íézL¯ §©¦§¨©©§©©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©
ì ñðkéì ÷éfnìå ÷fépì úeLø øòi äîìk óà ,íL ©©©§©¦¨§©©¦¦¨¥§¨©¨

ì ñðkéì ÷éfnìå ÷fépì úeLøéaø dépéî àòa .íL §©¦¨§©©¦¦¨¥§¨§¨¦¥©¦
äáéìMä èîLðå ,íleña äìBò äéä :ïðçBé éaøî eäaà©¨¥©¦¨¨¨¨¤§¨§¦§¨©§¦¨
àéä äiìò àðååb éàä ék ?eäî ,äâøäå äìôðå åézçzî¦©§¨§¨§¨§¨§¨©¦©©§¨£¦¨¦
àéäL äãéøéa zòâð øák :déì øîà ?àéä äãéøé Bà§¦¨¦£©¥§¨¨©§¨¦¦¨¤¦

Búãéøé CøãaL ìk ,ììkä äæ :déáéúéà .äiìò CøBö¯ ¤£¦¨¥¦¥¤©§¨¨¤§¤¤§¦¨
Búãéøé Cøãa àlL ,äìBb¯Cøãa àlL" .äìBb Bðéà ¤¤Ÿ§¤¤§¦¨¥¤¤Ÿ§¤¤

?àðåeâ éàäk ééeúéàì åàì ?éàî ééeúéàì "Búãéøé¯ §¦¨§¦¥©¨§¦¥§©©§¨
éîòèéìåúãéøé CøãaL ìk" ,Càlà ?éàî ééeúéàì "B §¦©£¦¨¤§¤¤§¦¨§¦¥©¤¨

éîð àëä ,áv÷ ééeúéàì¯áv÷ :àéðúc .áv÷ ééeúéàì §¦¥©¨¨¨©¦§¦¥©¨§©§¨©¨
,øeèt åéðôì áéiç åéøçàì :Cãéà àéðúå ,øeèt åéøçàì áéiç åéðôì :àãç àðz ;áv÷î äéäL¤¨¨§©¥¨¨£¨§¨¨©¨§©£¨¨§©§¨¦¨§©£¨©¨§¨¨¨
àìå .øeèt åéøçàì ïéa åéðôì ïéa :Cãéà àéðúå ,áéiç åéøçàì ïéa åéðôì ïéa :Cãéà àéðúå§©§¨¦¨¥§¨¨¥§©£¨©¨§©§¨¦¨¥§¨¨¥§©£¨¨§¨

ïàk ;àéL÷¯ïàk ,åéøçàlL äiìòå åéðôlL äãéøéa¯ïàk ,åéøçàlL äãéøéå åéðôlL äiìòa ©§¨¨¦¦¨¤§¨¨©£¦¨¤§©£¨¨©£¦¨¤§¨¨¦¦¨¤§©£¨¨
¯ïàk ,åéøçà ìLå åéðôlL äãéøéa¯äìBò äéä :éàpúk àîéì .åéøçà ìLå åéðôlL äiìòa ¦¦¨¤§¨¨§¤©£¨¨©£¦¨¤§¨¨§¤©£¨¥¨§©¨¥¨¨¤

à÷ àäa åàì éàî .øeèt :Cãéà àéðúå ,áéiç :àãç éðz ,åézçzî äáéìL äèîLðå íleña§¨§¦§§¨§¦¨¦©§¨¨¥£¨©¨§©§¨¦¨¨©¨§¨¨
?àéä äiìò :øáñ øîe ,àéä äãéøé :øáñ øîc ,éâìtéî¯àìå ,àéä äiìò àîìò éleëã ,àì ¦©§¦§¨¨©§¦¨¦¨¨©£¦¨¦¨§¥¨§¨£¦¨¦§¨

ïàk ;àéL÷¯ïàk ,ïé÷féðì¯àä ;àéL÷ àìå ,úeìâì àäå àä :àîéà úéòaéà .úeìâì¯ ©§¨¨§¦¨¦¨§¨¦¨¥¥¨¨§¨§¨§¨©§¨¨
àä ,òéìúàc¯àä ;àéL÷ àìå ,òéìúà àìc àäå àä :àîéà úéòaéàå .òéìúà àìc¯ §©§¦©¨§¨©§¦©§¦¨¥¥¨¨§¨§¨©§¦©§¨©§¨¨
àäå ,÷ãäéîc¯.÷ãäéî àìcäðùî,äìBb Bðéà :øîBà éaø ,âøäå Bzwî ìæøaä èîLð §¦£©§¨§¨¦£©¦§©©©§¤¦©§¨©©¦¥¥¤

.äìBb Bðéà :íéøîBà íéîëçå ,äìBb :øîBà éaø ,òwaúnä õòä ïî .äìBb :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¦¨¥©¦§©¥©©¦¥¤©£¨¦§¦¥¤
àøîâøîàð àì àìäå ?"Böòî ìæøaä ìLðå" øîàð éëå :íéîëçì éaø íäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¤©¦©£¨¦§¦¤¡©§¨©©©§¤¥¥©£ŸŸ¤¡©

äìòîì øeîàä õò äî ,äìòîì õò øîàðå ähîì õò øîàð ,ãBòå !"õòä ïî" àlà¯ïî ¤¨¦¨¥§¤¡©¥§©¨§¤¡©¥§©§¨¨¥¨¨§©§¨¦
ähîì øeîàä õò óà ,òwaúnä õòä¯øîà éLà øa àéiç áø øîà !òwaúnä õòä ïî ¨¥©¦§©¥©©¥¨¨§©¨¦¨¥©¦§©¥©¨©©¦¨©©¦¨©

eLøc ãçà àø÷î íäéðLe :áø¯,úøBñnì íà Lé :øáñ éaø ,"õòä ïî ìæøaä ìLðå" ©§¥¤¦§¨¤¨¨§§¨©©©§¤¦¨¥©¦¨©¥¥©¨¤
?déì àøéáñ úøBñnì íà Lé ,éaøå .ïðéø÷ "ìLð"å ,àø÷nì íà Lé :éøáñ ïðaøå .áéúk "ìMéð"å§¦¥§¦§©¨©¨§¦¥¥©¦§¨§¨©¨¥©§©¦¥¥©¨¤§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zekn(oey`x meil)

m` oke,íleqa äìBò äéä,mleqd on elbx dhnypeåéìò ìôðålr - ¨¨¤©¨§¨©¨¨
,exiagäæ éøä ,Bâøäå[dbbya bxedd-]äìBb Bðéàitl ,hlwn xirl ©£¨£¥¤¥¤

.dilr jxca bxdy
Búãéøé CøãaL ìk ,ììkä äædf ixd ,dbbya bxdäìBb,hlwn xirl ¤©§¨¨¤§¤¤§¦¨¤

åbxedd lk,Búãéøé Cøãa àlL,dilr jxca `l`äìBb Bðéà. §¤Ÿ§¤¤§¦¨¥¤

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîmileb oi`y ,df oic micnel oipn - §¨¨¥¦¥

.dcixi jxca dbixd lr `l`
,ìàeîL øîàdnn df oic cenll yiàø÷ øîàc(bk dl xacna)iabl ¨©§¥§¨©§¨

dbbya bxedd,'úBîiå åéìò ìtiå'epi`y ,'ltie' zaizn yexcl yie ©©¥¨¨©¨
dlebìBtiL ãòaäìéôð Cøc.dcixi jxca - ©¤¦¤¤§¦¨

gvex iabl exn`py ze`xwn zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
:dbbya,ïðaø eðzaezka xn`p(`i my)qpe' hlwn ixra wqerd ¨©¨¨§¨

zaizn cenll yie ,'dbbWA Wtp dMn gvx dOW'äââLa'wxy ¨¨Ÿ¥©©¥¤¤¦§¨¨¦§¨¨
,hlwn xirl dleb bbeya bxeddì èøta bxedãéæî.dleb epi`y §¨§¥¦

aezka xn`p ,ok enke(c hi mixac),'zrc ilaA Edrx z` dMi xW`'£¤©¤¤¥¥¦§¦©©
zeaizd on wiicl yie ,dpeek `la ,epiidcèøt ,'úòã éìáa'¦§¦©©§¨

ïéekúîì.hlwn xirl dleb epi` exiag z` bexdl oiekzndy - §¦§©¥
a bxed :`ziixad ixac z` `xnbd zxxan dzràèéLt ãéæî¥¦§¦¨

ixdy ,hlwn xirl dleb epi`yàeä àìè÷ øazzin `ed aiig - ©§¨¨
.z`f eprinydl aezkd jxved recne ,ezgivx lr oic zia

:`xnbd zvxznàîéà ,àáø øîà (àlà)zpeeky xnel yi - ¤¨¨©¨¨¥¨
`l` ,ynn cifna bxedd mc` hrnl dpi` 'cifnl hxt' `ziixad

ì èøtd mc`øîBày [xaeqd-]øzeîmc` bxd m` ,xnelk .bexdl §¨§¥¨
mipc oi` ,jka xeqi` oi`y did xeaqy `l` ,cifna exiag z`

.hlwn xirl dleb epi`e ,dbbya bxedk eze`
:zl`eye `xnbd dayééaà déì øîà,`axléà`ziixad zwqer ¨©¥©©¥¦

d mc`aøîBàyøzeîok m` ,bexdl,àeä ñeðàrci `l ixdy ¥¨¨
.'cifn' `pzd edxew recn ok m`e ,dgivx xeqi`n

:`xnbd daiyndéì øîàitl ,ok xacd oi` ,iia`l `axøîBà éðàL ¨©¥¤£¦¥
mc` lky ,[xaeq-]øîBàäyøzeî,bexdl,àeä ãéæîì áBø÷oeikn ¨¥¨¨§¥¦

.ok zeyrl xeq`y cenll el didy
,`ziixaa epipy cer.'ïéekúîì èøt úòã éìáa':`xnbd dywn ¦§¦©©§¨§¦§©¥

d mc`ïéekúîbexdlàèéLtixdy ,hlwn xirl dleb epi`yøa ¦§©¥§¦¨©
àeä àìè÷.oic ziaa dzin aiig - §¨¨

:`xnbd zvxzn,äaø øîàote`a `ziixad ixac z` x`al yi ¨©©¨
,dfkì èøtd mc`âøäå ,äîäaä úà âBøäì ïéekúîbbeyaúà §¨§¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤

íãàäoiekzpy e` ,dl jenqa cnryìbexdéúeëâøäåzerhaúà ¨¨¨©¦§¨©¤
,ìàøNéoiekzna e`ì`edy cle bexdìôðeteq oi`y wepiz-] ¦§¨¥©¥¤

i miyely zeigl,[meâøäåcle zerha,àîéi÷ ïamipte` lkay §¨©¤©¨¨
aexwy itl ,dbbya bxdy s` ,hlwn xirl dleb bxedd oi` el`

.eiyrna xdfdl el didy ,`ed cifnl
iabl exn`py ze`xwn zyxecd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dbbya gvex,ïðaø eðz`xwna xn`p(ak dl xacna)rztA m`e' ¨©¨¨§¦§¤©
yie ,'dIcv `lA ilM lM eilr KilWd F` Ftcd dai` `lA§Ÿ¥¨£¨¦§¦¨¨¨§¦§Ÿ§¦¨
zeaizd on .dbbya gvex zeklda mipic dnk df weqtn cenll

'òúôa íà'ze`xl leki bxedd didy ote`a wxy ,cenll yi ¦§¤©
,eilr dleb ebxd m` if` ,bxdpd z` dligznúéåæ ïø÷ì èøt§¨§¤¤¨¦

zpitae ,ecia oikqe xg` aegxl cg` aegxn mc` `vi m`y -
ed`xy `la ,ebxde ipyd aegxd on `ay mc`a rbt aegxd
ef dbixdy xg`n ,hlwn xirl dleb bxedd oi` ,dligzn

.`id qpe`l daexw
zeaizd on'äáéà àìa',cenll yiàðBNì èøtbxedd did m`y - §Ÿ¥¨§¨§¥

itl ,dbbya ebxdy orehy s` ,dleb epi` ,okl mcewn bxdpl `pey
.cifna ebxdy yegl yiy

daizd on'Bôãä'k s` dleb dbbya bxeddy ,cenll yiBôçcL £¨¤§¨
bxdplBôeâa.cifna ok dyry mixne` oi`e ,oiekzn `la §

zeaizd onéìLä Bà''åéìò C,cenll yiàéáäìzeaxl -äãéøé ¦§¦¨¨§¨¦§¦¨
àéäLl.äiìò CøBödleb bxedd oi`y lirl x`azpy s` ,epiidc ¤¦¤£¦¨

ly ote` lka eaiigl yi mewn lkn ,dcixi jxca bxd ok m` `l`
,ecia ofxb wifgnd mc` ,oebk .dilr jxevl dzid m` elit` ,dcixi
z` dligz lityn `ed jk jxevle ,gka dlrnl ediabdl dvexe
ok dyry s` ,zelb aiig ef dcixia mc` bxd m` ,ofxbd mr eteb

.dilr jxevl
zeaizd on,'äiãö àìa'yi ,ipy cvl wexfl oiekzp `ly epiidc §Ÿ§¦¨

dnecke oa` wexfl oiekzpy ote`a wx xn`p zelb oicy cenll
,mc` my yiy rci `ly `l` ,bxdpd ea didy cv eze`lèøt§¨

ïéekúîìoa` wexfldì äëìäå äæ ãöìoa`døçà ãöì,my dbxde §¦§©¥§©¤§¨§¨¨§©©¥
.qpe`l aexw `edy itl ,dleb epi`y

`xwna xn`p cer(bi `k zeny),dbbya bxedd iabl,'äãö àì øLàå'©£¤Ÿ¨¨
,wxfy mewnl `l` el jenqae eciva wexfl oiekzp `ly ,epiidc
wexfl oiekzpyk wx xn`p zelb oicy ,el` zeaizn cenll yie

,mc` my yiy rci `ly `l` ,bxdpd did eay mewnlèøt§¨
,òaøà ÷øæå íézL ÷Bøæì ïéekúîìoa` wexfl oiekzp m`y ,xnelk §¦§©¥¦§§©¦§¨©©§©

dbxde zen` rax` wgxnl oa`d dklde ,zen` izy ly wgxnl
.qpe`l aexw `edy itl ,dleb epi` ,my

xn`p cer(d hi mixac),dbbya bxedd iableäòø úà àáé øLàå'©£¤¨Ÿ¤¥¥
,'øòiádidyk `l` dleb bxedd oi`y el` zeaizn cenll yie ©©©

,xril dnecd mewna bxdpdøòi äîyiñðkéì ÷éfnìå ÷fépì úeLø ©©©§©¦¨§©©¦¦¨¥
ììk óà ,íLyiy mewnì ñðkéì ÷éfnìå ÷fépì úeLøíLbxd m` §¨©¨§©¦¨§©©¦¦¨¥§¨

`la wifnd ly exivg jezl wfipd qpkp m` j` ,dleb dbbya my
.eilr dleb epi` ,dbbya ziad lra my ebxde ,ezeyx

:dbxde dhnypy mleq ly daily iabl wtq d`ian `xnbdàòa§¨
,ïðçBé éaøî eäáà éaø dépéîy mc`äèîLðå ,íleqa äìBò äéä ¦¥©¦£¨¥©¦¨¨¨¨¤©¨§¦§§¨

äáéìL[mleqd zebxcnn zg`-]åézçzî,ecaek zngnäìôðå §¦¨¦©§¨§¨§¨
dailydäâøäå,mc`eäî,dfa oicd dn -àðååb éàä ékm`d - §¨§¨©¦©©§¨

jxc dfk ote`a,àéä äiìòdid `ede ,mc`d itl oecl yiy oeikn £¦¨¦
,dleb epi` jkitle ,mleqd lr dilra weqrBàjxc,àéä äãéøé§¦¨¦

itlk zttkp dzid `ide ,dnvr dailyd itl oecl yiy oeikn
.dcixi jxc df didy `vnpe ,mc`d ziilr zrya dhn

déì øîà,eda` iaxl opgei iaxzòâð øákef jzl`ya zrbp ixd - ¨©¥§¨¨©§¨
aly oecipàéäL äãéøéläiìò CøBö,zcxei dailyd o`k s`y ©§¦¨¤¦¤£¦¨

yiy lirl `ziixaa x`azpe xg`ne ,mc`d ly eziilr jxevl
ote`a s`y `vnp ,dilr jxevl `idy dcixi `xwnd on zeaxl

.zelb aiig dailyd dhnypy df
:dpynd on opgei iaxl dywn eda` iaxdéáéúéàiax dywd - ¥¦¥

,epizpyna epipy ,opgei iaxl eda`Búãéøé CøãaL ìk ììkä äæbxd ¤©§¨¨¤§¤¤§¦¨
,äìBblkeBúãéøé Cøãa àlL,dilr jxca `l` ,bxd.äìBb Bðéà ¤¤Ÿ§¤¤§¦¨¥¤

el` zeaiz ,xxal yi dxe`kleBúãéøé Cøãa àlL','dleb epi` ¤Ÿ§¤¤§¦¨
éàî ééeúéàìdnka dpyna epipy xak ixd ,zeaxl ze`a od dn - §¥¥©

,dcixi jxca dbixd lr `l` mileb oi`y mipte`åàìoi` m`d - ¨
dpynd zpeeky ,xnelàðååb éàä ék ééeúéàìdfk ote` zeaxl - §¥¥¦©©§¨

.eilr mileb oi`e dilr jxck epecl yiy ,dailyd dhnypy
:eda` iaxl opgei iax aiydéîòèéìåCel` zeaiz ,jzhiyle -ìk' §¦©§¨¨

Búãéøé CøãaL,'dlebéàî ééeúéàì,zeaxl od ze`a dn -àlà ¤§¤¤§¦¨§¥¥©¤¨
xnel dz` jixv gxkdaééeúéàìoic z` zeaxl od ze`ay - §¥¥

d,áv÷ok m`eénð àëäepi` ezcixi jxca `ly' zeaizd s` - ©¨¨¨©¦
'dlebééeúéàìd oic z` zeaxl -áv÷wiicl xyt` i`e ,ze`a od §¥¥©¨

.dilr jxevl dcixi oiprl odn
:avwd oic `ed dn `xnbd zx`an dzreàéðúc,`ziixaaáv÷ §©§¨©¨

áv÷î äéäLbxde ,lecb oikqa dndad zenvr z` jzgn did - ¤¨¨§©¥
.zeziixad oia dxizq dxe`kl dfa epivn ,ezcear jxca dbbya

àãç àðzoikqa dkdyk bxd m`y ,epipy zg` `ziixaa -,åéðôì ¨¨£¨§¨¨
áéiçdkdyk bxd m`e ,zelbøeèt ,åéøçàì.zelbnCãéà àéðúå- ©¨§©£¨¨§©§¨¦¨

bxd m`y ,epipy zxg` `ziixaaeáéiç åéøçàìbxd m`e ,zelb §©£¨©¨
Cãéà àéðúå .øeèt åéðôìy ,epipy ziyily `ziixaae -ïéabxd m` §¨¨¨§©§¨¦¨¥
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zekn(oey`x meil)

m` oke,íleqa äìBò äéä,mleqd on elbx dhnypeåéìò ìôðålr - ¨¨¤©¨§¨©¨¨
,exiagäæ éøä ,Bâøäå[dbbya bxedd-]äìBb Bðéàitl ,hlwn xirl ©£¨£¥¤¥¤

.dilr jxca bxdy
Búãéøé CøãaL ìk ,ììkä äædf ixd ,dbbya bxdäìBb,hlwn xirl ¤©§¨¨¤§¤¤§¦¨¤

åbxedd lk,Búãéøé Cøãa àlL,dilr jxca `l`äìBb Bðéà. §¤Ÿ§¤¤§¦¨¥¤

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîmileb oi`y ,df oic micnel oipn - §¨¨¥¦¥

.dcixi jxca dbixd lr `l`
,ìàeîL øîàdnn df oic cenll yiàø÷ øîàc(bk dl xacna)iabl ¨©§¥§¨©§¨

dbbya bxedd,'úBîiå åéìò ìtiå'epi`y ,'ltie' zaizn yexcl yie ©©¥¨¨©¨
dlebìBtiL ãòaäìéôð Cøc.dcixi jxca - ©¤¦¤¤§¦¨

gvex iabl exn`py ze`xwn zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
:dbbya,ïðaø eðzaezka xn`p(`i my)qpe' hlwn ixra wqerd ¨©¨¨§¨

zaizn cenll yie ,'dbbWA Wtp dMn gvx dOW'äââLa'wxy ¨¨Ÿ¥©©¥¤¤¦§¨¨¦§¨¨
,hlwn xirl dleb bbeya bxeddì èøta bxedãéæî.dleb epi`y §¨§¥¦

aezka xn`p ,ok enke(c hi mixac),'zrc ilaA Edrx z` dMi xW`'£¤©¤¤¥¥¦§¦©©
zeaizd on wiicl yie ,dpeek `la ,epiidcèøt ,'úòã éìáa'¦§¦©©§¨

ïéekúîì.hlwn xirl dleb epi` exiag z` bexdl oiekzndy - §¦§©¥
a bxed :`ziixad ixac z` `xnbd zxxan dzràèéLt ãéæî¥¦§¦¨

ixdy ,hlwn xirl dleb epi`yàeä àìè÷ øazzin `ed aiig - ©§¨¨
.z`f eprinydl aezkd jxved recne ,ezgivx lr oic zia

:`xnbd zvxznàîéà ,àáø øîà (àlà)zpeeky xnel yi - ¤¨¨©¨¨¥¨
`l` ,ynn cifna bxedd mc` hrnl dpi` 'cifnl hxt' `ziixad

ì èøtd mc`øîBày [xaeqd-]øzeîmc` bxd m` ,xnelk .bexdl §¨§¥¨
mipc oi` ,jka xeqi` oi`y did xeaqy `l` ,cifna exiag z`

.hlwn xirl dleb epi`e ,dbbya bxedk eze`
:zl`eye `xnbd dayééaà déì øîà,`axléà`ziixad zwqer ¨©¥©©¥¦

d mc`aøîBàyøzeîok m` ,bexdl,àeä ñeðàrci `l ixdy ¥¨¨
.'cifn' `pzd edxew recn ok m`e ,dgivx xeqi`n

:`xnbd daiyndéì øîàitl ,ok xacd oi` ,iia`l `axøîBà éðàL ¨©¥¤£¦¥
mc` lky ,[xaeq-]øîBàäyøzeî,bexdl,àeä ãéæîì áBø÷oeikn ¨¥¨¨§¥¦

.ok zeyrl xeq`y cenll el didy
,`ziixaa epipy cer.'ïéekúîì èøt úòã éìáa':`xnbd dywn ¦§¦©©§¨§¦§©¥

d mc`ïéekúîbexdlàèéLtixdy ,hlwn xirl dleb epi`yøa ¦§©¥§¦¨©
àeä àìè÷.oic ziaa dzin aiig - §¨¨

:`xnbd zvxzn,äaø øîàote`a `ziixad ixac z` x`al yi ¨©©¨
,dfkì èøtd mc`âøäå ,äîäaä úà âBøäì ïéekúîbbeyaúà §¨§¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤

íãàäoiekzpy e` ,dl jenqa cnryìbexdéúeëâøäåzerhaúà ¨¨¨©¦§¨©¤
,ìàøNéoiekzna e`ì`edy cle bexdìôðeteq oi`y wepiz-] ¦§¨¥©¥¤

i miyely zeigl,[meâøäåcle zerha,àîéi÷ ïamipte` lkay §¨©¤©¨¨
aexwy itl ,dbbya bxdy s` ,hlwn xirl dleb bxedd oi` el`

.eiyrna xdfdl el didy ,`ed cifnl
iabl exn`py ze`xwn zyxecd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:dbbya gvex,ïðaø eðz`xwna xn`p(ak dl xacna)rztA m`e' ¨©¨¨§¦§¤©
yie ,'dIcv `lA ilM lM eilr KilWd F` Ftcd dai` `lA§Ÿ¥¨£¨¦§¦¨¨¨§¦§Ÿ§¦¨
zeaizd on .dbbya gvex zeklda mipic dnk df weqtn cenll

'òúôa íà'ze`xl leki bxedd didy ote`a wxy ,cenll yi ¦§¤©
,eilr dleb ebxd m` if` ,bxdpd z` dligznúéåæ ïø÷ì èøt§¨§¤¤¨¦

zpitae ,ecia oikqe xg` aegxl cg` aegxn mc` `vi m`y -
ed`xy `la ,ebxde ipyd aegxd on `ay mc`a rbt aegxd
ef dbixdy xg`n ,hlwn xirl dleb bxedd oi` ,dligzn

.`id qpe`l daexw
zeaizd on'äáéà àìa',cenll yiàðBNì èøtbxedd did m`y - §Ÿ¥¨§¨§¥

itl ,dbbya ebxdy orehy s` ,dleb epi` ,okl mcewn bxdpl `pey
.cifna ebxdy yegl yiy

daizd on'Bôãä'k s` dleb dbbya bxeddy ,cenll yiBôçcL £¨¤§¨
bxdplBôeâa.cifna ok dyry mixne` oi`e ,oiekzn `la §

zeaizd onéìLä Bà''åéìò C,cenll yiàéáäìzeaxl -äãéøé ¦§¦¨¨§¨¦§¦¨
àéäLl.äiìò CøBödleb bxedd oi`y lirl x`azpy s` ,epiidc ¤¦¤£¦¨

ly ote` lka eaiigl yi mewn lkn ,dcixi jxca bxd ok m` `l`
,ecia ofxb wifgnd mc` ,oebk .dilr jxevl dzid m` elit` ,dcixi
z` dligz lityn `ed jk jxevle ,gka dlrnl ediabdl dvexe
ok dyry s` ,zelb aiig ef dcixia mc` bxd m` ,ofxbd mr eteb

.dilr jxevl
zeaizd on,'äiãö àìa'yi ,ipy cvl wexfl oiekzp `ly epiidc §Ÿ§¦¨

dnecke oa` wexfl oiekzpy ote`a wx xn`p zelb oicy cenll
,mc` my yiy rci `ly `l` ,bxdpd ea didy cv eze`lèøt§¨

ïéekúîìoa` wexfldì äëìäå äæ ãöìoa`døçà ãöì,my dbxde §¦§©¥§©¤§¨§¨¨§©©¥
.qpe`l aexw `edy itl ,dleb epi`y

`xwna xn`p cer(bi `k zeny),dbbya bxedd iabl,'äãö àì øLàå'©£¤Ÿ¨¨
,wxfy mewnl `l` el jenqae eciva wexfl oiekzp `ly ,epiidc
wexfl oiekzpyk wx xn`p zelb oicy ,el` zeaizn cenll yie

,mc` my yiy rci `ly `l` ,bxdpd did eay mewnlèøt§¨
,òaøà ÷øæå íézL ÷Bøæì ïéekúîìoa` wexfl oiekzp m`y ,xnelk §¦§©¥¦§§©¦§¨©©§©

dbxde zen` rax` wgxnl oa`d dklde ,zen` izy ly wgxnl
.qpe`l aexw `edy itl ,dleb epi` ,my

xn`p cer(d hi mixac),dbbya bxedd iableäòø úà àáé øLàå'©£¤¨Ÿ¤¥¥
,'øòiádidyk `l` dleb bxedd oi`y el` zeaizn cenll yie ©©©

,xril dnecd mewna bxdpdøòi äîyiñðkéì ÷éfnìå ÷fépì úeLø ©©©§©¦¨§©©¦¦¨¥
ììk óà ,íLyiy mewnì ñðkéì ÷éfnìå ÷fépì úeLøíLbxd m` §¨©¨§©¦¨§©©¦¦¨¥§¨

`la wifnd ly exivg jezl wfipd qpkp m` j` ,dleb dbbya my
.eilr dleb epi` ,dbbya ziad lra my ebxde ,ezeyx

:dbxde dhnypy mleq ly daily iabl wtq d`ian `xnbdàòa§¨
,ïðçBé éaøî eäáà éaø dépéîy mc`äèîLðå ,íleqa äìBò äéä ¦¥©¦£¨¥©¦¨¨¨¨¤©¨§¦§§¨

äáéìL[mleqd zebxcnn zg`-]åézçzî,ecaek zngnäìôðå §¦¨¦©§¨§¨§¨
dailydäâøäå,mc`eäî,dfa oicd dn -àðååb éàä ékm`d - §¨§¨©¦©©§¨

jxc dfk ote`a,àéä äiìòdid `ede ,mc`d itl oecl yiy oeikn £¦¨¦
,dleb epi` jkitle ,mleqd lr dilra weqrBàjxc,àéä äãéøé§¦¨¦

itlk zttkp dzid `ide ,dnvr dailyd itl oecl yiy oeikn
.dcixi jxc df didy `vnpe ,mc`d ziilr zrya dhn

déì øîà,eda` iaxl opgei iaxzòâð øákef jzl`ya zrbp ixd - ¨©¥§¨¨©§¨
aly oecipàéäL äãéøéläiìò CøBö,zcxei dailyd o`k s`y ©§¦¨¤¦¤£¦¨

yiy lirl `ziixaa x`azpe xg`ne ,mc`d ly eziilr jxevl
ote`a s`y `vnp ,dilr jxevl `idy dcixi `xwnd on zeaxl

.zelb aiig dailyd dhnypy df
:dpynd on opgei iaxl dywn eda` iaxdéáéúéàiax dywd - ¥¦¥

,epizpyna epipy ,opgei iaxl eda`Búãéøé CøãaL ìk ììkä äæbxd ¤©§¨¨¤§¤¤§¦¨
,äìBblkeBúãéøé Cøãa àlL,dilr jxca `l` ,bxd.äìBb Bðéà ¤¤Ÿ§¤¤§¦¨¥¤

el` zeaiz ,xxal yi dxe`kleBúãéøé Cøãa àlL','dleb epi` ¤Ÿ§¤¤§¦¨
éàî ééeúéàìdnka dpyna epipy xak ixd ,zeaxl ze`a od dn - §¥¥©

,dcixi jxca dbixd lr `l` mileb oi`y mipte`åàìoi` m`d - ¨
dpynd zpeeky ,xnelàðååb éàä ék ééeúéàìdfk ote` zeaxl - §¥¥¦©©§¨

.eilr mileb oi`e dilr jxck epecl yiy ,dailyd dhnypy
:eda` iaxl opgei iax aiydéîòèéìåCel` zeaiz ,jzhiyle -ìk' §¦©§¨¨

Búãéøé CøãaL,'dlebéàî ééeúéàì,zeaxl od ze`a dn -àlà ¤§¤¤§¦¨§¥¥©¤¨
xnel dz` jixv gxkdaééeúéàìoic z` zeaxl od ze`ay - §¥¥

d,áv÷ok m`eénð àëäepi` ezcixi jxca `ly' zeaizd s` - ©¨¨¨©¦
'dlebééeúéàìd oic z` zeaxl -áv÷wiicl xyt` i`e ,ze`a od §¥¥©¨

.dilr jxevl dcixi oiprl odn
:avwd oic `ed dn `xnbd zx`an dzreàéðúc,`ziixaaáv÷ §©§¨©¨

áv÷î äéäLbxde ,lecb oikqa dndad zenvr z` jzgn did - ¤¨¨§©¥
.zeziixad oia dxizq dxe`kl dfa epivn ,ezcear jxca dbbya

àãç àðzoikqa dkdyk bxd m`y ,epipy zg` `ziixaa -,åéðôì ¨¨£¨§¨¨
áéiçdkdyk bxd m`e ,zelbøeèt ,åéøçàì.zelbnCãéà àéðúå- ©¨§©£¨¨§©§¨¦¨

bxd m`y ,epipy zxg` `ziixaaeáéiç åéøçàìbxd m`e ,zelb §©£¨©¨
Cãéà àéðúå .øeèt åéðôìy ,epipy ziyily `ziixaae -ïéabxd m` §¨¨¨§©§¨¦¨¥
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zekn(ipy meil)

øîàäåxn` ixde -éaøå ,éaø ,ïðçBé éaø øîà óñBé éaøa ÷çöé áø §¨¨©©¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨©¦§©¦
éøéáñ eälek ,àáé÷ò éaøå ,ïBòîL éaøå ,éànL úéáe ,õòBø ïa äãeäé§¨¤¥¥©©§©¦¦§§©¦£¦¨§§¦¥

eäìmixaeq el` lk -,'àø÷nì íà Lé'xnel okzi cvik ,ok m`e §¥¥©¦§¨
.'zxeqnl m` yi' epizpyna xaeq iaxy

:`xnbd zvxznãBòå eäì øîà÷c eðééäxnel iax jxved jkitl - ©§§¨¨©§§
.dey dxifb it lr ezhiy z` x`al ,sqep mrh minkgl

:minkge iax zwelgna ielzd sqep ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©
àì÷éãì àqét àãLc ïàî ,àtt,lwc ur lr xtr yeb wxfy in - ¨¨©¦§¨¦¨§¦§¨

éøîz øzàå,urd on mixnz xiyde -ìeè÷å éøîz ìeæàåeklde - §©©©§¥§¨©§¥§¨
,edebxde mc` lr eltpe mixnzdeðàadfaïðaøå éaøc ú÷Bìçîì ¨§©£¤§©¦§©¨¨

urd on fzipd mqiwk `id ixd mixnzd zxiypy itl .epizpyna
`ed ixdy ,hlwn xirl zelbl wxefd aiig iax zrcle ,rwaznd
oic ea oi`e 'egk gk'a bxed df ixd minkg zrcl eli`e ,egka bxed

.zelb
:`xnbd zl`eyàèéLts` minkge iax ewlgiy xacd heyt - §¦¨

.'rwaznd urd on'l df oia yi welig dn ike ,df ote`a
:`xnbd daiynàîéúc eäîon mixnzd zxiypy xn`z `ny - ©§¥¨

lwcdéîc Bçk çëkly egk gkk iax itl s` mze` oecl yi - §Ÿ©Ÿ¨¥
,ecin yebd `veiy xg`l ,'egk' `id yebd zwixfy itl ,wxefd
minkgl iax dcei ok m`e ,'egk gk' md mixyepd mixnzd eli`e

,dfk ote`a zelb aeig oi`yïì òîLî à÷,ok xacd oi`y `tt ax ¨©§©¨
`edy ,ecia ofxb fge`d mc`k oecip xtrd yeby xaeq iax `l`
`le 'egk'n ziyrp mixnzd zxiypy `vnpe ,'egk' `le 'eteb'

.zelb wxefd z` aiigl yi ok lre ,'egk gk'n
:`xnbd zxxanàlàoecl yiy iax xaeq dfk ote`a s`e xg`n ¤¨

ok m` ,'egk gk'k `le 'egk'k mixnzd z`éëéä éaøì Bçk çkŸ©Ÿ§©¦¥¦
dì úçkLîgk'k epecl yiy dcei iax s`y ote` epivn okid - ©§©©¨

.zelb aeig ea oi`e 'egk
:`xnbd zx`anàqét àãLc ïBâklr xtr yeb mc` wxfy ote`a - §¦§¨¦¨

,lwcdàîøâì déçîe,mixnzd miielz eay urd z` yebd dkde - ©§¥§¦§¨
àñàáëì déçîe àîøb ìéæàåz` dzkde urd on dkizg dxype - §¨¦¦§¨©§¥¦§¨¨

,mixnzd leky`éøîz øzàå,leky`d on mixnzd exype -ìeæàå §©©©§¥§¨
ìeè÷å éøîziax dcen dfk ote`a .mc` ebxde mixnzd eklde - ©§¥§¨

.dleb epi`e ,'egk'a `le 'egk gk'a bxedk wxefd z` oecl yiy

äðùî
.dbbya bxedd ipicn dnka zwqer ef dpyn

mc`ïáà ÷øBfäexivg jeznâøäå ,íéaøä úeLøì,dbbya mc` my ©¥¤¤¦§¨©¦§¨©
äìBb äæ éøä.hlwn xirlíà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø £¥¤¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦

äúàöiMkîd`viy xg`l wx m` -Bãiî ïáàäwxefd lyàéöBä ¦§¤¨¨¨¨¤¤¦¨¦
älä[bxdpd-]BLàø úàoelgd ondìa÷åey`xa oa`d z` laiw - ©¨¤Ÿ§¦§¨

,bxdpeäæ éøäbxeddøeèt.zelbn £¥¤¨
y mc`Bøöçì ïáàä úà ÷øæ,envr xvgl -âøäå,dbbya mc` my ¨©¤¨¤¤©£¥§¨©

,xacd ielz if`ì ñðkéì ÷fépì úeLø Lé íà,íLel ozpy ,epiidc ¦¥§©¦¨¦¨¥§¨
bxedd df ixd ,exivgl qpkdl zeyx wifndäìBbezbixd lr ¤

,dbbyaåàì íàå,exivgl qpkdl wfipl zeyx ozp `ly -äìBb Bðéà §¦¨¥¤
,ezbixd lrøîàpL(d hi mixac)dbbya bxedd iablúà àáé øLàå' ¤¤¡©©£¤¨Ÿ¤

,'øòiá eäòø`l` dleb dbbya bxedd oi`y o`kn cenll yie ¥¥©©©
,xril dnecd mewna dbixdd dzidy ote`aøòiä äîyiúeLø ¨©©©§

ì ñðkéì ÷éfnìå ÷fépììk óà ,íLyiy mewn÷éfnìå ÷fépì úeLø ©¦¨§©©¦¦¨¥§¨©¨§©¦¨§©©¦
ì ñðkäì,íL,dleb dbbya my bxd m`úéaä ìòa øöç àöé- §¦¨¥§¨¨¨£©©©©©¦

,wifnd ly exivgì ñðkéì (÷éæîìå) ÷fépì úeLø ïéàL,íLjkitle ¤¥§©¦¨§©©¦¦¨¥§¨
.dleb epi` dbbya wifnd my ebxd m`

,øîBà ìeàL àaàahgl' weqtd jynda xn`pdn wiicl yi ©¨¨¥©§Ÿ
dnecd ote`a df did ok m` `l` dleb bxedd oi`y ,'mivr¥¦

,mivr zaihglíéöò úáèç äî`id,úeLøaehgl aiig mc` oi`y ¨£¨©¥¦§
,mivrìk óàly ote`úeLø,dleb eci lr bxd m`äknä áàä àöé ©¨§¨¨¨¨©©¤

Bða úà,dbbya ebxde ekpgl ickåokäãBøä áøä[xqiind-]úà ¤§§¨©¨¤¤

Bãéîìz,eci lr bxdpeåokïéc úéa çéìLzewln aiigd z` dknd ©§¦§§¦©¥¦
,zelb aeig oi` el` mipte` lkay ,eci lr dld bxdpe ,mirax`
ziiyr meyn yi el` lkay ,mivr zaihgl dnec df oi`y itl

.devn

àøîâ
bdmiaxd zeyxl oa` wxefdy dpynd ixac z` zxxan `xn

oa` wxefd :`xnbd dywn .dlebíéaøä úeLøìixd ,,àeä ãéæî ¦§¨©¦¥¦
recne ,miaxd zeyxa miievn miyp`y ezrca zelrdl el didy

.hlwn xirl dleb `ed
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ìàeîL áø øîàzwqer dpi` dpynd ¨©©§¥©¦§¨

`l` ,miaxd zeyxl mipa` mzq wxefd mc`aad mc`úà øúBñ §¥¤
,BìúBkote`ae ,mc` ebxde miaxd zeyxl lzekd on mipa` eltpe §

.zelb aiige dbbya bxedk epecl yi dfk
ixd ,bbeyk epecl yi recn mewn lkn :dywne `xnbd dayéòaéà¦¨¥

éðeiòì déìerbti `ly lzekd zxizq mcew opeazdl eilr did - ¥§©¥
aexwd bbeyk epecl yi ok dyr `ly xg`ne ,mipa`d on miyp`

.hlwn xirl dleb recne ,cifnl
zwqer dpynd :`xnbd zvxznad mc`,äìéla BìúBk úà øúBñ §¥¤§©©§¨

`l jkitle ,miaxd zeyxa jlil miievn miyp` oi`y dry `idy
.zelb aiigd bbeyk epice ,ef dxizqa ryt

:dywne `xnbd dayéðeiòì déì éòaéà énð äìéladid dlila s` - ©©§¨©¦¦¨¥¥§©¥
mizrl ixdy ,mipa`d on mc` wfpi `ly oiirle opeazdl eilr

iaxd zeyxa miyp` mikldn.dlila mb m
zwqer dpynd :`xnbd zvxznad mc`ätLàì BìúBk úà øúBñ §¥¤§¨©§¨

my miptp mc` ipa mizrle ,zleqt zklydl ieyrd mewn -
.mdiawpl

:`xnbd zxxanéîc éëéä ätLà éàäzwqer dty` efi`a - ©©§¨¥¦¨¥
.dpyndíéaø da éçéëL éà,my miptpd miax miyp` miievn m` - ¦§¦¥¨©¦

ok m`àeä òLBt.bbeyk epecl oi`e ,dfk mewnl elzek z` xzqy ¥©
eíéaø da éçéëL àì éàok m` ,miyp` my miievn oi` m`e -ñeðà ¦Ÿ§¦¥¨©¦¨

,àeämc`e ,mc` my yiy ezrca zelrdl eilr did `l ixdy
.hlwn xirl dleb epi` qpe`a bxedd

:`xnbd zx`anàëéøö àì ,àtt áø øîàdpynd dkxved `l - ¨©©¨¨Ÿ§¦¨
df oic xnelàlàelzek z` xzeqd mc`aúBðtéì äéeNòä ätLàì ¤¨§©§¨¨£¨¦¨

äìéla da,dlild zerya my zeptidl miyp` jxcy -ïéàå`id ¨©©§¨§¥
áéúéå éøwîc àkéàå ,íBia da úBðtéì äéeNòdxew mizrl mpn` - £¨¦¨¨©§¦¨§¦§¥§¨¦

mc`a zwqer dpynde .meid zerya s` dptpe mc` my ayeiy
bxedk epecl yi jkitle ,meid zrya myl elzek z` xzqy

ixdy ,zelb aiige dbbyaéåä àì òLBtaexwd ryetk epecl oi` - ¥©Ÿ¨¥
,cifnlíBia da úBðtéì äéeNò dðéà àäcmiyp` jxc oi` ixdy - §¨¥¨£¨¦¨¨©

,jci`ne ,meia my zeptidléåä àì énð ñðBà,qep`k epecl oi` - ¤©¦Ÿ¨¥
áéúéå éøwîc àkéà àäcmc` my ayeiy dxew mizrl ixdy - §¨¦¨§¦§¥§¨¦

`l` ,meia.`ed bbey
,dpyna epipy'åëå øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaødz`viykn m` ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

.xeht df ixd ,dlawe ey`x z` dld `ived ecin oa`d
oa xfril` iax ly enrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:awri,ïðaø eðzdbbya bxed iabl xn`p(d hi mixac)lfxAd lWpe' ¨©¨¨§¨©©©§¤
zaizn wiicl yie ,'zne Edrx z` `vnE urd on'àöîe'wxy ¦¨¥¨¨¤¥¥¨¥¨¨

lyp okn xg`le ,okl mcewn dbixdd mewna bxdpd didy ote`a
,ebxedd dleb f` ,ebxde e`vne urd on lfxadì èøtmc` §¨§

dBîöò úà àéöîîxg`l dbixdd mewnl ribdy ,epiidc ,dbixdl ©§¦¤©§
.lfxad e` oa`d dwxfp xakyíà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ïàkî¦¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

äúöiMîd`viy xg`l -Bãiî ïáàäbxedd lyälä àéöBä ¦¤¨§¨¨¤¤¦¨¦©¨
[bxdpd-]BLàø úàoelgd onøeèt ,dìa÷å.zelbn bxedd ¤Ÿ§¦§¨¨

:`ziixad ixac lr dywn `xnbdàøîéîìdz` utg m`d - §¥§¨
,xnelòîLî àøwéòî 'àöî'czaiz dxn`py mewn lkay - §¨¨¥¦¨¨©§©

,okl mcewn ievn did xaky `id dfa dpeekd '`vne'éäðéîøe- §¦§¦
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.dey dxifba ditlinl "cere" xn`e= àñéô.æòìá à"éðùéìë* .øôò ùåâ ,áâøéøîú øúàå
.mixnz xiyde =ú÷åìçîì åðàá.rwaznd urd onc `inec epiidc Ðàîéúã åäîÐ

did mixnzd zxiype oey`x gk did abxdy ,xehte inc egk gkk iaxl `dÐ ipy gk

mqiwk mixnzde ofxbk abxdy ol rnyn `w

.fzipdàîøâìÐmixnzdy zeixgd ur `ed

.elv` oielzàñáåëì äéçîåÐleky` `ed

.cgi mivaewnd mixnzdäðùîøæòéìà éáø
á÷òé ïáÐ.`xnba `nrh yxtnäëîä áàä
åðá úàÐ.zxg` jxcl ezehdlïéã úéá çéìùå

Ð.zewln aiigl mirax` dwlnd

àøîâäá úåðôéìÐ.mdiawpl mc` ipa

aizie ixwinc `ki`eÐ.meia zeptilàöîåÐ

.lfxad lyp zxiyp F`vne my `edy rnyn¤¤

åîöò àéöîîì èøôÐdld `ived ok ixg`

.egvna oa`d laiwe oelgd on ey`x z`

éåöîì èøô àöîåÐezfeg` dcy xkena

Ð "`vne eci dbiyde" aizk (el`ebl `ae)

dievn ef dle`b dzid m` .ievnl hxtecia

dxifgdl gweld z` oitek oi` Ð dxknyk

.zectil eléîð àúùäÐ,daehg `vn `l ik

.dkeqd ziiyr `l` devn dahgd oi`åàì
äåöîÐ.ezekdléøîàã àéä àúìéî åàìÐ

`xwnd on eaiydl il did efn daeh di`x

.ixii` devnc dahga e`lc ,envréòá éàã
àîèéî àì éòá éà àîèéîÐjl aiig eze`¦¥

.ef d`neha ycwnl qpkp m` zxk aezkdéëä
øåèôã éîðÐ.zxkn

úåáøì
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mewn lkn ,`xwnl m`y dil `xiaqc ab lr s` ,xnelk ."cere" xn`w ikd xzae

meyn `l` ,zxeqna `nrh ilz `l inp `xwirnc :dnize .dey dxifbn rnynl `ki` `kd

lype" xn`p ike :xn`w ikde ,`id `idc xey xeka sqei epiax axd xn`e !"evrn" aizk `lc

ayein ied f` Ð ok aizk i`c ?"evrn lfxad

,ixwck lype zexwl `xwnl m` yi xnel¨©

,"urd on" `l` xn`p `l `lde .opax ixn`cke

lr ayein lype opixwc `xwnd oeyl oi` ok m`e¨©

zxeqnl m` yic giken "urd on" i`ce `l` !df

lr ayein oeyld dfe ,liyde enk lyipe `edy¦¥¦¦

`d `gip `zyde .rwaznd urd onc ,"urd on"

"d`xi" iab oixcdpqa yxit oke ."cere" xn`wc

,d`xi epiidc zxeqnd on xity rnync ,"d`xi"¦¤

z`" dixza aizkc ,rnyn `xwc dihytc meyn

m` ,'ebe "oec`d iptipt jxekf d`xi :rnyn ok

`xwnd itl la` .zxeqnd itl epiide ,oec`d

."oec`d iptl" xninl dil ded Ð d`xi opixwc¥¨¤

åäîurl inc `le Ð inc egk gkk `nizc

zrya eciay dna rbp mzdc ,rwaznd

zrya ecin `vi xaky `kd la` ,urd zfzd

`l `ni` ,egk gkl xity inc ,mixnz zfzd

.ol rnyn `w Ð aiigil

àì`l `zydnc :yexit Ð 'ek `l` `kixv

wxefa oicd `edc ,xzeqa `newe`l jixv

.ynn

äôùàá,meia ixiin `zyde Ð 'eke dieyrd

.elzek xzeqa `le dty`l wxefae

,llk zeptil dieyr dpi`a hewpile :xn`z m`e

!`zyd xn`wcke ,aizie ixwnc `ki` dlila mbe

iweq`l dil zilc ,`ed qep` ok m`c :xnel yie

dieyr dpi`y oeik ,aizie ixwnc `ed dizrc`

,dlila zeptil dieyra `zyd la` .llk zeptil

.aizie ixwnc `ed meia mb iweq`l dil zi`óà
:xn`z m`e Ð 'ek ciar `w devn xinbc iab lr

dwl eli`c oeikc ,oic zia gilyn dyw mewn lkn

lknc :xnel yie !'eke ciar `w devn e`l xak

zaihga ok oi`y dn .dligzn devn `ki` mewn

my did `l zeaehg o`vn m`e ,dkeqc mivr

.jkl eahgp `l ixdy ,mlern devn zaihg

devn e`l `hg `l eli`c oeik :inp xninl `kile

`le .ixwin oic zia gily e`l `iddc Ð 'eke `id

lr dfe epa lr df ,eny mlerlc ,eia`e eaxl inc

.ecinlzàìái`n` :dniz Ð `peyl hxt dai`

dpyna aizkc dil wetiz ?`xw i`d jixhvi`

yi `nye .oeir jixve !"`pey `l `ede" dxez

xac liaya zipype zxfgp dxez dpynac xnel

df oipra yi zeiyxt daxde .xrin ycgzpy

"el aie` `le"n dyw `l la` .dxez dpyna

elit` xninl jixhvi` `eddc ,"irqn dl`"ac

oixcdpqa opixn`ck [mipiicle micrl] el aie` `l

`pey `l ik" inp aizk dxez dpyna) .(`,hk)

ixenl d`xp jk .(zipypy dyxt meyn "el `ed

.digiy
`nh
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,àáé÷ò éaøå ,ïBòîL éaøå ,éànL úéáe ,õòBø ïa äãeäé§¨¤¥¥©©§©¦¦§§©¦£¦¨

!àø÷nì íà Lé :eäì éøéáñ eälek¯øîà÷c eðééä §§¦¦§¥¥©¦§¨©§§¨¨©
àì÷éãì àñét àãLc ïàî :àtt áø øîà ."ãBòå" eäì§§£©©©¨©¦§¨¦¨§¦§¨

ìeè÷e éøîz ìeæàå ,éøîz øzàå¯ú÷Bìçîì eðàa §©©©§¥©£©§¥§¨§©£¤
.ïðaøå éaøc¯!àèéLt¯,éîc Bçk çëk :àîéúc eäî §©¦§©¨©§¦¨©§¥¨§Ÿ©Ÿ¨¥
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oiprl `xwnd cinrdl jixv oi`y `id l`rnyi iax zrc mpn`
.zayd zziay oiprl eheytk eyxtl ozip `l` ,ziriayd dpyd

.`weeca 'xivwe yixg' aezkd hwp recn yxtn `edeìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
,øîBà,yixgd oicn xivwd oic z` cenll yiy `id aezkd zpeek ¥

úeLø Léøç äîzaya zeyrl dxez dxq`y dyixgdy myk - ¤¨¦§
,devn `idy dyixg ly ote` oi` ixdy ,`id zeyx ly dyixg

óàdøéö÷ly dxivw epiid zaya zeyrl aezkd xq`y,úeLø ©¨¦§
øéö÷ àöéz`ad jxevl mixeryd,äåöî àeäL øîBòällka epi`e ¨¨§¦¨¤¤¦§¨

.zayd z` dgec `ed ixd jkitle ,zeayl aezkd ieeiv
dyixga wqer aezkd oi`y l`rnyi iax ixac lr dywn `xnbd

:devn lyïðaøî àeää déì øîà[minkgd cg`-]éànî ,àáøì ¨©¥©¥©¨¨§¨¨¦©
úeLøc äLéøçcdyixga wqer `xwndy l`rnyi iaxl el oipn - ©£¦¨¦§

xivw `l` zaya xq`p `ly o`kn cenll yi jkitle ,zeyx ly
,devn ly `le zeyx lyàîìcwqer aezkdy xnel okzi ixd - ¦§¨

aúLéøçd jxevl dcyäåöîc ,øîBò`id,àðîçø øîà éëä eléôàå £¦©¤§¦§¨©£¦¨¥¨©©£¨¨
úBaLz,ef dyixgn zeayl yiy dxez dxn` ok it lr s`e - ¦§

dgcz `l xnerd zxivw s` `linne ,zayd z` dgec `id oi`y
.zayd z`

déì øîàdcy zyixga devn oi`y itl ,ok xnel xyt` i` ,`ax ¨©¥
c ,xnerd jxevlàöî íàc ïåékxak `edy dcy xnerd jxevl ¥¨§¦¨¨

LøBç Bðéà ,Leøçzevn myl dyxegle aeyl deevn epi` - ¨¥¥
eilr lhen `l` ,dyexg dcy `vn `l m` s` if` ,xnerd

mewn lkn ,xnerd jxevl dcyd yexgläåöî åàìdevn oi` - ¨¦§¨
yixga' aezkdy xnel jixv gxkday ,`vnpe .dyixgd mvra
cenll yi jkitle ,zeyx ly dyixga wqer 'zeayz xivwae
ly dxivw `l` zaya xeq`l oi`y ,dxivw oiprl s` epnid
xevw `vn m` s` ixdy ,devn `idy xnerd zxivw la` ,zeyx
.zayd z` dgec `id ixd ,xnerd zevn myl xevwle aeyl aiig

:`ziixan `ax ixac lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]àðéáø ¥¦¥©¦¨
,àáøìdpyna epipy(`"r lirl),áøäå ,Bða úà äknä áàä àöé §¨¨¨¨¨¨©©¤¤§§¨©

,ïéc úéa çéìLe ,Bãéîìz úà äãBøämpi` bbeya ebxd m` el` lky ¨¤¤©§¦§¦©¥¦
.devna miwqery itl ,milebå,jk lr zeywdl yiéànàrecn - §©©

,devna wqerk epa dknd a`d z` oecl yiàîéìxyt` ixd - ¥¨
c xneläåöî åàì øéîb eléàc ïåékcnel oad did eli`e xg`ny - ¥¨§¦¨¦¨¦§¨

,ezekdl a`d lr devn dzid `l dxeykäåöî åàì énð àzLä- ©§¨©¦¨¦§¨
oecl oi` ,ezekdl a`d jxvede ie`xk oad cnl `l m` eiykr s`
.dci lr dleb a`d oi` recn ,ok m`e ,devn xykd `l` ef d`kd

:`piaxl `ax aiydíúä,epa dknd a`d iabl my -áb ìò óà ¨¨©©©
ãéáò à÷ äåöî énð øéîâclr devn yi dxeyk cnel oad m` s` - ¦¨¦©¦¦§¨¨¨¦

,ezekdl a`dáéúëc(fi hk ilyn)ða øqé','Eçéðéå Emlerl jkitle ¦§¦©¥¦§¦¦¤
.devna wqerk a`d z` oecl yi

øãäokn xg`l -éøîàc àéä àúléî åàì ,àáø øîàxacd oi` - £©£©¨¨¨¦§¨¦§©§¦
yiy ,zxg` daeyz eaiydl did xzei aeh ,xnelk ,izxn`y itk

ixdy ,devn ly dyixga wqer `xwnd oi`y gikedläøéö÷§¦¨
äLéøçc àéîec,xnel yi jkitle ,dyixgl dxivw aezkd dnic - §¨©£¦¨

äîiabl epivnäLéøçm`yLøBç Bðéà Leøç àöîm` s`y - ©£¦¨¨¨¨¥¥
daiig `l mewn lkn ,xnerd jxevl dyixga devn yiy xn`p

dyexg dcy `vn m` `l` ,xnerd jxevl yexgl dxezdi`yx
,xnerd jxevl da rexfl `edBðéà øeö÷ àöî) énð äøéö÷ óà©§¦¨©¦¨¨¨¥

(øöB÷aiig epi` xevw `vni m`y ote`a `l` wqer aezkd oi` - ¥
,xevwlCzòc à÷ìñ éàåzxivwa wqer `xwndy xn`z m`e - §¦©§¨©§¨

`idy xnerd,äåöîm`y xnel okzi cvik,øöB÷ Bðéà øeö÷ àöî ¦§¨¨¨¨¥¥
ixdäåöî`idàéáäìe øBö÷ìaezkd oi`y gxkdae .xnerd myl ¦§¨¦§§¨¦

wiicl ozip ok lre ,zeyx ly dxivwa `l` xnerd zxivwa wqer
.zayd z` dgec devn ly dxivwy o`kn

äðùî
ine ,dbbya ebxd m` hlwn ixrl milebd md in zx`an ef dpyn

.zelb miaiigzn mzbixday el` md
éãé ìò äìBb áàäzbixd,ïaäbbeya epa z` a`d bxd m` ,xnelk ¨¨¤©§¥©¥

.hlwn xirl dleb `ed ixdéãé ìò äìBb ïaäåzbixd.áàä §©¥¤©§¥¨¨
ïéìBb ìkählwn xirléãé ìòn mc` zbixdå ,ìàøNéokïéìBb ìàøNé ©Ÿ¦©§¥¦§¨¥§¦§¨¥¦
ïäéãé ìò,mc` lk zbixd lr -,áLBz øbî õeçl`xyi bxd m`y ©§¥¤¦¥¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zekn(ipy meil)

,'äéäé àîè'didi `nhy zeaxl d`a 'didi' zaize,íB÷î ìkî ¨¥¦§¤¦¨¨
`nhp m` s` ,zxk aiig ycwnl qpkpd `nh mc` lky ,xnelk

.devn zn jxevl
zeaxl dz` leki cvik :`axl dywne dad` xa `c` ax ay

ixd ,devn znl `nhpd z` 'didi' zaizndéì éòaéî àeää©¦¨¥¥
àéðzãëì,`ziixaa epipyy dnl zkxvp ef daiz -'äéäé àîè' §¦§©§¨¨¥¦§¤

úBaøìd z`íBé ìeáèoiicr ez`nehl mc` lah m` elit`y - §©§
axrd mcew ycwnl qpkp m`e ,eyny aixriy cr xedh epi`

,zxk aiig ynyúBaøì 'Bá Búàîeè'd z`íéøeték øqeçîs`y - §¨§©§©¦¦
dpnp `ed m` mewn lkn ,eyny aixrde ez`nehl mc` lah m`
oaxw `iadl mikixvd mi`nhd el` ,epiidc ,'dxtkd ixqegn' lr
`ed ixd ,epaxw z` `iady mcew ycwnd zial qpkpe ,mz`nehl
,mei leahd z` zeaxl 'didi' zaiz dkxvede xg`ne .zxk aiig
zial qpkp m` devn zna `nhpd mc` s`y cenll yi oipn ok m`

.zxk aiig xdhpy mcew ycwnd
déì øîà,`axàðéîà à÷ (Búàîeè) 'ãBò'î àðàdzid izpeek - ¨©¥£¨¥§¨¨£¦¨

qpkdl xeq` devn znl `nhpd s`y df oic cenll yiy ,xnel
ef daizy ,'Fa Fz`nh cFr' `xwnay 'cer' zaizn ,ycwnlª§¨

.dyxcl `id zxzein
lirl dxkfedy `ibeqd lk z` mipeyd yiy d`ian `xnbd(`"r)

:xg` oipr lr 'devn xykde devn' oiprldì éðúîc àkéàyi - ¦¨§©§¥¨
lirl `ax z` cinlz eze` l`yy dl`yd z` mipeyd(`"r)

,dixg`ly `ibeqd lk z`e 'zeyxc mivr zahgnc i`nn'àäà- ©¨
`xwna xn`p .df oipr lr(`k cl zeny)mFIaE carY mini zWW'¥¤¨¦©£Ÿ©

,zAWY iriaXd.'úBaLz øéöwáe Léøçadn lr mi`pzd ewlgpe ©§¦¦¦§Ÿ¤¨¦©¨¦¦§
,`id `aiwr iax zrc .xivwae yixga zeayl aezkd ieeiv xn`p
m`y ,zay zziay oiprl ezligzk aezkd jynd z` yxtl oi`y
zpeek gxkda `l` .xivwe yixg iabl wx dziay oic hwp recn ok
`a dn x`an `ed dzre .ziriayd dpyd zziay oiprl aezkd

.epcnll df `xwnéøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaøCaezkdøîBìxeq`l ©¦£¦¨¥¥¨¦©
d z`ìL Léøçd zpyúéòéáL,dnvråz` xeq`l jixv epi` ok ¨¦¤§¦¦§

dìL øéö÷d zpyøîàð øák éøäL ,úéòéáLdf oiprl xg` `xwn ¨¦¤§¦¦¤£¥§¨¤¡©
(dÎc dk `xwie),øBîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN'`l Lxivw gitq z` ¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§¥§¦©§¦§Ÿ

.'xFvwzàlàxeq`l `id aezkd zpeekeléôàd z`áøò ìL Léøç ¦§¤¨£¦¨¦¤¤¤
dì ñðëpL úéòéáLd zpyéáL,úéòdpya yexgl xeq`y ,xnelk §¦¦¤¦§©¦§¦¦

,ziriayd dpyl lirend ote`a ziyydåz` xeq`l aezkd `a ok §
dìL øéö÷d zpy,úéòéáL éàöBîì àöiL úéòéáLm`y ,epiidc ¨¦¤§¦¦¤¨¨§¨¥§¦¦

yi ,ziriayd dpya xvwidl die`x dzidy d`eaz dcya dgnv
.zipinyd dpya dxvwp m` s` ,ziriay zyecw da bedpl

oiprl `xwnd cinrdl jixv oi`y `id l`rnyi iax zrc mpn`
.zayd zziay oiprl eheytk eyxtl ozip `l` ,ziriayd dpyd

.`weeca 'xivwe yixg' aezkd hwp recn yxtn `edeìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
,øîBà,yixgd oicn xivwd oic z` cenll yiy `id aezkd zpeek ¥

úeLø Léøç äîzaya zeyrl dxez dxq`y dyixgdy myk - ¤¨¦§
,devn `idy dyixg ly ote` oi` ixdy ,`id zeyx ly dyixg

óàdøéö÷ly dxivw epiid zaya zeyrl aezkd xq`y,úeLø ©¨¦§
øéö÷ àöéz`ad jxevl mixeryd,äåöî àeäL øîBòällka epi`e ¨¨§¦¨¤¤¦§¨

.zayd z` dgec `ed ixd jkitle ,zeayl aezkd ieeiv
dyixga wqer aezkd oi`y l`rnyi iax ixac lr dywn `xnbd

:devn lyïðaøî àeää déì øîà[minkgd cg`-]éànî ,àáøì ¨©¥©¥©¨¨§¨¨¦©
úeLøc äLéøçcdyixga wqer `xwndy l`rnyi iaxl el oipn - ©£¦¨¦§

xivw `l` zaya xq`p `ly o`kn cenll yi jkitle ,zeyx ly
,devn ly `le zeyx lyàîìcwqer aezkdy xnel okzi ixd - ¦§¨

aúLéøçd jxevl dcyäåöîc ,øîBò`id,àðîçø øîà éëä eléôàå £¦©¤§¦§¨©£¦¨¥¨©©£¨¨
úBaLz,ef dyixgn zeayl yiy dxez dxn` ok it lr s`e - ¦§

dgcz `l xnerd zxivw s` `linne ,zayd z` dgec `id oi`y
.zayd z`

déì øîàdcy zyixga devn oi`y itl ,ok xnel xyt` i` ,`ax ¨©¥
c ,xnerd jxevlàöî íàc ïåékxak `edy dcy xnerd jxevl ¥¨§¦¨¨

LøBç Bðéà ,Leøçzevn myl dyxegle aeyl deevn epi` - ¨¥¥
eilr lhen `l` ,dyexg dcy `vn `l m` s` if` ,xnerd

mewn lkn ,xnerd jxevl dcyd yexgläåöî åàìdevn oi` - ¨¦§¨
yixga' aezkdy xnel jixv gxkday ,`vnpe .dyixgd mvra
cenll yi jkitle ,zeyx ly dyixga wqer 'zeayz xivwae
ly dxivw `l` zaya xeq`l oi`y ,dxivw oiprl s` epnid
xevw `vn m` s` ixdy ,devn `idy xnerd zxivw la` ,zeyx
.zayd z` dgec `id ixd ,xnerd zevn myl xevwle aeyl aiig

:`ziixan `ax ixac lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]àðéáø ¥¦¥©¦¨
,àáøìdpyna epipy(`"r lirl),áøäå ,Bða úà äknä áàä àöé §¨¨¨¨¨¨©©¤¤§§¨©

,ïéc úéa çéìLe ,Bãéîìz úà äãBøämpi` bbeya ebxd m` el` lky ¨¤¤©§¦§¦©¥¦
.devna miwqery itl ,milebå,jk lr zeywdl yiéànàrecn - §©©

,devna wqerk epa dknd a`d z` oecl yiàîéìxyt` ixd - ¥¨
c xneläåöî åàì øéîb eléàc ïåékcnel oad did eli`e xg`ny - ¥¨§¦¨¦¨¦§¨

,ezekdl a`d lr devn dzid `l dxeykäåöî åàì énð àzLä- ©§¨©¦¨¦§¨
oecl oi` ,ezekdl a`d jxvede ie`xk oad cnl `l m` eiykr s`
.dci lr dleb a`d oi` recn ,ok m`e ,devn xykd `l` ef d`kd

:`piaxl `ax aiydíúä,epa dknd a`d iabl my -áb ìò óà ¨¨©©©
ãéáò à÷ äåöî énð øéîâclr devn yi dxeyk cnel oad m` s` - ¦¨¦©¦¦§¨¨¨¦

,ezekdl a`dáéúëc(fi hk ilyn)ða øqé','Eçéðéå Emlerl jkitle ¦§¦©¥¦§¦¦¤
.devna wqerk a`d z` oecl yi

øãäokn xg`l -éøîàc àéä àúléî åàì ,àáø øîàxacd oi` - £©£©¨¨¨¦§¨¦§©§¦
yiy ,zxg` daeyz eaiydl did xzei aeh ,xnelk ,izxn`y itk

ixdy ,devn ly dyixga wqer `xwnd oi`y gikedläøéö÷§¦¨
äLéøçc àéîec,xnel yi jkitle ,dyixgl dxivw aezkd dnic - §¨©£¦¨

äîiabl epivnäLéøçm`yLøBç Bðéà Leøç àöîm` s`y - ©£¦¨¨¨¨¥¥
daiig `l mewn lkn ,xnerd jxevl dyixga devn yiy xn`p

dyexg dcy `vn m` `l` ,xnerd jxevl yexgl dxezdi`yx
,xnerd jxevl da rexfl `edBðéà øeö÷ àöî) énð äøéö÷ óà©§¦¨©¦¨¨¨¥

(øöB÷aiig epi` xevw `vni m`y ote`a `l` wqer aezkd oi` - ¥
,xevwlCzòc à÷ìñ éàåzxivwa wqer `xwndy xn`z m`e - §¦©§¨©§¨

`idy xnerd,äåöîm`y xnel okzi cvik,øöB÷ Bðéà øeö÷ àöî ¦§¨¨¨¨¥¥
ixdäåöî`idàéáäìe øBö÷ìaezkd oi`y gxkdae .xnerd myl ¦§¨¦§§¨¦

wiicl ozip ok lre ,zeyx ly dxivwa `l` xnerd zxivwa wqer
.zayd z` dgec devn ly dxivwy o`kn

äðùî
ine ,dbbya ebxd m` hlwn ixrl milebd md in zx`an ef dpyn

.zelb miaiigzn mzbixday el` md
éãé ìò äìBb áàäzbixd,ïaäbbeya epa z` a`d bxd m` ,xnelk ¨¨¤©§¥©¥

.hlwn xirl dleb `ed ixdéãé ìò äìBb ïaäåzbixd.áàä §©¥¤©§¥¨¨
ïéìBb ìkählwn xirléãé ìòn mc` zbixdå ,ìàøNéokïéìBb ìàøNé ©Ÿ¦©§¥¦§¨¥§¦§¨¥¦
ïäéãé ìò,mc` lk zbixd lr -,áLBz øbî õeçl`xyi bxd m`y ©§¥¤¦¥¨

bxdp `l` dleb epi` dbbya.
áLBz øâåbxdyäìBb Bðéàhlwn xirléãé ìò àlàzbixdáLBz øb §¥¨¥¤¤¨©§¥¥¨
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,dpyna epipy :epa zbixda a`d dleb ote` dfi`a zxxan `xnbd

éãé ìò äìBb áàäzbixd.ïaä:`xnbd dywnúøîàäåepipy ixde - ¨¨¤©§¥©¥§¨¨§©
lirl dpyna(`"r),Bða úà äknä áàä àöéepi`y ,dbbya ebxde ¨¨¨¨©©¤¤§

ixacl xzeq df ixde ,ekepig zevna wqry itl ,eci lr dleb
.epa zbixda dleb a`dy o`k dpynd

xg`l epa z` dknd a`a zwqer epizpyn :`xnbd zvxznøéîâc§¨¦
epi`y `vnpe ,ezekdl deevn a`d oi`e ,ekxv lk cnl xaky -

.dleb dbbya ebxd m` jkitle ,devna wqer
:dywne `xnbd dayúøîàäåc ,lirl x`azp ixde -áb ìò óà §¨¨§©©©©
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zekn(iyily meil)

da ïéàLly minelyz,äèeøt äåLzewln aeig yi dfk ote`ay ¤¥¨¨¤§¨
,ef d`kdaeäkä ,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîàcexiagl mc`äàkä §¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦¨©¨¨

,äèeøt äåL da ïéàLdf ixd,ä÷Bìdxezd ixeqi` lr xary itl ¤¥¨¨¤§¨¤
(b dk mixac).'siqi oR siqi `l'åc `ziixad ly `pzd xaeqàì ŸŸ¦¤Ÿ¦§¨

äìì÷ì äàkä ïðéLwîoicl d`kdd oic z` miyiwn oi`y - ©§¦©©¨¨¦§¨¨
xg`n ,dwel epi` izek llwnd l`xyiy s` jkitle ,dllwd
da oi`y d`kd edknd mewn lkn ,'jnr' dyrn dyer epi`y

dwel `ed ixd dhext dey`ziixad zwqer df ote`ae .
.l`xyi ici lr miwel md oke ,izeke car ici lr dwel l`xyidy
mdici lr oileb l`xyie l`xyi ici lr oileb lkd ,dpyna epipy

áLBz øb éãé ìòî õeç.'åëå ¥©§¥¥¨
:dpynd ixaca dxizq dywn `xnbdàîìàixacn x`ean - ©§¨

y ,dpyndáLBz øbk,àeä íéáëBk ãáBòzelb oic zxeza epi`y ¥¨¥¨¦
hlwn xirl,`l` ,l`xyi zbixd ici lr dleb `ed oi` ixdy

,jk lr zeywdl yie .ezbixd lr dleb l`xyi oi` oke ,bxdpàîéà¥¨
a x`eand oicd z` xen` -àôéñ,dpynd lyìò äìBb áLBz øb ¥¨¥¨¤©

éãézbixd,áLBz øbhlwn ixrl milebd l`xyik epicy rnyne §¥¥¨
.dbbya mdixag zbixda

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àðäk áø øîàzwqer `tiqd - ¨©©©£¨Ÿ©§¨¨
,áLBz øb âøäL áLBz øâa,zelb oic ea xn`p ok` dfaeïàk- §¥¨¤¨©¥¨¨

zwqer `yixd,ìàøNé âøäL áLBz øâa,hlwn xirl dleb epi`y §¥¨¤¨©¦§¨¥
.zelb ypera el ic `ly itl

aeyii oiprl `pdk ax ixac z` mi`iand yiy d`ian `xnbd
:ze`xwnd oia dxizqéããäà éàø÷ éîøc àkéàmiywnd yi - ¦¨§¨¥§¨¥©£¨¥

,miweqtd oia dxizqáéúk(eh dl xacna)áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì' §¦¦§¥¦§¨¥§©¥§©¨
,'íéøòä LL äðééäz íëBúahlwn ixry aezkd ixacn x`eane §¨¦§¤¨¥¤¨¦

,ayez xbl s` ecrepe,jci`náéúë(ai my)íéøòä íëì eéäå' §¦§¨¨¤¤¨¦
,'èì÷îìwxy aezkd ixacn wiicl yie'íëì'ecrep l`xyi ipal - §¦§¨¨¤

,hlwnd ixríéøbì àìå.ayez xbl `le - §Ÿ©¥¦
:`xnbd zvxznîàïàk ,àéL÷ àì ,àðäk áø øhrnnd `xwnd - ¨©©©£¨Ÿ©§¨¨

wqer hlwn xirl zelb oicn mixbïàk ,ìàøNé âøäL áLBz øâa- §¥¨¤¨©¦§¨¥¨
wqer mixbd z` s` daxnd `xwnd.áLBz øb âøäL áLBz øâa§¥¨¤¨©¥¨

ayez xb oic iabl `ziixal dpynd oia dxizq dywn `xnbd
zbixd ici lr dleb ayez xby ,dpyna x`azp :ayez xb bxdy

.xg` ayez xbéäðéîøe,`ziixad ixacn jk lr zeywdl yi - §¦§¦
zeevnd rayn zg` lr mixaerd gp ipa ly mpica zwqerd
,epiidc ,'ozzin `id ef ozxdf`'y `ed mda oicdy ,oda eehvpy
jk lre .dzin miaiig exdfedy zexdf`d on zg` lr exar m`y

,`ziixad zxne`Cëéôìlr exar m` dzin md miaiige xg`n - §¦¨
if` ,oda eehvpy zeevnd on zg`øbayezeâøäL íéáëBk ãáBòå ¥§¥¨¦¤¨§

md ixd ,bbeya elit`,ïéâøäðmpi`y `ed gp ipaa oicdy itl ¤¡¨¦
ixd bbeya exar m` elit` `l` ,dxiard mcew d`xzd mikixv

mibxdp mdc ,`ziixad ixacn cenll yie .éðz÷z` dpeW `idy - ¨¨¥Ÿ¨
ly epicøbayezíéáëBk ãáBòc àéîeccaer ly epic enk - ¥§¨§¥¨¦
,miakekdéðéî øa ìè÷c àðL àì íéáëBk ãáBò äîbxd m` oia - ¨¥¨¦Ÿ§¨¦§©©¦¥

,ezenk ieb xnelk ,epin oa z` dbbyaøa åàìc ìè÷c àðL àìå§Ÿ§¨¦§©§¨©
déðéîmc` epiidc ,epin oa epi`y in z` dbbya bxd m` oiae - ¦¥

`ed ixd oipr lka ,l`xyinøb óà ,âøäð,epic jk ayezàðL àì ¤¡¨©¥Ÿ§¨
dépéî øa ìè÷cayez xb epiidc ,epin oa z` dbbya bxd m` oia - ¦§©©¦¥

,ezenkdépéî øa åàìc ìè÷ àðL àìåinl dbbya bxd m` oiae - §Ÿ§¨§©§¨©¦¥
`ed ixd oipr lka ,l`xyin mc` epiidc ,epin oa epi`y.âøäðixde ¤¡¨

ayez xb bxdy ayez xby ,epizpyna x`eand oicl xzeq df
.hlwn xirl dleb

:`xnbd zvxznàcñç áø øîà,ïàk ,àéL÷ àìzwqer dpynd - ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
ote`aBâøäLa exiagl ayez xbd,äãéøé Cøcdleb `ed ok lre ¤£¨¤¤§¦¨

e ,hlwn xirlïàkk zwqer `ziixad -BâøäLa,äéiìò Cøcok lre ¨¤£¨¤¤£¦¨
.bxdp `l` dleb epi`

:dfa weligd zaiq z` `xnbd zx`aneéìb ìàøNéc äãéøé Cøc- ¤¤§¦¨§¦§¨¥¨¥
,dleb `ed ixd dcixi jxca dbbya exiag z` bxedd l`xyiy

jkitlénð eäéàdcixi jxca exiag bxdy ayez xb s` -déì ébñ ¦©¦©¦¥
el ic -ayper.úeìâla`øeèt ìàøNéc äéiìò Cøcl`xyiy - §¨¤¤£¦¨§¦§¨¥¨

,zelbn xeht dilr jxca dbbya exiag z` bxeddàeäayez xb -
,dilr jxca ayez xbd exiag z` bxdyâøäð. ¤¡¨

:`xnbd jk lr dywnàáø déì øîà,`cqg axløîBçå ì÷ åàìå ¨©¥¨¨§¨©¨¤
àeälwn dilr jxca bxdyk dzinn eze` xehtl oi` m`d -

,xnegeäîea bxeddäãéøé Cøc,`xneg da epivnyéìb ìàøNéc- ©¤¤§¦¨§¦§¨¥¨¥
mewn lkn ,zelba aiigzp dcixi jxca exiag z` bxedd l`xyiy

úeìâa déì ébñ énð eäéàic dcixi jxca exiag bxdy ayez xb - ¦©¦©¦¥§¨
a bxd m`y xnel okzid ,ok m` ,zelba el,äéiìò Cøcda epivny ¤¤£¦¨

,`lewìàøNécdilr jxca exiag bxeddøeèt,zelbnâøäð eäéà §¦§¨¥¨¦¤¡¨
bxdp ayez xbd `di -.

`ziixal dpynd oiay dxizqd z` `ax ayiin ef `iyew zngne
:xg` ote`a,àáø øîà àlàayez xbl dzin zaiignd `ziixad ¤¨¨©¨¨

zwqer ,dbbya exiag z` bxdyøzeî øîBàaxaqy ayez xba - §¥¨
.bxdpe cifnk oecip `ed dfk ote`ae ,exiag z` bexdl el xzeny

ééaà déì øîàm` ,`axløzeî øîBàxeq`y rci `ly ,`ed ¨©¥©©¥¥¨
ok m` ,bexdl,àeä ñeðà.bxdp recne ¨

déì øîà,`axøîBà éðàLdy [xaeq-],àeä ãéæîì áBø÷ øzeî øîBà ¨©¥¤£¦¥¥¨¨§¥¦
`l` dleb epi` ok lre ,ok zeyrl xeq`y cenll el didy itl

.bxdp
z` x`al cvik o`k ewlgpy `axe `cqg axy zx`an `xnbd

:mzhiyl mikled `ziixadeäééîòèì eãæàå`cqg axe `ax - §¨§§©§©§
ayez xbl dzin zaiignd] `ziixad z` cinrdl m` ewlgpy
lk mixaeq ,xzen xne`a e` dilr jxca bxeda [exiag z` bxdy
xzen xne`d m`d xg` mewna ewlgpy epivn oky ,ezhiyk cg`

.`ed qep`y e` ,`ed cifnl aexwøîzéàczwelgn dxn`p jky - §¦§©
e ,wegxn zenc d`xy ayez xb iabl ,yxcnd ziaaøeáñkdid §¨

yäîäa,dbxde `idàöîðå`edy,íãàmc` zenc d`xy e` §¥¨§¦§¨¨¨
y did xeaqkeéðòðk,ebxde `edàöîðå`edyøîBà àáø .áLBz øb §©£¦§¦§¨¥¨¨¨¥

áéiçd mc`y itl ,dzin bxeddøîBàyøzeîbexdlãéæîì áBø÷ ©¨¥¨¨§¥¦
,àeädid xeaqy df s`e ,z`f zeyrl xeq`y cenll el did oky

el did oky ,xzen xne`l ezencl yi mc` `vnpe dnda `idy
.ahid dligzn oiirløeèt ,øîBà àcñç áøxg`n ,dzinn bxedd ©¦§¨¥¨

dy,àeä ñeðà øzeî øîBàdnda bxedy did xeaqy df mc` s`e ¥¨¨
.ef ezbixda `ed qep`

m` xzen xne`d oica `cqg axe `ax ewlgpy ,ok m` x`ean
`ax ,mzhiyl o`k ewlgpy `vnpe .cifnl aexw e` `ed qep`
`ziixad ixac z` yxit ,`ed cifnl aexw xzen xne`y xaeqd
xne` didy ote`a ayez xb bxdy ayez xbl dzin zaiignd
leki `l `ed qep` xzen xne`y xaeqd `cqg ax mpn` ,xzen

dilr jxca `ziixad cinrdl jxved `l` ,ok yxtl did.
:`cqg ax zhiy lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]áøì àáø ¥¦¥¨¨§©

,àcñç`xwna xn`p(b k ziy`xa)`ed jexa yecwd xn`y ¦§¨
dxy z` gwly xg`l jlnia`lpä','zç÷ì øLà äMàä ìò úî E ¦§¥©¨¦¨£¤¨©§¨

åàì éàîdzin `ed aiigy `xwnd zpeek oi` m`d -íãà éãéa- ©¨¦¥¨¨
,did xzen xne`y s` lr ,yi` zy` gwly lr ,gp ipa ipica
xne`y o`kn cenll yie .`id mdxa` zeg`y did xeaq ixdy
qep`y xaeqd `cqg ax ixack `lye ,`ed cifnl aexw xzen

.`ed
:`xnbd dgecàì`l` ,oic ziaa dzin aiigy dpeekd oi` - Ÿ

dzin aiigzpyénð à÷éc .íéîL éãéaixacn ok wiicl yi s`e - ¦¥¨©¦©§¨©¦
,aezkdáéúëc(e my)KUg`e' jlnia`l `ed jexa yecwd xn`y ¦§¦¨¤§Ÿ

LzF` ikp` mB,'éì àBèçî`l` `hgd oi`y 'il' zaizn wiicl yie ©¨Ÿ¦§¥£¦
mc` ipica jk lr aiig epi` j` ,miny itlk.

:df weic lr `xnbd dywnéîòèìeCyxtl ozip cvik ,jzhiyle - §©§¨
`xwnd ixac z`(h hl my)Ki`e' ,xtihet zy`l sqei xn`y§¥

z`Gd dlcBd drxd dUr`,'íéäìàì éúàèçåyi my mb m`d ¤¡¤¨¨¨©§Ÿ¨©Ÿ§¨¨¦¥Ÿ¦
wx didi `hgdy yxtl,íãàì àìå íéäìàìdid i`ce `ld ¥Ÿ¦§Ÿ§¨¨
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המשך בעמוד לד

oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxt`nw `aa
äèåøô äåù äá ïéàùÐopitlic .dwel epi`e mlyn Ð dhext inelyz da yi m`y

oi` ike ,oinelyzl exiaga laeg dxez dzaix yexita :(a,al) "zexrp el`"a zeaezka

.(dk mixac) "siqei ot" "siqez `l" lr xary dwel dhext dey daäàëä ïðéù÷î àìå
äìì÷ìÐlr dwli `l jk Ð "jnra" aizkc ezllw lr dwel epi`y myky xnel

yiwnc `ki`c ,oixcdpqa `id `zbelte .ez`kd

.yiwn `lc `ki`eáùåú øâî õåçÐrnyne

ici lr dleb `ed `lc ,dil hrnn ediiexznc

.eilr dleb l`xyi `le ,bxdp `l` ezbixdàì
áùåú øâ âøäù áùåú øâ 'åë àéù÷Ð,dleb

epi` l`xyi z` bxdyk `yixe .`icda ipzwck

.zelba dil ibq `lc Ð dlebêëéôìÐray`

vnef ozxdf` :ol `niiwe .i`w gp ipa eehvpy ze

Ð ebxdy ieb e` ayez xb jkitl ,ozzin `id

oikixv gp ipa oi`y ,bbeya elit`e ,oibxdp

.(`,fp) oixcdpqa opixn`ck ,d`xzdàì éåâ äî
äéðéî øá ìè÷ àðùÐ.ezenk iebäéðéî øá åàì

Ð.l`xyiäéðéî øá ìè÷ àðù àì áùåú øâ óà
Ð.ezenk ayez xbäéðéî øá åàìãÐ.l`xyi

xzen xne`aÐ.`ed zelb xa e`lc ,bxdpåãæàå
åäééîòèìÐxne`a iiepyl ira `lc `cqg ax

.bxdp xn`c `axe .`ed qep` xaqwc ,xzen

äîäá øåáñëÐel didy ,xzen xne`k df ixd

ayez xbae ,oiirl el did df s`e .cenll

.opiwqráééçÐ.dziníãà éãéá åàì éàîÐ

xeaqk Ð did xzen xne` dfe .gp ipa ipica

.`id mdxa` zeg`íãàì àìå íéäìàìÐ`lde

!yi` zy` `idy rceiâåøäú ÷éãö íâ éåâäÐ

,`ed jexa yecwd el dcedy dizrc `wlq `w

.`ed qep` `nl`äéåìéò äéì éøãäî à÷ãëÐ

aiigy daeyz el aiydy ,eixacl dced `l

jxc cenll el didy ,xaca wicv epi`y .dzin

.lif`e yxtnck ,ux`
äðùî
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àîìàhrnn epi`y itl ,ayez xb ihernl iz`cn wcwcn (epi`) Ð `ed ieb ayez xb

ayez xb bxdy l`xyi oke ,bxdp `l` dleb epi`y ,l`xyi bxdy ayez xb `l`

ueg olek ici lr l`xyie l`xyi ici lr oileb lkd" ipzwc oizipzn oeyl giken okc .xehtc

lr dleb epi` l`xyi oke ,l`xyi ici lr oileb oi`c lkd i`dc llka ied `lc ,"ayez xbn

epi` l`xyic oeikc dizrc `wlq `w (`l`) .eci

ici lr ayez xb `le ,ayez xb ici lr dleb

`ed ok m` ,iebk epic ayez xb `nl` Ð l`xyi

.iebl ieb` dedc icin ,ayez xbl ayez xb oicd

`wec `yix :ipyne .'eke `tiq `ni` :xn`w jkle

xbl ayez xb la` ,l`xyil ayez xb Ð xn`w

zetqezae .i`xwn ikd xza iziincke ,`l ayez

xbc dizrc `wlq `xwirnc yxtl wgcy izi`x

xbc "ueg"e ,df ici lr df oileb l`xyie ayez

xb oi`y ihernl `z` oizipzna ipzwc ayez

`le .eci lr lkd `le lkd ici lr dleb ayez

"ueg" ipzwc `kid lkc ,`cg ,xn`w i`n `prci

ivnz m` s`e .dipin lirlc dn lk` i`w 'eke

llka ied `lc ihernl iz` "ueg" i`dc xnel

lkn) ,eci lr lkde lkd ici lr zelbl l`xyi

,l`xyi iab `llk ipzw `l `dc ,dyw (mewn

xbc ,cere .`llkn iwet`l iz`c rnyn "ueg"e

jixhvi` i`n`e ,`ed l`xyi llka e`l ayez

dizrc `wlqc ok m`c ,dyw cere ?iwet`l

,df ici lr df oileb ayez xbe l`xyic `xwirn

dlbi `l Ð ieb i` ?`ed ieb `nl` :xn`w i`n

!l`xyi ici lr `ed `le ,eci lr l`xyiêøã
:xn`z m`e Ð bxdp `ed xeht l`xyic diilr

dcixi jxc elit`c ,iebc `inec `ied `l izk`

dn ,iebc `inec `ed mewn lknc :xnel yie !bxdp

,'ek dipin xa e`l `py `l dipin xa `py `l ieb

.`zlin `cga iebc `inec ibq ied jkaeøîà
Ð 'eke dcixi jxc dne `ed oky lk `l `ax dil

ozip dcixi jxc :zpzepd `id ,daxc` :xn`z m`e

jxc la` ,zelba dil ibqc ,dxtkl l`xyil

`ed xeng Ð dxtkl l`xyil ozip `l diilr

opixn` inp ikdc .zelba ibq `lc ,dleb epi`e

dil zilc :xnel yie !(a,a zekn) `nw wxt yixa

dil ibq `lc meyn e`l diilr jxcc .`nrh i`d

iedc ,dcixin xzeia `ed liwc meyn `l` ,zelba

xzeia xengc zxn` ivn `l jklde ,xzeia qep`

.dcixinåãæàåiwenc ,`cqg ax Ð ediinrhl

xne`a dl iwen `le ,bxdp f`e diilr jxc dl

qep` xzen xne`c dil `xiaqc meyn Ð xzen

jxcc ,`kti` dil zi` `axe .lhwin `le `ed

.cnl `le cenll el didc ,lhwin Ð xzen xne` la` ,lhwin `l diilrøåáñëel did Ð xzen xne` inp i`e .dnda m` mc` m` oiirl el didc ,aiig xn` `ax Ð mc` `vnpe dnda

aiig ok m` ,l`xyia i`c ,cere .ayez xb` aiigin `l Ð l`xyia i`c ,ayez xba ixii` Ð aiig xn`wc `d oke .ayez xb `vnpe :xn`wcn ,ayez xb mc` `vnpy xnel jixve .cenll

.xn`w dzin aiig Ð aiig xn`c `axe ,ayez xb inp bxeddy ixiin jgxk lr `l` .zelbn xzen xne` opihrnn lirl `dc ,epi` dfe ,xn`w zelb aiig Ð `ax xn`wcøîåàãxzen

.oiirl el did inp `kde .cenll el didc meyn :yexit Ð `ed cifnl aexwáøå(a,f zekn) lirlc `ziixa uxzn ikid ,`cqg ax :xn`z m`e Ð `ed qep` xzen xne`c xeht xne` `cqg

`edy aeha rceiy ,bxdp cifnac meyn ,cifn dil ixw mewn lknc xaq `cqg axc :xnel yie !cifn ied `l xzen xne` `d dicicle ,xzen xne`l xnel dvexc `pniwe`e ,cifnl hxt :ipzwc

`pied xzen xne`e ,`kd rnynck ,xzen xne` aiygc meyn dil wetiz ?`xw il dnle .mc`l bxde dndal oiekznl hxt Ð "zrc ilaa" :opixn` (my) oiwxit yixac :xn`z m`e .ebxed

aexw `edy `ax xn`w ikd meyne ,mc` `edy `vnp oiekzpy xac eze`ly ,`kd la` .mc` bxde dndal oiekzpe ,eiptl mc`e dnda `ki`c oebk ixiin lirlc :xnel yie !"dbbya"n hrnn

.cifnlàìà`l `pyilc ,dywe .mc` ipica aiig :yexit Ð mc`l xeqn epic ied mewn lkn ,"midl`l iz`hge" aizkc ab lr s` `l` :eyexit ikd `qxibd itl Ð 'eke mc`l xeqn epic

eid `ly itl minyl xeqn did epicc meyn ,mc` ipica s` aiigc ab lr s`c ,"midl`l iz`hge" hwp jkl `l` :yexit .'eke minyl xeqn epic `l` :`qxib jci`k d`xp okl .ikd rnyn

jk .mc` ipica aiig mlerle .yi` zy` `idy mlern rci `ly itl ,mc`l `le minyl xeqn epicc epiid Ð "il `ehgn" aizkc inp ikd .minyl `l` xeqn epic oi` jkld Ð micr my

.digiy ixenl d`xp

íúäexcd`c iyextl `kil la` ."`ed `iap ik"c `yxc i`d dil zil `cqg axe .cenll dil dedc ,"`ed `iap ik yi`d zy` ayd" :lif`e wiqnck ,wicv did `ly Ð dil excd`ck

jky el xne` didy dpin rny Ð ok el xnel jixhvi`cn :xnel yi mewn lkne .ikd dil xn` yi` zy` `idy ericedy ixg`y ,"zenz zen ik rc aiyn jpi` m`e" aizkc dil

'ek cenll el didc wiqnc `de .qxhpewd yexitl enk `ed `iepyn `le ,`id diytp it`a `zlin Ð 'eke "`ed `iap zy`" xn`wc `de .cnl `le cenll el didy itl ,drhy inl mb epic

.qxhpew zhiyl `gip inp edine .cenll el yi ux` jxcnc ,`cqg axk mb xity `nwezin Ð
iaxe
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.äèeøt äåL da ïéàLéaø øîà éîà éaø øîàc ¤¥¨¨¤§¨§¨©©¦©¦¨©©¦
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רכט
oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxt`nw `aa

äèåøô äåù äá ïéàùÐopitlic .dwel epi`e mlyn Ð dhext inelyz da yi m`y

oi` ike ,oinelyzl exiaga laeg dxez dzaix yexita :(a,al) "zexrp el`"a zeaezka

.(dk mixac) "siqei ot" "siqez `l" lr xary dwel dhext dey daäàëä ïðéù÷î àìå
äìì÷ìÐlr dwli `l jk Ð "jnra" aizkc ezllw lr dwel epi`y myky xnel

yiwnc `ki`c ,oixcdpqa `id `zbelte .ez`kd

.yiwn `lc `ki`eáùåú øâî õåçÐrnyne

ici lr dleb `ed `lc ,dil hrnn ediiexznc

.eilr dleb l`xyi `le ,bxdp `l` ezbixdàì
áùåú øâ âøäù áùåú øâ 'åë àéù÷Ð,dleb

epi` l`xyi z` bxdyk `yixe .`icda ipzwck

.zelba dil ibq `lc Ð dlebêëéôìÐray`

vnef ozxdf` :ol `niiwe .i`w gp ipa eehvpy ze

Ð ebxdy ieb e` ayez xb jkitl ,ozzin `id

oikixv gp ipa oi`y ,bbeya elit`e ,oibxdp

.(`,fp) oixcdpqa opixn`ck ,d`xzdàì éåâ äî
äéðéî øá ìè÷ àðùÐ.ezenk iebäéðéî øá åàì

Ð.l`xyiäéðéî øá ìè÷ àðù àì áùåú øâ óà
Ð.ezenk ayez xbäéðéî øá åàìãÐ.l`xyi

xzen xne`aÐ.`ed zelb xa e`lc ,bxdpåãæàå
åäééîòèìÐxne`a iiepyl ira `lc `cqg ax

.bxdp xn`c `axe .`ed qep` xaqwc ,xzen

äîäá øåáñëÐel didy ,xzen xne`k df ixd

ayez xbae ,oiirl el did df s`e .cenll

.opiwqráééçÐ.dziníãà éãéá åàì éàîÐ

xeaqk Ð did xzen xne` dfe .gp ipa ipica

.`id mdxa` zeg`íãàì àìå íéäìàìÐ`lde

!yi` zy` `idy rceiâåøäú ÷éãö íâ éåâäÐ

,`ed jexa yecwd el dcedy dizrc `wlq `w

.`ed qep` `nl`äéåìéò äéì éøãäî à÷ãëÐ

aiigy daeyz el aiydy ,eixacl dced `l

jxc cenll el didy ,xaca wicv epi`y .dzin

.lif`e yxtnck ,ux`
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àîìàhrnn epi`y itl ,ayez xb ihernl iz`cn wcwcn (epi`) Ð `ed ieb ayez xb

ayez xb bxdy l`xyi oke ,bxdp `l` dleb epi`y ,l`xyi bxdy ayez xb `l`

ueg olek ici lr l`xyie l`xyi ici lr oileb lkd" ipzwc oizipzn oeyl giken okc .xehtc

lr dleb epi` l`xyi oke ,l`xyi ici lr oileb oi`c lkd i`dc llka ied `lc ,"ayez xbn

epi` l`xyic oeikc dizrc `wlq `w (`l`) .eci

ici lr ayez xb `le ,ayez xb ici lr dleb

`ed ok m` ,iebk epic ayez xb `nl` Ð l`xyi

.iebl ieb` dedc icin ,ayez xbl ayez xb oicd

`wec `yix :ipyne .'eke `tiq `ni` :xn`w jkle

xbl ayez xb la` ,l`xyil ayez xb Ð xn`w

zetqezae .i`xwn ikd xza iziincke ,`l ayez

xbc dizrc `wlq `xwirnc yxtl wgcy izi`x

xbc "ueg"e ,df ici lr df oileb l`xyie ayez

xb oi`y ihernl `z` oizipzna ipzwc ayez

`le .eci lr lkd `le lkd ici lr dleb ayez

"ueg" ipzwc `kid lkc ,`cg ,xn`w i`n `prci

ivnz m` s`e .dipin lirlc dn lk` i`w 'eke

llka ied `lc ihernl iz` "ueg" i`dc xnel

lkn) ,eci lr lkde lkd ici lr zelbl l`xyi

,l`xyi iab `llk ipzw `l `dc ,dyw (mewn

xbc ,cere .`llkn iwet`l iz`c rnyn "ueg"e

jixhvi` i`n`e ,`ed l`xyi llka e`l ayez

dizrc `wlqc ok m`c ,dyw cere ?iwet`l

,df ici lr df oileb ayez xbe l`xyic `xwirn

dlbi `l Ð ieb i` ?`ed ieb `nl` :xn`w i`n

!l`xyi ici lr `ed `le ,eci lr l`xyiêøã
:xn`z m`e Ð bxdp `ed xeht l`xyic diilr

dcixi jxc elit`c ,iebc `inec `ied `l izk`

dn ,iebc `inec `ed mewn lknc :xnel yie !bxdp

,'ek dipin xa e`l `py `l dipin xa `py `l ieb

.`zlin `cga iebc `inec ibq ied jkaeøîà
Ð 'eke dcixi jxc dne `ed oky lk `l `ax dil

ozip dcixi jxc :zpzepd `id ,daxc` :xn`z m`e

jxc la` ,zelba dil ibqc ,dxtkl l`xyil

`ed xeng Ð dxtkl l`xyil ozip `l diilr

opixn` inp ikdc .zelba ibq `lc ,dleb epi`e

dil zilc :xnel yie !(a,a zekn) `nw wxt yixa

dil ibq `lc meyn e`l diilr jxcc .`nrh i`d

iedc ,dcixin xzeia `ed liwc meyn `l` ,zelba

xzeia xengc zxn` ivn `l jklde ,xzeia qep`

.dcixinåãæàåiwenc ,`cqg ax Ð ediinrhl

xne`a dl iwen `le ,bxdp f`e diilr jxc dl

qep` xzen xne`c dil `xiaqc meyn Ð xzen

jxcc ,`kti` dil zi` `axe .lhwin `le `ed

.cnl `le cenll el didc ,lhwin Ð xzen xne` la` ,lhwin `l diilrøåáñëel did Ð xzen xne` inp i`e .dnda m` mc` m` oiirl el didc ,aiig xn` `ax Ð mc` `vnpe dnda

aiig ok m` ,l`xyia i`c ,cere .ayez xb` aiigin `l Ð l`xyia i`c ,ayez xba ixii` Ð aiig xn`wc `d oke .ayez xb `vnpe :xn`wcn ,ayez xb mc` `vnpy xnel jixve .cenll

.xn`w dzin aiig Ð aiig xn`c `axe ,ayez xb inp bxeddy ixiin jgxk lr `l` .zelbn xzen xne` opihrnn lirl `dc ,epi` dfe ,xn`w zelb aiig Ð `ax xn`wcøîåàãxzen

.oiirl el did inp `kde .cenll el didc meyn :yexit Ð `ed cifnl aexwáøå(a,f zekn) lirlc `ziixa uxzn ikid ,`cqg ax :xn`z m`e Ð `ed qep` xzen xne`c xeht xne` `cqg

`edy aeha rceiy ,bxdp cifnac meyn ,cifn dil ixw mewn lknc xaq `cqg axc :xnel yie !cifn ied `l xzen xne` `d dicicle ,xzen xne`l xnel dvexc `pniwe`e ,cifnl hxt :ipzwc

`pied xzen xne`e ,`kd rnynck ,xzen xne` aiygc meyn dil wetiz ?`xw il dnle .mc`l bxde dndal oiekznl hxt Ð "zrc ilaa" :opixn` (my) oiwxit yixac :xn`z m`e .ebxed

aexw `edy `ax xn`w ikd meyne ,mc` `edy `vnp oiekzpy xac eze`ly ,`kd la` .mc` bxde dndal oiekzpe ,eiptl mc`e dnda `ki`c oebk ixiin lirlc :xnel yie !"dbbya"n hrnn

.cifnlàìà`l `pyilc ,dywe .mc` ipica aiig :yexit Ð mc`l xeqn epic ied mewn lkn ,"midl`l iz`hge" aizkc ab lr s` `l` :eyexit ikd `qxibd itl Ð 'eke mc`l xeqn epic

eid `ly itl minyl xeqn did epicc meyn ,mc` ipica s` aiigc ab lr s`c ,"midl`l iz`hge" hwp jkl `l` :yexit .'eke minyl xeqn epic `l` :`qxib jci`k d`xp okl .ikd rnyn

jk .mc` ipica aiig mlerle .yi` zy` `idy mlern rci `ly itl ,mc`l `le minyl xeqn epicc epiid Ð "il `ehgn" aizkc inp ikd .minyl `l` xeqn epic oi` jkld Ð micr my

.digiy ixenl d`xp

íúäexcd`c iyextl `kil la` ."`ed `iap ik"c `yxc i`d dil zil `cqg axe .cenll dil dedc ,"`ed `iap ik yi`d zy` ayd" :lif`e wiqnck ,wicv did `ly Ð dil excd`ck

jky el xne` didy dpin rny Ð ok el xnel jixhvi`cn :xnel yi mewn lkne .ikd dil xn` yi` zy` `idy ericedy ixg`y ,"zenz zen ik rc aiyn jpi` m`e" aizkc dil

'ek cenll el didc wiqnc `de .qxhpewd yexitl enk `ed `iepyn `le ,`id diytp it`a `zlin Ð 'eke "`ed `iap zy`" xn`wc `de .cnl `le cenll el didy itl ,drhy inl mb epic

.qxhpew zhiyl `gip inp edine .cenll el yi ux` jxcnc ,`cqg axk mb xity `nwezin Ð
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רל
oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxt`nw `aa

äðùîãòåîë àåäù éðôîÐ.ebxd zrcl i`cec ,d`xzd lr xaere eilr dxzenk

äìåâ åðéàù àðåù ùéåÐ.bxdp `leìëÐzrcly ef dbixd lr xnel oilekiy dbixd

.jk lr `ed ceygy itl ,dleb epi` Ð dzidâøä úòãì àìùÐ`ly i`ce ef dbixdyk

.dl yxtn `xnbae dleb Ð dzid zrcl dilr xnel leki mc` oi`y ,zrclàøîâ
àîåñì èøô úåàø àìáÐ`l o`k :rnync

,`neql hxt .xg` mewna d`ex la` ,d`x

.mewn meya d`ex epi`yïéåëúîì èøôÐ

.(a,f zekn) lirl oxn`ckââåù ïéá ïéçáäì
ãéæîìÐrcei iziid `l :xnel leki `ly

.xeq`y÷ñôðÐxnel oi` Ð eilr ltpe lagd

.df zrcl `aèîùðÐeilr dltpe ecin lagd

.dyr zrcl xnel yiy ,dleb epi` Ðíìåòì
äìåâ åðéàÐ,wqtpa `pey `le ade` `l

.hnypa `l`åìöçî.dlibrn `ed Ð

ilk `edy milvgna oighy minrtyzepne`

.d"li`exh frlae ,mipea ly:ïðéñøâ éëä
àðåùá àä áäåàá àä àéù÷ àì èîùðà èîùð
ïðáø àäå éáø àä àéù÷ àì ÷ñôðà ÷ñôðÐ

ciyg `lc ,ade`a Ð dleb hnyp ipzwc `d

Ð dleb epi` hnyp ipzwce .zrcn ciarc

`pey yi :`ziixaa `icda ipzwck ,`peya

.dleb epi` hnyp :dizlin yxtne ,dleb epi`y

ïðáø àäå éáø àä àéù÷ àì ÷ñôðà ÷ñôðÐ

oky lke ,`peya elit` dleb wqtp :ipzwc `d

,`ed oerny iaxc `ail`e .opax Ð ade`a

wqtpe .dleb Ð bxde ezwn lfxad hnyp :xn`c

x`ypy ,`id ezwn lfxad hnypc `inec lagd

iax Ð dleb epi` wqtp :ipzwc `de .ecia cb`d

,dleb epi` ezwn lfxad hnyp :xn`c ,`id

elvgn hnyiy cr wqtpd lagl oicd `ede

urd onc `inec ,melk ecia x`yp oi`y ,ecin

jl oi` oerny iaxc `ail` iaxle .rwaznd

zeaeyza `qxib iz`vn jk .dleb `pey

zyaeyn mixtqd zqxibe .xwir oke ,mipe`bd

.lfxad hnypl lagd hnyp zencl erhe ,`id

`l wqtp` wqtp :yxtle dcinrdl xyt` i`e

`d jgxk lr `dc ,`peya `d ade`a `d `iyw

j`ide ,zyxetn `peya Ð dleb wqtp ipzc

ade`a dleb epi` wqtp ipzc `d :xn`z?`zyd

jl yi ike !oky lk `l ade`a dleb `peya

ade`a dleb epi`e `peya dleby xnel?,cere !

Ð opax `de iax `d `iyw `l hnyp` hnyp

`id iax dleb epi` hnyp ipzc `d :xn`z j`id

ade`a elit` dleb epi` hnyp xn`c?ok m`

iaxe ,bxdp zrcl xnel lekiy iptn mrhd oi`

!ikda `nrh ilz oernyäðùîàìù ãò
ïòðë õøàáù ùìù åøçáðÐrax` lk epiid

.ryedi olicad jk xg`e ,ewlge eyaky dxyr

ùìù åéä àìÐocxid xara dyn licady

.zehlewåéìà åøáãéåÐoixne`e ,mcd l`eb l`

dpz l` :el`a dbbya ,minc iktey bdpn ea b

.ecil dyrnäìçúáÐhtyn zlgz ,xnelk

`nrh silie .oicifn elit`e migvexd lk

"zg` l` qpe 'ebe el ax`e"n ax iac `xtiqa

.'ebeàøîâåéä úåðååëîåÐel` cbp el`

.mxkay zexey izy enk ,zexey izyaúåùìåùî åäéù 'åâå êöøà ìåáâ úà úùìùåÐ,jlede yxtny enk mirax zrax`l l`xyi ux` ly dagx zewlg ux`d zwlgzny ,xnelk

.'ek mkyl oexagnk oexagl l`xyi ux`ay dnexcn `diy'åë úìú ïãøéä øáòáÐmihay dxyr zlgpa enk yly mihay ipy zlgpa :dinzaãòìâá ?Ð,ocxid xara `idy
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éáøå'eke oiekznl hxt :xaq xi`n iaxc Ð 'eke oiekznl hxt dil iran `edd dcedi

.dcedi iaxk `iz` lirlc `ziixac `idde .dpin rny izxze ,"dbby"n opirny

èîùðiax `d `iyw `l wqtp` wqtp `peya o`k ade`a o`k `iyw `l hnyp`opax `d

m`e ,`pey `le dleb ade` Ð hnypac ?dlbiy `pey dl zgkyn ikid iaxl :xn`z m`e Ð

`xaq ef oi`e .dleb epi` ade` elit` Ð wqtpa

yie !diax iedc oerny iaxc iaxl dil zilc xnel

on ltpy oebk Ð dl zgkyn mewn lknc :xnel

did ixdy ,zrcn ltp `ly lkl recic ,eilr bbd

.zen zpkqa

úåùìåùîcr l`xyi ux` zlgzn `diy Ð

.dipyl dpey`xn enk dpey`x

ixr eid rvn`ae l`xyi ux` did dey dwelgly

(`,hi) dlibnc `idd yxtl yi oke .hlwn

dyly lkd dxtz m`y ,zxb` z`xwp :xn`wc

.oiyleyn `diy calae ,dxyk oicib oiheg

dxitzd zlgzny jixvy ,`kd ik ied eyexite

dipyne ,oicib ly dipy cr enk oicib ly heg cr

`le .dxitzd seq cr ziyilyn enk ziyily cr

dlgza cg` Ð zeyleyn miyxtnd ixack

.seqa cg`e rvn`a cg`e

ãòìâáikdle :yexit Ð migvex igiky

mibxedyk itl ,hlwn ixrl epkxved
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zekn(iyily meil)

øcäéúc àeä àéáð úLà,aiydl jixv `iap zy` wx m`d -åàìc ¥¤¨¦§¤§©§¨
øcäéz àì àéáð.daiydl miaiig oi` `iap zy` dpi`y dy`e - ¨¦¨¤§©

àlàdfa yxtl yiøîàãk[xn`y enk-],éðîçð øa ìàeîL éaø ¤¨¦§¨©©¦§¥©©§¨¦
déì øîà÷ éëä ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàcjk - §¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¥¨¨©¥

,jlnia`l `ed jexa yecwd el xn`Léàä úLà (úà) áLä äzòå§©¨¨¥¤¥¤¨¦
,íB÷î ìkî,ezy` z` aiydl jilr `iap did `l m` s` ,xnelk ¦¨¨

úøîà÷ãezxn`y dne -éì øîà àeä àìä ,âBøäz ÷écö íb éBâä' §¨¨§©£©©¦©££Ÿ¨©¦
,'åâå 'àéä éúBçàixdy ,df xaca wicv jpi`y `id jk lr daeyzd £¦¦

mdxa`ãîì Enîe ,àeä àéáðxnel el yiy cnl `ed jixacn - ¨¦¦§¨©
y `ed mlerd bdpn ixdy ,'`id izeg`'éàðñëà[gxe`-](àeä) ©§§©

,BúBà ïéìàBL äéiúLe äìéëà é÷ñò ìò ,øéòì àaLm`d ,xnelk ¤¨¨¦©¦§¥£¦¨§¦¨£¦
,zezyl e` lek`l `ed utgíeìkike -BúBà ïéìàBLm`dEzLà §£¦¦§§

Bæe`.Bæ EúBçàm`y mdxa` oiad ,jk lr eze` zl`ye xg`ne £§
jxved jkitle ,dlhil ick edebxdiy yyg yi `id ezy`y xn`i
wicv jpi`e ,z`f lk z` znxb dz`y `vnpe ,`id ezeg`y xnel

.xaca
:`xnbd dwiqneàkîïcenll yiâøäð çð ïaLlrãBîìì Bì äéäL ¦¨¤¤Ÿ©¤¡¨¤¨¨¦§
ux` jxc zcin.ãîì àìå§Ÿ¨©

äðùî
:dbbya ebxdy `peyde `neqd ipica zwqer ef dpynàîeqä- ©¨

,dbbya bxdy ,xeiräìBb Bðéà,hlwn xirléaø .äãeäé éaø éøác ¥¤¦§¥©¦§¨©¦
.äìBb ,øîBà øéàî¥¦¥¤

àðBOä,dbbya ebxde ,exiagl `peyd mc` -äìBb Bðéàxirl ©¥¥¤
.hlwnàðBOä ,øîBà éñBé éaøbxdyâøäð,oic ziaa jk lréðtî ©¦¥¥©¥¤¡¨¦§¥

ãòeîk àeäL,bxde bexdl `ly ea exzdy mc`k `ed ixd - ¤§¨
.el `ed `peyy itl ,bxd cifnay zelzl yi i`ceyïBòîL éaø©¦¦§

Lé ,øîBàdy mipte`àðBNdbbya bxdyäìBb,hlwn xirlLéå ¥¥¥¤§¥
dy mipte`L àðBNdbbya bxdìk ,ììkä äæ .äìBb Bðéàly ote` ¥¤¥¤¤©§¨¨

dbixdìBëé àeäLmilekiy -øîBìy dilrúòãì`edBðéà ,âøä ¤¨©§©©¨©¥
,äìBb.zrcl ebxdy jk lr `ed ceygy itlåi`cey lkàlL ¤§¤Ÿ

.äìBb äæ éøä ,âøä úòãì§©©¨©£¥¤¤

àøîâ
iaxe xi`n iax zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:`neq iabl dcediïðaø eðzaezka xn`p ,`ziixaa(bk dl xacna) ¨©¨¨
bxdpl bxedd edkdy ,dbbya bxedd oica wqerd'úBàø àìa'- §Ÿ§
aezkd ixacn cenll yie ,dligzn ed`xy `laàîeñì èøt- §¨§¨

wxy el` zeaizn rnyny itl ,dleb epi`y `neqd z` hrnl
,ze`xl `ed leki llk jxca j` ,bxdpd z` bxedd d`x `l o`k

el` .mlerl d`ex epi`y `neqd z` jkn hrnl yi ok lreéøác¦§¥
,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaøzeaizd on cenll yiy'úBàø àìa' ©¦§¨©¦¥¦¥§Ÿ§

,àîeqä úà úBaøì.dleb ze`xl `la dbbya bxedd s`y §©¤©¨
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøc àîòè éàîon yexcl yiy xaeqd ©©£¨§©¦§¨

`a df `xwny xi`n iaxk yxtn epi`e ,`neqd z` hrnl `xwnd
.`neqd z` zeaxl

:`xnbd daiynáéúëc(d hi mixac)øòiá eäòø úà àáé øLàå'ahgl ¦§¦©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©©§Ÿ
xril `ay mc` lka wqery aezkd ixacn rnyne ,'ebe 'mivr¥¦

eeléôà`ed m`,àîeñ.dleb dbbya bxd m` `ed s`y epiide £¦¨
xnel jixv gxkda ,`neqd z` zeaxl `a df `xwny oeikne

okn xg`lyàúà`xwnd `a -déèòî 'úBàø àìa'z` hrin - £¨§Ÿ§©£¥
.dleb epi`y `neqd

:zl`eye `xnbd dayøéàî éaøåon cenll yiy xaeq `ed cvik §©¦¥¦
ixacn daxzp xak `ld ,`neqd z` zeaxl 'zF`x `lA' `xwnd§Ÿ§

.'xrIa Edrx z` `ai xW`e' aezkd©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©
zeaizd ony dcen `ed s` xi`n iaxy :`xnbd daiynàìa'§Ÿ

'úBàøcenll yièòîìxg`ny `l` ,dleb epi`y `neqd z` §§©¥

okl mcewn xn`pe(c hi my)Edrx z` dMi xW`''úòã éìáa,'ebe £¤©¤¤¥¥¦§¦©©
'zrc ilaA' zeaizd on cenll yieèòîì,dleb epi`y `neqd z` ¦§¦©©§©¥

c `vnpå ,èeòéî øçà èeòéî éåäy epicia `ed llkøçà èeòéî ïéà ¨¥¦©©¦§¥¦©©
èeòéî`aàlàick,úBaøìz` zeaxl yiy xi`n iax xaeq ok lre ¦¤¨§©

.hlwn xirl dleby dbbya bxedd `neqd
:zl`eye `xnbd dayäãeäé éaøå,`neqd z` hrnl yiy xaeqd §©¦§¨

`ad herin xg` herin dfa yiy xi`n iaxk xaeq epi` recn
zeaxlzeaizdy xaeq dcedi iax ,`xnbd daiyn .'úòc éìáa'¦§¦©©

`l` ,`neqd z` hrnl ze`a opi`àúàc àeä ïéekúîì èøtod - §¨§¦§©¥©£¨
x`azpy itke ,mc` bxde dnda bexdl oiekznd z` hrnl ze`a

lirl `xnbd ixaca(:f)oiprl cg` herin `l` o`k oi`y `vnpe ,
.hlwn xirl dleb epi` ok lre ,`neq

:dpyna epipy'åë âøäð àðBOä øîBà éñBé éaø.crenk `edy iptn ©¦¥¥©¥¤¡¨
:`xnbd zl`eydéa eøúà àì àäå,ok m`e ,ea exzd `l ixde - §¨Ÿ©§¥

:`xnbd daiyn .oic ziaa ebxedl xyt` i` ,bxd cifna m` s`
àéä äãeäé øa éñBé éaø ïéúéðúîiax `ed dpyna xkfpd iqei iax - ©§¦¦©¦¥©§¨¦

,dfk ote`a d`xzd jixv oi`y xaeqd ,dcedi xa iqeiàéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipy jkyøáç ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø,mkg cinlz - ©¦¥©§¨¥¨¥

éøö Bðéàäðzéð àlL éôì ,äàøúä Cdàlà äàøúäickïéa ïéçáäì ¥¨¦©§¨¨§¦¤Ÿ¦§¨©§¨¨¤¨§©§¦¥
,ãéæîì ââBLxeq`y izrci `l xnel `hegd lkei `ly ,xnelk ¥§¥¦

rcei i`ceay ,mkg cinlza zexzdl jixv oi` jkitle ,ok zeyrl
oi`y ,`peyd oiprl s` ok xnel yi `linne .z`f zeyrl xeq`y
z`f dyery xacd i`cey itl ,bxedy mcew ea zexzdl jixv

bbeya `le cifna.
:dpyna epipy'åëå äìBb àðBN Lé øîBà ïBòîL éaøepi`y `pey yie ©¦¦§¥¥¥¤

`lye ,dleb epi` bxd zrcl xnel leki `edy lk llkd df ,dleb
.dleb df ixd bxd zrcl

:dleb `pey ote` dfi`a zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaaãöékote` dfi`a -ïBòîL éaø øîàyàðBN LédäìBb ¥©¨©©¦¦§¥¥¤

,zrcl `ly bxd i`cey itl ,hlwn xirläìBb BðéàL àðBN Léå§¥¥¤¥¤
.cifna bxdy yeygl yiy itl

:`ziixad zx`ane.äìBb Bðéà èîLð äìBb ÷ñôðmc` m` ,xnelk ¦§©¤¦§©¥¤
ziagd dltpe ,lagd jzgpe ,dhnl bbd on ziag lylyn did df
itl ,hlwn xirl dleb `ed ixd dfk ote`a ,ezbxde e`pey lr
wqtiy rcil did leki `l ixdy ,dbbya ok dyry xacd xkipy
e`pey lr ziagd dltpe ,ecin elek lagd hnyp m` mpn` .lagd
yeygl yiy itl ,hlwn xirl dleb epi` dfk ote`a ,ezbxde
ziagd litdl ick ,dpeeka ecin lagd hinyd ez`py zngny

.ebxedle e`pey lr
:zxg` `ziixan dxizq jk lr dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨

,äìBb Bðéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaø,`peyd `le ade`d `lãò ©¦¦§¥§¨¥¤©
Bìöçî èîMiL[hiha bbd z` ea mighy ilk ,dlibrn-].Bãiî ¤¦¨¥©§§¦¨

elek xacd 'hnyp'yk `ed zelb aeig yiy cigid ote`dy ,epiidc
,ok m`e ,lagd 'wqtp'yk `le ecinàéL÷ ÷ñôðà ÷ñôð àéL÷©§¨¦§©©¦§©©§¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zekn(iyily meil)

øcäéúc àeä àéáð úLà,aiydl jixv `iap zy` wx m`d -åàìc ¥¤¨¦§¤§©§¨
øcäéz àì àéáð.daiydl miaiig oi` `iap zy` dpi`y dy`e - ¨¦¨¤§©

àlàdfa yxtl yiøîàãk[xn`y enk-],éðîçð øa ìàeîL éaø ¤¨¦§¨©©¦§¥©©§¨¦
déì øîà÷ éëä ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàcjk - §¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¥¨¨©¥

,jlnia`l `ed jexa yecwd el xn`Léàä úLà (úà) áLä äzòå§©¨¨¥¤¥¤¨¦
,íB÷î ìkî,ezy` z` aiydl jilr `iap did `l m` s` ,xnelk ¦¨¨

úøîà÷ãezxn`y dne -éì øîà àeä àìä ,âBøäz ÷écö íb éBâä' §¨¨§©£©©¦©££Ÿ¨©¦
,'åâå 'àéä éúBçàixdy ,df xaca wicv jpi`y `id jk lr daeyzd £¦¦

mdxa`ãîì Enîe ,àeä àéáðxnel el yiy cnl `ed jixacn - ¨¦¦§¨©
y `ed mlerd bdpn ixdy ,'`id izeg`'éàðñëà[gxe`-](àeä) ©§§©

,BúBà ïéìàBL äéiúLe äìéëà é÷ñò ìò ,øéòì àaLm`d ,xnelk ¤¨¨¦©¦§¥£¦¨§¦¨£¦
,zezyl e` lek`l `ed utgíeìkike -BúBà ïéìàBLm`dEzLà §£¦¦§§

Bæe`.Bæ EúBçàm`y mdxa` oiad ,jk lr eze` zl`ye xg`ne £§
jxved jkitle ,dlhil ick edebxdiy yyg yi `id ezy`y xn`i
wicv jpi`e ,z`f lk z` znxb dz`y `vnpe ,`id ezeg`y xnel

.xaca
:`xnbd dwiqneàkîïcenll yiâøäð çð ïaLlrãBîìì Bì äéäL ¦¨¤¤Ÿ©¤¡¨¤¨¨¦§
ux` jxc zcin.ãîì àìå§Ÿ¨©

äðùî
:dbbya ebxdy `peyde `neqd ipica zwqer ef dpynàîeqä- ©¨

,dbbya bxdy ,xeiräìBb Bðéà,hlwn xirléaø .äãeäé éaø éøác ¥¤¦§¥©¦§¨©¦
.äìBb ,øîBà øéàî¥¦¥¤

àðBOä,dbbya ebxde ,exiagl `peyd mc` -äìBb Bðéàxirl ©¥¥¤
.hlwnàðBOä ,øîBà éñBé éaøbxdyâøäð,oic ziaa jk lréðtî ©¦¥¥©¥¤¡¨¦§¥

ãòeîk àeäL,bxde bexdl `ly ea exzdy mc`k `ed ixd - ¤§¨
.el `ed `peyy itl ,bxd cifnay zelzl yi i`ceyïBòîL éaø©¦¦§

Lé ,øîBàdy mipte`àðBNdbbya bxdyäìBb,hlwn xirlLéå ¥¥¥¤§¥
dy mipte`L àðBNdbbya bxdìk ,ììkä äæ .äìBb Bðéàly ote` ¥¤¥¤¤©§¨¨

dbixdìBëé àeäLmilekiy -øîBìy dilrúòãì`edBðéà ,âøä ¤¨©§©©¨©¥
,äìBb.zrcl ebxdy jk lr `ed ceygy itlåi`cey lkàlL ¤§¤Ÿ

.äìBb äæ éøä ,âøä úòãì§©©¨©£¥¤¤

àøîâ
iaxe xi`n iax zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:`neq iabl dcediïðaø eðzaezka xn`p ,`ziixaa(bk dl xacna) ¨©¨¨
bxdpl bxedd edkdy ,dbbya bxedd oica wqerd'úBàø àìa'- §Ÿ§
aezkd ixacn cenll yie ,dligzn ed`xy `laàîeñì èøt- §¨§¨

wxy el` zeaizn rnyny itl ,dleb epi`y `neqd z` hrnl
,ze`xl `ed leki llk jxca j` ,bxdpd z` bxedd d`x `l o`k

el` .mlerl d`ex epi`y `neqd z` jkn hrnl yi ok lreéøác¦§¥
,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaøzeaizd on cenll yiy'úBàø àìa' ©¦§¨©¦¥¦¥§Ÿ§

,àîeqä úà úBaøì.dleb ze`xl `la dbbya bxedd s`y §©¤©¨
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøc àîòè éàîon yexcl yiy xaeqd ©©£¨§©¦§¨

`a df `xwny xi`n iaxk yxtn epi`e ,`neqd z` hrnl `xwnd
.`neqd z` zeaxl

:`xnbd daiynáéúëc(d hi mixac)øòiá eäòø úà àáé øLàå'ahgl ¦§¦©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©©§Ÿ
xril `ay mc` lka wqery aezkd ixacn rnyne ,'ebe 'mivr¥¦

eeléôà`ed m`,àîeñ.dleb dbbya bxd m` `ed s`y epiide £¦¨
xnel jixv gxkda ,`neqd z` zeaxl `a df `xwny oeikne

okn xg`lyàúà`xwnd `a -déèòî 'úBàø àìa'z` hrin - £¨§Ÿ§©£¥
.dleb epi`y `neqd

:zl`eye `xnbd dayøéàî éaøåon cenll yiy xaeq `ed cvik §©¦¥¦
ixacn daxzp xak `ld ,`neqd z` zeaxl 'zF`x `lA' `xwnd§Ÿ§

.'xrIa Edrx z` `ai xW`e' aezkd©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©
zeaizd ony dcen `ed s` xi`n iaxy :`xnbd daiynàìa'§Ÿ

'úBàøcenll yièòîìxg`ny `l` ,dleb epi`y `neqd z` §§©¥

okl mcewn xn`pe(c hi my)Edrx z` dMi xW`''úòã éìáa,'ebe £¤©¤¤¥¥¦§¦©©
'zrc ilaA' zeaizd on cenll yieèòîì,dleb epi`y `neqd z` ¦§¦©©§©¥

c `vnpå ,èeòéî øçà èeòéî éåäy epicia `ed llkøçà èeòéî ïéà ¨¥¦©©¦§¥¦©©
èeòéî`aàlàick,úBaøìz` zeaxl yiy xi`n iax xaeq ok lre ¦¤¨§©

.hlwn xirl dleby dbbya bxedd `neqd
:zl`eye `xnbd dayäãeäé éaøå,`neqd z` hrnl yiy xaeqd §©¦§¨

`ad herin xg` herin dfa yiy xi`n iaxk xaeq epi` recn
zeaxlzeaizdy xaeq dcedi iax ,`xnbd daiyn .'úòc éìáa'¦§¦©©

`l` ,`neqd z` hrnl ze`a opi`àúàc àeä ïéekúîì èøtod - §¨§¦§©¥©£¨
x`azpy itke ,mc` bxde dnda bexdl oiekznd z` hrnl ze`a

lirl `xnbd ixaca(:f)oiprl cg` herin `l` o`k oi`y `vnpe ,
.hlwn xirl dleb epi` ok lre ,`neq

:dpyna epipy'åë âøäð àðBOä øîBà éñBé éaø.crenk `edy iptn ©¦¥¥©¥¤¡¨
:`xnbd zl`eydéa eøúà àì àäå,ok m`e ,ea exzd `l ixde - §¨Ÿ©§¥

:`xnbd daiyn .oic ziaa ebxedl xyt` i` ,bxd cifna m` s`
àéä äãeäé øa éñBé éaø ïéúéðúîiax `ed dpyna xkfpd iqei iax - ©§¦¦©¦¥©§¨¦

,dfk ote`a d`xzd jixv oi`y xaeqd ,dcedi xa iqeiàéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipy jkyøáç ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø,mkg cinlz - ©¦¥©§¨¥¨¥

éøö Bðéàäðzéð àlL éôì ,äàøúä Cdàlà äàøúäickïéa ïéçáäì ¥¨¦©§¨¨§¦¤Ÿ¦§¨©§¨¨¤¨§©§¦¥
,ãéæîì ââBLxeq`y izrci `l xnel `hegd lkei `ly ,xnelk ¥§¥¦

rcei i`ceay ,mkg cinlza zexzdl jixv oi` jkitle ,ok zeyrl
oi`y ,`peyd oiprl s` ok xnel yi `linne .z`f zeyrl xeq`y
z`f dyery xacd i`cey itl ,bxedy mcew ea zexzdl jixv

bbeya `le cifna.
:dpyna epipy'åëå äìBb àðBN Lé øîBà ïBòîL éaøepi`y `pey yie ©¦¦§¥¥¥¤

`lye ,dleb epi` bxd zrcl xnel leki `edy lk llkd df ,dleb
.dleb df ixd bxd zrcl

:dleb `pey ote` dfi`a zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaaãöékote` dfi`a -ïBòîL éaø øîàyàðBN LédäìBb ¥©¨©©¦¦§¥¥¤

,zrcl `ly bxd i`cey itl ,hlwn xirläìBb BðéàL àðBN Léå§¥¥¤¥¤
.cifna bxdy yeygl yiy itl

:`ziixad zx`ane.äìBb Bðéà èîLð äìBb ÷ñôðmc` m` ,xnelk ¦§©¤¦§©¥¤
ziagd dltpe ,lagd jzgpe ,dhnl bbd on ziag lylyn did df
itl ,hlwn xirl dleb `ed ixd dfk ote`a ,ezbxde e`pey lr
wqtiy rcil did leki `l ixdy ,dbbya ok dyry xacd xkipy
e`pey lr ziagd dltpe ,ecin elek lagd hnyp m` mpn` .lagd
yeygl yiy itl ,hlwn xirl dleb epi` dfk ote`a ,ezbxde
ziagd litdl ick ,dpeeka ecin lagd hinyd ez`py zngny

.ebxedle e`pey lr
:zxg` `ziixan dxizq jk lr dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨

,äìBb Bðéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaø,`peyd `le ade`d `lãò ©¦¦§¥§¨¥¤©
Bìöçî èîMiL[hiha bbd z` ea mighy ilk ,dlibrn-].Bãiî ¤¦¨¥©§§¦¨

elek xacd 'hnyp'yk `ed zelb aeig yiy cigid ote`dy ,epiidc
,ok m`e ,lagd 'wqtp'yk `le ecinàéL÷ ÷ñôðà ÷ñôð àéL÷©§¨¦§©©¦§©©§¨

îLðà èîLðèipy oiprl zeziixad oia dxizq zeywdl yi - ¦§©©¦§©
epi` 'hnyp'e dleb 'wqtp'y x`ean dpey`xd `ziixaay ,mixacd
`le dleb 'hnyp' wxy x`ean dipyd `ziixaa eli`e ,dleb

.'wqtp'
.envr ipta mipiprd on cg` lk ayiil yiy :`xnbd zvxzn

àéL÷ àì [èîLðà èîLð] (÷ñôðà ÷ñôð)zeziixad oia dxizqd - ¦§©©¦§©Ÿ©§¨
zwqer zeziixad on zg` lky itl ,dyw dpi` 'hnyp' oiprl

.dpey ote`aàäzwqer dipyd `ziixad -áäBàa,dbbya bxedd ¨§¥
ea ceygl oi` ixdy ,ecin lagd hnyp m` dleb `ed jkitle

.dpeeka dyryàäåzwqer dpey`xd `ziixad -àðBNa,bxedd §¨§¥
yegl yiy itl ,ecin lagd hnyp m` dleb `ed oi` jkitle

.zrcn ok dyryàéL÷ àì [÷ñôðà ÷ñôð] (èîùðà èîùð)- ¦§©©¦§©Ÿ©§¨
lky itl ,dyw dpi` `id s` 'wqtp' oiprl zeziixad oia dxizqde

.xg` `pzk zxaeq zeziixad on zg`àädipyd `ziixad - ¨
zhiyk zxaeq ,dleb epi` 'wqtp'y da x`eanyéaølirl dpyna ©¦
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zekn(iriax meil)

áéúëc(g e ryed)éàî .'ícî äa÷ò ïåà éìòBt úéø÷ ãòìb'`id dn - ¦§¦¦§¨¦§©£¥¨¤£ª¨¦¨©
aezkd zpeekícî äa÷ò'.'ïéá÷Bò eéäL ,øæòìà éaø øîàmiaxe` - £ª¨¦¨¨©©¦¤§¨¨¤¨§¦

zpn lr mi`agzne.úBLôð âBøäì©£§¨
:`xnbd zl`eyàðL éàîe,xacd dpey recn -éàäîe àñéb éàäî ©§¨¥©¦¨¥©

é÷çøîc àñéb`ed ixd l`xyi ux` ly miccva dbbya bxeddy - ¦¨¦§©£¦
,hlwn xirn wegxéáø÷îc éàòéöî àðL éàîebxedd eli`e - ©§¨§¦¨¥¦§¨§¦

xg`n ,xnelk .hlwn xirl aexw `ed ixd l`xyi ux` rvn`a
xir egipd rax lk seqae ,mirax drax`l l`xyi ux` dwlgzpe
mexca l`xyi ux` leabl jenqa dbbya bxeddy `vnp ,hlwn
oke ,oexag hlwnd xirl cr ux`d ziriax ly wgxn gexal eilr
xird cr ux`d ziriax wigxdl eilr oetvd leabl jenqa bxedd
mky oia e` mkyl oexag oia ,ux`d fkxna bxedd eli`e ,ycw
xirl cr ux`d zipinyn xzei wigxdl eilr oi` mlerl ,ycwl

.hlwn
:`xnbd daiyníéçöBø éçéëL énð íëLa ,ééaà øîàxira s` - ¨©©©¥¦§¤©¦§¦¥§¦

,ux`d ixr x`yan xzei migvex eid miievn dizeaiaqe mky
ixr dl jenql ekxved jkitlecenll yie .miccvd ipyn hlwn

,migvex da miievn eidyáéúëc(h e ryed)øáç íéãeãb Léà ékçëe' ¦§¦§©¥¦§¦¤¤
éàî .'åâå 'äîëL eçvøé Cøc íéðäkexne`a aezkd zpeek `id dn - Ÿ£¦¤¤§©§¤§¨©

ïéøaçúî eéäL ,øæòìà éaø øîà .'íéðäk øáç'ick zexeag zexeag ¤¤Ÿ£¦¨©©¦¤§¨¨¤¨¦§©§¦
ïéøaçúnL eìlä íéðäkk ,úBLôð âBøäìick cgiúBîeøz ÷Bìçì ©£§¨©Ÿ£¦©¨¤¦§©§¦©£§

úBðøbä úéáamigvexd eidy aezkd ixacn cenll yie .oxeba - §¥©¢¨
.dl jenqa hlwn ixr gipdl ekxved jkle ,mkya miievn

:`ziixad ixac lr zeywdl dkiynn `xnbdàkéì eúåm`d - §¥¨
,`ziixaa exkfpy dyyd lr mitqep hlwn ixr oi`áéúk àäå§¨§¦

(e dl xacna),'øéò íézLe íéòaøà eðzz íäéìòå'miieldy ,xnelk ©£¥¤¦§©§¨¦§©¦¦
eidy mixr mizye mirax` mb hlwnd ixr zyyl sqepa elaiw
,dbbya migvexl hlwn ixrk eyniy el` mixr s`e ,mda miayei

.el` mixr yy wx `ziixad dxikfd dn iptn ok m`e
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàmixrd dpenye mirax` lky s` ¨©©©¥

,mdipia welig did mewn lkn ,hlwn ixrk eyniyeìläzyy - ©¨
,`ziixaa exkfpy mixrdúBèìB÷dbbya bxedd z`ïéadlb m` §¥

mylúòãìe ,`id hlwn xiry did rceiy -ïéámyl dlb m`àlL §©©¥¤Ÿ
úòãìla` ,zhlew `idy rci `ly -eìlämirax` x`y - §©©©¨

myl dlb m` ,mixrd mizye,úòãìod ixd,úBèìB÷dlb m` la` §©©§
odil`.úBèìB÷ ïðéà ,úòãì àlL¤Ÿ§©©¥¨§

:`xnbd dywn ceråikáéúëäå ,àeä èì÷î øéò ïBøáç(k ` mihtey) §¤§¦¦§¨§¨§¦
'äLî øac øLàk ïBøáç úà áìëì eðziå'alkl dpzipe xg`ne ,'ebe ©¦§§¨¥¤¤§©£¤¦¤Ÿ¤
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,'hlwn' aezk eilre hlwnd xirl dpetd jxca cenr migipnéãk§¥
çöBøä øékiL,hlwn xirl dpetd jxcd `id okid ezgixa zrya ¤©¦¨¥©

ì äðôéå.íL §¦§¤§¨
àø÷ éàî ,àðäk áø øîàon ,df oic cenll yi `xwn dfi`n - ¨©©©£¨©§¨
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,o`kn cenll yie .hlwn xirl jliläøBé íéàhçì íà,jxcd z` ¦©©¨¦¤
øîBçå ì÷dxeiyíé÷écvì.da eklii jxcd z` ©¨¤©©¦¦

àëäî àzLøt éàäì àçút dì çút Lé÷ì ïa ïBòîL éaødid - ©¦¦§¤¨¦¨©¨¦§¨§©¨©§¨¥¨¨
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.df xaca
jxca mc`d z` mikilen minyd ony jkl zei`x d`ian `xnbd

:jlil utg `ed dayéøîàå ,àðeä áø øîà àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨©©¨§¨§¦
dìef `xniny mixne` yie -,øæòìà éaø øîà àðeä áø øîàyi ¨¨©©¨¨©©¦¤§¨¨

gikedlíéáeúkä ïîe íéàéápä ïîe äøBzä ïîyäöBø íãàL êøãa ¦©¨¦©§¦¦¦©§¦§¤¤¤¨¨¤
BúBà ïéëéìBî da ,Cìéì.minyd onäøBzä ïîok gikedl yi ¥¥¨¦¦¦©¨

,mrlancdligzaáéúk(ai ak xacna)mrlA l` midl` xn`Ie'àì §§¦©Ÿ¤¡Ÿ¦¤¦§¨Ÿ
'íänò Cìú,'ebeåokn xg`l eli`áéúk(k ak my)'ízà Cì íe÷','ebe ¥¥¦¨¤§§¦¥¦¨

`ed jexa yecwd erpn `l mdnr jlil mrla ywrzpe xg`ny
.ok zeyrlníéàéápä ïî,z`f cenll yiáéúëc(fi gn diryi)'ä éðà' ¦©§¦¦¦§¦£¦

éäìà.'Cìz (eæ) Cøãa Eëéøãî ìéòBäì Eãnìî Ejkixcn ,xnelk ¡Ÿ¤§©¤§§¦©§¦§§¤¤¥¥
.jlil xgaz day jxcaíéáeúkä ïîn z`f cenll yiáéúëcilyn) ¦©§¦¦§¦

(cl b.'ïç ïzé íéåðòìå õéìé àeä íéölì íà'mc` `a m` ,epiidc ¦©¥¦¨¦§©£¨¦¦¤¥
.minyd on ecia miakrn oi` ,mivld mr xagzdl

:hlwn xirl ekxca gvexd z` bxdy mcd l`eb oica dpc `xnbd
ícä ìàBb Bàöîe ,èì÷î øéòì äìbL çöBø ,àðeä áø øîà,jxca ¨©©¨¥©¤¨¨§¦¦§¨§¨¥©¨

,myl ezkildaøeèt ,Bâøäå.dzinn mcd l`ebøáñ÷itl - ©£¨¨¨¨©
`xwndy ,`ped ax xaeqy(e hi mixac)ìàBâa 'úåî ètLî ïéà Bìå'§¥¦§©¨¤§¥

áéúëc àeä ícäaezkd zpeek `id jke ,xn`p `ed mcd l`eb lr - ©¨¦§¦
dAxi iM FbiVde ,Faal mgi iM ,gvxd ixg` mCd l`B sCxi oR'¤¦§ŸŸ¥©¨©£¥¨Ÿ¥©¦¥©§¨§¦¦¦¦§¤
gvexd xg` secxi mcd l`eby ,xnelk ,'ebe 'Wtp EdMde ,KxCd©¤¤§¦¨¨¤
zia iptn mcd l`eb `xiizi `le ,edbxdie hlwn xirl eribd mcew

oi`y epiidc ,'zen hRWn oi` Fle' ik ,ef dbixd lr edeziniy oic§¥¦§©¨¤
`pU `l iM' `ed `xwnd meiqe .ef dbixda dzin aiig mcd l`eb¦ŸŸ¥

,'mFWlW lFnYn Fl `Ed,hlwn ixr oikdl yi jkitl ,epiidc ¦§¦§
did `pey `l ixdy ,mcd l`eb cin eytp hlnl gvexd lkeiy

.dzinn lvpdl lkeiy ozep oicd ok lre ,dbbya ebxdy dfl
:`ziixan `ped ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¦
`ziixaa epipy ,`ped ax ixac lr daiyid'úåî ètLî ïéà Bìå'§¥¦§©¨¤

,øaãî áeúkä çöBøa`ny yegl yiy ,`id aezkd zpeek ,xnelk §¥©©¨§©¥
gvexd oi` ixdy ,oick `ly ebxedl gvexd xg` mcd l`eb secxi
lenzn bxdpl `pey did `ly itl ,dbbya bxdy lr zenl ie`x

,`ziixad zxxane .meylyøîBà äzàdf `xwnyçöBøa`ed ©¨¥§¥©
,ok xnel jl oipn ,xacnBàile` -Bðéàxacnícä ìàBâa àlà, ¥¤¨§¥©¨

zx`ane .eilr aiig epi` hlwn xirl ekxca gvexd z` bxd m`y
ixdy ,ok xnel oi`y ,`ziixadàeäLke jiynn [aezkd-]øîBà §¤¥

ìL ìBîzî Bì àðBN àì àeäå',øaãî áeúkä çöBøa øîBà éåä ,'íBL §Ÿ¥¦§¦§¡¥¥§¥©©¨§©¥
,okl mcewn bxdpl `pey did `ly df xac xn`p eilr ixdy
ezligz s`y xacd xazqn gvexa wqer weqtd meiqe xg`ne
m` mcd l`eb la` ,gvexl zen htyn aeig oi`y ,jka zwqer

.eilr bxdp ,hlwnd xirl ekxca ebxd
bxd m`y xaeqd ,`ped ax ixack `ly `ziixad ixacn gkene

.dzinn `ed xeht ,hlwn xirl ekxca gvexd z` mcd l`eb
,`ped ax ixack `ly gken `ziixad ixacn ok` :`xnbd zvxzn

la`àeä`ped ax -øîàcekxca gvexd z` bxdy mcd l`eby §¨©
xaeq ,xeht hlwn xirlàpz éàä ék,df `pz zhiyk -àéðúc ¦©©¨§©§¨

,`ziixaa,øaãî áeúkä ícä ìàBâa 'úåî ètLî ïéà Bìå'bxd m`y §¥¦§©¨¤§¥©¨©¨§©¥
.eilr bxdp epi` gvexd z`øîBà äzày,øaãî áeúkä ícä ìàBâa ©¨¥§¥©¨©¨§©¥

Bàile` -Bðéàxacn,çöBøa àlàbxdy lr zen oic el oi`y ¥¤¨§¥©
ixdy ,ok xnel xyt` i` .eilr bxdp ebxdy mcd l`eb j` ,dbbya

øîBà àeäLkweqtd jyndaìL ìBîzî Bì àeä àðBN àì ék','íBL §¤¥¦Ÿ¥¦§¦§
éøäd,øeîà çöBø`ly ,gvexa wqer i`ce `xwnd jynd ,xnelk £¥¥©¨

oi`y jkn cenll yi `linne ,meyly lenzn bxdpl `pey did
,z`f aezkl aezkd jxved `le ,ezbixd lr zen htyn eläî àä̈¨

íéi÷î éðàaezkd ixac z` cinrdl yi ok m` dna -ïéà Bìå' £¦§©¥§¥
,'úåî ètLîy xnel jixv gxkdaøaãî áeúkä ícä ìàBâam`y - ¦§©¨¤§¥©¨©¨§©¥

.jk lr dzin aiig epi` gvexd z` bxd
z` bxdy mcd l`eby ,`ped axk ef `ziixa ixacn x`eane

.xeht ,hlwn xirl ekxca gvexd
:`ped ax ixack `ly epizpynn gikedl dqpn `xnbdïðz- §©

oic zia eidy ,dpyna epipyBì ïéøñBîgvexlíéîëç éãéîìz éðL §¦§¥©§¦¥£¨¦
yegl yiy itl ,hlwn xirl edeeliyepâøäé ànLmcd l`ebCøca ¤¨©©§¤©¤¤

,myleøaãéåel` minkg icinlzåéìà.mcd l`eb l` -åàì éàî ¦©§¥¨©¨
déa eøúîcl`eb l` mixacny df xeaicy ,xnel yi dxe`kl - §©§¥

,ea mixzny epiid mcdàeä àìè÷ øa ìéè÷ éàcz` bexdi m`y - §¦¨¦©©§¨
.`ped ax ixack `lye ,oic ziaa jk lr bxdii gvexd

:`xnbd dgecàì,ea mixzn minkg icinlzdy dpeekd oi` - Ÿ
dfa dpeekd `l`àéðúãk,`ziixaa epipyy enk -eøaãéå ¦§©§¨¦©§

minkg icinlzdåéìà,mcd l`eb l` -Bì íéeàøä íéøác- ¥¨§¨¦¨§¦
md jke ,eail lr milawzndBa âäðz ìà ,Bì íéøîBàdf gvexa §¦©¦§©

kâäðîmiyp`a mibdepyíéîã éëôBL,cifnay itlàa äââLa ¦§©§¥¨¦¦§¨¨¨
äNòîdfàeä ,øîBà øéàî éaø .Bãéì,gvexd -Bîöò éãé ìò øaãî ©£¤§¨©¦¥¦¥§©¥©§¥©§

,mcd l`eb l`øîàpL(c hi mixac),'çöBøä øác äæå'lheny ,xnelk ¤¤¡©§¤§©¨¥©
.xacl envr gvexd lrBì eøîà,ok xacd oi` ,xi`n iaxl minkg ¨§

y itläNBò úeçéìL äaøäzeyril mileki mpi` mixac daxd - ©§¥§¦¨
sicrdl yi o`k s`e ,eigely ici lr `l` envr mc`d ici lr

.mcd l`eb mr minkg icinlzd exaciy
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøî øîà`ziixaa `aed - ¨©©

y mcd l`ebl minkg icinlzd mixne`y ,lirläNòî àa äââLa¦§¨¨¨©£¤
dfBãéì:`xnbd dywn .gvexd lyàèéLtdyry xacd heyt - §¨§¦¨

,hlwn xirl `ed dleb ixdy ,dbbya okàeä úeìb øa ãéæîa éàc§¦§¥¦©¨
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zekn(iriax meil)

.íéëøc úLøt ìò áeúk äéä 'èì÷î'dzid eay mewn lka ,epiidc ¦§¨¨¨¨©¨¨©§¨¦
eid ,hlwn xirl dpet zg`de ,mikxc izyl zlvtzn jxcd

,'hlwn' aezk eilre hlwnd xirl dpetd jxca cenr migipnéãk§¥
çöBøä øékiL,hlwn xirl dpetd jxcd `id okid ezgixa zrya ¤©¦¨¥©

ì äðôéå.íL §¦§¤§¨
àø÷ éàî ,àðäk áø øîàon ,df oic cenll yi `xwn dfi`n - ¨©©©£¨©§¨

`xwnd(b hi mixac)'Cøcä Eì ïéëz','ebe`id aezkd ixac zpeeky ¨¦§©¤¤
,Cøcì äðëä [Eì] äNòerciiy ick ,dligzn dpkd dyr ,xnelk £¥§£¨¨©¤¤

.hlwn xirl dpetd jxcd `id efi`
eidyk mda migzet mi`xen`d eidy zencwd d`ian `xnbd

:migvex zyxta miyxecéàäì àçút dì çút àðéðç øa àîç áø©¨¨©£¦¨¨©¨¦§¨§©
àëäî àzLøtaezka xn`p .ef dncwda ezyxc z` gzet did - ¨©§¨¥¨¨

(g dk mildz),'Cøca íéàhç äøBé ïk ìò 'ä øLéå áBè',epiidc §¨¨©¥¤©¨¦©¨¤
jxcd z` dbbya mibxedd mi`hegl dxen `ed jexa yecwdy

,o`kn cenll yie .hlwn xirl jliläøBé íéàhçì íà,jxcd z` ¦©©¨¦¤
øîBçå ì÷dxeiyíé÷écvì.da eklii jxcd z` ©¨¤©©¦¦

àëäî àzLøt éàäì àçút dì çút Lé÷ì ïa ïBòîL éaødid - ©¦¦§¤¨¦¨©¨¦§¨§©¨©§¨¥¨¨
dbbya gvexa xacnd aezka xn`p .ef dncwda ezyxc z` gzet

(bi `k zeny),,'åâå 'Bãéì äpà íéäìàäå äãö àì øLàå',xnelk ©£¤Ÿ¨¨§¨¡Ÿ¦¦¨§¨
onif `ed jexa yecwd `l` ,cifna z`f dyr `l dbbya bxeddy
`ed jexa yecwdy okzi cvik ,denzl yi dxe`kle .ef dbixd el
ixaca `id jk lr daeyzd `l` .mc`d icil leykn `ivni

aezkd(bi ck '` l`eny)àöé íéòLøî éðBîãwä ìLî øîàé øLàk'©£¤Ÿ©§©©©§¦¥§¨¦¥¥
.'åâå 'òLøyecwd ly elyn `idy ,dxezd dxn`y itk ,yexit ¤©

.ryx xac `vii miryxny ,mler ly epencw `edy ,`ed jexa
ixdy ,'ecil dp` midl`de' `xwna ,dxezd z`f dxn` okide

øaãî áeúkä änadbixd `ed jexa yecwd onfn ote` dfi`a - ©¨©¨§©¥
dyrn didy dfk ote`a ,mc`l dbbyaúà eâøäL íãà éða éðLa¦§¥§¥¨¨¤¨§¤

ãçà ,Lôpämdníéãò ïéà äæì ,ãéæîa âøä ãçàå ââBLa âøäbxdy ©¤¤¤¨¨©§¥§¤¨¨©§¥¦¨¤¥¥¦
,oic ziaa bxdp `l ok lre cifnaíéãò ïéà äæìålre bbeya bxdy §¨¤¥¥¦

jkitl ,hlwn xirl dlb `l okïðéîæî àeä Ceøa LBãwäz` onfn - ©¨¨©§¦¨
mdipy÷cðeôì[dipqk`-]ãéæîa âøäL äæ ,ãçàoic ziaa bxdp `le §§¨¤¨¤¤¨©§¥¦

ââBLa âøäL äæå ,íleqä úçz áLBéhlwn xirl dlb `leãøBé ¥©©©¨§¤¤¨©§¥¥
åéìò ìôðå íleqa,oey`xd lr -,Bâøäåy `vnp ,xaca micr yieäæ ©¨§Ÿ¥¨¨§Ÿ§¤
âøäð ãéæîa âøäLlr ltpy df ici lr,eiåeli`äìBb ââBLa âøäL äæ ¤¨©§¥¦¤¡¨§¤¤¨©§¥¤

ote`ae .dbbya bxdy ede`xy micrd it lr hlwn xirl dzr
ryx xak `edy mc` icil dlwz onfn `ed jexa yecwd dfk

.df xaca
jxca mc`d z` mikilen minyd ony jkl zei`x d`ian `xnbd

:jlil utg `ed dayéøîàå ,àðeä áø øîà àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨©©¨§¨§¦
dìef `xniny mixne` yie -,øæòìà éaø øîà àðeä áø øîàyi ¨¨©©¨¨©©¦¤§¨¨

gikedlíéáeúkä ïîe íéàéápä ïîe äøBzä ïîyäöBø íãàL êøãa ¦©¨¦©§¦¦¦©§¦§¤¤¤¨¨¤
BúBà ïéëéìBî da ,Cìéì.minyd onäøBzä ïîok gikedl yi ¥¥¨¦¦¦©¨

,mrlancdligzaáéúk(ai ak xacna)mrlA l` midl` xn`Ie'àì §§¦©Ÿ¤¡Ÿ¦¤¦§¨Ÿ
'íänò Cìú,'ebeåokn xg`l eli`áéúk(k ak my)'ízà Cì íe÷','ebe ¥¥¦¨¤§§¦¥¦¨

`ed jexa yecwd erpn `l mdnr jlil mrla ywrzpe xg`ny
.ok zeyrlníéàéápä ïî,z`f cenll yiáéúëc(fi gn diryi)'ä éðà' ¦©§¦¦¦§¦£¦

éäìà.'Cìz (eæ) Cøãa Eëéøãî ìéòBäì Eãnìî Ejkixcn ,xnelk ¡Ÿ¤§©¤§§¦©§¦§§¤¤¥¥
.jlil xgaz day jxcaíéáeúkä ïîn z`f cenll yiáéúëcilyn) ¦©§¦¦§¦

(cl b.'ïç ïzé íéåðòìå õéìé àeä íéölì íà'mc` `a m` ,epiidc ¦©¥¦¨¦§©£¨¦¦¤¥
.minyd on ecia miakrn oi` ,mivld mr xagzdl

:hlwn xirl ekxca gvexd z` bxdy mcd l`eb oica dpc `xnbd
ícä ìàBb Bàöîe ,èì÷î øéòì äìbL çöBø ,àðeä áø øîà,jxca ¨©©¨¥©¤¨¨§¦¦§¨§¨¥©¨

,myl ezkildaøeèt ,Bâøäå.dzinn mcd l`ebøáñ÷itl - ©£¨¨¨¨©
`xwndy ,`ped ax xaeqy(e hi mixac)ìàBâa 'úåî ètLî ïéà Bìå'§¥¦§©¨¤§¥

áéúëc àeä ícäaezkd zpeek `id jke ,xn`p `ed mcd l`eb lr - ©¨¦§¦
dAxi iM FbiVde ,Faal mgi iM ,gvxd ixg` mCd l`B sCxi oR'¤¦§ŸŸ¥©¨©£¥¨Ÿ¥©¦¥©§¨§¦¦¦¦§¤
gvexd xg` secxi mcd l`eby ,xnelk ,'ebe 'Wtp EdMde ,KxCd©¤¤§¦¨¨¤
zia iptn mcd l`eb `xiizi `le ,edbxdie hlwn xirl eribd mcew

oi`y epiidc ,'zen hRWn oi` Fle' ik ,ef dbixd lr edeziniy oic§¥¦§©¨¤
`pU `l iM' `ed `xwnd meiqe .ef dbixda dzin aiig mcd l`eb¦ŸŸ¥

,'mFWlW lFnYn Fl `Ed,hlwn ixr oikdl yi jkitl ,epiidc ¦§¦§
did `pey `l ixdy ,mcd l`eb cin eytp hlnl gvexd lkeiy

.dzinn lvpdl lkeiy ozep oicd ok lre ,dbbya ebxdy dfl
:`ziixan `ped ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¦
`ziixaa epipy ,`ped ax ixac lr daiyid'úåî ètLî ïéà Bìå'§¥¦§©¨¤

,øaãî áeúkä çöBøa`ny yegl yiy ,`id aezkd zpeek ,xnelk §¥©©¨§©¥
gvexd oi` ixdy ,oick `ly ebxedl gvexd xg` mcd l`eb secxi
lenzn bxdpl `pey did `ly itl ,dbbya bxdy lr zenl ie`x

,`ziixad zxxane .meylyøîBà äzàdf `xwnyçöBøa`ed ©¨¥§¥©
,ok xnel jl oipn ,xacnBàile` -Bðéàxacnícä ìàBâa àlà, ¥¤¨§¥©¨

zx`ane .eilr aiig epi` hlwn xirl ekxca gvexd z` bxd m`y
ixdy ,ok xnel oi`y ,`ziixadàeäLke jiynn [aezkd-]øîBà §¤¥

ìL ìBîzî Bì àðBN àì àeäå',øaãî áeúkä çöBøa øîBà éåä ,'íBL §Ÿ¥¦§¦§¡¥¥§¥©©¨§©¥
,okl mcewn bxdpl `pey did `ly df xac xn`p eilr ixdy
ezligz s`y xacd xazqn gvexa wqer weqtd meiqe xg`ne
m` mcd l`eb la` ,gvexl zen htyn aeig oi`y ,jka zwqer

.eilr bxdp ,hlwnd xirl ekxca ebxd
bxd m`y xaeqd ,`ped ax ixack `ly `ziixad ixacn gkene

.dzinn `ed xeht ,hlwn xirl ekxca gvexd z` mcd l`eb
,`ped ax ixack `ly gken `ziixad ixacn ok` :`xnbd zvxzn

la`àeä`ped ax -øîàcekxca gvexd z` bxdy mcd l`eby §¨©
xaeq ,xeht hlwn xirlàpz éàä ék,df `pz zhiyk -àéðúc ¦©©¨§©§¨

,`ziixaa,øaãî áeúkä ícä ìàBâa 'úåî ètLî ïéà Bìå'bxd m`y §¥¦§©¨¤§¥©¨©¨§©¥
.eilr bxdp epi` gvexd z`øîBà äzày,øaãî áeúkä ícä ìàBâa ©¨¥§¥©¨©¨§©¥

Bàile` -Bðéàxacn,çöBøa àlàbxdy lr zen oic el oi`y ¥¤¨§¥©
ixdy ,ok xnel xyt` i` .eilr bxdp ebxdy mcd l`eb j` ,dbbya

øîBà àeäLkweqtd jyndaìL ìBîzî Bì àeä àðBN àì ék','íBL §¤¥¦Ÿ¥¦§¦§
éøäd,øeîà çöBø`ly ,gvexa wqer i`ce `xwnd jynd ,xnelk £¥¥©¨

oi`y jkn cenll yi `linne ,meyly lenzn bxdpl `pey did
,z`f aezkl aezkd jxved `le ,ezbixd lr zen htyn eläî àä̈¨

íéi÷î éðàaezkd ixac z` cinrdl yi ok m` dna -ïéà Bìå' £¦§©¥§¥
,'úåî ètLîy xnel jixv gxkdaøaãî áeúkä ícä ìàBâam`y - ¦§©¨¤§¥©¨©¨§©¥

.jk lr dzin aiig epi` gvexd z` bxd
z` bxdy mcd l`eby ,`ped axk ef `ziixa ixacn x`eane

.xeht ,hlwn xirl ekxca gvexd
:`ped ax ixack `ly epizpynn gikedl dqpn `xnbdïðz- §©

oic zia eidy ,dpyna epipyBì ïéøñBîgvexlíéîëç éãéîìz éðL §¦§¥©§¦¥£¨¦
yegl yiy itl ,hlwn xirl edeeliyepâøäé ànLmcd l`ebCøca ¤¨©©§¤©¤¤

,myleøaãéåel` minkg icinlzåéìà.mcd l`eb l` -åàì éàî ¦©§¥¨©¨
déa eøúîcl`eb l` mixacny df xeaicy ,xnel yi dxe`kl - §©§¥

,ea mixzny epiid mcdàeä àìè÷ øa ìéè÷ éàcz` bexdi m`y - §¦¨¦©©§¨
.`ped ax ixack `lye ,oic ziaa jk lr bxdii gvexd

:`xnbd dgecàì,ea mixzn minkg icinlzdy dpeekd oi` - Ÿ
dfa dpeekd `l`àéðúãk,`ziixaa epipyy enk -eøaãéå ¦§©§¨¦©§

minkg icinlzdåéìà,mcd l`eb l` -Bì íéeàøä íéøác- ¥¨§¨¦¨§¦
md jke ,eail lr milawzndBa âäðz ìà ,Bì íéøîBàdf gvexa §¦©¦§©

kâäðîmiyp`a mibdepyíéîã éëôBL,cifnay itlàa äââLa ¦§©§¥¨¦¦§¨¨¨
äNòîdfàeä ,øîBà øéàî éaø .Bãéì,gvexd -Bîöò éãé ìò øaãî ©£¤§¨©¦¥¦¥§©¥©§¥©§

,mcd l`eb l`øîàpL(c hi mixac),'çöBøä øác äæå'lheny ,xnelk ¤¤¡©§¤§©¨¥©
.xacl envr gvexd lrBì eøîà,ok xacd oi` ,xi`n iaxl minkg ¨§

y itläNBò úeçéìL äaøäzeyril mileki mpi` mixac daxd - ©§¥§¦¨
sicrdl yi o`k s`e ,eigely ici lr `l` envr mc`d ici lr

.mcd l`eb mr minkg icinlzd exaciy
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøî øîà`ziixaa `aed - ¨©©

y mcd l`ebl minkg icinlzd mixne`y ,lirläNòî àa äââLa¦§¨¨¨©£¤
dfBãéì:`xnbd dywn .gvexd lyàèéLtdyry xacd heyt - §¨§¦¨

,hlwn xirl `ed dleb ixdy ,dbbya okàeä úeìb øa ãéæîa éàc§¦§¥¦©¨
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המשך בעמוד רנא



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

ìaäfò ïBLoeyl dxn`p ryedi xtq lka ixdy ,dyw oeyla - §¨©¨
ixr zyxta eli`e ,dkx oeyl `idy ,'ryedi l` 'd xn`ie' dxin`

,dyw oeyl `idy ,xeaic oeyl xn`p hlwndáéúëc(aÎ` k ryedi) ¦§¦
úà íëì eðz ,øîàì ìàøNé éða ìà øac ,øîàì òLBäé ìà 'ä øaãéå'©§©¥¤§ª©¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ§¨¤¤

.'åâå 'íëéìà ézøac øLà èì÷nä éøò`ed xacd mrhïäL éðtî ¨¥©¦§¨£¤¦©§¦£¥¤¦§¥¤¥
mixeaic,äøBz ìL`ed jexa yecwd edeeiv df xeaicay ,xnelk ¤¨

dxez ly xeaice ,hlwn ixr zyxtd ly dxezd on devn miiwl
epivn `l el xn`y zexin` x`ya la` ,dyw oeyla xnel yi
oeyla exn`p ok lre ,dxezd on devn miiwl edeeivy sqep xac

.dxin`
:`xnbd zxxanàøîéîìxnel yi m`d -ìëcxkfp eay mewn §¥§¨§¨

oeyløeaécl `id dfa dpeekdì.äL÷ ïBL ¦¨¨¨
:`xnbd zx`anïéà,ok ok` -kepivny enáéúëã(l an ziy`xa) ¦§¦§¦

'úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac','ebedf `xwnn gikedl yie ¦¤¨¦£Ÿ¥¨¨¤¦¨¨
.dyw oeyl `ed xeaic lky

:`xnbd dywnàéðúäåaezkd ixac z` zyxtnd ,`ziixaa §¨©§¨
(fh b ik`ln),zxne`e ,'ebe 'Edrx l` Wi` 'd i`xi ExAcp f`','eøaãð' ¨¦§§¦§¥¦¤¥¥¦§§

ì àlà eøaãð ïéà,úçð ïBLl` yi` xacl 'd i`xi jxcy ,xnelk ¥¦§§¤¨§©©
,gex zgpa edrxàeä ïëå[aezkd-]øîBà(c fn mildz)íénò øaãé' §¥¥©§¥©¦

'eðézçz,'ebemirpkp eidie ,epizgz minrd ldpie lityi ,xnelk ©§¥
,gep oeyl `ed xeaicy ,`ziixad ixacn ok m` x`ean .epl migepe

.dyw oeyl `le
,xeaic oeyl ibeq ipy oia dfa wlgl yiy :`xnbd zvxzn'øac'©¥

.ãeçì 'øaãé' ãeçìoeyl ok` `id 'xAcie' e` 'xAC' oeyl ,epiidc §©§¥§©¥©§©¥
.zgp oeyl `id 'xAci' e` 'ExAcp' oeyl la` ,dyw¦§§©§¥

jexa yecwd xaicy xacd mrha mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd
:dyw oeyla ryedil `edda éâéìt (é"øôñå é"ðîäî ï"ðáø é"ðîéñ)§¦¥¨

oeyla ryedil hlwn ixr zyxt dxn`p recn ,df oipra ewlgp -
,dywãç ,ïðaøå äãeäé éaømdn cg` -øîBà`ed xacd mrhy ©¦§¨§©¨¨©¥

íäéML éðtîcin hlwnd ixr z` yixtdln ryedi ddzypy - ¦§¥¤¦¨
jexa yecwd el xn`y cr ok dyr `le ,l`xyi ux` zwelg xg`

w oeyla ef dyxt el dxn`p ok lre ,`ed,dyãçåmdn cg`e - §©
øîBà`ed xacd mrhyïäL éðtîzeevn.äøBz ìL ¥¦§¥¤¥¤¨

xn`p :ryedi azky miweqt oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
`xwna(ek ck ryedi)úøBz øôña älàä íéøácä úà òLBäé ázëiå'©¦§Ÿ§ª©¤©§¨¦¨¥¤§¥¤©
'íéäìà.'ebe.ryedi azky mixacd md dn `xwna x`azp `le ¡Ÿ¦

eda éâéìtdfa ewlgpe -ãç .äéîçð éaøå äãeäé éaømdn cg` - §¦¥¨©¦§¨§©¦§¤§¨©
øîBàz` epiax dyn ly dxezd xtqa ryedi azkyäðîL ¥§Ÿ¨

díé÷eñtweqtd on ,dyn ly ezxiht xg`l ,mipexg`dcl mixac) §¦
(d,xtqd seql cre ,''d car dWn mW znIe'ãçåmdn cg`e - ©¨¨¨Ÿ¤¤¤§©

øîBàzyxt z` extqa ryedi azky.èì÷î éøò ¥¨¥¦§¨
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLa`xwnd ixac mix`ean - ¦§¨¨§©§¨©

z` dxezd xtqa ryedi azky ,xaeqd zrcläðîLdíé÷eñt §Ÿ¨§¦
c ,mipexg`dáéúëc eðééäz` rWFdi aFYkIe' xn`py edfy ± ©§¦§¦©¦§§ª©¤

dN`d mixaCd,'íéäìà úøBz øôña,dxezd xtqa mazk ixdy ©§¨¦¨¥¤§¥¤©¡Ÿ¦
øîàc ïàîì ,àlàzyxt z` extqa ryedi azky xaeqd zrcl - ¤¨§©§¨©

,èì÷î éøò,ok m`éàîryedi azky aezkd zpeek `id dn - ¨¥¦§¨©
,'íéäìà úøBz øôña'.extqa `l` ok azk `l ixd §¥¤©¡Ÿ¦

:`xnbd daiynøîà÷ éëädhiyl aezkd ixac zpeek `id jk - ¨¥¨¨©
,efälàä íéøácä úà ,Bøôña òLBäé áBzëiå,hlwn ixr zyxt - ©¦§§ª©§¦§¤©§¨¦¨¥¤

íéáeúkäxak.íéäìà úøBz øôña ©§¦§¥¤©¡Ÿ¦
:ozyt ihega xtzpy dxez xtq iabl zwelgn d`ian `xnbd

øôñdxezBøôzLel`l el` eizerixi z` xtz -aiheg,ïzLt ¥¤¤§¨§¦§¨
da éâéìtdfa ewlgp -ãç ,øéàî éaøå äãeäé éaømdn cg` -øîBà §¦¥¨©¦§¨§©¦¥¦©¥
xtqdyãçå ,øLkmdn cg`e -øîBàxtqdy.ìeñt ¨¥§©¥¨

:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbdøîàc ïàîìzrcl - §©§¨©
dxezd xtqy xaeqd,ìeñtmeyn epiidáéúëcxacnd weqta ¨¦§¦

oilitza(h bi zeny)Lipir oiA oFxMflE Lci lr zF`l Ll dide'§¨¨§§©¨§§¦¨¥¥¤
éôa 'ä úøBz äéäz ïòîì'E,'ebeLwzéàådxkfedy df `xwnae - §©©¦§¤©§¦§¦©©

dywed dxezd eaïéléôz äî ,ïéléôúì dlek äøBzä ìkdxn`p ¨©¨¨¦§¦¦©§¦¦
mdaïéãéâa ïøôBúì éðéqî äLîì äëìä,calaìk óàiazk x`y £¨¨§Ÿ¤¦¦©§§¨§¦¦©Ÿ

yi ycewdïéãéâa ïøôBúìdxez xtq xtz m` ok lre ,cala §§¨§¦¦
.leqt df ixd ozyt ihegaCãéàåxtqy xaeqd zrcl eli`e - §¦¨

`ly xaeqy meyn epiid ,xyk ozyt ihega xtzpy dxez
`l` ,xac lkl oilitzl dxezd dywedéôa øzeîì Lwzéà ékE ¦¦©©§¨§¦

xer lr dazekl oi`y dkldd oiprl wx xn`p df ywid -
iabl `xwna xn`py itl ,dlik`a dxeq`d d`nh dnda

j` ,jita lek`l xzend on epiide ,'jita' oilitzìx`yåéúBëìä §¦§¨
dkldn ecnlp `l` ,dxeza yxetna eazkp `ly oilitz ly

,ipiqn dynlLwzéà àìlre ,oilitzl dxezd xtq ywed `l - Ÿ¦©©
oi` dxez xtqa ,miciba mxtezl oilitza `id dkldy s` ok

.ozyt ihega extezl xzen `l` ,ok oicd
éáéáç éác ïéìéôúì eäì ïðéæç ,áø øîàly oilitzd z` izi`x - ¨©©¨¦©§¦§¦¦§¥£¦¦

,`iig iax icec ziaàðzéëa éøéôúc,ozyt ihega md mixetzy - ¦§¦¥§¦¨¨
déúååk àúëìä úéìåyi `l` ,df oipra ezenk dkldd oi` j` - §¥¦§§¨§¨¥

.cala miciba mxtezl

äðùî
hlwn xirn gvexd z` mixifgn mipdk dfi` zx`an ef dpyn

.mzzina
ãçàd lecb odk,äçLnä ïîLa çeLîmilecbd mipdkd lk ,epiidc ¤¨¨©§¤¤©¦§¨

onya mzpedkl migynp eidy ,ediy`i jlnd ztewz cr eidy
,dgyndãçàålecb odkíéãâáa äaeøîädpedka ynynd - §¤¨©§¤¦§¨¦

mipdkd mde ,lecb odk ly micbad zpenya yeal `edyk
onya migynp eid `ly ,jli`e ediy`i ztewzn ecnry milecbd
ieaixa `l` mda dlecbd dpedkd zxkip dzid `le ,dgynd

,cala micbadãçàålecb odk,BúeçéLnî øáòLrxi`y epiidc §¤¨¤¨©¦§¦
xg`le ,eizgz ynyl xg` odk epine ,lecbd odka leqt dfi`
mya `xwpe ,ezegiynn ipyd xar ezcearl lecbd odkd xfgy

milecbd mipdkd el` lk ,'xary geyn'çöBøä úà ïéøéæçîxirn ©£¦¦¤¨¥©
.mzzina hlwnóà ,øîBà äãeäé éaød odkdäîçìî çeLî- ©¦§¨¥©§©¦§¨¨

,dnglnd ikxv lk z` fixkn didyçöBøä úà øéæçîhlwn xirn ©£¦¤¨¥©
.ezzina

êëéôìezzina dielz hlwnd xirn gvexd ly ez`ivie xg`n - §¦¨
eid ,lecbd odkd lyìL ïäéúBnéàdíéðäkmilecbdïäì úB÷tñî ¦¥¤¤Ÿ£¦§©§¨¤

hlwn xirl milebl ±íäéða ìò eìltúé àlL éãk ,úeñëe äéçî¦§¨§§¥¤Ÿ¦§©§©§¥¤
eúeîiL. ¤¨

àøîâ
mixifgn dpyna epnpy mipdkd lky micnl oipn zxxan `xnbd

:gvexd z`éléî éðä àðîdyly mpyiy ,df oic micnel oipn - §¨¨¥¦¥
.ehlwn xirn gvexd ay mzzina xy` milecb mipdk

:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,àðäk áø øîà(dk dl xacna)da áLéå' ¨©©©£¨§¨©§¨§¨©¨
'ìãbä ïäkä úBî ãò,'ebeáéúëe(gk dl my)ãò áLé Bèì÷î øéòá ék' ©©Ÿ¥©¨Ÿ§¦¦§¦¦§¨¥¥©

áéúëe ,'ìãbä ïäkä úBî(my)'ìãbä ïäkä úBî éøçàå'xg`ne ,'ebe ©Ÿ¥©¨Ÿ§¦§©£¥©Ÿ¥©¨Ÿ
mpyiy jkn cenll yi ,minrt yly `xwna 'lecb odk' xkfpe

.mzzina gvexd z` mixifgnd milecb mipdk dyly
:zxxane `xnbd dayäãeäé éaøåxy` iriax odk yiy xaeqd §©¦§¨

,dngln geyn odk `ede ,hlwn xirn migvexd miay ezzina
`l` 'lecb odk' `xwna xn`p `ly xg`n ,z`f cnel `ed oipn

.minrt yly
:`xnbd zx`anàðéøçà àø÷ áéúkxg` `xwn aezk -(al dl my) §¦§¨©£¦¨

ì'ì áeL,('åâå) 'ïäkä úBî ãò õøàa úáLcenll yi df `xwnne ¨¨¤¤¨¨¤©©Ÿ¥
.iriax odk

:zxxane `xnbd dayCãéàå,dcedi iax lr miwlegd opax - §¦¨
.df `xwnn odk cer zeaxl yiy mixaeq mpi` recn
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המשך בעמוד ריח

oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxt`nw `aa
äæò ïåùìáÐxeaice ,"ryedi l` 'd xacie" xn`p o`ke ,"'d xn`ie" aizk ryedi lka

.`ed fr oeyläøåú ìù ïäù éðôîÐmiiwl xac xn` `l Ð xn`y zexin` x`y la`

.efn ueg ,dxeza daezkd devníéîò øáãéÐ.epizgz minr ldpiíäéùù éðôîÐ`ly

.`ed jexa yecwd itn el xn`py cr ,cin ewlgy xg`l myixtdäá éâéìôÐ`yexita

.dxez xtqa ryedi azk dn ,`xw i`dcãç
íé÷åñô äðîù øîàÐcr "dyn my znie"n

,xne` `ed hlwn ixr zyxta :xn` cge .`tiq

.ryedi xtqa daezky'åâå úøåú äéäú ïòîìÐ

`kd ywzi`e ,oilitza irzyn `xwc diyixe

.oilitzl dxezêéôá øúåîì ù÷úéà éëÐ

,jita xzend on Ð "jita" `xw i`da aizkc

.d`nh dnda xer lr oiazkp oi`yïäéúåëìäì
Ðediiteb oilitzae .dxeza aezk epi`y xacl

`l ,ipiqn dynl dkldn `l` dil opixnb `l

.`ywida opitliéáéáç éáãÐ,`a` ig` ,icec

.`iig iax `edeäðùîïîùá çåùî ïäë ãçà
äçùîäÐ.ediy`i cr eidy milecb mipdk md

íéãâáá äáåøîä ãçàåÐeyniyy md

opixn`ck dgynd ony fpbpy ,jli`e ediy`in

`le mipdk egynp `l aeye (`,ai) zeixeda

ieaixa `l` mda dlecb dpedk zxkip dzid

.micba dpenya ynyny ,micbaøáòù ãçàå
åúåçéùîîÐyniye lecb odka leqt rxi`y

ezcearl xfg Ð odk `txzpyke ,eizgz xg`

.ezegiynn df xareçöåøä úà ïéøéæçîÐ

lecbd odkd zen ixg`e" xn`py enk ,ozzina

gvexd aeyi."äîçìî çåùîÐgeynd odk

jxi l`" ,dnglnd ikxv dnglna xnel

.(k mixac) oiprd lke "mkaalàøîâáùéå
ìåãâä ïäëä úåî ãò äáÐxira ik" ,cg `d

,ixz `d Ð "lecbd odkd zen cr ayi ehlwn

`d Ð "gvexd aeyi lecbd odkd zen ixg`e"

.`zlz&oxec lr mingx ywal odl didyÐ

.`id mpg zllw e`l jkldéøîà àëäÐlaaa

oegxq liaya dwely mc` lr df lyn oixne`

.mixg` lyãéâðî ãåâéæå àèç äéáåèÐdiaeh :"migqt iaxr"a opixn`c `idd meyn

xn` .cebifl `tt ax dicbpe ,xaca ipy cr did `ly ,icigia dia cidq` cebife ,`hg

.lynl dzid f`ne .cibpn cebife `hg diaeh :dilïðéøîà íúäÐoixne` l`xyi ux`a

.df lynøæâ éàâáî áéñð íëùÐ,ely d`pdde awri za dpic z` gwl xeng oa mky

.exrhvpe onvr eln epdp `ly xird ipa x`ye

.xird ipan yi` my Ð i`banïéúéù ãåã äøëù
Ðinlyexi cenlzae .ycwnd zia ly zeceqi

zia ly qeileniz" epivn (i"t oixcdpq)

.ipei oeyla ceqi `ede ,"ycwndàîåäú àô÷Ð

my `vny (my) inlyexi cenlza .medzd sv

o`kn iplhz l` :el xn`e elew diabdy qxg

dcrxy dxez ozn mein medzd lr yeak ip`y

.elhpe ,eixacl cec rny `le .ux`d lkéøù éî
íù áúëîìÐmeyn xaere ,mind edewgni ot

oeyrz `l"e (ai mixac) "mny z` mzca`e"

.(my) 'ebe "ok'åë ìôåúéçà àùðÐdniz yi

dpex`n oxebd z` cec dpw `l ixdy ,xaca

zzin xg`l dzidy dzqdc dyrn cr iqeaid

oikixv elld mixac itle .mipy yly ltezig`

it lr s`y xnel ep`rcei ,oxebd dpw `ly

`ed eayie [gynpy] mein ,eixerpn did

ryedi xtqa ewcae dnxd ziepa l`enye

`vn` cr" aizkck ,ycwnd zial mewn e`vne

edfi`"a migafa dil opiyxccke 'ebe "mewn

.ezeyxa zeceqid xtge ,(`,cp) "onewnäçîé
íéîä ìòÐdgne" (d xacna) dheqa aizkc

elit`e ,dyxta zexkfd daxde ,"mixnd in l`

,dzid mpga ef dllwe .'ek "dgne" aizk ikd

.xne` epi` m` `l` ellwn did `lyìò åìéôà
éàðúÐ`id ok it lr s` ,i`pzd miiwzp `le

cgkz m`" dzid i`pz lr dllw `dc ,d`a

ok it lr s`e ,cgik `ly miiwzp `le "ipnn

eipa ekld `le" aizkc ,dllwd dniiwzp

dyri dk" ilr ellw dllw efe ,'ebe "eikxca

.oipbedn ipa oi`y il dyrpy enk ,"jl
éúàèçå
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ìa,øîàì òLBäé ìà 'ä øaãéå" áéúëc ,äfò ïBL §¨©¨¦§¦©§©¥¤§ª©¥Ÿ
èì÷nä éøò úà íëì eðz øîàì ìàøNé éða ìà øac©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ§¨¤¤¨¥©¦§¨

'åâå "íëéìà ézøac øLà¯ìL ïäL éðtî.äøBzä £¤¦©§¦£¥¤¦§¥¤¥¤©¨
¯ì øeaéc ìëc àøîéîì?äL÷ ïBL¯áéúëãk ,ïéà §¥§¨§¨¦¨¨¨¦§¦§¦

."úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac"¯:àéðúäå ¦¤¨¦£Ÿ¥¨¨¤¦¨¨§¨©§¨
ì àlà "eøaãð" ïéà ,"eøaãð"øîBà àeä ïëå ,úçð ïBL ¦§§¥¦§§¤¨§©©§¥¥

!"eðézçz íénò øaãé"¯.ãeçì "øaãé" ,ãeçì "øaã" ©§¥©¦©§¥¦¤§©§¥§
äãeäé éaø da éâéìt .(é"øôñå é"ðîäî ï"ðáø é"ðîéñ)§¦¦¨©¦§¨
éðtî :øîBà ãçå ,íäéML éðtî :øîBà ãç ,ïðaøå§©¨©©¥¦§¥¤¦¨§©¥¦§¥
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`diy eilr lltzde dyn siqedy,'Bì áø åéãé'ea `diy ,xnelk ¨¨¨

eixiag cbpk dklda eaix z` aixl gkoiicre ,é÷eøôì òãé äåä àìŸ£¨¨©§¨¥
àéLe÷cr ,eilr eywdy zeiyewd z` uxzl rcei did `l - §¨

dyn eilr lltzdy.'äéäz åéøvî øæòå'§¥¤¦¨¨¦§¤
iecipd meyn ,ezgepnl dcedi ribd `ly df dyrnn cenll yie
lltzde dyn `ay cr ,i`pz lr didy s`e ,envr z` dcipy

xcpd xteiy eilr.
odkd zzina hlwn xirn gvexd zxfg oica zwtzqn `xnbd
miaiyn xy` milecb mipdk dyly mpyiy ,dpyna epipy :lecbd
odk ,dgynd onya geyn odk .mzzina hlwn xirn gvexd z`

.ezegiynn xary odke ,micba daexn
eäì àéòaéàdpynd zpeek `id dn ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§

dpeekd m`d ,mzzina gvexd z` miaiyn el` mipdk zylyy
wxy `id dfaúúéîamipdkdøæBç àeä ïlek,hlwn xirnBà §¦©¨¥

àîìcs` ic `ny e` -.ïäî ãçà úúéîa ¦§¨§¦©¤¨¥¤
:dpynd ixacn df wtq heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

dpyna(jenqa oldl)m`y ,Bðéc øîâðzelbl dbbya gvexd ly ¦§©¦
hlwn xirlay dryàìd didïäkdìBãb`ed dfa oicd if` ,ig §ŸŸ¥¨

gvexdyàíMî àöBé Bðé,hlwnd xirn -íìBòìxg`n ,eini lk - ¥¥¦¨§¨
.oic xnb zrya lecb odk oi`yàúéà íàå,df oicl epyi m`e - §¦¦¨

s` ,ok m` ,ezzina gvexd z` aiyn mipdkd zylyn cg` lky
ly epic xnb zrya miiw did `l dgynd onya geynd odkd m`

mewn lkn ,gvexdðäãa (déa) øcäéìCxirn gvexd aeyiy - ¤§©¥¦§¨¨
zzina oebk ,mixg`d milecbd mipdkd on cg` zzina ehlwn
xg`ne .ezegiynn xary odkd zzina e` ,micbad daexn odkd
yi ,hlwn xirn mlerl aeyl dpwz el oi`y dpyna x`azpe
cg` m` ok lre ,mzyely zzina `l` xfeg epi`y jkn gikedl

.dpwz el oi` aey oic xnb zrya miiw did `l mdn
`edy okzi `l` ,dpynd ixacn ok gikedl oi`y :`xnbd dgec
x`azp ok it lr s`e ,el` mipdk zyelyn cg` lk zzina xfeg

,dpwz el oi` epic xnb zrya lecb odk did `l m`y dpyna
zwqer dpyndy xg`nàkéìãamilecb mipdk oi`y ote`a - ¦§¥¨

ly epic xnb mcew zn `ed s`e ,cala cg` odk did `l` ,mitqep
.eini seq cr hlwn xira ayil eilr ok lre ,oecipd

äðùî
hlwn xirn gvexd zaiy iabl mipic dnk zyxtn ef dpyn
epice ,hlwn xirl dlebd iabl mipic dnk oke ,lecbd odkd zzina

.epnf mcew myn `veid ly
e oic zia edepcy ,dbbya gvexøîâpMîwqtpy xg`l -Bðéc ¦¤¦§©¦

hlwn xirl zelblúîdïäkd,ìBãb,myl zelbl witqdy mcew ¥Ÿ¥¨
,äìBb Bðéà äæ éøäodkd ly ezzina zelbn xhtp xaky oeikn £¥¤¥¤

lecbdla` .øîâð àlL ãò íà[xnbpy mcew-]úî Bðécdïäk ¦©¤Ÿ¦§©¦¥Ÿ¥
depîe ,ìBãblecb odkå ,åézçz øçàwxBðéc øîâð ïkî øçàìly ¨¦©¥©§¨§§©©¦¥¦§©¦

e ,dleb df ixd ,hlwn xirl zelbl dbbya bxeddøæBçmyn ¥
ìL Búúéîad lecbd odkdéðLm`e .oicd xnb zrya dpenn didy §¦¨¤¥¦

Bðéc øîâðgvexd ly,ìBãb ïäk àìalecbd odkd zny ,epiidc ¦§©¦§ŸŸ¥¨
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åokâøäL ìBãb ïäëel` mipte` lka ,dbbya ytpd z`àöBé Bðéà §Ÿ¥¨¤¨©¥¥

[gvexd]íMî,hlwnd xirn -.íìBòì ¦¨§¨
:hlwn xirl dlebd ly epic z` zyxtn dpyndàöBé Bðéàå§¥¥

ehlwn xirn dbbya gvexdì àìjxevúeãòly,äåöîoebk Ÿ§¥¦§¨
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àøîâ
odkd zn m`y dpyna x`azpy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:dleb epi` aey gvexd ly epic xnb xg`àîòè éàî`ed dn - ©©£¨
s` ,dleb epi` odkd zn jk xg`e epic xnbp m`y xacd xewn

.zelb oic ea miiwzp `l oiicry
:`xnbd zx`an,ééaà øîàa cenll yi df oicén äîe ,øîBçå ì÷ ¨©©©¥©¨¤©¦
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:i`pz lr iecip oipra ax ly `xnin d`ian `xnbdáø øîà̈©©
,éecéð ,áø øîà äãeäé`ed m` elit`,éàðz ìòmiiwzp `le §¨¨©©¦©§©

lkn ,e`yre ,ipelt xac dyri `l m` mc`l ecipy oebk ,i`pzd
mewnéøöäøôä C.df ieciplïìðî,df xac mircei oipn -.äãeäéî ¨¦£¨¨§¨¨¦¨

áéúëc(h bn ziy`xa)glyiy eywiayk ,eia` awril dcedi xn`y ¦§¦
,mixvnl oinipa z` enréìà åéúàéáä àì íà''Bâå EeiYbSde ¦Ÿ£¦Ÿ¦¥¤§§¦©§¦

,envr z` dcedi dcipy ,xnelk ,'minId lM Ll iz`hge ,Liptl§¨¤§¨¨¦§¨©¨¦
.eia` awri l` eig` oinipa z` xifgi `l m` ,`ad mlerl s`
jixv iecipd did mewn lkn ,i`pzd miiwzp `ly it lr s`e

.dxtdey enkéàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©
áéúëcaezkd ixac zpeek `id dn -(fÎe bl mixac)ìàå ïáeàø éçé' ¦§¦§¦§¥§©

'äãeäéì úàæå 'åâå úîé,'ebedcedi zkxa z` dyn jnq recn ¨Ÿ§Ÿ¦¨
oeyla dcedi ly ezkxa z` gzt recne ,oae`x ly ezkxal

'dcedil z`fe'`l` ,,øaãna ìàøNé eéäL äðL íéòaøà ïúBà ìk̈¨©§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨
ïBøàa ïéìbìeâî eéä äãeäé ìL åéúBîöòecly did `le ,onhp eay ©§¨¤§¨¨§§¨¦¨¨

,miiw mcly did mihayd zenvr x`yy cera ,miiwãîòL ãò©¤¨©
íéîçø åéìò Lwáe äLîjke .eizenvr egepiyøîàdynåéðôì- Ÿ¤¦¥¨¨©£¦¨©§¨¨
,`ed jexa yecwd iptläãBiL ïáeàøì íøb éî ,íìBò ìL BðBaølr ¦¤¨¦¨©¦§¥¤¤

,eia` irevi lalay e`hgäãeäédcedy xg`ly ,z`f mxby `ed §¨
,ok lre ,e`hg lr oae`x s` dced xnz dyrna e`hg lr dcedi
,ezeiga didy itk dzr miiw eclyy ,xnelk ,'oae`x igi'y myk

jk,äãeäé ìB÷ 'ä òîL ,äãeäéì úàæå,od s` eizenvr egepiy §Ÿ¦¨§©§¨
,ok dyn lltzdy xg`le .mly eteb `dieì déøáéà ìàòàôL- ¨¥¨¥§¨¨

,cer milblebn eid `le ,mxeaig mewnl dcedi ly eixai` eqpkp
oiicr j`òé÷øc àúáéúîì déì éìéiòî à÷ äåä àìeid `l - Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦©

lltzdl dyn siqedy cr ,dlrn ly daiyil eze` miqipkn
xn`e,'epàéáz Bnò ìàå'j` ,dlrn ly daiyil edeqipkd f`e §¤©§¦¤
oiicrïðaø éãäa àzòîLa çøèéîe ì÷Léîì òãé à÷ äåä àì`l - Ÿ£¨¨¨©§¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨

cr ,minkgd x`y mr cgi dklda ozile `yil rcei dcedi did
`diy eilr lltzde dyn siqedy,'Bì áø åéãé'ea `diy ,xnelk ¨¨¨

eixiag cbpk dklda eaix z` aixl gkoiicre ,é÷eøôì òãé äåä àìŸ£¨¨©§¨¥
àéLe÷cr ,eilr eywdy zeiyewd z` uxzl rcei did `l - §¨

dyn eilr lltzdy.'äéäz åéøvî øæòå'§¥¤¦¨¨¦§¤
iecipd meyn ,ezgepnl dcedi ribd `ly df dyrnn cenll yie
lltzde dyn `ay cr ,i`pz lr didy s`e ,envr z` dcipy

xcpd xteiy eilr.
odkd zzina hlwn xirn gvexd zxfg oica zwtzqn `xnbd
miaiyn xy` milecb mipdk dyly mpyiy ,dpyna epipy :lecbd
odk ,dgynd onya geyn odk .mzzina hlwn xirn gvexd z`

.ezegiynn xary odke ,micba daexn
eäì àéòaéàdpynd zpeek `id dn ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§

dpeekd m`d ,mzzina gvexd z` miaiyn el` mipdk zylyy
wxy `id dfaúúéîamipdkdøæBç àeä ïlek,hlwn xirnBà §¦©¨¥

àîìcs` ic `ny e` -.ïäî ãçà úúéîa ¦§¨§¦©¤¨¥¤
:dpynd ixacn df wtq heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

dpyna(jenqa oldl)m`y ,Bðéc øîâðzelbl dbbya gvexd ly ¦§©¦
hlwn xirlay dryàìd didïäkdìBãb`ed dfa oicd if` ,ig §ŸŸ¥¨

gvexdyàíMî àöBé Bðé,hlwnd xirn -íìBòìxg`n ,eini lk - ¥¥¦¨§¨
.oic xnb zrya lecb odk oi`yàúéà íàå,df oicl epyi m`e - §¦¦¨

s` ,ok m` ,ezzina gvexd z` aiyn mipdkd zylyn cg` lky
ly epic xnb zrya miiw did `l dgynd onya geynd odkd m`

mewn lkn ,gvexdðäãa (déa) øcäéìCxirn gvexd aeyiy - ¤§©¥¦§¨¨
zzina oebk ,mixg`d milecbd mipdkd on cg` zzina ehlwn
xg`ne .ezegiynn xary odkd zzina e` ,micbad daexn odkd
yi ,hlwn xirn mlerl aeyl dpwz el oi`y dpyna x`azpe
cg` m` ok lre ,mzyely zzina `l` xfeg epi`y jkn gikedl

.dpwz el oi` aey oic xnb zrya miiw did `l mdn
`edy okzi `l` ,dpynd ixacn ok gikedl oi`y :`xnbd dgec
x`azp ok it lr s`e ,el` mipdk zyelyn cg` lk zzina xfeg

,dpwz el oi` epic xnb zrya lecb odk did `l m`y dpyna
zwqer dpyndy xg`nàkéìãamilecb mipdk oi`y ote`a - ¦§¥¨

ly epic xnb mcew zn `ed s`e ,cala cg` odk did `l` ,mitqep
.eini seq cr hlwn xira ayil eilr ok lre ,oecipd

äðùî
hlwn xirn gvexd zaiy iabl mipic dnk zyxtn ef dpyn
epice ,hlwn xirl dlebd iabl mipic dnk oke ,lecbd odkd zzina

.epnf mcew myn `veid ly
e oic zia edepcy ,dbbya gvexøîâpMîwqtpy xg`l -Bðéc ¦¤¦§©¦

hlwn xirl zelblúîdïäkd,ìBãb,myl zelbl witqdy mcew ¥Ÿ¥¨
,äìBb Bðéà äæ éøäodkd ly ezzina zelbn xhtp xaky oeikn £¥¤¥¤

lecbdla` .øîâð àlL ãò íà[xnbpy mcew-]úî Bðécdïäk ¦©¤Ÿ¦§©¦¥Ÿ¥
depîe ,ìBãblecb odkå ,åézçz øçàwxBðéc øîâð ïkî øçàìly ¨¦©¥©§¨§§©©¦¥¦§©¦

e ,dleb df ixd ,hlwn xirl zelbl dbbya bxeddøæBçmyn ¥
ìL Búúéîad lecbd odkdéðLm`e .oicd xnb zrya dpenn didy §¦¨¤¥¦

Bðéc øîâðgvexd ly,ìBãb ïäk àìalecbd odkd zny ,epiidc ¦§©¦§ŸŸ¥¨
xnbpy cr eizgz xg` zepnl ewitqd `l oiicre epic xnb mcew

,hlwn xirl zelbl epicåmc` okâøBääd z` dbbyaïäkd,ìBãb §©¥Ÿ¥¨
åokâøäL ìBãb ïäëel` mipte` lka ,dbbya ytpd z`àöBé Bðéà §Ÿ¥¨¤¨©¥¥

[gvexd]íMî,hlwnd xirn -.íìBòì ¦¨§¨
:hlwn xirl dlebd ly epic z` zyxtn dpyndàöBé Bðéàå§¥¥

ehlwn xirn dbbya gvexdì àìjxevúeãòly,äåöîoebk Ÿ§¥¦§¨
,dpald yecig lr milyexiay oicd ziaa cirdlì àìåjxevúeãò §Ÿ§¥

lyå ,ïBîîs`ì àìjxevúeãòipipraeléôàå .úBLôðlk m`ìàøNé ¨§Ÿ§¥§¨©£¦¦§¨¥
Bì íéëéøöepi` mewn lkn ,hlwn xirn `viiy gvex eze`l - §¦¦

.`veieléôàå`ed m`äéeøö ïa áàBék ,ìàøNé àáö øNxy didy ©£¦©§¨¦§¨¥§¨¤§¨
ok it lr s` ,cec ly `avd,íìBòì íMî àöBé Bðéàzzina `l` ¥¥¦¨§¨

.lecbd odkdøîàpL(dk dl xacna)Fhlwn xir l`''änL ñð øLà ¤¤¡©¤¦¦§¨£¤¨¨¨
y 'dny' zaizn yexcl yie ,'ebeíLhlwnd xira -,Búøéc àäz ¨§¥¦¨

,Búúéî àäz íLs`eBúøeá÷ àäz íLodkd zzin mcew zn m` - ¨§¥¦¨¨§¥§¨
.lecbd odkd zen cr hlwnd xira exaewl yi lecbd

myn `veid ly epic dne ,zhlew xird okid cr zyxtn dpynd
:epnf mcewøéòäL íLkdnvrúèìB÷,bbeya mibxedd z`Ck §¥¤¨¦¤¤¨

dîeçzxird lyèìB÷gvexd qpkpy dryny ,epiidc ,`ed s` §¨¥
.ebxedl i`yx mcd l`eb oi` ,xirl mikenqd dn` miitl` jezl

àöiL çöBøníeçzì õeç,hlwnd xir lyBàöîemyícä ìàBbe` ¥©¤¨¨©§§¨¥©¨
.df oica mi`pzd ewlgp ,xg` mc`,øîBà éìéìbä éñBé éaøyiäåöî ©¦¥©§¦¦¥¦§¨

ícä ìàBb ãéa,gvexd z` bexdl,íãà ìk ãéa úeLøelk ,xnelk §©¥©¨§§©¨¨¨
oi` j` ,ebxedl i`yx ehlwn xirn `viy gvexd z` d`exd mc`

.dfa devn elúeLø ,øîBà àáé÷ò éaøyiícä ìàBb ãéaz` bexdl ©¦£¦¨¥§§©¥©¨
,hlwnd xirn `veid gvexdåéìò ïéáéiç íãà ìëåmc` lk j` - §¨¨¨©¨¦¨¨

cifna gvex oick ,dzin aiig ebxd m`e ,ebxedl i`yx epi` xg`.

àøîâ
odkd zn m`y dpyna x`azpy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:dleb epi` aey gvexd ly epic xnb xg`àîòè éàî`ed dn - ©©£¨
s` ,dleb epi` odkd zn jk xg`e epic xnbp m`y xacd xewn

.zelb oic ea miiwzp `l oiicry
:`xnbd zx`an,ééaà øîàa cenll yi df oicén äîe ,øîBçå ì÷ ¨©©©¥©¨¤©¦

øák äìbLhlwn xirlàöémynåéLëò,lecbd odkd znykéî ¤¨¨§¨Ÿ¥©§¨¦
Loiicre epic xnbpäìb àl,mylïéc Bðéàozep oicd oi` m`d -àlL ¤Ÿ¨¨¥¦¤Ÿ

.äìâé¦§¤
:`xnbd dywnàîìãå,xnege lw o`k oi`y xnel yi `ny - §¦§¨

c meyndéì øtkéà äìâc éàäxtkzp hlwn xirl dlb xaky df - ©§¨¨¦©©¥
,odkd zzina ezial aeyl `ed i`yx ok lre ,ezelb ici lr eper
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המשך בעמוד נו



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zekn(iyiy meil)

`l` ,efa ef zewelgnd z` zelzl gxkd oi`y :`xnbd dgec
éâéìt àì àîìò élek øæòéìà éaøc àaélàxfril` iax zhiya - ©¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¥

jka dcen 'dpedk dzn' xaeqd s`y ,zwelgn oi` mlek zrcl
ixdy ,'dpedk dlha' xaeq `l` ,ezhiyk xaeq epi` xfril` iaxy

.rxtnl odkd ly eizecear z` lqet `edéaøc àaélà éâéìt ék¦§¦¥©¦¨§©¦
òLBäé`l` ezcear z` lqet epi`y ryedi iax zhiya mpn` - §ª©

oic iabl xeaqi dn `gtp wgvi iaxe in` iax ewlgp ,`adle o`kn
.hlwn ixrn d`iviäúî' øîàc ïàîepiid ,'dpedkkeixac zehyt ©§¨©¥¨§

ly,òLBäé éaø`adle o`kn `l` zeleqt eizecear oi`e xg`ny ©¦§ª©
.odkd zn dzr eli`k df ixdäìèa' øîàc ïàîeayiin ,'dpedk ©§¨©¨§¨

,yxtne ,ryedi iax zhiyk eixac z` `ed s`øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©
íúä òLBäé éaøzlqtp dceard oi`y my ryedi iax xn` `l - ©¦§ª©¨¨

meyn `l` ,rxtnláéúëc(`i bl mixac)åéãé ìòôe Bìéç 'ä Cøa' ¦§¦¨¥¥Ÿ©¨¨
'äöøzy aezkd oeyln yexcl yie ,'ebeeléôàly mdici zlert ¦§¤£¦

d mipdkdBaL ïéììçoi`y ,mewnd iptl dievx ,iel hayay - £¨¦¤
,rxtnl zlqtp mzcearàëä ìáà`edy xxazpy lecb odk oiprl £¨¨¨

y okzi ,dyexb oaäãBî òLBäé éaø eléôàoi` mixac x`y oiprly £¦©¦§ª©¤
`ly xacd xxazpy itl ,'dpedk dlha' mixne` jkle odk `ed
xnbp'k df ixde ,gvexd ly epic xnbpy drya lecb odk o`k did

.mlerl hlwn xirn `vei epi`y 'lecb odk `la epic
,dpyna epipy'åëå Bðéc øîâðoa a`eik l`xyi `av xy elit`e ¦§©¦

.'eke diexv
mikln xtqa(a wxt '`)deiv ezen iptl jlnd cecy ,x`ezn

bxd xy` lr ,`avd xy diexv oa a`ei z` zindl epa dnlyl
`av xy xzi oa `ynr z`e ,l`xyi `av xy xp oa xpa` z`
,gafnd zepxwa wifgde 'd ld` l` qp ,a`ei z`f rnyyk .dcedi
`le ecia dzid zerh mpn` ,hlwn xirk hlew gafndy itl

.dnly zcewta my edebxd `l` ,xacd el lired
:a`ei ly eizeierh eid dn zx`an `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

äòL dúBàa áàBé äòè úBiòè ézL ,áø,gafnd l` qpyáéúëc ©§¥¨ª¨¨¨§¨¨¨¦§¦
(gk a '` mikln).'çaænä úBðø÷a ÷æçiå 'ä ìäà ìà áàBé ñðiå'zerh ©¨¨¨¤Ÿ¤©©£¥§©§©¦§¥©

zg`L ,äòèixdBbb àlà èìB÷ Bðéà,gafnd lyñôz àeäå ¨¨¤¥¥¤¨©§¨©
åéúBðø÷adipy zerhe .ebb lr dlr `leàlà èìB÷ BðéàL ,äòè §©§¨¨¨¤¥¥¤¨

dçaæîayíéîìBò úéa,ycwnd zia -ñôz àeäåd zepxwaçaæî ¦§¥©¥¨¦§¨©¦§¥©
ìLokyn.äìéL ¤¦Ÿ

äòè àòèéî énð àäa ,øîBà ééaà,ecia dzid ztqep zerh -äòè ©©¥¥§¨©¦¦§¨¨¨¨¨
àlà èìB÷ BðéàLlïäkmy cnerd.äéä øæ àeäå ,Bãéa äãBáòå ¤¥¥¤¨Ÿ¥©£¨§¨§¨¨¨

exy cizry zeierhd lr df oirk ztqep `xnin d`ian `xnbd
mwpie ,dle`bd uw `eaiyk ,`eal cizrl zerhl mec` ly
`eaiykle .mexnay zene`d ixyn dligz `ed jexa yecwd
xiry didi xeaqy iptn ,dxval gxai ,mec` ly exy z` bexdl

.edbxdie `ed jexa yecwd edqtzi mye ,`id hlwn
:mec` ly exy ly eizeierh eidi dn `xnbd zx`anLéø øîà̈©¥

ìL ,Lé÷ìãéúò úBiòè Ll"`nq j`lndéîBø ìL BøN[mec`-] ¨¦¨Ÿ¨ª¨¦¨¤¦
úBòèì,`eal cizrláéúëc(` bq diryi)õeîç íBãàî àa äæ éî' ¦§¦§¦¦¤¨¥¡£

'äøöaî íéãâa,dxvan `ed jexa yecwd `eaiy ,xnelk ,'ebe §¨¦¦¨§¨
eicba eidi lekiake ,inex ly xyd z` my bexdiy xg`l

mdilr fzipd mcd on miklkeln.L ,äòBèixdàlà úèìB÷ dðéà ¤¤¥¨¤¤¤¨
xirdå ,øöaeli`àeä,mec` ly exy -L ,äòBè .äøöáì äìBbixd ¤¤§¤§¨§¨¤¤

hlwn xiràlà úèìB÷ dðéàa bxedd z`å ,ââBLeli`ãéæî àeä ¥¨¤¤¤¨¥§¥¦
.äéä`ed ziyily zerheL ,äòBèixd,íãà àlà úèìB÷ dðéà ¨¨¤¤¥¨¤¤¤¨¨¨

.àeä Càìî àeäå§©§¨
:hlwn ixra dxeaw iabl oic d`ian `xnbdéøò ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨¥

eðzð àì èì÷îmda mixcd miielláéúëc ,äøeá÷ì(b dl xacna) ¦§¨Ÿ¦§¦§¨¦§¦
,'íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì eéäé íäéLøâîe'ixacn wiicl yie ¦§§¥¤¦§¦§¤§¨§¦§ª¨§Ÿ©¨¨

wxy 'mzIg lklE' aezkdìd ikxeveðzð íéiç,miiell el` mixr §Ÿ©¨¨§©¦¦§
.äøeá÷ì àìå§Ÿ¦§¨

:epizpynn df oic lr dywn `xnbd,éáéúéî,epizpyna epipy ¥¦¦

.Búøeá÷ àäz íL ,Búúéî àäz íL ,Búøéc àäz íL ,'änL',epiidc ¨¨¨§¥¦¨¨§¥¦¨¨§¥§¨
mcew hlwn xira gvexd zn m`y cenll yi 'dny' zaizny
hlwn ixry jkn gikedl yie ,my exaewl yi lecbd odkd zzin

.eda` iax ixack `lye ,dxeawl s` epzip
:`xnbd zvxzn,éðàL çöBømeynàðîçø déa élâcea dzlib - ¥©©¥§©¦¥©£¨¨

xn`p eda` iax ly epic eli`e ,hlwn xira exaewl yiy dxezd
py it lr s`y ,miield itlk,mdikxv lkl hlwnd ixr mdl epzi

.mdizn z` mda xeawl mi`yx mpi` mewn lkn
,dpyna epipy'åëå úèìB÷ øéòäL íLk.hlew dnegz jk §¥¤¨¦¤¤

:`ziixan df oicl dxizq dywn `xnbd,eäðéîøeweqta xn`p §¦§
(dk dl xacna)'da áLéå'yexcl yie,dîeçúa àìå dayiy ,xnelk §¨©¨¨§Ÿ¦§¨

dn` miitl` megza `le xird jeza xecl dbbya gvexl
s`y epizpyna x`eand itk `ly df ixde ,xirl mikenqd

.hlew xird ly dnegz
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîàiabl zwqer epizpyn - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

èBì÷ì,xird ly dnegz s` liren df oiprle ,mcd l`ebn ¦§
xirl mikenqd dn` miitl` megz jezl gvexd qpkpy dryny

.ebxedl i`yx mcd l`eb oi`ïàkiabl zwqer `ziixad -øeãì ¨¨
xirl uegn ezxic z` reawl i`yx gvexd oi` df oiprle ,xira

.`weeca xird jeza xecl eilr `l` ,megzd jeza s`
`le da ayie' zyxecd `ziixady okzi ike :dywne `xnbd day

iabl zwqer 'dnegzaøeãì,xird inegzadéì ÷etézmb `ld - ¨¦¥
xirl uegn xecl mi`yx oi`y ,df oic cenll xyt` df `la

xg`n ,dnegz jeza hlwnäãN ïéNBò ïéàccnerd miiel ly §¥¦¨¤
l xirl uegnLøâî,l`xyi ux` aeyii meyn ,wixåok enkàì ¦§¨§Ÿ

miyerLøâîl miield ixrl jenqd wixäãNiepy meyn ,drexf ¦§¨¨¤
oke ,dnegza wix yxbn didiy xirl `edàìmiyerLøâîwix Ÿ¦§¨

l,øéòxirl `ed iepy df mrhn ,miza eilr mipea oi` ,xnelk ¦
,dizeaiaq wix yxbn `diyåokàìmiyerøéòmizaa diepad §Ÿ¦

lLøâîoi`y x`azpe xg`ne .xird aeyii z` aixgny meyn wix ¦§¨
mc` oi`y ep` mircei `linn ok m` ,xirl yxbn zeyrl mi`yx
gvex epi` m` s`e ,ea xecle hlwnd xir megza zia zepal i`yx
on gvex iabl z`f cenll `ziixad dkxved recne ,dbbya

.'dnegza `le da ayie' dyxcd
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,úLL áø øîà,ef dyxcì àìàoipr ¨©©¥¤Ÿ¦§§¨¤¨§

a xird megza dxicúBléçîmc` dvex m`y ,rwxwd zgzy §¦
itl ,ecia zeyxd my xecle xird megzl zgz dlign xetgl
i`yx epi` dbbya gvexd j` ,xird dcye yxbnn rxeb epi`y
,'da ayie' aezkd zxifb `id jky ,zeligna elit` my xecl

.dnegza `le ,`weeca xird jeza ayil eilry
,dpyna epipy.'åëå íeçzì õeç àöiL çöBø¥©¤¨¨©§

gvex oiprl mi`pzd zwelgn da dzpypy `ziixa d`ian `xnbd
:hlwn xirn `viyïðaø eðzaezka xn`p ,`ziixaa(fk dl xacna) ¨©¨¨

,Fhlwn xir lEabl uEgn mCd l`B Fz` `vnE'úà ícä ìàb çöøå ¨¨ŸŸ¥©¨¦¦§¦¦§¨§¨©Ÿ¥©¨¤
çöøäy o`kn cenll yie ,'mC Fl oi`ícä ìàBb ãéa äåöîbexdl ¨Ÿ¥©¥¨¦§¨§©¥©¨

m`e ,hlwn xirn `veid gvexd z`ïéàelícä ìàBbif`úeLøyi ¥¥©¨§
íãà ìk ãéael` .ezindl,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác §©¨¨¨¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥

úeLøyiícä ìàBb ãéa,hlwn xirn `veid gvexd z` bexdlìëå §§©¥©¨§¨
íãàgvexd z` mibxedd miyp` x`y -åéìò ïéáéiç.dzin ¨¨©¨¦¨¨

:`xnbd zxxanéìéìbä éñBé éaøc àîòè éàî:`xnbd zx`an .éî ©©£¨§©¦¥©§¦¦¦
áéúkoeyla aezkd hwp ike -çöø íà','gvexd z` mcd l`eb §¦¦¨©

'gvxe' hwpe xg`n j` ,ecia `id zeyxy rnyn did ok azk m`y
.devn oeyl dfa yi

:zxxane `xnbd day,àáé÷ò éaøåiqei iaxk yxtn epi` recn §©¦£¦¨
:`xnbd zx`an .ililbdáéúk éîoeylaçöøé'z` mcd l`eb ¦§¦¦§©

hwpe xg`n j` ,`id devny rnyn did ok azk m`y ,'gvexd
bexdl mcd l`ebl zeyx zpizp `l` devn o`k oi` ,'gvxe' oeyla

.ok zeyrl dvxi m` gvexd z`
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המשך בעמוד רנב



רמי oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxt`nw `aa
éâéìô àì àîìò éìåë øæòéìà éáøã àáéìàÐeizecear iablc oeik ,dzn xn`c o`nl `kil xfril` iaxc `ail`c ,xfril` iaxk `le xn` ryedi iaxk i`ce Ð dzn xn`c o`n ,xnelk

.odk df oi` i`ce Ð rxtnl zeleqt xn`òùåäé éáøã àáéìà éâéìô éëÐ`ki` ryedi iaxc `ail`c ,ryedi iaxk `le xfril` iaxk dlha xn`c o`n xnel oikixv ep` oi` ,xnelk

.ibiltc xninläöøú åéãé ìòåôÐ.odk epi` eixac x`y oiprl la` ,zexiyk eizecearáàåé äòèÐ.igafn lrn epiidc xeaqke ,igafn lrn `le "epgwz igafn mrn"c `yxcaçáæî
íéîìåò úéáÐld` l` a`ei qpie" aizkck ,cec xira cec el dhp xy` ld`a didy oex`d iptl cec dyry ,dna ly gafna qtz `ede :opiqxb ikd .il cgeind ,"igafn" aizkc

gafn cec dyry minid ixaca epivne "'d

`edy ,dliy ly gafn xnel xyt` i`e .eiptl

.oeraba did dnlye cec inia didéîåø ìù åøù
Ðepnn rxti dlgzay .dxval gxaiy ,l`nq

(ck ediryi) aizkck ,axgdl uwd ribiyk

jk xg`e "mexna mexnd `av lr 'd cewti"

."dnc`d lr dnc`d ikln lr"íéãâá õåîçÐ

mik`lnd oi`y it lr s`e .l`nq ly encn

,mc`d zbixd oirk aezkd ea azk mce xya

.renyl dleki `idy dn of`d z` xaylàì
äøåá÷ì åðúðÐ.mdly ody mielläéì ÷åôéú

Ðdil ded ok m`c yxbna zia oipea oi`c

.xir yxbnïéùåò ïéàÐ.miel ly dcyùøâî
Ð,xird aiaq dn` mitl` miell epzpy

,"xirl uegn mzecne" (dl xacna) aizkck

`d ,'ebe "dn` sl` dvege xird xiwn" aizke

cvik?`le zia `l ea oi`y yxbn dn` sl`

.minxke zecy x`yde ,dcyúåìéçîìÐzgz

,dlrnln melk yxbna zelke` oi`y ,rwxwd

iziid Ð dnegza `le "da" aizkc e`l i`e

.dxrna dnegza xeci xne`çöøåÐ`ki`

dyre" (el zeny) enk ieeiv oeyl iyextl

zeyx oeyl iyextl `ki`e ,"a`ild`e l`lva

.(`l mixac) 'ebe "mdl 'd dyre" enketeq

ezlgzn xengÐ,megzl ueg ez`v Ð eteq

.dgivxd Ð ezlgzïáä úà âøäù áàÐepa

z` bxede ,eig` ly mcd l`eb dyrp ipyd

.eia`äùòð àéðúã àäÐ,`id ililbd iqei iax

.mcd l`ebl devn :xn`cäùòð ïáä ïéà ìëì
'åëåÐdyrp oad oi` dxezay zexiar lkl

`le ezewldl `l ,eia` lr oic zia gily

.ziqnn ueg ,ezecplàéù÷ àì àìà :ïðéñøâ éëä
åðá ïáá àä åðáá àäÐepa oi` :`ipzc `d

`de ,xn`w gvex ly epaa Ð mcd l`eb dyrp

ly epaa Ð mcd l`eb el dyrp epa :`ipzc

xdfen epi`e gvex ly epa oa `edy ,xn`w bexd

.eceak lräðùîóåðä øçà êìåä ìëäÐ

`ed ixd Ð megzd jezay exwira `ed elit`

etepe megzl ueg exwir m`e .megzl ueg `veik

.hlew xwird s` Ð megzd jezaàøîâïìéà
íéðôá ãîåò àåäùÐzlik` oiprle .milyexia

.diepy `id milyexia ipy xyrnäîåçä ãâðëî
'åëåÐ`le ,xwir xza opicy etep `l ,`nl`

.sep xza xwiràðîçø äìú äîåçáÐaizkc

."eplk`z jidl` 'd iptl" (ai mixac)äøéãá
àðîçø äìúÐxira ik" (dl xacna) aizkc

.exwirn xzei dxicl ie`x etepe ,"ayi ehlwn

íéìùåøéáÐ.sepd xg` jld Ð xyrn oiprl
éáø
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ïìéàmiptle dnegd cbpkn miptl `edy

cvik" idliyac :dniz Ð miptlk

,eycwzp `l zebbc opixn` (a,dt migqt) "oilev

!oli`d lr oilke` oi` ipy xyrn (eed) ok m`e

oda oi`y oihren eitpry ixiinc :xnel yie

xie`a zcner eli`k iede ,iaiyg `lc ,drax`

[elit`] ixiinc :xnel yi cer .rwxwd cbpk

.milyexik milyexi xie`e ,oiaexn eitpry oli`a
xeni`
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8

éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò élek øæòéìà éaøc àaélà©¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦
¯äúî øîàc ïàî ;òLBäé éaøc àaélà¯éaøk ©¦¨§©¦§ª©©§¨©¥¨§©¦

äìèa øîàc ïàîe .òLBäé¯éaø øîà÷ àì ïàk ãò §ª©©§¨©¨§¨©¨¨¨¨©©¦
"äöøz åéãé ìòôe Bìéç 'ä Cøa" áéúëc ,íúä òLBäé§ª©¨¨¦§¦¨¥¥Ÿ©¨¨¦§¤

¯àëä ìáà ,BaL ïéììç eléôà¯òLBäé éaø eléôà £¦£¨¦¤£¨¨¨£¦©¦§ª©
:áø øîà äãeäé áø øîà .'åëå "Bðéc øîâð" .äãBî¤¦§©¦¨©©§¨¨©©
ñðiå" áéúëc ,äòL dúBàa áàBé äòè úBiòè ézL§¥¨ª¨¨¨§¨¨¨¦§¦©¨¨

äòè ,"çaænä úBðø÷a ÷æçiå 'ä ìäà ìà áàBé¯ ¨¤Ÿ¤©©£¥§©§©¦§¥©¨¨
äòè .åéúBðø÷a ñôz àeäå ,Bbb àlà èìB÷ BðéàL¯,íéîìBò úéa çaæî àlà èìB÷ BðéàL ¤¥¥¤¨©§¨©§©§¨¨¨¤¥¥¤¨¦§©¥¨¦

äòè àòèéî éîð àäa :øîBà ééaà .äìéL ìL çaæî ñôz àeäå¯àlà èìB÷ BðéàL äòè §¨©¦§¥©¤¦Ÿ©©¥¥§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¤¥¥¤¨
ìL :Lé÷ì Léø øîà .äéä øæ àeäå ,Bãéa äãBáòå ïäk,úBòèì éîBø ìL BøN ãéúò úBiòè L Ÿ¥©£¨§¨§¨¨¨¨©¥¨¦¨¨ª¨¦¨¤¦¦§

äòBè ,"äøöaî íéãâa õeîç íãàî àa äæ éî" áéúëc¯å øöa àlà úèìB÷ dðéàLàeä ¦§¦¦¤¨¥¡Ÿ£§¨¦¦¨§¨¤¤¥¨¤¤¤¨¤¤§
äòBè ,äøöáì äìBb¯äòBè ,äéä ãéæî àeäå ââBL àlà úèìB÷ dðéàL¯àlà úèìB÷ dðéàL ¤§¨§¨¤¤¥¨¤¤¤¨¥§¥¦¨¨¤¤¥¨¤¤¤¨

íäéLøâîe" áéúëc ,äøeá÷ì eðzð àì èì÷î éøò :eäaà éaø øîà .àeä Càìî àeäå íãà̈¨§©§¨¨©©¦©¨¨¥¦§¨Ÿ¦§¦§¨¦§¦¦§§¥¤
"íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì eéäé¯"änL" :éáéúéî .äøeá÷ì àìå eðzð íéiçì¯íL ¦§¦§¤§¨§¦§ª¨§¨©¨¨§©¦¦§§Ÿ¦§¨¥¦¥¨¨¨

!Búøeá÷ àäz íL ,Búúéî àäz íL ,Búøéc àäz¯íLk" .àðîçø déa éìâc ,éðàL çöBø §¥¦¨¨§¥¦¨¨§¥§¨¥©¨¥§¨¥¥©£¨¨§¥
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רמב
oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxt`nw `aa

äãåäé éáøÐ.dizlinl dxn` xyrn oiprläçúô øçà êìäÐdgezte mipta dlek

.miptlk Ð miptl dgezte uega dlek ,ueglk Ð ueglåôåð øçà êìä ïìéàáÐoizipzne

`iepiye ,opax Ð 'ek mipta cner `edy oli`c oizipzne ,dcedi iax Ð `ziixae `kdc

.`zil `nw'åë äéì úòîùã øåîéàÐmilyexia `ipzc `dl `nwe`l zira ikid ,xnelk

`pz i` `gipd ?dcedi iaxk 'ek sepd xg` jld

`pz `le ,sepd xg` jld milyexia :`cg da

znwen zivn Ð sepd xg` jld hlwn ixra :da

jl ziiv o`n `zyd la` .dcedi iaxk dl?

xyrn iab dcedi iaxl dil zrnyc xeni`

xninl `ki`c meyn ,sepd xg` jld oli`a

exwir oia uega etepe mipta exwir oia `xnegl

mipta oia ,`ki` xyrn iabc .mipta etepe uega

xneg :`lewl `cge `xnegl `cg ,uega oia

miptae ezectl leki uegay Ð uegan mipta

xnege .zevign dil ihlwc ,ezectl leki epi`

diict `la uega lk`p epi`y Ð miptan uega

xn` ik xninl `ki`e .diict `la elke` miptae

,dxn` `xnegl Ð sepd xg` jld dcedi iax

.lif`e yxtnck'åë íéðôá åôåðå õåçá åø÷éòÐ

.diict oiprl sepd xg` jldåôåðå íéðôá åø÷éò
õåçìÐicyinc ,dlik` oiprl sepd xg` jld

m` `l` exwira elke`l xeq`e ,etep xza exwir

.qpkpy mcewn e`ct okèì÷î éøòá àìàlr Ð

dl zgkyn `l uegl etepe mipta exwir jgxk

.`lewl `l`àì àîìò éìåë åø÷éòá àáø øîà
'åë éâéìôÐiax `d :opipyn `wck mlerl

xza sep `l opicy `l opaxlc ,opax `de dcedi

`le xyrna `l ,sep xza exwir `le exwir

dnegd cbpkn :`ziinw ipzwck ,hlwn ixra

icy :xn`e bilt dcedi iaxe .miptlk miptle

`xnegl `nlc zxn`wce .etep xza exwir

oiprl dl opixn` `xnegl inp op` Ð xn`w

exwirc `kid ,hlwn oiprle .oxn`ck xyrn

exwir icy Ð `ed `xnegc mipta etepe uega

.dil lihw ivn `l exwira gvex m`e ,etep xza

da xn`wc ,uega etepe mipta exwirc `kide

exwir icyinl e`l Ð sepd xg` jld dcedi iax

dil lihw ivn etepa ikid ikc xninle etep xza

miptay exwirac ,xn`w lihw ivn inp exwira

`kide .lihw ivn `lc ibilt `l `nlr ilek

mcd l`eb lekie uegay etepa gvex i`wc

Ð zexexvae mivga ebxedle megzl ueg cenrl

,ibilt ik .opicy `l xwir xza sep `nlr ileklc ,lihw ivnc ibilt `l `nlr ilek

jeza mcd l`eb qpkiy ,etepl `bxc exwir iednl Ð sepd xg` jld dcedi iax xn`wc

`dc ,dcedi iaxl dil zi` `lew jd ike .xn`w etepa epbxdie xwird jxc dlrie megzd

.i`wck cg lk `l` ,sep xza icy xwir e`lóåðä øçà éàî øîà éùà áøÐxn`wc

edleke `id dcedi iaxe ,sepd xg` s` Ð hlwn ixra `ziixa oke ,`kdc oizipzn

exwirc `kidc ,xn`w sepd xg` s` Ð hlwn oiprle ,opipyck Ð xyrn oiprle .`xnegl

`kid la` .i`w i`wck `niz `le `xnegl etep xza exwir icy Ð mipta etepe uega

sep xza xwir opicyc oipnf hlwn oiprlc xninl `kd jixhv` xwir xza sep opicy `cenlz ilekac meyne .etepa lihw ivn `le exwir xza etep icy Ð uega etepe mipta exwirc

.`xnegläðùîøéòä äúåàá âøäÐ.bbeya xird dze`a bxde xfge ,hlwn xirl dlby gvexäðåëùì äðåëùî äìåâÐdgivx iptn z`vl i`yx epi` xird on ik ,xird jeza

.dpey`xéåì ïáåÐ.my dlb `ly ,xird on z`vl i`yx `edy ,xirl xirn dleb Ð bbeya bxde xird iayein `edyàøîâêééçá êì éúîùåÐ`ed jexa yecwd egihad o`k

.mixr yly licady ,eiiga ef devnl dkfiy dynlêîå÷îî íå÷îÐ.diel ixr eidi hlwn ixr s`e .zhlew diel dpgn `dzyêìôÐ.dpicnàø÷ éàîÐoizipznce .ehlew ekltc

.dpekyl dpekyn dleb :ipzwc ,inpåèì÷î øéòáÐ."ayi my ik" azknl ivnc ,`ed `xizi `xwàøîâïë éô ìò óà åì åøîà íàÐ.mdn lawi Ð jcakl mivex ep`
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øåîéà?lwdl mb opixn` `lc dil `pn :oeir jixve Ð `xnegl dcedi iaxl dil zrnyc

.`nlra `xnega m` ik i`d ilek opaxe dcedi iax ibilt `lc dil zi` `xaqnc :xnel yie

éáâ`l :yexit Ð 'ek wixt ivn `l etepac ikid ik mipta etepe uega exwir `xnegl xyrn

ikd Ð diict `la lik` ivn miptac etepac ikid ikc xnel ,`lewl sep xza opilf`

.diict `la dil lik` ivn uegan exwira inp

dil wixt ivn `lc xnel ,`wec `xnegl `l`

ivn diteb sepac dil `hiytc rnyne .exwira

lkn ,`xnegl sep xza xwir opicyc idpc ,lik`

.`xnegl mb exwir xza opicy `l sep mewn

øî`pn :dyw zvw Ð 'ek `bxc ied exwir xaq

:xnel yie ?`da dcedi iax` opax ibelt`l dil

dcedi iaxl ibiltc `ziixad jezn rnync

ixr hwpcn ,hlwn ixra oia xyrna oia ,izxza

.milyexi iab hlwn

áøiy` ax :yexit Ð sepd xg` i`n xn` iy`

mipta exwir `l` :opikxtc `d wcinl `a

xn`we ?lihw ivn exwirac inp `kd uegl etepe

sepd xg` mbc ,oizipzn ipzw sepd sepd xg` s`c

etepe uega exwirc enk ,`xneg iedc ikid opilf`

ivn `l xwira s`e etep xza exwir opicyc mipta

diicyinl xwir xza opilf`c oicd `ede .lihw

etepe mipta exwira oebk ,`xnegl exwir xza etep

.exwir xza opilf`c ,opilhw `l etepa s`c ,uegl

sepd xg` jled ipzwc ikid ik ok m`c :dywe

ivn dedc oicd `ed Ð sepd xg` s` epiidc

`dc ,dyw cere !xwird xg` jled lkd :ipznl

sepd xza opilf`c xn`w ik ,xyrn iab lirl

sep oicc dil `hiyt mewn lknc rnyn ,`xnegl

xza dil opicy `lc ,llk lha did `l envr

axd yexit `gip jkle !lirl ziyixtck exwir

lha did `l envr sep oic i`cec ,ikcxn epiax

s` :xn`w ikde .izyxitck `xnegl mb mlerl

exwir enk .`xnegl xwir dil opicy sepd xg`l

Ð lihw ivn `l etepc ikid ik ,mipta etepe uega

lif` xwirc oicd `ede .lihw ivn `l inp xwira

exwirc oebk ,envr oic xwirl yiy ,diytp xza

lihw ivn etepac ab lr s` ,uega etepe mipta

,lwdl mb envr oic sepl el yi mlerlc ,yxitck

`lc ,lihw ivn `l miptan xwirc mewn lkn

la` .`xnegl wx `lewl sepd xza xwird opicy

ilekac meyn Ð sepd xg` s` :yxit qxhpewd

xninl jixhv` xwird xza sepl opicy cenlzd

xg` hwpc `d zvw `gip df itl .`xnegl sepd xza xwir opicyc oipnifc hlwn iab `kd

exwir xza mlerl opicy `l xyrn oiprl `dc ,`iyw df mb edin .xwird xg`n ith sepd

.ikcxn epiax axd yexitl `gip jkl .lirl izyxitck

åëìôdleb iel oa :xn`w `d ,cere ![jltl] jltn dleb xak opixn` `dc :dyw Ð ehlew

m`e ,dinegzae xird lka jlil i`yx didi xirl xirn dleb m`c :xnel yie !xirl xirn

.dpekyl dpekyn `vi `ly ea ehlew eklt Ð ekltl dlbi
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תנועה פרטית של נברא יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה... דבצרוף ואיחוד כל הפעולות הפרטיות... נשלמה כוונה העליונה 
בסוד הבריאה כולה.

היום יום כח חשוון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zekn(iyiy meil)

äøòna ,øîBà äãeäé éaøuegn dwlge milyexi jeza dwlgy ©¦§¨¥©§¨¨
,milyexi znegl,dçút øçà CìBälk`p milyexia dgzt m`y ¥©©¦§¨

uegn dgzt m`e ,dnegl uegn jynpd wlga s` ipy xyrn da
oke ,milyexi jezay wlga s` ipy xyrn da lk`p oi` dnegl

ïìéàa,jtidl e` milyexi jez l` dhep etepe dnegl uegn cnerd ¨¦¨
,BôBð øçà CìBämb ipy xyrn ea lke` milyexia etep m`y ¥©©

oi` dnegl uegn etep m`e ,dnegl ueg `vnp `ed elit` exwira
.milyexi jeza `vnp `ed elit` exwira mb ipy xyrn lke`
epl yi ,sepd xg` mikledy dcedi iax zhiyy epivny oeike

lirl diepyd `ziixade epzpyn s`y yxtl(`"r)mda yxtzdy
ayein df itle .epyp dcedi iax zhiya ,sepd xg` mikledy
miptle dnegd cbpk'y xyrn iabl lirl z`aend dpyndy
,sepd xg` mikled oi`e 'ueglk uegle dnegd cbpke miptlk

.dcedi iax lr miwlegd opax zhiya zipyp
:`xnbd dywndéì úòîLc øeîéàzrny izni` ±äãeäé éaøì ¥§¨§©¥§©¦§¨

,sepd xg` mikledy,øNòî éabmikledy ezpeek yxtl yi eay ©¥©£¥
wx sepd xg`àøîeçìuega sepd m` oiae mipta sepd m` oiam` , §§¨

Bøwéòoli`d ly,íéðôa BôBðå õeçac mixne`e mixingnéëéä ék ¦¨©§¦§¦¦¥¦
÷éøt éöî àì BôBðácmilyexiay etepa `vnpd xyrny myk ± ¦§Ÿ¨¥¨¦

,milyexia ipy xyrn micet oi`y oeik ,ezectl leki epi`Bøwéòa§¦¨
÷éøt éöî àì énðleki oi` exwira `vnpd xyrn mb jk ± ©¦¨¨¥¨¦

oke .mipta exwir mb eli`ke miptay etep xg` jynpy ,ezectl
m`Bøwéòoli`d lyéöî àì BôBðác éëéä ék ,õeçaî BôBðå íéðôaî ¦¨¦¦§¦§¦©¦¥¦¦§Ÿ¨¥

äéiãt àìa ìéëàleki epi` milyexil uegny etepay myk ± ¨¦§Ÿ§¦¨
,okl mcew epcti `l m` ipy xyrn lek`léöî àì énð Bøwéòa§¦¨©¦Ÿ¨¥

äéiãt àìa ìéëàleki epi` exwira `vnpd xyrn mb jk ± ¨¦§Ÿ§¦¨
xg` jynpy ,milyexil uegn okl mcew epcti `l m` elke`l
dcedi iaxl eprny `le .uega exwir mb eli`ke uegay etep
ipy xyrn zectl lkeiy ,lwdl mb sepd xg` mikledy xn`y
ueg `vei etepy meyn oli` ly exwira milyexia `vnpd
milyexil uegn `vnpd ipy xyrn lek`l lkeiye ,milyexil

.milyexi jeza etepy meyn oli` ly exwira,èì÷î éøò éab àlà¤¨©¥¨¥¦§¨
dfa yi `ld ,sepd xg` mikledy dcedi iax xn` dfa mby oipn

ixdy ,`lew mbàîìLasepd xg` mikledy xacd oaen mpn` ± ¦§¨¨
xy`kBøwéòoli`d ly,íéðôa BôBðå õeçamixingn ep` dfay ¦¨©§¦§¦

c ,mcd l`eb lrékdéì ìéè÷ éöî àì BôBðác éëéäeli`y myk ± ¦¥¦¦§Ÿ¨¥¨¦¥
,megzd jeza `ed ixdy ,ebxedl leki did `l etepa gvexd did

déì ìéè÷ éöî àì énð Bøwéòauegny exwira `ed xy`k mb jk ± §¦¨©¦Ÿ¨¥¨¦¥
.ebxedl leki epi` megzlàlày ote`a,õeça BôBðå íéðôa Bøwéò ¤¨¦¨¦§¦§©

c dcedi iax zrca xn`p m`ddéì ìéè÷ éöî BôBðác éëéä ék± ¦¥¦¦§¨¥¨¦¥
,ebxedl leki etepa `vnp gvexd m`y mykìéè÷ éöî énð Bøwéòa§¦¨©¦¨¥¨¦

déìjynp etepy oeik ,ebxedl lkei exwira `vnp `ed m` mb ± ¥
,megzl uegn l`éà÷ éàeb àäjeza gvexd `vnp lreta ixd ± ¨©©¨¥

.bexdl exizdl sepd xg` jld jka mby xazqn `le ,megzd
,àáø øîàj` dcedi iax zrca dzpyp epzpyny ayiil yi ok` ¨©¨¨

xy`k `l` ,lwdl s` sepd xg` jled xwird oicy dzpeek oi`
cner gvexdBøwéòa,mipta `vnpd oli`d xwira ±àîìò éleëc §¦¨§¥¨§¨

ìéè÷ éöî àìc éâéìt àìdcen dcedi iax mbe ,xaca wleg oi` ± Ÿ§¦¥§Ÿ¨¥¨¦
`id `lew ixdy ,uega sepd m` s` ,ebxedl leki mcd l`eb oi`y
xy`k oke .lwdl sepd xg` mikled oi`e ,ebxdl lkeiy xnel

gvexdéà÷[cner-]BôBðauegayåzelrl jixv epi` mcd l`eb ¨¥§§
`l` ,ebxdl ick oli`lúBøBøöáe íévça BâøBäì ìBëéea wexfiy ¨§§§¦¦¦§

,xirl uegn ecner mewnndéì ìéè÷ éöîc éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¥¨¦¥
,uega gvexd ixdy ,ebxedl mcd l`ebl xzeny xaca wleg oi` ±

.xingdl elit` xwird xg` jled sepd oi`y i`ceeéâéìt ékdne ± ¦§¦¥
,sepd xg` mikled m` opaxe dcedi iax ewlgpyBøwéò éåäîa§¤¡¥¦¨

BôBðì àbøcjixve ,zexexvae miviga ebxdl leki epi`y ote`a ± ©§¨§
eilr zelrl dbxcn ynyl lkei miptay exwir m` ,oli`l zelrl

lr dlrie xird jeza mcd l`eb qpkiy ,uegay sepl ribdle
.ebxedl ick exwirøáñ øîc dcedi iax zrc ±àbøc Bøwéò éåä ©¨©¨¥¦¨©§¨

BôBðìmcd l`ebl dbixcnk ynyl leki miptay xwirdy - §
seq seqy oeik ,sepay gvexd z` bexdl icka ea zelrl lkeiy
.sepd xg` mikledy epzpyn dxn` df oiprle uega gvexd `vnp

øáñ øîec xingdl opax zrc ±,BôBðì àbøc Bøwéò éåä àìoeiky ©¨©Ÿ¨¥¦¨©§¨§
,sepd xg` jynp xwird oi`ylr zelrl mcd l`ebl xeq`

.df jxevl miptay xwird
,øîà éMà áømipta exwira oiay `ziixade epzpyn zpeek oi` ©©¦¨©

,sepd xg` mikled ,uega exwire mipta etepa oiae uega etepe
xg` el` mipte` ipya mikledy xnel jiiy xyrn iabl wx ixdy
hlwn ixr iabl mle` ,lirl `xnbd dx`iay enke ,xingdl sepd
`xnegl sepd xg` mikled uega exwire mipta etepy ote`a wx

mipta exwira la` ,ebxdl el xeq`yxg` mikled oi` uega etepe
mikled dfa ,daxc`e ,lwdl `ed xacd f`y meyn ,llk sepd

e .ebxedl el xeq` sepa s`y ,xwird xg`éàîepipyy dn - ©
mikled hlwn ixray `ziixaa,óBpä øçàjlil yiy dpeekdóà ©©©©

,óBpä øçàoi`e ,xen`ke ,uega exwire mipta etepy ote`a epiide ©©©
.ok mixne` cinzy dpeekd

äðùî
,dil` dlby hlwnd xira bbeya bxde xfgy gvexa dpc epizpyn

e xfge hlwn xirl dlby gvex :exira mc` bxdy iel oaaeâøä̈©
dbbya mc`øéòä dúBàaoeik j` ,zelba aey aiigzp ,dnvr §¨¨¦

,hlwnd xirn z`vl i`yx epi`yì äðeëMî äìBbäðeëLdze`ay ¤¦§¨¦§¨
.xiréåì ïáe,dbbya mc` bxdy ,hlwnd ixra xcdøéòî äìBb ¤¥¦¤¥¦

da didy ef hlwnøéòìz`vl `ed i`yxy oeik ,zxg` hlwn §¦
.dil` dlb `l ixdy ,exirn

àøîâ
dnvr hlwn xir dze`a zelbl leki gvexy dpyna epipy
.hlwn ixr x`yk zehlew miield ixry oke ,dpekyl dpekyn

:el` mipicl xewnd x`azp day `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaødxeza xn`p ,`ziixaa(bi `k zeny)dcv `l xW`e' ©¨¨©£¤Ÿ¨¨

Fcil dP` midl`de'åâå íB÷î Eì ézîNåyie ,'dOW qEpi xW` §¨¡Ÿ¦¦¨§¨§©§¦§¨£¤¨¨¨
.hlwn ixrl dlebd gvexa mipic dnk weqtdn yexclézîNå'§©§¦

,'Eì`id dpeekdy yxtl yi ,weqtd xn`p eil`y ,dynl epiidc §
éiça,Eixr yely licadl ,ef devnl dkfi eiiga cery xyazpy §©¤

Ll' xn`py dnne .hlwn'íB÷îdidi hlwndy micnl,EîB÷nî §¨¦§§
z` helwi ,diel dpgn epiidc ,[iel didy] dyn ly enewny

xn`py dne .miiel ixr eidi hlwnd ixry oke ,migvexdøLà'£¤
ïéìâî ìàøNé eéäL ãnìî ,'änL ñeðézeida cer ,egvxy el` z` ¨¨¨§©¥¤¨¦§¨¥©§¦

l`xyi,øaãna.ux`l eqpkpy mcewïëéäìeidïéìâî,mze` ©¦§¨§¥¨©§¦
`l` hlwnd ixr elcaed `ly ,hlwn ixr eid `l oiicr `lde

mze` elbdy `l` ,l`xyi ux`a,äiåì äðçîìz` hlew `edy §©£¥§¦¨
.hlwn xirk migvexd

epiidc 'jl' s`y ,'mewn jl iznye' xn`py dnn yexcl yi cer
e ,zelb oic yi ,miielleøîà ïàkî[eyxc-]âøäL éåì ïa,exira ¦¨¨§¤¥¦¤¨©

,hlwn xir `idyCìôì Cìtî äìBbhlwn xirl ef hlwn xirn - ¤¦¤¤§¤¤
.zxg`,Bkìôì äìb íàåzg` dpekyn xir dze`a ,xnelk §¦¨¨§¦§

,zxg` dpekylBèìB÷ Bkìtxeq`e ,ezhlew exiray ef dpeky - ¦§§
mb diel dpgn hlwy xacna didy dnl dneca ,dpnn z`vl el
mcew cer ield ly enewn df didy s` ,iel hayny migvexd z`

.ely exira zelbl leki iel oa oke ,gvxy
xaky xir dze`a s` zelb oic miiwny jkl xewn d`ian `xnbd

:dil` dlbàø÷ éàî ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàweqtd edn ± ¨©©£¨§¥§©¦¨©§¨
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zekn(iyiy meil)

äøòna ,øîBà äãeäé éaøuegn dwlge milyexi jeza dwlgy ©¦§¨¥©§¨¨
,milyexi znegl,dçút øçà CìBälk`p milyexia dgzt m`y ¥©©¦§¨

uegn dgzt m`e ,dnegl uegn jynpd wlga s` ipy xyrn da
oke ,milyexi jezay wlga s` ipy xyrn da lk`p oi` dnegl

ïìéàa,jtidl e` milyexi jez l` dhep etepe dnegl uegn cnerd ¨¦¨
,BôBð øçà CìBämb ipy xyrn ea lke` milyexia etep m`y ¥©©

oi` dnegl uegn etep m`e ,dnegl ueg `vnp `ed elit` exwira
.milyexi jeza `vnp `ed elit` exwira mb ipy xyrn lke`
epl yi ,sepd xg` mikledy dcedi iax zhiyy epivny oeike

lirl diepyd `ziixade epzpyn s`y yxtl(`"r)mda yxtzdy
ayein df itle .epyp dcedi iax zhiya ,sepd xg` mikledy
miptle dnegd cbpk'y xyrn iabl lirl z`aend dpyndy
,sepd xg` mikled oi`e 'ueglk uegle dnegd cbpke miptlk

.dcedi iax lr miwlegd opax zhiya zipyp
:`xnbd dywndéì úòîLc øeîéàzrny izni` ±äãeäé éaøì ¥§¨§©¥§©¦§¨

,sepd xg` mikledy,øNòî éabmikledy ezpeek yxtl yi eay ©¥©£¥
wx sepd xg`àøîeçìuega sepd m` oiae mipta sepd m` oiam` , §§¨

Bøwéòoli`d ly,íéðôa BôBðå õeçac mixne`e mixingnéëéä ék ¦¨©§¦§¦¦¥¦
÷éøt éöî àì BôBðácmilyexiay etepa `vnpd xyrny myk ± ¦§Ÿ¨¥¨¦

,milyexia ipy xyrn micet oi`y oeik ,ezectl leki epi`Bøwéòa§¦¨
÷éøt éöî àì énðleki oi` exwira `vnpd xyrn mb jk ± ©¦¨¨¥¨¦

oke .mipta exwir mb eli`ke miptay etep xg` jynpy ,ezectl
m`Bøwéòoli`d lyéöî àì BôBðác éëéä ék ,õeçaî BôBðå íéðôaî ¦¨¦¦§¦§¦©¦¥¦¦§Ÿ¨¥

äéiãt àìa ìéëàleki epi` milyexil uegny etepay myk ± ¨¦§Ÿ§¦¨
,okl mcew epcti `l m` ipy xyrn lek`léöî àì énð Bøwéòa§¦¨©¦Ÿ¨¥

äéiãt àìa ìéëàleki epi` exwira `vnpd xyrn mb jk ± ¨¦§Ÿ§¦¨
xg` jynpy ,milyexil uegn okl mcew epcti `l m` elke`l
dcedi iaxl eprny `le .uega exwir mb eli`ke uegay etep
ipy xyrn zectl lkeiy ,lwdl mb sepd xg` mikledy xn`y
ueg `vei etepy meyn oli` ly exwira milyexia `vnpd
milyexil uegn `vnpd ipy xyrn lek`l lkeiye ,milyexil

.milyexi jeza etepy meyn oli` ly exwira,èì÷î éøò éab àlà¤¨©¥¨¥¦§¨
dfa yi `ld ,sepd xg` mikledy dcedi iax xn` dfa mby oipn

ixdy ,`lew mbàîìLasepd xg` mikledy xacd oaen mpn` ± ¦§¨¨
xy`kBøwéòoli`d ly,íéðôa BôBðå õeçamixingn ep` dfay ¦¨©§¦§¦

c ,mcd l`eb lrékdéì ìéè÷ éöî àì BôBðác éëéäeli`y myk ± ¦¥¦¦§Ÿ¨¥¨¦¥
,megzd jeza `ed ixdy ,ebxedl leki did `l etepa gvexd did

déì ìéè÷ éöî àì énð Bøwéòauegny exwira `ed xy`k mb jk ± §¦¨©¦Ÿ¨¥¨¦¥
.ebxedl leki epi` megzlàlày ote`a,õeça BôBðå íéðôa Bøwéò ¤¨¦¨¦§¦§©

c dcedi iax zrca xn`p m`ddéì ìéè÷ éöî BôBðác éëéä ék± ¦¥¦¦§¨¥¨¦¥
,ebxedl leki etepa `vnp gvexd m`y mykìéè÷ éöî énð Bøwéòa§¦¨©¦¨¥¨¦

déìjynp etepy oeik ,ebxedl lkei exwira `vnp `ed m` mb ± ¥
,megzl uegn l`éà÷ éàeb àäjeza gvexd `vnp lreta ixd ± ¨©©¨¥

.bexdl exizdl sepd xg` jld jka mby xazqn `le ,megzd
,àáø øîàj` dcedi iax zrca dzpyp epzpyny ayiil yi ok` ¨©¨¨

xy`k `l` ,lwdl s` sepd xg` jled xwird oicy dzpeek oi`
cner gvexdBøwéòa,mipta `vnpd oli`d xwira ±àîìò éleëc §¦¨§¥¨§¨

ìéè÷ éöî àìc éâéìt àìdcen dcedi iax mbe ,xaca wleg oi` ± Ÿ§¦¥§Ÿ¨¥¨¦
`id `lew ixdy ,uega sepd m` s` ,ebxedl leki mcd l`eb oi`y
xy`k oke .lwdl sepd xg` mikled oi`e ,ebxdl lkeiy xnel

gvexdéà÷[cner-]BôBðauegayåzelrl jixv epi` mcd l`eb ¨¥§§
`l` ,ebxdl ick oli`lúBøBøöáe íévça BâøBäì ìBëéea wexfiy ¨§§§¦¦¦§

,xirl uegn ecner mewnndéì ìéè÷ éöîc éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¥¨¦¥
,uega gvexd ixdy ,ebxedl mcd l`ebl xzeny xaca wleg oi` ±

.xingdl elit` xwird xg` jled sepd oi`y i`ceeéâéìt ékdne ± ¦§¦¥
,sepd xg` mikled m` opaxe dcedi iax ewlgpyBøwéò éåäîa§¤¡¥¦¨

BôBðì àbøcjixve ,zexexvae miviga ebxdl leki epi`y ote`a ± ©§¨§
eilr zelrl dbxcn ynyl lkei miptay exwir m` ,oli`l zelrl

lr dlrie xird jeza mcd l`eb qpkiy ,uegay sepl ribdle
.ebxedl ick exwirøáñ øîc dcedi iax zrc ±àbøc Bøwéò éåä ©¨©¨¥¦¨©§¨

BôBðìmcd l`ebl dbixcnk ynyl leki miptay xwirdy - §
seq seqy oeik ,sepay gvexd z` bexdl icka ea zelrl lkeiy
.sepd xg` mikledy epzpyn dxn` df oiprle uega gvexd `vnp

øáñ øîec xingdl opax zrc ±,BôBðì àbøc Bøwéò éåä àìoeiky ©¨©Ÿ¨¥¦¨©§¨§
,sepd xg` jynp xwird oi`ylr zelrl mcd l`ebl xeq`

.df jxevl miptay xwird
,øîà éMà áømipta exwira oiay `ziixade epzpyn zpeek oi` ©©¦¨©

,sepd xg` mikled ,uega exwire mipta etepa oiae uega etepe
xg` el` mipte` ipya mikledy xnel jiiy xyrn iabl wx ixdy
hlwn ixr iabl mle` ,lirl `xnbd dx`iay enke ,xingdl sepd
`xnegl sepd xg` mikled uega exwire mipta etepy ote`a wx

mipta exwira la` ,ebxdl el xeq`yxg` mikled oi` uega etepe
mikled dfa ,daxc`e ,lwdl `ed xacd f`y meyn ,llk sepd

e .ebxedl el xeq` sepa s`y ,xwird xg`éàîepipyy dn - ©
mikled hlwn ixray `ziixaa,óBpä øçàjlil yiy dpeekdóà ©©©©

,óBpä øçàoi`e ,xen`ke ,uega exwire mipta etepy ote`a epiide ©©©
.ok mixne` cinzy dpeekd

äðùî
,dil` dlby hlwnd xira bbeya bxde xfgy gvexa dpc epizpyn

e xfge hlwn xirl dlby gvex :exira mc` bxdy iel oaaeâøä̈©
dbbya mc`øéòä dúBàaoeik j` ,zelba aey aiigzp ,dnvr §¨¨¦

,hlwnd xirn z`vl i`yx epi`yì äðeëMî äìBbäðeëLdze`ay ¤¦§¨¦§¨
.xiréåì ïáe,dbbya mc` bxdy ,hlwnd ixra xcdøéòî äìBb ¤¥¦¤¥¦

da didy ef hlwnøéòìz`vl `ed i`yxy oeik ,zxg` hlwn §¦
.dil` dlb `l ixdy ,exirn

àøîâ
dnvr hlwn xir dze`a zelbl leki gvexy dpyna epipy
.hlwn ixr x`yk zehlew miield ixry oke ,dpekyl dpekyn

:el` mipicl xewnd x`azp day `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaødxeza xn`p ,`ziixaa(bi `k zeny)dcv `l xW`e' ©¨¨©£¤Ÿ¨¨

Fcil dP` midl`de'åâå íB÷î Eì ézîNåyie ,'dOW qEpi xW` §¨¡Ÿ¦¦¨§¨§©§¦§¨£¤¨¨¨
.hlwn ixrl dlebd gvexa mipic dnk weqtdn yexclézîNå'§©§¦

,'Eì`id dpeekdy yxtl yi ,weqtd xn`p eil`y ,dynl epiidc §
éiça,Eixr yely licadl ,ef devnl dkfi eiiga cery xyazpy §©¤

Ll' xn`py dnne .hlwn'íB÷îdidi hlwndy micnl,EîB÷nî §¨¦§§
z` helwi ,diel dpgn epiidc ,[iel didy] dyn ly enewny

xn`py dne .miiel ixr eidi hlwnd ixry oke ,migvexdøLà'£¤
ïéìâî ìàøNé eéäL ãnìî ,'änL ñeðézeida cer ,egvxy el` z` ¨¨¨§©¥¤¨¦§¨¥©§¦

l`xyi,øaãna.ux`l eqpkpy mcewïëéäìeidïéìâî,mze` ©¦§¨§¥¨©§¦
`l` hlwnd ixr elcaed `ly ,hlwn ixr eid `l oiicr `lde

mze` elbdy `l` ,l`xyi ux`a,äiåì äðçîìz` hlew `edy §©£¥§¦¨
.hlwn xirk migvexd

epiidc 'jl' s`y ,'mewn jl iznye' xn`py dnn yexcl yi cer
e ,zelb oic yi ,miielleøîà ïàkî[eyxc-]âøäL éåì ïa,exira ¦¨¨§¤¥¦¤¨©

,hlwn xir `idyCìôì Cìtî äìBbhlwn xirl ef hlwn xirn - ¤¦¤¤§¤¤
.zxg`,Bkìôì äìb íàåzg` dpekyn xir dze`a ,xnelk §¦¨¨§¦§

,zxg` dpekylBèìB÷ Bkìtxeq`e ,ezhlew exiray ef dpeky - ¦§§
mb diel dpgn hlwy xacna didy dnl dneca ,dpnn z`vl el
mcew cer ield ly enewn df didy s` ,iel hayny migvexd z`

.ely exira zelbl leki iel oa oke ,gvxy
xaky xir dze`a s` zelb oic miiwny jkl xewn d`ian `xnbd

:dil` dlbàø÷ éàî ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàweqtd edn ± ¨©©£¨§¥§©¦¨©§¨
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המשך בעמוד רסו



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zekn(ycewÎzay meil)

,ipy oiceéä íéìòîhlwnd ixr,íiåìì øëNeid miield epiidc ©£¦¨¨¨©§¦¦
zexiky inc mdl enliy migvexdy ici lr mdixra mixkzyn

,mzelb onfa mdn exkyy mizad lrøéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦
,øëN ïäì íéìòî eéä àì ,øîBà.mpiga mdizaa exc `l` ¥Ÿ¨©£¦¨¤¨¨

,iyily oicå,ehlwn xirn gvexd `vie lecbd odkd zny xg` §
da äéäL äøøOì øæBç,a` zia y`x e` `iyp did m`y ,okl mcew ¥©§¨¨¤¨¨¨

,ef ezxxyl xfegøæBç äéä àì ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥Ÿ¨¨¥
.da äéäL äøøOì©§¨¨¤¨¨¨

àøîâ
eid migvexd m` dcedi iaxe xi`n iax ewlgpy dpyna epipy
izy d`ian `xnbd .exxebzd mdizexicay miiell xky minlyn

:mdinrh md dne ewlgp dna zercú÷Bìçî ,àðäk áø øîàiax ¨©©©£¨©£¤
wx `id ,miiell xky milrn migvexd eid m` dcedi iaxe xi`n

LLamda xn`py ,hlwnd ixr(hi dl xacna)mixrd mkl Eide' §¥§¨¨¤¤¨¦
,'mkl' zaiz yexita ewlgpe ,'hlwnløáñ øîcdcedi iax zrc ± §¦§¨§©¨©

y `id'íëì'mkl dpiidz mixrdy dpeekd,äèéì÷ìelkezy ¨¤¦§¦¨
mixehty o`kn cenll oi` la` ,mcd l`eb iptn mda hlwdl

,miiell xky zelrlnøáñ øîeyexcl yiy `id xi`n iax zrc ± ©¨©
zaiz z`'íëì',migvexd ,mkl epzip mixrdy `id dpeekdyìëì ¨¤§¨
,íëéëøöixr yya df lke .melyz `ll my xecl elkezy ¨§¥¤
,hlwndíézLe íéòaøàa ìáà,zehlew eid od mby ,miield ixr £¨§©§¨¦§©¦

eéä ìkä éøácmigvexdíäì ïéìòî[miiell-]øëNeidy mizad lr ¦§¥©Ÿ¨©£¦¨¤¨¨
.mdn mixkey

:`pdk ax zrc lr wleg `axàáø déì øîà,`pdk axléàcå àä ¨©¥¨¨¨©©
dcedi iaxl oiae xi`n iaxl oiay,òîLî íëéëøö ìëì 'íëì'lre ¨¤§¨¨§¥¤©§¨

wleg oi`e ,miiell xky milrn mpi` hlwnd ixr yyay i`ce ok
.dfaú÷Bìçî ,àáø øîà àlàmigvexd m` dcedi iaxe xi`n iax ¤¨¨©¨¨©£¤

`id ,miiell xky milrn eidíézLe íéòaøàaxn`py ,miield ixr §©§¨¦§©¦
mda(e dl mixac)ixr WW z` mIell EpYY xW` mixrd z`e'§¥¤¨¦£¤¦§©§¦¦¥¥¨¥

miYWE mirAx` EpYY mdilre gvxd dOW qpl EpYY xW` hlwOd©¦§¨£¤¦§¨ª¨¨¨Ÿ¥©©£¥¤¦§©§¨¦§©¦
yyl miield ixr miizye mirax` z` zeeydl aezkd `ae ,'xir¦

ewlgpe ,hlwnd ixr,eeyed dn iabløáñ øîcdcedi iax zrc ± §©¨©
xn`py dnyeðzz íäéìòå'`id dpeekd 'xir miYWE mirAx` ©£¥¤¦§©§¨¦§©¦¦

eidiyðä ékChlwnd ixr yy oick ±,äèéì÷ìz` ehlwiy ¦¨¨¦§¦¨
ikxv lkl eidiy jka mb eeyedy dfn cenll oi` la` ,migvexd

,hlwnd ixrk migvexdøáñ øîexn`py dny xi`n iax zrc ± ©¨©
eðzz íäéìòå'eidiy dpeekd 'xir miYWE mirAx`ðä ékCoick ± ©£¥¤¦§©§¨¦§©¦¦¦¨¨

,hlwnd ixr yyêðä äî,migvexd ,mkl epzip el`y myk -ìëì ¨¨¨§¨
,íëéëøö,melyz `ll my xecl elkeiy ,lirl xen`keénð éðä óà ¨§¥¤©¨¥©¦

,migvexd ,mkl epzip ,mixrd mizye mirax` ,el` mb ±ìëì§¨
.íëéëøö,miield ixr miizye mirax`a df lkeLLa ìáàixr ¨§¥¤£¨§¥
,hlwnd,øëN ïäì íéìòî eéä àì ìkä éøácweqtdn lirl yxcpke ¦§¥©ŸŸ¨©£¦¨¤¨¨

mkikxv lkl 'mkl'.xaca wleg oi`y ,
,lecbd odkd zena exirl xfgy gvexy dpyna epipyäøøOì øæBç¥©§¨¨

'åë da äéäLxfeg did `l xne` dcedi iax ,xi`n iax ixac ¤¨¨¨
.da didy dxxyl

dligzae ,mzwelgn inrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:xxgzypy ixar car iabl ef oirk zwelgn d`ianïðaø eðz̈©¨¨

laeia e` yya `veid ixar car iabl xn`p ,`ziixaa(`n dk `xwie)

,'áeLé åéúBáà úfeçà ìàå BzçtLî ìà áLå'weqtdn cenll yie §¨¤¦§©§§¤£©£¨¨
wxy,åéúBáà e÷éæçäM äîì áL Bðéàå ,áL àeä BzçtLîìxnelk §¦§©§¨§¥¨§©¤¤¡¦£¨

`edy xg`y ,dze` zyxl cizr dide mzwfga dzidy dxxyl
,ef dxxy lawn epi` zexigl `veiøéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦

,åéúBáà e÷éæçäM äîì áL àeä óà ,øîBàjynda xn`p ixdy ¥©¨§©¤¤¡¦£¨
e' weqtdåéúBáà úfeçà ìàzeidl xfeg `edy cenll yie ,'aEWi §¤£©£¨¨
.åéúBáàk©£¨

:ezelbn xfgy gvexa mb ef zwelgny x`al dkiynn `ziixad

a ïëåd gvexäìBâxfg lecbd odkd zny xg`e ,hlwn xirl §¥§¤
xfeg m` dcedi iaxe xi`n iax ewlgp dfa mb ,exirl gvexd
l` aWe' xn`p ixar car iab ixdy ,eizea` ewifgdy dxxyl§¨¤

e ,'aEWi eizFa` zGEg` l`e FYgRWnàeäLk[weqtd-]'áeLé' øîBà ¦§©§§¤£©£¨¨§¤¥¨
zfeg` l`e ezgtyn l` aye' xnel ic didy ,zxzein ef daiz

d`a ef daiz `l` ,'eizea`,çöBøä úà úBaøìoick epic didiy §©¤¨¥©
`ed xi`n iaxle ezxxyl ay epi` dcedi iaxl ok lre ,ixar car

.dil` ay
zxxan .ixar car oicn gvex oic cnlp cvik zx`an `xnbd

:`xnbdéàî`ziixad dxn`y df edn ±,'äìBâa ïëå'cvik ,xnelk ©§¥§¤
:`xnbd zx`an .ixar carn gvex micnlàéðúãk,`ziixaa ¦§©§¨

hlwn xirl dlebd gvexa xn`p(gk dl xacna)aWi Fhlwn xira iM'¦§¦¦§¨¥¥
lcBd odMd zFn ixg`e lcBd odMd zFn crõøà ìà çöBøä áeLé ©©Ÿ¥©¨Ÿ§©£¥©Ÿ¥©¨Ÿ¨¨¥©¤¤¤

,'Búfeçàwxy weqtdn yexcl yieáL Bðéàå ,áL àeä Búfeçà õøàì £¨§¤¤£¨¨§¥¨
,åéúBáà e÷éæçäM äîìmcew eizea`n ecia dzidy dxxyl epiidc §©¤¤¡¦£¨

,dlbye÷éæçäM äîì áL àeä óà ,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥©¨§©¤¤¡¦
,åéúBáà.dpey`xd ezxxyl xfege £¨

zxne` .gvexl ixar carn cenild z` x`al zniiqn `xnbd
:`xnbdøîbdey dxifb micnl ±íúäî 'äáéL' 'äáéL'carn ± ¨©¦¨¦¨¥¨¨

gvexa xn`pe ,'aEWi eizFa` zGEg` l`' ixar cara xn`p ,ixar¤£©£¨¨
gvexd oi` dcedi iaxl ok lre ,'FzGEg` ux` l` gvFxd aEWi'¨¨¥©¤¤¤£¨
,ezxxyl xfeg epi` ixar cary myk ,da didy dxxyl xfeg
wxy 'FYgRWn l` aWe' ea xn`py dnn lirl yxcy enke§¨¤¦§©§
l` gvexd ay xi`n iaxl eli`e ,ezxxyl `le ay `ed ezgtynl
yxcy enke ,ezxxyl ay ixar cary myk ,da didy dxxyd
zeidl aeyiy ,'aEWi eizFa` zGEg` l`e' ea xn`py dnn lirl§¤£©£¨¨
ayd gvex mb jk ,ecia mdn dzidy dxxya wifgie eizea`k

.ezxxyl xfeg hlwn xirn

ïéìåâä ïä åìà êìò ïøãä

ïé÷åìä ïä åìà ¯ éùéìù ÷øô
wxtmiaiig zexiar el` lr x`azi dligz .zewln ipica wqer df

wxtd jyndae ,zewln(jli`e .ak)øãñå úå÷ìîä éðéã åøàáúé
.äà÷ìää

äðùî
lk z` dpen dpynd oi`e ,zewln oypery zexiar dpen epizpyn
mda yiy mze` z` `l` ,zewln odilr miaiigy zexiard

.yecigúBçà ìòå ,åéáà úBçà ìòå ,BúBçà ìò àaä ,ïé÷Blä ïä elàå§¥¥©¦©¨©£§©£¨¦§©£
BzLà úBçà ìòå ,Bnà,dig ezy`y onfaåéçà úLà ìòåxg`l ¦§©£¦§§©¥¤¨¦

,eig`n dyxbzdyå`ad okäðîìà ,äcpä ìòå ,åéáà éçà úLà ìò §©¥¤£¦¨¦§©©¦¨©§¨¨
äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëìúøæîî ,èBéãä ïäëìäðéúðåúa ,ìàøNéì §Ÿ¥¨§¨§£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§§¦¨§¦§¨¥©

ìàøNédlrapyøæîîìe ïéúðì.xfnnl e` -å äðîìà`idäLeøâ- ¦§¨¥§¨¦§©§¥©§¨¨§§¨
,epnn dyxbzde xg` mc`l d`yip dpnl`zdy xg`ly dy`

äéìò ïéáéiçzewln izy dilr aiig lecb odk -úBîL éðL íeMî- ©¨¦¨¤¨¦§¥¥
lecb odk zxdf`e ,dpnl`l lecb odk zxdf` ,zexdf` izy

la` .dyexblå äLeøb`idäöeìç,dyxbzdy xg`ly dy` - §¨§£¨
odk ,dia` ig`n cg` dl ulge ,mipa ila dlra zne ,aey d`yip

dilr `adíeMî àlà áéiç Bðéàdxdf`ãáìa úçàxeqi` ly ¥©¨¤¨¦©©¦§¨
dyexb.

mixeqi` x`y dpen dzr ,d`ia ixeqi` dpynd dzpn o`k cr
.zxk mda yiyLãwä úà ìëàL àîhä,miycw xya -ìà àaäå ©¨¥¤¨©¤©Ÿ¤§©¨¤

Lc÷nä`edykàîèáìç ìëBàå ,,dxedh dnda -íãåly - ©¦§¨¨¥§¥¥¤§¨
,sere dig dndaøúBðåonfd xg`l oaxwd on x`ypy dn - §¨
,ezlik`l rawpyìebôedhigy] dcear zrya eaygy oaxw - ¦
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המשך בעמוד קה

oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxt`nw `aa
åéä íéìòîÐ.dxicd iza z` mdn mixkey migvexy miell xky mixrdäøøùì øæåç
äá äéäùÐodk zzina exirl aeyiyk ezlecbl xfeg ,a` zia y`x e` `iyp did m`

.lecbäðùîùùá ú÷åìçîÐ.hlwn ixríëìÐmixrd mkl eide" xn`p migvexl

."hlwnlåúçôùî ìà áùåÐ.laeia e` yya iytg `veiyk ,aizk ixar caraäîì
åéúåáà å÷æçåäùÐ.dxxylåéúåáà úæåçà ìà

åéúåáàëÐ,`id xi`n iaxc dizlinc `tiq

xfegy `xwnd seqn eixacl di`x `iane

l` Ð "eizea` zfeg` l`e" xn`py ,ezlecbl

.eizea` zwfg lkäìåâá ïëåÐcara zwelgnk

zzina xfge dlby gvexa zwelgn jk ixar

"aeyi" o`k xne` `edykc ,sili `kdne .odkd

ezgtyn l` aye" azknl ivnc ,`xizi `xw

.wezyle "eizea` zfeg` l`eçöåøä úà úåáøì
Ðo`k xn`p :dey dxifb epnid oecl dptenc

ux` l` gvexd aeyi" gvexa xn`pe "aeyi"

dleba oke i`n :lif`e yxtnck ,"ezfeg`?

.mzdn daiy daiy xnb :`pwqne

ïéìåâä ïä åìà êìò ïøãä

äðùîïé÷åìä ïä åìàÐ,`wec e`l el`

`pz `l` .`aeh oiwel xiiye `pzc

iaiiga zewln yic opireny`l zezixk iaiig

opireny`l dyexbe dpnl` `pze ,zezixk

zeny izy meyn dilr aiig dyexbe dpnl`

dlhp `ly oey`x xyrne lah `pze ,'eke

oke ,`icda edcic e`l yxtn `lc eznexz

`pz ycwd `pzc icii`e .dctp `ly ycwd

edcic zewln ediiexzc ,`icda ipy xyrn

.ycg xac yi oaexa oke .diict ixqegn meyn

äðéúðÐmeyn zewlne ,`id oiperabd on

.(f mixac) "ma ozgzz `l"äùåøâå äðîìà
Ðyi`n dyxbzpe cg` yi`n dpnl`zpy

izy meyn zewln izy dilr aiig ,xg`

odizyy ,zexdf` izy meyn ,zeny

.`niiw ediiexz` dxdf`e `xwna zeyxetn

äöåìçå äùåøâÐÐ dvelg `ide dyexb

.dyexb meyn `l` dilr aiig epi`

opiziin `ieaxn `l` ,daezk dpi` dvelgdy

il oi` ,"dyexb" :(`,gr) oiyecwa `ipzc dl

oipn dvelg ,dyexb `l`?xnel cenlz

."dy`e"ycewd z` lk`y `nhÐezxdf`

.`xnba yxtnøúåðÐ(hk zeny) dia aizk

txye"ycw ik lk`i `l y`a xzepd z` z

ik" aizkcn ,`kdn inp lebt zxdf`e ."`ed

,lqtpy ycew `edy iptn xnelk ,"`ed ycw

ozil aezkd `a ,leqt ycway lk o`kn epcnl

.onwl opixn` ikde ,ezlik` lr dyrz `l

`nh lka rbi xy` xyade" Ð `nh zxdf`e

.(f `xwie) "lk`i `lèçåùäåÐ,uega miycw

Ð dlrn zxdf` .uega miycw dlrnd e`

zxdf` ,(ai mixac) 'ebe "dlrz ot jl xnyd"

.dlrnn hgey ,d`ad d`adc dey dxifbn dl silic `ki`e 'ebe "cer egafi `l"n silic `ki` (`,ew) "dlrnde hgeyd" wxta migafa opitli hgeyíéøåôëä íåéá ìëåàäÐsilie

.(`,`t) `neic `xza wxta dizxdf`ïîùä úà íèôîäÐdzpekznae" Ð zxehwa oke .(l zeny) "edenk eyrz `l ezpekznae" Ð dizxdf`e .dgynd ony znbeca ony dyerd

.(my) "mkl eyrz `läçùîä ïîùá êñäåÐ.(my) "jqii `l mc` xya lr" aizkc ,xacna dyn dyry eze`nìáè ìëàÐxy` l`xyi ipa iycw z` ellgi `le"n dizxdf`

.(`,bt) "oitxypd od el`"a oixcdpqa dl yxtn ikde .xacn aezkd mexzl oicizra Ð "enixiåúîåøú äìèð àìù ïåùàø øùòîåÐelke` `ede dctp `ly ipy xyrne ,lah `ed s`

.(ai mixac) 'ebe "jixrya lek`l lkez `l" aizke ,milyexil uegäãôð àìù ùã÷äÐ,dlirna cifd :(my oixcdpq) `ipzc ,`z` `kdnc ipira d`xpe .jk lk zyxetn epi` ezxdf`

iaxc dinrh i`n :opixn`e .dxdf`a :mixne` minkge ,dzina :xne` iax?dxifbe ,dihrnc `ed dzinn .dlirna `le "ea ezne" `pngx hrin - opaxe .dnexzn "`hg" "`hg" `iz`

.ef dey dxifba mipdk zxeza dnexzn dcnl `id dlirn zekld aexe ."ycw lk`i `l xf lke" da aizkc dnexzc dxdf`n dlirnc dxdf` opitlie ,`niiw `niiwck deyìëåàá
áééç àåäù ïðéñøâ äìîðÐ."ux`d lr uxeyd uxy" meynàøîâéðú÷ úåúéøë éáééçÐlkn cg`e ,zewln oiprl epzpyna exkfed oic zia zzin oda oi`y zezixk iaiig lk

.zewlnl ea exzd m` zewll da xkfed `l oic zia zezin iaiig
åðùé
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íéìòî`pepx`e qn zelrdl oikixv my mixce mi`ad migvex :yexit Ð miell xky eid

.oxira mze` akrl mield lr jlnd zxifb `niz `lc .miellíëìmkikxv lkl

.miell xac mey zelrdl mikixv oi`c Ðøîâiaxl `wec epiidc d`xp Ð daiy daiy

ok m`e .gvex iab `icda `xw `ki` `d Ð dcedi iaxl la` ,dey dxfbl jixhv`c ,xi`n

iaxc `zlinn Ð 'ek dleba oke :lirl ipzwc `d

.`ed xi`n

ïéìåâä ïä åìà êìò ïøãä

åìàå`pz Ð 'ek ezeg` lr `ad oiweld od

,dnexz lk`y xf ,yniyy `nh :xiiye

dakn ,oyeg gifn ,aixwn ope` ,yniyy men lrae

icixb ie`l aiyg `l `l` .dkxrn iab lr zlgb

aiyg `wc `de .yecig oda yiy oze`a `l`

opireny`l Ð oic zia zzin oda oi`c zezixk

`evnl jixv oi`e .oiwel zxk `ki`c ab lr s`c

wgc qxhpewae .ipzwc zezixk jpda yecig mda

meyn hwp lecb odkl dpnl` .yecig mda `evnl

izy meyn aiig dyexbe dpnl` ipzinl irac

.zeny

äùåøâyxit Ð zg` `l` aiig epi` dvelge

iziin dvelgc ,dyexb meyn :qxhpewd

dvelgac eyexitl rnyn ."dyexb dy`e" dl

`dc ,epi` dfe .`ziixe`c zewln `ki` `cegl

:(`,gr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`

Ð dvelge `pz lirlc `de .opaxc (dvelg) zeg`

.opaxc zecxn zkn ,inp i` .`ipz dyexb ab`

zewln da dwel Ð dyexb mb `idc oeik ,`dae

zecxn zkn iwl `le ,`ziixe`c `idy ,dyexbc

paxc.o
iax

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

øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,íiålì øëN eéä íéìòî©£¦¨¨¨©§¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦
äéäL äøøOì øæBçå .øëN ïäì íéìòî eéä àì :øîBà¥Ÿ¨©£¦¨¤¨¨§¥©§¨¨¤¨¨
äéä àì :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,dä¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥Ÿ¨¨
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oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxt`nw `aa

åéä íéìòîÐ.dxicd iza z` mdn mixkey migvexy miell xky mixrdäøøùì øæåç
äá äéäùÐodk zzina exirl aeyiyk ezlecbl xfeg ,a` zia y`x e` `iyp did m`

.lecbäðùîùùá ú÷åìçîÐ.hlwn ixríëìÐmixrd mkl eide" xn`p migvexl

."hlwnlåúçôùî ìà áùåÐ.laeia e` yya iytg `veiyk ,aizk ixar caraäîì
åéúåáà å÷æçåäùÐ.dxxylåéúåáà úæåçà ìà

åéúåáàëÐ,`id xi`n iaxc dizlinc `tiq

xfegy `xwnd seqn eixacl di`x `iane

l` Ð "eizea` zfeg` l`e" xn`py ,ezlecbl

.eizea` zwfg lkäìåâá ïëåÐcara zwelgnk

zzina xfge dlby gvexa zwelgn jk ixar

"aeyi" o`k xne` `edykc ,sili `kdne .odkd

ezgtyn l` aye" azknl ivnc ,`xizi `xw

.wezyle "eizea` zfeg` l`eçöåøä úà úåáøì
Ðo`k xn`p :dey dxifb epnid oecl dptenc

ux` l` gvexd aeyi" gvexa xn`pe "aeyi"

dleba oke i`n :lif`e yxtnck ,"ezfeg`?

.mzdn daiy daiy xnb :`pwqne
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äðùîïé÷åìä ïä åìàÐ,`wec e`l el`

`pz `l` .`aeh oiwel xiiye `pzc

iaiiga zewln yic opireny`l zezixk iaiig

opireny`l dyexbe dpnl` `pze ,zezixk

zeny izy meyn dilr aiig dyexbe dpnl`

dlhp `ly oey`x xyrne lah `pze ,'eke

oke ,`icda edcic e`l yxtn `lc eznexz

`pz ycwd `pzc icii`e .dctp `ly ycwd

edcic zewln ediiexzc ,`icda ipy xyrn

.ycg xac yi oaexa oke .diict ixqegn meyn

äðéúðÐmeyn zewlne ,`id oiperabd on

.(f mixac) "ma ozgzz `l"äùåøâå äðîìà
Ðyi`n dyxbzpe cg` yi`n dpnl`zpy

izy meyn zewln izy dilr aiig ,xg`

odizyy ,zexdf` izy meyn ,zeny

.`niiw ediiexz` dxdf`e `xwna zeyxetn

äöåìçå äùåøâÐÐ dvelg `ide dyexb

.dyexb meyn `l` dilr aiig epi`

opiziin `ieaxn `l` ,daezk dpi` dvelgdy
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oipn dvelg ,dyexb `l`?xnel cenlz

."dy`e"ycewd z` lk`y `nhÐezxdf`

.`xnba yxtnøúåðÐ(hk zeny) dia aizk

txye"ycw ik lk`i `l y`a xzepd z` z

ik" aizkcn ,`kdn inp lebt zxdf`e ."`ed

,lqtpy ycew `edy iptn xnelk ,"`ed ycw

ozil aezkd `a ,leqt ycway lk o`kn epcnl

.onwl opixn` ikde ,ezlik` lr dyrz `l
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Ð dlrn zxdf` .uega miycw dlrnd e`
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.dlrnn hgey ,d`ad d`adc dey dxifbn dl silic `ki`e 'ebe "cer egafi `l"n silic `ki` (`,ew) "dlrnde hgeyd" wxta migafa opitli hgeyíéøåôëä íåéá ìëåàäÐsilie

.(`,`t) `neic `xza wxta dizxdf`ïîùä úà íèôîäÐdzpekznae" Ð zxehwa oke .(l zeny) "edenk eyrz `l ezpekznae" Ð dizxdf`e .dgynd ony znbeca ony dyerd

.(my) "mkl eyrz `läçùîä ïîùá êñäåÐ.(my) "jqii `l mc` xya lr" aizkc ,xacna dyn dyry eze`nìáè ìëàÐxy` l`xyi ipa iycw z` ellgi `le"n dizxdf`

.(`,bt) "oitxypd od el`"a oixcdpqa dl yxtn ikde .xacn aezkd mexzl oicizra Ð "enixiåúîåøú äìèð àìù ïåùàø øùòîåÐelke` `ede dctp `ly ipy xyrne ,lah `ed s`

.(ai mixac) 'ebe "jixrya lek`l lkez `l" aizke ,milyexil uegäãôð àìù ùã÷äÐ,dlirna cifd :(my oixcdpq) `ipzc ,`z` `kdnc ipira d`xpe .jk lk zyxetn epi` ezxdf`

iaxc dinrh i`n :opixn`e .dxdf`a :mixne` minkge ,dzina :xne` iax?dxifbe ,dihrnc `ed dzinn .dlirna `le "ea ezne" `pngx hrin - opaxe .dnexzn "`hg" "`hg" `iz`

.ef dey dxifba mipdk zxeza dnexzn dcnl `id dlirn zekld aexe ."ycw lk`i `l xf lke" da aizkc dnexzc dxdf`n dlirnc dxdf` opitlie ,`niiw `niiwck deyìëåàá
áééç àåäù ïðéñøâ äìîðÐ."ux`d lr uxeyd uxy" meynàøîâéðú÷ úåúéøë éáééçÐlkn cg`e ,zewln oiprl epzpyna exkfed oic zia zzin oda oi`y zezixk iaiig lk

.zewlnl ea exzd m` zewll da xkfed `l oic zia zezin iaiig
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éà :ïBòîL éaø ïäì øîà .úéfk :íéøîBà íéîëçå ,àeäL ìk :øîBà ïBòîL éaø ?áéiç àäéå¦¥©¨©¦¦§¥¨¤©£¨¦§¦©©¦¨©¨¤©¦¦§¦
øîà .dúéiøák àéäL éðtî :Bì eøîà ?áéiç àeäL àeäL ìk äìîð ìëBàa éì íéãBî ízà©¤¦¦§¥§¨¨¨¤¤©¨¨§¦§¥¤¦¦§¦¨¨¨©

.dúéiøák úçà ähç óà :ïäìàøîâàì ïéc úéa úBúéî éáéiç ,éðz à÷ úBúéøë éáéiç ¨¤©¦¨©©¦§¦¨¨©¨¥¨¥¨¨¥©¨¥¦¥¦¨
ïéc úéa úBúéî éáéiç ãçàå úBúéøë éáéiç ãçà :àéðúc .àéä àáé÷ò éaø ?épî ïéúéðúî ;éðú÷̈¨¥©§¦¦©¦©¦£¦¨¦§©§¨¤¨©¨¥¨¥§¤¨©¨¥¦¥¦
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רמו
oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxt`nw `aa

íéòáøà úå÷ìî ììëá åðùéÐdwel zewlne dzin ea exzd m`y jzrc `wlq `zyd

.zne'åë äáåùú åùò íàùÐ.l`rnyi iaxca dl opiqxb `léáééç øîåà àáé÷ò éáø
úåúéøëÐiaiig meyn o`k oi`e ,oiwele zewln llka epyi Ð zewln mda exzd m`

lekiy itl Ð zeiryx izy opi` dnle .zxkd mr zewln eyper dz`y zeiryx izy

zian daeyz ici lr zxkd ypern envr xehtl

llka opi` zezin iaiig la` .dlrn ly oic

,dzine zewln ,zeiprxet izy o`k yiy ,zewln

daeyz dyri elit`y ,bxdil eteq dwliyne

.dzind z` el oilgen dhnly oic zia oi`éáø
øîåà ÷çöéÐoda exzdy zezixk iaiig s`

iaiig lky itl ,zewln llka opi` zewlnl

(gi `xwie) aizkc ,eid llka zeixr ly zezixk

dl`d zearezd lkn dyri xy` lk ik"

.'ebe "zeytpd ezxkpeåúåçàá úøë úàöé äîì
Ð(ik) yi`e" :"eidz miyecw"a aizkc ,dnvrl

.'ebe "ezeg` z` gwi [xy`]úøëá åðåãìÐjkl

`l` yper oda oi`y xnel ,odly zxka dpy

.ecal zxkéîð äùòî åá ïéàù åàìÐdnl`

oi` dyrn ea oi`y e`l :izkec dnka opixn`

eilr oiweläîéñçã åàìã àéîåã ?Ð`edy

.zewln zyxt lv` aezkàáé÷ò éáøåÐoeik

Ð zeiryx izy meyn eaiign dz` i` xn`c

zeiryx izy `dc ,ewlil `l inp zezixk iaiig

!eilr zxkd yper oiicry ,edpipúøîà éàîÐ

.`iyew jd iiepyläáåùú äùò íàùmrhd Ð

on envr z` xehtl leki `edy ,dlrnl ozpy

daeyz ici lr zxkd?`l oiicr `din `zyd

!eilr zxkd yper cera edwln dz`e ayéðéòì
Ðzewlna aizke ,"mnr ipa ipirl ezxkpe"

."jipirl jig` dlwpe"éðéòî øîâðÐaizkc

."dbbyl dzyrp dcrd ipirn m`" dxf dceara

'åë äáéù àéä åæÐ,dey dxifb dfn df oicinl

uleg d`ia s` Ð ghe dvewe uleg daiy dn

.ghe dveweéðéòî øîâð ãåòåÐoic zia zezinc

`dc dwel zezixk dn ,zezixkc "ipirl"n

oic zia zezin s` Ð "jipirl"n "ipirl" zxnb

.dwliìàåîù éáø äéðéî äìáé÷Ðef daeyzl

dxeqnd dryxa :dlr ipye ,lnn xa `a` iaxn

mdy exdfed oic zia .xacn aezkd oic zial

e` zewlne oenn oebk ,zeiryx izy edeaiigi `l

lr `l zxk la` ,oenne dzin e` zewlne dzin

iax dipin dlaiw :yxtl yie .`ed oic zia ici

iaxc `ztwz` lr df uexiz eda` iaxn l`eny

.lnn xa `a`úå÷ìîì äéá åøúàãÐ.dicegl

ïéã úéá úúéî úøäæàìÐxac zxdf`l

.oic zia zzin eilr oiaiigyåéìò ïé÷åì ïéàÐ

ozip `ly itl ,dzin `la zewln ea exzdyk

,oie`l x`yk zewln yper zxdf`l df e`l

did `l ok `l m`y ,exidfdl jxved ixdy

.dzin eaiigl lekiäìéîå çñôÐ`l oda oi`

.zxk mdl ypre dyrzïáø÷ìÐdyri m`y

.oaxw `iai bbeyäìéîå çñôÐbbeya oaxw oi`

gqtd :`nw wxta zezixka opixn`ck ,odly

x`y llka epi` ,xnelk .dyr zevn dlinde

my epnpy zezixk x`y mr ozepnl zezixk

mlrda mlek me`yr m`y xnel ,mlekcg`

.zezixkd xtqnk zepaxw aiigåðééä åàì íúä
àîòèÐdline gqt lr oaxw oi`ian oi`y dn

dxf dcear oaxw lv` "miyp` jl gly" zyxta xn`py ,dxf dcearl oaxw oiprl dlek dxezd lk dywedc ,dyr zevn mdy liaya `l` ,dxdf` mda oi`y liaya mrhd oi` Ð

cnr `ede ,ok dyrz `le ay `edy xac lr ely zxk dxf dcear dn :oaxw oiprl dxf dcearl ozbbya dxezay zexiar lk eywed o`k Ð "dbbya dyerl mkl didi zg` dxez"

(dl`) lkn dyri xy`" oebk zezixk iaiig la` .`ed dyre cenr dline gqte ,oaxw ea oi` Ð dyr `le ayi `ede dyre cenr ly zxk la` .dyrz l`e ay lk s` Ð e`yre

.eilr `a oaxw did e`l zxdf` ea dxn`p `l elit`e ,`ed dyrz l`e ay oeyl Ð (gi `xwie) "ezxkpe [dl`d zearezd]
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éáøaizkc ,zeixrd lk llka :qxhpewa yxit Ð eid llka zezixk iaiig xne` wgvi

z` gwi xy` yi`e" aizkc Ð ezeg`a zxk `vi dnle ."zeytpd (lk) ezxkpe"

:yxtl d`xp okl !dzid zeixrd lk llka ezeg`c xnel el didc :dywe ."ezeg`

oa m` dide" on zewln `ki` e`l lkac opixnb `dc ,od zewln llka zezixk iaiigc

ixdy ,ezeg`a zxk z`vi dnle ."ryxd zekd

"zen ixg`"a zeixrd mr dzid daezk ezeg`

"miyecw"a z`vi jkl `l` !"zeytpd ezxkpe" Ð

iaiig oi` xnelk ,zewlna `le zxka epecl Ð

.oiwel zezixk

éáø:dywe Ð 'ek zezixk iaiig xne` wgvi

?il dnl zezixk lkc e`l ,wgvi iaxl

yi `nye !dxdf` ira `l oaxwc opwiq` `dc

e`l` dedc icin ,`xizi yperl eazkpc xnel

.dyrl wzipd e`le zellkay

éáøåiaiig m`c idp Ð `nrh i`n `aiwr

dhn ly oic zia oi` daeyz eyr m` zezin

.izxz dil carile ?jka dne ,el oilgen

äòùøáxacn aezkd oic zial dxeqnd

ick" meyn `aiwr iaxc `nrhe Ð

exzd `lc zezin iaiiga df itle ."ezryx

,zewlnl ea exzde ,dzin `kilc ,dzinl ea

.iwl Ð zewlnc dryx `l` `kil `zydc

e`l iab jixt (`,cpw zay) `nlrac :dywe

`ed oic zia zzin zxdf`l ozipy e`l xngnc

!dzinc dryx mzd `kil ik s`e ,eilr oiwel oi`e

dizlinl iwenc ,`axk epiid mzdc :xnel yie

`l ikd elit`e ,zewlnl ea exzda `aiwr iaxc

oi`e oic zia zzin zxdf`l ozipy e`l iedc ,iwl

.eilr oiwel

äîÐ 'ek s` dyrz l`e ay dxf dcear

m`c :dywe .dyre mew iedc ipd iwet`l

iaxl :(`,ev) oiaexirc `xza wxt xn` dn ok

"dwegd z` zxnye" aizk ik xn`c `aiwr

`l "xnyd" xn`c oia` iaxl `zi` i`e ,gqtl

oi` gqt :(`,a zezixk) opzc `d ,`ed dyrz

`zi` m`e ,dyre mew `edy iptn oaxw el

lkn `d ?jixt i`ne .`ed dyrz `le mew

l`e ay iedc dxf dcearc `inec dpi` mewn

mewn lknc :xnel yie !dyrzy dn dfe ,dyrz
dyw
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.ìàòîLé éaø éøác ,íéòaøà úB÷ìî ììëa BðLé¤§¦§©©§©§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥
úB÷ìî ììëa BðLé úBúéøë éáéiç :øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥©¨¥¨¥¤§¦§©©§
ïéìçBî äìòî ìL ïéc úéa äáeLz eNò íàL ,íéòaøà©§¨¦¤¦¨§¨¥¦¤©§¨£¦
,íéòaøà úB÷ìî ììëa Bðéà ïéc úéa úBúéî éáéiç .ïäì̈¤©¨¥¦¥¦¥¦§©©§©§¨¦
ïéìçBî ähî ìL ïéc úéa ïéà äáeLz eNò íàL¤¦¨§¨¥¥¦¤©¨£¦
änìå ,eéä ììëa úBúéøë éáéiç :øîBà ÷çöé éaø .ïäì̈¤©¦¦§¨¥©¨¥¨¥¦§©¨§¨¨

BúBçàa úøk úàöé¯éàî .úB÷ìîa àìå úøëa Bðeãì ¨¨¨¥©£§§¨¥§Ÿ§©§©
úBNòì øîLú àì íà" áéúëc ?ìàòîLé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§¨¥¦§¦¦Ÿ¦§Ÿ©£
úà 'ä àìôäå" áéúëe "úàfä äøBzä éøác ìk úà¤¨¦§¥©¨©Ÿ§¦§¦§¨¤
øîBà àeäLk ,àéä äî òãBé éðéà Bæ äàìôä ,"Eúkî©Ÿ§©§¨¨¥¦¥©©¦§¤¥

"åéðôì eäkäå èôMä Bìétäå"Bæ äàìôä :øîBà éåä §¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨¡¥¥©§¨¨
¯úà úBNòì øîLú àì íà" áéúëe ,àéä úB÷ìî©§¦§¦¦Ÿ¦§Ÿ©£¤

.'åâå "ìk¯!éîð äNò éáéiç ,éëä éà¯àì íà" ¨¦¨¦©¨¥£¥©¦¦Ÿ
øîàc ,éòìéà éaø øîà ïéáà éaøãëå ,áéúk "øîLú¦§Ÿ§¦§¦§©¦¨¦¨©©¦¤§©§¨©
"øîMä" øîàpL íB÷î ìk :éòìéà éaø øîà ïéáà éaø©¦¨¦¨©©¦¤§©¨¨¤¤¡©¦¨¥

"ìà"å "ït"¯.äNòú àì àlà Bðéà¯åàì ,éëä éà ¤§©¥¤¨Ÿ©£¤¦¨¦¨
!éîð äNòî Ba ïéàL¯.áéúk "úBNòì"¯÷zépL åàì ¤¥©£¤©¦©£§¦¨¤¦¨

!éîð äNòì¯úéúàc àzLä .äîéñçc åàìc àéîec ©£¥©¦§¨§¨©£¦¨¨§¨§¨¥
éëäì¯àáé÷ò éaøå .äîéñçc åàìc àéîec éîð eälek §¨¦§©¦§¨§¨©£¦¨§©¦£¦¨

éãk" ?àîòè éàîäzà úçà äòLø íeMî ,"BúòLø ©©£¨§¥¦§¨¦¦§¨©©©¨
.úBéòLø ézL íeMî Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî¯éaøå §©§§¦©¨§©§¦§¥¦§¨§©¦

,ïBîîe úB÷ìî Bà ,ïBîîe äúéî éléî éðä :ìàòîLé¦§¨¥¨¥¦¥¦¨¨©§¨
úB÷ìîe äúéî ìáà¯éaøìe .àéä àzëéøà äúéî £¨¦¨©§¦¨£¦§¨¦§©¦

íàL ,zøîà éàî !éîð úBúéøë éáéiç éëä éà ,àáé÷ò£¦¨¦¨¦©¨¥¨¥©¦©¨§©§¤¦
éaø øîà !éãáò àì úäéî àzLä ?äáeLz eNò̈§¨¨§¨¦©¨¨§¦¨©©¦
,úB÷ìîì úBúéøë éáéiç äøBz äúaéø Leøéôa :eäaà©¨§¥¦§¨¨©¨¥¨¥§©§

éðéòì"î "éðéòì" øîâcé÷úî ."Eøa àaà éaø dì ó §¨©§¥¥¦§¥¤©§¦¨©¦©¨©
"éðéòî" øîâð ,éîð ïéc úéa úBúéî éáéiç ,éëä éà :ìîî¤¤¦¨¦©¨¥¦¥¦©¦¦§©¥¥¥

éðéòì"î!"E¯éðéòì"î "éðéòì" ïéðcéðéòì"î "éðéòî" ïéðc ïéàå ,"E"E¯?dépéî à÷ôð éàîe ¦§¥¤¨¦§¥¥¦§¥¤§¥¨¦¥¥¥¦§¥¤©¨§¨¦¥
"ïäkä àáe" "ïäkä áLå" :ìàòîLé éaø éác àðz àäå¯!äàéa àéä Bæå äáéL àéä Bæ §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©Ÿ¥¨©Ÿ¥¦¦¨§¦¦¨
éðéòì"î "éðéòì" øeîb àäc ,"éðéòì"î "éðéòî" øîâì ,ãBòåøa ìàeîL éaø dépéî äìa÷ !"E §¦§Ÿ¥¥¥¦§¥¥§¨§§¥¥¦§¥¤¦§¨¦¥©¦§¥©

"BúòLø éãk" :÷çöé áø¯ézL íeMî Báéiçî äzà éàå Báéiçî äzà úçà äòLø íeMî ©¦§¨§¥¦§¨¦¦§¨©©©¨§©§§¦©¨§©§¦§¥
úBéòLø¯àìè÷ì déa eøúà :øîà àáø .øaãî áeúkä ïéc úéáì äøeñîä äòLøa¯élek ¦§¨§¦§¨©§¨§¥¦©¨§©¥¨¨¨©©§¥¦§¨¨¥

éâéìt ék .úîe ä÷Bì ïéàc éâéìt àì àîìò¯:øáñ ìàòîLé éaø ,úB÷ìîì déa eøúàc ¨§¨¨§¦¦§¥¤¥¦§¦¦§©§¥§©§©¦¦§¨¥¨©
ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì¯úøäæàì ïzépL åàì :øáñ àáé÷ò éaøå ,åéìò ïé÷Bì ¨¤¦©§©§¨©¦©¥¦¦¨¨§©¦£¦¨¨©¨¤¦©§©§¨©

ïéc úéa úúéî¯ïzépL åàì ,éîð úBúéøë éáéiç éëä éà ,àáé÷ò éaøå .åéìò ïé÷Bì ïéà ¦©¥¦¥¦¨¨§©¦£¦¨¦¨¦©¨¥¨¥©¦¨¤¦©
déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà éëä ,éLà áøì éëcøî áø déì øîà !àeä úøk úøäæàì§©§¨©¨¥£©¥©¨§§©§©©¦¨¦£©£¦¦¥©§§¨¦§¥

ðò äìéîe çñt éøäL ,äàøúä éëéøö àì úBúéøë éáéiç :àáøc.øéäæä àlL ét ìò óà L §¨¨©¨¥¨¥¨§¦¦©§¨¨¤£¥¤©¦¨¨©©©¦¤Ÿ¦§¦
¯!ïaø÷ éúééî àì äøäæà eäa úéìc äìéîe çñt àäc ,ïaø÷ì äøäæà àîìãå¯íúä §¦§¨©§¨¨§¨§¨§¨¤©¦¨§¥§©§¨¨¨©§¥¨§¨¨¨

äøæ äãBáò äî :äøæ äãBáòì dlek äøBzä ìk L÷úéàc íeMî àlà ,àîòè eðééä åàì¯ ¨©§©£¨¤¨¦§¦§©¨©¨¨©£¨¨¨¨£¨¨¨
ìk óà ,äNòz ìàå áL¯íìBòì :øîà àðéáø .äNò íe÷c éðä é÷etàì ,äNòz ìàå áL ¥§©©£¤©Ÿ¥§©©£¤§©¥¨¥§£¥¨¦¨¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zekn(ycewÎzay meil)

íéòaøà úe÷ìî ììëa BðLédwel ,dzinle zewlnl ea exzd m` - ¤§¦§©©§©§¨¦
,zneBðLé ,úBúéøë éáééç ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥©§¥§¥¤§

,íéòaøà úe÷ìî ììëaitläìòî ìL ïéc úéa ,äáeLz eNò íàL ¦§©©§©§¨¦¤¦¨§¨¥¦¤©§¨
ïäì ïéìçBîla` ,zxkd lrúe÷ìî ììëa Bðéà ïéc úéa úBúéî éáééç £¦¨¤©§¥¦¥¦¥¦§©©§

,íéòaøàitlïäì ïéìçBî ähî ìL ïéc úéa ïéà äáeLz eNò íàL, ©§¨¦¤¦¨§¨¥¥¦¤©¨£¦¨¤
.[oldl x`eaiy mrhdn] miyper ipya mc` yiprdl oi`eéaø©¦

,øîBà ÷çöéy itl ,miwel mpi` zxk iaiig s`ììka úBúéøë éáééç ¦§¨¥©§¥§¥©§¨
eéä,cg` weqta cgi azkp zeixrd lk ly zxkd aeig -änìå ¨§¨¨

úàöécxtpa aezkl dxezd dkxved recn -BúBçàa úøk,ick ¨¨¨¥©£
,úe÷ìîa àìå úøëa Bðeãì`vnp .zeixrd x`yl cnlp dpnne §§¨¥§Ÿ§©§

.`aiwr iaxk epizpyny
:`xnbd zxxan.ìàòîLé éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynáéúëc ©©£¨§©¦¦§¨¥¦§¦

(gp gk mixac),'úàfä äøBzä éøác ìk úà úBNòì øBîLú àì íà'¦Ÿ¦§©£¤¨¦§¥©¨©Ÿ
áéúëe,jk lr yperdy ,eixg`y weqta,'EúBkî úà 'ä àìôäå' §¦§¦§¨¤©§
,dpdeàéä äî òãBé éðéà Bæ äàìôä,èôBMä Bìétäå' øîBà àeäLk ©§¨¨¥¦¥©©¦§¤¥§¦¦©¥

'åéðôì eäkäå(a dk mixac),øîBà éåäy o`kn cenll yi -Bæ äàìôä §¦¨§¨¨¡¥¥©§¨¨
'åâå ìk úà úBNòì øBîLú àì íà' áéúëe ,àéä úe÷ìîixaC ©§¦§¦¦Ÿ¦§©£¤¨¦§¥

.zewln `ed yperd zexiard lk lry rnyn ,'dxFYd©¨
:`xnbd zl`eyénð äNò éáééç éëä éàxn`p ixdy ,zewln maiigp ¦¨¥©§¥£¥©¦

weqtd zligza :`xnbd daiyn .'dxezd ixac lk'àì íà'¦Ÿ
å ,áéúk 'øBîLúweqtd z` yexcl yi,éòìéà éaø øîà ïéáà éaøãk ¦§§¦§¦§©¦¨¦¨©©¦¦§©

øîàpL íB÷î ìk ,éòìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc,oeyld,'øîMä' §¨©©¦¨¦¨©©¦¦§©¨¨¤¤¡©¦¨¤
.'äNòú àì' àlà Bðéà ,'ìàå' 'ït':zl`eye `xnbd dkiynnéëä éà ¤§©¥¤¨Ÿ©£¤¦¨¥

énð äNòî Ba ïéàL åàì:`xnbd daiyn .zewln eaiigp`l m`' ¨¤¥©£¤©¦¦Ÿ
xFnWz,áéúk 'úBNòì.diiyr mda yiy zexiara xaecny rnyn ¦§©£§¦

:zl`eye `xnbd dkiynnäNòì ÷zépL åàìdyr zevn yiy - ¨¤¦¨©£¥
,epwzlénð:`xnbd daiyn .zewln eaiigpäîéñçc åàìc àéîec, ©¦§¨§¨©£¦¨

mqgz `l' ly e`ld xn`p zewln zyxtl jenqy oeikn xnelkŸ©§Ÿ
'FWicA xFW(c dk mixac)wx ,zewln zaiign dxezdy cenll yi , §¦

.dyrl wzip `l `ede ,'meqgz `l' ly e`ll minecd mie`l lr
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLä,df uexizl z`ay eiykr - ©§¨§¨¥§¨¥

,äîéñçc åàìc àéîec énð eälekyi zencewd zeiyewd lr mb §©¦§¨§¨©£¦¨
.ok ayiil

iax mr ezwelgn z`e ,`aiwr iax ly ezxaq z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .l`rnyiàîòè éàî ,àáé÷ò éaøåxaeq recn - §©¦£¦¨©©£¨

xn`p :`xnbd daiyn .miyper ipya yiprdl xyt` i`ydk mixac)

(aeiptl EdMde htXd FliRde' zewln aeig iabl,'BúòLø éãk §¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨§¥¦§¨
y ,yexcl yi cigi oeyldneéàå ,Báéiçî äzà úçà äòLø íeMî¦¦§¨©©©¨§©§§¦

,úBéòLø ézL íeMî Báéiçî äzàipya mc` miyiprn `ly xnelk ©¨§©§¦§¥¦§¨
.miyper

:jk lr dpri l`rnyi iax dn `xnbd zx`anìàòîLé éaøåxaeq §©¦¦§¨¥
éléî éðäaiigzdyk mixen` mixacd -úe÷ìî Bà ïBîîe äúéî ¨¥¦¥¦¨¨©§

,ïBîîe,miyper ipya yprp epi` el` mipte`ayúe÷ìîe äúéî ìáà ¨£¨¦¨©§
àéä àzëéøà äúéîick' weqtdn mhrnl oi`e ,`id dkex` dzin - ¦¨£¦§¨¦

.'ezryx
:`xnbd zl`ey .`aiwr iax zhiy z` x`al `xnbd dkiynn

éëä éà ,àáé÷ò éaøìe,'ezryx ick' meyn m` -énð úBúéøë éáééç §©¦£¦¨¦¨¥©§¥§¥©¦
ixdy ,zewlnn mxhtpúøîà éàîdf oi`y zxn`y mrhd edn - ©¨§©

meyn ,miyper ipy aygpäáeLz eNò íàLdlrn ly oic zia ¤¦¨§¨
,mdl milgenéãáò àì úäéî àzLäeyr `l oiicr eiykr `ld - ©§¨¦©Ÿ¨§¦

:`xnbd zayiin .mzewldl mi`yx oic zia cvike ,daeyzøîà̈©
øîâc ,úe÷ìîì úBúéøë éáééç äøBz äúaéø Leøéôa ,eäáà éaø- ©¦£¨§¥¦§¨¨©§¥§¥§©§§¨©

dey dxifb cnl `aiwr iaxyéðéòl'î 'éðéòì','Edzlib jkae §¥¥¦§¥¤
.miwel zezixk iaiigy dxezd

:`xnbd dywné÷úîúBúéî éáééç éëä éà ,ìnî øa àaà éaø dì ó ©§¦¨©¦©¨©©¨¦¨¥©§¥¦

íøîâð énð ïéc úéadey dxifba mze` cnlp -éðéòl'î 'éðéòî'.'E ¥¦©¦¦§§¥¥¥¥¦§¥¤
:`xnbd zvxznïéðcdey dxifbéðéòl'î 'éðéòì''Ezdyzenec zeai ¨¦§¥¥¦§¥¤

,daizd meiqa cg` lcad wx mdipia yie'éðéòî' ïéðc ïéàå§¥¨¦¥¥¥
éðéòl'î,'E.oteqa mbe ozligza mb ,zeey zeaizd oi`y ¦§¥¤

:`xnbd dywndépéî à÷ôð éàîe,zenec zeaizd oi`y jka dne - ©©§¨¦¥
'ïäkä áLå' ,ìàòîLé éaø éác àðz àäå(hl ci `xwie)'ïäkä àáe'`xwie) §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©Ÿ¥¨©Ÿ¥

(cn ci,,äàéa àéä Bæå äáéL àéä Bæel` zeaiz miyxec ,xnelk ¦¦¨§¦¦¨
,`id zg` odizy zernyny meyn ,miza irbp oiprl dey dxifba

.'jipirl'n 'ipirn' cenll xyt` o`k oicd `edeãBòå,dywøBîâì §¦§
'éðéòî'dey dxifba ,oic zia zezin iaiiga xen`d'éðéòl'îxen`d ¥¥¥¦§¥¥

yiy myk zezin iaiiga zewln yiy cnlpe ,zezixk iaiiga
,zezixk iaiiga zewlnøeîb àäczewln yiy epcnl xak ixdy - §¨¨

dey dxifbdn zezixk iaiiga'éðéòì'zezixk iaiiga xen`d §¥¥
éðéòl'î'E.zewlna xen`d ¦§¥¤

:`aiwr iax ixac z` xg` ote`a zx`an `xnbdéaø dépéî dìa÷¦§¨¦¥©¦
÷çöé áø øa ìàeîLxa `a` iaxn laiw wgvi xa l`eny iax - §¥©©¦§¨

,eda` iax ly evexiz dgcpy `vnp dzre ,efd diigcd z` lnn
iaiig hrnl 'ezryx ick'n cnlp `l recn `iyewd zxfege
l`eny iax ayiin ok lre .daeyz eyry mcew ewli `ly zezixk

,wgvi ax xaäzà éàå Báéiçî äzà úçà äòLø íeMî 'BúòLø éãk'§¥¦§¨¦¦§¨¤¨©¨§©§§¦©¨
áeúkä ïéc úéáì äøeñnä äòLøa ,úBéòLø ézL íeMî Báéiçî§©§¦§¥¦§¨§¦§¨©§¨§¥¦©¨

,øaãî`le ,oic zial mixeqnd miypera dxen` ef dxdf` epiidc §©¥
.zezixk iaiiga

:mzwelgne mi`pzd zxaq z` xg` ote`a x`an `ax,øîà àáø̈¨¨©
xy`kàìè÷ì déa eøúàdzinl ea exzd -éâéìt àì àîìò élek ©§¥§©§¨¥¨§¨Ÿ§¦¥

mixaeq `aiwr iax oiae l`rnyi iax oiae ,zwelgn oi` dfa -ïéàc§¥
,úîå ä÷Bìipya yiprdl xyt` i`e ,'ezryx ick' xn`py itl ¤¨¥

,miyperéâéìt ékote`a ewlgp `l` -úe÷ìîì déa eøúàc`le ¦§¦¥§©§¥§©§
,bxdp epi`y df ote`ae ,dzinl ea exzdåàì ,øáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©¨

,åéìò ïé÷Bì ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépLyprp epi`y ote`a ¤¦©§©§¨©¦©¥¦¦¨¨
,dzina,ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì ,øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¨¤¦©§©§¨©¦©¥¦
mlerl,åéìò ïé÷Bì ïéàiept epi`e ,dzin aiigl `ed jxvpy meyn ¥¦¨¨

.zewln aiigl
:`xnbd dywnénð úBúéøë éáééç éëä éà ,àáé÷ò éaøåmxhtp §©¦£¦¨¦¨¥©§¥§¥©¦
ixdy ,zewlnn,àeä úøk úøäæàì ïzépL åàìaiigl iept epi`e ¨¤¦©§©§¨©¨¥

:`xnbd zvxzn .zewlnøîà éëä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦¨¥¨©
àáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà,äàøúä éëéøö àì úBúéøë éáééç- £¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨©§¥§¥Ÿ§¦¥©§¨¨

epnn cenll iept mdly e`lde ,zxk yperl e`l zxdf` jixv oi`
,d`xzd mikixv mpi` zezixk iaiigy jkl dgkedde .zewln

éøäLzevn lhandäìéîe çñt,Lðò,zxka aezkd eaét ìò óà ¤£¥¤©¦¨¨©©©¦
øéäæä àlL.e`l mda xn`p `ly - ¤Ÿ¦§¦

:`xnbd zl`eyàîìãådäøäæàick d`a zezixk iaiigaìaiig §¦§¨©§¨¨§
ïaø÷jgxk lre .zewln liaya `le ,bbeya mdilr xaerd z` ¨§¨

,oaxw aiigl ick 'e`l' jixvyäøäæà eäa úéìc äìéîe çñt àäc§¨¤©¦¨§¥§©§¨¨
ïaø÷ éúééî àì:`xnbd zayiin .íúä,dline gqta my ±eðééä åàì Ÿ©§¥¨§¨¨¨¨©§

àîòè,oaxw mda oi`y mrhd df `l -àlà`ed mrhdíeMî ©£¨¤¨¦
coaxw aeig oiprlíéáëBk úãBáòì dlek äøBzä ìk Lwzéàäî , §¦©©¨©¨¨©£©¨¦¨

íéáëBk úãBáò`ed da xn`py ieeivdìk óà ,äNòz ìàå áL £©¨¦¥§©©£¤©Ÿ
ici lr `ed dly meiwdy devna wx oaxwa miaiig ,dxezd zeevn

éðä é÷etàì ,äNòz ìàå áLdline gqt `ivedl -äNò íe÷c- ¥§©©£¤§©¥¨¥§£¥
l`e aya `ed odly lehiade ,dyre mewa `ed odly meiwdy

.ozbby lr oaxw mi`ian `l okle ,dyrz
:mzwelgne mi`pzd zxaq z` xg` ote`a x`an `piaxàðéáø©¦¨

íìBòì ,øîàayiil xyt` zn`a ± ¨©§¨
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zekn(ycewÎzay meil)

íéòaøà úe÷ìî ììëa BðLédwel ,dzinle zewlnl ea exzd m` - ¤§¦§©©§©§¨¦
,zneBðLé ,úBúéøë éáééç ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥©§¥§¥¤§

,íéòaøà úe÷ìî ììëaitläìòî ìL ïéc úéa ,äáeLz eNò íàL ¦§©©§©§¨¦¤¦¨§¨¥¦¤©§¨
ïäì ïéìçBîla` ,zxkd lrúe÷ìî ììëa Bðéà ïéc úéa úBúéî éáééç £¦¨¤©§¥¦¥¦¥¦§©©§

,íéòaøàitlïäì ïéìçBî ähî ìL ïéc úéa ïéà äáeLz eNò íàL, ©§¨¦¤¦¨§¨¥¥¦¤©¨£¦¨¤
.[oldl x`eaiy mrhdn] miyper ipya mc` yiprdl oi`eéaø©¦

,øîBà ÷çöéy itl ,miwel mpi` zxk iaiig s`ììka úBúéøë éáééç ¦§¨¥©§¥§¥©§¨
eéä,cg` weqta cgi azkp zeixrd lk ly zxkd aeig -änìå ¨§¨¨

úàöécxtpa aezkl dxezd dkxved recn -BúBçàa úøk,ick ¨¨¨¥©£
,úe÷ìîa àìå úøëa Bðeãì`vnp .zeixrd x`yl cnlp dpnne §§¨¥§Ÿ§©§

.`aiwr iaxk epizpyny
:`xnbd zxxan.ìàòîLé éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynáéúëc ©©£¨§©¦¦§¨¥¦§¦

(gp gk mixac),'úàfä äøBzä éøác ìk úà úBNòì øBîLú àì íà'¦Ÿ¦§©£¤¨¦§¥©¨©Ÿ
áéúëe,jk lr yperdy ,eixg`y weqta,'EúBkî úà 'ä àìôäå' §¦§¦§¨¤©§
,dpdeàéä äî òãBé éðéà Bæ äàìôä,èôBMä Bìétäå' øîBà àeäLk ©§¨¨¥¦¥©©¦§¤¥§¦¦©¥

'åéðôì eäkäå(a dk mixac),øîBà éåäy o`kn cenll yi -Bæ äàìôä §¦¨§¨¨¡¥¥©§¨¨
'åâå ìk úà úBNòì øBîLú àì íà' áéúëe ,àéä úe÷ìîixaC ©§¦§¦¦Ÿ¦§©£¤¨¦§¥

.zewln `ed yperd zexiard lk lry rnyn ,'dxFYd©¨
:`xnbd zl`eyénð äNò éáééç éëä éàxn`p ixdy ,zewln maiigp ¦¨¥©§¥£¥©¦

weqtd zligza :`xnbd daiyn .'dxezd ixac lk'àì íà'¦Ÿ
å ,áéúk 'øBîLúweqtd z` yexcl yi,éòìéà éaø øîà ïéáà éaøãk ¦§§¦§¦§©¦¨¦¨©©¦¦§©

øîàpL íB÷î ìk ,éòìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc,oeyld,'øîMä' §¨©©¦¨¦¨©©¦¦§©¨¨¤¤¡©¦¨¤
.'äNòú àì' àlà Bðéà ,'ìàå' 'ït':zl`eye `xnbd dkiynnéëä éà ¤§©¥¤¨Ÿ©£¤¦¨¥

énð äNòî Ba ïéàL åàì:`xnbd daiyn .zewln eaiigp`l m`' ¨¤¥©£¤©¦¦Ÿ
xFnWz,áéúk 'úBNòì.diiyr mda yiy zexiara xaecny rnyn ¦§©£§¦

:zl`eye `xnbd dkiynnäNòì ÷zépL åàìdyr zevn yiy - ¨¤¦¨©£¥
,epwzlénð:`xnbd daiyn .zewln eaiigpäîéñçc åàìc àéîec, ©¦§¨§¨©£¦¨

mqgz `l' ly e`ld xn`p zewln zyxtl jenqy oeikn xnelkŸ©§Ÿ
'FWicA xFW(c dk mixac)wx ,zewln zaiign dxezdy cenll yi , §¦

.dyrl wzip `l `ede ,'meqgz `l' ly e`ll minecd mie`l lr
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLä,df uexizl z`ay eiykr - ©§¨§¨¥§¨¥

,äîéñçc åàìc àéîec énð eälekyi zencewd zeiyewd lr mb §©¦§¨§¨©£¦¨
.ok ayiil

iax mr ezwelgn z`e ,`aiwr iax ly ezxaq z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .l`rnyiàîòè éàî ,àáé÷ò éaøåxaeq recn - §©¦£¦¨©©£¨

xn`p :`xnbd daiyn .miyper ipya yiprdl xyt` i`ydk mixac)

(aeiptl EdMde htXd FliRde' zewln aeig iabl,'BúòLø éãk §¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨§¥¦§¨
y ,yexcl yi cigi oeyldneéàå ,Báéiçî äzà úçà äòLø íeMî¦¦§¨©©©¨§©§§¦

,úBéòLø ézL íeMî Báéiçî äzàipya mc` miyiprn `ly xnelk ©¨§©§¦§¥¦§¨
.miyper

:jk lr dpri l`rnyi iax dn `xnbd zx`anìàòîLé éaøåxaeq §©¦¦§¨¥
éléî éðäaiigzdyk mixen` mixacd -úe÷ìî Bà ïBîîe äúéî ¨¥¦¥¦¨¨©§

,ïBîîe,miyper ipya yprp epi` el` mipte`ayúe÷ìîe äúéî ìáà ¨£¨¦¨©§
àéä àzëéøà äúéîick' weqtdn mhrnl oi`e ,`id dkex` dzin - ¦¨£¦§¨¦

.'ezryx
:`xnbd zl`ey .`aiwr iax zhiy z` x`al `xnbd dkiynn

éëä éà ,àáé÷ò éaøìe,'ezryx ick' meyn m` -énð úBúéøë éáééç §©¦£¦¨¦¨¥©§¥§¥©¦
ixdy ,zewlnn mxhtpúøîà éàîdf oi`y zxn`y mrhd edn - ©¨§©

meyn ,miyper ipy aygpäáeLz eNò íàLdlrn ly oic zia ¤¦¨§¨
,mdl milgenéãáò àì úäéî àzLäeyr `l oiicr eiykr `ld - ©§¨¦©Ÿ¨§¦

:`xnbd zayiin .mzewldl mi`yx oic zia cvike ,daeyzøîà̈©
øîâc ,úe÷ìîì úBúéøë éáééç äøBz äúaéø Leøéôa ,eäáà éaø- ©¦£¨§¥¦§¨¨©§¥§¥§©§§¨©

dey dxifb cnl `aiwr iaxyéðéòl'î 'éðéòì','Edzlib jkae §¥¥¦§¥¤
.miwel zezixk iaiigy dxezd

:`xnbd dywné÷úîúBúéî éáééç éëä éà ,ìnî øa àaà éaø dì ó ©§¦¨©¦©¨©©¨¦¨¥©§¥¦

íøîâð énð ïéc úéadey dxifba mze` cnlp -éðéòl'î 'éðéòî'.'E ¥¦©¦¦§§¥¥¥¥¦§¥¤
:`xnbd zvxznïéðcdey dxifbéðéòl'î 'éðéòì''Ezdyzenec zeai ¨¦§¥¥¦§¥¤

,daizd meiqa cg` lcad wx mdipia yie'éðéòî' ïéðc ïéàå§¥¨¦¥¥¥
éðéòl'î,'E.oteqa mbe ozligza mb ,zeey zeaizd oi`y ¦§¥¤

:`xnbd dywndépéî à÷ôð éàîe,zenec zeaizd oi`y jka dne - ©©§¨¦¥
'ïäkä áLå' ,ìàòîLé éaø éác àðz àäå(hl ci `xwie)'ïäkä àáe'`xwie) §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©Ÿ¥¨©Ÿ¥

(cn ci,,äàéa àéä Bæå äáéL àéä Bæel` zeaiz miyxec ,xnelk ¦¦¨§¦¦¨
,`id zg` odizy zernyny meyn ,miza irbp oiprl dey dxifba

.'jipirl'n 'ipirn' cenll xyt` o`k oicd `edeãBòå,dywøBîâì §¦§
'éðéòî'dey dxifba ,oic zia zezin iaiiga xen`d'éðéòl'îxen`d ¥¥¥¦§¥¥

yiy myk zezin iaiiga zewln yiy cnlpe ,zezixk iaiiga
,zezixk iaiiga zewlnøeîb àäczewln yiy epcnl xak ixdy - §¨¨

dey dxifbdn zezixk iaiiga'éðéòì'zezixk iaiiga xen`d §¥¥
éðéòl'î'E.zewlna xen`d ¦§¥¤

:`aiwr iax ixac z` xg` ote`a zx`an `xnbdéaø dépéî dìa÷¦§¨¦¥©¦
÷çöé áø øa ìàeîLxa `a` iaxn laiw wgvi xa l`eny iax - §¥©©¦§¨

,eda` iax ly evexiz dgcpy `vnp dzre ,efd diigcd z` lnn
iaiig hrnl 'ezryx ick'n cnlp `l recn `iyewd zxfege
l`eny iax ayiin ok lre .daeyz eyry mcew ewli `ly zezixk

,wgvi ax xaäzà éàå Báéiçî äzà úçà äòLø íeMî 'BúòLø éãk'§¥¦§¨¦¦§¨¤¨©¨§©§§¦©¨
áeúkä ïéc úéáì äøeñnä äòLøa ,úBéòLø ézL íeMî Báéiçî§©§¦§¥¦§¨§¦§¨©§¨§¥¦©¨

,øaãî`le ,oic zial mixeqnd miypera dxen` ef dxdf` epiidc §©¥
.zezixk iaiiga

:mzwelgne mi`pzd zxaq z` xg` ote`a x`an `ax,øîà àáø̈¨¨©
xy`kàìè÷ì déa eøúàdzinl ea exzd -éâéìt àì àîìò élek ©§¥§©§¨¥¨§¨Ÿ§¦¥

mixaeq `aiwr iax oiae l`rnyi iax oiae ,zwelgn oi` dfa -ïéàc§¥
,úîå ä÷Bìipya yiprdl xyt` i`e ,'ezryx ick' xn`py itl ¤¨¥

,miyperéâéìt ékote`a ewlgp `l` -úe÷ìîì déa eøúàc`le ¦§¦¥§©§¥§©§
,bxdp epi`y df ote`ae ,dzinl ea exzdåàì ,øáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©¨

,åéìò ïé÷Bì ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépLyprp epi`y ote`a ¤¦©§©§¨©¦©¥¦¦¨¨
,dzina,ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì ,øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¨¤¦©§©§¨©¦©¥¦
mlerl,åéìò ïé÷Bì ïéàiept epi`e ,dzin aiigl `ed jxvpy meyn ¥¦¨¨

.zewln aiigl
:`xnbd dywnénð úBúéøë éáééç éëä éà ,àáé÷ò éaøåmxhtp §©¦£¦¨¦¨¥©§¥§¥©¦
ixdy ,zewlnn,àeä úøk úøäæàì ïzépL åàìaiigl iept epi`e ¨¤¦©§©§¨©¨¥

:`xnbd zvxzn .zewlnøîà éëä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦¨¥¨©
àáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà,äàøúä éëéøö àì úBúéøë éáééç- £¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨©§¥§¥Ÿ§¦¥©§¨¨

epnn cenll iept mdly e`lde ,zxk yperl e`l zxdf` jixv oi`
,d`xzd mikixv mpi` zezixk iaiigy jkl dgkedde .zewln

éøäLzevn lhandäìéîe çñt,Lðò,zxka aezkd eaét ìò óà ¤£¥¤©¦¨¨©©©¦
øéäæä àlL.e`l mda xn`p `ly - ¤Ÿ¦§¦

:`xnbd zl`eyàîìãådäøäæàick d`a zezixk iaiigaìaiig §¦§¨©§¨¨§
ïaø÷jgxk lre .zewln liaya `le ,bbeya mdilr xaerd z` ¨§¨

,oaxw aiigl ick 'e`l' jixvyäøäæà eäa úéìc äìéîe çñt àäc§¨¤©¦¨§¥§©§¨¨
ïaø÷ éúééî àì:`xnbd zayiin .íúä,dline gqta my ±eðééä åàì Ÿ©§¥¨§¨¨¨¨©§

àîòè,oaxw mda oi`y mrhd df `l -àlà`ed mrhdíeMî ©£¨¤¨¦
coaxw aeig oiprlíéáëBk úãBáòì dlek äøBzä ìk Lwzéàäî , §¦©©¨©¨¨©£©¨¦¨

íéáëBk úãBáò`ed da xn`py ieeivdìk óà ,äNòz ìàå áL £©¨¦¥§©©£¤©Ÿ
ici lr `ed dly meiwdy devna wx oaxwa miaiig ,dxezd zeevn

éðä é÷etàì ,äNòz ìàå áLdline gqt `ivedl -äNò íe÷c- ¥§©©£¤§©¥¨¥§£¥
l`e aya `ed odly lehiade ,dyre mewa `ed odly meiwdy

.ozbby lr oaxw mi`ian `l okle ,dyrz
:mzwelgne mi`pzd zxaq z` xg` ote`a x`an `piaxàðéáø©¦¨

íìBòì ,øîàayiil xyt` zn`a ± ¨©§¨
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שיהיה אצלו "הימים האלה נזכרים", ושיביא זאת לידי "ונעשים".
משיחת אור לכ"ף מרחשוון ה'תשמ"א



רמח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zekn(oey`x meil)

åéðôìeïéabxd m`áéiç åéøçàì,zelbCãéà àéðúå`ziixaae - §¨¨¥§©£¨©¨§©§¨¦¨
y ,epipy ziriaxïéadkdyk bxd m`åéðôìeïéadkdyk bxd m` ¥§¨¨¥

àéL÷ àìå .øeèt ,åéøçàì,zeziixad oia dxizq zeywdl oi`e - §©£¨¨§Ÿ©§¨
zg` lky itljxcay micen lkd j` ,xg` ote`a zwqer odn

.dleb epi` dilr jxcae dleb dcixiïàkdpey`xd `ziixad - ¨
zwqeråéøçàlL äiìòå åéðôlL äãéøéaeici z` avwd litydy - ¦¦¨¤§¨¨©£¦¨¤§©£¨

bxd m`y `ed dfa oicde ,eixeg`l gka mnixdl lkeiy ick ,eiptl
j` ,bxd dcixi jxca ixdy ,zelb aiig eiptl eici z` cixedyk
dilr jxc ixdy ,zelbn xeht eixeg`l eici z` dlrdyk bxd m`

.`idïàkzwqer dipyd `ziixad -äãéøéå åéðôlL äiìòa ¨©£¦¨¤§¨¨¦¦¨
åéøçàlL-lkeiy zpn lr ,eitzk ixeg`n eici z` cixedy ¤§©£¨

bxd m`y `ed oicd dfae ,eiptl zekdle gka mzelrdl
bxd m`e ,`id dcixi jxc ixdy ,aiig eixeg`l eici litydyk

.`id dilr jxc ixdy ,xeht eiptl gka dlrdykïàk`ziixad - ¨
zwqer ziyilydåéøçà ìLå åéðôlL äãéøéaeici litydy - ¦¦¨¤§¨¨§¤©£¨

ick eiptl eici litydyk e` ,eiptl zekdl zpn lr eixeg`l
jxcay itl ,zelb aiig el` mipte` ipyay ,eixeg`l zekdl

.md dcixiïàkzwqer ziriaxd `ziixad -ìLå åéðôlL äiìòa ¨©£¦¨¤§¨¨§¤
åéøçàel` mipte` ipyay ,eixg`l e` eiptl dilr jxca bxdy - ©£¨

.zelbn xeht
azkpy llkd z` ok yxtl yi dzrnejxcay lk' ,dpyna

s`y ,eixg`l e` eiptl eici litydy ote`a epiid 'dleb ezcixi
ef ixd mewn lkn ,gka zekdle zelrdl lkeiy dfa ezpeeky
jxca `lye' xn`py dn eli`e ,zelb aiige dilr jxevl dcixi
e` eiptl gka eici dlrdy ote`a epiid ,'dleb epi` ezcixi
jxevl ezpeek m` s` ,`id dilr jxcy itl dleb epi`y ,eixeg`l

.dcixi
dhnyp iabl eda` iax ly ewitq z` zelzl dqpn `xnbd

:mi`pz zwelgna dailydéàpúk àîéìxnel yi dxe`kl - ¥¨§©¨¥
m`y ,epipy ixdy .df oipra mi`pz ewlgpyäéämc`íleqa äìBò ¨¨¤©¨

åézçzî äáéìL äèîLðå,dbxde dltpeàãç éðz`ziixaa epipy - §¦§§¨§¦¨¦©§¨¨¥£¨
y zg`áéiç,zelbCãéà àéðúåy zxg` `ziixaa epipye -.øeèt ©¨§©§¨¦¨¨

éâìôéî à÷ àäa åàì éàî,df oipra ewlgpy xnel oi` m`d -øîc ©¨§¨¨¦§§¥§©
øáñjxcy xaeq zg`d `ziixad ly `pzd -,àéä äãéøéjkitle ¨©§¦¨¦

,dlebøáñ øîejxcy xaeq dipyd `ziixad ly `pzde -äiìò ©¨©£¦¨
àéä.xehte ¦

:`xnbd dgecàìoi`y xnel okzi `l` ,ok yxtl gxkd oi` - Ÿ
e ,zeziixad oia zwelgnàîìò éìeëcjxc lkd zrcle -äiìò §¥¨§¨£¦¨

àéL÷ àìå ,àéälky itl ,zeziixad oia dxizq zeywdl oi`e - ¦§Ÿ©§¨
,xg` oica zwqer zg`ïàkdzpeek zaiignd `ziixad -ìoipr ¨§

,ïé÷féðwx `l` mc` dbxd `l mleqd on dltpy dailyd m`y ¦¨¦
miwfp oiprly itl ,miwfpd melyza mleqa dlerd aiig ,ezwifd
oipr lka `l` ,dcixil dilr jxc oiae cifnl bbey oia welig oi`

.mlyl aiigïàkmleqa dlerd mc`d z` zxhetd `ziixad - ¨
dzpeekìoipr,úeìâdfay ,mc` dailyd dbxdy ote`a ,xnelk §¨

jxca bxdy itl ,hlwn xirl zelbl mleqa dlerd z` aiigl oi`
.dilr

àîéà úéòaéà.sqep uexiz dfa xen` dvxz m`e -àäå àäizy - ¦¨¥¥¨¨§¨
ozpeek zeziixadìoipràéL÷ àìå ,úeìâoi` mewn lkne - §¨§Ÿ©§¨

.mipey mipte`a zewqer ody itl ,zeziixad oia dxizq zeywdl
àäote`a zwqer zaiignd `ziixad -òéìúàcdrilzdy - ¨§©§¦©

yiy `vnpe ,eizgz dttkp mc`d dilr qxcyk jkitle ,dailyd
.zelb aiige dcixi jxc o`kàäa zwqer zxhetd `ziixad -àìc ¨§Ÿ

òéìúàmc`d dilr qxcyky `vnpe ,dailyd drilzd `ly - ©§¦©
.zelbn xehte dcixi jxc o`k oi` jkitle ,llk dttekzp `l

àîéà úéòaéàå.sqep uexiz dfa xen` dvxz m`e -àìc àäå àä §¦¨¥¥¨¨§¨§Ÿ
òéìúà,dailyd drilzd `ly ote`a zewqer zeziixad izy - ©§¦©

àéL÷ àìå,odipia dxizq zeywdl oi` mewn lkne -àä- §Ÿ©§¨¨
ote`a zwqer zelbn zxhetd `ziixad÷cäéîcdzidy - §¦©©

dilr dlr xy`ky `vnpe ,mleqd iawpa ahid zwcedn dailyd
,dcixi jxc o`k oi`e ,eizgz dttkp `le dnewnn dff `l mc`d

.dleb epi` jkitleàäåote`a zwqer zelb zaiignd `ziixad - §¨
÷cäéî àìc`vnpe ,mleqd iawpa ahid zwcedn dailyd oi`y - §Ÿ¦©©

dcixi jxc df ixde ,eizgz dttkp mc`d dilr dlr xy`ky
.zelb aiige

äðùî
`xwna xn`p(d hi mixac),mivr ahgl xrIa Edrx z` `ai xW`e'©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©©§Ÿ¥¦

Edrx z` `vnE urd on lfxAd lWpe ,urd zxkl ofxBa Fci dgCpe§¦§¨¨©©§¤¦§Ÿ¨¥§¨©©©§¤¦¨¥¨¨¤¥¥
xe`iaa mi`pz ewlgpe .'ige dN`d mixrd zg` l` qEpi `Ed ,znë¥¨¤©©¤¨¦¨¥¤¨¨
x`eazy ,ef zwelgnn d`vezke ,'urd on lfxad lype' zeaizd
e` zelb oic mda yi m`d mipte` ipya ef dpyna ewlgp ,`xnba

.`l
.oey`xd ote`d :minkge iax ewlgpy mipte` ipy dpen dpynd
ur zexkl ofxbd z` sipdyke ,mivr aehgl xril `ay mc`

ìæøaä èîLðofxbd lyBzwî,ely ci ziad on -âøäå.mc`éaø ¦§©©©§¤¦©§¨©©¦
äìBb Bðéà ,øîBà,hlwn xirl.äìBb íéøîBà íéîëçå ¥¥¤©£¨¦§¦¤

zexkl ofxbd sipdyke ,mivr aehgl xril `ay mc` .ipyd ote`d
mqiw fzip uròwaúnä õòä ïî.ebxde xg` mc`a rbte,øîBà éaø ¦¨¥©¦§©¥©©¦¥

äìBb,hlwn xirläìBb Bðéà íéøîBà íéîëçå. ¤©£¨¦§¦¥¤

àøîâ
:iax ly ezhiy z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaaøîàð éëå ,íéîëçì éaø íäì øîà`xwnaìæøaä ìLðå ¨©¨¤©¦©£¨¦§¦¤¡©§¨©©©§¤
,'Böòî'dleby mixne` mz` jkitly ,ely ci ziad on xnelk ¥¥

,dfk ote`aøîàð àì àìäå,okàlàlfxAd lWpe' xn`p jkïî ©£ŸŸ¤¡©¤¨§¨©©©§¤¦
,'õòäon mqiw fzip ofxbd ici lry `xwnd z` yxtl yi jkitle ¨¥

xirl dleb ofxbd lray aezkd xn` dfk ote`ae ,bxde urd
.dleb epi` ely urd zwn lfxad hnyp m` j` ,hlwn

,xne`e iax jiynneãBòå,ixacl il yi di`xøîàðdf weqta'õò' §¤¡©¥
ähîì,'urd on lfxAd lWpe' ,weqtd jynda -äìòîì õò øîàðå §©¨§¨©©©§¤¦¨¥§¤¡©¥§©§¨

dxifb'a efn ef el` zeaiz cenll yie ,'urd zxkl' ,okl mcewn -¦§Ÿ¨¥
,'deyäìòîì øeîàä õò äî`id dfa dpeekd,òwaúnä õòä ïî ¨¥¨¨§©§¨¦¨¥©¦§©¥©

,zexkl ofxbd lra ywia eze`y urd ,epiidcähîì øeîàä õò óà©¥¨¨§©¨
`id dfa dpeekd,òwaúnä õòä ïîfzip urd eze`ny ,epiidc ¦¨¥©¦§©¥©
.mc` bxde mqiw

:minkgl iax oia zwelgnd zexaq z` `xnbd zx`an dzrøîà̈©
íäéðLe ,áø øîà éMà øa àéiç áø,minkg oiae iax oia -ãçà àø÷î ©¦¨©©¦¨©©§¥¤¦§¨¤¨

eLøcxn`py dnn epiidc ,weqt eze`n mzxaq z` ecnl -mixac) ¨§
(d hi,'õòä ïî ìæøaä ìLðå'zaiz z` yexcl yi cvik ewlgpe §¨©©©§¤¦¨¥

.'lype',úøBñnì íà Lé ,øáñ éaøitk ef daiz yexcl yi ,xnelk ©¦¨©¥¥©¨¤
ixde ,z`xwpy itk `le daezk `idy,áéúk 'ìMéðå',epiidc §¦¥§¦

xaeq jkitle .rwaznd urd on dkizg [hinyd-] liyd lfxady
ote`a `le ,hlwn xirl zelb oic xn`p df ote`a wxy iax

.ezwn lfxad hnypyàø÷nì íà Lé éøáñ ïðaøåyexcl yi - §©¨¨¨§¦¥¥©¦§¨
ixde ,z`xwp `idy itk ef daizïðéø÷ 'ìLðå'[mi`xew ep`-], §¨©¨¦©

ely ci ziad ly urd on [hnyp-] lyp ofxbd ly lfxady ,epiidc
`le ,zelb oic xn`p dfk ote`a wxy minkg mixaeq jkitle .bxde

.rwaznd urd on mqiw fzipy ote`a
:df xe`ia lr dywn `xnbddéì àøéáñ úøBñnì íà Lé éaøå- §©¦¥¥©¨¤§¦¨¥

yexcl yiy epiidc ,'zxeqnl m` yi'y mewn lka xaeq iax m`d
,aezky itk `le `xwpy itk `xwnd
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xcde"המשך ביאור למס' מכות ליום ראשון עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zekn(ipy meil)

aezkd ixac z` zyxecd ,`ziixan jk lr zeywdl yi ixde
dfeg` dcy zle`b iabl(ek dk `xwie)l`B FN didi `l iM Wi`e' ,§¦¦Ÿ¦§¤Ÿ¥

dcy z` mc` xkn m`y ,epiidc ,'FzN`b icM `vnE Fci dbiVde§¦¦¨¨¨¨§¥§ª¨
okn xg`l m` if` ,exear dcyd z` l`biy aexw el oi`e ,ezfeg`
edcy z` zectl `ed leki ,oeictd mekq ick zern eci dbiyd

`ziixad zwiicne .dpewd cinéeöîì èøt 'àöîe',epiidc ,xak ¨¨§¨§¨
ok m` `l` ,epnn dpewd cin edcy z` zectl leki mc` oi`y
oze` eid m` j` ,dcyd xkny drya ecia zeievn zernd eid `l
aeyl dpewd z` sekl i`yx epi` ,dryd dze`a ecia zernd

cenll yi o`kne .edcy z` el xeknleìBàâéå ÷Bçøa øBkîé àlL¤Ÿ¦§§¨§¦§
.äôéa ìBàâéå äòøa ,áBø÷aoi`e ,ezfeg`n mc` xkn m` ,xnelk §¨§¨¨§¦§§¨¨

xken `ed ixd dzectl c`n utgy itle ,dzectl zern ecia
dvexe ,eixebn mewnn `id dwegxy ezeyxa yiy zxg` dcy
daexwy ,dligzn xkny dcyd z` dxear lawiy minca zectl
z` le`bl ick drx dcy xkeny e` ,eixebn mewnl `id
eid el` zecyy itl ,ok zeyrl i`yx epi` ,`id dtiy dpey`xd
mi`xew ep` oi`e ,dpey`xd dcyd z` xkny drya xak ecia

.ezle`b ick '`vne' oda
xac `vny epiid '`vne' zaizy ,`ziixad ixacn gikedl yie
`xwnd z` yxtl ozip cvike ,dzr cr ezeyxa did `ly ycg
xak ievn edrx didy ote`a `id dpeekdy 'edrx z` `vne'

.mewnd eze`a
:`xnbd zvxzndéðééðòî íúäå àø÷c déðééðòî àëä ,àáø øîà̈©¨¨¨¨¥¦§¨¥¦§¨§¨¨¥¦§¨¥

,àø÷cievn didy xac lr oia zyxtzn '`vne' zaiz ,xnelk ¦§¨
lka dyxtl yiy `l` ,dzrn `vnpy ycg xac lr oiae xak

.oiprd eze`a xn`py aezkd itl mewnàø÷c déðééðòî íúämy - ¨¨¥¦§¨¥¦§¨
mye ,ea aezkd oiprd it lr dyxtl yi dfeg` dcy zle`b iabl

xn`p(ek dk `xwie)biVde'xnel yi jkitle ,'`vnE Fci d'àöîe' §¦¦¨¨¨¨¨¨
,'Bãé äâéOäå'c àéîeczernyn itk '`vne' zaiz z` yxtl yi §¨¦§¦¦¨¨

,'eci dbiyde' zeaizd'Bãé äâéOä' äîdfa dpeekdàzLäî- ¨¦¦¨¨¥©§¨
,dzr cr ezeyxa eid `ly zern eiykr biydyénð 'àöî' óà©¨¨©¦

àzLäîleki epi` jkitle ,eiykr eci d`vny ok mb dyxtl yi - ¥©§¨
.dcyd zxikn zrya ezeyxa eid xaky zerna dcyd le`bl

àø÷c déðééðòî àëäoiprn yxtl yi mb zelb oic iabl o`k eli`e - ¨¨¥¦§¨¥¦§¨
xn`p o`ke ,miaezkd(d hi ixac)'ebe xrIa Edrx z` `ai xW`e'©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©

xnel yi jkitle ,'`vnEdéúéàc éãéî øòi äî ,'øòé'c àéîec 'àöîe' ¨¨¨¨§¨§©©©©©¦¦§¦¥
àøwéòî,okl mcewn mewn eze`a cnr xridy myk -àöîe óà ¥¦¨¨©¨¨

àøwéòî déúéàc éãéî énðlr dyxtl yi '`vne' zaiz z` s` - ©¦¦¦§¦¥¥¦¨¨
xg`l wx ey`x z` `ived m` j` ,dligzn my cnry bxdpd

.dleb bxedd oi` ,oa`d z` dld wxfy
,dpyna epipy,'åëå ïáàä úà ÷øBfäzahg dn ,xne` le`y `a` ©¥¤¨¤¤

dcexd axde ,epa z` dknd a`d `vi ,zeyx lk s` zeyx mivr
.oic zia gilye ,ecinlz z`

n zxxan `xnbdmivr zaihga wqer `xwndy le`y `a`l oip
:zeyx lyïðaøî àeää déì øîà[minkgd on cg`-]éànî ,àáøì ¨©¥©¥©¨¨§¨¨¦©

úeLøc íéöò úáèçîcwqer `xwndy le`y `a`l oipn - §¥£¨©¥¦¦§
wqerdy myn cenll yi jkitle ,zeyx ly mivr zaihga

,dleb epi` dbbya bxde devnaäkeñc íéöò úáèçî àîìc¦§¨¥£¨©¥¦§¨
äëøòîc íéöò úáèçîemc`a wqer aezkdy xnel okzi ixd - ¥£¨©¥¦§©£¨¨

ivr jxevl e` ,dkeq ziipa xear mivr aehgl xril `ay
,dkxrndéìâéì àðîçø øîà éëä eléôàådxn` ok it lr s`e - ©£¦¨¥¨©©£¨¨¦§¥

s`y o`kn cenll yi `linne ,dleb bbeya bxd m`y dxezd
.dleb dbbya ebxd m` epa z` dknd a`d

déì øîà,`axàöî íàc ïåékur,äåöî åàì (áèBç Bðéà) áeèç ¨©¥¥¨§¦¨¨¨¥¥¨¦§¨

énð àzLäaehg `vn `lyk dzr mb ±.äåöî åàìi` ,xnelk ©§¨©¦¨¦§¨
itl ,devn ly mivr zaihga wqer `xwndy xnel xyt`
mivr ahegd s`y .mivr zaihga devn ly ote` oi` mlerly
mvra devn miiwn epi` dkxrnd ivr jxevl e` dkeq ziipa xear
oi`y i`ce ,xak miaehg mivr `ven did eli` ixdy ,daihgd
`vn `l m` s` jkitle ,mixg` mivr aehgl jliy jka devn
`l` devn meiw o`k oi` envra aehgl jxvede miaehg mivr
wqery mc`y `xwnd on cenll ozip ok lre ,'devn xykd'

.dleb epi` dbbya bxde ynn devna
:dpynd on `ax ixac lr dywn `xnbd,àáøì àðéáø déáéúéà¥¦¥©¦¨§¨¨

,epizpyna epipy,Bãéîìz úà äãBøä áøäå ,Bða úà äknä áàä àöé̈¨¨¨©©¤¤§§¨©¨¤¤©§¦
,ïéc úéa çéìLem` mileb mpi` devna miwqery itl el` lky §¦©¥¦

dknd a`d z` oecl yi recn ,denzl yi dxe`kle .dbbya ebxd
,devna wqerk epa z`àîéì`xaqd z` dfa xnel yi ixd - ¥¨

c ,mivr zaihg iabl `ax xn`yàzLä äåöî åàì øéîb eléàc ïåék¥¨§¦¨¦¨¦§¨©§¨
äåöî åàì énða`d did `l ie`xk cnel oad did eli`e xg`ny - ©¦¨¦§¨

s`y `vnp ,ezekdl deevnez`kda oi` cnl `l oiicry drya
ebxd m` dleb a`d oi` recn ,ok m`e ,devn xykd meyn `l`

.dbbya
,dfl df minec mipiiprd oi` :`piaxl `ax aiydíúäiabl my - ¨¨

,epa z` dknd a`døéîâc áb ìò óà,ie`xk cnel oad m` s` - ©©©§¨¦
yiäåöî,ezekdl a`d lráéúëc(fi hk ilyn)ða øqé'ïzéå Eçéðéå E ¦§¨¦§¦©¥¦§¦¦¤§¦¥

,'ELôðì íépãòîxykd wx `le dxenb devn o`k yiy `vnpe ©£©¦§©§¤
epi` edkdy drya dbbya epal a`d ebxd m` ok lre ,devn

.dleb
àáø øîà øãä,xn`e `ax ay okn xg`l -éøîàc àéä àúléî åàì £©£©¨¨¨¦§¨¦§©§¦

oi`y el aiydl il did `l ,xnelk ,izxn`y itk xacd oi` -
on efn daeh di`x eaiydl il did `l` ,mivr zaihga devn
ixdy ,devn ly daihga wqer `ed oi` gxkday ,envr `xwnd

xn`p(d hi mixac)øòiá eäòø úà àáé øLàå'yie ,'mivr ahgl ©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©©§Ÿ¥¦
,mc`d ly epevxa ielz xacdy 'xy`' zaiz on cenll(øòi äî)©©©

ìééò àì éòa éàå ìééò éòa éàcxrid jezl qpkp `ed dvex m`y - §¦¨¥¨¥§¦¨¥Ÿ¨¥
,qpkp epi` dvex epi` m`eCzòc à÷ìñ éàåjzrc lr dlrz m`e - §¦©§¨©§¨

ly daihga wqer aezkdy,äåöî,ok m`ìééò àìc àéâñ éî- ¦§¨¦©§¨§Ÿ¨¥
mivr aehgl `ed aiig `ld ,xril qpkdl `ly `ed leki m`d
`l` wqer aezkd oi`y xnel jixv gxkda `l` .devn jxevl
bxd m`y `xwnd on cenll yi jkitle ,zeyx ly daihga

.dleb epi` devn ziiyr ici lr dbbya
dzernyn 'xy`' zaizy xaeqd `ax ixac lr dywn `xnbd

:epevxa ielz xacdyàëéä ìk ,àáøì äáäà øa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©©£¨§¨¨¨¥¨
àeä éòa éàc 'øLà' áéúëcoeyla aezkd hwepy mewn lka m`d - ¦§¦£¤§¦¨¥

,mc`d ly epevxa ielz xacdy dfa dpeekd 'xy`'äzòî àlà¤¨¥©¨
qpkpd `nh mc` iabl xn`py `xwnd z` x`al ozip cvik

ycwnl(k hi xacna),àhçúé àìå àîèé øLà Léàå'WtPd dzxkpe §¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨§¦§§¨©¤¤
.'`Oh 'd WCwn z` iM ,ldTd KFYn `edd`nh mc`y ,epiidc ©¦¦©¨¨¦¤¦§©¦¥

yi jixacle .zxk aiig ycwnd zial qpkpe ez`nehn xdhp `ly
`l` wqer `ed oi` '`nhi xy`' aezkd hwpe xg`ny ,xnel

c mc`aànhéî àì éòa éà ànhéî éòa éàm`e `nhp dvex m`y - ¦¨¥¦©¥¦¨¥Ÿ¦©¥
ycwnd zial qpkp m` dfk mc`y ,`nhp epi` dvex epi`

a wqrznd la` ,zxk aiig eilr ez`nehykébñ àìc äåöî úî¥¦§¨§Ÿ©¦
ànhéî àìc,el `nhidl `ly i`yx epi`y -øeèôc énð éëä- §Ÿ¦©¥¨¥©¦§¨

.d`neha ycwnd zial qpkp m` ,zxkn xeht didi `ed ok` m`d
:`ax el aiydíúä éðàL,d`neh iabl my xacd dpey -øîàc ©¥¨¨§¨©

àø÷aezkd xn`y -(bi hi xacna) §¨
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רמט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zekn(oey`x meil)

åéðôìeïéabxd m`áéiç åéøçàì,zelbCãéà àéðúå`ziixaae - §¨¨¥§©£¨©¨§©§¨¦¨
y ,epipy ziriaxïéadkdyk bxd m`åéðôìeïéadkdyk bxd m` ¥§¨¨¥

àéL÷ àìå .øeèt ,åéøçàì,zeziixad oia dxizq zeywdl oi`e - §©£¨¨§Ÿ©§¨
zg` lky itljxcay micen lkd j` ,xg` ote`a zwqer odn

.dleb epi` dilr jxcae dleb dcixiïàkdpey`xd `ziixad - ¨
zwqeråéøçàlL äiìòå åéðôlL äãéøéaeici z` avwd litydy - ¦¦¨¤§¨¨©£¦¨¤§©£¨

bxd m`y `ed dfa oicde ,eixeg`l gka mnixdl lkeiy ick ,eiptl
j` ,bxd dcixi jxca ixdy ,zelb aiig eiptl eici z` cixedyk
dilr jxc ixdy ,zelbn xeht eixeg`l eici z` dlrdyk bxd m`

.`idïàkzwqer dipyd `ziixad -äãéøéå åéðôlL äiìòa ¨©£¦¨¤§¨¨¦¦¨
åéøçàlL-lkeiy zpn lr ,eitzk ixeg`n eici z` cixedy ¤§©£¨

bxd m`y `ed oicd dfae ,eiptl zekdle gka mzelrdl
bxd m`e ,`id dcixi jxc ixdy ,aiig eixeg`l eici litydyk

.`id dilr jxc ixdy ,xeht eiptl gka dlrdykïàk`ziixad - ¨
zwqer ziyilydåéøçà ìLå åéðôlL äãéøéaeici litydy - ¦¦¨¤§¨¨§¤©£¨

ick eiptl eici litydyk e` ,eiptl zekdl zpn lr eixeg`l
jxcay itl ,zelb aiig el` mipte` ipyay ,eixeg`l zekdl

.md dcixiïàkzwqer ziriaxd `ziixad -ìLå åéðôlL äiìòa ¨©£¦¨¤§¨¨§¤
åéøçàel` mipte` ipyay ,eixg`l e` eiptl dilr jxca bxdy - ©£¨

.zelbn xeht
azkpy llkd z` ok yxtl yi dzrnejxcay lk' ,dpyna

s`y ,eixg`l e` eiptl eici litydy ote`a epiid 'dleb ezcixi
ef ixd mewn lkn ,gka zekdle zelrdl lkeiy dfa ezpeeky
jxca `lye' xn`py dn eli`e ,zelb aiige dilr jxevl dcixi
e` eiptl gka eici dlrdy ote`a epiid ,'dleb epi` ezcixi
jxevl ezpeek m` s` ,`id dilr jxcy itl dleb epi`y ,eixeg`l

.dcixi
dhnyp iabl eda` iax ly ewitq z` zelzl dqpn `xnbd

:mi`pz zwelgna dailydéàpúk àîéìxnel yi dxe`kl - ¥¨§©¨¥
m`y ,epipy ixdy .df oipra mi`pz ewlgpyäéämc`íleqa äìBò ¨¨¤©¨

åézçzî äáéìL äèîLðå,dbxde dltpeàãç éðz`ziixaa epipy - §¦§§¨§¦¨¦©§¨¨¥£¨
y zg`áéiç,zelbCãéà àéðúåy zxg` `ziixaa epipye -.øeèt ©¨§©§¨¦¨¨

éâìôéî à÷ àäa åàì éàî,df oipra ewlgpy xnel oi` m`d -øîc ©¨§¨¨¦§§¥§©
øáñjxcy xaeq zg`d `ziixad ly `pzd -,àéä äãéøéjkitle ¨©§¦¨¦

,dlebøáñ øîejxcy xaeq dipyd `ziixad ly `pzde -äiìò ©¨©£¦¨
àéä.xehte ¦

:`xnbd dgecàìoi`y xnel okzi `l` ,ok yxtl gxkd oi` - Ÿ
e ,zeziixad oia zwelgnàîìò éìeëcjxc lkd zrcle -äiìò §¥¨§¨£¦¨

àéL÷ àìå ,àéälky itl ,zeziixad oia dxizq zeywdl oi`e - ¦§Ÿ©§¨
,xg` oica zwqer zg`ïàkdzpeek zaiignd `ziixad -ìoipr ¨§

,ïé÷féðwx `l` mc` dbxd `l mleqd on dltpy dailyd m`y ¦¨¦
miwfp oiprly itl ,miwfpd melyza mleqa dlerd aiig ,ezwifd
oipr lka `l` ,dcixil dilr jxc oiae cifnl bbey oia welig oi`

.mlyl aiigïàkmleqa dlerd mc`d z` zxhetd `ziixad - ¨
dzpeekìoipr,úeìâdfay ,mc` dailyd dbxdy ote`a ,xnelk §¨

jxca bxdy itl ,hlwn xirl zelbl mleqa dlerd z` aiigl oi`
.dilr

àîéà úéòaéà.sqep uexiz dfa xen` dvxz m`e -àäå àäizy - ¦¨¥¥¨¨§¨
ozpeek zeziixadìoipràéL÷ àìå ,úeìâoi` mewn lkne - §¨§Ÿ©§¨

.mipey mipte`a zewqer ody itl ,zeziixad oia dxizq zeywdl
àäote`a zwqer zaiignd `ziixad -òéìúàcdrilzdy - ¨§©§¦©

yiy `vnpe ,eizgz dttkp mc`d dilr qxcyk jkitle ,dailyd
.zelb aiige dcixi jxc o`kàäa zwqer zxhetd `ziixad -àìc ¨§Ÿ

òéìúàmc`d dilr qxcyky `vnpe ,dailyd drilzd `ly - ©§¦©
.zelbn xehte dcixi jxc o`k oi` jkitle ,llk dttekzp `l

àîéà úéòaéàå.sqep uexiz dfa xen` dvxz m`e -àìc àäå àä §¦¨¥¥¨¨§¨§Ÿ
òéìúà,dailyd drilzd `ly ote`a zewqer zeziixad izy - ©§¦©

àéL÷ àìå,odipia dxizq zeywdl oi` mewn lkne -àä- §Ÿ©§¨¨
ote`a zwqer zelbn zxhetd `ziixad÷cäéîcdzidy - §¦©©

dilr dlr xy`ky `vnpe ,mleqd iawpa ahid zwcedn dailyd
,dcixi jxc o`k oi`e ,eizgz dttkp `le dnewnn dff `l mc`d

.dleb epi` jkitleàäåote`a zwqer zelb zaiignd `ziixad - §¨
÷cäéî àìc`vnpe ,mleqd iawpa ahid zwcedn dailyd oi`y - §Ÿ¦©©

dcixi jxc df ixde ,eizgz dttkp mc`d dilr dlr xy`ky
.zelb aiige

äðùî
`xwna xn`p(d hi mixac),mivr ahgl xrIa Edrx z` `ai xW`e'©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©©§Ÿ¥¦

Edrx z` `vnE urd on lfxAd lWpe ,urd zxkl ofxBa Fci dgCpe§¦§¨¨©©§¤¦§Ÿ¨¥§¨©©©§¤¦¨¥¨¨¤¥¥
xe`iaa mi`pz ewlgpe .'ige dN`d mixrd zg` l` qEpi `Ed ,znë¥¨¤©©¤¨¦¨¥¤¨¨
x`eazy ,ef zwelgnn d`vezke ,'urd on lfxad lype' zeaizd
e` zelb oic mda yi m`d mipte` ipya ef dpyna ewlgp ,`xnba

.`l
.oey`xd ote`d :minkge iax ewlgpy mipte` ipy dpen dpynd
ur zexkl ofxbd z` sipdyke ,mivr aehgl xril `ay mc`

ìæøaä èîLðofxbd lyBzwî,ely ci ziad on -âøäå.mc`éaø ¦§©©©§¤¦©§¨©©¦
äìBb Bðéà ,øîBà,hlwn xirl.äìBb íéøîBà íéîëçå ¥¥¤©£¨¦§¦¤

zexkl ofxbd sipdyke ,mivr aehgl xril `ay mc` .ipyd ote`d
mqiw fzip uròwaúnä õòä ïî.ebxde xg` mc`a rbte,øîBà éaø ¦¨¥©¦§©¥©©¦¥

äìBb,hlwn xirläìBb Bðéà íéøîBà íéîëçå. ¤©£¨¦§¦¥¤

àøîâ
:iax ly ezhiy z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaaøîàð éëå ,íéîëçì éaø íäì øîà`xwnaìæøaä ìLðå ¨©¨¤©¦©£¨¦§¦¤¡©§¨©©©§¤
,'Böòî'dleby mixne` mz` jkitly ,ely ci ziad on xnelk ¥¥

,dfk ote`aøîàð àì àìäå,okàlàlfxAd lWpe' xn`p jkïî ©£ŸŸ¤¡©¤¨§¨©©©§¤¦
,'õòäon mqiw fzip ofxbd ici lry `xwnd z` yxtl yi jkitle ¨¥

xirl dleb ofxbd lray aezkd xn` dfk ote`ae ,bxde urd
.dleb epi` ely urd zwn lfxad hnyp m` j` ,hlwn

,xne`e iax jiynneãBòå,ixacl il yi di`xøîàðdf weqta'õò' §¤¡©¥
ähîì,'urd on lfxAd lWpe' ,weqtd jynda -äìòîì õò øîàðå §©¨§¨©©©§¤¦¨¥§¤¡©¥§©§¨

dxifb'a efn ef el` zeaiz cenll yie ,'urd zxkl' ,okl mcewn -¦§Ÿ¨¥
,'deyäìòîì øeîàä õò äî`id dfa dpeekd,òwaúnä õòä ïî ¨¥¨¨§©§¨¦¨¥©¦§©¥©

,zexkl ofxbd lra ywia eze`y urd ,epiidcähîì øeîàä õò óà©¥¨¨§©¨
`id dfa dpeekd,òwaúnä õòä ïîfzip urd eze`ny ,epiidc ¦¨¥©¦§©¥©
.mc` bxde mqiw

:minkgl iax oia zwelgnd zexaq z` `xnbd zx`an dzrøîà̈©
íäéðLe ,áø øîà éMà øa àéiç áø,minkg oiae iax oia -ãçà àø÷î ©¦¨©©¦¨©©§¥¤¦§¨¤¨

eLøcxn`py dnn epiidc ,weqt eze`n mzxaq z` ecnl -mixac) ¨§
(d hi,'õòä ïî ìæøaä ìLðå'zaiz z` yexcl yi cvik ewlgpe §¨©©©§¤¦¨¥

.'lype',úøBñnì íà Lé ,øáñ éaøitk ef daiz yexcl yi ,xnelk ©¦¨©¥¥©¨¤
ixde ,z`xwpy itk `le daezk `idy,áéúk 'ìMéðå',epiidc §¦¥§¦

xaeq jkitle .rwaznd urd on dkizg [hinyd-] liyd lfxady
ote`a `le ,hlwn xirl zelb oic xn`p df ote`a wxy iax

.ezwn lfxad hnypyàø÷nì íà Lé éøáñ ïðaøåyexcl yi - §©¨¨¨§¦¥¥©¦§¨
ixde ,z`xwp `idy itk ef daizïðéø÷ 'ìLðå'[mi`xew ep`-], §¨©¨¦©

ely ci ziad ly urd on [hnyp-] lyp ofxbd ly lfxady ,epiidc
`le ,zelb oic xn`p dfk ote`a wxy minkg mixaeq jkitle .bxde

.rwaznd urd on mqiw fzipy ote`a
:df xe`ia lr dywn `xnbddéì àøéáñ úøBñnì íà Lé éaøå- §©¦¥¥©¨¤§¦¨¥

yexcl yiy epiidc ,'zxeqnl m` yi'y mewn lka xaeq iax m`d
,aezky itk `le `xwpy itk `xwnd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zekn(ipy meil)

aezkd ixac z` zyxecd ,`ziixan jk lr zeywdl yi ixde
dfeg` dcy zle`b iabl(ek dk `xwie)l`B FN didi `l iM Wi`e' ,§¦¦Ÿ¦§¤Ÿ¥

dcy z` mc` xkn m`y ,epiidc ,'FzN`b icM `vnE Fci dbiVde§¦¦¨¨¨¨§¥§ª¨
okn xg`l m` if` ,exear dcyd z` l`biy aexw el oi`e ,ezfeg`
edcy z` zectl `ed leki ,oeictd mekq ick zern eci dbiyd

`ziixad zwiicne .dpewd cinéeöîì èøt 'àöîe',epiidc ,xak ¨¨§¨§¨
ok m` `l` ,epnn dpewd cin edcy z` zectl leki mc` oi`y
oze` eid m` j` ,dcyd xkny drya ecia zeievn zernd eid `l
aeyl dpewd z` sekl i`yx epi` ,dryd dze`a ecia zernd

cenll yi o`kne .edcy z` el xeknleìBàâéå ÷Bçøa øBkîé àlL¤Ÿ¦§§¨§¦§
.äôéa ìBàâéå äòøa ,áBø÷aoi`e ,ezfeg`n mc` xkn m` ,xnelk §¨§¨¨§¦§§¨¨

xken `ed ixd dzectl c`n utgy itle ,dzectl zern ecia
dvexe ,eixebn mewnn `id dwegxy ezeyxa yiy zxg` dcy
daexwy ,dligzn xkny dcyd z` dxear lawiy minca zectl
z` le`bl ick drx dcy xkeny e` ,eixebn mewnl `id
eid el` zecyy itl ,ok zeyrl i`yx epi` ,`id dtiy dpey`xd
mi`xew ep` oi`e ,dpey`xd dcyd z` xkny drya xak ecia

.ezle`b ick '`vne' oda
xac `vny epiid '`vne' zaizy ,`ziixad ixacn gikedl yie
`xwnd z` yxtl ozip cvike ,dzr cr ezeyxa did `ly ycg
xak ievn edrx didy ote`a `id dpeekdy 'edrx z` `vne'

.mewnd eze`a
:`xnbd zvxzndéðééðòî íúäå àø÷c déðééðòî àëä ,àáø øîà̈©¨¨¨¨¥¦§¨¥¦§¨§¨¨¥¦§¨¥

,àø÷cievn didy xac lr oia zyxtzn '`vne' zaiz ,xnelk ¦§¨
lka dyxtl yiy `l` ,dzrn `vnpy ycg xac lr oiae xak

.oiprd eze`a xn`py aezkd itl mewnàø÷c déðééðòî íúämy - ¨¨¥¦§¨¥¦§¨
mye ,ea aezkd oiprd it lr dyxtl yi dfeg` dcy zle`b iabl

xn`p(ek dk `xwie)biVde'xnel yi jkitle ,'`vnE Fci d'àöîe' §¦¦¨¨¨¨¨¨
,'Bãé äâéOäå'c àéîeczernyn itk '`vne' zaiz z` yxtl yi §¨¦§¦¦¨¨

,'eci dbiyde' zeaizd'Bãé äâéOä' äîdfa dpeekdàzLäî- ¨¦¦¨¨¥©§¨
,dzr cr ezeyxa eid `ly zern eiykr biydyénð 'àöî' óà©¨¨©¦

àzLäîleki epi` jkitle ,eiykr eci d`vny ok mb dyxtl yi - ¥©§¨
.dcyd zxikn zrya ezeyxa eid xaky zerna dcyd le`bl

àø÷c déðééðòî àëäoiprn yxtl yi mb zelb oic iabl o`k eli`e - ¨¨¥¦§¨¥¦§¨
xn`p o`ke ,miaezkd(d hi ixac)'ebe xrIa Edrx z` `ai xW`e'©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©

xnel yi jkitle ,'`vnEdéúéàc éãéî øòi äî ,'øòé'c àéîec 'àöîe' ¨¨¨¨§¨§©©©©©¦¦§¦¥
àøwéòî,okl mcewn mewn eze`a cnr xridy myk -àöîe óà ¥¦¨¨©¨¨

àøwéòî déúéàc éãéî énðlr dyxtl yi '`vne' zaiz z` s` - ©¦¦¦§¦¥¥¦¨¨
xg`l wx ey`x z` `ived m` j` ,dligzn my cnry bxdpd

.dleb bxedd oi` ,oa`d z` dld wxfy
,dpyna epipy,'åëå ïáàä úà ÷øBfäzahg dn ,xne` le`y `a` ©¥¤¨¤¤

dcexd axde ,epa z` dknd a`d `vi ,zeyx lk s` zeyx mivr
.oic zia gilye ,ecinlz z`

n zxxan `xnbdmivr zaihga wqer `xwndy le`y `a`l oip
:zeyx lyïðaøî àeää déì øîà[minkgd on cg`-]éànî ,àáøì ¨©¥©¥©¨¨§¨¨¦©

úeLøc íéöò úáèçîcwqer `xwndy le`y `a`l oipn - §¥£¨©¥¦¦§
wqerdy myn cenll yi jkitle ,zeyx ly mivr zaihga

,dleb epi` dbbya bxde devnaäkeñc íéöò úáèçî àîìc¦§¨¥£¨©¥¦§¨
äëøòîc íéöò úáèçîemc`a wqer aezkdy xnel okzi ixd - ¥£¨©¥¦§©£¨¨

ivr jxevl e` ,dkeq ziipa xear mivr aehgl xril `ay
,dkxrndéìâéì àðîçø øîà éëä eléôàådxn` ok it lr s`e - ©£¦¨¥¨©©£¨¨¦§¥

s`y o`kn cenll yi `linne ,dleb bbeya bxd m`y dxezd
.dleb dbbya ebxd m` epa z` dknd a`d

déì øîà,`axàöî íàc ïåékur,äåöî åàì (áèBç Bðéà) áeèç ¨©¥¥¨§¦¨¨¨¥¥¨¦§¨

énð àzLäaehg `vn `lyk dzr mb ±.äåöî åàìi` ,xnelk ©§¨©¦¨¦§¨
itl ,devn ly mivr zaihga wqer `xwndy xnel xyt`
mivr ahegd s`y .mivr zaihga devn ly ote` oi` mlerly
mvra devn miiwn epi` dkxrnd ivr jxevl e` dkeq ziipa xear
oi`y i`ce ,xak miaehg mivr `ven did eli` ixdy ,daihgd
`vn `l m` s` jkitle ,mixg` mivr aehgl jliy jka devn
`l` devn meiw o`k oi` envra aehgl jxvede miaehg mivr
wqery mc`y `xwnd on cenll ozip ok lre ,'devn xykd'

.dleb epi` dbbya bxde ynn devna
:dpynd on `ax ixac lr dywn `xnbd,àáøì àðéáø déáéúéà¥¦¥©¦¨§¨¨

,epizpyna epipy,Bãéîìz úà äãBøä áøäå ,Bða úà äknä áàä àöé̈¨¨¨©©¤¤§§¨©¨¤¤©§¦
,ïéc úéa çéìLem` mileb mpi` devna miwqery itl el` lky §¦©¥¦

dknd a`d z` oecl yi recn ,denzl yi dxe`kle .dbbya ebxd
,devna wqerk epa z`àîéì`xaqd z` dfa xnel yi ixd - ¥¨

c ,mivr zaihg iabl `ax xn`yàzLä äåöî åàì øéîb eléàc ïåék¥¨§¦¨¦¨¦§¨©§¨
äåöî åàì énða`d did `l ie`xk cnel oad did eli`e xg`ny - ©¦¨¦§¨

s`y `vnp ,ezekdl deevnez`kda oi` cnl `l oiicry drya
ebxd m` dleb a`d oi` recn ,ok m`e ,devn xykd meyn `l`

.dbbya
,dfl df minec mipiiprd oi` :`piaxl `ax aiydíúäiabl my - ¨¨

,epa z` dknd a`døéîâc áb ìò óà,ie`xk cnel oad m` s` - ©©©§¨¦
yiäåöî,ezekdl a`d lráéúëc(fi hk ilyn)ða øqé'ïzéå Eçéðéå E ¦§¨¦§¦©¥¦§¦¦¤§¦¥

,'ELôðì íépãòîxykd wx `le dxenb devn o`k yiy `vnpe ©£©¦§©§¤
epi` edkdy drya dbbya epal a`d ebxd m` ok lre ,devn

.dleb
àáø øîà øãä,xn`e `ax ay okn xg`l -éøîàc àéä àúléî åàì £©£©¨¨¨¦§¨¦§©§¦

oi`y el aiydl il did `l ,xnelk ,izxn`y itk xacd oi` -
on efn daeh di`x eaiydl il did `l` ,mivr zaihga devn
ixdy ,devn ly daihga wqer `ed oi` gxkday ,envr `xwnd

xn`p(d hi mixac)øòiá eäòø úà àáé øLàå'yie ,'mivr ahgl ©£¤¨Ÿ¤¥¥©©©©§Ÿ¥¦
,mc`d ly epevxa ielz xacdy 'xy`' zaiz on cenll(øòi äî)©©©

ìééò àì éòa éàå ìééò éòa éàcxrid jezl qpkp `ed dvex m`y - §¦¨¥¨¥§¦¨¥Ÿ¨¥
,qpkp epi` dvex epi` m`eCzòc à÷ìñ éàåjzrc lr dlrz m`e - §¦©§¨©§¨

ly daihga wqer aezkdy,äåöî,ok m`ìééò àìc àéâñ éî- ¦§¨¦©§¨§Ÿ¨¥
mivr aehgl `ed aiig `ld ,xril qpkdl `ly `ed leki m`d
`l` wqer aezkd oi`y xnel jixv gxkda `l` .devn jxevl
bxd m`y `xwnd on cenll yi jkitle ,zeyx ly daihga

.dleb epi` devn ziiyr ici lr dbbya
dzernyn 'xy`' zaizy xaeqd `ax ixac lr dywn `xnbd

:epevxa ielz xacdyàëéä ìk ,àáøì äáäà øa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©©£¨§¨¨¨¥¨
àeä éòa éàc 'øLà' áéúëcoeyla aezkd hwepy mewn lka m`d - ¦§¦£¤§¦¨¥

,mc`d ly epevxa ielz xacdy dfa dpeekd 'xy`'äzòî àlà¤¨¥©¨
qpkpd `nh mc` iabl xn`py `xwnd z` x`al ozip cvik

ycwnl(k hi xacna),àhçúé àìå àîèé øLà Léàå'WtPd dzxkpe §¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨§¦§§¨©¤¤
.'`Oh 'd WCwn z` iM ,ldTd KFYn `edd`nh mc`y ,epiidc ©¦¦©¨¨¦¤¦§©¦¥

yi jixacle .zxk aiig ycwnd zial qpkpe ez`nehn xdhp `ly
`l` wqer `ed oi` '`nhi xy`' aezkd hwpe xg`ny ,xnel

c mc`aànhéî àì éòa éà ànhéî éòa éàm`e `nhp dvex m`y - ¦¨¥¦©¥¦¨¥Ÿ¦©¥
ycwnd zial qpkp m` dfk mc`y ,`nhp epi` dvex epi`

a wqrznd la` ,zxk aiig eilr ez`nehykébñ àìc äåöî úî¥¦§¨§Ÿ©¦
ànhéî àìc,el `nhidl `ly i`yx epi`y -øeèôc énð éëä- §Ÿ¦©¥¨¥©¦§¨

.d`neha ycwnd zial qpkp m` ,zxkn xeht didi `ed ok` m`d
:`ax el aiydíúä éðàL,d`neh iabl my xacd dpey -øîàc ©¥¨¨§¨©

àø÷aezkd xn`y -(bi hi xacna) §¨
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רנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zekn(oey`x meil)

,`aiwr iaxelr xary eilr ecirdy mc`l dzin miaiign eidy
micrd e`x `le xg`n `lde ,ok miyer eid cvik ,zeixr ixeqi`

.jk lr cirdl mileki mpi` xexiaa dxiard dyrn z`
:`xnbd zvxznìàeîLkixac it lr ef `iyew ayiil yi - ¦§¥

,l`enyíéôàðîk eàøiMî íéôàðna ,ìàeîL øîàcaiigl ick - §¨©§¥©§¨£¦¦¤¥¨¦§¨£¦
bdpnk mibdep micrd mze` mi`exy jka ic ,mit`epd z` dzin

.xexiaa dxiard dyrn z` e`xiy jixv oi`e ,se`ip

íéãòä ãöéë êìò ïøãä

ïéìåâä ïä åìà ¯ éðù ÷øô

zelbl epicy ,dbbya exiag z` bxedd mc` ipica wqer df wxt
el`a ea x`eaie .lecbd odkd zen cr da ayile hlwn xirl
cer .el` mipic exn`p miyp` el`ae zenewn el`ae mipte`
odkd zen cr gvexd zaiyi oic ,hlwnd ixr ipic ea ex`eai

.mcd l`eb ly epice ,lecbd

äðùî
dbbya bxedd `l` hlwn xirl dleb oi`y zx`an ef dpyn
xac cixedl wqrzn didy ,xnelk ,dcixi jxca wqer didy
jxca wqer didy bxedd j` ,bxde df xac ltpe dhnl dlrnln

.dleb epi` dilr
ïéìBbä ïä elàmc` ,hlwn ixrl.äââLa Lôð âøBää ¥¥©¦©¥¤¤¦§¨¨

mc` :mileb dbbya dbixd ly ote` dfi`a dpynd zyxtn dzr
yäìébòna ìbòî äéäy`xn dar ur zkizg sgece ,ebba cner - ¨¨§©¥©©§¥¨

dhnype ,bbd lry hihd z` wilgdl ick ,dhn itlk bba retiyd
ecin dlibrndåéìò äìôðå,my xary exiag lr -,ezâøäåm` oke §¨§¨¨¨©£¨©

ìLî äéäúéáça ìL,rwxwl bbd on laga dxeywd ziag cixen - ¨¨§©§¥¤¨¦
,ecin lagd hnypeäìôðåziagdåéìò,exiag lr -,ezâøäåoke §¨§¨¨¨©£¨©

m`äéämc`,íleqa ãøBé,mleqd on elbx dhnypeìôðåenvr `ed ¨¨¥©¨§¨©
åéìò,exiag lr -,[Bâøäå] (åúâøäå)el` mipte` lkaäæ éøä ¨¨©£¨£¥¤

[dbbya bxedd-]äìBb.dcixi jxca bxdy itl ,hlwn xirl ¤
äéä íà ìáàmc`äìébòna CLBîretiyd zizgzn dze` jyen - £¨¦¨¨¥©©§¥¨

ecin dlibrnd dhnype ,dlrn itlk bbd lyåéìò äìôðålr - §¨§¨¨¨
,exiag,ezâøäåm` okeúéáça äìBc äéädxeywd ziag dlrn - ©£¨©¨¨¤¤¨¦

,bbl rwxwd on laga÷ñôðå[jzgp-]äìôðå ,ìáçäziagdåéìò- §¦§©©¤¤§¨§¨¨¨
,exiag lrezâøäå, ©£¨©
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המשך ביאור למס' מכות ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במכתבו כותב על דבר סדר היום שלו, לימודו ותפלתו, ונבהלתי לקרות בו אודות הנהגתו 

זה כנראה  ובכל  ולפלא שאחרי שכפי מכתבו מתראה מזמן לזמן עם אנשי שלומנו,  בענין התעניות, 

שעדיין אינו יודע, שלא זו היא דרך הבעל שם טוב תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכל ההולכים בעקבותיהם,

יותר,  ארוכה  דרך  שזהו  מלבד  אבל  א-ל,  בית  לעלות  אפשר  זו  בדרך  שגם  הדבר  נכון  אמת 

הנה לא הכל מתברר ואין העבודה נעשית בשלימות כל כך, כמו שעושים ופועלים בהעבודה בשמחה, 

וכמאמר הכתוב עבדו את ה' בשמחה, כידוע פירוש הבעל שם טוב על הפסוק, כי תראה חמור שונאך, 

)ומובא בהיום יום, כ"ח שבט( כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, 

תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא - רובץ תחת 

משאו - שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך על ידי תורה ומצות והגוף מתעצל בקיומם, ואולי יעלה על לבבך 

- וחדלת מעזוב לו - שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, הנה לא 

בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.

ובפרט בדורותינו אלה חלושי בריאות הגוף, ומבואר בכמה ספרים ומהם גם ברמב"ם אשר 

כשהגוף חלוש פועל זה גם כן חלישות בכח ההבנה, שבמילא זה מבלבל ללימוד התורה ולכוונת התפלה,

ולכן הצעתי שיתייעץ עם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ניסן שי' נעמענאוו מנהל 

ישיבת תומכי תמימים בברונא, כי אפשר שצריך התרת נדר בזה וכו', ותמורת התענית במיעוט חלבו 

ודמו מהעדר האכילה, הנה יאכל בעתו ובזמנו מתאים לבריאות הגוף, וכפסק הרמב"ם אשר היות הגוף 

בריא מדרכי השם הוא, ויטריח את גופו להוסיף בתורה ומצוה, ומוכרח הדבר גם כן שיהי' לו איזה 

עסק או מלאכה אשר על ידם יתפרנס, וככתוב ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה יו"ד וי"א, 

אהוב את המלאכה וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס 

ממעשה ידיו ומדת חסידים הראשונים היא ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא.

הנני חותם מכתבי בברכת הסתדרות טובה בהנ"ל ואחכה לבשורה טובה ממנו,

בברכה.



רני

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

.zelb oic zxeza did ike z`f dyr cifna m`y -
:`xnbd daiynïéàzxeza `ed ixd cifna bxedd s` ,ok ok` - ¦

.hlwn xirl zelb oicàéðz àäå,`ziixaa epipy jky -éñBé éaø §¨©§¨©¦¥
älçza ,øîBà äãeäé éaøa,migvexd ly ohtyn zligza -ãçà §©¦§¨¥©§¦¨¤¨

a bxeddãçàå ââBLa bxeddãéæîmd ixdïéîéc÷îgexaléøòì ¥§¤¨¥¦©§¦¦§¨¥
ïéçìBL ïéc úéáe ,èì÷îmdixg`íMî íúBà ïéàéáîemcinrdl ¦§¨¥¦§¦§¦¦¨¦¨

.oicläúéî áéiçúpL éîna bxdy itl,d`xzdae micra cif ¦¤¦§©¥¦¨
øîàpL ,eäeâøä(ai hi mixac)eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå' £¨¤¤¡©§¨§¦§¥¦§¨§Ÿ¦¨§¨§

áéiçúð àlL éî ,'úîå ícä ìàb ãéa Búà,dzineäeøètedegly - Ÿ§©Ÿ¥©¨¨¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨
,ekxcløîàpL(dk dl xacna)'ícä ìàb ãiî çöøä úà äãòä eìéväå' ¤¤¡©§¦¦¨¥¨¤¨Ÿ¥©¦©Ÿ¥©¨

'ebe,eBîB÷îì BúBà ïéøéæçî úeìb áéiçúpL éîdidy hlwnd xirl - ¦¤¦§©¥¨©£¦¦¦§
,daøîàpL(my)'änL ñð øLà Bèì÷î øéò ìà äãòä Búà eáéLäå' ¤¤¡©§¥¦Ÿ¨¥¨¤¦¦§¨£¤¨¨¨

la` .dcedi iaxa iqei iax ixac el` .'ebeøîBà éaøly mpic oi`y ©¦¥
y `l` ,hlwn xirl zelbl cifna mibxeddïéìBb ïä ïîöòî,myl ¥©§¨¥¦

ä ïéøeáñkïyúBèìB÷ ãéæî ãçàå ââBL ãçà,hlwnd ixrïðéà ïäå ¦§¦¥¤¨¥§¤¨¥¦§§¥¥¨
L ïéòãBébxedd z` wxúBèìB÷ ââBLaz` eli`e ,hlwnd ixr §¦¤§¥§

bxeddúBèìB÷ ïðéà ãéæîa. §¥¦¥¨§
:hlwn ixr iabl mipic dnk d`ian `xnbdøéò ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¦

hlwndaeøLmd da mixxebznd miyp`d aex -dðéà ,íéçöBø ¤¨§¦¥¨
úèìB÷itl ,dbbya mibxedd z`øîàpL(c k ryedi)éð÷æ éðæàa øaãå' ¤¤¤¤¡©§¦¤§¨§¥¦§¥

'åéøác úà àéää øéòäipwfl dbbya bxedd `eaiy ,xnelk ,'ebe ¨¦©¦¤§¨¨
ixacn cenll yie ,dgivxa bbyy eiyrn lr mdl xtqie xird
ipwf ly mdixacn mipey gvexd ly eixacy ote`a wxy aezkd
migvex mpi` mdy ,xnelk ,hlwnl xird el ziyrp if` xird

,ezenkàìåote`aåéøáãì ïäéøác eåLeäLxg`n ,el miey mdy - §Ÿ¤§¦§¥¤¦§¨¨
.zhlew xird oi` dfk ote`a jkitle ,migvex md s`y

øéò ,øæòìà éaø øîàåhlwnúèìB÷ dðéà ,íéð÷æ da ïéàLz` §¨©©¦¤§¨¨¦¤¥¨§¥¦¥¨¤¤
meyn ,dil` mihlnpd dbbya migvexdïðéòácz` miiwl jixv - §¨¦©

`xwnd ixac(my)ipf`A xAce'øéòä éð÷æ,'ebe 'eixaC z` `idd §¦¤§¨§¥¦§¥¨¦©¦¤§¨¨
àkéìåok lre ,mipwf ef xira oi`y xg`n ,eniiwl xyt` i`e - §¥¨

hlwn xirl ziyrp dpi`.
:mi`xen` ea ewlgp df oicy d`ian `xnbdøîzéàdxn`p - ¦§©

iabl ,yxcnd ziaa zwelgníéð÷æ da ïéàL øéòxirl ziyrp m` ¦¤¥¨§¥¦
dfa ewlgpe .hlwnãç .éqà éaøå énà éaømdn cg` -øîBà ©¦©¦§©¦©¦©¥

xirdyúèìB÷,mipwf da oi`y s`ãçåmdn cg`e -øîBà`idy ¤¤§©¥
.úèìB÷ dðéà¥¨¤¤

.mzwelgn zexaq z` `xnbd zx`aneøîàc ïàîìzrcl - §©§¨©
`idy xaeqd,úèìB÷ dðéàc meyn epiidïðéòaz` miiwl jixv - ¥¨¤¤¨¦©

ipf`A xAce' `xwnd ixacøéòä éð÷æ'eixaC z` `iddàkéìå ,i`e - §¦¤§¨§¥¦§¥¨¦©¦¤§¨¨§¥¨
eli`e .mniiwl xyt`øîàc ïàîìxirdy xaeqd zrcl -úèìB÷ §©§¨©¤¤

'xird ipwf' aezkd hwp `ly xaeqy meyn epiid ,mipwf `la s`
l `l`,àîìòa äåöîxira mipwf didiy ie`xd on dligzkly ¦§¨§¨§¨

.migvexd zhilw z` akrn xacd oi` j` ,hlwn
iq` iaxe in` iax mda ewlgpy mitqep mipipr ipy d`ian `xnbd

:akrn 'xird ipwf' `xwna aezkd m`d,íéð÷æ da ïéàL øéòåm`d §¦¤¥¨§¥¦
df oipra ewlgp ,dxene xxeq oa da dyrpãç .éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦©

øîàmipwf da oi` m` s`y xaeq mdn cg` -øøBñ ïa da äNòð ¨©©£¤¨¥¥
äøBîe,dzinl oecipeøîà ãçåy xaeq mdn cg`e -da äNòð ïéà ¤§©¨©¥©£¤¨

.äøBîe øøBñ ïa¥¥¤
:mzwelgn zexaq z` `xnbd zx`anøîàc ïàîìxaeqd zrcl - §©§¨©

y,äøBîe øøBñ ïa da äNòð ïéàc meyn epiidïðéòamiiwl jixv - ¥©£¤¨¥¥¤¨¦©
aezkd ixac z`(hi `k mixac)Fz` E`ivFde FO`e eia` Fa EUtze'§¨§¨¦§¦§¦Ÿ

l`'Bøéò éð÷æ'ebeàkéìåxira oi`y xg`n ,eniiwl xyt` i`e - ¤¦§¥¦§¥¨
e .oic zia ipwføîàc ïàîìy xaeqd zrcle -øøBñ ïa da äNòð §©§¨©©£¤¨¥¥
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המשך ביאור למס' מכות ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מייעצים  מומחים  רופאים  שני  עוד  דעת  חוות  אשר  מודיע  בו  מ"ח,  מה'  מכתבו  על  במענה 

להסיר את העין, ויש בזה שני אופנים, או להחליפה כולה בשל זכוכית או רק להחליף את האישון,

הנה לכאורה אם מוכרח החליפין טוב להחליף כולה, ובכ"ז גם בזה יתייעץ עם הרופאים הנ"ל 

לשגשג  ויוכל  בקרוב  לבריאותו  ויחזור  טוב  באופן  הנתוח  שיהי'  יצליחו  והשי"ת  יעשה,  וכהוראתם 

ולהוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה והחסידות, אשר זה ישמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכות 

השי"ת בכל.

בברכה לבריאות בגו"ר.



רנב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zekn(iyiy meil)
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âøäð ,Bâøäå ícä ìàBb Bàöîe íeçzì õeç àöiL çöBø ,áø øîà̈©©¥©¤¨¨©§§¨¥©¨©£¨¤¡¨

.åéìòz` bexdl zeyx `le devn `l mcd l`ebl oi`y ,xnelk ¨¨
gvex oick dzin aiig ebxd m`e ,ok zeyrl el xeq` `l` ,gvexd

.cifna
:`xnbd zl`eyïàîk,ax xaeq in zhiyk -k àìzhiyéñBé éaø §©Ÿ§©¦¥
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'çöøä úà ícä ìàb,'ebeìBëéebxedl el xzedy yxtl ziidãiî Ÿ¥©¨¤¨Ÿ¥©¨¦¨
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ãîò,'ètLîì äãòä éðôì Bhtynl cenriy cr ebxedl el xeq`y ¨§¦§¥¨¥¨§¦§¨

.oic ziaal`eb oi` xfril` iax zhiyly ,`ziixad ixacn x`ean
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:`xnbd zxxanéñBé éaøåmcd l`ebl yi devny xaeqd ililbd §©¦¥
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המשך בעמוד מא



רנג

המשך בעמוד מא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א כסלו, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

אגודת נשי ובנות חב"ד ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

חב"ד  ובנות  נשי  של  מאורגנת  לעבודה  היסוד  הונח  כי  טובה  הבשורה  בעתו  קבלתי  בנועם 

באה"ק ת"ו בכינוס שהתקיים ביום ג' דחול המועד סוכות. ובטח כבר ניגשו לפעולות ממשיות בשטח 

העבודה לפי ראשי הפרקים והתכנית שציינתי במכתבי העבר.

ויתן השי"ת שתהי' התחלה טובה לעבודה פורי' וממשית. והנני מצפה לבשורות טובות בזה.

מכיון שהנחת היסוד לעבודתם בפועל היתה בראשית השנה, שנת תשי"ג, והכל הוא בהשגחה 

פרטית, הרי יש ללמוד סמוכין מבראשית עבודתם ובראשית דתורתנו הק'.

בכל  בהנהגתו  למעשה  ולימוד  הוראות  היהודי  ישאב  וממנה  נצחית,  היא  הק'  תורתנו  כי 

הענינים, בכל הזמנים ובכל המקומות שנמצא שם.

התורה מתחילה בפרשת בראשית, בה יסופר סדר בריאת העולם. ומובן מעצמו, כי לא באה 

הוראה, היינו להיות  התורה לספר סיפורים בעלמא, אלא תכליתה, כמשמעות המלה "תורה", היא 

למורה דרך בחיים היום-יומיים, להורות הדרך לטוב לנו בגשמיות וברוחניות.

בסדר מעשה בראשית, כפי שמסופר בתורה, הנה בין כל הרמזים וסתרי תורה, יש גם הוראה 

למעשה בהוצאה לפועל ענינים שונים בעולם הפרטי של כל אחד ואחד, ובפרט בענינים כלליים:

בכל עבודה או תנועה העומדת לצאת לפועל, הן ברוחניות והן בגשמיות, הנה בראשית, היינו 

ההתחלה והעיקר הוא לדעת כי אלקים ברא את השמים - רוחניות, ואת הארץ - גשמיות. זאת אומרת 

השי"ת  שרוצה  אלא  והגשמיים.  הרוחניים  הענינים  כל  ועושה  יוצר  הבורא  הוא  יתברך  השם  אשר 

שענינים אלה יצאו לפועל על ידי פלוני ופלונית, וזה שזכה לזה צריך לראות את עצמו כשלוחו של מקום 

להוציא רצונו יתברך מהכח אל הפועל.

בהתחלת הבריאה - והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך גו' - בהתחלת כל עבודה והשתדלות בדבר 

של קדושה, נדמה כי שורר תוהו ובוהו וחושך מסביב, כמה מניעות ועיכובים להוציא הענין לפועל טוב 

מתאים להמטרה. ולכן מרמזת התורה תיכף אשר התחלת הבריאה: ויאמר אלקים יהי אור - השי"ת 

חי,  צומח, ולמעלה הימנו  מהפך מקום החושך - לאור והאור דוחה את החושך. ובא סדר הבריאה: 

ואח"כ האדם, מבחר היצורים ותכלית הבריאה.

וכן הוא בכל עבודה ותנועה שבקדושה )ראה ויקרא רבה פכ"ה, ג(: צריך להיות הרצון המוחלט 

לעשות, ואז אפילו במקום ששורר חושך באמת, הנה ברגע אחד נעשה אור, והיא ההתחלה למעשה 

הולכים  ומצות  תורה  ענין של  בכל  בקודש, אשר  וכמרז"ל מעלין  למעלה מעלה,  ועולה  צומח  שיהי' 

מחיל אל חיל.

בברכת טוב גשמי ורוחני לכל המשתתפים והמשתתפות ובני ביתם יחיו.

מוסג"פ סקריפס ע"ס שבעים להוצאות אגו"נ ונא לאשרם. וגם ]...[ אגונ"ח.

יסוד בתי-חינוך לע"ע מוקדם הוא.



c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.ãíãà àöé àì[hiBãâáa Bì äáeçzä äáe÷ð dðéàL ïéa äáe÷ð ïéa èçîa äMà ïéa Léà ïéa[kïúBàa Ÿ¥¥¨¨¥¦¥¦¨§©©¥§¨¥¤¥¨§¨©§¨§¦§§¨
íB÷î-ìkî ,dkøãk äàöBä äæ ïéàL ét-ìò-óà ìBça íL dáçBzì íìBòì Cøc ïéàL BãâáaL úBîB÷î§¤§¦§¤¥¤¤§¨§£¨¨§©©¦¤¥¤¨¨§©§¨¦¨¨

.íéøôBñ éøáãî øeñà̈¦¦§¥§¦
úBîB÷näî äæa àöBéëå B÷eìç éçútî ïBâk åéúBö÷ øaçì Bãâáa Bì äáeçzä äáe÷pä èçîa àöiL Léà ìáà£¨¦¤¨¨§©©©§¨©§¨§¦§§©¥§¨§¦¦§¥£§©¥¨¤¥©§

úàèç áiç äLéáìä Cøöì àéäL ét-ìò-óà ìBça èçî íL áBçúì CøcL BãâáaL62áBçúì Cøc ïéàL éôì ¤§¦§¤¤¤¦§¨©©§©©¦¤¦§Ÿ¤©§¦¨©¨©¨§¦¤¥¤¤¦§
äëéøö àéäL ét-ìò-óà Bì àeä éBNî äáe÷ð èçî áçzL äæå äáe÷ð dðéàL èçî àlà äáe÷pä èçî íL̈©©©§¨¤¨©©¤¥¨§¨§¤¤¨©©©§¨©©©¦¤¦§¦¨
ïéàå) Leáìî Cøc àìå èéLëz àì ïðéàLk Bì íéëéøvä íéöôç ìk íò úàöì éàMø íãà ïéàL BúLéáìì Bì¦§¦¨¤¥¨¨©©¨¥¦¨£¨¦©§¦¦§¤¥¨Ÿ©§¦§Ÿ¤¤©§§¥

éìBäì äöBøLk ìBça íéîòôlL éôì dkøãk àlL äàöBä úàø÷ð BædáçBz íB÷î äæéàì äáe÷pä èçî C ¦§¥¨¨¤Ÿ§©§¨§¦¤¦§¨¦§§¤¤§¦©©©§¨§¥¤¨£¨
àeäL íB÷nä ãò íéaøä úeLøa Ck dëéìBîe äáe÷ð dðéàL èçî ïéáçBzL úBîB÷îäa Bãâáa íéîòôì¦§¨¦§¦§§©§¤£¦©©¤¥¨§¨¦¨¨¦§¨©¦©©¨¤

õôç63dkøãk äàöBä Bæ éøä Cëéôìe (64äáeçz ÷ø BúLéáì Cøöì Bì äáeçz dðéà íà ïkL-ìëå äéìò áiçå ¨¥§¦¨£¥¨¨§©§¨§©¨¨¤¨§¨¤¥¦¥¨§¨§Ÿ¤§¦¨©§¨
:íB÷î äæéàì dëéìBnLk íéîòôì ìBça èçî íäa áBçúì CøcL BãâáaL úBîB÷îäa§©§¤§¦§¤¤¤¦§¨¤©©§¦§¨¦§¤¦¨§¥¤¨

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ד  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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íãà àöé [èé אומן אינו אפילו - אדם כל היינו -60.åãâáá åì [ë חייב - בידו אוחזה אם אבל -61.

zetqede mipeiv
אומן.60) לעניין ט סעיף להלן וראה
ג.61) סעיף כדלעיל
סוף 62) בקו"א ביאר וכן (באשה), סי"א שג סי' לקמן עד"ז

בסי' שכתב ממה שג בסי' בו חזר המג"א שאפילו ד ס"ק
ותכשיט. לבישה לצורך כשהוא גם ומחייב זה

מוכרח  אינו שזה כתב י, הג"ה שא לסי' במהדו"ב אבל
הלבישה. לצורך כשאינו אלא חייב שאינו ואפשר

שבחגורה, מפתח עם לצאת שמותר ח מסעיף להקשות ואין
שכשהוא  אלא מלבוש, כדרך נחשב אינו שם שגם משום
הדין  (וצ"ע אליה בטל הוא לה ומשמש בחגורה קבוע
מחט  בין לחלק יש שעדיין לבגד, המחוברת נקובה במחט

לחגורה). אבזם כמו החלוק ללבישת הכרחית שאינה
והנה 63) (ד"ה בתרא במהדורא הב"י דעת נתבארה וכן

משום  כדרכה שלא הוצאה נקראת שאינה נסתר), לפי"ז
שהוא  כיון ואדרבה, בבגדה, תחובה נושאתה שלפעמים
דרך  והוי לפעמים ללבשו הדרך שכך מוכרח לבישה צורך

ושיטה), (ד"ה הוצאה
כמו  תמיד כך שדרכו מה אלא מלבוש דרך מקרי לא ומ"מ
כ"כ  נחוצה אינה שהמחט משום (או המלבושים כל

והשתא)). ד"ה (שם החלוק להחזקת
סי"א.64) שג בסי' וכ"ה

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

כלל · הזמינו שלא הישראל לבית מאליו שבא נכרי וכן
ואין  עמו להאכילו מותר אליו שנשתלח שליח וכן
שהוא  לביתו כשמזמינו אלא בשבילו ירבה שמא חוששין

לכבדו. רוצה

שום  בלי לאכול לו נותן כשהישראל אמורים דברים במה
אפילו  אצלו שיאכל בו להפציר אסור אבל והפצרה הזמנה
בו  מפציר שהוא דכיון סעודתו צרכי כל ותיקן בישל כבר

יבשל  שמא לחוש יש לכבדו אחרת ורוצה קדרה עוד
בשבילו:

ועל ‚ החול לצורך בקדרה בשר להוסיף שמותר פי על אף

אסור  הנכרי לצורך מקום מכל תק"ג בסי' שנתבאר דרך
עמו  להאכילו שמותר מזמינו שאינו אע"פ כלום להוסיף
ומוסיף  לכבדו רוצה שהוא כיון מקום מכל שנתבאר וכמו
קדרה  עוד בשבילו יבשל שמא לחוש יש בשבילו בשר

בלבד. הנכרי בשביל ביו"ט מלאכה עושה ונמצא אחרת

בשביל  או ושפחתו עבדו בשביל בשר להוסיף מותר אבל
נותן  שאינו דכיון יו"ט לצורך בה שמבשל בקדרה כלבו
אין  עליו שמזונותם מחמת אלא כבודם בשביל לאכול להם
שאינו  כיון בשבילם אחרת קדרה עוד יבשל שמא לחוש

בשבילם: שמוסיף ממה יותר בשר להם ליתן רוצה
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שנתנה „ קודם בקדרה בשר כשמוסיף אמורים דברים במה
נתינת  דהיינו הבישול מלאכת שכל דנמצא האש אצל
מלאכה  שום מוסיף ואינו אחת בבת נעשה האש אצל הבשר
להוסיף  אסור האש אצל הקדרה שנתן לאחר אבל בשבילן
אע"פ  כלבו בשביל או ושפחתו עבדו בשביל בשר בה
לאחר  אפילו בקדרה בשר להוסיף מותר החול שלצורך
לפי  תק"ג) בסי' שנתבאר דרך (ועל האש אצל שנתנה
בשר  הרבה כשיש ומיתתקן משתבח יותר הוא שהתבשיל
מכל  יו"ט לצורך הוא שבקדרה הבשר שכל ונמצא בקדרה
כל  לאכול יכול כן אם אלא מועיל אינו זה היתר מקום
כל  לאכול יכול שאינו כאן אבל ירצה אם ביו"ט הבשר
לעבדו  מקצתו ליתן צריך שהרי ירצה אם ביו"ט הבשר
כלום  מועיל זה היתר אין עליו שמזונותיו וכלבו ושפחתו

תק"ו.מ  בסי' שנתבאר טעם

לעבדו  ליתן שיוכל אחרים מאכלים לו יש אם לפיכך
בקדרה  בשר בשבילם להוסיף מותר כלבו לפני או ושפחתו
בתנור  פת בשבילם לאפות מותר וכן יו"ט לצורך שמבשל
כל  שהרי בשבילם מלאכה שעושה ואע"פ לצרכו בו שאפה
הפת  שכל כיון מקום מכל עצמו בפני טרחא צריך ופת פת
הפת  וגם לפניהם ליתן אחרים מאכלים לו יש שהרי לו ראוי
שאופה  זו אפייה ע"י ומיתתקן משתבח הוא ביו"ט שיאכל
נמצא  בתנור פת הרבה שיש בזמן יפה נאפה שהפת בשבילם

טוב: יום צורך היא האפייה שכל

בעד ‰ להנכרי לתת וצריך נכרי של בתנורו האופה ישראל
דאז  האפייה קודם אחד פת לו ייחד לא התנור שכר
בסתם  הפת כל יאפה אלא נכרי של פת אופה שהוא נמצא

תנורו: בשכר אחד פת לו יתן ואח"כ

Â פת להם לאפות לישראל שלהם קמח שנתנו החיל בני
לתינוק  אחד פת נותן כשהישראל מקפידין אינן אם
פת  שיתן ע"י ביו"ט להם לאפות מותר להם שאפה מהפת
לא  הפת כל להם יאפה לא אם שהרי לתינוק מהם אחד
שכל  נמצא שלהם הוא הקמח שכל כיון לתינוק ליתן יניחו
הישראל  אפילו אם וכן התינוק אכילת לצורך היא האפייה
רשאי  הישראל שאין אלא המלכות מחוק הקמח להם נותן
כל  להם יאפה כן אם אלא לתינוק אחד פת מקמח לאפות
מהם  אחד פת שיתן ע"י ביו"ט להם לאפות מותר הפת
לתינוק  הפת נותן אינו שהרי הערמה היא שזו ואע"פ לתינוק
תק"ז  בסי' נתבאר וכבר ביו"ט לאפות לו להתיר כדי אלא
הדחק  מחמת מקום מכל הפת באפיית להערים שאסור
חיוב  שיש החיל מבני להפטר שקשה להערים לו התירו
אפילו  להערים התירו ולפיכך להם לאפות המלכות מחוק
ללמוד  ואין תק"ג) סי' (עיין יו"ט סעודת אכלו שכבר לאחר

מקומות: לשאר מכאן

Ê אפילו לבהמה אלא ראויין שאינן מזונות לטלטל מותר
וליתן  לטרוח מותר לו יש ואם בביתו בהמה לו אין

שבת. לענין שכ"ד בסי' כמ"ש מזונות לפניה

אפילו  בשבילה מלאכה שום יעשה שלא שיזהר ובלבד
לכרמלית  היחיד מרשות להוציא כגון דבריהם של שבות

שינוי  ע"י אם כי המורסן את לגבל אסור לפיכך בזה וכיוצא
שבת: לענין שכ"ד בסי' שנתבאר דרך על

ביו"ט: נכרי לצורך לבשל שלא תקיב סימן ד חלק

או ‡ השבת אחר להיות שחל טוב ביום שנולדה ביצה
מן  ביום בו באכילה אסורה טוב יום שאחר בשבת
נגמרת  היא כבר זה ביום שנולדה ביצה שכל לפי התורה
את  הכין אתמול שיום ונמצא שלפניו ביום התרנגולת במעי
שבת  היה אתמול ואם בו שנולדה זה ביום לאכלה הביצה
יום  אכילת ותיקן הכין טוב יום או ששבת נמצא טוב יום או
הששי  ביום והיה אמרה והתורה שאחריו שבת או טוב
באפייה  מדבר הכתוב ואין וגו' יביאו אשר את והכינו
שהרי  אדם בידי הנעשים סעודה צרכי תיקון ושאר ובישול
מדבר  הכתוב אין הא וגו' אפו תאפו אשר את נאמר כבר
ומוכנת  אמה במעי שנגמרת ביצה כגון שמים בהכנת אלא
ששי  סתם כלומר הששי ביום תורה ואמרה למחר לאכלה
שהוא  זה יום כלומר יביאו אשר את והכינו ובו הוא חול יום
דהיינו  קדש יום אבל שלאחריו קדש יום אכילת מכין חול
במעי  שנגמרה וביצה שלאחריו קדש ליום מכין אינו יו"ט
בשבת  שנגמרה וכן שלאחריו בשבת אסורה ביו"ט אמה
היא  ואכילתו שבת נקרא יו"ט שגם שלאחריו ביו"ט אסורה
חול  מיום והזמנה הכנה לה להצריך המקום בעיני חשובה
יו"ט  במוצאי או שבת במוצאי שנולדה ביצה אבל שבת כמו
כלום  חשובה החול אכילת שאין ביום בו באכילה מותרת

והזמנה: הכנה כלל בה שייך ולא

לאחר · שאינו בשבת שנולדה ביצה שכל סופרים ומדברי
נולדה  אפילו השבת לאחר שאינו ביו"ט או יו"ט
הרי  כלל מוקצה דין כאן שאין לאכילה העומדת מתרנגולת
שנולדה  ביצה משום גזרה לערב עד באכילה אסורה זו

השבת: שלאחר ביו"ט או יו"ט שלאחר בשבת

שהרי ‚ בטלטול ג"כ אסורה באכילה אסורה שהיא וכיון
אסור  בה ליגע ואפילו ביום בו לכלום ראוייה אינה
אלא  אסור ואינו מוקצה שהוא דבר בכל ליגע שמותר אע"פ
בה  יגע אם עגולה היא שהביצה כיון מקום מכל בטלטול
כלי  עליה לכפות מותר אבל מעט שיזיזנה הדבר קרוב
סי' עיין הכלי בה יגע שלא ובלבד תשבר שלא בשביל

ש"ח:

א „ בביצים נתערבה באכילה ואם אסורות כולן חרות
למחר  שהרי ביצים באלף אפילו בטלה ואינה ובטלטול
אפילו  מתירין לו שיש דבר וכל ביטול בלא מותרת היא
או  ביו"ט נולדה אם ספק הוא אם ואפילו בטל אינו באלף

בהיתר. למחר לאכלם שיכול כיון אסורות כולן בחול

של  שני ביו"ט אבל ראשון ביו"ט אמורים דברים במה
שנולדה  ביצה ספק בו שנתערב התערובת להתיר יש גליות
שאף  כיון יו"ט לשמחת הללו לביצים צריך הוא אם ביו"ט
חול  ספק יו"ט ספק ספיקות שתי כאן היו שנתערבה קודם
יש  ראשון ביו"ט אבל בחול נולדה ספק ביו"ט נולדה ספק
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תערובות  בשתי אפילו ביו"ט שנולדה ביצה בספק להחמיר
אלף  לתוך אחת ביצה נפלה הראשון תערובת שמן דהיינו
שיש  דכיון ובטלטול באכילה אסורות כולן אחרות ביצים
ביצה  שנתבטלה מה על לסמוך אין למחר אכילה היתר להם

היתר: של ביצים תערובות בכמה האסורה

הוא ‰ אם אבל האסורה הביצה את מכיר כשאינו זה וכל
הרי  טעם בהם ונתנה עמה נתבשלו אם אפילו מכירה
בהן  יש אם מותרות הביצים ושאר אסורה בלבדה היא
כנגד  ע"ש) פ"ו סי' ביו"ד כמ"ש ביצים ס"א (דהיינו ששים
אלא  מתירין לו שיש באיסור החמירו שלא האסורה ביצה
של  ממשו שם אין אם אבל שנתערב איסור של בממשו
כל  כשאר בששים בטל הוא בלבד טעמו אלא איסור
שנתבאר  כמו במזיד לבטלו נתכוין שלא והוא האיסורין

ע"ש. צ"ט סי' ביו"ד

ששים  אפילו בקליפתה שלימה היא האסורה ביצה ואם
שהקליפה  מגופה כלל פולטת שאינה לפי צריכה אינה
וביצים  קלופה היא האסורה ביצה ואם מלפלוט מעכבתה
של  בביצים יש אם קלופות אינן עמה שנתבשלו היתר של
כנגד  ס"א בהם שנתבשלו המים ועם קליפותיהם עם היתר

פ"ו: סי' ביו"ד עיין ביו"ט לאכלן מותר האסורה ביצה

Â נתבשלה אם אבל אחרות ביצים עם כשנתבשלה זה וכל
הביצה  כל נימוחה אפילו תבשילין מיני שאר או בשר עם
לאכלו  מותר כנגדה ששים בתבשיל יש אם בתבשיל ונבללה
מתירין  לו שיש איסור של ממשו בו שיש אע"פ ביום בו
מין  כשנתערב אלא מתירין לו שיש בדבר החמירו שלא לפי

הטעם: שם עיין ק"ב סי' ביו"ד כמ"ש במינו

Ê את לתקן כדי בקדרה נתנה כשלא אמורים דברים במה
התבשיל  עם זו בקדרה שתתבשל כדי אלא התבשיל
התבשיל  לתקן בקדרה נתנה אם אבל עצמה בפני ויאכלנה
מינים  שאר תערובת עם בתרנגולת שמילאה או ללבנו כגון
אע"פ  בטלה אינה כנגדה ששים בתערובת שיש אע"פ
ללבנו  ולא התבשיל לתקן כדי בה אין בלבד זו שבביצה
שהיא  כיון מקום מכל אחרים דברים עמה שמערב ע"י אלא
התבשיל  עם אחד מין נחשבת היא הרי לתקנו בתבשיל באה
במינו  מין שנתערב מתירין לו שיש דבר שכל נתבאר וכבר

כלל: נרגש טעמו שאין אע"פ באלף אפילו בטל אינו

Á גליות של שני יו"ט בליל מותרת ראשון ביו"ט נולדה
ימים  שני אבל חול הוא מהן אחד נפשך ממה שהרי מיד
מפני  בשני אף אסורה בראשון נולדה השנה ראש של טובים

חשובים: הן ארוך אחד וכיום קודש הן הימים ששני

Ë בראשון שנולדה ביצה לזה זה הסמוכים ויו"ט שבת
היא  זו לידה שע"י לפי הערב עד בשני אף אסורה
שנולדה  ביצה לאכילה היא טובה שיותר לאכילה מוכנת
תרנגולת  במעי הנמצאת מביצה העולם לאויר ויצאה
שבת  ולא לשבת מכין יו"ט שאין נתבאר וכבר השחוטה

ליו"ט.

מן  זו ביצה שהרי סופרים מדברי אלא אינו זה ואיסור
במעי  נגמרה שהרי שנולדה ביום בו לאכלה מותר התורה

ביום  בו שמותרת וכיון יו"ט מערב או שבת מערב אמה
היא  ולפיכך ביום בו לאכלה הוכנה זו לידה שע"י נמצא
ולא  הכין לעצמו זה שיום כיון שלאחריו ביום גם מותרת
אפשר  שאי שבת בו שנולדה זה יום ואפילו שאחריו ליום
כיון  אלא חיה לגמעה ראויה מקום מכל ולאכלה לבשלה
שנתבאר  כמו שנולדה ביום לאכלה אסור סופרים שמדברי
ביום  לאכלה הביצה את הכין בו שנולדה זה שיום נמצא
ליו"ט  שבת ולא לשבת מכין יו"ט שאין וכיון שלאחריו

סופרים: מדברי שלאחריו ביום גם לאכלה אסור לפיכך

È בין מלפניו בין לשבת הסמוך גליות של שני יו"ט
ימים  שני ואם זה לענין ראשון כיו"ט דינו מלאחריו
שנולדה  ביצה השבת אחר להיות חלו גליות של טובים
הוא  שני יום אם שהרי שני ביו"ט באכילה מותרת בשבת
בין  מפסיק חול שיום ונמצא חול הוא הראשון יום קדש
ראש  של טובים ימים שני אם אבל לאכילתה הביצה לידת
ראשון  ביו"ט שנולדה ביצה השבת לפני להיות חלו השנה
קדושה  הן הימים ששני מפני הערב עד בשבת אף אסורה

חשובין: הן ארוך אחד וכיום אחת

‡È אמה למעי וחזרה אמה ממעי רובה שיצאה ביצה
באכילה  מותרת ביו"ט כולה נולדה  ואח"כ יו"ט מערב
כבר  כאילו היא הרי יו"ט מערב רובה שיצאה דכיון ביום בו
של  בקינה בדק אפילו לפיכך יו"ט מערב כולה נולדה
ולמחר  ביצה בה מצא ולא לחשכה סמוך יו"ט ערב תרנגולת
מותרת  ביצה בה ומצא השחר עלות קודם השכים
ממעי  רובה יצאה ובודאי בלילה כלל יולדת אינה שתרנגולת
לא  ולפיכך אמה למעי חזרה ואח"כ ביום יו"ט בערב אמה
דכיון  כולה נולדה יו"ט בליל ואח"כ כשבדק כלום מצא
לחזור  ויכולה ביום נולדה כבר הרי ביום רובה שיצאה

בלילה: ולצאת

·È ששים תוך זכר תרנגול כשיש אמורים דברים במה
שאין  נהר ביניהם מפסיק ואין התרנגולת למקום בתים
זו  ביצה בודאי התרנגול אצל לבא שיכולה דכיון גשר בו
נולדת  אינה תרנגול מחמת הנולדת וביצה היא מהתרנגול
למקום  בתים ששים תוך זכר תרנגול אין אם אבל ביום אלא
בענין  גשר בו שאין נהר ביניהם שמפסיק או התרנגולת
להתעפר  דרכה ואז התרנגול אצל לבא התרנגולת דרך שאין
שרוב  אף הללו וביצים ביצים ולילד להתחמם בעפר
נולדין  שהן פעמים מקום מכל ביום להולד דרכן הפעמים
ביצה  בה מצא ולא יו"ט מערב בדק אם לפיכך בלילה אף
שיצאה  לומר תולין אנו ואין בלילה נולדה שמא לחוש יש
ואע"פ  מצוי שאינו דבר שהוא לפי וחזרה יו"ט מערב רובה
מידי  מקום מכל מצוי שאינו דבר ג"כ הוא בלילה שלידתה
ספק  שהוא ואע"פ יו"ט בליל נולדה שמא יצאנו לא ספק
מתירין  לו שיש דבר שהוא כיון מקום מכל סופרים דברי
שנתבאר  כמו באחרות נתערבה אפילו חכמים בו החמירו

למעלה:

‚È לבא יכולה שאינה אע"פ יו"ט מערב בדק לא אם אבל
מות  הביצה התרנגול שבערב אצל לומר תולין שאנו רת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

תרנגול  בלא הנולדים הביצים אף שהרי ביום נולדה יו"ט
אור  קודם הביצה שמצא וזה ביום להולד דרכן הפעמים רוב

יו"ט: מערב נולדה הסתם מן היום

„È ראשון יו"ט בליל הנכרי מן ביצים ליקח מותר לפיכך
שני  יו"ט בליל הדין וכן יו"ט מערב נולדו הסתם דמן
שני  ביו"ט מותרת ראשון ביו"ט שנולדה שהביצה גליות של
ראש  של שני טוב יום בליל מנכרי הניקחין ביצים אבל
נולדו  שמא אסורות השבת שלאחר יו"ט בליל וכן השנה

זה: לילה שלפני ביום

ÂË תומו לפי ומסיח ראשון ביו"ט ביצים המביא נכרי
לפי  עליו לסמוך מותר יו"ט מערב שנולדו ואומר
ובכל  סופרים מדברי אלא אינו ביו"ט שנולדה ביצה שאיסור
כמ"ש  תומו לפי מסיח נכרי על סומכין סופרים דברי איסורי
ראשון  טוב ביום ביצים הביא אם לפיכך ס"ט סי' ביו"ד
הוא  ביום בו שנולדה ביצה שאיסור השבת אחר להיות שחל
ואומר  תומו לפי שמסיח הנכרי על סומכין אין התורה מן
השבת  אחר להיות שחל שני יו"ט אבל שבת בערב שנולדה
מדברי  אלא שאינו כיון השנה ראש של שני יו"ט הוא אפילו
לפי  מסיח הנכרי על לסמוך מותר ת"ר בסי' כמ"ש סופרים

תומו:

ÊË למכור ביצים הרבה שמצויים אלו במדינות ועכשיו
שמביאין  הביצים רוב ודאי אחת בבת הרבה ומביאים
ראשון  טוב ביום אף לפיכך מאתמול הנולדים הן למכור
שאנו  התורה מן איסור אלו בביצים אין השבת שאחר
מהנולדים  הן הסתם ומן פריש מרובא דפריש כל אומרים
כמ"ש  סופרים מדברי אלא איסור כאן ואין בשבת מאתמול
ואומר  תומו לפי מסיח הוא הנכרי אם לפיכך למעלה

עליו: לסמוך מותר נולדו שבת שמערב

ÊÈ אסורה היום שנולדה שביצה יודע אינו כשהנכרי זה וכל
אע"פ  עליו סומכין אין מזה יודע הוא אם אבל לישראל
ממנו  שיקחו כדי מערים הוא דשמא תומו לפי מסיח שהוא
תומו  לפי מסיח ונכרי הישראל של הן הביצים אם אבל
יודע  שהוא אע"פ שבת מערב או יו"ט מערב שנולדו ואומר
כיון  מקום מכל לישראל אסורה היום שנולדה שביצה
לומר  שישקר ממה תועלת שום מגיע אין בעצמו שלנכרי
לפי  מסיח שהוא כיון עליו לסמוך מותר יו"ט מערב שנולדה
יודע  שהוא כיון נולדה אימתי אותו שואלין אם אבל תומו

ישקר: שמא חוששין אמירתו על לסמוך שרוצים

סעיפים: י"ט ובו ביו"ט שנולדה ביצה דין תקיג
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ziciqgd dyxtd - zeclez zyxt 'xe` dxez'

יצחק  ּתֹולדֹות ¨§¦§¤¥אּלה

dN`"wgvi zFclFY'וגֹו"(hi ,dk ziW`xA): ¥¤§¦§¨ְ§¥¦

aizM(e ,a mixiXd xiW)" :Fl`nUFpinie iW`xl zgY §¦¦©¦¦§Ÿ©©§Ÿ¦¦¦
,dlrnlÎdHOn wgvi zpigA `Ed "Fl`nU" ."ipwAgY§©§¥¦§Ÿ§¦©¦§¨¦©¨§©§¨

"Fpinie"'כּוdPde .dHnlÎdlrnln mdxa` zpigA `Ed ¦¦§¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨§¦¥
migxF`Îzqpkd `Ed mdxa` zCn'כּוxtFg did wgvie , ¦©©§¨¨©§¨©§¦§¦§¨¨¨¥

zFx`A'כּו. §¥

aizM dPd ,df oiadlE(d ,e mixaC)xW` ± "Yad`e" : §¨¦¤¦¥§¦§¨¦§¨©§¨£¤
aFd`l iEEv oFWl dfA KiIW `l dxF`kl'כּו. ¦§¨Ÿ©¨¨¤§¦¤¡

aizM dNgzAW ,`Ed K`(c ,mW)died" :cg`"'כּו. ©¤¦§¦¨§¦¨£¨¨¤¨
llM eil` KFxr oi`W Ki` "cg`" oipr zEppFAzdaE'כּו, §¦§§¦§¨¤¨¥¤¥£¥¨§¨

zpigA `EdW) "EpizFa` iwl`e Epiwl` died" ±£¨¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤§¦©
dnkg ± "EpizFa`" zpigA deEdzIW :WExiR ± (mEvnv¦§¥¤¦§©¤§¦©£¥¨§¨

dpiaE'כּוmiMg Yp`" iAblכּו', llM KFxr oi` xW` ," ¦¨©§§©¦£¤¥£§¨§©¥
cg `Ed Yp`" KxAzi FzEdn'כּוzpigA mcFw Kixv okl ," ©¦§¨¥©§§¨¨¥¨¦¤§¦©

" KM xg`e ,mEvnv zpigA `EdW "Epiwl`"e± "iwl` ¡Ÿ¥¤§¦©¦§§©©©¥Ÿ¥
."EpizFa`" zpigA deEdzIW dkWnd ± e''`e zpigA§¦©¨©§¨¨¤¦§©¤§¦©£¥

Fvtg didi l`xUi Wi` lM i`CeeA ,df lM opFAzdaE§¦§¥¨¤§©©¨¦¦§¨¥¦§¤¤§
mFwnA dHnl cxIW `le cg` 'dA llMil cinz FpFvxE§¨¦¦¨¥©¤¨§Ÿ¤¥¥§©¨¦§

.KWgŸ¤
KM xg` zFidl Kixv la` ,`Fvx zpigA Edf mpn`̈§¨¤§¦©¨£¨¨¦¦§©©©

aizkcM ,aFW zpigA(bi ,a zldw)on xF`d oFxziM" : §¦©§¦§¦Ÿ¤¤¦§¨¦
.mipFYgYA dxiC `weeC Fl zFidl KxAzi FpFvxE ,"KWgd©Ÿ¤§¦§¨¥¦§©§¨¦¨©©§¦
Îdlrnln ± KERidA WExiRd `Ed "Yad`e" iEESd okle§¨¥©¦§¨©§¨©¥§¦¦§©§¨
lr ad`zn minW mW `dIW" :l"fx xn`nkE .dHnl§©¨§©£©©©¤§¥¥¨©¦¦§©¥©
Îdlrnln FzEwl` xF` iENiB KiWndl :WExiR ± "Lcï§¥§©§¦¦¡Ÿ¦§©§¨

.dHnl§©¨
miIaxrl ozPW ± migxF`Îzqpkd mdxa` dUrn Edfe§¤©£¥©§¨¨©§¨©§¦¤¨©§©§¦¦

mikxan inl ErC :mdl xn` KM xg`e lFk`l'כּוickA , ¤¡§©©©¨©¨¤§§¦§¨§¦¦§¥
FzNEcB ExiMi miIaxrd mBW ,dHnl zEwl` iENiB zFidl¦§¦¡Ÿ§©¨¤©¨©§¦¦©¦§¨

dHnlÎdlrnln.כּו' dkWnd mdxa` zpigA `Ed df lM ,¨¤§¦©©§¨¨©§¨¨¦§©§¨§©¨
ÎdHOn iENiB zpigA `EdW zFx`A xtFg did wgvie§¦§¨¨¨¥§¥¤§¦©¦¦©¨
mW miOd xW` xFAd lWnM ,iENibl mlrdn ,dlrnl§©§¨¥¤§¥§¦¦§©©£¤©©¦¨

miOd Elbp dxitgd ici lre mlrdA'כּו. §¤§¥§©§¥©£¦¨¦§©©¦
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la` ,zFx`A xtFg oM mB did mdxa`W mbd ,dPde§¦¥£©¤©§¨¨¨¨©¥¥§¥£¨
aizM(gi ,ek ziW`xA)miYWlR mEnYqie" xtgכּו': wgvie ." §¦§¥¦©§©§§¦§¦§¦§¨¨©

nW" mdl `xwe ,ozF`FM zznX"eia` odl `xw xW` ¨§¨¨¨¤¥©¥Ÿ£¤¨¨¨¤¨¦
(mW)dxitg ici lrW itl .xqg ipXde `ln oFW`xd ± ¨¨¦¨¥§©¥¦¨¥§¦¤©§¥£¦¨

dXXd miraFpe mikWnpe ,mzriap cFr wqtp `l wgvic§¦§¨Ÿ¦§©§¦¨¨§¦§¨¦§§¦©¦¨
nW" `Ed oM lr ,e''ie zpigA odW zFCnF.e''ieA `ln "z ¦¤¥§¦©¨©¥¥¨¥§¨

mEnYq"W itl ,e''ie xqg mdxa`C "znW" la £̀¨¥Ÿ§©§¨¨¨¥¨§¦¤¦§
"miYWlR(eh ,mW)ici lr okl .mdn dwipi mipFvigl Wie , §¦§¦¨§¥©¦¦§¦¨¥¤¨¥©§¥

nW" `Ed wgvic dxitgFe''ieA "z1. £¦¨§¦§¨¥§¨

aizM `alÎcizrlE(fh ,bq EdirWi)± "Epia` dY` iM" : ¤¨¦¨Ÿ§¦§©§¨¦©¨¨¦
`EdW wgvi zpigAn didi dgnVde wFgSd xTirW¤¦¨©§§©¦§¨¦§¤¦§¦©¦§¨¤

zilkze uw oi` Ff dpigA xW` ,dlrnlÎdHOn'כּוdn . ¦©¨§©§¨£¤§¦¨¥¥§©§¦©
lEaB Dl Wi dHnlÎdlrOn zpigaA (mdxa`) oM oi`X¤¥¥©§¨¨¦§¦©¦©§¨§©¨¥¨§

.dHnl dkWnd©§¨¨§©¨

"mdxa` mdxa`" minrR 'a aizM mdxa`A okle§¨¥§©§¨¨§¦§¨¦©§¨¨©§¨¨
(`i ,ak ziW`xA)Îdnkg zpigA deEdzIW dkWnd `Ed '`d : §¥¦¨©§¨¨¤¦§©¤§¦©¨§¨
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

‰˜„ˆ·Â ובתבונה שמים כונן כמו תכונני פי' תכונני.
וקיום  הנבנה הדבר עצם הוא הבנין כי יתכונן
שיעמוד  לדבר וכן בסיס כמו דהיינו כונן נק' היינו הבנין
ויופסד  יקלקל שלא לבנין הקיום בחי' ענין כך עליו
ירושלים  בנין בענין וכמ"ש כונן נק' המפסידים מדברים
בחי' הוא ירושלים של הבנין בחי' כי תכונני בצדקה
אך  כנ"ל הוי"ה דשם האחרונה ה"א שהוא מ"ש קבלת
ע"י  הוא ירושלים לבנין נצחי קיום בחי' שיהא כדי
חטא  בך והיה שנאמר לפי הוא והטעם דוקא הצדקה
הצדקה  מן עיניו למעלים שייכות לזה אין ולכאורה
אין  כי אדם בכל כבר ישנו דהחטא הוא הענין אך דוקא
בתוך  בעבורו הנפש ונפגם יחטא שלא בארץ צדיק
וכמ"ש  ההוא הפגם כתם תעביר הצדקה אך פנימיותה
ממות  תציל וצדקה דכתיב כו' פרוק בצדקה וחטאיך
אחיזה  לו יש שהמות והחטא העון פגם מבחי' דהיינו
בך  והיה נאמר הצדקה מן עינו במעלים וע"כ כידוע שם
אך  וד"ל. כו' פגמו ינוקה ולא החטא בך שישאר חטא
ממות  תציל דוקא הצדקה למה הטעם שרש להבין יש

רוח  להחיות היינו דהצדקה הוא הענין כו' החטא פגם
למאן  שנותן הוא נפשו שחיי נותן שהוא מממונו שפלים
ג"כ  למעלה אתדל"ע זאת ובאדל"ת כלום מגרמי' דל"ל
הן  שפלים רוח להחיות ב"ה אא"ס החיי' מחיי נמשך
נצחי  קיום יש ועי"ז דבי"ע ונשמות מלאכים הנבראים
החיצונים  גם יקבלו שלא ירושלים הנק' המל' לבנין
כו' דנוק' לרגלוהי דקטיר חוי' והוא הבנין ויקלקלו
תציל  וצדקה מות שנק' כו' רובץ חטאת לפתח וכמ"ש
ויהיה  הארץ מן (ויבוער) הטומאה רוח להעביר ממות

י  לבנין יכופר קיום ואמת בחסד וז"ש מעלה של רושלים
וכל  הפסוקים ענין והיינו וד"ל. ממות תציל וצדקה עון
בנין  בחי' שהוא בנייך שלום ורב ה' למודי בנייך
להיות  מקיף אור בחי' להמשיך צריך ואח"כ ירושלים
וע"ד  תכונני בצדקה כמ"ש הצדקה ע"י והוא לבנין קיום
בחי' הרי כו' שומר שקד שוא כו' יבנה לא ה' אם מ"ש
נעשה  וכללותם ענינים ב' לבנין השמיר' ובחי' הבנין
נבנה  ותפלה בתורה וצדקה ותפלה תורה דברים ג' ע"י

וד"ל: תכונני ובצדקה כנ"ל ירושלים בנין
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Â‰ÊÂ'ה ופסח כמ"ש הוא פסח כי הפסח, חוקת ענין
יאיר  הוי' ששם דילוג ענין שזהו הפתח על
העיקר  כי למ"ת הכנה הי' וזהו ביצי"מ, בגילוי למטה
וכידוע  תומ"צ, ע"י הוי' שם שיתגלה זאת הי' מ"ת של
תמימה  הוי' תורת וכמ"ש הוי' תורת נק' שהתורה
ע"י  וזהו הוי', שם ע"י שמתגלי' וכו' הוי' פקודי
וההתבוננות  תפילה ענין וזהו במצרים, שהי' הדילוג
ולקיים  תורה ללמוד ואח"כ יצי"מ יהי' שע"י יום בכל
הפסח  חוקת וזהו בתמידות, הוי' שם גילוי שיהי' מצות
והרצון  התשוקה בלבו נחקק שיהי' חקיקה ענין שזהו

הדילוג. הפסח הוא ועי"ז ית' לעצמותו
‰˙ÚÓÂ הפסח חוקת ענין כי הפרה, חוקת ענין צ"ל

מקום  של רצונו ע"י הוי' שם גילוי ענין הוא
עומדים  שבע"ת במקום תשובה ענין הוא הפרה וחוקת

ענין  שייך ואיך לעמוד, יכולים אינם גמורים צדיקים
ומים  פרה האפר הי' פרה ענין עיקר אך לתשובה, פרה
עץ  רואים שאנו כמו היינו פרה אפר וענין חחיים,
יוצא  אזי וכשנשרף ארמ"ע יסודות מד' מורכב שהוא
העצם  שזהו העפר יסוד רק ונשאר אר"מ יסודות הג'
הפרה  שריפת הוא כך העפר), מן הי' הכל (כי היסוד
נה"ב  שרש כי הוא והענין האפר. רק שנשאר ע"ז מרמז
והוא  קדושה הוא ששם שבמרכבה, שור מפני הוא
בחי' הוא כי ית' לעצמותו ותשוקה ביטול בבחי'
נה"ב  מזה ונתהווה למטה נפלה שבה"כ וע"י מרכבה,
גשמיים  התאות שריפת וע"י גשמיים, תאות מלא
להפוך  ואפשר המתאוה כח שהוא העצם רק ונשאר
שהי' כמו ית' לעצמותו לקדושה המתאוה הכח
הכח  אזי החושך, מתוך האור יתרון ואדרבה בתחילה

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



c"agרס i`iyp epizeax zxezn

ענין  וזהו עצמותו, לתשוקת יתיר בחילא הוא המתאוה
משמאלא  דקבילת פרה בזוהר כמבואר הפרה שריפת
גמורה  בהמה זהו למטה אך מהשמאל שור פני וכמד"א

היסוד  עצם שזהו האפר ונשאר אותה וכששורפין
יתיר  בחילא ענין (שזהו כידוע הטמאי' את מטהר

כזכיות). נעשו שזדונות
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מ"ש ÔÈ·‰ÏÂה) י"ל בהמק"ד, ע"י זה נמשך איך
שיהי' המשכן שענין תרומה ר"פ הרמב"ן
הר  על ה' כבוד וישכון כמ"ש סיני בהר ששכן הכבוד
בגילוי, הי' במ"ת כי בנסתר, במשכן שוכן שיהי' סיני,

אי  רצון, ואית רצון דאית נשמתן פרחה דבור כל ת ועל
בעלה  בשערי' נודע ע"ד והדעת מהבינה הנמשך רצון
שלמעלה  רצון ואית בליבי', דמשער מה לפום חד לכל
זה  ורצון יחידה, בחי' א"א ונק' כתר בחי' שהוא מהשכל
ממהו"ע  המשכה הוא שהדיבור מ"ת ע"י לישראל נמשך
נמשך  במ"ת כי עמכם ה' דיבר פב"פ וז"ע לנש"י, ית'
שורש  והאיר שלכם, בפנים הוי' שם בחי' לכאו"א
בחי' והיינו שבגוף, הנשמה בתוך מזלי' הנק' הנשמה
האירו  שבנשמה ח"י מקיפי' בחי' שהם וכתר חכ'
אור  נר"נ יש בנשמה כמו והנה בנר"ן, היינו בפנימיות
בחי' ממכ"ע ז"ע למעלה כמ"כ מקיפי', וח"י פנימי,
סוכ"ע  גילוי במ"ת ולכן וכתר, חכ' בחי' וסוכ"ע נר"נ,
בחי' בממכ"ע עילאה כבוד בחי' היינו וח"ע כתר בחי'
מזלי' בחי' גילוי בנפש הגילוי הי' עי"ז תתאה, כבוד
כענין  זהו הנשמה מזל כי נשמתן, שפרחה וזהו בנר"ן,
העליון  רצון מבחי' שהיא בשבת שמאיר יתירה הנשמה
וז"ע  וכתר, חכ' בחי' בשבת סוכ"ע גילוי ע"י והיינו
לך  ונועדתי מבחי' בהמשכן יובן ועד"ז דע"ק, סעודתא
מזה  לכן בשערי', נודע בחי' ונודעתי מבחי' למע' שמה
כו'. מהשכל שלמעלה בחי' והביטול ההשתחוואה נמשך

‰‰Â'הי ובבהמק"ד בגילוי הי' שבמ"ת זה שגילוי מה
פ"א  במדבר במד"ר רז"ל מ"ש ע"ד זהו בהסתר
כענין  הוא וא"כ לכת, והצנע שנא' הצניעות הוא יפה
מל', הוא סיני הר כי דאתגלי' ועלמא דאתכסי' עלמא
המשכן  את מלא הוי' וכבוד פסוק והנה בינה. והמשכן
חופה  כבוד כל על כי כמ"ש והענין פקודי, ס"פ ב"פ נא'
וז"ע  עילאה, וכבוד תתאה כבוד כבוד בחי' ב' שיש
ברוך  וכתי' תתאה, כבוד היינו כבודו הארץ כל מלא
מקום  איה ומבחי' עילאה כבוד מבחי' ממקומו ה' כבוד

אל  כענין זהו כבוד בחי' וב' וכתר, חכ' שהוא כבודו
היש  שלמטה תחתון דעת הוא שמלמטלמ"ע ה' דיעות
הוא  שלמטה בהיפוך הוא ומלמעלמ"ט מאין, ונתהוה
מלא  ה' וכבוד ב"פ וז"ע חשיב, כלא קמי' וכולא אין
והנה  כו'. העדות משכן המשכן פקודי ע"ד המשכן, את
שארז"ל  ע"ד אינו במשכן שהאיר תתאה כבוד בחי' גם
זקופה  בקומה שיהלך לאדם אסור סע"ב דמ"ג ברכות
זו  השראה הארץ שבכל כבודו, הארץ כל מלא שנא'
וכבודי  והכתי' כה"כ מלא איך דאל"כ מקיף, בבחי' היא
לבוש  שהם דמל' ע"ס כבודי הרמ"ז דפי' אתן לא לאחר
ארז"ל  ועד"ז מקיף, אור ע"ד רק אלא הפנימי', אל
ואדמו"ר  סנה, אפי' השכינה מן פנוי מקום שאין ללמדך
ובבהמ"ק  מל', כתר הוא בראתיו ולכבודי פי' נ"ע
המחשבה  ע"ד בפנימיות מלא הכבוד הי' ובמשכן
נת' נמצא בהעלם. וברגל בגילוי במוח מאירה
תתאה  וכבוד עילאה כבוד שורה הי' ובמשכן שבבהמ"ק

וביטול שה  היש ביטול שורש שמשם כו' דיעות אל "ע
ח"ע  בחי' הוא עילאה שכבוד לעיל מבואר וכבר אמיתי,
למ"ד  שז"ע דנשמה מקיף ח"י בחי' סוכ"ע בחי' ז"ע
מגילוי  גבוה הנשמה של המקיף שגילוי דצלם, מ"ם
פרחה  שז"ע בפנימי המקיף האיר ודאי ובמ"ת אלי',
ב' נמשך במשכן שהאיר כבוד בחי' מב' לכן נשמתן,
ע"ד  תתאה מכבוד הנמשך היש ביטול הא' ביטול, בחי'
לנה"ב  זה ביטול ועיקר מבשכמל"ו, שנמשך נפשך בכל
ומכבוד  הכבוד, את הנושאות המרכבה מחיות ששרשה
השתחוואה  בחי' לנה"א אמיתי ביטול נמשך עילאה
ז"ע  עכשיו זו ובחי' כלה, בחי' ב' וכענין פנימית,
דפי' שלום שים ומסיים והשתחוואות כריעות שמו"ע
של  עליון דעת שיהי' הדיעות ב' חיבור הוא השלום
וזהו  נש"י, של [תחתון] בדעת גם ונמשך מאיר המשפיע
הנ"ל. כבוד בחי' ב' הפכים ב' ומחבר שמקשר שלום
המשכת  פי' הטפה, המשכת שלום שים הקבלה וע"פ

כו'. חוליות ח"י נגד ברכאן ח"י שלכן הדעת,
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

בחינת ששורש נ"ע, הרבי  מבאר הבאות בשורות
ענין  והוא 'שמו' בחינת הוא ממש בעצמות המלכות
הראשון  הגילוי  לפני שעוד והיינו, העצמות . יכולת 
יכולת שהיא 'שמו', בחינת את יש  האור") ("עצם

ממש. העצמות בתוך העצמות
å, בעצמות שמושרשת כפי  המלכות ïåùàøäדרגת ùøùá

åúåîöòá ìåìëä åîù úðéçá åäæù øîåì ùé.ממש
¯ 'åë ãçà åîùå àåäã'שמו' שהיא  המלכות היינו,
בתכלית, איתו ä"ìùäמאוחדת áúëù åîëå22àåäã

¯ .'åë àåä åîùå åîùאחדות יש  ממש  בעצמות כלומר,
שהשם דאף עצמו. לבורא הבורא של שמו בין  מלאה 
טמון  שהשם כפי הנה וגילוי , הארה של ענין הוא

הוא. ושמו שמו  הוא בעצמות,
ùîî ãçåéîù úåîöòáù úìåëéä úðéçá åäæù øîåì ùéå

,'úé åúåîöòáמאוחדת העצמות של היכולת כלומר,
קדומות. יכולותיו גם קדום שהעצם דכשם  ממש, איתו
זה שאין אלא  'שמו', נקראת להתגלות הבורא יכולת 
שטמון  כפי  אלא ומתפשט האיר שכבר כפי  'שמו'
'שמו' בין להבדיל ניתן שלא עד בתכלית, בו  ומאוחד
טמונים העצם בתוך כי  עצמו , לבורא הבורא  של

יכולותיו.
å יכולת åúåîöòáזו בחינת äìåìëä úåëìîä úðéçá åäæ

÷øô ïéôðà êéøà øòù íééç õòá áåúëù åîëå ,êøáúé
¯ úåøéôñä ìëî äìòîì äùøù úåëìîä úðéçáã 'áאף

בלבד, בחיצוניות זה הרי בכתר, שורשם הספירות שכל
ממש, הכתר בעצמות שורשה המלכות ספירת ואילו 

) òãééúà àìã àùéøá åðééäå,כלומר - ידוע ), הלא בראש
מתגלה ואינו ידוע אינו  בכתר, השורה ממש  העצמות

עתיק. פנימיות דרגת שזו כביכול, לעצמו גם
ïë åîëכשעוסקים¯ íéùøùä ìë ùøùá סדר

- הכללי  úåëìîäההשתלשלות úðéçáששורשה
- שבעצמות היכולת דרגת - עתיק à÷åãבפנימיות

àåä êåøá óåñ ïéà úåîöòá úùøùåî שאר וכל
ממש. בעצמות לא אך האור בדרגת שורשם הספירות,
את ויש ממש, העצם את שיש  למדנו עכשיו עד כלומר,
על למדים אנו  כאן לעצמו. גילוי  כבר שהוא האור עצם
חלק היא היכולת להאיר. היכולת  ביניהם, נוספת דרגה

אבל בפועל, וגילוי אור עדיין כאן אין כי ממש , מהעצם
להאיר. יכול שהעצמות מה אלא בפועל, ההארה אינה

דרגות: שמונה שיש אפשר, בדרך לומר יש לסיכום
'רישא - הפרטי  ההשתלשלות (בסדר ממש העצמות א.

אתיידע'). דלא
יכולת שזה השם, ענין את יש  ממש  העצמות בתוך ב.

המלכות. ספירת מושרשת ושם להאיר, העצמות 
השתלשלות (בסדר האור' 'עצם  לעצמו, האור גילוי  ג .

עתיק). - הפרטי 
אין  הספירות  - הפשוט הרצון  דרגת האור, התפשטות ד.

אריך). - הפרטי  השתלשלות (בסדר קץ
(ובסדר  הגנוזות הספירות דרגת שברצון , ההשערה  ה.

חכמה). - הפרטי ההשתלשלות
ההשתלשלות (ובסדר דכללות בריאה קדמון , אדם ו.

- בינה).הפרטי 
הפרטי ההשתלשלות (ובסדר דכללות יצירה  עקודים, ז.

אנפין ). זעיר -
הפרטי ההשתלשלות (ובסדר דכללות עשיה אצילות, ח.

מלכות). -
זו  דרגה  צריכה מדוע נ "ע, הרבי  מבאר המוסגר במאמר

השנה. בראש להתחדש מהעצמות ההמשכה של
)ïåöøä úðéçá ùãçî æà íéëéùîîù äðùä ùàøã åäæå

÷øô ìéòì øàáúðù åîëå 'åë úåîìåòì ïåöøäå äëåìîì
à"ò הרצון את מחדש לעורר צריך השנה  ראש שבכל

השנה, ראש  בערב שהסתלק לאחר äæלמלוכה, éøä
åîëå ïåøëæä íåé àø÷ðזה - השנה בראש התפילה לשון

מעשיך תחילת  êééùהיום ïåøëæã ,'åë ïåùàø íåéì ïåøëæ
¯ 'åë íå÷î ñôåú åðéàù øáã ìò דבר לגבי  שייך זכרון

סביר  פחות יותר, חשוב שהדבר ככל להישכח. שעלול
ישכח, úðéçáîשהוא àéä äëùîääù éôì åðééäå

,'åë íéåìéâä ìëî äìòîìù óåñ ïéà úåîöòשבראש כיון
האור  ענין  וכל לעולמות, האור את ממשיכים השנה 
בזה להיות עלול העצמות, לגבי  נחשב לא והגילויים
זכרון  את  השנה בראש לעורר יש לכן  כביכול, שכחה

כביכול. הגילויים בהמשכת העצמות
ùàøã íéîù úåëìî ìåò úìá÷ä éãé ìò äæ íéëéùîîå
ìëá ïîöò íéðúåð ìàøùé úåîùðù éãé ìòã äðùä
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íéìá÷îå àåä êåøá óåñ ïéà úåîöòì íùôð úåéîéðô
ïåöøá åúåëìî íäéìòהשנה בראש התפילות ידי על

בשופר, úåéäìוהתקיעות úåîöòî íéëéùîî äæ éãé ìò
,('åë äëåìîì ïåöø

ïéðò åäæù úåîöòä çë äá ùé úåìéöàã úåëìî úðéçáå
¯ .'åë íìåò é÷ìà ïéðò àåäå úåëìîáù úååäúää çë
"אלקי במילים  שהכוונה למדנו הקודמים בפרקים
לפרש שניתן  מבאר, וכאן ממש, העצמות על היא עולם"
ההתהוות כוח  את בה שיש המלכות, ספירת על גם זאת

ממש. בעצמות הקיים
íéøîåàù äîåעול "אלקי המילים המיליםלאחר את ם"

íéáøä êéîçøáעצמות על היא שהכוונה לעיל שנתבאר
הנה  התפשטותו, לפני  øàáìהאור ùé זו דרגה כיצד

המלכות. ספירת בתוך גם נמצאת 
¯ åîù úðéçááã òåãé äðäãהבורא של היכולת בחינת

-åúåîöòá ìåìëù åîë 'àä ,íéðôåà 'á ùé כלומר
בעצמות עדיין טמונה אלא עדיין, התגלתה  לא שהיכולת

¯הבורא, 'åë úåìâúäå äëùîäá àåäù åîë 'áäåשיש
) הבורא  של יכולותיו  של íöòהתגלות úðéçá àåäå

¯ 'åë øåàäהדרגה היא האור' 'עצם דרגת כלומר,
בעצמות הטמונה שהיכולת ההתגלות , של הראשונה

לעצמו ), מתגלית בהעלם 
øåãéñá áåúëù åîëåדא"ח íéøåôéëäעם íåé øòù23

ïéðòá:הנוראים הימים תפילת  àøåðåאתה÷ùåãלשון

¯ êîù,ממש בעצמות שהוא כפי  השם הוא ש"קדוש"
åë',ו  íùä úåìâúä úðéçáá àåä àøåð ïéðòãדרגת שזו

וגילוי . המשכה של ענין כבר בה שיש  האור' 'עצם
úåîöòä çë äá ùéù úåëìîá ïë åîëåלעיל כנזכר

בסופן", תחילתן "נעוץ åîùהמלכותùבענין  úðéçá åäæ
úà ïë åîë äá ùé åúåîöòá ìåìëäשל úðéçáהדרגה

.'åë íùä úåìâúä
הטמונה היכולת את יש הראשון שבשורש כפי  כלומר,

בח שהיא שלה ההתגלות את ויש "עצםבעצמות ינת
אלו. דרגות שתי  את יש  המלכות בספירת כך האור ",

¯ ìëäã øîåì ùéå- האלו הדרגות  êééùùכל äî àåä
úååäúäìבמלכות הנמצא העצמות  כוח ניכר בזה  שהרי

úåîöòäדוקא, çëãבמלכותúåìâúäå íìòäá àåä
,'åë úååäì éåìéâá àáù àåä íùä

¯ ìëäå- אלו דרגות ïééãòשתי  åúåîöòá ìåìëù àåä
.'åë úååäì ïåöø úðéçáá íâ àáù íãå÷כפי כלומר,

הטמונה (היכולת אלו דרגות  שתי הראשון שבשורש
עדיין  הם האור) עצם בדרגת שלה וההתגלות בעצמות
הרצון  שענין  לעיל (וכנזכר ממש  ברצון שמתעורר  לפני
יותר  הנמוכה הדרגה שהיא האור', ב'התפשטות  רק הוא
כך לעיל), הדרגות  בסולם שהובא כפי האור' מ'עצם
הרצון  את בה שיש לפני  שעוד המלכות, בספירת הוא

אלו. דרגות שתי  את בה  יש בפועל, להוות
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תש"ב] [כסלו

"ÚÓ˘ ÏÎ‰ ¯·„ ÛÂÒ מצוותיו ואת ירא האלקים את
האדם" כל זה כי .1שמור

ויש  יתברך מה' לירא שיש היא, דבר מכל ההבנה
היינו  האדם, תוכן הוא זה רק כי מצוותיו, את לשמור

שכתוב  כמו נברא, כך לשם ארץ 2שרק עשיתי "אנכי
שזה  אומר כביכול יתברך ה' בראתי". עליה ואדם
עבור  זה העולם, בריאת כלומר הארץ, את שעשיתי

האדם.
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יג.1) יב, יב.2)קהלת מה, ישעיהו
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שכתוב  כמו ישראל, עם משמעו צאני 3אדם "ואתנה
הגמרא  אומרת אתם", אדם מרעיתי קרויים 4צאן אתם

האדם, שבעבור הרי אדם. נקראים ישראל עם אדם,
במדרש  שכתוב כמו הארץ, נבראה ישראל, בני 5היינו

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא 6"בראשית

ראשית  ב' וישראל 7בראשית ראשית נקראת התורה ,
תורה  ילמדו ישראל שבני כדי – ראשית נקראים
כפי  העולם, קיום הוא זה ועלֿידי מצוות, ויקיימו

מעשה 8שהגמרא  עם הקב"ה התנה תנאי אומרת:
ובאם  מוטב, תורתי, את ישראל יקיימו אם בראשית,

אתכ  אחזיר ובוהו.לאו לתוהו ם
והארץ"9המדרש  השמים תולדות "אלה אלה 10אומר: ,

בזכות  קיימים? הם מי ובזכות עומדים הם מי בזכות
ישראל" בני שמות הם 11"אלה מי בזכות ואלה ,

העדות  "אלה בזכות קיימים? הם מי ובזכות עומדים
והמשפטים" .12והחוקים

הכתוב  כוונת בראתי".2זוהי עליה "ואדם
הגוף, רק משמעו אין אדם האדם. את ברא יתברך ה'

ממעל  אלקה חלק שהיא הנשמה גם זה 13אלא כל ,
אדם. נקרא

והנשמה  'בשרֿאדם', נקרא הנשמה ללא עצמו הגוף
נשמה  ואילו 'נשמתֿאדם', נקראת הגוף ללא עצמה

'אדם'. נקראת בגוף
תרי"ג. בגימטריא בראתי בראתי", עליה "ואדם זהו
ביראת  מצוות תרי"ג שיקיים כדי היא האדם בריאת

וכתיב  שכן 14שמים, מלפניו". שייראו עשה "האלקים
אומר  הוא ולכן דוקא, אלקים משם נובע היראה ענין

אלקים. משם נובע היראה ענין כי ירא, האלקים את
.¯ÂˆÈ˜ התורה קיום היא האדם בריאת של התכלית

הוא  הגוף הקב"ה. של התנאי היה שכך והמצוות,
משמעו  ו'אדם' 'נשמתֿאדם', היא הנשמה 'בשרֿאדם',

אלקים. משם נובעת יראה בגוף. נשמה

ב.

ÚÂ„È15 עלֿידי היא הנבראים וכל האדם שבריאת
המלכות. ספירת

לעולם  חיות נותן יתברך ה' המלכות ספירת ידי על
שכתוב  כמו הנבראים, כל 16ולכל מלכות "מלכותך

ספירת  ידי על היא וחיותם התהוותם עולמים".
המלוכה, ענין ברצונו עלה שכביכול כיון המלכות,
כל  מלכות נמשכת ממלכותך, מזה, אמלוך', 'אנא

העולמות. כל נתהוו – עולמים
אינו  והנבראים העולמות התהוות ענין שכל מובן מזה
התפשטות, שהיא המלוכה ענין שזהו מהארה, אלא

הארה. שזו הוכחה היא התפשטות שכן
בערים  הן במדינתו, מלך בגשמיות: רואים שאנו כמו
בערים  והן גדולים מנהלים עלֿידי המונהגות גדולות
בכפרים  וגם קטנים, מנהלים עלֿידי המונהגות קטנות
המדינה  להנהגת הנוגע חוק כל קטנים, ובישובים
מקום, בכל המלך. הוראת עלֿפי נעשה הכל ויושביה,

המלך. בשם נעשה הכל המדינה, בכל
המלך, בשם הספורות המילים את שכשאומרים הגם
המלך  כאילו ממש כבוד, בהדרת לעמוד צריכים כולם
אלא  מקום, בכל נמצא שהמלך זה אין כאן, היה עצמו
רחבי  בכל מתפשט המלך של ששמו המלך, שם רק זה

המדינה.
התפשטות. אלא שאינה המלכות בספירת גם יובן כך

אומרים  שאנו שכשם 17זהו עליהם, נקרא" שמו "מלך
שמו  ורק המלך, של בניו אינם המדינה שאזרחי
אלא  שאינה המלכות בספירת גם הוא כן עליהם,

העליון. דיבור נקראת המלכות ספירת ולכן הארה,
.¯ÂˆÈ˜,המלכות ספירת עלֿידי היא העולמות בריאת

בגשמיות, שזה כפי מהארה, אלא אינה ההתהוות וכל
אבל  המלך, בשם נאמרים המדינה חוקי שכל למרות

המלך. בשם רק זה
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לא.3) לד, יחזקאל
ע"א.4) סא, יבמות
א.5) א, בראשית על ורמב"ן רש"י

ד. לו, פרשה רבה, ויקרא ד. א, פרשה רבה, בראשית וראה
א.6) א, בראשית
ה.7) א, תיקון זוהר תיקוני
ע"א.8) ג, עבודהֿזרה
(בובער 9) ד ויקהל תנחומא, מח. פרשה ויקהל פרשת רבה.

תמו. רמז ישעיהו שמעוני, ילקוט ב).

ד.10) ב, בראשית
א.11) א, שמות
מה.12) ד, ואתחנן
ב.13) פרק תחילת תניא, וראה ב. לא, איוב
יד.14) ג, קהלת
א.15) ו, ראש עטרת ע"ב). (קל, כ' סימן הקודש, אגרת

תמו). ע' ואילך, תשע"א (בהוצאת שלז ע' תרס"ו, המשך
יג.16) קמה, תהלים
ד.17) יג, במדבר תורה, לקוטי ראה עולם". "אדון פיוט
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ג.

ÔÈÚ החילוק זה שהרי הזולת, עבור רק הוא הדיבור
הוא  ודיבור לעצמו היא מחשבה לדיבור: מחשבה בין

לזולת.
רק  היא שאמנם העליון, דיבור נקראת המלכות ספירת

מאוד. נעלה משורש היא ההארה אבל הארה,
בזה: הענין

ה' בעבודת תועלת להביא תכליתה אלקית, השגה כל
וחיות  התהוות ענין שכללות זו בהשגה גם וכך יתברך,

מהארה. אלא אינו והנבראים העולמות
בדיבור  יתברך ה' ברא והנבראים העולמות ריבוי את

אומרים  שאנו כמו העולם",18אחד, והיה שאמר "ברוך
אומרת  שהמשנה נברא 19וכפי מאמרות "בעשרה

להבראות". יכול אחד במאמר והלא העולם,
אחד, במאמר יתברך ה' ברא הכל את הוא, כך אכן
זאת  יתברך ה' פרט ואחרֿכך בראשית, המאמר הוא

מאמרות. בעשרה
של  האחד מהמאמר התפשטות הם המאמרות תשעת

בראשית.
שום  לו ואין בערך אינו אחד אדם איך להתבונן, גם יש
כל  לגבי בפרטיות והרי העולם, לגבי מקום תפיסת

אינו  האדם בודאי התחתונים, עד מהעליונים העולמות,
הכוונה  תכלית עיקר הוא האדם זאת ובכל מקום, תופס
יתברך  שה' והשעה מהיום והחל העולמות, כל של
העליונות  והספירות מעלה מלאכי מצפים אותם, ברא

האדם. של לתורתו
יתברך  שה' מה כל כתכלית עצמו מחשיב כשאדם
כפי  עבורו, הוא ברא יתברך שה' מה ושּכל ברא,

"בשבילי 20שהמשנה  לומר חייב אחד שכל אומרת
גופי  כי העלם, משמעו עולם והרי העולם", נברא
רואים  הם מהנבראים, הנשמה את מסתירים הנבראים

רואים  אינם הנשמה את ואילו הגוף את
המשנה  פירוש זהו נברא 20– בשבילי לומר אדם "חייב

– ההעלם את בשבילו ברא יתברך ה' העולם",
ההעלם  את יסיר ומצוות, בתורה בעבודתו הוא, הרי

האלקי. האור את ויגלה
.¯ÂˆÈ˜.הזולת עבור שהוא דיבור היא המלכות ספירת

עיקר  הוא האדם העולם. נברא מאמרות בעשרה
תלויה  העולמות כל של והחיות הנבראים ותכלית

שלו. והמצוות התורה בקיום

ד.

ÂÊ'ה מה לשם בתכליתו, להתבונן האדם של חובתו
אותו. ברא יתברך

כפי  לא בכלל הם והנהגתו חייו שכל חשבון לכשיעשה
המידות  בענין והן המוחין בענין הן להיות, שצריך
להיות, שצריך מכפי הפוך שהכל הטובות, והנהגות
ועל  והגופניים הגשמיים בצרכיו רק תמיד עסוק שהוא
הוא  כזו הנהגה ידי שעל מעט, חושב הוא רוחניות

מאוד; מגושם נעשה
אצלו  נעשה בהירה, במחשבה בכך מתבונן כשהוא
כל  את לשנות תשובה, לעשות עמוק, עז, רצון
ביראת  והמצוה התורה בדרכי ולהתנהג הנהגותיו

זהו  ירא 1שמים. האלקים את נשמע הכל דבר "סוף
כי שמור מצוותיו האדם".ואת כל זה

הנשמה  את יתברך ה' חיבר כך שלשם האדם, עיקר
אחור  של חיבור שזהו הגשמי, הגוף עם הרוחנית

שכתוב  כמו צרתני".21וקדם, וקדם "אחור

הדרגות  שבין הירודות הדרגות משמעו – אחור
בעלי  מגופות אפילו נחות הוא האדם גוף כי הירודות,

חז"ל  אומרים החיים בעלי שעל "בקומתן 22החיים,
האדם  גוף על ואילו נבראו", ובצביונן . . נבראו

עיניך".23כתוב  ראו "גלמי
הנשמה. שזוהי הנעלות, שבין הנעלות משמעו – קדם
מהדרגות  כזה, בשילוב האדם את ברא יתברך ה'
ביותר  הנחותות והדרגות ברוחניות ביותר הנעלות

בחומריות.
רואים  אנו מגשמי. מגושם יותר הרבה הוא חומרי
נטיות  עם ליצלן, רחמנא מגושם שאדם במוחש,

מחיהֿרעה  יותר להזיק יכול רעות, .24גופניות
שביכלתו  עד נשמתיים, כוחות כאלו באדם יש לאידך
ולכל  ביותר. הנעלות הרוחניות לדרגות להתעלות
התורה  לימוד עלֿידי מגיעים הללו הנעלות הדרגות

שמים. ביראת המצוות וקיום
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בתפילה.18)
א.19) משנה ה, פרק אבות פרקי
ע"א.20) לז, סנהדרין
ה.21) קלט, תהלים

ע"א.22) ס, חולין
טז.23) שם, תהלים
ב.24) פרק טו, מאמר ומעין קונטרס
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בעלֿשכל, הוא האדם נשמע": הכל דבר "סוף זהו
קוראת  הנבראים כל של מציאותם איך ומפנים ומבין

שמור. מצוותיו ואת ירא האלקים את –
.¯ÂˆÈ˜ תכלית של בהרכב האדם את ברא יתברך ה'

החומרי  לאדם יש ולכן הרוחניות, ותכלית החומריות
הנעלות  לדרגות להגיע ביכלתו וגם גסות נטיות
ביראת  והמצוות התורה שמירת עלֿידי ברוחניות,

שמים.

rnyp lkd xac seq
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8

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.Â היה  צדק" ה"צמח של הבכור בנו  הרב "ש
עצמו  על קיבל לא הוא נשבר. לב  בעל גדול ענו
כמו  צדק" ה"צמח של ההסתלקות אחרי נשיאות
ה"צמח   אביו את זוכר שהוא אמר הוא אחיו. שאר
אב  את  האמצעי אדמו"ר  הסבא את  צדק"
על  לקבל יכול הוא אין ולכן  הזקן רבנו  הסבא
זה  כך, על אמר מהר"ש הסבא נשיאות. שום עצמו
שנים  פי והסביר, שנים, פי של הענין הוא זוכר שהיה

העולם. מן למעלה היינו
.Ê הדוד אל אבי את מהר"ש הסבא שלח פעם

ולמד  שבע כבן אז היה אבי אצלו. להיבחן נ"ע רב "ש
סיפר  קמא. בבא במסכת אבות ארבעה המשנה
הזקן  הרבי אתו למד איך זוכר שהוא לאבי, הרב "ש
לימד  הזקן הרבי  שנים שבע כבן בהיותו זו משנה
בטעמי  חילוקים וישנם הנגינה, טעמי את הרב "ש את
עצמה  בתורה וכתובים. נביאים תורה, של הנגינה
ישיר, אז שירת של הנגינה טעמי בין חילוקים ישנם
בטעמי  חילוקים ישנם כן האזינו, ושירת באר, עלי

המסעות. פסוקי של או בנסוע ויהי של הנגינה
אבות  ארבעה המשנה: את כך פירש הזקן והרבי
ארבעה  מהמזיקין, הבאים נזיקין ישנם  נזיקין
ארבעה  הם אבות ואילו הרבה, ישנם תולדות אבות,
שלא  להיכן מסתכלים שור, מלשון  השור בלבד,
שאינה  בור שדה בור, מלשון  הבור צריכים:
ומקיימים  לומדים פרא, צמחי שם צומחים מעובדת,
עבודה: בלי מלומדה אנשים מצות בדרך אך מצוות,
המאכל  זאת ובכל ברכה עושים  השן זה המבעה
נזיקין. אבות ארבעה הם אלה כעס.  ההבער נאכל:
מאן  יש הרי המסובים, מהרבנים אחד (שאל

בגמרא  אדמו"ר:)12דאמר כ"ק וענה אדם. זה המבעה
האדם. מאשר יותר גדול למזיק צריכים לא

.Á מלאה עיר זו היתה לויטבסק הזקן רבנו כשבא
מקומות  היו זה לפני שנה שבעים וחכמים. גאונים

וילנה. זה, ולפני פולצק, בריסק, מינסק, התורה:
אחרי  מכן, לאחר פשוטים. אנשים היו בויטבסק

בעהמען  והיא 13גזירת התורה גדולי שם התיישבו ,
הסדר  היה אז וגאונים. חכמים מלאה לעיר נעשתה
למדו  מכן ולאחר ותיקין מתפללים היו שאברכים
בעשרה, עורכים היו חצות תיקון היום. כל במשך
נהג  גם הזקן רבנו הלילה. כל לומדים היו והבחורים
בסידור  להתפלל החל מכן לאחר זמן. במשך כך
בעלי  היו בפולוצק הקבלה. פי ועל הקדוש השל"ה
מבעלי  היו וסבו אביו מפולוצק, עזריאל ר' קבלה.
הבעל  האברך קראו הם הזקן רבנו את הקבלה.
אותו, לשאול נאלצו הם דברים בהרבה שכן מקובל,
האברך. לו: קראו מאד, צעיר עדיין שהיה מפני ורק
הגיע  הוא למזריטש. הזקן רבנו נסע יותר מאוחר
בנשיאות  נהג כבר המגיד בערך. תקכ"ה בשנת לשם

שנים. ארבע במשך
הבעל־  מורנו הסתלקות אחרי הראשונה בשנה
של  בנו צבי, ר' הנשיאות את נהג נ"ע, שם־טוב

נ"ע. הבעל־שם־טוב
.Ë של תורות הרבה במזריטש שמע הזקן רבנו

מעל  אמר לויטבסק, משם כשבא הבעל־שם־טוב.
לשמוע, התכוננו וכולם תורה, אתו שהביא הבימה

הפסוק  על פירוש תורה, אמר הזקן תשא 14ורבנו לא
אל  הפירוש ומה הרע, לשון תקבל לא שוא, שמע

למדו  חז"ל כי חמס, עד להיות רשע עם ידך 15תשת

בשם  מהמגיד הזקן רבנו ואמר אחר. מפסוק שקר עד
מעלה  מלמעלה נותנים אחד לכל הבעל־שם־טוב:
לו  שיש ודאי למטה, נשמתו בירידת מיוחדת
ועל  מיוחדת, מעלה אחד לכל נותנים אך חסרונות,
עשה, שהוא החסרון על עדות אומרים ששנים ידי
פירוש  זה "חמס", וזה המעלה, את ממנו נוטלים
הרע  לשון תקבל אל שוא", שמע תשא "לא הפסוק
הרע, היצר כלומר רשע, עם ידך תשת שלא כדי
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ג,ב.12) קמא, בבא
לזֿלט.13) פרק הזכרונות ספר ראה

כג,א.14) שמות
לא,א.15) שבועות



רסו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zekn(iyiy meil)

oic z`e ,ehlew eklty `ziixaa xen`d oicd z` micnl epnny
xn`py ,dpekyl dpekyn dleby dpynd(gk dl xacna)øéòa ék'¦§¦

,'áLé Bèì÷îdxezd d`xwy `l` ,'ayi my ik' xnel ic didy ¦§¨¥¥
epiide 'ehlwn xir' ef xirl,øák ezèìwL øéòdleby cnll ¦¤§¨©§¨

.da gvxe xfg xy`k xir dze`a

äðùî
oica oke ,gvexd ceakl mirbepd mipey mipica zwqer dpynd

,oey`x oic :hlwnd ixra ezxicBa àöBikøéòì äìbL çöBø , ©¥¥©¤¨¨§¦
Bãaëì øéòä éLðà eöøå ,Bèì÷î,`ed gvexy erci `ly jeznøîàé ¦§¨§¨©§¥¨¦§©§Ÿ©

íäìy itl ipecakz l`Bì eøîà .éðà çöBø,xird iyp`ét ìò óà ¨¤¥©¨¦¨§©©¦
ïë,jcakl ep` mivex.ïäî ìa÷édnn micnl df oiceøîàpLmixac) ¥§©¥¥¤¤¤¡©

(c hi,'çöBøä øác äæå'dfe ,`ed gvexy xnele xacl gvexd lry §¤§©¨¥©
.cala xeaica ice ,gvex `edy mircei oi`e ecakl mi`a xy`k
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המשך ביאור למס' מכות ליום שישי עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הטוב  את לחמוס חמס, עד עדים, שנים להיות
לו. שיש והעילוי

בבית  רעש נעשה הזקן רבנו שאמר זו מתורה
טבעי, מצביא בעצם, חכם היה הזקן רבנו המדרש.

הקהל. את "לקחת" איך וידע
.È תורה לו שיש הזקן, רבנו אמר מכן לאחר

מהבעל־שם־טוב. נוספת
וחדלת  משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי

עמו  תעזוב עזוב לו, כיצד 16מעזב יהודים שימעו
 תראה כי דרקיע: במתיבתא פסוק לומדים
הרע, היצר זה חמור, תראה, היטב כשתתבונן
תחת  רובץ שלך, השונא הוא שונאך, הוא החומריות,

בהם  יש כי לברר, שצריכים החבילה וכל הגוף משאו,
 לו מעזוב וחדלת אותם, לברר שצריכים ניצוצות
נעלים  בענינים תשקע עצמך ואתה בצד הדבר תניח
התורה  אומרת הגוף, עם להתעסק תרצה ולא יותר
אתו, להתעסק צריכים כלומר, עמו", תעזוב "עזוב
תבואות  "ורב על־דרך עמו", תעזוב "עזוב זה ידי ועל

שור" אור.17בכח ביתרון הנשמה מאירה כך ידי על ,
הכולל  עם צהר בגימטריא .18'רבץ'

רבנו  עם לדבר הפסיקו זו, תורה השמעת אחרי
רבנו  אל למקושר נעשה גבריאל ר' החסיד הזקן.

אלו. מתורות הזקן

dcerqa ,mihtyn t"y
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כג,ד.16) שמות
יד,ד.17) משלי

וראה 18) (תא). מט ע' ח"ח "התמים" כג. ע' יום" "היום גם ראה
ואילך. 32 ע' ח"א שיחות" "לקוטי .145 עמוד ה'תש"ד המאמרים ספר

•
ycew zexb`

תר"ץ  דחוהמ"פ, ג' ב"ה,

שיקאגא 

נודע  והנעלה, הנכבד הרה"ג ידידי כבוד

וו"ח  ותפארת, תהלה לשם ומפורסם

הכהן  שי' מוהרמ"ז אי"א

וברכה! שלום

בליל  אשר מאד נהניתי ניסן, מג' מכתבו על במענה

פירש  ולא דבריו סתם אמנם המאמר, למדו ההילולא

ביום  ללמוד ביחוד הנדפס המאמר זהו אם מאמר, איזה

מה  לכתוב מבקשו הייתי אחר, מאמר איזה או ניסן, ב'

מאד  נהנה אני ובכלל בדא"ח, דברו ענינים ואיזה למדו

והיו  החסידות, מיסודות אחד שזהו שי' אנ"ש מהתועדות

קרובים... יותר בזמנים להתועד צריכים

האדמו"ר  נכד אשר חב"ד נוסח בהכנ"ס בנדון

על  אשיב הנה שם, הרגילה הנוסחא לשנות רוצה מטריסק

החג. אחר אי"ה זה

לא  שי' שו"ב שואל ר' אל המכתב אשר על אתפלא

כבוד  מפני אמנם ממנו, העתק בזה שולח והנני נמצא,

עליו. חותם איני המועד

אדמו"ר  כ"ק בשם ומברכו, הדו"ש ידידו והנני

שליט"א 

ליבערמאן  ח.

מזכיר 

fi jxk v"iixden w"b`
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oic z`e ,ehlew eklty `ziixaa xen`d oicd z` micnl epnny
xn`py ,dpekyl dpekyn dleby dpynd(gk dl xacna)øéòa ék'¦§¦

,'áLé Bèì÷îdxezd d`xwy `l` ,'ayi my ik' xnel ic didy ¦§¨¥¥
epiide 'ehlwn xir' ef xirl,øák ezèìwL øéòdleby cnll ¦¤§¨©§¨

.da gvxe xfg xy`k xir dze`a

äðùî
oica oke ,gvexd ceakl mirbepd mipey mipica zwqer dpynd

,oey`x oic :hlwnd ixra ezxicBa àöBikøéòì äìbL çöBø , ©¥¥©¤¨¨§¦
Bãaëì øéòä éLðà eöøå ,Bèì÷î,`ed gvexy erci `ly jeznøîàé ¦§¨§¨©§¥¨¦§©§Ÿ©

íäìy itl ipecakz l`Bì eøîà .éðà çöBø,xird iyp`ét ìò óà ¨¤¥©¨¦¨§©©¦
ïë,jcakl ep` mivex.ïäî ìa÷édnn micnl df oiceøîàpLmixac) ¥§©¥¥¤¤¤¡©

(c hi,'çöBøä øác äæå'dfe ,`ed gvexy xnele xacl gvexd lry §¤§©¨¥©
.cala xeaica ice ,gvex `edy mircei oi`e ecakl mi`a xy`k
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ipy ,oey`x - ek ,dk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úåãìåú úùøô
äëèéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨®̈©§¨−̈

:÷çöé-úà ãéìBäëäðL íéraøà-ïa ÷çöé éäéå ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøààëøzriå £®̈£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
øúriå àåä äø÷r ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bìáëíéðaä eööøúiå Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
Cìzå éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

:ýåýé-úà Løãì(éåì)âëéðL dì ýåýé øîàiå ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
áéúëíééâéø÷ðèáa íéBâérnî íénàì éðLe CC ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

:øérö ãáré áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
ãë:dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
äëørN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

:åNr BîL eàø÷iååëBãéå åéçà àöé ïë-éøçàå ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
÷çöéå á÷ré BîL àø÷iå åNr á÷ra úæçàŸ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

íúà úãìa äðL íéML-ïa:(ìàøùé)æëeìcâiå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
äãN Léà ãéö rãé Léà åNr éäéå íéørpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

:íéìäà áLé íz Léà á÷réåçë÷çöé áäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
:á÷ré-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNr-úà¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

èëá÷ré ãæiåàeäå äãOä-ïî åNr àáiå ãéæð ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬
ér:óì-ïî àð éðèérìä á÷ré-ìà åNr øîàiå ¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦

ér ék äfä íãàä íãàä-àø÷ ïk-ìr éëðà ó ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨
:íBãà BîLàì-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
:éì EúøëaáìCìBä éëðà äpä åNr øîàiå §Ÿ̈«§−¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

:äøëa éì äf-änìå úeîìâìá÷ré øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©´Ÿ¤©«£ÀŸ
Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

:á÷réìãìíéLãr ãéæðe íçì åNrì ïúð á÷réå §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
-úà åNr æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©´Ÿ©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤

:äøëaäôåëàárøä ãálî õøàa árø éäéå ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨®̈©¥¯¤¦§¨²

ìt-Cìî Cìîéáà-ìà:äøøb íézLáåéìà àøiå ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ
øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−

éìà øîà:EâEnr äéäàå úàfä õøàa øeb Ÿ©¬¥¤«µ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−

úöøàä-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
ézraLð øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

éáà íäøáàì:EãéáëBëk Erøæ-úà éúéaøäå §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
ìûä úöøàä-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®

:õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäåä-øLà á÷r §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤£¤
éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr k zegiy ihewl)

ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ(כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ
ÔBÏ ÌÈ¯b Ì‰¯·‡c ‡¯ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם  עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות  עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

לפתחי  לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָרעֹות,

כב)עבֹודהֿזרה ּפסּוק להּלחם (רׁש"י ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו על ּולהתּגּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּביצרֹו

ׁשל  ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ידי על התחּנ עֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

רעה לתרּבּות יצא ל)אברהם, ּפסּוק .(רׁש"י ְְְִַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùå:øøâa ÷çöé áLiåæíB÷nä éLðà eìàLiå ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¦§£º©§¥³©¨Æ

ézLà øîàì àøé ék àåä éúçà øîàiå BzLàì§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½
úáBè-ék ä÷áø-ìr íB÷nä éLðà éðâøäé-ït¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«©¬

:àåä äàøîçíéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå ©§¤−¦«©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½
ìt Cìî Cìîéáà ó÷Liåàøiå ïBlçä ãra íézL ©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§

:BzLà ä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäåèàø÷iå §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬¦§«©¦§¨̧
àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

éàåék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´
:äéìr úeîà-ït ézøîàé-äî Cìîéáà øîàiå ¨©½§¦¤¨−¨¤«¨©Ÿ́¤£¦¤½¤©

-úà írä ãçà áëL èrîk eðl úéNr úàf−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤
:íLà eðéìr úàáäå EzLààéåCìîéáà åöé ¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«©§©´£¦¤½¤

BzLàáe äfä Léàa râpä øîàì írä-ìk-úà¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²§¦§−
:úîeé úBîáéàöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå ¬¨«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²

:ýåýé eäëøáéå íéørL äàî àåää äðMa©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr d zegiy ihewl)

˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ(יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»
BBÓÓ ¯NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c Ú¯Ê ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»

ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ú¯ÊÂ(ל"ג פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»«¿»»«¬ƒƒ
ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמדרׁש

עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה חׁשׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא
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הּדגן  היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע לא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּיצחק

צדקה. מצות קּיּום אּלא ְְְִִֶַַָָָעצמֹו,

éùéìùâéìãâ-ék ãr ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîãéäcárå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

ìt Búà eàð÷éå äaø:íézLåèøLà úøàaä-ìëå ©®̈©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáà éãár eøôç̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

ìt:øôr íeàìîéå íézLæè-ìà Cìîéáà øîàiå §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤
:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéCìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMîçéáLiå ¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨

eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå ÷çöé¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaéøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤
:åéáà ïäì àø÷èéìçpa ÷çöé-éãár eøtçiå ¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©

:íéiç íéî øàa íL-eàöîiåëøøâ érø eáéøiå ©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«©¨¦¹Ÿ¥´§À̈
-íL àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³¥«

:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaäàëøàa eøtçiå ©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«©©§§Æ§¥´
r-íb eáéøiå úøçà:äðèN dîL àø÷iå äéì ©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈¦§¨«

áëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−
äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈

:õøàá eðéøôe eðì ýåýé áéçøä¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
לפני  הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה', ּב'לּקּוטי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹאיתא

ׁשּזה  לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ׁשחרית: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתפּלת

האבֹות. מּׁשלׁשת נאמר ˆ„˜‰נלמד עליו מאברהם, – ְְִִֶַָָֹ¿»»ְֱֵֶַַָָָָ

ּומׁשּפט". צדקה ּבארֹות Â˜Ó‰"לעׂשֹות ׁשחפר מּיצחק, – ְְֲִַָָָƒ¿∆ְְִִֵֶַָָ

ÒeÓ¯מים. „enÏ ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב מּיעקב, – ִַƒ»ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ

וכּמבאר  עצמּה, הּתפּלה ּבאה הּללּו ההכנֹות ּולאחר ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּתֹורה.

ׁשל  הּׁשליבֹות לארּבעת רֹומזים יעקב ׁשּבני אֹור', ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּב'תֹורה

ׁשמע  קריאת ּברכֹות (ראּובן), ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻסּלם

(יהּודה). ּוׁשמֹונהֿעׂשרה (לוי) ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ׁשמעֹון),

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬

:øàa ÷çöé-éãáråëøøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ©§¥«¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§®̈
:Bàáö-øN ìëéôe eärøî úfçàåæëøîàiå ©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤

íúàðN ízàå éìà íúàa recî ÷çöé íäìà£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´
:íëzàî éðeçlLzå éúàçëeðéàø Bàø eøîàiå Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»

äìà àð éäz øîàpå Cnr | ýåýé äéä-ék¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa:Cnr úéøá äúøëðå E ¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−¦¨«

èëärø eðnr äNrz-íàEeðrâð àì øLàk ¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®

:ýåýé Ceøa äzr äzà©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבאי  את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבמקֹומֹו,

וענין  ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ּבדגמת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהעֹולם,

אמר  ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ּבמיחד מדּגׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מזּבח  יצחק ׁשּבנה לאחר אבל מעּמנּו", ל" אבימל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ה', ּבׁשם ‡ÂÈÏוקרא CÏ‰ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם אבימל ְְֵָָ»«≈»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי . . עּמ ה' היה ּכי "ראינּו ְִִִִֵֵָָָָָָָלֹו

,éòéáø
éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìíBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´

úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå àeää©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôç øLà øàaä©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

âìøàa øérä-íL ïk-ìr äráL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§®̈©¥³¥«¨¦Æ§¥´
:äfä íBiä ãr òáLñãìåNr éäéå ¤½©©−©¬©¤«©§¦³¥¨Æ

úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéraøà-ïa¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

äì:ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzåñ ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
æëàúàøî åéðér ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ

éða åéìà øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½
:éðpä åéìà øîàiåáàì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ
:éúBî íBé ézrãéâéìë àð-àN äzråéìz EE ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−

él äãeöå äãOä àöå EzL÷åáéúëäãéö §©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−
éø÷:ãéöãézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦
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íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤
:úeîàäîL ä÷áøååNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈

:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNr Cìiå Bða§®©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«
åäpä øîàì dða á÷ré-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³

éáà-úà ézrîLéçà åNr-ìà øaãî EE ¨©̧§¦Æ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−
:øîàìæíénrèî éì-äNrå ãéö él äàéáä ¥«Ÿ¨¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−

:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå äìëàå§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«
ç:Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzrå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«
èíéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−

éáàì íénrèî íúà äNràå íéáèøLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬
:áäàééáàì úàáäåøLà øára ìëàå E ¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−§¨®̈©«£ª²£¤¬

:BúBî éðôì Eëøáéàéä÷áø-ìà á÷ré øîàiå §¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈
:÷ìç Léà éëðàå ørN Léà éçà åNr ïä Bnà¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

áérzrúîk åéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäåâéBì øîàzå §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³Ÿ¤Æ

Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷ãéBnà Nrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå ©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

:åéáà áäà øLàk íénrèîåèä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
dzà øLà úãîçä ìãbä dða åNr éãâa-úà¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬¦−̈

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå úéaa:æèúàå ©®̈¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«§¥À
ú÷ìç ìrå åéãé-ìr äLéaìä íéfrä ééãb úøòŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬

:åéøàeöæéíçlä-úàå íénrènä-úà ïzzå ©¨¨«©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤
:dða á÷ré ãéa äúNr øLàçéåéáà-ìà àáiå £¤´¨®̈¨§©−©«£¬Ÿ§¨«©¨¬Ÿ¤¨¦−

:éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiåèéøîàiå ©´Ÿ¤¨¦®©Ÿ́¤¦¤½¦¦¬©−̈§¦«©¸Ÿ¤
øLàk éúéNr Eøëa åNr éëðà åéáà-ìà á÷ré©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
øeára éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥®̈«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−

:ELôð épëøázëäf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå éða àöîì zøäîE ¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:éðôìàëàp-äLb á÷ré-ìà ÷çöé øîàiå §¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬
:àì-íà åNr éða äæ äzàä éða ELîàå©«£ª«§−§¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

áëøîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷ré Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤
:åNr éãé íéãiäå á÷ré ìB÷ ìwäâëBøékä àìå ©ŸÆ´©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«§´Ÿ¦¦½

:eäëøáéå úørN åéçà åNr éãék åéãé eéä-ék¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ©§¨«£¥«
ãë:éðà øîàiå åNr éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
äëïrîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©

:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥’©−¦©¥«§§
åëél-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−

:éðaæëåéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå §¦«©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈
øîàiå eäëøáéåøLà äãN çéøk éða çéø äàø ©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬

:ýåýé Bëøa¥«£−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ` zegiy ihewl)

Èa E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ(יג (כז, »«ƒ¿»¿¿ƒ
וחרד  ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

אמרה  ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּוּבפרט אּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹלׁשלֹום

עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליעקב

ּביעקב  ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את לקּבל ּכדי ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבסּכנה,

נפׁש. מסירּות ׁשל ְְִֶֶֶָּתנּועה

éùùçëépîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
:Løéúå ïâc áøå õøàäèëíénr Eeãáré ¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«©«©§´©¦À

áéúëåçúùéåéø÷øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eøeøà E §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½

éëøáîe:Ceøa EìCøáì ÷çöé älk øLàk éäéå §¨«£¤−¨«©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´
éðt úàî á÷ré àöé àöé Cà éäéå á÷ré-úà¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−

:Bãévî àa åéçà åNrå åéáà ÷çöéàìNriå ¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«©©³©
í÷é åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénrèî àeä-íb©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À¨ª³
:ELôð épëøáz øára Bða ãévî ìëàéå éáà̈¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

áìða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦®̈¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNr Eøëáâì-ãr äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå §«Ÿ§−¥¨«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©

éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹
Ceøa-íb eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå̈«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®©¨−

:äéäéãì÷röiå åéáà éøác-úà åNr rîLk ¦«§¤«¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´
åéáàì øîàiå ãàî-ãr äøîe äìãb ä÷rö§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤§¨¦½

:éáà éðà-íâ éðëøaäìéçà àa øîàiåäîøîa E ¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®
:Eúëøa çwiååìá÷ré BîL àø÷ éëä øîàiå ©¦©−¦§¨¤«©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ

äzr äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîrô äæ éðá÷riå©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈
:äëøa él zìöà-àìä øîàiå éúëøa ç÷ì̈©´¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
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æìCì åézîN øéáb ïä åNrì øîàiå ÷çöé ïriå©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãárì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNrà äî àBôà äëìe åézëîñçìøîàiå §©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«©¸Ÿ¤
éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNr¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½

:jáiå Bì÷ åNr àOiå éáà éðà-íâ éðëøaèìïriå ¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§©©²©
õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥®̈¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ

:ìrî íéîMä ìhîe EáLBî äéäéîEaøç-ìrå ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«§©©§§´
éçà-úàå äéçúãéøz øLàk äéäå ãárz E ¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½

:Eøàeö ìrî Blr z÷øôeàîåNr íèNiå ¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«©¦§³Ÿ¥¨Æ
øîàiå åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìr á÷ré-úà¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNr¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷ré-úàáîåNr éøác-úà ä÷áøì ãbiå ¤©«£¬Ÿ¨¦«©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈
ïèwä dða á÷réì àø÷zå çìLzå ìãbä dða§¨´©¨®Ÿ©¦§©º©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈

éçà åNr äpä åéìà øîàzåEì íçðúî E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½¦§©¥¬§−
:EâøäìâîEì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzrå §¨§¤«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²

:äðøç éçà ïáì-ìàãîíéîé Bnr záLéå ¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨§¨«©§¨¬¦−¨¦´
çàéçà úîç áeLz-øLà ãr íéã:Eäî-ãr £¨¦®©¬£¤¨−£©¬¨¦«©

éçà-óà áeLBl úéNr-øLà úà çëLå Enî E ¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½
ézç÷ìe ézçìLå-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬¤§©²©
:ãçà íBé íëéðLåî÷çöé-ìà ä÷áø øîàzå §¥¤−¬¤¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈

÷äMà á÷ré ç÷ì-íà úç úBða éðtî éiçá ézö ©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧
:íéiç él änì õøàä úBðaî älàk úç-úBðaî¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«

çëàBúà Cøáéå á÷ré-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå eäeöéå©§©¥̧Æ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

áEnà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

âúééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨
:íénr ìä÷ìãEì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå ¦§©¬©¦«§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−

éøâî õøà-úà EzLøì Czà Erøæìe-øLà E §©§£´¦¨®§¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤
:íäøáàì íéýìû ïúð̈©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ(כח (כז, ¿ƒ∆¿»¡…ƒ
ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ(רש"י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈

ׁשלמה  ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

עד  הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ּכן ואם חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּוללא

הּנתינה  על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר צר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש

מׁשלמת) (ׁשהיא הּיכלת עצמּה את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות הּברכה על ְְְְִַַַָָֹלהֹוסיף

éòéáùäíøà äðct Cìiå á÷ré-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£®̈
á÷ré íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

:åNrååá÷ré-úà ÷çöé Cøá-ék åNr àøiå §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼
äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct Búà çlLå§¦©³ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®
äMà çwú-àì øîàì åéìr åöéå Búà Bëøáa§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈

:ïrðk úBðaîæBnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå ¦§¬§¨«©©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®
:íøà äðct CìiåçúBða úBòø ék åNr àøiå ©¥−¤©¤´¨¬£¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´

:åéáà ÷çöé éðéra ïrðkè-ìà åNr Cìiå §¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤
-ïa ìàrîLé-úa | úìçî-úà çwiå ìàrîLé¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧¤

:äMàì Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

BBBBBBBBBBBB

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…

העֹולם  את להפ הקּב"ה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא יהּודי ְְֲִֶֶַַָָָָָֹּכל

ׁשהיא  יעקב, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלדירה

לחרן  יצא יעקב ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה הראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּׁשליחּות

מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים עֹולם) ׁשל אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ(חרֹון

ּובּדר לבן; ּבצאן ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את ּברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשלמה;

ּבית  יהיה . . הּזאת "והאבן הּדֹומם: את אפילּו העלה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשם

יהּודי  עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ּכ יהּודי ּכל לגּבי ואף ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹאלקים".

ּובּמצֹות; ּבּתֹורה הֹוספה אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

את  לקּים "חרן") (ּתֹוׁשבי העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעליו
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את  ּגם ּכּלֹו, העֹולם את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבע

.יתּבר לֹו לדירה ְְִִֵֵַָָהּדֹומם,

øéèôîæäðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬
:íøàçéðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå £¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´§®̈©§¥¥−

:åéáà ÷çöéè-úà çwiå ìàrîLé-ìà åNr Cìiå ¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤
úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàrîLé-úa | úìçî̈«£©´©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²

:äMàì Bì åéLð-ìr©¨−̈¬§¦¨«
ïîéñ å"ìò ,íé÷åñô å"÷ ñññ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ç"ø áøò úáùì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

ë ÷øô à ìàåîù

çézã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈
:EáLBî ã÷té ékèélLåíB÷nä-ìà úàáe ãàî ãøz zL ¦¬¦¨¥−«¨¤«§¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ¤©¨½

:ìæàä ïáàä ìöà záLéå äùrnä íBia íM zøzñð-øLà£¤¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®Ÿ§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤

`xenl iy
,ïúðBäé Bì øîàiå (çé.ãåãì øîà Cìnä ìeàL ïa ïúðBäéøçî ©Ÿ¤§¨¨§¨¨¤¨©¤¤¨©§¨¦¨¨

,Lãç.Lãç Làø øçî,EáLBî ã÷té ék zã÷ôðåEúBà eøékæéå Ÿ¤¨¨ŸŸ¤§¦§©§¨¦¦¨¥¨¤§©§¦§
.áLBé EáLBnî øñçiLk§¤¤§©¦¨§¥

lLå (èé,ãàî ãøz zL §¦©§¨¥¥§Ÿ
ãàî ãøúå øzzñz íéîé äùìL§Ÿ¨¨¦¦§©¥§¥¥§Ÿ

.íL øzzñäì ÷îòaíBéa ¨¥¤§¦§©¥¨§
,äNònä,éøîâì ìç íBéa ©©£¤§Ÿ§©§¥

Leøt .Lãç Làø éðôì øîBìk§©¦§¥ŸŸ¤¥
äòeáMä äNòî íBéa ,øçà©¥§©£¥©§¨
àlL ïúðBäéì ìeàL òaLpL¤¦§©¨¦¨¨¤Ÿ

øzzñä æà íbL ,ãåc úà úéîé̈¦¤¨¦¤©¨¦§©¥
.íL ãåc,ìæàä ïáàäïáàä ¨¦¨¨¤¤¨¨¤¨¤¤

mixn zxhr
çézã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiåCìnä Ea øëféã÷té ék ©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¨¥§©¤¤¦¬¦¨¥−

øñçéEáLBîBa áLBé ïéàî:èélLåzLLàø øçà éLéìMä íBiä òébiLk ¤§©«¨¤«¥¥¥§¦©§¨Æ§¤©¦©©©§¦¦©©Ÿ
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Bzòc-úà úéîäì åéáà írî ©§¥¦¬¨¦−§¨¦¬¤
:ãåcãìírî ïúðBäé í÷iå ¨¦«©¨¯̈§«¨¨²¥¦¬

ìëà-àìå óà-éøça ïçìMä©ª§−̈¨«¢¦¨®§«Ÿ¨©º
éðMä Lãçä-íBéaéðMä íBia §«©³Ÿ¤©¥¦Æ©©¥¦

Lãçìãåc-ìà áörð ék íçì ©Ÿ¤¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½
ãBòå äòøä åéìà äúìk ék BúBàøaék ¦§¦¨§¨¥¨¨¨¨§¦¬

åéáà Bîìëäúåòð ïa BàøwL ¦§¦−¨¦«¤§¨¤©£©

úecønä:äìø÷aá éäéåíBia ©©§©§¦´©½Ÿ¤©

Lãçì éLéìMäïúðBäé àöiå ©§¦¦©Ÿ¤©¥¥¯§«¨¨²
ãrBîì äãOäBì òá÷ øLàãåc ©¨¤−§¥´£¤¨©¨¦®
:Bnr ïè÷ ørðååìBørðì øîàiå §©¬©¨−Ÿ¦«©Ÿ́¤§©«£½

øLà íévçä-úà àð àöî õøªÀ§¨¬¨Æ¤©´¦¦½£¤¬
õø ørpä äøBî éëðàõçä øçà ¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈©©©¥

,õø BãBòáe ,äøéL ïBLàøääøé-àeäå ¨¦¤¨¨§¨§«¨¨¬
éöçäéðMäBøáräìäàìäì ©«¥−¦©¥¦§©«£¦«§¨§¨

ìæàä ïáàä àeäå äøhnì:æìàáiå ©©¨¨§¨¤¤¨¨¤©¨³Ÿ
øLà éöçä íB÷î-ãr ørpä©©Æ©Æ©§´©¥½¦£¤¬

ïúðBäé äøéäðBLàøaàø÷iå ¨¨−§«¨®̈¨¦¨©¦§¨̧
øîàiå ørpä éøçà ïúðBäé§«¨¹̈©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤

éöçä àBìääðBøçàa éúéøé øLà £¬©«¥−¦£¤¨¦¦¨©£¨

àéä:äàìäå Enîçìàø÷iå ¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³
äøäî ørpä éøçà ïúðBäé§«¨¨Æ©«£¥´©©½©§¥¨¬

äLeçäiðMä øçà øäî õeø-ìà −¨©¥©©©§¦¨©
ãîrzäðBLàøä íB÷îaèwìéå ©«£®Ÿ¦§¨¦¨©§©¥º

íévçä-úà ïúðBäé ørðäðBLàøä ©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½¨¦¨

äiðMäå:åéðãà-ìà àáiå §©§¦¨©¨−Ÿ¤£Ÿ¨«
èìäîeàî òãé-àì ørpäå§©©−©«Ÿ¨©´§®¨

íévçä elà úiøéa äNòpä ïîéqäîCà ¥©¦¨©©£¤¦¦©¥©¦¦©³
:øácä-úà eòãé ãåãå ïúðBäéîåéìk-úà ïúðBäé ïziåíévçäå úLwä:øérä àéáä Cì Bì øîàiå Bì-øLà ørpä-ìààîàa ørpäCìä §«¨¨Æ§¨¦½¨«§−¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈©¤¤§©¦¦¤©©−©£¤®©Ÿ́¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»¨¼¨©

äøéòä àBáìáâpä ìöàî í÷ ãåãåìæàä ïáà ìL éîBøcä ãvîåétàì ìtiååéðt ìòìL eçzLiå äöøàeärø úà Léà | e÷Miå íéîrt L ¨¨¦¨§¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤¦©©§¦¤¤¤¨¤¤©¦¸Ÿ§©¨¬©¨¨©²§¨©¦§©−¨´Ÿ§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À



רעד

ìL eçzLiå äöøà åétàì ìtiåL ©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨©¦§©−¨´Ÿ
ekáiå eärø-úà Léà | e÷Miå íéîrt§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ

:ìécâä ãåc-ãr eärø-úà LéàáîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìýåýé øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìL §¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º

ðéáe éðéa | äéäé:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe E ¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

`xenl iy
(áî,eðòaLð øLàøkæúå £¤¦§©§§¦§Ÿ

.'åëå eðòaLpL,äéäé 'ä'ä ¤¦§©§¦§¤
.äòeáMä ìò ãò äéäé¦§¤¥©©§¨

mixn zxhr
Léà ekáiåíòúàäL÷ äúéä ék ©¦§Æ¦´¦¤¦¨§¨¨¨

äãéøtä íäìãåc-ãr eärø ¨¤©§¦¨¥¥½©¨¦−
ìécâäïúðBäéî øúBé úBkáì äaøä: ¦§¦«¦§¨¦§¥¦¨¨

áîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìíBìLäòeáMäåeðraLð øLà §¨®§©§¨£¤Á¦§©̧§

øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
eðøîàåðéáe éðéa | äéäé ýåýéE §¨©§§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À

:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

zFwc 57e dlilA 12 drW WcFw zAW i`vFn :clFnd©¨¨¥©¨¤¨¨©©§¨§©
.daFhl Epilr `Ad oFW`xd mFiA ,elqM Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©¨¦©¨¨¥§¨



רעה

úåãìåú úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì

á-à ÷øô éëàìîá

ààãéa ìûøNé-ìà ýåýé-øáã àOî©¨¬§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®§©−

:éëàìîáýåýé øîà íëúà ézáäà ©§¨¦«¨©³§¦¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½

åùr çà-àBìä eðzáäà äna ízøîàå©«£©§¤−©¨´£©§®̈£¨̧¥¨³Ÿ

:á÷ré-úà áäàå ýåýé-íàð á÷réìâ-úàå §©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−¤©«£«Ÿ§¤

-úàå äîîL åéøä-úà íéNàå éúàðN åùr¥−̈Ÿ¨¥®¦¨«¨¦³¤¨¨Æ§¨½̈§¤

:øaãî úBpúì BúìçðãíBãà øîàú-ék ©«£¨−§©¬¦§¨«¦«Ÿ©̧¡¹

ýåýé øîà äk úBáøç äðáðå áeLðå eðLMøª©À§§¨Æ§¦§¤´¢¨½³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´

íäì eàø÷å ñBøäà éðàå eðáé änä úBàáö§¨½¥¬¨¦§−©«£¦´¤«¡®§¨«§³¨¤Æ

-ãr ýåýé íræ-øLà íräå ärLø ìeáb§´¦§½̈§¨¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−©

:íìBòäeøîàz ízàå äðéàøz íëéðérå ¨«§¥«¥¤−¦§¤®¨§©¤³«Ÿ§Æ

:ìàøNé ìeáâì ìrî ýåýé ìcâéåãaëé ïa ¦§©´§Ÿ̈½¥©−¦§¬¦§¨¥«¥²§©¥¬

éãBáë äià éðà áà-íàå åéðãà ãárå áà̈−§¤´¤£Ÿ¨®§¦¨´¨´¦©¥´§¦¿

øîà éàøBî äià éðà íéðBãà-íàå|éæBa íéðäkä íëì úBàáö ýåýé §¦£¦´Á̈¦Á©¥̧«¨¦¹¨©´§Ÿ̈´§¨À¨¤Æ©«Ÿ£¦Æ¥´
:EîL-úà eðéæá äna ízøîàå éîLæìàâî íçì éçaæî-ìr íéLébî §¦½©«£©§¤¾©¤¬¨¦−¤§¤«©¦¦³©¦§§¦Æ¤´¤§Ÿ½̈

:àeä äæáð ýåýé ïçìL íëøîàa Eeðìàâ äna ízøîàåçïeLbú-éëå ©«£©§¤−©¤´¥«©§®¤«¡¨§¤¾ª§©¬§Ÿ̈−¦§¤¬«§¦«©¦¸

Eúçôì àð eäáéø÷ä òø ïéà äìçå çqt eLébú éëå òø ïéà çaæì øer¦¥³¦§¸Ÿ©Æ¥´½̈§¦¬©¦²¦¥¬©§Ÿ¤−¥´®̈©§¦¥̧¹̈§¤«¨¤À

éðô àOéä Bà Eöøéä:úBàáö ýåýé øîà Eèìû-éðô àð-elç äzrå £¦§§Æµ£¦¨´¨¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§©¨²©¨¬§¥¥−

:úBàáö ýåýé øîà íéðt íkî àOéä úàf äúéä íëãiî eðpçéåééî ¦«¨¥®¦¤§¤Æ¨´§¨½Ÿ£¦¨³¦¤Æ¨¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦³

`xenl iy
(à,àOî.äàeáð,éëàìîì"æø eøîàå .àéápä ìL BîL àeä ©¨§¨©§¨¦§¤©¨¦§¨§

.øôBqä àøæò àeä "éëàìî"L(âî úBpúì,øaãúBpúå íépúì ïBòî ¤©§¨¦¤§¨©¥§©¦§¨¨§©¦§©

.øaãna íéiçä(ã,eðLMøøvðãëeáð éãé ìò ,íélãå íéLø eðééäð ©©¦©¦§¨ª©§¦§¥¨¦§©¦©§¥§©§¤©

.íöøàî íúBà íb äìâäL,äðáðå áeLðåäðáðå áeLð eðøLòäL åéLëòå ¤¦§¨©¨¥©§¨§¨§¦§¤§©§¨¤¤¡©§¨§¦§¤

.úBáøçä úà(å,áà ãaëé ïa ¤¤¢¨¥§©¥¨
.åéðBãà ãáò ïëå .áà ãaëì åéìò Lé¥¨¨§©¥¨§¥¤¤£¨

áà íàå .íéãáòå íéða íééeø÷ ízàå§©¤§¦¨¦©£¨¦§¦¨

.éãBák äià ,íëì éðà(æíçì £¦¨¤©¥§¦¤¤
,ìàâî.áòúî ïaø÷äna §Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨©¤

,Eeðìàâðaø÷ úà eðáòz äna.E ¥©§©¤¦©§¤¨§¨§

,'ä ïçìL.çaænä,àeä äæáð ª§©©¦§¥©¦§¤
åéìò íéøéè÷îe ,íc åéìò íé÷øBæ ék¦§¦¨¨¨©§¦¦¨¨

.íäa äö÷ íãà ìL BLôðå ,áìçä©¥¤§©§¤¨¨¨¨¨¤

'ä äeö äîì íaì íéîN íðéàå§¥¨¨¦¦¨¨¨¦¨

.íéáìçå íc áéø÷äì(ç,òø ïéà §©§¦¨©£¨¦¥¨
.íëéðéòa òø äfä øácä ïéà¥©¨¨©¤¨§¥¥¤

,EúçôìèélMäå øOä ,äçtä §¤¨¤©¤¨©¨§©©¦

.ElL,Eöøéä.Baìa EúBà áäàì ¤§£¦§§¤¡Ÿ§§¦

éðô àOéä,E.EúLwa úBNòì £¦¨¨¤©£©¨¨§

(è,'åâå àð elç,íéðäkä ízà ©¨©¤©Ÿ£¦

éà ,äëk íéLBòäíëááìa äìòé C ¨¦¨¨¥©£¤¦§©§¤

íäéìò Lwáì ìàøNé éçeìL úBéäì¦§§¥¦§¨¥§©¥£¥¤

.íéîçø,úàf äúéä íëãiîéøä ©£¦¦¤§¤¨§¨Ÿ£¥

.úàfä äòøä äúéä íëãiîàOéä ¦¤§¤¨§¨¨¨¨©Ÿ£¦¨
î,íéðt íkìïçìå íëúlôz òîL ¦¤¨¦¦§Ÿ©§¦©§¤§¨Ÿ

.íëéçìBL úà(éíëa íâ éî ¤§¥¤¦©¨¤
,íéúìc øbñéåLéà íe÷éå éàåìä §¦§Ÿ§¨©¦©§©§¨¦

àìå ,éLc÷î éúìc øbñiL ,íëa áBè¨¤¤¦§Ÿ©§¥¦§¨¦§Ÿ
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:éðL úéáa eàapL äéøëæe ébç øçà íéàéápä íúBç äéäLáíëúà ézáäà ¤¨¨©©§¦¦©©©©§©§¨¤¦§§©¦¥¦¨©³§¦¤§¤Æ
ízøîàå ýåýé øîàeøîàz íàåeðzáäà änaíëì áéLäå ¨©´§Ÿ̈½©«£©§¤−§¦Ÿ§©¨´£©§®̈§¥¦¨¤

á÷réì åùr çà-àBìäéáäBà ÷çöé éða eéä íéçàáäàå ýåýé-íàð £¨̧¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ©¦¨§¥¦§¨£¦§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−
á÷ré-úàBòøæáe á÷òéa ézøçáe ¤©«£«Ÿ¨©§¦§©£Ÿ§©§

,éúBà íéñéòëî íäL ét-ìò-óà åéøçà©£¨©©¦¤¥©§¦¦¦

ézòaLð øLà õøàä á÷òé òøæì ézúðå§¨©¦§¤©©£Ÿ¨¨¤£¤¦§©§¦

:÷çöéìe íäøáàìâåùr-úàå §©§¨¨§¦§¨§¤¥−̈Ÿ
éúàðNéðtî øéòN õøà ìà Bôçãì ¨¥®¦§¨£¤¤¤¥¦¦§¥

Bì LiL éî ,íìBòaL âäðîe .åéçà á÷òé©£Ÿ¨¦¦§¨¤¨¨¦¤¥

äðî Bì øøBa àeä øBëaì ,íéðá éðL§¥¨¦©§¥¨¨

.äôéäîîL åéøä-úà íéNàå ¨¨¨«¨¦³¤¨¨Æ§¨½̈
ìàøNé éøäì ïéîBc ïðéàBúìçð-úàå ¥¨¦§¨¥¦§¨¥§¤©«£¨−

øaãî úBpúì:íépz ïBòîã-ék §©¬¦§¨«§©¦¦«
íBãà øîàú'ä úàî àa àì äfL Ÿ©̧¡¹¤¤Ÿ¨¥¥

÷øeðLMøòáhä ãvî eðééä íéLø ©ª©À§¨¦¨¦¦©©¤©

ìfnä BàúBáøç äðáðå áeLðå ©©¨§¨Æ§¦§¤´¢¨½
íäì áéLî ,BúeìôMî eðìfî äìòiLk§¤©£¤©¨¥¦¦§¥¦¨¤

àéápäúBàáö ýåýé øîà äk ©¨¦³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
ñBøäà éðàå eðáé änäeðáé íà ¥¬¨¦§−©«£¦´¤«¡®¦¦§

ñBøäà éðàíäì eàø÷åìk eàø÷é £¦¤¡§¨«§³¨¤Æ¦§§¨

íöøàì íìBòäärLø ìeábék ¨¨§©§¨§´¦§½̈¦

,íìBòì äáøç àéä äéáLBé úòLøa§¦§©§¤¨¦£¥¨§¨
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íìBò-ãr:íBãà àeääíëéðérå ©¨«¡§¥«¥¤−
äðéàøzdðaøçaeøîàz ízàå ¦§¤®¨§ª§¨¨§©¤³«Ÿ§Æ
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lî ,úçð"úzç éäéå" ïBLziy`xa) ¦©¦§©§¦¦©

.(d,dl(åäúéä úîà úøBz©¡¤¨§¨
,eäéôaúà ãnìî äéä éåì èáL §¦¥¤¥¦¨¨§©¥¤

.úîàä Cøcî äèð àìå ,äøBz íòä̈¨¨§Ÿ¨¨¦¤¤¨¡¤

,ézà Cìä øBLéîáe íBìLa§¨§¦¨©¦¦
úBNòì óãBø äéä éúåöî øeáòa©£¦§Ÿ©¨¨¥©£

Cøca íëéøãäìe ,úBiøaä ïéa íBìL̈¥©§¦§©§¦¨©¤¤

.äøLéä(æ,'åâå 'ä Càìî ék ©§¨¨¦©§©
íúBøBäì ä"á÷ä ìL BçeìL àeä ék¦§¤§¨

éåììe" áeúkL Bîëe .äøLéä Cøcä©¤¤©§¨¨§¤¨§¥¦
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eäéôaãçàå äta ãçà äéä àlL §¦½¤Ÿ¨¨¤¨©¤§¤¨
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íBìLa åéúôNáìàøNé íò ¦§¨®̈§¨³¦¦§¨¥
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זה שתורה ומצוות נקראים בשם זריעה, קאי על הירידה דתורה ומצוות להתלבש בדברים גשמיים, שהכוונה בזה היא לצורך עלייה, 
בדוגמת זריעה בארץ שהיא בשביל הצמיחה בריבוי יותר מכמו שהיה בתחילה.

ממאמר פרשת תולדות, ה'תשכ"ז



לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:066:118:088:118:438:469:389:4116:4416:4117:1117:0916:2117:19באר שבע )ח(

6:076:138:088:118:448:479:389:4116:4416:4017:0817:0516:1117:16חיפה )ח(

6:056:108:078:108:428:459:379:3916:4616:4317:0917:0616:0417:17ירושלים )ח(

6:076:128:098:128:448:479:399:4116:4316:4017:1017:0716:2017:18תל אביב )ח(

6:577:068:308:349:169:2110:0510:0816:2016:1316:5616:4915:5617:03אוסטריה, וינה )ח(

6:035:588:498:469:329:3010:4410:4320:0820:1420:3820:4519:5520:58אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:557:038:328:369:169:2110:0610:0916:2716:2117:0216:5616:0417:10אוקראינה, אודסה )ח(

6:316:408:048:088:508:559:399:4215:5515:4816:3016:2415:3116:38אוקראינה, דונייצק )ח(

6:436:528:158:209:019:069:509:5416:0415:5716:4116:3415:4016:48אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:147:248:428:469:309:3510:1710:2116:2416:1717:0216:5516:0017:10אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:077:178:348:399:239:2810:1010:1416:1616:0916:5416:4715:5217:02אוקראינה, קייב )ח(

7:187:268:579:019:419:4510:3110:3416:5916:5317:3017:2516:3617:38איטליה, מילאנו )ח(

5:545:558:248:258:548:559:579:5818:0218:0318:2518:2717:4518:36אקוואדור, קיטו )ח(

5:425:398:288:269:089:0710:2010:1919:3519:4120:0320:1019:2220:22ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:196:149:069:039:539:5011:0611:0520:4020:4721:1321:2120:2821:35ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:476:548:388:419:179:2110:0910:1216:5416:4917:2417:2016:3217:32ארה״ב, בולטימור )ח(

6:396:468:288:319:079:1210:0010:0316:4016:3517:1117:0716:1817:19ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:406:478:288:329:089:1210:0010:0316:4116:3617:1217:0716:1917:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:207:279:059:099:469:5010:3710:4017:1317:0717:4517:4016:5017:52ארה״ב, דטרויט )ח(

6:446:498:488:519:239:2610:1810:2117:2817:2517:5417:5117:0718:02ארה״ב, האוסטון )ח(

6:226:278:218:248:579:009:519:5416:5016:4717:1817:1516:2917:26ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:376:418:468:489:199:2210:1610:1817:3317:3117:5917:5717:1318:07ארה״ב, מיאמי )ח(

6:376:448:248:289:049:089:569:5916:3516:3017:0617:0116:1217:14ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:037:108:528:559:319:3510:2410:2717:0517:0017:3617:3116:4317:43ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:376:448:238:279:049:089:559:5816:3216:2717:0416:5916:1017:11ארה״ב, שיקגו )ח(

5:515:508:308:309:029:0210:0810:0918:4218:4619:0719:1018:2719:20בוליביה, לה-פס )ח(

7:548:059:199:2410:0810:1410:5611:0016:5816:5017:3717:2916:3317:44בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:538:039:199:2410:0810:1310:5510:5916:5916:5217:3817:3116:3517:45בלגיה, בריסל )ח(

5:155:137:577:568:318:309:399:3918:3218:3618:5318:5718:1719:08ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:045:027:457:458:198:199:279:2718:1418:1818:4018:4417:5918:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:137:248:378:429:279:3310:1410:1816:1716:0916:5416:4715:5517:02בריטניה, לונדון )ח(

7:297:408:478:529:399:4510:2510:2916:1616:0716:5716:4915:5417:05בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:237:348:448:499:359:4110:2110:2616:1916:1116:5816:5015:5417:05גרמניה, ברלין )ח(

7:347:449:029:069:509:5510:3710:4116:4516:3717:2217:1516:2017:30גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:115:097:547:538:298:299:389:3818:3918:4418:5919:0318:2519:14דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:446:489:009:029:319:3410:3010:3218:0118:0018:2518:2417:4218:34הודו, מומבאי )ח(

6:406:438:568:589:279:2910:2610:2717:5817:5718:2218:2117:3918:31הודו, פונה )ח(

6:446:538:198:239:049:099:539:5716:1116:0416:4616:4015:4716:54הונגריה, בודפשט )ח(

6:446:518:328:369:129:1610:0410:0716:4416:3917:1517:1116:2217:23טורקיה, איסטנבול )ח(

7:037:098:568:599:349:3810:2710:3017:1617:1117:4517:4116:5417:53יוון, אתונה )ח(

7:047:128:398:449:249:2910:1410:1716:3316:2717:0817:0216:1017:16מולדובה, קישינב )ח(
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שאשאשאשאשאשא
6:426:468:589:009:299:3110:2710:2917:5717:5618:2218:2117:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:534:467:397:348:318:299:479:4519:3519:4420:1220:2119:2420:36ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:226:278:298:329:039:069:5910:0117:1317:1017:3917:3716:5317:47נפאל, קטמנדו )ח(

6:557:028:468:499:259:2910:1710:2017:0116:5617:3117:2716:3717:39סין, בייג'ין )ח(

6:476:489:169:179:469:4710:4810:4918:5118:5219:1419:1518:3319:24סינגפור, סינגפור )ח(

6:527:028:138:189:049:099:509:5515:4815:4016:2816:2015:2316:36פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:108:418:419:469:4718:1218:1418:3618:3917:5618:48פרו, לימה )ח(

7:367:459:159:199:5810:0310:4810:5217:1317:0717:4717:4116:5017:54צרפת, ליאון )ח(

7:558:049:269:3110:1310:1811:0111:0517:1617:0817:5017:4416:5217:58צרפת, פריז )ח(

5:435:458:108:118:408:419:419:4317:3817:3818:0118:0217:2018:11קולומביה, בוגוטה )ח(

7:087:168:518:559:339:3710:2410:2716:5816:5217:2817:2316:3517:35קנדה, טורונטו )ח(

6:506:588:288:339:129:1710:0210:0516:2816:2217:0116:5516:0517:08קנדה, מונטריאול )ח(

6:176:238:158:188:518:559:459:4816:4216:3817:1117:0716:2117:18קפריסין, לרנקה )ח(

8:228:339:359:4010:2910:3511:1411:1816:5816:4917:4117:3316:3217:49רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:598:119:089:1410:0410:1110:4810:5316:3216:2217:1217:0316:0517:20רוסיה, מוסקבה )ח(

7:217:298:569:009:419:4610:3010:3416:4916:4317:2517:1816:2617:32רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:267:359:019:059:469:5110:3510:3916:5816:5217:2917:2316:3517:36שוויץ, ציריך )ח(

6:176:198:378:389:079:0910:0710:0917:4817:4718:1218:1117:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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